
 

 

 الشيخ زايــــدمدينة 
 

واًل 
 
 -:ألموقع ألعام : أ

نشاء مدينة ألشيخ زأيد بالقرأر ألجمهوري رقم  ضافة مساحة 5993لسنة  523تم أ  فدأن  335وتم أ 
لسنة ( 255 – 77)د رقم ـــــــقرأر ألجمهوري باالمتدأد ألجديـــدر ألــــــــكما ص 2555لسنة  55قرأر ـــــبال

جمالية للمدينة  2557  فدأن 25223212لتصبح ألمساحة أال 
وتربط بشبكة من ألطرق  2م 225:  92مدينة ألشيخ زأيد على ربوة مرتفعة عن سطح ألبحر من  تقع

ســكندرية ألصــحرأوي)ألهامــة اــمااًل  ريــ   ومــن ألجنــوغ (  ريــ  دوشــور )ومــن ألجنــوغ أل ربــ  ( أ 
وألمدينـة صـديقة  2كم 53وتبعد عن قلب ألعاصمة بمسافة ( يوليو 21أمتدأد  ري  محور )ألشرق  

ي مصــادر للتلــو  بالمدينــة و
 
و أ
 
بيئــة تطبيــ  ألمعــايير ألللبيئــة ناــرًأ لعــدم وجــود منطقــة صــناعية أ

  .لتحقي  ألتنمية ألمستدأمة
 

 -:ألمخطط ألعام : ثانيًا 
جماليــة للمدينــة تبلــ   لــ   25222ألمســاحة أال 

 
لــ  25292منهــا   فــدأنأ

 
 كـتلــة عمرأنيــة وــ أ بعــد أ

 ....(سياحية و ترفيهية  –صناعية  –خدمية  –منا   سكنية )ألمخطط ألعام للمدينة  تحديث
 

سكان :  ثالثا  :منهاوحدة  27552 عدد ألوحدأت بالمدينةجمال  أ   -:قطاع أال 

 (وحدة  2152بنك ألتعمير وأالسكان -وحدة  9525ألتعاونيات) منف ة بمعرفة أتوحد -
وال  ومستثمرين) منف ة بمعرفة ألقطاع ألخاص أتوحد -

 
 (وحدة  37552أ

 -:وحدة وألت  منها  25732 منف ة بمعرفة ألهيئةأت وحد -

سكان   سكان :أالجتماع أال   .  أجتماعال يوجد بالمدينة أ 
سكان    وحدة(  5152)  عدد ألوحدأت جمال  أ   :دأر مصر أ 

 وحدة  5152تم تنفي  عدد     -        
سكان  سكان :مصرسكن  أ   .سكن مصر ال يوجد بالمدينة أ 
سكان    وحدة(   1225)   عدد ألوحدأت  جمال أ   :جنة أ 

 ة         وحد 952تم تنفي  عدد     -( 5) جنة  
 وحدة  2552جاري تنفي  عدد   -( 2) جنة  
 وحدة   5925جاري تنفي  عدد   - ( 5) جنة  

 

 :عدد ألسكانرأبعًا 
ل  نسمة 592ألحالى)         

 
ل  122ألمستهدف  –أ

 
 - للمدينة ألقائمة  نسمة أ

 (ألتوسعات ألجديدة+ للمدينة ألقائمة  نسمة مليون522ألمستهدف          
    



 

 

 
 -:قطاع ألخدمــات :  خامساً 

ل  ألعديد من ألمبان  ألمنف ة مبنى منف  بمعرفة ألهيئة   22عدد مبان  ألخدمات  ضافة أ  باال 
 :بمعرفة ألقطاع ألخاص وألت  منها 

 ساس ( 1)يوجد بالمدينة عدد :ألخدمات ألتعليمية
 
 –مدرسة تجريب ( 3)عدد  –مدأرس تعليم أ

 -مــــدرسة ثــــــــانــــوي فـــنــــدقــــيــــــــة( 5)عدد  -مدأرس ثـانـــــوي عـــــــام ( 2)عدد -معهد أزوـــــرى ( 2)عدد
مدرسة ( 5)عدد  -تعليم جامعــــ  ( 2)عدد  -مدأرس تعليـم  خاص( 55)عدد  -مـدرسة دولـية ( 5)عدد

 .بالمدينة ( مبان  ألحضانة تم تش يل) تنفي  مدرسة ألنيل م وت -ألـيـابـانيـة

 كـثر مــــــن : ألخدمات ألتجارية
 
حــــــيــــــــــــــــــاء (  27) يـــــــــوجد أ

 
ســــــــــوق تجارى  يخـــــــــدم أ

 ...............(  -نتر ألعتابىس  –ألقدس  سنتر  –سنتر نورأن   –وايبر وأن ) ألـــــمديــــنـــــــــــــة و منها 

 دأرية كـثر من : ألخدمات أال 
 
دأرى ومنهم ( 9)يوجد أ

 
ويئة  -جهاز تنمية مدينة ألشيخ زأيد )مبان  أ

أتحاد أل رف   -وزأرة ألسياحة   - اركة أيديتا للصناعات أل  أئية -ألمجتمعات ألعمرأنية ألجديدة 
 ............ (  –ترأفكو للسياحة  –جهينة للصناعات أل  أئية  –ألسياحية 

 ثريين ألعرغ :  ألخدمات ألثقافية
 
 " .حديقة ألبيئة " ألمركز ألثقاف  ألبيئ  + يوجد مبنى أتحاد أال

 كـثر من: ألخدمات ألدينية
 
قباط " كنيسة + مسجد يقام بهم ألشعائر( 22)يوجد بالمدينة أ

 
أال

 (ألح  ألثالث عشر  -أالرثوزوكس بمركز ألح  ألثامن

 اهروم : ألخدمات ألترفيهية
 
مريكانا بالزأ )يوجد ألعديدة من ألمرأكز ألترفيهية وأ

 
 –تيفول  دوم  –أ

ركان 
 
............... (   –ألكريزي ووترمالو   –كيرف مول –توين تاورز  –ألجزيرة بالزأ  –25جاليريا  –أ

 .وتم تـنـفـيـ  منطقة تجارية ترفيهية على وصلة دوشور 

 مركز ( 5)عدد   –مستشفى عام( 5)عدد  –مستشفى تخصيص ( 5)يوجد عدد:ألخدمات ألصحية

ضافة لمرأكز صحية ومستشفيات بالقطاع ألخاص مثل  بالمحور ) مستشفى جلوبال كير /  ب  باال 
 (يوليو 21محور )دة ودأر ألعيون مستشفى روفـــيــــ   –(  ألمركزي 

 مركز اباغ ألشيخ زأيد –نادي ألشيخ زأيد )مبنى رياض  ( 5)يوجد عدد : ألخدمات ألرياضية– 

ول  ألرياض 
 
ضافة لمالعب ثالثية (  ألنادي أال ول ) باال 

 
 (مركز ألحى ألثالث عشر  –مركز ألحى أال

منية  ألخدمات
 
دأرة  –سجل مدن   –قسم ار ة )يوجد بالمدينة مبنى  قسم ار ة يتضمن : أال أ 

تم أفتتاح قسم ار ة خالل أحتفاالت عيد ألشر ة لعام  –مطاف   بالمحور ألمركزي و  مبنى (  مرور
( ألمطاف  ) و مبنى ( مبنى ألسجل ألمدن  و جوأزأت ألسفر  –مبنى قسم ألشر ة ) يتضمن  2559

ول بالمدينة 
 
 . بمركز ألح  أال

 
 



 
 

 

ساسيةقطاع ألمرأف  وألبنية :  سادساً 
 
 : أال

 :ألميــــــاه 
  خالل محطة ألتنقية بالمدينةمن ألمدينةبمياه ألشرغ ألنقية ت  يةيتم 

ل  م 373سعة  بطاقة تم تنفي  محطة -
 
 .يوم  /  5أ

 .كم  375221مياه بطولتنفي  ابكات تم  -

 ".بمياه غسيل ألمراحات " كم  272251تم تنفي  ابكة ري بطول  -
 :ألصحـ ألصرف 
بو روأش عن  ري   -

 
 .رفع  تنفي  خط رئيس  ومحطت يتم ألصرف على محطة معالجة أ

 كم  535215تم تنفي  ابكات ألصرف ألصح  بطول  -

 :ألكهربـــــاء
 . ف .م  23 × 2محطة محوالت سعة ألمحطة ألوأحدة ( 2)تم تنفي  عدد  -

 
 أ

 . ف . م   23 × 2محطة بسعة  (  5)عدد  -
 
 ( .برقاش لت  ية محطة ألمياه ) أ

 . ف .م  335موزع بطاقة ( 22)تم تنفي  عدد   -
 
 أ

 كم  2222225ألكهرباء بطول  تم تنفي  ابكات -
 

 :ألطرق وأالتصاالت 

حياء ألمدينة تم تنفي  ابكات أتصاالت   -
 
ويتم ألتنفي   كم 395222بطول عل  مستوي أ

 .حاليًا بمعرفة ألشركة ألمصرية لالتصاالت بعدد ألخطوط 
 وأل ابكات ا  ألطرق بتم تنفي  جميع ابكات  -

 
 كم 25523جمال  أ

 

 :ألزرأعـــــة

جمال  ب ألحدأئ وصيانتها و تشمل زرأعة ألمسطحات ألخضرأء وتشجير ألطرق  -  مساحةا 
 . فدأن 577 ألمسطحات ألخضرأء

 

 .ال توجد منطقة صناعية بالمدينة   :ألصناعةقطاع  :سابعًا 

 جنيه مليار  22125   -: أالستثمارأت:ثامنًا 

سكانقطاع  ف  -  .جنيه ارملي 51551قطاع ألخدمات  ف   -.هجني مليار  21553 أال 

 .مليار جنيه 51151  وأالتصاالت ألطرق ف  قطاع   -.مليار جنيه 51225 قطاع ألمرأف  ف  -

 .مليون جنيه 525 قطاع ألزرأعة ف  -

 


