
 مدينة سوهاج الجديدة      
      

- :الموقع العام 

تتميز المدينة  بموقع  استراتيجي حيث تعتبر البوابة الغربية  -وهي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ( أ

 .لمحافظة سوهاج 

الطرق التي ربطتها بمدينة  سوهاج  األم بطريق يبلغ تعتبر  المدينة في قلب المخطط االستراتيجي للمحافظة  ساعد على ذلك شبكة    ( ب

كم حتى الصحراوي  41ريق المار أمام المدينة بطول والط كم 5,7كم  وبمطار سوهاج الدولي بطريق يبلغ طوله  3,8طوله   

 .أسوان   –الغربي  القاهرة 

م و قد اشتمل على تحديد المنطقة إلقامة مجتمع عمراني 0222لسنة ( 491)تم إنشاء مدينة سوهاج الجديدة  القرار الجمهوري رقم  ( ت

 . فدان 82930جديد على  مساحة 

 .فدان 09741لتصبح مساحة المدينة  0247لسنة  4108تم تعديل الكردون الخاص بالمدينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ( ث

 إجماليشجرية لتصبح  إلقامة غابة 0241لسنة  041رقم الجمهوري فدان  للمدينة بالقرار  38133تم إضافة مساحة    -    ( ج

      .فدان 82874321المساحة 

 -:قطاع اإلسكان 

             بخالف المشاريع االستثمارية ( اجتماعي -حر  -قومي )وحدة سكنية بمختلف أنواع اإلسكان ( 3810)تم تنفيذ عدد  ( ح

 ( استثماري -حر -قومي) 

 -متوسط  -اقتصادي ) قطعة ارض  تشمل جميع أنواع اإلسكان  02879تم إعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق بإجمالي  ( خ

 قطعة منها( 9722)تخصيص عدد تم و( فاخر  -أكثر تميز  -متميز  -اجتماعي  -ابني بيتك  -عائلي 

سعر مترالنشاط  -جنيه للمتر 4322سعر مترالنشاط السكنى اسكان اجتماعى   -جنيه للمتر  0422ميز سعر مترالنشاط السكنى الم ( د

 جنيه للمتر 0722السكنىاالكثر تميزا  

- :قطاع الخدمــات 

  .بخالف المخصص والمسلم للقطاع الخاصمبنى  72تنفيذها بمعرفة الهيئة  والجاري المنفذةالخدمات  مبانيعدد 

  تم تسليم معظمها إلى الجهات المختصة   مليون جنيه  773مستشفى جامعى بتكلفه مبنى بانشطه متنوعه ومنها     15 تم تنفيذ

 .وتم التشغيل لبعض المباني الخدميةبالمحافظة 

 8 ( .  سوق تجارى  0+  مليون جنيه 540بقيمه  مستشفى األورمان )  مباني جارى التنفيذ 

  للمدينة  أتوبيسات 1عدد  تشغيل إلى باإلضافةعلى حساب الجهاز  أتوبيساتتم توفير خدمة المواصالت بالمدينة عن طريق تأجير

 .ضمن منظومة النقل الجماعي للمدن الجديدة

 :قطاع المرافق والبنية األساسية 

  : المياة   

  يوم كمرحلة أولى /  8م 87222محطة التنقية بطاقة  تشغيل تم. 

  كم  841تم تنفيذ شبكات المياه بطول. 

  كم   02جارى تنفيذ شبكات مياه بطول 

  :الصرف الصحي  

 .كم  049تم تنفيذ شبكات الصرف الصحي بطول  -

 كم   7بطول الصرف الصحي جارى تنفيذ شبكات  -

 .يوم كمرحلة أولى  /  8م ألف 40 بطاقه محطة معالجة   تسليم االبتدائى جارى  -

  :الكهرباء   

 ميجاوات 78تم إمداد المدينة من محطة محوالت الكوامل بقدرة  -

 ( موزع كهرباء 1) عدد  + موزع رئيسي  تم تنفيذ -

 . كم  4412بطول  الكهرباء تم تنفيذ شبكات  -

   : الطرق
 .كم 415تم تنفيذ شبكات طرق بطول  -

 كم  38جارى تنفيذ شبكات طرق  بطول  -

    

 : الزراعة 



 فدان مسطحات خضراء  97تم زراعة مساحة  -

 فدان  45بمساحات إجماليةحدائق تم تنفيذ  -

 المناطق الصناعية        

عدد القطع التي تم ترخيصها لإلنشاء   -قطعه   828اجمالى القطع المخصصة  - قطعه  825  الصناعية اجمالى قطع االراضى -

 قطعه017

 0م722متوسط  مساحه القطعة   -

 مصنع 51تم تشغيل عدد  -

  -:منطقه المخازن     -

 409عدد القطع التي تم ترخيصها لإلنشاء   -قطعه   481اجمالى القطع المخصصة  - قطعه  417 أراضى المخازن اجمالى قطع  -

 قطعه

 قطعه  44اجمالى القطع الشاغرة  -

  0م4222متوسط مساحه القطعه  -

 مخزن 87تم تشغيل عدد  -

 فرص االستثمار بالمدينه    

 –تجارى  –تعليمى استثمارى ) يمكن استغاللها كانشطه متنوعه مثل  0م72222:  722تتوافر مساحات بالمخطط العام للمدينه من 

 .( نوادى  –نوادى اجتماعيه  –ترفيهى  –مخبز  –هايبر  –ادارى تجارى  –ادارى سكنى 

 القطاع الخدمى التعليمى 

مدرسه وتم تشغيلهم  0اص عربى لغات ومدارس دوليه وتم االنتهاء من تنفيذ عدد مدارس ما بين تعليم خ(  42) تم تخصيص عدد 

 فى العام الدراسى الحالى 

 فدان  10جامعه خاصه على مساحة  0عدد  تم تخصيص 

 القطاع الخدمى الطبى 

 كما انه يتوافر بالمخطط مساحات متنوعه بانشطه طبيه  مستشفى خاصه  0تم تخصيص عدد 

 القطاع الخدمى التجارى          

وتم   –وجارى التنفيذ و يتوافر بالمخطط مساحات متنوعه بانشطه تجاريه (  0م 47222 -  0م 0222) اراضى تجارى بمساحات قطع (  02) تم تخصيص عدد 

 "توجاز مستودع ب –بنزينه  –مخابز " هايبر  ، وذلك بخالف قطع االراضى الصغيرة التى تم تشغيلها (  0) تخصيص عدد 

 القطاع السكنى االستثمارى 

 فدان  802بمساحات" كمبوند " قطع اراضى عمرانى متكامل (  3) تم تخصيص عدد 

 جنيه مليار  ( 13491  )حتى اآلن  اجمالى االستثمارات بالمدينة  -

 0272عنـد سنه الهدف  مليون نسمه 437 عدد السكان المستهدف  -

 نسمه 47222عدد السكان الحالى  -

 


