
 

 

 

 

 

  مدينة طيبة الجديدة نبذة عن

 -:الموقع العام 
 فدان وتم اضافة  5555405م  بمساحة  0222لسنة (  891) لجمهوري رقم تم إنشاء المدينة بموجب القرار ا

 . 0285لسنة  909بالقرار رقم فدان  5252414مساحة 

 عن مطار األقصر الدولي  (كم  82) وتبعد  ألقصرشمال شرق مدينة ا( كم  85) بعد مدينة طيبة على  تقع. 

 -:المخطط العام 

 فدان   1555450فدان والكتلة العمرانية الحالية   9594 للمدينة   تبلغ المساحة اإلجمالية : المساحة االجمالية

 .  04/5/0202بتاريخ (  099) فدان بالقرار الوزاري رقم  4252وتم اعتماد المخطط التفصيلي  لمساحة 

 مترددين نسمة 82222ألف نسمة باإلضافة الى  5545 عدد السكان الحالي : عدد السكان الحالي .  

 لف نسمةأ 522يصل إلـي   (سنة الهدف )  0290 سنةعدد السكان المستهدف  : عدد السكان المستهدف .  

- :قطاع اإلســكان 

  الوحدات السكنية -: أوالا : -

 -:طبقا لالتي ( وحدة سكنية  4129 ) بالمدينةالسكنية المنفذة بمعرفة الهيئة عدد الوحدات  جماليإ  -

 

  ا   -:  السكنية الصغيرة األراضيقطع   –: ثانيا

- : قطاع الخدمات

 مبنى(  54 )بالمدينة جمالي عدد المباني الخدمية القائمة والجارى تنفيذها  إ :- 
 

 مبنى (78) ة بمعرفة الهيئةعدد مباني الخدمات المنفذ. 

 يمبان ( 8 )عدد لمدينة المنفذة بواسطة جهات اخرى جمالى عدد المباني الخدمية باإ. 

  ا تنفيذ عدد  .خدمية بالمدينة مباني ( 2 )كما أنه جاري حاليا
 

 مجال االستثمار فى قطع االراضى الخدمية 

  كالتاليالخدمية  األراضيى مليون جنيه ف 874928بلغ اجمالى االستثمارات حتى تاريخه :-  

  مليون 85958مبلغ  1124-8منذ بداية المدينة حتى.  

  عة جام 1تم تخصيص اراضى لعدد  الحاليخالل العام   نمليو 89195مبلغ  1112-8وحتى  1124-8من

 ر ـة االقصـجامع )ة  ـة حكوميـجامع 1(  + ل ـة المستقبـجامع+ ا ـوم والتكنولوجيـجامعة مصر للعل )خاصة 

  +  ازن ـمخ+ ع ـمصان + ةـة وخدميـة تجاريـانشط+ ات ـلغ  ةـة خاصـمدرس+  ة ــة التكنولوجيـــوالجامع  –

 .قطعة ارض   17  عدد ــيجمالإب بنوك 

 نوع االسكان
شباب  إسكان

 ومستقبل

 إسكان

 اقتصادي
 قومي إسكان اسكان حر

اسكان 

 اجتماعى
 اإلجمالي

 4129 5421 819 111 191 2588 العدد اإلجمالي

 نوع االسكان
اسكان 

 اجتماعى

اسكان 

 ىعائل

اسكان 

 اقتصادى 

اسكان 

 متوسط 

اسكان 

فوق 

 متوسط 

اسكان 

 متميز  

اسكان 

اكثر 

 تميزا 

 االجمالى 

 5885 97 581 588 285 215 987 9998 اإلجماليالعدد 



 

 

 

 

 

 

ا  245مبلغ   1112/1111خطة العام المالي الحالى  - : مليون جنيها

 القيمة بالمليون جنيه القطاع م

 المرافق 

 179511 صاالتوات طرق

 259521 مياه

 249528 صرف

 19888 زراعة

 479487 كهرباء 

 2529858 إجمالي قطاع المرافق 2

 179451 خدمات 1

 1 اسكان 8

 59581 التجهيزات االدارية 9

 245 إجمالي االستثمارات
 

- : مليار جنيه(  75498)  81/5/2111حتى  التى تم ضخها بالمدينة االستثمارات

  قطاع المرافق

  يوم على مرحلتين /8الف م 85تم تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب للمدينة بطاقة. 

  يوم على مرحلتين  جاري تطويرها لتصبح ذات معالجة ثالثية الستخدام /8االف م 4تنفيذ محطة معالجة بسعة تم

 .المياه المنتجة في ري المسطحات الخضراء داخل الكتلة العمرانية 

  يوم/8ألف م 11يوم  من إجمالي / 8أالف م 5نفيذ المرحلة األولى من محطة الصرف بالمدينة بطاقة  ت تم .  

  يوم/8ألف م 11يوم  من إجمالي / 8ف مأل 25محطة الصرف بالمدينة بطاقة   استكمالجاري تنفيذ . 

  ط  .كم  288تم تنفيذ شبكات طرق بطول. 

  أ .ف.م 51تم تنفيذ محطة محوالت بطاقة 
 

  قطاع التنمية المستدامة 

  كيلو وات  41على مبنى الجهاز بقدرة أطاقة شمسية تم تنفيذ محطة . 

  تم تنفيذ اول محطة طاقة شمسية مركزية النارة طريق طيبة قنا الصحراوى الشرقى 

  عمارات اسكان اجتماعى  9تم تنفيذ سخانات شمسية لعدد 

  -:المنطقة الصناعية بالمدينة 
 

 قطعة ارض بمساحات مختلفة تتراوح (  555 )فدان تضم  881272قة صناعية بمساحة تم تخطيط منط 

  : يكاالت مخططة 1م (7111-811) من
 

 

  ها ل ( اتصاالت – كهرباء  – صرف  – مياه )جارى االنتهاء من تنفيذ أعمال المرافق . 

 فرصة عملالف  15111منطقة الصناعية حوالى وتوفر ال . 

  ألف فدان لشركة مطاحن مصر 51فدان إلنشاء صومعة بطاقة  8تم تخصيص مساحة. 

 اإلجمالي صناعي مخازن ورش خدمي النشاط

 555 157 58 885 29  اإلجماليالعدد  


