
 

 

 حٓ امدقٓ

 (امسكة امحديد)عشش شارع امسّدان 

 اميرحنة األِمٓ

  تً عقد إتفاقية 13/9/2012 ِحدة سكنيُ ِبتاريخ (30)تً إنشاء اميرحنة األِمٓ متّفير عدد 

تعاِن بين صندِق تطّير اميناطق امعشّائية ِىحافظة امجيزة متطّيرىنطقة عشش شارع 

 .امسّدان بحٓ امدقٓ 

  ٓعبارة عن عشش تً بنائَا ىن ىخنفات ىّاد امبناء ِامصاج ِاألمّاح  امخشبية ، عن ٍٓ

 .أراضٓ أىٕك امدِمة ىنك ىحافظة امجيزة

 ِٓتً إخٕء امجزء امشيامٓ ىن امينطقة .قاىت اميحافظة ببناء جٕث عيارات كيرحنة أِم 

ِنقه شاغنيَا إمٓ عيارت منسكن اميؤقت حتٓ يتً اإلنتَاء ىن بناء امحٕث عيارات ، ِتً 

  .تسكين اميجيّعة األِمٓ بعد اإلنتَاء ىن بناء امحٕث عيارات ِإدخال جييع اميرافق مَا 

قبه                                      اجناء                                 بعد 

  :اميرحنة امحانية 

  ِحدة سكنيُ ِتً  فيَا  أخٕء اميرحني مسكان 75تً إنشاء اميرحنة امحانية متّفير عدد 

 امعشش ِنقه امسكان امٓ امسكن اميؤقت           

 تً انشاء جٕث عيارات كاىنة اميرافق ِتً تسكين امسكان بَا. 

تطّير امعشّائيات بامتعاِن ىع صندِق 
تطّيراميناطق امعشّائية 

 



 

          قبه                                       اجناء                                    بعد 

 

  :إستكيال اميرحنة امحانية 

  ِحدة سكنيُ ِجارْ إجراءات امتسكين (40)تً إنشاء عيارة متّفير عدد 

  :اميرحنة امحامحة 

 إلستكيال ىشرِع تطّير عشش امسّدان منيرحنة امحامحة 4/11/2017تً عقد برِتّكّل بتاريخ 

  . ِحدة سكنيُ(120)ِاألخيرة بعدد 

 حٓ امعيرانية

 إنشاء سّق امكّنيسة امحضارْ

  قياو اميحافظة ىع صندِق تطّير اميناطق امعشّائية بعقد برِتّكّل بشأن تطّير

 :سّق امكّنيسة بحٓ امعيرانية ِتً عيه اآلتٓ

  قاىت امّزارة ىع اميحافظة ىيحنُ فٓ اإلدارة بامنزِل عنٓ امطبيعة منتشاِر ىع

قاطنٓ امسّق ميعرفة طنباتًَ ِإحتياجاتًَ عند إعداد اميخطط اميراد تنفيذٌ 

 . فرشة (22) باكية ِعدد ( 61)متّفير جييع امخدىات مقاطنٓ امسّق متّفير 

  8/11/2015تً تسنيً ىّقع امسّق منشركة امينفذٌ بتاريخ 



 نائب اميحافظ ىع ىندِبٓ صندِق /تً عقد عدٌ إجتياعات برئاسة امسيدة امدكتّرة

تطّير اميناطق امعشّائية ِىقاِل اميشرِع ِإستشارْ اميشرِع ِىندِب حٓ 

 -دٍان ِاجَات)امعيرانية ِذمك إلختيار عينات األمّان ِامخاىات امخاصة بامتشطيب 

 ..( بٕط اإلنترمّك – امّان امصاج – األبّاب - امسيراىيك–حّائط 

  8/11/2016تً تسنيً اميّقع ِتسكين امبائعيين يّو 

             قبه                                     اجناء                                  بعد

       قبه                                             اجناء                                      بعد 

 

  «سّق ش امجيش»ىركز ِىدينة امعياط 

 تً تّقيع إتفاقية امتعاِن بين صندِق تطّير اميناطق امعشّائية ِىحافظة امجيزة 4/11/2017بتاريخ 

 .متطّير ِإنشاء سّق حضارْ بشارع امجيش بيدينة امعياط جارْ إجراءات امطرح متنفيذ اميشرِع



 

 :ىشرِعات امصرف امصحٓ 

 ىشرِع إحٕل ِتجديد امصرف امصحٓ تصييً ِتنفيذ 

 (خط إنحدار بامدفع امنفقٓ امَيدرِميكٓ بشارع امعرِبة ىن شارع امقّىية امعربية بامّراق )

 

 

 

 

 

 

 ىناطق غير ىخططة بنطاق أحياء اميحافظة ىن قبه صندِق تطّير ( 6 )جارْ تطّير عدد 
 :امعشّائيات ًٍِ 

  ىنطقة صفط امنبن بحٓ بّٔق امدكرِر 

 ( صرف صحٓ- إنارة -طرق )أنّاع اميشرِعات 

  ىنطقة أبّ زارع  امينيب بحٓ جنّب 

 ( صرف صحٓ- إنارة -طرق)أنّاع اميشرِعات 



   ىنطقة كفر امجبه بحٓ امَرو 
 ( ىياٌ شرب- صرف صحٓ- إنارة -رصف ِتبنيط) أنّاع اميشرِعات 

  ىنطقة امينيرة امغربية بحٓ شيال 

 ( إنارة -رصف ِإنترمّك )أنّاع اميشرِعات 

   ىنطقة امخٕيفة بحٓ امّراق 

 (صرف صحٓ)أنّاع اميشرِعات 

  ىنطقة امكنيسة بحٓ امعيرانية 
 ( صرف صحٓ- إنارة–رصف ِإنترمّك ) أنّاع اميشرِعات 

 

: ىصدر امبيان   ىحافظة امجيزة -ِحدة امتطّير امحضريّامعشّائيات  


