
نبذةًتاريخيةًعنًمحافظةًالقاهرة:أولاً



لًتقعععلًالما عععمةًعفعععلًاليعععنةًاللعععر يةًلن عععرًالنيععع❖

يعةًكمًويحدهاًلمالًمحعافظت ًالقفيوب41.5بطولً

واللععر يةوًوونوبععاًو ربععاًمحافظععةًالويعع ةوًومععنً

.اللرقًمحافظةًالسويسً

.2كم3085.10:ًًتبفغًمساحت ا❖

مفيععععونًنسععععمةًحسعععع 9.812ً:ًعععععددًسكعععع ان ا❖

مععععنً%10.6ًيمثفععععون2018ًإح ععععا يامًعععععام

.إومال ًتمدادًسكانًم رً

الموقع الجغرافي



نبذة تاريخية عن محافظة القاهرة

. عاصمة جمهوريــة مصر العربية.. القـاهـــرة  ❖

موينية وضيع القاديوجوهر الصيقحي حجير  سيا  ال:  تاريخ التأسيي ❖

.عام 1044، ليبحغ عمر القاهرة اآلن ما يزيو عحى 969عام

 س مًلرط ة46ًح 38ًمناط قًبإومال 4ًتتك ونًًالمحافظ  ةًمنًً

.أحي    اء8ً:ًًالمنطقةًاللمالي        ةً.1ً

.أحي      اء9ً:ًًالمنطقةًاللر ي     ةًً.2ً

.أحي      اء9ً:ًًالمنطقةًالغربي       ةًً.3ً

.ح       12:ًًالمنطقةًالونوبي    ةًً.4ً

.  ح 38:ًاإلوم                    ال ًً.5ً



ةًالقععاهرةًهعع ًالما ععمةًالرا ععدةًوالمق ععدًالمععالم ًلفسععياحةًوالثقافعع

والنعععنًومركععع ًالتقعععاءًلتعمعععالًوالتوعععارةًوالمفعععومًيحظععع ً اطني عععاً

..ًميععةو ا ري ععاًبنوعيععةًفريععدةًمععنًالحيععاةًتتناسعع ًمععلًالممععاييرًالمال

.وم دهرةًبالكناءامًاللابةًوترتك ًعفلًالملاركةًالموتممية

رؤية العاصمة 



محافظةًالقاهرةمشروعاتً:ًثانيا ً



التكلفةعدد الوحداتعدد العماراتاسم المشروعم

مليار 312473041.9األسمرات1

2المحروسة2
65
+

عمارة دار ضيافة المرأة المعيلة

1594

+

6+وحدة سكنية المرأة المعيلة 72

وحدات ادارية

مليون 550

16روضة السيدة3
816

 +
وحدة تجارية 344

مليون350

مليار20797862.6اإلجمالي

نتهاءًمنًتنفيذهاًبنطاقًالمحافظةًخاللًالفترةًالقادمةًالمشروعاتًالمزمعًاإل

(جاهزةًلإلفتتاح)



3االسمرات  



عدد اآلسر المتوقع نقلهاالحىاسماسم المنطقةم

1

الشهبة ▪

وادي فرعون ▪

بين الرزاز▪
منشأة ناصر

1600

باقي منطقة تسرب المياه حول شارع أحمد هاشم2

503المعدسة3

منطقة السحيلة4

مصر القديمة

400

1700منطقة اسطبل عنتر–شارع المحطة 5

1350(المدابغ )1بطن البقرة 6

635أبو السعود7

1110دار السالم شارع المحجر8

7298االجمالي 

3المناطق العشوائية التي سيتم نقلها الي االسمرات  



ابو السعود

وحدة سكنية635

الشهبة 

وادي فرعون 

بين الرزاز

احمد هاشم.تسرب ش

وحدة سكنية1600

المعدسة

وحدة سكنية503

مناطق خطورة 

أولى
مناطق خطورة 

ثانية

3األسمرات 

السحيلة

وحدة سكنية400

المحطة منطقة .ش

اسطبل عنتر

وحدة سكنية1700

المدابغ

وحدة سكنية1350

المحجر. ش

وحدة سكنية1110

المناطق العشوائية

التي سيتم نقل األسر منها 



منشأة ناصر–الرزاز  دار السالم–شارع المحجر 



3االسمرات 

وصف المشروعالمشروع

3األسمرات

تنفيذ مديرية األسكان والمرافق

فدان65مساحة المشروع 

وحدة سكنية 7298السكنية الوحدات

مصعد2-وحدة بالعمارة 60-أدوار بالعمارة9-عمارة 124

الجهات المشاركة 

«صندوق تطوير المناطق العشوائية»وزارة االسكان والمرافق 

تحيا مصر 

مليون جنية500من صندوق  تحيا مصر 

مليون جنية1900التكلفة التقديريةإجمالي



الوصف مشروعالتي يوفرها الخدمات ال م

رغيف متنوع500,000خطوط انتاج   بطاقة انتاجية 6عدد 2م1000على مساحة 
يعمل بالغاز(دور 2عدد)

مخبز 1

( شركة النيل للمجمعات 1-خدمة وطنية3–امان 2)  دور 2بعدد ( 6)عدد  مواد غذائيةمنافذ توزيع 2

(جارى االنتهاء من تنفيذه)2م2000مساحة ارض  مسجد ودار مناسبات 3

(جارى االنتهاء من تنفيذه)2م3000بمساحة ارض  كنيسة 4

( محل 176) بمساحات متنوعه  اسفل العماراتالمحالت التجارية 5

للحضانه2م460على مساحة  حضانه5عدد   6

للوحده الصحيه 2م500علي مساحة  وحده صحيه4عدد  7

انشطة رياضية متنوعه مالعب5عدد  8

2م2000سياره على مساحة 100سعة  ساحة إنتظار سيارات 9

خدماتال



الموقع العام



الموقع العام



الموقع العام



3االسمرات 

1االسمرات 

1االسمرات 

A

B

C

.صناعى مدرسة ثانوى ( 1)عدد ❑

.مدرسة تعليم أساسى ( 2)عدد ❑

»مركز شباب الجزيزة فرع األسمرات » مركز شباب ( 1)عدد ❑



الهوإدارة المكان بصورة فع( يحافظ على المكان والوحدات السكنية ) عقد محكم ✓

جهاز ادارى متخصص ✓

مجلس آمناء✓

(المياه والكهرباء والغاز ) عددات كوديه لخدمات المرافق✓

إدارة المكان



2المحروسة



2المناطق العشوائية التي سيتم نقلها الي المحروسة 

عدد اآلسر المتوقع نقلهااسم الحىاسم المنطقةم

185مصر القديمةعين الصيرة1

575مصر القديمةبطن البقرة2

776الخليفةالحطابة3

130الخليفةسوق الجمعة4

1666االجمالي

جارى استكمال الحصر من خالل اللجان المشكلة❑



المعهدًالفنىًالصناعىًالعسكرى

بطن البقرة 

وحدة سكنية575

سوق الجمعة

وحدة سكنية130

الحطابة

وحدة سكنية776

عين الصيرة

وحدة سكنية185

المناطق العشوائية

التي سيتم نقل األسر منها 
مناطق خطورة ثانية



بطن البقرة مصر القديمة



وصفًالمشروعالمشروع

فدان16مساحة المشروع  2المحروسة 

عمارة 68وحدة سكنية  1666السكنية الوحدات

جاهز لالفتتاح% 95الموقف التنفيذي  

الجهات المشاركة 
«صندوق تطوير المناطق العشوائية»وزارة االسكان والمرافق 

القاهرةمحافظة

(صندوق تطوير المناطق العشوائية)مليون جنية 350التكلفة التقديرية

2المحروسة 









روضة السيدة زينب 



اماكن تسكين مشروعات التطويرالمشــــروع

حاليا  ( روضة السيدة )اهالى منطقة تل العقارب ▪روضة السيدة

حاليا  ( روضة السيدة )منطقة تل العقارب 



وصفًالمشروعالمشروع

فدان7.5مساحة المشروع  روضة السيدة

عمارة 16وحدة سكنية  816السكنية الوحدات

جاهز لالفتتاح: الموقف التنفيذي 

الجهات المشاركة 
«صندوق تطوير المناطق العشوائية»وزارة االسكان والمرافق 

(صندو ق تطوير المناطق العشوائية)مليون جنية 330التكلفة التقديرية

روضة السيدة



روضة السيدة



إجمالي 

ما تم صرفه على العشوائيات حتى اآلن

مليار جنية9.4مبلغ   



2018-2014همًاملشروعاتًاملنفذةًواجلاريةًباحملافظـــةأ:ًثالثاً 

مشروعات جارية ومنفذة.pptx


إجمالي المشروعات بمحافظة القاهرة

2018-12-13وحتى 2014خالل الفترة من عام 

التكلفة بالمليارعدد المشروعات البيان 

المشروعات المنفذة 

40248محافظة 

34950.8جهات أخري

75198.8إجمالي المنفذة 

هاالمشروعات الجاري تنفيذ

25015.3محافظة 

352110.3جهات أخري

602125.6تنفيذهاإجمالي الجاري

1353224.4اإلجمالي 



(  محافظة القاهرة )الجارية /المنفذة المشروعات بيان 

2018-12-31حتى 2014خالل الفترة من 

القطاعم

إجمالي عدد المشروعات

إجمالي تكلفة القطاع  

بالمليار
الجاريةالمنفذة

التكلفة بالمليونالعدد التكلفة بالمليونالعدد

29803.8322479.91.28الصحة1

86407.2874674.861.07التعليم2

10317016785311.02تطوير العشوائياتاإلسكان و3

24616.81055.3730.67الشباب والرياضة4

110192952629119.49والنقلالطرق5

622200844382.8606.58الصحيالصرف6

3722349001.12مياه الشرب7

1916548934816.89الكهرباء8

25480053575.15الغاز9

مليار402اإلجمالي  مليار48.06391250 مليار15.34199 63.314903



مشروعــــات الصحة-1

الجاريالمنفذةالمشروعات 

االجمالي

العدد
التكلفة 

بالمليون

انشاء جديد

(مستشفيات)
213651

تطوير ورفع كفاءة

(مستشفيات)
11920348

انشاء جديد

(مراكز طبية)
52797.5

تطوير ورفع كفاءة

(مراكز طبية)
111021205

2922511.28االجمالي

59ية عدد المستشفيات الحكوم

398ة المستشفيات الخاصعدد

199عدد المراكز الصحية 

7940عدد الصيدليات 

احصائيات الصحة 
بالقاهرة

العرض/الصحة.pptx
العرض/المشروعات الجارية/الصحة.pptx


مشروعــــات التعليم-2

الجاريةالمنفذةالمشروعات 
التكلفة 

بالمليون

توسع و تعليه

ي بناء فصول جديدة وصيانة المبان)

(القديمة

مدرسة51مدرسة60

536.64

فصل800فصل 956

انشاء جديد

مدرسة23مدرسة26

545.5

فصل 844فصل 713

ارإجمالي التكلفة بالملي
مدرسة86

فصل1669

مدرسة74

فصل1644
1.07

احصائيات التعليم 
بالقاهرة

1.864.765عدد التالميذ

3407عدد المدارس

44517عدد الفصول

42الكثافة

العرض/التعليم.pptx
العرض/المشروعات الجارية/التعليم.pptx


التكلفة بالمليونعدد الوحدات السكنيةالمشروعات 

16258950االسمرات 

24722650االسمرات 

13229640المحروسة 

1096600اهالينا 

100024.28مايو15الزبالين 

211613.6المرج 

364421.15ابو ليلة 

038سوق غزة 

033.43(القاهرة والجيزة ) اعمال الوجهات 

0199.49مناطق غير مخطط

220653170االجمالي

فدان251.23األولياجمالي الخطورة

فدان413ةالثانياجمالي الخطورة

فدان271.6الثالثةاجمالي الخطورة

فدان30.1الرابعةاجمالي الخطورة

احصائيات العشوائيات 
بالقاهرة

المنفذة  مشروعــــات العشوائيات -3

العرض/الإسكان.pptx


الجاريةمشروعات اإلسكان وتطوير العشوائيات -3

التكلفة بالمليونعدد الوحدات السكنيةالمشروعات 
2525900الخيالة

46321350بدرمشروع إسكان

44121250(2-1)معا مؤسسة 

192020هضبه الحرفين 

68001700اإلنتاج الحربي 

293سوق التونسي

108والزاوية الحمراءهللاعزبة خيرمشروع تطوير

10ربع المانسترلي

330جراج روكسي

55مدينة الحرفيين بهناجر البساتينمشروع 

1.600محور ترعه الطوارئ 

1706ماسبيرو

100تطوير الصناعات الحرفية ببطن البقرة

110/  مايو15المجزر النصف اّلى بمدينة 

سوق الباعة الجائلين بالزاوية الحمراء

(أرض المخبز)
4.800

7518.609االجمالي

فدان251.23األولياجمالي الخطورة

فدان413ةالثانياجمالي الخطورة

فدان271.6الثالثةاجمالي الخطورة

فدان30.1الرابعةاجمالي الخطورة

احصائيات العشوائيات 
بالقاهرة

العرض/المشروعات الجارية/الإسكان.pptx


مشروعــــات الشباب والرياضة-4

الجاريالمنفذةالمشروعات 

االجمالي

العدد
التكلفة 

بالمليون

617264.17انشاء جديد

18927408تطوير ورفع كفاءة

241034672.17االجمالي

احصائيات الصحة 
بالقاهرة

167النوادي

76مركز شباب

العرض/الشباب والرياضة.pptx
العرض/المشروعات الجارية/الشباب والرياضة.pptx


مشروعــــات الطرق والنقل -5

الجاريالمنفذةالمشروعات 

االجمالي

العدد
التكلفة 

بالمليون

274315161كباري السيارات

54983كباري المشاه

المحاور والطرق 

الرئيسية
17183512251

53053115الطرق الفرعية

303168األنفاق

5051808النقلمشروعات

1102613619.49االجمالي

احصائيات الطرق 
بالقاهرة

66كباري مشاه

22أنفاق مشاه

77كباري سيارات

24أنفاق سيارات

العرض/الطرق.pptx
العرض/المشروعات الجارية/الطرق والكباري.pptx


الصرف الصحي مشروعــــات -6

الجاريالمنفذةالمشروعات 

االجمالي

العدد
التكلفة 

بالمليار

59841435473.86احالل وتجديد

3031.109انشاء جديد

62841466.58االجمالي

احصائيات الصرف 
الصحي بالقاهرة

7المحطات الرئيسية

89المحطات الفرعية

يوم/3م4324700إجمالي الطاقة الفعلية

نسبة تغطية الشبكات

بالقاهرة
94%

7المحطات الرئيسية

العرض/الصرف الصحي.pptx
العرض/المشروعات الجارية/الصرف الصحي.pptx


مياه الشربمشروعــــات -7

الجاريالمنفذةالمشروعات 

االجمالي

العدد
التكلفة 

بالمليار

344381106.42احالل وتجديد

30316.58توسعات

374411.12االجمالي

احصائيات مياه 
الشرب بالقاهرة

محطة11المحطات الرئيسية

إجمالي الطاقة الفعلية
4.921.397

يوم/3م

نسبة تغطية الشبكات

بالقاهرة
99%

العرض/مياه الشرب.pptx
العرض/المشروعات الجارية/مياه الشرب.pptx


الكهرباءمشروعــــات -8

الجاريالمنفذةالمشروعات 

االجمالي

ارالتكلفة بالمليالعدد

انشاء واحالل 

وتجديد
1992816.89

1992816.89االجمالي

4المحطات الرئيسية

18عدد المحوالت

س.و.ك2725إجمالي الطاقة الفعلية

احصائيات الكهرباء 
بالقاهرة

العرض/الكهرباء.pptx
العرض/المشروعات الجارية/الكهرباء.pptx


الغازمشروعــــات -9

الجاريالمنفذةالمشروعات 

االجمالي

ارالتكلفة بالمليالعدد

انشاء واحالل 

وتجديد
255305.15

255305.15االجمالي

عدد الشركات المنفذة 

للمشروعات 
شركات 5

عدد المستفيدين 
وحدة 188.100

سكنية

احصائيات  الغاز بالقاهرة

العرض/الغاز.pptx
العرض/المشروعات الجارية/الغاز الطبيعي.pptx

