
اكة مع "هيئة المجتمعات   وزير اإلسكان وهشام طلعت مصطفى يضعان حجر األساس إلنشاء مدينة "نور" بالشر

 "العمرانية الجديدة

 

ن الحكومة والقطاع الخاص.. وتؤكد إدراك الحكومة ألهمية مشاركة  • اكة تعكس الثقة المتبادلة بي  الجزار: الشر

 القطاع الخاص بعملية التنمية الشاملة 
 
 التى تشهدها مرص حاليا

ي مرص يتم تنفيذها عىل مساحة " •
اء فن ألف وحدة..   140آالف فدان.. وتضم  5نور" أول مدينة ذكية خرصن

 مليون فرصة عمل 3.3باستثمارات تصل إىل نصف تريليون جنيه.. وستوفر نحو 

: مدينة "نور" تم اختيار موقعها بعناية فائقة أمام العاصمة ال  • دارية الجديدة.. وتم  هشام طلعت مصطفن

كات عالمية متخصصة 4تخطيطها من ِقَبِل أكبر    مكاتب وشر

ي مرص تمتد حتى   •
ائح المجتمع.. وسيتم   15توفب  أنظمة سداد تطبق ألول مرة فن  لتلبية احتياجات مختلف شر

 
عاما

ي تصميم المدن المتكاملة 
 استخدام أحدث ما توصل إليه العالم فن

 

، الرئيس  قام الدكتور عاصم الجزار،  وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واألستاذ هشام طلعت مصطفن

ن   اكة بي  التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفن القابضة، بوضع حجر األساس لنشاء مدينة "نور"، بالشر

، وه كات التابعة لمجموعة طلعت مصطفن ، إحدى الشر كة العربية لالستثمار العمرانن يئة المجتمعات العمرانية  الشر

آالف فدان بمدينة حدائق العاصمة، وبإجماىلي استثمارات تصل إىل نصف تريليون   5الجديدة، ويتم تنفيذها عىل مساحة 

ي مرص، ومن المقرر أن تضم 
اء فن ألف وحدة سكنية )عمارات وفيالت(، تستوعب   140جنيه، وىه أول مدينة ذكية خرصن

ائب للدولة بقيمة  ألف نسمة، بجانب منا 600نحو  ها، وستدر ضن مليارات   110طق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغب 

 .مليون فرصة عمل منتظمة وغب  منتظمة  3.3جنيه، وتوفر نحو 

اك القطاع    مع سياسة الدولة بإشر
 
اكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشيا وأكد وزير االسكان، أن الوزارة انتهجت أسلوب الشر

ة التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المرصية فن الوقت الحاىل منذ توىل الرئيس عبدالفتاح السيىس،  الخاص فن عملي

 للشك أن الحكومة تدرك  
ُ
ن الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما ال يدع مجاال اكة تعكس الثقة المتبادلة بي   أن الشر

 
موضحا

 فن مختلف المجاالت أهمية دور القطاع الخاص فن المشاركة بعملية التنمية
 
 .الشاملة التى تشهدها مرص حاليا

كة تطوير عقارى  اكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد عىل تخصيص أرض لشر وأشار الوزير إىل أن فكرة الشر

ي 
ي المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيالت فن

ة فن ة كبب  ى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبر سداد قيمة األرض،  كبر

(، ويقابل هذه التسهيالت أن يكون للهيئة   ي
ويكون ذلك عىلي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد )نقدي وعيتن

وع )السكنية والخدمية( تقوم الهيئة بتحديدها  .حصة من وحدات المشر

، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفن  ، بأن مدينة "نور" قد تم  ومن جانبه، ضح األستاذ هشام طلعت مصطفن

ق   ي مرص بشر
اختيار موقعها بعناية فائقة، لتكون أمام العاصمة الدارية الجديدة، وعىل أهم محاور التنمية العمرانية فن

ي تعداد سكان هذه المنطقة من 
 فن
 
ايدا ن  مبى

 
 إىل   4.5القاهرة، والذي ينتظر أن يشهد نموا

 
ن نسمة    10مليون نسمة حاليا ماليي 

 أنه تم تخطيط المدينة من ِقَبِل أكبر 2030م بحلول عا
 
كات عالمية متخصصة، وىه 4، موضحا  – SWA) مكاتب وشر

SASAKI – BCG – Perkins Eastman)   وذلك بهدف وضعها عىل قمة مدن الجيل الرابع، وبما يحقق أهداف ومعايب ،

 .التنمية المستدامة

، أن المدينة الجديدة ستضم  مجموعة من العناض والخدمات المتكاملة والتطبيقات الحديثة  وأكد هشام طلعت مصطفن

ي مرص مثل تقنيات الـ 
، كما تتبتن تطبيق فكر المدن الذكية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وبنية  5Gألول مرة فن

نت فائق الشعة، وخدمة الواي فاي " Fiber Optics "تحتية متطورة من الـ  عن توفب  النبى
ً
ي جميع المناطق العامة ، فضال

فن



والمناطق التجارية والخدمية، بالضافة إىل توافر الخدمات األمنية عىل أعىل مستوى من الدقة، من خالل أحدث أنظمة  

ات المراقبة  .، وغرف التحكم بجميع المناطق"CCTV" األمان وكامب 

، أنه سيتم مراعاة استخدام  ي إدارة جميع مرافق  وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفن
أحدث التقنيات فن

شيد استهالك المياه، واستخدام الطاقة النظيفة، ووسائل النقل الذكية   المدينة، مثل استخدام وسائل الرى الذكي لبى

الصديقة للبيئة، وإضاءة المدينة بالكامل من خالل منظومة الضاءة الذكية، كما سيتم استخدام أحدث ما توصل إليه العالم  

ي ت 
 أنه سيتم  فن

 
ي مرص، مضيفا

ي فن
ي خريطة التطوير العمرانن

ي مدينة "نور" بما يحقق طفرة جديدة فن
صميم المدن المتكاملة فن

ي مرص تمتد حتى  
ائح المجتمع 15توفب  أنظمة سداد تطبق ألول مرة فن ، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شر

 
 .عاما

، إىل أن مجموعة طلعت مصطفن تعم ، وتعتبر المطور   50ل بالسوق المرصي منذ أكبر من وأشار هشام طلعت مصطفن
 
عاما

ي إقامة مدن متكاملة الخدمات واألنشطة التجارية والدارية والرياضية 
ق األوسط الذي نجح فن ي مرص والشر

العقاري الوحيد فن

ي تطورها ا
عد مدينة "نور" ىهي ثالث المدن التى

ُ
ها، لتمتد تقريبا إىل جميع مناحي الحياة، حيث ت ي  وغب 

لمجموعة بعد مدينتى

ق القاهرة، واللتان أصبحتا تمثالن مجتمعات نموذجية متكاملة الخدمات يقطنهما حاليا نحو   " بشر ي
"الرحاب" و"مدينتى

 .ألف نسمة 850


