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الحدود اإلدارية لتقسيمات محافظة األسكندرية

إصدار 2015
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تقع االسكندرية على بعد  225كه من القاهرة بالطريق الزراعى و 221كه بالطريق
الصحراوى كنا تقع على خط عرض  31مشاال .

الحدود

احلد الشناىل

احلد اجلنوبى

اٌؾش٠و اٌغازٍ٠ ٝسذٖ اٌثسشاٌّرٛعو .

تس١شج ِشٛ٠ه زر ٝاٌى 71 ٍٛ١ىش٠ك اعىٕذس٠ح اٌقسشا. ٜٚ
خٍ١ح أتٛل١ش ٚادو. ٛ

احلد الشرقى
احلد الغربى
ع١ذ ٜوش٠ش اٌ ٝاٌى 61 ٍٛ١ىش٠ك اعىٕذس٠ح ِ /يشٚذ .

حى المنتزة أول

الحدود
احلد الشناىل

احلد اجلنوبى

احلد الشرقى

احلد الغربى

ىش٠ك اٌد١ؼ ِٓ ذالل١ح ِغ ؽاسع اإللثاي زر ٝذالل١ـٗ ِغ ؽاسع 45

ىش٠ك لٕاي اٌّسّٛد٠ح ( اٌؼٛا٠ذ – وفش اٌذٚاس ) ِٓ وٛتش ٜاٌؼٛا٠ذ زرٝ
وٛتش ٜاٌؼّ١اء زذٚد خٛسؽ١ذ ِغ وفش اٌذٚاس0

ؽاسع اإللثاي ِّرذاً اٌ ٝؽاسع اٌدالء فؾاسع خٍّ١ح تٛزش٠ذ زر ٝوٛتشٜ
اٌؼٛا٠ذ ٚلٕاي اٌّسّٛد٠ح

ػ ِّ 45رذاً زر ٝؽاسع ِقيف ٝواًِ ٚاٌيش٠ك اٌذ ٌٝٚاٌذائش ٜزرٝ
اٌىٛتش ٜاٌخاِظ
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حى ادلـتزة أول
قسم أول شرطة املنتسة
شياخات
ؽ١اخح اٌغٛ١ف تسشٜ
ؽ١اخح اٌغٛ١ف لثٍٚ ٝدستاٌح
ؽ١اخح ع١ذ ٜتؾش تسشٜ
ؽ١اخح ع١ذ ٜتؾش لثٍٝ
ؽ١اخح خٛسؽ١ذ اٌثسش٠ح
ؽ١اخح اٌمشدازٝ
ؽ١اخح اٌّٙاخشٓ٠
ؽ١اخح اٌرٛف١م١ح
ؽ١اخح إٌّؾ١ح اٌثسش٠ح
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حدود ذقاخات حى ادلـتزة أول
اعُ اٌؾ١اخح

اٌسذ اٌؾّاٌٝ

اٌسذ اٌدٕٛتٝ

اٌسذ اٌؾشلٝ

اٌسذ اٌغشتٝ

لغُ أٚي ؽشىح
إٌّرضج
اٌسذٚد
ٚاٌّىٔٛاخ
اإلداس٠ح

ىش٠ك اٌد١ؼ ِٓ ذاللِ ٗ١غ
ؽاسع اإللثاي زر ٝذاللٗ١
ِغ ؽاسع 45

ىش٠ك لٕاي اٌّسّٛد٠ح (اٌؼٛا٠ذ
– وفش اٌذٚاس) ِٓ وٛتشٜ
اٌؼٛا٠ذ زر ٝوٛتش ٜاٌؼّ١اء
زذٚد خٛسؽ١ذ ِغ وفش اٌذٚاس

ؽاسع اإللثاي ِّرذا إٌٝ
ؽاسع اٌدالء فؾاسع خٍّ١ح
تٛزش٠ذ زر ٝوٛتش ٜاٌؼٛا٠ذ
ٚلٕاي اٌّسّٛد٠ح

ؽاسع ِّ 45رذا زرٝ
ؽاسع ِقيف ٝواًِ
ٚاٌيش٠ك اٌذ ٌٝٚاٌذائشٜ
زر ٝاٌىٛتش ٜاٌخاِظ

ىش٠ك اٌد١ؼ ِٓ ػ
االلثاي زر ٝػ ِغحد
ع١ذ ٜتؾش ىش٠ك اٌد١ؼ

ػ ٍِه زفٕ ٝتسشِ ٜضٌماْ
ف١ىرٛس٠ا ِّرذًا زر ٝػ ِغدذ
ع١ذ ٜتؾش
(ِضٌماْ ع١ذ ٜتؾش زٝ
إٌّرضٖ)
ىش٠ك اٌؼٛا٠ذ اٌذئش ِٓ ٜػضتح
اٌثسش زر ٝػضتح اٌفٍى ٝػ
ازّذ ػثذ اٌ٘ٛاب ٚاٌّغاوٓ
اٌثسش٠ح ٚػضتح اٌؾاِٝ

ػ االلثاي ِٓ ىش٠ك
اٌد١ؼ زر ٝذماتٍٗ ِغ
ىش٠ك اٌسش٠ح ِضٌماْ
ف١ىرٛس٠ا

ػ ِغدذ ع١ذ ٜتؾش ِٓ
ىش٠ك اٌد١ؼ زرِ ٝضٌماْ
ع١ذ ٜتؾش ز ٝإٌّرضٖ

ػ ٍِ 15ه زفٕ ٝلثٍٝ
اٌغىح اٌسذ٠ذ ِّرذًا زر ٝػ
ِغدذ تذس ِغ ػ ِقيفٝ
واًِ

ػ ِغدذ ع١ذ ٜتؾش ِٓ
ىش٠ك اٌد١ؼ ِّرذًا زرٝ
ػ  45ىش٠ك اٌد١ؼ
ػ ٍِه زفٕ ٝلثٍ ِٓ ٝػ
ِّ 15رذًا زر ٝػ 45
لثٍٝ
ىش٠ك ػضتح ؽاوش ِٓ
ِقشف اٌؼّ١اء ِّرذًا زرٝ
ىش٠ك ػضتح اٌّشاغٝ

ػ ٍِه زفٕ ٝتسش ِٓ ٜػ
ِغدذ ع١ذ ٜتؾش ِّرذًا زرٝ
ػ 45
ػ ِقيف ٝواًِ (ؽشوح
اٌىراْ) ِٓ ػ ِغدذ تذس زرٝ
ػ ِ 45غ ػ ِقيف ٝواًِ .
ىش٠ك اٌؼٛا٠ذ وفش اٌذٚاس ِٓ
ِذخً ػضتح اٌّشاغ ٝزرٝ
ِقشف اٌؼّ١اء

ػ  ِٓ 45ىش٠ك اٌد١ؼ
ِّرذًا زر ٝػ ٍِه زفٜٓ
تسشٜ
ػ  45لثٍ ِٓ ٝػ ٍِه
زفٕ ٝلثٍِّ ٝرذًا زر ٝػ
ِقيف ٝواًِ
ىش٠ك وٛتش ٜاٌؼّ١اء ِٓ
لٕاي اٌّسّٛد٠ح زر ٝىش٠ك
ػضتح ؽاوش

اٌيش٠ك اٌذِ ٌٝٚغ ذشػح
ٙٔ ٕٝ٠ا٠ح ػضتح اٌغرٓ١
زر ٝزذٚد ؽ١اخح اٌرٛف١م١ح
ىش٠ك ػضتح ِشصج
ٚاٌمشدازِّ ٝرذًا زرٝ
ذماىؼٗ ِغ ىش٠ك ػضتح
اٌّشاغ ٝاٌمذّ٠ح ٚتذا٠ح
ػضتح االفالذ
ىش٠ك ِقشف اٌؼّ١اء ِٓ
ػضتح ػثّاْ ِٛعِّ ٝرذًا
زر ٝىش٠ك خٛسؽ١ذ زٛك
 10ذٛف١مٝ
ىش٠ك ػضتح صلضٚق ِّرذًا
زر ٝػضتح ٔدغ خياب ثُ
ػضتح ِسغٓ ِّرذًا زرٝ
اٌيش٠ك اٌّؤد ٜاٌ ٝػضتح
إٌّؾ١ح اٌثسش٠ح

ىش٠ك ػضتح ِشصج ٚاٌمشدازٝ
زر ٝىش٠ك ػ اٌغٛق تخٛسؽ١ذ

ىش٠ك اٌغٛق تخٛسؽ١ذ ِٓ
تذا٠ح ػضتح اي 30زرٝ
ٔٗ ا٠ح زٛك  10ذٛف١مٝ
ىش٠ك ػضتح اٌّشاغِٓ ٝ
ِٓ ىش٠ك اٌّسّٛد٠ح
(اٌؼٛا٠ذ ـ وفش اٌذٚاس ) ِّرذًا
زر ٝىش٠ك ػضتح اٌّشاغٝ
اٌدذ٠ذج ٚػضتح االفالذ
ىش٠ك ِقشف اٌؼّ١اء ِٓ
ػضتح ؽاوش ِّرذًا زرٝ
ػضتح ػثّاْ ِٛعٝ

ػ اٌدالء ِٓ ِضٌماْ
ف١ىرٛس٠ا ِّرذًا اٌ ٝػ
خٍّ١ح تٛزش٠ذ زر ٝذماتٍٗ
ِغ ػ ذشػح اٌّسّٛد٠ح
( ػضتح اٌثسش )
ػ ِغدذ ع١ذ ٜتؾش ِٓ
ىش٠ك اٌد١ؼ ِّرذًا زرٝ
ػ ٍِه زفٕ ٝتسشٜ
ػ  ِٓ 15ػ ٍِه زفٕٝ
لثٍِّ ٝرذًا زر ٝػ ِغدذ
تذس ِغ ِقيف ٝواًِ
ىش٠ك ِذخً ػضتح اٌّشاغٝ
ِٓ ىش٠ك لٕاي اٌّسّٛد٠ح
زرٙٔ ٝا٠ح ػضتح اٌّشاغٝ
ِغ ػضتح االفالذ
ىش٠ك ذشػح  ِٓ ٕٝ٠أٚي
ػضتح ِ١ضسا زر ٝاٌىٛتشٜ
األٚي ٌٍيش٠ك اٌذٌٝٚ
ىش٠ك ػضتح اٌثسش ِٓ
ىش٠ك لٕاي اٌّسّٛد٠ح زرٝ
أٚي ػضتح َ ٠ضسا
ىش٠ك خٛسؽ١ذ ِٓ ٔٙا٠ح
ػضتح  30زرٙٔ ٝا٠ح
زٛك  10ذٛف١مٝ

ىش٠ك ػضتح ِسغٓ اٌىثشِ ٜغ
ػضتح اٌثسش ِّرذًا زر ٝوٛتشٜ
اٌيش٠ك اٌذ( ٌٝٚىش٠ك ذشػح
)ٕٝ٠

اٌيش٠ك اٌذِ ٌٝٚغ ذشػح
ِّ ٕٝ٠رذًا زر ٝػضتح
فشػٚ ْٛػضتح اٌؼّشاٜٚ
اٌقغشِ ٜقيف ٝواًِ

ذشػح  ِٓ ٕٝ٠أٚي ػضتح
ِ١ضسا زر ٝاٌىٛتش ٜاٌذٌٝٚ
األٚي تدٛاس ػضتح أتٛ
عشزٗ

اٌغٛ١ف تسشٜ

اٌغٛ١ف لثٍٝ
ٚدستاٌح
ع١ذ ٜتؾش
تسشٜ
ع١ذ ٜتؾش لثٍٝ

خٛسؽ١ذ اٌثسش٠ح

اٌمشدازٝ

اٌّٙاخشٓ٠

اٌرٛف١م١ح

إٌّؾ١ح اٌثسش٠ح

ػ ٍِه زفٕ ٝلثٍ ِٓ ٝأٚي
ػ اٌدالء زر ٝػ ٍِ 15ه
زفٕ ٝلثٍ ٝاٌغىح اٌسذ٠ذ

ىش٠ك اٌّسّٛد٠ح (اٌؼٛا٠ذ ـ وفش
اٌذٚاس) ِٓ اٚي ىش٠ك ػضتح
اٌثسش زر ٝىش٠ك اٌّشاغٝ
ىش٠ك ػضتح ؽاوش ِٓ ِقشف
اٌؼّ١اء ِّرذًا زر ٝػضتح 30
ٚىش٠ك خٛسؽ١ذ
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حدود حى المنتزه ثان

احلد الشناىل

احلد اجلنوبى

احلد الشرقى

احلد الغربى

عرٚك انجٛع يٍ ذالل ّٛيع ظ  45درٗ ضادم اتٕلٛر .

يٍ انكٕترٖ انخايص تانغرٚك انذٔنٗ يًرذًا درٗ دذٔد انغاتٛح يع يصرف
انعًٛاء ٔيركس كفر انذٔار .

دذٔد انغاتٛح يع كفر انذٔار رــــط رغٛذ انغرح ددــــٖ غاطــــئ اتٕ لٛر

ظ  45يٍ عرٚك انجٛع يًرذًا درٗ ظ يصغفٗ كايم ثى
انغرٚك انذٔنٗ انذائرٖ يًرذًا درٗ ظ يصغفٗ كايم ثى انغرٚك
انذٔنٗ انذائرٖ يًرذًا درٗ يُرصف انكٕترٖ انخايص .
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حى ادلـتزة ثان
قسم ثان شرطة املنتسة
شياخات
ذقاخة ادلـدرة حبرى
ذقاخة ادلـدرة ؼبؾى
ذقاخة ادلعمـــــــــ ورة
ذقاخة اؾعمـــــــــ راوى
ـــــــــــ ة
ذقاخة اؾـاصري
ذقاخة رؾؿبات اؾطابقة
ذقاخة أبو ؼري اؾشرؼقة
ذقاخة أبو ؼري اؾغربقة
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حدود ذقاخات حى ادلـتزة ثان
اعُ اٌؾ١اخح

اٌسذ اٌؾّاٌٝ

اٌسذ اٌدٕٛتٝ

اٌسذ اٌؾشلٝ

اٌسذ اٌغشتٝ

لطى ثاٌ غرعح
انًُرسج
انذذٔد
ٔانًكَٕاخ
االدارٚح

عرٚك انجٛع يٍ ذالل ّٛيع
ظ  45حذٗ ضادم اتٕلٛر

يٍ انكٕترٖ انخايص تانغرٚك
انذٔنٗ يًرذاً درٗ دذٔد انغاتٛح
يع يصرف انعًٛاء ٔيركس كفر
انذٔار

دذٔد انغاتٛح يع كفر انذٔار
خظ رغٛذ انغرح درٗ
غاعئ اتٕ لٛر

انًُذرج تذرٖ

عرٚك انجٛع يٍ ظ 45
درٗ ضٕر لصر انًُرسِ
انذاخهٗ
ظ يهك دفُٗ لثهٗ يٍ 45
لثهٗ درٗ يطاكٍ انذريٍٛ
أياو يذغح انًُرسِ

ظ يهك دفُٗ تذرٖ يع 45
تذرٖ ٔدرٗ كٕترٖ انًُذرج
ٔيذغح لغار انًُرسِ
ظ يصغفٗ كايم يع ظ 45
يًرذاً درٗ ظ  30يًرذاً درٗ
يطاكٍ عثًاٌ ثى ظ انُثٕٖ
انًُٓذش

ضٕر لصر انًُرسِ انذاخهٗ
( دذٔد انًعًٕرج انػاعئ )

ظ  45يٍ عرٚك انجٛع
يًرذاً درٗ ظ يصغفٗ
كايم ثى انغرٚك انذٔنٗ
انذائرٖ يًرذاً درٗ ظ
يصغفٗ كاو ل ثى انغرٚك
انذٔنٗ انذائرٖ يًرذاً درٗ
يُرصف انكٕترٖ انخايص
ظ  45يٍ عرٚك انجٚع
درٗ ظ يهك دفُٗ تذرٖ

ظ انُثٕٖ انًُٓذش يع
انًُذرج لثهٗ
كهٛح انذراضاخ االضاليٛح
يًرذاً درٗ يطاكٍ انذريٍٛ
ٔيطاكٍ االضكاٌ ٔانرعًٛر
اياو يذغح لغار انًُرسِ
يٍ عٛادج انمٕاخ انًطهذح
يٍ يسنماٌ يركس ذذرٚة انثذرٚح
يٍ يسنماٌ انًعًٕرج انثهذ
انًعًٕرج
( يسنماٌ عٕضٌٕ يًرذاً
درٗ أرض انجٕافح يع
تذرٖ درٗ عٛادج انمٕاخ
يٍ ظ االكادًٛٚح درٗ
االكادًٛٚح انثذرٚح يٍ انخهف
انًطهذح
ارض انجٕافح )
( يسنماٌ عٕضٌٕ )
انعًرأٖ ٔيكَٕاذٓا انعسب انرانٛح  :عرايح ـ انعًارٔج ـ انُجار ٍٚـ أضكٕخ ـ ضٛكالو ـ انجثم ـ انًعًٕرج انػاعئ .
ذرعح َػأخ يٍ انغرٚك
ذرعح لرلٕل يع ذرعح َػأخ دٗ
عرٚك ذرعح اليعًٕرج يٍ
انُاصرٚح
انسراعٗ خظ رغٛذ درٗ
َمغح غرعح انًالدح يع ظ
يذغح االصالح تجٕار
ذماتهّ يع ذرعح لرلٕل
يصظفٗ كايم
عرٚك رغٛذ يًرذاً درٗ
ذماتهّ يع ذرعح َػأخ
تانمرب يٍ يذغح انغهًثاخ
انذذ انفاصم يع غٛاخح
فاصم غٛاخح انرٕفٛمٛح (عرٚك
ذرعح َػأخ درٗ عهًثاخ
عهًثاخ انغاتٛح
دتاَح) يٍ يصرف انعًٛاء درٗ انًعًٕرج (ضكح دذٚذ رغٛذ)
انغاتٛح
يٍ غركح انٕرق االْهٛح ثى
ذرعح َػأخ
غركح راكرا درٗ دذٔد
انغرح تذٛرج
يُٛاء اتٕلٛر ٔانًماتر
انثذر انًٛد ٔيطرػفٗ اتٕلٛر
ظ تٕرضعٛذ يٍ يذغح
أتٕلٛر انػرلٛح
انعاو
انمغار اتٕلٛر درٗ انًُٛاء
ٔانًذافٍ
ايرذاد ظ انجًٕٓرٚح يٍ
ظ تٕرضعٛذ يٍ يذغح لغار
ضادم انثذر انًرٕضظ يٍ
اتٕلٛر انغرتٛح
ذماععّ يع ظ تٕرضعٛذ
ضٕر عٛادج انمٕاخ انًطهذح اتٕلٛر يًرذاً درٗ ذماععّ يع ظ
درٗ ضادم انثذر
انجًٕٓرٚح
درٗ ذماتهّ يع ايرذاد ظ
انجًٕٓرٚح
( أٔل انًماتر )

ظ  45يع ظ يهك دفُٗ
يًرذ درٗ ظ يصغفح كايم

يٍ يسنماٌ انًعًٕرج انثهذ
درٗ يسنماٌ انكهٛح انثذرٚح

ذرعح عستح انعرب يٍ َمغح
انًالدح درٗ و دغح ضكح
دذٚذ االصالح
ذرعح َػأخ دذٔد غٛاخح
انُاصرٚح

يطاكٍ ضثاط عٕضٌٕ خهف
االكادًٛٚح
ضٕر عٛادج انمٕاخ انًطهذح
يًرذاً درٗ ظ االكادًٛٚح

حى شرق

الحدود
احلد الشناىل

ق) زر ٝؽاسع اٌذٌرا
ىش٠ك اٌىٛسٔ١ؼ ِٓ ؽاسع (االلثاي عابا

احلد اجلنوبى

لثٍ ٝلٕاي اٌّسّٛد٠ح ِٓ ػضتح اٌّياس زر ٝػضتح خٛسؽ١ذ ٚاٌمش٠ح اٌثأ١ح
أت١ظ

احلد الشرقى

ؽاسع اٌّ١ثاق ثُ ذماىغ اٌدالء ٚخٍّ١ح تٛزش٠ذ زر ٝوٛتش ٜاٌؼٛائذ
اٌؼٍ. ٜٛ

احلد الغربى

ؽاسع اٌذٌرا ِٓ اٌثاس٠ض ٜثُ زٍّ ٝتٙدد تذ ٜٚثُ ؽاسع ل١ظ
ثُ وٛتش ٜاالتشا٘١ّ١ح ثُ ؽاسع اٌدٛا٘ش .

()8

()9

ِ١ذاْ خٍُ١
التقسيم االدارى
ز ٝؽشق
لغُ اٌشًِ
سًِ أٚي
ذقاخات
( )1فٍّٕح
()2لقؼ ٝتسشٜ
( )3عاْ عر١فأٛ
( )4لقؼ ٝلثٍٝ
( )5دٔا

لغُ ع١ذ ٜخاتش
سًِ ثأٝ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ذقاخات
اٌظا٘ش٠ح ٚاٌقف١ر
اٌؼالقح تاوٛط
صػشتأح ٚاٌسّاَ
زدش إٌٛاذ١ح
اٌّسشٚعح
أت١ظ ٚخٛسؽ١ذ

ؽ١اخاخ

 .1ع١ذ ٜخاتش
 .2اٌش٠امح
 .3أت ٛإٌٛاذ١ش
ِ .4قيف ٝواًِ
 .5ػضتح عؼذ
 .6إٌض٘ح

اٌّقذس ِشوض ِؼٍِٛاخ زٝ
ؽشق ف2015/1/1 ٝ

حدود ذقاخات حى ذرق
اٌسذ اٌؾّاٌٝ

اعُ اٌؾ١اخح

اٌسذ اٌدٕٛتٝ

()10
اٌسذ اٌؾشلٝ

اٌسذ اٌغشتٝ

أوال قشه الرمل أول
فهًُٛج

يٍ رلى  252عرٚك انجٛع
درٗ رلى  362رغذٖ

يٍ رلى  8ظ يصغفٗ كايم ٔدرٗ رلى
140

ظ يصغفٗ فًٓٗ ٔظ
عٕضٌٕ

انمصعٗ تذرٖ

عرٚك انذرٚح يٍ يسنماٌ
جُاكهٛص درٗ ذماععّ يع
يسنماٌ فٛكرٕرٚا

انمصعٗ لثهٗ

خظ ضكح دذٚذ أتٕ لٛر يٍ
ذماععح يع يسنماٌ غثرٚال درٗ
ذماععّ يع يسنماٌ فٛكرٕرٚا
يصغفٗ كايم يٍ كٕترٖ اتٕ
ضردح درٗ يٛذاٌ انطاعح

خظ ضكح دذٚذ اتٕلٛر يٍ ذماععّ يع يسنماٌ
غثرٚال ٔدرٗ ذماععّ يع يسنماٌ فٛكرٕرٚا
ٔظ يصغفٗ كايم يٍ ذماععّ يع ظ ضٛف
درٗ يسنماٌ غثرٚال
ظ يصغفٗ كايم يٍ يسنماٌ غثرٚال درٗ
يٛذاٌ انطاعح

يسنماٌ فٛكرٕرٚا

ظ رغذٖ يٍ ذماععّ يع
عرٚك انجٛع ٔدرٗ َٓاٚح
ايرذادِ يع عرٚك انذرٚح
ذماعع ظ ضٛف يع ظ
يصغفٗ كايم ٔظ انفرخ

ظ انجالء يٍ يٛذاٌ انطاعح
درٗ يسنماٌ فٛكرٕرٚا

يسنماٌ يذغح لغار
غةرٚال

ضاٌ اضرٛفإَ

يٍ رلى  363عرٚك انجٛع
درٗ رلى  444ذماععّ يع ظ
األلثال

ظ جًٛهح اتٕ درٚذ يٍ
يٛذاٌ انطاعح انٗ كٕترٖ
انعٕاٚذ
ظ األلثال يٍ ذماععّ يع
عرٚك انجٛع ٔدرٗ ذماععّ
يع عرٚك انذرٚح

ظ انًُرسِ يٍ كٕترٖ اتٕ
ضردح انٗ ذرعح
انًذًٕدٚح
ظ يصغفٗ فًٓٗ ٔظ
عٕضٌٕ

دَا

ظ ذرعح انًذًٕدٚح يٍ ذرعح انًُرسِ درٗ
كٕترٖ انعٕاٚذ
يٍ رلى 140ظ يصغفٗ كايم درٗ ذماععح
يع ظ ضٛف ٔخظ ذراو تاكٕش يٍ يذغح
ذراو صفر درٗ ذراو جُاكهٛص ٔعرٚك
انذرٚح يٍ ذماععح يٍ يسنماٌ جُاكهٛص
درٗ ذماععّ يع ظ األلثال

قشه الرمل ثانى
زعرتاَح ٔانذًاو

ظ يصغفٗ كايم يٍ رلى 31
درٗ رلى 105

خظ ضكح دذٚذ أتٕ لٛر

انظاْرٚح ٔانصفٛخ

ظ يذغح انطٕق يٍ يسنماٌ
تاكٕش درٗ ظ انعػرًُٛٚ ٍٚا

ظ يذًذ فرٚذ يٍ يسنماٌ َٔجٛد درٗ ظ
لُال انًذًٕدٚح ًُٛٚا ٔغًاال

انعالصح ٔتاكٕش

ظ يصغفٗ كايم يٍ رلى
 107درٗ ذماععّ يع يسنماٌ
غثرٚال

خظ ضكج دذٚذ أتٕ لٛر يٍ ظ د /يذًذ عثذ
انًُعى ياْر ٔدرٗ يسنماٌ ضكح دذٚذ
غثرٚال

يسنماٌ غثرٚال

دجر انُٕاذٛح

ظ لُال انًذًٕدٚح لثهٗ لغار
انطكح انذذٚذ انماْرج أياو َمغح
انذجر درٗ عستح كراتٛجٕ
تجٕار يذغح كٓرتاء انطٕٛف
كٕترٖ أتٕ ضردح

انغرٚك انسراعٗ يٍ انًعرض انصُاعٗ
انسراعٗ انذائى درٗ تٕاتح يذخم االضكُذرٚح
تانغرٚك انسراعٗ تجٕار انػرعح انعطكرٚح
غًاال
ظ لُال انًذًٕدٚح يٍ كٕترٖ انُايٕش
درٗ ظ ذرعح انًُرسِ

عستح انثكاذٕغٗ يع دذٔد
لطى غرعح ضٛذٖ جاتر

اتٛص 2

ذرعح اضكُذرٚح يٍ كٕترٖ
األنًاٌ درٗ دذٔد انمرٚح
األٔنٗ ٔكفر انذٔار
ظ عستح انًذًٕدٚح يٍ عستح
كراتٛجٕ درٗ عستح خٕرغٛذ
انمثهٛح

انغرٚك انسراعٗ يٍ كٕترٖ أتٛص درٗ
كٕترٖ انعايٛح ًٍٛٚ

انًذرٔضح

خٕرغٛذ

أتٛص األٔنٗ

يصرف جَٕح زْرج يٍ خظ
انطكح انذذٚذ انماْرج /
اضكُذرٚح درٗ كٕترٖ انصرف

اضكُذر٘ درٗ
ج
انغرٚك انسراعٗ يٍ يذخم
كٕترٖ انعايٛح ٔانذذٔد يع يركس غرعح
كفر انذٔار
ذرعح يٛاِ انػرب ( ذرعح اضكُذرٚح) يٍ
خظ انطكح انذذٚذ درٗ لرٚح انسْٕر

يٍ ذماعع ظ د /يذًذ عثذ
انًُعى ياْر يع ظ يصغفٗ
كايم ٔدرٗ خظ ضكح دذٚذ
أتٕ لٛر
ظ يذغح انطٕق يٍ ظ
انعػر ٍٚدرٗ ظ لُال
انًذًٕدٚح ًُٛٚا

ظ ذرعح انًُرسِ يٍ لُال
انًذًٕدٚح درٗ كٕترٖ أتٕ
ضردح
انغرٚك انسراعٗ درٗ تذاٚح
انمرٚح انعاغرج تانذذٔد يع
لطى غرعح ضٛذٖ جاتر
ذرعح جاَثٛح يٍ ذرعح
انًذًٕدٚح فٗ انغرٚك
انسراعٗ
خظ انطكح انذذٚذ (انماْرج/
اضكُذرٚح) يٍ ذرعح
اضكُذرٚح درٗ يصرف
جَٕح زْرج

ظ يذًذ فرٚذ ٔيا ٚرثعٓا

ضكح دذٚذ أتٕ لٛر يٍ
يسنماٌ َٔجٛد درٗ
يسنماٌ تاكٕش لثهٗ انطكح
انذذٚذ
ظ د/يذًذ عثذ انًُعى
ياْر يٍ ذماععّ يع ظ
يصغفٗ كايم ٔدرٗ خظ
ضكح دذٚذ أتٕ لٛر
ذرعح جاَثٛح يٍ ذرعح
انًذًٕدٚح درٗ انغرٚك
انسراعٗ غًاال
ظ يذغح انطٕق يٍ
يسنماٌ تاكٕش درٗ
كٕترٖ انُايٕش غًاال
يصرف انعايٛح يٍ
انغرٚك انسراعٗ درٗ
دذٔد انمرٚح األٔنٗ
يصرف انعايٛح تانذذٔد
يع يركس غرعح كفر
انذٔار لثهٗ ذرعح
انًذًٕدٚح
دذٔد انمرٚح يع أتٛص
انراتعح نهمطى

قشه سيدى جابر
انرٚاضح
ضٛذٖ جاتر
عستح ضعذ
عستح انُسْح
أتٕ انُٕاذٛر

ظ عًر نغفٗ
عرٚك انجٙظ
انطكح انذذٚذ
ذرعح انًذًٕدٚح
عرٚك انجٛع

انطكح انذذٚذ
عرٚك انذرٚح
ذرعح انًذًٕدٚح
كٕترٖ دجر انُٕاذٛح
انطكح انذذٚذ

يصغفٖ كايم

عرٚك انذرٚح

انًػٛر أدًذ اضًاعٛم

كٕترٖ كهٕٛتاذرا
انًػٛر ادًذ اضًاعٛم
يضارب األرز
انًغار
ظ ُٔٚجد ٔايرذاد ظ
رغذٖ
انطكح انذذٚذ

ظ لٛص
ظ انذنرا
ظ انجٕاْر
األيٍ انًركسٖ
يٛذاٌ انطكح انذذٚذ
ظ رغذٖ

حى وسط

الحدود
احلد الشناىل

ِٓ ؽاسع  ِٓ ٛ١ٌٛ٠ 26ؽاسع اٌذٌرا زر ٝؽاسع اٌثٛسفح اٌمذّ٠ح .
ِٓ ِسيح فشف اٌذؽ ٜٛتّساراج ِقشف تس١شج ِشٛ٠ه اٌؾشل ٝزرٝ

احلد اجلنوبى

احلد الشرقى

احلد الغربى

ِقشف األِالن زر ٝذشػح ِ١اٖ اٌؾشب
ِغ ز ٝؽشق ؽاسع اٌذٌرا ِٓ ىش٠ك اٌد١ؼ زر ٝؽاسع ػّش ٌيف ٝثُ
تّساراج اٌرشاَ اٌ ٝؽاسع اتٓ اٌثاس٠ض ٜثُ ؽاسع تٙدد تذ ٜٚزر ٝىش٠ك
اٌسش٠ح ثُ ؽاسع ل١ظ اٌ ٝاألَ ٠ش زغٓ تّساراج ذشاَ إٌض٘ح زر ٝذشػح
اٌّسّٛد٠ح ثُ وٛتش ٜإٌض٘ح ٌٍدٙح اٌمثٍ١ح تّساراج ؽش٠و عىح اٌثنائغ
زر ٝزذٚد اٌس ٝاٌدٕٛت١ح ِغ ز ٝؽشق
ِغ ز ٝاٌدّشن ؽاسع اٌثٛسفح اترذاء ِٓ ؽاسع  ٛ١ٌٛ٠ثُ اٌخياه ِسّذ
اتشا٘ ُ١ؽاسع األعمف١ح زر ٝؽاسع ع١ذ ٜاٌّر. ٌٝٛ
زذٚد اٌس َ ٝع ز ٝغشب ؽاسع فالذ اٌذ ٓ٠اترذاء ِٓ ع١ذ ٜاٌّرٌٝٛ
زر ٝؽاسع اٌخذ ٜٛ٠ثُ ؽاسع ِغدذ اٌؼياس ٓ٠ثُ ؽاسع ِغدذ عٍياْ
غشتا زر ٝساغة ثُ ٠ردٗ اٌ ٝؽاسع لٕاي اٌّسّٛد٠ح ثُ ؽشلا زر ٝؽاسع
زغٓ ٠اؽا االعىٕذسأ ٝثُ ٠أخز خو ٠ ّٝ٘ٚرماتً ِغ اٌيش٠ك اٌقسشاٜٚ
ػٕذ اٌى 22 ٍٛ١تّساراج ايىش٠ك اٌقسشا ٜٚزرِ ٝقشف اٌؼّ. َٛ

()11

()12

اٌرمغ ُ١االداسٜ

زٚ ٝعو

ادلصدر ؿرؽز ؿعؾوؿات حى
ودط ػى 2015/1/1

ؼسم حمرم بك
ذقاخات
( )1اؿربوزو
( )2اؾباب اجلدقد ذرق
( )3اؾباب اجلدقد غرب
( )4بواؾقـو
( )5راغب باذا
حقة
( )6اؾصب
( )7أبقس 7

ؼسم باب ذرؼى

ؼسم اؾعطارقن

ذقاخات

ذقاخات

( )1االبرافقؿقة
ور ادلقاه
( )2واب
( )3األزارقطة
( )4ؽاؿب ذقزار
( )5اؾـزفة
( )6احلضرة اؾقبؾقة
( )7عزبة دعد

 ؽش٠ف
 اٌقٛسٜ
 اٌّ١شغٕٝ
 اٌّغًج
 و َٛاٌذوح غشب
 و َٛاٌذوح ؽشق
 ػياس ٓ٠ؽشق
 ػياس ٓ٠غشب

( )8أبقس8
( )9أبقس 10
()10اؾرب اؾؼبؾى

ؼرى حى ودط

أبقس  7اؾرئقسقة
توابع
لش7/3 ،7/2 ،7ٜ
7/5، 7/4،

اٌشٚمح اٌدذ٠ذج – ٔدغ
اٌساج سخةٔ -دغ ع١ذٜ
ػثذ اٌؼض٠ض – ٔدغ وٛتشٜ
اٌشاتؼح

أبقس  8اؾرئقسقة
توابع
لش8/4، 8/3 8/2، 8ٜ
8/8، 8/7، 8/6، 8/5
8/9،
8/12، 8/11، 8/10،
ٔدغ تاب اٌؼث١ذ – ٔدغ اٌثالز
وثاسٜ

أبقس  10اؾرئقسقة
توابع
ٔدغ أت ٛص٠ذ

()13

حدود حى ودط
اعُ اٌؾ١اخح

اٌسذ اٌؾّاٌٝ

اٌسذ اٌدٕٛتٝ

اٌسذ اٌؾشلٝ

اٌسذ اٌغشتٝ

انعغار ٍٚغرق
كٕو انذكح
انًطهح
انصٕرٖ
انعغار ٍٚغرٚف
انًٛرغُٗ

ظ ضٛذٖ انًرٕنٗ
ظ فؤاد
انثذر ظ ٕٚ 26نٕٛ
ظ اضًاعٛم يُٓٗ
انثذر ظ ٕٚ 26نٕٛ
ظ انخذٖٕٚ

انعغار ٍٚغرب

ظ يذًذ اتراْٛى

يٍٓ
ظ اشياعٛم ا
ظ ضهًٛاٌ ٚطرٖ
ظ فؤاد
ظ انخذٖٕٚ
ظ فؤاد
ظ تٍ انخغاب ،
يطجذ ضهغاٌ
ظ انخذٖٕٚ

ظ انُثٗ داَٛال
ظ انثغانطح
ظ غايثهٌٕٛ
ضُررال انًذغح
ظ انُثٗ داَٛال
ظ يٛذاٌ انجًٕٓرٚح

ظ يطجذ ضهغاٌ
ظ انُثٗ داَٛال
ظ انُثٗ داَٛال
ظ يطجذ انعغارٍٚ
انثٕرصح انمذًٚح ظ االضمفٛح
ظ يطجذ انعغارٍٚ

ظ يطجذ انعغار ، ٍٚظ ادًذ
عراتٗ

ظ صالح انذ ، ٍٚظ االضمفٛح

قسم العطارين

قسم ابب رشق
ظ انًُارج  ،ذراو انًذُٚح ،ظ
انُعًاٌ  ،ظ جالل انذضٕلٗ  ،ظ
انًفرع
د /ضهٛى دطٍ  ،ظ افالعٌٕ

انذضرج

ظ اتٕلٛر

ظ لُال انًذًٕدٚح

كاية غٛسار

عرٚك انجٛع

عرٚك انذرٚح

االزارٚغح

عرٚك ٕٚ 26نٕٛ

ظ اتٕلٛر

ظ جٕاد دطُٗ  ،ظ االعػٗ  ،ظ
جالل انذضٕلٗ  ،ظ انجٕاْر  ،ظ
االيٛر دطٍ
ظ ْٓٛا  ،ظ يصغفٗ انخادو  ،ظ
عًر نغفٗ  ،ظ غٛذٚا  ،ظ
د/اتراْٛى غٕلٗ  ،ظ دفص
ظ افالعٌٕ

ٔاتٕر انًٛاِ

ظ اتٕلٛر

ظ تٓرَج

ظ انًُارج  ،ظ جالل انذضٕلٗ

االتراًْٛٛح

انطكح انذذٚذ

عرٚك انجٛع

ظ يصغفٗ انخادو

انُسْح
عستح ضعذ

ذرعح انًذًٕدٚح
ذراو انُسْح

عرٚك انطكح انذذٚذ
ذرعح انًذًٕدٚح

ظ انطاداخ
دٔراٌ انُسْح ٔانًذُٚح انصُاعٛح

ايثرٔزٔ
انثاب انجذٚذ
غرق
انثاب انجذٚذ
غرب
تٕانُٕٛ

يٍ انًُػٛح
يٍ انذثػح ـ ظ يذطٍ

ذرعح انًذًٕدٚح
ظ لُال انًذًٕدٚح

انطكح الدذٚذ
ظ عرفاٌ ـ ظ انكًال

يٍ انرراو
ظ غجرج انذر

يٍ يذًٕد ضاليح

ظ انجٛع

يٍ يُػا  ،ظ االضكُذراَٗ

ظ يذرو تك

ظ لُال انًذًٕدٚح ـ
ظ انكى ال ـ ظ
عرفاٌ
لُال انًذًٕدٚح

لُال انًذًٕدٚح

انطكح انذذٚذ  ،ظ يطجذ انذضرٖ
 ،ظ انػاب انظرٚف
ظ االضكُذراَٗ

ظ غجرج انذر

ظ راغة

ذرعح انًذًٕدٚح
ذرعح انًذًٕدٚح

انطكح انذذٚذ ـ يرٔر يذرو تك
ظ يرٕنٗ انػعرأٖ

يصرف يرٕٚط انػرلٗ

انًسرعح انطًكٛح – عهًثاخ
يرٕٚط انًطرجذج
انًسرعح انطًكٚح – يصرف
عهًثاخ يرٕٚط انًصذجذج
انًالداخ

ظ غايثه ، ٌٕٛظ انطهغاٌ دطٍٛ
 ،ظ فؤاد
ظ اتراْٛى عثذانطٛذ  ،ظ تاذرٚص
نٕيٕو تا  ،ظ لُاج انطٕٚص
ظ جٕاد دطُٗ  ،ضٕر َادٖ
غثٕرذُج  ،ظ عًر نغفٗ  ،ظ
انذنرا
ظ انعًذج
ظ انجٕاْر

قسم حمرم بك

راغة
انثر انمثهٗ
انصثذٛح
لرٚح أتٛص
انثايٍج
لرٚح أتٛص
انطاتعح
لرٚح أتٛص
انعاغرج

ظ يذرو تك ـ ظ اتٍ
انخغاب ـ ظ يطجذ
ضهغاٌ
غركح انغسل ٔانُطٛج
يصُع انثرايٛم ـ
يصرف انثذٛرج
يصرف انًُػٛح رلى2
ذرعح يٛاِ انػرب
عرٚك يغار انُسْح

دٗ يذرو تاغا
ظ انعًذج ـ ظ
يرٕنٗ انػعرأٖ
كٕترٖ تاب انعثٛذ
يصرف انًُػثح رلى
2
ذرعح يٛاِ انػرب

يصرف يذٛظ يرٕٚط انػرلٗ
انًغار انًائٗ

حى الجمرك
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الحدود
احلد الشناىل

ػ  ِٓ ٛ١ٌٛ٠ 26اٌثٛسفح اٌمذّ٠ح زر ٝعشا٠ا فـس سأط اٌرٓ١

احلد اجلنوبى

ػ اٌخذ ِٓ ٜٛ٠ػ فالذ اٌذ ٓ٠زر ٝذماىؼٗ ِغ ػ أعاوً اٌغالي

احلد الشرقى

ػ فالذ اٌذِ ٓ٠غ إِرذاد ػ األعمف١ح ِغ ػ إتشا٘ ُ١اٌخياه ٚإِرذاد ػ
اٌثٛسفح اٌمذتّح زرٛ١ٌٛ٠26 ٝ

احلد الغربى

ػ أعاوً اٌغالي زر ٝعٛس إٌّ١اء
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حى اجلؿرك

ؼسم اجلؿرك
ذقاخات
( )1أت ٛؽٛؽح ()2ااٌثشوح
()3اٌةليش٠ح ( )4اٌرّشاص٠ح
( )5اٌسداص )6( ٜاٌسٍٛخٝ
( )7اٌغ١اٌح  )8( 1اٌغ١اٌح 2
( )9اؽّشٌ )10( ٝاٌق١ادٓ٠
( )11اٌّضاس ( )12اٌّغاٚسٜ
(ِ )13ذٚسج ()14سأط اٌرٓ١
( )15صا٠ٚح اٌمثأ١ح
( )16صا٠ٚح خياب
( )17عٛق اٌغّه
( )18ففش تاؽا
( )19لث ٛاٌّالذ

ؼسم ادلـشقة

اؾبصل

ذقاخات
( )1إٌّؼ٠ح اٌىثشٜ

()2اٌّٙاًِ١
( )3عٛق اٌثشعُ١
( )4عٛق اٌرشن

ؼسم ادلقـاء
ذقاخات
ِٕ 6اىك ِٓ إٌّيمح
األ ٌٝٚزر ٝاٌغادعح

************

************

ؼسم اؾؾبان

اؾبصل

ذقاخات
( )1اٌٛسؽح
()2اٌدٕٕ١ح اٌقغشٜ
( )3اٌدٕٕ١ح اٌىثشٜ
( )4اٌرخؾ١ثح
( )5اٌغىح اٌدذ٠ذج
( )6اٌقاتٛسج
( )7إٌدغ اٌمذُ٠
( )8إٌدغ اٌدذ٠ذ
( )9خٕٕ١ح اٌؼٝٔٛ١
( )10اٌفشا٘ذج
( )11عٛق اٌدّؼح
(ِ )12ؾّظ البصل

ادلصدر ؿرؽز ؿعؾوؿات حى
اجلؿرك 2015/1/1
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حدود ذقاخات حى اجلؿرك
اعُ اٌؾ١اخح

اٌسذ اٌؾّاٌٝ

اٌسذ اٌدٕٛتٝ

اٌسذ اٌؾشلٝ

اٌسذ اٌغشتٝ

اٌثميش٠ح
اٌّضاس
اٌّغاٚسٜ
اٌرّشاص٠ح
سأط اٌرٓ١
اٌسٍٛخٝ

ػ إٌقش
ػ اتٛاٌفرر
أتٚ ٛسدج
أتٚ ٛسدج
لقش سأط اٌرٓ١
اٌؾّشٌٝ

ِذٚسج
ع١اٌح ()1

اعساق إٌذُ٠
لٍؼح لا٠رثاٜ

ٛ١ٌٛ٠ 26
ٛ١ٌٛ٠ 26

ِغدذ اٌسٍٛخٝ
ف ّٝٙإٌامٛسٜ

ع١اٌح ()2
اٌسداسٜ
ففش
خياب
ف١ادٓ٠
عٛق اٌغّه
اٌثشوح
اٌؾّشٌٝ
اٌمثأ١ح
لث ٛاٌّالذ
أت ٛؽٛؽح
اٌفشا٘ذج
عٛق اٌدّؼح
اٌغىح اٌدذ٠ذج
اٌدٕٕ١ح اٌقغشٜ
اٌدٕٕ١ح اٌىثشٜ
إٌدغ اٌمذُ٠
إٌدغ اٌدذ٠ذ
اٌؼثٝٔٛ
اٌرخؾ١ثح
ِؾّؼ اٌثقً
اٌقاتٛسج
اٌٛسؽح
ِٕؾ١ح وثشٜ

لقش سأط ايذٓ١
اٌّغافش خأح
لقش سأط اٌرٓ١
لقش سأط اٌرٓ١
خٛدج
عٛق اٌغّه ايلذُ٠
لقش سأط اٌرٓ١
ػ ٛ١ٌٛ٠ 26
سأط اٌرٓ١
زاسج د٠ٚه
ٚواٌح اٌٍّْٛ١
ع١ذ ٜاٌّرٌٝٛ
عالِح ِٛعٝ
اٌثاب األخنش
اٌثاب األخنش
اٌمائذ خ٘ٛش
اٌؼٕأٝ
ػثذ إٌّؼُ
سخة اٌيً٠ٛ
اٌىٛتش ٜاٌمذُ٠
ػ ٚسؽح اٌي٠ٛد١ح
ػ اٌثسرشٜ
ٚسؽح اٌيٛتد١ح
ٛ١ٌٛ٠ 26

اٌرشن
اٌّٙاًِ١
اٌثشعُ١

ٛ١ٌٛ٠ 26
ػ اٌدذاٜٚ
ػ إٌقش

تاب اٌىشاعرح
ع١ذ ٜذّشاص
اعّاػ ً١فثشٜ
اعّاػ ً١فثشٜ
خٛدج
ػ اٌثسش٠ح ِغدذ
اٌؾٛستدٝ
ػ اٌدّشن اٌمذُ٠
ِغدذ ع١ذٜ
اٌثٛف١شٜ
ِغدذ ع١ذ٠ ٜالٛخ
سأط اٌرٓ١
ذشعأح
اٌّغافش خأح
سأط اٌرٓ١
ٚواٌح اٌٍّْٛ١
سأط اٌرٓ١
اٌثذْ
اٌرشعأح
ػ إٌقش
عٛق اٌغّه اٌمذُ٠
األِاَ ػٍٝ
اعاوً اٌغالي
أعاوً اٌغالي
ػثذ إٌّؼُ
ع١ذ ٜاعىٕذس
ػثذ إٌّؼُ
اإلِاَ ػٍٝ
فالذ اٌذٓ٠
عالِح ِٛعٝ
اعساق إٌذُ٠
عالِح ِٛعٝ
تسش ٜته
ِ١ذاْ اٌرسش٠ش عأد
واذشٓ٠
اٌغىح اٌدذ٠ذج
ٚسؽح اٌيٛتد١ح
اٌغىح اٌدذ٠ذج

ِغدذ أتٛػٍٝ
ىش٠ك ٛ١ٌٛ٠ 26
صا٠ٚح األػشج
ٛ١ٌٛ٠ 26
لشال١ؼ
ِغدذ اٌسٍٛخٝ

اٌثسش٠ح
صا٠ٚح االػشج
ػ ففش تاؽا
صا٠ٚح األػشج
ِ١ذاْ اتشا٘ ُ١األٚي
ىٛعٓ

زٛػ اٌغضاالخ
ف ّٝٙإٌامٛسٜ
ففش تاؽا
ػ اٌسداسٜ
اٌرشعأح
ففش تاؽا
اٌسداسٜ
ففش تاؽا
خٛدج
اٌّغافش خأح
عٛق اٌغّه
ِسّٛد ف ّٝٙإٌمشاؽٝ
اٌسداسٜ
زٛػ اٌغضاالخ
ػ اٌؾّشٌٝ
صا٠ٚح األػشج
ِ١ذاْ اتشا٘ ُ١األٚي
اٌيشٚدٜ
اٌثسشٞ
ج
صا٠ٚح ؽٍرٛخ
اٌثسش٠ح
اٌثسش٠ح
اٌفشا٘ذج
اٌؾافؼ ٝته
اٌثاب األخنش
ػثّاْ اتاظح
اٌف ػّٛد
ِغدذ ٔظ١ش
اعّاػ ً١اتاظح
ع١ذ ٜػّاد
اٌخٍؼٝ
اٌث١ناٜٚ
إٌدغ اٌمذُ٠
ع١ذ ٜػّاد
ع١ذ ٜػّاد
ع١ذ ٜاٌثٛسدٜ
ػ اٌخذٜٛ٠
ػ اٌؾافؼ ٝته
اٌثاب األخنش
ػثّاْ اتاظح
اٌدضائش
اٌمائذ خ٘ٛش
اٌىثش ٜاٌمذُ٠
ػثّاْ اتاظح
اٌثاب األخنش
اٌغثغ تٕاخ
اٌيٛتدٝ
ٛ١ٌٛ٠ 26
ِ١ذاْ اٌرسش٠ش
اتشا٘ ُ١خٛدج
ػ إٌقش

ػ اٌّغاستح
زّاَ اٌٛسؽح
عٛق اٌغّه

حى غــــــــرب

الحدود
احلد الشناىل

ػ اٌخذ ِٓ ٜٛ٠ساغة ( ؽش٠ف عاتما) ٚأعاوً اٌغالي زر ٝعٛس
إٌّيمح اٌدّشو١ح

احلد اجلنوبى

ىش٠ك أعىٕذس٠ح اٌقسشا ٜٚزر ٝاٌى14 ٍٛ١

احلد الشرقى

ػ ِغدذ اٌؼياس ٓ٠ػ ساغة زر ٝلٕاي اٌّسّٛد٠ح لثٍ ٝعٛس
اٌؾشوح األٍ٘١ح ٌٍغضي ٚإٌغ١ح غ١و اٌؼٕة

احلد الغربى

اٌّقشف اٌؼّ( ِٝٛذشػح اٌخٕذق)  ٓ١ّ٠ذشػح ِشٛ٠ه إٌ ٝاٌثسش0
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ػاِٛد اٌغٛاسٜ

اؾتؼسقم االدارى

ؼسم ؽرؿوز
ذقاخات
( )1غ١و اٌؼٕة ؽشق
( )2غ١و اٌؼٕة غشب
(ٛٔ )3تاس
( )4خاِغ عٍياْ
( )5عذسج غشب
( )6عذسج ؽشق
( )7عٛق اٌغُٕ
( )8وشِٛص غشب
( )9وشِٛص ؽشق

حى غرب
ؼسم ؿقـا اؾبصل
ذقاخات
( )1اٌٛسد٠اْ
( )2أَ وث١ثح
( )3اٌّفشٚصج
( )4ىات١ح فاٌر
( )5وفش ػؾشٜ
( )6لثاس ٜؽشق
( )7لثاس ٜغشب
( )8اٌثٛسفح
( )9و َٛاٌؾمافح ؽشق
( )10و َٛاٌؾمافح غشب
( )11اٌؼاِٛد

( )10اٌىاسج

ادلصدر ؿرؽز ؿعؾوؿات حى
غرب 2015/1/1
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حدود ذقاخات حى غرب
اعُ اٌؾ١اخح

اٌسذ اٌؾّاٌٝ

اٌسذ اٌدٕٛتٝ

اٌسذ اٌؾشلٝ

اٌسذ اٌغشتٝ

قسم كرموز
غقط اؾعـب غرب

ش ؼـال احملؿودقة

ررقق اؾؼبارى اؾسرقع

ش اؾرقاض

دـرتال ؽرؿوز

غقط اؾعـب ذرق

ش ؼـال احملؿودقة

ررقق اؾؼبارى اؾسرقع

اؾشرؽة االفؾقة

ش اؾرقاض

لؾغزل
ـوبار

ش ادوان

ش ؼـال احملؿودقة

ش راغب باذا

ش اؾـقل

جاؿع دؾطان

ش اخلدقوى

ش ادوان

ش اؾروضة

ش اؾعطارقن

ددرة غرب

ش ؽرؿوز

ش باب ددرة

ؿقدان باب ددرة

ؿقدان اؾساعة

ددرة ذرق

ش باب ددرة

ش قودف احلؽقم

ش اؾروضة

ش ؽرؿوز

دوق اؾغـم

ش اخلدقوى

ش اراؽقل

ؿقدان باب عؿر

ش عاؿود اؾسوارى

باذا
ؽرؿوز غرب

ش باب ادلؾوك

ش ؼـال احملؿودقة

ش ؽرؿوز

ش ابن ؿؼؾة

ؽرؿوز ذرق

ش اؾشقخ اجلارحى

ش ؼـال احملؿودقة

ش اؾـقل

ش ؽرؿوز

اؾؽارة

ش اؾشرؼاوى

ش ؼـال احملؿودقة

ش ؽرؿوز

ش اؾتوػقؼقة

ؼسم ؿقـا اؾبصل
اؾوردقان

ش ادلؽس

جنع اؾعرب

ش ابن دامل

ترعة اؾـوبارقة بادلؽس

أم ؽبقبةـ ؿرتاس

ش ادلؽس وؿساؽن

ش 218

ش ادلؾك ذاه

ش ابن دامل

ادلػروزة
ادلػروزة

ش ادلؽس وخؾػه

ررقق اؾؼبارى اؾسرقع

ش دقدى

ش ادلؾك ذاه

اؾؼبارى
رابقة صاحل

باب  27اجلؿرك

ش ادلؽس

ش اؾغؾبوـى

ش اؿري ادلدقـة

ؽػر عشرى

ش اؾتعققـات

داحل احملؿودقة

داحل

ش اؾتجارة

ؼبارى درقع

باب  27اجلؿرك

ررقق اؾؼبارى اؾسرقع .

حرم اؾسؽة

ادلؽس

احلدقد

ؼبارى غرب

باب 27

ش االؿان

ش االؿام وـصر

ش اؾغؾبوـى وش ؿسجد

اؾدوؾة

اؾؼبارى

اؾبورصة

دور اجلؿرك باب 27

داحل احملؿودقة

ش اؾتجارة

ش اؾتعققـات

ؽوم اؾشؼاػة ذرق

ش بادقؾقوس

ش اؾـاصرقة

ش اؾتوػقؼقة

ش عز

ؽوم اؾشؼاػة غرب

ش بادقؾقوس

ش اؾـاصرقة

حارة عز

داحل احملؿودقة

اؾعاؿود

ش اخلدقوى

ش بادقؾقوس

ش اؾرمحة

ش ؼـال احملؿودقة

احملؿودقة
ش االؿام واؾغؾبوـى

حى العجمى
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اؾتؼسقم االدارى

ز ٝاٌؼدّٝ
لغُ اٌذخٍ١ح

وٛتش ٜاٌّىظ

ؽ١اخاخ

( )1اٌّىظ
( )2اٌذخٍ١ح
()3اٌث١ياػ ؽشق
( )4اٌث١ياػ غشب
()5اٌؼدّ ٝاٌثسش٠ح
()6اٌزساع اٌثسشٜ
( )7اٌؼدّ ٝلثٍٝ

الحدود
احلد الشناىل

ىش٠ك اٌثسش ِٓ اٌّىظ زر ٝاٌى19.5 ٍٛ١

احلد اجلنوبى

ىش٠ك اعىٕذس٠ح ِقش اٌقسشاِ( ٜٚشغُ)

احلد الشرقى

زذٞلح اٌّىظ (ِسيح تٕض ٓ٠اٌرؼا)ْٚ

احلد الغربى

اٌى 19.5 ٍٛ١أتٛ٠ ٛعف

لشاس سئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساء سلُ ٌ 2426غٕح 2007
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حدود ذقاخات حى اؾعجؿى
اعُ اٌؾ١اخح

اٌسذ اٌؾّاٌٝ

املكس

اٌسذ اٌدٕٛتٝ

اٌسذ اٌؾشلٝ

اٌسذ اٌغشتٝ

من مرصف طلمبات املكس سور رشكة مرص للكاميوايت

اؾدخقؾة اؾبحرقة

داحل اؾبحر

ادؽـدري ؿطروح
ة
ط

بداقة األؿن ادلرؽزى

دور ؿقـا اؾدخقؾة

اؾدخقؾة اجلبل

ط ادؽـدرقة

ط اؾشؿعدان

ؿن ـفاقة دور ذرؽة

بداقة دور اؾشرؽة

ؿصر ؾصـاعة اؾؽقؿاوقات

اؾورـقة ؾؾحدقد

ؿطروح

واؾصؾب
اؾشـدقدى

ط ادؽـدرقة

ادلالحات

ش احلدقد واؾصؾب

ط أم زغقو()1

ؿطروح
اؾؼوات ادلسؾحة ادلقـا

ط اؾبقطاش اؾرئقسى

عجؿى ذرق1

ذارىء اؾبحر

ش احلـػقه (ذرؼى)

اجلدقدة

حبر
حتى داحل ال
ط اؾبقطاش اؾرئقسى

عجؿى ذرق2

ش احلـػقة

ط ادؽـدرقة ؿطروح

ادلقـاء اجلدقدة

عجؿى ودط1

ذارىء اؾبحر

ش احلـػقة

مشال ش اؾبقطاش

اؿتداد ش خرياهلل

اؾرئقسى

واؾسالم

عجؿى ودط2

ش احلـػقة

ادؽـدرقة ؿطروح

اؾبقطاش

ش خرياهلل

عجؿى ودط3

داحل اؾبحر

ط ادؽـدرقة ؿطروح

ش خرياهلل اؾضػة

اهلاـوػقل اؾرئقسى

اؾغربقة وغرب اؿتداد
ش اؾسالم
عجؿى غرب1

داحل اؾبحر

ش ؼصر اؾؼوقرى

ط اهلاـوػقل

زفراء اهلاـوػقل

عجؿى غرب2

ؿعفد اؾؼوقرى

ط ادؽـدرقة ؿطروح

ش اهلاـوػقل اؾرئقسى

ش ؿساؽن احلدقد

عجؿى غرب3

ؿع حدود غرب

ط ادؽـدرقة ؿطروح

ش اهلاـوػقل اؾرئقسى

ط اؾروضة اخلضراء

عجؿى غرب4

داحل اؾبحر

ط ادؽـدرقة ؿطروح

ط أبو قودف

بني ش  6أؽتوبر

أم زغقو1

ط ادؽـدرقة

ادلالحات

ش جراج احلى ررقق

ؼفوة اؾسؾطان

اؾوصؾة

حسني اؿام ؿدخل

واؾصؾب

ؿطروح

اهلاـوػقل
أم زغقو2

ط ادؽـدرقة

ادلالحات

بداقة ؿدخل اهلاـوػقل

بوابة 21

ؿطروح
ذوادر اخلشب بطرقق اؾوصؾة

ـفاقة عجؿى غرب

 6أؽتوبر

داحل اؾبحر

زراع حبرى1

ذارئ اؾبحر

أرض احملاجر

زراع حبرى2

داحل اؾبحر

ادلساجد ؿن اؾـاصقة اؾؼبؾقة

ـفاقة تؼسقم ؼرقة أبو

ؼبؾى ط ادؽـدرقة ؿطروح

محص

ؿصرف ك 21

ؿن بوابة 21
ؿصرف ك  21ط

ك 34.5

ادؽـدرقة ؿطروح
ذرؽة دوؿيد
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اؾتؼسقم االدارى

حى اؾعاؿرقة أول
لغُ أٚي ؽشىح اٌؼاِش٠ح

ؽ١اخاخ

( )1اٌؼاِش٠ح ؽشق
( )2اٌؼاِش٠ح ؽسب
( )3صا٠ٚح ػثذ اٌمادس
( )4وش٠ش
( )5أٚي إٌٙنح
( )6ثأ ٝإٌٙنح
(ِ )7شغُ

حى العامرية أول

()23

الحدود
احلد الشناىل
احلد اجلنوبى

احلد الشرقى

احلد الغربى

اٌثسش اٌّرٛعو ِٓ ن 19.5زر ٝن 34.200ىش٠ك اعىٕذس٠حِ/يشٚذ اٌغازٍ ٝزذٚد
اٌمغُ ؽشىح تشج اٌؼشب .
اٌيش٠ك اٌذ ِٓ ٌٝٚخلاىؼٗ ِغ اٌٛفٍح (وٛتشِ ٜسٛس اٌرؼّ١ش تأَ صغ ٛ١زر ٝىش٠ك
ٚفٍح ِياس تشج اٌؼشب  ِٓٚذشػح ِشٛ٠ه ِٓ ن 40.5اٌيش٠ك اٌقسشا ٜٚزر ٝذماىؼٗ
ِغ ذشػح إٌٛتاس٠ح ِٚقشف ذؼّ١ش اٌقساسِ ِٓ ٜسيح ِشٛ٠ه ()1زر ٝوٛتشٜ
اٌدٕض٠ش زذٚد اٌمغُ ِغ ِسافظح اٌثس١شج .

ِقشف زاسط اٌؼّ ِٝٛاترذاء ِٓ وٛتش ٜاٌدٕض٠ش زذٚد اٌمغُ ِغ ِشوض وفش اٌذٚاس
زر ٝوٛتش ٜات ٛاٌخ١ش ن 17اٌيش٠ك اٌقسشا ٜٚصِاَ اٌمغُ ِغ ؽشىح ِسشَ ته

خأث ٝاٌيش٠ك اٌقسشا ِٓ ٜٚن 17اذداٖ اٌما٘شج زر ٝنِ 29فاسق اٌؼدّ .. ٝثُ
ن 40.5اٌيش٠ك اٌقسشا٠ ٜٚغاس اٌيش٠ك إذداٖ اٌما٘شج .
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حدود ذقاخات حى اؾعاؿرقة أول
اعُ اٌؾ١اخح

اٌسذ اٌؾّاٌٝ

اٌسذ اٌدٕٛتٝ

لغُ اٚي ؽشىح اٌؼاِش٠ح:
ِمشٖ ِذٕ٠ح اٌؼاِش٠ح
أ) اٌسذٚد اٌدغشاف١ح

اٌثسش اٌّرٛعو ِٓ ن ِ 19.5سرٝ
ن 34.200ىش٠ك اعىٕذس٠ح ِ/يشٚذ
اٌغازٍ ٝزذٚد اٌمغُ ؽشىح تشج
اٌؼشب .

اٌيش٠ك اٌذ ِٓ ٌٝٚذماىؼٗ ِغ اٌٛفٍح
(وٛتشِ ٜسٛس اٌرؼّ١ش تأَ صغ ٛ١زر ٝىش٠ك
ٚفٍح ِياس تشج اٌؼشب  ِٓٚذشػح ِشٛ٠ه
َ ْ ن 40.5اٌيش٠ك اٌقسشا ٜٚزر ٝذماىؼٗ
ِغ ذشػح إٌٛتاس٠ح ِٚقشف ذؼّ١ش اٌقساسٜ
ِٓ ِسيح ِشٛ٠ه ()1زر ٝوٛتش ٜاٌدٕض٠ش
زذٚد اٌمغُ ِغ ِسافظح اٌثس١شج .

ب) اٌّىٔٛاخ االداس٠ح ٌمغُ اٚي ؽشىح اٌؼاِش٠ح :
ؽ١اخح اٌؼاِش٠ح ٚذٕمغُ اٌ ٝؽ١اخر ٓ١ذّثالْ وشدِ ْٚذٕ٠ح اٌؼاِش٠ح ّ٘ٚا :
ػضتح اٌٙدأح
ػضتح اٌّغاستح
 )1اٌؼاِش٠ح ؽشق
ىش٠ك اٌمغُ ٚػضتح اٌؾ١خ ػّش
ؽش٠و اٌغىح اٌسذ٠ذ
 )2اٌؼاِش٠ح غشب
ػ اٌثرشٚو ُ١ا٠ٚاخ ِٓ اٌيش٠ك اٌقسشاٜٚ
ػ ػف١فِٛ ٝذٛسص ِٓ اٌيش٠ك
صا٠ٚح ػثذاٌمادس :
ػٕذ ِذخً صا٠ٚح ػثذاٌمادس ٚزر ٝوٛتشٜ
اٌقسشا. ٜٚ
اٌثسش٠ح ِٚقشف غشب إٌٛتاس٠ح اٌّؤد ٜاٌٝ
صا٠ٚح ػثذاٌمادس .
ؽاىئ اٌثسشاالت١ل اٌّرٛعو ِٓ ن اٌسذٚد االداس٠ح ٌؾ١اخح ِشغُ
اٌؼدّ ٝاٌمثٍ١ح (اَ صغ)ٛ١
 19.5زر ٝتٛاتح ن 21عازٍ. ٝ
اٌيش٠ك اٌذ. ٌٝٚ
ؽاىئ اٌثسش االت١ل اٌّرٛعو ِٓ
وش٠ش ( ِغرسذثح )
ِذخً ات ٛذالخ ن  25عازٍ ٝزرٝ
اٌسذٚد االداس ٠ح ِغ لغُ ؽشىح تشج
اٌؼشب ػٕذ ن 34.200عازٍ. ٝ
ِقشف زاسط ِٓ ذشػح إٌٛتاس٠ح زرٝ
وٛتش ٜتاب اٌؼث١ذ زر ٝوٛتشٜ
أٚي إٌٙنح
وٛتش ٜاٌدٕض٠ش
أتٛاٌخ١ش .
ؽشوح ِقش اٌؼاِش٠ح ٌٍغضي ٚإٌغ١ح ذشػح ِشٛ٠ه زر ٝن 40اٌيش٠ك اٌقسشا. ٜٚ
ثاْ إٌٙنح
.
اٌّالزاخ ِٓ ن  17وٛتش ٜأتٛاٌخ١ش ذشػح إٌٛتاس٠ح .
ِشغُ
زر ٝن 25ؽشوح وشاػ ػٍ ٝخأثٝ
اٌيش٠ك اٌقسشا. ٜٚ
اٌيش٠ك اٌذ. ٌٝٚ
ؽاىئ اٌثسش االت١ل اٌّرٛعو ِٓ
اٌضساع اٌثسشٜ
ن 21عازٍ ٝزر ٝنِ 25ذخً ٔمو ج
ؽشىح أتٛذالخ .

اٌسذ اٌؾشلٝ
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اٌسذ اٌغشتٝ

خأث ٝاٌيش٠ك اٌقسشا ِٓ ٜٚن 17اذداٖ اٌما٘شج زرٝ
ِقشف زاسط اٌؼّ ِٝٛاترذاء
ِٓ وٛتش ٜاٌدٕض٠ش زذٚد اٌمغُ نِ 29فاسق اٌؼدّ .. ٝثُ ن 40.5اٌيش٠ك اٌقسشاٜٚ
ِغ ِشوض وفش اٌذٚاس زر ٝوٛتش٠ ٜغاس اٌيش٠ك إذداٖ اٌما٘شج .
 17اٌيش٠ك
ات ٛاٌخ١ش ن
اٌقسشا ٜٚصِاَ اٌكعُ ِغ
ؽشىح ِسشَ ته

اٌذسن ( ) 16
ػ اٌغٛق ِٚضٌماْ اٌّسيح
اٌسذٚد االداس٠ح ٌؾ١اخح ِشغُ
ػٕذ ِذخً صا٠ٚح ػثذاٌمادس
ٚؽاسع اٌثرشٚوّ١ا٠ٚاخ .
اٌسذٚد االداس٠ح ٌٍمغُ ِغ لغُ
ؽشىح اٌذخٍ١ح .
ن 25عازٍِ ٝذخً ات ٛذالخ

ؽاسع اٌغٛق
ىش٠ك اٌما٘شج/اعىٕذس٠ح اٌقسشاٜٚ
اٌسذٚد االداس٠ح ٌؾ١اخح ثاْ إٌٙنح ِٚؼغىش اٌثسش٠ح
زرِ ٝضٌماْ ا ٌغىح اٌسذ٠ذ ٚأسك فناء ٍِه اٌمٛاخ
اٌّغٍسح تسش ٜاٌغىح اٌسذ٠ذ زر ٝػ ِذخً ِذٕ٠ح
ِثاسن اٌّرفشع ِٓ اٌيش٠ك اٌقسشا. ٜٚ
تٛاتح ن 21اٌسذٚد االداس٠ح ٌؾ١اخح اٌزساع اٌثسش. ٜ
اٌسذٚد االداس٠ح ٌٍمغُ ِغ لغُ ؽشىح تشج اٌؼشب ػٕذ
ن34.200

ِٓ وٛتش ٜاٌدٕض٠ش ذذ ٝوٛتشٜ
تاب اٌؼث١ذ .
ذشػح إٌٛتاس٠ح .

( )1لثٍ ٝزرٝ
ذشػح إٌٛتاس٠ح ِٓ ِسيح ِشٛ٠ه
وٛتش ٜأتٛاٌخ١ش اٌسذ اٌؾشلٌ ٝرشػح إٌٛتاس٠ح .
ِٓ ن  36اٌيش٠ك اٌقسشاِ( ٜٚذخً اٌردٕ١ذ ) زرٝ
نْ 40خغ زٕ١ؼ .
ؽشوح ِقش اٌؼاِش٠ح ٌٍغضي ٚإٌغ١ح تئِرذاد ػ
اٌثرشٚوّ١ا٠ٚاخ .

اٌسذٚد االداس٠ح ٌؾ١اخح اٌؼدّٝ
اٌمثٍ١ح (أَ صغ )ٛ١تٛاتح ن. 21

25

وٛتش ٜأتٛاٌخ١ش .

اٌسذٚد االداس٠ح ٌؾ١اخح وش٠ش ِذخً أتٛذالخ ن
عازٍ. ٝ
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اؾتؼسقم االدارى

حى اؾعاؿرقة ثان
لغُ ثاْ ؽشىح اٌؼاِش٠ح

ؽ١اخاخ

(ِ )1شٛ٠ه
( )2اٌٛٙاس٠ح
(ٔ )3دغ اٌؼّذج خًٍ١
(ٔ )4دغ اٌؼّذج ٕ٘ذاٜٚ
( )5اٌٛادٜ
( )6فٍغيٓ١
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حى العامرية ثان

الحدود
احلد الشناىل

اٌيش٠ك اٌذ ِٓ ٌٝٚذماىؼٗ ِغ ىش٠ك ٚفٍح اٌزساع اٌثسش ٜتاَ صغ( ٛ١وٛتشِ ٜسٛس
اٌرؼّ١ش) ٚزر ٝىش٠ك ف١ٕ١ح ِياس تشج اٌؼشب .

احلد اجلنوبى

اٌيش٠ك اٌ ِٓ ّٝ٘ٛن  71.5اٌيش٠ك اٌقسشا ٜٚإذداٖ اٌما٘شج (زذٚد اٌمغُ ِغ لغُ
اٌؾشىح غشب إٌ ٛتاس٠ح اٌراتغ ٌّذ٠ش٠ح أِٓ اٌثس١شج ) ثُ ٠ردٗ اٌ ٝاٌغشب ِاساً تٕميح
اٌّثٍثاخ سلُ ( 42لاسج اٌؼث١ذ ) ثُ ٠غ١ش ٘زا اٌسذ أٌ ٝميح اٌّثٍثاخ سلُ ( 149ػٍُ
ٔفادٖ) ثُ أٌ ٝميح اٌّثٍثاخ سلُ ِٕ( 183ماس اٌٙذ٘ذ) ِغافح 13وُ لثٍ. ٝ

احلد الشرقى

احلد الغربى

ىش٠ك ٚفٍح اٌزساع اٌثسش ٜاٌّرفشع ِٓ اٌيش٠ك اٌقسشا ِٓ ٜٚنِ 29فاسق اٌؼدّٝ
ثُ ٠ردٗ ؽّاالً زر ٝاٌرمائٗ ِغ اٌيش٠ك اٌذ ٌٝٚػٕذ وٛتشِ ٜسٛس اٌرؼّ١ش تأَ صغٛ١

٠ثذأ ِٓ ٔميح اٌّثٍثاخ ِٕ( 183ماس اٌٙذ٘ذ) ِردٙاً اٌ ٝاٌؾّاي ِاساً تٕميح اٌّثٍثاخ سلُ
( 82ػٍُ اٌؼفشج) ثُ ٠غ١ش ٘زا اٌسذ ِٓ ػٍُ اٌؼفشج زر ٝػٍ ٖٛاٌماعّ١ح ٔميح اٌّثٍثاخ
سلُ ِ 129اساً تّٕيمح اٌدش٠غاخ ِٚردٙاً ؽّاالً زر ٝؽاىئ اٌثسش اٌّرٛعو .
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حدود ذقاخات حى اؾعاؿرقة ثان
اعُ اٌؾ١اخح
لغُ ثأ ٝز ٝاٌؼاِش٠ح
أ) اٌسذٚد اٌدغشاف١ح

ب) اٌّىٔٛاخ االداس٠ح
وٕ١ح ِشٛ٠ه

اٌٛٙاس٠ح
ٔدغ اٌؼّذج خًٍ١
ٔدغ اٌؼّذج ٕ٘ذاٜٚ
اٌٛادِ ( ٜغرسذثح)
فٍغيِ( ٓ١غرسذثح)

اٌسذ اٌؾّاٌٝ

اٌسذ اٌدٕٛتٝ

()27

اٌسذ اٌؾشلٝ

اٌسذ اٌغشتٝ
ِٕ( 183ماس اٌٙذ٘ذ )
٠ثذأ ِٓ ٔميح اٌّثٍثاخ
ِردٙاً اٌ ٝاٌؾّاي ِاساً تٕميح اٌّثٍثاخ سلُ 82
(ػٍُ اٌؼفشج ) ثُ ٠غ١ش ٘زا اي زذ ِٓ ػٍُ اٌؼفشج
زر ٝػٍ ٖٛاٌماعّ١ح ٔميح اٌّثٍثاخ سلُ ِ 129اساً
تّٕيمح اٌدش٠غاخ ِٚردًٙا ؽّاالً زر ٝؽاىئ
اٌثسش اٌّرٛعو .

اٌيش٠ك اٌ ِٓ ّٝ٘ٛن  71.5اٌيش٠ك ىش٠ك ٚؿ ٌح اٌزساع اٌثسشٜ
اٌيش٠ك اٌذ ِٓ ٌٝٚذماىؼٗ ِغ
اٌقسشا ٜٚإذداٖ اٌما ٘شج (زذٚد اٌمغُ ِغ اٌّرفشع ِٓ اٌيش٠ك
ىش٠ك ٚفٍح اٌزساع اٌثسش ٜتاَ
اٌقسشا ِٓ ٜٚن ِ 29فاسق
صغ( ٛ١وٛتشِ ٜسٛس اٌرؼّ١ش ) لغُ اٌؾشىح غشب إٌٛتاس٠ح اٌراتغ
ٚزر ٝىش٠ك ف١ٕ١ح ِياس اٌؼشب ٌّ .ذ٠ش٠ح أِٓ اٌثس١شج) ثُ ٠ردٗ اٌ ٝاٌغشب اٌؼدّ ٝثُ ٠ردٗ ؽّاالً زرٝ
ِاساً تٕميح اٌّثٍثاخ سلُ ( 42لاسج اٌؼث١ذ ) اٌرمائٗ ِغ اٌيش٠ك اٌذ ٌٝٚػٕذ
وٛتشِ ٜسٛس اٌرؼّ١ش تأَ
ثُ ٠غ١ش ٘زا اٌسذ أٌ ٝميح اٌّثٍثاخ سلُ
صغ. ٛ١
( 149ػٍُ ٔفادٖ ) ثُ أٌ ٝميح اٌّثٍثاخ
سلُ ِٕ( 183ماس اٌٙذ٘ذ ) ِغافح 13وُ
لثٍ. ٝ
ىش٠ك ف١ٕ١ح ِياس تشج اٌؼشب ِٓ ن  19ىش٠ك
ِٓ ن  30.5ىش٠ك اٌما٘شج /اعىٕذس٠ح اٌيش٠ك اٌقسشاٜٚ
اٌيش٠ك اٌذ ِٓ ٌٝٚذماىؼٗ ِغ
اعىٕذس٠ح /اٌما٘شج ِٓ ن  29اٌىافٛس ٜزر ٝف١ٕ١ح ٔدغ اٌسث.ْٛ
اٌقسشا ٜٚثُ ٠ردٗ غشتاً زر ٝىش٠ك
ىش٠ك ٚفٍح اٌزساع اٌثسش ٜػٕذ
زر ٝن30.5
ف١ٕ١ح ِياس تشج اٌؼشب.
وٛتشِ ٜسٛس اٌرؼّ١ش تأَ صغٛ١
ٚزر ٝىش٠ك ف١ٕ١ح ِياس تشج
اٌؼشب ن 19ىش٠ك اٌىافٛس ٜتشج
اٌؼشب .
ٔدغ اٌسث..ْٛاٌسذٚد االداس٠ح ٌٍؾ١اخح ِغ اٌسذٚد االداس٠ح ٌؾ١اخح وٕ١د ٝاٌسذٚد االداس٠ح ٌمغُ ثاْ ؽشىح اٌؼاِش٠ح ِغ لغُ
ػس٠و اٌغىح اٌسذ٠ذ .
ؽشىح تشج اٌؼشب .
ِشٛ٠ه
ؽ١اخح فٍغي. ٓ١
ٔدغ اٌسث. ْٛ
ِغاوٓ إٌافش٠ح اٌدذ٠ذج
ىش٠ك اٌثٕدش
ػضتح ِٕقٛس
ٚؽشوح أفش٠ذ. ٜ
اٌسذٚد االداس٠ح ٌؾ١اخح فٍغي. ٓ١
اٌيش٠ك اٌقسشاٜٚ
ىش٠ك اٌّىشٔٚح .
اٌسذٚد االداس٠ح ٌٍمغُ ِغ لغُ
ؽشىح غشب إٌٛتاس٠ح اٌراتغ
ٌّذ٠ش٠ح أِٓ اٌثس١شج .
ػضتح ات ٛاٌش٠ؼ خٍف ِسيح ػضتح ِٕقٛس..زذٚد اٌؾ١اخح ِغ ؽ١اخح اٌٛٙاس٠ح
ٔدغ اٌؼّذج خًٍ١
ِضٌماْ اٌغىح اٌسذ٠ذ
.
عىح زذ٠ذ اٌىٕح .
ىش٠ك  16تٕدش اٌغىش اٌفافً ت ٓ١زذٚد اٌمغُ
ذشػح سزٚ ُ١اٌدش٠غاخ .
ِسيح (ِ )5ؾشٚع ذشػح إٌقش .
وٛتش ٜاٌسثْٛ
ٚلغُ ؽشىح تشج اٌؼشب

مركز ومدينة برج العرب

البحر املتوسط

الحدود
احلد الشناىل

ِٓ اٌى 34,5 ٍٛ١زر ٝاٌى61,5 ٍٛ١

احلد اجلنوبى

ذشػح ت١ٙح

احلد الشرقى

احلد الغربى

ىش٠ك ِياس غشب االعىٕذس٠ح.

خو اٌسذٚد ِغ ِسافظح ِيشٚذ

()28

الحدود

ؿرؽز وؿدقـة برج اؾعرب

اؾتؼسقم االدارى

ىش٠ك تشج اٌؼشب
ؿرؽز برج اؾعرب

ؿدقـة برج اؾعرب
لش٠ح ت١ٙح

( )1تشج اٌؼشب (أ)
( )2تشج اٌؼشب(ب)

()3اٌغٓالشج
(ٛ٘ )4اسج
( )5زّ١ذج
( )6ؽاِخ
( )7سخة ذاػة
( )8أٚالد ِٕقٛس
( )9ع١ف إٌقش

لش٠ح أت ٛف١ش

لش٠حاٌغشتأ١اخ

قرى

لشٜ
( )1اٌد٠ٛشج

( )2اٌثشاخٕح

( )1ت١ٙح (أ)
( )3اٌؾ١ٙذ ػثذ ستٗ
( )4ػثذ اٌّ ٌٝٛعاٌُ ( )5اٌغىح
( )6اٌرّٕ١ح
( )8اٌماعّٟج
( )7خثْٛ
( )10عىشاْ
( )9اٌدضاْ
( )11اٌؾ١خ خاب اهلل
( )12اٌؾ١خ ع١ذ
(ٍِ )13غح
( )14اٌٛزذج
( )15وشَ خنش
( )16اٌثشج اٌدذ٠ذ

( )1اٌؾشاسج
(ِ )2شال١ا اٌدٕٛت١ح
()3اٌؾشٚق
( )4اٌفٕاس
(ٚ )5عو اٌغازً
( )6أت ٛف١ش

( )2اٌغشتأ١اخ
ٔدٛع
* اٌؼقافشج * إٌٙنح
* اٌد٠ٛذج * زّٛدج *
اٌقسفاق * اٌثشاد٘ح *
َ فثاذ

ٔدٛع
* اٌّ١ثاق
* اٌغشازٕح
اٌماعّ١ح * زّ١ذج *اٌميؼاْ

قرى

*

ٔدٛع
* فٕٛػ * اٌمٕاؽاخ *
غشب * اٌمش٠ح األَ
*عّاٌٛط * اٌؼضاُ٠
*زثٛػ ؽشق *اٌمش٠ناخ
* زٍّ١ـ * اٌؾرٛس
*اٌثسٛص

ادلصدر ؿرؽز ؿعؾوؿات
برج اؾعرب 2015/1/1

