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 19.5طزيق البحز مه المكس حتي الكيلو 

( مزغم)طزيق اسكندرية مصز الصحزاوى 

 
( محطة بنشيه التعاون) قة المكسًحد

 
 

 2007إصدار  أبو يوسف 19.5الكيلو 

 

 اؾتؼسقم االدارى

 قسم الدخيلة

شياخات 

حي العجمي 

المكس ( 1)

الدخيلة    ( 2)

البيطاش شزق (3)

البيطاش غزب ( 4)

 العجمي البحزية(5)

الذراع البحزى (6)

العجمي قبلي ( 7)
 

كوبزى المكس 



 

حدود ذقاخات حى اؾعجؿى 

 الحد الغزبي الحد الشزقي الحد الجنوبي الحد الشمالي اسم الشياخة
من مرصف طلمبات املكس سور رشكة مرص للكاميوايت  املكس

دور ؿقـا اؾدخقؾة بداقة األؿن ادلرؽزى ؿطروح ة ط ادؽـدريداحل اؾبحر اؾدخقؾة اؾبحرقة 

ط ادؽـدرقة اؾدخقؾة اجلبل 

ؿطروح 

ؿن ـفاقة دور ذرؽة ط اؾشؿعدان 

ؿصر ؾصـاعة اؾؽقؿاوقات 

بداقة دور اؾشرؽة 

اؾورـقة ؾؾحدقد 

واؾصؾب 

ط ادؽـدرقة ؾشـدقدى ا

 ؿطروح 

 (1)ط أم زغقو ش احلدقد واؾصؾب ادلالحات

اؾؼوات ادلسؾحة ادلقـا  (ذرؼى)ش احلـػقه  ذارىء اؾبحر 1عجؿى ذرق

 اجلدقدة

ط اؾبقطاش اؾرئقسى 

 حبرحتى داحل ال

 ط اؾبقطاش اؾرئقسى ادلقـاء اجلدقدة ط ادؽـدرقة ؿطروح ش احلـػقة 2عجؿى ذرق

مشال ش اؾبقطاش  ش احلـػقة ذارىء اؾبحر  1عجؿى ودط

 اؾرئقسى

اؿتداد ش خرياهلل 

 واؾسالم

 ش خرياهلل اؾبقطاش ادؽـدرقة ؿطروح ش احلـػقة 2عجؿى ودط

اهلل اؾضػة ش خري ط ادؽـدرقة ؿطروح داحل اؾبحر 3عجؿى ودط

اؾغربقة وغرب اؿتداد 

 ش اؾسالم

 اهلاـوػقل اؾرئقسى

 زفراء اهلاـوػقل ط اهلاـوػقل ش ؼصر اؾؼوقرى داحل اؾبحر 1عجؿى غرب

ش ؿساؽن احلدقد  ش اهلاـوػقل اؾرئقسى ط ادؽـدرقة ؿطروح ؿعفد اؾؼوقرى 2عجؿى غرب

 واؾصؾب

 ط اؾروضة اخلضراء ش اهلاـوػقل اؾرئقسى ط ادؽـدرقة ؿطروح ؿع حدود غرب 3عجؿى غرب

 أؽتوبر 6بني ش  ط أبو قودف ط ادؽـدرقة ؿطروح داحل اؾبحر 4عجؿى غرب

ادؽـدرقة ط  1أم زغقو

 ؿطروح

ش جراج احلى ررقق  ادلالحات

 اؾوصؾة

ؼفوة اؾسؾطان 

حسني اؿام ؿدخل 

 اهلاـوػقل

ط ادؽـدرقة  2أم زغقو

 ؿطروح

 21بوابة  بداقة ؿدخل اهلاـوػقل ادلالحات

ذوادر اخلشب بطرقق اؾوصؾة  داحل اؾبحرأؽتوبر  6

 21ؿن بوابة 

 21ؿصرف ك  ـفاقة عجؿى غرب

ط  21ؿصرف ك  أرض احملاجر اؾبحر ذارئ 1زراع حبرى

 ادؽـدرقة ؿطروح

 34.5ك  

 دذرؽة دوؿيـفاقة تؼسقم ؼرقة أبو ادلساجد ؿن اؾـاصقة اؾؼبؾقة  داحل اؾبحر 2زراع حبرى

 

 2007لسنة  2426قزار رئيس مجلس الوسراء رقم 



 محص ؼبؾى ط ادؽـدرقة ؿطروح

  


