
                                     
 

 

   

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

للسيدة  السيد سرجيو دي بون يهدي القلم
 سوزان مبارك رئيس مجلس أمناء المكتبت

حى العامرية أول 

اٌؼاِزيت ػزق ( 1)

رب اٌؼاِزيت ؽ( 2)

ػبذ اٌمادر ساٚيت ( 3)

وزيز ( 4)

إٌٙضت أٚي ( 5)

إٌٙضت ثأٝ ( 6)

ِزغُ ( 7)

لظُ أٚي ػزعت اٌؼاِزيت  
 

 التقسيم االدارى

(13)  

 ػياخاث



             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مرية أولحى العا
 

 الحدود

 احلد الشماىل

 اجلنوبىاحلد 

 الغربىاحلد 

 الشرقى احلد

(23)  

ِغزٚذ اٌظاحٍٝ حذٚد /عزيك اطىٕذريت 34.200حتٝ ن 19.5اٌبحز اٌّتٛطظ ِٓ ن
. اٌمظُ ػزعت بزج اٌؼزب 

 
 

وٛبزٜ ِحٛر اٌتؼّيز بأَ سغيٛ حتٝ عزيك )لاعؼٗ ِغ اٌٛصٍت اٌغزيك اٌذٌٚٝ ِٓ ث
اٌغزيك اٌصحزاٜٚ حتٝ تماعؼٗ  40.5ٚصٍت ِغار بزج اٌؼزب ِٚٓ تزػت ِزيٛط ِٓ ن

حتٝ وٛبزٜ (1)ِغ تزػت إٌٛباريت ِٚصزف تؼّيز اٌصحارٜ ِٓ ِحغت ِزيٛط 
. اٌدٕشيز حذٚد اٌمظُ ِغ ِحافظت اٌبحيزة 

 
 
 

ِٓ وٛبزٜ اٌدٕشيز حذٚد اٌمظُ ِغ ِزوش وفز اٌذٚار  ِصزف حارص اٌؼِّٛٝ ابتذاء
اٌغزيك اٌصحزاٜٚ سِاَ اٌمظُ ِغ ػزعت ِحزَ به  17حتٝ وٛبزٜ ابٛ اٌخيز ن

 
 
 

ثُ .. ِفارق اٌؼدّٝ  29اتداٖ اٌما٘زة حتٝ ن 17خأبٝ اٌغزيك اٌصحزاٜٚ ِٓ ن
. اٌغزيك اٌصحزاٜٚ يظار اٌغزيك إتداٖ اٌما٘زة  40.5ن
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أول  امريةحدود شياخات حى الع

 اٌحذ اٌغزبٝ اٌحذ اٌؼزلٝ اٌحذ اٌدٕٛبٝ اٌحذ اٌؼّاٌٝ اطُ اٌؼياخت

:  ػزعت اٌؼاِزيتلظُ اٚي 
 ِمزٖ ِذيٕت اٌؼاِزيت

 اٌحذٚد اٌدغزافيت( أ

ِحتٝ  19.5اٌبحز اٌّتٛطظ ِٓ ن
ِغزٚذ /عزيك اطىٕذريت 34.200ن

اٌظاحٍٝ حذٚد اٌمظُ ػزعت بزج 
. اٌؼزب 

اٌغزيك اٌذٌٚٝ ِٓ تماعؼٗ ِغ اٌٛصٍت 
وٛبزٜ ِحٛر اٌتؼّيز بأَ سغيٛ حتٝ عزيك )

ٚصٍت ِغار بزج اٌؼزب ِٚٓ تزػت ِزيٛط 
اٌغزيك اٌصحزاٜٚ حتٝ تماعؼٗ  40.5ْ نَ

ِغ تزػت إٌٛباريت ِٚصزف تؼّيز اٌصحارٜ 
حتٝ وٛبزٜ اٌدٕشيز (1)ِٓ ِحغت ِزيٛط 

. حذٚد اٌمظُ ِغ ِحافظت اٌبحيزة 

ِصزف حارص اٌؼِّٛٝ ابتذاء 
ِٓ وٛبزٜ اٌدٕشيز حذٚد اٌمظُ 

ِغ ِزوش وفز اٌذٚار حتٝ وٛبزٜ 
اٌغزيك  17ابٛ اٌخيز ن

طُ ِغ اٌكاٌصحزاٜٚ سِاَ 
ػزعت ِحزَ به  

اتداٖ اٌما٘زة حتٝ  17اٌصحزاٜٚ ِٓ ن اٌغزيك خأبٝ
اٌغزيك اٌصحزاٜٚ  40.5ثُ ن.. ِفارق اٌؼدّٝ  29ن

. يظار اٌغزيك إتداٖ اٌما٘زة 

: اٌّىٛٔاث االداريت ٌمظُ اٚي ػزعت اٌؼاِزيت ( ب
:  ػياخت اٌؼاِزيت ٚتٕمظُ اٌٝ ػياختيٓ تّثالْ وزدْٚ ِذيٕت اٌؼاِزيت ّٚ٘ا

ػارع اٌظٛق (  16) اٌذرن ػشبت اٌٙدأت ػشبت اٌّغاربت  اٌؼاِزيت ػزق  ( 1

اطىٕذريت اٌصحزاٜٚ /عزيك اٌما٘زةع اٌظٛق ِٚشٌماْ اٌّحغت عزيك اٌمظُ ٚػشبت اٌؼيخ ػّز ػزيظ اٌظىت اٌحذيذ غزب  اٌؼاِزيت( 2

ع ػفيفٝ ِٛتٛرس ِٓ اٌغزيك : ساٚيت ػبذاٌمادر 
.  اٌصحزاٜٚ 

اٚياث ِٓ اٌغزيك اٌصحزاٜٚ ع اٌبتزٚويُ
ػٕذ ِذخً ساٚيت ػبذاٌمادر ٚحتٝ وٛبزٜ 

اٌبحزيت ِٚصزف غزب إٌٛباريت اٌّؤدٜ اٌٝ 
. ساٚيت ػبذاٌمادر 

اٌحذٚد االداريت ٌؼياخت ِزغُ 
ػٕذ ِذخً ساٚيت ػبذاٌمادر 

.  ٚػارع اٌبتزٚويّاٚياث 

اٌحذٚد االداريت ٌؼياخت ثاْ إٌٙضت ِٚؼظىز اٌبحزيت 
ٌظىت اٌحذيذ ٚأرض فضاء ٍِه اٌمٛاث حتٝ ِشٌماْ ا

اٌّظٍحت بحزٜ اٌظىت اٌحذيذ حتٝ ع ِذخً ِذيٕت 
. ِبارن اٌّتفزع ِٓ اٌغزيك اٌصحزاٜٚ 

ػاعئ اٌبحزاالبيط اٌّتٛطظ ِٓ ن  ( اَ سغيٛ)اٌؼدّٝ اٌمبٍيت 
                                              .                                                              طاحٍٝ  21حتٝ بٛابت ن 19.5

اٌحذٚد االداريت ٌٍمظُ ِغ لظُ اٌحذٚد االداريت ٌؼياخت ِزغُ  
. ػزعت اٌذخيٍت 

. اٌحذٚد االداريت ٌؼياخت اٌذراع اٌبحزٜ  21بٛابت ن

ػاعئ اٌبحز االبيط اٌّتٛطظ ِٓ ( ِظتحذثت ) وزيز 
طاحٍٝ حتٝ  25ِذخً ابٛ تالث ن

يت ِغ لظُ ػزعت بزج اٌحذٚد االدار
. طاحٍٝ  34.200اٌؼزب ػٕذ ن

اٌحذٚد االداريت ٌٍمظُ ِغ لظُ ػزعت بزج اٌؼزب ػٕذ طاحٍٝ ِذخً ابٛ تالث  25ن. اٌغزيك اٌذٌٚٝ 
  34.200ن

وٛبزٜ باب اٌؼبيذ حتٝ وٛبزٜ أٚي إٌٙضت 
. أبٛاٌخيز 

ِصزف حارص ِٓ تزػت إٌٛباريت حتٝ 
وٛبزٜ اٌدٕشيز 

تٝ وٛبزٜ ِٓ وٛبزٜ اٌدٕشيز ذ
. باب اٌؼبيذ 

لبٍٝ حتٝ ( 1)تزػت إٌٛباريت ِٓ ِحغت ِزيٛط 
. وٛبزٜ أبٛاٌخيز اٌحذ اٌؼزلٝ ٌتزػت إٌٛباريت 

ػزوت ِصز اٌؼاِزيت ٌٍغشي ٚإٌظيح ثاْ إٌٙضت 
 .

حتٝ ( ِذخً اٌتدٕيذ)اٌغزيك اٌصحزاٜٚ  36ِٓ ن. تزػت إٌٛباريت . اٌغزيك اٌصحزاٜٚ  40تزػت ِزيٛط حتٝ ن
. خغ حٕيغ ْ 40ن

وٛبزٜ أبٛاٌخيز  17اٌّالحاث ِٓ نِزغُ 
ػزوت وزاع ػٍٝ خأبٝ  25حتٝ ن

. اٌغزيك اٌصحزاٜٚ 

ػزوت ِصز اٌؼاِزيت ٌٍغشي ٚإٌظيح بئِتذاد ع . وٛبزٜ أبٛاٌخيز . تزػت إٌٛباريت 
. اٌبتزٚويّاٚياث 

ػاعئ اٌبحز االبيط اٌّتٛطظ ِٓ اٌشراع اٌبحزٜ 
ة ِذخً ٔمظ 25طاحٍٝ حتٝ ن 21ن

. ػزعت أبٛتالث 

اٌحذٚد االداريت ٌؼياخت اٌؼدّٝ . اٌغزيك اٌذٌٚٝ 
.  21بٛابت ن( سغيٛ أَ)اٌمبٍيت 

 25اٌحذٚد االداريت ٌؼياخت وزيز ِذخً أبٛتالث ن
. طاحٍٝ 



 


