
ثبة ثحش

َهدً انجبكغتبٌ وصذس ثؼمقبػخ شبييحًذ اندشث1ً
 و1,8

 و4,7

 و33
2

 و23
2

ؽ و
 ػهى نهج صذر بؼم 1,5انمىافقت ػهى 

فقظ ( و7)ػهى عىل انىاجهت 

انكىنٍضي ثبة ثحش45شبسع انحجٍت ثىسقٍجخ ػذد يقهىػجذ انحًٍذ ثغٍظ2
فً طىس 

انتهٍئخ

ػذو انمىافقت نظزا نكثزة إستغالل 

انزصٍف بشارع انحبٍب بىرقٍبت

 و25 و10 ثبة ثحش29شبسع انحجٍت ثىسقٍجخ ػذد "كىَذوس"يطؼى ثشٍش أثب ح3ًٍُُ
2

 و5 /
2

ػذو انمىافقت نظزا نكثزة إستغالل 

انزصٍف بشارع انحبٍب بىرقٍبت

4
تىفٍق انذغشي

انًثثم انقبَىًَ ووكٍم 

"عشَكىو"ششكخ 

 و7تقبطغ َهح تشكٍب ويُصف ثبييششة
 و2,30

2
 

 و5/
ػذو انمىافقت نصبغت اننشاط2

 أػضبء انهدُخ      
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انًُضِ

5
أيٍٍ ثٍ يحًذ

انحجٍت ثىشهٍىح
 و94,50 انًُضِ 42َهح انطبهش ثٍ ػًبس سقى صُغ وثٍغ انًثهدبد

 و7,60
2

 

 و4/
2

ؽ و

ػذو انمىافقت وإػذاد قزار إسانت انهٍكم 

انمزكش وإرجاع انزصٍف إنى حانته 

األصهٍت

 و114 دٌغًجش انًُضِ 10شبسع يقهىحبتى ثكبس6

 و10,2
2

 

 و9,23/
2

واقٍب  + 

94,30

ؽ و

إسانت انحىاجش وإسانت ركائش انهٍكم 

 و من ػزض 5وانمىافقت ػهى إسغالل 

( و7)انزصٍف ػهى عىل انىاجهت 

انؼًشاٌ األػهى

 و9  انؼًشاٌ األػهى43 ػذد 6670َهح يطؼىيحًذ ثٍ انًؤدة7
 و5,40

2
 

 و5,13/
2

ؽ و

ؽ و و2 حً اثٍ خهذو2ٌ ػذد 6671َهح ثٍغ األعًبكأحًذ انظشٌف8

انكجبسٌخ

 و20 و22,17 انًشوج 100 ػذد 11106َهح يقهىسفٍق ثٍ انحطبة ثٍ ػشوط9
ػذو انمىافقت إلسغالل انحذٌقت األمامٍتؽ و2

 أػضبء انهدُخ      
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عٍذي انجشٍش

10
ششكخ يٍهٍتً كىيٍشط انطٍت 

ثىفتبذ
 و397َهح انغبحم ػذد ثٍغ انًٍبِ انًؼذٍَخ ثبندًهخ

5x9و 
2

 

 و3,5/
2

ػذو انمىافقت ػهى إستغالل انزصٍف 

وقزار إسانت نههٍكم انحذٌذي وانمتابؼت 

من انناحٍت انصحٍت

عؼذ انذٌٍ انكبف11ً
ثٍغ األكهخ انخفٍفخ

وثتضاسٌب

عٍذي -  يكشس 40َهح انغبحم ػذد 

انجشٍش
 و39 و3,50

ػذو انمىافقت وإسانت انهٍكم انحذٌذيؽ و2

 و60,7 و1009,5َهح ثبة انفهخ ػذد يقهىيحًذ فشاط وادح12
ؽ و2

 من ػزض 3,5انمىافقت إلسغالل 

(9,5)انزصٍف ػهى عىل انىاجهت 

ثبة عىٌقخ

 و4 حً انتىفٍق9َهح اثٍ انغشاج ػذد كبفتٍشٌبػجذ انغالو ثٍ ػًبس قالوي13
13x37و 

2
 

 و5/
2

ؽ و

ػذو انمىافقت محم به قزار غهق مغ 

إػذاد قزار إسانت فً انهٍكم وتذكٍز فً 

انتنفٍظ

انغٍدىيً

يطؼى ويقهىانًُزس ثٍ أحًذ كًى14ٌ
 يكشس 16 و16َهح اثٍ انغشاج ػذد 

حً انتىفٍق
 و62 و5,40

ػذو انمىافقت وقزار إسانت نههٍكمؽ و2

 أػضبء انهدُخ      
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انخضشاء

15

ونٍذ انشبثً

وكٍم انششكخ انتىَغٍخ 

نهًطبػى

 و170 و12انًُطقخ انؼًشاٍَخ انشًبنٍخ حً انخضشاءيطؼى وقبػخ شبي
ؽ و2

يطبنجخ انًؼًُ ثبأليش ثتحذٌذ انُشبط 

واإلعتظهبس ثبنىثبئق انالصيخ

ششكخ انًطبػى اإلطبنٍخ16
 La"يطؼى 

Romanesca"

Iَهح ثحٍشح يبصوسي ػًبسح يٍٍُبس 

انطبثق األسضً ثحٍشح تىَظ انشًبنٍخ
 و38,43 و3,8

( و10) ػهى طىل انىاخهخ 1,5انًىافقخ ػهى ؽ و2

ثٍغ األكهخ انخفٍفخيحًذ فشخب17ًَ
 يًش آنجبسدA15إقبيخ اندىهشح 

ضفبف انجحٍشح

 و10,6

يًش

 و6,8
2

 

 و12,6
2

ػذو انًىافقخ وإخشاء يؼبٌُخ نهًحالد 

انًدبوسح إلتخبر انقشاسانالصو

 و42 و1,9 انحً األونًجً انخضشاء8722َهح يقهىانشبرنً ثٍ ػجذ انشحًب18ٌ
2

ػذو انمىافقت محم مخانف نكزاص 

انشزوط انفضاء انمقتزح غٍز واضح من 

حٍث انمهكٍت

19
فشذ انؼهىي وكٍم يؤعغخ 

انضٍبفخ إلعتغالل انُضل
 و14,2شبسع كىَغتُظ ضفبف انجحٍشح يقهى

4,9/ 17,2

 و40+ 
ؽ و2

ػذو انمىافقت وإسانت انحىاجش انمثبتت 

ػهى انزصٍف

20
انششكخ انتىَغٍخ نهًطبػى 

"Aladdino"
  و7 / 1 و84,30َهح خبٌ خبك سوعى ػذد يطؼى

ػذو انمىافقت ػزض انزصٍف ال ٌسمحؽ و2

 أػضبء انهدُخ      
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