
 

: موقعها ــ شرق مشفى المواساة: األرض

َُ خالل دراشج َوهؼ األرط واًذً ٍخَخؼ تَوهؼ هبٍ وخضوضًب َُ 
اًجهج اًشَبًٍج دٍد خعل ؽٌي أرط يٍواُ وددٍوج خشرٍُ وجتل هبشٍوُ 

: دٍد أُ ددود األرط اًمٍزٍبئٍج دشة اًَخعع اًخبًٌ

 
إُ األرط اًَوخرح إهبَج اًَشروػ ؽٌٍهب خَخد َُ جهج اًشرن َُ ترر 
يٍواُ ودخي َدرشج اًٍِرتٍُ فرتب وددودهب َُ اًجِوة شبرػ لٌشعٍُ 

. واًَدٍِج اًجبَؾٍج و َُ اًشَبل أرط يٍواُ 
 

وَُ خالل دراشج َؾعٍبح اًوظؼ اًراهُ لئُ أرط اًَشروػ خدخوً 
ؽٌي تؾط اًتٍوح شته َهٌَج ًٍشح ذاح أهٍَج ًذًى اؽختبرِب األرط 

. لبرفج َِهب تبشخذِبء َدرشج اًٍِرتٍُ
   َُ خالل دراشج وظؼ األرط وَوهؾهب واإلعالًج اًخٌ خخَخؼ تهب 
ارخأٍِب إًي إهبَج َجَؾبح شيٍِج شتبتٍج َؼ لؾبًٍبح خجبرٍج وخرلٍهٍج 

. وخدٍَج َؼ ددائن ؽبَج ولِبءاح خبضج



 
: : برنامج المشروعبرنامج المشروع

  ًٌ2ٍ (14220)َشبدج األرط اًَراد إهبَج اًَشروػ ؽٌٍهب دوا 
 :هيخبر ٍيوُ َِهب (1.42)أً 

 (50%)  2ٍ (7110)َشبدج خظراء أً َشبدج خؾبدل .
 (50%)  2ٍ (7110)َشبدج َتٍِج خؾبدل .

: وظبئف المشروع
 . َشبدج َتٍِج 2ٍ (15700): استثماري شبابً سكن سكن ــ   [1]

.   خؤَُ شيُ أليتر شرٍدج شتبتٍج حؽتبرث ؽُ اشخودٍوهب
 

 َشبدج َتٍِج وٍيوُ َِهب َخدٍ ًٌشيُ لٌ 2ٍ (2200) :تجاريتجاريـ  [2]
األرط وَِهب َب ٍخدٍ اًَِعوج اًَجبورث يبًَدٍِج اًجبَؾٍج 

واًشيُ اًَجبور ًألرط يَب خدخوً ؽٌي لؾبًٍبح َخخٌمج َذل 
َدالح تٍؼ ـ يبلٍخرٍبح ـ َيختبح ـ َدالح أًتشج ـ َدالح 

. اًخ... تٍؼ َواد فذائٍج
 
   وخيوُ ؽتبرث ؽُ ضبالح 2 ٍ (900) تَشبدج َتٍِج :ـ  ترفٌهًـ  ترفٌهً [3]

ًٌخرلٍه واًخشٌٍج خدخوً ؽٌي أًؾبة َخخٌمج َذل تٌٍبردو وضبالح 
اِخرٍِح تبإلظبلج إًي جٌشبح تبًهواء اًعٌن  وَشبدبح َتٌعج 

. َقعبث لٌ تؾط أجزائهب 
.    ٍوؼ لٌ اًعبتن اًراتؼ2 ٍ (900) تَشبدج َتٍِج : مطعم مطعم - [4]
   وخيوُ ؽتبرث ؽُ ضبًج خوؼ 2 ٍ (400) تَشبدج َتٍِج :ـ  ثقافًـ  ثقافً [5]

.  لٌ اًعبتن اًذبٌِ



   ٍتٌـ االرخمبػ األهضي ًٌَتِي خَس عواتن خوزػ تعبرٍبح اًخدَج لٍهب 
. تدٍد خٌتٌ شهوًج االِخوبل اًشبهوًٌ

 
 70 -2 35ٍتَشبدبح خخراوح تٍُ (اشخدٍوهبح)ٍخٍ خوشٍٍ اًشون اًشيٍِج

ٍ2  
-ريُ َعتخ-ريُ َؾٍشج)خؤَُ اًشوج اًواددث اًَخعٌتبح اًشيٍِج يبٌَج

. (دَبٍ-فرلج اًِوٍ-ريُ عؾبٍ
خراؽي خضوضٍج اًمراؿ اًشيٌِ ويذًى ٍَيُ أُ ٍظٍ اًَشروػ فرك 

 وتذًى خيوُ هد لضٌح ؽُ تبهٌ 5-4ًٌَخزوجٍُ خيوُ ؽٌي عبتوٍُ 
. اًشيُ لضال جزئٍب

.  شوج شيٍِج 250ٍدخوً اًخجَؼ اًشيٌِ ؽٌي هراتج 
 

:       إُ خخدٍٍ يبَل اًَشروػ ٍوؼ لٌ اًوتو ٍظٍ األهشبٍ اًخبًٍج 
.   شٍبرث 180َواهك شٍبراح خخشؼ ل_ 
. خدَبح اًوشٍ اًخجبرً وَشخودؽبح ًٌَدالح اًخجبرٍج _ 
...... خدلئج َريزٍج : ٍظٍ اًوشٍ اًخوٌِ _ 
  
 
 
 
 
 



 
:  وغبئك اًَشروػ َوزؽج ؽٌي اًعواتن 

:  خوشٍ إًي 2ٍ (5000) َشبدخه: الطببق األرضي : الطببق األرضي 

. شوج شيٍِج  (35) شيُ ٍدخوً  2 2900ٍ            
.                 خجبرً  2 1120ٍ           
.   َعؾٍ 2 180ٍ           
.   ضبًج َخؾددث االشخؾَبالح 2 255ٍ           
.  َوهي رضٍك 2 125ٍ           

:  خوشٍ إًي 2ٍ (5000) َشبدخه :الطببق األول :الطببق األول 

. شوج شيٍِج (59) شيُ ٍدخوً 2 3900ٍ           
.  خجبرً 1040           

:  خوشٍ إًي 2ٍ (6330) َشبدخه :الطببق الثبني :الطببق الثبني 

. شوج شيٍِج (72) شيُ ٍدخوً 2 4775ٍ           
. (أًؾبة_اِخرِح) ضبالح َخؾددث 2 900ٍ           
.  َيختج 2 325ٍ           
.  َعؾٍ 2 325ٍ           

 2ٍ (4170) َشبدخه :الطببق الثبلث :الطببق الثبلث 

. شوج شيٍِج (48)ٍظٍ شيُ لوع لٍه  

:  خوشٍ إًي 2ٍ (2900) َشبدخه :الطببق الرابغ :الطببق الرابغ  

. شوج شيٍِج (25) شيُ ٍدخوً 2 2500ٍ           
.  َعؾ2ٍ 400ٍ           



              
            

 
 
 
 
 
 
 

. أَب اًتدٍل اًدائٍ اًضدٍن ًٌتٍئج لهو اًشيُ اًتٍئٌ

إُ اًتدٍل اًرائؼ هو َدُ اًشتبة اًَِغَج اًَرختج اًَزودث تيل َرالن : َدُ ًٌشتبة 
اًخدَبح اًَيرشج أجزاء َِهب ًخيوُ ددائن واشؾج ورتَب وادبح وفبتبح ضقٍرث 

 

، وهد خترؽَح لٌ تالدِب وهبهو اًشيُ اًشتبتٌ يعرٍن إًٍهب أضتخ 

 ٍشَل يل اًَدبلغبح اًشورٍج 

ًود رأح اًِور دخي اَُ آالك اًَشبيُ 

 اًشتبتٍج شواء لٌ دَشن أٍ دٌة واًالذهٍج ودَص 

 ورادح خضوؿ ِووٍبح ًَدُ شتبتٍج رائؾج َزودث  

تبًعرهبح وتشتيبح اًَبء واًيهرتبء واًضرك اًضدٌ وتبًَشعدبح اًخظراء 
واًددائن واًَِخزهبح هٌ ِووٍبح َدروشج هِدشًٍب وَخعع ًهب اهخضبدًٍب، ًؾٌهب َؼ 

اًزَُ خخدول إًي َدُ يترى ضدٍوج ًٌتٍئج فٍر ٌَوذج خظمٌ 
 . ؽٌي شيبِهب اًَزٍد َُ اًضدج واًؾبلٍج


