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 المبلً المبدي

11500,01500,030,02,0العىبصر الفردٌت

إزذاس يشبرٚغ فٙ انًٍٓ 

انظغزٖ
301350,0301350,0130,03,32,2مشروع

شغم  (2)رى رًٕٚم يشزٔع رسفٛز ٔؽجبػخ يكٍ يٍ إزذاس يٕؽُٙ 

 يشبرٚغ يٍ لجم انجُك انزَٕسٙ نهزؼبيٍ فٙ زٍٛ رزاخغ طبزت يشزٔع ػٍ 4 ٔرى رفغ 

اإلَزظبة نهسسبة انخبص ثؼذ زظٕنّ ػهٗ انًٕافمخ انًجذئٛخ نهزًٕٚم

ثظذد إػذاد لبئًخ خذٚذح نًزشسٍٛ نجؼش يشبرٚغ فزدٚخ

رى إزذاس ندُخ يزبثؼخ نهًشبرٚغ انفزدٚخ انًُزدخ 

طؼٕثخ انسظٕل ػهٗ رًٕٚالد.

إَزظبر رسسٍ انٕػغ انؼبو نزُظٛى أٚبو رسسٛسٛخ

إزذاس يشبرٚغ فٙ 

انظُبػبد انزمهٛذٚخ
طؼٕثخ انسظٕل ػهٗ رًٕٚالد565,0565,0مشروع

إَزظبر رسسٍ انٕػغ انؼبو نزُظٛى أٚبو رسسٛسٛخ

5085,05085,0منتفعانزكٍٕٚ
العىبصر الجمبعٍت

2000,02000,0البىٍت األسبسٍت المىتجت
رى زم اإلشكبل انؼمبر٘  انًزًثم فٙ إسزالء يٕاؽٍُٛ ػهٗ خشء كجٛز يٍ انؼمبر انًخظض 

نهؼُبطز انًُزدخ ثبنًشزٔع ثبنجُبء انفٕػٕ٘ زٛش رى رخظٛض خشء يٍ انًسزٕدع انجهذ٘ 

نهغزع ثؼذ يٕافمخ انًُذٔثٛخ انؼبيخ (2و3500)

2900,02900,0 ورشةثُبء يُبؽك ززفٛخ

رى إػذاد دراسخ اندذٖٔ ثُبء يُطمخ ززفٛخ نهًٍٓ انظغزٖ ٔأخزٖ نهظُبػبد انزمهٛذٚخ ثسٙ يسًذ 

زٛش أفؼذ إنٗ خذٖٔ ثُبء " شزكخ يسزمجهٙ نهزكٍٕٚ ٔانذراسبد"يٍ لجم يكزت انذراسبد 

 زست انجزيدخ األٔنٛخ12 ػٕػب ػٍ 2 و520 يسال ػهٗ يسبزخ 14يُطمخ ززفٛخ ثـ - 

 5 ػٕػب ػٍ 2 و390 يسال ػهٗ يسبزخ 11يُطمخ ززفٛخ نهظُبػبد انزمهٛذٚخ رزؼًٍ  -  

ثبإلػبفخ إنٗ لبػخ انؼزع 

 ٔرى رؼٍٛ يظًًٍٛ 2012سجزًجز 20ٔرى إػذاد انزمزٚز انُٓبئٙ نذراسخ اندذٖٔ اإللزظبدٚخ ثزبرٚخ 

:نهمٛبو ثبنذراسبد انفُٛخ يٍ لجم اإلدارح اندٕٓٚخ نهزدٓٛش

- ْشبو ثٍ َٕٚس ْٔشبو ثبنكسهخ  : لسؾ انُٓذسخ انًؼًبرٚخ: انًُطمخ انسزفٛخ نهًٍٓ انظغزٖ* 

نطفٙ لالل :  لسؾ انسٕائم - BAEC: لسؾ انكٓزثبء- يسًذ انجُشررٙ: لسؾ انٓٛبكم

-أَٛس انًؼشأ٘ ٔطبثز انٓالل : لسؾ انُٓذسخ انًؼًبرٚخ: - انًُطمخ انسزفٛخ نهظُبػبد انزمهٛذٚخ* 

ػبدل انمبثسٛم: لسؾ انسٕائم- انٓبد٘ ثبؽب : لسؾ انكٓزثبء- َٕفم انًجبركٙ  :  لسؾ انٓٛبكم

الىحدةالعىبصر

2012 اإلوجــبزاث الجملٍت إلى مىفى وىفمبر البرمجت المحٍّىتالبرمجت األصلٍت

المالحظــــــبث
د.المبلً بـ أالمبديد.المبلً بـ أالمبديد.المبلً بـ أالمبدي

%وسبت اإلوجبز 

2012بطبقت متببعت تقدم اإلوجبز إلى مىفى وىفمبر 

1



حمبم األوف: المشروع 

 المبلً المبدي

ثُبء يزاكش َذاء ٔيزاكش 

ػًم ػٍ ثؼذ
11100,011100,0مركز

 رؼٍٛٛ يكبرت دراسبد ٔانًظًًٍٛ إلَدبس انذراسبد انزُفٛذٚخ نجُبء 2012 خٕٚهٛخ 21رى ثزبرٚخ 

: ْٛبكم ( ٕٚيب 70 )يسًذ انغزثٙ : انذراسبد انًؼًبرٚخ : يزكش ػًم ػٍ ثؼذ ثسٙ يسًذ ػهٙ 

يسًذ لطبؽخ : لٛؾ انسٕائم ( ٕٚيب 50)ثذرانذٍٚ ثٍ يفزبذ  : لسؾ كٓزثبء (ٕٚيب 50 )ػًبد انًجشع 

     ( ٕٚيب  50 )

 أكزٕثز 3رًذ انًظبدلخ ػهٗ رمزٚز انذراسخ انزًٓٛذٚخ انًٕخشح نمسؾ انُٓذسخ انًؼًبرٚخ ثزبرٚخ 

2012

إلػذاد انذراسخ اندٕٛرمُٛخ" BCGPS"رى رؼٍٛٛ يكزت 

709,5709,5البىٍت األسبسٍت

:الطــرقبث

0,650490,70,7490,7كلمرٓٛئخ ٔرؼجٛذ ؽزلبد.
 َٕفًجز آخز أخم نمجٕل انؼزع  9 ٔزذد ٕٚو 2012 أكزٕثز 29رى اإلػالٌ ػٍ إسزشبرح ثزبرٚخ 

رٓٛئخ ٔرؼجٛذ اندشء انثبَٙ : نزؼٍٛٛ يكزت دراسبد نذراسخ إسزكًبل رٓٛئخ انفسسخ انشبؽئٛخ اندُٕثٛخ 

 ( كهى0.925)ٔثُبء سٛبج ٔرٓٛئخ ٔرغهٛف انسٛبج انمذٚى  ( كهى0.65)يٍ شبرع انٓبد٘ شبكز 

 َمطخ إػبءح26ٔرزكٛش 

20,925133,40,9133,4مثُبء سٛبج.

:التىىٌــر

انزُٕٚز انؼًٕيٙ.
نقطة 
إضاءة

2685,42685,4

515,4515,4التجهٍساث الجمبعٍت
:البٍئـــت

تهٍئت مىتسهبث وبحٍراث .

ومحطبث سٍبحٍت
1515,41515,4منتزه

  نزؼٍٛٛ يكبرت دراسبد إلَدبس 2012 خٕٚهٛخ 30رًذ يزاسهخ اإلدارح اندٕٓٚخ نهزدٓٛش ثزبرٚخ 

انذراسبد انفُٛخ إلزذاس فؼبء رزفٛٓٙ ثبنشبؽئ اندُٕثٙ ٔفٙ إَزظبر إػذاد انجزَبيح انٕظٛفٙ يٍ 

لجم انجهذٚخ انزٙ رؼززع ػهٗ إَدبس انؼُظز ألسجبة ثٛئٛخ

ٔكبنخ زًبٚخ ٔرٓٛئخ انشزٚؾ انسبزهٙ ٔٔسارح انجٛئخ )رى ػمذ إخزًبع يغ يخزهف األؽزاف انًؼُٛخ 

ٔرى اإلرفبق ػهٗ إػذاد يمززذ يشزٔع يٍ لجم انًظبنر انفُٛخ نهجهذٚخ ٔيذ ٔكبنخ  (ٔٔسارح انزدٓٛش

زًبٚخ انشزٚؾ انسبزهٙ نذراسزّ ٔإثذاء انزأ٘ فّٛ يغ إيكبَٛخ رًٕٚم ثؼغ ػُبطزِ

2012 أكزٕثز 30رى إػذاد يشزٔع ثزَبيح  ٔظٛفٙ يزكبيم ٔػزػّ ػهٗ انٕكبنخ ثزبرٚخ 

150,0150,0الدراسبث
المجمىع العبم بدون 

مصبرٌف التسٍٍر
4874,94874,930,00,6

الىحدةالعىبصر

د.المبلً بـ أالمبدي

%وسبت اإلوجبز 

2012 اإلوجــبزاث الجملٍت إلى مىفى وىفمبر البرمجت المحٍّىتالبرمجت األصلٍت

المالحظــــــبث
د.المبلً بـ أالمبديد.المبلً بـ أالمبدي
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