
  األعمال واالنجازات التي تقوم بھا اإلدارة 

لجان تقنیین حاالت وضع الید وزوائد التنظیم طبقا لقرار السید  في اإلدارة مھندسي اشتراك .١

شأن قرار السید المحافظ رقم  فيالصادر  ٢٠٠٦لسنة  ٢٠٤١الدكتور رئیس مجلس الوزراء رقم 

 ٢٠٠٦لسنة  ٤٥٨

بجمیع مدن المحافظة من بداية العمل بالقرار حتى  عدد حاالت وضع الید وزوائد التنظیم

  تاريخه

  )٢٧٢(     عدد الحاالت المؤجلة )    ١٠٢٢(     عدد الحاالت المقبولة    -:الغردقة 

  ) ٣١٧(     عدد الحاالت المؤجلة       ) ٨٨٢(        عدد الحاالت المقبولة  -:القصیر 

  ) ٢٠٢(   عدد الحاالت المؤجلة           )  ٧٤٢(       عدد الحاالت المقبولة  -:ا سفاج

  ) ١٤١(   عدد الحاالت المؤجلة           )   ٤٨٨(    عدد الحاالت المقبولة -:غارب رأس

  ) ٢(  عدد الحاالت المؤجلة          )      ٦٦(      عدد الحاالت المقبولة -:الشـالتین

اشتراك مھندسي اإلدارة في اللجان الخاصة بحصر اإلعالنات بمدن المحافظة طبقا لقرار السید  -٢

  ٢٠١٥لسنة  ٣٤٠المحافظ رقم 

  للسقوط اشتراك مھندس من اإلدارة في اللجنة الدائمة إلصدار قرارات الھدم للمنازل الغیر أيله -٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  بیان بحاالت التعدي على أمالك الدولة

  م٢٠١٥م حتى نھاية يونیو ٢٥/١/٢٠١١المحافظة من  بمدن

  

  

  ملحوظة

 ھذا البیان طبقا للبیانات الواردة إلینا من مدن المحافظة 

 عدم تنفیذ قرارات اإلزالة حتى تاريخه نظرا للدراسات األمنیة بمديرية أمن البحر األحمر. 

  وفحص القضايا بالنیابة العامة والنیابةاشتراك اإلدارة في اللجان المختلف الصادرة لھا قرارات بدراسة  -٤

  .اإلدارية أول شكاوى المواطنین من جمیع مدن المحافظة 

الخاص بفحص طلبات  ٢٠٠٨لسنة  ٢٤١االشتراك في اللجنة المشكلة بقرار السید المحافظ رقم  -٥

  .االراضى داخل نطاق المحافظة 

  المدينة   

  إزالتهما لم يتم   إزالتهما تم   التعديعدد حاالت 
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  ١٠٩٣٤٢  ٨٠٠  ٥٠٠٠٠  ٤١  ١٥٩٣٤٢  ٨٤١  رأس غارب

  ٤١٧٠.٦١  ٣٠  ٢٧٢٠٦.٥١  ٣٢  ٣١٣٧٧.١٢  ٦٢  سفاجا

  ٢٢٢٣٣.٤٣  ١١٤  ٣٣٨٠٤.٠٣  ١٩٥  ٥٦٠٣٧.٤٦  ٣٠٩  القصیر

  ٢٤١  ٥٧  ١٤٥٩٨  ١٣٠  ١٤٨٣٩  ١٨٧  مرسى علم 

  ١١٤٢٤٠.٨٤٥  ٤٧٧  ٦٩٥٩.٤١  ٣٩  ١٢١٢٠٠.٢٥٥  ٥١٦  الشالتین

  ٤٨٣٩٣٨.٨٨٥  ٢٢٣٠  ١٤٢٣٥٤٨٦.٩٥  ٧٣١  ١٤٧١٩٤٢٥.٨٣٥  ٢٩٦١  االجمالى  العام



م المعتمدة داخل نطاق المحافظة بمديرية اشتراك مدير اإلدارة في لجنة تثمین االراضى للتقاسی -٦

  .اإلسكان والمرافق 

  اشتراك مدير اإلدارة في إصدار قرارات التخصیص لالراضى االستثمارية داخل نطاق المحافظة  -٧

أعداد المقايسات التقديرية والرسومات الھندسیة وكراسات الشروط للعطاءات والمناقصات  -٨

  . األعمالعلى ھذه  واإلشرافالمحافظة والمزايدات الخاصة بديوان عام 

  خرائط مساحیة لمدن المحافظة  إلعدادالتنسیق مع الھیئة العامة للمساحة  -٩

التنسیق مع جھاز خدمات القوات المسلحة لتسلیم االراضى المتنازل علیھا من القوات المسلحة  -١٠

  . للمحافظة 

  

  

   

  

  

 


