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  ـةـــــالـيـوزارة املــ     
  مصلحة الضرائب العقارية
  مديرية الضرائب العقارية

  مبحافظـة البحر األمحـر  
  احلاسب اآللـى إدارة    

         ***************************************************    
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 – – 
٠٦٥/     ٣٥٤٦٥٠٨٠٦٥/     ٣٥٤١٩٤٢ 

 

        
  

  
  
  

الواقعة  فى نطاق كل مأمـورية واجمـا لـى ) مدن وقرى ( بيان بأجمــالــى عدد الوحدات 
  عدد الوحدات على مستوى المنطقة

  

  
                                                       

     

  مأمورية  م

  

إجمالى عدد   "نمد"عدد الوحدات 
الوحدات 

  مدن
  

  

  "قرى"عدد الوحدات 
إجمالى عدد 
  الوحدات قرى

إجمالى عدد الوحدات 
مدن وقرى على مستوى 

  سكنى  المنطقة
غير 
  سكنى  سكنى

غير 
  سكنى

  132532  0  0  0  132532  16411  116121  ةـالغردق 1

  11242  0  0  0  11242  1790  9452  رأس غارب  2

  16669  221  35  186  16448  3304  13144  سفاجا  3

  17751  300  36  264  17451  3781  13670  القصير  4

  7337  224  131  93  7113  4663  2450  مرسى علم  5

  4452  659  258  401  3793  1476  2317  الشالتين  6
  

  189983  1404  460  944  188579  31425  157154  اجمالى

 لى مستوى احملافظةعإمجاىل عدد الوحدات  - ١



٣ 
       

 

–– 
٠٦٥/     ٣٥٤٦٥٠٨٠٦٥/     ٣٥٤١٩٤٢ 

 

  
  

  
  

  بيان عناوين و أرقام تليفونات
  منطقة الضرائب العقارية والمأموريات التابعة بمحافظة البحر األحمر

  

 العنوان رقم التليفون م الفاكسرق الرئيس المباشر
  اسم المديرية

 موريةالمأ
 م

 3546508 3541942  صبحى حناوديع / أ
ة بنيبجواراال –المقرالجديد  –الغردقة 

 التعليمية

  مديرية الضرائب

  العقارية بالبحر األحمر
1 

 محجوب عبد العزيزمصطفى/ أ

- - 
ش التربية والتعليم  –الدهار :المأمورية 

 بجوار شرطة الكهرباء 
 2  مأمورية الغردقة

-  -  
بلوك خلف مخبز  –األمل  :المالهى 

  الزهراء

 - - على شامخ حسانين/ أ
  8مبنى رقم  –رأس غارب 

  ش عرابى بجوار جمعية رسالة
 3  مأمورية رأس غارب

 3252847  -  سيد عبد الرحيم محمود/ أ
   الكيلو  –بلوك حكومى  –سفاجا 

  5بجوار النيابة العامة
 4  مأمورية سفاجا

 3330511 -  سلوى محمد مصطفى/ أ
ش العاشر من  –بلوك حكومى  –القصير 

 رمضان
 5  مأمورية القصير

 01065509509 -  أحمد محمد عطا  / أ
بجوار  –شقة بعمارة حكومية  ٢عدد 

  قسم الشرطة
 6  مأمورية مرسى علم

 01007843905 -  صابر فهيم حامد/ أ
أول طريق  - بلوك حكومى   –الشالتين 

 بوابة الشالتين

 مكتب الضرائب العقارية

  بالشالتين
7 

  إدارة شئون المامورياتمدير                                                            
  رضوان إسماعيل                               مدير عام المنطقة                                                  

  

      "  وديع صبحى حنا  "                                                                                                                   

 .وأرقام تليفونات منطقة الضرائب العقارية واملأموريات التابعة هلا باحملافظة عناوين   -  - ٢



٤ 
       

 

–– 
٠٦٥/     ٣٥٤٦٥٠٨٠٦٥/     ٣٥٤١٩٤٢ 

 

  
  

  
  

بإعتبارها الركن االهم فى املنظومة الضريبية بإشراف مباشر من السيد توىل املنطقة أهمية كبرية لعملية التحصيل ــ 
  .دقيقة يوميه وميدانيه متتد بعد ساعات العمل الرمسية  مدير عام املنطقة ومتابعة

متاشيا مع اخلطة العامة للدولة فى هذا اال مبا وبالتواصل الدائم من رؤساء املاموريات والقائمني على التحصيل 
  . الخيل من رفع الظلم إن وجد عن املمولني 

كذلك املرور على األماكن الىت ختضع لضريبة املالهى لإلشراف و الوقوف على سري العمل وحتصيل الضريبة وتذليل اى 
  .قات قد حتدث لضمان استمرارية التحصيل معو

ً [ لتسهيل أعمال التحصيل وإزالة معوقات العمل ــ توفري كل السبل  ً  –مكتبيا    ]ميدانيا
 . تثنائية للوصول بالتحصيل للمستهدف املطلوبسوضع خطط عادية وا -١

  .توفري األعداد املناسبة من السادة العاملني بالتخصصات املختلفة لتحقيق اهلدف  -٢

   ]ضرائب املالهى  –ضرائب املبانى [ توفري وسائل االنتقال الكافية للتحصيل كالمن  - ٣

    

 . ٢٠١٦ اغسطس ٣١حىت ) نقدية وشيكات ( بيان املتحصالت الضريبية    - ٣



٥ 
       

 

–– 
٠٦٥/     ٣٥٤٦٥٠٨٠٦٥/     ٣٥٤١٩٤٢ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ً على ــ  مت حتقيق االنضباط املطلوب من جانب املوظفني فى ضوء التعليمات املطلوبه منهم لتحقيق ذلك ، حرصا
  . االستفادة املثلى من وقت العمل 

  
      

  
ً  ــ        ـ    لإلرتقاء مبستوى العمل مبا يضمن حتسني اخلدمات املقدمة ملموىل الضريبة تسعى منطقة الضرائب العقارية بالبحر األمحر أوال

على العقارات املبنية وتوعية وتعريف املواطنني بإجراءات احلصول على اخلدمة وحسن معاملة مموىل الضريبة وحثهم على 
ً على مستحقات اخلزانة العامة للدو لة ، والىت تصب فى نهاية األمر فى املبادرة بسداد املستحقات الضريبية املستحقة حرصا

  .صاحل املواطنني من حيث تطوير البنية التحتية ملدن احملافظة ، والقضاء على العشوائيات ، وتقديم اخلدمات بصورة أفضل 
  .ــ       ــ  بناء أماكن للمأموريات التابعة هلا بصورة حضارية راقية ، والقضاء على وجودها فى أماكن مؤجرة 

  

أن تتاح لنا الفرصة لكى نقدم املزيد واملزيد من اجــل خدمة الوطن واعالء شأنه وأن نكون عند حسن ظن  ونتمىن
  .سيادتكم 

  
    
 

 جانب االنظباط فى العمل    - ٤

  ٢٠١٧اخلطط املستقبلية خالل عام    - ٥


