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خ الخلذًم مىطىع الضىىي م  الجهت املىىط بها خل جاٍس

املضيلت 

خ الشد   امللترح لحل الضىىي الىاسد باملىطىع طبلا لللاهىن جاٍس

ت الضاسع خلف  1 طلب سصف وحسٍى

املجلس والخظشس مً ججمع الامطاس به  

م في مسخىي الاسفلذ مً الجهت / وسد الشد مً ا 9/1/2018الطشق باملشهض  / ا 2/1/2018 الطشق ًفيذ باهه باملعاًىت علي الطبيعه جبين ان مسخىي الطٍش

ت   م وال ًدخاج الي حسٍى امللابلت مً الطٍش

وسد الشد ًفيذ باهه بالبدث في ملفاث الحاسب الالي لالفادة عً اي حعامل للمزهىس جبين عذم وحىد ملف بهزا   4/1/2018الامالن باملشهض  / ا 1/1/2018طلب حسجيل الاسض ملً املىاطً   2

الاسم  

 

ت خياصة  3 طلب حسليم املىاطً حسٍى

الاسض بىاخيت بشج العشب  

 مً مشهض ومذًىت بشج العشب واصبذ 99 لسىت 15وسد الشد ًفيذ بان املىكع املزهىس صادس له سخصت بىاء سكم  2018/ 4/1هىذسيت باملشهض  / ا  1/1/2018

 وعلي الضاوى الشحىع لجهاص خماًت امالن الذولت 2000 لسىت 211هزا املىكع غير جابع للمشهض طبلا لللشاس 

لالخخصاص  

الخظشس مً وحىد مياه متراهمت امام  4

 املنٌز بضاسع السىق ببرج العشب اللذًم 

صئىن البيئت / ا 10/1/2018

 باملشهض 

وسد الشد ًفيذ ا ن حعزس الخىصل لعىىان الضاهيت بالشغم مً الاجصاٌ الخليفىوى بها وادلذ بعىىان غير معشوف  23/1/2018

 وعىذ الخىحه لهزا العىىان لم ٌسخذٌ علي هزا الاسم 



طلب جفعيل كشاس جخصيص بىاء داس  5

ت بهيج والحصٌى  اًخام بىجع اخمذ بلٍش

 علي صهادة صالخيت للبىاء 

وسد الشد ًفيذ ان املىكع املزهىس للجمعيت ًلع طمً مىطلت غير مخططت وال ًجىص اصذاس بيان طالخيت علي  17/1/2018 هىذسيت باملشهض / ا 10/1/2018

 .اسض غير مخططت جفصيليا 

طلب الحصٌى علي سخصت هضً  6

ت بهيج   بلٍش

م / ا 11/1/2018 اصغاٌ الطٍش

 باملشهض 

م  14/1/2018  وسد الشد ًفيذ اهه ال ٌسمذ بترخيص اهضان في الطٍش

الخظشس مً الجاس بسبب الصشف  7

 الصحى مما اطش بمنٌز الضاوى 

صئىن البيئت / ا 11/1/2018

 باملشهض

 وسد الشد ًفيذ اهه جم الخىاٌص عً الضىىي  18/1/2018

طلب املىافلت علي جشخيص وضاط  8

 خشاطت وحضىيل معادن 

سخص املدالث / ا 29/1/2018

 باملشهض 

 لسىت 215وسد الشد ًفيذ باهه كذ وسد اليهم هخاب مً اداسة الضئىن اللاهىهيت باملدافظت وطبلا لللشاس سكم  30/1/2018

  ًفيذ بان حهت الترخيص للميضاث الصىاعيت هى حهاص الهيئت العامت للخىميت الصىاعيت 2017

الخظشس مً وحىد خالطت خشساهيه  9

ذ ببىجش السىش  ت مدمذ فٍش  بمذخل كٍش

هىذسيت / ا 16/1/2018

/ ا–الامالن /ا/

 الضئىن اللاهىهيت 

–الامالن / ا–هىذسيت / معاون الاصالاث باملشهض وحضمل ا/ جم حضىيل لجىه لبدث الضىىي بشئاست السيذ 30/1/2018

 الضئىن اللاهىهيت باملشهض للمعاًىت واجخاد الاحشاءاث اللاهىهيت خياٌ مىطىع الضىىي 

طلب جلىين كطعت اسض صساعيت  10

 افذهت امام مذًىت بشج 5مساختها 

 العشب اللذًم 

وسد الشد ًفيذ باهه جم مخاطبت املىاطً املزهىس للحظىس الي مشهض ومذًىت بشج العشب ومعه املسدىذاث الالصمت  31/1/2018 الامالن باملشهض / ا 23/1/2018

 للخلىين 

 33طلب جلىين اسض صساعيت مساختها  11

ط 5+فذان    كشاٍس

وسد الشد ًفيذ باهه جم مخاطبت املىاطً املزهىس للحظىس الي مشهض ومذًىت بشج العشب ومعه املسدىذاث الالصمت  31/1/2018 الامالن باملشهض / ا 23/1/2018

 للخلىين



ت بهيج  12  وسد الشد ًفيذ باهه لم ٌسخذٌ علي عىىان لعذم وحىد جليفىن للخىاصل مع املىاطً  17/1/2017 الطشق  باملشهض / ا 16/1/2018 طلب سصف صاسع بلٍش

ت بهيج بضاسع  13 م بلٍش طلب سصف الطٍش

  25 وش 23

 وسد الشد ًفيذ باهه لم ٌسخذٌ علي عىىان لعذم وحىد جليفىن للخىاصل مع املىاطً  17/1/2017 الطشق باملشهض / ا 16/1/2018

الخظشس مً حمعيت الساداث لالسيان  14

 الخعاووى باللاهشة 

م اليافىسي اسض صساعيت وعليه جم اخالت  30/1/2018 الامالن باملشهض / ا 23/1/2018 وسد الشد ًفيذ بان الاسض الخاصت بجمعيت الساداث كبلي طٍش

 الضىىي الي الاسض الضساعيت الجخار الالصم 

طلب وطع مىطلت هجع العلاسي غشب  15

الاستراخت ببرج العشب اللذًم في خطت 

 الشصف للعام الحالي 

ت الطشق والىلل ألسساٌ مىذوب للمعاًىت على الطبيعت وعمل ملاٌست  30/1/2018 الطشق / أ 29/1/2018 وسد الشد ًفيذ بأهه جم مخاطبت مذًٍش

م املشاد سصفه  ت للطٍش  .جلذًٍش

الخظشس مً الخعذي على أسض الضاوى  16

  أفذهت10ومساختها 

وسد الشد ًفيذ جم مخاطبت املىاطً للحظىس الى مشهض ومذًىت بشج العشب ومعه املسدىذاث الذالت على ملىيت  30/1/2018 الامالن / ا 29/1/2018

 .الاسض هما جم مخاطبت الاداسة الضساعيت ببرج العشب للحظىس فى هفس اليىم لذساست صىىي املىاطً 

الخظشس مً الخعذي على أسض الضاوى  17

  أفذهت6ومساختها 

وسد الشد ًفيذ جم مخاطبت املىاطً للحظىس الى مشهض ومذًىت بشج العشب ومعه املسدىذاث الذالت على ملىيت  30/1/2018 الامالن / ا 29/1/2018

 .الاسض هما جم مخاطبت الاداسة الضساعيت ببرج العشب للحظىس فى هفس اليىم لذساست صىىي املىاطً 

 

 

 


