
  ٢٠١٦المحمیات فى محافظة البحر األحمر عن عام 
  

  الخواص   الموقع   اسم المحمیة   م
الدئب ــ ابرق ـ الشالتین ـ أبو رماد ـ   محمیات علبة الطبیعة   ١

  حاليب
تنوع بیولوجى فى النباتات والحیوانات 

  البرية والطیور المھاجرة 
النباتات النادرة وبعض الماعز  تنوع فى  جنوب مرسى علم   محمیة وادى الجمال   ٢

الجبلى والغزال المصرى وتراكیب 
  جیولوجیة 

من شمال الغردقة حتى مدخل خلیج   محمیة الجزر الشمالیة   ٣
  السويس 

تنوع فى البیئة البحرية من شعاب 
  مرجانیة وأعشاب بحرية ورمال ناعمة 

  

   ٢٠١٦الحدائق العامة فى محافظة البحر األحمر عن عام 

  الخدمات المتوفر بھا  الجھة التابع لھا   الموقع   ٢مساحة م  أسم الحديقة   المدينة 

  غارب

  شارع الزراعة   ١١٦٠٠  حديقة األلف وحدة 

  بھا تشجیر وحمامات ولعب أطفال  الوحدة المحلیة
  شارع الحرية   ٥٠٠٠  حديقة التلفزيون 
  شارع الحرية شمال  ٢٦١٠  حديقة السالم

  ــ  ٢٠٢٥  اإليمانحديقة 
  ــ  الوحدة المحلیة  امام مجلس المدينة  ١٠٣٠٠  حديقة الخالدين  سفاجا
  ــ  الوحدة المحلیة  ــ  ١٦٩٧٤  حدائق صغیرة ١٠عدد  القصیر

  الغردقة
 ــ  ١٥٠٠٠  الوفاء واألمل 

تشجیر ــ حمامات ــ كافتیريات ــ   الوحدة المحلیة
 ــ  ٣٠٠٠٠  مبارك   مالھى أطفال 

 ــ  ٢١٠٠٠  الديوان العامبجوار 
الحديقة الدولیة تحت   الشالتین 

  اإلنشاء
  جارى التجھیز  الوحدة المحلیة   وسط المدينة   ٨٠٠٠٠

  

  ٢٠١٦مقالب القمامة العمومیة المكشوفة فى محافظة البحر األحمر عن عام 

المساحة   الموقع  المدينة
  بالفدان 

كمیة المخلفات المتراكمة 
  بالطن

كمیة المخلفات التى تصل للمقلب 
  يوم/ طن

  يوم/ طن ٤٨٠  طن سنوى  ١٨٢٥٠٠  فدان ٥٠٠  جنوب غرب المدينة ١٧ك   الغردقة
  يوم/ طن  ٣٥  سنوى/ طن  ١٢٧٧٥  فدان ٢٥  جنوب غرب المدينة ٨ك   سفاجا
  يوم/ طن  ١٠  طن سنوى ٤٧٤٥  ــ  جنوب المدينة ٢ك   القصیر 

  يوم/ طن  ٨  سنوى/ طن  ٥٦٠٠  ٢م١٠٠٠٠  طريق الشیخ فضل ٥ك   رأس غارب 
مرسى 
  علم 

غرب المدينة حماطة ــ  ١٣ك 
  الشیخ الشاذلى

   ٢م٢٣٠٠٠
  ٢م٢٥٠٠٠٠

  يوم/ طن  ٩٠  سنوى/ طن ٣٦٥٠٠

  يوم/طن  ٧  سنوى/ طن٢٩٢٠  ٢م١٠٠٠٠  غرب المدينة  الشالتین
  

  ٢٠١٦جمعیات وشركات النظافة فى محافظة البحر األحمر عن عام 

  عدد العمال ذكور  عدد المعدات   العنوان  الجمعیة أو الشركةاسم   المدينة

  المارينا السیاحى  جمعیة ھیبكا للحفاظ على البیئة  الغردقة

  سیارة ھیدرولیك  ١٤

  طن  ٤سیارة مكوكیة  ٢٠  ٣٥٠
  سیارة شفط رمال  ٢

  حاوية ٥٠٠عربة يدوية ــ  ٢٠٠
عربة يدوية ــ  ٢٠حاوية ــ  ١٠٠  ــ  شركة النور للنظافة والتوريدات  سفاجا

  طن ٤سیارة  ٦سیارة كلبس ــ 
٧٥  

  ٥٠  عربة محجر  ٢٠سیارة ــ  ٦  ــ  الشركة المصرية للخدمات البیئیة  رأس غارب
        شركة النور للنظافة والتوريدات  القصیر

  ١٢٠  طن ٤سیارة  ٦    جمعیة ھیبكا للحفاظ على البیئة  مرسى علم
  ٢٠  جرار سیارة ربع نقل ٢    البحر األحمرجمعیة محمیات   الشالتین

  

  



   ٢٠١٦المدافن الصحیة فى محافظة البحر األحمر عن عام 

كمیة المخلفات   بالفدان/ المساحة   الموقع   المدينة 
  بالطن/ المتراكمة 

كمیة المخلفات التى تدخل 
  يوم/ المدفن بالطن 

  يوم/ طن  ٤٨٠  سنوياطن  ١٨٢٥٠٠  فدان فدان ٥٠٠  غ المدينة. ج ١٧ك   الغردقة
  يوم/ طن  ٣٥  طن سنوياً  ١٢٧٧٥  فدان ٢٥  غ المدينة.ج ٨ك   سفاجا 
  يوم/طن  ١٠  طن سنويا  ٤٧٤٥  جنوب المدينة ٢ك  القصیر 

  يوم/طن  ٨  طن٥٦٠٠  ٢م١٠٠٠٠  طريق الشیخ فضل ٥ك  رأس غارب 
غرب المدينة ــ  ١٣ك   مرسى علم

  حماطة ــ الشیخ الشاذلى
  ٢م٢٣٠٠٠
  ٢م٢٥٠٠٠٠

  يوم/ طن  ٩٠  طن سنويا٣٦٥٠٠

  يوم/ طن  ٧  طن سنوياً  ٢٩٢٠  ٢م١٠٠٠٠  غرب المدينة  الشالتین
  

  ٢٠١٦محطات الرصد البیئى فى محافظة البحر األحمر عن عام 

  ال يوجد 

 ويتم االعتماد على معمل القیاسات البیئیة بالفرع اإلقلیمى على رصد تلوث الماء والھواء 


