
                                                                                                                          محافظة البحر األحمر   
  اإلدارة العامة لشئون البیئة     
  

    
    

                                                                                                                      
  

إدارة التفتیش   : ً أوال
  - والمالحقة القانونیة :

  -:   التفتیش البیئيي مجال ف -١
 :ما بین ) منشأه ١٤٠( -إجمالي عدد المنشآت التي تم المرور علیھا وتوفیق أوضاعھا علي مستوى المحافظة :    

  ) صناعیة - حیةص  -منشآت خدمیة   -سیاحیة  (     
  

  
   -في مجال تقییم األثر البیئي  :

  - مشروعات القائمة (أ،ب)  :  -أ
   :التابعة للقوائم (أ ، ب) وتطبیق االشتراطات علیھا  ةتم مراجعة األنشط -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلجراءات القانونیة  نوع النشاط  المدینة
  محضر  حفظ  إنذار  صحي  صناعي  حرفي  خدمي  سیاحي

  ١٠  ٥٠  ٥٧  ٢١  -  -  ٤٥  ٤٩  الغردقة
    ٢  ٨  -  -  -  -  ١٠  سفاجا
    ٢  ٢  -  -  -  ١  ٣  القصیر
رأس 
    ١  ١  -  ١  -  -  ١  غارب

مرسى 
    -  ٩  -  -  -  ٥  ٤  علم

        ٢١  ١    ٥١  ٦٧  إجمالي
١٠  ٥٥  ٧٧  ١٤٠  

  استیفاء  موافقة   العدد  نوع المشروع
مشروعات 

  ٥٦  ١٠  ٦٦  (أ)
مشروعات 

  ١٥  ٧  ٢٢  (ب)
  ١٣  ١٥  ٢٨  مشروعات خاصة

  ٨٤  ٣٢  ١١٦  المجموع



 -:   (ج)  في مجال تقییم األثر البیئي -
ي اإلدارة*      ـا إل م تقدیمھــ ـي ت ي التـ ر البیئ یم األث ات تقی دد دراس الي ع ة  إجم ئون البیئ ة لش العام

  لمشـــروعات القائمـــة (ج)
 لمستثمرین . )  دراسة لتیسیر حركة العمل بالقطاع السیاحة ولتذلیل الصعاب علي ا ١٤ عــدد (      

 
 م

 المدینة اسم الدراسة
تاریخ تقدیم 
الدراسة إلي 

 اإلدارة

تاریخ إرسالھا   
 إلي الجھاز

تاریخ إرسالھا إلي ھیئة 
 حمایة الشواطئ

قطعة رقم  –اقامة مبنى فندق شعبى  ١
١٦ 

 ٣/١/٢٠١٧ ٣/١/٢٠١٧ ٢٦/١٢/٢٠١٦ القصیر

 ٩/٢/٢٠١٧ ١٤/٢/٢٠١٧ ٢٩/١/٢٠١٧ الغردقة  منتجع میدو بیتش مرسي للیخوت ١
 قریة سلطانة بیتش ( سابقاً ) توسعات  ٢

رأسیة وأفقیة لمنتجع كازابالنكا 
  السیاحي

الغردقة 
 ٩/٢/٢٠١٧ ١٤/٢/٢٠١٧  ٢/٢/٢٠١٧  األحیاء

  ١٣/٢/٢٠١٧ ١٤/٢/٢٠١٧  ٢/٢/٢٠١٧  الغردقة  سكن سیاحي بجوار منتجع نجوي   ٣
 ١٢/٤/٢٠١٧ ٢٤/٤/٢٠١٧ ٢٨/٣/٢٠١٧ الغردقة فندق ونادي ضباط الشرطة  ٥

إنشاء ممشى بحري أمام فندق ماجیك   ٦
 ١٢/٤/٢٠١٧ ٢٤/٤/٢٠١٧ ٤/٤/٢٠١٧ الغردقة بیتش

٧  
إنشاء محطة معالجة صرف صحي 

لإلسكان القومي التابعة لشركة المیاه 
  والصرف الصحي 

مرسي 
  ١٣/٤/٢٠١٧  علم

تم تسلیم الدراسة 
  بمعرفة الشركة 

  

مشروع إسكان سیاحي وتحدید حرم   ٨
تم إرسالھا  ٣٠/٤/٢٠١٧ الغردقة الشاطئ باسم / مریم عبد العزیز

 ٢٢/٥/٢٠١٧ للفرع

إقامة سقالة بحریة علي خواذیق   ٩
 ٢٢/٥/٢٠١٧ تم إرسالھا للفرع ٣٠/٤/٢٠١٧ الغردقة بمنتجع فندق اشتیجن برجر 

  

 م
 المدینة اسم الدراسة

تاریخ تقدیم الدراسة 
 إلي اإلدارة

تاریخ إرسالھا إلي 
 الجھاز

تاریخ إرسالھا إلي ھیئة 
 حمایة الشواطئ

١
٠ 

فندق وعدد من وحدات 
  ٥/٧/٢٠١٧ ٣/٧/٢٠١٧ سفاجا اإلسكان السیاحي

١
١  

الممشي السیاحي بالوحدة 
  ٥/٧/٢٠١٧ ٤/٧/٢٠١٧ سفاجا المحلیة لسفاجا

١
٢  

تطویر وإحالل وتجدید قریة 
  ٦/٧/٢٠١٧ سفاجا  مجاویش

لم یتم إرسالھا 
ً علي طلب  بناءا

   المالك
 

١
٣  

 ٢١/٨/٢٠١٧ ٢١/٨/٢٠١٧ ٣/٨/٢٠١٧ الشالتین مشروع میناء صید أبو رماد

١
٤  

تھذیب وتسویة وتدبیش شاطئ 
ھانیا بیتش شركة ھانیا لالستثمار 

 السیاحي 
 ١٣/٩/٢٠١٧ ١٩/٩/٢٠١٧ ١١/٩/٢٠١٧ الغردقة

١
٥  

 بیت الضیافة التابع لدیر األنبا بوال
رأس   – طریق الزعفرانة  ٣٦ك 

  غارب
رأس 
  غارب

لم یتم إرسالھا 
منتظرین لعمل 
مأموریة سفر 

  إلرسالھا

  
  



  -في مجال المالحقة القانونیة :
 

راء  اإلج
  القانونى

  العدد

  ٧٧  انذار
  ٤٩  محاضر

  ٢٩  ضد منشأت

یارات  د س ض
  النقل المخالفة

٢٠  

 
 
 
 
  
  
  
  

لغردقة مع الجھات المعنیة تنفیذ لجان میدانیة مستمرة للسیطرة علي مرض أنفلونزا الطیور بمدینة ا 
 األخرى

   ١٥/١/٢٠١٧حملة منع إلقاء مخلفات ردش المباني في األماكن الغیر مخصصة لھا في الفترة من  
 ٣١/١/٢٠١٧الى 

اني   كلة ردش المب ي مش یطرة عل ة للس ة الغردق ة بمدین اكن متفرق تمرة بأم ة مس ان میدانی ذ لج تنفی
  وإلقائھا في األماكن 

 خصصة لھا .الغیر م           

اإلعداد لمعرض زھور الربیع وذلك بإعداد المادة العلمیة لبعض المعلومات الزراعیة المرتبطة  
 بالمعرض مثل 

 مكافحة الحشرات ) . –النباتات الطبیة والعطریة   -( زراعة األسطح          
ع مجلس المدینة تنفیذ حملة للنظافة العامة باألسواق وحلقتي السمك بمدینة الغردقة بالتعاون م 

 وجمعیة المحافظة عل لبیئة "ھیبكا "ومجمع إعالم الغردقة وشركة میاه الشرب والصرف الصحي  
ال التشجیر والمسطحات الخضراء   ي أعم ة للوقوف عل ة الغردق المرور المیداني لبعض المناطق بمدین

  تنفیذا لتوجیھات السید
   ٠شیش الوزیر / المحافظ  جولدن فایف حتى سھل ح         

 
  



  -إدارة  المعلومات البیئیة :
  
   -المكتبة : -١

  عمل االستعارة الداخلیة  والخارجیة . -
 ٠عمل قائمة مسلسلة بأسماء كتب اإلدارة العامة وجمعھا في كتیبات وتوزیعھا علي اإلدارة  -
ي اإلد - واردة إل ل ال دوات وورش العم ا في عمل قائمة بأسماء المؤتمرات والن ا وجمعھ ارة والمشارك بھ

 كتیبات
  ٠وتوزیعھا علي اإلدارة     

  -الصیانة: -٢
  ألجھزة الحاسب اآللي باإلدارة . ) ھارد ویر ٥(  د)  سوفت ویر وعد٣٠صیانة وإصالح  عدد ( -
 .  الصیانة الدوریة لألجھزة -
 لعام .ضبط العھدة الخاصة باألجھزة والطابعات من خالل إدارة المخازن بالدیوان ا -

 -الحاسب :  -٣
  تحدیث قواعد البیانات الموجودة باإلدارة .                                -
 متابعة تحدیث قاعدة الموافقات البیئیة. -
 ٠تحدیث قاعدة القرارات البیئیة  -
  ٠عمل تقریر اإلنجازات الشھریة لإلدارة العامة   -
 م خطط التفتیش .دعم إدارة التفتیش بالخدمة المعلوماتیة إلعادة رس -
 الخ )....تلبیة طلبات المعلومات للجھات الطالبة (جھاز شئون البیئة مركز المعلومات بالمحافظة -
  ٠دعم جمیع اإلدارات باإلدارة العامة بما یطلبون من قرارات بیئیة وموافقات أمنیة  -
 الرصد البیئى .فى لجان المشاركة  -
 ٠لمعاینة .تنسیق وطبع الصور الخاصة بلجان التفتیش وا -
 
  
 
 

 :   في مجال الشكاوى البیئیة
 
  شكوى ٩٦كان عدد الشكاوى (  ٢٠١٧عام ( 

  خالل عام
دد  ع
  الشكاوى

وع  ن
  الشكوى

  تصنیف الشكوى

رف  ص
  صحى 

ردش   حیوانات  ضوضاء  أدخنھ  طیور   مخلفات صلبة  قمامة
  مبانى

٧  ٣  ٦  ٥  ٢١  ١٧  ١٠  ٢٧  ٩٦  ٢٠١٧  
 
 

 


