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  )١(ملحق 
  

  قائمة بالمشروعات الخاضعة لالشتراطات البيئية الخاصة 
  
  

 المشروعات 

 . التى تعمل بالغاز، دواليب التسوية واألفران الدوارةالمخابزواألفران  .١
 )مقالي الحبوب (محال تحميص وتسويه الحبوب والبقول .٢
 الفواكه والخضراوات للحفظوتعبئة محال تجهيز  .٣
    حصان٢٥التى تعمل بقوة ال تزيد عن مطاحن ال/ فراكة أرز .٤
  ) طن١٠ألقل من (مخازن التبريد  .٥
   فرم وتعبئة العجوةمحال  .٦
  محال عمل حلوي من عجين .٧
  )يوم/  طن١بطاقة أقل من (بيعها تخميرها ومعامل األلبان و .٨
  عصارة السمسم وسرجة الطحينة .٩
  )دون أعمال صباغة أو تجهيزب (منشآت تصنيع النسيج اليدوى والسجاد اليدوى.١٠
   يدوياالموسيقية تصنيع األدواتورش .١١
  )قوى محركةبدون  (ورش النجارة اليدوية.١٢
ورش تشكيل  /ورشة خراطة المعادن /ورش الحدادة /تشغيل الحديد(تشغيل المعادن ورش .١٣

جميعها بدون القيام بأى ) ورش تشكيل المعادن بالقطع على البارد والطرق /األلواح المعدنية
  )على أن تكون خارج الكتلة السكنية(أعمال صهر أو سبك 

  )على أن تكون خارج الكتلة السكنية ( أستلينورش لحام المعادن بالكهرباء واألكسي.١٤
  ومحال تقطيع وشطف الزجاج بالكمبيوتر / محال تشغيل الزجاج.١٥
  شطف البللورمحال .١٦
  ورش تفضيض المرايا.١٧
  الحفر والزنكوغرافورش .١٨
  ) بدون استخدام مسدس رشدهان الموبيليات(محالت األسترجية اليدوى .١٩
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  ورش قص الورق.٢٠
  محال غسيل المالبس والمنتجات النسيجية بأنواعها والسجاد واألكلمة ومحال التنظيف الجاف.٢١
  معامل األفالم وتحميضها وطبعها.٢٢
 متر مربع وجراجات ٧٥ مساحتها الكلية على جراجات السيارات الخاصة واألجرة التى تزيد.٢٣

  )جميعها بدون القيام بأى أعمال صيانة(سيارات النقل 
  . فدان١٠٠مشروعات إستصالح األراضى لمساحات أقل من .٢٤
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  )٤(ملحق 
  

        
   ŷǗوƈ :اعية المشروعاتǆالص   

  -:الصǆاعات الƤƸائية .١
  الǆشاط  #

  المصاƲǆ التǏ تǆتƛ الƻواǈǀ والخضروات المعلبة .١
   اƨǓماƿالمصاƲǆ التǏ تƾوǃ بتصǆيƲ مǆتƜات .٢
٣. ƿماƨǓات واǆالحيوا ƹعالƈ ƚتاǆƋو Ʋيǆت تصƇشǆم)ǅو بروتيƈ اتƦǀمر Ʋيǆتص ǅوƣب (  
    المƣخǅشامالŷ الƨمƣƿ الƤƸائية معامü تƣخيǅ الموا.٤
٥. ƣوƨǓا üƨالع Ʋǆمصا  
٦.ƛلƙال Ʋǆمصا  
  تصǆيƲ الحالوƔ الطحيǆية.٧
٨. Ʋǆةمصاǆروǀالم  
٩.ǅائƜويت والعǀƨالب Ʋǆمصا  
   ƈو مياǇ مǀربǆةمصاƲǆ المياǇ المعǆƣية ƈو تعبئة مياǇ طبيعية.١٠
١١. ǅع ƣيƦبطاقة ت ǅلباǓات اƜتǆم Ʋǆومصا ü١معامǅط /ǃيو  
١٢. ƲǆمصǏالطبيع Ǎلƨالم  
١٣.ǃريǀ ƧيǑا Ʋيǆتص  
١٤. ǅا عǊيƺ ةǀالمحر ǌوƾال ƣيƦت Ǎالت ƦرǓات اǀراƺو ǅ٢٥المطاحǅحصا   
١٥. ǅر مƙǀƈ عةƨب ƣالتبري ǅƦ١٠مخاǅط .  

  -:صǆاعة الüƦƸ والƨǆيƛ واǓلياƹ الصǆاعية  .٢
  الǆشاط  #

١٦. Ʋǆمصا ƛيƨǆوال üƦƸوالǀالتري Ʋǆة ومصاƷات صباƣوح ǅتتضم Ǘ Ǐالت   
١٧. üمحا ǅطƾال ƹيưǆوت Ƨبǀ /Ǎالطب ǅطƾال Ʋǆمصا  
١٨. üوبار والحباƣال Ʋǆية(مصاǀتيƨبال Ʋيǆتص üعماƈ Ǎا علǊاحتوائ ǃƣبشرط ع(  
١٩. ƔƦǉاƜال Ƨالمالب Ʋǆمصا  
  مصاƲǆ المراتƒ اƜǆƻƨǗية.٢٠
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  -:الصǆاعات الǀيماوية  .٣

  الǆشاط  #
  مصاƲǆ تشƸيü الƜلوƣ بƣوǅ الƾياǃ بƉعماƣ üباƷة.٢١
٢٢.Ʒ ƣلوƜعات الƣتوƨة الير مƷبوƣة(مƺاƜوالطرية وال ƅالخضرا ( Ʋيǆالتص Ǎعل üتشتم Ǘو  
  )ƜميعǊا بƣوǅ صǆاعة للورق(مصاƲǆ تشƸيü الورق والمǆتƜات الǀرتوǆية وǆƋتاƚ ورق الحائط .٢٣
٢٤. ƲǆيةمصاƤحǓية اƣلƜة الƷباƣ üعماƉب ǃياƾال ǅوƣب  
  مطابƲ اǓوƨƺت.٢٥

  

  - :الخشبيةصǆاعات ال .٤
  الǆشاط  #

٢٦.ƒخشاǓا Ʋǆيميائية (مصاǀ ةƜمعال ǅوƣب ǈيعǆوتص ƒالخش ƹيƻƜت üتشم Ǎالت(  
٢٧. Ʃبالر ǅاǉƣشات الǆم)Ʃالر ǅبائǀات الخشبية وƜتǆالم Ʃر ŷشامال(  
  ورƩ الƜǆارƔ الميǀاǆيǀية.٢٨

 
٥.  ǅائƣوالل ƅاǆالب ƣوموا ǅيƣاعات الحرارية والتعǆالص:-  

  الǆشاط  #
٢٩.ǍلǑالبالط ا Ʋǆمصا  
  )خƦاǆات ƨƈمǆتية Û وƷƈطية البالعاتǆƈ Ûابيƒ(تصǆيƲ المǆتƜات اƨǓمǆتية .٣٠
٣١.ƚاƜƦوال Ɣير والحمرƜوال ƧبƜال ǅطح Ʃور  

 
  -:الصǆاعات المعǆƣية  .٦

  الǆشاط  #
  ǀǍتروƨتاتيǀيلƋطلǍ بƣوǅ لƒǉƤ واǀǓالشيǊات تشƸيü امǆشƇت .٣٢
٣٣. Ǎǆƣالمع ƹاللو Ʋيǆتص  
٣٤. üعماƈ ǅوƣية بǆƣات المعƜتǆالم Ʋيǆبتصƨ وƈ ƅطالƿ   
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ŷياǆاƙ: راعية المشروعاتƦال   

  الǆشاط  #
  ƈو الحيواǆات ƈو الخǆاƦيرالƣواǅƜ التƜارية لتربية مƦارƱ ال.٣٥
٣٦. ǅاحات مƨلم ǍراضǓا ƝتصالƨƋ١٠٠ Ǎحت ǅاƣƺ ٤٠٠ǅاƣƺ .  

  

ŷاƙالƙ :ت الصحيةƇشǆالم    
  الǆشاط  #

  المƨتوصƻات الƣƜيǗ Ɣƣ تشمƷ üرƺة عمليات / المƨتشƻيات.٣٧
  

ăŷية الطاقة مشروعات :رابعاǆية والبƨاƨǓا  
  الǆشاط  #

  بƣوǅ خطوط üƾǆ الǊǀرباƅ محوǗتǆƋشاƅ محطة .٣٨

٣٩.ǍƨاƨǓا ǃالتعلي Ƨارƣم  

  

ƨمشروعات :اخام ǌخرƈ  
  الǆشاط  #
  :اǗتصاǗت  

٤٠.üالمحمو ǅوƻ1محطات العامة للتلي  
٤١. ƔيرƸالص üالمحمو ǅوƻمحطات التلي)üƨروǀمي(  
  حطات التليƻوǅ المحموüمحطات الربط لم.٤٢
  :الخƣمات  
   التصوير الƨيǆمائǍتاƨتوƣيوǉا.٤٣
  الƜراƜات العمومية التǍ تƾوǃ بƉعماü صياǆة.٤٤
  ةالمƜاƦر اليƣوي.٤٥

  

                                                 
  .أصدر جهاز شئون البيئة بروتوكوال بالتعاون مع وزارتى االتصاالت والصحة بخصوص محطات التليفون المحمول  1
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   )٥(ملحق 
   

  
  

ŷǗوƈ :  اعيةǆالمشروعات الص  
  

  -:الصǆاعات الƤƸائية  .١
  الǆشاط  #

  ) البيرƔ(مصاƲǆ الخميرƔ وتخمير الشعير .١
٢. Ǘ Ǐباتية التǆيوت الƦال ƚتخراƨا Ʋǆرير  مصاǀت Ǐعل ǎة  وتحتوƜمعال  
٣. ǅات والبروتيƦǀالمر Ʋيǆتص Ʋم ƿماƨǓات واǆالحيوا ƹعالƈ ƚتاǆƋو Ʋيǆت تصƇشǆم  
٤.  Ʋǆمصا ǅخاƣوتعبئة ال ǃرƺ /ائرƜƨاعة الǆص  
  تصǆيƲ الحلوǌ والعصائر والمياǇ الƸاƦية .٥
٦. ƲǆمصاƚتاǆƋ  ǃالطعا ƞمل   
٧.  Ʋǆمصا ǅلباǓات اƜتǆم)ǌƣباƦوال ǅبƜوال ǅاللب(   
٨. ƦرǓا ƒمضار/üالƸال ǅمطاح.  
   والخميرƔمصاƲǆ الǆشا .٩
١٠. üالبص ƹيƻƜت Ʋǆمصا  
١١. ǆية والǀوتوماتيǓارية اƜر التƦاƜالمƲيǆية والمرتبطة بالتصǀتوماتيƈ ƹص  

 
  -:صǆاعة الüƦƸ والƨǆيƛ واǓلياƹ الصǆاعية  .٢

  الǆشاط  #
١٢. üƦƸال Ʋǆمصا ǅم üقƈ يةƜتاǆƋ ة بطاقةƷوالصبا ƛيƨǆ١٠ والǅط/ǃيو  
 بطاقøة ƈقüø مǅø       تحتوǎ علǏ وحƣات صøباƷة      والتǀ(   Ǐالحرير الصǆاعǏ والǆايلوǅ  (مصاƲǆ اǓلياƹ الصǆاعية     .١٣

١٠ǅط/ǃيو  
  علƈ Ǎعماü تصǆيƲ بالƨتيǀيةوالتǍ تحتوǌ اƲǆ الƣوبار والحباü مص .١٤
١٥. Ǔا ƛقمحال ǅوطا ƛتǆت Ǎباتات التǆال ǅالطبيعيةمعاط ƹلياǓا )üوالتي ǅتاǀالǀ( اǊƺƣǆا وǊضƻǆ Ʋǆومصا   
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  -):الƜلوÛ ƣ الورق Û المطاط Û الƜƦاƚ(الصǆاعات الǀيماوية  .٣
  الǆشاط  #

  ت الƨامة تصǆيƲ اǓقǆعة الواقية مǅ الƸاƦا   .١٦
  ومطابƲ المƜالت والصحÛ ƹ المطابƲ العمومية   .١٧
١٨.   ƞيƻالمعلبات والص Ǎالطباعة عل  
١٩.   Ʋǆمصاǅليƻال Ʋيǆتص  /Ǎاعǆالص ƛǆƻƨǕا ƚتاǆƋ  
  مصاǆƋ Ʋǆتاƚ وتعبئة الƸاƦات الصǆاعية    .٢٠
٢١.   ǅريƨليƜوال ǅالصابو Ʋǆمصا  
٢٢.      ƿتيƨالبال üيǀتش/ ƿتيƨالبال ǅƾح /  ƿتيƨير البالƨالموا Ʋǆتخر/مصا ƿتيƨالبال Ʀي/  ƿتيƨالبال ƿلƨ ƹليƸت/   Ʋǆصاøم /

 ƿتيƨارات البالƨǀ / ƿتƨǓا Ʋǆومصا  
  تعبئة وتƸليƹ الǀيماويات والمǆتƜات الƨائلة والصلبة    .٢٣
٢٤.    Ǐاعǆالص ƅراƸوال ƶالصم Ʋǆمصا  
تøصǆيƲ مƨتحøضرات التƜميüø والǀولوǆيøا        / تصǆيƲ معƜوǅ اǆƨǓاǅ وبوƣرƔ اǆƨǓاǅ والشامبو و Ʀيت الشعر           .٢٥

  وائƞ العطريةوالر
٢٦.    ƧالƜيبرƻال Ʋيǆتص  
٢٧.   ƹاƜوال ƫالرصا ǃقالǓا Ʋيǆتص  
٢٨.    ƔƣمƨǓخلط وتعبئة ا Ʋǆات مصاƣوالمبيƲيǆتص ǅوƣيةبƨاƨǓيماويات اǀال ǅم   
٢٩.   ǃưالع ǅم ǃحƻال ƚتخراƨا  

 
٤. Ǔاعات اǆويةصƣ:-  

  الǆشاط  #
   ƾƺطعبئةمصاƲǆ اƣǓوية التǍ تƾوǃ بعمليات الخلط والت   .٣٠

 
  -:ية الصǆاعات الخشب .٥

  الǆشاط  #
٣١.    ƒخشاǓا Ʋƾǆ Ʋǆمصا)ƒخشاǔيميائية لǀة الƜاعية)/ المعالǆالص ƒخشاǓا Ʋǆمصا  
  مصاƲǆ تصǆيƲ اǓبواƒ والǆواƤƺ والتǊƜيƦات واƙǓاƘ والمǀاتƒ الخشبية   .٣٢
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٦.  ƅاǆالب ƣوموا ǅيƣاعات الحرارية والتعǆالص:-  
  الǆشاط  #

  ƜاƜيةتƣوير الƜƦاƚ المƨتعمǆǕ üتاƚ مǆتƜات Ʀصǆاعة    .٣٣
  تƾطيƲ وصüƾ وتشطيƒ الرخاǃ والƜراǆيت    .٣٤
٣٥.   ǅاǉƣال üعماƈ ةǆتية متضمǆمƨǓات اƜتǆالم ƛتǆت Ʋǆمصا  
  مصاƲǆ الطوƒ الطƻلǏ / مصاƲǆ الطوƒ والƾرميƣ والƻخار والمواƨير المصǆوعة    .٣٦
٣٧.    Ʋǆمصا ƧبƜير والƜاخورات / الƻال  
٣٨.    Ʋǆوالمحطات المصا ƣموا ƚتاǆƋلت وƻƨǕبخلط ا ǃوƾت Ǐلحة التƨة المǆاƨالطرق وخالطات الخر ƹورص ƅشاǆƋ  
٣٩.    Ǐباتǆال ǃحƻة الƜومعال ƹيưǆوت Ʋيǆتص / ǃحƻامير الǀم  
  معالƜة طƻلة محاƜر      .٤٠
٤١.   ƨǀر وƜامحا ǈƺلة وخالƻوالط üوالرما ǃرات الرخا  
٤٢.    ƲǆمصاƹƦالخǍǆوالصي   

  -:الصǆاعات المعǆƣية  .٧
  الǆشاط  #

  تصǆيƲ علƒ المعلبات المعǆƣية    .٤٣
  Ʋ اƙǓاƘ المعǏǆƣتصǆي   .٤٤
  تصǆيƲ معƣات ƣƈوات الƜراحة   .٤٥
  ǀǍتروƨتاتيǀيلƋطلǍ والتǍ تحتوǌ علǍ لƒǉƤ واǀǓالشيǊات تشƸيü امǆشƇت    .٤٦
٤٧.   ǈلتƺرƣو Ƨحاǆال ƿبƨطرق و  
  )الƻويü ( تصǆيƲ ورق تƸليƹ اǓطعمة    .٤٨
   ƺيما عƣا مƨابƿ الرصاƫمƨابƿ الحƣيƣ ومƨابƿ الصلƒ ومƨابƿ المعاƷ ǅƣير الحƣيƣية   .٤٩
٥٠.   ƒير الصلƨالموا Ʋǆمصا  
  تصǆيƺƈ Ʋالǃ التصوير   .٥١
  مصاƲǆ اƨǓالƿ والǀابالت الǊǀربائية   .٥٢
٥٣.    ƒوالصل ƣيƣالح üعماǓ طحيةƨة الƜالمعال Ʋǆومصاƈيةƣيƣير الحƷ ǅƣالمعا  / ǏربائǊǀال ƅالطال Ʋǆمصا  
  مصاƲǆ الƸاليات والمراüƜ البخارية    .٥٤
  مصاƲǆ تصǆيƲ المحوǗت الǊǀربية   .٥٥
٥٦.   ǀالما Ʋǆاعيةمصاǆات الصƣات والمعǆراعية/ يƦال  
٥٧.   ƚتاǆƋ Ʋǆرارات/ مصاƜوال Ɣطورƾات والمǀات المحرƤ باتǀالمر ƲميƜت  
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  -:الصǆاعات الǊǀربائية واǕليǀتروǆية  .٨
  الǆشاط  #

٥٨.   ƅواǊات الƻيǀم ƅاƦƜƈ Ʋيǆتص  
٥٩.    ƲميƜوت ƲيǆتصƔƦǊƜǓربائيةاǊǀات / الƜالƙت / الǗاƨƸال  
  بية والمعƣات اǕلǀتروǆيةتصǆيƲ المعƣات العلمية والحƨا   .٦٠
٦١.    ƲيǆماتتصƦتلƨربائية المǊǀال  ) Û Ʃيƻال Û ƞاتيƻالم ...ǈƺوخال(  
٦٢.    ƔƅضاǕا ƒابيǆƈو ƞمصابي Ʋǆمصا  
  تصǆيƲ خاليا شمƨية    .٦٣

  
  -:المخلƻات ومعالƜة والتخلƫ مǅ  تƣويرمشروعات  .٩

  الǆشاط  #
   الصلبة والƨائلة Ʒير الخطرƔ المخلƻات ǆيƲ وتصعاƔƣ اƨتخƣاƋǃالمǆشات والمواقƲ الخاصة بƉعماü التƣوير و   .٦٤
٦٥.     Ɣƣالواح ƔƉشǆللم Ǎاعǆالص ƹالصر Ǉة مياƜات معالƣو وحƈ محطات  
٦٦.   Ɣƣواح ƔƉشǆاعية لمǆات الصƻة المخلƜات معالƣوح  

  
  

 ŷياǆاƙ : راعيةƦالمشروعات ال  
  

  الǆشاط  #
  Ǎƺ مǆاطق Ʒير حƨاƨة بيئياƋŷقامة مƦارƨ Ʊمǀية    .٦٧
   وƦلك فى غير مناطق المحميات الطبيعية ƣƺا٢٠٠٠ǅ ƣƺاǅ ƨƋ ǅ٤٠٠تصالƝ اǓراضǍ م   .٦٨

  
  

ŷاƙالƙ  :ت الصحيةƇشǆالم  
  الǆشاط  #

  المƨتوصƻات والتǍ تشمƷ üرƺة Ɯراحة وعمليات/ المƨتشƻيات   .٦٩
  ƣاخü المƨتشǍƻ) ووحƣات المعالƜة/ محارق المƨتشƻيات(   .٧٠
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 ŷالمشروعات البترولية: رابعا  
  

  الǆشاط  #
  بيƒ البوتاƜاƦمƨتوƣعات ǆƈا   .٧١
٧٢.   ƦاƸات الǆطواƨƈ تعبئة  
  مصاƲǆ تصǆيƲ اƨطواǆات الƸاƦات البترولية المƨالة وملحƾاتǊا   .٧٣
٧٤.    ǍƺشاǀتƨǗا ƞƨالم) ǍƜيولوƜال /ǍƾيƦيƺيوƜال (ƦاƸوال üالبترو ǅع Ƙالبحر للبح Ǐƺ وƈ البر Ǎط علƾƺ .  
  .لبتروü والƸاƦ الحƻر اƨǗتǀشاƾƺ Ǐƺط ƣوǅ تǆمية علǍ البر او Ǐƺ البحر للبحƘ عǅ ا   .٧٥
  الحƻر اǆǕتاǏƜ بمǆاطق بǊا تǊƨيالت مƲ ربط اǑبار الƣƜيƔƣ بǇƤǊ التǊƨيالت    .٧٦

  

 ŷاƨية: خامƨاƨǓية اǆمشروعات الطاقة والب  
  

  الǆشاط  #
  طاقة - ١  

  . والشبǀات المتصلة بǊاوخطوط üƾǆ الǊǀرباƅ المحوǗت اتǆƋشاƅ محط   .٧٧
  طات المƣمƜة للطاقة الشمƨيةالمح   .٧٨
  )ƨائü وƷاƦ طبيعǍ (طات خƣمة وتمويǅ الƨياراتمح   .٧٩

   بǆية ƨƈاƨية- ٢  
٨٠.   Ǉة لتحلية المياƜمƣالمحطات الم  
  بوƷاƦصياǆة رصيƹ الميǆاƈ ƅو    .٨١
    ƈو الǅƻƨواǓحواƭ الƜاƺة والعائمةƈ Ǐƺ ƈحواƭ بǆاƅ الǅƻƨ صياǆة   .٨٢
٨٣.    üعماƈيرǊيةا تطƨالمائية الرئي ǌارƜلم  
  الحǃƜمشروعات الرǌ والصرƹ المتوƨطة    .٨٤
  المǆشƇت التعليمية الƜامعية والمعاƣǉ العليا   .٨٥

  
  

  الǆشاط  #
٨٦.    ƅشاǆƋ ق الƣاǆƻ  
  قƦق بحرƈ ǎو ǆيلǆƋ / Ǎشاƅ ممشƈ Ǐو ƾƨالة علǍ خواƦيق بƣوǅ تراƈ Ǎǀو مبيت / ر ورƨو خط مالحǏ يتƨي   .٨٧

 

ŷاƨƣاƨ:ياحيةƨالمشروعات ال  
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  )٦(ملحق 
  

  
  
  
 

 ŷǗوƈ  :اعيةǆالمشروعات الص  
  

  -:الصǆاعات الƤƸائية .١
 الǆشاط  #

   والبƜǆر قصƒ الǀƨرمǅالǀƨروصǆاعة مصاƲǆ تǀرير  .١
٢.  Ʋǆباتية مصاǆيوت الƦال ƚتخراƨة اǆريرالمتضمǀو التƈ اǉ  ةƜمعال  
  لحيواǆية المƣǊرƜة المعƔƣ للطعاǃصاƲǆ المارƜريǅ والƦيوت والǉƣوǅ الǆباتية وام .٣

  
 

   -:صǆاعة الüƦƸ والƨǆيƛ واǓلياƹ الصǆاعية .٢
 الǆشاط  #

٤.  üعماƈ Ʋيǆا تصǉيرƷو ƣاƜƨات والƜوƨǆالم ƲمƷاصباǊت ǅع ƣيƦية تƜتاǆƋ ١٠ بطاقةǅط /ǃيو  
بطاقة ǆƋتاƜية تƦيƣ  مصاƲǆ اǓلياƹ الصǆاعية ǀالحرير الصǆاعǏ والǆايلوǅ والتǏ تحتوǎ علǏ وحƣات صباƷة .٥

 ǅ١٠عǅط /ǃيو  
  

  

٣. ǆيماوية الصǀاعات ال)ƚاƜƦال Û المطاط Û الورق Û ƣلوƜال(:- 
 

 الǆشاط  #

٦. ƣلوƜة الƷباƣ تƇشǆم  
٧.  ƲǆمصاƚتاǆƋاǊاتƾلويات ومشتƾوال ƭحماǓا   
٨.  Ʋǆمصا ƚتاǆƋالبوليمرات   
٩. Ʃيǆيتية والورƦالبويات ال Ʋǆحبار/مصاƈ طباعة   
١٠. ƿاوتشوǀالمطاط وال Ʋيǆتص  
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  لمبيƣات الحشرية مصاǆƋ Ʋǆتاƚ واƨتǆباط ا .١١
١٢. ǈاتƾمشت ƚتاǆƋو ǃحƻطير الƾت Ʋǆمصا  
  مǅ اللƒمصاǆƋ Ʋǆتاƚ الورق  .١٣

١٤.  ƚتاǆƋ اتǀيوت المحرƦ   
١٥.  ǃيوت والشحوƦال ƚتاǆƋ Ʋǆمصا  
  مصاƲǆ الǀبريت   .١٦
  مصاƲǆ الصǆاعات الǀيماوية المتǀاملة ǆǕتاƚ الǀيماويات اƨǓاƨية العضوية والƸير عضوية  .١٧
١٨.   ƔƣمƨǓا Ʋǆمصاƻƨوƻاتية ال   

 
   -:صǆاعات اƣǓوية .٤

 الǆشاط  #

  مصاƲǆ اƣǓوية التǍ تƾوǃ بعمليات التخليق ƈو العمليات الǀيماوية والبيولوƜية  .١٩
  ǆƋتاƚ اللƾاحات بǆƉواعǊا    .٢٠

٥.  ƅاǆالب ƣوموا ǅيƣاعات الحرارية والتعǆالص:-  
  الǆشاط  #

٢١.   ƚاƜƦاعة الǆولية(صǓا ǃالخا ƣالموا ǅم(  
  مصاƲǆ اƨǓمǆت   .٢٢
٢٣.  Ƈشǆامية  تمƨية الطبيعية المǆƣالمع ƹلياǓا ƚتاǆƋ   
٢٤.   ǃƜاǆمƋةǆميƙال ǅƣالمعا ƚتخراƨا ƿلƤ üويشم Ʋيǆالتص ŷاǆية متضمǆƣروات المعƙال ƚتخراƨ  
٢٥.  ǅيليƨرضيات والحوائط والبورǓا ƿيراميƨ Ʋǆمصا  

 

   -:الصǆاعات المعǆƣية .٦
  الǆشاط  #

  مصاƲǆ الطالƅ الǊǀربائǍ / المعاƷ ǅƣير الحƣيƣيةمصاƲǆ المعالƜة الƨطحية Ǔعماü الحƣيƣ والصلƈ ƒو .٢٦
  تشƸيü الرصاƫومƨابƿ ومصاƲǆ صǊر .٢٧

٢٨.ǃالخا ǅية مƣيƣير الحƷ ǅƣالمعا ƫتخالƨا Ʋǆمصا  
٢٩. ƲǆوليةمصاǓا ƣالموا ǅم Ʋيǆالتص üتشم Ǎالت ƒوالصل ƣيƣالح   
٣٠.ƿوǀال ǃحƺ Ʋيǆوتص ƚتاǆƋ  
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 -:الصǆاعات الǊǀربائية واǕليǀتروǆية .٧
  الǆشاط  #

٣١.  ǃǀالبطاريات والمرا Ʋǆمصا  
٣٢. üالمحمو ǅوƻبطاريات التلي Ʋيǆتص  

  -:المخلƻاتومعالƜة والتخلƫ مǅ  تƣويرمشروعات  .٨
  الǆشاط  

٣٣.Ɣامة والخطرƨات الƻالمخل ǅم ƫو التخلƈ ةƜت معالƇشǆم 

  لخطرƔالصلبة والƨائلة ا المخلƻات  وتصǆيƲعاƔƣ اƨتخƣاƋǃ والمواقƲ الخاصة بƉعماü التƣوير والمǆشƇت.٣٤
   والتǍ تخƙǀƈ ǃƣر مǊƜ ǅةالمƨƨƊات العالƜية/ المǆشƇت الصحية/ المحارق المرƦǀية لمخلƻات المƨتشƻيات.٣٥
٣٦.ƔƉة الحمƜمعال Ʋو مواقƈ مشروعات  
  المƣاǅƺ الصحية للمخلƻات الصلبة.٣٧
  ريات المحموü امǆشƇت ƋعاƔƣ تƣوير البطاريات متضمǆاŷ بط.٣٨

 ŷياǆاƙ : راعيةƦالمشروعات ال  
  الǆشاط  

٣٩.Ǎراضǔل ǏراعƦال ƝتصالƨǗا  ǅر مƙǀƈ٢٠٠٠ ǅر مƙǀƈ وƈ ǅاƣƺ المحميات الطبيعية٤٠٠ üاخƣ ǅاƣƺ    

  
  

  الǆشاط  
  ǌƈ Ǎƺ مǆطƾةǆƋشاƅ خطوط ǆƈابيƒ بحرية ƈو برية .٤٠
٤١. ǍƺشاǀتƨǗر اƻالح ƣوƜو Ʋم ƦاƸوال üالبترو ǅع Ƙالبحر للبح Ǎƺ وƈ البر Ǎمية علǆالت.  
  تǆمية حƾوü البتروü والƸاƦ علǍ البر ƈو Ǎƺ البحر .٤٢
الƸاƦ علǍ البر ƈو Ǎøƺ      / البتروü  مƾǆ Ʋاط والمǆشƇت المصاحبة والخاصة      ǆƋشاƅ خطوط ǆƈابيƒ بحرية ƈو برية       .٤٣

  البحر 
٤٤. ƣالوقو ǅيƦعات تخƣتوƨم ǅر مƙǀƉ١٠٠٠٠ب ǅط )üƦيƣو الƈ ƦاƸو الƈ ǅيƦǆمة ) البƣمحطات الخ ƹبخال .  
  ǀرير البتروü والبتروǀيماويات  تمǆشƇت.٤٥
٤٦.ǅƣللم Ǎالطبيع ƦاƸال ƲيƦات توǀشب  
٤٧.ƦاƸوال üالبترو ǅيƦوتخ üاوƣة وتƜومعال üصƺ اتƣوح  
    واǓموǆياةالǆيتروƜيǆي واƨǓمƔƣ مصاƲǆ البتروǀيماويات.٤٨

  
  
  

ŷاƙالƙ:البترولية المشروعات
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  الǆشاط  #

   طاقة-١ 
  ةحراريال طاقةالǌ الǊǀربائية باƨتخƣاǃ  الƾو توليƣمحطات.٤٩
  خطوط ربط الƾوǎ الǊǀربائية عبر الƾارات.٥٠
  الطاقة المائيةǌ الǊǀربائية باƨتخƣاǃ  الƾو توليƣمحطات.٥١
   الوقوƣ الǆووǌǌ الǊǀربائية باƨتخƣاǃ الƾو توليƣمحطات.٥٢
  الرياƈ Ɲو الطاقة الشمƨية وشبǀاتǊاطاقة  ǌ الǊǀربائية باƨتخƣاǃ الƾو توليƣمحطات.٥٣

   بǆية ƨƈاƨية-٢ 
  شاملة شبǀات الصرƹ الصحǍ عالƜة مياǇ الصرƹمحطات م.٥٤
  مياƈǇو تحلية المعالƜة العامة لمحطات ال.٥٥
٥٦.ƅǍǆة المواƻرصƈ ƅشاǆƋ  
   لطائراتا ممرات ومǊابطƈو ǆƋشاƅ المطارات .٥٧
  ưǆƈمة الüƾǆ الضخمة والطرق الƨريعة شاملة مترو اƻǆǓاقÛالǀبارǎ واƻǆǓاق.٥٨
  ƨريعة Ǐƺ المƣ ǅƣاخلية طرق .٥٩
٦٠.ƅشاǆƋ  يةƣيƣح ƿǀƨ خطوط  
المواǍǆ التƜارية ƈو مواǍǆ البتروƈ üو مواǍǆ التعƣيƈ ǅو المواǍǆ الحرƨ Ɣواƣ ƅاخü ميǆاƅ بحرƈ ǌو بشüǀ مƻǆصƈ üو .٦١

üƾتƨم  
٦٢.ƅشاǆƋ مائية ǎارƜم   
٦٣. ƔƣيƣƜال ǌبرǀال ƹوالصر ǎاطرمشروعات الرǆƾوال ƣوƣƨوال  

  
  الǆشاط  #

  ƈو المراƦǀ الƨياحية Ɯعات مǆتالǆƋشاƅ التǆمية الƨياحية ƈو .٦٤
  ) مƣيǆة مالǆƋ ) Ǐǉشاƅ المالǏǉ الǊǀربائية الترƺيǊية .٦٥
  الماريǆات المƜمعة .٦٦
٦٧.ƅǍخط الشاط üاخƣ وƈ البحر üاخƣ اتƅشاǆƋ ǌƈ  

 

 ƈخرǌ مشروعات : ƨƣاƨŷا                         
  الǆشاط  #

  اƨǗتاƣات الرياضية.٦٨
٦٩.ƔƣيƣƜية الǆمية العمراǆاطق ا (مشروعات التǆالم ƅشاǆƋ üƙيةمǆǀƨل(   
  المǆاطق الصǆاعية.٧٠
  الƨلخاǆات المرƦǀية ƈو التابعة للمحليات.٧١

 

ŷاƨياحي :خامƨةالمشروعات ال 

Źمشروعات الطاقة والبنية األساسية:رابعا  






