
 

 انجازات وزارة البيئة

******************** 

  2020النوعية خالل عام  االنجازاتحققت وزارة البيئة جملة من 

 العدد االنجاز الرقم

 موافقة 1500 منح موافقة بيئية لمشاريع مختلفة 1

 موافقة 31 منح موافقة دراسة تقييم بيئي لمشاريع تنموية  2

االساااتيراد والترااادير للماااواد واالجناااعل المساااتنعفة ل بقاااة انجااااع مالاااام ر مااانح رخااا   3
 االوعون

 موافقة 2294

 معاملة 2159 انجاع مالام ر تخت  بخدمار ادارل النفايار الخ رل 4

 شكوى 666 التالامل مع الشكاوي البيئية الواردل على منرة خدمتكم وعلى مركع الوعارل  5

 موقع 12 انحاء المملكةررد تراكيع النواء في مواقع منتشرل في  6

نقل ا نان من النفايار الخ رل المتولدل لدى الرناعار ومراكع البحث الاللماي والجامالاار  7
والمدارس والمنا ق الحارل وسال ة من قاة الالقباة والمراكاع الجمركياة الاى مركاع مالالجاة 
النفايار الخ رل الكائن بسواقة ويوجد لدى الوعارل قائمة بكافة انواع هذه النفاياار الخ ارل 

 ة ويوجد لدى الوعارل قائمة بكافة انواع هذه النفايار والجنار المولدل لنا الكائن بسواق

 
 

 طن 5000

 

تردير النفايار الخ رل خاار  اراياي المملكاة وفقاا التفاقياة بااعل لنقال النفاياار الخ ارل  8
عباار الحاادود بقاادر با نااان ماان ب اريااار سااائلة مسااتنلكة وخبااث حديااد ونفايااار لشااركة 

 البرومين

 طن 22882

 تصريح 37 منح التراريح الخا  بناقلي النفايار الخ رل وال بية والعيور الالادمة  9

منح اذن تشغيل للشركار مالالجة النفايار ال بية ومالالجة العيور الالادمة وتفكيك وتجمياع  10
 االلكترونيار

 اذن تشغيل 11

 مادة 2117 منح موافقار مسبقة ل ستيراد المواد الكيماوية المقيدل من قبل الوعارل  11

التخلي  على بيانار جمركية للمواد عبر المنافذ الجمركية )مركاع جمارك الالقباة ر مركاع  12
 جمرك سحاب ر مركع جمرك عمان( على نظام اسكودا التابع للجمارك

 بيانا جمركيا   15500

 زيارة 150 مواقع الحجر في مواقع البحر المير بواقععيارل جميع  13

 مراجع 13460 بلغ عدد المراجالين في مركع الوعارل )خدمة الجمنور(  14

 منشأة 3486 بلغ عدد المنشآر التنموية التي تمر عيارتنا من قبل كوادر التفتيش بالوعارل 15

 منشأة مخالفة 564 عدد المخا بار التي تم توجيننا للمنشآر المخالفة 16

 منشاة 59 عدد المنشآر التي تم اغ قنا وايقافنا عن الالمل  17

 منشأة 114 عدد المنشآر التي تم تحويلنا للنائب الالام 18

 جهاز تتبع 72 عدد اجنعل التتبع التي تم  تركيبنا على رناريج المياه الالادمة 19

 جهاز 593 التتبع الخا  برناريج المياه الالادمةعدد اجنعل التتبع التي يتم مراقبتنا على نظام  20

العيااارار اليوميااة للمحاا ر التجاريااة وتوعيتنااا بياارورل االشااتراك بالياامان  بلااغ عاادد 21
( لسانة 11االجتماعي والمحفظة االلكترونية والتباعد االجتماعي التعاما المار الادفاع رقام )

2020 

 زيارة 2031

انية في الفترار الرباحية والمسائية التعاماً ألمر الادفاع رقام بلغ عدد عيارار التفتيش الميد 22

 2020( لسنة 20)
 زيارة 4931

 منشأة 147 عدد المنشآر التي تتالامل مع المواد الخ رل والمواد الكيماوية  23
 


