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مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تعقد الحلقة التشاورية األوىل
لدراسة تقييم االثر البيئي لمشروع الشيخ صباح االحمد الصباح لتطوير محطة الغاز الطبيعي

المسال -وحدة التغييز الشاطئية - في منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة .
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عقدت مديرية البيئة في يوم األربعاء الموافق 12/10/2022 وبالتعاون مع شركة اإلتجاهات الجديدة
لإلستشارات البيئية ( ECO CONSULT )وتحت رعاية مدير مديرية البيئة م.تغريد المعايطة وبحضور أصحاب
العالقة من الجهات الحكومية واالمنية والخاصة والجمعيات التطوعية البيئية الحلقة التشاورية االوىل لتقييم
األثر البيئي لمشروع الشيخ صباح االحمد الصباح لتطوير محطة الغاز الطبيعي المسال -وحدة التغييز
الشاطئية - في المنطقة الصناعية الجنوبية بمنطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة ، حيث تنوي شركة تطوير
العقبة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية ومن خالل هذا المشروع باالستغناء عن آلية
التخزين المتبعة سابقا لمادة الغاز المسال في الباخرة العائمة والمستاجرة ( باخرة جوالر إسكيمو   ) حيث
كانت هذه الباخرة تستخدم في تخزين الغاز باإلضافة إىل قيامها بعملية تغييز لمادة الغاز وتحويله لمادة غاز
مسال ، والتوجه سيكون حسب المشروع الجديد سيكون نحو بناء وعمل منشاة مماثلة عىل األرض المجاورة
والتخزين فيها بحيث تكون وحدة متخصصة فنيا وآمنة من كل النواحي الفنية والبيئية وتلبي معايير الحفاظ
عىل شروط السالمة العامة وإستئجار باخرة صغير فقط تقوم بعمل التخزين للغاز لتنقل الغاز إىل الوحدة

المنوي إنشاؤها ( وحدة التغييز الشاطئية ) .
وتاتي اهمية هذه الجلسة األوىل لتقييم األثر البيئي لهذا المشروع بموجب نظام حماية البيئة رقم ( 21 )
الصادر عن سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة والذي أكد عىل أهمية قيام أي مشروع منوي إنشاؤه
في المنطقة وقد يكون له تاثير عىل البيئة بضرورة إجراء تقييم بيئي كامل يقدمه صاحب المشروع ، وقد قام
الحضور للجلسة بعرض وتقديم اهم التوصيات الخاصة بضمان السالمة العامة والحفاظ عىل البيئة وعناصرها

من اجل ضمان ذلك عند البدء في مراحل بناء الوحدة وتشغيلها .
ومن الجدير ذكره ان لهذا المشروع اهمية إستراتيجية عىل الصعيد الوطني تتثمتل في تلبية الطلب المحلي
والمستقبلي من الغاز المحلي وتوفير مصدر ثانوي المن الطاقة بإستخدام وحدة التغييز الشاطئية ووحدة
التخزين العائمة باإلضافة لتوفير حل أكثر ثقة وامانا في حالة الظروف الجوية الغير مواتية عند إستخدام
خزان الغاز الطبيعي المسال وسيكون المشروع المقترح أيضا أكثر إستدامة من الناحية التجارية من وحدة
التخزين والتغييز العائمة والمستخدمة حاليا هذا عدا عن اهمية المشروع في تطوير وتعزيز إعتماد األردن في
مجال الطاقة بإستخدام الغاز ال سيما ان العالم يتوجه حاليا إلستخدام المركبات التجارية والتي تعمل عىل
نظام الغاز الطبيعي المسال وأخيرا سيساهم المشروع الجديد بإنشاء وحدة التغييز الشاطئية في العقبة

بتوفير المزيد من فرص العمل للعمالة المحلية األردنية .

مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تعقد الحلقة التشاورية األوىل لدراسة
تقييم االثر البيئي لمشروع الشيخ صباح االحمد الصباح لتطوير محطة الغاز الطبيعي المسال -وحدة

التغييز الشاطئية - في منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة .



سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تشارك بحملة النظافة الوطنية التوعوية " بهمتنا
نحمي بيئتنا "  .

 شاركت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في يوم  االربعاء  الموافق 5/10/2022 بحملة النظافة
الوطنية التي تنظمها وزارة البيئة بكافة محافظات المملكة وبهذا اليوم من كل عام وتحت عنوان "بهمتنا

نحميي بيئتنا " وذلك بمشاركة متطوعين من جهات حكومية وأهلية وشبابية وامنية .
وقال محافظ العقبة خالد حجاج خالل رعايته اطالق الحملة : " ان الهدف منها توجيه رسائل توعوية اىل
المجتمع المحلي والزوار ان الحفاظ عىل البيئة هو واجب وطني يجب االلتزام به مشيرا اىل ان بحر العقبة هو
الشاطيء الوحيد للمملكة ، ويمتاز بمكنوناته البحرية المميزة ويؤمه الزوار من مختلف انحاء العالم للتمتع

بمناخه المعتدل عىل مدار السنة " .
من جانبه بين رئيس قسم التوعية البيئية في مديرية البيئة في السلطة حمزه المحيسن  ان الحملة التي
تم اطالقها في محطة العلوم البحرية بالعقبة ترمي اىل ابراز خصوصية العقبة في مجال حماية البيئة
البحرية خاصة بعد اعالن محمية العقبة البحرية والتوعية بأهمية الحفاظ عىل البيئة بشكل عام ، معربا عن
تقديره وشكره لشركة اوربا سير العالمية إلدارة المنشآت بما وفرته من كافة معدات ومستلزمات الحملة

و للجهات الرسمية والخاصة والتطوعية وكافة الشركاء لجهودهم في حملة بهمتنا نحمي بيئتنا .
ومن الجدير بالذكر ان خليج العقبة يحتوي عىل اجمل الشعاب المرجانية الفريدة من نوعها في العالم والتي
يعود عمرها آلالف السنين وهي تعتبر منتج سياحي مميز وعامل جذب لهواة رياضة الغوص محليا ودوليا .
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