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لتنفيذي الملخص 1  ا
 المشروع على عامة نظرة 1-1

 عامة نظرة 1-1-1

أيه إي إس ليفانت القابضة  لصالح شركة بارسونز برينكرهوف| دبليو إس بي تم إعداد تقرير تقييم األثر البيئي بمعرفة شركة 

 المسجلة محلياً. بصفتها الجهة االستشارية البيئية الجمعية العلمية الملكية في األردنبالتعاون مع  األردن

 وفي إطار السعي للحصول على تصريح بيئي للمشروع المقترح من السلطة التنظيمية في األردن )وزارة البيئة(، يتعين على شركة

وفقاً للمعايير  سبةالمناإلدارة البيئية واالجتماعيةاستكمال تقرير تقييم األثر البيئي ووضع خطة ا أيه إي إس ليفانت القابضة األردن

الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، باإلضافة  األداء ومعاييرمخاطر البيئة والمجتمع األردنية. ويجب أن يراعي تقييم األثر البيئي 

 إلى المبادئ اإلرشادية للمصرف المقرض.

من  %10إلى تحقيق ردن على دعم توليد الطاةة المتجددة من خلال تبني إستراتيجية الطاةة المتجددة التي تهدف حكومة األوتعمل 

الطاةة المتجددة  ةانون. ومن خلال 2020توليد الطاةة في األردن من خلال مصادر الطاةة المتجددة بحلول عام  ةدرةإجمالي 

 من طلب المقترحات الخاصة بتطوير مشروعات الطاةة المتجددة. وزارة الطاةة والثروة المعدنية، تمكنت وكفاءة الطاةة

 موةع المشروع 1-1-2

المحطة )لتوليد الطاةة  ليفانتمحطة كيلومتر تقريباً شمال شرق  2.2مدينة سحاب بمحافظة عمان على بعد قع المشروع في ي

موةع المشروع  . ويعتبرأيه إي إس ليفانت القابضة األردنالتي تم بناؤها وتشغيلها بمعرفة شركة (الرابعة المستقلة لتوليد الطاةة

. وتقع أةرب العقارات السكنية للمشروع في ةرية المناخر 2م498.000ثير مقترحة تبلغ مساحتها ملكاً للحكومة ويضم منطقة تأ

 كم جنوب غرب حدود المشروع. 3-2على بعد 

. وتعتبر معظم وال يوجد أي محطات صناعية أخرى في المنطقة المجاورة لموةع المشروع بخلاف المحطة األولى والرابعة

 راضي زراعية )لزراعة محاصيل الحبوب( أو أراضي غير مستغلة.األراضي المحيطة بالمشروع أ

.وتملك الحكومة المناطق المحيطة أعمال التربةوال يحتوي موةع المشروع على أي إنشاءات وةامت وزارة المالية مؤخراً ببعض 

 ألفراد من المجتمعات المحيطة.بالحدود الغربية والشمالية للموةع، بينما تعتبر األرض الموجودة في شرق الموةع ملكاً خاصاً 

ويوجد بعض النباتات المحلية المتفرةة في الموةع، وال يحتوي موةع المشروع والمنطقة المحيطة على أي من النباتات أو الحيوانات 

 .حساسةال

رير أن هذه وفي جنوب وشرق موةع المشروع، يوجد عدد محدود من المساكن الزراعية المملوكة لعائلات بدوية، وورد في التق

 المجموعات كانت تستخدم األرض لرعي الماشية.

 المشروع التطويري المقترح 1-1-3

بالتعاون مع شركة ميتسوي وشركاه المحدودة إلى الحصول على تصريح إلنشاء وتشغيل  ليفانت القابضة أيه إي إس شركةتسعى 

المناخر لتوليد   محطةكم شرق  3-2ةع يبعد حوالي ميجاوات في مو 50بقدرة تصل إلى  ضوئيةكهروالشمسية المحطة للطاةة 

تركيب  . ووفقاً للتصميم، من المتوةع(المحطة الرابعة المستقلة لتوليد الطاةةفي األردن )الطاةة التي تعمل بثلاثة أنواع من الوةود 

ة رحة إلمداد شبكة شركالمقت ضوئيةكهرواللوح كهروضوئي كجزء من المشروع. ويتم تصميم محطة الطاةة الشمسية  497.000

 40المركبة( و ضوئيةكهروالميجاوات من التيار المستمر )إجمالي األلواح  51.9الكهرباء الوطنية بطاةة تصل ةدرتها إلى

 رغملتفصيلية اخلال مرحلة التصميم  ضوئيةكهروالميجاوات من التيار المتردد. وسيتم تأكيد القدرة النهائية لمحطة الطاةة الشمسية 

في جميع أنحاء موةع المشروع  ضوئيةكهروال. وسيتم نشر الوحدات المحطة داخل حدود موةع المشروع المحددة كامل وجود

عاكس شمسي تقريباً في الموةع لتحويل الطاةة الكهربائية  22وترتيبها بطريقة تحقق أةصى ةدر من الطاةة الشمسية. وسيتم استخدام 

 .من التيار المستمر إلى التيار المتردد
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وسيتم إحاطة موةع المشروع بالكامل بسياج وإنشاء طرق داخلية إلتاحة الوصول أثناء مرحلة التشغيل إلجراء أعمال التنظيف 

اء المولدة ، ولذلك سيتم نقل الكهرب، لم يتم اةتراح تخزين الطاةة الكهربائية في موةع المشروعوالصيانة للوحدات. وإضافة إلى ذلك

 لغرض استخدامها و/أو توزيعها على شبكة الكهرباء. مجاورة للمحطة الرابعةإلى المحطة الفرعية ال

وسيتم شراء الطاةة الناتجة عن المشروع بموجب عقد شراء الطاةة المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية التي ستتولى المسؤولية عن 

ل ويبلغ طول خطوط النق .ية في المحطة الرابعةإنشاء خطوط النقل العلوية بين موةع المناخر المقترح والمحطة الفرعية الحال

ومن المتوةع أن تبلغ مدة عقد شراء , للطريقكم على طول الجهة الشمالية  2حوالي الممتدة على األرض المملوكة للحكومة العلوية 

 تنظيف ألواح الطاةة أو تمديده حسب االةتضاء. ويجب المشروع إيقاف بشأنعاماً تقريباً وبعدها يتم اتخاذ القرار  20الطاةة 

الشمسية بانتظام طوال فترة العمليات التشغيلية. ورغم أن الطريقة الدةيقة للتنظيف سيتم تحديدها عند إعداد تقييم األثر البيئي، إال 

بعدد  ةأن الشركة القائمة بالمشروع أكدت أن التنظيف سيتم بالطريقة الجافة )أي التنظيف بدون استخدام مياه( وسيتطلب االستعان

 .وكما هو الحال بالنسبة للقوىالترابية/ الجافةالشهور ، وخاصةً خلال األجلتقريباً( من األشخاص على أساس ةصير  50>ةليل )

العاملة في مرحلة اإلنشاء )انظر القسم التالي(، من المتوةع أن يقوم مقاول النظافة بتعيين المقيمين/ المقاولين المحليين ألداء هذه 

من المتوةع على المدى المتوسط والطويل إسناد األدوار األكثر مهارة إلى عمال من داخل المجتمعات، سواء من العمال المهام، و

 الماهرين، إن وجد، أو من خلال برنامج التدريب المهني والمنح المطبق في المحطتين األولى والرابعة.

 الجدول الزمني لمرحلة اإلنشاء 1-1-4

بين عامي  المقررأشهر تقريباً رغم عدم تحديد تاريخ بدء األعمال ) 10شاء المشروع المقترح في غضون من المتوةع أن يتم إن

لب وتتط.ةيالهندس واإلنشاءات المشترياتأعمال  مقاول ،وارتسيلا(. وسيتم إدارة مرحلة اإلنشاء بمعرفة شركة 2018و 2017
ل األلواح الكهروضوئية وتركيبها. أطرظمهم في إعداد يشارك مع وقت الذروةعامل تقريباً في  465مرحلة اإلنشاء   عم

ومقاولي الباطن بالمقاولين المحليين والمقيمين )في منطقة  مقاول أعمال المشتريات واإلنشاءات الهندسيةومن المتوةع أن يستعين 

ى ستمرة بشان األدوار مع  مختاري القرالمناخر ومدينة سحاب( بناًء على المهارة والتوفر التي سيتم تحديدها من خلال المناةشة الم

 ومكاتب العمل المحلية.

 وفيما يلي األنشطة اإلنشائية الرئيسية ذات الصلة بالمشروع:

 الجارية الموقع أعمال تجهيزالدقيق لالنتهاء من  التصنيف. 

 الطرق الداخلية. إنشاء 

 ل األلواح  2 إلى 1من  بعمق صلبركائز  وضع  .ضوئيةكهروالمتر لهياك

 واحد متر إلى يصل بعمق األرضية الكهربائية الكابالت لتركيب سطحيال حفرال. 

 األلواح وتركيب الرفوف تجميع. 

 وتشغيلها الفرعية والمحطة الكهربائية المعدات تركيب. 

مسية ش،ومرافق راحة العمال، ومناطق تخزين المخلفات داخل موةع المشروع. وسيتم نقل األلواح الالتخزين مناطقتحديد وسيتم 

 من ميناء العقبة إلى الموةع.

لبيئي األساس خط 1-2  المحتملة والتأثيرات ا

 جودة الهواء 1-2-1

الناشئ عن أعمال وضع األساس من المحتمل ان تؤثر اعمال االنشاء الخاصة بالمشروع المقترح على جودة الهواء نتيجة للغبار 

 ار تأثيراً كبيراً نتيجة للمسافة الواةعة بين الموةع وأةرب جهه استقبال ان يكون للغب وال يتوةع. وانبعاثات المركبات/ المحطة

ونظراً لخلو الموةع بالفعل، ستكون تأثيرات مرحلة اإلنشاء مرتبطة بشكل أساسي بانبعاثات العوادم والغبار/ الجسيمات الناتجة عن 

والتخزين المفتوح للمواد الخام، وانبعاثات المصادر  حركة المرور داخل الموةع، وأعمال الحفر والتسوية، وخلط المواد الخام،

الثابتة. وفي حال تطاير بعض الغبار والحطام أثناء مرحلة اإلنشاء وتنظيف األلواح ) في حال استخدام الهواء المضغوط(، سيتم 

 تحديد مكان هذا الغبار بدةة ليكون تأثيره ضئيلاً على جودة الهواء المحيط.



3 

 
 

AL MANAKHER SOLAR PV PLANT WSP | Parsons Brinckerhoff 
AES Project No 52001890 
Confidential May 2017 

 

ة أخرى لتلوث الهواء داخل المنطقة العامة لموةع المشروع. ولذلك من المتوةع أن تقتصر جودة الهواء في وال توجد مصادر كبير

الموةع على البيئة المحلية والدولية المحيطة. وأثناء مرحلة التشغيل، ال يتوةع وجود تأثيرات كبيرة على جودة الهواء نظراً لعدم 

 أو ملوثات.إطلاق األلواح الكهروضوئية ألي انبعاثات 

 الضوضاء 1-2-2

إلرشادات اتم تقييم مشروع األلواح الكهروضوئية المقترح وفقاً لحدود الضوضاء المعمول بها في فترتي النهار والليل بموجب 

الصادرة عن اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة ( وحدود الضوضاء الواردة في 2003)األردنية لمنع الضوضاء 

 (.2007لدولي/ مؤسسة التمويل الدولية )البنك ا

( مواةع ةريبة من موةع المشروع، حيث 7في سبعة ) 2017يناير  17و 16وتم إجراء عملية مسح الضوضاء في الفترة بين 

 أشارت النتائج إلى احتمالية توافق مستويات الضوضاء عند أةرب المستقبلات مع اإلرشادات األردنية.

لة اإلنشائية أن يصل تأثير الضوضاء إلى ذروته خلال أعمال تجهيز الموةع.وتم إجراء تقييم حول تأثير ومن المتوةع خلال المرح

 )وفي أسوأ األوضاع( خلال هذه المرحلة، وذلك باستخدام الجدول الزمني للمرحلة اإلنشائية.ةالنموذجي األوضاعالضوضاء في 

هار مع حدود الضوضاء في النالنموذجية، اإلنشائية، في ظل األوضاع  ومن المتوةع أن تتوافق مستويات الضوضاء خلال المرحلة

 ي النهارفوفي اسوأ االوضاع ، من المتوةع أن تتوافق مستويات الضوضاء مع حدود الضوضاء والليل وفقاً لإلرشادات األردنية. 

 فقط وليس مع حدود الضوضاء في الليل وفقاً لإلرشادات األردنية.

 اوح شدة تأثيرات الضوضاء من طفيفة إلى متوسطة أثناء النهار ومن متوسطة إلى كبيرة أثناء الليل.ومن المتوةع أن تتر

وأثناء المرحلة التشغيلية، من المتوةع أن تكون مراوح التبريد المثبتة في العاكس الكهربائي هي المصدر الوحيد للضوضاء خلال 

خلال هذه المرحلة بناًء على التصميم المخطط للعواكس الكهربائية في جميع  أعمال التشغيل. وتم إجراء تقييم حول تأثير الضوضاء

 أنحاء موةع المشروع.

ومن المتوةع أن تتوافق مستويات الضوضاء خلال المرحلة التشغيلية مع حدود الضوضاء في فترتي النهار والليل المنصوص 

 نك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.عليها في اإلرشادات األردنية والحدود الواردة في إرشادات الب

 ومن المتوةع أيضاً أن تتراوح شدة تأثيرات الضوضاء أثناء أعمال التشغيل بين طفيفة نهاراً وضئيلة ليلاً.

وبناًء على توةعات الضوضاء، من األفضل أن تقتصر المرحلة اإلنشائية على فترة النهار فقط لتجنب وجود أي تأثيرات كبيرة 

ال لحدود الضوضاء األردنية في أةرب المستقبلات. وعلاوة على ذلك، يجب على المقاول اتباع التدابير الواردة في وعدم االمتث

 إطار خطة اإلدارة البيئية للعمليات اإلنشائية للحد من الضوضاء الناجمة عن أعمال اإلنشاء.

ة إلى ضوضاء المتبقية أثناء المرحلة اإلنشائية من ضئيلمن المتوةع أن تتراوح شدة تأثيرات ال ،التخفيف تدابير تنفيذ خلال ومن

طفيفة نهاراً ومن طفيفة إلى متوسطة ليلاً. وفي حال اةتصار أعمال اإلنشاء على فترة النهار فقط، من المتوةع أن تكون شدة تأثير 

 الضوضاء المتبقية خلال هذه المرحلة ضئيلة أثناء الليل.

 الخطرةإدارة المخلفات والمخلفات  1-2-3

تتولد المخلفات الصلبة من المشروع بشكل كبير خلال مراحل اإلنشاء والتركيب وإيقاف التشغيل. ومن المتوةع عدم تولد أي 

حدات الخلايا ومخلفات أثناء المرحلة التشغيلية للمشروع. وةد تتولد كميات ةليلة من المخلفات خلال مرحلة التركيب نتيجة لتعبئة 

ومناولتها، بجانب األلواح التالفة أثناء النقل والتركيب. وتتولد المخلفات خلال مراحل اإلنشاء والتشغيل وإيقاف  الكهروضوئية لنقلها

التشغيل، سواء كانت مخلفات خطرة أو غير خطرة أو مخلفات إلكترونية )مثل األلواح الشمسية المكسورة(. وورد في التقرير 

 كم تقريباً من الموةع.300ي األردن وتقع على بعد وجود منشأة واحدة فقط للمخلفات الخطرة ف

وسيتم إعادة استخدام المخلفات التي تتولد في الموةع خلال المرحلة اإلنشائية )من المرجح أن تكون محدودة نظراً ألعمال إخلاء 

 م الموةع(. وسيتم إزالةوتحسين األرض التي يتم إجراؤها( كمواد ردم في أعمال الحفر في الموةع )مثل الردميات وأعمال تصمي

أي مواد غير الزمة والتخلص منها خارج الموةع إلعادة استخدامها في المرافق المناسبة أو التخلص منها بمعرفة متعهد مخلفات 

 مرخص.
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متوفرة لوتعتمد خيارات إدارة المخلفات، بما في ذلك إعادة استخدامها وتدويرها والتخلص منها خارج الموةع، على البنية التحتية ا

كم تقريباً من المشروع ويمتد على 7محلياً. وتم تحديد مكب الغباوي باعتباره مكب المخلفات األةرب للموةع، حيث يقع على بعد 

 فداناً. 50مساحة 

ياً لوتوجد معلومات محدودة للغاية حول خيارات معالجة المخلفات اإللكترونية وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها، ولكن يتم حا

التخلص من هذه المخلفات في حاويات المخلفات الصلبة البلدية وتجميعها بشكل غير رسمي بمعرفة تجار الخردة المتنقلين الستعادة 

 المواد البلاستيكية والمعدنية.

يتم تقدير ، س المقترحمقاول أعمال المشتريات واإلنشاءات الهندسية وخلال مرحلة التصميم التفصيلية التي يتم إجراؤها بمعرفة 

كميات ومكونات المخلفات المتولدة أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغيل بالمشروع المقترح. وسيتم توضيح ذلك بالتفصيل أثناء وضع 

، كجزء من خطة اإلدارة البيئية مقاول أعمال المشتريات واإلنشاءات الهندسية ، وارتسيلاخطط إدارة المخلفات بمعرفة شركة 

 ائية المرفقة، وبمعرفة المشغل كجزء من خطة اإلدارة البيئية للعمليات التشغيلية.للعمليات اإلنش

ويوصي تقرير تقييم األثر البيئي بعقد مناةشات مع موردي األلواح لتحديد مدى إمكانية إزالة األلواح المكسورة إلعادة استخدامها/ 

بدالً من ذلك ونظراً ألن هذه المحطة هي إحدى محطات الطاةة تدوريها بدالً من إرسالها إلى مكب المخلفات الخطرة المحلي. و

الشمسية الكهروضوئية ةيد التطوير في األردن، أشار تقرير تقييم األثر البيئي إلى أهمية التواصل مع مطوري المشروع اآلخرين 

ات حول ذلك تم التوصية بعقد مناةشول. حيثما أمكن لتحديد مدى إمكانية االستعانة بمنشأة مشتركة إلعادة استخدام/ تدوير المخلفات

 هذا الجانب ةبل انتهاء عقد توريد األلواح.

 البيئة األرضية  1-2-4

عائلة تشكل  152نوع من النباتات الوعائية تنتمي الى  2500تعد األردن دولة غنية بالتنوع النباتي حيث يوجد بها ما يقرب من 

تقريباً من إجمالي  %2.5العالم. وهناك مائة نوع من النباتات المستوطنة تشكل  تقريباً من إجمالي النباتات الموجودة في 1%

 النباتات الموجودة في األردن. 

حيوية بمنطقة البحر األبيض المتوسط وسط المرتفعات. وال توجد مناطق محمية على مقربة  جغرافية منطقةويقع المشروع في 

محطة خربة السمراء لمعالجة مياه الصرف الصحي  الطيور الموجودة عند ميةمحمن موةع المشروع، وتتمثل أةرب المواةع في 

 كم شرق المشروع. 70كم شماالً، ومحمية األزرق التي تقع على بعد  30والتي تقع على بعد 

باتات القائمة وحالتها،وتصنيف أنواع الن الموائللتحديد  2017يناير  8في وتم إجراء زيارة بيئية ميدانية لموةع المشروع 

الموجودة،وتحديد الحيوانات. وأثناء الزيارة الميدانية، تم التجول في جميع أنحاء الموةع وإجراء المسوحات الشاملة. ويبدو الموةع 

. وتوجد بعض النباتات المتناثرة 2010في حالة شديدة االضطراب والتغير بسبب أعمال التسوية التي ةامت بها وزارة المالية عام 

 ومعظمها نباتات محلية ويهيمن عليها نبات العجرم وهو من أكثر األنواع انتشاراً على الصعيد الوطني. داخل الموةع

وال يتم ملاحظة أي علامات على وجود الحيوانات أثناء الزيارة الميدانية. وتم مشاهدة نوع واحد من طائر الذعرة األبيض داخل 

 ى األردن خلال أشهر الشتاء في أوروبا. موةع المشروع،وهو أحد أنواع الطيور المهاجرة إل

الطبيعية والنباتات والحيوانات المختلفة، من المتوةع أن تكون التأثيرات األرضية الناشئة في مرحلتي اإلنشاء  الموائلونظراً لغياب 

ات داخل الموةع مثل ليل التأثيروالتشغيل محدودة. ويوصي تقرير تقييم األثر البيئي باتخاذ عدد من التدابير أثناء مرحلة اإلنشاء لتق

 وتقليل التأثيرات على األراضي المحيطة الصالحة للزراعة. العابرةاصطدامات حركة المرور مع الحيوانات البرية 

 التربة والهيدرولوجيا وجودة المياه 1-2-5

بطة بشأن تلوث التربة أو أي مخاطر مرتتم القيام بجولة ميدانية لموةع المشروع في المرحلة األولى ولم يتم العثور على أي دليل 

بمصادر التلوث المحتمل في الموةع رغم وجود عدد من أكوام المخلفات في محيط الموةع نتيجة للقلب العشوائي للمخلفات والتي 

أعمال مقاول يبدو أنها تشكل معظم مخلفات اإلنشاء أو نتيجة لمخلفات رعاة األغنام. وأثناء أعمال تجهيز الموةع، سيتحمل 

المسؤولية عن ضمان إدارة عمليات إزالة المخلفات من الموةع بشكل مناسب والتخلص منها في المشتريات واإلنشاءات الهندسية 

بئراً تم حفر كل  13مما سمح بمعاينة أوضاع الموةع من خلال  2016يونيو في  جيوتقنيالمرافق المعتمدة. وتم إجراء فحص 

 دف وجود مياه جوفية في أي بئر من اآلبار. متراً. ولم يصا 30منها بعمق 

وتم تقييم التأثيرات المرتبطة بالتربة والمياه الجوفية على أنها تأثيرات سلبية تتراوح شدتها بين طفيفة ومتوسطة، ويرتبط التخفيف 

سعة يحدها روع عبارة عن أرض واالمقترح في تقييم األثر البيئي بتنفيذ تدابير اإلدارة والمراةبة المناسبة. ونظراً ألن موةع المش
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من الجانبين أرض زراعية والطريق المتجه إلى الجنوب، يوصي تقييم األثر البيئي بضمان مراعاة وضع نظام تصريف مياه 

األمطار في الموةع للحد من مخاطر التآكل والفيضانات التي ةد تحدث في الموةع أو بالقرب منه. ومن الضروري أيضاً مراعاة 

 ريف مياه األمطار كجزء من التصميم لضمان عدم تأثر مستخدمي األراضي المجاورة بشكل سلبي.نقاط تص

 المناظر الطبيعية والتأثيرات المرئية 1-2-6

يشير نقص النباتات والطبيعة الجرداء لموةع المشروع إلى أن المناظر الطبيعية ذات ةيمة منخفضة نسبياً وبالتالي أكثر ةدرة على 

شروع. وهناك العديد من األراضي غير المطورة التي تحيط بموةع المشروع، وتتكون المناظر الطبيعية القاحلة في استيعاب الم

الغالب من الرمال واألراضي الزراعية رديئة الجودة. وخلال الفترات العاصفة، تساهم البيئة القاحلة في زيادة الضباب المليء 

 بالغبار.

ادية والتي تراعي تصميم المشروع طبقاً لتضاريس المنطقة المجاورة، تم تحديد تسعة مواةع وبناًء على منطقة الرؤية اإلرش

المشاهد،ويعتبر المشهد السادس من المستقبلات ذات الحساسية العالية. وتم العثور على للمستقبلات حول الموةع. وتم تقييم حساسية 

 ستة مشاهد ذات حساسية متوسطة ومشهدين ذو حساسية منخفضة.

وبناًء على منطقة الرؤية اإلرشادية، وةع االختيار على المشاهد العشرة المستخدمة في التقييم باعتبارها أكثر عرضة للتأثر 

 9-12وعلى النحو الوارد في الجدول رةم  3-12بالمشروع. وتم تقييم حساسية المشاهد بناًء على المعايير المحددة في القسم رةم 
 من التقرير الرئيسي.

لنظر إلى جميع المشاهد، تعد المناظر الطبيعية ذات حساسية منخفضة حيث ال تحتوي على أي خصائص مميزة، وتعتبر وبا

المنطقة، التي أزالتها وزارة المالية بالفعل مع خطوط النقل العلوية الخاصة بشركة الكهرباء الوطنية، مكاناً ملائماً الستيعاب 

 لتأثير البالغ على ملامح المنطقة.مشروع الطاةة الشمسية المقترح دون ا

 التأثيرات االجتماعية واالةتصادية 1-2-7

. وتم تحديد 2017وشهري فبراير ومارس  2015تم إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية والجهات المعنية في شهر ديسمبر 

عقيبات يم األثر البيئي على ةائمة مفصلة بالتالنتائج والتعقيبات من هذه الجلسات وإدراجها في منهج التقييم، وتحتوي ملاحق تقي

والحاضرين في الجلسات. ويبدو أن التعقيبات العامة كانت إيجابية بشأن تطور المشروع، حيث أةرت المجتمعات المحلية 

لية أن حاأللواح الشمسية الكهروضوئية مقارنةً بمحطات الطاةة الحرارية رغم تركيز المناةشات على حرص المجتمعات المبمزايا

تكون المصدر الرئيسي للموظفين خلال مرحلتي اإلنشاء والتشغيل. ووردت تعقيبات سلبية بشأن التأثيرات المحتملة التي ةد تؤدي 

المجاورة،والسيما فيما يتعلق بخطوط النقل العلوية ذات الصلة بالمشروع رغم أن المقيمين في مناطق األراضي  ةةيمإلى تقليل 

 ى عكس ذلك حيث يعتقدون أن ةيمة األراضي ةد تزداد مع تطور المشروع.أخرى ةد أشاروا إل

 وال يتناول المشروع إعادة توطين الشعوب األصلية أو نقل/ شراء األراضي الخاصة.

 ةوأثناء مرحلة اإلنشاء، ةد يحقق المشروع ازدهاراً في األعمال التجارية بقرية المناخر والمجتمعات المحيطة وذلك من خلال زياد

ان ومقاولو الباطن للاستعانة بالسكمقاول أعمال المشتريات واإلنشاءات الهندسية فرص العمل والعقود المحلية. وسيتم تشجيع 

المحليين )من منطقة المناخر وسحاب( حيث يتمتعون بمهارات أفضل من العمال من مناطق أخرى. وبالمثل، سيتم تشجيع المقاولين 

يات مقاول أعمال المشترمحليين مع إعطاء األولوية لمقدمي الخدمات المحليين. ومن المتوةع أن يقدم  للاستعانة بمقاولين/ موردين

ليفانت القابضة( والمؤسسات المالية الداعمة  ومقاولو الباطن تقريراً إلى شركة المشروع )شركة أيه إي إسواإلنشاءات الهندسية 

مرحلة اإلنشاء والموردين المحليين الذين تم االستعانة بهم. وحيثما أمكن، سيقوم  حول عدد السكان المحليين الذين تم توظيفهم خلال

بتنفيذ مخططات التدريب المهني والدورات التدريبية للتركيز على السكان المحليين مقاول أعمال المشتريات واإلنشاءات الهندسية 

 من أجل تحسين آفاق العمل المستقبلية والمهارات المحلية.

رحلة التشغيل ونظراً لقلة فرص العمل المتوةعة، ةد تكون هناك حاجة إلى االستعانة بالموظفين األةل مهارة )لتنظيف وخلال م

 األلواح الكهروضوئية( والموظفين الفنيين، مع إعطاء األولوية للسكان المحليين إن أمكن.

ت العمل األردنية والدولية، وتشمل إبرام العقود الواضحة ويتوةع من جميع المقاولين العاملين بالموةع االلتزام بقوانين ومتطلبا

والشفافة ودفع الرواتب في الوةت المحدد وتمكين الموظفين من تقديم شكواهم دون الخوف من االنتقام. وستتابع شركة المشروع 

 خطة اإلدارة البيئية للعمليات التشغيلية.لامتثال مقاولو الباطن 
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ء اإلضافية وتوريد الطاةة إلى الدولة بأكملها، باستثناء االنبعاثات الناتجة، ذات تأثير إيجابي على وتعتبر عملية توليد الكهربا

 األوضاع االجتماعية واالةتصادية لألردن. 

ليفانت القابضة إستراتيجية استثمارية مجتمعية بشأن المحطة األولى والمحطة الرابعة،وتم االستفادة من  وتمتلك شركة أيه إي إس

اإلستراتيجية في عدد من المجاالت بالمدارس والمجتمعات المحلية باستخدام األصول المادية )مثل السخانات الشمسية(،  هذه

باإلضافة إلى توفير الرعاية التعليمية للطلاب المتفوةين. ومن المتوةع أن يشارك مشروع الطاةة الشمسية في المبادرات المجتمعية 

ية إذا ألواح الطاةة الشمس صيانةبشأن  تدريبية دوراتإطلاق باستثناء  وذلك، مشروعرات منفصلة للالجارية بدالً من إطلاق مباد

 .أمكن تطبيق ذلك عملياً 

وتم وضع خطة عمل تكميلية إلشراك الجهات المعنية وآلية تظلم مع مراعاة تطبيق مسارات التواصل القائمة في المحطة األولى 

يشكل الحوار الجاري مع الجهات المعنية عنصراً هاماً لضمان تحديد القضايا المجتمعية في  والمحطة الرابعة.ومن المتوةع أن

 .من المشروعالموةع وتحقيق أةصى ةدر من المنافع اإليجابية 

 المعالم الثقافية والتراثية واألثرية 1-2-8

لموةع المحيطة به، وذلك من خلال الجولة الميدانية لتم تقييم التراث الثقافي وةيمة االكتشافات األثرية في موةع المشروع والمناطق 

والتي ضمت خبراء أردنيين في مجال اآلثار والبحوث المكتبية. وتم اإلشارة إلى المعلومات المتوفرة في ةاعدة البيانات الجغرافية 

د األردن. وعلى الرغم من تحدي لآلثار في الشرق األوسط والتي تحتفظ بها وزارة اآلثار باعتبارها السلطة الحاكمة المحلية في

العديد من المواةع المهمة داخل المنطقة الواسعة إال أنه لم يتم تحديد أي اكتشافات أو آثار ذات أهمية داخل حدود الموةع. وأشار 

لة إنشاء الجمعية العلمية الملكية إلى عدم وجود أي علامات الكتشاف المواةع أو العناصر األثرية أثناء مرح منممثل اآلثار 

المشروع. ويبدو الموةع في حالة اضطراب شديدة نظراً ألعمال التسوية واإلخلاء التي ةامت بها وزارة المالية ةبل بدء المشروع 

 .2010في عام 

ل اوتوصي نتائج التقييم بإعداد ملخص لمراةبة اآلثار كجزء من خطة اإلدارة البيئية للعمليات اإلنشائية والتي ستضم تفاصيل االتص

 في حال اكتشاف اآلثار وستقدم التوجيه للمقاولين بشأن أي متطلبات لتدريب للموظفين.

 االستنتاجات 1-2-9

. وباعتبارها منطقة 2010سيتم تطوير مشروع محطة الطاةة الشمسية المقترح في المنطقة التي ةامت وزارة المالية بإخلائها عام 

ضئيلة  ، تعد التأثيرات السلبية المحتملة للمشروعالموائلوتشمل السكان المحليين أو معزولة نسبياً وذات مستقبلات حساسة ةليلة 

ليفانت  نسبياً ويمكن تخفيفها بشكل كبير. ونظراً ألن هذه المحطة هي إحدى محطات منطقة المناخر المملوكة لشركة أيه أي إس

كون ذات صلة بالمحطات األخرى، والسيما فيما يتعلق القابضة، من المسلم به أن المشكلات التي ةد تنشأ من محطة واحدة ست

بضمان تحقيق أةصى ةدر من المنافع اإليجابية. وةد أةرت شركة المشروع بهذا التعاون وستسعى إلى دمج مشروع الطاةة الشمسية 

 في خطة المبادرة المجتمعية الحالية.

هندسية مقاول أعمال المشتريات واإلنشاءات الها في الموةع وسيقوم وتم وضع خطة أولية لإلدارة البيئية للعمليات اإلنشائية لتطبيق

 لتخفيفاالرئيسية التي يجب اتباعها في الموةع. وبعد تطبيق تدابير  التخفيفبتطويرها، حيث توفر هذه الخطة إستراتيجيات 

جاح هذه التدابير، من المتوةع أن تقل وشركة المشروع لفعالية ونمقاول أعمال المشتريات واإلنشاءات الهندسية المحددة ومتابعة 

التأثيرات السلبية المحتملة للمشروع، مثل الضوضاء أو الغبار، مع زيادة التأثيرات اإليجابية مثل زيادة فرص العمل إلى أةصى 

 حد ممكن.
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Figure 3-1 Site Location and OHTL Interconnection and Cable Routing 
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Figure 3-2 General Layout of Site and Existing Infrastructure 
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Figure 3-3 Conceptual Plant Layout 
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Figure 3-4 Existing Conditions Observed Onsite 
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Figure 3-5 Identified Sensitive Receptors 
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Figure 3-6 Nearest villages to the Project site 
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Figure 8-3 Locations of noise monitoring and nearest noise sensitive receptor 
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Figure 8-4 Noise Level Time History at Noise Measurement Location NS-LT
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Figure 11-1 Borehole locations
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Figure 2-2 General Layout of the Project Site and Existing Infrastructure 
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Figure 5-4 Location of Project site in Sahab District 
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، وو�� وا���رو��تا����ورة  ا������� ��� ا���ا��   .1

 �ا/�اءات �-'م +*(� ھ'ه ا���ا�� %�ل #���� ا�"! �
  وا01!�ء

conservation of Neighboring 
Pastures and plants during the construction and 
operation process.  

  Ministry of Environment –وزارة ا�3��2 
 local community–ا���"�� ا����� 

  Ministry of Environment –وزارة ا�3�Landscape and Visual impacts   �2  �9م ا8��ار ��6���7 ا�35�-�   .2
  Ministry of Environment –وزارة ا�3�Bio-diversity conservation  �2  ا������� ��� ا�"6;ع ا���;ي   .3
��0ا ����وف ا�"� +�5أ ��� ا<ردن 0"��� ا<�9اث ا����ورة    .4

�
 +�"�ج ا��9ارس �� وزارة ا�"�7�� إ�� ا�D�9 ��;��ء �C7"�ا#�+

 ��ا��7�L)  –و6#
� #9ر�J ا���6%� وھ� #9رI# �J (ا��و
 �7�Lا��3�5 7-9 ا� .�M56ر �� ا��;Nذ �J�5 �-9م و/;د #9ر�"P#

  LR5 .DN��ون ��� ا<9Qام 

Due to the current situation in the region that affects 
Jordan, public schools are in need for support to 
fulfil their commitments, including Al-Manakher 
School (Kindergarten – 7th Grade) for Both Girls and 
Boys because there is No Boys school in the 
village.  
Additionally students are forced to walk 5 km to 
precede their education after the 7th grade.  

 Al-Manakher –ا<J�J��  #9ر�J ا���%�6
Primary School 

 There is a necessity to establish a boys school in  /;د #9ر�J ذN;ر��ورة و   .5
the village 

 Al-Manakher –ا<J�J��  #9ر�J ا���%�6
Primary School 

6.   �   Local community–ا���"�� ا�����  Putting a Fence around the working area  و�� J��ج �;ل �M56# ا�-�
 .Use appropriatemethod to control the noise level  ��� ا�V��Uو�� ط�ق L�� �3J�6#��5ة    .7

 
  Local community–ا���"�� ا����� 

 Building of five Classrooms for the existing school  ]�ف YZ�� �W3X" #9ر�J ا���R;0�) �%�6 �675ء    .8
in order to become a high school  

 Al-Manakher –ا<J�J��  #9ر�J ا���%�6
Primary School 

9.   ��Jت/#���/�;ازم #9ر���J/]��# �/��7 �Jا��9ر  The school is in need for Playgrounds/open 
areas/school supplies 

 Al-Manakher –ا<J�J��  #9ر�J ا���%�6
Primary School 

10.   DR�N I^J Dد�  Supporting Sakan Kareem (a Housing support 
Program for least opportune areas)  

 Al-Manakher –ا<J�J��  #9ر�J ا���%�6
Primary School 

  Ministry of Environment –وزارة ا�3�Impact of construction activities on Public health.  �2  أ�M0ض ا���Y و+*(��ھ� ��� ا���X ا�-�#�   .11
�;ع ا`(�ر (�� ��ل و/;دھ�)در   .12;# �Jا  Impact on archaeological sites (if there is any)   �2�3وزارة ا�– Ministry of Environment  
+*(� ا��!�وع #I ا�Y��0�Vت وا<#�5ر ا�!9R9ة وا8/�اءات    .13

  ا�"YP�Y�� �����R ا��!�وع
The effects of floods and heavy rainfall on the 
project, and the mitigation measures to minimize 
these effects  

  Ministry of Environment –وزارة ا�3��2 

14.   ��a;���� ا�bR�5  أ(� ا�;ھU ا�'ي I� U"6R 9Q ا��R�P ا�^
�و
 .I��ن ا�����^Lوا� ��L�aا��  

Impact of solar glare on the Main Roads, and on 
the local community 

  Ministry of Environment –وزارة ا�3��2 
 Energy and –ھ��6+ �2��5Q Dع ا��Q�5 وا��-�دن 

Minerals Regulatory Commission  
 local community–ا���"�� ا����� 



 

 

15.   �L^�� c� Disposal of broken photovoltaic cells in a proper  ا�"I# d�P ا��R�P ا�^
�و�;a�� ا�"� +-�
method. 

  Ministry of Environment –وزارة ا�3��2 

 Disposal of photovoltaic cells at the  ا�"I# d�P ا��R�P ا�^
�و�;a�� 7-9 إ0"
�ء��� ا��!�وع   .16
decommissioning phase 

  Ministry of Environment –وزارة ا�3��2 
 Ministry of Water and –وزارة ا����ه وا��ي 

Irrigation 
 Ministry of Water and –وزارة ا����ه وا��ي  .Impact on wadis, if there are any  �9م ا�"*(�� ��� ا<ود�R إن و/9ت   .17

Irrigation 
 Ministry of Water and –وزارة ا����ه وا��ي   Constructing a detours for water flow basins  إ0!�ء +�;�Rت ����ري ا����ه    .18

Irrigation 
��Lب �N�� ا�Y��0�Vت ا�"� I^�R أن +�9ث وأ(�ھ� ���    .19

+��gR ا�"��7 وQ;ا�9 ا��;��ت ا�!�L�� إ�� أي #9ى I^�R أن 
  +6��ف ا�"�c�+ �7 ا�M;ا�9

Calculating the flood flow that might occurred, and 
the effects of these floods on soil erosion, and the 
basis of the photovoltaic cells, to what extent the 
soil erosion can happen under these basis  

 Ministry of Water and –وزارة ا����ه وا��ي 
Irrigation 

6#
� 7-9 ا08!�ء   .20 d�P"ت ا�-��ل وا08!�ء وا��Y�P# ا08"�3ه إ��  Management of solid waste resulting from 
construction activities and from workers domestic 
use. 

 Ministry of Water and –وزارة ا����ه وا��ي 
Irrigation 

 Ministry of Health – اGHIJ وزارة
��� ���N ا���ور �� ا��R�M و ا��Mى   +*(�� ���N ا�!���6ت   .21

  ا����ورة
Traffic and infrastructure impact on the village and 
on the nearby village.  

 Ministry of Water and –وزارة ا����ه وا��ي 
Irrigation 

  Local community–ا���"�� ا����� 
 Ministry of Water and –وزارة ا����ه وا��ي  Impact of solid wastes, wastewater and spilled Oils  أ(� ا���Y�Pت ا��3�X وا���a�L وا��R;ت   .22

Irrigation 
  Ministry of Health – اGHIJ وزارة

 Local community–ا���"�� ا����� 
6#
� �MR�57 آ�6#   .23 d�P"وا� � Ministry of Water and –وزارة ا����ه وا��ي   �Y�P# ��/  Solid waste managementت ا�-�

Irrigation 
 Ministry of Interior – اJداGKLM وزارة

 Local community–ا���"�� ا����� 
  Ministry of Health –وزارة ا�Road Accidents   ��X  �;ادث ا��5ق   .24
  Ministry of Health –وزارة ا�Generated dust from vehicle Activities  ��X  ا<]�3ة ا�+�6�� �N�� I# ا�L��رات   .25
ا<]�3ة ا�+�6�� I# �����ت ا��63ء و�� ط�ق ��L��5ة ���    .26

�Yوا��  
Conducting proper Mitigation Measures for the 
generated dust from Construction and drilling 
activities  

 ��Xوزارة ا�– Ministry of Health  
 Energy and –ھ��6+ �2��5Q Dع ا��Q�5 وا��-�دن 

Minerals Regulatory Commission 
 local community–��"�� ا����� ا�



 

 

27.    ��0�^L-�ت ا���ب ا�"�Qه ��� أ��و#9ى +*( i+�R;"L#و U��Vا�
9/�Lا��9ارس وا�� ،(�Rا��!�ر) �3R�Mا� �R;�6"ا� bوا���6ط  

Noise impact on the nearest populated area and 
the nearest development areas (Projects), schools 
and worship houses  

 ��Xوزارة ا�– Ministry of Health  
 Energy and –ھ��6+ �2��5Q Dع ا��Q�5 وا��-�دن 

Minerals Regulatory Commission 
�  �� ��ل �9وث j-3� �LN ا��;اد   .28k# ���6Xا�9ا%�� �� ا�

 �
-# �  ا�N �R�P�Y�� ا�"-�#
The emergency measures in case of accidental 
breaking of cells components (Hazardous wastes) 

 ��Xوزارة ا�– Ministry of Health  
 Ministry of Interior – اJداGKLM وزارة

 
  Ministry of Health –وزارة ا��#�-��  Medical examination for employees.  ��X�I (أو��� ودور�R)ا��Z;�Yت ا��
6�� ا���اد إ/�اءھ�    .29
30.   I��#�-�� ���;"وا� ]Rا�"9ر  Employees training and Awareness raising   ��Xوزارة ا�– Ministry of Health  
31.   I��#�-�� �Rد�lا��;��ت ا8ر  Guidance Signs for employees  ��Xوزارة ا�– Ministry of Health  
32.    �  Ministry of Health –وزارة ا�Personal protection equipment availability   ��X  ا<دوات ا�;a�Q�� وm7�# ا�-�
 TSP10, PM2.5PM(  Environmental Measures intended to be made ,ا�M���Jت ا�3�2�� ا���اد إ/�اءھ� (   .33

(PM2.5, PM10, TSP) 
 ��Xوزارة ا�– Ministry of Health  

34.   �
6# d�P"وا� ��ت ا�8^"�و0�R�Y6ا� �# �  Ministry of Health –وزارة ا�Handling and Disposal of E-wastes   ��X  ا�"-�#
35.    I� ���+�6ار ا���n� ��2�3ا� ��R�-���7 ام�"�oورة ا���

  �����ت ا08!�ء 
The project should comply with the existing 
regulations and standard regarding the harmful 
impact coming out from the construction activities.  

 Energy and –ھ��6+ �2��5Q Dع ا��Q�5 وا��-�دن 
Minerals Regulatory Commission 

36.    ��L�!ا<�;اح ا� ��� g��6"ه ا���# ����+ ��إ#^�0 �Jدرا
�
3� إدارة ا��!�وع �9ى ا�����Lت ا��VPاء  9P"J1ا#Q I#

  إن و/9ت أو ��9P"Jام ا�����6 �9ا ا�!�ب

Study the possibility of reusing cleaning 
wastewater from the photovoltaic cells, in order to 
be used by the project’s management for green 
areas (irrigation) or for household use except 
drinking. 

 Energy and –ھ��6+ �2��5Q Dع ا��Q�5 وا��-�دن 
Minerals Regulatory Commission 

37.    ����+ ]6�"� W��Xا� ��إ��دة ط3;]�ا��� ا<رض إ�� ا�;
ا����ه دا%� ا��!�وع و+!^� �7ك #�a�� 9Q +^;ن %5��ة ��� 

  ا���"�� ا�����

Landscaping and rehabilitation of the project site 
to avoid forming of ponds inside the project area 
which might be dangerous for local community  

 Energy and –ھ��6+ �2��5Q Dع ا��Q�5 وا��-�دن 
Minerals Regulatory Commission 

 Ministry of Interior –وزارة ا�9ا%���   Stakeholder Engagement  إJ"��ار ا���Mءات #� ا���"�� ا�����   .38
39.   � Give priority for local community in terms of  إ��5ء ا<و�;�R <�67ء ا���"�� ا����� �� ��ص ا�-�

employment. 
 Ministry of Interior –وزارة ا�9ا%��� 

 Rangers –ا8دارة ا���^�� �����R ا�3��2 
 Local community–ا���"�� ا����� 

 Ministry of Interior –وزارة ا�9ا%���  Support the local community  ا�"�N�� ��� د�D ا���"�� ا�����   .40
 Local community–ا���"�� ا����� 

 YP+  Giving the local community special rates in terms�j ��+;رة ا�^
��7ء �L^�ن ا���"�� ا�����   .41
of electricity fees  

  Rangers -ا8دارة ا���^�� �����R ا�3��2 
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Figure 1-1 Proposed Project Site Location and OHTL Interconnection and Cable Routing 
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Appendix B  

 

CONSULTATION FINDINGS- FEBRUARY 2017 

 
 

 
 
 



RSS notes from the February 2017 - Public consultations 

To make real estimation of the 

value of the negative impact of 

the project during the 

construction and operation 

phase two public consultation 

meetings were conducted. The 

consultation process was started 

by introducing a description of 

the project activities, and by 

inquiring if the participants know 

about the project, The meeting 

aimed at identifying the 

residents’ concerns about the 

project activities in relation to 

the major environmental and social aspects, The first meeting was held at Al-Mankher 

village on February first 2017 by RSS team and AES Jordan team. Annex (1) shows the 

list of participants. 

The interviewees believe that the project will increase employment opportunities in the 

area just for guards and workers, 85% of the interviewees believe that the project will 

contribute in the area prosperity; the interviewees believe that the project will not affect 

the land price and they believe that existing of such a project will raise the people living 

standard also they believe that the project will bring other projects to the area, in over all 

the interviewees were supporting existence of the project, additionally, the interviewees 

raised many requirements as follow: 

 Painting the mosque 

 Having a bus for the  school students  

  Fixing the resident solar panels  

   They recommended forming an environmental committee from the local 

community to submit people complaint officially. 

 To have secondary school. 

 Regarding the existing scholarship for public university students they suggest to 

give the scholarship for private university students in case of Lack of accepted 

students in the public university. 

The second meeting was held at Al-Beida village on February second 2017 by RSS team 

and AES Jordan team. Annex (1) shows the list of participants. 

 



  

The residents of the area have their own lands around the project site, The interviewees 

believe that the project will reduce their land price and it will not increase employment 

opportunities, they mentioned that the village suffer from the existing projects all around 

the area and from the high pressures towers and from the AES vehicles. The interviewees 

were against the project and they mentioned that they have a bad experience with AES 

since they didn’t support their village.   

The villager raised the following concerns:  

 If the presence of this project will stop the custom project.  

 Lowering their land price. 

 Existing of new high pressures towers. 

The villager requirements were as follow: 

 Building a health care center for serving the village.  

 Building Training center for serving the village. 

 Training for the local communities. 

 Supporting the village Fund. 

 Lighting the area. 

The third meeting was held at Al Khshafiyeh village on 11/2/ 2017 by RSS team and AES 

Jordan team, annex (1) shows the list of participants.  



One of the interviewees has his own land around the project site, the interviewees believe 

that the project will reduce their land price and they hope that the project will increase 

the employment opportunities. The interviewees were support the project and they have 

some requirements such as: 

 Providing schools with solar energy. 

 Training of the local community. 

 Fair compensation for land owners where the high pressures towers pass. 

 Fair compensation for land owner if their land price is lower because of the existing 

of the project. 

 They required forming an environmental committee from the local community to 

control and evaluate the project during the operation and to submit people 

complaint officially. 

 They required that the project owner should appoint a second accredited consultant 

to monitor the cumulative impact in the area from all existing projects.   

 Supporting universities and schools. 

 Providing scholarships for universities’ students. 

 To give priority for the local contract in the construction phase. 

 The representor of East Amman Society for Environmental Protection (EASEP) 

engineer Farhan Al daboby mentioned that they need to attend the process of 

monitoring plan.    

List of Attendees 



 

  

 
 طبيعة العمل 

 
 رقم الهاتف 

 
 االسم 

 
 الرقم 

 1 شكري موسى محمد الشملتي  0796691619 

  0795695124    2   ثريا  سيد العبد ابو 

       3 ذياب محمود  0795010071 

 4 عيد سلمان الحنيطي  0796764206 

 5 جمعان عساف المساعيد  0777258714 
 6 انور رمضان  0799995325 
 7 عماد موسى الشملتي  0792813833 
 8  حسين مطر 0795332067 

 9 يوسف الحميدين 0777493839 
  10  حكم محمد العبوس  0796868758 
 11 علي نهار العبوس  0795100055 

 12 عمر محمد كريم 07916889549 
 13 عبدهللا مرزوق الطالس 0796693123 
 14 عوده يوسف هنداوي 0777072446 

 15 فاعور عواد الدعجة 0795027950 

 16 قاسم موسى الحميدين 0788662742 



 

  

 
 طبيعة العمل 

 
 رقم الهاتف 

 
 االسم 

 
 الرقم 

 1 عطا هللا سليمان مناحي  

  0777340991    2  سالمة  انور عبد الكريم 

       3 مطلق سالمة نويران  

 4 عودة هللا محمد سيلمان 0772602120 

 5 هاني مطلق سالمة  0772851607 
 6 ناصر احمد سيلمان 0772172661 
 7 منصور محمد سيلمان 077611541 
 8 نضال ضيف هللا محمد  07967703898 

 9 نهار منور  

 10 خالد حمدان سيلمان الدعجة   
 11 مطلق سالمة مناحي   
 12 رياض احمد  0772576027 

 13 محمد سليمان الدعجة  

 14 أحمد سليمان  



 

 

 
ة العمل بيعط  

 
 رقم الهاتف 

 
 االسم 

 
 الرقم 

 1  خالد مسلم الدبوبي  0795121166 تاجر
0796731284  رئيس جمعية شرق عمان لحماية البيئة    2 م.فرحان عيسى الدبوبي  

       3  منصور حميدان الدبوبي 0797988395 متقاعد
 4  زيدان حمد الدبوبي 0779505489 متقاعد
 5  محمد سالم الدبابيه 0796211819 متقاعد
 6 محمد حسين الدبابية  0796643047 متقاعد

 7  محمد عبد ربه الدبابيه  0790357994  لحماية البيئة  امين سر جمعية شرق عمان 
 8  احمد محمد الدبابيه 0772665716 طالب

0558080777 عاطل عن العمل   9 رسالن محمد الدهون  
7191580796 عاطل عن العمل   10   راشد امين الدبابيه  
 11 حمزة غازي الدبوبي 0772101080 عاطل عن العمل

 12 احمد امين الدبوبي  0796719158 عاطل عن العمل
8556353079 عاطل عن العمل  13 نسيم رائد الدبوبي  
 14 مصعب فواز الدبوبي 0770257121 عاطل عن العمل
 15 عبدالكريم فواز الدبوبي 0770257121 عاطل عن العمل
 16 ناصر علي الدبابيه 0796295083 عاطل عن العمل

 17 ثامر محمد الدبابيه 0797778890 موظف

الدبابيه خشافيهرئيس جمعية   18 عبد فالح الدبوبي   0796007981 
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SCOPING CONSULTATION SESSION 2015- ATTENDEES AND 

COMMENTS 







 
 

 

 

 Organization –الجهة  Note المالحظة  #
  Ministry of Environment –وزارة البيئة  conservation of Pastures المحافظة على المراعي  .1
  Ministry of Environment –وزارة البيئة    Landscape and Visual impacts عدم اإلضرار بالمنظر الطبيعي  .2
  Ministry of Environment –وزارة البيئة  Bio-diversity conservation المحافظة على التنوع الحيوي  .3
نظرا للظروف التي تطرأ على األردن نتيجة األحداث المجاورة   .4

 تحتاج المدارس في وزارة التربية إلى الدعم للوفاء بإلتزاماتها

السابع(  –ومنها مدرسة المناخر وهي مدرسة من )الروضة 
ذكور في المنطقة. الطلبة بعد السابع  مختلطة لعدم وجود مدرسة

 كم. 5يسيرون على األقدام 

Due to the current situation in the region that 

affects Jordan, public schools are in need for 
support to fulfill their commitments, including Al-
Manakher School (Kindergarten – 7

th
 Grade) for 

Both Girls and Boys because there is No Boys 
school in the village.  
Additionally students are forced to walk 5 km to 

precede their education after the 7
th

 grade.  

 Al-Manakher –األساسية  مدرسة المناخر

Primary School 

 There is a necessity to establish  a boys school in ضرورة وجود مدرسة ذكور  .5
the village 

 Al-Manakher –األساسية  مدرسة المناخر
Primary School 

 Building of five  Classrooms for the existing  school غرف صفية لتصبح مدرسة المناخر ثانوية 5بناء   .6
in order to become a high school  

 Al-Manakher –األساسية  مدرسة المناخر
Primary School 

 The school is in need for Playgrounds/open المدرسة بحاجة مالعب/ساحات/مظلة/لوازم مدرسية  .7

areas/school supplies 
 Al-Manakher –األساسية  مدرسة المناخر

Primary School 
 Supporting  Sakan Kareem (a Housing support دعم سكن كريم  .8

Program for least opportune areas)  
 Al-Manakher –األساسية  مدرسة المناخر

Primary School 
  Ministry of Environment –وزارة البيئة  .Impact of construction activities on Public health أنقاض الحفر وتأثيرها على الصحة العامة  .9

  Ministry of Environment –وزارة البيئة   Impact on  archaeological sites (if there is any) دراسة موضوع اآلثار )في حال وجودها(  .11
تأثر المشروع من الفيضانات واألمطار الشديدة واإلجراءات   .11

 التخفيفية لحماية المشروع

The effects of floods and heavy rainfall on the 

project, and the mitigation measures to minimize 
these effects  

  Ministry of Environment –وزارة البيئة 

أثر الوهج الذي قد ينتج عن الخاليا الكهروضوئية وتأثيره   .12
 خاصة على الطريق الرئيسي

Impact of solar  glare on the Main Roads  وزارة البيئة– Ministry of Environment  
 Energy and –هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 

Minerals Regulatory Commission 
  Ministry of Environment –وزارة البيئة   Disposal of broken photovoltaic cells التخلص من الخاليا الكهروضوئية التي تعرضت للكسر  .13
 Disposal of photovoltaic cells at the التخلص من الخاليا الكهروضوئية بعد إنتهاءعمر المشروع  .14

decommissioning phase 
  Ministry of Environment –وزارة البيئة 

 Ministry of Water and –وزارة المياه والري 

Irrigation 
 Ministry of Water and –وزارة المياه والري  .Impact on wadies, if there is any عدم التأثير على األودية إن وجدت  .15

Irrigation 



 

 

 Organization –الجهة  Note المالحظة  #
 Ministry of Water and –وزارة المياه والري   Constructing a detours for water flow basins ويالت لمجاري المياه إنشاء تح  .16

Irrigation 
حساب كمية الفيضانات التي يمكن أن تحدث وأثرها على   .17

تجريف التربة وقواعد اللوحات الشمسية إلى أي مدى يمكن أن 
 تنجرف التربة تحت القواعد

Calculating the flood flow that might occurred, and 
the effects of these floods on soil erosion, and the 

basis of the photovoltaic cells, to what extent the 
soil erosion can happen under these basis  

 Ministry of Water and –وزارة المياه والري 

Irrigation 

 Management of solid waste resulting from تباه إلى مخلفات العمال واإلنشاء والتخلص منها بعد اإلنشاءاإلن  .18
construction activities. 

 Ministry of Water and –وزارة المياه والري 

Irrigation 
 Ministry of Health –وزارة الصحة 

 Ministry of Water and –وزارة المياه والري   Traffic and infrastructure impact تأثير حركة الشاحنات  .19
Irrigation 

 Ministry of Water and –وزارة المياه والري  Impact of solid wastes, waste water and Oils أثر المخلفات الصلبة والسائلة والزيوت  .21

Irrigation 
 Ministry of Health –وزارة الصحة 

 Ministry of Water and –وزارة المياه والري   Solid waste management التخلص منها بطريقة آمنةجمع مخلفات العمل و  .21
Irrigation 

 Ministry of Interior –وزارة الداخلية 
  Ministry of Health –وزارة الصحة   Road Accidents حوادث الطرق  .22
  Ministry of Health –وزارة الصحة  Generated dust from vehicle Activities األغبرة الناتجة من حركة السيارات  .23
 Generated dust from Construction and drilling األغبرة الناتجة من عمليات البناء والحفر  .24

activities  
  Ministry of Health –وزارة الصحة 

 Energy and –هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 

Minerals Regulatory Commission 
الضجيج ومستوياته ومدى تأثيره على أقرب التجمعات السكانية   .25

 والمناطق التنموية القريبة )المشاريع(، المدارس والمساجد

Noise impact on the nearest populated area and 
the nearest development areas (Projects), schools 
and worship houses  

  Ministry of Health –وزارة الصحة 
 Energy and –هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 

Minerals Regulatory Commission 
في حال حدوث كسر لبعض المواد الداخلة في الصناعة مثل   .26

 الخاليا كيفية التعامل معها 

The emergency measures in case of accidental 
breaking of cells components (Hazardous wastes) 

  Ministry of Health –وزارة الصحة 
 Ministry of Interior –وزارة الداخلية 

 

  Ministry of Health –وزارة الصحة  .Medical examination for employees الفحوصات المهنية المراد إجراءها للعاملين )أولية ودورية(  .27
  Ministry of Health –وزارة الصحة   Employees training and Awareness raising التدريب والتوعية للعاملين  .28
  Ministry of Health –وزارة الصحة  Guidance Signs for employees اللوحات اإلرشادية للعاملين  .29
  Ministry of Health –وزارة الصحة   Personal protection equipment availability األدوات الوقائية ومالبس العمل   .31



 

 

 Organization –الجهة  Note المالحظة  #
 Environmental Measures intended to be made (PM2.5, PM10, TSPالقياسات البيئية المراد إجراءها )  .31

(PM2.5, PM10, TSP) 
  Ministry of Health –وزارة الصحة 

  Ministry of Health –وزارة الصحة   Handling and Disposal of E-wastes التعامل مع النفايات اإللكترونية والتخلص منها  .32
ضرورة الإللتزام بالمعايير البيئية لألضرار الناتجية عن   .33

 عمليات اإلنشاء 

The project should comply with the existing 
regulations and standard regarding the harmful 

impact coming out from the construction activities.   

 Energy and –والمعادن هيئة تنظيم قطاع الطاقة 

Minerals Regulatory Commission 

دراسة إمكانية تجميع مياه التنظيف على األلواح الشمسية   .34
إلستخدامها من قبل إدارة المشروع لدى المساحات الخضراء إن 

 وجدت أو لإلستخدام المنزلي عدا الشرب

Study the possibility of reusing cleaning wastewater 
from the photovoltaic cells, in order to be used by 
the project’s management for green areas 

(irrigation) or for household use except drinking . 

 Energy and –هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 
Minerals Regulatory Commission 

إعادة طبوغرافية األرض إلى الوضع الصحيح لتجنب تجميع   .35
المياه داخل المشروع وتشكل برك مائية قد تكون خطيرة على 

 المجتمع المحلي

Landscaping and rehabilitation of the project site to 
avoid forming of ponds inside the project area 

which might be dangerous for  local community  

 Energy and –هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 
Minerals Regulatory Commission 

 Ministry of Interior –وزارة الداخلية    Stakeholder Engagement إستمرار اللقاءات مع المجتمع المحلي  .36
 Give priority for local community in terms of إعطاء األولوية ألبناء المجتمع المحلي في فرص العمل  .37

employment 
 Ministry of Interior –وزارة الداخلية 

 Rangers -اإلدارة الملكية لحماية البيئة 
 Ministry of Interior –وزارة الداخلية  Support the local community التركيز على محور المسؤولية اإلجتماعية  .38
 Giving the local community special rates in terms of لمجتمع المحليتخفيض فاتورة الكهرباء لسكان ا  .39

electricity fees  
 Rangers -اإلدارة الملكية لحماية البيئة 


