
 أجهزة منزلية – يونيفرسال

  مصر :البلد
 ٤٤٠٠١ :رقم المشروع

  التصنيع والخدمات :القطاع
 خاصقطاع  خاص/عام

  ب التصنيف البيئي
 ٢٠١٢  )آانون األول(ديسمبر  ١٨ :تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة

 موافقة مجلس اإلدارة، وفي انتظار النهائيةمراجعة الاجتياز  :الحالة
عن مستند ملخص تاريخ اإلفصاح

 ٢٠١٢) الثانيتشرين (نوفمبر  ١٩ :المشروع باللغة اإلنجليزية

 وصف المشروع

 مليون جنيه ١٥٠ إلىيصل  األجل طويلقرض ممتاز مضمون  تقديم يدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
إنشاء إآمال  عملية لتمويل )ش م م( يونيفرسال للصناعات المعدنية لشرآة) مليون دوالر أمريكي ٢٥ حوالي(مصري 

  .الغساالت تصنيععلى  المقترض قدرة لزيادة، صناعيةشراء معدات ، بما في ذلك للشرآةمصنع 

 ر المرحلة االنتقاليةيتأث

يتم أو  امحلًيإما  في مصر ةالمتوفرالمحلية  جميع األجهزةيتم تجميع حالًيا، : الناجحة إعادة الهيكلةعمليات ل أثر التقليد  .أ 
 متوقعالتقليد المع و .نطاق إلى السوقواسع ال صنيعمرفق ت بتوفيرالمشروع هذا يقوم سوف . جمن الخار استيرادها

 من مجرد التجميع البسيط إلى التصنيعالشرآات المصنعة لألجهزة المنزلية في مصر تنتقل ، للفرص والفوائد
 :سوف ، فإن المشروعهذا التحول من خاللو .المتكامل

المعرفة تحسين من شأنها ، والتي في مصر نطاق واسعإنتاج الغساالت على  الحديثة في التكنولوجيا يدخل •
تمتلك شرآة  .هذه الصناعة فيالعاملة خرى األشرآات الجميع  وبالتالي في، الشرآة العاملين فيمهارات لدى الو

من  ةالمصنوع المسبوآاتقوالب  مثل جديدةتقنيات قوي يقوم بتطوير تطوير أبحاث و فريقيونيفرسال 
 تحسينات تكنولوجية األخرى االبتكارات بعض تتضمنو. وما إلى ذلك الداخلية،الحلة  تصاميم، وتحسين نتيمونيااأل

أي آمية ( جزئيال حملال استخدامالقدرة على اختيار ، مثل والكهرباء مسحوق الغسيل آفاءة استخدامتؤدي إلى زيادة 
المصنع اإلنتاج في صميم وفي مجال الت الجديدةتقديم تلك التقنيات سيتم  .الغسيل دورةومقاطعة  ،)مالبس صغيرة

 .البنك األوروبي إلعادة التعمير والتنميةبالقرض المقدم من الممول  الجديد
 أآبر إنتاج على نطاقب فعالةالغير  الحالية المرافق سيتم استبدالحيث ، آفاءة اإلنتاج إيجابي على تأثير يكون له •

الطاقة تعد . الخدمات اللوجستيةو والمشتريات إلنتاجا يفجودة والمعدم الكفاءة أآثر آفاءة، والقضاء على و
أآثر التكلفة و تنافسية بطاقةستبدال حتاجان لالتمنخفضة و في مصرالتصنيع في قطاع جودة األصول و اإلنتاجية
 .حديثواحد مصنع غير الفعالة إلى متعددة ال من المصانع الحالية خطوط التجميع بتحويل سيقوم العميل. حداثة

لنقل  الخدمات اللوجستية عدم آفاءة، مما أدى إلى مناسبةوفي مواقع غير صغيرة  قائمةالمصانع التجميع القديمة ف
 .للتطبيق قابلغير ا خياًرتلك المصانع أو توسيعها  تحديثواعتبرت مسألة  ؛وتعقيدها المكونات

 .احلًيصنعة مال المكونات نسبة من خالل زيادة المنتجات النهائية في اإلنتاج المحلي قيمةزيادة آبيرة في ب حسمي •

 تحقيقلسعى وآمة الشرآات وتحب التزام قوي الديهيونيفرسال شرآة : إدارة األعمالو لحوآمة الشرآات وضع معايير  .ب 
الشرآة تعمل حيث  .حوآمة الشرآاتباإلضافة إلى  ةواالجتماعي ةيالبيئجوانب الو نتاجاإلمجاالت  المعايير الدولية في

 ‘SAP’برنامج إدارة األعمال (وإدارية شامل ة يمحاسبرير إعداد تقانظام  تقديم إلىتهدف و ملكيتها هيكل تبسيط على
في االستخدام الميزات غير شائعة  ةهذف – ٢٠١٤بحلول عام  )بعد في مصر العديد من الشرآاتالمستخدم في غير  –

 .الشرآات الخاصة األخرىمن قبل به يحتذى ا قوًي مثاالالشرآة ، وسوف تصبح مصر
. المصنعلتشغيل من ذوي الخبرة الدولية ومهندس  مدير ١٥ حوالييين يونيفرسال إلى تعتطمح شرآة : نقل المهارات  .ج 

 .الدولية ا للمعاييروفًق شاملة وبرامج تدريب إجراءات تشغيلية قويال دارةاإلفريق يقدم  أن ومن المتوقع



  العميل

في  البداية فيعملت ، ٢٠٠٦في عام  تأسست. يونيفرسالمجموعة  هي جزء من المعدنية يونيفرسال للصناعات شرآة 
 آجزء منو ،٢٠١٠في عام و. )البوتجاز(الغازي  مواقد الطهيل الالزمةحددة ذات المقاسات الم األلواح المعدنية تصنيع

الغساالت أصبحت منذ ذلك الحين و ،الشرآة مجموعة منتجاتإلى  الغساالتتجميع نشاط ة ضافإتم  األعمال، إعادة هيكلة
  .األساسية للشرآة منتجاتالمن  ةمياألماالفتحة  وذاتالفتحة العلوية وذات ذات الحوضين 

  التمويل المقدم من البنك

 مليون جنيه ١٥٠ صل إلىي األجل طويلممتاز مضمون  قرض تقديم يدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
  ).مليون دوالر أمريكي ٢٥ حوالي(

 تكلفة المشروع

  )أمريكيمليون دوالر  ٨٤حوالي (مليون جنيه مصري  ٥١٠ 

 األثر البيئي

برنامج لبيئي واجتماعي  تحليلوتتضمن  ،استشاري مستقل من قبل البيئية واالجتماعيةالعناية الواجبة تم إجراء . )ب( الفئة
مراجعة على إجراء و، )المشروع(ويشمل إآمال إنشاء المصنع وشراء المعدات الخاصة بتصنيع الغساالت ، االستثمار

  .البيئي واالجتماعي الشرآات أداءرآة فيما يتعلق بالش مستوىل مستوى عال

متطلبات األداء الخاصة ’تمتلك القدرة المؤسسية لتنفيذ يونيفرسال أن شرآة  البيئية واالجتماعيةالعناية الواجبة أآدت 
بالنسبة لألمور المتعلقة بالجوانب البيئية واالجتماعية التي حددها االستشاري، فسوف تحتاج إلى و. مع مرور الوقت ‘بالبنك

  .من آثارها عن طريق تطبيق خطة عمل الجوانب البيئية واالجتماعية المعالجة والتخفيف

المرآبات العضوية و دقيقةالوالمواد  المعادن من التلوث المحتملالمستقبلية بللعمليات  البيئية الرئيسية اآلثار ترتبط
المواد الخطرة معالجة وإعادة التدوير، و، وإدارة النفايات والدهانات المعالجة السطحية للمعادنأنشطة  بسببالمتطايرة 

أقرب  منآيلومتر  ٥ حواليعلى مسافة  موقع المشروع يقع .وغيرها والضوضاءالنقل، التخزين والنفايات، وإجراءات و
  .السالمة العامة تأثيرات محدودة على هناكفالي ، وبالتسكنية منطقة

 .التوازن بين الجنسينالموجود في ختالل االيما يخص فترتبط بالنمط المعروف في مصر فقد  القضايا االجتماعيةأما 
الثقيلة والمعدات لضوضاء لنظًرا لتعرضهم  العمالمرتبطة ب سالمةالالمخاطر التي تهدد والصحة المهنية يمكن أن تكون و
 وتدريب معدات الوقاية الشخصية، وتوفير موقف آل لمخاطرالمناسب تقييم طريق المن عن تقليلها المواد الخطرة ويمكن و

  .الموظفين

 من بين أمور أخرىمع الشرآة، وتتضمن شروطها الرئيسية خطة عمل الجوانب البيئة واالجتماعية لم يتم االتفاق بعد على 
  :ما يلي

 للموقع الجديد؛والتصريح تقييم األثر البيئي خاصة بجهاز شئون البيئة المن الحصول على الموافقة الرسمية  •
 ؛)OHSAS1800و ISO14001على أساس معايير (البيئية تطوير نظام إدارة الصحة والسالمة  •
 تقديم لجان تمثيل العمال؛ •
 ؛ينالمقاولإدارة تحسينات  •
 تحسينات إدارة المواد الخطرة؛ •
 ؛التلوثالحد من ترتيبات آفاءة لتقييم منع التلوث وع المصنأفضل التقنيات المتاحة عند تشغيل تنفيذ تقييم  •
 ؛في الموقعالستجابة لحاالت الطوارئ المعدة لخطط ال •
 ؛بالمصنع الخاصسطول األتنفيذ خطط إدارة حرآة  •
المشارآة  تحسين اإلفصاح عن المعلومات والتشاور مع أصحاب المصلحة العامة من خالل تنفيذ خطة •

 .المجتمعية



 حوادث أو حوادث أيب هإخطار، باإلضافة إلى إلى البنك السنوية التقارير البيئية واالجتماعية ةالشرآ تقدموف س
مراجعة  من خالل ‘لمتطلبات األداء الخاصة بالبنك’ا وفًق للمشروعواالجتماعي البيئي  األداء بتقييم سيقوم البنك. يةادم

  .دوريةمراقبة القيام بزيارات و عميلالمقدمة من ال التقارير

 التعاون الفني

  ال يوجد 

  فرص األعمال

 .للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، اتصل بالشرآة 

 االستفسارات العامة

  :لالستفسار من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن المشروع فيما عدا المشتريات
  +٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧٣٨٠: ، فاآس+٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧١٦٨ :هاتف

 projectenquiries@ebrd.com: بريد إلكتروني

 سياسة المعلومات العامة

آيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باإلفصاح عن المعلومات والتشاور مع  سياسة المعلومات العامةتوضح 
 نص سياسات المعلومات العامة. سياساته واستراتيجياته وعملياتهالجهات المعنية، وذلك لتشجيع زيادة الوعي والفهم ل

 آلية شكاوى المشاريع

وى من إلتاحة الفرصة إلجراء استعراض مستقل للشكا آلية شكاوى المشاريع أنشأ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
قبل شخص أو أآثر أو منظمات بشأن المشاريع الممولة من قبل البنك والتي قد يزعم أنها تتسبب، أو من المحتمل أن تسبب 

: في العنوان التالي آلية شكاوى المشاريع ويمكن االطالع على النظام الداخلي الذي يحكم. في إحداث ضرر
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf  ويمكن االطالع على النسخة باللغة الروسية في العنوان

  http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf: التالي

شهًرا بعد آخر توزيع أموال للبنك األوروبي  ١٢في موعد ال يتجاوز  آلية شكاوى المشاريعتقديم أي شكاوى إلى  يجب
أو  pcm@ebrd.comعلى البريد اإللكتروني  آلية شكاوى المشاريعيمكنك االتصال بمسؤول و. إلعادة اإلعمار والتنمية

الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لديك للحصول على المساعدة إذا آنت غير متأآد بشأن مكتب التمثيل 
  .الفترة التي يجب تقديم الشكوى فيها

ومن ثم فلن يتم تحديثها . في نفس توقيت إعداد النسخة اإلنجليزيةمستند ملخص المشروع يتم إعداد هذه النسخة العربية من 
  .النسخة اإلنجليزية ما لم يتم تحديث

 

قد يتم تغيير . مجلس إدارة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةقبل عرضها على  مستندات ملخص المشروعيتم إنشاء 
على أنها تمثل  مستندات ملخص المشروعال يجوز اعتبار . مستند ملخص المشروعتفاصيل المشروع بعد اإلفصاح عن 

  .وروبي إلعادة اإلعمار والتنميةالسياسة الرسمية للبنك األ


