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 مستند ملخص المشروع
 

 )IPP4(مشروع محطة المناخر لتوليد الطاقة  اسم المشروع

 األردن :البلد

  ٤٤٢٨٤ : معرف المشروع

 الكهرباء والطاقة القطاع

 قطاع خاص خاص/عام

 ٢٠١٢ أآتوبر ١٧ : تاريخ مجلس اإلدارة

 .تم مراجعة هيكل المشروع : الحالة

ية محتملة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار الحظ أنه لم تعد األردن دولة متلق
والتنمية بعد، ومع ذلك، فمن المتوقع صدور قرار من مجلس المحافظين بشأن 

 .٢٠١٢ سبتمبر ١٢وضعها بحلول 

:تاريخ اإلفصاح عن مستند ملخص المشروع
 :تاريخ تحديث مستند ملخص المشروع

  بإدارة االتصاالتيتم تعبئة هذا الجزء بواسطة محرر مستند ملخص المشروع

 :وأهدافهوصف المشروع 

 

 ١٠٠ يصل إلى ممتاز قرض يدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تقديم
 ٢٤٠إنشاء مشروع محطة توليد طاقة بإنتاجية  لتمويل مليون دوالر أمريكي

هناك حاجة ). "المشروع("في األردن  شرق عمان  آم١٥على بعد ، ميجاوات
ع لضمان تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية وجودتها في األردن ملحة للمشرو
 .المتقطعة المتجددة الطاقة للتوزيع المستقبلي لكميات آبيرة من وإعداد الشبكة
 األردنية بطرح مناقصة  بعد أن قامت حكومة المملكةالمشروع ويجري تطوير

 جميع سيتم بيعو .والتملك والتشغيل تنفيذه على أساس البناء، وسيتم تنافسية
 .الوطنية شرآة الكهرباء المخرجات إلى

  :ثالثة عوامل من لمشروع في التحول اينبع تأثير التأثير االنتقالي
من  مستدام منخفض الكربون اقتصاد نحو األردن مواتية النتقال تهيئة بيئة) ١(

 شبكةال الالزمة إلعداد االحتياطية المرنة وسريعة االستجابة القدرة خالل توفير
 .متقطعة طاقة المتجددةالمصادر لترآيب 

 إمدادات طاقة من خالل توفير ونموه تطوير االقتصاد األردني المساهمة في) ٢(
 .جودة عالية ذات مستقرةآهربائية 

القطاع  عاية التي تحت رمشاريعال من خالل دعم الملكية الخاصةتوسيع ) ٣(
 . وذات مناقصات تنافسيةالخاص

والتي ، ")الشرآة(" .ع.م.ش األردن القابضة ليفانت إس إي أيه شرآةل هو العمي :العميل
يمتلك . ض بناء وامتالك وتشغيل المشروعغرلتم تأسيسها في األردن خصيًصا 

 .شرآة ميتسوي وشرآاه المحدودةل٪ ٤٠ومن مؤسسة أيه إي إس ٪ ٦٠العميل 
 ٢٧عمليات في دير تعالمية مقرها الواليات المتحدة طاقة شرآة  إس إي أيه شرآة
أآبر التكتالت في واحدة من وهي عامة يابانية هي شرآة ميتسوي شرآة بلدا و
 .العالم

حجم التمويل المقدم من البنك األوروبي 
 :إلعادة اإلعمار والتنمية

  . مليون دوالر١٠٠مضمون يصل إلى محدود حق رجوع ذو قرض 

يل المطلوب من خالل تمويل يتم توفير المبلغ المتبقي من التمو من المتوقع أن
التابعة لحكومة الواليات المتحدة  االستثمار الخاص عبر البحار مؤسسةمشترك من 

 . سندات/أسهمرعاة قروض و
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  مليون دوالر أمريكي٣٦٠ :التكلفة اإلجمالية للمشروع

التأثير والتخفيف والتصنيف االجتماعي 
 :والبيئي

  التصنيف

 االجتماعية والبيئية سياسة التماشًيا معم) أ(الفئة  أنه من  علىالمشروع تم تصنيف
ذات الصلة  والوثائقتم إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي ، ٢٠٠٨ للبنك لعام

برنامج اإلجراءات  و،الفني غيروالملخص ، )خطة مشارآة الجهات المعنية(
اجعة وإبداء واإلفصاح عنها للعامة للمر واالجتماعيةالتخفيفية والمراقبة البيئية 

تقييم عبر البحار عن وأن آشفت مؤسسة االستثمار الخاص سبق  لقد .التعليقات
ونسخ سابقة من برنامج اإلجراءات  وملخص تنفيذي األثر البيئي واالجتماعي

 .التخفيفية والمراقبة البيئية واالجتماعية

  إجراءات العناية الواجبة  المتخذة والنتائج

بة االجتماعية والبيئية الخاصة بالبنك بالتعاون مع مؤسسة يتم إجراء العناية الواج
آما تم . االستثمار الخاص عبر البحار، التي تدرس أيًضا توفير التمويل للمشروع
اشتملت . تعيين مستشار مستقل لدعم عملية العناية الواجبة االجتماعية والبيئية

خبراء في الشئون البيئية إجراءات العناية الواجبة على زيارات إلى الموقع من قبل 
برنامج اإلجراءات تقييم األثر البيئي واالجتماعي وواالجتماعية، واستعراض 

  .التخفيفية والمراقبة البيئية واالجتماعية

 التوافق مع المتطلبات البيئيةبالمستقل أنه تم إنشاء المشروع  المستشار وأآد
ومع ذلك، فإن . التمويل الدوليةمؤسسة /البنك الدوليوقانون األردني واالجتماعية لل

المشروع لن يفي تماًما بتوجيهات االتحاد األوروبي الخاصة بمستويات االنبعاثات 
النبعاثات أآاسيد النيتروجين األحادية الناتجة عن المصانع الجديدة التي  الصناعية

 التغاضي عن هذا العنصر من منبد الف، ولذلك . وما بعدها٢٠١٢يتم إنشاؤها من 
سياسة الشئون االجتماعية والبيئة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لعام 

العناية الواجبة االجتماعية والبيئية الخاصة بالبنك الجارية للتحقق  تسعى .٢٠٠٨
فقد تكون للمشروع، ومع ذلك،  العامة ةضارة على الصح عدم وجود تأثيراتمن 

متطلبات االتحاد بموجب جديدة ال للمصانع من المسموح به أعلى  الغازيةاالنبعاث
  .األوروبي

برنامج اإلجراءات التخفيفية  والملخص الفني وخطة مشارآة الجهات المعنيةتتوفر 
والمراقبة البيئية واالجتماعية باللغتين اإلنجليزية والعربية على موقع الويب 
الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

shtml.44284/eia/project/pages/english/com.ebrd.www://http .
تقييم األثر نسخ مطبوعة من هذه المستندات وأنه تم اإلفصاح عن باإلضافة إلى 

ة مشارآة  باللغة العربية محلًيا في المواقع المحددة في خطئي واالجتماعيالبي
يتوفر تقييم . الجهات المعنية وعلى موقع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

 يوًما على األقل ٦٠األثر البيئي واالجتماعي لالستعراض العام وإبداء الرأي لمدة 
وقبل نهاية . قبل عرضها على مجلس إدارة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

  . عقد اجتماعات عامة في قرية المناخر القريبة لتلقي التعليقاتفترة اإلفصاح، يتم

سيقوم البنك بمراقبة تنفيذ المشروع عن آثب وسوف يقوم بزيارات إضافية للموقع 
 .أثناء عملية التشييد والتشغيل المستقبلي للمشروع

 .ال يوجد التعاون الفني

   حماد، محمد فراس / السيد بيانات االتصال بالشرآة
  الطاقة لتوليد عمان شرق طةمح

 المناخر بقرية المدهونة شارع
   ٣٠٩٩: ب.ص

  ، األردن١١١٨١عمان 
  +٩٦٢ ٤٢٩٣٢٠٠): المكتب(الهاتف 

  +٩٦٢ ٧ ٩٦٤٠١٣٥٢: الهاتف المحمول
  feras.hammad@aes.com : البريد اإللكتروني

 .شرآةالللتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، اتصل ب : فرص األعمال

 عدالالستفسار من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن المشروع فيما  :ستفسارات العامةاال
  :المشتريات

  +٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧٣٨٠: ، الفاآس+٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧١٦٨:الهاتف
 projectenquiries@ebrd.com: البريد اإللكتروني
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توضح سياسة المعلومات العامة آيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  علومات العامةسياسة الم
 لتشجيع زيادة الوعي، وذلك الجهات المعنية معتشاور باإلفصاح عن المعلومات وال

  .وعملياته واستراتيجياتهسياساته والفهم ل
  :نوان التالي في الع سياسة المعلومات العامةعلى نص ويمكن االطالع

http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

 إلتاحة الفرصةالمشاريع  آلية شكاوى  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةأنشأ آلية شكاوى المشاريع
 بشأن منظمات أآثر أوقبل شخص أو من  للشكاوى مستقل إلجراء استعراض
حتمل أن من الم أو، تسببت يزعم أنهاقد  والتي من قبل البنك المشاريع الممولة

لية آ الذي يحكم النظام الداخلي يمكن االطالع علىو. ضررفي إحداث  سببت
: شكاوى المشاريع في العنوان التالي

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf  
  : ويمكن االطالع على النسخة باللغة الروسية في العنوان التالي

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRus
sian.pdf  
  شهًرا١٢ إلى آلية شكاوى المشاريع في موعد ال يتجاوز وىاأي شك يجب تقديم

 يمكنك االتصال. لبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةل أموال آخر توزيع بعد
 أو pcm@ebrd.comعلى البريد اإللكتروني بمسؤول آلية شكاوى المشاريع 

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

 
 


