
 منطقة جنوب وشرق المتوسط إطار االستثمار المستدام للبنية األساسية البيئة والبلدية ل

  األردن :البلد
 ٤٤٤٨٨ :رقم المشروع

  البيئية والبلديةاألساسيةالبنية  :القطاع
 عام خاص/عام

 ب التصنيف البيئي
 ٢٠١٣) شباط( فبراير ١٢ :تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة

 راجعة الفكرة، وفي انتظار المراجعة النهائيةاجتياز م :الحالة
تاريخ اإلفصاح عن مستند ملخص 

 ٢٠١٢) تشرين األول( أآتوبر ٩ :المشروع باللغة اإلنجليزية

  

 وصف المشروع

 نو والديإطار المشارآة في األسهمضمن  مليون يورو ٤٥تقديم مبلغ يدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
، هااستردادالموارد و وإعادة تدوير ،وتقليل النفايات ،الطاقة والمياهاستخدام الموارد وآفاءة  لتي ترآز علىا للمشاريع

شرق و جنوبمنطقة  في البلديةالبيئية و األساسية يةفي قطاع البن موارد الطاقة المتجددة، وتعزيز النظيفةالتقنيات واستخدام 
  مليون يورو١٠إلى  يصل تمويلمن حساب البنك وآذا  مليون يورو ٣٥ ىإليصل  تمويلمن  ويتكون اإلطار .المتوسط

 .البنكيديره ) GESF( الخاص الطاقة الخضراء صندوقبل ممولة من ِق

 ر المرحلة االنتقاليةيتأث

أهداف المرحلة االنتقالية ستستهدف التي المرحلة االنتقالية عن طريق المشاريع الفرعية اإلطار تحديات سوف يتناول 
  :التالية

) EnPC (لطاقةا  توفيرعقود أداءمع الترآيز بشكل خاص على ) ESCO (شرآات خدمات الطاقةسوق تشجيع  •
  .حلول القطاع الخاص ضمن هيكل سوق تنافسيلتحسين 

 .المحليةالسلطات خدمات ل الذاتي، والقدرات بين مقدمي تعزيز آفاءة التشغيل، واالستقال •

 العميل

  . الحلول الفعالة في تقديم الخدمات البلدية في منطقة جنوب وشرق المتوسطتشجع شرآة خدمات الطاقة

 التمويل المقدم من البنك

  :اإلطار التمويلي من شريحتين يتكون

  مليون يورو ممولة من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية٣٥ •
 .يره البنكيد) GESF (صندوق الطاقة الخضراء الخاص مليون يورو من ١٠تمويل يصل إلى  •

 مشروع فرعي ١٥-١٢بما يصل إلى حوالي  مليون يورو، ١٫٧يبلغ متوسط احتياجات المشروع الفرعي الواحد حوالي 
  .متوقع

  



 تكلفة المشروع

  مليون يورو٤٥يصل التمويل إلى 

 األثر البيئي

 واالجتماعية الفوائد البيئية تقديمالقدرة على  وسيكون لها" ب "من الفئة المشاريع الفرعية يتم تصنيف من المتوقع أن
   .النهائية

وستتم  .المناسبة) ESDD( البيئية واالجتماعية العناية الواجبةإلجراءات يخضع و فرعي آل مشروع تصنيف يتموف س
التي يتم تجهيزها عند االنتهاء من البيئية واالجتماعية الخاصة بالمشروع  العملخطة  من خالل متبقية أي مخاطر إدارة
 . للبنكالبيئية واالجتماعيةمتطلبات الالتوافق مع لضمان ات العناية الواجبة البيئة واالجتماعية إجراء

 التعاون الفني

  :بما في ذلك، التعاون الفني من المشاريع الفرعيةسوف تستفيد ، األصلي اإلطاربموجب 

 .ة قبل توقيع المشروع وخالل فترة التنفيذ الطاق آفاءةوالعناية الواجبة، بما في ذلك مراجعةالفنية للتقييم المساعدة  •
 جنوب وشرق المتوسطمنطقة الحالي ل الطاقةآفاءة   مراجعةبرنامجالطاقة من خالل آفاءة وسيجري مراجعة 

  .آلية االتحاد األوروبي لتسهيل االستثمار في منطقة الجواربتمويل من 
اء العناية الواجبة القانونية عن طريق العقد اإلطاري مع وإجرالقياسية القانونية المستندات إلعداد الفنية المساعدة  •

. تم تصميم هذا اإلجراء لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف معامالت العمالء. على مستوى آل دولةمستشار خارجي 
لمراجعة المساعدة الفنية المقدمة للعمالء ) IFRS (الدوليةإعداد التقارير المالية معايير النظر في ا أيًضآما يتم 
  .المحددين

 .المختارة ولتطوير اإلطار سوقالدراسات لمشاريع التنمية التي قيد اإلعداد واألبحاث والفنية تقديم المساعدة  •

 بيانات االتصال بالشرآة

  ا منصوروفانودير
  رئيسيمصرفي 

   البيئية والبلديةاألساسيةفريق البنية 
   إلعادة اإلعمار والتنميةالبنك األوروبي

  ، لندن، المملكة المتحدةEC2Aوان إآستشانج سكوير، 
  com.ebrd@mansuron :بريد إلكتروني

  +٤٤ ٢٠ ٧ ٣٣٨ ٦٠٩٣: هاتف

 فرص األعمال

 .للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، اتصل بالشرآة

 االستفسارات العامة

  :ستفسار من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن المشروع فيما عدا المشترياتلال
  +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 ومات العامةسياسة المعلتوضح 
 ت المعلومات العامةنص سياسا. الجهات المعنية، وذلك لتشجيع زيادة الوعي والفهم لسياساته واستراتيجياته وعملياته

 آلية شكاوى المشاريع

 إلتاحة الفرصة إلجراء استعراض مستقل للشكاوى من  آلية شكاوى المشاريعأنشأ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
بب قبل شخص أو أآثر أو منظمات بشأن المشاريع الممولة من قبل البنك والتي قد يزعم أنها تتسبب، أو من المحتمل أن تس

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

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

 شهًرا بعد آخر توزيع أموال للبنك األوروبي ١٢ في موعد ال يتجاوز آلية شكاوى المشاريعيجب تقديم أي شكاوى إلى 
 أو pcm@ebrd.com على البريد اإللكتروني آلية شكاوى المشاريعيمكنك االتصال بمسؤول و. عمار والتنميةإلعادة اإل

مكتب التمثيل الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لديك للحصول على المساعدة إذا آنت غير متأآد بشأن 
 .ديم الشكوى فيهاالفترة التي يجب تق

 

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

  .بي إلعادة اإلعمار والتنميةالسياسة الرسمية للبنك األورو

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


