
   خورفعالمشروع الفرعي محطة 

 األردن :البلد
 ٤٤٤٨٩ :رقم المشروع

  البيئية والبلديةاألساسيةالبنية  :القطاع
 خاص خاص/عام

 ب التصنيف البيئي
  ٢٠١٢ )آانون األول ( ديسمبر١٨ :تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة

 اجتياز مراجعة الفكرة، وفي انتظار المراجعة النهائية :الحالة
يخ اإلفصاح عن مستند ملخص المشروع باللغة تار

 ٢٠١٢ )تشرين األول ( أآتوبر٩ :اإلنجليزية

  

 وصف المشروع

مؤسسة ) ESCO(  لشرآة خدمات الطاقة مليون يورو١٫٢مبلغ يدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تقديم 
لمنطقة جنوب تمويل بموجب إطار االستثمار المستدام لاسيتم توفير .  سنوات يستند إلى األداء٩ لمدة  بموجب عقداحديًث

محافظة الزرقاء في في تقع و التي خخربة رفع المياه في وسوف يساعد على إعادة تأهيل وتشغيل محطة وشرق المتوسط، 
  .األردن

 )ESCO(  شرآة خدمات الطاقةسوف تقوم. و من استهالك الطاقة في محطة رفع خسيشمل المشروع تدابير مبتكرة للحد
الالزمة للتشغيل السليم المساعدة اآلالت وتدابير توفير الطاقة بما في ذلك جميع مكونات النظام توريد تصميم وترآيب وب

  .للمرافق

، من أردنيةاستشارات هندسية شرآة ) المستشار للهندسة (إنجيكون هي ملكية مشترآة بين شرآة شرآة خدمات الطاقةإن 
، وهي )SGI (ا انجينرياستوديو غاليشرآة ، وتوفير الطاقة، وهي شرآة خدمات إم&كون أوإنجي خالل شرآتها التابعة

  ").الراعاة"ا ليهما مًعإ شاري(والطاقة  والمياه شرآة استشارات إيطالية متخصصة في البيئة

 ر المرحلة االنتقاليةيتأث

  : منتأثر المرحلة االنتقالية  أن ُيستمدمن المتوقع
  ؛أداء الطاقة عقودعن طريق  توفير الطاقةالخاصة ب االستثماراتمويل تطرق جديدة لإظهار  )١(
   المرآزيةشديد في قطاع المياه إشراك القطاع الخاص )٢(

 العميل

 .ورفع خمحطة ل المقاول كونتس التي شرآة خدمات الطاقة هو شرآة رفع خومحطة للمشروع الفرعي لالعميل 

 التمويل المقدم من البنك

  مليون يورو١٫٢

 ة المشروعتكلف

  مليون يور٢٫٤تصل إلى 



 األثر البيئي

األداء تحسين   من خاللالنهائية الفائدة البيئية يؤدي المشروع إلى ومن المتوقع أن .)ب(من الفئة  المشروع تم تصنيف
  .المرتبطة بهتوفير الطاقة و التشغيلي

ذلك  تأآيد ه سيتمعلى الرغم من أن،ضئيلة للغاية هتسليموالمشروع بتشييد  المرتبطة المخاطر المتبقيةمن المحتمل أن تكون 
  .العناية الواجبة خاللمن 

من خالل ) ESDD( المكافئة الملحرواسب  آثافة  قياسعن طريق تحديدهايتم  متبقية مخاطرآثار أو أية النظر في سيتم 
  .تنفيذ المشروعخالل ) ESAP(إلكترونية  واحدة تقييم عملية

 )ةالنهائي الموافقةآثافة رواسب الملح المكافئة وقبل  بعد االنتهاء منمستند ملخص المشروع  نهذا القسم مسيتم تحديث (

 التعاون الفني

العناية الواجبة االجتماعية والبيئية ، بما في ذلك الفنية دراسة الجدوى تمويلب البلديةوالبيئية  األساسيةالبنية  حدةوستقوم 
 .والفنية الماليةو

 لشرآةبيانات االتصال با

  طارق زريقات/ األستاذ
   األردن– ١١١٩٠ان  عّم- ٩٢٦٩٦٣. ب. ص

  )٢٠٥داخلي ( +٩٦٢ ٦ ٤٦٠٢١٢٠: هاتف
  +٩٦٢ ٦ ٤٦٠٢١٣٠: فاآس

  com.engicon@tzuriekat: بريد إلكتروني
  com.ngicone.www: موقع الويب

 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: إلكترونيبريد 

 سياسة المعلومات العامة

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

 آلية شكاوى المشاريع

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

:  في العنوان التالي آلية شكاوى المشاريعويمكن 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 ١٢ في موعد ال يتجاوز آلية شكاوى المشاريعى إلى يجب تقديم أي شكاو
 أو pcm@ebrd.com على البريد اإللكتروني آلية شكاوى المشاريعويمكنك االتصال بمسؤول . إلعادة اإلعمار والتنمية

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

 

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 

  .السياسة الرسمية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

ومن ثم فلن يتم تحديثها . في نفس توقيت إعداد النسخة اإلنجليزيةمستند ملخص المشروع يتم إعداد هذه النسخة العربية من 
 .نسخة اإلنجليزيةما لم يتم تحديث ال

 


