
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 

Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 



  مركز العبدلي/  ”AURP“لمنطقة العبدلي  التطوير العمراني : اسم المشروع
 األردن البلد: األردن

 79054 رقم تعريف المشروع: 
 العقارات قطاع األعمال: 

 القطاع الخاص القطاع العام / القطاع الخاص: 
 3002تموز / يوليو  32 : انعقاد مجلس اإلدارةتاريخ 

 مرحلة مراجعة المفهوم، وهو بانتظار المراجعة النهائيةاجتاز المشروع  الوضع الراهن: 
تاريخ اإلفصاا  عان وقيقاال خ صاال المشاروع 

"PSD" : 
 تاريخ تحديث وقيقال خ صال المشروع: 

  ُتمأل هذه الخانة من محّرر وثيقة خالصة المشروع في قسم االتصاالت

 مليددة مددنض قددر  ( EBRDالبنددا األوروبددي ة ددادا اة مددار والتنميددة   يدددر  وصف المشروع وأهدافه:
لددددد م زنجدددداز المرحلددددة  ،مليددددون دوالر كمريكددددي 00 لغايددددةتصددددم قيمتدددد  ، ممتدددداز

األولددم مددن مشددروع التطددوير العمرانددي لمنطقددة العبدددلي، وهددو  بددارا  ددن  مليددة 
مديندددة قلددد  فدددي  سدددبش زشدددغال موقددد  كمشدددروع متعدددّدد االسدددتعمام لتجديدددد كبدددر  

ان، كمددا كّندد  المشددروع األكبددر مددن نو دد  فددي منطقددة جنددو  وشددرش المتوسددط  ّمدد
 SEMED.) 
 

لبيددد   وتشددغيم مركدددز   خد م  وائددد القدددر  فددي تمويدددم  مليددة تطدددوير  وسددوت ُتسدددت  
  ويسدددّمم فيمددددا بعدددد بلفددددظ  ، وتددددوفير وسدددائم الّترفيدددد بالتجزئدددة ، والبيدددد ةاألطعمددد

العبدددددددددلي"  ركددددددددزشددددددددركة "م ا  "المركددددددددز" كو "المشددددددددروع"(، تقددددددددوم بتطددددددددويره حاليدددددددد
فددددي قلدددد  مشددددروع التطددددوير العمرانددددي لمنطقددددة العبدددددلي،  الواقدددد قتددددر "(،  "المُ 

جدددذ  واسدددتقطا  الندددا  زلدددم  ترسددديخّيا  ُيسدددا د فدددي توليدددد  وامدددمويددديّدو دورا  
  .خدمة  للبرنامج األوسوذلا  ،المركز

 
لكدددي ُيصدددبض مقياسدددا  جاهددددا   مشدددروع التطدددوير العمراندددي لمنطقدددة العبددددلييسدددعم 
شرش األوسط وشدمام ُيقتد  ب  من حيث التطوير المستدام في منطقة ال مرجعيا  
، كاريدددة خارقدددة ُتسدددتخدم للمدددرا األولدددمبمدددا يددد تي بددد  مدددن حلدددوم ابتوذلدددا  ؛كفريقيدددا

 مدددوّفرا، وتصددداميم مركزيدددة  لدددم منظومدددات تدفئدددة وتبريددددتلدددا الحلدددوم وتشدددتمم 
 وبندا للطاقة، وكحدث المستجدات في مجدام التركيبدات الميكانيكيدة والكهربائيدة، 

لطاقة المتجددا والمتكاملة، ومنظومات لمعالجة المياه العادمة وة ادا لمصادر 
تلددا كهميددة  كبيددرا للمنطقددة، وكددذلا تسددتخدم كلهددا تكتسددي  ،تدددوير الميدداه الرماديددة
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التكنولوجيددات الخاصددة بالمبدداني الخمددرا  ومنظومددات التخطدديط كحدددث الحلددوم 
الفترا كثنا  موسم المطر  التي ُتجم  اةدارية. ويتّم توجي  حصاد مياه األمطار 

ليدتّم  ،كانون األوم زلدم ذذار( زلدم مسدتود ات ميداه األمطدار التابعدة للبلديدةمن 
 استخدامها في تعوي  الّنقص في موارد المياه البلدية. 

ُد المشروع بطاقة التدفئة والتبريد المركزية من الشركة األردنية للطاقدة  وَّ سوت ُيز 
لتزويددددد التدفئددددة والتبريددددد المركددددزو  شددددركة خاصددددةوهددددي كوم  – ”JDE“المركزيددددة 

بمنطقة جنوبي وشرقي المتوسط. وسوت تقوم الشدركة األردنيدة للطاقدة المركزيدة 
 لدم زيدة بمقتمدم  قدد لتزويدد الطاقدة بتزويد منطقة العبدلي كلها بالطاقة المرك

 األدا . كسا 
 

ووسدددائم  األطعمدددة والمددد كوالتيمِّن كمدددا كهددددات المشدددروع فهدددي  تدددوفير مكدددان ُيددد
الّترفيددد  والبيددد  بالتجزئدددة فدددي منطقدددة تفتقدددر زلدددم هدددذه الخددددمات، ود دددم التطدددوير 

ان، والمسددا دا فددي تددوفير فددرص التشددغيم للسددكان العمرانددي فددي قلدد  مدينددة  ّمدد
المحليدددين، وتطدددوير المبددداني بطريقدددة مسدددتدامة زلدددم حدددد  كبيدددر. وباةمدددافة زلدددم 

زمافية للبي  بالتجزئة لألغذيدة والمنتجدات  سبال  سوت ُيوّفر ذلا، فإّن المشروع 
 الزرا ية والحرت اليدوية الُمنتجة محلّيا .

 
 دن فيد  احدا، وسوت تزيد مسداحة البندا  اةجماليدة ُينفَّذ المشروع  لم مرحلة و 

ن مددددن مسدددداحات قابلددددة تتكددددوّ  ،طوابددددش 9متددددر مربدددد ، وتتدددد لت مددددن  334.000
موقت  3.900طوابش تحت سطض األر  تّتس  لما مجمو    9للت جير، ومن 

نو يددددة  الميددددة المسددددتو ، تكددددون  اتحامسددددكددددذلا سدددديوّفر المشددددروع للسدددديارات. 
ساسددي لكددم مرحلددة فر يددة مددن المشددروع، ابتدددا   مددن العنصددر األهددي  االسددتدامةُ 

وانتها   باةنشا  والتشغيم، وذلا باستخدام الحلوم الجديددا  ،التخطيط والتصميم
 واالبتكارية للمرا األولم في المنطقة.

 
يوّفر فرص  مم وفرصدا  مهنيدة للسدكان المحليدين وت المشروع س من المهّم كنّ 

 فيما يتعلدش دم المساواا في منض الفرص االقتصادية مس لة  ن طريش معالجة 
الشددبا  كثنددا  مرحلددة اةنشددا  والمرحلددة التشددغيلية  ندددما ُتسددتحدُث ذالفددا   ديدددا ب

والخبدرات الحديثدة  المهدارامن فرص العمم الجديدا، زلم جان  نقم معظم سبم 
لم الجهات المعنية صاحبة المصلحة.  في هذه الصنا ة زلم السوش المحلية وا 

 
وبصدورا  امدة، فدإن المشدروع سدوت يدد م التطدوير العمراندي لهدذه المنطقدة مددن 
المدينة  ن طريش المسا دا فدي زنشدا  منطقدة ك مدام مركزيدة جديددا فدي مديندة 

و يحفددز تنفيددذ المزيددد مددن االسددتثمارت ، األمددر الددذسددبش زشددغال  مددان فددي موقدد  
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 محور جديد لميسسات األ مام في هذه المنطقة.با تبارها في هذه المدينة 
 االنتقالي للمشروع،  لم األرجض، من العناصر التالية  األثر سوت ينبثش  األقر االنتقالي

  نقددم المهددارات والحصددوم  لددم فددرص العمددم كثنددا  مرحلتددي زنشددا  المشددروع
 وتشغيل . 

 الناشدطين فدي المنطقدة  دن طريدش البرهندة نرين اآلخريلمطوّ ل وم  معايير، 
والمسدددتخدمة سدددتدامة المبدداني الخاصددة بالحلددوم واألسددالي  التقنيدددة المتقّدمددة ل

  في المشروع.
هدددي شدددركة مسددداهمة خاصدددة، ت سسدددت بموجددد  القدددوانين و شدددركة مدددوم العبددددلي،  العميل:

األردن، وشركة العبددلي لالسدتثمار  –األردنية، وتملكها شركة العقارات المتحدا 
 والتطوير، وهي شركة  امة مساهمة محدودا.

 
( فهدي ُمطدّور شدركة  امدة مسداهمة محددوداكما شدركة العبددلي لالسدتثمار والتطدوير  

الخطدددددة الشدددددمولية لمشدددددروع التطدددددوير العمراندددددي لمنطقدددددة العبددددددلي. وكمدددددا شدددددركة 
بالكامدم لشدركة العقدارات مملوكدة  تابعدةفهي شركة األردن،  –العقارات المتحدا 

المتحدددا  "الرا يددة"(، وهددي زحددد  شددركات التطددوير العقددارو الرائدددا فددي منطقددة 
 تعمددم فدي قطا دات مختلفددة كقطداع البيدد الشدرش األوسدط وشددمام كفريقيدا، والتدي 

المكتبيدددة والسدددكنية. وكمدددا الشدددركة "الرا يدددة" فهدددي  بالتجزئدددة، والمددديافة والمبددداني
الشركة التي تقود زدارا المشدروع، وهدي شدركة مدرجدة  لدم قائمدة سدوش الكويدت 

، كمدددا كنهدددا زحدددد  الشدددركات الفر يدددة التابعدددة 0507لدددألوراش الماليدددة مندددذ  دددام 
 .”KIPCO“الكويت  القابمة( لشركة مشاري  

التموياال ماان البنااب األوربااي إلعااادة اإلعمااار 
 ":EBRDوالتنميال "

 مليون دوالر كمريكي كحد كقصم. 00 لغايةقر  ممتاز تصم قيمت  

 مليون دوالر كمريكي.  355 إجمالي كلفال المشروع:
واالجتمااااااعي للمشاااااروع   البيئاااااينيف التصااااا

 األقر: واألقر الذي ُيخّلفه  وتخفيف ذلب
 ة ددادا اة مددار والتنميددةصددنت البنددا األوروبددي  تصاانيفاا المساا : -0

هذا المشروع فدي الفئدة " "، ممدا يعندي كّند  تطلّد  زجدرا  تحليدم بيئدي 
واجتمدا ي لد  مدن جاند  البندا األوروبدي، وذلدا وفقدا  للسياسدة البيئيدة 

. راج  الموقد  اةلكتروندي ولمتطلبات األدا  3000واالجتما ية لعام 
   التالي

http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/2008policy.pdf  
للمشروع ذثار بيئية واجتما ية من الممكن معالجتها بسهولة من خدالم 

 تدابير التجن  و خطة  مم.
األوربدي ة دادا  ككمم العميم استبيانات من البندا الواردة:المعلوماا  -2

 حزيددددران  تتعلددددش بدددداألمور البيئيددددة واالجتما يددددة اة مددددار والتنميددددة
(، والتدددددي تدددددم مراجعتهدددددا مدددددن قبدددددم مدددددوظفي الددددددائرا البيئيدددددة و 3002

http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/2008policy.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/2008policy.pdf
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باةمددافة الددم تقريددر االجتهدداد الواجدد  التقنددي االجتما يددة لددد  البنددا 
قام موظفدو البندا  كما (.3002مستقم  ذيار من قبم خبير استشارو 

بزيارا الموقد  لدراسدة القمدايا البيئيدة واالجتما يدة وكيدة تددابير تخفيدت 
  . 3002الزمة في حزيران 

وع  مدددال  تنمويدددا  ويعتبدددر هددذا المشدددر  القضاااايا البيئياااال و االجتماعياااال: -2
مدددمن مشدددروع ككبدددر للتطدددوير العمراندددي، لددد  كهددددات مسدددتدامة  راسددخا  

مختلفدددة، مثدددم اسدددتخدام الميددداه الرماديدددة، وتركيددد  نظدددم تدفئدددة وتبريدددد 
وكظهدر االجتهداد الواجد  كن البندا   للمشداا. مسداحات تزويددمركزية، و 

 و الممارسة الدولية الجيدا. وفش القانون المحلي  تم تنفيذهقد 
وسدتتناوم سدجم  قيدد اال دداد هدي خطة العمدم البيئدي واالجتمدا ي زن

تدددددقيش  لددددم ، و الشددددكاوو العامددددة والعماليددددةذليددددات  األدا  البيئددددي، و
الحرص  لم حياا الفرد والوقاية من الحرائش، وكنشطة تقاسم للمناف . 

فدددي مدددن المتوقددد  كن تشدددمم هدددذه األنشدددطة اسدددتخدام المسددداحة العامدددة 
 م الثقافدددة المحليددة والبيئيدددة وككشدداا صدددغيرا لبيددد  المركددز التجدددارو لددد

المنتجددات المحليددة والتقليديددة لددد م الثقافددة المحليددة و التددراث و ك مددام 
 النسا  و الشبا . 

االطدددر االقليميدددة لدددد م الطاقدددة المسدددتدامة فدددي  خبيدددر استشددداروسدددوت يشدددارا  التعاون الفني: 
 مراجعدةب المستشدارُ  سديقومو . من حكومة اسبانيا ةللمشاري  البيئية المبنية الممول

 جدددو  جواندد  محددددا مددن المشددروع و تقيدديمللتصددميم الفنددي للمشددروع،  مفصددلة
ترمي لحصوم المركز  لم شهادات معترت بها دوليا . و سديركز الدد م التقندي 
  لم التدري   لم متطلبات و اجرا ات تحصيم الشهادات و ما قبم التقييم. 

باةمدددافة الدددم ذلدددا، سددديتم اجدددرا  دراسدددة د دددم فندددي للممارسدددات الفمدددلم مدددن 
التددددددري  فدددددي قطا دددددات التجزئدددددة و المددددديافة، بمدددددا فدددددي ذلدددددا ادارا المرافدددددش و 
الممتلكددددات. سددددتد م نتدددددائج هددددذا الددددد م الفندددددي العميددددم و اصددددحا  المصدددددلحة 

 الرئيسيين في تطوير هياكم مناسبة لخلش فرص التدري . 
لددددة مدددن تمدددويالت التعدددداون موّ رص االستشدددارية للمشددداري  المُ لالّطدددالع  لدددم الفدددد

الفندي، تفمددلوا بزيدارا موقدد  الحصدوم  لددم المستشدارين اةلكترونددي  لدم شددبكة 
 .procurement of consultantsاةنترنت  

 األردن -العقاراا المتحدة شركال  المعلوماا االتصاليال للشركال:
 مةعاالستفسارات االاالتصام   جهةاسم 

  info@urc.com.jo نوان البريد اةلكتروني  
 

  + 553 5 955 7243هاتت  
 + 553 5 955 7240فاك   

http://www.ebrd.com/oppor/procure/opps/main.htm
mailto:info@urc.com.jo
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 الكويا –شركال العقاراا المتحدة 

  األصوماسم جهة االتصام  دائرا زدارا 
 AssetManagement@urc.com.kw نوان البريد اةلكتروني  

 
 3302+، فر ي  559 0009 339هاتت  
 + 559 3377 0002فاك   

 
  http://www.urconline.com الموق  اةلكتروني  لم شبكة اةنترنت 

 اتصلوا م  الشركة العميلة.  التوريد،لالطالع  لم فرص األ مام كو  فرص األعمال:
التدددي ال االستفسدددارات  دددن مشددداري  البندددا األوروبدددي ة دددادا اة مدددار والتنميدددة،  االستفساراا العامال:

  بالتوريد القة لها 
 

. البريدددددددددددد 77 30 4220 4200فددددددددددداك    77 30 4220 4050هددددددددددداتت  
 projectenquiries@ebrd.comاةلكتروني  

التدي يسدتخدمها البندا األوروبدي ة دادا  المعلومات العامة الطريقدة   د سياسةُ ُتحدِّ  ”PIP“ سياسال المعلوماا العامال
وفدددي الّتشددداور مددد  كصدددحا   ،اة مدددار والتنميدددة فدددي اةقصددداا  دددن المعلومدددات

ات  و ملياتددد  المصدددلحة لديددد ، وذلدددا لكدددي ُيعدددّزز الدددو ي باسدددتراتيجيات ، وسياسددد
 وفهمها بصورا كفمم.

مكن العثور  لم نّص سياسة المعلومات العامة  لدم الموقد  اةلكتروندي التدالي  لدم يُ 
 .http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm شبكة اةنترنت 

البنددا األوروبددي ة ددادا اة مددار والتنميددة ذليددة الشددكاو  بشدد ن المشددروع،  مدد   و   :”PCM”آليال الشكاوى بشأن المشروع
بهدددت زتاحددة الفرصددة ةجددرا  مراجعددة مسددتقلة للشددكاو  التددي تددرد مددن شددخص 

كو  –التي ُيمّولها البنا، وهي  المشاري المنظمات بش ن  كو من ،واحد كو ككثر
ُم ب ّنهددا قددد تسددّببت –الشددكاو     مددن المحتمددم كن ُتسددبِّ  ، كوفددي األذ  التددي ُيددُز  

األذ . وُيمكدددن العثدددور  لدددم "قوا دددد اةجدددرا " التدددي تحكدددم ذليدددة الشدددكاو  بشددد ن 
 المشروع  لم الموق  اةلكتروني التالي  لم شبكة اةنترنت  

rm/about/pcm.pdfhttp://www.ebrd.com/about/integrity/i. 
 منها  لم الموق  اةلكتروني   النسخة الروسيةويمكن الحصوم  لم 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf  
ويتعدددّين تقدددديم كو شدددكو  بمقتمدددم "ذليدددة الشدددكاو  بشددد ن المشدددروع" فدددي مو دددد 

شهرا  من تاريخ ذخر توزيد  ألمدوام البندا األوروبدي ة دادا اة مدار  03كقصاه 
والتنمية. ويجوز لدا االتصدام مد  الشدخص المسديوم  دن "ذليدة الشدكاو  بشد ن 

(، كو م  المكت  المقيم pcm@ebrd.comالمشروع"   لم البريد اةلكتروني 

mailto:AssetManagement@urc.com.kw
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf
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One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 

Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 

للبنا األوروبدي ة دادا اة مدار والتنميدة ذو الصدلة للحصدوم  لدم المسدا دا، 
 زن لم تكن مت كدا  من الفترا التي كان يتعّين تقديم الشكو  خاللها.

 


