
إمبرووفد بتروليوم ريكفري تسهيل ائتماني لتطوير شركة 
 ‘أي بي أر’المعروفة اختصاًرا باسم

 مصر الدولة
 45184 :المشروع رقم

 الموارد الطبيعية :القطاع
 خاص خاص/عام

 ب :البيئي التصنيف
  2013ديسمبر (كانون األول)  17 :اإلدارة مجلس انعقاد تاريخ
 تم التوقيع :الحالة
 ملخص مستند عن اإلفصاح تاريخ

 2013نوفمبر  (تشرين الثاني)  15 :اإلنجليزية باللغة المشروع

 وصف المشروع
، بما في مصر العميل عمليات لتمويلمليون دوالر أمريكي  50قدره  االبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية التزامً  يقدم

هذا  يشمل وتخفيض األثر البيئي. النتاجمرافق بهدف زيادة كفاءة االالنفط وتطوير تطوير حقول ل النفقات الرأسماليةفي ذلك 
جدًا التي يتم حرقها وهي نسبة متدنية ) APG( لبترولالمصاحبة ل اتغازالعلى نسب للحفاظ  البرامج المصممةالتطوير 

 .تحسين البيئةلدى العميل بالفعل ول

 تأثير المرحلة االنتقالية
 تأثير المرحلة االنتقالية للمشروع هي: ل ةالمصادر الرئيس

  .في مصر عورالخاص بالمشقطاع الزيادة المنافسة في تنمية القطاع الخاص و دعم .1
ما ، حيثالغازات المصاحبة للبترول التقاطتقنيات االستثمار في ) 1( من خالل القابلة للتكرارالجديدة  األنشطةإظهار  .2

 ؛ التحسينات البيئية) 2و( عمليات الشركة في مصرموقع  نظيفة فيطاقة توليد ل ،وجدت
مبادرة الشفافية  مبادئ بما يتماشى مع السلطات المصرية المدفوعات إلى الكشف عن من خالل لألعمال معاييروضع  .3

 ية.ستخراجالصناعات اال في
في  لورتبلل بحاصملا حرق الغاز للحد من تدابير شاملة لمناقشة مع السلطات المصرية حوار سياساتإجراء  .4

 مصر.

 العميل
ويل أر ترانس أى بى أ :إمبرووفد بتروليوم ريكفري المعروفة اختصاًرا باسم (أي بي أر) وتشملشركات مجموعة 

، هي شركات استكشاف واستخراج نفط وغاز سيوسإنيرجي ر أى بى أريد سى ، وإنيرجي ر أى بى أوكوربوريشن، 
 . مستقلة تعمل في مصر

 البنك التمويل المقدم من
 مليون دوالر أمريكي. 100قدره مليون دوالر أمريكي، جزء من تسهيل ائتماني  50التزام بمبلغ 

 



 تكلفة المشروع
 مليون دوالر أمريكي 100

 األثر البيئي
). أجرى استشاريون بيئيون 2008مع السياسة االجتماعية والبيئية للبنك لعام ( تم تصنيف المشروع من الدرجة (ب) تمشيًا

مراجعة والتي اشتملت على التحليل البيئي واالجتماعي للمشروع المقترح و ‘العناية البيئية واالجتماعية الواجبة’ مستقلون
بواسطة للشركات  الصحة والسالمة والبيئةللعمليات القائمة في مصر وكذلك مراجعة إجراءات الصحة والسالمة والبيئة 

لمناطق ميدانية ا زيارة أيضً  ‘العناية البيئية واالجتماعية الواجبة’. تضمنت ‘أي بي أر’المساهمة لمجموعة الشركات 
 عمليات محددة في مصر.

وتقدم  ،شرية قويةلديها إجراءات وسياسة موارد ب ‘أي بي أر’أن شركة  ‘العناية البيئة واالجتماعية الواجبة’حددت 
في  ‘أي بي أر’شركة عمليات في المهنية السالمة الصحة وأداء يعتبر وشاملة لموظفيها وأسرهم. الفوائد من المجموعة 

أي بي ’تمتلك شركة الحقول. في بتدبير الموقع خاصة فيما يتعلق معتدلة، تحسينات فقط ويتطلب ا، مرضيً بشكل عام مصر 
تحقيق األداء المساهمة لديها لالشركات وسياسات لشركات وتعتمد على إجراءات البيئة لوالصحة والسالمة سياسة  ‘أر

 ملياتها في مصر.عفي والبيئة السالمة الصحة والخاص ب

وسوف تستثمر في مجال تطوير  ،السالمة والبيئةالصحة وبمزيد من تحسين األداء في مجال ‘ أي بي أر’تلتزم شركة 
 المرافق لضمان: 

 .من المياه المنتجةالمناسب والتخلص والمعالجة الجمع  .1
 .صهاريج تخزين النفط لمزيد من تخفيف مخاطر التلوثلتحسين االحتواء الثانوي  .2
 التخلص اآلمن من النفايات، وتعزيز السالمة من الحريق. .3

والبنك حاليًا بتطوير برنامج استثمار لتحسين البيئة سوف يشمل شراء معدات وخدمات لمعالجة ‘ أي بي أر’شركة  تقوم
تدابير التخفيف الالزمة لآلثار التي تم تحديدها في مشروع تم إدراج كفاءة فصل النفط/المياه ومعالجة المياه المنتجة. كما 

، وإجراءات للشركاتالبيئية واالجتماعية اإلدارة بعض اإلجراءات تطوير نظام تشمل . ‘واالجتماعية خطة العمل البيئية’
، وتطوير ومخلفات الحفرالمياه المنتجة و، للبترول التخلص أو استخدام الغاز المصاحبمعالجة واللتقليل ولالتشغيل 

ني للتنفيذ ومعايير النجاح لكل الجدول الزم ‘خطة العمل البيئية واالجتماعية’ستتضمن  .لخإ، إجراءات إدارة النفايات
تقارير ‘ أي بي أر’تقدم شركة المعايير المتفق عليها من قبل البنك. سوف مقابل أداء الشركة بانتظام إجراء، وسيتم تقييم 

للبنك. سيقوم البنك بإجراء خطة العمل البيئية واالجتماعية تنفيذ متطلبات األداء وبالتوافق مع بيئية واجتماعية سنوية 
  عمليات الشركة في مصر.ميدانية منتظمة لمراقبة زيارات 

 التعاون الفني
كفاءة استخدام الطاقة لتقييم إمكانية الحد من حرق الغاز في مجال للتعاون الفني  مليون يورو مخصص 56بقيمة  تمويل

وإعداد خطة استثمارية الستغالل الغاز المصاحب في مصر ‘ أي بي أر’المصاحب للنفط في األصول المنتجة لشركة 
 وتحسينات كفاءة استخدام الطاقة. للبترول

 بيانات االتصال بالشركة
Sam Dabbous سام دبوس 
Chief Operating Officer رئيس العمليات 
IPR Group of Companies  أي بي أرمجموعة شركات 
600 E. Las Colinas Blvd., Suite 800 600  800إي، الس كوليناس بي إل في دي، سويت 
Irving, TX 75039  75039إيرفينغ، تكساس 
United States الواليات المتحدة األمريكية 



 +1) 972( 257-1900الهاتف: 
 +1)972( 910-9259الفاكس: 

 www.iprgoc.comموقع الويب: 

 األعمالفرص 
 االتصال بالشركة.للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، يرجى 

 االستفسارات العامة
 :لالستفسار من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن المشروع فيما عدا المشتريات

 +44 20 7338 7380: ، الفاكس+44 02 7338 7168: الهاتف
  projectenquiries@ebrd.com: اإللكتروني البريد

 سياسة المعلومات العامة
توضح سياسة المعلومات العامة كيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باإلفصاح عن المعلومات والتشاور مع 

 نص سياسات المعلومات العامة .الجهات المعنية، وذلك لتشجيع زيادة الوعي والفهم لسياساته واستراتيجياته وعملياته

 آلية شكاوى المشاريع
إلتاحة الفرصة إلجراء استعراض مستقل للشكاوى  ‘آلية شكاوى المشاريع’أنشأ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

من قبل شخص أو أكثر أو منظمات بشأن المشاريع الممولة من قبل البنك والتي قد يزعم أنها تتسبب، أو من المحتمل أن 
: ويمكن االطالع على النظام الداخلي الذي يحكم آلية شكاوى المشاريع في العنوان التالي. تتسبب في إحداث ضرر

www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf  ويمكن االطالع على النسخة باللغة الروسية في العنوان
  com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdfhttp://www.ebrd.: التالي

موال للبنك األوروبي ألشهًرا بعد آخر توزيع  12 في موعد ال يتجاوز ‘آلية شكاوى المشاريع’يجب تقديم أي شكاوى إلى 
 )pcm@ebrd.com(على البريد اإللكتروني  ‘آلية شكاوى المشاريع’ويمكنك االتصال بمسؤول  .إلعادة اإلعمار والتنمية

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

 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يتم إعداد هذه النسخة من مستند ملخص المشروع قبل عرض المشروع على مجلس إدارة 
وال يمكن اعتبار  .‘مستند ملخص المشروع’وقد تخضع تفاصيل المشروع إلى التغيير بعد أن يتم اإلفصاح عن  .والتنمية

 .مستندات ملخص المشاريع على أنها تعبر عن سياسة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية الرسمية

  2013 الثاني) تشرين(نوفمبر  15: آخر تحديث
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