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  المشروع وصف
 جمهورية إلى أمريكي دوالر مليون ١٩٠ إلى يصل سيادي قرض تقديم والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك يدرس
 .لها التابعة الكهرباء إلنتاج الدلتا شرق شرآة أو/و للدولة المملوآة مصر لكهرباء القابضة للشرآة إلقراضه العربية، مصر
 دورة ذات غاز توربينات إلى قائمتين المفتوحة الدورة بنظام آهرباء محطتي تحويل لتمويل القرض مبلغ استخدام سيتم
  :مرآبة

 دمياط غرب محطة واط ميغا ٥٠٠  )١(
 الشباب محطة واط ميغا ١٠٠٠ )٢(

  %٣٣ من المحطات آفاءة وتحسين المصرية الشبكة إلى آبيرة إضافية توليد قدرات إضافة في المشروع يساهم سوف 
 واالقتصادية االجتماعية البيئة تحسين وبالتالي مصر، في المستمرة الطاقة أزمة من التخفيف في يساعد مما %.٥١ إلى

 .الكربون انبعاثات من آبيرة نسبة تقليل إلى أيًضا سيؤدي آما .واألسر الصغيرة والشرآات والتجارة للصناعة

 االنتقالية المرحلة تأثير
  :عوامل ثالثة من للمشروع االنتقالية المرحلة تأثير ينبع

  الكفاءة؛ عالية التكنولوجيا تعزيز من الجديدة للتكرار القابلة واألنشطة السلوك إظهار )١(
 ؛الطاقة وتوليد الغاز مداداتإ في نقصال من التخفيف من األعمال وتسيير الشرآات لحوآمة معايير وضع  )٢(
 والترويج السياسات حوار في البنك مشارآة من السوق وآفاءة أداء تعزز التي والسياسات والقوانين المؤسسات )٣(

 .المصري الطاقة قطاع في صالحاإل ألجندة

 العميل
 مشغل :تابعة شرآة ١٦ خالل من للدولة الكهرباء مرافق وتدير ،للدولة المملوآة ،مصر لكهرباء القابضة الشرآة تمتلك
 تعمل التي الكهرباء توليد محطات من الطاقة الشرآة تنتج .توليد شرآات وست توزيع شرآات وتسع الكهرباء نقل نظام
 تعد .عميل مليون ٢٨ من أآثر وتخدم شخص ألف ١٨٣ توظفو المرآبة، الدورة وبنظام المائية وبالطاقة وبالبخار بالغاز
 بالكامل مملوآة وهي مصر في للدولة المملوآة الست الكهرباء توليد شرآات من واحدة الكهرباء إلنتاج الدلتا شرق شرآة
 قدرة وتدير الكهرباء إلنتاج الدلتا شرق شرآة تمتلك .مصر من يةشرقال قةطالمن وتغطي مصر لكهرباء  القابضة للشرآة
 .مصر في االسمية المرآبة القدرة من ٪٢١ نسبة تمثل واط غيغا ٥٫٩ إلى تصل توليد



 البنك من المقدم التمويل
 .أقصى آحد أمريكي دوالر مليون ١٩٠

 المشروع تكلفة
 .أمريكي دوالر مليون ٨٩٢

 البيئي األثر
 البيئية القضايا أن ،(IESE) باسم اختصاًرا والمعروف المبدئي، واالجتماعي البيئي الفحص أآد لقد ).ب( الفئة

 نظام إلى الواحدة الدورة نظام من القائمتين، دمياط وغرب الشباب آهرباء لمحطتي المقرر بالتطوير المرتبطة واالجتماعية
 اختصاًرا والمعروفة الواجبة واالجتماعية البيئية العناية عملية من آجزء بسهولة وتخفيفها تقييمها يمكن المرآبة، الدورة
 المحطتان توجد .الحديثة الغاز توربينات باستخدام للعمل الكهرباء توليد محطتي تكليف امؤخًر تم حيث .(ESDD) باسم
 بترآيب حالًيا الكهرباء إلنتاج الدلتا شرق شرآة تقوم  .المغلقة الحلقة التبريد أنظمة وتستخدمان السكنية المناطق عن بعيًدا
 .أآبر بنسبة النيتروجين أآسيد انبعاثات خفض شأنها من والتي المنخفض النيتروجين أآسيد تقنية
 

 تقنيات أفضل’ بينها من والتي .الدولية؛ الممارسات أفضل مع يتماشى بما المحطات آفاءة زيادة إلى المشروع يهدف
 المشروع أن إلى األولية التقديرات تشير .الكهرباء لتوليد (BAT) باسم اختصاًرا والمعروفة المتاحة ‘األوروبي االتحاد
 تقييم يتم سوف .ساعة آيلوواط لكل الكربون انبعاثات خفض إلى يؤدي بما آبيرة بنسبة الطاقة آفاءة زيادة إلى سيؤدي
 البيئية العناية’ عملية من آجزء ‘المتاحة األوروبي االتحاد تقنيات أفضل’ مع والتوافق االنبعاثات خفض وحدات

  .المستمرة ‘الواجبة واالجتماعية
 القدرة امتالآهما الكهرباء إلنتاج الدلتا شرق وشرآة مصر لكهرباء  القابضة الشرآة لموقع الميدانية الزيارة أوضحت وقد

 التعزيز بعض إلى حاجة هناك تكون قد ذلك، ومع .جيدة إدارية قدراتب ،‘للبنك التشغيلي األداء متطلبات’ لتنفيذ المؤسسية
 عمل خطة’ وضع سيتم. ‘الواجبة واالجتماعية البيئية العناية’ عملية من آجزء أآثر بشكل تقييمه سيتم ما ووه .المؤسسي

 المشروع إنشاء لضمان الكهرباء إلنتاج الدلتا شرق وشرآة مصر لكهرباء  القابضة الشرآة مع باالتفاق‘ واجتماعية بيئية
 .والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي بالبنك الخاصة ألداءا متطلبات مع يتوافق بشكل

 
  .‘الواجبة واالجتماعية البيئية العناية’ عملية من االنتهاء بعد ‘المشروع ملخص مستند’ تحديث سيتم

 الفني التعاون
 يوجد ال

 والمشتريات المناقصات فرص
  .والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك موقع على المشترياتب لخاصةا األسئلة صفحة زيارة يرجى

 procurement@ebrd.com :اإللكتروني البريد ،+٤٤ ٠٢ ٧٣٣٨ ٧٤٧٢:الفاآس ،+٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٦٧٩٤ :الهاتف

 العامة االستفسارات
 :المشتريات عدا فيما المشروع عن والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك من لالستفسار
 +٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧٣٨٠ :الفاآس ،+٤٤ ٠٢ ٧٣٣٨ ٧١٦٨ :الهاتف
  projectenquiries@ebrd.com :اإللكتروني البريد



 العامة المعلومات سياسة
 مع والتشاور المعلومات عن باإلفصاح والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك قيام آيفية العامة المعلومات سياسة توضح
 .وعملياته واستراتيجياته لسياساته والفهم الوعي زيادة لتشجيع وذلك المعنية، الجهات
 العامة المعلومات سياسات نص

 المشاريع شكاوى آلية
 من للشكاوى مستقل استعراض إلجراء الفرصة إلتاحة المشاريع شكاوى آلية والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك أنشأ
 تتسبب أن المحتمل من أو تتسبب، أنها يزعم قد والتي البنك قبل من الممولة المشاريع بشأن منظمات أو أآثر أو شخص قبل
 :التالي العنوان في المشاريع شكاوى آلية يحكم الذي الداخلي النظام على االطالع ويمكن. ضرر إحداث في

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

 األوروبي للبنك أموال توزيع آخر بعد شهًرا ١٢ يتجاوز ال موعد في المشاريع شكاوى آلية إلى شكاوى أي تقديم يجب
 )pcm@ebrd.com( اإللكتروني البريد على المشاريع شكاوى آلية بمسؤول االتصال ويمكنك .والتنمية اإلعمار إلعادة

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

 

 اإلعمار إلعادة األوروبي البنك إدارة مجلس على المشروع عرض قبل المشروع ملخص مستند من النسخة هذه إعداد يتم
 اعتبار يمكن وال .المشروع ملخص مستند عن اإلفصاح يتم أن بعد التغيير إلى المشروع تفاصيل تخضع وقد .والتنمية
 .الرسمية والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك سياسة عن تعبر أنها على المشاريع ملخص مستندات

   ٢٠١٣ )أيلول( سبتمبر ٢٥ :تحديث آخر

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


