
  شركة كهرباء محافظة إربدشبكة  عيتحديث وتوسمشروع  سم المشروع: ا
 األردن البلد: 
 54376 المشروع:  تعريف رقم

 الكهرباء والطاقة قطاع األعمال: 
 العامالقطاع  القطاع العام / القطاع الخاص: 

 " ب"الفئة  الفئة البيئية
 6025 فبراير/  شباط 63 تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة: 

 ، وهو بانتظار المراجعة النهائيةالمشروع اجتاز المشروع مرحلة مراجعة مفهوم الوضع الراهن: 
  PSDتاريخ اإلفصاح عن وثيقة خالصة المشرروع  

   :باللغة االنجليزية
 6026ديسمبر / كانون األول  60

 

 وصف المشروع:
مليددون دو ر  60 إلدد مددنق قددرت ممتدداز، تتددل قيمتدد   دمليددة   (البنرر  )األوروبددإل ادددادع اادمددار والتنميددة  البندد    يدددر   

شدركة فدإل تنفيده برنامجهدا هده  ال . وسوف ي سادد ا سدتممار  ()الشركة  شركة كهرباء محافظة إربدددم من أجل أمريكإل، 
الشركة هإل إحدى شركات توزيدع  كهل  فإّن هه الكهربائية فإل األردن )المشروع(. شبكتها  عيالهادف إل  تحديث وتوس

 .الكهرباء لمحافظات األردن الشمالية توزيعالكهرباء المالث العاملة فإل األردن، وهإل مسؤولة دن 
 

 األثر االنتقالي:
شددبكة توزيددع الكهربدداء لددديها فددإل شددمال األردن.  عسددوف ي مك ددن المشددروع شددركة كهربدداء محافظددة إربددد مددن تحددديث وتوسدد

 لتلبيددةقدددرات شددبكة الشددركة ودرجددة ا دتمدداد دليهددا، كمددا ت فسددق المجددال أمددام الشددركة  ا سددتممارات  هدده  وسددوف ت حس ددن 
  ,هداتادار و  الشدبكةللدتحكم ب   جديددع معدداتسدوف تدؤمن كهل  فإّن ا سدتممارات النمو السريع فإل الطلب دل  الكهرباء، 

دلدد  تعزيددز أيضددا  سددوف تعمددل ا سددتممارات و . فددإل وقددت  حدد  شددر تكنولوجيددا الشددبكة الهكيددةنادددداد الشددبكة لعمليددة 
 معايير أداء التوزيع األخرى.فإل الكفاءع الّتشغيلية للشركة من خالل تحقي  تخفيضات فإل الخسائر و 

 

 العميل:
. وهدإل أيضدا  المدالإل دمدان سدو ومدرجدة فدإل  ،العميل هو شركة كهرباء محافظة إربد، وهإل شدركة تسسسدت فدإل األردن

غط إل محافظدات إربدد وجدرا والمفدر  ت  وهإل ، للتوزيع  ولديها رختة   ،إحدى شركات توزيع الكهرباء المالث فإل األردن
 .داما   64مدتها  ودجلون فإل شمال األردن

 

 البن  األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: تمويل
 مليون دو ر أمريكإل كحدٍّ أقت . 60بقيمة تتل إل   ،قرت شركات ممتاز

 



 كلفة المشروع:
 كحدٍّ أقت ، أو ما يعادل  بالعملة المحلية.  مليون دو ر أمريكإل 40 حت 
 

 للمشروع: األثر البيئي
ددّنف األمددر  ي   دلدد  أندد  مددن الفئددة "ب"ت مددن المتوقّددع أن تكددون القضددايا البيئيددة وا جتماديددة، المرتبطددة للمشددروع البيئددإل  ت 

المشددروع، وأن يددتم تشخيتددها فيهددا شددبكات التوزيددع القائمددة حاليددا ، محدددودع  فددإل المواقددع دينهددا التددإل ي نفّدده  ويرطددتبعمليددة 
دارتهددا. تجدددر ااشددارع إلدد  أّن م شددغ ل  ب حاتددل  دلدد  الّشددبكة سددردة، ومعالجتهددا مددن خددالل التدددابير المالئمددة لتخفيفهددا واا

 20002شدددهادع أنظمدددة إدارع السدددالمة والتدددحة المهنيدددة و  1002/25002اآليدددزو شدددهادع شدددهادتين معتمددددتين، همدددات 
(ISO9001/14001 and OHSAS18001) البيئيددددة ا جتهدددداد الواجددددب للنددددواحإل بددددإجراء دراسددددة  . وسددددوف يقددددوم البندددد

لكإل تستوفإل متطلبات األداء الخاتة بالبن  والمتوافقة مدع القدانون  تل  الدراسة وتنظيم، للمشروع (ESDD)وا جتمادية 
 األردنإل. 

 
 دراسة، فهإلت تل  الأما القضايا األساسية التإل سوف تعالجها 

 بعت محّو ت الطاقة الكهربائية. زيوت فإل (PCB) منائإل الفينيل متعدد الكلوروجود  (2)
 إدارع أسطول الّسيارات، وسالمة سيرها دل  الطر . (6)
 دّف  الجمادإل لالجئين من سوريا.الطلب المتنامإل بسردة، والهي ي حّرك  جزئيا  التّ  (6)
شدرا   (5) اسدتنادا  إلد  دراسدة كة، ر سدوف تعمدل الشدو  المعنيدين.أتدحاب المتدلحة العالقات مدع زبدائن الشدركة واا

أتدحاب ا جتهاد الواجب للنواحإل البيئية وا جتمادية، دل  وضع خطة دمل بيئية اجتمادية وخطة إشدرا  
 .للمشروع المتلحة المعنيين

 
 الّتعاون الفّني: 

   يوجد تعاون فنإل.
 

 فرص المشتريات وطرح العطاءات:
 .EBRD Procurementي رج  زيارع الموقع االكترونإل دل  شبكة اانترنتت 

+. دنددددوان البريددددد  50 60 7660 7576+. رقددددم الفدددداك ت  55 60 7660 3715 –ا ستفسدددداراتت رقددددم الهدددداتف 
 procurement@ebrd.comاالكترونإلت 

 
 االستفسارات العامة:

 بالمشترياتت المتعلقةغير  ،ع الهي ي مّول  البن و المشر  استفسارات  
+. البريددددددددددددد االكترونددددددددددددإلت  55 60 7660 7600+. رقددددددددددددم الفدددددددددددداك ت  50 60 7660 7230رقددددددددددددم الهدددددددددددداتفت 

projectenquiries@ebrd.com.   

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
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 :(PIP)السياسة الخاصة بالمعلومات العامة 
سياسددة  المعلومددات العامددة الطريقددة  التددإل يسددتخدمها البندد  األوروبددإل ادددادع اادمددار والتنميددة فددإل ااقتددا  دددن  ت حددد د  

باسددتراتيجيات ، وسياسددات   لديدد ، وهلدد  لكددإل ي عددّزز الددودإل  المعنيددين المعلومددات، وفددإل الّتشدداور مددع أتددحاب المتددلحة 
 ودمليات  وفهمها بتورع أفضل.

، لالطدالع دلد  ندل السياسدة الخاتدة بالمعلومدات السياسة الخاصة بالمعلومات العامةة صن :ندإلاضغط دل  الرابط االكترو 
 العامة.

 
 :(PCM)آلية الشكاوى بشأن المشروع 

ضددع  البندد    الشددكاوى بشددسن المشددروع، بهدددف إتاحددة الفرتددة اجددراء مراجعددة  األوروبددإل ادددادع اادمددار والتنميددة  ليددة   و 
أي  –المنظمات بشسن المشداريع التدإل ي مّولهدا البند ، وهدإل  مستقلة للشكاوى التإل ترد من شخل واحد أو أكمر، أو من

دلددد  "قواددددد التدددإل ي دددزبد م  بسّنهدددا قدددد تسدددّببت فدددإل األهى، أو مدددن المحتمدددل أن ت سدددب ب األهى. وي مكدددن العمدددور  –الشدددكاوى 
 ااجراء" التإل تحكم  لية الشكاوى بشسن المشروع دل  الموقع االكترونإل التالإل دل  شبكة اانترنتت 

www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf  . 

 

شددهرا  مددن تدداريت  خددر توزيددع  26ويتعددّين تقددديم أي شددكوى بمقتضدد  " ليددة الشددكاوى بشددسن المشددروع" فددإل مودددد أقتددا  
ألموال البن  األوروبإل ادادع اادمار والتنمية. ويجوز ل  ا تتدال مدع الشدخل المسدؤول ددن " ليدة الشدكاوى بشدسن 

(، أو مدع المكتدب المقديم للبند  األوروبدإل اددادع اادمدار والتنميدة pcm@ebrd.comالمشروع" )دلد  البريدد االكتروندإل 
 هي التلة للحتول دل  المساددع، إن لم تكن متسكدا  من الفترع التإل يتعّين تقديم الشكوى خاللها.

 
ددادع اادمدار والتنميدة. وربمدا تتغّيدر ومائ  خالتات المشاريع قبل أن ينظر فيهدا مجلد  إدارع البند  األوروبدإل ا س  ش  ت نب 

تفاتيل المشروع بعدد اافتدا  ددن وميقدة خالتدة المشدروع. و  ي مكدن ادتبدار ومدائ  خالتدات المشداريع بسّنهدا تممّدل 
 السياسة الرسمية للبن .

 
 .6026 / كانون األول ديسمبر 60بتاريت  خر تحديث إجراء تّم 
 

ل االنسخة ا نجليزية. لن يتم تحديمها فدإل حد مع إتدارإل  اللغة العربية بالتزامن تمت ترجمة وميقة خالتة المشروع 
 تحديث النسخة ا نجليزية من وميقة خالتة المشروع.
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