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وصف المشروع
يدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تقديم قرض بقيمة  ٢٨مليون دوالر أمريكي لتمويل توسع شركة ’المتطورة للخدمات البترولية )إيه
دي إي إس(‘ ،وھي شركة مصرية تعمل في مجال الخدمات البترولية .يشمل التوسع شراء منصة حفر بحرية لتشغيلھا في مصر .ويھدف المشروع
إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي في صناعة الحفر البحري التي يسيطر عليھا حاليًا الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة وشركات القطاع
العام .سوف يسھم المشروع في تحسين معايير الصحة والسالمة في الحفر البحري في مصر.
تأثير المرحلة االنتقالية
المصادر الرئيسة لتأثير المرحلة االنتقالية للمشروع:
 (١زيادة ملكية القطاع الخاص بشكل أكبر من خالل دعم توسع شركة مستقلة عاملة في السوق مملوكة للقطاع الخاص؛
 (٢ووضع معايير لحوكمة الشركات وإدارة األعمال عن طريق رفع معايير البيئة والصحة والسالمة من خالل تنفيذ أنظمة إدارة الصحة والسالمة
ضا تنفيذ خطة عمل حوكمة
المھنية ووضع برنامج للحصول على شھادتي األيزو و’أو إتش إس إيه إس‘ للجودة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم أي ً
الشركات ،وكذلك اعتماد معايير التقارير المالية الدولية المعروفة اختصا ًرا باسم )أي إف آر إس(؛
 (٣وإجراء حوار سياسات مع السلطات المصرية لالتفاق على اتخاذ تدابير شاملة لتحسين القواعد واللوائح الخاصة بمعايير البيئة والصحة
والسالمة في قطاع النفط والغاز وتحقيق التوافق بين اللوائح المصرية ومعايير البيئة والصحة والسالمة الدولية.
العميل
شركة المتطورة للخدمات البترولية )إية دى إى إس( ،شركة مستقلة تعمل في مجال الخدمات البترولية تم تأسيسھا في مصر.
التمويل المقدم من البنك
قرض بقيمة  ٢٨مليون دوالر أمريكي.
تكلفة المشروع
 ٣٤٫٥مليون دوالر أمريكي.
األثر البيئي
تم تصنيف المشروع من الدرجة ) .(Bيتضمن المشروع شراء منصة حفر بحرية متنقلة .سيتم استخدامھا لخدمات الحفر والتنقيب عن وإنتاج النفط
والغاز من المناطق البحرية لحساب شركات أخرى .وقد تؤدي تلك األنشطة إلى حدوث آثار بيئية واجتماعية ،تقع مسؤولية تقييمھا على الشركات
األخرى .وباعتبار أن تلك اآلثار قد تتشابه مع اآلثار النموذجية للمشاريع المصنفة من الفئة ) ،(Aوالتي من شأنھا أن تتطلب إجراء "تقييم لألثر
البيئي واالجتماعي" ،فال تقع مسؤولية استكمال تقييم األثر البيئي واالجتماعي للتنقيب البحري أو تطوير الحقول على شركة "المتطورة للخدمات
البترولية" ،وإنما على شركة أخرى معينة .ورغم ذلك فإن شركة "المتطورة للخدمات البترولية" ُمطالبة باالمتثال لمعايير ولوائح البيئة والصحة
والسالمة ذات الصلة ،وكذلك بتنفيذ التدابير المنصوص عليھا في "تقييم األثر البيئي واالجتماعي" بواسطة الشركات األخرى وكذلك اإلجراءات
الخاصة بھا .لذا تم تصنيف المشروع من الفئة ).(B

تم إجراء ’العناية الواجبة لآلثار البيئية واالجتماعية‘ من قبل خبير استشاري مستقل .واشتملت على إجراء مراجعة لمعايير البيئة والصحة والسالمة
لمنصة من منصات الحفر الحالية للشركة ،وتحليل اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة بأنشطة الشركة .وكذلك مراجعة لقدرات وإجراءات
وأنظمة إدارة الصحة والسالمة لدى الشركة للوقوف على قدرتھا على إدارة تلك التأثيرات المحتملة .وتلبية متطلبات األداء الخاصة بالبنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية في ھذا الشأن .وقد تم استكمال ذلك بإجراء العناية الواجبة الفنية المستقلة للمنصات الحالية للشركة.
تشمل اآلثار البيئية واالجتماعية المرتبطة بھذا النوع من المشاريع عادة إحداث اضطراب في الحياة البحرية بما في ذلك الثدييات البحرية؛ ومعالجة
الطين والقطع الناتجة عن الحفر والتخلص منھا؛ ومعالجة المياه المنتجة والتخلص منھا في البحر؛ واضطرابات في قاع البحر واألحياء القاعية
البحرية؛ واآلثار على مستخدمي البحر اآلخرين بما في ذلك الصياديين؛ واآلثار المرتبطة باألحداث غير المخطط لھا مثل انفجار اآلبار .فعلى
الرغم من أنه تم تحديد بعض النواحي التي تحتاج إلى التحسين وسوف تنفذھا الشركة من خالل ’خطة العمل البيئية واالجتماعية‘ ،لقد أكدت العناية
ضا بمخاطر مختلفة على
الواجبة امتالك الشركة بشكل عام اإلجراءات والتدابير المناسبة لتجنب وتخفيف تلك اآلثار .كما ترتبط أنشطة الحفر أي ً
الصحة والسالمة؛ فقد أخذت العناية الواجبة في االعتبار استخدام معدات الحماية الشخصية لعمال الشركة وتنفيذ إجراءات وتعليمات خاصة بالعمل
واالستخدام المناسب للمعدات وصيانتھا.
أكدت العناية الواجبة للبنك امتالك الشركة لنظام فعال إلدارة البيئة والصحة والسالمة واإلجراءات المرتبطة بھا يتماشى بشكل عام مع المعايير
الدولية بما في ذلك شھادتي الجودة األيزو  ١٤٠٠١و’أو إتش إس أيه إس‘  ١٨٠٠١اللتين تسعى الشركة للحصول عليھما وفقًا لخطة العمل البيئية
واالجتماعية للبنك .ويدعم نظام اإلدارة ھيكل تنظيمي واضح المعالم مع القدرات الالزمة .ونظرًا لوجود حاجة إلى إجراء بعض التحسينات وتعزيز
اإلجراءات القائمة حتى يتسنى الحصول على شھادات الجودة ،فقد تم تنظيم الموارد البشرية وأحكام العمل بشكل جيد ،بحيث تشمل الوثائق الالزمة
وآلية لتظلم العمال .وأكدت عملية المراجعة التي تم إجراؤھا لمنصة حفر قائمة تناسب الشروط واألداء الخاص بالقضايا البيئية والصحية والسالمة،
بما في ذلك إدارة النفايات بشكل عام ،على الرغم من ضرورة إجراء بعض التحسينات حتى تتوافق الشركة مع متطلبات األداء الخاصة بالبنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وأفضل الممارسات الدولية .كما أكدت العناية الواجبة البيئية واالجتماعية كذلك توافق العمليات الحالية للشركة
مع جميع المتطلبات الوطنية ومتطلبات الشركات األخرى .سيتم مطالبة الشركة بتنفيذ منطقة حظر دائرية نصف قطرھا  ٥٠٠متر حول جميع
أنشطتھا وھذا عادة ما يطبقه خفر السواحل المحلي .تفصح الشركة عن المعلومات ،بما في ذلك تفاصيل االتصال بالشركة ،من خالل موقعھا على
االنترنت وتقوم بالتواصل المجتمعي غير الرسمي من خالل المدراء بالمقر اإلداري .كما تدعم الشركة المشتريات المحلية قدر المستطاع.
ضا الفجوات التي تم تحديدھا أعاله ،وسيتم االتفاق مع الشركة قبل اجتماع مجلس اإلدارة .تشمل
تم تطوير خطة عمل بيئية واجتماعية ،تتناول أي ً
اإلجراءات الرئيسة لخطة العمل البيئية واالجتماعية :اعتماد نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية والصحة والسالمة القائم وفقًا لمعايير شھادتي الجودة
األيزو  ١٤٠٠١و’أو إتش إس أيه إس‘ ١٨٠٠١؛ وتنفيذ تحسينات على معايير السالمة والصحة المھنية لمنصات حفر محددة بما في ذلك قضايا
الضوضاء المحتملة؛ مع ضرورة إجراء تقييم حالة ألي منصات جديدة تم شراؤھا؛ ومراقبة االنبعاثات وحصر غازات الدفيئة؛ ووضع تقرير
استدامة سنوي .كما تم وضع خطة إلشراك أصحاب المصلحة وملخص غير تقني كجزء من العناية الواجبة .وسيتم دعم الشركة في تلبية المتطلبات
الخاصة بالبنك في إشراك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات .سيتم مطالبة الشركة بتقديم التقارير البيئية واالجتماعية للبنك سنويًا.
التعاون الفني
محمد فاروق
الرئيس التنفيذي
شركة المتطورة للخدمات البترولية )إية دى إى إس(،
 ٦٦كورنيش النيل ،برج زھرة المعادي ،الدور ٢٧
المعادي ،القاھرة
الھاتف+٢٠٢ ٢٥٨٦٦ ٩٨٦٦ :
فاكس+٢٠٢ ٢٥٢٦ ٩٨٦٤ :
موقع الويبwww.adesgroup.com :

فرص األعمال
للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات ،يرجى االتصال بالعميل.
االستفسارات العامة
لالستفسار من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن المشروع فيما عدا المشتريات:
الھاتف ،+٤٤ ٠٢ ٧٣٣٨ ٧١٦٨ :الفاكس+٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧٣٨٠ :
البريد اإللكترونيprojectenquiries@ebrd.com :
سياسة المعلومات العامة
توضح سياسة المعلومات العامة كيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باإلفصاح عن المعلومات والتشاور مع الجھات المعنية ،وذلك
لتشجيع زيادة الوعي والفھم لسياساته واستراتيجياته وعملياته .نص سياسات المعلومات العامة.

آلية شكاوى المشاريع
أنشأ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ’آلية شكاوى المشاريع‘ إلتاحة الفرصة إلجراء مراجعة مستقلة للشكاوى المقدمة من شخص أو أكثر
أو من منظمات بشأن المشاريع الممولة من قبل البنك والتي قد يزعم أنھا تسببت ،أو من المحتمل أن تتسبب في إحداث ضرر .ويمكن االطالع على
النظام الداخلي الذي يحكم آلية شكاوى المشاريع في العنوان التالي www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf :ويمكن
االطالع على النسخة باللغة الروسية في العنوان التاليhttp://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf :
يجب تقديم أي شكاوى إلى ’آلية شكاوى المشاريع‘ في موعد ال يتجاوز  ١٢شھرًا بعد آخر توزيع ألموال للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
ويمكنك االتصال بمسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ على البريد اإللكتروني ) (pcm@ebrd.comأو مكتب التمثيل الخاص بالبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية لديك للحصول على المساعدة إذا كنت غير متأكد بشأن الفترة التي يجب تقديم الشكوى فيھا.

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

