اسم المشروع:

إعادة تأهيل محطة الحسين الح اررية

البلد:

األردن

رقم تعريف المشروع:

4٧4١٢

القطاع العام  /القطاع الخاص:

القطاع الخاص

الوضع الراهن:

اجتاز المشروع مرحلة مراجعة المفهوم ،وهو بانتظار المراجعة النهائية
يدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ("البنك") امكانية منح

قطاع األعمال:

تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة:
وصف المشروع وأهدافه:

الطاقة

 ٢١أيلول ٢0١6

قرض مضمون وممتاز  ،تصل قيمته إلى  ٧5مليون دوالر أمريكي بحد

أقصى إلى شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية من أجل تمويل إنشاء

محطة طاقة بتكنولوجيا الدورة المركبة العاملة بالغاز الطبيعي بسعة

عمان ،األردن
 485ميغاواط تقع على مسافة  40كم شمال شرق ّ
("المشروع") .وسيحل المشروع محل محطة توليد كهرباء الحسين
الح اررية بسعة  35١ميغاواط التي انتهى عمرها التشغيلي .وسيوفر

المشروع طاقة استيعابية استراتيجية لألردن ضرورية لتعزيز أمن الطاقة
فيه.
األثر االنتقالي:

تحديد معايير لحوكمة الشركات وسلوك العمل :سيحل المشروع محل
توليد كهرباء الحسين الح اررية التي باتت غير فعالة وذلك باستخدام

تكنولوجيا الدورة المركبة العاملة بالغاز الطبيعي الحديثة ،بحيث تساهم
من خالل سعة التوليد المضافة في استقرار النظام الكهربائي واعتمادية
التزويد في األردن .ومن المتوقع مضاعفة كفاءة المحطة ،ما سيؤدي
إلى تحقيق وفر في استهالك الوقود وانبعاثات الغازات الدفيئة .باإلضافة

إلى ذلك ،سيعتمد تشغيل المحطة الجديدة بشكل أساسي على الغاز،
وهو وقود أنظف من زيت الوقود الثقيل وزيت الديزل الخفيف الذي

تستخدمه المحطة الحالية ،وبالتالي سيؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني
أيضا .سيطلب البنك تفكيك المحطة الحالية
أكسيد الكبريت والجسيمات ً
بالكامل واعادة تأهيل أية أرض ملوثة بما يتماشى مع الممارسات الدولية
الفضلى.

انتش ا ااار أوس ا ااع للملكي ا ااة الخاص ا ااة :س ا اايؤدي المش ا ااروع إل ا ااى زي ا ااادة الق ا اادرة

االستيعابية للتوليد المملوكة مان القطااع الخااص فاي األردن ،األمار الاذي
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س اايؤدي إل ااى تعزي ااز دور القط اااع الخ اااص ف ااي توري ااد الطاق ااة إل ااى النظ ااام
الكهرب ا ااائي األردن ا ااي .باإلض ا ااافة إل ا ااى ذل ا ااك ،س ا اايؤدي إل ا ااى زي ا ااادة الق ا اادرة
االستيعابية الملبية بالتكلفة كاملة.

الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية هي شركة تم تأسيسها لتحقيق غرض

العميل:

محدد ،وهي مسجلة في األردن لتحقيق غرض وحيد يتمثل في تطوير

المشروع و تنفيذه وتشغيله .الشركة مملوكة بالكامل من شركة البحر
األحمر للطاقة ،وهي شركة استثمارية قابضة مقرها األردن.
تعود ملكية أغلبية الحصص في شركة البحر األحمر للطاقة إلى شركة

أكوا باور بينما تمتلك مؤسسة التمويل الدولية باقي الحصص.

التمويلللل ملللن البنللل األوروبلللي إلعلللادة سوف يقدم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ومؤسسة التمويل

اإلعمار والتنمية ":"EBRD

الدولية قرضين متوازيين تصل قيمة الواحد منهما إلى  ٧5مليون دوالر

أمريكي .ومن المتوقع تقديم المبلغ المتبقي من بنوك تجارية ومؤسسات

تمويل دولية.
إجمالي كلفة المشروع:

ماان المتوقااع أن تكااون التكلفااة اإلجماليااة للمشااروع فااي حاادود  4٧5مليااون
دوالر أمريكي.

تماشيا مع
التصللللللللللنيف البيئللللللللللي واالجتمللللللللللاعي تصنيف فئة "أ" (السياسة البيئية واالجتماعية )٢0١4
ً
للمشلللللللروع واألثلللللللر الللللللل يخلفللللللله السياسة البيئية واالجتماعية وسياسة المعلومات العامة للبنك ،يحتاج
وتخفيف ل األثر:
المشروع إلى تقييم أثر بيئي واجتماعي على أن يتم اإلفصاح عنه قبل
يوما من تاريخ انعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك.
ً 60
تمت االستعانة بمستشار مستقل نيابة عن البنك و مؤسسة التمويل
الدولية للقيام بدراسة االجتهاد بالواجب البيئية واالجتماعية للمشروع،
حيث تضمنت تقييم السياسات واإلجراءات والممارسات البيئية
واالجتماعية لشركة أكوا باور مقابل متطلبات األداء الخاصة بالبنك
ومعايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية.

وأكدت الدراسة أن شركة أكوا باور لديها القدرة على تنفيذ متطلبات
وقويا إلدارة البيئة
األداء الخاصة بالبنك بالكامل وأن لديها
نظاما ً
جيدا ً
ً
والصحة والسالمة وأن هيكلة المشروع تتوافق مع متطلبات األداء
أيضا أن المحطة ذات الدورة المركبة
الخاصة بالبنك .وأكدت الدراسة ً
العاملة بالغاز الطبيعي المنوي اقامتها مصممة بحيث تلبي معايير
القطاع الجيدة والتقنيات المثلى المتاحة الخاصة باالتحاد األوروبي
الواردة في توجيهات االنبعاثات الصناعية وتتضمن ميزة التشغيل اآلمن.
وخلص الفحص إلى أن المشروع مصمم بحيث يتماشى مع السياسة
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البيئية واالجتماعية للبنك ومتطلبات األداء ذات الصلة.
وبناء على دراسة االجتهاد بالواجب البيئية واالجتماعية  ،تم تطوير
خطة عمل بيئية واجتماعية واالتفاق عليها مع الشركة .وسيسمح هذا

بتنظيم المشروع والعمليات المستقبلية بما يتماشى مع متطلبات األداء
الخاصة بالبنك وكذلك المعايير األوروبية البيئية الصادرة عن االتحاد
األوروبي باإلضافة إلى معايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية.

كما تم إعداد تقييم أثر بيئي واجتماعي لهذا المشروع ونشر على هذا
الرابط.
التعاون الفني:

ال يوجد

عنوان الشركة:

أكوا باور
برج نسيمة ،شارع الشيخ زايد

ص.ب3058٢ .

دبي ،االمارات العربية المتحدة
عناية :علي أيوب
أكوا باور

مدير دائرة االستحواذ وتمويل المشاريع
هاتف+٩٧١ 4 50٩١ 045 :
لالطالع على فرص األعمال أو التوريد ،اتصلوا مع الشركة العميلة.

فرص األعمال:

لالستفسارات عن مشاريع البناك األوروباي إلعاادة اإلعماار والتنمياة ،التاي

االستفسارات العامة:

ال عالقة لها بالتوريد:
ه ا ا ا اااتف +44 ٢0 ٧338 ٧١68 :ف ا ا ا اااكس.+44 ٢0 ٧338 ٧380 :

البريد اإللكترونيprojectenquiries@ebrd.com :
سياسة المعلومات العامة ”:“PIP

تُحاادد سياس اةُ المعلومااات العامااة الطريقااة التااي يسااتخدمها البنااك األوروبااي
إلعادة اإلعمار والتنمية فاي اإلفصااح عان المعلوماات ،وفاي التّشااور ماع
أص ا ااحاب المص ا االحة لديا ا ااه ،وذل ا ااك لك ا ااي ُيعا ا ا ّازز ال ا ااوعي باسا ا ااتراتيجياته،
وسياساته وعملياته وفهمها بصورة أفضل.
اص سياس ا ااة المعلوما ا ااات العاما ا ااة علا ا ااى الموقا ا ااع
ُيمك ا اان العثا ا ااور علا ا ااى نا ا ا ّ
اإللكترونا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي التا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالي علا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى شا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابكة اإلنترنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات:
.http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

آليللللللللللللللللللة الشللللللللللللللللللكاو بشلللللللللللللللللل ن وضا ااع البنا ااك األوروبا ااي إلعا ااادة اإلعما ااار والتنميا ااة ليا ااة الشا ااكاو بشا ااأن

المشروع”:”PCM

المشروع ،بهدف إتاحة الفرصة إلجراء مراجعة مساتقلة للشاكاو التاي تارد

مولهاا
من شخص واحد أو أكثر ،أو من المنظمات بشاأن المشااريع التاي ُي ّ

بأنهاا قاد تس ّاببت فاي األذ  ،أو
البناك ،وهاي – أي الشاكاو – التاي ُي َازع ُم ّ
ويمكان العثاور علاى "قواعاد اإلجاراء" التاي
من المحتمال أن تُسابب األذ ُ .
تحكاام ليااة الشااكاو بشااأن المشااروع علااى الموقااع اإللكترونااي التااالي علااى
شبكة اإلنترنت:

.http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf

ويتع ا ّاين تق ااديم أي ش ااكو بمقتض ااى " لي ااة الش ااكاو بش ااأن المش ااروع" ف ااي
موع ااد أقص اااه  ١٢ش ااه اًر م اان ت اااريخ خ اار توزي ااع ألما اوال البن ااك األوروب ااي
إلعادة اإلعمار والتنمية .ويجوز لك االتصال مع الشخص المساؤول عان
" ليا ا ا ا ا ااة الشا ا ا ا ا ااكاو بشا ا ا ا ا ااأن المشا ا ا ا ا ااروع" (علا ا ا ا ا ااى البريا ا ا ا ا ااد اإللكترونا ا ا ا ا ااي
 ،)pcm@ebrd.comأو ما ا ااع المكتا ا ااب المقا ا اايم للبنا ا ااك األوروبا ا ااي إلعا ا ااادة

اإلعمار والتنمية ذي الصلة للحصاول علاى المسااعدة ،إن لام تكان متأكاداً

يتعين تقديم الشكو خاللها.
من الفترة التي كان ّ
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