اسم المشروع:

مشروع الراجف للرياح

البلد:

األردن

رقم تعريف المشروع:

48100

القطاع العام  /القطاع الخاص:

القطاع الخاص

الوضع الراهن:

اجتاز المشروع مرحلة مراجعة المفهوم ،وهو بانتظار المراجعة النهائية

قطاع األعمال:

تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة:
وصف المشروع:

الطاقة

 ٧أيلول 2016

يدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ("البنك") امكانية منح

قرض مضمون وممتاز  ،تصل قيمته إلى  68مليون دوالر أمريكي بحد
أقصى إلى شركة جرين واتس للطاقة المتجددة ،شركة ذات مسؤولية
محدودة ،من أجل تمويل إنشاء مزرعة رياح باستطاعة  82ميغاواط

("المشروع ") في األردن بالقرب من قرية الراجف بمحافظة معان ،التي
تقع على مسافة  200كم تقر ًيبا جنوب عمان .وسيبيع المشروع كل
الطاقة المولدة بموجب عقد شراء طويل األجل إلى شركة الكهرباء

الوطنية.
أهداف المشروع:
األثر االنتقالي:

سيس اااعد المش ااروع األردن عل ااى زي ااادة ق اادرتها عل ااى تولي ااد الكهرب اااء م اان
مصادر نظيفة ومتجددة وتقليل االعتماد على الواردات الهيدروكربونية.

ساايؤدش مشااروع ال ارج ااف ،باعتبااارً واح ا ًادا ماان أول مش اااريع طاقااة الرياااح
المقاارر تطويرهااا بموجااب نظااام التعرفااة المحااددة حسااب مرجااع القياااس فااي
األردن ،إلى )1( :تعزيز استثمار القطاع الخاص الدولي فاي قطااع تولياد
الطاقااة باااألردن ( )2تهيئااة نمااوذ يحتااذش بااه المسااتثمرون المهتمااون فااي
االسااتثمار فااي مشاااريع الطاقااة المتجااددة الكبيارة فااي األردن ( )3مساااعدة

حاليااا
األردن علااى تنويااع قطاااع الطاقااة بعيا ًادا عاان االعتماااد شاابه الكاماال ً
على التوليد الحرارش المزود بالوقود من البترول والغاز المستوردين.
العميل:

شركة جرين واتس للطاقة المتجددة ،شركة ذات مسؤولية محدودة.

شركة جرين واتس للطاقة المتجددة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تم
تأسيسها لتحقيق غرض محدد ،وهي مسجلة في األردن لتحقيق غرض

وحيد يتمثل في تطوير المشروع و تنفيذً وتشغيله .الشركة مملوكة

بالكامل من شركة الكازار للطاقة ،مطور مستقل ومنتج للطاقة في دبي
وينشط في الشرق األوسط وأفريقيا وتركيا.
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ومن بين المساهمين في شركة الكازار مؤسسة التمويل الدولية ،وصندوق
تحفيز االستثمار التابع لمؤسسة التمويل الدولية ،وشركة مبادلة للعقارات

والبنية التحتية ،ومؤسسة مشاريع الكازار ،وشركة داش فنتشرز.
التمويلللل ملللن البنلللك األوروبلللي إلعلللادة

اإلعمار والتنمية ":"EBRD

سوف يقدم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية قرض مقدارً بحد
أقصى  68.3مليون دوالر أمريكي ،ما يعادل نصف قيمة القرض
المطلوب .وسيتولى تمويل المبلغ المتبقي من القرض كل من وكالة

التّنمية الفرنسية – الجمعية الفرنسية للمشاركة وتعزيز التعاون
االقتصادش (بروباركو) والوكالة األلمانية لالستثمار والتنمية.
 184.6مليون دوالر أمريكي.

إجمالي كلفة المشروع:

التصللللللللللنيف البيئللللللللللي واالجتمللللللللللاعي تصنيف فئة "أ" .يندر المشروع ضمن الفئة "ألف" (السياسة البيئية
للمشلللللللروع واألثلللللللر الللللللل
وتخفيف لك األثر:

يخلفللللللل

واالجتماعية لعام  .)2014إن إنشاء وتشغيل مزرعة رياح جديدة

باستطاعة  82ميغاواط في منطقة قريبة من مسار هجرة الطيور بالوادش
ومواقع التراث الثقافي يستلزم إجراء تقييم األثر البيئي واالجتماعي
المالئم للغرض ،وذلك وفقًا للسياسة والبيئية واالجتماعية للبنك .نشر
تقييم األثر البيئي واالجتماعي بتاريخ  1٧أيار  .2016ولم ترد تعليقات
يوما الالزمة لإلفصاح.
خالل مدة الستين ً
خضع المشروع لتقييم شامل لألثر البيئي واالجتماعي في عام 2015
من خالل إجراء دراسات لهجرة الطيور والخفافيش على مدار أربعة
مواسم هجرة .واُعتمد تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمطور من قبل
السلطات المحلية المختصة وحصل المشروع على التصاريح الالزمة من

ال سلطات المحلية المختصة .وأظهر تقييم األثر البيئي واالجتماعي أن
األثار البيئية واالجتماعية مقتصرة على الموقع ويمكن تخفيفها ،حيث لن
بعيدا عن المناطق
يؤثر المشروع على الطيور أو الخفافيش وهو يقع ً

السكنية ولن يؤثر على المواقع التراثية .وأجرش تقييم للتضاريس الطبيعية

ودارت مشاورات مع المجتمع المحلي والسلطات المعنية بالتراث.
أجرى البنك دراسة االجتهاد بالواجب البيئية واالجتماعية للمشروع.
وأكدت هذً الدراسة أن المشروع مصمم بحيث يتوافق مع متطلبات
األداء الصادرة عن البنك والشروط المحلية واألوروبية وأن الشركة لديها
القدرة المؤسسية على تنفيذ متطلبات األداء الصادرة عن البنك بشكل

كامل .وفي إطار دراسة االجتهاد بالواجب ،أجريت جلسات نقاش مع
جمعية الطيور العالمية والجهات المعنية بحفظ التراث باإلضافة إلى

جهات أخرى للتعرف على رأيها في المشروع.
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وبناء على دراسة االجتهاد بالواجب البيئية واالجتماعية ،أُعدت حزمة
إفصاح عن تقييم األثر البيئي واالجتماعي باللغتين العربية واإلنجليزية.
وتتضمن هذً الحزمة خطة عمل بيئية واجتماعية معدة للتأكد من انشاء

المشروع وتشغيله حسب متطلبات األداء الصادرة عن البنك ومعايير
األداء الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية .وتشمل الدراسة أهم اآلثار
والمخاطر على التراث الثقافي واالستحواذ على األراضي واستخدامها

والتنوع الحيوش و السالمة المهنية والمجتمعية .ويتضمن تقييم األثر
طا لإلدارة
البيئي واالجتماعي وخطة العمل البيئية واالجتماعية خط ً

والمتابعة سيتم تنفيذها ،مثل المتابعة المستمرة للطيور على مدار ثالث
سنوات ،وتطوير خطة عمل فعالة إلدارة المراوح الهوائية ،واجراءات

العثور على الفرص ،وادارة العمالة والعقود ،وأنشطة االستعانة بأصحاب
المصلحة وغيرها .كما سيقوم البنك بمتابعة تنفيذ المشروع .وقد تم إعداد
حزمة افصاح بيئي ونشرت على هذا الرابط:

http://www.greenwatts.biz/#!our-projects
التعاون الفني:

ال يوجد

عنوان الشركة:

جرين واتس للطاقة المتجددة

عمان
ص.بّ – 1٩٩٩ .

 - 11٩41المملكة االردنية الهاشمية
الكازار للطاقة
بر اإلمارات المالي الجنوبي ،مركز دبي المالي العالمي
ص.ب5066٧2 .

دبي ،االمارات العربية المتحدة

عناية :ماركوس فون هانيل
الكازار للطاقة
هاتف/فاكس+٩٧1 4 352 816٧ :

mvonhaniel@alcazarenergy.com

فرص األعمال:

لالطالع على فرص األعمال أو التوريد ،اتصلوا مع الشركة العميلة.

االستفسارات العامة:

لالستفسارات عن مشاريع البناك األوروباي إلعاادة اإلعماار والتنمياة ،التاي
ال عالقة لها بالتوريد:
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ه ا ا ا اااتف +44 20 ٧338 ٧168 :ف ا ا ا اااكس.+44 20 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

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

المشروع”:”PCM

المشروع ،بهدف إتاحة الفرصة إلجراء مراجعة مساتقلة للشاكاوى التاي تارد
مولهاا
من شخص واحد أو أكثر ،أو من المنظمات بشاأن المشااريع التاي ُي ّ

بأنهاا قاد تس ّاببت فاي األذى ،أو
البناك ،وهاي – أش الشاكاوى – التاي ُي َازع ُم ّ
ويمكان العثاور علاى "قواعاد اإلجاراء" التاي
من المحتمال أن تُسابب األذىُ .
تحكاام ليااة الشااكاوى بشااأن المشااروع علااى الموقااع اإللكترونااي التااالي علااى

شبكة اإلنترنت:

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

ويتع ا ّاين تق ااديم أش ش ااكوى بمقتض ااى " لي ااة الش ااكاوى بش ااأن المش ااروع" ف ااي
موع ااد أقص اااً  12ش 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 ااكاوى 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 ذش الصلة للحصاول علاى المسااعدة ،إن لام تكان متأكاداً
يتعين تقديم الشكوى خاللها.
من الفترة التي كان ّ
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