إنفينتي سوالر ش.م.م
الموقع:
رقم المشروع:
قطاع األعمال:
نوع اإلشعار:
التصنيف البيئي
التاريخ المحدد النعااد جلس اإلدار :
الحالة الراهنة لسمشروع:
تاريخ اإلفصاح عن وثياة جسخص المشروع
بالسغة اإلنلسيزية:

مصر
05005
الطاقة
خاص
B
 72نوفمبر (تشرين الثاني) 7519
اجتاز جراجعة هيكل المشروع ،وقيد انتظار المراجعة النهائية
 11أكتوبر (تشرين األول) 7519

نسخة مترجمة من وثيقة ملخص المشروع :العربية

وصف المشروع

استثمار في رأس المال في شركة إنفينتي سوالر ش.م.م يصل إلى  05مليون دوالر أمريكي
لتمويل تطوير وإنشاء وتشغيل مشاريع طاقة متجددة واألعمال المساعدة باإلضافة الى توزيع
الكهرباء ومحطات شحن السيارات الكهربائية في مصر ودول منطقة جنوب وشرق
المتوسط.

أهداف المشروع

يتماشى المشروع مع الجهود التي يبذلها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لزيادة
انتشار الطاقة المتجددة ضمن مزيج توليد الطاقة في مصر ،وتشجيع تحرير قطاع الكهرباء
من خالل دعم قطاع الطاقة المتجددة داخل القطاع الخاص.

تأثير المرحسة
االنتاالية

سيُساهم المشروع في سمة االنتقال من حيث كونه "أخضر" من خالل دعم تطوير قدرات
الطاقة المتجددة ،وتنويع مصادر الطاقة في مصر وخفض انبعاثات غازات الدفيئة .كما
سيستهدف المشروع سمة االنتقال من حيث كونه "تنافسي" من خالل تعزيز الملكية الخاصة
في قطاع توليد الطاقة في مصر.

العميل

شركة إنفينتي سوالر ش.م.م
تأسست الشركة في عام  7511كجزء من مجموعة منصور بغرض المشاركة في تطوير
الطاقة المتجددة في مصر وجميع أنحاء المنطقة .تمتلك الشركة مجموعة من محطات الطاقة
الشمسية العاملة في مصر بطاقة مجمعة تبلغ  151ميغا واط تم تنفيذها في إطار برنامج
"تعريفة التغذية").

التمويل المادم جن
البنك

 05مليون دوالر أمريكي

تكسفة المشروع
اإلجمالية

 752مليون دوالر أمريكي

المسخص البيئي
واالجتماعي

تم تصنيف المشروع من الفئة ( )Bوف ًقا للسياسة البيئية واالجتماعية لعام  .4102من خالل
استثماره في األسهم ،سيتناول البنك جميع المخاطر البيئية واالجتماعية المرتبطة بالعمليات
الحالية للشركة والتطورات المستقبلية التي من المحتمل أن تتضمن تطوير مشاريع مصنفة
من الفئة ( .)Aتم تنفيذ الفحوصات البيئية واالجتماعية النافية للجهالة واشتملت على إعداد
إجراء للشركة لتوجيه تدابير تحديد الهوية واإلدارة والمتابعة وإعداد التقارير فيما يتعلق

بمجموعة المشاريع المستقبلية .وقد تم إجراء مراجعة بيئية واجتماعية رفيعة المستوى
للمتعهدين المحتملين للمشاريع المستقبلية ولم يتم تحديد أي عالمات إنذار.
في حالة تطوير الشركة لمشاريع تصنف من الفئة " ،"Aفسوف يتعين عليها تطوير تلك
المشاريع وف ًقا لمتطلبات األداء الرئيسية بما في ذلك إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي
القياسي الدولي واإلفصاح عنه .وقد تم تضمين ذلك في خطة العمل البيئية واالجتماعية
المتفق عليها مع العميل.
وقد أكدت الفحوصات البيئية واالجتماعية النافية للجهالة امتثال مشروع شركة إنفينتي
الحالي بشكل عام للتشريعات الوطنية ومتطلبات األداء الخاصة بالبنك .وعلى الرغم من
وجود خطط وأنظمة إدارة بيئية واجتماعية مفصلة للعمليات الحالية ،فسوف تحتاج شركة
إنفينتي إلى توسيع نطاقها وتطوير نظام إدارة بيئية واجتماعية شامل واإلجراءات الالحقة
على مستوى الشركات بما يتماشى مع المعايير الدولية .كما حددت الفحوصات البيئية
واالجتماعية النافية للجهالة الحاجة إلى تعزيز إضافي للقدرة التنظيمية على مستوى القضايا
البيئية واالجتماعية والصحة والسالمة المؤسسية.
إن المشاريع التي قيد اإلعداد التي تدرسها شركة إنفينتي إما محطات طاقة شمسية
كهروضوئية أو مشاريع طاقة رياح برية.
 ترتبط المخاطر الرئيسية المرتبطة بمشاريع الرياح البرية المحتملة في خليج السويسبمخاطر االصطدام وتأثيرها على الطيور المهاجرة .وقد تم االنتهاء من التقييم االستراتيجي
للصحة والسالمة في عام  4102نيابة عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التي تقدم توصيات
وشروط لتنفيذ التدابير البيئية واالجتماعية إلدارة وتخفيف اآلثار.
 تتسم المخاطر البيئية واالجتماعية المرتبطة بمشاريع الطاقة الشمسية بمحدودية النطاقوالطبيعة .ومع ذلك ،فإن قطع األراضي المخصصة ،في بعض الحاالت ،تكون جزء من
مجمع شمسي أوسع حيث تحتاج التأثيرات التراكمية ،مثل إدارة حركة المرور ،وإدارة
النفايات ،وتوريد العمالة ،إلخ ،إلى إدارتها على مستوى أوسع.
بالنسبة ألي مشروع طاقة متجددة جاري دراسته ،يتعين على شركة إنفينتي سوالر االمتثال
للقوانين الوطنية ،واتباع متطلبات أي عمليات تقييم استراتيجية تم إجراؤها ،واالمتثال
لمتطلبات أداء البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية واإلفصاح عن تقييم األثر البيئي
واالجتماعي للمشاريع المصنفة من الفئة ( .)Aباإلضافة إلى ذلك ،يجوز للبنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية ،من وقت آلخر ،تعيين مستشار مستقل إلجراء تقييم فجوة لتقييم
األثر البيئي واالجتماعي للمشاريع المستقبلية للمشاريع المختارة ذات المخاطر العالية
المعقدة.
تم تضمين هذه المتطلبات في خطة العمل البيئية واالجتماعية .سيتم متابعة المشروع عن
كثب من قبل اإلدارة البيئية واالجتماعية بالبنك.

التعاون الفني
بيانات االتصال
بالعميل

ال يوجد
محمد شحاته
14 454 24421
mshehata@eg-infinity.com
http://www.infinitysolar.com

فرص األعمال

للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات ،تواصل مع العميل.
بالنسبة للمشاريع المملوكة للدولة ،يرجى زيارة موقع الويب الخاص بالمشتريات للبنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية :الهاتف+11 2225 0291 :

البريد اإللكترونيprocurement@ebrd.com :

االستفسارات العاجة

لالستفسار عن مشاريع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية فيما عدا المشتريات:
الهاتف+11 75 2225 2105 :
البريد اإللكترونيprojectenquiries@ebrd.com :

سياسة المعسوجات
العاجة

توضح "سياسة المعلومات العامة" كيفية إفصاح البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن
المعلومات والتشاور مع الجهات المعنية ،وذلك لتشجيع زيادة الوعي والفهم لسياساته
واستراتيجياته وعملياته.
يرجى زيارة صفحة "سياسة المعلومات العامة" أدناه لمعرفة كيفية طلب تقرير مجلس اإلدارة
عن مشروع قطاع عام.
نص سياسات المعلومات العامة.

آلية شكاوى
المشاريع

إن "آلية شكاوى المشاريع" هي آلية المسائلة لدى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
فهي تتيح فرصة إجراء مراجعة مستقلة للشكاوى المقدمة من األفراد والمنظمات بشأن
المشاريع التي يمولها البنك والتي قد يزعم أنها تسببت ،أو من المحتمل أن تتسبب في إحداث
ضرر بيئي و/أو اجتماعي.
يرجى زيارة الصفحة الخاصة "آلية شكاوى المشاريع" لالطالع على المعلومات الخاصة
بكيفية تقديم شكوى .كما يوجد مسؤول آلية شكاوى المشاريع ( )pcm@ebrd.comلإلجابة
على أي أسئلة قد تكون لديكم بشأن تقديم شكوى ومعايير تسجيل الشكوى ومدى أهليتها ،وفقًا
لقواعد إجراءات آلية شكاوى المشاريع.

