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وثيقة خالصة المشروع
مشروع الشوبك لطاقة الرياح

اسم المشروع:

األردن

البلد:

49222

رقم تعريف المشروع:

الطاقة

قطاع األعمال:

القطاع العام  /القطاع الخاص :القطاع الخاص
تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة  16 :تشرين الثاني 2017
الوضع الراهن:

اجتاز المشروع مرحلة المراجعة األولية ،وهو بانتظار المراجعة النهائية

وصف المشروع:

َيدرسُ البنكُ األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةُ"البنك"ُإمكانية منحُقرض مضمون وممتازُ(منُنوعُأ/ب)ُتصلُقيمتهُإلىُُ52.0
مليون دوالر أمريكي بحد ُأقصى ُ إلى ُشركة ُالشوبك ُلطاقة ُالرياحُ ،من ُأجل ُتمويل ُإنشاء ُمزرعة ُرياح ُباستطاعة ُُ 45ميغاواطُ
("المشروع")ُفيُاألردنُبالقربُمنُقريةُالشوبكُ،التيُتقعُعلىُبعدُُ46كمُإلىُالشمالُالغربيُمنُمحافظةُمعانُوعلىُبعدُُ160

كمُمنُمدينةُعمانُ،األردنُ ُُ.
ُ

أهداف المشروع:

سيعملُالمشروعُعلىُبيعُكلُالطاقةُالمولدةُُبموجبُعقدُشراءُطويلُاألجلُإلىُشركةُالكهرباءُالوطنية.

األثر االنتقالي:

تجددة ُ ،مماُسيسهمُفيُانتقالُ
سوف يساعدُ هذا المشروعُ األردنُ علىُزيادة َُ
حجم توليد الطاقة من خالل مصادر محليةُللطاقةُالم ّ
االقتصادُاألردنيُإلىُاقتصادُقليلُاالعتمادُعلىُالكربونُ ُ.
ُ

العميل:

شركة الشوبك لطاقة الرياح
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شركة الشوبكُلطاقةُالرياح ،شركة ذات مسؤولية محدودةُتمُتأسيسهاُفيُاألردنُبهدفُتطويرُالمشروعُوتنفيذهُوتشغيله .الشركة
مملوكةُبالكامل من شركة الكازار للطاقة،وهيُمطور مستقل ومنتج للطاقة في دبيُوتنشط في الشرقُاألوسط وأفريقيا وتركياُ.ومنُ
بينُالمساهمينُفيُشركةُالكازارُمؤسسةُالتمويلُالدوليةُ،وصندوقُتحفيزُاالستثمارُالتابعُلمؤسسةُالتمويلُالدوليةُ،وشركةُمبادلةُ
يعُالكازرُ،وشركةُداشُفنتشرزُ ُُ.
ُا
للعقارتُوالبنيةُالتحتيةُ،ومؤسسةُمشار
ُا
ُ

التمويل من البنك األوربي إلعادة اإلعمار والتنمية ":"EBRD
 26,000,000دوالر أمريكي

تبلغ ُقيمة ُالتمويل ُالكامل ُلمشروع ُطاقة ُرياح ُالشوبك ُُ 78مليون ُدوالر ُأمريكيُ ،سوف ُيعمل ُالبنك ُاألوروبي ُإلعادة ُاإلعمارُ

والتنميةُعلىُتقديمُُ52مليونُدوالرُأمريكيُمنُقيمةُالقرضُ،يقسمُمناصفةُبينُالبنكُاألوروبيُإلعادةُاإلعمارُ ُ
والتنميةُ(قرض"أ")ُ،واالبنكُالعربي ُاألوروبيُ(" ("EABوالذيُسيقدمُ(قرض"ب")ُ ُُ.
ُ

ستعملُالمؤسسةُاإلسالميةُلتنميةُالقطاعُالخاصُ("ُ،)"ICDوالتيُتمثلُالذراعُاالستثماريُفيُالقطاعُالخاصُللبنكُاإلسالميُ

للتنميةُعلىُتقديمُالمبلغُالمتبقيُمنُقيمةُالقرضُبحدُأقصىُيبلغُُ26مليونُدوالرُامريكيُمنُخاللُقرضُإسالميُ ُ.
ُ
إجمالي كلفة المشروع:

 104مليون دوالر أمريكي.
التصنيف البيئي واالجتماعي للمشروع ،واألثر الذي ُيخلّفه ،وتخفيف ذلك األثر:
تصنيفُفئةُ"أ"ُ.يندرجُالمشروعُضمنُالفئةُ("ألف")ُحسبُالسياسةُالبيئيةُواالجتماعيةُللبنكُاألوروبيُإلعادةُاإلعمارُوالتنميةُ

لعامُُ.ُ2014إنُإنشاءُوتشغيلُمزرعةُرياحُجديدةُباستطاعةُُ45ميغاواطُفيُمنطقةُقريبةُمنُمسارُهجرةُالطيورُبالواديُيمثلُ
بعضُالمخاطرُالبيئي ةُوخصوصاُمعُوجودُمشاريعُرياحُأخرىُقريبةُمنُهذاُالمشروعُ.بحسبُسياسةُالبنكُالبيئيةُواالجتماعيةُ،
يستلزمُإجراءُتقييمُلألثرُالبيئيُواالجتماعيُالمالئمُللغرضُُ،واُعداد دراسة حول النواحي االجتماعية للمجتمع المحلي وخطة إشراك
أصحاب المصلحةُُوهذهُالدراساتُتمُاإلفصاحُعنهاُباللغتينُالعربيةُواإلنكليزيةُ ُ.
وقدُخضعُالمشروعُإلجراءُتقييمُشاملُلألثرُالبيئيُواالجتماعيُفيُالفترةُُ2017ُ-ُ2016معُإجراءُدراساتُحولُهجرةُالطيورُ
والخفافيشُعلىُمدىُُ4مواسمُللهجرةُآخذينُبعينُاالعتبارُنتائجُتقييمُالتأثيراتُالتراكميةُالتيُوضعتهاُمؤسسةُالتمويلُالدوليةُفيُ
المنطقةُ .وقد ُوافقت ُالسلطات ُالمحلية ُعلى ُتقييم ُاألثر ُالبيئي ُواالجتماعي ُفي ُأيلول ُُ /سبتمبر ُُ 2017وحصل ُالمشروع ُعلىُ
التصاريحُالمناسبةُمنُالسلطاتُالمختصةُالمحليةُ.عملتُهذهُالدراسةُعلىُتحديدُالمخاطرُالبيئيةُواالجتماعيةُوالتأثيراتُالبيئيةُ
المرتبطةُبالمشروعُوالتيُأظهرتُأنُالتأثيراتُالبيئيةُواالجتماعيةُمقتصرةُفقطُعلىُموقعُالمشروعُويمكنُتجنبهاُوالتخفيفُمنُ

أثرهاُمنُخاللُتنفيذُاإلجراءاتُالتيُتمُتحديدهاُوالخططُاإلداريةُ ُ.
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Web site: www.ebrd.com Tel: +44 20 7338 6000 or +44 20 7946 6000

OFFICIAL USE

Fax: +44 20 7338 6100 or +44 20 7496 6100

OFFICIAL USE

ُ
تمُإجراءُالعنايةُالواجبةُالبيئيةُواالجتماعيةُللمشروعُمنُقبلُمستشارُمستقلُوذلكُضمنُنطاقُعملُحددهُالبنكُ.يضمُنطاقُ
العملُالتركيزُعلىُمراجعةُالقوانينُاإلداريةُ ُومدىُااللتزامُالمؤسساتيُللعميلُبالقضاياُالبئيةُُواالجتماعيةُوالتيُأكدتُالتزامُالعميلُ
بمتطلباتُاألداءُالبيئية ُالخاصةُبالبنكُ ُ ،ومتطلباتُاألداءُمحلياُوبمتطلباتُاالتحادُاألوروبيُ.كجزءُمنُإجراءاتُالعنايةُالواجبةُ،

تم ُعقد ُتشاورات ُمع ُجمعية ُالطيور ُالعالمية ُوالتي ُأبدت ُالدعم ُللمشروع ُطالما ُيتم ُتطبيق ُإجراءات ُالتخفيف ُمن ُاألثار ُالبيئيةُ
للمشروعُ ُ.
ُ
بناء ُعلى ُإجراءات ُالعناية ُالواجبة ُالبيئية ُواالجتماعية ُللمشروعُ ،تم ُإعداد ُخطة ُبيئية ُواجتماعية ُللتأكد ُأن ُالمشروع ُيعمل ُعلىُ

تطبيق ُمتطلبات ُاألداء ُالخاصة ُبالبنكُ .من ُضمن ُالتأثيرات ُالهامة ُالتي ُتم ُأخذها ُبعين ُاالعتبار ُلتقليل ُالمخاطر ُهي ُإشراكُ

إصحاب ُالمصلحةُ ،الحفاظ ُعلى ُ التنوع ُالبيئي ُوالحيويُ ،وسالمة ُالعاملين ُوالصحة ُالمجتمعية ُومعايير ُالسالمة ُواألمانُ .وأكدتُ
العنايةُالواجبةُللبنكُأنُمزرعةُالرياحُتقعُفيُمنطقةُتعتبرُذاتُأهميةُبيئيةُمنخفضة؛ُوأنُالمشروعُالُيقعُداخلُطريقُمكثفُ
للطيورُالمهاجرةُوالُضمنُمنطقةُتتمثلُبنشاطُالطيورُ.وتمُوضعُالتدابيرُالالزمةُلضمانُعدمُتأثيرُالمشروعُعلىُأيُمناطقُأوُ
نواحيُأثريةُ ُُ.
ُ

يحتوي ُالتقييم ُالشامل ُلألثر ُالبيئي ُواالجتماعي ُوخطة ُالعمل ُالبيئية ُواالجتماعية ُعلى ُمجموعة ُمن ُالخطط ُاإلدارية ُالتي ُسيتمُ
تطبيقهاُومتابعتهاُمنُقبلُالبنكُ،بماُفيُذلكُالدراساتُاإلستقصائيةُاإلضافيةُللتنوعُالبيولوجيُ،والمتابعة المستمرة للطيورُوتطوير
خطة عمل فعالة إلدارة المراوح الهوائية ُواجراءات ُالعثور ُعلى ُالفرصُ ،وادارة ُالعمالة ُوالعقودُُ ،وأنشطة ُاالستعانة ُبأصحابُ
المصلحةُوغيرهاُ .
ُ
التعاون الفني:

ال يوجد

عنوان الشركة:

جونُكريستوفُكامبوريوُ ُ
jccombourieu@alcazarenergy.com

ُ +971 4 558 7805

http://alcazarenergy.com/

الكازارُللطاقةُ،جناحُ803-802

برجُاإلماراتُالماليُالجنوبيُ،مركزُدبيُالماليُالعالمي

ص.ب506672ُ.
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دبيُ،اإلماراتُالعربيةُالمتحدةُ ُ

فرص األعمال:

للتعرفُعلىُفرصُاألعمالُأوُالمشترياتُ،تواصلُمعُالعميلُ .

بالنسبة ُللمشاريع ُالمملوكة ُللدولةُ ،يرجى ُزيارة ُموقع ُالويب ُالخاص ُبالمشتريات ُللبنك ُاألوروبي ُإلعادة ُاإلعمار ُوالتنميةُ:
الهاتفُ ُ+44ُ7338ُ6794:
البريدُاإللكترونيُ procurement@ebrd.comُ:
االستفسا رات العامة:

لالستفسارُعنُمشاريعُالبنكُاألوروبيُإلعادةُاإلعمارُوالتنميةُفيماُعداُالمشترياتُ :

الهاتفُ +44ُ20ُ7338ُ7168ُ:

البريد اإللكتروني ُ projectenquiries@ebrd.comُ:
ُ
سياسة المعلومات العامة:

توضح ُ’سياسة ُالمعلومات ُالعامة‘ ُكيفية ُإفصاح ُالبنك ُاألوروبي ُإلعادة ُاإلعمار ُوالتنمية ُعن ُالمعلومات ُوالتشاور ُمع ُالجهاتُ
المعنيةُ،وذلكُلتشجيعُزيادةُالوعيُوالفهمُلسياساتهُواستراتيجياتهُوعملياتهُ .
نصُسياساتُالمعلوماتُالعامةُ .

آلية شكاوى المشاريع:

إنُ’آليةُشكاوىُالمشاريع‘ُ هيُآليةُالمسائلةُلدىُالبنكُاألوروبيُإلعادةُاإلعمارُوالتنميةُ.فهيُتتيحُفرصةُإجراءُمراجعةُمستقلةُ
للشكاوىُالمقدمةُمنُاألفرادُوالمنظماتُبشأنُالمشاريعُالتيُيمولهاُالبنكُوالتيُقدُيزعمُأنهاُتسببتُ،أوُمنُالمحتملُأنُتتسببُفيُ
إحداثُضررُبيئيُو/أوُاجتماعيُ ُ.

يرجىُزيارةُالصفحةُالخاصةُ’بآليةُشكاوىُالمشاريع‘ُلالطالعُعلىُالمعلوماتُالخاصةُبكيفيةُتقديمُشكوىُ.كماُيوجدُمسؤولُآليةُ
شكاوىُالمشاريعُ(ُ)pcm@ebrd.comلإلجابةُعلىُأيُأسئلةُقدُتكونُلديكمُبشأنُتقديمُشكوىُومعاييرُتسجيلُالشكوىُومدىُ
أهليتهاُ،وفقًاُلقواعدُإجراءاتُآليةُشكاوىُالمشاريع.
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