
 Empower Solarشركة 

 إقليمي الموقع:

 53064 رقم المشروع:

 الطاقة قطاع األعمال:

 خاص نوع اإلشعار:

 B فئة التصنيف البيئي:

 2022يوليو )تموز(  20 تاريخ الموافقة:

 تمت مراجعة فكرة المشروع الحالة الراهنة للمشروع:

 2022يونيو )حزيران(  15 اإلفصاح عن وثيقة ملخص المشروع باللغة اإلنجليزية:

 وصف المشروع
ماليين دوالر أمريكي، عن طريق االستثمار في  10يدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية توفير ما يصل إلى 

 Empower New Energyمليون دوالر أمريكي(، في شركة  7مليون دوالر أمريكي( وقروض للمساهمين ) 3األسهم )
AS من خالل شركة المجموعة ،Empower Invest AS  الشركة"( للمشاركة في حشد التمويل من السلسلة"(B  70بقيمة 

طاع الخاص في مجاالت الطاقة الشمسية مليون دوالر أمريكي لتطوير مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للق
في ذلك مصر  الكهروضوئية الجديدة )بما في ذلك حلول التخزين عند االقتضاء( في العديد من البلدان األفريقية، بما

 سيتم تأمين تمويل البنك لضمان توجيهه فقط نحو البلدان التي يعمل فيها البنك.. والمغرب )"المشروع"(

 أهداف المشروع
مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب وشرق المتوسط قطاًعا سريع النمو مع احتياجات تمويل  تُعد

التحول إلى مزيج طاقة أكثر من حفز الطاقة المتجددة وتُ تكامل من زيادة ع سر  كبيرة والتي، إذا تمت معالجتها، يمكن أن تُ 
استثمار في سيدعم االستثمار المقترح شركة  شكل كبير على الوقود األحفوري.استدامة في تلك البلدان التي ال تزال تعتمد ب

سطة مع التخزين )عند االقتضاء( مجال الطاقة المتجددة تقوم بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة والمتو
 نشطة بشكل رئيسي في سوق القطاع الخاص في البلدان التي يعمل بها البنك.

 أثر التحول
 80 درجة أثر التحول المتوقع:

يعمل منطقة في الطاقة المتجددة سوق إلى من القطاع الخاص  جديد العب( دعم دخول 1ينشأ أثر التحول لالستثمار من )
غير المناخ من ( تقديم فوائد التخفيف من آثار ت2( و)تنافسيبها البنك، حيث تكون مشاركة القطاع الخاص محدودة )سمة 

 (.أخضرخالل التوسع في قدرة توليد الطاقة المتجددة في الدول التي يعمل بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )سمة 

 بيانات العميل

EMPOWER INVEST AS 

ومقرها  2017هي شركة استثمار في مجال الطاقة المتجددة تأسست في عام  Empower New Energy ASشركة 

الشركة متخصصة في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج  رئيسي النرويج.ال
   الشبكة في إفريقيا.

 ملخص التمويل المقدم من البنك
 مليون دوالر أمريكي 10



 تكلفة المشروع اإلجمالية
 مليون دوالر أمريكي 70

 عنصر اإلضافة
عادة اإلعمار والتنمية في التخفيف من النقص في أسواق االستثمار في األسهم المحلية المناسبة يساعد البنك األوروبي إل

فمن  من خالل دعم االستثمارات األجنبية المباشرة لشركة تطوير طاقة متجددة نرويجية في منطقة جنوب وشرق المتوسط. 
ق مجزأة تعاني بشكل عام من محدودية الوصول إلى خالل هذا االستثمار، سوف يساعد البنك في سد فجوة التمويل في سو

ويعود عدم نشر مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة في هذه المناطق الجغرافية على نطاق واسع حتى  االستثمار في األسهم. 
ت سيحقق البنك أيًضا قيمة مضافة من خالل ضمان تطبيق الشركة ألفضل الممارسا اآلن، إلى نقص التمويل والخبرة. 

والمعايير فيما يتعلق بحوكمة الشركات )بما في ذلك حماية حقوق األقليات(، وأفضل الممارسات البيئية واالجتماعية بما 
يتماشى مع متطلبات األداء الخاصة بالبنك، وإجراءات إدارة المخاطر المناسبة في تنفيذ المشروع وإدارة المحفظة 

 االستثمارية.

 الملخص البيئي واالجتماعي

من خالل االستثمار في رأس المال في  .2019( وفقًا للسياسة البيئية واالجتماعية لعام Bتصنيف المشروع من الفئة ) تم

شركة استثمار دولية مؤثرة، سيتعرض البنك لجميع المخاطر البيئية واالجتماعية المرتبطة بعمليات الشركة الحالية 
والتطورات المستقبلية، والتي تتمثل بشكل أساسي في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة الجديدة للقطاع 

 الخاص.

راء الفحوصات البيئية واالجتماعية النافية للجهالة من قبل استشاري مستقل وتضمنت مراجعة أحكام اإلدارة البيئة تم إج
واالجتماعية والقدرة المؤسسية للشركة، وأصولها الحالية باإلضافة إلى المخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة 

( وستتطلب موافقة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار Bلمشاريع المستقبلية من الفئة )من المتوقع أن تكون ا بالمشاريع الفردية.

وإذا تم تصنيف أي مشروع مستقبلي  لتلك المشاريع. Empowerوالتنمية بعد مراجعة التقييم البيئي واالجتماعي لشركة 

هرت الفحوصات البيئية واالجتماعية النافية للجهالة أن وقد أظ .، فإنه سيتطلب تقييًما بيئيًا واجتماعيًا كامالً "Aمن الفئة "

اجتماعية قوي ويقدم تقارير عامة عن أدائها وأهدافها والتزاماتها للقيام بجميع أنشطتها بما بيئية وإدارة  الشركة لديها نظام
فحوصات البيئية واالجتماعية النافية تضمنت ال يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية.

للجهالة تحليل المخاطر الحالية والمحتملة في المشاريع القائمة، والمشتغلين الحاليين والمستقبليين، وتتضمن خطة العمل 
ايا لم يتم تحديد أي قض المخاطر، واالتصال مع المشتغلين عند الضرورة. تلكالبيئية واالجتماعية إجراءات للشركة لمعالجة 

القضايا  تلكقد ترتبط المشاريع المستقبلية بمثل فتتعلق بحيازة األراضي أو التنوع البيولوجي أو التراث الثقافي؛ ومع ذلك، 
يتم تضمين األحكام البيئية واالجتماعية من قبل الشركة في  وسوف تحتاج إلى النظر فيها كجزء من التقييمات ذات الصلة.

وصوالً إلى مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، الذين تتم مراقبتهم بانتظام من قبل استشاريين  جميع المشاريع، ويتم تطبيقها
تلك األحكام لمقاولي وموردي الهندسة والمشتريات والبناء وتعزيز لوقد تمت إضافة إجراء لمزيد من التوضيح  خارجيين.

طوير خطة رسمية إلدارة سلسلة اإلمداد، إال أن الشركة تلتزم، على الرغم من أنه لم يتم بعد تو المراقبة التي تتم في الموقع.
من خالل مدونة قواعد السلوك ونظام اإلدارة البيئية واالجتماعية، بعدم السماح بشراء األلواح الشمسية المعروف أنها 

ية لتطوير نظام إدارة تمت إضافة عنصر بخطة العمل البيئية واالجتماع األطفال و/أو العمالة القسرية. بواسطةنعت صُ 
سلسلة اإلمداد، ووضع خريطة منهجية وتقييم المخاطر لموردي األلواح الشمسية واالتصال مع البنك األوروبي إلعادة 

 إليها قبل إجراء أي عملية شراء. تاإلعمار والتنمية بالنتائج التي توصل

 التعاون الفني وتمويل المنح
 ال يوجد

 بيانات االتصال بالعميل
 ي سكانيللي كوكسوز

contact@empowernewenergy.com 

21214 7759 44  + 



Snarøyveien 20, 1360 Fornebuأوسلو، النرويج ، 

 

 ملخص التنفيذ 

 

 آخر تحديث لوثيقة ملخص المشروع
 2022يونيو )حزيران(  23

 التحولفهم أثر 
 .هذا الرابط، في التحوليتوفر المزيد من المعلومات حول نهج البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لقياس أثر 

 فرص األعمال
 للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، يرجى االتصال بالعميل.

المتعلقة بالمشتريات(، يرجى  للتعرف على فرص األعمال مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )بخالف الفرص
 االتصال بـ:

 projectenquiries@ebrd.com + البريد اإللكتروني:44 20 7338 7168 الهاتف:

 : صفحة مشتريات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةللمشاريع الحكومية،  يرجى زيارة 
 

 procurement@ebrd.com + البريد اإللكتروني:44 20 7338 6794 الهاتف:

 االستفسارات العامة
 .نموذج استفسارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةيمكن إرسال طلب استفسارات خاصة عند طريق استخدام 

 السياسة البيئية واالجتماعية
ومتطلبات األداء المرتبطة بها الطرق التي ينفذ بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية التزامه  السياسة البيئية واالجتماعيةتُحدد 

تتضمن السياسة البيئية ومتطلبات األداء أحكاًما محددة للعمالء لالمتثال للمتطلبات   نحو تعزيز "التنمية المستدامة والسليمة بيئياً".
ول بها في القوانين الوطنية المتعلقة بالتشاور والمعلومات العامة وكذلك إلنشاء آلية للتظلم لتلقي وتسهيل حل مخاوف المعم

وبما  وتظلمات أصحاب المصلحة، وعلى وجه الخصوص، تلك المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي للعميل والمشروع.
ية واالجتماعية للمشروع، يطلب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، يتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر والتأثيرات البيئ

باإلضافة إلى ذلك، من عمالئه اإلفصاح عن المعلومات، حسب االقتضاء، عن المخاطر والتأثيرات الناشئة عن المشاريع، 
 د عليها.أو إجراء مشاورات ذات مغزى مع أصحاب المصلحة والنظر في آرائهم حول تلك المخاطر والر

 .السياسة البيئية واالجتماعية يتوفر المزيد من المعلومات عن ممارسات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في هذا الشأن في

 النزاهة واالمتثال
ع مكتب كبير مسؤولي االمتثال في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية اإلدارة الرشيدة ويضمن تطبيق أعلى يشج

يتم إجراء فحوصات النزاهة النافية للجهالة على  معايير النزاهة على جميع أنشطة البنك وفقًا ألفضل الممارسات الدولية.
ويعتقد البنك  ريع على مخاطر نزاهة أو سمعة غير مقبولة تؤثر على البنك.جميع عمالء البنك للتأكد من عدم تضمن المشا

ويلعب  أن تحديد وحل المشاكل في مراحل الموافقة على تقييم المشروع هو أنجح وسيلة لضمان نزاهة معامالت البنك.
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بة مخاطر النزاهة في المشاريع مكتب كبير مسؤولي االمتثال دوًرا رئيسيًا في هذه الجهود الوقائية، وتساعد أيًضا في مراق
 بعد االستثمار.

إن مكتب كبير مسؤولي االمتثال مسؤول أيًضا عن التحقيق في مزاعم االحتيال والفساد وسوء السلوك في المشاريع التي 
يجب على أي شخص، سواء داخل البنك أو خارجه، يشتبه في حدوث احتيال أو  يمولها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

سوف  إلى كبير مسؤولي االمتثال. compliance@ebrd.comفساد، تقديم تقرير مكتوب عن طريق البريد اإللكتروني إلى 

وسيتم مراجعة جميع التقارير، بما في ذلك  ا التي تم اإلبالغ عنها للمتابعة.يعالج مكتب كبير مسؤولي االمتثال جميع القضاي
ويجب أن تتسم  ويمكن تقديم التقارير بأي لغة من لغات البنك أو الدول التي يعمل بها البنك. التقارير مجهولة المصدر.

 المعلومات المقدمة بحسن النية.

 سياسة الوصول إلى المعلومات
إلى المعلومات كيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باإلفصاح عن المعلومات والتشاور  تحدد سياسة الوصول

 1مع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز وعي وفهم أفضل الستراتيجياته وسياساته وعملياته بعد دخولها حيز النفاذ في 
لمعرفة ما هي المعلومات المتاحة من موقع الويب الخاص  سياسة الوصول إلى المعلوماتيرجى زيارة صفحة  .2020يناير 

 بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

)باللغة  نموذج استفسارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةيمكن تقديم طلبات محددة للحصول على المعلومات باستخدام 
 اإلنجليزية(.

 (IPAMألية المساءلة المستقلة للمشاريع )

ميل أو البنك )على سبيل المثال، إذا لم تنجح الجهود المبذولة لمعالجة مخاوف اإلفصاح البيئي أو االجتماعي أو العام مع الع
من خالل آلية التظلم على مستوى المشروع أو من خالل المشاركة المباشرة مع إدارة البنك(، فقد يسعى األفراد والمنظمات 

 إلى معالجة مخاوفهم من خالل آلية المساءلة المستقلة للمشاريع التابعة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

آلية المساءلة المستقلة للمشاريع بشكل مستقل بمراجعة قضايا المشروع التي يُعتقد أنها تسببت )أو من المحتمل أن تقوم 
والغرض من هذه اآللية هو: دعم الحوار بين أصحاب المصلحة في المشروع لحل قضايا  تتسبب( في إحداث ضرر.

أو األحكام الخاصة بالمشروع  لسياسته البيئية واالجتماعيةبنك قد امتثل اإلفصاح البيئي واالجتماعي والعام؛ لتحديد ما إذا كان ال
الخاصة به؛ وعند االقتضاء، لمعالجة أي حاالت عدم امتثال موجود لهذه السياسات، مع  سياسة الوصول إلى المعلوماتفي 

 منع عدم االمتثال في المستقبل من قبل البنك.

تقديم لالطالع على المزيد من المعلومات عن اآللية ومهمتها، أو كيفية  آلية المساءلة المستقلة للمشاريعيرجى زيارة صفحة الويب 

للحصول على اإلرشادات والمزيد من  ipam@ebrd.comتروني ، أو االتصال باآللية عن طريق البريد اإلليكطلب للمراجعة

 المعلومات حول اآللية وكيفية تقديم طلب.
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