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وصف المشروع
يتكون المشروع من تطوير وتشغيل مركز يحتوي على مطاعم ومحالت تجارية واماكن تسلية و ترفيه ("العبدلي مول" أو "المشروع")
الذي يجري تطويره حاليا من قبل شركة مول العبدلي ("الشركة") والذي يقع في قلب مشروع تطوير منطقة العبدلي –الوسط
عمان.
الجديد لمدينة ّ
ا ن أهداف المشروع هي توفير مطاعم ومحالت تجارية واماكن تسلية وترفيه في هذه المنطقة التي تفتقر لمثل هذه الخدمات،
عمان ،باالضافة الى المساعدة في توفير فرص عمل للسكان المحليين ،وتطوير البناء ضمن
وكذلك دعم اعادة تطوير مركز مدينة ّ
أعلى معايير االستدامة.
.1

التصنيف االفرازي
تم تصنيف المشروع ضمن الفئة "ب" من قبل البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير مما يعني أنه توجد متطلبات وتحاليل بيئية
واجتماعية مطلوبة من قبل البنك ينبغي القيام بها وفقا للسياسة البيئية واالجتماعية واالدائية لسنة  8002حسب:

ويحتوي المشروع على بعض الت أثيرات البيئية واالجتماعية والتي يمكن عالجها بسهولة من خالل تدابير المعالجة التخفيفية
وخطة العمل.
.8

لقد اكتملت عملية التقييم البيئي واالجتماعي ،وقد ركزت على تطويرالعبدلي مول ،بالرغم من أنه قد تم اعتبار جوانب
مخطط تطوير منطقة العبدلي بشكل يتسق مع اعتبار مشروع العبدلي مول وضمن نفس السياق .لقد تم اعتماد ووضع
خطة عمل تهتم باألبعاد البيئية واالجتماعية لإلدارة البيئية ،و آليات التظلم المتعلقة بالعاملين و الزوار و العامة ،باالضافة
الى كل ما يتعلق بالحفاظ على الحياة والسالمة من الحرائق واالستفادة من األنشطة المشتركة  .وقد وافق صاحب العمل
على استخدام المساحات العامة في المركز التجاري لألنشطة المتعلقة بالدفاع عن النواحي الثقافية والبيئية ،باالضافة الى
السماح ألماكن عرض و بيع السلع المحلية و المنتجات التقليدية وخاصة تلك التي يتم ادارتها و تشغيلها من قبل النساء
والشباب ضمن فئات مشاريع الشركات الصغيرة.
فيما يتعلق بمعايير العمل  ،يرجى مالحظة أن البنك يطلب من جميع عمالئه أن يمتثلوا لمتطلبات األداء التشغيلي الموضوعة
من قبله ،بما في ذلك تلك المعايير المتعلقة بالعامل وظروف العمل.
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النواحي المرورية
توفر الخطة الرئيسية لمخطط تطوير العبدلي حلوال رائدة سوف تستخدم للمرة األولى في المنطقة بما يتضمنه ذلك من
حلول مرورية ذات كفاءة عالية في تركيزها على المشاة .ان مشروع العبدلي مول هو ثالثي أألضالع له طريق رئيسي يتجه الى
الجنوب بحركة مرور عالية للمركبات في أوقات الذروة  .و يوجد هناك أيضا طريقين فرعيين يشكالن الحدود الغربية والشرقية
للموقع احدى هذه الطرق تم بناؤه بالفعل واآلخرال زال قيد اإلنشاء .و وفقا لخطة العمل البيئي واالجتماعي المتفق عليه مع
صاحب العمل ،سيقوم صاحب العمل بوضع خطة مناسبة إلدارة حركة المرور وتنفيذ تدابير الرقابة لمنع تعرض أي طرف ثالث
لخطر التعرض ألي مكروه (على سبيل المثال المتسوقين والزوار و السكان من المناطق المجاورة ،الخ).

شبكة المرافق واالستدامة
سوف يتم تزويد مشروع تطوير العبدلي ،بما في ذلك العبدلي مول ،من قبل الشركة االردنية للطاقة المركزية بالطاقة الالزمة ،حيث
ستكون بمثابة المزود الحصري لخدمات التبريد والتدفئة الالزمة.
وسوف يشتمل المشروع على تقنيات متقدمة الستدامة البناء .تتضمن على سبيل المثال ال الحصر الواجهات المزدوجة ،و أألنابيب
الجوف أرضية والتي سوف تستخدم للتهوية الميكانيكية ،و نظام الطاقة الشمسية المتكامل ،والخدمات الميكانيكية والكهربائية
المتطورة بما في ذلك نظام اإلضاءة ( ، )LEDو المحركات متغيرة السرعة ،و استرجاع الحرارة ،ونظام التشغيل االلي ونظام إدارة
المباني المتكامل.
وتم التركيز بشكل خاص على الحد من استخدام المياه من خالل تقنيات توفير المياه والذي من الممكن ان يأخذ باعتباره تجميع (حصاد)
مياه األمطار .مع أألخذ بعين االعتبار تطبيق نظام متكامل للمياه العادمة.
وهذا سوف يكون أول استخدام لمثل هذه التقنيات المتطورة على هذا النطاق الواسع في مبنى تجاري في أألردن .سوف يتم
تصريف مياة الصرف الصحي عبر نظام البلدية .
وستقوم الشركة بطلب للحصول على الشهادة الدولية لالستدامة للمشروع.
معلومات االتصال :

الموقع االكتروني:
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