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نسخة مترجمة من وثيقة ملخص المشروع :العربية

وصف المشروع

توفير ما يصل إلى  55مليون درهم مغربي (ما يعادل  5ماليين يورو) قرض طويل األجل
لشركة الظاهرة المغرب ومصانع الظاهرة المغرب ،شركتان تم تأسيسهما في المغرب (يشار
إليهما معًا "المقترضون المتشاركون") .تعود ملكية المقترضين إلى شركة الظاهرة القابضة
("الراعي") ،وهي شركة رائدة في مجال الصناعات الزراعية ،ومقرها في أبو ظبي،
اإلمارات العربية المتحدة ،ومتخصصة في زراعة وإنتاج وتجارة األعالف الحيوانية والسلع
الغذائية األساسية مثل األرز والدقيق والفواكه والخضروات.

أهداف المشروع

ستم ّكن عائدات القرض المقترضين المشتركين من تمويل إنشاء مصنع زيت زيتون جديد
في منطقة فاس مكناس بالمغرب ،بتكلفة إجمالية تصل إلى  55مليون درهم (ما يعادل 5
ماليين يورو) .سيمكن المشروع شركة الظاهرة من االستفادة من مزارع الزيتون الحالية في
منطقة فاس مكناس وتجميع مزارعي الزيتون اآلخرين في المنطقة ،من أجل دمج
أنشطة التصنيع النهائية في إنتاج زيت الزيتون الذي يستهدف بشكل رئيسي سوق التصدير.

تأثير المرحلة
االنتقالية

سوف يستمد تأثير االنتقال المتوقع للمشروع من مساهمته في سمات االنتقال من حيث
التنافسية والتكامل .ففي ظل الجودة التنافسية ،يهدف المتشاركون في االقتراض إلى تحسين
قدرتهم التنافسية من خالل اعتماد شهادات معتمدة دوليا ً لمزارع الزيتون الخاصة بهم،
والمشاركة واالستفادة من مبادرة مستمرة من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
ومنظمة األغذية والزراعة تركز أساسا ً على التنافسية في قطاع زيت الزيتون المغربي .وفي
إطار الجودة المتكاملة ،يدعم المشروع توسع المقترضين في إنتاج زيت الزيتون عالي الجودة
الذي يستهدف أسواق التصدير بشكل رئيسي ،ويعزز المزيد من االستثمار األجنبي المباشر
في قطاع الصناعات الزراعية المغربي.

العميل

الظاهرة المغرب (ش م م)
المقترضون المتشاركون :تتخصص كل من شركة الظاهرة المغرب ومصانع الظاهرة
المغرب في زراعة وإنتاج الفواكه والزيتون وسيبدأن قريبًا في إنتاج زيت الزيتون.
الراعي :شركة الظاهرة القابضة هي شركة عالمية في مجال الصناعات الزراعية ،تأسست
عام  2005ومقرها في أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة .نمت المجموعة بشكل كبير منذ
أن أصبحت واحدة من أكبر منتجي البرسيم في العالم (العلف الرئيسي للماشية) ولتنويع
أنشطتها في تجارة الحبوب واألرز والفواكه والخضروات وتداولها .ونتيجة لذلك ،أصبح
للمجموعة اآلن وجود في أكثر من  20دولة وقوة عاملة عالمية تضم  5000موظفًا.

التمويل المقدم من
البنك
تكلفة المشروع
اإلجمالية
الملخص البيئي
واالجتماعي
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 55مليون درهم مغربي
تم تصنيف المشروع من الفئة ( )Bوفقًا للسياسة البيئية واالجتماعية لعام  .2014تعد القضايا
البيئية واالجتماعية المتعلقة بالمشروع نموذجية لتلك المتعلقة بتطوير مصنع زيت زيتون
جديد في موقع عمليات زراعة زيت الزيتون الحالية .تم إجراء الفحوصات النافية للجهالة
بشكل رئيسي داخل الشركة مع إجراء تقييم اجتماعي مع طرف ثالث مع التركيز على
االستحواذ على األراضي ومخاطر العمل وآثاره .إن المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية
المرتبطة بمزارع الزيتون والمصانع محدودة ويتم تحديدها وإدارتها بسهولة من خالل
مجموعة من التدابير الموجزة في خطة عمل بيئية واجتماعية سيتم االتفاق عليها مع العميل
قبل التوقيع.
ليس لدى شركة الظاهرة المغرب ومصانع الظاهرة المغرب حاليًا أنظمة إدارة بيئية
واجتماعية رسمية أو قدرة كافية على تحديد وتجنب أو تخفيف ومتابعة المخاطر واآلثار
البيئية واالجتماعية بشكل منهجي .ويالحظ وجود ثغرات مماثلة على مستوى الشركات،
وقد أعربت شركة الظاهرة القابضة عن اهتمامها بالعمل مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية من أجل تطوير إطار للسياسة البيئية واالجتماعية للشركات وزيادة قدرات الشركة،
بما يمكنها من نشر أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية في عملياتها الوطنية بما يتوافق مع
نهج الشركة .يجري تطوير عمليات الزراعة المغربية للحصول على شهادة الممارسات
الزراعية الجيدة العالمية بحلول عام  ،2021والتي ستوفر مستوى محسنًا من التوافق مع
متطلبات نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ،باإلضافة إلى معايير البيئة والصحة والسالمة
والعمل وفقًا لمتطلبات األداء الصادرة عن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،ولكن
سوف تحتاج إلى تحقيق المزيد من التوافق مع المعايير البيئية لالتحاد األوروبي .ستحتاج
كل من شركة الظاهرة المغرب ومصانع الظاهرة المغرب إلى ضمان توسيع نطاق
المتطلبات البيئية واالجتماعية ذات الصلة لتشمل المقاولين ومقدمي العمالة والموردين .أثبت
التقييم االجتماعي السريع المستقل أن مخاطر االستحواذ على األراضي والعمال المتعلقة
بمزارعي الزيتون محدودة وأن ممارسة شركة الظاهرة المغرب كانت كافية ،على الرغم
من عدم صياغتها بشكل كاف في سياسات الموارد البشرية والتوظيف ،وكذلك بروتوكوالت
االستحواذ على األراضي .والتي تحتاج إلى تطوير من قبل كل من شركة الظاهرة المغرب
ومصانع الظاهرة المغرب.
تم تطوير خطة عمل بيئية واجتماعية لضمان تطوير أنظمة وعمليات إدارة بيئية واجتماعية
شاملة على مستوى الشركة وكذلك المستوى الوطني .سيُطلب من المقترضين المشاركين
االلتزام بمعايير البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية الخاصة بالتقييم واإلدارة البيئية
واالجتماعية ،وظروف العمل والعمال ،واالستحواذ على األراضي ،فضالً عن المعايير
األوروبية والدولية المتعلقة باستخدام المياه وإدارة التربة واآلفات والكيماويات ومعالجة
النفايات لكل من عمليتي إنتاج محصول الزيتون وتصنيعه .عالوة على ذلك ،تتطلب خطة
العمل البيئية واالجتماعية وضع سياسة توظيف أخالقية وخطة إلدارة التنوع البيولوجي
باإلضافة إلى خطة إشراك أصحاب المصلحة وآلية التظلم.

التعاون الفني
بيانات االتصال
بالعميل

ال يوجد
جيانلوكا الموسى
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+971 2 656 5078

+971 2 656 5078
www.aldahra.com
برج العين ،130455 ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

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+44 7338 6794 :
البريد اإللكترونيprocurement@ebrd.com :

االستفسارات العامة

لالستفسار عن مشاريع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية فيما عدا المشتريات:
الهاتف+44 20 7338 7168 :
البريد اإللكترونيprojectenquiries@ebrd.com :

سياسة المعلومات
العامة

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.

