
المبادرة البيئية واالجتماعية والحوكمة والتنقل اإللكتروني 
 لشركة فوريسيا

 إقليمي الموقع:

 53310 رقم المشروع:

 التصنيع والخدمات قطاع األعمال:

 خاص نوع اإلشعار:

 B فئة التصنيف البيئي:

 2021ديسمبر )كانون األول(  15 تاريخ الموافقة:

 تم التوقيع الحالة الراهنة للمشروع:

 2022يناير )كانون الثاني(  11 تاريخ اإلفصاح عن وثيقة ملخص المشروع:
من القسم الثالث من سياسة الوصول إلى المعلومات، تم تأجيل اإلفصاح عن وثيقة ملخص المشروع هذه وفًقا للفقرة  2.6كما هو مسموح به في الفقرة 

 من التوجيه بشأن الوصول إلى المعلومات. 1.4.4

 وصف المشروع

مليون يورو في شريحة مدتها ست سنوات لشركة رائدة في مجال تكنولوجيا  80المشاركة في التمويل بما يصل إلى 
المبادرات البيئية واالجتماعية والحوكمة -بالمبادرة البيئية واالجتماعية والحوكمة لشركة فوريسيا إس إي  السيارات خاصة

، لتمويل استثمارات شركة ، وهو دين خاص غير مضمون يحكمه القانون األلمانيSchuldscheinالمرتبطة بإصدار 

 فوريسيا في المغرب وبولندا ورومانيا وتونس.

 أهداف المشروع

سيسهم المشروع في التخلص من انبعاثات الكربون من سلسلة التوريد الخاصة بالسيارات وهدف شركة فوريسيا لتحقيق 
اثات الشركة الداخلية محايدة لثاني أكسيد األهداف المناخية المحددة بما يتماشى مع مبادرة األهداف العلمية، لتصبح انبع

سيمول المشروع أيًضا النفقات الرأسمالية للنمو في مواقع  (.2و 1)النطاقان  2025الكربون عبر جميع مواقعها بحلول عام 
 التصنيع التابعة لشركة فوريسيا في رومانيا والمغرب وتونس.

 أثر التحول

 64 درجة أثر التحول المتوقع:

في إطار سمة التحول "أخضر"، سيدعم المشروع أهداف شركة  ول مشتق من سمتي التحول "أخضر" و"شمولي".أثر التح
وفي إطار سمة التحول "شمولي"، ستعزز شركة فوريسيا  فوريسيا في التخلص من انبعاثات الكربون في بولندا ورومانيا.
لة في المغرب لتلبية الطلب على المهارات الناشئة لخطوط الوصول إلى المهارات والمهارات الرقمية لألتمتة لقوتها العام

 اإلنتاج المتطورة تقنيًا واألكثر أتمتة.

 بيانات العميل

 فوريسيا إس إيه

شركة فوريسيا، التي يقع مقرها الرئيسي في فرنسا، هي مورد سيارات عالمي من الدرجة األولى مدرج في بورصة 
Euronext Paris. 

 من البنكملخص التمويل المقدم 

 مليون يورو 80



في المغرب وبولندا  2026-2022سيتم استخدام عائدات تمويل البنك حصريًا لدعم استثمارات شركة فوريسيا للفترة 
يشمل ذلك البحث والتطوير للمركبات الكهربائية وتوليد الطاقة المتجددة من خالل اتفاقيات شراء الطاقة  ورومانيا وتونس.

(PPAsفي بولندا ور ).كما ستمول عائدات شريحة البنك  ومانيا، المؤهلة بموجب نهج البنك للتحول إلى االقتصاد األخضر

 نمو النفقات الرأسمالية في مواقع التصنيع التابعة لشركة فوريسيا في رومانيا والمغرب وتونس.

 تكلفة المشروع اإلجمالية

 مليون يورو 80

 عنصر اإلضافة

تسمح مشاركة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية للشركة بتسريع برنامج التخلص من انبعاثات الكربون في البلدان 
( لدعم FDIباإلضافة إلى ذلك، سيتم توجيه جزء من تمويل البنك نحو االستثمار األجنبي المباشر ) التي يعمل فيها البنك.

 المتوسط )المغرب وتونس( حيث فجوات التحول أعلى.االستثمارات في دول منطقة جنوب وشرق 

 الملخص البيئي واالجتماعي

معاملة  ( ومخاطر منخفضة ومتوسطة.2019( )وفقًا للسياسة البيئية واالجتماعية لعام Bتم تصنيف المشروع من الفئة )

اعية النافية للجهالة السابقة أظهرت الفحوصات البيئية واالجتموقد  أسواق رأس المال هذه مع عميل معروف جيًدا للبنك.
أن الشركة لديها أنظمة وإجراءات إلدارة مخاطر البيئة والصحة والسالمة واألمن على مستوى الشركة والتشغيل والتي 

تضمنت الفحوصات النافية للجهالة بشأن هذه المعاملة مراجعة المعلومات التي قدمها و  تتماشى مع متطلبات أداء البنك.
باإلضافة إلى ذلك، تمت مراجعة المعلومات المتاحة للجمهور حول   ال سيما تفصيل االستخدام المقترح للعائدات.العميل، و

وعلى   .2021ودليل االستدامة لعام  2020قضايا البيئة والصحة والسالمة واألمن بما في ذلك التقرير المتكامل للعميل لعام 
وقد أظهرت الفحوصات البيئية   داف وإجراءات إدارة المخاطر المناسبة.مستوى الشركة، تواصل الشركة الحفاظ على أه

واالجتماعية النافية للجهالة السابقة أن اإلجراءات على مستوى الشركة يتم تنفيذها على مستوى الدولة والموقع وأن الشركة 
ير الشركة تنطبق على الموظفين تراقب أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن على مستوى مناسب من التفاصيل وأن معاي

في مشاريع سابقة على استخدام عائدات البنك بما يتوافق قد أكد العميل وكان   والمقاولين وسالسل التوريد حسب االقتضاء.
وقد أظهرت مراجعة عمليات العميل، والمشروع   مع متطلبات األداء ويتم السعي للحصول على التزام مماثل في هذه الحالة.

 " فيما يتعلق بالتكيف مع المناخ.للمناخ "يتماشى مع اتفاق باريسرح، أن المشروع المقت

 بيانات االتصال بالعميل

 سليم حاج إسماعيل، نائب رئيس شركة فوريسيا للتمويل والخزانة
 

Selim.hadj-smail@faurecia.com 

 
95 42 44 24 6 (0 )33+ 
 

www.faurecia.com 

 
Faurecia S.E.، 23-27 avenue des Champs Pierreux، 92000 Nanterre، France 

 آخر تحديث لوثيقة ملخص المشروع

 2022يناير )كانون الثاني(  11

 التحولفهم أثر 

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

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html


 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.

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 
تيال أو يجب على أي شخص، سواء داخل البنك أو خارجه، يشتبه في حدوث اح يمولها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

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

ر، بما في ذلك وسيتم مراجعة جميع التقاري يعالج مكتب كبير مسؤولي االمتثال جميع القضايا التي تم اإلبالغ عنها للمتابعة.
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

تحدد سياسة الوصول إلى المعلومات كيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باإلفصاح عن المعلومات والتشاور 
 1مع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز وعي وفهم أفضل الستراتيجياته وسياساته وعملياته بعد دخولها حيز النفاذ في 
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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 والتنميةباستخدام  يمكن تقديم طلبات محددة للحصول على المعلومات
 اإلنجليزية(.

 (IPAMألية المساءلة المستقلة للمشاريع )

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

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

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

أو األحكام الخاصة بالمشروع  لسياسته البيئية واالجتماعيةد ما إذا كان البنك قد امتثل اإلفصاح البيئي واالجتماعي والعام؛ لتحدي
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.com، أو االتصال باآللية عن طريق البريد اإلليكتروني طلب للمراجعة

 المعلومات حول اآللية وكيفية تقديم طلب.
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