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تطبيق سياسات االتحاد أ
الوروبي
المشاريع الجديدة بحسب المناطق
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ACP: EUR 1 090m
ALA: EUR 954m
EAST: EUR 1 623m
MED: EUR 1 283m
Pre-Accession: EUR 2 705m

الوروبي – وفق أهداف سياسات االتحاد أ
قروض المشــاريع الجديدة خارج االتحاد أ
الوروبي

 7,7مليارات
 3,3مليارات

 50ش
م�و ًعا

التنمية المحلية
للقطاع الخاص

 4,4مليارات

 45ش
م�و ًعا

البنية التحتية
االجتماعية
واالقتصادية

أ
الهداف المتداخلة:

 2,1مليار   66ش
م�و ًعا

التخفيف من حدة
التغ� المناخي
ي
والتأقلم معه

 2,6مليار   23ش
م�و ًعا

االندماج
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وخصوصا
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ت
االس�اتيجية ف ي� القطاعات المختلفة عىل غرار

الطاقة والنقل والمياه والتطوير ض
الح�ي
واالتصاالت والتعليم والصحة

العمل المناخي ف ي� مجال الطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة والنقل ذي انبعاثات الكربون أ
القل
واالستعمال المستدام للموارد الطبيعية
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مالحظة :تصب مشاريع عديدة ف� خدمة ث
هدف واحد” .المشاريع الجديدة” هي تلك تم توقيع عقد التمويل الأول لها ي ف� العام .2015
أك� من ٍ
ي

الفادة بالنتائج
إ
دعم التنمية المحلية للقطاع الخاص:
تتيح المشاريع الجديدة توفير القروض

لـ222

صغ�ة
ألف مؤسسة ي
ومتوسطة الحجم ومؤسسة ذات
رأسمال متوسط ومؤسسة أصغر
مع دعم

 762ألف

وظيفة

تطوير البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية –
النتائج المتوقعة:

1,35

مليون أرسة

النتائج المحرزة بعد التنفيذ من  10تسيهالت
ائتمانية منفّذة في العام :2015
ألف وظيفة

131

ألف وظيفة

المقدمة إلى
من خالل القروض
ّ
مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم
ومؤسسة ذات رأسمال متوسط.

4500

 534ألف

أرسة

متصلة بشبكة الطاقة

المداد بالمياه أو
تنعم بمستوى أحسن من إ
الصرف الصحي

 534ألف

توليد كمية كافية من الطاقة لخدمة

يوميا من مستوى أحسن من النقل
يستفيدون ً
الحضري والنقل عبر سكك الحديد

7,2

ين
مالي� أرسة

العمل في مجال التغير المناخي –
النتائج المتوقعة:

2,4

مليون
أرسة

بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
التوفير من كفاءة الطاقة:

538

جيجاواط ف ي� الساعة سنويًا

 492ألف

راكب

شخص

يستفيدون من مستوى أحسن من إدارة النفايات

القليمي:
االندماج إ

تسهيل التجارة و
وأمن الطاقة و
والتمويل العابر للحدود و
والتقارب االقتصادي

أمثلة عن المشاريع المن ّفذة:
الول – تعزيز التمويل أ
صندوق التحفيز الريفي أ
الصغر الريفي
أ
ف
ورو� رأسمال مخاطر بقيمة  3ي ن
مالي�
ي� العام  ،2007استثمر بنك االستثمار ال ب ي
التحف� الريفي ،وهو آلية استثمارية للتمويل أ
يز
الصغر ،وبذلك
يورو ف ي� صندوق
أ
أتاح للصندوق أن يناهز للمرة الوىل  30مليون يورو وأن يوفّر التمويل الطويل
أ
المد لـ 47مؤسسة تمويل أصغر ف ي�  27دولة .بفضل هذا التمويل ،تمكّ نت
مؤسسات التمويل أ
الصغر تلك أن تصل إىل  2،9مليون عميل معظمهم من
قدم الصندوق الدعم
الريف  %79 -منهم من النساء .وإىل جانب التمويلّ ،
الف� الالزم تل�سيخ مبادئ الحوكمة ورصد أ
ن
الداء االجتماعي وحماية العمالء.
ي
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توزيع الطاقة في ساو باولو – توسيع نطاق االستفادة من الكهرباء
الورو� قرضا طويل أ
قدم بنك االستثمار أ
المد بقيمة  95مليون يورو من أجل ي ن
تحس� إالمداد الموثوق واالستفادة
بي ً
ّ
من الكهرباء ال سيما ف
إجمال  2600كلم من خطوط الكهرباء و 69ألف تم�
مع
المنخفض.
الدخل
ذات
المناطق
�
ي
ي
الم�وع ساعات انقطاع الكهرباء وأتاح ربط  129ألف ن ز
مركب ،خفض ش
م�ل ومؤسسة تجارية بشبكة الكهرباء.

