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رسالة 

من نائب الرئيس

دم بنك االستثمار االأوروبي على مدار السبع سنوات الماضية  ما يزيد ق

على 10 باليين يورو لبناء الهياكل االأساسية االجتماعية واالقتصادية 

ضافة إلى  وتحسين فرص حصول القطاع الخاص على التمويل، باالإ

دعم االأعمال المتعلقة بالمناخ وذلك في إطار التفويض الخارجي الممنوح 

قراض للفترة 2007 - 2013. وتطلًعا لسنة 2020 وباعتباره  للبنك في مجال االإ

واحًدا من أكبر الممولين في المنطقة، من المنتظر أن يقدم بنك االستثمار 

االأوروبي المزيد في ظل التفويض المجدد  وموارده الذاتية مؤكًدا االلتزام 

القوي لالتحاد االأوروبي حيال االأنشطة التي يضطلع بها بنك االستثمار االأوروبي 

في منطقة المتوسط.

وفي هذا السياق، توفر خارطة طريق فيميب – بنك االستثمار االأوروبي إلى سنة 

2020  المزيد من الدعم الشامل والمتكامل للتنمية االقتصادية في البلدان 

قراض  الشريكة. توضح هذه االستراتيجية الجديدة خطة البنك لتعزيز أنشطة االإ

التقليدية التي يتوالها مع زيادة التركيز على إقامة شراكات مع المؤسسات االأخرى  

ومزج الموارد وتقديم الخدمات االستشارية في إطار نهج جديد. وحظيت خارطة 

الطريق بتأييد الوزراء خالل االجتماع الوزاري الثالث عشر لفيميب الذي انعقد في 

أثينا في نيسان/ أبريل 2014. وسيكون فيميب – بنك االستثمار االأوروبي عند تنفيذ 

هذه االستراتيجية أقدر على تسخير  خبراته القطاعية وفي مجال الهيكلة المالية في 

خدمة البلدان المتوسطية الشريكة بهدف تعزيز النمو الشامل  للقطاع الخاص 

وخلق فرص العمل من خالل االستثمارات طويلة االأجل. 

وإلى جانب اعتمادات بلغت نحو 1.7 بليون يورو وتوقيعات بقيمة 600 مليون يورو 

لعمليات إقراض جديدة وصرف 1 بليون يورو لصالح مشاريع قائمة، واصل بنك 

االستثمار االأوروبي خالل سنة 2013 توسيع حجم استثماراته في  رأس المال 

المخاطر من أجل توفير دعم متنوع لمنطقة المتوسط. كما بدأ البنك في تنفيذ 

مجموعة من المبادرات االستشارية الجديدة من خالل نهج أكثر تنظيًما يدعم 



الطريق إلى سنة 2020
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نظرة عامة

فيليب دي فونتين فيف

قطاعات بأكملها، بدًءا من قطاع النقل، ويقترن بإطار يسمح بتوليد مشاريع قابلة 

للتمويل إضافة إلى االأنشطة االأولية الخاصة ببناء القدرات.

وواصل فيميب - بنك االستثمار االأوروبي العمل بشكل وثيق مع المفوضية 

االأوروبية والدائرة االأوروبية للشؤون الخارجية  ومؤسسات تمويل المشاريع االأخرى 

التي تسهم في تحقيق أهداف سياسة االتحاد االأوروبي في منطقة المتوسط. وقد 

استمر التعاون النشط مع مؤسسات التمويل الدولية واالأوروبية االأخرى. ويمكننا 

مالحظة أنه يمكن من خالل هذه الشراكات تعزيز أوجه التآزر لضمان التخصيص 

االأمثل للموارد.

وأنا أعلم أن الفترة المقبلة سوف تمثل نقطة تحول بالنسبة للبلدان المتوسطية 

الشريكة ومناسبة لتنفيذ حلول مستدامة وفعالة للتحديات الكثيرة التي يجري 

مواجهتها. ويقف بنك االستثمار االأوروبي على أهبة االستعداد لدعم النساء 

والرجال – مباشري االأعمال الحرة وموظفي الخدمة المدنية والمهندسين والمبدعين 

- في البلدان المتوسطية الشريكة الذين يسعون لوضع حلول أثناء استكشاف 

وتطوير الفرص العديدة التي يمكن أن تتيحها منطقة المتوسط. ومن خالل تقديم 

هذا الدعم، يتمسك بنك االستثمار االأوروبي بالدور الذي يمكن أن يلعبه في 

نمائي في البلدان  المنطقة حيث يقدم قيمة مضافة عالية جًدا ويعزز االأثر االإ

الشريكة التي تستثمر في تهيئة مستقبل أفضل لها.



التقرير السنوي لـ"فيميب" 42013

1   يبدأ بنك االستثمار االأوروبي عمله في ليبيا بمجرد التوقيع 

عداد في الوقت  على اتفاق إطاري مع البلد، وهو قيد االإ
الراهن.

2   في أعقاب العقوبات التي فرضها االتحاد االأوروبي في تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2011، عّلق بنك االستثمار االأوروبي صرف 
جميع القروض والعقود المبرمة في مجال االستشارات الفنية 

المتعلقة بالمشاريع في سورية.

البلدان المتوسطية الشريكة هي:

الجزائر

مصر

إسرائيل

االأردن

بنان ل
ا1 ي ب ي ل

المغرب

فلسطين
سورية2

تونس

بنك االستثمار االأوروبي هو مؤسسة التمويل طويل االأجل التابعة لالتحاد 

االأوروبي، والمساهمون فيه هم الدول الثماني والعشرون االأعضاء في االتحاد 

االأوروبي.

ويدعم البنك المشاريع المنفذة خارج االتحاد االأوروبي التي تساهم في التنمية 

االقتصادية في البلدان التي وقعت على اتفاقات شراكة أو تعاون مع االتحاد 

االأوروبي.

ويلتزم بنك االستثمار االأوروبي بمساعدة البلدان المتوسطية الشريكة على تحقيق 

تنمية اقتصادية ونمو مستدامين في منطقة المتوسط،  وله على وجه التحديد 

 أولويتان أساسيتان لالستثمار في المنطقة، وهما خلق بيئة مالئمة لالستثمار 

وتقديم الدعم المباشر للقطاع الخاص. عالوة على ذلك، يعمل البنك على 

تشجيع الحوار بين الشركاء االأورومتوسطيين.
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نظرة عامة

نظرة عامة
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1

جهود تمويل متواصلة

ادية ص ت ة واالق ي اع م ت ة االج ي م ن ت ح ال ال ص ل

واصل بنك االستثمار االأوروبي بذل جهوده على مستوى التمويل خالل سنة 2013 وبلغ حجم 

عمليات التمويل الجديدة التي قام بها في منطقة المتوسط ما يزيد على 5 باليين يورو منذ 

سنة 2011. وتدل هذه العمليات التي تدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، على التزام فيميب 

- بنك االستثمار االأوروبي وقدرته على دعم البلدان المتوسطية الشريكة في سعيها لتحقيق 

إمكانات النمو من خالل استثمارات طويلة االأجل. وبصفته أكبر ممول رائد في منطقة المتوسط، ال 

يزال بنك االستثمار االأوروبي يتمتع بوضع مثالي لتقديم هذا الدعم، وسوف يواصل القيام بذلك 

متطلًعا إلى سنة 2020.
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نظرة عامة

قراض لدعم الهياكل االأساسية والقطاع الخاص االإ

داري المرتبط بتطور  بالرغم من وجود مناخ يفتقر إلى االستقرار االقتصادي واالإ

العملية السياسية في بعض البلدان، اعتمد  فيميب - بنك االستثمار االأوروبي 

مبلًغا إجمالًيا قدره 1.7 بليون يورو تقريًبا، ووقع على 16 عملية بقيمة بلغت 583 

مليون يورو وصرف 1 بليون يورو في سنة 2013.  وعالوة على ذلك، جرى تحديد 

قائمة احتياطية بعمليات تزيد قيمتها على 2.3 بليون يورو للسنتين المقبلتين. 

واستأثرت قطاعات مثل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي بالجزء االأكبر من 

االستثمارات، كما كانت هي الحال في السنوات السابقة. وقدم فيميب-  بنك 

االستثمار االأوروبي أيًضا استثمارات رئيسية في مجال الطاقات المتجددة. ووفر 

البنك أيًضا الدعم لتنمية القطاع الخاص من خالل المشاركات في رأس المال 

السهمي وخطوط االئتمان التي تهدف إلى تعزيز أنشطة المؤسسات الصغيرة 

ومتوسطة الحجم في منطقة المتوسط.

وعلى مستوى التوقيعات في سنة 2013، كان هناك توازن كبير بين بلدان المغرب 

العربي )توقيعات بقيمة 304 ماليين يورو( وبلدان الشرق االأدنى )توقيعات بقيمة  

249 مليون يورو(. وجرى توفير مبلغ إضافي بقيمة 30 مليون يورو من أجل 

عمليات رأس المال المخاطر في جميع أنحاء المنطقة. وحصل المغرب على 210 

ماليين يورو لدعم توليد الطاقة الصديقة للبيئة والمؤسسات بالغة الصغر 

والصغيرة ومتوسطة الحجم. بينما تركز االهتمام في تونس على الهياكل االأساسية 

للمياه والصرف الصحي والتنمية الحضرية والتمويل االأصغر. وظلت مصر 

المتلقي الرئيسي للتمويل في منطقة الشرق االأدنى خالل سنة 2013 بقيمة 

إجمالية بلغت 187 مليون يورو خصصت لمجاالت النقل الجوي وإدارة المياه 

ومياه الصرف الصحي ولدعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. في حين 

تركز التمويل في االأردن على توليد الطاقة من الرياح وتشجيع المؤسسات 

الصغيرة ومتوسطة الحجم. أما بالنسبة إلى لبنان وفلسطين، فكانت االأولوية هي 

تيسير فرص الحصول على التمويل، وجاء ذلك من خالل عمليتين لدعم 

مؤسسات التمويل االأصغر.

وأدى التعاون الدائم بين فيميب - بنك االستثمار االأوروبي ومجموعة من الشركاء 

إلى تيسير توفير الدعم للمشاريع بشكل كبير. فقد تم على وجه الخصوص 

تعزيز التعاون مع المفوضية االأوروبية خالل السنة عن طريق استخدام أدوات 

مزج الموارد الخاصة بالمفوضية لتعزيز عدد من العمليات، مع مواصلة تطوير 

العمليات المشتركة مع الوكاالت االأوروبية الثنائية والمؤسسات المالية الدولية 

نمائي )EDFIs( االأخرى. وفي الواقع، جرى  )IFIs( والمؤسسات االأوروبية للتمويل االإ

تمويل أكثر من 70% من العمليات الموقعة في سنة 2013 من خالل تمويل 

مشترك مع واحد على االأقل من هؤالء الشركاء، مما يدل على التزام فيميب - بنك 

االستثمار االأوروبي بإقامة تعاون مثمر. وتطلًعا إلى المستقبل، سيسعى البنك إلى 

توسيع نطاق هذه الشراكات على مستوى مزج الموارد والتمويل، مع كل من 

االتحاد االأوروبي والممولين من خارج االتحاد االأوروبي، وذلك لتمكين فيميب - 

بنك االستثمار االأوروبي من تعزيز مجموعة التدابير المالية الجذابة التي يقدمها 

لعمالئه.

إضافة القيمة من خالل تعزيز الخدمات االستشارية

أعد البنك مجموعة عريضة من الخدمات االستشارية في إطار فيميب - بنك 

االستثمار االأوروبي، التي تشكل جزًءا أساسًيا من القيمة المضافة للبنك. وتهدف 

هذه الخدمات إلى تحسين عمليات تحديد المشاريع وإعدادها وتنفيذها عبر 

منطقة المتوسط.

واسُتعِملت الخدمات االستشارية المقّدمة من فيميب - بنك االستثمار االأوروبي 

في سنة 2013 أكثر من أي وقت مضى، ببلوغ رقم قياسي قدره 28 مليون يورو 

ُخصصت لعدد 22 عملية استشارية فنية. وجرى تمويل هذه العمليات من خالل 

مجموعة من المصادر، من بينها صندوق الدعم الخاص بفيميب والصندوق 

االستئماني الخاص بفيميب، وصندوق التحول لمنطقة الشرق االأوسط وشمال 

أفريقيا في إطار شراكة دوفيل.

ويمثل بعض هذه العمليات نهًجا جديًدا أعده البنك بغية استكمال ما يقدمه في 

مجال الخدمات االستشارية. ويعرض هذا النهج الذي يستكمل المشورة الفنية 

المتصلة بالمشاريع والقائمة بذاتها، الدعم عن طريق مبادرات معنية بنموذج 

ز على القطاعات. وييسر النهج أيًضا توفير مزيد من االأنشطة العامة  البرنامج وتركِّ

ببناء القدرات من أجل مستفيدين آخرين في القطاعات المعنية وكذلك ضمان 

عداد والتنفيذ. الكفاءة في تقديم المشورة للمشاريع قيد االإ

ويتمثل أحد نماذج النهج الجديد في البرنامج االستشاري للجوار الجنوبي في 

قطاع النقل)SNAP-T(، وهو الذي أنشأه بنك االستثمار االأوروبي بتمويل من 

المفوضية االأوروبية، عن طريق مرفق االستثمار في الجوار)NIF(. ويهدف البرنامج 

إلى تعزيز التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل في البلدان المتوسطية الشريكة 

ببناء قدرة قطاع النقل على وضع أولويات للمشاريع وإعدادها وتنفيذها. وهذا 

يصدق بالتحديد على مشاريع البنية االأساسية التي يمكن أن تساعد على ربط 

ط التنمية ويتصدى للتحديات  االتحاد االأوروبي بالبلدان الجنوبية المجاورة، وينشِّ

االأساسية في مجال النقل. وسوف يدير البرنامج فريق متخصص مؤلف من سبعة 

خبراء يوجدون في المقر الرئيسي لبنك االستثمار االأوروبي في لوكسمبورغ 

والمكاتب المحلية للبنك.
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ــع في عمليات رأس المال المخاطر في منطقة البحر االأبيض المتوسط التوسُّ

عقب االأزمة المالية وأحداث الربيع العربي، أخذت تتضح بشـــكل متزايد الحاجة إلى أدوات لدعم االستثمار في القطاع الخاص والنمو الشامل في 

الغ كبيرة على مستوى المؤسسات الصغيرة  منطقة المتوسط. وبفضل توافر موارد االتحاد االأوروبي، اســـتثمر بنك االستثمار االأوروبي مب

ا في تنفيذ أهداف االتحاد االأوروبي. والمتوسطة، وهو يؤدي، من خالل هذه االســـتثمارات في صناديق وعمليات التمويل االأصغر، دوًرا أساسيًّ

بلدان المتوسطية الشريكة،  ا في تعزيز استخدام رأس المال المخاِطر في ال وفي سنة 2013، ظّل فيميب- بنك االســـتثمار االأوروبي يؤدي دوًرا حاسًم

الغة الصغر والصغيرة ومتوســـطة الحجم وتحسين الممارسات المالية. واستهَدفت عمليات رأس المال المخاِطر  من حيث تمويل المؤسسات ب

ـــا العمليات الصغيرة ذات القيمة المضافة العالية جًدا، وخصوًصا تلك المؤدية إلى خلق  التي قام بها فيميب -بنك االستثمار االأوروبي أساًس

ًدا، أو مســـاعدة تلك القائمة لكي تندرج بشكل كامل في قطاعها المالي المحلي بالحصول  الغة الصغر التي تدار جي لتمويل ب مؤسسات جديدة ل

العملة المحلية( ونشـــاط رأس المال  قراض ب ار مفيدة لخطوط االئتمان )بما في ذلك االإ على التمويل من البنوك المحلية. إضافة إلى ذلك، توجد آث

تنمية  الغة الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعتبر هي هدفها االأساسي، بل أيًضا على ال المخاطر، ليس فقط على مستوى المؤسســـات ب

الصحية للقطاع المالي )البنوك التجارية المحلية وسوق رأس المال المخاطر(.

دارة 465 مليون يورو  تابعة لفيميب في إطار االإ اراً من 31 كانون االأول/ ديســـمبر 2013، بلغ إجمالي حافظة رأس المال المخاطر الناشطة ال ب واعت

ا مع وسطاء محليين. وأُسندت جميع  ا و 10 استثمارات مباشـــرة و11 عملية تمويل صغرى و 231 استثماًرا مشترًك ا استثماريً وتكّونت من 41 صندوًق

العمليات بكاملها إلى القطاع الخاص.

التزام لصندوقين متعددي القطاعات - صندوق إقليمي متخصص في  وعلى جانب رأس المال السهمي الخاص، تعّهد بنك االســـتثمار االأوروبي ب

ز على المؤسسات الصغيرة  لنمو وتكامل االأسواق - وصندوق يرِك ا ل ا أساسًي االستثمارات في القطاع السوقي المتوســـط والذي يعتبر عاماًل دافًع

بلدان المجاورة، لدعم خلق الوظائف في المنطقة. والمتوسطة في المغرب وال

بنان وفلسطين للمساهمة  الغة الصغر في تونس والمغرب ول وعلى جانب التمويل االأصغر، دعم بنك االستثمار االأوروبي أربع مؤسســـات تمويل ب

الة  الغ باســـتثمارات مشتركة باستخدام تفويض الوك تنمية االقتصادية واالأهداف االجتماعية لتفويضات فيميب. وجرت زيادة هذه المب في ال

ا قدره 53 مليون يورو استثمر في سنة 2013 في المنطقة. ًي ا إجمال ًغ ل نمائي الدولي)3(، والتي تعني أن مب لتعاون االإ انية ل ســـب االإ

نمائي الدولي مع بنك االستثمار االأوروبي بشأن تقديم الدعم للقطاع الخاص في المنطقة الجنوبية من المتوسط. ويجري استخدام ما يبلغ 100 مليون يورو على  سبانية للتعاون االإ 3  شاركت الوكالة االإ

أساس االستثمار المشَترك في استثمارات رأس المال المخاِطر. ويحتاج هذا المبلغ إلى استغالله قبل سنة 2026.
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الطريق إلى سنة 2020

يُعَتبر هذا النهج المبتكر لتقديم الخدمات االستشارية جزًءا هاًما من خارطة 

طريق البنك إلى عام 2020 لصالح منطقة المتوسط، التي اعتمدها في نيسان/

أبريل 2014 وزراء الدول االأعضاء في االتحاد االأوروبي والبلدان المتوسطية 

الشريكة أثناء انعقاد االجتماع الوزاري الثالث عشر لفيميب في أثينا.

وتعيد خارطة الطريق التأكيد على التزام البنك بأن يعمل ممواًل على نطاق واسع 

في منطقة المتوسط. وينتهز الفرصة السانحة في التفويض الخارجي الجديد 

قراض للفترة 2014-2020 لتحديد طرق تعزيز العطاء الذي  للبنك في مجال االإ

يمنحه فيميب- بنك االستثمار االأوروبي على مدى السنوات القادمة. وهذا يعني 

قراض التقليدية بمجموعة شاملة من الخدمات الخاصة بمزج  تعزيز أنشطة االإ

الموارد والخدمات االستشارية في إطار نهج استراتيجي متكامل بالتعاون الوثيق 

مع المفوضية االأوروبية وجهات مانحة أخرى.

وسيظل تمويل مشاريع البنية االأساسية االقتصادية واالجتماعية جوهر أنشطة 

البنك في المنطقة إلى جانب دعم تنمية القطاع الخاص. وسوف تُستكَمل هذه 

ز على القطاعات على النحو المبيَّن أعاله في قطاع  العمليات بمبادرات جديدة تركِّ

النقل. ويتمثل عنصر هام آخر في الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع 

الخاص في تمويل البنية االأساسية، وعلى سبيل المثال عن طريق مخططات 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسيستمر أيًضا تقديم الدعم المباشر للقطاع الخاص من خالل خطوط ائتمان 

من أجل المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم واستثمارات رأس 

قراض من أجل التمويل االأصغر. وسوف يواصل البنك متابعة  المال السهمي واالإ

التدابير الجارية لتوسيع نطاق االأدوات المتاحة. وسوف يعتمد فيميب- بنك 

االستثمار االأوروبي عند تخطيط أنشطته، نهًجا لتسلسل القيمة إزاء عمليات 

المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم ، لتكفل تلبية احتياجات 

االأسواق المتزايدة بكفاءة وبشكل شامل.

وإلى جانب هذه االأولويات القطاعية الجوهرية، تبرز خارطة الطريق إلى سنة 

قليمية القطاعية الشاملة. واالأولوية االأولى من بين  2020 عدًدا من االأولويات االإ

تلك االأولويات هي تعميم خلق فرص العمل، باالستفادة من أعمال البنك 

لتحسين الطرق التي تؤخذ بها العمالة في الحسبان في تقييم وإعداد المشاريع 

ر  التي يمولها البنك. ولمعالجة أولوية إقليمية مشتركة أخرى، أي تخفيف أثر تغيُّ

المناخ والتكيُّف معه، سوف يقدم البنك استثمارات وعمليات استشارية فنية 

موسعة عبر القطاعات. وأخيًرا، سوف يواصل فيميب – بنك االستثمار االأوروبي 

قليمي، على سبيل المثال عن طريق البنية االأساسية والدعم من  دعم التكامل االإ

أجل االستثمار المباشر االأجنبي.
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نظرة سريعة

ة 2013  ن الل س ار االأوروبي خ م ث ت ك االس ن ب- ب ي م ي ف

وفر فيميب - بنك االستثمار االأوروبي 583 مليون يورو لمشاريع في جنوب وشرق المتوسط من خالل 

قراض ورأس المال السهمي الخاص في القطاعين العام  تقديم 16 عملية جديدة من عمليات االإ

والخاص. ومكنت العمليات الست عشرة الموقعة بقيمة إجمالية 22.8 مليون يورو من استثمارات تعتمد 

على الرفع المالي المتأتي من موارد مرفق االستثمار في الجوار)NIF(. وجرى تحديد قائمة احتياطية 

لعمليات بقيمة إجمالية 2.34 بليون يورو ليجري تنفيذها خالل السنتين القادمتين. 

وجرى صرف نحو 1 بليون يورو في المنطقة من أجل تنفيذ 40 عملية مختلفة ُوقعت في سنوات سابقة. 

وحصل ما يزيد على 70% من العمليات الموقعة في 2013 على تمويل مشترك مع مؤسسات تمويل 

دولية أخرى ووكاالت ثنائية تابعة لالتحاد االأوروبي. وتم تخصيص 28 مليون يورو لصالح 22 عملية 

استشارة فنية من خالل صندوق الدعم الخاص بفيميب والصندوق االستئماني الخاص بفيميب وصندوق 

.)MENA( التحول لمنطقة الشرق االأوسط وشمال أفريقيا
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فيميب- بنك االستثمار االأوروبي خالل سنة 2013 

التوزيع بحسب القطاع والبلد بالمليون يورو )تشرين االأول/ أكتوبر 2002 - كانون االأول/ ديسمبر 2013(

المجموع
التنمية 
الحضارية

رأس المال 
السهمي الخاص النقل الصناعة

رأس المال 
البشري

خطوط  ائتمان البيئة الطاقة

636 46 18 - 72 - - - 500 الجزائر
3 749 45 58 540 511 - 180 127 2 288 مصر
792 - - - - - 89 592 111 إسرائيل
506 - 13 63 81 40 - 166 143 االأردن
744 - 11 135 - - 423 175 - لبنان
3 801 85 67 1 389 604 300 - 166 1 190 المغرب
61 - 16 - - - - - 45 فلسطين
223 - 223 - - - - - - مشاريع إقليمية
1 059 - 2 90 105 130 107 150 475 سورية
3 226 106 8 923 420 110 656 121 882 تونس

14 797 282 416 3 140 1 793 580 1 455 1 497 5 634 المجموع

الشكل 1

التوزيع بحسب القطاع

التوزيع بحسب القطاع

قراض لصالح ثالثة  حصل قطاعا النقل والطاقة على أكثر من نصف حجم االإ

مشاريع   بلغ مجموعها نحو 303 ماليين يورو. وتم توقيع تسع عمليات رأس مال 

سهمي خاص   بلغ مجموعها نحو 53 مليون يورو وخط ائتماني واحد بلغ 80 مليون 

يورو لدعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم المحلية. باالإضافة إلى توقيع 

مشروع صناعي بقيمة 20 مليون يورو. وقد تم توقيع مشروع في مجال التنمية 

الحضرية بلغ 50 مليون يورو وعمليتين في قطاع المياه بمجموع 77 مليون يورو.

الطاقة %43

النقل %9

المياه %13

التنمية الحضرية %9

الصناعة %3

رأس المال المخاطر %9

خطوط ائتمان %14

الشكل 3

التوزيع بحسب البلد
التوزيع بحسب البلد

حصل المغرب على استثمارات بلغت 210 ماليين يورو من خالل توقيع ثالث 

عمليات إقراض ورأس مال سهمي في سنة 2013 وحصلت تونس على 94 مليون 

يورو لصالح أربعة مشاريع. وبلغت قيمة المشاريع المقامة في مصر 187 مليون 

يورو ولبنان 4 ماليين يورو واالأردن نحو 57 مليون يورو وفلسطين 756000 يورو. 

وجرى توقيع ثالثة مشاريع إقليمية بقيمة 30 مليون يورو.

مصر %32
االأردن %10
لبنان %0,9

المغرب %36
فلسطين %0,1

إقليمي متوسطي %5
تونس %16

الشكل 2

المنطقة  التوزيع بحسب 
التوزيع بحسب المنطقة

تم تخصيص 52% من حجم التمويل الكلي للمشاريع المقامة في منطقة المغرب 

العربي ) ستة مشاريع بمجموع 304 ماليين يورو( و43% لمنطقة الشرق االأدنى 

)سبعة مشاريع بمجموع 249 مليون يورو تقريًبا( و5% لمشاريع إقليمية )ثالث 

عمليات رأس مال مخاطر بمجموع 30 مليون يورو(.

الشرق االأدنى %43
المغرب العربي %52

قليمي %5 على المستوى االإ







 فيميب- بنك االستثمار االأوروبي 2002 -2013

•  14.8 بليون يورو تقريًبا هي قيمة التمويل المقدم من خالل 208 عمليات في 
9 بلدان متوسطية شريكة

•  2650 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم حصلت على تمويل واستفادت من 
تجارب البنك على مستوى االتحاد االأوروبي

•  130 مليون يورو ُخصصت للخدمات االستشارية الفنية من أجل المساهمة في 
تنفيذ المشاريع
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ما زالت البلدان المتوسطية الشريكة تواجه 

تحوالت اقتصادية وسياسية واجتماعية بالرغم من 

مرور ثالث سنوات على بداية الربيع العربي. وظل 

النمو االقتصادي منخفًضا في معظم البلدان في 

سنة 2013، ما عكس بيئة تعج بالتحديات 

الخارجية، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

ن السياسي.  والوقود، واستمرار حالة عدم التيقُّ

ه بشكل أفضل  نفاق االجتماعي الموجَّ ومن شأن االإ

واالإصالحات الهيكلية مساعدة البلدان المتوسطية 

الشريكة على تعزيز نموها االقتصادي وبالتالي 

المساهمة في خلق فرص عمل. 

التحديات

والتوقعات على صعيد االقتصاد الكلي

يستخدم هذا التقرير أحدث البيانات الرسمية المتاحة وقت النشر في ما 

يتعلق بالفرع الخاص بالتحديات والتوقعات على صعيد االقتصاد الكلي.

التطورات على صعيد االقتصاد الكلي والصعيد المالي

عاً في  شهدت االقتصادات في البلدان المتوسطية الشريكة في سنة 2013 توسُّ

المتوسط بنسبة 2.9  في المائة، وهي نسبة  ما تزال في نفس المستوى تقريًبا الذي 

شهدته سنة 2012. وكانت محاولة خلق وظائف ضعيفة وظل معدل البطالة أعلى 

من نسبة 10 في المائة في معظم البلدان المتوسطية الشريكة، ما يمس أحوال 

الشباب والنساء بصفة خاصة. وظل االنتعاش الضعيف في االتحاد االأوروبي يلقي 

بعبئه على الصادرات والتحويالت. وفي نفس الوقت، انتعشت السياحة قليالً لكن 

مستواها ظل منخفًضا بالمقارنة بالمستويات السابقة لسنة 2011. وكان الرتفاع 

أسعار السلع االأساسية أثر سيئ على الموازين الخارجية في بلدان معتمدة على 

واردات االأغذية والطاقة. وتأثر االستثمار بالحالة السياسية. وظلت مستويات 

االستثمار المباشر االأجنبي بالتحديد دون تلك المستويات في سنة 2010.

وشهد النمو االقتصادي، مدفوًعا بوثبة قوية في قطاع الزراعة أقوى معدل له في 

المغرب، حيث بلغ نسبة 4.5 في المائة. وشهد اقتصاد كل من الجزائر وتونس نمًوا 

بمعدل بلغ حوالي 2.7 في المائة في سنة 2013. وسجلت مصر ولبنان نمًوا أضَعف 

بلغ 2.1 في المائة في مصر وبلغ 1 في المائة في لبنان. وتأثر لبنان بشدة بالنزاع 

الدائر في سورية، حيث يوجد االآن الجئون يزيد عددهم على نسبة 20 في المائة 

من السكان. وأثر النزاع السوري على االأردن حيث نما االقتصاد بنسبة 3.3 في المائة 

وحيث يوجد االآن الجئون تبلغ نسبتهم 10 في المائة من السكان.

واتسعت نطاقات العجز المالي في معظم البلدان خالل سنة 2013، حيث 

نفاق  استجابت الحكومات للمطالب االجتماعية المتصلة بالربيع العربي بزيادة االإ

نفاق على إعانات دعم الغذاء  العام، بما في ذلك أجور القطاع العام. وظل االإ

والطاقة أيًضا كبيًرا. وبلغت معدالت العجز المالي 5.1 في المائة من الناتج المحلي 

االإجمالي في إسرائيل، و 5.9 في المائة في تونس و9.4 في المائة في لبنان  14.1 

في المائة في مصر. إال أن المغرب واالأردن وإسرائيل قد حققت تقدًما على مستوى 

تصحيح االأوضاع المالية وحقق الجزائر ميزانية شبه متوازنة. وباالقتران مع انخفاض 

النمو االقتصادي، تحولت حاالت العجز هذه إلى ارتفاع مقادير الدين العام.  في 

سنة 2013، ازدادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي االإجمالي إلى 44 في المائة في 

تونس ونسبة 62 في المائة في المغرب ونسبة 67 في المائة في إسرائيل ونسبة  88 

في المائة في االأردن. وفي مصر بلغ الَدين العام نسبة  89 في المائة من الناتج 

المحلي االإجمالي، وبلغ في لبنان  140 في المائة من الناتج المحلي االإجمالي.
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وفي معظم البلدان المتوسطية الشريكة، حققت الموازين الخارجية في سنة 2013 

ًنا بالمقارنة بسنة 2012. وحققت كل من مصر وإسرائيل واالأردن والمغرب  تحسُّ

ًنا في موازينها الخارجية. ومن بين البلدان المتوسطية الشريكة المستوردة  تحسُّ

للنفط، كان لدى لبنان وإسرائيل فحسب احتياطيات دولية تغطي فترة تزيد على 10 

شهور من الواردات. 

وتسيطر على القطاعات المالية في المنطقة المصارف التي تتبع النماذج التقليدية 

لالأعمال التجارية. وال تزال المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق رؤوس االأموال 

تقف عند مرحلة مبكرة من تطورها. وتعتبر أصول القطاع المصرفي كبيرة نسبًيا عند 

مقارنتها بالناتج المحلي االإجمالي، وتدعمها قاعدة متينة من الودائع. وال تزال 

الوساطة المالية ضعيفة، حيث إن حصة هامة من الودائع تستثمر في الدين 

الحكومي. وقد ازدادت هذه الحصة في السنوات االأخيرة، نظًرا الأن تقديم ائتمان 

للحكومات يتزايد بخطى أسرع من الودائع. وفي بعض البلدان، يقلِّل االعتماد على 

المصارف المحلية لتمويل العجز المالي والدين العام توافر االئتمان أمام القطاع 

الخاص.

الشكل 4

 العجز المالي والدين الحكومي
)نسبة مئوية من الناتج المحلي االإجمالي(
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2014 بريل  أ نيســـان/   ، الدولي لنقد  ا صندوق 

متاحة غ�ي  ية  بســور الخاصة  انات  ي ب ل *ا

الشكل 5

 ميزان الحساب الجاري
)نسبة مئوية من الناتج المحلي االإجمالي(
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المخاطر في المستقبل

يمكن الستمرار النمو البطيء في أوروبا أن يقلل إيرادات الصادرات والتحويالت 

والسياحة في جميع البلدان المتوسطية الشريكة. وتنطوي االأسعار الدولية 

ن في  المتقلبة للغذاء والوقود المستوردين، والمطالب االجتماعية وعدم التيقُّ

د بتباطؤ النشاط االقتصادي في المنطقة.  السياسة العامة أيًضا على خطورة تهدِّ

فإذا لم تولد اقتصادات البلدان المتوسطية الشريكة نمًوا كافًيا، قد يترتب على 

هذا أثر معاكس على عملية االنتقال في البلدان المعنية.

وبسبب ضآلة هوامش االأمان المالية، يتعرض كثير من البلدان المتوسطية 

الشريكة إلى ضعف في النشاط االقتصادي. ورغم أن الحكومات تدرك الحاجة 

إلى تصحيح االأوضاع المالية بخفض العجز وتراكم الدين، يُعَتبر تنفيذ هذا في 

البيئة االجتماعية االقتصادية الحالية نوًعا من التحدي. ويمكن خفض العجز 

يرادات وتخفيض إعانات دعم الطاقة. وفي الواقع،  المالي بتحسين تحصيل االإ

تميل إعانات الدعم العامة للطاقة إلى منفعة من هم أيسر حاالً، الذين 

يستهلكون من الطاقة أكثر مما يستهلكه الفقراء. ويمكن للحكومات بدالً من ذلك 

نفاق االجتماعي بشكل أفضل. وقد  استخدام بعض المدخرات الستهداف االإ

بدأت مصر واالأردن والمغرب وتونس تنفيذ إصالحات لخفض قوائم إعانات 

نفاق االجتماعي الموّجه جيًدا بالغ االأهمية  الدعم. وعموماً، يمكن أن يكون االإ

للحفاظ على الدعم الشعبي لتصحيح االأوضاع المالية لتخفيض العجز وتراكم 

الَدين واالإصالحات الهيكلية التي تمس الحاجة إليها.

الشكل 6

م إلى القطاع الخاص  الودائع واالئتمان المقدَّ
)نســبة مئوية من الناتج المحلي االإجمالي(، سنة 2013

ة 
طي

وس
مت

 ال
ان

لد
الب

كة
ري

ش
ال

400

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0

ئر
جزا

ال

صر
م

دن
أر اال

ان
لبن

ب
غر

لم
ا

س
ون

ت

ين
ط

س
فل

ل
ائي

سر
إ
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الخاص )نسبة مئوية من الناتج 

المحلي االإجمالي (, 2013
االأصول إلى الناتج المحلي 

االإجمالي، 2013

الوطنية والسلطات  الدولي  لنقد  ا وصندوق  الدولي  لبنك  ا المصدر: 
متاحة غ�ي  ية  بسور الخاصة  نات  ا ي ب ل *ا
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الشكل 7

البطالة معدل 
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نظرة عامة

الشكل 8

 تيسير ممارسة االأعمال التجارية لسنة 2013
)تصنيف مركز البلد(
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 ،2013 لســـنة  ية  ر لتجا ا الأعمال  ير ممارســـة  تقر  
. الدولي لبنك  ا الدولية/ ـــة  ي ل لما ا المؤسســـة 

2015* 2014* 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البلد
4.1 4.3 2.7 3.3 2.8 3.6 1.6 2.4 الجزائر

4.1 2.3 2.1 2.2 1.8 5.1 4.7 7.2 مصر

3.4 3.2 3.3 3.4 4.6 5.7 1.2 4.5 إسرائيل

4.0 3.5 3.3 2.7 2.6 2.3 5.5 7.2 االأردن

2.5 1.0 1.0 1.5 2.0 8.0 10.3 9.1 لبنان

4.9 3.9 4.5 2.7 5.0 3.6 4.8 5.6 المغرب

3.4 5.9 4.5 الجمهورية العربية السورية

4.5 3.0 2.7 3.6 -1.9 2.9 3.1 4.5 تونس

3.5 4.0 4.5 5.9 12.2 9.3 7.1 5.4 فلسطين

4.0 3.2 2.9 2.9 3.0 4.7 3.6 5.0
البلد المتوسطي الشريك 

كمتوسط مرجح للناتج 
المحلي االإجمالي

.2014 بريل  أ نيســـان/   ، الدولي لنقد  ا صندوق  المصدر:   

الجدول 1

النمو الحقيقي في الناتج المحلي االإجمالي بالنســبة المئوية

2015* 2014* 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البلد
3.9 3.6 3.0 3.2 3.9 5.2 -0.4 2.7 العالم

2.3 2.2 1.3 1.4 1.7 3.0 -3.4 0.1 االقتصادات المتقدمة

1.7 1.6 0.1 -0.3 1.7 2.0 -4.5 0.4 االتحاد االأوروبي )االإجمالي(

5.5 5.4 4.9 4.9 5.5 5.6 2.6 5.7 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

2.9 2.4 2.8 1.4 5.4 4.7 -3.4 3.3 وسط وشرق أوروبا

3.1 2.3 2.1 3.4 4.8 4.9 -6.4 5.3 رابطة الدول المستقلة

6.8 6.7 6.5 6.7 7.9 9.7 7.7 7.3 البلدان النامية في آسيا

5.4 4.9 5.2 6.2 4.5 7.0 1.8 4.7 رابطة أمم جنوب شرق آسيا - 5

3.0 2.5 2.7 3.1 4.6 6.0 -1.3 4.3 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

*المتوقع في 2014 - 2015

الهيكلية  التحديات 

ا مع  ًي حباط جزئ اء الربيع العربي بدافع من االإ ن تظاهر الشــباب أث

انعــدام الفرص االقتصادية. ومن المنتظر أن يؤدي التحول 

الديمغرافي إلى دخول عدد كبير من الشــباب إلى سوق العمل 

خالل الســنوات المقبلة. وأمام الحاجة إلى خلق فرص عمل 

وتحسين المســتويات المعيشية، تحتاج الحكومات في البلدان 

المتوســطية الشريكة إلى إدخال إصالحات هيكلية من شأنها رفع 

صالحات في سوق العمل  تاجية العمل. وتشــمل هذه االإ إن

ناث في القوى العاملة( واتخاذ خطوات  )وخاصة زيادة مشــاركة االإ

يئة أفضل لالأعمال التجارية.  وسيكون االستثمار  في ســبيل خلق ب

العام الرامي إلى تحســين نوعية الهياكل االأساسية وجودة 

ا لمواجهة التحديات التي يفرضها ســوق  التعليم أمًرا ضروريً

العمل.
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 ما يقدمه بنك  
االستثمار االأوروبي
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المستفيدون االأهداف المنتجات

• المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم •  تشجيع تنمية المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة 
الحجم من خالل إتاحة خطوط ائتمان للشركاء – البنوك 

نمائي – التي تقوم بعدئذ  التجارية أو مؤسسات التمويل االإ
بإقراض االأموال لعمالئها. يمكن ذلك بنك االستثمار االأوروبي 

من االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية في البلدان 
المتوسطية الشريكة.

خطوط ائتمان

ض و ر ق
•  مروجو المشاريع في القطاعين العام والخاص •  تطوير الهياكل االأساسية االقتصادية في البلدان المتوسطية 

الشريكة ودعم الشركات في القطاعات الصناعية والخدمات. 
ويولي فيميب – بنك االستثمار االأوروبي اهتماًما خاًصا لتوسيع 

نطاق القطاع الخاص وخلق مناخ مالئم لالأعمال التجارية 
وذلك عند قيامه بتقييم لهذه العمليات )من خالل مشاريع 

لتطوير الهياكل االأساسية الحيوية، على سبيل المثال(.

قروض فردية 

• المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم
•  الشركات الخاصة متوسطة الحجم

• صناديق االستثمار
• مؤسسات التمويل االأصغر

•  تشجيع خلق أو تعزيز قاعدة رأسمالية لالأعمال التجارية 
المنتجة، ال سيما تلك التي أنشئت في إطار شراكة مع شركات 

قائمة في االتحاد االأوروبي. 

 رأس المال السهمي الخاص
 واستثمارات مباشرة/ وشبه

مباشرة في رأس المال السهمي

• المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم 
• الشركات الكبرى

• المصارف المحلية
• مروجو المشاريع في القطاع العام 

• الكيانات دون السيادية

•  تنشيط أسواق رؤوس االأموال المحلية.
•  تعبئة موارد إضافية لمواجهة ضعف موارد رأس المال العام.

•  دعم تنمية الكيانات دون السيادية.
•  تقليل مخاطر الصرف االأجنبي والحد من تعرض الحكومة 

للمخاطر.

ضمانات

• جميع عمالء فيميب - بنك االستثمار االأوروبي •  تحسين نوعية العمليات وأثرها على التنمية من خالل تمويل 
الدراسات واالأنشطة التمهيدية الرامية إلى تعزيز توسيع نطاق 

القطاع الخاص بشكل مباشر وغير مباشر.

خدمات استشارية

أدوات
مالية وخدمات استشارية

يوفر فيميب – بنك االستثمار االأوروبي مجموعة واسعة من االأدوات المالية التي تتناسب واحتياجات البلدان 

المتوسطية الشريكة من قروض ورأس مال مخاطر وضمانات وخدمات استشارية فنية. واستجابة للنداءات الملّحة 

من أجل تعزيز خلق فرص العمل، سيواصل فيميب - بنك االستثمار االأوروبي سعيه من أجل توفير أدوات وضعت 

خصيًصا لحفز تنمية القطاع الخاص وخاصة تنمية المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.
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الهدف الفترة القيمة )باليورو( نوع التمويل االسم

-المساهمة في تنمية القطاع الخاص والهياكل االأساسية 
االقتصادية في البلدان المتوسطية الشريكة.

2013-2007

)جرى تمديدها حتى حزيران/ 
يونيو 2014(

9.7 بليون  تفويض ممنوح من الدول 
االأعضاء، من موارد البنك 
الذاتية مع ضمانات ضد 

المخاطر السياسية توفرها 
المفوضية االأوروبية

2013- 2007 
التفويض الخارجي في مجال 

قراض االإ

ر  •  دعم المشاريع التي تنطوي على التخفيف من آثار تغيُّ
المناخ والتكيُّف معه خارج االتحاد االأوروبي من أجل منع أو 

خفض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق الطاقة 
المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة ومشاريع النقل 

المستدامة، ... إلخ. 

2013-2011 2 بليون تفويض ممنوح من الدول 
االأعضاء، من موارد البنك 
الذاتية مع ضمانات ضد 

المخاطر السياسية توفرها 
المفوضية االأوروبية

ر المناخ تفويض خاص  بتغيُّ

•  القيام باستثمارات غير مباشرة في رأس المال السهمي في 
البلدان المتوسطية الشريكة من خالل صناديق البنية 

االأساسية بغية دعم مشاريع ذات أولوية واضحة المعالم 
تكتسي أهمية خاصة لكل من االتحاد االأوروبي والبلدان 

قليمية، والسياسات القطاعية، والبيئة،  الشريكة )التنمية االإ
ودعم أعمال تجارية تابعة لالتحاد االأوروبي، وغيرها(.

2013-2007 2 بليون  موارد بنك االستثمار 
االأوروبي الذاتية

برنامج الشراكة المتوسطية الثاني

•  تشجيع خلق أو تعزيز موارد رؤوس االأموال السهمية و/أو 
أشباه رؤوس االأموال السهمية لصالح المؤسسات الصغيرة 

ومتوسطة الحجم في البلدان المتوسطية الشريكة.
•  مساعدة البلدان الشريكة ومروجي المشاريع لتحسين إعداد 

شراف عليها من خالل  وإدارة المشاريع االستثمارية واالإ
الخدمات االستشارية الفنية.

2013-2011 96 مليونًا ميزانية االتحاد االأوروبي حافظة رأس المال المخاطر 
والمساعدة الفنية

•  دعم عملية توفير الموارد السريعة ومحددة الهدف، في 
القطاع الخاص من خالل االستثمارات المباشرة في عمليات 

رأس المال المخاطر الجارية أو الجديدة الخاصة 
بفيميب- بنك االستثمار االأوروبي.

2026-2011 100 مليون إسبانيا أنشطة رأس المال المخاطر في 
القطاع الخاص عبر منطقة جنوب 

المتوسط 

•  تسليط الضوء على التحديات االقتصادية الرئيسية في 
المنطقة من خالل إجراء دراسات قطاعية.

•  دعم القطاع الخاص من خالل توفير رؤوس االأموال 
السهمية وأشباه رؤوس االأموال السهمية لعمليات مبتكرة أو 

لعمليات لديها بيان مخاطر غير عادي.

دخل طور التشغيل منذ سنة 
2005

44.6 مليون مساهمات من الدول 
االأعضاء والمفوضية 

االأوروبية

الصندوق االستئماني الخاص 
بفيميب

تسهيالت 
التمويل 

يستخدم فيميب- بنك االستثمار االأوروبي منذ سنوات مجموعة من تسهيالت التمويل لدعم اقتصادات البلدان 

المتوسطية الشريكة. وسيجري خالل سنة 2014 وضع اللمسات االأخيرة للتسهيالت المقدمة في الفترة من 

قراض. 2014 - 2020 في إطار المفاوضات الخاصة بالتفويض الخارجي الجديد للبنك في مجال االإ
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الصندوق االستئماني الخاص بفيميب

تعزيز القيمة التشغيلية المضافة 

يُكمل الصندوق االستئماني الخاص بفيميب االأنشطة التي يتوالها فيميب 

- بنك االستثمار االأوروبي في المنطقة، فهو يُمول الخدمات االستشارية 

الفنية والدراسات وعمليات رأس المال السهمي محددة الهدف والمصممة 

لدعم شركات القطاع الخاص المبتكرة. ومن معالم سنة 2013، تعزيز 

التعاون مع صندوق التحول لمنطقة الشرق االأوسط وشمال أفريقيا 

) MENA (، عالوة على استمرار إعادة تجديد موارد الصندوق   االستئماني 

الخاص بفيميب خالل سنة 2014.
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يعتمد الصندوق االستئماني الخاص بفيميب في تمويله على تبرعات كل من و

الدول االأعضاء في االتحاد االأوروبي والمفوضية االأوروبية وهي تشكل 

جميعها جمعية الجهات المانحة وكذلك من رؤوس أموال لجهات أخرى من 

بينها صندوق التحول لمنطقة الشرق االأوسط وشمال أفريقيا ) MENA ( والتي 

توجه من خالل الصندوق االستئماني الخاص بفيميب. وتلتقي الجهات المانحة 

بشكل منتظم للتباحث بشأن االستراتيجية االأوسع للصندوق االستئماني ولتقييم 

العمليات والموافقة عليها. وفي الفترة من 2005 - 2013، مّول الصندوق 62 

لغاءات(، من  عملية بلغت قيمتها االإجمالية 37.3 مليون يورو )بعد استبعاد االإ

بينها  5 دراسات وعملية استشارة فنية بقيمة إجمالية بلغت نحو1 مليون يورو 

اعتمدت في سنة 2013.

واستمرت عملية إعادة تجديد موارد الصندوق االستئماني الخاص بفيميب   خالل 

سنة 2013 بفضل مساهمات إضافية قدمتها فرنسا ) 1.5مليون يورو( وبلجيكا 

)1.5 مليون يورو( ولوكسمبورغ التي أسهمت بـ 1.3 مليون يورو من أصل 2 مليون 

يورو تعهدت بتوفيرها في تشرين االأول/ أكتوبر 2012 لمشروع يستهدف دعم 

التمويل االأصغر في تونس )MicroMED( . ومن المقرر أن تستمر عملية إعادة 

التجديد خالل سنة 2014، وستتمكن الجهات المانحة من تخصيص الموارد 

الكافية لتنفيذ مبادرات رئيسية مثل االستثمارات ذات االأثر واالأعمال المتعلقة 

بالمناخ. 

ويتبادل مروجو المشاريع والمؤسسات الشريكة )من بينها البنك الدولي 

ومؤسسات مالية دولية أخرى والمفوضية االأوروبية والدائرة االأوروبية للشؤون 

الخارجية( والبلدان المستفيدة، وجهات النظر بانتظام في المناسبات مثل حلقة 

العمل حول "تحسين قطاع المياه في االأردن"  التي عقدت في عمان في آذار/ 

المجموع الجهات المانحة نهاية 2013

)باالألف يورو(

2 000 النمسا

2 500 بلجيكا

1 000 قبرص

1 000 المفوضية االأوروبية

1 000 فنلندا

7 000 فرنسا

2 000 ألمانيا

3 000 اليونان

1 000 أيرلندا

2 500 إيطاليا

3 100 لوكسمبورغ

1 500 مالطا

2 000 هولندا

1 000 البرتغال

10 000 إسبانيا

1 000 السويد

3 016 المملكة المتحدة

 44 616 المجموع

جدول 2:

مســاهمات المانحين المقدمة للصندوق االستئماني الخاص بفيميب 
)المتلقاة حتى 31/12/2013(

العمليات التي اعتمدها مانحو الصندوق   
االستئماني الخاص بفيميب في 2013:

عارة )ذو بعد  –  برنامج فيميب – بنك االســتثمار االأوروبي لالإ

إقليمي(، 000 500 يورو

–  دعم عملية نشــر االأنشطة الممولة عن طريق الصندوق 

االســتئماني الخاص بفيميب في منطقة فيميب )عملية ذات 

بعد إقليمي( 000 35 يورو

تابعة للمفوضية  ية ال ائ ن ث ــز التعاون مع الوكاالت ال –  تعزي

االأوروبية والبنوك العامة من أجل القيام بمبادرات مشــتركة 

بلدان المتوسطية الشريكة )ذات بعد إقليمي(،  في ال

000 300 يورو

–  إعداد دراسة حول تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

الوصول إلى أسواق النمو الرأسمالي من خالل أسواق صرف 

مكرسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )مبادرة SMEx( )ذات 

بعد إقليمي(، 000 25 يورو

إنشاء  –  دراسة جدوى بشأن االغتراب وبدء برنامج معني ب

  ،)PACEIM( شركات تجارية مبتكرة في المغرب العربي

000 37 يورو

مارس 2013. ناقش المشاركون الدراسة التي أعدها الصندوق االستئماني الخاص 

ضافة إلى الدعم االإضافي المطلوب لتنمية مثل  بفيميب حول هذا الموضوع باالإ

هذه المبادرات في المنطقة.

ويدعم الصندوق االستئماني الخاص بفيميب أولويات فيميب – بنك االستثمار 

االأوروبي في المنطقة وهي كاالآتي: توفير التمويل، والمياه والبيئة، والطاقة، 

والنقل، والتنمية الحضرية، والبحث والتطوير واالبتكار، ورأس المال البشري. 

وفي كل مجال من هذه المجاالت، يدرس الصندوق النتائج المتوقعة، تحديًدا 

أنواع التغييرات التي يستطيع دعمها أكثر من غيرها، وكذلك أفضل السبل 

للمساهمة في تلك النتائج.
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المؤتمرات 

وحلقات العمل

تعد المؤتمرات وحلقات العمل التي يعقدها فيميب – بنك االستثمار االأوروبي 

جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية البنك في منطقة المتوسط. 

وتيسر هذه الفعاليات عملية تبادل الخبرات بين صانعي السياسات والخبراء في 

القطاعات المختلفة وممثلي القطاعات المالية والمنظمات الدولية. ويصل 

المشاركون خاللها إلى فهم أفضل الحتياجات البلدان المتوسطية الشريكة 

وأولوياتها، ما يساعد على تحسين عملية اختيار عمليات تدعم التنمية في هذه 

البلدان. وتؤدي المؤتمرات وحلقات العمل التي ينظمها فيميب – بنك االستثمار 

االأوروبي أيًضا دوًرا مهًما في إقامة شبكة من االأطراف الفاعلة في مجال التنمية في 

المنطقة.
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ان م ارس 2013، ع 21 آذار/ م

مكانات  حلقة عمل- تحسين قطاع المياه في االأردن: االإ
المستقبلية للشراكات بين القطاعين العام والخاص

نظمت حلقة العمل الفنية في إطار برنامج العمل الخاص بفيميب المعني 

بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة 60 شخًصا، من بينهم خبراء 

أردنيون من القطاعين العام والخاص. وركزت المناقشات على النتائج االأولية 

لدراسة الجدوى التمهيدية حول مشروع إمدادات مياه وادي العرب في إطار 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نفذه بنك االستثمار االأوروبي.  

ضافة إلى ذلك، تبادل المتحدثون من كل من وفد االتحاد االأوروبي ومنظمة  وباالإ

سالمي للتنمية  التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( والبنك الدولي والبنك االإ

خبراتهم.

وافتتحت حلقة العمل بمناقشة المسألة االأوسع نطاًقا وهي الشراكات بين 

القطاعين العام والخاص وقطاع المياه في االأردن، وأعقبتها جلسة حول النتائج 

الفنية والمالية والقانونية المحددة للدراسة، واستكملت بعرض للدروس 

المستفادة من مشروع السمرا للمياه، وهو مشروع نُفذ بالفعل في إطار الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص في االأردن. وُعرض خالل الجلسة الختامية كيف 

يمكن للمركز االأوروبي للخبرة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

) EPEC ( ومرفق التمويل العربي للبنية التحتية  )AFFI(  دعم تنفيذ الشراكات بين 

القطاعين العام والخاص بصورة أكبر في البلد.

ا ن ي ل 2013، أث ري ان/ أب س ي 18-19 ن

المؤتمر الثاني عشر لفيميب – االقتصاد االأزرق في منطقة 
المتوسط: تعزيز التعاون البحري والمالحي

استضاف بنك االستثمار االأوروبي بالتعاون مع كل من المفوضية االأوروبية 

والمنظمة البحرية الدولية المؤتمر الثاني عشر لفيميب في أثينا.

أتاح هذا المنتدى رفيع المستوى فرصة مناقشة- من خالل موائد مستديرة هادفة 

تجمع أصحاب المصلحة - إمكانيات تكوين تجمعات بحرية وتعزيز الترابط 

الشبكي بين معاهد التدريب ورأب الصدع من أجل تحقيق مستوى من السالمة 

والرصد أكثر فعالية وتعزيز أوجه التآزر بين المشاريع وفرص التنمية واالستثمار.

ورغ ب م س وك ر 2013، ل ب م ت ب ول/ س ل 16 أي

 مناقشة االأعمال المصرفية في المتوسط حول
مائدة مستديرة

نظمت إدارة الشؤون االقتصادية التابعة لبنك االستثمار االأوروبي نقاشها الثاني 

لالأعمال المصرفية في منطقة المتوسط حول مائدة مستديرة عقدت في المقر 

الرئيسي للبنك في لوكسمبورغ. وقد ضم هذا اللقاء جهات فاعلة رائدة في مجال 

نمائية النشطة في  صناعة المال والبنوك المركزية باالإضافة إلى المؤسسات االإ

المنطقة.

وتركز النقاش على اتجاهات القطاع المصرفي في المنطقة وكذلك على تنمية 

الخدمات المالية المتنقلة فيها. وأشير إلى أن القطاعات المالية في جميع أنحاء 

المنطقة تعاني من نقص نطاقها، ما يفرض قيوًدا على المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة بوجه خاص للحصول على التمويل الالزم.

ا ي ل ي رس ر 2013، م ب م وف ي/ ن ان ث ن ال ري ش 8 ت

قليمية  حلقة عمل – تطوير الجيل المقبل من االأسواق االإ
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة الأسر

نُظمت حلقة العمل بدعم من غرفة التجارة والصناعة في مرسيليا وجمعية غرف 

التجارة والصناعة المتوسطية ) ASCAME (، وشبكة 

"Finances &ConseilMéditerranée". واندرجت حلقة العمل في إطار االأسبوع 

السابع لالقتصاد في المتوسط.

وشارك في حلقة العمل متحدثون من مصر واالأردن ولبنان والمغرب وفلسطين 

قليمية  وتونس وكانت موجهة إلى جمهور متخصص شمل أسواق المال االإ

قليمية وصناع القرار والمتخصصين في مجال رأس المال  والجهات التنظيمية االإ

السهمي الخاص والمصرفيين في المنطقة والوسطاء الماليين في المنطقة 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة الأسر. كان الهدف هو تقييم 

مستوى الطلب على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة 

قليمي الأسواق رأس المال  الأسر في أسواق المال والنظر في كيف يمكن للتكامل االإ

في جنوب وشرق المتوسط أن يقدم حلواًل فعالة لتيسير الحصول على المال في 

إطار نماذج عديدة لالأسواق.
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وكان هناك تأييد باالإجماع على رأي مفاده أن تحسين حصول المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة على رأس المال لهو أساسي وأن التعاون بين االأسواق من شأنه أن 

يفيد تنمية االأسواق في كثير من الجوانب. وعالوة على ذلك، شدد مختلف الخبراء 

على الحاجة إلى تصميم هيكل سوق إقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

وتنفيذه في نهاية االأمر، إضافة إلى توحيد القواعد وتحليل الثغرات.

ل س روك ر 2013، ب ب م س ون االأول/ دي ان 10 ك

المؤتمر الثالث عشر لفيميب- الكفاءة في استخدام الطاقة في 
منطقة المتوسط

عقد المؤتمر الثالث عشر لفيميب بالتعاون مع المرصد المتوسطي للطاقة 

واالتحاد من أجل المتوسط قبل يوم من االجتماع الوزاري لالتحاد حول الطاقة.

ناقش نحو 250 مشترًكا من بلدان أوروبية ومتوسطية كيف أن الكفاءة في 

استخدام الطاقة من شأنها تيسير النمو االقتصادي دون إضافة عبء آخر على 

البيئة. 

وأظهر المؤتمر أن هناك نظًما متعددة قد جرى تنفيذها بالفعل على العديد من 

االأصعدة في جميع أنحاء المنطقة. وبرزت أربعة مواضيع تتطلب المزيد من 

طار التشريعي والتوعية العامة والخيارات المالية. وأوصى  العمل: التعريفات واالإ

عانات المتبقية  عانات تدريجًيا وتوجيه االإ أعضاء حلقة المناقشة بوجوب خفض االإ

من جديد إلى شرائح السكان االأكثر احتياًجا.

وبالنسبة للتمويل، جرى االتفاق على أن االأدوات التقليدية المستخدمة في تمويل 

المشاريع ليست دائًما مالئمة لهذا القطاع. وأنه يمكن عوًضا عن ذلك الجمع بين 

المشاريع االأصغر حجًما التي لديها العديد من المروجين تحت مظلة برامج أوسع 

نطاًقا لتيسير عملية تنفيذها. وأعلن البنك، استناًدا إلى النتائج التي خرجت بها 

إحدى الدراسات التي أجريت بدعم من الصندوق االستئماني الخاص بفيميب، 

أنه يعكف على تقييم طرق جديدة لدعم مشاريع كفاءة استخدام الطاقة 

والمشاريع الصغيرة الخاصة بالطاقة المتجددة. 

ر 2013،  ب م ت ب ول/ س ل ل و16 أي ري ان/ أب س ي 22 ن

ورغ ب م س وك ل

لجنة فيميب

عقد االجتماعان الرابع عشر والخامس عشر للجنة فيميب في لوكسمبورغ في 22 

نيسان/ أبريل و16 أيلول/ سبتمبر 2013، على التوالي. وضمت االجتماعات 

داري المعزز لفيميب ممثلين عن الدول االأعضاء في  باعتبارها جزًءا من الهيكل االإ

االتحاد االأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة وبنك االستثمار االأوروبي 

والمفوضية االأوروبية والدائرة االأوروبية للشؤون الخارجية.

وقيم أعضاء اللجنة االأنشطة التي اضطلع بها فيميب في سنة 2013 وناقشوا 

التوجهات والتطلعات المستقبلية على مستوى العمليات التي يتوالها البنك في 

منطقة المتوسط. وأتاحت االجتماعات أيًضا الفرصة لطرح مسائل مهمة تتصل 

بالسياسة العامة تواجهها البلدان المتوسطية الشريكة في سعيها للنمو المستدام 

عداد  والتنمية االقتصادية واالجتماعية. وفي النهاية، عكف أعضاء اللجنة على االإ

لالجتماع الوزاري الثالث عشر لفيميب الذي عقد في أثينا في نيسان/ أبريل 

.2014
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تعد الشراكات أحد المكونات االأساسية للنهج ذي القيمة المميزة الذي يتبعه بنك االستثمار االأوروبي في 

منطقة المتوسط منذ البداية. ويسعى البنك من خالل هذه الشراكات إلى تعزيز فاعلية وكفاءة الدعم الذي 

يقدمه وإلى كفالة التآزر بين االأنشطة المختلفة التي تضطلع بها المؤسسات المختلفة لتجنب احتمال 

االزدواجية. ويظل مرفق االستثمار في الجوار التابع للمفوضية االأوروبية من االأطراف االأساسية في الشراكة 

المالية القائمة بين بنك االستثمار االأوروبي والمؤسسات المالية االأوروبية. وتعد مبادرة االعتماد المتبادل التي 

بدأت عملها في سنة 2013، أداة أساسية أيًضا في تعزيز التعاون بين بنك االستثمار االأوروبي والوكالة 

الفرنسية للتنمية)AFD (  والمجموعة المصرفية االألمانية ) KfW (. وعلى نطاق أوسع، مكنت منابر التعاون مثل 

قليمية والمؤسسات متعددة االأطراف. شراكة دوفيل من االتصال بالمؤسسات االإ

الشراكات
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مرفق االستثمار في الجوار

أنشأت المفوضية االأوروبية مرفق االستثمار في الجوار )NIF( لتعبئة موارد إضافية 

لدعم بلدان الجوار االأوروبي ال سيما في قطاعات النقل والطاقة والبيئة 

والقطاعات االجتماعية.

ويعد البنك أكبر ممول للمشاريع التي يتوالها المرفق، فقد مول أو شارك في 

تمويل 62 من أصل 92 مشروًعا )67% (على مستوى جميع المشاريع التي وافق 

عليها مجلس المرفق منذ إنشائه في 2008. وفي سنة 2013، شارك البنك في 

تمويل 6 عمليات ضمن 7 عمليات حظيت بالموافقة ونفذت في منطقة الجوار 

الجنوبي، حيث اضطلع بدور ريادي في أربع منها وشارك المصرف االأوروبي 

نشاء والتعمير)EBRD( أو المجموعة المصرفية االألمانية ) KfW ( في تمويل اثنين  لالإ

منها بقيمة إجمالية بلغت 71.5 مليون يورو.

وتشمل العمليات االأربع لمرفق االستثمار في الجوار التي أدارها بنك االستثمار 

االأوروبي والتي تلقت 19.2 مليون يورو على شكل منح استثمار و20.8 مليون يورو 

على شكل مساعدة فنية ما يلي:

عداد مشروع إقليمي في إطار الشراكة بين القطاعين العام  •  مبادرة الإ
والخاص، والتي يطلق عليها "مبادرة   MED P5" يقودها بنك االستثمار 

االأوروبي بالتعاون الوثيق مع مرفق التمويل العربي للبنية التحتية، تركز على 

عملية إعداد المشاريع في قطاعات البنية االأساسية ذات االأولوية في مصر 

واالأردن والمغرب وتونس.

دارة ودعم قطاع النقل بغية تعزيز  •  برنامج الجوار االأوروبي الموجه الإ
التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل في البلدان المتوسطية الشريكة من 

خالل بناء قدرات الفاعلين في قطاع النقل لتصنيف المشاريع حسب االأولوية 

وإعدادها وتنفيذها. وسيعمل البرنامج على إدارة وتنسيق عملية توفير 

شراف عليها والتي من المتوقع ترجمتها إلى  الخدمات االستشارية الفنية واالإ

مشاريع استراتيجية ملموسة وسليمة ومقبولة لدى المصارف ويمكن عرضها 

بسرعة ونجاح للحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية. 

•  مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في كفر الشيخ الُمعد تحت مظلة 
مرفق إعداد وتنفيذ المشاريع التابع لبرنامج االستثمار المعني بالقضاء على 

 ،)MeHSIP-PPIF( المصادر الرئيسية للتلوث في البحر االأبيض المتوسط

حصل على منحة بقيمة 15 مليون يورو وخدمات استشارية فنية من مرفق 

االستثمار في الجوار. ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الصرف الصحي 

الأول مرة للمقيمين في ثالث مناطق ريفية مصرية في محافظة كفر الشيخ 

)مطوبس ودسوق والبرلس(، ما سيؤدي بالتالي إلى رفع المستويات الصحية 

للسكان وتحسين مستوى نوعية مياه الري والنوعية البيئية لنهر النيل وبحيرة 

البرلس وكذلك البحر االأبيض المتوسط في نهاية المطاف.

•  البرنامج المتكامل لمكافحة التلوث )بحيرة بنزرت(، هو مشروع استثماري 
رائد ينفذ في تونس في إطار المبادرة االأورومتوسطية" مبادرة آفاق 2020" 

التي أعدها مرفق إعداد وتنفيذ المشاريع التابع لبرنامج االستثمار المعني 

بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث في البحر االأبيض المتوسط وبنك 

نشاء  االستثمار االأوروبي وبتمويل مشترك من المصرف االأوروبي لالإ

والتعمير)EBRD(. يهدف البرنامج إلى القضاء على المصادر الرئيسية 

النبعاثات النفايات الحضرية والصناعية التي تلوث البحيرة. وسيساهم 

المشروع حال تنفيذه في تحسين المستوى البيئي حول البحيرة، ما سيؤدى 

إلى تحسين نوعية حياة السكان وكذلك االأنشطة االقتصادية المستدامة مثل 

الزراعة والصناعة والسياحة وتربية االأحياء المائية ومصائد االأسماك.

وتلقت اثنتان من عمليات مرفق االستثمار في الجوار منًحا لالستثمار بقيمة 31.5 

مليون يورو بتمويل مشترك من بنك االستثمار االأوروبي، وهما:

قليمي للطاقة المستدامة )SEFF( في جنوب وشرق المتوسط  •  مرفق التمويل االإ
نشاء  )SEMED( - المرحلة االأولى، وهو عمل مشترك بين المصرف االأوروبي لالإ

والتعمير )EBRD( باعتباره المؤسسة المالية الدولية الرائدة وبنك االستثمار 

االأوروبي والمجموعة المصرفية االألمانية ) KfW ( والوكالة الفرنسية للتنمية 

) AFD (. وهو يهدف إلى توفير خطوط ائتمان بقيمة ال تقل عن 110 ماليين 

يورو للمؤسسات المالية المشاركة في االأسواق في االأردن والمغرب لتمويل 

استثمارات في مجال الكفاءة في استخدام الطاقة والطاقة المستدامة في 

قطاعات الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واالأعمال الزراعية 

والخدمات التجارية والقطاع السكني.

•  البرنامج المتكامل لطاقة الرياح، وهو مشروع يندرج في إطار الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص في المغرب، أطلقته المجموعة المصرفية االألمانية 

) KfW ( وحصل على تمويل مشترك من بنك االستثمار االأوروبي. يهدف هذا 

المشروع إلى دعم ثالث مزارع رياح جديدة في المغرب من شأنها أن تسهم في 

إنتاج طاقة كهربائية كافية مع حماية البيئة والمناخ، فضاًل عن االهتمام 

بالجوانب االجتماعية.

  الصندوق االستئماني لمرفق االستثمار في الجوار 

يتولى بنك االستثمار االأوروبي إدارة الصندوق االستئماني لمرفق االستثمار في 

الجوار ويساعده من أجل تحقيق االأهداف االستراتيجية لالآلية االأوروبية للجوار 

والشراكة. ويعد أداة تكميلية مفيدة تمكن الدول االأعضاء من المساهمة في 

أنشطة المرفق من خالل توفير موارد إضافية يمكن تخصيصها لبلدان الجوار في 

الشرق والجنوب. وتبلغ القيمة االإجمالية للمساهمات في الصندوق حالًيا 80 

مليون يورو.
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مبادرة االعتماد المتبادل

تعد مبادرة االعتماد المتبادل مبادرة استراتيجية بين الوكالة الفرنسية للتنمية 

) AFD ( وبنك االستثمار االأوروبي والمجموعة المصرفية االألمانية ) KfW ( وتجري في 

إطار السياسات الخارجية لالتحاد االأوروبي وفي ضوء جدول االأعمال الدولي 

لتعزيز فاعلية المساعدات. ودخلت مبادرة االعتماد المتبادل حيز التنفيذ بالكامل 

في سنة 2013 بعد فترة اختبار استغرقت ثالث سنوات وبعد االتفاق على 

مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية التشغيلية. وكانت منطقة المتوسط واحدة 

من اثنتين من المناطق الرائدة في سنة 2009.

وتهدف مبادرة االعتماد المتبادل إلى تيسير عملية تقييم ورصد المشاريع وتجنب 

االزدواجية وخفض التكاليف لصالح مروجي المشاريع. وتدعم مبادرة االعتماد 

المتبادل التمويل المشترك الفعال للمشاريع وذلك من خالل االعتراف المتبادل 

باالإجراءات المتبعة. وفي إطار العمليات المشتركة، أوكل العديد من المهام 

المتصلة بالمشاريع الأحد الشركاء في المبادرة الذي يقوم بدور الممول الرئيسي 

ويقوم على وجه الخصوص بتطبيق المعايير واالإجراءات الخاصة به. ويعد مبدأ 

المعاملة بالمثل أساسًيا ويتولى كل شريك المسؤولية الرئيسية لعدد من 

المشاريع. ويجري حالًيا تنفيذ عشرة مشاريع عامة تحت مظلة مبادرة االعتماد 

المتبادل في كل من مصر والمغرب وتونس.

منابر التعاون

  االتحاد من أجل المتوسط

 شهدت سنة 2013 استمرار توطيد التعاون بين بنك االستثمار االأوروبي وأمانة 

االتحاد من أجل المتوسط سواء على مستوى الحوار أو على صعيد المشاريع 

استناًدا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع أمانة االتحاد في كانون الثاني/ يناير 

.2011

قليمية للتعاون  يقوم االتحاد من أجل المتوسط بدور استباقي في تحديد االأطر االإ

قليمي. وجرى  وتعزيز المشاريع الرائدة التي من شأنها تيسير عملية التكامل االإ

التأكيد خالل اجتماع وزراء النقل في االتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 في بروكسل على أهمية توفير الدعم الفني الدائم 

الالزم لالأنشطة التي يضطلع بها المنبر المعني بالنقل االأورومتوسطي الذي يعمل 

في إطار أمانة االتحاد. وأكد اجتماع وزراء الطاقة في االتحاد من أجل المتوسط 

الذي عقد في كانون االأول/ ديسمبر 2013 أيًضا على ضرورة قيام االتحاد من أجل 

المتوسط بمواصلة دعم تطوير الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة 

في المنطقة. ويعمل بنك االستثمار االأوروبي بالشراكة مع االتحاد من أجل 

المتوسط في جميع هذه العمليات. 

وساعد التعاون بين بنك االستثمار االأوروبي وأمانة االتحاد من أجل المتوسط على 

النهوض بمشاريع مثل مرفق تحلية مياه البحر في قطاع غزة بالتعاون مع 

سالمي للتنمية عالوة على مشاريع  المفوضية االأوروبية والبنك الدولي والبنك االإ

البنية االأساسية االأخرى والمشاريع الخدمية في مجاالت التعليم )جامعة فاز( 

والبرامج اللوجستية )LOGISMED( والنقل بالطريق البري )الطريق البري السريع 

للمغرب العربي )Trans-Maghreb Motorway( والبيئة )بحيرة بنزرت(.

ضافة إلى ذلك، مكن التعاون المشترك بين بنك االستثمار االأوروبي والوكالة  باالإ

الفرنسية للتنمية والمجموعة المصرفية االألمانية واالتحاد من أجل المتوسط تحت 

مظلة المبادرة المتوسطية لتمويل المشاريع الحضرية )UPFI( من تحديد 

15 مشروًعا في مجال التنمية الحضرية مقبولة لدى المصارف. وستواصل 

المؤسسات الشريكة التعاون القائم بينها خالل سنة 2014 بهدف إجراء دراسات 

الجدوى الالزمة للمضي قدًما في المشاريع التي تم تحديدها.

)CMI( مركز التكامل المتوسطي بمرسيليا  

بدأ مركز التكامل المتوسطي بمرسيليا عمله في مرسيليا سنة 2009 وأنشئ بموجب 

مذكرة تفاهم وقعت عليها ست دول )مصر وفرنسا واالأردن ولبنان والمغرب 

وتونس( مع بنك االستثمار االأوروبي والبنك الدولي.

 مشروع مرفق تحلية
مياه البحر في قطاع غزة

اير 2013 إلى  ن اني/ ي ث دعا بنك االســتثمار االأوروبي في كانون ال

ــم عطاءات للحصول على عقد تقديم خدمات ذات صلة  تقدي

اه البحر في  بخدمات المســاعدة الفنية لمشروع مرفق تحلية مي

قطاع غزة ووقع بعد ذلك ببضعة أشــهر عقًدا مع المستشارين 

الذين بدأوا تنفيذ مهمة تقديم االستشارات الفنية.

اه البحر في قطاع غزة عملية بارزة  يعد مشــروع مرفق تحلية مي

ناء محطة  تألف من ثالثة مشــاريع متكاملة في قطاع غزة: ب ت

التناضح العكســي )SWRO( بقدرة  اه البحر تعمل ب لتحلية مي

اه بين الشمال  55 مليون متر مكعب؛ وشــبكة لنقل المي

ًدا.  اه التي ال تدر عائ والجنوب؛ ومشــروع لخفض استهالك المي

سيســاعد المشروع على معالجة العجز الكبير على مستوى 

اه الذي يواجه الســكان الذين تتزايد أعدادهم باطراد  المي

ا. ويندرج المشروع في إطار  ًي وعددهم 1.7 مليون شــخص حال

ا يجري في قطاع  اه أوسع نطاًق المي برنامج فلســطيني معني ب

اه  غزة لمواجهة أزمة المياه في قطاع غزة حيث تصل نســبة المي

فراط في ضخ المياه من  غير الصالحة للشــرب إلى 90% نظًرا لالإ

اه الوحيد  اه الجوفية الســاحلية، وهي مصدر المي طبقة المي

المتاح في المنطقة.

ويعد هذا المشــروع االأول الذي يحمل "وسم االتحاد من أجل 

المتوسط" بقرار اتخذ في 22 حزيران/ يونيو 2011.
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 )AFD( يجمع هذا المركز عدًدا من الوكاالت مثل الوكالة الفرنسية للتنمية

  )GIZ(  والوكالة االألمانية للتعاون الدولي ) CDC ( وصندوق الودائع واالأمانات

ومكتب التعاون االقتصادي لمنطقة البحر االأبيض المتوسط والشرق االأوسط 

سالمية للتربية والعلوم  )OCEMO( واالتحاد من أجل المتوسط والمنظمة االإ

والثقافة )إيسيسكو( ومدينة مرسيليا.

قامة حوار رفيع  ويرمي مركز التكامل المتوسطي بمرسيليا الذي أنشئ كمنتدى الإ

المستوى بين شركائه، والخبراء المعنيين وصناع القرار، إلى تحويل البحوث إلى 

توصيات في مجال السياسات العامة السليمة. وأعاد المركز مؤخًرا هيكلة برامجه 

في ظل السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي الحالي لجنوب وشرق 

المتوسط، ليغطي ثالثة مواضيع تكاملية، وهي تحقيق التكامل بين االقتصادات 

وتعزيز النمو المستدام ودعم الحكم القائم على المشاركة.

وأخذ بنك االستثمار االأوروبي زمام المبادرة في ثالثة برامج تابعة للمركز وهي: 

التنمية الحضرية المستدامة في منطقة المتوسط، واالبتكار والشراكات بين 

القطاعين العام والخاص. 

  شراكة دوفيل

تقدم شراكة دوفيل الدعم للتحوالت السياسية واالقتصادية في كل من مصر 

وتونس والمغرب وليبيا واالأردن واليمن. ويقدم بنك االستثمار االأوروبي دعًما قويًا 

لشراكة دوفيل منذ أن صاغتها مجموعة الثمانية في أيار/ مايو 2011، وجرى في 

إطارها إنشاء صندوق لصالح التحوالت السياسية واالقتصادية وهو صندوق 

التحول لمنطقة الشرق االأوسط وشمال أفريقيا ) MENA ( الذي يهدف إلى تقديم 

الخدمات االستشارية للبلدان الشريكة حتى تتمكن من إجراء إصالحات في 

السياسات العامة لبناء اقتصادات أكثر شمواًل وشفافية، وتعزيز التجارة والتكامل 

في المنطقة وتعزيز تهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص. وتلقى الصندوق 

تبرعات بلغت نحو 164 مليون دوالر. ويستخدم بنك االستثمار االأوروبي موارد 

صندوق التحول لمنطقة الشرق االأوسط وشمال أفريقيا ) MENA ( من خالل 

الصندوق االستئماني الخاص بفيميب، لدعم المشاريع المبتكرة التي لديها أثر 

حفاز والمملوكة للبلدان المستفيدة، ويشجع في الوقت ذاته التكامل بينها وبين 

المشاريع االأخرى الجاري تنفيذها من جانب البنك.

وحصلت المشاريع التي يدعمها بنك االستثمار االأوروبي في سنة 2013 وحدها 

على دعم كبير من كل من الجهات المانحة والبلدان المستفيدة، ومنحت تموياًل 

يصل إلى ما يقرب من 17.8 مليون يورو من صندوق التحول لمنطقة الشرق 

االأوسط وشمال أفريقيا ) MENA (، وهذه تعد ثاني أكبر حصة مقدمة من أي من 

المؤسسات المالية الدولية المشاركة.

وأشاد المانحون في شراكة دوفيل على وجه الخصوص بالقدرة التي يتمتع بها بنك 

قليمي. فقد ساعد  قليمية والتكامل االإ االستثمار االأوروبي لتعزيز المشاريع االإ

التمويل االإضافي المقدم من االتحاد االأوروبي )3 ماليين يورو( والصندوق 

 )TRANSTRAC( االستئماني الخاص بفيميب على وضع برنامجين مهمين: برنامج

الخاص بالنقل في البلدان المارة بمرحلة تحول، وبرنامج )LOGISMED(، للتدريب 

وبناء القدرات في قطاع الخدمات اللوجستية في المغرب وتونس ومصر. وخالل 

سنة 2013، اعتمدت أيًضا في إطار صندوق التحول لمنطقة الشرق االأوسط 

وشمال أفريقيا ) MENA  ( مبادرة إقليمية لدعم الخدمات المالية المتنقلة في 

مصر واالأردن والمغرب وبرنامج لدعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

االأردن.

الرقم 9

 نظرة عامة على مشــاريع فيميب - بنك االستثمار االأوروبي

المعتمدة في إطار صندوق MENA في 2013

4.68 m مصر

5.18 m االأردن

4.05 m المغرب

3.89 m تونس
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التعاون مع الخليج

يقيم فيميب - بنك االستثمار االأوروبي تعاونًا مع الشركاء في الخليج بعد دراسة 

أجراها الصندوق االستئماني الخاص بفيميب في 2011-2012 حول"إمكانات 

االستثمار في منطقة فيميب التي تمتلكها صناديق االستثمارات السيادية في 

الخليج". وخلصت الدراسة إلى أنه يتعين على البنك إقامة عالقات مع الدول 

مارات العربية المتحدة وقطر  الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي: الكويت واالإ

والمملكة العربية السعودية.

نمائي  ومنذ ذلك الحين، أقيمت عالقات جديدة مع المؤسسات العربية للتمويل االإ

وصناديق االستثمارات السيادية والسلطات الوطنية. وأقيمت شراكات ملموسة مع 

مارات العربية المتحدة العاملة في مجال الطاقة  شركة "مصدر" في دولة االإ

المتجددة وذلك في أوائل سنة 2014. وتحرز المناقشات مع قطر والمملكة 

العربية السعودية تقدًما مطرًدا لبحث إمكانية إقامة شراكات في مصر والمغرب 

وتونس.

  مصدر

أعلن بنك االستثمار االأوروبي وشركة مصدر في كانون الثاني/ يناير 2014 عن 

خطط للتعاون من أجل تسريع عملية إقامة مشاريع الطاقة النظيفة في أجزاء من 

منطقة الشرق االأوسط. و"مصدر" هي شركة أبو ظبي متعددة االأوجه للطاقة 

المتجددة التي تسعى إلى تطوير وتسويق ونشر تقنيات وحلول الطاقة المتجددة 

في مختلف أنحاء العالم. وحدد بنك االستثمار االأوروبي وشركة مصدر فرص 

االستثمار لتطوير وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وذلك استناًدا إلى اتفاق 

إطاري جرى توقيعه في خالل أسبوع أبو ظبي لالستدامة.

وسوف تساهم هذه الشراكة في تحسين الدعم الفني والموارد المالية المقدمة 

عداد مشاريع ناضجة في مجال الطاقة المتجددة. ويأتي االهتمام الذي توليه  الإ

شركة مصدر لهذا المجال متماشًيا مع أهداف بنك االستثمار االأوروبي ومن شأن 

هذا التعاون أن يفضي إلى تحقيق تآزر، ال سيما على مستوى تحديد المشاريع 

وتقييمها وإعدادها. وستقوم شركة مصدر وبنك االستثمار االأوروبي في إطار هذا 

االتفاق ببحث فرص تطوير رأس المال البشري من خالل برنامج تدريب داخلي.
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المشاريع وقطاعات 

االستثمار

بلغ حجم استثمارات فيميب – بنك االستثمار االأوروبي في بلدان شمال 

وشرق المتوسط 583 مليون يورو في سنة 2013 وذلك من خالل 16 عملية 

قراض ورأس المال السهمي الخاص في قطاعات  جديدة من عمليات االإ

الطاقة والنقل والمياه والتمويل االأصغر ورأس المال المخاطر. ويساعد 

البنك من خالل هذه العمليات على تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 

في البلدان المتوسطية الشريكة مع القيام بدعم النمو   وفرص العمل في 

المنطقة.
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الطاقة

مزرعة رياح بالطفيلة

تعزيز إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة

المبلغ: 53 مليون يورو

قدم بنك االستثمار االأوروبي قرًضا بقيمة 53 مليون يورو لدعم بناء وتشغيل مزرعة رياح جديدة 
نتاج 117 ميغاواط من الكهرباء. ومن  للتوليد المستقل للطاقة )IPP( في محافظة الطفيلة االأردنية الإ

شأن هذه المزرعة زيادة حصة الطاقة المتجددة في حافظة توليد الكهرباء وإنتاج الكهرباء في البالد 
ر المناخ من خالل استبدال الوقود االأحفوري في  بشكل عام. وسوف تساهم في التخفيف من آثار تغيُّ

توليد الطاقة وتجنب انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري. يحقق المشروع أيًضا هدف 
الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة.

 ،)Eksport Kredit Fonden( وصندوق ،)IFC( ستشارك في تمويل المشروع مؤسسة التمويل الدولية
وصندوق االأوبك للتنمية الدولية )أوفيد( والمؤسسة الهولندية للتمويل والتنمية )FMO(، والبنك 

العربي أوروبا )EAB(. وسوف تقام مزرعة الرياح في إحدى المناطق الواقعة شرق بلدة غرندل وشمال 
مصنع أسمنت الفارج في الراشدية.

وحمل المشروع "وسم االتحاد من أجل المتوسط" بقرار اتخذته بلدان االتحاد من أجل المتوسط الـ 
43 في 2014.

المكتب الوطني للكهرباء – مشاريع توليد طاقة الرياح

تعزيز توليد طاقة الرياح

المبلغ: 200 مليون يورو

يساعد القرض المقدم من بنك االستثمار االأوروبي بقيمة 200 مليون يورو على بناء ثالث مزارع رياح 
جرى إدراجها في المرحلة الثانية من البرنامج المغربي المعني بالرياح. وتقع مزارع الرياح الثالث في 
ميدلت )150 ميغاواط( وطنجة )100 ميغاواط( والصويرة )200 ميغاواط(. ومن شأن المشروع زيادة 

إنتاج الطاقة لتلبية زيادة الطلب ودعم االستراتيجية التي وضعها البلد لزيادة حصة إنتاج الطاقة 
المتجددة في حافظة توليد الطاقة بنسبة 42% بحلول سنة 2020. ويهدف البرنامج إلى الحد من 

االعتماد الكبير للمغرب على الطاقة المستوردة وخلق موارد طبيعية محلية تنطوي على إمكانات كبيرة.

ضافة إلى ذلك، فإن المشروع سيؤدي إلى تعزيز تطوير صناعة طاقة الرياح في المغرب، بما في  باالإ
ذلك تقديم التدريب المتخصص وتعزيز البحث والتطوير في مجال صناعة طاقة الرياح، فضاًل عن 

قليمية في البالد. تعزيز التنمية االجتماعية واالإ

االأردن

المغرب
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تحسين مراقبة الحركة الجوية
تطوير مرافق مراقبة الحركة الجوية المصرية

المبلغ: 50 مليون يورو

يهدف هذا القرض الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو إلى تحسين مرافق مراقبة الحركة 
 )ICAO( الجوية المصرية كي تمتثل إلى معايير المنظمة الدولية للطيران المدني

واالتحاد االأوروبي من أجل تعزيز السالمة والكفاءة والموثوقية في المجال الجوي 
المصري. سيوفر المشروع القدرات الالزمة لمواجهة نمو الحركة الجوية المتوقع في 

مصر حتى سنة 2020.

 صندوق القروض ومساعدة
المحلية الجماعات 

دعم البلديات والتنمية المحلية

المبلغ: 50 مليون يورو

يوفر البنك من خالل هذا القرض ائتمانًا يبلغ 50 مليون يورو للبلديات التونسية عبر 
خطة االستثمار متعددة السنوات لصالح البلديات للفترة 2014 – 2018. 

يهدف الخط االئتماني الجديد إلى توفير موارد مالية لالستثمارات االقتصادية 
واالجتماعية والبنية االأساسية لزيادة كفاءة الخدمات البلدية، وتعزيز الحصول على 

الهياكل االأساسية والخدمات العامة والقيام في الوقت ذاته بخفض مستوى الفوارق 
قليمية وتمكين البلديات. االإ

مصر

تونس

النقل

التنمية   الحضرية
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قرض عالمي لصالح البنك االأهلي المصري

تطوير القطاع الخاص

المبلغ: 80 مليون يورو

سيساهم خط االئتمان المقدم للبنك االأهلي المصري بمبلغ 80 مليون يورو في تمويل 
نتاجية في مصر. وستستفيد  مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات االإ

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحسين فرص الحصول على االئتمان على هيئة 
تمويل طويل االأجل لدعم معامالت االستيراد والتصدير.

ويتماشى المشروع مع الهدف القومي المصري المتمثل في تنمية اقتصاد سوقي وطيد. 
ومن شأن هذه العملية تطوير القطاع الخاص وتعزيز تنمية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة وتشجيع االستثمارات وخلق فرص العمل.

مصر

خطوط ائتمان للمؤسسات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم
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برنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
مدادات المياه والصرف الصحي  بناء وإعادة تأهيل الهياكل االأساسية الإ

المبلغ: 57 مليون يورو

يدعم قرض بنك االستثمار االأوروبي البالغة قيمته 57 مليون يورو البرنامج الثاني 
لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في صعيد مصر، والذي يرمي إلى رفع 

مستويات المعيشة الخاصة بالمقيمين في صعيد مصر والبالغ عددهم 15 مليون 
شخص وذلك من خالل تحسين فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات 

الصرف الصحي.

يهدف البرنامج إلى تحسين عملية التخلص من مياه الفضالت وكذلك نوعية إمدادات 
المياه في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا من خالل تجديد وتوسيع وبناء 

محطات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضاًل عن شبكات توزيع المياه 
وشبكات الصرف الصحي ذات الصلة. يجسد هذا القرض التعاون المعزز مع المؤسسات 
 ) KfW ( والمجموعة المصرفية االألمانية ) AFD( المالية االأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية

وكذلك المفوضية االأوروبية.

البرنامج المتكامل لمكافحة التلوث في بنزرت

خفض التلوث من أجل التنمية المستدامة

المبلغ: 40 مليون يورو

يساهم بنك االستثمار االأوروبي من خالل تقديم قرض يبلغ 40 مليون يورو في التنمية 
المستدامة في منطقة بحيرة بنزرت )شمال تونس(. يعتمد المشروع نهًجا متكاماًل لمعالجة 

يكولوجية البحرية وذلك من خالل توفير  جميع مصادر التلوث التي تضر بالبحيرة والنظم االإ
مجموعة من الهياكل االأساسية والخدمات االستشارية الفنية المصممة حسب الحاجة لدعم 

تنفيذ الحلول الخاصة بإزالة التلوث وكفالة استدامتها على المدى الطويل باالإضافة إلى 
قليمي. تنفيذ التخطيط االإ

وسيسهم المشروع في تحقيق أهداف اتفاقية برشلونة و"مبادرة آفاق 2020" من أجل 
المتوسط، للحد من مصادر التلوث البرية التي تصل إلى البحر المتوسط. كما سيعمل 

المشروع على تحسين البيئة حول البحيرة وبالتالي سيساهم في رفع مستويات المعيشة 
للسكان وزيادة إمكانات التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة في المنطقة.

وحمل المشروع "وسم االتحاد من أجل المتوسط" بقرار اتخذته بلدان االتحاد من أجل 
المتوسط الـ 43 في 2013.

مصر

تونس

المياه والبيئة
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الصندوق الهاشمي لتنمية البادية االأردنية

دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم المعنية بالتكنولوجيا 
عالم واالتصاالت الالسلكية ووسائل االإ

المبلغ: 4 ماليين يورو

يقدم بنك االستثمار االأوروبي للمرة الثانية مشاركة باالأسهم، تبلغ قيمتها 4 ماليين يورو 
في الصندوق الهاشمي لتنمية البادية االأردنية، وهو يسعى إلى االستثمار برأس مال أولي 
ورأس مال لبدء التشغيل وللتوسع في المرحلة المبكرة وفي مرحلة النمو في المؤسسات 
عالم واالتصاالت  الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجاالت التكنولوجيا ووسائل االإ

الالسلكية والتي تقع في االأغلب في االأردن.

نمائي  سبانية للتعاون االإ وتحصل هذه العملية على دعم إسبانيا من خالل الوكالة االإ
الدولي ) AECID( ، وهي تدعم رأس المال المخاطر الذي يُعتبر أساسًيا ليس فقط في 
تقديم التمويل السهمي وشبه السهمي طويل االأجل لالقتصاد الحقيقي، بل أيًضا في 
تقديم القيمة المضافة االستراتيجية والتشغيلية طويلة االأجل لبدء تشغيل الشركات 

المستفيدة من االستثمارات.

صندوق ميزانين – الثاني

تعزيز أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب

المبلغ: 6 ماليين يورو

وفر بنك االستثمار االأوروبي ما يزيد على 6 ماليين يورو إلى صندوق رأس مال سهمي 
خاص متعدد القطاعات يستهدف القيام باستثمارات في رأس المال السهمي وشبه 

السهمي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكائنة في االأغلب في المغرب.

وستساهم العملية المقترحة في تمويل رأس المال المخاطر الالزم للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة القائمة وذات حجم متوسط وموجهة نحو النمو، وتقع باالأساس في المغرب 

وقد تكون أيًضا في البلدان المجاورة في شمال أفريقيا )تونس ومصر( وبلدان غرب 
أفريقيا )السنغال وموريتانيا وساحل العاج وغانا ومالي(. سيستهدف الصندوق 

استثمارات فردية في رأس المال السهمي وشبه السهمي تتراوح بين 2 و8 ماليين يورو.

االأردن

المغرب

رأس المال المخاطر
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صندوق رأس المال المخاطر في شمال أفريقيا- الثاني

تعزيز صناعة رأس المال السهمي الخاص في المنطقة الجنوبية من 
المتوسط

المبلغ: 10 ماليين يورو

أوَدع فيميب- بنك االستثمار االأوروبي مبلغ 10 ماليين يورو للصندوق الثاني الخاص 
برأس المال المخاطر في شمال أفريقيا، وهو صندوق عمومي معني بالمغرب العربي 

وتديره شركة "Capital Invest"، وهي شركة استثمارية مستقلة برأس مال سهمي مقرها 
نمائي  سبانية للتعاون االإ الدار البيضاء وتدعم إسبانيا هذه العملية، عن طريق الوكالة االإ

الدولي.

والهدف االأساسي من هذه العملية هو استعادة نمو القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل 
في منطقة المتوسط، وهذا يدعم تطلعات شباب المنطقة في المستقبل.

)EUROMENA III( صندوق يورومينا - الثالث

االستفادة من الصناديق السابقة الناجحة لتنشيط المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في منطقة المتوسط

المبلغ: 10 ماليين يورو

م بنك االستثمار االأوروبي 10 ماليين يورو إلى صندوق رأس مال سهمي خاص  يقدِّ
متعدد القطاعات يستهدف الفرص االستثمارية في منطقة المتوسط بهدف االستفادة 
من استراتيجية ناجحة انتهجها الصندوقان االأول والثاني )يورومينا "1" ويورومينا "2"(.

وسيسعى الصندوق المنشأ حديًثا إلى المشاركة بحصة أقلية أو غالبية في الشركات 
السوقية متوسطة الحجم القائمة التي لديها إمكانات النمو من عناصر فاعلة محلية إلى 

عناصر فاعلة إقليمية في صناعات النمو المرتفع الخاصة بها.

الصندوق الخاص بمنطقة المتوسط-الثاني

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان المتوسطية الشريكة

المبلغ: 10 ماليين يورو

وقع بنك االستثمار االأوروبي على مشاركة باالأسهم ثانية بقيمة 10 ماليين يورو، من أجل 
تجديد موارد صندوق رأس مال سهمي خاص مغلق معني بعدة قطاعات ويستثمر في 

مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو الصندوق المنشأ في منطقة المغرب 
نمائي  سبانية للتعاون االإ العربي. وتدعم إسبانيا هذه العملية، عن طريق الوكالة االإ

الدولي.

والهدف من الصندوق المعني بعدة قطاعات هو إدرار إيرادات باالستثمار في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متعددة القطاعات وفي إيجاد قيمة مضافة لها، وهي 
المؤسسات الموجودة في المغرب والجزائر وتونس، والتي تسعى للحصول على رؤوس 
أموال لتوسيع نطاق عملياتها، ودخول أسواق جديدة و/أو تمويل جزء هام في االحتياز 

قليمي. ولديها إمكانية كبيرة لتصبح رائدة على المستوى االإ

قليمي على المستوى االإ
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 أكاد للتمويل االأصغر

دعم التمويل االأصغر في فلسطين

المبلغ: 1 مليون يورو

تتألف العملية من استثمار سهمي مباشر يبلغ 1 مليون يورو في المركز العربي للتنمية 
الزراعية – أكاد، وهي شركة للتمويل االأصغر منشأة حديًثا في فلسطين. وهذه الشركة يجري 

إنشاؤها بعد تحوُّل إلى شركة مالية تابعة للمركز العربي للتنمية الزراعية وهي مؤسسة غير 
ربحية مسّجلة في القدس سنة 1993 ومقرها رام هللا.

مت خدمات استشارية فنية قيمتها 000 250 يورو لدعم  وإلى جانب االستثمار السهمي، ُقدِّ
عمليات تحوُّل المركز العربي للتنمية الزراعية.

الجمعية اللبنانية للتنمية-المجموعة’الثانية‘

النهوض بتطوير نشاط االئتمان االأصغر في لبنان

المبلغ: 4 ماليين يورو

م بنك االستثمار االأوروبي قرًضا ممتاًزا بال ضمان )تعادل قيمته 4 ماليين يورو( إلى  يقدِّ
الجمعية اللبنانية للتنمية -المجموعة، وهي أكبر مؤسسة للتمويل االأصغر في البلد.

م هذه المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها في بيروت قروًضا لالأفراد  وتقدِّ
والجماعات وللمقترضين الذين لديهم ُسبل محدودة للحصول على تمويل. ومؤسسة 
المجموعة هذه ناشطة عبر لبنان، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية وأصبحت في 

السنوات االأخيرة مؤسسة مستدامة وتحقق أرباًحا.

والهدف من العملية تمويل جزء من النشاط االئتماني االأصغر الخاص بالمجموعة خالل 
السنوات القادمة بحيث تشمل نمو حافظة العمالء القائمة االآن وكذلك إطالق منتجات 

جديدة.

فلسطين

لبنان

 التمويل االأصغر
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مؤسسة التنمية المحلية والشراكة ’الثانية‘

تدعيم المؤسسات المغربية لالئتمانات بالغة الِصغر

المبلغ: 4 ماليين يورو

م فيميب- بنك االستثمار االأوروبي قرًضا ممتاًزا بال ضمان بالدرهم المغربي )يعادل  يقدِّ
4 ماليين يورو( لمؤسسة التنمية المحلية والشراكة، وهي رابطة غير ربحية لتقديم 

القروض االئتمانية بالغة الصغر. وهي ستقوم بتمويل أنشطة االئتمان بالغة الِصغر 
خالل السنوات القليلة التالية، بحيث تشمل نمو حافظة العمالء الحالية وكذلك إطالق 

منتجات جديدة.

وهذه هي ثاني عملية يقوم بها بنك االستثمار االأوروبي مع مؤسسة التنمية المحلية 
والشراكة والعملية االأولى في إطار الصندوق الثاني للتمويل االأصغر لمنطقة المتوسط؛ 
وهو برنامج يمكن صغار المستثمرين من تنفيذه في مؤسسات التمويل االأصغر مباشرة 

أو عن طريق صناديق استثمار متخصصة.

منظمة أندا العالم العربي - المشروع الثالث

استمرار الدعم للتمويل االأصغر في الجمهورية التونسية

المبلغ: 4 ماليين يورو

َمَنح بنك االستثمار االأوروبي قرًضا بالعملة المحلية بلغ 4 ماليين يورو )ما يعادل حوالي 
7.8 مليون دينار تونسي( لمنظمة أندا العالم العربي، وهي منظمة غير حكومية 

متخصصة في تقديم قروض صغرى في الجمهورية التونسية. وسوف يساعد القرض 
منظمة أندا على بلوغ الهدف بوجود 000 400 عميل ناشط بحلول نهاية سنة 2017 

)يوجد حالًيا 000 220 عميل ناشط(.

وتهدف العملية إلى تقديم إسهام ناشط لتوسيع نطاق شبكة أندا، ال سيما في المناطق 
المحرومة عبر الجمهورية التونسية، لخدمة مزيد من القائمين بأعمال حرة صغيرة. 

م خدمات استشارية فنية أيًضا لتعزيز الهيكل التنظيمي لمنظمة أندا، التي  وسوف تقدَّ
تقوم حالًيا بتوظيف 1100 شخص، ونسبة 80 في المائة من هؤالء من الخريجين 

الشباب.

المغرب

تونس
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أثر أنشطة فيميب– بنك االستثمار االأوروبي 
على التنمية االجتماعية واالقتصادية

يهدف بنك االستثمار االأوروبي إلى دعم المشاريع التي تنعكس 

يجاب على حياة السكان في منطقة المتوسط. ينطوي هذا على  باالإ

تطبيق أعلى المعايير أثناء عملية تقييم المشروع، لضمان سالمة 

االستثمارات المدعومة، فنًيا واقتصاديًا وتوافقها مع أعلى المعايير 

البيئية واالجتماعية.
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من المتوقع أن تساهم مشاريع فيميب – بنك االستثمار االأوروبي في التنمية 

االقتصادية في البلدان المتوسطية من خالل:

•  خلق فرص عمل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؛
•  تعزيز قطاعات االأعمال التجارية التي تساهم بصفة رئيسية في التنمية 

االقتصادية؛

•  المساعدة في تشجيع ظهور ثقافة جديدة لمباشرة العمل الحر؛
•  تيسير التجارة؛

•  توفير بنية تحتية للنقل وتهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص؛
•  تلبية احتياجات البنية االأساسية في قطاع الطاقة وتوفير خدمات الكهرباء على 
نحو يحقق فاعلية التكاليف لتلبية الطلب المتنامي على الخدمات وكفالة أمن 

مدادات؛ االإ

•  توفير قدرات إضافية على مستوى التجارة الدولية وتعزيز التنمية االقتصادية 
المحلية؛

•  تسريع عجلة التنمية في جميع أنحاء البلدان الشريكة،
•  مساعدة الشركات على النمو والتوسع على المدى البعيد؛

•  تيسير التكامل االقتصادي في المناطق الداخلية االأكثر بعًدا؛
•  تحسين فرص الحصول على التمويل.

ما هو إطار قياس النتائج؟

يستعمل البنك، لضمان أن يتبلور االأثر المتوقع كما هو مخطط له، أداة دقيقة 

لقياس النتائج على المشاريع التي يمولها. وفي جميع العمليات خارج نطاق 

االتحاد االأوروبي، بما فيها البلدان المتوسطية الشريكة، هذه االأداة الدقيقة هي 

إطار قياس النتائج التي تعرض منهجية لتقييم نتائج المشروع طوال دورة حياة 

المشروع.

وفي إطار قياس النتائج، تَُصنَّف المشاريع وفًقا "للركائز" الثالث التالية:

1 - الركيزة 1 تصنِّف المساهمة في أهداف بنك االستثمار االأوروبي وكذلك أولويات 

البلدان المتوسطية الشريكة واالتحاد االأوروبي.

2 -الركيزة 2 تصنِّف نوعية وسالمة العملية، استناًدا إلى النتائج المتوقعة.

ضافة المالية وغير المالية التي يقدمها بنك االستثمار  3 - الركيزة 3 تصنِّف االإ

االأوروبي.

يتم في البداية لكل مشروع تحديد مؤشرات واضحة موّحدة قياسًيا وقابلة للرصد 

فيما يتعلق بكل ركيزة من هذه الركائز، مع خطوط أساس وأهداف تستجمع النتائج 

دارية الرشيدة.  المتوقعة للعملية من النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية واالإ

وهذا يصلح أداة لتقييم الوضع السابق، أي أثناء مرحلة التقييم، مما يساعد 

البنك على اختيار مشاريع تتماشى مع أولويات االتحاد االأوروبي، والمقرر أن 

تحقق نتائج ملموسة هامة والتي سوف تُحِدث لها مشاركة فيميب - بنك االستثمار 

االأوروبي فرًقا ملحوًظا بحق. وسوف تُستخدم مؤشرات إطار قياس النتائج أيًضا 

لتقييم االأداء الالحق أي أثناء مرحلة الرصد، لتمكين البنك من التحّقق من مدى 

الوفاء بالتوّقعات فيما يتعّلق بمشروع معّين. ومن أجل هذا، يجري رصد االأداء 

مقابل نقاط مرجعية محّددة طوال فترة دوام المشروع ويُِعد تقريًرا عنها في 

مرحلتين رئيسيتين في االأداء: فيما يتعلق بالعمليات المباشرة عند نهاية المشروع 

وبعد ثالث سنوات من استكماله وفيما يتعلق بعمليات الوساطة في نهاية فترة 

االستثمار )أو التخصيص( ونهاية عمر الصندوق.

طار قياس النتائج إلى نهج منطقي يصلح لتبيان كيف تولِّد  وتستند الركائز الثالث الإ

مدخالت بنك االستثمار االأوروبي )مثاًل القروض( مخرجات )مثاًل خط نقل الكهرباء 

أو برنامج تدريب( الذي يُصِدر نواتج )مثاًل تحسين ُسبل الحصول على الطاقة 

وتحسين القدرة المؤسسية(، وبمرور الوقت، تؤّدي إلى آثار )تطوير البنية 

قليمي( التي تتماشى مع أهداف تفويض البنك  االأساسية االقتصادية، والتكامل االإ

واالستراتيجية الوطنية واستراتيجية االتحاد االأوروبي. وتبحث الركيزة االأولى في 

عة في أهداف البنك رفيعة المستوى واالأولويات  طريقة مساهمة االآثار المتوقَّ

د الركيزة 2 كّمًيا النتائج المتوقعة  الوطنية وأولويات االتحاد االأوروبي، وتحدِّ

والنتائج الفعلية )النواتج والنتائج(، وتنظر الركيزة 3 في المدخالت التي يحتاجها 

المشروع ولكن ال يمكن أن يوفرها بديل في السوق.

وحيث يهدف البنك إلى تحسين تنسيق ومواءمة مؤشرات النتائج، فإنه يعمل مع 

عدد من االأفرقة العاملة التي تجمع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات 

نمائي ووكاالت التنمية التابعة لالتحاد االأوروبي. وبقدر  االأوروبية للتمويل االإ

المستطاع، جرت مواءمة مؤشرات إطار قياس النتائج التي وضعها بنك االستثمار 

االأوروبي مع تلك الموضوعة في مؤسسات مالية أخرى، بغية تبسيط إبالغ العمالء 

عن احتياجاتهم فيما يتعّلق بعمليات ذات تمويل مشَترك.
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نابة( –  رئيس شعبة)باالإ
شعبة الصناديق االستئمانية 

والجمع بين الموارد
Eefje SCHMID 

 مدير مكتب –
مكتب الرباط

Guido 
PRUD’HOMME 

مدير – برنامج تسهيالت المشاركة واالستثمار االأورومتوسطية )فيميب(
Flavia PALANZA 

 مدير مكتب –
مكتب تونس

Ulrich BRUNNHUBER

 مدير مكتب-
مكتب القاهرة 

Tom ANDERSEN

 مدير مكتب –
مكتب عمان

سيجري شغل هذا 
المنصب في سنة 2014

رئيس شعبة - شعبة    رأس المال 
السهمي والتمويل االأصغر

Angus MACRAE 

 رئيس شعبة –
شعبة التنسيق

Ioannis KALTSAS

 رئيس شعبة–
وحدة المساعدة الفنية 

Stefan KERPEN 

 مدير شعبة –
شعبة الشرق االأدنى 

Nathalie CLIMENCE

مدير شعبة – شعبة 
المغرب العربي

Javier GUTIÉRREZ 
DEGENÈVE

الهيكل التنظيمي لقســم فيميب – بنك االستثمار االأوروبي

الهيكل التنظيمي والموظفون
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يتألف قسم فيميب – بنك االستثمار االأوروبي من شعبتين جغرافيتين تغطيان 

منطقتي المغرب العربي والشرق االأدنى. ويعمل فريق عمل فيميب بالتعاون 

الوثيق مع شعبة الصناديق االستئمانية والجمع بين الموارد وشعبة  رأس المال 

السهمي والتمويل االأصغر وشعبة التنسيق ووحدة وضع السياسات وتطوير 

االأعمال التي تتولى تقديم الدعم والمساهمة على مستوى التوجهات والمبادرات 

االستراتيجية. وتدعم وحدة المساعدة الفنية الخدمات االستشارية التي يقدمها 

القسم.  ويعمل القسم أيًضا عن كثب مع شعبة الرصد والزمالء في المديرية 

المعنية بالمشاريع والمديرية المعنية بإدارة المعامالت وإعادة الهيكلة. ويبلغ 

مجموع موظفي بنك االستثمار االأوروبي الذين يعملون على مستوى المنطقة 

المتوسطية 78 موظًفا.

فريق مكتب القاهرة

فريق مكتب الرباط

فريق مكتب تونس

يُعنى قسم فيميب - بنك االستثمار االأوروبي بالعمليات 

المنفذة في البلدان المتوسطية الشريكة وهو يندرج تحت 

مظلة المديرية المعنية بالعمليات في بنك االستثمار 

االأوروبي. 

ويمتلك بنك االستثمار االأوروبي أربعة مكاتب في منطقة المتوسط، في القاهرة 

والرباط وتونس وجرى تأسيس مكتب تمثيل جديد له في عمان في سنة 2013 

وسيزود بموظفين في سنة 2014. تساعد هذه المكاتب على تحديد ومتابعة 

المشاريع الجديدة وتيسر تنفيذ الرصد والخدمات االستشارية الفنية وتنسق 

العمل مع السلطات العامة المحلية ومباشري االأعمال والبنوك التجارية والروابط 

المهنية.

وبوصفه أحد العناصر الجوهرية في عالقة البنك مع االتحاد من أجل المتوسط، 

انتدب بنك االستثمار االأوروبي خبيًرا للعمل لدى أمانة االتحاد من أجل المتوسط 

في برشلونة )وقد شارك ثالثة منتدبين في البرنامج منذ سنة 2011(.

فريق
فيميب– بنك االستثمار االأوروبي 
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برامج 
عارة االإ

وضع فيميب - بنك االستثمار االأوروبي في سنة 2013 برنامجي إعارة 

جديدين لموظفي الخدمة المدنية والخبراء من كل من البلدان 

المتوسطية الشريكة واالتحاد االأوروبي.

عارة برنامج فيميب لالإ

عارة برنامًجا جديًدا لبناء القدرات  يعد برنامج فيميب - بنك االستثمار االأوربي لالإ

وضعه البنك عمال بتوصية االجتماع الوزاري الثاني عشر لفيميب )قبرص،أيلول/ 

سبتمبر 2012(. يمنح البرنامج الممول من جانب الصندوق االستئماني الخاص 

بفيميب، الفرصة لموظفي الخدمة المدنية من البلدان المتوسطية الشريكة 

للحصول على تجربة مهنية على مدار سنة أو سنتين في بنك االستثمار االأوروبي 

في لوكسمبورغ. يستهدف البرنامج المهنيين من ذوي الخبرة من مؤسسات القطاع 

العام.

ويجري اختيار المرشحين عن طريق مطابقة بياناتهم الشخصية وخبراتهم في 

عارة المتاحة. ال يفرض البرنامج نظام  إحدى المؤسسات العامة مع فرص االإ

الحصص سواء على المستوى الجغرافي أو الجنساني، ولكنه يرمي إلى تحقيق 

توازن من حيث التمثيل الجغرافي والجنساني للمعارين في نهاية المرحلة 

التجريبية في سنة 2016.

والتحق أول معار بفيميب قادًما من قسم الخدمات التجارية في وزارة التجارة 

والصناعة المصرية وذلك في تشرين االأول/ أكتوبر 2013. 

إعارات من بلدان االتحاد االأوروبي

نمائي، أنشأ  سعًيا منه لتعزيز التعاون القائم مع المؤسسات االأوروبية للتمويل االإ

فيميب – بنك االستثمار االأوروبي آلية أخرى ممولة من جانب الصندوق 

االستئماني لفيميب لتشجيع تبادل الموظفين. 

عارة المشار إليه إلى تعزيز التعاون بين البنك والوكاالت الثنائية  ويهدف برنامج االإ

االأصغر التابعة لالتحاد االأوروبي وبنوك القطاع العام االأخرى عن طريق تبادل 

الموارد البشرية. وينصب عمل المعارين المشاركين في هذا البرنامج على مشاريع 

في البلدان المتوسطية الشريكة. يعمل المعارون في فيميب على دعم االأنشطة 

المشتركة، سواء االأنشطة االأولية أو ذات الصلة بالمشروع، وذلك لمدة تصل إلى 

ثالث سنوات.

انضم للبنك اثنان من المعارين في سنة 2013 أحدهما من صندوق الودائع 

يطاليا. واالأمانات الفرنسي والثاني من صندوق"Cassa depositi e Prestiti" الإ
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برنامج فيميب 
للتدريب الداخلي

استفاد 78 من المهنيين الشباب منذ 2007 من برنامج التدريب 

الداخلي الُممول من جانب الصندوق االستئماني الخاص بفيميب.

حقق برنامج فيميب للتدريب الداخلي نجاًحا في تشجيع المواهب الشابة ي

في منطقة المتوسط وبناء المهارات في مختلف المجاالت، من التمويل 

إلى القانون مروًرا بتحليل السياسات. يقدم البرنامج للمتدربين فرصة 

تكوين خبرة مهنية في بيئة عمل دولية ومتعددة الثقافات. ويقدر البنك عمل 

المتدربين تقديًرا عالًيا ال سيما أن هؤالء المهنيين الشبان غالًبا ما تتوافر لديهم 

القدرة على القيام مباشرة بتطبيق معارفهم حول منطقة المتوسط على العمليات 

التي يضطلع بها البنك.

وحقق العديد من المتدربين منذ ذلك الحين حياة مهنية ناجحة في بلدانهم أو 

في االتحاد االأوروبي، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، بما في ذلك 

دارات العامة. االإ
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متدربو فيميب - بنك االستثمار االأوروبي الحاليون

الخطط المستقبلية )المهن، الدراسات( القسم اللغات التعليم السن االسم البلد

العمل في وكالة للتنمية الدولية مع التركيز بشكل 
خاص على قضايا منطقة الشرق االأوسط وشمال 

أفريقيا.

العمليات، قسم الخدمات 
االستشارية 

العربية
نجليزية االإ
الفرنسية 
السويدية

درجة الماجستير في االقتصاد 
ودرجة الماجستير في التنمية 

والنمو االقتصادي

27 داليا فضلي مصر 1

اجتياز المستوى االأول في درجة الـ CFA في حزيران/ 
يونيو 2014 والحصول على درجة الماجستير في 

االقتصاد

الرقابة المالية العربية
نجليزية االإ

درجة البكالوريوس في التجارة 
وإدارة االأعمال، مع التخصص 

في المحاسبة

25 محمد عفيفي مصر  2

نسان مزاولة مهنة في مجال التنمية وحقوق االإ االأمانة العامة، ومسؤولية 
الشركات والمجتمع المدني

العربية
نجليزية  االإ

االألمانية
الفرنسية

دارة  درجة الماجستير في االإ
العامة والتي ال تهدف إلى 

الربح والشؤون الدولية

27 سارة ثاقب مصر 3

مزاولة مهنة في مجال المنظمات الدولية المديرية المعنية بالمشاريع 
قليمية والتنمية الحضرية واالإ

الفرنسية
نجليزية االإ
سبانية االإ
العربية

درجة الماجستير في االقتصاد 
نمائي االإ

25 كوثر مهاجري المغرب 4

العمل في مؤسسات إنمائية ومالية دولية العمليات، مجموعة الدول 
االأفريقية ودول الكاريبي والمحيط 

الهادئ - مرفق االستثمار

العربية
سبانية االإ
الفرنسية

نجليزية االإ
اللغة الكتالنية

درجة الماجستير في التكامل 
االقتصادي االأوروبي واالأعمال

27 محمد يوسف بولعيش المغرب 5

العمل مع شركة دولية والحصول على درجة 
الماجستير في نظم إدارة المعلومات

المعهد التابع لبنك االستثمار 
االأوروبي

العربية
نجليزية االإ

الفرنسية

دارة  درجة البكالوريوس في االإ
مع تخصص في التكنولوجيا

23 راغب المحتسب فلسطين 6

العمل في رحاب مؤسسات مالية دولية العمليات، شعبة التنسيق العربية
نجليزية االإ

الفرنسية

درجة الماجستير في مجال 
االأمن المائي والتنمية الدولية، 

درجة البكالوريوس في 
الهندسة المدنية

25 محمد ساري سي سالم فلسطين 7

العمل في رحاب مؤسسات مالية دولية وصناديق 
استثمار

العمليات، شعبة رأس المال 
السهمي والتمويل االأصغر

العربية
نجليزية االإ
االيطالية

درجة الماجستير في 
المؤسسات االأوروبية 

واالقتصاد والمالية

26 ثائر عطوانة فلسطين 8

العمل في رحاب مؤسسات مالية دولية مع التركيز 
على مشاريع التنمية االجتماعية 

العمليات، شعبة التنسيق التركية
نجليزية االإ

االألمانية
الفرنسية
يطالية االإ

درجة الماجستير في االقتصاد 
السياسي الدولي ودرجة 

الماجستير في الدراسات 
نمائية االإ

25 Sebnem Tugce Pala تركيا 9
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1.  قائمة العمليات الُموقع عليها )01/10/2002 – 31/12/2013(

لم يبدأ تشغيل صندوق دعم المساعدات الفنية الخاص بفيميب إال في النصف الثاني من سنة 2003.

1 تشرين االأول/ أكتوبر حتى نهاية – سنة 2002

دعم 
الفائدة

فيميب 
المساعدة الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة 

بالمليون يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

الصناعة قرض - رأس المال السهمي الخاص خاص 66.00 الشركة الجزائرية لالأسمنت المغرب العربي الجزائر

الطاقة قرض عام 120.00 II  المكتب الوطني للكهرباء - مشروع  الربط الكهربائي المغرب العربي المغرب

X البيئة قرض عام 16.00 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب VI - حماية البيئة المغرب العربي المغرب

النقل والبنية التحتية قرض عام 77.50 الطريق السريع في الجنوب المغرب العربي تونس

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.90 صندوق االستثمار المباشر المصري الشرق االأدنى مصر

1 0 285.40 المجموع

توقيعات 2003

دعم 
الفائدة

فيميب 
المساعدة الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة 

بالمليون يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

X النقل والبنية التحتية قرض عام 46.0 التعمير بعد الزلزال  المغرب العربي الجزائر
النقل والبنية التحتية قرض عام 110.00 VI طرقات المغرب المغرب العربي المغرب

X X البيئة قرض عام 30.00 الصرف الصحي في المدن المغربية - وجدة المغرب العربي المغرب
رأس المال البشري قرض عام 30.00 التدريب المهني- المغرب المغرب العربي المغرب

النقل والبنية التحتية قرض عام 4.00 II مواني المغرب المغرب العربي المغرب
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص 10.00 خاص رابطات االئتمان الصغير المغرب العربي المغرب
القطاع المالي قرض خاص 137.00 III قرض شامل للمؤسسات التونسية المغرب العربي تونس

رأس المال البشري قرض عام 110.00 Santé Tunisie المغرب العربي تونس
الطاقة قرض عام 51.00 الشركة التونسية للغاز والكهرباء - تونس المغرب العربي تونس

النقل والبنية التحتية قرض عام 45.00 II شركة النقل بتونس المترو الخفيف لمدينة تونس المغرب العربي تونس
الصناعة قرض 29.00 خاص  Tunisacier الأشغال الصلب المغرب العربي تونس

الطاقة قرض خاص  304.50
محطة إدكو لتسييل الغاز الطبيعي – المادة 81 من 

التسهيالت 
الشرق االأدنى مصر

الطاقة قرض عام 150.00
محطة النوبارية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تعمل 

II بنظام الدورة المركبة
الشرق االأدنى مصر

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 0.60 ريجينا للصناعات الغذائية الشرق االأدنى مصر
رأس المال البشري قرض عام 39.70 التعليم في االأردن الشرق االأدنى االأردن

X النقل والبنية التحتية قرض عام 26.20 الطريق الدائري لعمان الشرق االأدنى االأردن
X النقل والبنية التحتية قرض عام 35.40 ميناء طرطوس الشرق االأدنى سورية
X القطاع المالي قرض خاص 27.40 تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الشرق االأدنى سورية

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 3.50 Averroès Finance إقليمي إقليمي
1 5 1 189.30 المجموع

توقيعات 2004
دعم 

الفائدة
فيميب 

المساعدة الفنية
القطاع طبيعة العملية عام/ خاص

القيمة 
بالمليون يورو

اسم المشروع المنطقة البلد

الصناعة قرض خاص 12.50 II  الشركة الجزائرية لالأسمنت -  المرحلة المغرب العربي الجزائر
الطاقة قرض عام 80.00 المكتب الوطني للكهرباء - مزرعة رياح طنجة المغرب العربي المغرب

X النقل والبنية التحتية قرض عام 71.00 سكان االجتماعي البنية التحتية لالإ المغرب العربي المغرب

X X البيئة قرض عام 40.00
المكتب الوطني للكهرباء - مكافحة التلوث في محطة 

المحمدية
المغرب العربي المغرب

X X البيئة قرض عام 20.00 الصرف الصحي في المدن متوسطة الحجم )صافي(  المغرب العربي المغرب
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 II رابطات االئتمان الصغير المغرب العربي المغرب
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 0.50 Weldom المغرب المغرب العربي المغرب

النقل والبنية التحتية قرض عام 65.00  III الطرق ذات االأولوية المغرب العربي تونس
النقل والبنية التحتية قرض عام 40.00  VI الطرق ذات االأولوية المغرب العربي تونس

X البيئة قرض عام 34.00 الصرف الصحي في المدن المغربية – موقع تبرورة المغرب العربي تونس
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توقيعات 2005

دعم 
الفائدة

فيميب المساعدة 
الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة 

بالمليون يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 مشروع التأجير التمويلي بالمغرب العربي المغرب العربي الجزائر

النقل والبنية التحتية قرض عام 30.00 الطرق السيارة VI - المرحلة )ب( المغرب العربي المغرب

X النقل والبنية التحتية قرض عام 60.00 II الطرق القروية المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.00 صناديق رأس المال المخاطر في شمال أفريقيا المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 4.60 أغرام إنفيست المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 0.20  Atlas Eden المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.00 Société Immobilière de la Mer المغرب العربي المغرب

X الصناعة قرض خاص 80.00 مجمعات العلوم المغرب العربي تونس

X القطاع المالي قرض خاص 120.00 VI قرض شامل للمؤسسات التونسية المغرب العربي تونس

X القطاع المالي قرض خاص 60.00 قرض شامل مجمعات العلوم في تونس  المغرب العربي تونس

الطاقة قرض خاص 234.40 II محطة إدكو لتسييل الغاز الطبيعي الشرق االأدنى مصر

الطاقة قرض عام 40.40
المصرية للغازات الطبيعية – )جاسكو( خطوط أنابيب 

 III الغاز
الشرق االأدنى مصر

X النقل والبنية التحتية قرض عام 60.00 الطرق السريعة اللبنانية الشرق االأدنى لبنان

القطاع المالي قرض خاص 50.00 قرض شامل لبنك بيبلوس الشرق االأدنى لبنان

X البيئة قرض عام 60.00 المياه المستعملة في منطقة بيروت الكبرى الشرق االأدنى لبنان

X القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 الصندوق االئتماني لضمان االستثمارات الشرق االأدنى فلسطين

X الطاقة قرض عام 45.00 تحديث الشبكة الكهربائية الشرق االأدنى فلسطين

X الطاقة قرض عام 200.00 محطة كهرباء دير الزور الشرق االأدنى سورية

X النقل والبنية التحتية قرض عام 100.00 المشروع الريفي لالتصاالت الشرق االأدنى سورية

1 9 1 174.60 المجموع

القطاع المالي قرض خاص 25.00
قرض شامل لصندوق القروض ومساعدة الجماعات 

المحلية
المغرب العربي تونس

النقل والبنية التحتية قرض عام 20.00  VI الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية المغرب العربي تونس
النقل والبنية التحتية قرض عام 290.00  II مصر للطيران الشرق االأدنى مصر

الطاقة قرض خاص 188.40
مصنع الغاز الطبيعي المسال في دمياط – تسهيالت 

 II يوروميد
الشرق االأدنى مصر

الطاقة قرض عام 160.00 محطات توليد الكهرباء في طلخا والكريمات الشرق االأدنى مصر
X القطاع المالي قرض خاص 60.00 قرض شامل لتنمية القطاع الخاص الشرق االأدنى مصر

الطاقة قرض عام 89.70 خط غاز إقليمي الشرق االأدنى االأردن
القطاع المالي قرض خاص 60.00 قرض متعدد القطاعات من خالل الوساطة التمويلية الشرق االأدنى لبنان

X X البيئة قرض عام 45.00 المياه المستعملة في جنوب لبنان الشرق االأدنى لبنان
الطاقة قرض عام 200.00 محطة كهرباء دير علي الشرق االأدنى سورية

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 4.00 صندوق أفريكا إنفيست إقليمي إقليمي
3 6 1515.10 المجموع

توقيعات 2006

دعم 
الفائدة

فيميب المساعدة 
الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة بالمليون 

يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

X X البيئة قرض عام 40.00 الصرف الصحي في حوض سبو  المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 الصندوق المغربي للبنية التحتية المغرب العربي المغرب

الطاقة قرض عام 170.00 II المكتب الوطني للكهرباء - كهربة الريف المغرب العربي المغرب

X رأس المال البشري قرض عام 70.00 الصحة المغرب العربي المغرب

X X البيئة قرض عام 40.00  IV - الديوان الوطني للتطهير المغرب العربي تونس

الطاقة قرض عام 114.00 الشركة التونسية للغاز والكهرباء – محطة غانوش المغرب العربي تونس

X القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 0.80 )ENDA( منظمة إندا العالم العربي المغرب العربي تونس

X X القطاع المالي/ البيئة  قرض خاص 40.00 II مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مصر الشرق االأدنى مصر

الطاقة قرض عام 130.00 محطتا كهرباء العطف وسيدي كرير الشرق االأدنى مصر

الصناعة قرض خاص 164.20 EMX - مصنع إنتاج  مادة الميثانول  الشرق االأدنى مصر

الطاقة قرض عام 50.00 خط أنابيب غاز الوجه القبلي في مصر   الشرق االأدنى مصر

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 8.50 حورس أجريفند الشرق االأدنى مصر

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.60  )Beltone( صندوق بيلتون الشرق االأدنى مصر

X البيئة قرض عام 200.00 برنامج القروض للبيئة الشرق االأدنى إسرائيل
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المرفقات

التقرير السنوي لـ"فيميب" 2013

توقيعات 2007

دعم 
الفائدة

فيميب المساعدة 
الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة بالمليون 

يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 2.00 الشركة الجزائرية للعصائر المغرب العربي الجزائر

النقل والبنية التحتية قرض عام 180.00 V طرقات المغرب المغرب العربي المغرب

X الطاقة قرض عام 150.00
المكتب الوطني للكهرباء – مشاريع توليد الطاقة 

II الكهرومائية
المغرب العربي المغرب

X القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 6.00 صندوق ميزانين الرأسمالي – المغرب المغرب العربي المغرب

الطاقة قرض خاص 185.00 زيادة سعة خط أنابيب ترانسميد المغرب العربي تونس

القطاع المالي قرض خاص 200.00 V قرض شامل للشركات التونسية المغرب العربي تونس

x القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 2.00 صندوق رأس المال االأولي التونسي المغرب العربي تونس

X القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 2.00 )ENDA( منظمة إندا العالم العربي المغرب العربي تونس

الطاقة قرض عام 130.00 محطتا كهرباء العطف وسيدي كرير الشرق االأدنى مصر

البيئة قرض خاص 108.50 مشروع محطة هديرا لتحلية المياه الشرق االأدنى إسرائيل

القطاع المالي قرض خاص 170.00 تسهيالت القطاع الخاص الشرق االأدنى لبنان

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.0 The Building Block Equity صندوق الشرق االأدنى لبنان

X القطاع المالي قرض خاص 80.0 التمويل الثاني للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الشرق االأدنى سورية

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 8.0 ألترميد إقليمي/ متوسطي
إقليمي/ 
متوسطي

X القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 7.5 صندوق بيبلوس لرأس المال السهمي الخاص إقليمي/ متوسطي
إقليمي/ 
متوسطي

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 15.0 الصندوق الخاص بمنطقة المتوسط إقليمي/ متوسطي إقليمي/متوسطي

1 6 1251.00 6 المجموع

X X البيئة قرض عام 45.00 المياه والصرف الصحي في المناطق القروية في دمشق الشرق االأدنى سورية

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.10 صندوق يورومد إقليمي - متوسطي
إقليمي 

- متوسطي

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 )EuroMena( صندوق يورومينا إقليمي - متوسطي
إقليمي 

- متوسطي

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 II  الصندوق المغاربي لالستثمار في رأس المال إقليمي - متوسطي
إقليمي 

- متوسطي

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 )SGAM Kantara( صندوق إقليمي - متوسطي
إقليمي 

- متوسطي

4 7 1 128.20 المجموع

توقيعات 2008

دعم 
الفائدة

فيميب المساعدة 
الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة بالمليون 

يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

الطاقة قرض عام 250.00
تعزيز شبكات الغاز الخاصة بالشركة القابضة للغازات 

الطبيعية )إيجاس(
الشرق االأدنى مصر

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 12.50 صندوق بيلتون ميدكاب الشرق االأدنى مصر
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 13.00 عادة الهيكلة صندوق سفنكس الإ الشرق االأدنى مصر
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.00 II بيلتون كابيتال الشرق االأدنى مصر

الصناعة قرض خاص 29.73
European Pharma R&D )تسهيالت المشاركة في 

المخاطر(
الشرق االأدنى إسرائيل

الصناعة قرض خاص 3.33 مدإنفستن )تسهيالت المشاركة في المخاطر( الشرق االأدنى إسرائيل
X النقل والبنية التحتية قرض عام 36.92 الطريق الدائري في عمان )ب( الشرق االأدنى االأردن

القطاع المالي قرض خاص 52.00 II )BOB( تسهيالت القطاع الخاص الشرق االأدنى لبنان
الطاقة قرض عام 170.00 II المكتب الوطني للكهرباء- شبكات الطاقة الكهربائية المغرب العربي المغرب

x القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 6.50 صندوق  الكربون الخاص بالمغرب المغرب العربي المغرب
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 12.00 صندوق ماسينسيا المغرب العربي المغرب

النقل والبنية التحتية قرض خاص 40.00 ميناء طنجة المتوسط الثاني المغرب العربي المغرب
x النقل والبنية التحتية قرض عام 60.00 III الطرق القروية المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 3.00 ألترميد )ب( إقليمي/ متوسطي إقليمي/ متوسطي
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 13.00  II صندوق يورومينا إقليمي/ متوسطي إقليمي/ متوسطي

X الطاقة قرض عام 275.00 مشروع محطة دير علي الثانية للكهرباء الشرق االأدنى سورية
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 2.00 إنشاء أول مؤسسة للتمويل االأصغر في سورية الشرق االأدنى سورية

الطاقة قرض عام 86.00
الشركة التونسية للغاز والكهرباء – محطة غنوش 

لتوليد الكهرباء )ب(
المغرب العربي تونس

الطاقة قرض عام 60.00 الشركة التونسية للغاز والكهرباء II )النقل والتوزيع( المغرب العربي تونس
x الصناعة قرض خاص 55.00 المجموعة الكيميائية التونسية - التأهيل البيئي المغرب العربي تونس

النقل والبنية التحتية قرض عام 110.00 V الطرق ذات االأولوية المغرب العربي تونس
1 4 1294.98 المجموع
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توقيعات 2010

دعم 
الفائدة

فيميب المساعدة 
الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة بالمليون 

يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

الطاقة قرض خاص 500.00 )Medgaz( خط أنابيب ميدغاز المغرب العربي الجزائر
X الطاقة قرض عام 260.00 استثمارات لنقل الكهرباء في مصر الشرق االأدنى مصر

الصناعة قرض خاص 346.40 مصفاة الشركة المصرية للتكرير الشرق االأدنى مصر
الطاقة قرض عام 300.00 محطة كهرباء شمال الجيزة الشرق االأدنى مصر

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.00 Nile River Logistic الشرق االأدنى مصر

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 1.50
قرض للتمويل االأصغر مقدم إلى الجمعية اللبنانية 

للتنمية )المجموعة( 
الشرق االأدنى لبنان

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.00 الصندوق  اللبناني للنمو الرأسمالي   الشرق االأدنى لبنان
النقل قرض عام 220.00 IIV طرقات المغرب المغرب العربي المغرب 
النقل قرض خاص 200.00 ميناء طنجة المتوسط الثاني - البنية التحتية المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.00 الصندوق  الفلسطيني للنمو الرأسمالي   الشرق االأدنى فلسطين

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 15.00 صندوق أرغان للبنية التحتية
إقليمي/ 
متوسطي

إقليمي/ 
متوسطي

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 0.98 أنفراميد
إقليمي/ 
متوسطي

إقليمي/ 
متوسطي

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 Vantage Regional Mezz Fund
إقليمي/ 
متوسطي

إقليمي/ 
متوسطي

X البيئة قرض عام 55.00 مشروع المياه الخاص بمبادرة أفق 2020 في سورية الشرق االأدنى سورية
X الصحة، التعليم قرض عام 130.00 II الرعاية الصحية في سورية الشرق االأدنى سورية

النقل قرض عام 119.00 شبكة السكك الحديدية السريعة المغرب العربي تونس

الطاقة قرض عام 194.00
الشركة التونسية للغاز والكهرباء – محطة سوسة لتوليد 

الكهرباء
المغرب العربي تونس

الطاقة قرض عام 185.00 VI  الشركة التونسية للغاز والكهرباء – النقل والكهرباء المغرب العربي تونس
0 3 2551.88 المجموع

توقيعات 2011

دعم 
الفائدة

فيميب 
المساعدة الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة بالمليون 

يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

الصناعة قرض خاص 200.00 المكتب الشريف للفوسفاط المغرب العربي المغرب
X النقل قرض عام 163.00 I تحسين الطرق التونسية المغرب العربي تونس

الطاقة قرض عام 140.00 المضيلة، سوبرفوسفات ثالثي المغرب العربي تونس
الطاقة قرض عام 50.00 II محطة كهرباء شمال الجيزة الشرق االأدنى مصر

البنية التحتية رأس المال السهمي الخاص خاص 39.02 )InfraMed B( صندوق أنفراميد
إقليمي 

- متوسطي
إقليمي 

- متوسطي 

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 صندوق رأس المال المخاطر في شمال أفريقيا إقليمي -متوسطي
إقليمي 

- متوسطي 
المياه قرض خاص 142.00 محطة سوريك لتحلية المياه الشرق االأدنى إسرائيل
المياه قرض خاص 120.00 محطة ميكوروت أشدود لتحلية المياه الشرق االأدنى إسرائيل

القطاع المالي قرض خاص 30.00 III  تسهيالت القطاع الخاص الشرق االأدنى  لبنان
القطاع المالي قرض خاص 81.00 الشركة االأردنية الهندية لالأسمدة الشرق االأدنى االأردن

975.02 المجموع

توقيعات 2009

دعم 
الفائدة

فيميب المساعدة 
الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة بالمليون 

يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 2.00
قرض بالعملة المحلية لصالح جمعية رجال االأعمال 

والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلى بالدقهلية
الشرق االأدنى مصر

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 3.00 الشركة المصرية لتطوير نظم الخدمات )جيرونيل( الشرق االأدنى مصر
البيئة قرض عام 70.00 برنامج خدمات المياه والصرف الصحي الشرق االأدنى مصر

الطاقة قرض عام 50.00 مشروع مزرعة رياح بمنطقة خليج الزيت الشرق االأدنى مصر
البيئة قرض خاص 21.90 مشروع توسيع محطة هديرا لتحلية المياه الشرق االأدنى إسرائيل

الصناعة قرض خاص 56.30
كيماويات إسرائيل- البحث والتنمية في مجال 
الكيماويات )تسهيالت المشاركة في المخاطر(

الشرق االأدنى إسرائيل

البيئة قرض خاص 165.76 نظم نقل المياه بين الجنوب والشمال الشرق االأدنى االأردن
X البيئة قرض عام 70.00 مشروع خدمات الصرف الصحي والمياه في كسروان الشرق االأدنى لبنان
X النقل قرض عام 225.00 VI طرقات المغرب المغرب العربي المغرب

الصحة، التعليم قرض عام 200.00 قرض إطاري لقطاع التعليم في المغرب المغرب العربي المغرب
الصناعة قرض خاص 100.00 تمويل وسيط لشركة رينو في  طنجة المغرب العربي المغرب

النقل قرض عام 15.00 ترام الرباط ـ سال المغرب العربي المغرب
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 )MENA( صندوق مينا لالستثمار المشترك إقليمي/ متوسطي إقليمي/ متوسطي
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.00 صندوق رأس المال المخاطر للشرق االأوسط إقليمي/ متوسطي إقليمي/ متوسطي
القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00  Swicorp Intaj Capital II صندوق إقليمي/ متوسطي إقليمي/ متوسطي

الصناعة قرض خاص 104.86 تمويل معمل أسمنت في سورية الشرق االأدنى سورية

X البيئة قرض عام 50.00
تمويل مشاريع البنية االأساسية للبلديات والبيئة في 

سورية
الشرق االأدنى سورية

النقل قرض خاص 70.00 مطار النفيضة حمامات الدولي المغرب العربي تونس
X النقل قرض عام  234.00 الطريق السريع صفاقس وقابس المغرب العربي تونس 

الصناعة قرض خاص 130.00 الشركة التونسية الهندية لالأسمدة المغرب العربي تونس 
0 4 1 592.82 المجموع
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المرفقات

التقرير السنوي لـ"فيميب" 2013

توقيعات 2012

دعم 
الفائدة

فيميب المساعدة 
الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة بالمليون 

يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

X النقل قرض  عام 200.00 III الخط الثالث لمترو القاهرة الشرق االأدنى مصر

X تنمية حضرية قرض عام 45.00 برنامج التنمية المجتمعية الشرق االأدنى مصر

النقل قرض خاص 10.80 دائرة توفير أماكن أفضل للمركبات الكهربائية الشرق االأدنى إسرائيل

الطاقة قرض خاص 100.00 سرائيلية المحدودة شركة المواد الكيميائية االإ الشرق االأدنى إسرائيل

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.00 صندوق نمو الشركات القائمة في االأردن الشرق االأدنى االأردن

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص 4.00 الصندوق الهاشمي لتنمية البادية االأردنية الشرق االأدنى االأردن

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 15.00 III / C تسهيالت القطاع الخاص الشرق االأدنى لبنان

X النقل قرض عام 75.00 II الطرق السريعة اللبنانية الشرق االأدنى لبنان

الطاقة قرض خاص 50.00
مشروع الكفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة 

المتجددة في لبنان. قرض عالمي
الشرق االأدنى لبنان

الصناعة قرض خاص 13.68 إعادة تأهيل فندق كلوب ميد ياسمينا المغرب العربي المغرب

الصناعة قرض خاص 31.50 )B( شركة رينو في  طنجة- تمويل وسيط المغرب العربي المغرب

النقل قرض عام 100.00 VI تحسين الطرق القروية المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 5.00 صندوق تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغرب العربي المغرب

الصناعة قرض خاص 42.00 )B( شركة رينو في  طنجة- تمويل وسيط المغرب العربي المغرب

الصناعة قرض خاص 100.00 االأقطاب التكنولوجية في المغرب  المغرب العربي المغرب

X الصناعة قرض عام 42.50 مخطط "المغرب االأخضر" المغرب العربي المغرب

الصناعة قرض عام 130.00 )B( /مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المغرب العربي المغرب

الطاقة قرض عام 100.00 محطة الطاقة الشمسية المركزية في مدينة ورزازات المغرب العربي المغرب

المياه قرض عام 20.00 البرنامج الوطني للصرف الصحي المغرب العربي المغرب

الطاقة قرض عام 180.00  III الشبكات الكهربائية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء المغرب العربي المغرب

النقل قرض عام 240.00 الطريق السريع الجديدة -  آسفي   المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 II الصندوق الخاص بمنطقة المتوسط
إقليمي – شمال 

إفريقيا
إقليمي – شمال 

إفريقيا

القطاع المالي قرض خاص 100.00 القرض العالمي السادس لتونس المغرب العربي تونس

تنمية حضرية قرض عام 70.00 إعادة التأهيل الحضري في تونس المغرب العربي تونس

0 1689.48 المجموع

توقيعات 2013

دعم 
الفائدة

فيميب المساعدة 
الفنية

القطاع طبيعة العملية عام/ خاص
القيمة بالمليون 

يورو
اسم المشروع المنطقة البلد

النقل قرض  عام 50.00 تحسين مراقبة الحركة الجوية الشرق االأدنى مصر

المياه قرض عام 57.00 برنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي 2 الشرق االأدنى مصر

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 80.00 قرض عالمي لصالح البنك االأهلي   المصري الشرق االأدنى مصر

الطاقة قرض عام 52.96 مزرعة رياح بالطفيلة الشرق االأدنى االأردن

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 4.00 الصندوق الهاشمي لتنمية البادية االأردنية الشرق االأدنى االأردن

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 4.00 الجمعية اللبنانية للتنمية – المجموعة "الثانية" الشرق االأدنى لبنان

الطاقة قرض عام 200.00 المكتب الوطني للكهرباء – مشاريع توليد طاقة الرياح المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 6.00 صندوق ميزانين  المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 4.00 مؤسسة التنمية المحلية والشراكة "الثانية" المغرب العربي المغرب

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 0. 75 أكاد للتمويل االأصغر – فلسطين الشرق االأدنى فلسطين

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 صندوق يورومينا "الثالث" إقليمي إقليمي

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00
صندوق رأس المال المخاطر في شمال أفريقيا 

)الثاني(
إقليمي إقليمي 

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 10.00 الصندوق الخاص بمنطقة المتوسط )الثاني( إقليمي إقليمي 

التنمية الحضرية قرض عام 50.00
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية – 

تونس 2013
المغرب العربي تونس

المياه قرض عام 40.00 البرنامج المتكامل لمكافحة التلوث في بحيرة بنزرت المغرب العربي تونس 

القطاع المالي رأس المال السهمي الخاص خاص 4.00 منظمة أندا العالم العربي - المشروع الثالث المغرب العربي تونس 

0 0 582.71 0 المجموع
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2.  قائمة العمليات المعتمدة في إطار صندوق الدعم الخاص بفيميب 

حتى نهاية كانون االأول/ ديسمبر 2013
إجراءات تمديد فترات مشاريع المساعدة الفنية ُوِضَعت في االعتبار، حيثما انطبق ذلك، في السنة عندما تم التوقيع على المشروع ذي الصلة، وال يُعَتَبر هذا بمثابة عملية جديدة في السنة 

عندما تم التوقيع على تمديد فترة المشروع.

توقيعات 2004

قيمة العقد باالألف 
يورو

ج المشروع مروِّ عملية المساعدة الفنية البلد

50 سوناطراك نمائي: وجود بنك االستثمار االأوروبي في فريق التوجيه في الشركة إنشاء شركة رأس المال االإ الجزائر
851 الوكالة الوطنية للطرق السريعة وحدة تنفيذ المشروع الجزائر

1 373 وزارة المالية التعمير بعد الزلزال - وحدة تنفيذ المشروع الجزائر
570 وزارة المالية التعمير بعد الزلزال - دعم وكاالت الرقابة الفنية الجزائر
780 جمهورية مصر العربية محطات الضخ مصر
200 بنك بيبلوس - لبنان إنشاء صندوق استثمار لبنان
48 يداع والتدبير صندوق االإ القطاع المالي - دراسة قانونية المغرب

198 بنك االستثمار االأوروبي الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب العربي إقليمي
110 وزارة النقل المساعدة الفنية من أجل المرحلة االأولى في ميناء طرطوس سورية
200 وزارة النقل مساعدة فنية من أجل المرحلة الثانية في ميناء طرطوس - مساعدة فنية لتقييم العطاءات سورية

2 895 وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الخاصة بالقطاع الخاص سورية
100 وزارة الصحة عمليات تفتيش قبل الشحن سورية
160 وزارة المالية تبادل تغطية المخاطر )صندوق إعادة توزيع الرسوم المالية( تونس
779 الديوان الوطني للتطهير لة من بنك االستثمار االأوروبي بعثة تقييم المشاريع التابعة للديوان الوطني للتطهير مموَّ تونس
199 وزارة المالية لي إنشاء رأسمال ابتدائي أوَّ تونس

8 513 المجموع

توقيعات 2005

قيمة العقد باالألف يورو ج المشروع مروِّ عملية المساعدة الفنية البلد
2 996 الوكالة الوطنية للطرق السريعة الوكالة الوطنية الجزائرية للطرق السريعة - وحدة إدارة المشروع الجزائر

149 وزارة البيئة
إعادة تحديد خطة إدارة النفايات الصلبة البلدية في مدينة البويرة وتحديد الدعم الفني ومتطلبات التدريب 

على المستوى الوطني
الجزائر

114 شركة الكهرباء المصرية دراسة خاصة بالوضع االأمثل بشأن توربينات الغاز التي تعمل بنظام الدورة المركبة مصر
198 بنك تنمية الصادرات في مصر مساعدة فنية إلى بنك تنمية الصادرات مصر
200 البنك االأهلي المصري مساعدة فنية للبنك االأهلي المصري مصر

2 201
المصارف المصرية، صناديق رأس المال السهمي الخاص وغيرها من 

المؤسسات المالية
برنامج بناء القدرات للقطاع المالي مصر

1 249 مجلس التنمية والتعمير مساعدة فنية للطرق السريعة اللبنانية لبنان
1 211 مجلس التنمية والتعمير وحدة إدارة المشروع لخدمات الصرف الصحي في جنوب لبنان لبنان
1 000 OEDDAR الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وحدة إدارة المشروع لخدمات الصرف الصحي المغرب

199 وزارة الصحة برنامج تجديد المستشفيات وإعادة التنظيم في المملكة المغربية مع تحديث إدارة المستشفيات المغرب
195 الوكالة المستقلة للخدمات المتعددة أغادير - دراسة جدوى بشأن عملية إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المغرب
195 الوكالة المستقلة للخدمات المتعددة أغادير - تحديث الخطة االأساسية - آفاق 2025 المغرب
174  OEDDARالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وجدة - تقييم االأثر البيئي المغرب
79 الوكالة المستقلة للخدمات المتعددة مشروع أغادير لمياه الصرف الصحي - مكافحة مشاكل الروائح الكريهة والتآكل بسبب انبعاثات كبريتيد الهيدروجين المغرب

195 المكتب الوطني للكهرباء تحليل االنبعاثات من محطة توليد كهرباء المحّمدية والخبرة الفنية االستشارية لتحسين الوضع المغرب
100  OEDDARالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء دارة وتنظيم المرافق - المرحلة االأولى ز على االإ برنامج تدريب يركِّ المغرب
196 SEEDAR  الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إدارة صافي - دراسة االأثر البيئي والمشورة لتخطيط عملية التكيُّف المغرب
199 سكان وزارة االإ دراسة جدوى تمهيدية من أجل مشروع المياه والصرف الصحي في ريف دمشق سورية
200 سكان وزارة االإ دراسة جدوى تمهيدية لمشروع المياه والصرف الصحي في ريف الزبداني سورية
200 سكان وزارة االإ إعداد مدينة صناعية في دمشق ومشروع معالجة المياه والمياه المستعملة  سورية
496 وزارة المالية دراسة جدوى الستحداث خيارات جديدة من أجل االستثمار في القطاع الخاص سورية

2 412 جمعية الدراسات وإدارة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس دارة للسواحل الشمالية لمدينة صفاقس وحدة إدارة المشروع - جمعية الدراسات واالإ تونس
2 556 جمعية الدراسات وإدارة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس شراف على االأشغال - جمعية الدراسات وإدارة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس االإ تونس
2 088 وزارة التعليم العالي والبحث والتكنولوجيا مساعدة فنية من أجل إنشاء وتطوير خمسة مجمعات للعلوم في تونس تونس

18 802 المجموع
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توقيعات 2007

قيمة العقد باالألف يورو ج المشروع مروِّ عملية المساعدة الفنية البلد
2 771 الهيئة المصرية لشؤون البيئة تنفيذ المشروع الثاني للتحكم في التلوث الصناعي في مصر مصر

1 998 وزارة االأشغال نمائي خطة رئيسية لممر عمان االإ االأردن

199 وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشاء صندوق أموال ابتدائية ورأس المال المخاطر وضع دراسة جدوى الإ االأردن

1 000 وزارة الصحة مشروع صحي - إعداد مشاريع تأهيل بالمستشفيات المغرب

194 وزارة الصحة مشروع صحي - دراسة االآثار البيئية المغرب

176 المكتب الوطني للكهرباء دراسة االأثر البيئي على المرحلة الثانية للمشاريع الهيدروليكية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء المغرب

192 الوكالة المستقلة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء في تادلة
مشروع للصرف الصحي ومعالجة الصرف الصحي في منطقة بني مالل - دراسة بشأن االأثر البيئي 

ومكافحة التلوث الصناعي
المغرب

50 الوكالة المستقلة للخدمات المتعددة في أغادير مشروع الصرف الصحي في أغادير - إعادة التدوير وتحسين استخدام الغاز الحيوي المغرب

169 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الشاوية معالجة مياه الصرف ومعالجة المياه والكدارة في ستاط المغرب

195 صندوق ميزانين الرأسمالي صندوق ميزانين  المغرب

198 مشروع المكتب الوطني للكهرباء مشروع صرف المجارير في سيبو - دراسة مدى االستعداد للمساهمة بالدفع المغرب

198 بنك االستثمار االأوروبي 
آفاق 0202 - شرح برنامج االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث في البحر 

المتوسط
إقليمي

70 دارة المحلية والبيئة وزارة االإ مدينة عدرا الصناعية سورية

3 401 وزارة البيئة والسلطات المحلية مشروع للمياه والصرف الصحي في ريف دمشق - تنمية مؤسسية وتغيير تنظيمي سورية

3 903 وزارة البيئة والسلطات المحلية مشروع للمياه والصرف الصحي في ريف دمشق - دعم إدارة المشروع الدولي سورية

2 468 محافظة دمشق دراسة خيارات تنفيذ الخط االأخضر لمترو دمشق سورية

200 المؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء مساعدة فنية لمشاريع توزيع ونقل الكهرباء سورية

17 382 المجموع

توقيعات 2006

قيمة العقد باالألف يورو ج المشروع مروِّ عملية المساعدة الفنية البلد
199 وزارة البيئة تنفيذ خطة إدارة مخّلفات النفايات الصلبة البلدية في والية وهران الجزائر

137 وزارة المالية  تمويل القطاع الخاص في مصر - تحديد الثغرات وإمكانية عمليات رأس المال المخاطر مصر

200 الهيئة المصرية لشؤون البيئة مساعدة فنية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مصر  مصر

2 000 سكان واالأشغال العامة وزارة االإ دراسة جدوى للمرحلة 2 والمرحلة 3 من طريق عمان الدائري االأردن

166 بنك بيبلوس - لبنان الدعم التشغيلي لصندوق جديد لرأس المال السهمي الخاص لبنان

75 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء )وجدة( دراسة جمركية لمشروع وجدة للصرف الصحي المغرب

3 429 سكان والتعمير وزارة االإ سكان االجتماعي - مساعدة فنية لشركة العمران القابضة البنية االأساسية لالإ المغرب

5 وزارة المالية دراسة التمويل بالغ الصغر في المغرب المغرب

180 وزارة الصحة مشروع دراسة اختصاصات القطاع الصحي المغرب

1 484 إدارة الطرق والمرور دارة الطرق والمرور من أجل البرنامج الريفي الوطني الثاني للطرق مساعدة فنية الإ المغرب

183 وزارة المالية تمويل القطاع الخاص في المغرب وتونس - تحديد الثغرات وإمكانية عمليات رأس المال المخاطر إقليمي

200 وزارة المالية
دراسة التمويل بالغ الِصغر في مصر، وغزة والضفة الغربية، واالأردن، ولبنان، وسورية - تحديد 

االأدوات المناسبة
إقليمي

147 وزارة المالية التمويل بالغ الصغر في الجزائر والمغرب وتونس - تحديد االأدوات المناسبة إقليمي

165 المفوضية االأوروبية/بنك االستثمار االأوروبي تقييم متوسط االأجل لصندوق الدعم الخاص بفيميب إقليمي

142 سكان والتعمير وزارة االإ دراسة بشأن التعريفات الجمركية في ما يتعلق بقطاع المياه في سورية سورية

178 وزارة البيئة والسلطات المحلية مشروع المياه والمرافق الصحية في ريف دمشق - دراسة هيدرولوجية سورية

140 وزارة الصحة استعراض وتقييم االحتياجات المستقبلية لخدمات السرطان سورية

1 025 وزارة النقل مساعدة فنية إلى ميناء طرطوس سورية

3 000 المؤسسة العامة السورية لالتصاالت دعم لوحدة إدارة المشروع في المؤسسة العامة السورية لالتصاالت سورية

1 004 وزارة المالية دراسة جدوى لتطوير خيارات جديدة من أجل المرحلة الثانية في استثمارات القطاع الخاص سورية

98 الجمعية التونسية لالستثمار برأس المال المخاِطر
تدريب مديري الجمعية التونسية لالستثمار برأس المال المخاطر التي تتلّقى قرًضا مشروطاً ”لدعم 

القطاع الخاص“ في إطار صندوق رأس المال المخاطر
تونس

30 المصارف الوسيطة
مساعدة فنية إلى القطاع المالي التونسي لتمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم - المرحلة 

االأولى - صياغة االختصاصات
تونس

1 110 مصارف وسيطة برنامج المساعدة الفنية من أجل الوسطاء الماليين لبنك االستثمار االأوروبي في تونس تونس

200  )ENDA( منظمة إندا العالم العربي  )ENDA( تعزيز منظمة إندا العالم العربي تونس

15 497 المجموع
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توقيعات 2009

قيمة العقد باالألف يورو ج المشروع مروِّ عملية المساعدة الفنية البلد
83 ASACA شركة أكاسا صندوق  الكربون الخاص بالمغرب المغرب

199 المكتب الوطني للسكك الحديدية دراسة - خط سريع بين القنيطرة وطنجة المغرب
179 المكتب الوطني للكهرباء  )Audit Optima( "مساعدة فنية لتنفيذ مشاريع وفورات في الطاقة "المراجعة الحسابية المثلى المغرب
75 الشركة المغربية لطرق السيارات  مشروع مراجعة سالمة الطرق - المرحلة السادسة من الطريق السريع بين الدار البيضاء والرباط المغرب

6 198 بنك االستثمار االأوروبي
برنامج االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث في البحر المتوسط - مرفق إعداد وتنفيذ 

المشروع
إقليمي

233 وزارة الصحة  مساعدة فنية لمرافق الرعاية الصحية سورية
200 سكان والتعمير وزارة االإ عداد مشروع مياه الشرب ومياه الصرف الصحي في مدينة بانياس مساعدة فنية الإ سورية

2 137 سكان والتعمير وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في حلب وزارة االإ مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في ريف مدينة حلب سورية

2 535 الديوان الوطني للتطهير
مساعدة مع تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع االستثمار وبرنامج المساعدة الفنية التابع للديوان الوطني 

للتطهير
تونس

35 شركة تونس للطرقات السريعة مساعدة فنية إلى شركة تونس للطرقات السريعة من أجل طريق السيارات بين صفاقس وقابس  تونس
11 874 المجموع

توقيعات 2010

قيمة العقد باالألف يورو ج المشروع مروِّ عملية المساعدة الفنية البلد
195 )IWOC( شركة استشارات هندسية وعلمية بيئية واقتصادية مشروع نقل الكهرباء في مصر - مستشار فني لفترة قصيرة مصر
180 المملكة االأردنية الهاشمية  خدمات استشارية لدراسة الجدوى بشأن مشروع دعم عمليات شركة مياه االأردن )مياهنا( االأردن

1 924 وزارة الصحة في المغرب مشروع صحي - الجانب التنظيمي المغرب
3 907 دارة المحلية والبيئة وزارة االإ مساعدة فنية لتنفيذ مشروع البنية التحتية للبلديات والبيئة في سورية سورية
3 606 المؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء دعم لوحدة تنفيذ المشروع في مشروع محطة دير علي الثانية للكهرباء سورية
1 163 المكتب الوطني للصرف الصحي دراسة بشأن تطوير الخطة الرئيسية للمرافق الصحية للعاصمة تونس الكبرى تونس

915 شركة تونس للطرقات السريعة مساعدة فنية لشركة تونس للطرقات السريعة تونس
11 890 المجموع

توقيعات 2011

قيمة العقد باالألف يورو ج المشروع مروِّ عملية المساعدة الفنية البلد
850 جمهورية لبنان - مجلس التنمية والتعمير مساعدة فنية لدعم مشروع المياه والصرف الصحي في جنوب لبنان لبنان
115 بنك لبنان دراسة جدوى من أجل مرفق تمويل كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة لبنان
131 المكتب الوطني لمياه الشرب برنامج المكتب الوطني للكهرباء للتقييم البيئي االستراتيجي - برنامج صرف صحي المغرب
187 المملكة االأردنية الهاشمية 2 )MOSP( )دراسة جدوى من أجل شركة المياه االأردنية )مياهنا االأردن

3960 الجمهورية التونسية دراسة من أجل الطرق السريعة القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، وقفصة تونس
2110 الجمهورية التونسية دراسة جدوى من أجل الطريق الدائري لتونس الكبرى تونس
146 الهيئة التونسية للطرق السريعة مساعدة فنية لهيئة الطرق السريعة بشأن رسوم المرور تونس
545 الجمهورية التونسية دراسة جدوى لدعم مشروع قطاع النقل في صفاقس تونس

8 044 المجموع

توقيعات 2008

قيمة العقد باالألف يورو ج المشروع مروِّ عملية المساعدة الفنية البلد
1 391 المكتب الوطني لمياه الشرب برنامج الصرف الصحي في حوض سيبو - تقديم المساعدة التقنية إلى وحدة إدارة المشروع  المغرب

162 المكتب الوطني للموانئ  إنشاء محطة جوية جديدة في مطار مراكش - المنارة - دراسة جدوى وتأطير بيئي واجتماعي المغرب
1 048 المكتب الوطني لمياه الشرب برنامج الصرف الصحي في حوض سيبو - الدعم لتخطيط وتشغيل خدمات الصرف الصحي الحضري المغرب
6 695 وزارة الصحة  تنفيذ برنامج االستثمار للمستشفيات المغرب

200 الهيئة الفلسطينية للطاقة والموارد الطبيعية مساعدة فنية لتطوير شبكة الكهرباء فلسطين

1 554 وزارة الصحة 
الدعم من أجل االستراتيجية الوطنية للسرطان - دراسات جدوى فيما يتعلق بمركزي السرطان في حلب 

وحمص
سورية

200 وزارة المالية مساعدة فنية للمرحلة الثانية من مرفق االئتمان الخاص بالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم سورية
2 800 وسطاء ماليون المرحلة الثانية لمرفق االئتمان للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم سورية

14 050 المجموع
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توقيعات 2013 

قيمة العقد باالألف يورو ج المشروع مروِّ عملية المساعدة الفنية البلد

1 249 وزارة الزراعة
دارة المشاريع )PGCU( الخاصة بتحديث الزراعة المروية في محيط  مساعدة فنية للوحدة المركزية الإ

.) IEENP 3 الغرب، والحوز وسوس ماسة )البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري - شريحة
المغرب

990 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية مساعدة فنية لتنفيذ مشروع تحديث شبكة الكهرباء فلسطين
2 379 سلطة المياه الفلسطينية مداد غزة بالمياه وتحلية مياه البحر )المرحلة أ(  مساعدة سلطة المياه الفلسطينية على تنفيذ مشروع الإ فلسطين
1 600 السلطة الوطنية الفلسطينية الخطة الكبرى للطرق والنقل فلسطين

960 الديوان الوطني للتطهير
وضع خطط كبرى للصرف الصحي في محافظات سوسة، والمهدية، وصفاقس، وقابس، ومدنين 

وقفصة - تونس
تونس

2049 االدارة العامة للجسور والطرقات - وزارة التجهيز نشاء وصلة دائمة بين الطريق السريع 4A ومدينة بنزرت في تونس دراسة جدوى الإ تونس
9 237 المجموع

116 470 Total Amount

توقيعات 2012

قيمة العقد باالألف يورو ج المشروع مروِّ عملية المساعدة الفنية البلد

795 السلطة الوطنية المعنية باالأنفاق
عادة التوطين في ما يتعلق بمشروع الخط الثالث لمترو  إطار سياسة إعادة التوطين وخطة عمل الإ

القاهرة )المرحلة الثالثة(
مصر

61 سيجري تحديد الطرف المناظر
نشاء مجمعات صناعية  دراسة تجريبية لمشروع يدعم تنمية المناطق الداخلية ضمن مشروع الإ

وتكنولوجية وتطوير مجمعات افتراضية )قطب الغزالة(
تونس

170 سكان وزارة التجهيز واالإ تحسين السالمة على شبكة الطرق التونسية تونس
155 المكتب الوطني للكهرباء فرص تنويع مصادر الغاز الطبيعي في المغرب المغرب

1181 المجموع
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3.  قائمة العمليات المعتمدة في إطار الصندوق االستئماني الخاص بفيميب 

حتى نهاية كانون االأول/ ديسمبر 2013

النوع القطاع  تاريخ موافقة جمعية الصندوق 
االستئماني لفيميب

الميزانية باالألف 
يورو

اسم العملية البلد

دراسة المالية أيار/ مايو 2005 195 دراسة حصول الشركات الصغيرة على االأشكال المستدامة للتمويل الخارجي الجزائر
دراسة حضري نيسان/ أبريل 2011 200 دراسة لتنفيذ إعداد المشروع في إطار برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة مصر

مساعدة فنية النقل أيلول/ سبتمبر 2008 2 093 دراسة الخطة الرئيسية للطرق السريعة االأردن
رأس المال السهمي 

الخاص
المالية أيلول/ سبتمبر 2010 5 000 صندوق رأس المال من أجل النمو في االأردن االأردن

دراسة المالية تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 180 وفورات طويلة االأجل المغرب
مساعدة فنية البيئة والمياه كانون االأول/ ديسمبر 2006 1 000 دارة الخاصة وتشغيل نُظم الري العامة في بلدان فيميب: اختبار في المغرب االإ المغرب
مساعدة فنية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم حزيران/ يونيو 2009 300 شبكة حاضنات  المغرب

دراسة تنمية حضرية كانون االأول/ ديسمبر 2009 400 عملية تعمير في مكناس/المدينة  المغرب
مساعدة فنية المالية حزيران/ يونيو 2012 200 تعزيز القدرات التنافسية لخلق فرص العمل في المغرب المغرب

رأس المال السهمي 
الخاص

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشرين االأول/ أكتوبر 2009 5 000 صندوق رأس المال المخاطر للشرق االأوسط فلسطين

مساعدة فنية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نيسان/ أبريل 2010 195 تقديم مساعدة فنية إلى حاضنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين فلسطين
دراسة المالية  كانون الثاني/ يناير 2005 200 تحسين كفاءة تحويالت العمال إقليمي
دراسة الطاقة أيار/ مايو 2005 200 آلية مالية لتطوير الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة إقليمي

مساعدة فنية المالية أيار/ مايو 2005 500 برامج دعم القطاع المالي - مركز المساعدة التقنية للشرق االأوسط إقليمي
دراسة النقل أيار/ مايو 2005 597 احتياجات لوجستية في البلدان المتوسطية الشريكة: إمكانية تطوير شبكة برامج 

لوجستية
إقليمي

دراسة الطاقة آذار/ مارس 2006 195 تحديد مشروع آلية التنمية النظيفة في بلدان فيميب إقليمي
مساعدة فنية المالية/ التدريب آذار/ مارس 2006 690 برنامج التدريب الداخلي في إطار فيميب إقليمي

دراسة السياحة تموز/ يولية  2006 200 تحليل استراتيجيات وسياسات السياحة في بلدان فيميب إقليمي
دراسة المالية تموز/ يولية  2006 80 استعراض خدمات المالية التجارية القائمة للتجارة االأورو متوسطية إقليمي
دراسة الطاقة كانون االأول/ ديسمبر 2006 199 إمكانية إنتاج الوقود الحيوي إقليمي
دراسة البيئة والمياه آذار/ مارس 2007 200 تحديد وإزالة العقبات أمام االستخدام الموسع لمياه الفضالت في الزراعة إقليمي
دراسة الطاقة والبيئة آذار/ مارس 2007 180  )Blue Plan( برنامج دراسة في المرحلة الثانية باستخدام الخطة الزرقاء إقليمي
دراسة التمويل بالغ الصغر تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 70 استعراض االأثر االقتصادي واالجتماعي للتمويل بالغ الصغر إقليمي
دراسة تنمية حضرية  تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 185 عادة إحياء مراكز المدن  في منطقة البحر المتوسط استراتيجيات الإ إقليمي

حلقات دراسية جميع القطاعات آذار/ مارس 2008 450 نافذة توزيع في ما يتعلق بدراسات الصندوق االستئماني الخاص بفيميب إقليمي
مساعدة فنية المالية آذار/ مارس 2008 500 برامج دعم القطاع المالي - المرحلة الثانية لمركز المساعدة التقنية للشرق االأوسط إقليمي

دراسة جميع القطاعات آذار/ مارس 2008 750 طار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة فيميب االإ إقليمي
مساعدة فنية السياحة/ الطاقة أيلول/ سبتمبر 2008 850 برنامج دراسة باستخدام الخطة الزرقاء  إقليمي

دراسة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم نيسان/أبريل 2009 199 مبادرة تنمية االأعمال التجارية في البحر المتوسط إقليمي
دراسة جميع القطاعات نيسان/ أبريل 2009 400 تعزيز الشراكة مع المنتدى االأوروبي المتوسطي لمعاهد العلوم االقتصادية إقليمي
دراسة الطاقة نيسان/ أبريل 2009 189 الخطة المتوسطية للطاقة الشمسية إقليمي
دراسة جميع القطاعات نيسان/ أبريل 2009 500 مركز التواصل والتعلُّم متعدد الشركاء إقليمي
دراسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نيسان/ أبريل 2010 500 د العريض لبلدان فيميب ُسبل االتصال على نطاق التردُّ إقليمي
دراسة النقل نيسان/ أبريل 2010 1 000 شبكة البرامج اللوجستية االأورومتوسطية إقليمي
دراسة النقل تشرين االأول/ أكتوبر 2010 195 الطرق البحرية إقليمي

مساعدة فنية حضري  نيسان/ أبريل 2011 400 برنامج استثمار لتطوير مدن البحر المتوسط بحلول عام 2030 )مبادرة المدن العتيقة( إقليمي
مساعدة فنية الطاقة نيسان/ أبريل 2011 200 برنامج إعداد مشروع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في المناطق الحضرية 

في البلدان المتوسطية الشريكة
إقليمي
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دراسة المالية نيسان/ أبريل 2011 230 تعبئة إمكانات صناديق االستثمارات السيادية لدى بلدان الخليج من أجل البلدان 
المتوسطية الشريكة

إقليمي

دراسة المالية نيسان/ أبريل 2011 200 الخدمات المالية المتنقلة في البلدان المتوسطية الشريكة إقليمي
دراسة المالية نيسان/ أبريل 2011 235 إمكانات التمويل الوسيط لخلق الوظائف في البلدان المتوسطية الشريكة إقليمي

مساعدة فنية المؤسسة المتوسطة وصغيرة الحجم أيار/ مايو 2011 250 دعم لبدء انطالق مركز التنمية االأورومتوسطية من أجل المؤسسات المتوسطة 
وصغيرة الحجم

إقليمي

مساعدة فنية الطاقة أيلول/ سبتمبر 2011 200 تنفيذ مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في إطار المبادرة 
المتوسطية المتعلقة بتغير المناخ

إقليمي

مساعدة فنية جميع القطاعات شباط/ فبراير 2012 1700 برنامج عمل خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار فيميب إقليمي
مساعدة فنية حضري شباط/ فبراير 2012 250 دراسة حول تحديد المشاريع تحت مظلة المبادرة المتوسطية لتمويل المشاريع 

الحضارية
إقليمي

دراسة طاقة شباط/ فبراير  2012 75 تقييم إمكانيات صناعة الطاقة المتجددة في البلدان المتوسطية الشريكة إقليمي
دراسة المؤسسة المتوسطة وصغيرة الحجم شباط/ فبراير 2012 75 تعزيز أثر تنمية القطاع الخاص على التحول الديمقراطي في البلدان المتوسطية 

الشريكة  
إقليمي

مساعدة فنية المالية/ التدريب شباط/ فبراير 2012 400 بناء القدرات في البلدان المتوسطية الشريكة:برنامج التدريب الداخلي الخاص 
بفيميب )التمديد الثاني(

إقليمي

دراسة جميع القطاعات  حزيران/ يونية 200 دراسة حول أثر استثمارات بنك االستثمار االأوروبي المتعلقة بالبنية التحتية في البلدان 
المتوسطية الشريكة

إقليمي

دراسة المالية كانون االأول/ ديسمبر 2012 450 دراسة حول الوساطة االئتمانية المقدمة للمؤسسات بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة 
الحجم  في منطقة فيميب

إقليمي

مساعدة فنية جميع القطاعات حزيران/ يونية 500   مبادرة "deM rof ecapS"  "فضاء من أجل المتوسط" بالتعاون مع وكالة الفضاء 
االأوروبية 

إقليمي

دراسة المالية آب/ أغسطس 2013 50 مساعدة فنية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أسواق النمو 
الرأسمالي من خالل أسواق صرف مكرسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )مبادرة 

 )SMEx

إقليمي

مساعدة فنية المالية/ التدريب كانون الثاني/ يناير 2013 500 عارة برنامج فيميب – بنك االستثمار االأوروبي لالإ إقليمي
مساعدة فنية جميع القطاعات شباط/ فبراير 2013 35 دعم عملية نشر االأنشطة الممولة عن طريق الصندوق االستئماني الخاص بفيميب في 

منطقة فيميب
إقليمي

مساعدة فنية جميع القطاعات آذار/ مارس 2013 300 تعزيز التعاون مع الوكاالت الثنائية التابعة للمفوضية االأوروبية والبنوك العامة من 
أجل القيام بمبادرات مشتركة في البلدان المتوسطية الشريكة

إقليمي

دراسة رأس المال البشري تشرين االأول/ أكتوبر 2013 37 برنامج معني بإنشاء شركات تجارية مبتكرة في المغرب العربي إقليمي
رأس المال السهمي 

الخاص
المالية تموز/ يولية  2006 2 000 صندوق رأسمال ابتدائي تونس

مساعدة فنية المالية تموز/ يولية  2006 125 مساعدة فنية متصلة بصندوق رأس المال االبتدائي تونس
مساعدة فنية المالية حزيران/ يونيو 2008 490 تالؤم المنتجات المالية مع تحويالت العمال تونس
مساعدة فنية المؤسسة المتوسطة وصغيرة الحجم حزيران/ يونيو 2009 160 شبكة مستثمرين خاصين في االأعمال التجارية الصغيرة  تونس
مساعدة فنية المالية نيسان/ أبريل 2011 200 االإصالح الديمقراطي والتنمية االقتصادية في تونس: تحديد االأولويات لخلق فرص 

العمل وتوليد النمو
تونس

مساعدة فنية المالية أيلول/  سبتمبر 2011 100 تعزيز تنظيم رأس المال السهمي الخاص والخبرة الفنية المؤسسية في تونس تونس
مساعدة فنية المالية شباط/ فبراير 2012 4000  )DEMorciM( مساعدات فنية لبناء القدرات في قطاع التمويل االأصغر تونس

37 154 المبلغ االإجمالي
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4.  مسرد المصطلحات واالختصارات

أكاد  - المركز العربي للتنمية الزراعية ACAD

نمائي الدولي سبانية للتعاون االإ الوكالة االإ AECID
الوكالة الفرنسية للتنمية AFD

مرفق التمويل العربي للبنية التحتية AFFI
جمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية  ASCAME

صندوق الودائع واالأمانات CDC
Cassa Depositi e Prestiti SpA صندوق CDP

مركز التكامل المتوسطي CMI
البنك العربي أوروبا EAB

نشاء والتعمير المصرف االأوروبي لالإ EBRD
المفوضية االأوروبية EC

نمائي المؤسسات االأوروبية للتمويل االإ EDFIs
الدائرة االأوروبية للشؤون الخارجية EEAS

بنك االستثمار االأوروبي  EIB
Eksport Kredit Fonden صندوق EKF

المركز االأوروبي للخبرة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص EPEC
االتحاد االأوروبي  EU

يورو EUR
"Finances & Conseil Méditerranée" شبكة FCM

االستثمار المباشر االأجنبي  FDI
برنامج تسهيالت المشاركة واالستثمار االأورومتوسطية )فيميب(  FEMIP

المؤسسة الهولندية للتمويل والتنمية FMO
الشركات المملوكة الأسر FOEs

مؤسسة التنمية المحلية والشراكة FONDEP
الصندوق االستئماني الخاص بفيميب  FTF

الناتج المحلي االإجمالي  GDP
الوكالة االألمانية للتعاون الدولي GIZ

المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO
مؤسسة التمويل الدولية  IFC

سالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( المنظمة االإ ISESCO
المجموعة المصرفية االألمانية KfW

شبكة البرامج الّلوجستية االأورومتوسطية LOGISMED
الدرهم المغربي Moroccan dirham

برنامج االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث في البحر االأبيض 
المتوسط

MeHSIP-PPIF

منطقة الشرق االأوسط وشمال أفريقيا MENA
البلدان المتوسطية الشريكة )الجزائر، مصر، فلسطين، إسرائيل، االأردن، لبنان، المغرب، 

سورية، تونس(
 MPCs

مبادرة االعتماد المتبادل MRI
منظمة غير حكومية NGO

مرفق االستثمار في الجوار  NIF
مكتب التعاون االقتصادي لمنطقة البحر االأبيض المتوسط والشرق االأوسط OCEMO

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي OECD
صندوق االأوبك للتنمية الدولية )أوفيد( OFID
الشراكات بين القطاعين العام والخاص PPPs

البحث والتنمية واالبتكار RDI
إطار قياس النتائج ReM

قليمي للطاقة المستدامة مرفق التمويل االإ SEFF
جنوب وشرق المتوسط SEMED

المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم  SMEs
البرنامج االستشاري للجوار الجنوبي في قطاع النقل SNAP-T

تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي SWRO
االستشارة الفنية  TA

مارات العربية المتحدة االإ UAE
االتحاد من أجل المتوسط UfM

أمانة االتحاد من أجل المتوسط UfMS
المبادرة المتوسطية لتمويل المشاريع الحضرية UPFI

دوالر أمريكي USD
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 Information Desk
 Corporate Responsibility and 
Communication Department

3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org

European Investment Bank
98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704

www.eib.org/femip

المكاتب الخارجية 

مرص
اّ شارع بولس حن

ة 12311 ز ، الج�ي ي
الد�ق

+20 233333250 3
+20 233366584 5

cairo@eib.org U

المغرب
مركز الأعمال بحي الرياض
،S3 عمارة ، ي الجناح الجنو�ب

الطابق الرابع
شارع الرياض
10100 الرباط

+212 537565460 3
+212 537565393 5

rabat@eib.org U

تونس
70 شارع محمد الخامس

ت.ن.- 1002 تونس
+216 71118900 3
+216 71280998 5

tunis@eib.org U
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