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رسالة

من نائب الرئيس

ت

تمثل مهمة بنك االستثمار أ
الوروبي ،من خالل كل عملية
َ َّ
في ٍكل من البلدان الشريكة معنا ،في تمويل مشاريع
ذات أثر إيجابي ،تعمل على تحسين حياة الناس في
جميع أنحاء المنطقة.

وخالل سنة  ،2014واصلنا العمل بقوة إلنجاز هذه المهمة .ومن
خالل فيميب ،ذراع التمويل في بنك االستثمار أ
الوروبي لمنطقة
جديدا تجاوزت قيمتها  1.6بليون
المتوسط ،وقّعنا  20مشرو ًعا
ً
يورو ،تتراوح في حجمها من مجرد  1مليون يورو إلى  380مليون
الناث مباشرات
يورو ،وقمنا بتمويل استثمارات متنوعة مثل أنشطة إ
العمال الحرة الصغيرة في أ
أ
الردن ،وتحديث المدارس في عموم
البلد في تونس ،وبرنامج لتحسين الكفاءة البيئية في مجال
أيضا وبالتحديد بأن
أفخر ً
الصناعات في مصر .وفي هذا العام َ
أسلِّط الضوء على مبلغ  571مليون يورو قمنا باستثمارها في تونس،
ما يدعم عملية التحول الهائلة في هذا البلد.
وكانت هذه سنة مهمة ليس فقط بسبب اتساع عمليات التمويل التي
أيضا بسبب أن سنة  2014شهدت بداية فترة جديدة
قمنا بها ،بل ً
مدتها سبع سنوات ألنشطتنا في منطقة المتوسط.
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وفيما يتعلّق بالفترة  ،2020-2014منح االتحاد أ
الوروبي للبنك
طموحا يبلغ حوالي  10باليين يورو يتمثل في تقديم
تفويضا
ً
ً
قروض في البلدان المتوسطية الشريكة ،وهذا سوف نستكمله بما
يبلغ  3باليين يورو من موارد أخرى من أجل كامل منطقة الجوار.
ومع مثل هذا االلتزام القوي الجديد ،كنا قادرين على البدء في
العمل على تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز عرضنا أ
الساسي
القائم من أجل البنية أ
الساسية والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة
الضافية التي تالئم بشكل متزايد
الحجم مع مجموعة من الخدمات إ
المنح والقروض
وخلط
استشارية
االحتياجات ،بما فيها برامج
ِ
وأدوات مالية أكثر دقة في أهدافها من أجل استثمارات القطاع
حد سواء .وستجدون
الخاص
الموجهة إلى المنطقة وداخلها على ٍ
َّ
تفاصيل عن بعض هذه التجديدات واردة بشكل بارز في الصفحات
التالية.
وأنا أتطلّع إلى سنة  ،2020أرى إمكانات كبيرة لما يمكن أن يحققه
فيميب .وتتجسد إحدى الفرص الواضحة في مجال أ
العمال
َّ
المتعلقة بالمناخ :ففي هذا العام خصصنا حافظة مالية بقيمة
تبلغ حوالي  20مليون يورو للمساعدة في إعداد استثمارات في
مجال المناخ في المنطقة .وبهذا الدعم الحفّاز ،سوف يتسنى لنا

االعتماد على أ
مؤخرا في مشاريع كبيرة
العمال الرائدة التي قمنا بها
ً
مثل محطة الطاقة الشمسية في ورزازات ومزرعة رياح الطفيلة
(وكلتاهما شراكتان بين القطاع العام والقطاع الخاص) وقمنا به في
برامج أصغر خاصة بكفاءة استخدام الطاقة ،كما في لبنان .وهذه
توسع في أنشطة الصندوق االستئماني
الحافظة المالية تشير إلى ُّ
الخاص بفيميب ( ،)FTFبما يؤكِّد مكانته كأداة شاملة ليس فحسب
من أجل أ
العمال التمهيدية بشأن تهيئة البيئة المواتية بل أيضاً

وإنني على ثقة بأن هذا التقرير سيكون أداة مفيدة لكم ،أصحاب
المصلحة لدى البنك ،الكتساب معرفة جديدة بالنطاق الواسع من
أ
أشجعكم على االستفادة
النشطة التي يضطلع بها فيميب .وإنني ّ
من هذه المعرفة وعلى المشاركة معنا على نحو أكبر ،ليتسنى لنا
معا مواصلة تطوير شراكتنا لتلبية هذه أ
الهداف في سنة  2015وما
ً
بعدها.

للتحرك في مرحلة وضع السياسات نحو إعداد المشاريع.
ُّ

وفي السنوات القادمة ،سوف نواصل البحث عن طُرق جديدة
لتعظيم أثر عملياتنا .وفي مجاالت تتجاوز المناخ ،بدأنا بالفعل في
برامج تجريبية تتطلّع إلى خلق الوظائف من خالل عمليات البنية
تحمل المخاطر في ما يتعلّق
التحتية والسماح أبدرجة أعلى أفي ُّ
العلى المتوقع .وتتم َّثل رؤيتي الواضحة
بالمشاريع ذات الثر البيئي
الراء أ
في أنه ،بالجمع بين هذه آ
الحدث مع الخبرة الفنية والمصرفية
طويلة المدى لدى البنك ،يستطيع فيميب مواصلة دوره كأداة
التمويل المرجعية من أجل منطقة المتوسط.

فيليب دي فونتين فيف
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البلدان المتوسطية
الشريكة هي:

الجزائر
مصر
إسرائيل
أ
الردن
لبنان
1
ليبيا
المغرب
فلسطين
2
سورية
تونس

أ
العداد في الوقت الراهن.
1يبدأ بنك االستثمار الوروبي عمله في ليبيا بمجرد التوقيع على اتفاق إطاري مع البلد ،وهو قيد إ
الوروبي في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2011علّق بنك االستثمار أ
2في أعقاب العقوبات التي فرضها االتحاد أ
الوروبي صرف جميع القروض والعقود المبرمة في مجال االستشارات الفنية المتعلقة بالمشاريع في سورية.
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عرض عام

عرض عام

الوروبي ( :)EIBالبنك الخاص باالتحاد أ
بنك االستثمار أ
الوروبي
الجل التابعة لالتحاد أ
الوروبي ( )EIBهو مؤسسة التمويل طويل أ
بنك االستثمار أ
الوروبي،
العضاء في االتحاد أ
والمساهمون فيه هم الدول الثماني والعشرون أ
الوروبي.
ويدعم البنك المشاريع المنفذة خارج االتحاد أ
الوروبي التي تساهم في التنمية االقتصادية في
البلدان التي وقعت على اتفاقات شراكة أو تعاون مع االتحاد أ
الوروبي.
ويلتزم بنك االستثمار أ
الوروبي ( )EIBبمساعدة البلدان المتوسطية الشريكة على تحقيق تنمية ونمو
مستدامين في منطقة المتوسط،وله على وجه التحديدأولويتان أساسيتان لالستثمار في المنطقة،
وهما خلق بيئة مالئمة لالستثمار وتقديم الدعم المباشر للقطاع الخاص .عالوة على ذلك ،يعمل
البنك على تشجيع الحوار بين الشركاء أ
الورومتوسطيين.
ويضم فيميب ،برنامج تسهيالت المشاركة واالستثمار أ
الورومتوسطية ،مجموعة من الخدمات التي
يقدمها بنك االستثمار أ
خصيصا لتتالءم وبيئة االستثمار في
الوروبي لمنطقة المتوسط والتي ُوضعت
ً
أ
المتوسط ،وتشتمل على مجموعة واسعة من الدوات المالية.
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السنة في أرقام

 – 201عرض عام

ميب خالل سنة 4

في

1

4

صرف

باليين
يورو منذ بداية الربيع العربي،
 880مليون يورو منها
خالل .2014

توقيع عمليات بقيمة تجاوزت

.6

بليون
يورو.

52

70

التوقيعات بحسب القطاع 2014

85

بالمليون يورو
135



158

885






280

تخصيص

% 30



الطاقة % 53
تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة % 17
النقل % 9
التنمية الحضرية % 8
المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة % 5
التعليم % 4
القطاع المالي % 3

1

اعتماد نحو

من العمليات
الموقعة لدعم

أ
العمال المتعلقة بالمناخ،
وحافظة جديدة بقيمة  20مليون يورو

بليون

لصالح  16عملية جديدة.

للمناخ وذلك في إطار الصندوق االستئماني
الخاص بفيميب (.)FTF
31

التوقيعات بحسب المنطقة

605
1 028

بالمليون يورو
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يورو

المغرب أالعربي % 62
الشرق الدنى % 36
إقليمي % 2

عرض عام

48

560

توقيع عمليات رأس المال المخاطر بقيمة

مليون

تسجيل توقيعات قياسية تجاوزت قيمتها

يورو،

مليون يورو

لدعم النمو والتحول في تونس
أكثر من  300مدرسة.

شــمل ذلك على وجه الخصوص مشاريع اجتماعية
مثل مؤسسة "التضامن" في المغرب.

 ،شمل ذلك تحديث

2
101 31

التوقيعات بحسب البلد

بالمليون يورو

150



571




352






457

 280مليون

77

تقديم قرض بقيمة

تقديم تمويل يبلغ نحو

يورو

للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في
جميع أنحاء المنطقة ،شمل  20مليون يورو في إطار
شراكة جديدة مع المجتمع المدني لصالح مباشري
أ
العمال الحرة في تونس.

5.4

إتاحة مرفق جديد لرأس المال المخاطر بقيمة بلغت

300

مليون يورو

2002-2014

الطاقة

الجزائر
مصر
إسرائيل
أ
الردن

500
2 512
250
153

لبنان
المغرب
فلسطين
سورية
تونس
إقليمي
المجموع

النقل
540
63
135
1 692

1 360
45
675
1 266

50
986

6 761

3 466

275
75
50
642
50
120
827
30
2 069

81
546
89
81
504
105
446
1 853

مليون

يورو

العمال الحرة والبنية أ
لدعم مباشري أ
الساسية لرؤوس
أ
الموال

إلج راء دراسات وتقديم خدمات استشارية

خطوط ائتمان الصناعة

مليون يورو

لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ في مصر ،الذي
أقيم بدعم من البنك تحت مظلة مرفق إعداد وتنفيذ المشاريع
الخاصة بالمياه التابع لبرنامج االستثمار المعني بالقضاء على
المصادر الرئيسية للتلوث (.)MeHSIP

الحصول على موافقات جديدة من الصندوق
االستئماني الخاص بفيميب ( )FTFبلغت

الول /أكتوبر  – 2002كانون أ
التوقيعات منذ إنشاء فيميب (بالمليون يورو ،تشرين أ
الول /ديسمبر )2014

تونس % 34
المغرب % 27
مصر % 21
إسرائيل % 9
لبنان % 6
إقليمي % 2
أ
الردن % 0.1

3

المياه والصرف
الصحي والنفايات القطاع المالي
الصلبة
10
28
259
607
15
166
27
175
55
200
16
2
125
7
101
231
390
1 633

البنية أ
الساسية

التعليم

الصحة

230

االتصاالت السلكية
التنمية الحضرية
والالسلكية
45

11

40
100
25
355

الخدمات

14

230

70

206

70

130
110

56

340

310

307

100
100

14
38

المجموع
821
4 205
1 033
568
979
4 480
61
1 332
3 883
261
17 622

الخرى لبنك االستثمار أ
بالعوام الماضية وذلك نتيجة لتنقيح المنهجية المستخدمة في إعداد هذا التقرير ورغبة في تحقيق المواءمة مع الصدارات أ
الرقام الواردة مقارنة أ
 3قد تكون هناك اختالفات في أ
الوروبي في السنوات
إ
الماضية.
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بداية

أ
مرحلة جديدة من التزام االتحاد الوروبي في منطقة
المتوسط
1

النشطة التي يضطلع بها بنك االستثمار أ
شكلت سنة  2014نقطة تحول في أ
الوروبي في المنطقة
المتوسطية .فقد أنجز خاللها بنجاح التفويض الممنوح له للفترة  2013 - 2007والتي امتدت حتى حزيران/
القراض ( )ELMللفترة 2020 - 2014
يونيو  2014وبدأت عمليات في إطار التفويض الخارجي في مجال إ
والمعلن في أيار /مايو  .2014ومن شأن التفويض الجديد السماح للبنك بتوفير استثمارات لمنطقة
المتوسط تصل إلى  9.6بليون يورو مع ضمان من االتحاد أ
الوروبي ،ويجرى استكمالها بقروض بقيمة 3
باليين يورو التي يمكن للبنك إقراضها وفقًا لممارسته المتعلقة بالمخاطر عبر بلدان الجوار في الجنوب
والشرق ألوروبا خالل هذه الفترة.

و

القراض
يُبقي التفويض الخارجي الجديد للبنك في مجال إ
أ
بالضافة إلى الهدف
على الهداف العامة الثالثة التالية إ
أ
القليمي:
الساسي المتمثل في تعزيز التكامل إ

−دعم تنمية القطاع الخاص المحلي ،ال سيما المؤسسات
الصغيرة ومتوسطة الحجم ؛
−تطوير البنية أ
الساسية االجتماعية واالقتصادية ،بما في ذلك في
مجاالت النقل والطاقة والبيئة ،وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت؛
تغير المناخ والتكيف معه.
آثار
من
التخفيف
مجال
في
−االستثمار
ُّ
ولتنفيذ هذا التفويض الجديد وضمان قدرة بنك االستثمار
أ
المتغيرة في المنطقة ،أعد البنك
الوروبي على تلبية االحتياجات ُ
خارطة طريق إلى عام  2020لصالح منطقة المتوسط ،والتي
اعتمدها الوزراء أثناء انعقاد االجتماع الوزاري لفيميب في نيسان/
أبريل  2014في أثينا .وانصب االهتمام خالل سنة  2014على
تنفيذ خارطة الطريق المشار إليها .ومع إجمالي توقيعات تجاوزت
النجازات
قيمتها  1.6بليون يورو في جميع أنحاء المنطقة ،شملت إ
الرئيسية ما يلي:
−االستثمار في مشاريع جديدة للبنية أ
الساسية بقيمة تجاوزت
 1.3بليون يورو ،شملت  885مليون يورو للطاقة و 158مليون
يورو للنقل و 70مليون يورو لقطاع التعليم .وواصل البنك
تقديم دعمه المكثف للنمو وعملية التحول في تونس من خالل
عمليات جديدة بقيمة تجاوزت  560مليون يورو ،وأجريت بهذه
المناسبة أول زيارة لرئيس لبنك االستثمار أ
الوروبي للبالد في
ٍ
كانون أ
الول /ديسمبر .2014
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−توفير  300مليون يورو لتمويل القطاع الخاص خالل السنة
من خالل خطوط االئتمان ورأس المال المخاطر .وجرى توقيع
عمليات رأس المال المخاطر المشار إليها بقيمة تجاوزت
 35مليون يورو واردة من صناديق يديرها البنك بالشراكة مع
وتطلعا إلى المستقبل ،وافق البنك ومرفق
مملكة إسبانيا.
ً
االستثمار في الجوار ( )FINالتابع للمفوضية أ
الوروبية على
تفويض جديد خاص برأس المال المخاطر بقيمة تصل إلى
الطار) لتوفير رأس المال الالزم
 300مليون يورو (انظر إ
لشركات أعمال القطاع الخاص آ
الخذة في النمو في منطقة
الوروبي للمرة أ
المتوسط .ويستخدم بنك االستثمار أ
الولى
أ
رؤوس أمواله الخاصة الستكمال مساهمات االتحاد الوروبي
بالضافة إلى دعوة أطراف ثالثة من المستثمرين آ
الخرين
إ
للمساهمة في أداة التمويل المختلط الفعلية المشار إليها.
−مواصلة العمل من أجل تعزيز وتكثيف طائفة أ
الدوات المالية
وبالضافة إلى إطالق نافذة استثمار
المتاحة في المنطقة .إ
جديدة قوية أ
الثر بقيمة  6ماليين يورو في إطار الصندوق
أ
أ
االستئماني الخاص بفيميب ( ،)FTFشملت النشطة الخرى عقد
مؤتمر فيميب الذي قدم نظرة عامة على العديد من أ
الدوات
الالزمة لتحقيق النمو وحلقة عمل تناولت حلوال ً لتمويل
المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم «الوسط المفقود».

فيميب خالل سنة 2014
عرض عام

مرفق جديد ل رأس المال المخاطر للفترة
2020-2014
أداة تشتد الحاجة إليها من أجل المتوسط
تُ ع َت بر أنشــطة البنك الخاصة برأس المال المخاطر جز ًءا ال
يتجزأ من جهــود فيميب لدعم التنمية طويلة أ
الجل للقطاع
الخاص في منطقة المتوســط من خالل تعزيز استثمارات
القطاع الخاص .واليوم ،تدعم اســتثمارات فيميب برأس المال
الســهمي الخاص قطاعات أ
العمال التي تنطوي على إجمالي
رقم أعمال يزيد على  5باليين يورو ســنويً ا ،ويعمل بها أكثر
وتدر إيرادات مهمة في مجاالت التصدير
من  70000شخصّ ،
وعائدات الضرائب للبلدان المضيفة لها .وتعمل هذه
والفع الة على تعزيز قاعدة رأس
الموج هة الهدف
المســاعدات
َّ
َّ
الساسية لرؤوس أ
المنتجة وتدعم البنية أ
الموال
مال الشــركات
وتعزز التمويل الشــامل من خالل مؤسسات التمويل
المحلية
ّ
أ
الصغر(.)MFIs

−تعزيز أنشطة الخدمات االستشارية ،شمل التفاوض حول
مساهمة كبيرة من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة
العمال المتعلقة بالمناخ في الشرق أ
( )DFIDلدعم أ
الوسط
وشمال أفريقيا ( )CAMENAتحت مظلة الصندوق االستئماني
الخاص بفيميب ( ،)FTFما وفر تمويال يصل إلى  20مليون يورو
لبناء القدرات وإعداد استثمارات جديدة في مجال المناخ في
منطقة المتوسط.

وأتاحت نهاية التفويض الخاص برأس المال المخاطر
الممنوح من المفوضية أ
الوروبية للبنك للفترة ،2013-2007
فرصة لبنك االســتثمار أ
الوروبي لتعزيز أنشطته في هذا
القطاع الحيوي ،بغية دعم مزيد من االســتثمارات المستدامة
فــي المنطقة .وفي الواقع ،أثّر تالزم أ
الزمة المالية العالمية
خطيرا على البلدان
تأثيرا
ً
والحالة السياســية المحلية الصعبة ً
المتوســطية ،وهذا كان معناه أن الحاجة كانت ماسة
لتسهيالت جديدة أكثر من أي وقت مضى.
جدد البنك في ســنة  2014شراكته مع
وباغتنام هذه الفرصةَّ ،
المفوضية أ
الوروبية ،من خالل مرفق االســتثمار في الجوار
المخاط ر ،تصل قيمته
( ،)NIFالقتــراح مرفق جديد لرأس المال
ِ
إلــى  300مليون يورو .وإضافة إلى موارد واردة في ميزانية
االتحاد أ
الوروبي بما يبلغ  100مليون يورو ســنويً ا ،سوف
أ
أ
يســتثمر بنك االستثمار الوروبي إلى جانب االتحاد الوروبي
بالســهام بمبلغ  200مليون يورو من موارده الخاصة في هذا
إ
المرفق.
وخالل فترة التخطيط القادمة التي تســتغرق  6سنوات ،سوف
قرض لصناديق رأس المال
يســتثمر المرفق الجديد أو يُ ِ
السهمي الخاص ورأس المال المخاطر ،ومؤسسات التمويل
أ
أيض ا
الصغر وغيرها من المؤسســات المالية .وسوف يدعم ً
أ
الدوات المبتكرة ،على ســبيل المثال االستثمارات المش َت َركة
مع الممولين أ
ومعج الت تنشــيط
للعمال وحاضنات التمويل
ّ
ِّ
أ
العمال أو االســتثمار في وسائل نقل التكنولوجيا .وبالتوازي
يقدم مساعدة فنية للوسطاء الماليين
مع ذلك ،ســوف ِّ
والمســتفيدين النهائيين بغية تقديم الدعم على أوسع نطاق
ممكن لنمو القطاع الخاص في منطقة المتوسط.
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ضمان

تأثير قوي للتنمية االجتماعية واالقتصادية
أ
أ
اليجابي المهم على حياة الشعوب في
يهدف بنك االستثمار الوروبي إلى دعم المشاريع ذات الثر إ
منطقة المتوسط.

و

من المتوقّع أن تسهم مشاريعه الخاصة باالستثمارات في
التنمية االقتصادية في البلدان المتوسطية بتلبية طائفة
عريضة من أ
الهداف .ويشمل ذلك:

•خلق فرص عمل ،سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؛
•المساعدة في تشجيع ظهور ثقافة جديدة لمباشرة العمل
الحر؛
•مساعدة الشركات على النمو على المدى الطويل ،ويشمل ذلك
تحسين فرص الحصول على التمويل؛
•تعزيز قطاعات أ
العمال التجارية التي تساهم بصفة رئيسية
في التنمية االقتصادية؛

•تيسير التبادل التجاري على المستويين المحلي والدولي
وتعزيزه بقدرات إضافية؛
•توفير بنية أساسية للنقل وتهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع
الخاص؛
•تلبية احتياجات البنية أ
الساسية في قطاع الطاقة وتوفير
خدمات الكهرباء على نحو يحقق فاعلية التكاليف لتلبية الطلب
المدادات؛
المتنامي على الخدمات وكفالة أمن إ
•تيسير التنمية االقتصادية والتكامل االقتصادي في جميع أنحاء
البلدان الشريكة.

إطار منطقي لقياس النتائجReM :
قياسي ا وقابلة للقياس ويجري تصنيف
في مرحلة تقييم المشاريع ،تُ َّ
حدد مؤشرات واضحة معنية بالقطاعات أ َّ
وموح دة أ ً
والهداف الستخالص النتائج
الساس
ووضعت خطوط
المشاريع وف ًق ا لثالث «ركائز» (انظر الرسم الوارد أدناه)ُ .
االقتصادية واالجتماعية والبيئية المتو ّق عة من العملية.
ويجري رصد أ
الداء مقابل هذه العالمات المرجعية طوال حياة المشروع .وفيما يتع لّق باالستثمارات المباشرة ،يجري

إالبالغ عن النتائج عند اكتمال المشروع ومرة أخرى بعد اكتمال المشروع بثالث سنوات .وفيما يتع لّق بالعمليات
الوسيطة يجري إبالغ النتائج عند نهاية فترة التخصيص (تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) أو في نهاية فترة
االستثمارات (صناديق أ
الموال) .ويتم إبالغ نتائج صناديق رأس المال السهمي مرة أخرى في نهاية حياة الصندوق.
وبقدر المستطاع ،جرت مواءمة مؤشرات إطار قياس النتائج التي وضعها بنك االستثمار أ
الوروبي مع تلك الموضوعة في
أ
مؤسسات مالية أخرى ،ومؤسسات أوروبية للتمويل إالنمائي ووكاالت التنمية التابعة لالتحاد الوروبي بغية تبسيط إبالغ
العمالء عن االحتياجات فيما يتع لّق بعمليات ذات تمويل مش ت رك .ويواصل بنك االستثمار أ
الوروبي العمل بشكل نشط
َ
مع هؤالء الشركاء حيث يهدف إلى تحسين تنسيق ومواءمة مؤشرات النتائج.
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الركيزة 1

تفحص أ
الهلية المنصوص عليها في التفويض الممنوح لبنك
أ
أ
االستثمار الوروبي وتص ِّنف المساهمة في أولويات االتحاد الوروبي
أ
والولويات القطرية

الركيزة 2

تص ّنف نوعية وسالمة العملية ،استنا ًدا إلى النتائج المتوقّعة

الركيزة 3

آ
الثار

النتائج
المخرجات

الضافة المالية وغير المالية المتوقّعة التي يقدمها بنك
تص ِّنف إ
االستثمار أ
الوروبي بما يتجاوز البديل السوقي.

المدخالت

إضافية التمويل = مدخالت بنك االستثمار أ
الوروبي  -البديل السوقي

وفيما يتعلّق بعملياته خارج نطاق االتحاد أ
يستخدم
الوروبي،
ِ
الطار) لضمان سالمة
البنك إطار قياس النتائج (( )ReMانظر إ
استثماراته من الناحيتين االقتصادية والفنية وامتثالها للمعايير
يوجه ليس فقط التقييم،
البيئية واالجتماعية
الملحة .وهذا إ
الطار ِّ
ّ
وتتبع
زة،
نج
الم
الفعلية
النتائج
رصد
على
البنك
يعزز قدرة
بل ّ
ُ َ
ُّ
النتائج طوال دورة المشروع.

تبين البيانات الخاصة بإطار قياس النتائج هذه
وعلى سبيل المثالِّ ،
السنة أن العمليات التي كان لها أول توقيع على العقود أثناء سنة
 2014سوف تولِّد فرص عمل لما يزيد على  100000شخص
وتقدم ائتمان ًا لما يزيد على  150من
سنوياً أثناء التنفيذ ِّ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما يزيد على  50شركة
لالستثمارات المتوسطة .وفي مجال رأس المال السهمي الخاص،
ولَّدت مساهمات بنك االستثمار أ
الوروبي زيادة بنسبة  7:1مع
جهات التمويل أ
4
الخرى.

الوروبي خارج االتحاد أ
4سوف تُنشر تفاصيل كاملة بالنتائج المتوقَّعة للعمليات الموقّعة سنة  2014في "تقرير عن نتائج عمليات بنك االستثمار أ
الوروبي".
َ
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ما يقدمه بنك االستثمار أ
الوروبي
أدوات
يعرض فيميب خدمات مالية واستشارية وضعت بدقة لتلبي احتياجات مروجي المشاريع في البلدان
المتوسطية الشريكة .ويجري توفير استثمارات كبيرة الحجم لصالح البنية أ
الساسية وائتمان للمؤسسات
أ
بالضافة إلى إسداء المشورة الفنية لضمان
الصغيرة ومتوسطة الحجم وضمانات للمشاريع الكثر مخاطرة إ
أ
أ
وسعيا منه لتلبية
الجدد.
تصميم مشاريع وإقامة شراكات على الوجه المثل لصالح مباشري العمال الحرة ُ
ً
االحتياجات الناتجة عن البيئة المتغيرة في منطقة المتوسط ،يواصل بنك االستثمار أ
الوروبي تنويع نطاق
أ
الطار).
الدوات التي يوفرها لدعم النمو والتنمية (انظر إ

أ
الهداف

المنتجات
خطوط ائتمان

قروض

والصغيرة ومتوسطة
•تشجيع تنمية المؤسسات بالغة الصغر
االستثمار أ
الوروبي من خطوط
الحجم من خالل ما يُتيحه بنك
النمائي التي
ائتمان للبنوك التجارية أالشريكة أو مؤسسات التمويل إ
بعدئذ بإقراض الموال لعمالئها المحليين .يُمكن ذلك بنك
تقوم
االستثمار أ
الوروبي من االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية
في البلدان المتوسطية الشريكة بطريقة فعالة.

•تطوير الهياكل أ
الساسية االقتصادية في البلدان المتوسطية
قروض فردية (تتجاوز
الشريكة ودعم الشركات الكبيرة المقترضة .يولي بنك االستثمار
يورو)
بشكل عام  25مليون
أ
خاصا لتوسيع نطاق القطاع الخاص وخلق مناخ
الوروبي
ً
اهتماما ً
أ
قيامه بتقييم هذه العمليات
مالئم للعمال التجارية وذلك
عند أ
الساسية الحيوية ،في مجالي
(من خالل مشاريع لتطوير الهياكل
النقل والطاقة على سبيل المثال).

رأس المال السهمي الخاص واستثمارات •تشجيع خلق أو تعزيز قاعدة رأسمالية أ
للعمال التجارية المنتجة،
تلك التي أنشئت في إطار شراكة مع شركات قائمة في
ال
مباشرة /وشبه مباشرة في رأس المال
سيما أ
الوروبي.
االتحاد
السهمي

ضمانات

خدمات استشارية
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المستفيدون
•المؤسسات بالغة الصغر
والصغيرة ومتوسطة الحجم

•مروجو المشاريع في القطاعين
العام والخاص

•المؤسسات بالغة الصغر
والصغيرة ومتوسطة الحجم
•الشركات الخاصة متوسطة
الحجم
االستثمار
صناديق
•• مؤسسات التمويل أ
الصغر

•تنشيط أسواق رؤوس أ
•المؤسسات بالغة الصغر
الموال المحلية.
والصغيرة ومتوسطة الحجم
•تعبئة موارد إضافية لمواجهة ضعف موارد رأس المال العام.
• الشركات الكبرى
دون السيادية.
•دعم تنمية الكيانات
الصرف أ
الجنبي والحد من تعرض الحكومة للمخاطر • .المصارف المحلية
•تقليل مخاطر
•مروجو المشاريع في القطاع
العام
• الكيانات دون السيادية
•تحسين نوعيةأ العمليات وأثرها على التنمية من خالل تمويل
والنشطة التمهيدية الرامية إلى تعزيز توسيع نطاق
الدراسات
القطاع الخاص بشكل مباشر وغير مباشر.

• جميع العمالء

ما يقدمه بنك االستثمار أ
الوروبي

توفير استجابات مالية جديدة
خالل ســنة  ،2014نشر البنك عد ًدا من الدراسات التي تسعى إلى
تعزيــز فهم التحديات التي تواجه قطاعات أ
العمال في البلدان
ّ
المتوســطية الشريكة ولالهتداء إلى حلول جديدة من أجل
المنطقة.
للتدخ ل في الميدان االقتصادي
وضمن أولى المؤسســات الدولية
ُّ
االجتماعي ،عرض بنك االســتثمار أ
الوروبي دراسة شاملة بشأن
الموج ه لخدمة المجتمع
الموضوع بعنوان «االقتصاد
ّ
المحلي :عامل دافع للشمولية وخلق الوظائف في البلدان
المتوسطية الشريكة» ومع الدعم المالي المقدم من
الصندوق االســتئماني الخاص بفيميب ( ،)FTFن َّف ذ هذه الدراسة
المنتدى أ
الوروبي المتوسطي لمعاهد العلوم االقتصادية
( ،)FEMISEفي سياق شراكة تشمل دراسات ومشاورات بشأن
محددة ،وتعزيز المبادالت بين الخبراء ،والمشاركة في
مســائل ّ
التوقيع على العمليات ...،إلخ.
وتُ ظهر الدراســة إمكانيات هذا الشكل الجديد من االقتصاد
ومتحر ًرا من إالعانات ،مع
مســتدام ا ومستق الً،
نموذج ا
باعتباره
ً
ً
ّ
وبالضافة إلى تحديد القطاعات
إمكانيــة ضخمة لخلق الوظائف .إ
فرص ا إنمائية (التأمين ،والصناديق المتبا َدلة،
التي تعــرض ً
والتعاونيات ...،إلخ ،).هو يعرض أدوات مالية يمكنها االســتناد
إلى كيانــات قطاعات مصرفية خاصة متخصصة ملت ّف ة حول
مصارف معنية باالســتخدام االجتماعي والبيئي الستثماراتها
وقروضها لتوفير الدعم الكافي.
واســتناداً إلى نتائج الدراسة ،يعمل البنك آ
الن على خلق برنامج

للدعــم الفني يهدف إلى تحديد الجهات الفاعلة في االقتصاد
الموج ــه للمجتمع المحلي في المغرب وتونس .وفي الوقت
ّ
المناســب ،يمكن لدعم البنك لهذا االبتكار االجتماعي االقتصادي
أن ي حس ــن التمويل للمشاريع ذات أ
الثر االجتماعي القوي في
ُ ِّ
مجاالت إالسكان والمجاالت الحرفية وقطاعات التعليم
والزراعة ،وفي مجاالت أخرى.
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مصادر
التمويل
تُمول أنشطة البنك في البلدان المتوسطية الشريكة في الفترة  2020-2014من خالل مجموعة من
التسهيالت تغطي كل واحدة منها رافدا محددا من أ
الهداف العامة لفيميب.
ً
ً

االسم

نوع التمويل

التفويض الخارجي في
القراض
مجال إ

موارد بنك االستثمار أ
الوروبي
مع ضمانات يوفرها
الذاتية
االتحاد أ
الوروبي

مرفق التمويل في بلدان موارد بنك االستثمار أ
الوروبي
5
الذاتية
الجوار

مرفق رأس المال
المخاطر في بلدان
الجوار الجنوبي

الصندوق االستئماني
الخاص بفيميب

القيمة باليورو

الفترة

 9.6بليون

2020-2014

 3باليين

2020-2014

ميزانية االتحاد أ
الوروبي من
خالل مرفق االستثمار في
الجوار()FINأ وموارد بنك
6
الوروبي الذاتية
االستثمار
ومساهمون محتملون من
أطراف ثالثة

 285مليون

2020-2014

مساهمات من الدول
أ
العضاء والمفوضية
أ
الوروبية

 46.6مليون

دخل طور التشغيل
منذ سنة 2005

الهدف
المساهمة أ في تنمية القطاع الخاصالساسية االجتماعية واالقتصادية
والهياكل
في البلدان المتوسطية الشريكة.
تخصيص  ٪25لالستثمار في أالعمال
المتعلقة بالمناخ من إجمالي التفويض
القراض.
الخارجي في مجال إ
أ
 دعم المشاريع التي تشجع الهدافرفيعة المستوى للتفويض الخارجي أفي
االستثمار الجنبي
القراض ومشاريع
مجال إ
االتحاد أ
الوروبي التي
الممولة من
المباشر
أ
تقع خارج الهداف المتوخاة في إطار
القراض.
التفويض الخارجي في مجال إ
 توفير موارد رؤوس أالموال السهمية و/أو
أشباه رؤوس أ
الموال السهمية لدعم
المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة
ومتوسطة الحجم في بلدان الجوار
الجنوبي.
 المساعدة على إنشاء أسواق لرأس المالالسهمي الخاص في منطقة المتوسط.
 تسليط الضوء على التحديات االقتصاديةالرئيسية في المنطقة من خالل إجراء
دراسات قطاعية.
القطاع الخاص من خالل توفير
دعم أ
الموال السهمية وأشباه رؤوس
رؤوس
أ
الموال السهمية لعمليات مبتكرة أو
لعمليات لديها بيان مخاطر غير عادي.

5يُستخدم مرفق التمويل هذا في بلدان الجوار الجنوبي والشرقي.
الوروبي استثمارات إلى جانب االتحاد أ
6سيقدم بنك االستثمار أ
الوروبي بقيمة  200مليون يورو بحد أقصى من خالل مرفق التمويل في بلدان الجوار
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خدمات استشارية
أ
المنح والقروض وإسداء المشورة لدعم االستثمار على المدى
ضمن االستراتيجية الساسية للبنك بشأن إ
القراض وخلط ِ
مهما في ضمان كفاءة
دورا ً
الطويل في منطقة المتوسط ،يؤدي توفير الدعم والخدمات االستشارية للمراحل التمهيدية ً
تحديد وإعداد وتنفيذ مشاريع في جميع القطاعات.

توى سير البرامج

مس

دراسة الوكالة الدولية
للطاقة المتجددة
)(IRENA
تصنيع الطاقة المتجددة
 90 000يورو

في المراحل التمهيدية
البيئة المواتية

LOGISMED-Soft
الدعم لمنابر اللوجستيات
 6.1مليون يورو

في منتصف المدة
تحديد وتنفيذ المشاريع

في المرحلة التنفيذية
إعداد وتنفيذ المشاريع

SNAP-T

البرنامج االستشاري للجوار
الجنوبي في قطاع النقل

 9.1مليون يورو

 6ماليين يورو

TransTrac
 10.6مليون يورو

MeHSIP-PPIF

ممرات التجارة والنقل

النقل
هذه المبادرات تشمل أ
النشطة التمهيدية وأنشطة منتصف المدة
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MeHSIP II

برنامج االستثمار المعني بالقضاء
على المصادر الرئيسية للتلوث في
البحر المتوسط II
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MSP-PPI

الخطة المتوسطية للطاقة
الشمسية  -مبادرة إعداد المشاريع

 5ماليين يورو

برنامج االستثمار المعني بالقضاء
على المصادر الرئيسية للتلوث في
البحر المتوسط  -مرفق إعداد
وتنفيذ المشاريع

 7.2مليون يورو

المياه

الطاقة

ما يقدمه بنك االستثمار أ
الوروبي

نهجا أكثر تكامال ً إزاء الخدمات االستشارية ،مؤكداً على المبادرات التي تركز على القطاع بدال ً عن
يتخذ البنك بشكل متزايد ً
أ
اتساما بالمنهجية على
العمل المخصص القائم على المشروع .وعلى النحو الوارد أدناه ،سوف يعمل هذا النهج الكثر ً
معين .ويسعى إلى ربط الدعم والخدمات االستشارية في
تيسير إعداد نُظم مترابطة إلعداد وإنتاج المشاريع في قطاع َّ
المراحل التمهيدية مع توفير التمويل ،وبالتالي تحقيق أقصى قدر من الكفاءة على حد سواء لمروجي المشروع
وللمانحين الذين يمولون هذه المرافق.

دعم قطاع التمويل
أ
صغر ()DEMorciM
ال
أ
التمويل الصغر  -تونس

 4ماليين يورو

نمو المؤسسات بالغة
الصغر
والصغيرة أ
الردن
والمتوسطة في
 2.83مليون يورو
النشاط المصرفي
المتنقل
االندماج المالي
 1.6مليون يورو

UPFI

المبادرة المتوسطية لتمويل
المشاريع الحضرية

 5.6مليون يورو

دراسة منظمة العمل
الدولية
أثر مشاريع البيئة التحتية في سوق العمل
 300 000يورو

برنامج عمل خاص
بالشراكة بين القطاعين
العام والخاص في إطار
فيميب
 1.7مليون يورو

فضاء من أجل
المتوسط

نقل البحوث للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة المبتكرة

 0.5مليون يورو

MED 5 P

برنامج إعداد المشاريع في إطار
القطاعين العام والخاص في منطقة
المتوسط

 15.4مليون يورو

التنمية
الحضرية

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة واالبتكار

متعدد القطاع
شراكات بين القطاعين
العام والخاص والعمالة
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الصندوق االستئماني
الخاص بفيميب
يستكمل الصندوق االستئماني الخاص بفيميب ( )FTFأنشطة البنك في منطقة المتوسط بتمويل
الخدمات االستشارية الفنية في المراحل التمهيدية ،وبإجراء دراسات إقليمية وعمليات رأس المال
موجهة لدعم شركات القطاع الخاص المبتكرة في المنطقة .ومنذ بداية العمليات في سنة
السهمي َّ
أقر الصندوق االستئماني الخاص بفيميب ( 65 )FTFعملية بقيمة إجمالية حوالي  38مليون يورو.
ّ ،2005

 10سنوات من الخدمة

و

أقرت جمعية الجهات المانحة للصندوق
خالل سنة ،2014
االستئماني الخاص ّبفيميب الدراسات أ
الربع التالية وعمليات
الجمالية  5.35مليون يورو.
الخدمات االستشارية بما قيمته إ
وأقروا استراتيجية للصندوق االستئماني
واستعرض المانحون أيضاً ّ
خاطر،
الم
المال
أس
ر
عمليات
نطاق
متعددة السنوات ،وهي توسع
ُ ِ
وال سيما عن طريق حافظة ِّاستثمار جديدة قوية أ
الثر (انظر

الطار).
إ

•زيادة أثر البرنامج االستشاري للجوار الجنوبي في قطاع النقل
( - )SNAP‑Tإقليمي  -مبلغ  2مليون يورو
معجالت التطوير في منطقة
•خدمات استشارية فنية لدعم ِّ
فيميب  -إقليمي  -مبلغ  2مليون يورو

•تعزيز أثر آلية إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام
والخاص – مبادرة  -MED 5Pإقليمي  -مبلغ  0.35يورو.
•تيسير  -قرض تابع لمؤسسة جديدة للتمويل أ
الصغر في
تونس (في إطار حافظة االستثمار قوية أ
الثر)  -تونس  -مبلغ
 1مليون يورو.
العالن عن حافظة
وثمة َمعلَم بارز حدث في سنة  2014وهو إ
العمال المتعلّقة بالمناخ في الشرق أ
أ
الوسط وشمال أفريقيا
الطار) بتقديم تمويل ّأولي مهم ساهمت به
(( )CAMENAانظر إ
المملكة المتحدة .وأثناء السنة ذاتها ،تلقّى الصندوق االستئماني
التابع لفيميب مساهمات نقدية إضافية من لوكسمبورغ
( 1.1مليون يورو) ومن السويد ( 0.9مليون يورو) .وفي المستقبل
خصص المانحون بشكل متزايد مساهمات أكبر للمبادرات
قد يُ ِّ
الثر أ
ساسية مثل االستثمار القوي أ
أ
والعمال المتعلقة بالمناخ.
ال

العمال المتع ّل قة بالمناخ في الشــرق أ
أ
الوسط وشمال أفريقيا CAMENA -
تغي ر المناخ على الدول المتوسطية الشريكة بشدة ،ربما أكثر من أي منطقة أخرى  -وف ًق ا للفريق
من المتو ّق ع أن يؤثِّر ُّ
بتغي ر المناخ .وهذا يعني أن هناك حاجة كبيرة لالستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات
المعني
الحكومي الدولي
ُّ
شديدة التأثُّر بالمناخ في جميع أنحاء المنطقة .وفي الوقت نفسه ،هناك أيض اً إمكانات ضخمة لالستفادة من موارد
المتجددة الواسعة في المنطقة.
الطاقة
ّ
مفص ل لهذه المسائل ،قررت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة في أواخر سنة  2014تقديم
وعقب إجراء تحليل َّ
إسهام كبير ( 15مليون جنيه إسترليني ،أي حوالي  20مليون يورو) للصندوق االستئماني الخاص بفيميب ،بغية
تخصيص حافظة مالية لتمويل أ
وتضم نت العوامل المؤثِّرة على قرار وزارة التنمية الدولية
العمال المتع لّقة بالمناخ.
ّ
جدا مع الحكومات والعالقات
موقف البنك بين المؤسسات المالية الدولية الرئيسية في المنطقة ،مع العالقات الراسخة ً
القوية بسبب إجراءات العناية الواجبة.
أ
أ
الممولة في مجال العمال المتع لّقة بالمناخ في الشرق الوسط وشمال أفريقيا في
ومن المن َت ظر إقرار أوائل المشاريع
ّ
سنة .2015
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نحا
ِّ
ويقدم الصندوق االستئماني الخاص بفيميب ( )FTFأيضاً ِم ً
مقدمة من أطراف ثالثة  -وخصوصاً صندوق التحول لمنطقة
ّ
الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا ( )MENAالتابع لشراكة دوفيل
 لدعم المشاريع القليمية التي يقودها بنك االستثمار أالوروبي
إ
(توجد تفاصيل أخرى على صفحة .)23
وفيما يتعلّق بالفترة من سنة  2014إلى سنة  ،2020يتوقّع
المانحون أن يركِّز الصندوق االستئماني الخاص بفيميب ( )FTFعلى
أربع أولويات :المالية والمؤسسات بالغة الصغر والصغيرة
ومتوسطة الحجم ()MSMEs؛ البنية التحتية؛ البيئة ورأس المال
أيضا حدوث
البشري/البحوث؛ والتطوير واالبتكار .ومن المتوقّع ً
زيادة في االهتمام على إعداد مشاريع المرحلة التنفيذية.

حافظة االستثمار قوية أ
الثر من فيميب

من أجل إتاحة المجال لبنك االستثمار أ
الوروبي لتنفيذ
مجموعة أكثر من عمليات القطاع الخاص ،وال سيما
اقتران مستويات أعلى من المخاطرة مع إمكانات أثر
إنمائي أكبر ،اع َت مدت الجهات المانحة للصندوق
االستئماني الخاص بفيميب في شهر نيسان /أبريل
 2014حافظة استثمار جديدة قوية أ
الثر .وهذه توفر
رأس المال المخاطر لالستثمار في برنامج إقليمي
تحوطية تابعة لصناديق مالية» ،ومؤسسات
«صناديق ُّ
تمويل أصغر وكيانات أخرى تتابع أهدا ًف ا نافعة
اقتصادية واجتماعية وبيئية و/أو أهدا ًف ا مبتكرة جديرة
باالهتمام .وال تسعى هذه الصناديق بالضرورة إلى
تعظيم الربح.
ويبلغ المقدار أ
ال ّولي للحافظة  6ماليين يورو ،من
المنتظر أن يتم توزيعها على ثالثة أو أربعة
استثمارات .وأول استثمار عبارة عن قرض تابع قيمته
 1مليون يورو اع ُت مد وتم التوقيع عليه لتقديمه إلى
مؤسسة تيسير للتمويل أ
الصغر في تونس .وقد م َّث ل
أ
البنك رئيس بنك االستثمار الوروبي السيد »فيرنر
هوير» ونائب الرئيس السيد «فيليب دي فونتين فيف»
في حفل توقيع على هذه العملية في تونس ،في
كانون أ
الول /ديسمبر .2014

مساهمات المانحين المقدمة للصندوق االستئماني الخاص
بفيميب (المتلقاة حتى  31كانون أ
الول /ديسمبر )2014
End-2014

الجهة المانحة

بالمليون يورو

النمسا
بلجيكا
قبرص
المفوضية أ
الوروبية
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
أيرلندا
إيطاليا
لوكسمبورغ
مالطا
هولندا
البرتغال
إسبانيا
السويد
المملكة المتحدة
المجموع

2.0
2.5
1.0
1.0
1.0
7.0
2.0
3.0
1.0
2.5
4.2
1.5
2.0
2.0
10.0
1.9
2.0
46.6
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شراكات
استمرت الشراكة النشطة للبنك مع مؤسسات االتحاد أ
الوروبي والممولين الدوليين وكذلك مع منابر
التعاون على مدار العام .ويحتل هذا التعاون مركز الصدارة في أ
النشطة المضطلع بها في إطار
فيميب ،إذ تمكن البنك من توسيع نطاق أشكال الدعم المتنوعة التي يقدمها وتعزيز القيمة المضافة
لصالح عمالئه.

مرفق االستثمار في الجوار
أنشأت المفوضية أ
الوروبية مرفق االستثمار في الجوار ( )NIFفي
القليمية التابعة
2008
المنح والقروض إ
وهو أحد مرافق خلط ِ
لالتحاد أ
الوروبي لتعبئة الموارد الحفازة ،لدعم بلدان الجوار
أ
الوروبي الجنوبي والشرقي ال سيما في مجاالت النقل والطاقة
والبيئة والقطاعات االجتماعية والخاصة.
وشارك البنك خالل عام  2014في تمويل ثماني عمليات اعتمدت
وبالضافة إلى عمليتين جرى تمويلهما
في بلدان الجوار الجنوبي .إ
بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDوالمجموعة المصرفية
اللمانية ( ،)KfWاضطلع بنك االستثمار أ
أ
الوروبي بدور ريادي في
تمويل العمليات التالية لمرفق االستثمار في الجوار ( )NIFخالل
 2014والتي تلقت  66.5مليون يورو على شكل منح استثمار،
و 25مليون يورو كرأس مال مخاطر و 21مليون يورو على هيئة
مساعدة فنية .وهذا يعني أن بنك االستثمار أ
الوروبي يظل أكبر
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ممول للمشاريع التي يتوالها المرفق ،بمشاركته في تمويل % 66
من المشاريع التي وافق عليها مجلس المرفق منذ إنشائه سواء
كممول رئيسي أو كشريك في عملية التمويل.
لمجمع الطاقة الشمسية في مدينة ورزازات (نور
•برج شمسي
َّ
أيضا ص)36 .
(انظر
المغرب
– )III
ً
•مشروع مكافحة التلوث الصناعي في مصر  – IIIمصر
أيضا ص)35 .
(انظر ً
•مرفق رأس المال المخاطر في بلدان الجوار الجنوبي (انظر
أيضا ص)16 .
ً
أيضا ص)34 .
(انظر
تونس
–
التونسية
المدارس
•تحديث
ً
•الخط الثالث لمترو القاهرة ،المرحلة الثالثة – مصر
السكان المستدام والتنمية المجتمعية  -مصر
•برنامج إ

ما يقدمه بنك االستثمار أ
الوروبي

المشاريع ا
لتي يديرها بنك االستثمار الأ
صندوق الت
وروبي واعتمدها
حول ()MENA
لشراكة دوفيل




 1.6م
 3.8م





تونس

 5.4م دوالر

أ
الردن




 3.9م
 0.9م
 4.2م

المغرب

 5.8م دوالر

 7.4م دوالر




 1.6م
 0.9م
 4.2م

مصر

 6.7م دوالر

بالمليون دوالر لكل مشروع ولكل بلد

المجموع الكلي 25.2 :مليون دوالر

البرنامج الخاص بنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أ
الردن:

النتاجية وتعزيز القدرات التنافسية من خالل دعم المؤسسات
رفع مستويات إ
بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم المبتكرة


بر أنامج ( :)LOGISMED softتحسين القطاع اللّوجستي على مستوى التنظيم
والداء



مبادرة الخدمات المالية المتنقلة ( :)Mobile Financeتعزيز قدرات البنوك
الدماج المالي
المركزية لتعزيز إ



وبالضافة إلى أ
النشطة التي يضطلع بها كممول في ظل مرفق
إ
أ
الدارة
االستثمار في الجوار ( ،)NIFيتولى بنك االستثمار الوروبي إ
المالية للصندوق االستئماني لمرفق االستثمار في الجوار ()NIF
الذي نشأ ليكون أداة تكميلية للمرفق ،تمكن الدول أ
العضاء من
توفير موارد إضافية لدعم تحقيق أهدافه االستراتيجية .وتبلغ
حاليا  81.3مليون يورو
القيمة إ
الجمالية للمساهمات في الصندوق ً
والتي يمكن تخصيصها لبلدان الجوار الجنوبي والشرقي.

شراكة دوفيل
تقدم شراكة دوفيل الدعم للتحوالت السياسية واالقتصادية في
كل من مصر وتونس والمغرب وليبيا أ
والردن واليمن .وجرى في
إطار هذه الشراكة إنشاء صندوق لصالح التحوالت السياسية
واالقتصادية وهو صندوق التحول لمنطقة الشرق أ
الوسط وشمال
أفريقيا( )MENAالذي يهدف إلى تقديم الخدمات االستشارية
للبلدان حتى تتمكن من إجراء إصالحات في السياسات العامة لبناء
ً
شمول وشفافية ،وتعزيز التجارة والتكامل في
اقتصادات أكثر
المنطقة وتعزيز تهيئة بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص.

برنامج ( :)TransTracأتقليل الحواجز التي تعترض التجارة والنقل على طول
ممرات التجارة ذات الولوية لتيسير التبادل التجاري

وتلقى صندوق التحول التزامات بلغت نحو  182مليون دوالر
وحصلت المشاريع التي دعمها بنك االستثمار أ
الوروبي على دعم
كبير من كل من الجهات المانحة والبلدان المتلقية له .فمن خالل
توفير هذه المنح عبر الصندوق االستئماني لفيميب ،يستطيع بنك
االستثمار أ
الوروبي دعم المشاريع المبتكرة التي لديها أثر حفاز
والمملوكة للبلدان المستفيدة ،ويشجع في الوقت ذاته التكامل
بينها وبين المشاريع أ
الخرى الجاري تنفيذها من جانب البنك.
وبنهاية سنة  ،2014وفر صندوق التحول لمنطقة الشرق أ
الوسط
وشمال أفريقيا ( )MENAما يزيد على  21مليون يورو ( 25.2مليون
دوالر) لصالح أربعة برامج لالستشارات الفنية يديرها بنك
االستثمار أ
الوروبي في منطقة فيميب وهي :برنامج
( )LOGISMED softفي مصر والمغرب وتونس؛ وبرنامج
( )TRANSTRACفي أ
الردن ومصر والمغرب وتونس؛ والبرنامج
أ
الخاص بنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الردن؛
ومبادرة الخدمات المالية المتنقلة ( )Mobile Financeفي
أ
الردن ومصر والمغرب.
وسيرأس بنك االستثمار أ
الوروبي في سنة  2015منبر التعاون
لشراكة دوفيل الذي يضم مؤسسات مالية دولية والذي يتوقع
البنك أن يجري من خالله التركيز على مسألتي العمالة ودعم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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االتحاد من أجل المتوسط
شهدت سنة  2014توطيد التعاون بين بنك االستثمار أ
الوروبي
وأمانة االتحاد من أجل المتوسط ( )UfMمن خالل تجديد مذكرة
التفاهم الموقعة في نيسان /أبريل على هامش االجتماع الوزاري
الثالث عشر لفيميب الذي يكفل استمرارية الشراكة الوثيقة القائمة
بالفعل بين المؤسستين.
ويقوم االتحاد من أجل المتوسط ( )UfMبدور استباقي في تحديد
أ
القليمية للتعاون وتعزيز المشاريع الرائدة التي من شأنها
الطر إ
القليمي .وكان االجتماع الوزاري لالتحاد من
تيسير عملية التكامل إ
وتغير المناخ المنعقد في أيار /مايو
البيئة
أجل المتوسط حول
ُّ
 2014في أثينا قد شدد على أهمية تسهيالت االستثمار للمشاريع
والمبادرات ذات الصلة بالمناخ .وأعرب الوزراء مجد ًدا عن
مساندتهم لمبادرة « آفاق  »2020وقد أعادوا التأكيد على التزامهم
بدعم إعداد قائمة بالمشاريع ذات الصلة ورحبوا بالمرحلة الثانية
لبرنامج االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث
في البحر المتوسط ( ،)MeHSIP IIمرفق إعداد وتنفيذ المشاريع
في قطاعي المياه والنفايات لبنك االستثمار أ
الوروبي.
وساعد التعاون بين بنك االستثمار أ
الوروبي واالتحاد من أجل
المتوسط ( )UfMعلى تعجيل تنفيذ مشاريع مثل مرفق تحلية مياه
البحر في قطاع غزة بالتعاون مع المفوضية أ
الوروبية والبنك
السالمي للتنمية عالوة على مشاريع أخرى في
الدولي والبنك إ
مجاالت التعليم (جامعة فاس ،المغرب) والبرامج اللوجستية
( )LOGISMEDوالنقل بالطريق البري (الطريق البري السريع
للمغرب العربي  )Trans‑Maghreb Motorwayوالبيئة (بحيرة
بنزرت ،تونس) والطاقة (مزرعة رياح الطفيلة ،أ
الردن).
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وبالضافة إلى ذلك ،مكنت الشراكة متعددة أ
الطراف بين بنك
إ
االستثمار أ
الوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDوالمجموعة
المصرفية أ
اللمانية ( )KfWواالتحاد من أجل المتوسط ( )UfMتحت
مظلة مبادرة تمويل المشاريع الحضرية ( )UPFIمن إعداد نحو
 15مشرو ًعا في مجال التنمية الحضرية مقبولة لدى المصارف.
وستواصل المؤسسات الشريكة خالل سنة  2015هذا التعاون
قدما في
القائم بينها بهدف توسيع قائمة المشاريع والمضي ً
المشاريع التي تم تحديدها.

مبادرة االعتماد المتبادل
مبادرة االعتماد المتبادل ( )MRIهي مبادرة تعاون استراتيجي بين
الوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDوبنك االستثمار أ
الوروبي
أ
والمجموعة المصرفية أ
اللمانية ( ،)KfWتجري في إطار النشطة
أ
أ
والسياسات الخارجية لالتحاد الوروبي وفي ضوء جدول العمال
الدولي لتعزيز فاعلية المساعدات .ودخلت مبادرة االعتماد
المتبادل ( )MRIحيز التنفيذ بالكامل في سنة  2013بعد فترة
اختبار استغرقت ثالث سنوات – شملت منطقة المتوسط كواحدة
من اثنتين من المناطق الرائدة  -وبعد االتفاق على مجموعة شاملة
من المبادئ التوجيهية التشغيلية .وتستفيد غالبية عمليات التمويل
التي تجرى تحت مظلة مبادرة االعتماد المتبادل ( )MRIمن المنح
أ
المنح
المقدمة في سياق آليات االتحاد الوروبي إ
القليمية لخلط ِ
والقروض مثل مرفق االستثمار في الجوار (.)NIF

ما يقدمه بنك االستثمار أ
الوروبي

وتهدف مبادرة االعتماد المتبادل ( )MRIإلى تيسير عملية تقييم
ورصد المشاريع لتجنب االزدواجية في العمل وخفض تكاليف
المعامالت لصالح مروجي المشاريع .وتدعم مبادرة االعتماد
المتبادل ( )MRIالتمويل المشترك الفعال للمشاريع وذلك من
بالجراءات المتبعة .وفي إطار عمليات
خالل االعتراف المتبادل إ
التمويل المشتركة ،أوكل العديد من المهام المتصلة بالمشاريع
ألحد الشركاء في المبادرة الذي يقوم بدور الممول الرئيسي ويقوم
والجراءات الخاصة به.
على وجه الخصوص بتطبيق المعايير إ
أساسيا ويتولى كل شريك المسؤولية
ويعد مبدأ المعاملة بالمثل
ً
ويشارك بنك االستثمار أ
الوروبي
الرئيسية لعدد من المشاريع.
سواء كممول رئيسي أو كشريك في عملية تمويل عشرة مشاريع
للهياكل أ
الساسية العامة تحت مظلة مبادرة االعتماد المتبادل
أ
( )MRIفي كل من المغرب وتونس والردن.

ويجمع مركز التكامل المتوسطي ( - )CMIالذي أنشئ من جانب
ست حكومات (مصر وفرنسا أ
والردن ولبنان والمغرب وتونس)
وبنك االستثمار أ
الوروبي والبنك الدولي  -عد ًدا من الوكاالت مثل
أ
الوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDوصندوق الودائع والمانات ()CDC
والوكالة أ
اللمانية للتعاون الدولي ( )GIZومكتب التعاون
أ
أ
االقتصادي لمنطقة البحر البيض المتوسطوالشرق الوسط
السالمية
( )OCEMOواالتحاد من أجل المتوسط ( )UfMوالمنظمة إ
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومدينة مرسيليا.

مركز التكامل المتوسطي
بدأ مركز التكامل المتوسطي بمرسيليا ( )CMIعمله في سنة 2009
وأنشئ كمنتدى إلقامة حوار رفيع المستوى بين أعضائه وشركائه
التسعة عشر .ويركز المركز الذي يهدف إلى تحويل البحوث إلى
توصيات في مجال السياسات العامة السليمة ،على ثالث أولويات
تشغيلية ،وهي تحقيق التكامل بين االقتصادات وتعزيز النمو
المستدام ودعم الحكم القائم على المشاركة .ويتولى بنك
االستثمار أ
الوروبي ريادة ثالثة برامج خاصة بمركز التكامل
المتوسطي ( )CMIوهي التنمية الحضارية المستدامة في
المتوسط ،وتعزيز االبتكار ،وتمويل المرافق أ
الساسية من خالل
الشراكات بين القطاعين العام والخاص (.)PPPs
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أ
النشطة العامة في سنة 2014
الداري
تعد االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل التي تعقد بشكل منتظم جز ًءا ال يتجزأ من الهيكل إ
متعدد المستويات لفيميب الذي يكفل استمرارية الحوار بين بنك االستثمار أ
الوروبي وأصحاب المصلحة
الرئيسيين في المنطقة ،من بينهم وزراء ومسؤولون كبار وخبراء في القطاعات المختلفة وممثلون
لمؤسسات مالية ومنظمات دولية.

االجتماعات الرسمية

المؤتمرات العامة

االجتماع الوزاري الثالث عشر إليكوفين /فيميب
(أثينا ،نيسان /أبريل )2014

أدوات لتحقيق النمو :اجتذاب االستثمارات إلى
منطقة
المتوسط أ
الول /أكتوبر )2014
(نابولي ،تشرين

قدم بنك االستثمار أ
الوروبي استراتيجيته التي تحمل عنوان
«استراتيجية من أجل المتوسط :خارطة الطريق إلى عام
بالضافة إلى ورقة تلخص
 »2020للمناقشة في االجتماع الوزاري إ
«أدوات تحقيق النمو المستدام» في المنطقة .وأقر الوزراء
بالجماع ورقتي المناقشة وأعربوا عن تأييدهم الخاص لعمليات
إ
القطاع الخاص ،بما في ذلك عمليات رأس المال المخاطر ،فضال
عن الجراءات الالزمة لزيادة االستثمار أ
الجنبي المباشر في
إ
أيضا من البنك السعي لتحديد المزيد من
المنطقة .وطلب الوزراء ً
القليمي وتوسيع نطاق
المشاريع الجديدة في مجال التكامل إ
الخدمات االستشارية ال سيما لتمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والشراكات بين القطاعين العام والخاص .وبدأ البنك
بالفعل تنفيذ النتائج التي توصل إليها االجتماع الوزاري مثلما هو
موثق في هذا التقرير السنوي.

االجتماع السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر
للجنة فيميب
(لوكسمبورغ ،شباط /فبراير وتشرين أ
الول /أكتوبر 2014؛
أثينا ،نيسان /أبريل )2014
أجرت لجنة فيميب خالل العام الماضي -إلى جانب التحضير
لالجتماع الوزاري لفيميب  -مناقشات حول االبتكار وتيسير التبادل
التجاري لتوفير مدخالت للمساعدة في صياغة المبادرات الجديدة
لبنك االستثمار أ
الوروبي في هذه المجاالت .وناقش أعضاء اللجنة
أيضا الدور المتنامي للخدمات االستشارية التي يعرضها البنك
ً
لكفالة تحديد المشاريع وإعدادها وتنفيذها بطريقة فعالة في
جميع القطاعات .وضمت االجتماعات ممثلين عن الدول أ
العضاء
الوروبي والبلدان المتوسطية والمفوضية أ
في االتحاد أ
الوروبية
والدائرة أ
الوروبية للشؤون الخارجية ( )EEASوبنك االستثمار
أ
الوروبي.
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شهد المؤتمر الرابع عشر لفيميب المنعقد بالتعاون مع الرئاسة
اليطالية لمجلس االتحاد أ
الوروبي ،إطالق التفويض الخارجي في
إ
القراض للفترة  .2020-2014وقُدمت لمحة عامة عن
مجال إ
أدوات التمويل المتاحة للبلدان المتوسطية خالل المناقشات
المستندة إلى الحاطة التي تناولت تنمية أنشطة التمويل أ
الساسية
إ
المنح والقروض وإسداء
التي يضطلع بها البنك إ
(القراض وخلط ِ
المشورة) في مجال التنمية ،ما سمح بالتواصل فيما بين المشاركين
وعرض أ
الرقام المهمة ،إذ كان الهدف هو الوصول إلى فهم
أفضل لفرص واحتياجات االستثمار في المنطقة .وركزت كل جلسة
على قطاع بعينه ،ال سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والطاقة والنقل.

أ
النشطة العامة في
سنة 2014

تعظيم أثر استثمارات بنك االستثمار أ
الوروبي
الموجهة للبنية التحتية على التوظيف
(الرباط ،تشرين الثاني /نوفمبر )2014
يعد خلق فرص العمل من بين العوامل أ
الساسية لتحقيق النجاح
االقتصادي ويشكل منذ أمد بعيد أحد المعايير التي يستخدمها
البنك عند تقييم مشاريعه االستثمارية .وباعتباره إحدى مؤسسات
التمويل الدولي الرائدة في منطقة المتوسط ،يرى بنك االستثمار
أ
الوروبي ال سيما بعد الربيع العربي ،أنه من الضروري النظر بمزيد
كما وكيفًا.
من التفصيل إلى أثر استثمارات البنك على التوظيف ً

حلقات عمل الخبراء
نظم البنك العديد من حلقات العمل والحلقات الدراسية خالل
السنة داخل االتحاد أ
الوروبي وفي البلدان الشريكة .واستند اثنان
من أبرز أ
المثلة في منطقة المتوسط على دراسة مولها الصندوق
االستئماني لفيميب.

لذا ،عقد بنك االستثمار أ
الوروبي شراكة مع منظمة العمل الدولية
( )ILOلدراسة سبل «تعظيم أثر استثمارات بنك االستثمار
أ
الوروبي الموجهة للبنية التحتية على التوظيف» ،وذلك في
أ
الطار الوسع لبرنامج منظمة العمل الدولية المعني باالستثمارات
إ
ذات الكثافة العالية في أ
اليدي العاملة .وسيجري خالل سنة 2015
نشر التقرير الذي أعد استنا ًدا إلى تحليالت لمشاريع استثمارية في
الساسية مختارة أجراها بنك االستثمار أ
مجال البنية أ
الوروبي في
مصر أ
والردن والمغرب وتونس.

فرص التمويل متوسط الحجم في تونس
(تونس ،آذار /مارس )2014
يغطي التمويل متوسط الحجم شريحة من المؤسسات ما بين
المبتدئة وما هو أكبر مثل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم،
وهذه تم ِّثل تلك الشركات متوسطة الحجم التي تواجه صعوبة
شديدة في إيجاد التمويل.
وقد أجريت الدراسة بشأن «إمكانات التمويل متوسط الحجم
لخلق الوظائف في البلدان المتوسطية الشريكة» ،من ِق َبل كلية
والدارية ،بنا ًء على استعراض ما َصدر
فرانكفورت للعلوم المالية إ
موسعة مع صغار
ات
ر
ومشاو
استقصائية
من مؤلّفات ودراسات
َّ
مباشري أ
العمال الحرة والمؤسسات المالية والمسؤولين الحكوميين
والجهات المانحة الدولية وموظفي المؤسسات الرقابية في مصر
أ
اللكتروني لبنك
والردن وتونس .وهذه متاحة للتحميل من الموقع إ
أ
االستثمار الوروبي.
واستناداً إلى نتائج الدراسة ،جمعت حلقة العمل المعقودة في
تونس التي استضافها نائب رئيس بنك االستثمار أ
الوروبي السيد
«دي فونتين فيف» ،الجهات المالية الفاعلة لمناقشة طرائق
لتلبي بشكل أفضل
االستثمار الجديدة التي يمكن أوضعها في البلد ّ
النتاجية اقتصاديًا .ويُمكن
االحتياجات المالية لقطاعات العمال إ
استخدام استنتاجات حلقة العمل كأساس التخاذ إجراءات تجريبية
الختبار أساليب مبتكرة لتعزيز فرص الحصول على التمويل
للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم من جميع أنحاء منطقة
المتوسط.

وشارك في حلقة العمل المعقودة في الرباط ممثلون من جميع
البلدان التي شملتها الدراسة وذلك لمناقشة آ
الثار المترتبة
والخطوات التالية للدراسة .واتفق المشاركون على أهمية تحسين
عمليات الرصد وإبالغ أ
الرقام المتعلقة بالتوظيف على مستوى
المشروع بغية توفير أساس قوي لعملية تقييم المشروع
وتصميمه .ومن المرجح استمرار النظر في هذه المسائل بشكل
مفصل خالل أ
الشهر القادمة في إطار الشراكة مع منظمة العمل
الدولية (.)ILO
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االستثمارات الجديدة خالل 2014
أ
القراض للفترة
تكلل عمل بنك االستثمار الوروبي خالل سنة  2014إلنفاذ التفويض الخارجي في مجال إ
 2013-2007بالنجاح ،وبدأ بقوة العمليات المقررة في إطار التفويض الجديد للفترة  2020-2014والتي
بلغ عددها  20عملية جديدة بقيمة تجاوزت  1.6بليون يورو تم توقيعها خالل السنة .وتلبي كل منها
الهداف أ
هدفًا أو أكثر من أ
الساسية الثالثة المتوخاة ،وهي تعزيز نمو القطاع الخاص وتنمية البنية
أ
وتغير المناخ.
الساسية االجتماعية واالقتصادية واتخاذ تدابير في مجالي البيئة ُّ
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االستثمارات الجديدة
خالل 2014

تمكين

أ
مباشري العمال الحرة المحليين من إقامة
أعمالهم التجارية
يعتقد بنك االستثمار أ
الوروبي أن النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص هو أضمن وسيلة لخلق
التنمية المستدامة في منطقة المتوسط .ويسعى البنك في إطار هذا الهدف الذي يتوخاه التفويض إلى
تمكين المستفيدين النهائيين ومنحهم فرصة البناء واكتساب الثقة .ومن شأن توفير التمويل تمكين مباشري
أ
العمال من قيادة عجلة التنمية في جميع أنحاء المنطقة.

«صندوق المرأة» للتمويل أ
الصغر

أ
الردن

 2مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي

التمويل أ
الصغر

العمال الحرة في أ
سعيا منه إلى تسخير القدرات النتاجية لصغار مباشري أ
الردن من أخالل توفير خدمات
إ
ً
االستثمار أ
الوروبي مبادرة للعمل مع جمعية تنمية المرأةأ الردنية )،(JWDS
مالية مستدامة ،اعتمد بنك
وهي إحدى منظمات المجتمع المدني في البالد لتطوير "صندوق المرأة" للتمويل الصغر.

المشاريع متناهية الصغر
من شأن عملية التمويل تعزيز تنمية قدرات القطاع المالي المحلي إلقراض
الصغر آ
الخذة في النمو.
وبالتالي توفير الدعم الالزم للقطاع الخاص ال سيما الشركات متناهية
الدماج االجتماعي من خالل تعزيز الظروف الالئقة
وسيسهم االستثمار في
الحد من الفقر أ ً
وأيضا في إ
ُ
الخدمات أ
العمال التجارية.
الساسية لهذه
للعمل وتوفير

تسهيالت القطاع الخاص ()VI
من خالل تقديم هذه التسهيالت الثنين من المصارف الخاصة
لتمويل المشاريع الصغيرة
اللبنانية  -بنك بيبلوس وفرانس بانك -
االستثمار أ
الوروبي تنفيذ
ومتوسطة الحجم ،يضمن
بنك أ
الجل في البلد .وسيكون
استثمارات متوسطة وطويلة
المستفيدون النهائيون من تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة
الحجم الشركات في لبنان التي يعمل بها عدد أقصاه  500موظف،
النتاجية والخدمية.
مع تولي تنفيذ مشاريع في القطاعات إ
ومع نُضج هذه العملية بخبراتها الطويلة ،سوف تسهم هذه
التزامات البنوك الوسيطة على
تحسين التوازن
العملية في
بين أ
القصير أ
الجل .كما يُ ِكمل المشروع أدوات
صول طويلة
وال
المدى
أ
أخرى يوفّرها االتحاد الوروبي بهدف دعم تطوير المشاريع
االستثمارية التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
في البلد.

لبنان

 90مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
تمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
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تمكين مباشري أ
العمال الحرة
المحليين من إقامة أعمالهم التجارية
لبنان

 11مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
القطاع المالي

فرست ناشونال بانك  -المشاركات في رأس المال السهمي
ال يزال عدم الحصول على التمويل يشكل عقبة رئيسية أمام تنمية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة
توسع المؤسسات
الحجم ونموها في لبنان .وتوفير إمدادات كافية من القروض المصرفية لمرافقة ُّ
الصغيرة ومتوسطة الحجم سوف يساعد بالتالي على خلق فرص الوظائف في بلد يبلغ فيه معدل
البطالة ما يزيد على ( % 10وما يزيد على  % 30بين الشباب).
وسيكون لبنك االستثمار أ
الوروبي ،باعتباره أول مؤسسة مالية دولية مشاركة في رأس مال فرست
ناشونال بانك ( )FNBتأثير حفّاز مهم في اجتذاب مستثمرين آخرين ،وال سيما في ظل حالة من
يحد من قدرة فرست ناشونال بانك في زيادة رأس المال .وبينما
عدم االستقرار إ
القليمي الذي كان ّ
أيضا تطوير
تساعد العملية المقترحة في استعادة ثقة المستثمرين في لبنان ،فإنها سوف تدعم ً
محرك أساسي للنمو االقتصادي واالستقرار في البلد.
القطاع المصرفي اللبناني ،وهو عامل ِّ
المغرب ،إقليمي

 6ماليين يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
القطاع المالي

صندوق ميزانين  -الثاني
سيوفر صندوق ميزانين الثاني استثمارات في أ رأس المال السهمي
العمال الحرة من أجل
وشبه رأس المال السهمي لدعم مباشري
تطوير ونقل مشاريعهم .والشركات المستفيدة من االستثمار هي
لطائفة من القطاعات
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة
االستثمار أ
الوروبي المستثمر
ومعظمها في المغرب .ويعد بنك
ال أرئيسي في هذا الصندوق ،ما يساعد على تحفيز المشاركات
الخرى وتشجيع أفضل الممارسات في هذا القطاع.
ويتمثل أحد أ
الهداف الرئيسية للصندوق في خلق مؤسسات رائدة
القليمي تتاح لها فرص نمو عالية في مجاالت
على المستوى إ
صناعية مختارة ،ما سيكون له أثر مباشر على تعزيز التكامل
االقتصادي بشكل أكبر في جميع أنحاء البلدان المتوسطية الشريكة
وكذلك عبر الحدود على صعيد التعاون في ما بين بلدان الجنوب.

مؤسسة التضامن للتمويل أ
الصغر ()AMSFF II

المغرب

 2مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي

التمويل أ
الصغر
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لجأت مؤسسة التضامن إلى التدريب المهني ومحو أ
المية لتنفيذ استراتيجية تعتمد على خلق
المدينة لتأمين استقاللهن
خارج
الواقعة
أنشطة ُمدرة للدخل للنساء في المناطق الريفية وتلك
تحويلهن إلى مباشرات أ
للعمال الحرة للمساهمة
االقتصادي ومنحهن الحق في تقرير المصير ،ثم
في نمو المنطقة من خالل إقامة أعمال تجارية صغيرة أو االنخراط في تجارة المنتجات الزراعية.
وإيمانا منه بأن العمل الالئق هو الطريق إلى مستقبل واعد ،وفر البنك قرضا طويل أ
الجل لهذه
ً
ً
المؤسسة التي تعد مؤسسة مغربية للتمويل أ
الصغر غير ربحية .ومن خالل إتاحة نظام مالي
منظم للمستفيدين النهائيين ،يعمل البنك على تيسير تنمية أنشطتهم بطريقة تتسم بالشفافية.
السهام في الحد من الفقر من خالل تعزيز فرص الحصول على عمل الئق
ومن شأن ذلك إ
وخدمات أساسية بما في ذلك التمويل الالزم للشركات متناهية الصغر.

االستثمارات الجديدة
خالل 2014

تونس

 100مليون يورو
تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي

تمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

القرض العالمي السادس لتونس
تنو ًعا ،ال سيما لتعزيز
الهدف من هذا القرض العالمي هو تدعيم اقتصاد سوقي أكثر ُّ
ظهور وتنمية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في تونس بغية المساعدة في
انتعاش االقتصاد التونسي ومكافحة البطالة .أوسيكون المستفيدون النهائيون من خط
المؤسسات الخاصة والفراد واالتحادات التونسية التي تضطلع
االئتمان الجديد هم
أ
تماما للمنافسة.
بمشاريع إنتاجية وتعمل في السواق التي تُع َتبر مفتوحة ً
وهذا هو مشروع ذو أولوية بالنسبة للسلطات التونسية الجديدة وهو من بين أالمبادرات
التي يتم تسليط الضوء عليها من فريق العمل المعني بالتعاون بين االتحاد الوروبي
وتونس وشراكة دوفيل.

تونس

 20مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
تمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

العزيز القادري،

رئيس «Réseau
»Entreprendre Morocco
«من الذي يمكن أن يتصور أن بنك االستثمار أ
الوروبي  -أحد أكبر
أ ّ
الطراف ،سيكون على استعداد للعمل مع
المصارف متعددة
» »Réseau Entreprendre Moroccoبطريقة شفّافة وو ّدية؟ هذا
هو سحر العالقات بين الشمال والجنوب والرغبة في المساهمة
في التنمية االقتصادية على هذا الجانب من المتوسط».

الشراكة الثالثية بين بنك االستثمار أ
الوروبي
والبنك التونسي الكويتي
و»»Réseau Entreprendre

وضع عقد التمويل الذي وقِّع بين بنك االستثمار أ
الوروبي والبنك
ُ
ُِ
التونسي الكويتي ( )BTKفي إطار اتفاق شراكة ثالثية مع
ويصادف هذا أول مرة يقوم فيها بنك
»،«Réseau Entreprendre
ِ
االستثمار أ
الوروبي باستحداث ُمنتج مالي بتعاون وثيق مع
المجتمع المدني.
أ
يقدم بنك االستثمار الوروبي خط ائتمان للبنك
وبمقتضى االتفاقِّ ،
يخصص مبلغ
التونسي الكويتي بمقدار  20مليون يورو وهذا البنك سوف ِّ
 20مليون يورو أخرى إلقراض المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
تخصص نسبة  10في المائة من إجمالي المبلغ لمؤسسات النمو
وسوف َّ
المرتفع ،وهي سوف تتلقّى نسبة فائدة تفضيليةّ .أما
تعزز إنشاء مؤسسات متناهية أالصغر
» «Réseau Entreprendreالتي ّ
فائدة مقترنة بتدريب مخصص لمباشري العمال
بتقديم قروض
دون أ
الولى من القيام أبمشاريعهم ،فسوف تختار
الحرة أثناء السنوات
مؤسسات عالية النمو تمتثل لمعايير الهلية المتفق عليها وتدرجها في
البنك التونسي الكويتي من أجل التمويل .وسوف يواصل االتحاد في
نفس الوقت دعم المؤسسات عالية النمو المختارة.
يقدم طريقة مبتكرة لتلبية احتياجات التمويل
وهذا المشروع ،الذي ِّ
لمتع ّهدي المشاريع الصغيرة ،يُعتبر ذا أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للبنك
وتتوفّر فيه إمكانية التكرار في بلدان أخرى في المنطقة.
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تمكين مباشري أ
العمال الحرة
المحليين من إقامة أعمالهم التجارية

صندوق  Abraajلشمال أفريقيا  -الثاني
والدارية لدعم النمو
من خالل توفير رأس المال السهمي وكذلك المشورة االستراتيجية إ
شمال أفريقيا ،سوف يسهم هذا االستثمار في
والقدرة التنافسية للمؤسسات الخاصة
فيفًا أ
للصول الحيوية في المنطقة.
إنشاء رأس مال سهمي خاص باعتباره صن
خلق  10000فرصة عمل

ومع التركيز على الشركات في القطاعات عالية التأثير مثل الرعاية الصحية ،والتعليم وإعادة
آثارا إنمائية إيجابية
التدوير ،ضمن قطاعات أخرى ،من المتوقّع أن يحقّق هذا المشروع أ ً
إسهاما
أيضا
يقدم بنك االستثمار الوروبي ً
قوية .ومن خالل دعمنا لهذه العملية ،سوف ّ
ً
مهما لتوليد ما يصل إلى  10000وظيفة مستدامة وعالية الجودة في المنطقة.
ً

إقليمي

 20مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
القطاع المالي

مؤسسة تيسير للتمويل أ
الصغر

تونس

 1مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي

التمويل أ
الصغر

الول الذي يمول في إطار حافظة االستثمار قوية أ
هذا المشروع هو أ
الثر من الصندوق االستئماني
َُ ّ
أ
يصادف المرة الولى التي يدعم فيها البنك بشكل مباشر إنشاء
الخاص بفيميب ( ،)FTFأ ً
وأيضا ِ
الصغر في منطقة المتوسط.
مؤسسة جديدة للتمويل
وبهدف تمويل المشاريع الصغيرة التي تقع في أالمناطق المحرومة من تونس ،قدم بنك االستثمار
أ
الوروبي خط ائتمان لمؤسسة تيسير للتمويل أالصغر بغية تعزيز فرص الحصول على الموارد
المالية لصغار أالمزارعين الريفيين ،وأصحاب العمال الحرة والشباب العاطلين .وهذا الدعم من
الحد من الفقر
أجل مباشري العمال الحرة متناهية الصغر ينطوي على الهدف النهائي المتم ّثل في ّ
وتحسين االندماج االجتماعي والمالي بغية تحسين الظروف المعيشية ألولئك الذين يعيشون في
أسفل الهرم.

إقليمي

 10ماليين يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
القطاع المالي

صندوق يورومينا – الثالث ()EUROMENA III

الوروبي من خالل صندوق يورومينا الثالث مباشرة أ
يشجع بنك االستثمار أ
العمال
الحرة الخاصة في منطقة المتوسط :وعلى الشركات المستهدفة أن تظهر
خصائص من بينها وجود فرق إدارة قادرة وإمكانيات نمو مستمرة ووضع
استراتيجية انسحاب محددة المعالم ،ما يضمن لالستثمار تحقيق أثر قوي.
وتتألف عملية التمويل من المشاركة أ
الصندوق وهو صندوق
بالسهم في هذا
أ
رأس مال سهمي يستهدف استثمارات التوسع في رؤوس الموال في الشركات
الخاصة الواقعة في البلدان المتوسطية الشريكة .وسيسعى بنك االستثمار
أ
الوروبي من خالل الصندوق إلى المشاركة بحصة أقلية أو غالبية في الشركات
السوقية الصغيرة ومتوسطة الحجم القائمة التي تعمل في صناعات النمو
المرتفع ولديها إمكانات نمو لتصبح مجموعات إقليمية رائدة.
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االستثمارات الجديدة
خالل 2014

تحقيق النمو

أ
من خالل البنية الساسية االقتصادية واالجتماعية
العمال الحرة خلق مجموعة واسعة من الروابط مع المناطق والبلدان أ
يتطلب ازدهار أ
الخرى
لضمان تبادل الموارد والتواصل بين الشعوب .لذا ،يدعم بنك االستثمار أ
الوروبي البلدان
المتوسطية الشريكة من أجل إقامة هذه الروابط من خالل استثمارات البنية أ
الساسية التي تعمل
كمحرك للتنمية المستدامة في المنطقة.

برنامج تحديث الطرق في المغرب
ُصمم هذا المشروع واسع النطاق من أجل تحديث الطرق وتعزيز طاقتها والقيام
في الوقت نفسه بكسر أعزلة المناطق الزراعية النائية وتحسين الظروف المعيشية.
خالل تحديث
ويدعم أبنك االستثمار الوروبي النمو والتوظيف في أعماق البالد من
قطاع أ
العمال .وثمة
البنية الساسية للطرق ،ما من شأنه تعزيز السياحة واستثمارات
تركيز خاص سيجري إيالؤه إلى التدابير الرامية إلى تحسين سالمة السائقين والركاب
وسكان المناطق المتضررة لرفع المعايير حتى ترقى للمستويات الدولية وخفض عدد
الحوادث والمساهمة بالتالي في تحسين نوعية الحياة.

المغرب

 150مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي

ما يزيد على  1300كم من الطرق

النقل

محطة توليد كهرباء الشباب
الكهربائية في البلدان المتوسطية ،مع ضمان الحد
مع التركيز على أهمية
التطوير لتوليد الطاقة أ
أ
قرضا لتمويل تحويل محطة توليد طاقة
يقدم بنك االستثمار الوروبي ً
الدنى من التأثير البيئيِّ ،
مفتوحة الدورة إلى تكنولوجيا غاز مركَّبة الدورة وزيادة قدرة التوليد من 1000ميغاواط إلى 1500
ميغاواط.

مصر

زيادة إنتاجية بنسبة % 50

ومن خالل هذا المشروع ،الذي يتم بتمويل مشترك من المصرف أ
الوروبي للإنشاء والتعمير ()EBRD
أ
النتاجية
والصندوق السعودي للتنمية ،يهدف بنك االستثمار الوروبي إلى المساهمة في زيادة إ
والقدرة التنافسية لالقتصاد المصري ،وكذلك تحسين الحياة اليومية للشعب المصري ،الذي سوف
يستفيد من زيادة موثوقية إمدادات الكهرباء.

 205ماليين يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
الطاقة
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تحقيق النمو من خالل البنية أ
الساسية
االقتصادية واالجتماعية

مشروع زناتة للتنمية الحضرية

تتعلَّق هذه العملية بالمرحلة أ
الولى من مشروع طموح للتنمية الحضرية يركز على المدن
ومصمم وفقًا لمفهوم التنمية المستدامة ويضم معالم بيئية إيجابية مثل المناطق
إ
اليكولوجية ُ
المكرسة للمرور للنقل
الخضراء الواسعة وأحواض االحتفاظ بالمياه لتتسنى إدارتها ،والحقوق
ّ
والضاءة الموفِّرة للطاقة ،وتطوير االستخدامات المختلطة التي
الدراجات ،إ
العام ،وحارات لراكبي ّ
سيقودها التخطيط.

 1660هكتا ًرا على مستوى التنمية الحضرية

ومع تنمية 1660
هكتارا بمدينة زناتة الجديدة قرب الدار البيضاء ،سوف يوفّر المشروع حال ّ
ً
للضغوط الديمغرافية والحضرية التي يشهدها المغرب .ويسهم هذا في تحقيق أولويات االتحاد
أ
الوروبي من خالل دعم المجتمعات المستدامة في البلدان المتوسطية الشريكة.

المغرب

 150مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
التنمية الحضرية

تحديث المدارس التونسية

تونس

 70مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
التعليم

يأتي النهوض بنوعية التعليم وزيادة عدد أ
الطفال الملتحقين بالمدارس في
صدارة أولويات بنك االستثمار أ
الوروبي في منطقة المتوسط .فمن خالل
المساهمة في تحديث المدارس التونسية وتطويرها ،سيساهم المشروع في
تحسين البيئة التعليمية للطالب وظروف عمل المعلمين ،ما سيعزز بالتالي
تنمية رأس المال البشري وإيجاد فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي أفضل
في تونس.
 59مدرسة جديدة و  310مدارس ُمحدثة

مهما في تعليم الفتيات الالتي يعشن في
دورا ً
وتؤدي المدارس الداخلية ً
مجتمعات ريفية تقع على مسافات بعيدة عن المدارس ويصعب الوصول
إليها بسالمة وباستخدام وسائل نقل ميسورة التكلفة .ويشمل برنامج
آثارا اقتصادية واجتماعية مهمة.
االستثمار  54مدرسة منها ،ما يحقق ً

مشروع غاز الجنوب التونسي للمؤسسة التونسية أ
للنشطة
البترولية

إيمانا بأهمية قطاع الطاقة في التنمية االقتصادية المستدامة التونسية ،وقّع بنك االستثمار أ
الوروبي
ً
اتفاقًا مع القائمين على مشروع امتياز غاز ّنوارة في تونس لتطوير إنتاج الغاز والبنية التحتية ذات
الحد من حرق الغاز ،وكذلك
الصلة .وسوف يخفض هذا المشروع االنبعاثات من خالل المساهمة في ّ
من خالل التشجيع على استبدال الوقود الذي تنبعث منه كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون.
 370كم من خطوط أنابيب الغاز

ويركِّز هذا المشروع على المستقبل :البنية التحتية الجديدة سوف تمكِّن االحتياطيات الموجودة لمزيد
يشجع على اتخاذ مبادرات أخرى
من االستغالل ويتم تزويد السوق المحلي بالغاز الطبيعي .وسوف ّ
رصيدا اقتصاديًا حيويًا لتونس.
في استكشاف الهيدروكربونات التي تعتبر
ً
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تونس

 380مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
الطاقة

االستثمارات الجديدة
خالل 2014

اتخاذ تدابير

في مجالي البيئة وتغ ُّير المناخ
تعتمد استدامة التنمية االقتصادية على احترام البيئة على أ
الجلين القصير والطويل فحسب .ويسعى
البنك من خالل إعداد تقييمات فنية واقتصادية مفصلة للمشاريع ،إلى ضمان المحافظة على هذا المعيار
في جميع المشاريع االستثمارية التي يضطلع بها بنك االستثمار أ
الوروبي.

معالجة م ي اه الفضالت في كفر الشيخ

مصر

 77مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
المياه

يمول بنك االستثمار أ
الوروبي برنامج توسيع شبكة الصرف الصحي في
ُ
محافظة كفر الشيخ الذي حصل على دعم تمهيدي من مرفق االستثمار في
الجوار ( )NIFعن طريق مرفق إعداد وتنفيذ المشاريع التابع لبر
نامج أ
البيض
االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث في البحر
المتوسط ( .)MeHSIP‑PPIFومن شأن المشروع رفع المستويات الصحية
للسكان وتحسين مستوى نوعية مياه الري والنوعية البيئية لنهر النيل وبحيرة
البرلس والبحر المتوسط .ومن بين الفوائد غير المباشرة ،زيادة حجم ونوعية
الموارد السمكية لبحيرة البرلس وتوفير إنتاج زراعي مأمون وتهيئة ظروف
أفضل للسياحة على سواحل المتوسط.
 10.4مليون يورو من التمويل المختلط المقدم من مرفق االستثمار في الجوار ()NIF

ومن خالل توفير  52محطة ضخ ومد  694كم من شبكات الصرف الصحي
وإنشاء محطتين جديدتين وتوسيع نطاق ثالث محطات أخرى لمعالجة مياه
أحوال الصرف الصحي لـ
الصرف ،سيجري في إطار البرنامج تحسين
نسبة أ
السر التي تعاني من مشاكل
 470000من سكان محافظة تصل فيها
صحية متصلة بالمياه إلى .% 24

مكافحة ال تلوث الصناعي في مصر – المرحلة الثالثة

الوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDوالمجموعة المصرفية أ
يشترك بنك االستثمار أ
اللمانية ()KfW
سيمول
الذي
نامج
ر
الب
هذا
تطوير
أجل
من
التلوث
مكافحة
مجال
في
الواسعة
في تقديم خبر
اتهمال سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترمي استثماراتها إلى التقييد أ
بال أنظمة
الشركات الصناعية
البيئية في مجاالت الهواء والمياه وبيئة العمل ...،إلخ .وسيساعد هذا البرنامج مصر على بلوغ الهداف
الموضوعة على مستوى أالقطاعات المعنية من أجل االستخدام المستدام للموارد الطبيعية ،ما يجعله
من بين المشاريع ذات الولوية لوزارة شؤون البيئة في مصر.

معززا
دعما
ً
وبفضل أحد العناصر المهمة وهو عنصر الخدمات االستشارية الفنية ،تُوفر عملية التمويل ً
مهما لقدرات البنوك التجارية المعنية وكذلك قدرات مروج المشروع  -وهو جهاز شؤون البيئة المصري
ً
النفاذ في هذا المجال.
 من خالل تعزيز قدراته على مستوى إ 79مليون يورو إضافية موفرة من خالل المؤسسات المالية الدولية الشريكة

مصر

 70مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
تمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

التقرير السنوي لـ "فيميب" 2014

35

وتغي ر المناخ
اتخاذ تدابير في مجالي البيئة ُّ

محطة ميغاليم الحرارية الشمسية
هذا أول تطبيق تجاري في إسرائيل لتكنولوجيا برج الطاقة الشمسية المركزة ( )CSPالمبتكر ،استناداً
إلى الجمع بين توليد البخار المباشر مع دورة البخار شديدة السخونة.

إسرائيل

 150مليون يورو

 55000هليوستات و 1035وظيفة

الطاقة

وتنبع الفوائد االقتصادية للمشروع من دعم تنمية تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة مع
إمكانية أن تصبح قادرة على المنافسة في إطار زمني معقول .وبتحسين كفاءة دورة نقل الحرارة
مهما في تطوير
يقدم
الشمسية ،من المتوقّع من مشروع البرج الشمسي واسع النطاق أن ِّ
إسهاما ً
ً
وتصنيع التكنولوجيا الشمسية وإلى تخفيض تكاليف التطبيقات المستقبلية في هذا المشروع.

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي

المغرب

 100مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
الطاقة

مشروع الطاقة الشمسية في ورزازات (عاكس
مكافئ المقطع) – المرحلة الثانية

المغرب

 50مليون يورو

تمويل بنك االستثمار أ
الوروبي
الطاقة

مشروع الطاقة الشمسية في ورزازات
(برج شمسي) -المرحلة الثالثة

التي وضعها المغرب على مستوى
دعما منه لمواصلة تنفيذ االستراتيجية
ً
االستثمار أ
الوروبي التمويل والمشورة إلقامة
الطاقة المتجددة ،يوفر بنك
مجمع الطاقة الشمسية
برج شمسي لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية في َّ
لمدينة ورزازات وتشغيله إلنتاج  150ميغاواط من الطاقة الشمسية
( )CSPفي المرحلة الثالثة ،ومن المقرر أن يعمل باستخدام
المركزة أ
للعمال التجارية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
نموذج
فمع خلق صناعة «خضراء» جديدة صديقة للبيئة ومع تعزيز مجموعة
الطاقات المتجددة لتضاف إلى أنواع الطاقة المستخدمة في البالد،
سيساهم المشروع في تحقيق أهداف المغرب في توفير إمدادات طاقة
مأمونة ومتنوعة مع الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وخفض
معدالت البطالة وحماية البيئة المحلية.
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طموحا لنفسه في سنة  2009تمثل في إنتاج طاقة
حدد المغرب هدفًا
ً
متجددة بقدرة مجهزة قائمة تعادل  4غيغاواط بحلول سنة .2020
واليوم ،تم بالفعل إحراز تقدم لبلوغ هذا الهدف مع إنتاج 500
ميغاواط .وتشمل المرحلة الثانية من مشروع ورزازات بناء محطة للطاقة
الشمسية المركزة ( )CSPبقدرة إجمالية  200ميغاواط.
وسيساهم التمويل المقدم من بنك االستثمار أ
الوروبي في تلبية الطلب
المتزايد على الطاقة الكهربائية في المغرب باستخدام الطاقة الشمسية.
ومن منظور أعم ،سيساعد المشروع في تطوير تكنولوجيا عالمية لتوليد
طاقة ذات انبعاث كربوني منخفض وبالتالي تقليل تكلفة الطاقة الشمسية
المركزة( )PSCبالنسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

االستثمارات الجديدة
خالل 2014
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مي والموظفون
ظي

الهيكل التن

قريق عمل مكتب تونس
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قريق عمل مكتب الرباط

الهيكل التنظيمي
والموظفون

الهيكل التنظيمي
القسم المعني ببلدان الجوار

المكاتب المحلية

الشعب التابعة

مدير

Heinz OLBERS

مدير شعبة
الشركات الكبرى

مدير مكتب
مكتب القاهرة

مدير شعبة
شعبة التنسيق

Nathalie CLIMENCE

Tom ANDERSEN

Ioannis KALTSAS

مدير شعبة
المؤسسات المالية

Marion HOENICKE

مدير مكتب
مكتب تونس

Ulrich BRUNNHUBER

مدير شعبة
شعبة رأس المال السهمي والتمويل
أ
الصغر
Angus MACRAE

مدير شعبة
القطاع العام (الجنوب)

مدير مكتب
مكتب الرباط

Pierre-Etienne BOUCHAUD

مدير شعبة
شعبة تمويل المشاريع

Monique KONING

مدير شعبة
القطاع العام (الشرق)

مدير مكتب
مكتب عمان
منصب سيجري شغله

مدير مكتب
وحدة المساعدة الفنية

Bruno DENIS

Philippe SZYMCZAK

Stefan KERPEN

مدير شعبة
شعبة الصناديق االستئمانية والتمويل
المختلط
Anders RISBERG

فريق فيميب
الدارات التشغيلية لبنك االستثمار
شهدت سنة  2014إعادة تنظيم إ
أ
القراض التي يضطلع بها البنك سواء
الوروبي بهدف جمع أنشطة إ
أ
داخل االتحاد الوروبي أو خارجه تحت مظلة إدارة واحدة وهي

إدارة العمليات .من شأن ذلك تيسير تبادل الخبرات على مستوى
جميع عمليات التمويل ،ما سيؤدي في الوقت المناسب إلى توسيع
العروض المقدمة من البنك إلى جميع عمالئه بما في ذلك في
منطقة المتوسط.
وفي إطار إعادة الهيكلة المذكورة ،جرى إنشاء قسم معني ببلدان
الجوار يضم خبراء في مجال التمويل من منطقتي الجوار الجنوبي
والشرقي .سيسمح هذا القسم الكبير بتعزيز التخصصات على
بالقراض المقسمة إلى أربع شعب
مستوى الفرق المعنية إ
مواضيعية :البنوك والشركات الكبرى وفريقان معنيان بالقطاع
العام ،أحدهما لبلدان فيميب والثاني لبلدان الجوار الشرقي.

قريق عمل مكتب القاهرة

وسيواصل فريق عمل فيميب عمله بالتعاون الوثيق مع الزمالء في
شعبة الصناديق االستئمانية والتمويل المختلط وشعبة رأس المال
السهمي والتمويل أ
الصغر وشعبة التنسيق ووحدة وضع
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السياسات وتطوير أ
العمال ،حيث يجري توفير الدعم الالزم
للمبادرات الجديدة .ويوفر قسم الخدمات االستشارية المعزز ال سيما
وحدة المساعدة الفنية الدعم الالزم لطائفة الخدمات االستشارية
العريضة التي يقدمها فيميب .ويعمل فريق فيميب بالتعاون الوثيق
مع الفرق التشغيلية وفرق الدعم أ
الخرى على نطاق البنك.
وبالضافة إلى الفريق العامل في لوكسمبورغ ،يمتلك بنك
إ
االستثمار أ
الوروبي أربعة مكاتب محلية في منطقة المتوسط ،في

القاهرة والرباط وتونس وعمان .وتساعد هذه المكاتب على تحديد
ومتابعة المشاريع وتيسر عمليات التنفيذ والرصد والخدمات
االستشارية الفنية وتنسق العمل مع السلطات العامة المحلية
ومباشري أ
العمال والبنوك التجارية والرابطات المهنية.
وبوصفه أحد العناصر الجوهرية في عالقة البنك مع االتحاد من
أ
خبيرا للعمل لدى
أجل المتوسط ،انتدب بنك االستثمار الوروبي ً
أمانة االتحاد من أجل المتوسطفي برشلونة.

ب رامج إالعارة

يرح ب بنك االستثمار أ
الوروبي ،كجزء من جهوده لبناء القدرة البشرية وإقامة شراكات في منطقة المتوسط ،وبغية
ِّ
تنوع الخبرة الفنية المتاحة للعمليات الخاصة بهذا البنك ،بحضور معارين من منطقة المتوسط واالتحاد
تعظيم ُّ
أ
ممولين من الصندوق االستئماني الخاص بفيميب.
الوروبي في برنامجين ّ
ويتيح برنامج فيميب للإ عارة ،للعاملين المدنيين المتمرسين من البلدان الشريكة ،االنضمام إلى أفرقة بنك االستثمار
أ
حصص ا جغرافية أو خاصة بالجنسين ،لكنه يهدف إلى
الوروبي في لوكسمبورغ لمدة تصل إلى سنتين .وال يفرض البنك
ً
إقامة توازن بالنسبة إلى تمثيل المعارين قبل نهاية المرحلة التجريبية في سنة .2016
ولكي يعزز البنك تعاونه مع مؤسسات التمويل النمائي والبنوك العامة التابعة لالتحاد أ
الوروبي ،أنشأ البنك مبادرة
إ
ّ
أ
ممولة في إطار الصندوق االستئماني الخاص بفيميب ،لتشجيع تبادل الموظفين مع هؤالء الشركاء الوروبيين.
أخرى
ّ
ويعمل هؤالء المعارون مع فيميب لمدة ثالث سنوات لدعم أ
النشطة المشتركة ،التي تتصل بأنشطة المرحلة
التمهيدية وبالمشاريع.
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الهيكل التنظيمي
والموظفون

برنامج التدريب الداخلي

نسرين عبيدي – تونس (ال تظهر في الصورة)
يوسف بلعيش – المغرب
سكينة البوج – المغرب
نيلوفير ديكر – تركيا
نازلي غوناي – تركيا
نجم الدين حلفاوي – تونس
رحمة هاليال – تونس
وليد كفوري – مصري
إيمان راديف – المغرب
هدير سعودي – مصر

هدير سعودي
زهرة موالي
منسق برنامج التدريب الداخلي لفيميب

ما هو كثير في فترة قصيرة قضيتها
”لقد تعلَّمت فع
االستثمارال ً أ
الوروبي وأنا أتوقّع أنني سأكتسب
في بنك
في نهاية فترة تدريبي مهارات أكثر .وأشعر باالمتنان
أن أتيحت ألي فرصة عظيمة في منظمة كبيرة مثل بنك
االستثمار الوروبي“.

سكينة البوج

نجم الدين حلفاوي

ٌ
”كل م ّنا تنتابه رغبة في القيام بأعمال مجدية ،وأن
نستغل وقتنا وطاقتنا في شيء يعطي هدفًا ألحياتنا.
وكم هي فرصة رائعة أغتنمها كشابة تباشر العمال
مجموعة من الناس
الحرة في بلدي ،أن أكون جز ًءا من
ّ
مباشرة أ
العمال الحرة“.
التحولية بروح
يتف ّهمون الطاقة
ُّ

تدرباً في بنك
”كانت
تجربة رائعة لي أن كنت ُم ِّ
االستثمار أ
الوروبي والعمل في بيئة متعددة الثقافات،
وقد ساهمت التجربة في تحسين معارفي النظرية
والعملية وقدرتي على استعمال التفكير الخالّق ،وكانت
مشجعة جداً لمستقبلي الوظيفي والنماء الشخصي".
ّ
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أ
الموقع
الممولة في إطار فيميب – أبنك االستثمار الوروبي ُ
 .1قائمة العمليات أ ُ
الول /أكتوبر  –2002كانون الول /ديسمبر )2014
عليها (تشرين

العمليات المعتمدة في إطار صندوق الدعم الخاص بفيميب حتى
	.2
49
قائمة كانون أ
الول /ديسمبر 2014
نهاية
المعتمدة في إطار الصندوق االستئماني الخاص بفيميب
	.3قائمة العمليات
54
كانون أ
الول /ديسمبر 2014
حتى نهاية
56
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المرفقات

الممولة في إطار فيميب – بنك االستثمار
.1
قائمة العمليات ُ
أ
أ
الموقع عليها (تشرين الول /أكتوبر  –2002كانون
الوروبي ُ
أ
الول /ديسمبر )2014

المعلومات أالخاصة بـ "خلط المنح والقروض" تشمل منح االستثمار ،فضال عن إعانات مالية من أسعار الفائدة والمساعدة الفنية التي يديرها بنك
وروبي .وتشمل مصادر تمويل ،صندوق الدعم الخاص بفيميب والصندوق االستئماني الخاص بفيميب ومرفق االستثمار في الجوار ()NIF
االستثمار ال
االتحاد أ
الوروبي.
وميزانية
توقيعات 2002

البلد

اسم المشروع

الجزائر

الشركة الجزائرية أ
للسمنت

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص
66.0

خاص

طبيعة العملية
قرض ; رأس المال
المخاطر
قرض

المغرب

المكتب الوطني للكهرباء  -مشروع الربط الكهربائي II

120.0

عام

المغرب

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  - IVحماية البيئة

20.0

عام

قرض

تونس
المجموع

الطريق السريع في الجنوب

120.0

عام

قرض

توقيعات 2003

البلد

اسم المشروع

326

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

طبيعة العملية

الجزائر

التعمير بعد الزلزال

230.0

عام

قرض

مصر

مياه الفضالت في أبو رواش

55.0

عام

قرض

مصر
مصر
أ
الردن
أ
الردن
المغرب

محطة إدكو لتسييل الغاز الطبيعي
محطة النوبارية لتوليد الطاقة الكهربائية II
الطريق الدائري لعمان
التعليم في أ
الردن
الطرق السيارة IV

304.5
150.0
26.2
39.7
110.0

خاص
عام
عام
عام
عام

قرض
قرض
قرض
قرض
قرض

المغرب

الصرف الصحي في المدن المغربية  -وجدة

30.0

عام

قرض

المغرب
المغرب
المغرب
سورية
سورية
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس
إقليمي
المجموع

رابطات االئتمان الصغير
التدريب المهني -المغرب
مواني المغرب II
ميناء طرطوس
تمويل المؤسسات الصغيرة
قرض شامل للمؤسسات التونسية III
SANTE TUNISIE
الشركة التونسية للغاز والكهرباء  -تونس
شركة النقل بتونس  -المترو الخفيف لمدينة تونس II
 Tunisacierألشغال الصلب
AVERROES FINANCE

10.0
30.0
14.0
50.0
40.0
150.0
110.0
55.0
45.0
35.0
3.5
1487.9

خاص
عام
عام
عام
خاص
خاص
عام
عام
عام
خاص
خاص

رأس المال المخاطر
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر

توقيعات 2004

البلد
الجزائر
مصر
مصر
مصر
مصر
أ
الردن
لبنان

اسم المشروع

الشركة الجزائرية أ
للسمنت  -المرحلة II
مصنع الغاز الطبيعي المسال في دمياط
مصر للطيران II
قرض شامل لتنمية القطاع الخاص
محطات توليد الكهرباء في طلخا والكريمات
خط غاز إقليمي
قرض متعدد القطاعات من خالل الوساطة التمويلية

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص
12.5
188.4
290.0
60.0
160.0
100.0
60.0

خاص
خاص
عام
خاص
عام
عام
خاص

تمويل
مختلط

القطاع الرئيسي
الصناعة
الطاقة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
النقل

x

تمويل
مختلط

القطاع الرئيسي

البنية أ
الساسية
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
الطاقة
الطاقة
النقل
التعليم
النقل
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
خطوط ائتمان
التعليم
النقل
النقل
خطوط ائتمان
خطوط ائتمان
الصحة
الطاقة
النقل
الصناعة
القطاع المالي

طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض

الصناعة
الطاقة
النقل
خطوط ائتمان
الطاقة
الطاقة
خطوط ائتمان
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x
x

x

x

x
x
x

تمويل
مختلط

x
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المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
خطوط ائتمان
التنمية الحضارية

x
x

لبنان

المياه المستعملة في جنوب لبنان

45.0

خاص

قرض

المغرب

الصرف الصحي في المدن متوسطة الحجم

20.0

عام

قرض

المغرب

الصرف الصحي في المدن المغربية متوسطة الحجم  -فاس 20.0

عام

قرض

المغرب
المغرب

رابطات االئتمان الصغير II
البنية التحتية للإسكان االجتماعي
المكتب الوطني للكهرباء  -مكافحة التلوث في محطة
المحمدية
المكتب الوطني للكهرباء  -طنجة
مزرعة رياح دير علي

10.0
71.0

خاص
عام

رأس المال المخاطر
قرض

40.0

عام

قرض

الطاقة

80.0
200.0

عام
عام

قرض
قرض

تونس

الصرف الصحي في المدن المغربية – موقع تبرورة

34.0

عام

قرض

تونس
تونس
تونس
تونس
إقليمي

قرض شامل لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية VI
الطرق ذات أ
الولوية III
الطرق ذات أ
الولوية IV
صندوق أفريكا إنفيست

25.0
20.0
65.0
40.0
4.0

خاص
عام
عام
عام
خاص

قرض
قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر

الطاقة
الطاقة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
خطوط ائتمان
النقل
النقل
النقل
القطاع المالي

المغرب
المغرب
سورية

المجموع
توقيعات 2005

1 544.9

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

البلد

اسم المشروع

خاص
خاص
خاص
خاص
خاص

رأس المال المخاطر
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
قرض

لبنان

المياه المستعملة في منطقة بيروت الكبرى

60.0

عام

قرض

لبنان
المغرب
المغرب
المغرب
فلسطين
فلسطين
سورية
سورية
تونس
تونس
تونس
المجموع

الطرق السريعة اللبنانية
الطرق السيارة (  - ) 4المرحلة (ب)
البنك المغربي للتجارة الخارجية قرض عالمي
الطرق القروية II
الصندوق االئتماني لضمان االستثمارات
تحديث الشبكة الكهربائية
محطة كهرباء دير الزور
المشروع الريفي لالتصاالت
قرض شامل للمؤسسات التونسية IV
قرض شامل مجمعات العلوم في تونس
مجمعات العلوم

60.0
70.0
30.0
60.0
10.0
45.0
200.0
100.0
120.0
60.0
80.0
1 261.4

عام
عام
خاص
عام
خاص
عام
عام
عام
خاص
خاص
عام

قرض
قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض

القطاع المالي
الطاقة
الطاقة
خطوط ائتمان
خطوط ائتمان
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
النقل
النقل
خطوط ائتمان
النقل
القطاع المالي
الطاقة
الطاقة
االتصاالت
خطوط ائتمان
خطوط ائتمان
الصناعة

الجزائر
مصر
مصر
مصر
لبنان

10.0
مشروع التأجير التمويلي بالمغرب العربي
المصرية للغازات الطبيعية – (جاسكو) خطوط أنابيب الغاز 50.0 III
234.4
محطة إدكو لتسييل الغاز الطبيعي II
22.0
تحديث الشركات المصرية III
50.0
قرض شامل لبنك بيبلوس

طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

خاص
عام
خاص
عام
خاص

قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض

خطوط ائتمان
الطاقة
الصناعة
الطاقة
خطوط ائتمان
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
القطاع المالي

توقيعات 2006

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

البلد

اسم المشروع

مصر
مصر
مصر
مصر
إسرائيل

مكافحة التلوث الصناعي في مصر II
محطتا كهرباء العطف وسيدي كرير
 - EMXمصنع إنتاج مادة الميثانول
خط أنابيب غاز الوجه القبلي في مصر
BANK HAPOALIM GL

40.0
130.0
200.0
50.0
75.0

إسرائيل

برنامج القروض للبيئة

200.0

عام

المغرب

الصرف الصحي في حوض سبو

40.0

عام

قرض

المغرب

الصندوق المغربي للبنية التحتية

10.0

خاص

رأس المال المخاطر
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x
x

x

تمويل
مختلط

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

تمويل
مختلط
x

x

المرفقات

المغرب
المغرب

المكتب الوطني للكهرباء  -كهربة الريف II
SANTE MAROC

170.0
70.0

عام
عام

قرض
قرض

سورية

المياه والصرف الصحي في المناطق القروية في دمشق

45.0

عام

قرض

تونس

الديوان الوطني للتطهير IV -

40.0

عام

قرض

تونس
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
المجموع

الشركة التونسية للغاز والكهرباء – محطة غانوش
صندوق يورومد
صندوق يورومينا ()EuroMena
الصندوق المغاربي لالستثمار في رأس المال II
صندوق () SGAM Kantara

114.0
10.1
10.0
10.0
10.0
1 224.1

عام
خاص
خاص
خاص
خاص

قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر

توقيعات 2007

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

البلد

اسم المشروع

الجزائر
مصر

الشركة الجزائرية للعصائر
محطتا كهرباء العطف وسيدي كرير

3.0
130.0

إسرائيل
أ
الردن

مشروع محطة هديرا لتحلية المياه

120.0

لبنان
لبنان
لبنان
المغرب
المغرب
المغرب
سورية
تونس
تونس
تونس
تونس
إقليمي
إقليمي
إقليمي
المجموع

50.0
HBTF GLOBAL LOAN
195.0
تسهيالت القطاع الخاص
100.0
التمويل الثاني للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
5.0
صندوق The Building Block Equity
180.0
الطرق السيارة فاس  -وجدة
6.0
صندوق ميزانين الرأسمالي – المغرب
المكتب الوطني للكهرباء – مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية 150.0 II
80.0
التمويل الثاني للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
2.0
منظمة إندا العالم العربي ()ENDA
صندوق رأس المال أ
2.0
الولي التونسي
200.0
قرض شامل للشركات التونسية V
185.0
زيادة سعة خط أنابيب ترانسميد
8.0
ألترميد
7.5
صندوق بيبلوس لرأس المال السهمي الخاص
15.0
الصندوق الخاص بمنطقة المتوسط
1 438.5

توقيعات 2008

البلد

اسم المشروع

مصر

صندوق بيلتون ميدكاب
تعزيز شبكات الغاز الخاصة بالشركة القابضة للغازات
الطبيعية (إيجاس)
صندوق سفنكس إلعادة الهيكلة
( European Pharma R&Dتسهيالت المشاركة في المخاطر)
مدإنفستن (تسهيالت المشاركة في المخاطر)
الطريق الدائري في عمان
تسهيالت القطاع الخاص II
صندوق رأس المال كاربون المغرب
صندوق ماسينسيا
المكتب الوطني للكهرباء -شبكات الطاقة الكهربائية II
ميناء طنجة المتوسط  -المحطة الثانية
الطرق القروية III
مشروع محطة دير علي الثانية للكهرباء

مصر
مصر
إسرائيل
إسرائيل
أ
الردن
لبنان
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
سورية

الطاقة
الصحة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
الطاقة
القطاع المالي
خطوط ائتمان
خطوط ائتمان
خطوط ائتمان

طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

خاص
عام

رأس المال المخاطر
قرض

خاص

قرض

خاص
خاص
خاص
خاص
عام
خاص
عام
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص

قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
قرض
رأس المال المخاطر
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر

الصناعة
الطاقة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
خطوط ائتمان
خطوط ائتمان
خطوط ائتمان
القطاع المالي
النقل
القطاع المالي
الطاقة
خطوط ائتمان
القطاع المالي
خطوط ائتمان
خطوط ائتمان
الطاقة
القطاع المالي
القطاع المالي
القطاع المالي

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

12.5

خاص

رأس المال المخاطر

القطاع المالي

250.0

عام

قرض

الطاقة

13.0
29.7
3.3
36.9
52.0
6.5
12.0
170.0
40.0
60.0
275.0

خاص
خاص
خاص
عام
خاص
خاص
خاص
عام
خاص
عام
عام

رأس المال المخاطر
قرض
قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر
قرض
قرض
قرض
قرض

القطاع المالي
الصناعة
الصناعة
النقل
خطوط ائتمان
القطاع المالي
القطاع المالي
الطاقة
النقل
النقل
الطاقة
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x
x
x

تمويل
مختلط

x
x
x
x

x

تمويل
مختلط

x
x

x
x
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إنشاء أول مؤسسة للتمويل أ
الصغر في سورية
المجموعة الكيميائية التونسية  -التأهيل البيئي
الشركة التونسية للغاز والكهرباء – محطة غنوش لتوليد
الكهرباء (ب)
الشركة التونسية للغاز والكهرباء II
الطرق ذات أ
الولوية V
ألترميد
صندوق يورومينا II

سورية
تونس
تونس
تونس
تونس
إقليمي
إقليمي
المجموع
توقيعات 2009

اسم المشروع

البلد

2.0
55.0

خاص
خاص

رأس المال المخاطر
قرض

القطاع المالي
الصناعة

86.0

عام

قرض

الطاقة

60.0
110.0
3.0
13.0
1 290.0

عام
عام
خاص
خاص

قرض
قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر

الطاقة
النقل
القطاع المالي
القطاع المالي

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

قرض بالعملة المحلية لصالح جمعية رجال أ
العمال
والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلى بالدقهلية
برنامج خدمات المياه والصرف الصحي

طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

2.0

خاص

رأس المال المخاطر

70.0

عام

قرض

مصر
مصر

تحديث الشركات المصرية III
مشروع مزرعة رياح بمنطقة خليج الزيت

3.0
50.0

خاص
عام

رأس المال المخاطر
قرض

إسرائيل

مشروع توسيع محطة هديرا لتحلية المياه
كيماويات إسرائيل -البحث والتنمية في مجال الكيماويات
(تسهيالت المشاركة في المخاطر)
نظم نقل المياه بين الجنوب والشمال

25.2

خاص

قرض

56.3

خاص

قرض

165.8

خاص

قرض

لبنان

مشروع خدمات الصرف الصحي والمياه في كسروان

70.0

عام

قرض

المغرب
المغرب
المغرب
المغرب

طرقات المغرب IV
قرض لقطاع التعليم في المغرب
تمويل وسيط لشركة رينو في طنجة
ترام الرباط
أ
تمويل مشاريع البنية الساسية للبلديات والبيئة في سورية

225.0
200.0
100.0
15.0

عام
عام
عام
عام

قرض
قرض
قرض
قرض

50.0

عام

قرض

سورية
تونس
تونس
تونس
إقليمي
إقليمي
إقليمي
المجموع

تمويل معمل أسمنت في سورية
النفيضة حمامات الدولي
الطريق السريع صفاقس وقابس
الشركة التونسية الهندية أ
للسمدة
صندوق مينا لالستثمار المشترك ()MENA
صندوق رأس المال المخاطر للشرق أ
الوسط
صندوق Swicorp Intaj Capital II

104.9
70.0
234.0
130.0
10.0
5.0
10.0
1 596.1

عام
عام
عام
خاص
خاص
خاص
خاص

قرض
قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر

القطاع المالي
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
خطوط ائتمان
الطاقة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
الصناعة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
النقل
التعليم
الصناعة
النقل
البنية أ
الساسية والمياه
والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
الصناعة
النقل
النقل
الصناعة
القطاع المالي
القطاع المالي
القطاع المالي

مصر
مصر

إسرائيل
أ
الردن

سورية

توقيعات 2010

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

البلد

اسم المشروع

الجزائر
مصر
مصر
مصر
لبنان
المغرب
المغرب
فلسطين

خط أنابيب ميدغاز ()Medgaz
استثمارات لنقل الكهرباء في مصر
مصفاة الشركة المصرية للتكرير
محطة كهرباء شمال الجيزة
قرض للتمويل أ
الصغر مقدم إلى الجمعية اللبنانية للتنمية
(المجموعة)
الصندوق اللبناني للنمو الرأسمالي
طرقات المغرب VII
ميناء طنجة المتوسط الثاني  -البنية التحتية
الصندوق الفلسطيني للنمو الرأسمالي

5.0
220.0
200.0
5.0

سورية

مشروع المياه الخاص بمبادرة أفق  2020في سورية

55.0

عام

سورية

الرعاية الصحية في سورية II

130.0

عام

لبنان
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طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

500.0
260.0
346.4
300.0

عام
عام
خاص
عام

قرض
قرض
قرض
قرض

الطاقة
الطاقة
الصناعة
الطاقة

1.5

خاص

قرض

القطاع المالي

خاص
عام
عام
خاص

رأس المال المخاطر
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
قرض
قرض

القطاع المالي
النقل
النقل
القطاع المالي
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
الصحة

x

تمويل
مختلط
x
x

x
x
x
x
x

x
x

تمويل
مختلط
x

x
x

المرفقات

تونس
تونس
تونس
إقليمي
إقليمي
إقليمي
المجموع

شبكة السكك الحديدية السريعة
الشركة التونسية للغاز والكهرباء – محطة سوسة لتوليد
الكهرباء
الشركة التونسية للغاز والكهرباء – النقل والكهرباء VI
صندوق أرغان للبنية التحتية
أنفراميد
Vantage Regional Mezz Fund

توقيعات 2011

البلد

194.0

عام

قرض

الطاقة

185.0
15.0
1.0
10.0
2 546.8

عام
خاص
خاص
خاص

قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر

الطاقة
القطاع المالي
القطاع المالي
القطاع المالي

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

مصر

محطة كهرباء شمال الجيزة II

50.0

عام

قرض

إسرائيل

محطة ميكوروت أشدود لتحلية المياه

120.0

خاص

قرض

إسرائيل
أ
الردن

محطة سوريك لتحلية المياه
الردنية الهندية أ
الشركة أ
للسمدة

142.0

خاص

قرض

81.0
30.0
200.0
140.0
163.0
10.0
34.0
970.0

خاص
خاص
عام
خاص
عام
خاص
خاص

قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر

الطاقة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
الصناعة
خطوط ائتمان
الصناعة
الصناعة
النقل
القطاع المالي
القطاع المالي

لبنان
المغرب
تونس
تونس
إقليمي
إقليمي
المجموع

اسم المشروع

119.0

عام

قرض

النقل

تسهيالت القطاع الخاص III
المكتب الشريف للفوسفاط
المضيلة ،سوبرفوسفات ثالثي
تحسين الطرق التونسية I
صندوق رأس المال المخاطر في شمال أفريقيا
صندوق أنفراميد ()InfraMed B

توقيعات 2012

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

البلد

اسم المشروع

مصر
مصر
إسرائيل
إسرائيل
أ
الردن
أ
الردن
لبنان

الخط الثالث لمترو القاهرة III
برنامج التنمية المجتمعية (مصر)
دائرة توفير أماكن أفضل للمركبات الكهربائية
السرائيلية المحدودة
شركة المواد الكيميائية إ
صندوق البادية للتأثير
صندوق نمو الشركات القائمة في أ
الردن
الطرق السريعة اللبنانية II
مشروع الكفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة
المتجددة في لبنان .قرض عالمي
تسهيالت القطاع الخاص III
الطريق السريع الجديدة  -صافي
محطة الطاقة الشمسية المركزة في ورزازات
صندوق تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
الشبكات الكهربائية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء III
مخطط "المغرب أ
الخضر"

42.5

المغرب

البرنامج الوطني للصرف الصحي

20.0

عام

المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
تونس
تونس
إقليمي
المجموع

شركة رينو في طنجة -تمويل وسيط
تحسين الطرق القروية VI
أ
القطاب التكنولوجية في المغرب
إعادة تأهيل فندق كلوب ميد ياسمينا
القرض العالمي السادس لتونس
إعادة التأهيل الحضري في تونس
الصندوق الخاص بمنطقة المتوسط II

73.5
100.0
100.0
13.7
100.0
70.0
10.0
1 689.5

عام
عام
عام
خاص
خاص
عام
خاص

لبنان
لبنان
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب

x

تمويل
مختلط

x

تمويل
مختلط

طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

200.0
45.0
10.8
100.0
4.0
5.0
75.0

عام
عام
خاص
خاص
خاص
خاص
عام

قرض
قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر
قرض

النقل
التنمية الحضارية
الخدمات
الطاقة
القطاع المالي
القطاع المالي
النقل

x
x

50.0

خاص

قرض

خطوط ائتمان

x

15.0
240.0
100.0
5.0
130.0
180.0

خاص
عام
خاص
خاص
عام
عام

قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
قرض
قرض

عام

قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر

خطوط ائتمان
النقل
الطاقة
القطاع المالي
الصناعة
الطاقة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
الصناعة
النقل
البنية أ
الساسية
الخدمات
خطوط ائتمان
التنمية الحضارية
القطاع المالي
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x

x
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توقيعات 2013

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

البلد

اسم المشروع

مصر

تحسين مراقبة الحركة الجوية

مصر

برنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي 2
قرض عالمي لصالح البنك أ
80.0
الهلي المصري
4.0
صندوق البادية للتأثير
53.0
مزرعة رياح بالطفيلة
4.0
الجمعية اللبنانية للتنمية – المجموعة II
6.0
صندوق ميزانيين II
4.0
مؤسسة التنمية المحلية والشراكة II
200.0
المكتب الوطني للكهرباء – مشاريع توليد طاقة الرياح
أكاد للتمويل أ
0.8
الصغر
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية – تونس 50.0 2013

طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

قرض

النقل
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
خطوط ائتمان
القطاع المالي
الطاقة
القطاع المالي
القطاع المالي
القطاع المالي
الطاقة
القطاع المالي
خطوط ائتمان
الصناعة و المياه
والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
القطاع المالي
القطاع المالي
القطاع المالي
القطاع المالي

50.0

عام

57.0

عام

قرض

خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
عام

قرض
رأس المال المخاطر
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
قرض

تونس

البرنامج المتكامل لمكافحة التلوث في بنزرت

40.0

عام

قرض

تونس
إقليمي
إقليمي
إقليمي
المجموع

منظمة أندا العالم العربي – المشروع الثالث
صندوق رأس المال المخاطر في شمال أفريقيا II
صندوق يورومينا III
الصندوق الخاص بمنطقة المتوسط II

4.0
10.0
10.0
10.0
582.7

خاص
خاص
خاص
خاص

قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر

مصر
أ
الردن
أ
الردن
لبنان
المغرب؛ إقليمي
المغرب
المغرب
فلسطين
تونس

توقيعات 2014

القيمة
بالمليون يورو عام /خاص

البلد

اسم المشروع

مصر
مصر

مكافحة التلوث الصناعي في مصر III
محطة توليد كهرباء الشباب

70.0
205.0

مصر

معالجة مياه الفضالت في كفر الشيخ (مصر)

77.0

عام

إسرائيل
أ
الردن
لبنان
لبنان
المغرب
المغرب؛ إقليمي

محطة ميغاليم الحرارية الشمسية
"صندوق المرأة " للتمويل أ
الصغر
فرست ناشونال بانك
تسهيالت القطاع الخاص VI
مؤسسة التضامن للتمويل أ
الصغر ()AMSFF II
صندوق ميزانين II
مشروع الطاقة الشمسية في ورزازات (برج شمسي) -المرحلة
الثالثة
مشروع الطاقة الشمسية في ورزازات (عاكس مكافئ المقطع)
– المرحلة الثانية
برنامج تحديث الطرق في المغرب
مشروع زناتة للتنمية الحضرية
مشروع غاز الجنوب التونسي للمؤسسة التونسية أ
للنشطة
البترولية
تحديث المدارس التونسية
الشراكة الثالثية بين بنك االستثمار أ
الوروبي والبنك التونسي
الكويتي و ""Réseau Entreprendre
القرض العالمي السادس لتونس
مؤسسة تيسير للتمويل أ
الصغر
صندوق  ABRAAJلشمال أفريقيا II
صندوق يورومينا III

150.1
2.0
11.0
90.0
2.0
6.0

خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص

المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس
إقليمي
إقليمي
المجموع
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تمويل
مختلط
x

x
x
x

تمويل
مختلط

طبيعة العملية

القطاع الرئيسي

قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
رأس المال المخاطر
قرض
قرض
رأس المال المخاطر

خطوط ائتمان
الطاقة
المياه والصرف الصحي
والنفايات الصلبة
الطاقة
القطاع المالي
القطاع المالي
خطوط ائتمان
القطاع المالي
القطاع المالي

50.0

عام

قرض

الطاقة

x

100.0

عام

قرض

الطاقة

x

150.0
150.0

عام
عام

قرض
قرض

النقل
التنمية الحضرية

خاص
عام

380.0

خاص ; عام

قرض

الطاقة

70.0

خاص

قرض

التعليم

20.0

خاص

قرض

خطوط ائتمان

100.0
1.0
20.0
10.0
1 664.1

خاص
خاص
خاص
خاص

قرض
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر
رأس المال المخاطر

خطوط ائتمان
القطاع المالي
القطاع المالي
القطاع المالي

x
x

x

المرفقات

.2قائمة العمليات المعتمدة في إطار صندوق الدعم الخاص
بفيميب حتى نهاية كانون أ
الول /ديسمبر 2014
إجراءات تمديد فترات مشاريع المساعدة الفنية مشمولة ،حيثما انطبق ذلك ،في السنة التي تم فيها توقيع أول عقد ،وال يُع َت َبر هذا بمثابة عملية جديدة في السنة التي تم فيها التوقيع على
عملية تمديد الفترة المحددة.

توقيعات 2004

البلد

الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
مصر
لبنان
المغرب
سورية
سورية
سورية
سورية
تونس
تونس
تونس
إقليمي
المجموع
توقيعات 2005

البلد

الجزائر
الجزائر
مصر
مصر
مصر
مصر
لبنان
لبنان
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
سورية
سورية
سورية
سورية
تونس
تونس
تونس
المجموع

وصف عملية االستشارة الفنية

المروج
ِّ

وصف عملية االستشارة الفنية

المروج
ِّ

أ
إنشاء شركة رأس المال إ
النمائي :وجود بنك االستثمار الوروبي في فريق التوجيه في سوناطراك
الشركة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التعمير بعد الزلزال  -وحدة تنفيذ المشروع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التعمير بعد الزلزال  -وحدة تنفيذ المشروع
الوكالة الوطنية للطرق السريعة
وحدة تنفيذ المشروع
جمهورية مصر العربية
محطات الضخ
بنك بيبلوس  -لبنان
إنشاء صندوق استثمار
اليداع والتدبير
القطاع المالي  -دراسة قانونية
صندوق إ
المساعدة الفنية من أجل المرحلة أ
الجمهورية العربية السورية
الولى في ميناء طرطوس
مساعدة فنية من أجل المرحلة الثانية في ميناء طرطوس  -مساعدة فنية لتقييم
الجمهورية العربية السورية
العطاءات
الجمهورية العربية السورية
عمليات تفتيش قبل الشحن
الجمهورية العربية السورية
المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الخاصة بالقطاع الخاص
جمهورية تونس
إنشاء رأس مال ابتدائي َّأولي
جمهورية تونس
تبادل تغطية المخاطر (صندوق إعادة توزيع الرسوم المالية)
بعثة تقييم المشاريع التابعة للديوان الوطني للتطهير ممولة من بنك االستثمار أ
الوروبي الديوان الوطني للتطهير
َّ
بنك االستثمار أ
الوروبي
الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب العربي

الوكالة الوطنية للطرق السريعة
الوكالة الوطنية الجزائرية للطرق السريعة  -وحدة إدارة المشروع
إعادة تحديد خطة إدارة النفايات الصلبة
الوطنيالبلدية في مدينة البويرة وتحديد الدعم الفني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ومتطلبات التدريب على المستوى
المصارف المصرية ،صناديق رأس المال السهمي
برنامج بناء القدرات للقطاع المالي لصالح المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
الخاص وغيرها من المؤسسات المالية
دراسة خاصة بالوضع أ
شركة الكهرباء المصرية
المثل بشأن توربينات الغاز التي تعمل بنظام الدورة المركبة
بنك تنمية الصادرات في مصر
مساعدة فنية إلى بنك تنمية الصادرات
البنك أ
مساعدة فنية للبنك أ
الهلي المصري
الهلي المصري
الجمهورية اللبنانية
وحدة إدارة المشروع لخدمات الصرف الصحي في جنوب لبنان
الجمهورية اللبنانية
مساعدة فنية للطرق السريعة اللبنانية
أغادير  -تحديث الخطة أ
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في وجدة
الساسية  -آفاق 2025
االستشارية
الفنية
الخبرة
وتقديم
دية
المحم
كهرباء
توليد
محطة
تحليل االنبعاثات من
ّ
المكتب الوطني للكهرباء
لتحسين الوضع
مشروع أغادير لمياه الصرف
الهيدروجينالصحي  -مكافحة مشاكل الروائح الكريهة والتآكل بسبب الوكالة المستقلة للخدمات المتعددة
انبعاثات كبريتيد
المملكة المغربية
برنامج تجديد المستشفيات
أ
المملكة المغربية
الدارة وتنظيم المرافق  -المرحلة الولى
برنامج تدريب ير أكِّز على إ
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في وجدة
وجدة  -تقييم الثر البيئي
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
أغادير  -دراسة جدوى بشأن عملية إعادة تدوير مياه الصرف الصحي
أ
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لصافي
التكيف
إدارة صافي  -دراسة الثر البيئي والمشورة لتخطيط عملية ُّ
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في وجدة
وحدة إدارة المشروع لخدمات الصرف الصحي
الجمهورية العربية السورية
دراسة جدوى الستحداث خيارات جديدة من أجل االستثمار في القطاع الخاص
الجمهورية العربية السورية
دراسة جدوى تمهيدية من أجل مشروع المياه والصرف الصحي في ريف دمشق
الجمهورية العربية السورية
دراسة جدوى تمهيدية لمشروع المياه والصرف الصحي في ريف الزبداني
الجمهورية العربية السورية
إعداد مدينة صناعية في دمشق ومشروع معالجة المياه والمياه المستعملة
جمهورية تونس
مساعدة فنية من أجل إنشاء وتطوير خمسة مجمعات للعلوم في تونس
والدارة للسواحل الشمالية لمدينة صفاقس جمعية الدراسات وإدارة السواحل الشمالية لمدينة
وحدة إدارة المشروع  -جمعية الدراسات إ
صفاقس
الشراف على أ
الشغال  -جمعية الدراسات وإدارة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس جمعية الدراسات وإدارة السواحل الشمالية لمدينة
إ
صفاقس

قيمة العقد أ
باللف يورو
50
570
1 373
851
780
200
48
110
200
100
2 895
199
160
779
198
8 513

قيمة العقد أ
باللف يورو

2 996
149
2 201
114
198
200
1 211
1 249
195
195

79
199
100
174
195
196
1 000
496
199
200
200
2 087
2 556
2 412
18 801
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توقيعات 2006

البلد

الجزائر
مصر
مصر
أ
الردن
لبنان
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
سورية
سورية
سورية
سورية
سورية
سورية
تونس
تونس
تونس

وصف عملية االستشارة الفنية

المروج
ِّ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تنفيذ خطة إدارة مخلّفات النفايات الصلبة البلدية في والية وهران
جمهورية مصر العربية
مشروع مكافحة التلوث الصناعي في مصر  -المرحلة الثانية
تمويل القطاع الخاص في مصر  -تحديد الثغرات وإمكانية عمليات رأس المال المخاطر بنك االستثمار أ
الوروبي
أ
المملكة الردنية الهاشمية
دراسة جدوى للمرحلة  2والمرحلة  3من طريق عمان الدائري
بنك بيبلوس  -لبنان
الدعم التشغيلي لصندوق جديد لرأس المال السهمي الخاص
المملكة المغربية
مساعدة فنية إلدارة الطرق والمرور من أجل البرنامج الريفي الوطني الثاني للطرق
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (وجدة)
دراسة بشأن التعريفات لمشروع وجدة للصرف الصحي
البنية أ
المملكة المغربية
الساسية للإسكان االجتماعي  -مساعدة فنية لشركة العمران القابضة
المملكة المغربية
دراسة التمويل بالغ الصغر في المغرب
المملكة المغربية
مشروع دراسة اختصاصات القطاع الصحي
الجمهورية العربية السورية
مشروع المياه والمرافق الصحية في ريف دمشق  -دراسة هيدرولوجية
دراسة جدوى لتطوير خيارات جديدة من أجل المرحلة الثانية في استثمارات القطاع
الجمهورية العربية السورية
الخاص
الجمهورية العربية السورية
استعراض وتقييم االحتياجات المستقبلية لخدمات السرطان
المؤسسة العامة السورية لالتصاالت
دعم لوحدة إدارة المشروع في المؤسسة العامة السورية لالتصاالت
الجمهورية العربية السورية
مساعدة فنية إلى ميناء طرطوس
الجمهورية العربية السورية
دراسة بشأن التعريفات في ما يتعلق بقطاع المياه في سورية
أ
ونسية للبنك
برنامج المساعدة الفنية من أجل الوسطاء الماليين لبنك االستثمار الوروبي في تونس الشركة ال ّت ّ
البيئة وتنمية بلدان العالم الثالث
تعزيز منظمة إندا العالم العربي ()ENDA
قرضا
تدريب مديري الجمعية التونسية لالستثمار برأس المال المخاطر التي تتلقّى
ً
المخاطر
المال
أس
ر
ب
لالستثمار
التونسية
الجمعية
ِ
مشروطاً ”لدعم القطاع الخاص“ في إطار صندوق رأس المال المخاطر
فنية إلى القطاع المالي
مساعدة
المرحلة أ
التونسي لتمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم بنوك وسيطة
الولى  -صياغة االختصاصات
أ
الص
دراسة
التمويل بالغ ِ
أ
غر في مصر ،وغزة والضفة الغربية ،والردن ،ولبنان ،وسورية وزارة المالية
 تحديد الدوات المناسبةأ
الص
دراسة
التمويل بالغ ِ
تحديد أ
غر في مصر ،وغزة والضفة الغربية ،والردن ،ولبنان ،وسورية وزارة المالية
الدوات المناسبة
أ
أ
بنك االستثمار الوروبي
تقييم متوسط الجل لصندوق الدعم الخاص بفيميب
تمويل
المخاطرالقطاع الخاص في المغرب وتونس  -تحديد الثغرات وإمكانية عمليات رأس المال وزارة المالية

تونس
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
المجموع

توقيعات 2007

البلد

مصر
أ
الردن
أ
الردن
المغرب
المغرب

وصف عملية االستشارة الفنية

تنفيذ المشروع الثاني للتحكم في التلوث الصناعي في مصر
وضع دراسة جدوى إلنشاء صندوق أموال ابتدائية ورأس المال المخاطر
النمائي
خطة رئيسية لممر عمان إ
مشروع الصرف الصحي في أغادير  -إعادة التدوير وتحسين استخدام الغاز الحيوي
مشروع للصرف الصحي ومعالجة الصرف الصحي في منطقة بني مالل  -دراسة بشأن
أ
الثر البيئي ومكافحة التلوث الصناعي
دراسة أ
الثر البيئي على المرحلة الثانية للمشاريع الهيدروليكية التابعة للمكتب الوطني
للكهرباء
صندوق ميزانين
مشروع صرف المجارير في سيبو  -دراسة مدى االستعداد للمساهمة بالدفع
مشروع صحي  -دراسة آ
الثار البيئية
مشروع صحي  -إعداد مشاريع تأهيل بالمستشفيات
معالجة مياه الصرف ومعالجة المياه والكدارة في ستاط
مدينة عدرا الصناعية
مشروع للمياه والصرف الصحي في ريف دمشق  -تنمية مؤسسية وتغيير تنظيمي
مشروع للمياه والصرف الصحي في ريف دمشق  -دعم إدارة المشروع الدولي
مساعدة فنية لمشاريع توزيع ونقل الكهرباء
دراسة خيارات تنفيذ الخط أ
الخضر لمترو دمشق
آفاق  - 2020شرح برنامج االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث في
البحر المتوسط

المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
سورية
سورية
سورية
سورية
سورية
إقليمي
المجموع
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المروج
ِّ

قيمة العقد أ
باللف يورو

199
200
137
2 000
166
1 484
75
3 428
5
180
178
1 004
140
3 000
1 025
142
1 110
200
98
30
147

200
165
183
15 495

قيمة العقد أ
باللف يورو

2 799
جمهورية مصر العربية
المملكة أ
199
الردنية الهاشمية
المملكة أ
1 998
الردنية الهاشمية
50
الوكالة المستقلة للخدمات المتعددة في أغادير
الوكالة المستقلة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء في 192
تادلة
المكتب الوطني للكهرباء
صندوق ميزانين الرأسمالي
مشروع المكتب الوطني للكهرباء
المملكة المغربية
المملكة المغربية
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الشاوية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
المؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء
الجمهورية العربية السورية
بنك االستثمار أ
الوروبي

176
195
198
194
1 000
169
70
3 401
3 903
200
2 468
198
17 411

المرفقات

توقيعات 2008

البلد

فلسطين
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
سورية
سورية
سورية
المجموع

توقيعات 2009

البلد

المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
سورية
سورية
سورية
تونس
تونس
إقليمي
المجموع

توقيعات 2010

البلد

مصر

أ
الردن
المغرب
سورية
سورية
تونس
تونس
المجموع

توقيعات 2011

البلد

لبنان
لبنان
المغرب
المغرب
تونس
تونس
تونس
تونس
المجموع

وصف عملية االستشارة الفنية

المروج
ِّ

قيمة العقد أ
باللف يورو

مساعدة فنية لتطوير شبكة الكهرباء
برنامج الصرف الصحي في حوض سيبو  -الدعم لتخطيط وتشغيل خدمات الصرف
الصحي الحضري
برنامج الصرف الصحي في حوض سيبو  -تقديم المساعدة التقنية إلى وحدة إدارة
المشروع
إنشاء محطة جوية جديدة في مطار مراكش  -المنارة  -دراسة جدوى وتأطير بيئي
واجتماعي
قطاع الصحة  -تنفيذ برنامج االستثمار للمستشفيات
مساعدة فنية لتنفيذ مشروع البنية التحتية للبلديات
مساعدة فنية للمرحلة الثانية من مرفق االئتمان الخاص بالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة
الحجم
الدعم من أجل االستراتيجية الوطنية للسرطان  -دراسات جدوى فيما يتعلق بمركزي
السرطان في حلب وحمص

السلطة الوطنية الفلسطينية
المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب

199
1 048

المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب

1 391

المكتب الوطني للموانئ
المملكة المغربية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية

162
6 695
200
2 800

الجمهورية العربية السورية

1 554
14 048

وصف عملية االستشارة الفنية

المروج
ِّ

قيمة العقد أ
باللف يورو

مساعدة فنية لتنفيذ مشاريع وفورات في الطاقة "المراجعة الحسابية المثلى"
()Audit Optima
مشروع مراجعة سالمة الطرق
دراسة  -خط سريع بين القنيطرة وطنجة
صندوق الكربون الخاص بالمغرب
مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في ريف مدينة حلب
مساعدة فنية لمرافق الرعاية الصحية
مساعدة فنية إلعداد مشروع مياه الشرب ومياه الصرف الصحي في مدينة بانياس
مساعدة فنية إلى شركة تونس للطرقات السريعة من أجل طريق السيارات بين صفاقس
وقابس
مساعدة مع تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع االستثمار وبرنامج المساعدة الفنية التابع
للديوان الوطني للتطهير
برنامج االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث في البحر المتوسط

المكتب الوطني للكهرباء
الشركة المغربية لطرق السيارات
المكتب الوطني للسكك الحديدية
اليداع والتدبير
صندوق إ
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية تونس

179
75
199
83
2 136
233
200
35

الديوان الوطني للتطهير
بنك االستثمار أ
الوروبي

2 800
7 198
13 138

وصف عملية االستشارة الفنية

المروج
ِّ

قيمة العقد أ
باللف يورو

مشروع نقل الكهرباء في مصر  -مستشار فني لفترة قصيرة
خدمات استشارية لدراسة الجدوى بشأن مشروع دعم عمليات شركة مياه أ
الردن
(مياهنا)
مشروع صحي  -الجانب التنظيمي
دعم لوحدة تنفيذ المشروع في مشروع محطة دير علي الثانية للكهرباء
مساعدة فنية لتنفيذ مشروع البنية التحتية للبلديات والبيئة في سورية
مساعدة فنية لشركة تونس للطرقات السريعة
دراسة بشأن تطوير الخطة الرئيسية للمرافق الصحية للعاصمة تونس الكبرى

شركة استشارات هندسية وعلمية بيئية واقتصادية
()COWI
المملكة أ
الردنية الهاشمية
المملكة المغربية
المؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء
الجمهورية العربية السورية
شركة تونس للطرقات السريعة
المكتب الوطني للصرف الصحي

وصف عملية االستشارة الفنية

المروج
ِّ

دراسة جدوى من أجل مرفق تمويل كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة
مساعدة فنية لدعم مشروع المياه والصرف الصحي في جنوب لبنان
برنامج المكتب الوطني للكهرباء للتقييم البيئي االستراتيجي  -برنامج صرف صحي
برنامج تحديث وإعادة تنظيم المستشفيات  -بعد استثماري ،المغرب
مساعدة فنية لهيئة الطرق السريعة بشأن رسوم المرور
دراسة جدوى لدعم مشروع قطاع النقل في صفاقس
دراسة من أجل الطرق السريعة القيروان ،سيدي بوزيد ،القصرين ،وقفصة
دراسة جدوى من أجل الطريق الدائري لتونس الكبرى

بنك لبنان
الجمهورية اللبنانية
المكتب الوطني لمياه الشرب
المملكة المغربية
الهيئة التونسية للطرق السريعة
جمهورية تونس
جمهورية تونس
جمهورية تونس

195
380
2 774
3 606
3 907
1 368
1 186
13 416

قيمة العقد أ
باللف يورو

115
850
131
4 515
160
607
4 534
2 644
13 556
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توقيعات 2012

البلد

وصف عملية االستشارة الفنية

المروج
ِّ

وصف عملية االستشارة الفنية

المروج
ِّ

السلطة الوطنية المعنية أ
إطار سياسة إعادة التوطين وخطة عمل إلعادة التوطين في ما يتعلق بمشروع الخط
بالنفاق
الثالث لمترو القاهرة (المرحلة الثالثة)
المكتب الوطني للكهرباء
فرص تنويع مصادر الغاز الطبيعي في المغرب
دراسة تجريبية لمشروع يدعم تنمية المناطق الداخلية ضمن
مشروع إلنشاء مجمعات جمهورية تونس
صناعية وتكنولوجية وتطوير مجمعات افتراضية (قطب الغزالة)
جمهورية تونس
تحسين السالمة على شبكة الطرق التونسية

مصر
المغرب
تونس
تونس
المجموع

توقيعات 2013

البلد

مساعدة سلطة المياه الفلسطينية على تنفيذ مشروع إلمداد غزة بالمياه وتحلية مياه
البحر (المرحلة أ)
الخطة الكبرى للطرق والنقل
مساعدة فنية لتنفيذ مشروع تحديث شبكة الكهرباء
مساعدة فنية للوحدة المركزية إلدارة المشاريع ( )UCGPالخاصة بتحديث الزراعة
المروية في محيط الغرب ،والحوز وسوس ماسة (البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري المملكة المغربية
 شريحة .) 3 PNEEIوضع خطط كبرى
للصرف الصحي في محافظات سوسة ،والمهدية ،وصفاقس ،وقابس ،الديوان الوطني للتطهير
ومدنين وقفصة  -تونس
جمهورية تونس
دراسة جدوى إلنشاء وصلة دائمة بين الطريق السريع  A4ومدينة بنزرت في تونس

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة الوطنية الفلسطينية

فلسطين
فلسطين
فلسطين
المغرب
تونس
تونس
المجموع

توقيعات 2014

البلد

فلسطين
أ
الردن
لبنان

وصف عملية االستشارة الفنية

تحول المركز العربي للتنمية الزراعية (أكاد)
مساعدة فنية لدعم عملية ُّ
استشارات فنية لدعم برنامج معجل ينفذ في إطار مبادرة فضاء من أجل المتوسط
دراسة جدوى لخط السكك الحديدية بين طرابلس وبيروت
المصادر الرئيسية للتلوث في البحر المتوسط
برنامج االستثمار المعني بالقضاء على
لالتحاد أ
الوروبي حول المياه ومياه الصرف وإدارة
البرنامج االستشاري للجوار التابعالنفايات الصلبة

إقليمي
المجموع
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المروج
ِّ

العربي للتنمية الزراعية
سيجري تحديد الطرف المناظر
الجمهورية اللبنانية
بنك االستثمار أ
الوروبي

قيمة العقد أ
باللف يورو
170
155
61
833
219 1

قيمة العقد أ
باللف يورو
2 379
1 600
999
1 250
960
2 049
9 237

قيمة العقد أ
باللف يورو

248
676
2 000
6 000
8 924

المرفقات
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قائمة العمليات المعتمدة في إطار الصندوق االستئماني الخاص.3
بفيميب حتى نهاية كانون أ
2014  ديسمبر/الول
نوع المساعدة
)دراسة (أخرى

الميزانية
تاريخ موافقة جمعية
للصندوق أ
باللف
الجهات المانحة
االستئماني الخاص بفيميب يورو

القطاع

195.00

 مايو/ أيار5

المالي

دراسة

199.90

 أبريل/ نيسان11

التنمية الحضرية

دراسة
دراسة
)دراسة (أخرى

150.00
180.00
1,000.00

 نوفمبر/ تشرين الثاني5
 كانون أ6
 ديسمبر/الول

المالي
المالي
البيئة والمياه

استشارة فنية

300.00

استشارة فنية
دراسة
رأس المال المخاطر

400.00
200
5,000.00

استشارة فنية

194.60

دراسة

200.00

استشارة فنية
دراسة

500.00
35.00

دراسة

300.00

دراسة

25.00

دراسة

37.00

أنشطة االستشارات الفنية
)(إعداد المشاريع
)دراسة (أخرى
أنشطة االستشارات الفنية
)(إعداد المشاريع
)دراسة (إعداد المشاريع

2,000.00

597.39

 مايو/ أيار5

النقل

دراسة

189.00

 مايو/ أيار5

الطاقة

دراسة

195.00

 مارس/ آذار5

الطاقة

استشارة فنية
دراسة

700.00
200.00

دراسة
دراسة
دراسة

80.00
200.00
180.00

دراسة

200.00

 مارس/ آذار6 رأس المال البشري
 يوليو/ تموز6 المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
 يوليو/ تموز6
المالي
أ
 ديسمبر/ كانون الول6
الطاقة
 مارس/ آذار7
 الصرف/المياه
الصحي
 مارس/ آذار7
البيئة والمياه

دراسة
دراسة

70.00
185.00

 نوفمبر/ تشرين الثاني7
 نوفمبر/ تشرين الثاني7

المالي
التنمية الحضرية

استشارة فنية
دراسة
حلقات دراسية

500.00
750.00
450.00

 مارس/ آذار8
 مارس/ آذار8
 مارس/ آذار8

المالي
جميع القطاعات
جميع القطاعات

200.00
500.00

اسم العملية

البلد

Examining the access of small firms to sustainable forms of الجزائر
external finance
Project Preparation and Implementation Study in the Framework
مصر
of the “Integrated and Sustainable Community Development
Programme (ISCDP)
Securitisation of workers' remittances: test case in Lebanon
لبنان
Examining the promotion of long-term private saving المغرب
Private type management and operation of the Public Irrigation المغرب
systems in FEMIP countries: a test case in Morocco
Incubators Network (RMIE) المغرب

 يونيو/ حزيران9 المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
 كانون أ9
 ديسمبر/الول
التنمية الحضرية
Urban operation in Medina/Meknes
 يونيو/ حزيران12
المالي
Reinforcing competitiveness for job creation in Morocco
 نوفمبر/ تشرين الثاني9
البحث والتطوير
Middle East Venture Capital Fund
واالبتكار
 أبريل/ نيسان10
البحث والتطوير
Technical Assistance to Palestine ICT Incubator
واالبتكار
 يونيو/ حزيران12
 جميع القطاعاتStudy on the Employment Impact of European Investment Bank
(EIB) Infrastructure Investments in Mediterranean Partner
Countries (MPCs)
 يناير/ كانون الثاني13 رأس المال البشري
FEMIP Secondment Programme
 فبراير/ شباط13
 جميع القطاعاتSupport for the dissemination of the FEMIP Trust Fund-funded
activities in the FEMIP region
 مارس/ آذار13
 جميع القطاعاتStrengthening cooperation with EU bilateral agencies and public
banks for joint initiatives in the Mediterranean Partner Countries
 أغسطس/ آب13
المالي
Study on enabling SME access to growth capital markets via
dedicated SME Exchange markets (SMEx initiative)
أ
 أكتوبر/ تشرين الول13 رأس المال البشري
Feasibility study on diaspora and start-up programme PACEIM
(Programme d’Aide à la Création d’Entreprises Innovantes en
Méditerranée)
 أبريل/ نيسان14
 النقلIncreasing the Impact of the Southern Neighbourhood Advisory
Programme for the Transport Sector (“SNAP-T”)
 يناير/ كانون الثاني5
المالي
Improving efficiency of workers' remittances
 مايو/ أيار5
المالي
Financial Sector Support programmes - METAC I and II

المغرب
المغرب
فلسطين
فلسطين
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي

Logistic needs in the MPCs: Potential for the development of a
logistic platform network
Financial mechanism for the development of renewable energy
and energy efficiency
Clean Development Mechanism (CDM) - Project Identification in
FEMIP Countries
FEMIP Internship Programme (phase I)
Analysis of tourism strategies and policies in FEMIP countries

إقليمي

Review on existing trade finance services for Euromed trade
Potential for biofuel production in FEMIP countries
Study Programme with Blue Plan

إقليمي
إقليمي
إقليمي

Identification and removal of obstacles to the extended use of
wastewater in agriculture
A Review of the Economic and Social Impact of Microfinance
Strategies for the regeneration of Medinas in the Mediterranean
area
Financial sector support programs - METAC II
PPP Legal Frameworks in the FEMIP region
Dissemination window for FTF studies

إقليمي
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إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي

إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
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المرفقات

استشارة فنية
دراسة

850.00
200.00

 سبتمبر/ أيلول8
 البيئة/الطاقة
 أبريل/ نسيان9 المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
 أبريل/ نسيان9
الطاقة
 أبريل/ نسيان9
جميع القطاعات
 يوليو/ تموز9
جميع القطاعات
 أبريل/ نيسان10
البحث والتطوير
واالبتكار
 أبريل/ نيسان10
النقل
أ
 أكتوبر/ تشرين الول10
النقل
 أبريل/ نيسان11
التنمية الحضرية
 أبريل/ نيسان11
المالي

دراسة
استشارة فنية
دراسات
دراسة

350.00
500.00
400.00
500.00

دراسة
دراسة
استشارة فنية
دراسة

1,000.00
195.00
400.00
230.00

دراسة
استشارة فنية

160.00
200.00

 أبريل/ نيسان11
 أبريل/ نيسان11

المالي
الطاقة

دراسة

199.00

 أبريل/ نيسان11

المالي

استشارة فنية

250.00

استشارة فنية

200

 مايو/ آيار11 المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
 سبتمبر/ أيلول11
الطاقة

دراسة

250.00

 فبراير/ شباط12

التنمية الحضرية

استشارة فنية
استشارة فنية
دراسة

400.00
1,700.00
75.00

 فبراير/ شباط12
 فبراير/ شباط12
 فبراير/ شباط12

رأس المال البشري
جميع القطاعات
الطاقة

دراسة

150.00

استشارة فنية
دراسة
أنشطة االستشارات الفنية
)(تنفيذ المشاريع
أنشطة االستشارات الفنية
)(إعداد المشاريع
استشارة فنية
استشارة فنية
رأس المال المخاطر
استشارة فنية

500.00
450.00
350.00
2,000.00

 أبريل/ نيسان14

1.500.00
125.00
2,000.00
490.00

 يوليو/ تموز6
 يوليو/ تموز6
 يونيو/ حزيران8

استشارة فنية

160.00

استشارة فنية
استشارة فنية

200.00
100.00

استشارة فنية

4,000.00

رأس المال المخاطر

1,000.00

 فبراير/ شباط12 المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
 حزيران/ يونيو12
جميع القطاعات
أ
 ديسمبر/ كانون الول12
المالي
 أبريل/ نيسان14
جميع القطاعات

إقليمي
إقليمي

Mediterranean Solar Plan
Multipartner networking and learning centre
Cooperation Agreement between EIB and FEMISE
Broadband Access for FEMIP Countries

إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي

LOGISMED Euromed Logistics Platforms
Maritime Highways
Medinas 2030 Investment Programme
Mobilizing the Potential of Gulf Countries Sovereign Wealth
Funds for the Mediterranean Partner Countries
Mobile financial services in Mediterranean Partner Countries
Energy efficiency and renewable energy project preparation
programme in urban areas of the Mediterranean Partnership
Countries
Potential of Mesofinance for Job Creation in Mediterranean
Partner Countries
Support for the pre start-up of the Euro-Med Development
Centre (EMDC) for MSMEs
Implementation of Climate Change Mitigation and Adaptation
Projects under the Mediterranean Climate Change Initiative

إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي

Projects Identification Study under the Mediterranean Urban
Projects Finance Initiative
FEMIP Internship Programme (phase II)
PPP Agenda for Action in FEMIP
Evaluating Renewable Energy Manufacturing Potential in the
Mediterranean partner Countries
Enhancing the Impact of private Sector Development on
Democratic Transition in the Mediterranean Partner Countries
Space for MED with the European Space Agency
Study on Credit Intermediation for MSMEs in FEMIP
Enhancing the Impact of the PPP Project Preparation Facility
(the "MED 5P initiative")
Technical Advisory to support seed accelerators in the FEMIP
region
Cement sector reform programme
TA related to the Tunisian Seed Capital Fund
Seed Capital Fund
Adaptation of financial products to worker’s remittances AT
Tunisian Bank Union
Technical Assistance Business Angels

إقليمي

 يونيو/ حزيران9 المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
 أبريل/ نيسان11
جميع القطاعات
Competitiveness and employment challenges in Tunisia
 سبتمبر/ أيلول11
 الماليReinforcing Private Equity Regulation and Institutional Expertise
in Tunisia
 فبراير/ شباط12
المالي
Capacity Building in the Tunisian Microfinance Sector
(MicroMED)
 تشرين أ14
 أكتوبر/الول
 القطاع/ الماليTaysir – Subordinated loan to a greenfield MFI in Tunisia (under
الخاص
Impact investing enveloppe)

37 640
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البحث والتطوير
واالبتكار
أ
السمنت
المالي
المالي
المالي

Study Programme with the Blue Plan II
Mediterranean Business Development Initiative MBDI
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إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي

إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
سورية
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس
المجموع

 .4مسرد المصطلحات واالختصارات
AFD
BTK
CAMENA
CDC
CMI
CSP
DFID
EBRD
EC
ECOFIN
EEAS
EIB
ELM
EU
EUR
FDI
FEMIP
FEMISE
FNB
FTF
GIZ
ILO
IRENA
ISESCO
JWDS
KfW
LOGISMED
MeHSIP
MeHSIP-PPIF
MENA
MFIs
MPCs
MRI
MSMEs
MSP-PPI
NIF
OCEMO
PPPs
ReM
SMEs
SNAP-T
TA
UfM
UPFI
USD

الوكالة الفرنسية للتنمية
البنك التونسي الكويتي
العمال المتعلقة بالمناخ في الشرق أ
أ
الوسط وشمال أفريقيا
صندوق الودائع أ
والمانات
مركز التكامل المتوسطي
الطاقة الشمسية المركزة
وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة
المصرف أ
الوروبي للإنشاء والتعمير
المفوضية أ
الوروبية
المجلس االقتصادي والمالي
الدائرة أ
الوروبية للشؤون الخارجية
بنك االستثمار أ
الوروبي
القراض
التفويض أالخارجي في مجال إ
االتحاد الوروبي
يورو
أ
االستثمار المباشر الجنبي
أ
برنامج تسهيالت المشاركة واالستثمار الورومتوسطية (فيميب)
المنتدى أ
الوروبي المتوسطي لمعاهد العلوم االقتصادية
فرست ناشونال بنك
الصندوق االستئماني الخاص بفيميب
الوكالة أ
اللمانية للتعاون الدولي
منظمة العمل الدولية
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
السالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)
المنظمة إ
تنمية المرأة أ
الردنية
جمعية
أ
المجموعة المصرفية اللمانية
أ
شبكة البرامج اللّوجستية الورومتوسطية
برنامج االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث في البحر أ
البيض المتوسط
مرفق إعداد وتنفيذ المشاريع التابع لبرنامج االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية
للتلوث في البحر أ
البيض المتوسط
الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا
مؤسسات التمويل أ
الصغر
البلدان المتوسطية الشريكة
مبادرة االعتماد المتبادل
المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم
الخطة المتوسطية للطاقة الشمسية  -مبادرة إعداد المشاريع
مرفق االستثمار في الجوار
البيض المتوسطوالشرق أ
مكتب التعاون االقتصادي لمنطقة البحر أ
الوسط
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
قياس النتائج
المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
البرنامج االستشاري للجوار الجنوبي في قطاع النقل
االستشارة الفنية
االتحاد من أجل المتوسط
مبادرة تمويل المشاريع الحضرية
دوالر أمريكي

While material appearing in this report may be freely reproduced,
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Information Desk
+352 4379-22000 3
+352 4379-62000 5
info@eib.org U

European Investment Bank
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1 3
+352 437704 5
www.eib.org/femip

المكاتب الخارجية
مرص
ت
الشمال،
ال�ج
سي� ،ب
ي
أب راج نايل ي
الطابق التاسع،
 2005ج كورنيش النيل ،رملة بوالق
 11221القاهرة
+20 224619890 3
+20 224619891 5
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