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المرفق MED 5P

مبادرة االتحاد األوروبي لدعم إعداد مشاريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص
مرفق استشاري لبلدان الج وار في الجنوب

• لماذا الحاجة إلى مرفق استشاري إلع داد مشاريع الش راكة بين
القطاعين العام والخاص لبل دان الج وار في الجنوب ؟
• ما هو المرفق االستشاري إلع داد مشاريع الش راكة بين القطاعين العام
والخاص في جنوب المتوسط (المرفق )MED 5P
وما هو نوع الدعم الذي يقدمه؟
• كيف يمكن للمستفيدين المحتملين طلب دعم من المرفق
 MED 5P؟

لماذا الحاجة إلى مرفق استشاري إلعداد مشاريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص
لبلدان الج وار في الجنوب؟
البنية األساسية تشكل إحدى األولويات
في بلدان الجوار في الجنوب...
تعي ����ش بل دان الج ����وار في الجن ����وب فترة من
التحوالت الجارفة تُعزى أس ����بابها إلى ع وامل
عديدة ،م ����ن بينها رك ����ود النم ����و االقتصادي
وارتفاع معدالت البطالة .ويتفاقم ه ذا الوضع
في معظم بل ����دان المنطقة بس ����بب فج وات
البنية األساسية المهمة ،ما يحد من القدرة
التنافس ����ية ويصيب الم واطنين باإلحباط مع
سوء الخدمات على حد س واء.
ويع ����د التس ����ارع ف ����ي االس ����تثمار ف ����ي البنية
األساس ����ية م ����ن األم ����ور األساس ����ية لس ����د هذه
الفج وات وإعادة تنش ����يط النم ����و وخلق فرص
العمل .عالوة على ذلك ،ينبغي إيالء اهتمام
أكب ����ر الس ����تدامة االس ����تثمارات ف ����ي البني ����ة
األساس ����ية ونوعية الخدم ����ات الت ����ي تقدمها
للم واطنين.
 ...وثمة احتياج شديد لالستثمارات
ويق ����در حج ����م االس ����تثمارات الالزم ����ة لس ����د
فج ����وات البني ����ة األساس ����ية ف ����ي المنطق ����ة
المتوسطية بحلول عام  2020بما يقرب من
 23بليون يورو سنو ًي ا.
ومن شأن هذه االستثمارات تقديم مساهمة
حيوية للمحافظة عل ����ى معدالت النمو عند
مس ����تويات مماثل ����ة لتل ����ك المس ����جلة في
الماض ����ي وتالفي الت راج ����ع الهيكلي في هذه لذلك ،يتطل ����ب تحقيق حجم اس ����تثمارات
كافية لسد فج وات البنية األساسية مشاركة
االقتصادات.
أكبر من جانب القطاع الخاص على مستوى
ضرورة إش راك القطاع الخاص في تقديم تقديم خدمات البنية األساسية.
وإلى جانب الم وارد المالية ،من ش ����أن تعزيز
خدمات البنية األساسية...
أيض ا تعبئة
وفي الوقت الحالي ،تتجاوز عملية التسارع نطاق مش ����اركة القطاع الخ ����اص ً
في االس ����تثمار في البنية األساس ����ية القدرات مزيد م ����ن الخب ����رة الفنية لتنفيذ وتش ����غيل
المالية لغالبية حكومات بل ����دان الج وار في مش ����اريع بنية أساسية أكثر اس ����ت دامة وتركز
الجن ����وب ،بالرغ ����م م ����ن الم ����وارد الضخم ����ة على المستخدم.
المقدمة من المؤسسات المالية الدولية.

...لكن ثمة عوائق يتعين تخطيها
ويعتبر عدد مشاريع الش راكة بين القطاعين
مالي ا في
العام والخاص التي حقق ����ت ختا ًم ا ً
بل ����دان الج وار ف ����ي الجنوب أق ����ل بكثير مما
تحقق في مناطق نامية أخرى.
وأبرزت دراسة 1أج راها بنك االستثمار األوروبي
في البل دان المتوس ����طية الش ����ريكة عد ًدا من
الع وامل التي تقف حائ ًال أمام مشاركة القطاع

 1تتاح الدراسة حول «اإلطارين القانوني واملالي للش راكة بني القطاعني العام واخلاص في البل دان املتوسطية الشريكة» على العن وان اإللكتروني:
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/femip-study-on-ppp-legal-and-financial-frameworks-in-the-mediterranean-partner-countries.htm
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الخاص في اس ����تثمارات البنية األساس ����ية في
دعم إعداد المشاريع هو الس��بيل إلزالة
المنطقة .ومن بين هذه الع وامل:
•محدودي ����ة الخبرة في مجال الش ����راكة بين العقبات التي تواجهها الش��راكات بين
القطاعين العام والخاص ف��ي المنطق��ة
القطاعين العام والخاص؛
يعمل كثير من بلدان الج ����وار في الجنوب
•ضعف اإلطارين القانوني والمالي؛
•محدودي ����ة الق ����درات وع ����دم كفاي ����ة الم وارد على تطوير الخب رات في مجال الش راكة بين
المتاح ����ة إلع ����داد مش ����اريع الش ����راكة بي ����ن القطاعي ����ن العام والخاص وإج ����راء إصالحات
لتعزيز مش ����اركة القطاع الخاص.
القطاعين العام والخاص.
بيد أنه برغم إج راء إصالحات كبيرة ،ال يزال
معظم البلدان في المنطقة يواجه صعوبات
مادية في صياغة مشاريع ش راكة قيد التنفيذ

بين القطاعين العام والخاص قابلة للتمويل
المصرفي ،إذ يقف ارتفاع التكاليف وتعقد
عملية إع داد الش راكات بين القطاعين العام
والخاص عقبة أمام الس ����لطات المشترية ال
س ����بيل إلى تخطيها.
وال يحول ذل ����ك دون تنفيذ مش ����اريع البنية
األساس ����ية المهم ����ة فحس ����ب ،ب ����ل يعرق ����ل
مواصلة زيادة قدرة الش ����راكة بين القطاعين
الع ����ام والخاص ،إذ تظ ����ل أطر الش ����راكة بين
القطاعين العام والخاص التي جرى إصالحها
خارج االختبار إل ����ى ح ����د كبي ����ر.
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عرض المرفق MED 5P
ُي عد المرفق ( MED 5Pالمعني بإع داد مش���اريع الش���راكة بين القطاعين العام والخاص) مرف ًق ا استشار ًي ا ،الهدف من إنشائه دعم
السلطات العامة في مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس في عملية إع داد مشاريع البنية األساسية المقامة في إطار الش راكة بين
القطاعين العام والخاص وش رائها وتنفيذها.
ما هي مهمة المرفق  MED 5P؟
يدعم المرف ����ق  MED 5Pإع داد المش ����اريع
الفردي ����ة المقام ����ة ف ����ي إط ����ار الش ����راكة بي ����ن
القطاعين العام والخاص وش راءها وتنفيذها.
ويش ����مل الدع ����م المق ����دم م ����ن المرف ����ق
 MED 5Pما يلي:
•منح لتمويل االستشارات الفنية والقانونية
والمالي ����ة الالزمة إلقامة مش ����اريع فردية في
إطار الش راكة بين القطاعين العام والخاص
وتنظيمها وش رائها؛
•دعم فن��ي لش ����راء العمليات االستش ����ارية
الممولة بفضل المنح المقدمة من المرفق
 MED 5Pواإلش راف عليها.
ما هي أهداف المرفق MED 5P

المتوخاة وكيف يساهم في تنفيذ
السياسة العامة لالتحاد األوروبي؟
يتمثل الهدف الرئيسي للمرفق MED 5P
في إزال ����ة العقب ����ات التي ي واجهه ����ا عدد من
مشاريع الش راكة بين القطاعين العام والخاص
ف ����ي كل من مص ����ر واألردن ولبن ����ان والمغرب
وتونس .ومن المتوقع أن ُي حدث عمل المرفق
أثرا حفا ًزا في المجاراة
 MED 5Pعند ذلكً ،
وأن يروج الس ����تخ دام أكبر وأكثر كفاءة لنظم
الش راكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ
استثمارات البنية األساسية في المنطقة.
وتصم ����م عملي ����ات المرف ����ق MED 5P
للمساهمة في تنفيذ أه داف السياسة العامة
لالتح ����اد األوروب ����ي ف ����ي البل ����دان المعني ����ة.
وسيس ����عى المرفق بصورة خاص ����ة من خالل
عملياته إلى المساهمة في ما يلي:
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•إح راز تقدم نحو إنشاء بنية أساسية متكاملة
في جميع أنحاء المنطقة المتوسطية؛
•الترويج لممارس ����ات الحكم السليم على
مس ����توى ش ����راء مش ����اريع الش ����راكة بي ����ن
القطاعين العام والخاص؛
•التخفيف من آث ����ار تغير المناخ والتكيف
معها.
ما هي األط راف المشاركة في المرفق
 MED 5P؟
أنش ����ئ المرف ����ق  MED 5Pفي إط ����ار مبادرة
مش ����تركة يقودها بنك االس��تثمار األوروبي
بالتعاون مع منظمات أخرى شريكة للمرفق
وهي :الوكالة الف رنسية للتنمية والمصرف
األوروبي لإلنش��اء والتعمي��ر والمجموعة
المصرفية األلمانية .و ُي ش ����ارك االتحاد من
أجل المتوسط في اللجنة التوجيهية للمرفق
بصفة م راقب.
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من ُي مول المرفق  MED 5Pوما هي
الموارد المتاحة؟
ُي مول االتحاد األوروب��ي المرفق MED 5P
من خالل مرفق االس ����تثمار في الج وار التابع
للمفوضية األوروبية (المديرية العامة للتنمية
والتعاون -أوروب إيد).
و ُي توق ����ع أن يس ����تفيد المرف ����ق MED 5P
بش ����كل عام من ميزانية يبل ����غ إجماليها 15
مليون يورو ،ج ����رى بالفعل توفي ����ر  5ماليين
يورو منها كدفعة أولى.
هل بدأ تشغيل المرفق MED 5P؟
ب ����دأ المرفق  MED 5Pأنش ����طته ف ����ي آذار/
حالي ا تقديم الطلبات
مارس  2014ويمكن ً
للحصول على دعم من ه ذا المرفق.

الدعم المتاح
خب راء من المنظمات الشريكة له ،من المركز
األوروب ����ي للخب ����رة في مج ����ال الش ����راكة بين
القطاعين الع ����ام والخاص 3أو م ����ن الكيانات
األخرى ذات الصلة من أجل دعم المس ����تفيد
عن ����د ش ����راء االستش ����ارات الممولة م ����ن منح
المرف ����ق  MED 5Pواإلش ����راف عليه ����ا.
ويستطيع المرفق  ، MED 5Pبحسب كل
حالة ،العمل بمثابة:
•«وس��يط أمي��ن» يعم ����ل إل ����ى جان ����ب
المس ����تفيد ومستشاريه ويس ����دي مشورة
تتسم باالس ����تقالل والحسم مع المحافظة
على مستوى من االنفصال؛ أو
•«مستشار رئيسي» يتولى اإلدارة المباشرة
لالستش ����اريين نيابة عن المستفيد وذلك
في إطار والية محددة مسندة إليه.

ما هو نوع الخدمات االستشارية في مجال
الش راكة بين القطاعين العام والخاص
التي يمكن تمويلها بفضل المنح
المقدمة من المرفق  MED 5P؟
يمك ����ن للمن ����ح المقدم ����ة م ����ن المرف ����ق
تمول االستش ����ارات القانونية
 MED 5Pأن ِّ
والفنية والمالية .وتستخدم هذه المنح عادة
لتمويل ما يلي:
•إج راء تقييم الجدوى التمهيدية لمشروع
محتمل في إطار الش ����راكة بين القطاعين
العام والخاص؛
•إع داد دراسة جدوى لمش ����روع محتمل في
إطار الش راكة بين القطاعين العام والخاص؛
•إسداء المشورة بشأن المعاملة التجارية
والمالية من أجل تنظيم مش ����روع ش ����راكة
بي ����ن القطاعي ����ن الع ����ام والخ ����اص وش ����رائه
وتنفي ����ذه وذلك خالل مرحل ����ة متقدمة من هل هناك حاجة إلش راك المستفيدين في
تمويل جزء من العمليات االستشارية
عملية اإلع داد.
للمرفق  MED 5Pالمقدمة لهم؟
يجوز أن ُي طلب إلى المستفيدين من المرفق
من يت ولى ش راء الخدمات االستشارية
 MED 5Pالمشاركة في تمويل جزء محدود
المم ولة من المرفق MED 5P؟
م ����ن ا لتكلف ����ة ا لمرتبط ����ة با لعملي ����ات
تجري عملية ش ����راء االستشارات الممولة من االستشارية.
المرف ����ق  MED 5Pإم ����ا م ����ن جان ����ب بنك إال أنه يمكن ف ����ي بعض الح ����االت المحددة
االس ����تثمار األوروبي (المس ����ؤول الرئيسي عن (المشاريع ذات المعالم اإلنمائية على سبيل
العمليات االستشارية للمرفق  ) MED 5Pالمث ����ال) الحص ����ول عل ����ى إعف ����اء م ����ن ه ����ذه
أو من جانب المستفيد.
المساهمة أو ردها.
وينبغي أن تت واف ����ق اإلج ����راءات المتبعة عند
ش راء المس ����تفيد لالستش ����ارات الممولة من
المرف ����ق  MED 5Pم ����ع سياس ����ات الش ����راء
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الخاصة ببنك االستثمار األوروبي.
هل يمكن للمستفيدين الحصول على
الدعم الفني عند ش راء االستشارات
المم ولة من المرفق MED 5P
واإلش راف عليها؟
باإلضاف ����ة إلى تمويل االستش ����ارات من خالل
المنح ،يس ����تطيع المرفق  MED 5Pحشد

هل الحصول على منح من المرفق
 MED 5Pمرهون بقرض أو أي دعم
مالي آخر مقدم من منظمة شريكة
للمرفق  MED 5P؟
إن الحص ����ول عل ����ى من ����ح م ����ن المرف ����ق
 MED 5Pغير مرهون بإش ����راك أي منظمة
شريكة للمرفق في تمويل المشروع المدعوم.
ما هي المدة التي تستغرقها العمليات
االستشارية للمرفق MED 5P؟
تحدد م ����دة العملي ����ات االستش ����ارية للمرفق
 MED 5Pعلى أساس كل حالة على حدة،
وذلك حسب احتياجات المشروع المدعوم.
وبالنظر إلى أن عملية إع داد مشروع الش راكة
بين القطاعين العام والخاص قد تتطلب بين
تقريب ����اُ ،ي توق ����ع أن تس ����تمر
���هرا
ً
 18و 24ش � ً
عمليات المرفق  MED 5Pفي غضون ه ذا
اإلطار الزمني.
ما الذي يحدث في حال إلغاء المشروع
خالل العملية االستشارية ؟
ينظر المرفق  MED 5Pف ����ي احتمال إلغاء
المش ����روع عن ����د الم وافق ����ة عل ����ى العمليات
االستش ����ارية .ويت ����اح دعم المرف ����ق من حيث
المبدأ ،للمشاريع التي تتضاءل فرص إلغائها
فحسب.
ويتف ����ق المرف ����ق  MED 5Pوالمس ����تفيد
بالنسبة لكل عملية على حدة ،على اعتماد
مس ����ار للعمل في حال إلغاء مش ����روع ما (أو
وقوع خلل نتيجة لحدث كبير) أثناء العملية
االستشارية.

 2للمزيد من املعلومات حول سياسات الش راء اخلاصة ببنك االستثمار األوروبي ،ميكنكم االطالع على املوقع اإللكتروني:
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-for-procurement-of-services-supplies-and-works-by-the-eib-for-its-own-account.htm
"
 3للحصول على املزيد من املعلومات حول املركز األوروبي للخبرة في مجال الش راكة بني القطاعني العام واخلاص ،ميكنكم االطالع على العن وان اإللكترونيhttp://www.eib.org/epec:
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كيف يمكن طلب الحصول على الدعم؟
كيف يمكن التقدم بطلب للحصول
على دعم المرفق  MED 5P؟
يتعين على المس ����تفيدين المحتملين في
مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس مخاطبة
منظمة ش ����ريكة للمرفق  MED 5Pلتكون
بمثابة ش ����ريك داعم والتعاون معها في إع داد
طل ����ب الحص ����ول عل ����ى تموي ����ل المرف ����ق
.MED 5P
وعادة م ����ا يعم ����ل المس ����تفيد المحتمل مع
الشريك ال داعم لترشيح مش ����روع ش راكة جيد
بي ����ن القطاعين العام والخ ����اص ويتعاونان م ًع ا
لتحديد الخدمات االستشارية الالزمة والدعم
الذي س ُي قدم من المرفق .MED 5P
ويقدم الشريك ال داعم عند االنتهاء من عملية
مقترح ا للجن ����ة التوجيهية للمرفق
التحديد
ً
 MED 5Pللم وافقة عليه.
ليس بإمكان المس��تفيدين المحتملين
التقدم بمفردهم بطلب للحصول على دعم
م��ن المرف��ق  .MED 5Pفالمنظم��ات
الش��ريكة للمرفق تس��تطيع ه��ي وحدها
تقديم المقترحات.

ما هي المدة التي يستغرقها تقييم
ما هي مشاريع الش راكة المقب ولة بين
المرفق  MED 5Pلمقترح ما ؟
القطاعين العام والخاص؟
بإمكان المرفق  MED 5Pتفعيل الخدمات تختلف المدة المستغرقة في عملية تقييم
االستشارية للمشاريع المرش ����حة المستوفية المقترح ����ات بحس ����ب الحالة .وع ����ادة ،يتوقع
المستفيدون المحتملون الحصول على رد في
للشروط التالية فقط:
•أن تكون في أحد البل ����دان المقبولة :مصر غضون ثالثة أسابيع من تاريخ تقديم المقترح.
واألردن ولبنان والمغرب وتونس؛
التالية:
القطاعات
•أن تكون ذات صلة بأحد
ما هي المشاريع التي من المرجح أن
 النقل؛ُت عطى لها األولوية إذا ما أراد المستفيد
النفايات؛
 إدارةالمحتمل التقدم بطلب للحصول على
 المياه والمياه المستعملة؛دعم من المرفق  MED 5Pمن خالل
الطاقة والطاقة المتجددة؛بنك االستثمار األوروبي؟
البنية األساس ����ية االجتماعي ����ة والمعرفيةيتعاون بنك االستثمار األوروبي ،بصفته منظمة
والحضرية؛
•تُش ����ترى من خالل نظ ����ام ش ����راكة أو تكون ش ����ريكة للمرف ����ق  MED 5Pم ����ع النظ ����راء
احتمالي ����ة ش ����رائها ف ����ي إط ����ار ش ����راكة بين المقب ولين لتحديد المشاريع المرشحة الجيدة
وتصنيف الطلب ����ات لدعم اللجنة التوجيهية
القطاعين العام والخاص كبيرة.
للمرفق .MED 5P
باإلضاف ����ة إلى ذل ����ك ،ينبغي أن يك ����ون نطاق
ائم ا م ����ع توجهات
المش ����اريع المرش ����حة مت و ً
االستثمار في الج وار وينظر بنك االستثمار األوروبي في المشاريع
االستثمار الخاصة بمرفق
المثالي ����ة المرش ����حة مث ����ل مش ����اريع البني ����ة
4
التابع لالتحاد األوروبي.
األساس ����ية الكبرى المقامة في إطار الش ����راكة

 4للحصول على املزيد من املعلومات حول مرفق االستثمار في اجل وار التابع لالحتاد األوروبي  ،ميكنكم االطالع على العن وان اإللكتروني:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

6

املرف���ق  –MED 5Pمب���ادرة االحت���اد األوروب���ي لدع���م إع���داد مش���اريع الش���راكة ب�ي�ن القطاع�ي�ن الع���ام واخل���اص

بين القطاعين الع ����ام والخاص (انظر الجدول
أدناه) التي تحظى بدعم سياسي قوي ولديها
ق ����درات عالية لتك ����ون صفق ����ات مهمة (أي
صفقات تمكن من تنفيذ صفقات مماثلة
ف ����ي المنطقة) والتي تت وافر بش ����أنها دراس ����ة
جدوى تمهيدية إيجابية بالفعل .وبالنس ����بة

له ����ذه المش ����اريع المرش ����حة ،يقت ����رح بن ����ك
االستثمار األوروبي أن تحظى بإحدى عمليات
المرفق  MED 5Pالتي تس ����تهدف تمويل
االستشارات الخاصة بتنظيم الصفقة وإع داد
وثائق المناقصة.
ويستمر بنك االستثمار األوروبي في النظر في

مقترحات المشاريع الصغيرة أو تلك الخاصة
بالمش ����اريع األق ����ل تقد ًم ا .وفي ه ����ذه الحال،
يمك ����ن لبن ����ك االس ����تثمار األوروب ����ي تقديم
طلب ����ات للحص ����ول على دع ����م م ����ن المرفق
 MED 5Pإلج ����راء تقييم ����ات لدراس ����ات
الجدوى التمهيدية ودراسات الجدوى.

مصفوفة ترتيب األولويات لبنك االستثمار األوروبي وأه داف الدعم المقدم من المرفق  MED 5Pللمشاريع المرشحة
أولوية عليا
قيمة االستثمار

أعلى من  100مليون يورو

مدى استع داد المشروع ت وافر دراسة جدوى تمهيدية
حديثة وإيجابية
بيئة المشروع

أولوية متوسطة /منخفضة

خارج نطاق بنك االستثمار
األوروبي الخاص بمشاريع المرفق
MED 5P

بين  100مليون و 50مليون يورو

أدنى من  50مليون يورو

عدم ت وافر دراسة جدوى تمهيدية

ندرة البيانات الخاصة بالمشروع

•بيئة ِّ
ممك نة جيدة للش راكة بين •دعم سياسي تت راوح مستوياته
بين الجيد والمتوسط
القطاعين العام والخاص
•عدم تيقن محدود بالنسبة
• دعم سياسي مرتفع
للحالة النقدية والمالية

•عدم ت وافر الدعم السياسي
•حالة نقدية ومالية حرجة

مدى تعقد المشروع

تعقد طبيعي للمشروع

العقبات المحتملة التي من
الممكن تجاوزها على المدى
القصير والمتوسط

تعقد مرتفع حرج يتطلب إعادة
االتساق بالنسبة ألصحاب
المصلحة على المدى الطويل

هدف الدعم

تنظيم الصفقات وإع داد
المناقصات

دراسة جدوى تمهيدية أو دراسة
جدوى

عدم ت وافر الدعم
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برنامج تسهيالت املشاركة واالستثمار األورومتوسطية

يمكنكم إرسال استفساراتكم حول إمكانية
الحصول على دعم من المرفق  MED 5Pمن
خالل بنك االستثمار األوروبي إلى:
السيد Francesco Totaro
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U

+352 4379-87611
+352 4379-57611
med5p@eib.org

معلومات عامة
مكتب االستعالمات
3
5
U

+352 4379-22000
+352 4379-62000
info@eib.org

بنك االستثمار األوروبي:

European Investment Bank
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3
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+352 4379-1
+352 437704

حول فيميب
يجم��ع برنام��ﺞ تس��هيالت المش��اركة واالس��تثمار
األورومتوسطية )فيميب( تحﺖ مظلتﻪ طائفة واسعة
من الخدمات الت��ي يقدمها بنك االس��تثمار األوروبي
لدعم االقتص��اد والتنمية ف��ي البلدان المتوس��طية
الش��ريكة )الج زائر ومصر وإس��رائيل واألردن ولبنان
والمغرب وفلسطين وتونس(.
يبلﻎ حج��م التموي��ل المقدم من فيمي��ب الذي بدأ
نش��اطﻪ في ع��ام  ، 2002أكثر م��ن  14بلي��ون يورو
محد ًدا أولويتين لالستثمار وهما دعم القطاع الخاص
وتهيﺌ��ة بيﺌ��ة مواتي��ة لالس��تثمار .وخ��الل الفت��رة
 ،2020-2014يتوفر لفيميب م��ا ال يقل عن 9.6
بليون يورو تحﺖ تصرفﻪ لدعم مش��اريع في البلدان
المتوس��طية الش��ريكة .وباإلضاف��ة إل��ى عملي��ات
اإلق راض ،يق��دم فيميب مس��اعدات فني��ة وخدمات
استش��ارية ال س��يما عن طريق الصندوق االستﺌماني
الخاص بفيميب الذي يدعم إعداد وتطوير مش��اريع
بتموي��ل بلغ��ﺖ قيمت��ﻪ  130ملي��ون ي��ورو منذ عام
.2002

www.eib.org/femip

المرفقُ MED 5Pم مول بمبادرة من االتحاد األوروبي
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