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أثير المناخ على أنشطة إقراض البنك الأوروبي  توسيع نطاق ت
لالستثمار وتعزيزها.

في  عام  بشكل  لالستثمار  الأوروبي  البنك  هدف  يتجلى 
تحسين حياة الناس في المنطقة من خالل دعم البيئة والبنية 
من  الحجم،  ومتوسطة  الصغيرة  والشركات  والبتكار  التحتية 
الأوروبية  التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم  فإن صندوق  هنا 
المتوسطية لالستثمار والشراكة يشكل أداة هامة لتحقيق هذا 
التحتية  البنية  العالي. لقد استفاد عدد من مشاريع  الطموح 
دعم  من  القتصادي  للنمو  والضرورية  البنك  يديرها  التي 
الأوروبية  التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم  صندوق 
على   ،2015 العام  خالل  في  والشراكة  لالستثمار  المتوسطية 
عداد  لإ جًدا  الضرورية  التقنية  المساعدة  الخصوص  وجه 

المشاريع وتنفيذها.

ا  المانحة للصندوق دوًرا هاًم إضافة إلى ذلك، تلعب الجهات 
البنك يدرس  أن  البنك على تحقيق أهدافه، كما  في مساعدة 
المشورة  وتقديم  المنح  دمج  عمليات  استخدام  إمكانية  الآن 

كدعامة أساسية لنموذج أعماله.

حد  إلى  ستؤثر  والتي  الالجئين،  أزمة   2015 العام  شهد  لقد 
واسع  أثير  ت لها  الأزمة  هذه  المستقبل.  في  عملنا  على  كبير 
ا  سوري في  الخطورة  بالغة  الآثار  ولكن  أوروبا،  في  النطاق 
في  نشط  دور  لعب  البنك  يعتزم  التالي،  ب المجاورة.  والدول 
المساهمة في استجابة التحاد الأوروبي لأزمة الالجئين داخل 

أوروبا وخارجها.

سجل  مع  الجنوبي،  الجوار  منطقة  في  الراسخ  ا  وجودن إن 
وتنمية  العامة  التحتية  البنية  في  الستثمار  بدعم  حافل 
القطاع الخاص، كلها عوامل يمكن أن تشكل قيمة مضافة في 
يوفر  متعددة.  اقتصادية  تحديات  يشهد  الذي  الوقت  هذا 
الأوروبية  التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم  صندوق 
للبنك  يمكن  ا  ًت ب مث إطاًرا  والشراكة  لالستثمار  المتوسطية 
خالله  من  تتعاون  أن  المانحة  والجهات  لالستثمار  الأوروبي 

بشكل فّعال بما يصب في مصلحة المنطقة.

كونه  في   2015 العام  في  لالستثمار  الأوروبي  البنك  استمر 
تم  إذ  الأوروبي.  لالتحاد  الجنوبي  الجوار  في  الرائد  الممول 
قيمتها  تبلغ  جديدة  إقراض  عملية  عشر  اثنتي  على  التوقيع 
عامين  هدفين  على  التركيز  مع  يورو،  مليار   1.4 من  أكثر 
 :2020-2014 الخارجي  قراض  الإ توكيل  في  عليهما  منصوص 

تطوير البنية التحتية والقطاع الخاص.

في  لالستثمار  ا  تقليديً العالي  المستوى  عن  النظر  وبغض 
ز هذا العام بزيادة دعم القطاع الخاص،  البنية التحتية، تمّي
ا  الذي سيتجلى في سياق مفاوضات اتفاق شامل وعميق الرؤي

للتجارة الحرة بين التحاد الأوروبي والدول الشريكة.

ا  هذا ويبقى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه هدًف
نظًرا  ذلك  لالستثمار،  الأوروبي  البنك  أعمال  على جدول  ا  هاًم
إلى التزام البنك بزيادة حصته من العمل المناخي من 25 في 
المئة إلى 35 في المئة من إجمالي محفظة قروضه للعمليات 
خارج التحاد الأوروبي بحلول العام 2020. وفي هذا السياق، 
التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم  صندوق  موارد  وصلت 
الأعمال  خالل  من  والشراكة  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية 
التي  ا  أفريقي وشمال  الأوسط  الشرق  في  بالمناخ  المتعلقة 
ا وسمحت بتطوير أنشطة إضافية للمساعدة في  ًث أنشأت حدي

نائب رئيس البنك الأوروبي لالستثمار

رومان إسكولنو

وروبي لالستثمار كلمة نائب رئيس البنك الأ
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الجوار الجنوبي

الأبيض  البحر  منطقة  اقتصادات  نمت   ،2015 العام  في 
المتوسط بنسبة 2.5 في المئة في المتوسط، وهي نسبة أعلى 
دعم  تم  وقد   .2014 العام  في  المسجلة  النسبة  من  بقليل 
الأعمال  في  الثقة  تحسين  طريق  عن  القتصادي  النشاط 
التجاريين،  الشركاء  قبل  من  الطلب  وارتفاع  التجارية، 
أيًضا  تقلل  النفط  أسعار  فانخفاض  النفط.  أسعار  وانخفاض 
في  لكن  الحالية.  والميزانيات  الحسابات  على  الضغط  من 
سوريا  في  لالأزمة  المباشرة  غير  الآثار  واصلت  عينه،  الوقت 

بلغت  والتي   2015 العام  في  نمو  نسبة  أعلى  المغرب  سجل 
الزراعي  نتاج  الإ في  ا  قويً انتعاًشا  يعكس  مما  المئة،  في   4.9
النمو  تسارع  فقد  مصر،  في  أما  التصنيع.  في  معتدًل  ونمًوا 
السياسي.  الستقرار  عدم  من  الحد  خلفية  على  القتصادي 
الأداء  تزعزع  السورية  لالأزمة  المباشرة  غير  الآثار  تزال  ول  هذا 
الهجمات  أدت  تونس،  وفي  والأردن.  لبنان  في  القتصادي 
الذي يمثل 8 في  السياحة  تباطؤ حاد في قطاع  إلى  رهابية  الإ

جمالي. ناتج المحلي الإ المئة من ال

كان العام 2015 مليًئا بالتحديات بشكل خاص في الجوار الجنوبي، على وجه التحديد في سياق استمرار 
الصراع وعدم الستقرار في سوريا، وهي عوامل ذات تأثير مباشر على البلدان المجاورة وتساهم في 

تدفقات كبيرة من المهاجرين إلى جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

 التطورات
السياسية وتطورات القتصاد الكلي

البلدان  في  القتصادي  النشاط  على  ا  ًب سل تأثير  ال ا  ي يب ول
بما في  الأعمال،  بيئة  أن عمليات إصالح  المجاورة. ففي حين 
ثقة  تعزز  المستثمرين،  وحماية  التنظيمي  طار  الإ ذلك 
من  المزيد  إجراء  من  بد  ل  أنه  بيد  والمستهلكين،  الشركات 
الإصالحات الهيكلية لرفع النمو المحتمل إلى مستويات يكون 

أثير دائم على البطالة. لها ت
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النمو القتصادي

 دول المتوسط
الشريكة

الجزائر مصر الأردن لبنان المغرب تونس  مجموعة البنك
الدولي

  2014
  2015
  2016

من  المئة  في   1 إلى  القتصادي  النمو  انخفض  لذلك  نتيجة 
ا  جمالي. من جهتها، شهدت الجزائر نمًوا قويً ناتج المحلي الإ ال
جمالي الذي يقوم على الأسعار  ناتج المحلي الإ ا في ال وحقيقًي
جمالي  ناتج المحلي الإ ثابتة، ويخفي النخفاض الكبير في ال ال

الشكلي الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
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يّتبع البنك الأوروبي لالستثمار استراتيجية تقوم على ثالثة أسس عند العمل داخل التحاد الأوروبي 
قراض، والختالط، وتقديم المشورة. وخارجه: الإ

 نشاطات تمويل البنك الأوروبي لالستثمار
في العام 2015

قراض الإ
في العام 2015، تم إقراض ما مجموعه 1.4 مليار يورو لبلدان 
البنك  يعتزم  إذ  الأوروبي.  التحاد  خارج  الجنوبي  الجوار 
الممولين  من  كواحد  دوره  على  الحفاظ  لالستثمار  الأوروبي 
جوهريين  مجالين  على  التركيز  مع  المنطقة  في  الرائدين 

للنشاطات: تمويل البنية التحتية ودعم القطاع الخاص.
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تمثل  )والتي  التوقيع على 12 عملية جديدة، نصفها  لقد تم 
الخاص،  القطاع  في  القروض(  إجمالي  من  المئة  في   25 نحو 
الصغيرة  الشركات  لدعم  ائتمان  خطوط  ذلك  في  بما 
والمتوسطة الحجم في مصر والمغرب وتونس. وعلى الرغم 
ا في الحجم، إل أن قرض البنك بقيمة  ًي من كونه محدوًدا نسب
انية التي تستثمر في  10 مليون يورو إلى شركة »أوروباك« السب
ا من  ا إضافًي ا خاًصا لأنه يحقق هدًف المغرب، يستحق اهتماًم
الدعم  تعزيز  وهو:  للعام  لالستثمار  الأوروبي  البنك  أهداف 
قراض  الإ من خالل  الخاص  القطاع  لتنمية  البنك  يقدمه  الذي 

المباشر لأكبر الشركات.

الجوار
الجنوبي

القروض التي تم توقيعها في العام 2015
)التوزيع بالنسبة المئوية وفق البلد(

مصر %62
إسرائيل %10

الأردن %8
المغرب %6
تونس %14











القروض التي تم توقيعها في العام 2015
)التوزيع بالنسبة المئوية وفق القطاع الرئيسي( 













الطاقة %43
النقل الحضري/ بين المناطق الحضرية المستدام %25

حصول الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 
والشركات ذات رٍأس المال المتوسط على التمويل %12

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة %10
المياه والصرف الصحي %9

غيرها %1
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هي   ،2015 العام  في  تحققت  التي  الأخرى  الهامة  نجازات  الإ ومن 
ي  ف ا  ه ع ي وق ت م  ت ي  ت ال ات  ي ل م ع ال ن  م ة  ئ م ال ي  ف  50 م  دع
ي، ول سيما في قطاعي الطاقة والنقل،  اخ ن م ل ال م ع ل ة ل ق ط ن م ال

فيما توزع الباقي على من قطاع المياه وخطوط الئتمان.

الدمج
تكميلية  تمويل  منح  على  للحصول  سعيه  البنك  واصل 
دمج  خالل  من  أيًضا  وذلك  به،  الخاصة  قراض  الإ لعمليات 
ار  م ث ت اس ل  وي م ت ة  ي آل من  دعم  مع  نشط  بشكل  قروضه 

وار الممولة من التحاد الأوروبي. ج ال

من  لعمليتين  المنح  بتمويل  التعهد  تم   ،2015 العام  في 
ورو  ي ون  ي ل م  42 بقيمة  لالستثمار  الأوروبي  البنك  عمليات 
لدعم قطاع البيئة/ الصرف الصحي في مصر والقطاع الخاص 
إضافي  ورو  ي ون  ي ل م  37 ومبلغ  الجنوبي،  الجوار  منطقة  في 
في  لالستثمار  الأوروبي  البنك  يشارك  إضافيتين  لعمليتين 
والتنمية  بناء  ال عادة  لإ الأوروبي  البنك  مع  بالشراكة  تمويلهما 
الحجم  وصغيرة  المتوسطة  الشركات  تنمية  لدعم  )مشروع 
في مصر والأردن والمغرب وتونس( والوكالة الفرنسية للتنمية 
تونس(. وقد شملت  البيئة في  الطاقة/  بقطاع  )مشروع خاص 
هذه العمليات منح استثمار، وتخصيص رأس المال للمخاطر، 

فضاًل عن نشاطات المساعدة التقنية.

من بين الموافقتين اللتين تم الحصول عليهما من آلية تمويل 
المرحلة  لالستثمار،  الأوروبي  البنك  بقيادة  الجوار  استثمار 
وار  ج ل ل ر  اط خ م ال ال  م رأس  ل دة  دي ج ال ة  ي الآل من  ثانية  ال
سيتم  البداية  في  لالستثمار.  الأوروبي  البنك  من  ي  وب ن ج ال
والتي  يورو،  مليون   142.5 تبلغ  إجمالية  بقيمة  الآلية  تمويل 
سوف تساهم المفوضية الأوروبية بـ 50 مليون يورو منها )47.5 
التقني(.  للدعم  يورو  مليون  المالية و2.5  لالأدوات  يورو  مليون 
والخاصة  العامة  الموارد  تجميع  إلى  الآلية  هذه  وتهدف  هذا 
الستثماري  المال  رأس  وصناديق  الخاصة  الأسهم  لتمويل 
توفير  بهدف  وذلك  الصغر،  المتناهي  التمويل  ومؤسسات 
الجوار  في  المحلية  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  التمويل 

الجنوبي.

تقديم المشورة
الخدمات الستشارية في  ية: تشكل  تحت ال ة  ي ن ب ال دعم قطاع 
الأوروبي  البنك  استراتيجية  من  ا  أساسًي جزًءا  الجوار  منطقة 
البلدان  مع  البنك  وإشراك  التحتية،  البنية  لدعم  لالستثمار 
التحضيري  الحوار  من  النشاطات،  من  عدد  في  الشريكة 
بناء  إلى  وصوًل  الإصالح،  أعمال  جداول  ودعم  للسياسات 
الجنوبي،  الجوار  ففي  وتنفيذها.  المشاريع  وإعداد  القدرات 
إجراءات  ثالثة  تنفيذ  لالستثمار  الأوروبي  البنك  واصل 
جراء الأول على  استشارية ممولة من التحاد الأوروبي، يركز الإ
الجوار  في  النقل  لقطاع  الستشاري  )البرنامج  النقل  قطاع 
في  الستثمار  )برنامج  المياه  قطاع  على  والثاني  الجنوبي(، 
على  والثالث  المتوسط(  الأبيض  للبحر  الساخنة  النقاط 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص )إعداد مشروع شراكة 

الأبيض  البحر  جنوب  في  والخاص  العام  القطاعين  بين 
المتوسط وشرقه(.

من  منطقة  الجنوبي  الجوار  يشكل  الموارد:  ة/  ئ ي ب ال كفاءة 
المناطق الأكثر تضرًرا من تغير المناخ، وهو الآن يستفيد من 
19.2 مليون يورو )15 مليون جنيه استرليني( لالأعمال المتعلقة 
مقدم  مبلغ  أفريقيا، وهو  الأوسط وشمال  الشرق  في  بالمناخ 
لبرنامج  تابع  ال الدعم  صندوق  إلى  المتحدة  المملكة  من 
في  والشراكة.  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية  التسهيالت 
خالل الفترة الممتدة ما بين العامين 2015 و2018، من المتوقع 
أن تحسن الأعمال المتعلقة بالمناخ في الشرق الأوسط وشمال 
ا بيئة التمكين في ما يتعلق بالستثمارات المناخية في  أفريقي
مختلف المؤسسات العامة والخاصة في دول الجوار الجنوبي. 
المتعلقة  الأعمال  لها  خططت  التي  التقنية  المساعدة  إن  إذ 
عملية  ستدعم  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  بالمناخ 
الشرق  منطقة  في  عملياتها  في  المناخية  العتبارات  تعميم 

الأوسط وشمال أفريقيا.

واصل  الجنوبي،  الجوار  منطقة  في  تمويل:  ال ى  عل الحصول 
برنامج  شكل  على  المبادرات  دعم  لالستثمار  الأوروبي  البنك 
إلى  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  الشركات  وصول  على  القائمة 
طريق  عن  الغالب  في  التمويل  تقديم  مع  التمويل،  سياق 
تابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية  صندوق الدعم ال
لالستثمار والشراكة والصندوق النتقالي للشرق الأوسط وشمال 
التمويل  أ( دعم قطاع  أفريقيا من شراكة دوفيل. وهي تشمل: 
الأصغر  التمويل  قطاع  تطوير  على  يشجع  والذي  الأصغر، 
الستشارية  الخدمات  من  شاملة  مجموعة  خالل  من  التونسي 
والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات  نمو  برنامج  ب(  التقنية؛ 
والمتوسطة في الأردن، والذي يدعم الشركات المبتكرة الناشئة 
والمتوسطة،  والصغيرة  الصغر  متناهية  والشركات  المحلية 
وصناديق  التمويل  مؤسسات  من  الصفقات  تدفق  عن  فضاًل 
مبادرة  وهي  لكترونية،  الإ المصرفية  العمليات  ج(  الستثمار. 
تابع  للمتابعة تقوم على دراسة سابقة أجراها صندوق الدعم ال
والشراكة  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية  التسهيالت  لبرنامج 
لكترونية في المنطقة، ما يعزز الدمج  حول الخدمات المالية الإ
الجوار  في  لكترونية  الإ المالية  الخدمات  طريق  عن  المالي 
الجنوبي من خالل بناء القدرات داخل البنوك المركزية المحلية 

من أجل إعداد الأطر التمكينية الالزمة والحفاظ عليها.

ون ئ الج ال
الأوروبي  البنك  مهمة  تقوم  الأوروبي،  التحاد  بنك  بصفته 
التحاد  داخل  الأوروبي  التحاد  سياسات  دعم  على  لالستثمار 
وخارجه على حد سواء، بما في ذلك الستجابة للتحديات التي 
تفرضها الهجرة واسعة النطاق بطريقة فعالة. فالهجرة ترتبط 
المنشأ  بلدان  في  القتصادية  التنمية  بانعدام  ا  ًق ي وث باًطا  ارت

وتحتاج إلى معالجة من منظور تنموي.

من  بد  ل  التالي  وب التصاعد،  في  آخذة  الالجئين  أزمة  أن  بما 
لدعم  استثمارات  شكل  على  نسانية  الإ المساعدات  تقديم 
التنمية القتصادية والقدرة على التكيف، فقد بدأ البنك بالنظر 
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المرونة  تحسين  شأنها  من  التي  المشاريع  دعم  كيفية  في 
القتصادية في المنطقة، وفق صالحياته الحالية. وهذه الجهود 
الدول  بين  التعاون  تعميق  إلى  الخصوص  وجه  على  تحتاج 
الأعضاء والمفوضية الأوروبية والبنك، بما في ذلك في مجالت 

المساعدة التقنية والتمويل الميّسر وتخفيف المخاطر.

تعاونه  لالستثمار  الأوروبي  البنك  واصل  العام،  مدار  على 
رى، بما في  ات الأخ س ؤس م ن ال اء م رك ش وجدده مع عدد من ال
ذلك التحاد من أجل المتوسط )حيث تم انتداب مسؤول رفيع 
المتوسطي  لالندماج  ليا  مرسي ومركز  البنك(،  من  المستوى 
للبحر  البرلمانية  والجمعية  الدولي(،  البنك  مع  )بالشراكة 
تعاون  استمرار  إطار  في  ذلك،  إلى  إضافة  المتوسط.  الأبيض 

في العام 2015، واصل البنك شراكاته الفّعالة مع مؤسسات التحاد الأوروبي 
والممولين الدوليين ومنصات التعاون.

 التعاون
مع مؤسسات التمويل الدولية الأخرى

يتم  الدولية،  العمل  منظمة  مع  سابق  وقت  في  تم  مثمر 
لستثمارات  العمل  أثر  قياس  لدعم  مشترك  مشروع  إعداد 
البنك الأوروبي لالستثمار في تونس، والتي سيتم تمويلها من 
الأوروبية  التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم  صندوق  خالل 
النتقالي  الصندوق  قبل  من  والشراكة  لالستثمار  المتوسطية 

للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل.

الجوار
الجنوبي
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مجموع القيمة

40 مليون يورو

العمليات المصادق عليها لصندوق الدعم التابع لبرنامج 
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة ما بين 

العامين 2005 و2015

المساعدة التقنية
 61 عملية

30 مليون يورو

 الأسهم الخاصة 
4 عمليات

10 مليون يورو

1  يمكن أن يبدأ البنك الأوروبي لالستثمار بالعمل في ليبيا في حال توقيع اتفاق إطار معها.

2  بعد عقوبات التحاد الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، عّلق البنك الأوروبي لالستثمار صرف القروض والعقود الستشارية التقنية للمشاريع في سوريا.

 موافقات
الصندوق ما بين العامين 2005 و2015

وروبية المتوسطية لالستثمار والشراكةصندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت  الأ

التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم  2005 وصندوق  العام  منذ 
نشاطات  يدعم  والشراكة  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية 
البنك في منطقة الجوار الجنوبي من خالل تمويل المساعدة 
التقنية، ودعم بناء القدرات، والدراسات التحضيرية وعمليات 
ة  ل ؤه م ال ي  وب ن ج ال وار  ج ال دول  أن  يُذكر  المخاطر.  مال  رأس 
ج  ام رن ب ع ل اب ت م ال دع دوق ال ن م ص ى دع ل ول ع ص ح ل ا ل ًي ال ح
ة  راك ش وال ار  م ث ت الس ل ة  ي ط وس ت م ال ة  ي الأوروب الت  ي ه س ت ال
المغرب،  ا1،  يبي ل لبنان،  الأردن،  إسرائيل،  مصر،  الجزائر،  هي: 

ا2 وتونس. فلسطين، سوري

تابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة على  منذ بدء عملياته في العام 2005، وافق صندوق الدعم ال
65عملية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون يورو.

وصناعة  لالستشارة  هيئة  ة  ح ان م ال ات  ه ج ال ة  ي ع م ج تشكل 
لبرنامج  تابع  ال الدعم  صندوق  إلى  بالنسبة  القرارات 
وذلك  والشراكة،  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية  التسهيالت 
الصندوق  استراتيجية  حول  التوجيه  توفير  طريق  عن 
أن  يُذكر  المشاريع.  مقترحات  على  والموافقة  وتوجهاته 
الجهات  لهذه  منتدى  عبارة عن  المانحة هي  الجهات  جمعية 
لمشاركة البنك الأوروبي لالستثمار في النقاشات الستراتيجية 
تركيز  بمجالت  يتعلق  ما  في  السياسة  حول  والنقاشات 

اته. الصندوق وأولوي
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صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

البيئة %5.81
المالي والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة %33.26

البنية التحتية %22.59
قطاعات متعددة %11.82

البحوث والتنمية والبتكار  ورأس المال البشري %26.52











26.52

11.82

22.59

الجزائر %0.5
مصر %0.5

الأردن %5.2
لبنان %0.4

المغرب %7.5
فلسطين %14.4

إقليمًيا %46.2
تونس %25.3

















14.4

7.5

0.4
5.2

46.2

25.3

0.5

33.26

5.81

0.5

موافقات الصندوق وفق البلد 
)بمليون يورو 2015-2005(

موافقات الصندوق وفق القطاع 
)بمليون يورو 2015-2005(
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”دخلت المملكة المتحدة في شراكة مع البنك الأوروبي لالستثمار تقوم على إنشاء 
إطار صندوق  أفريقيا في  الأوسط وشمال  الشرق  بالمناخ في  المتعلقة  لالأعمال  تمويل مخصص 
الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة. فالتغير المناخي سيؤثر 
على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة. كما أن دول المنطقة تواجه بالفعل قيوًدا كبيرة 
بأسعاره  العالمي  للنفط  والتعرض  والمياه،  الطاقة  عن  الناتجة  الضغوطات  بسبب  النمو  على 
على  الضغوطات  تزايد  فإن  بالتالي،  الأخرى.  والسلع  الغذائية  المواد  أسعار  عن  المتقلبة، فضاًل 

الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية في المنطقة تحد بالفعل من ثروة الدول العربية ورفاهيتها.

إن مبادرة الأعمال المتعلقة بالمناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مبادرة رائدة نأمل أن تساعد على إطالق طاقات مجموعة واسعة 
من النشاطات الصديقة للبيئة وذات نسبة الكربون المنخفضة، مما يساهم في النمو القتصادي والستقرار ودعم النتقال إلى حوكمة شاملة 
ومستقرة أكثر في المنطقة. هذا وتقدم المملكة المتحدة 15 مليون جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات لهذه المبادرة بغية توفير المنح 
وبناء  لها  عداد  والإ الصغيرة  للمشاريع  التخطيط  مما سيسهل  التمويل،  على جذب  قادرة  المشاريع  لتصبح  الأولى  المرحلة  مفاهيم  لدعم 
القدرات في مختلف المؤسسات العامة والخاصة لتصميم المشاريع المناخية وإدارتها، وتطوير عدد صغير من عمليات الأسهم. بدأ العمل 
على مبادرة الأعمال المتعلقة بالمناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخًرا نسبًيا. لذا فإننا نتطلع إلى رؤية النتائج الأولى وتأثير البرنامج 

في المنطقة في خالل العام المقبل. كما نأمل بأن تساهم الجهات المانحة الأخرى وتنضم إلى جهودها في هذه المبادرة”.

ي ب وم اه ي ن ارة س س
رئيسة الدائرة الأوروبية في

وزارة التنمية الدولية في
المملكة المتحدة

 تصريحات
الجهات المانحة

تابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة عن التعاون الوثيق بين البنك  تنتج إنجازات صندوق الدعم ال
في  المساهمين  بعض  نظر  وجهات  يلي  فيما  والمعرفة.  المالية  الموارد  تجميع  حيث  من  البنك  الصندوق  في  والمساهمين 

الصندوق حول هذا الأخير:
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عن  عالن  الإ من  تمكنت  كانت  أنها  في  العام  هذا  لوكسمبورغ  سعدت 
المساهمة بقيمة 1.2 مليون يورو، مخصصة على مدى ثالث سنوات، إلى صندوق 
الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة. من خالل 
ضافية في إطار مرحلة التمويل الجديدة، تؤكد لوكسمبورغ على  هذه المساهمة الإ

دعمها المتواصل للصندوق.

يساهم عمل الصندوق في تسهيل تنفيذ مشاريع استثمارية سليمة ومستدامة هو 
مفتاح الستجابة بشكل مناسب لحتياجات منطقة الجوار الجنوبي. فمنذ إنشائه في 
العام 2005، لعب الصندوق دوًرا بالغ الأهمية في تعزيز آفاق اقتصادية مستقرة 
على المدى الطويل، ومعالجة البطالة في صفوف الشباب على الجانب الآخر من 

هذا الحوض الذي أطلق عليه الرومان اسم “بحرنا” وكانوا فعاًل على حق “.

ا ن غ ي رام ار غ ي ب
وزير المالية في دوقية لوكسمبورغ

في  كبيرة  مساهمة  والشراكة  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية  التسهيالت  برنامج  “قدم  النمسا 
التنمية القتصادية والجتماعية لمنطقة الجوار الجنوبي وساعد على تعزيز النمو والأعمال في المنطقة.

فمنذ إطالق برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة، عملت النمسا على دعمه بقوة 
كأداة فّعالة لتعزيز التحسن القتصادي والجتماعي والبيئي، وقد شددت في هذا السياق على أهمية 
الكفاءة  بناء  في  والشراكة  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية  التسهيالت  لبرنامج  التابع  الدعم  صندوق 

قليمية ذات الصلة.” والقدرة وكذلك في دعم المبادرات الإ

ن ي غل د وي رال ه
المدير العام للشؤون الأوروبية والعالمية

وزارة المالية الفدرالية

صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة
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 توقعات
تمويل الصندوق

ة: ح ان م ات ال ه ج ن ال ل م وي م ت ال
تابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة التي تم  تالي المساهمات في صندوق الدعم ال يبين الجدول ال

تلقيها إلى غاية 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2015:

م الجهة المانحة ي ت ت ات ال م اه س م وع ال م ج م
ون الأول/  ان ى 31 ك ة إل اي ا غ ه ي ق ل ت

ورو( ف ي أل ر 2015 )ب ب م س دي

ي  ا ف ه ن ي م ق ل م ت ت
ورو( ف ي أل ام 2015 )ب ع ال

دة  دي ج ات ال م اه س م ال
ي  ا ف ه د ب ه ع ت م ال ي ت ت ال
ورو( ف ي أل ام 2015 )ب ع ال

000 2 النمسا 

500 2 بلجيكا

000 1 قبرص

000 1 المفوضية الأوروبية

000 1 فنلندا

000 7 فرنسا

ا ي 000 2 ألمان

000 3 اليونان  

000 1 إيرلندا

ا ي 500 2 إيطال

)a( 200 1 600400 4 لوكسمبورغ  

500 1 مالطا  

000 2 هولندا

000 1 البرتغال

ا ي ان 000 10 إسب

923 1 السويد  

  )b( 850 8666 9 المملكة المتحدة

وع م ج م 250 8897 53ال

لبرنامج  تابع  ال الدعم  لصندوق  يورو  مليون   1.2 تبلغ  جديدة  بمساهمة  لوكسمبورغ  حكومة  تعهدت   ،2015 العام  )a(  في 

التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة، ودفعت الدفعة الأولى والتي بلغت 0.4 مليون يورو.
)b(  في العام 2015، دفعت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة 850 6 مليون يورو على دفعتين. وقد بلغ مجموع المبلغ 

الذي تعهدت به المملكة المتحدة 15 مليون جنيه استرليني وهو مكرس لالأعمال المتعلقة بالمناخ في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا.
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ة ث ال راف ث ن أط ل م وي م ت ال
لبرنامج  تابع  ال الدعم  صندوق  ينقل  ذلك،  جانب  إلى 
المنح  والشراكة  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية  التسهيالت 
دوق  ن ص ال إن  إذ  محددة.  لأغراض  الثة  ث أطراف  من  المقدمة 
ة  راك ش ن  م ا  ي ق ري أف ال  م وش ط  الأوس رق  ش ل ل ي  ال ق ت الن
البنك  يقودها  التي  قليمية  الإ المشاريع  يدعم  ل  ي دوف
الأوروبي لالستثمار. حتى الآن، تم استالم مساهمات الأطراف 
التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم  لصندوق  أيًضا  الثة  ث ال
لتفاقات  ا  وفًق والشراكة  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية 

صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

ورو( ي ال ث  )ب ال ث رف ال ط ال
ة  م اه س م وع ال م ج م

ورو(  ي ال )ب
ام  ع ي ال ا ف ه ن دم م ُق

ورو( ي ال 2015 )ب

209 862 99112 250 16الصندوق النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل

075 18الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي

000 75المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات النتخابات في السويد

000 000100 100الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وع م ج م 209 962 06712 444 16ال

ارات  م ي الإ ددة ف ج ت م ة ال اق ط ل ة ل ي دول ة ال ال وك التعاون مع ال
للمشاركة في تمويل دراسة حول “تقييم  دة  ح ت م ة ال ي رب ع ال
الجنوبي”،  الجوار  دول  في  المتجددة  الطاقة  تصنيع  إمكانية 
دات  اع س وم ة  ي راط ق م دي ل ل ي  دول ال د  ه ع م ال دعم  مع 
حول  مشتركة  إقليمية  لدراسة  د  وي س ال ي  ف ات  اب خ ت الن
الديمقراطي  التحول  على  الخاص  القطاع  تنمية  أثر  “تعزيز 
ة  ي ان م الأل ة  ال وك ال دعم  ومع  الجنوبي”  الجوار  دول  في 
إمكانيات   “ حول  بالمناخ  متعلقة  دراسة  ي  دول ال اون  ع ت ل ل
إجراءات التخفيف من الخطر المالئمة على الصعيد الوطني 

في دول الجوار الجنوبي”.

تابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة التي  تالي المساهمات في صندوق الدعم ال يظهر الجدول ال
الثة غاية إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015: تم تلقيها من أطراف ث
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 العام 2015 
في لمحة

1  هدفت المشاركة في صندوق الديون إلى دعم التعاونيات والستثمارات المسؤولة، والستثمارات البيئية والتمويل الأصغر في منطقة المتوسط

قراض الإ
ورو 	  ار ي ي ل ن 1.4 م ر م ث ى أك ل ع ع ي وق ت م ال ت

من أجل 12 عملية جديدة في منطقة الجوار 
الجنوبي

ة من هذه التواقيع في المنطقة  	 ئ م ي ال 50 ف
ي اخ ن م ل ال م ع دعمت ال

تقديم المشورة
عمليات صندوق الدعم التابع لبرنامج 

التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار 
والشراكة

ورو لعمليات المساعدة التقنية  	 ون ي ي ل 3.6 م
الموافق عليها

ورو لعمليات المساعدة التقنية 	  ون ي ي ل 3 م
الموقعة

ورو للنفقات 	 ون ي ي ل 2.3 م

تم التوقيع على عملية رأس مال المخاطر وهي 	 
ون يورو “كوب ميد1 في إطار  ي ل تشمل 2 م

“محفظة تمويل الأثر” الخاصة بصندوق 
الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 

المتوسطية لالستثمار والشراكة”

غيرها

اد 	  ح ن الت ة م ول م ة م اري ش ت ج اس رام ة ب الث ث
ي من أجل قطاع النقل )البرنامج  الأوروب

الستشاري لقطاع النقل في الجوار الجنوبي( 
وقطاع المياه )برنامج الستثمار في النقاط 

الساخنة للبحر الأبيض المتوسط( والشراكات 
بين القطاعين العام والخاص )إعداد مشروع 

شراكة بين القطاعين العام والخاص في جنوب 
البحر الأبيض المتوسط وشرقه(

الدمج
ة 	  ي بلغ مجموع أموال المنح المقدمة من خالل آل

وار التابعة للمفوضية  ج ار ال م ث ت ل اس وي م ت
ورو، ودعمت هذه  ون ي ي ل الأوروبية 42 م
الأموال عمليتين للبنك الأوروبي لالستثمار

ة 	  ي بلغ مجموع أموال المنح المقدمة من آل
ورو،  ون ي ي ل وار 37 م ج ار ال م ث ت ل اس وي م ت

وهو مبلغ مخصص لعمليتين يشارك البنك 
الأوروبي لالستثمار في تمويلهما بالشراكة مع 
عادة البناء والتنمية والوكالة  البنك الأوروبي لإ

الفرنسية للتنمية.
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 عمليات الصندوق
الموافق عليها في العام 2015

 عمليات الصندوق
المنجزة في العام 2015

1 200 ألف يورو من الصندوق مع 100 ألف يورو إضافية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

في العام 2015، تم إنجاز ما مجموعه أربع عمليات بمبلغ إجمالي قدره 502 ألف يورو. يُذكر أن تقارير إنجاز عمليات الصندوق 
هذه ترد في الملحق 3:

ام 2015 ع ي ال ا ف ه ي ل ق ع واف م دوق ال ن ص ات ال ي ل م ورو ع ي ال ب

كوب ميد-المشاركة في صندوق دين يدعم التمويل الأصغر والقتصاد الجتماعي في منطقة الجوار 
الجنوبي

2 مليون يورو

إمكانيات إجراءات التخفيف المالئمة على الصعيد الوطني في بلدان الجوار الجنوبي دراسة إجراءات 
التخفيف المالئمة على الصعيد الوطني-)إقليمية(

0.3 مليون يورو1

0.15 مليون يوروالدعم التقني لمشروع المياه والصرف الصحي جنوب لبنان-)لبنان(

0.55 مليون يورودراسة جدوى خط سكة حديد ما بين ملوسة وتطوان-)المغرب(

0.6 مليون يوروتحلية مياه غزة-إعداد المشروع-)فلسطين(

ام 2015  ع ي ال وع ف م ج م وروال ون ي ي ل 3.6 م

ام 2015 ع ي ال زة ف ج ن م دوق ال ن ص ات ال ي ل م وروع ي ال ب

900 71 يوروتقييم إمكانيات تصنيع الطاقة المتجددة في دول الجوار الجنوبي

دراسة جدوى حول الجاليات وإطالق برنامج المساعدة في إنشاء مؤسسات مبتكرة في منطقة 
المتوسط

 400 36 يورو

أثير توظيف استثمارات البنى التحتية للبنك الأوروبي لالستثمار في بلدان الجوار  دراسة حول ت
الجنوبي

000 245 يورو

870 148 يورودراسة حول تعزيز أثر تنمية القطاع الخاص على التحول الديمقراطي في دول الجوار الجنوبي

ام 2015 ع ي ال وع ف م ج م وروال 170 502 ي

صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

تابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة  في العام 2015، وافقت جمعية المانحين لصندوق الدعم ال
على خمس عمليات جديدة بمبلغ إجمالي قدره 3.6 مليون يورو مقسم على النحو التالي:

أربع عمليات قيمتها 1.6 مليون يورو ضمن إطار الأعمال 	 
من  أفريقيا  الأوسط وشمال  الشرق  في  بالمناخ  المتعلقة 
الأوروبية  التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم  صندوق 
المتوسطية لالستثمار والشراكة، منها ثالثة أنشطة دعم 
العملية  فيما  وفلسطين،  والمغرب  لبنان  في  الستثمار 
إجراءات  عن  دراسة  أي  إقليمية،  عملية  هي  الرابعة 

التخفيف المالئمة على الصعيد الوطني،

نافذة 	  إطار  في  يورو  مليون   2 الموافقات  إحدى  قدمت 
دعم  بغية  للصندوق  التابعة  بالستثمار  أثير  ت ال

استثمارات التمويل الأصغر في المنطقة.
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وروبية المتوسطية لالستثمار النافذة الهادفة لصندوق الدعم التابع لبرنامج  التسهيالت الأ
والشراكة

 برنامج الأعمال المتعلقة بالمناخ في
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدعم العمل البيئي في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في   2014 نيسان/إبريل  في  قدمت  التي  المقترحات  بين  من 
التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم  لصندوق  الوزاري  الجتماع 
ينظر  أن  ا  ين أث في  والشراكة  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية 
ر المناخ للمنطقة مخصصة للجوار  البنك في اعتماد أداة لتغّي
لبية التزام  الجنوبي. إذ من شأن مثل هذه الأداة أن تعمل على ت
استراتيجيته  من  كجزء  المناخي  العمل  بدعم  الأفقي  البنك 

للجوار الجنوبي، على النحو الذي أقره الوزراء في الجتماع.

التنمية  وزارة  مع  بالشراكة  لالستثمار،  الأوروبي  البنك  قام 
شاملة  جديدة  أداة  بتطوير  المتحدة،  المملكة  في  الدولية 
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  المناخي  العمل  لدعم 
أفريقيا. وهذه الأداة، أي برنامج الأعمال المتعلقة بالمناخ في 
داخل  محفظة  عن  عبارة  أفريقيا، هي  وشمال  الأوسط  الشرق 
من  إسترليني  جنيه  مليون   51 قدره  أولي  بتمويل  الصندوق، 

المملكة المتحدة لأنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات.

المناخ  ب المتعلقة  الأعمال  لبرنامج  المضافة  القيمة  تنقسم 
ا إلى شقين. أوًل، هو يساعد  في الشرق الأوسط وشمال أفريقي
بالمناخ  الصلة  ذات  الستثمارات  من  كبير  خط  إنتاج  على 
اتجاًها  المناخ  مراعاة  جعل  على  يساعد  هو  ا،  ًي ان ث وتحفيزه. 
ًدا وعلى بناء القدرات في مجال المناخ من خالل محفظة  سائ
البلدان  في  الكاملة  لالستثمار  الأوروبي  البنك  استثمارات 
عمليتي  تعالج  التي  الأنشطة  إن  الشريكة.  المتوسطية 
ما  وعادة  ومتكاملة  معقدة  هي  والتي  والتكيف،  التخفيف 
والتنفيذ  للدعم  أفضل  بفرصة  تتمتع  إعدادها،  يصعب 
بمساهمات  ترحب  مفتوحة  أداة  يشكل  الذي  البرنامج  بفضل 

الجهات المانحة المهتمة.

يكمن دور هذا البرنامج في سد الفجوة الحالية لموارد المنح 
المشاريع  تخطيط  و/أو  التحضيرية  للمرحلة  المخصصة 
على  قادرة  لتصبح  المشاريع  لمساعدة  وإعدادها  الصغيرة 
أن  البرنامج  هذا  قبل  من  للتمويل  ويمكن  التمويل.  جذب 
إطاًرا  يقدم  أنه  كما  الأسهم.  نوع  من  للعمليات  يستخدم 
المجزأة  المالية  الأدوات  مجموعة  كمال  لإ ومتكاماًل  ا  متماسًك

ا للعمل المناخي في المنطقة. ًي والمتاحة حال

من خالل تحديد مشاريع جديدة للعمل المناخي وتطويرها، 
العامة  المؤسسات  قدرة  لتعزيز  التدخالت  خالل  من  وكذلك 
الأعمال  برنامج  يدعم  الجنوبي،  الجوار  دول  في  والخاصة 
خفض  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  بالمناخ  المتعلقة 
أمن  وتحسين  المناخ،  تجاه  المرونة  وتعزيز  النبعاثات، 
جديدة  وظائف  وإنشاء  التنظيمية  البيئات  وتحسين  الطاقة، 
لبيئة، وكذلك التحفيز على دعم المانحين لمزيد من  مراعية ل
جراءات المناخية. من خالل المساهمة في النمو والستقرار  الإ
عملية  مع  ا  تماًم البرنامج  يتماشى  النطاق،  واسع  القتصادي 

النتقال إلى حوكمة شاملة ومستقرة أكثر في المنطقة.
اخ  ن م ال ة ب ق عل ت م ال ال م ج الأع ام رن ات ب رج خ م

ا ي ق ري ال أف م ط وش رق الأوس ش ي ال ف

تحديد المشاريع •

المساعدة في إعداد المشاريع وتنفيذها •

 تعميم العمل المناخي في مختلف أنواع  •
المشاريع

 بناء القدرات لمجموعة من الوسطاء الماليين،  •
والمقترضين من القطاع العام والجهات 

المعنية الأخرى لضمان تطوير أفضل 
لمشاريع العمل المناخي

 أنشطة تحضيرية متعلقة بالخدمات  •
الستشارية والستثمارات في العمل المناخي
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النافذة الهادفة لصندوق الدعم التابع لبرنامج
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

 محفظة
الستثمار في الأثر

مانحو  عليها  وافق  التي  الأثر،  في  الستثمار  محفظة  إن 
الأوروبية  التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم  صندوق 
المتوسطية لالستثمار والشراكة في العام 2014، تمّكن البنك 
المشاريع،  تنظيم  أنشطة  لتمويل  الأدوات  نطاق  توسيع  من 
ومن النظر في مشاريع القطاع الخاص التي يمكن أن يكون لها 
عادة  بها  يقوم  أن  للبنك  يمكن  ل  والتي  هام،  تنموي  أثير  ت
بسبب المخاطر. هذا وتستهدف المحفظة الأسهم أو ضمانات 
أو استثمارات الديون التي تسعى إلى تحقيق تنمية معينة أو 

إلى البتكار أو تحقيق الأهداف الجتماعية.

وقد تمت الموافقة في العام 2014 والتوقيع على أول عملية 
استثمار من هذه المحفظة، وهي عبارة عن قرض ثانوي بقيمة 
س.  ون ي ت رى ف غ ص روض ال ق ل ر ل ي س ي ة ت س ؤس م مليون يورو ل
لالستثمار  الأوروبي  البنك  عملية  هو  المشروع  هذا  أن  يُذكر 
الأصغر  التمويل  مؤسسات  إنشاء  لدعم  تونس  في  الأولى 
الجديدة، مع هدف يكمن في الأثر الجتماعي يستهدف صغار 

المزارعين والنساء ورجال الأعمال الشباب.

في  عليه  والتوقيع  د  ي م وب  ك روع  ش م على  الموافقة  تمت 
للصندوق.  أثر  عملية  ثاني  عن  عبارة  وهو   ،2015 ام  ع ال
في  يورو  مليون   2 إلى  يصل  اشتراك  من  المشروع  ويتكون 
كوب  صندوق  يصدرها  التي  السندات  من  ميزانين  شريحة 
دماج المالي في  آلية استثمارية لدعم الإ ميد، وهي عبارة عن 
التمويل  ميد  كوب  مشروع  سيوفر  الجنوبي.  الجوار  منطقة 
المستقر على المدى الطويل، بشكل أساسي على شكل قروض 
الماليين  والوسطاء  الأصغر  التمويل  لمؤسسات  تابعة 
وتشجيعهم  التمويل،  هيكلية  تعزيز  بهدف  وذلك  الآخرين، 
الصغيرة  المشاريع  لصالح  قراض  الإ نشاط  توسيع  على 
والمبادرات  الجتماعي،  القتصاد  ومنشآت  والتعاونيات 

القتصادية التي تقودها المنظمات غير الحكومية.

د: ي وب م ك
ط وس ت م ة ال ق ط ن م رة ل ك ت ب ل م وي م أداة ت

الأهداف:
-  محفظة بقيمة 20 مليون يورو في 15 استثماًرا عبر 

منطقة المتوسط.
-  دعم القطاع التعاوني الناشئ والقتصاد الجتماعي.

الوضع:
-  تم التوقيع على المشروع في 4 أيلول/ سبتمبر 2015 

)2 مليون يورو(

كوب ميد منذ نهاية العام 2015:
-  أصحاب مصلحة ملتزمون وأقوياء

-  تمت أول عملية إنجاز
-  تم تقديم أول عمليات للحصول على موافقة البنك

ر: ي س ي ت
دة دي ة ج ي س ر تون غ ل أص وي ة تم س ؤس م

الأهداف:
-  تحقيق التعادل بين الأموال الخارجة والداخلة مع نهاية 

العام 2018.
-  25 ألف عميل ومحفظة من 60 مليون دينار تونسي مع 

نهاية العام 2018.

الوضع:
-  تم التوقيع على المشروع في3 كانون الأول/ ديسمبر 

2014 )مليون يورو(

تيسير منذ نهاية العام 2015:
-  تم افتتاح 4 فروع، أكثر من 000 3 قرض فاعل، محفظة 

بقيمة 6 مليون دينار تونسي، منتجات مبتكرة.
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 الصندوق النتقالي
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل

السياسي  النتقال  لعمليات  الدعم  دوفيل1  شراكة  توفر 
يبيا والأردن واليمن.  والقتصادي في مصر وتونس والمغرب ول
وشمال  الأوسط  للشرق  النتقالي  الصندوق  إنشاء  تم  وقد 
ا لتزويد البلدان بالخدمات الستشارية التي تساعدهم  أفريقي
بناء اقتصادات شاملة  على إجراء الإصالحات السياسية الالزمة ل
وشفافة أكثر، ولتعزيز التجارة والتكامل في المنطقة، ولخلق 

بيئة تمّكن نمو القطاع الخاص.

https://www.menatransitionfund.org/  1

للشرق  النتقالي  الصندوق  ى  ق ل ت  ،2015 ام  ع ال ة  اي ه ن ي  ف
ون دولر  ي ل ة 215.9 م م ي ق ات ب م اه س ا م الأوسط وشمال أفريقي
ون  ي ل م  21 ن  م ر  ث أك دوق  ن ص ال ذا  ه ص  ص خ د  وق ي.  ك ري أم
ة  ي ن ق ت ة  اري ش ت اس ج  رام ب ة  س م خ ل دولر(  ون  ي ل م  25( ورو  ي
وار  ج ال دول  ي  ف ار  م ث ت الس ل ي  الأوروب ك  ن ب ال ادة  ي ق ب
س(؛  ون ت رب،  غ م ال ر،  ص )م سوفت  لوجيسميد  ي:  وب ن ج ال
نمو  برنامج  س(؛  ون ت رب،  غ م ال ر،  ص م )الأردن،  تراك  ترانس 
التمويل  الأردن.  في  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  الشركات 
في  التوظيف  تحسين  رب(  غ م ال ر،  ص م )الأردن،  لكتروني  الإ

س(. ون استثمارات البنية التحتية ورصده )ت

روع ش م دفال ه ال

ات  رك ش و ال م ج ن ام رن ب
ة  ط وس ت رة وم ي غ ص ال

ي الأردن م ف ج ح ال

يهدف المشروع إلى دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن والحفاظ 
نتاجية والقدرة  عليها، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات التي تتمتع بنمو ذي قيمة عالية لزيادة الإ

التنافسية من خالل البتكار

يشكل هذا المشروع فرصة للبنك الأوروبي لالستثمار للجمع ما بين الآليات غير المالية وتمويل الشركات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتوفير التدريب والتوجيه لرجال الأعمال

د ي م س ي وج ل

قليمي تحسين تنظيم القطاع اللوجستي وأدائه داخل البلد الواحد وعلى المستوى الإ

تسهيل تطوير المنصات اللوجستية الأوروبية المتوسطية وتشغيلها

تسهيل التبادل التجاري بين بلدان الجوار الجنوبي والتحاد الأوروبي

ي رون ت ك ل ل الإ وي م ت ال
نتائج التي توصلت لها دراسة سابقة ممولة من الصندوق، توفير الدعم الموجه للبنوك  اًء على ال ن ب

المركزية في المنطقة بغية تعزيز عملية تطوير حلول دفع مبتكرة للتجزئة، مثل الخدمات المالية 
لكترونية، والتي ستدعم توسيع فرص الحصول على الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة. الإ

راك س ت ران ت
يهدف مشروع ترانس تراك إلى تقليص الحواجز أمام التجارة والنقل وإلى تحسين البنية التحتية على طول 

الممرات التجارية الأهم في البلدان المعنية.

ف  ي وظ ت ن ال ي س ح ت
ارات  م ث ت ي اس ف
ة  ي ت ح ت ة ال ي ن ب ال

ده ورص

يهدف المشروع إلى تقييم أثر الستثمارات الحكومية في البنية التحتية العامة على خلق فرص العمل، 
من حيث الكمية والنوعية، عن طريق إنشاء نظام معلومات إدارية وتطبيق الدروس المستفادة من أجل 

تصميم أفضل المشاريع التي يمكن أن تخلق فرص عمل أفضل.

المشاريع التي يقودها البنك الأوروبي لالستثمار والتي وافق عليها الصندوق النتقالي للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل

ترد المزيد من التفاصيل حول المشاريع في الملحق 4.
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النافذة الهادفة لصندوق الدعم التابع لبرنامج
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

د ل ب ق ال روع وف ش م رال ص ربالأردنم غ م سال ون يت ل ك وع ال م ج م ال

برنامج نمو الشركات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم 

في الأردن
000 850 3 دولر000 850 3 دولر

806 695 4 دولر000 565 1 دولر403 565 1 دولر 403 565 1 دولرلوجيسميد

لكتروني 000 709 1 دولر000 392 دولر000 426 دولر  000 891 دولرالتمويل الإ

000 210 14 دولر000 800 3 دولر000 550 3 دولر000 630 2 دولر 000 230 4 دولرترانس تراك

تحسين التوظيف في 
استثمارات البنية التحتية 

ورصده
500 609 دولر500 609 دولر

وع م ج م 306 074 25 دولر500 974 5 دولر403 507 5 دولر000 906 6 دولر403 686 6 دولرال

التقسيم المالي
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وروبية المتوسطية لالستثمار والشراكةبرامج بناء القدرات في صندوق الدعم التابع لبرنامج  التسهيالت الأ

م  دع دوق ال ن ص ي ل ل داخ ب ال دري ت ج ال ام رن ب
ة  ي الت الأوروب ي ه س ت ج ال ام رن ب ع ل اب ت ال

ة راك ش ار وال م ث ت الس ة ل ي ط وس ت م ال

منذ إنشائه في العام 2007، استقبل برنامج التدريب الداخلي 
الجوار  دول  من  الشباب  من  ا  ًي مهن  95 للبنك-الصندوق 
تقديم  إلى  عينه  الآن  في  البرنامج  هذا  ويسعى  الجنوبي. 
مساهمة قوية في التنمية المهنية للمتدربين وإلى الستفادة 

من الخبرات والمعارف من منطقة الجوار الجنوبي.

دول  من  للشباب  لالستثمار  الأوروبي  البنك  يقدم  عام  كل 
مكتبها  في  البرنامج  في  للمشاركة  الفرصة  الجنوبي  الجوار 
الخارجية، ويمتد  مكاتبه  أحد  أو في  لوكسمبورغ  الرئيسي في 

هذا التدريب على فترات تتراوح ما بين ثالثة أشهر و12 شهًرا. 
ك. ن ب ل دد ل ن ج ي درب ت ة م ي ان م في العام 2015، انضم ث

بناء  على  المشاركين  مساعدة  في  التدريب  برنامج  نجح  وقد 
التحليالت  بين  ما  تتراوح  مختلفة  مجالت  في  المهارات 
الخبرة  تطوير  عن  فضاًل  والسياسية،  والقانونية  المالية 
المهنية فيما هو جزء من بيئة عمل دولية ومتعددة الثقافات. 
ساعد برنامج التدريب المتدربين على الشروع في حياة مهنية 
ناجحة، سواء في بلدانهم أو في التحاد الأوروبي وفي كل من 

القطاعين العام والخاص.

يبّين التأثير الكبير لجميع المشاركين 
أن شعبية برنامج تدريب الصندوق 

تنمو أكثر وأكثر عاًما بعد عام.

الشباب،  المتدربين  إلى  بالنسبة 
ويمكن  آفاًقا جديدة،  البرنامج  يفتح 
أن يعطيهم دفعة أساسية لحياتهم 

المهنية.

ترد في الجداول التالي إحصائيات برنامج تدريب الصندوق في 31/12/2015:
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برامج بناء القدرات في صندوق الدعم التابع
لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

دارات ق الإ م وف ي س ق ت ال

14الأمانة العامة

41إدارة العمليات

25إدارة المشاريع

4إدارة المالية

4مكتب الرئيس المسؤول عن المتثال

1إدارة إدارة المخاطر

4إدارة المعامالت وإعادة الهيكلة

2معهد البنك الأوروبي لالستثمار

وع م ج م 95ال

د الأم ل ب ق ال م وف ي س ق ت ال

ج  ام رن ب ع ل اب ت م ال دع دوق ال ن دول ص
ة  ي ط وس ت م ة ال ي الت الأوروب ي ه س ت ال

ة راك ش ار وال م ث ت الس ل

دد  ع
ن ي درب ت م ال

3الجزائر

4غزة/ الضفة الغربية

12مصر

0إسرائيل

3الأردن

4لبنان

29المغرب

5سوريا

10تونس

25تركيا

وع م ج م 95ال

آراء المتدربين:

متعددة  بيئة  عن  عبارة  هو  لالستثمار  الأوروبي  “البنك 
الثقافات يتم في إطارها تقييم أفكار الجميع بال استثناء 
التأسيسية  التجربة  هذه  كانت  لقد  واحترامها.  وتشجيعها 
بمثابة تشجيع لنمو مستقبلي المهني وتنمية شخصيتي. في 
الواقع، أود أن أتخصص في مجال التنمية الدولية وبشكل 

خاص الوصول إلى التمويل في البلدان النامية”.

رادا ة ب ج دي خ
)تموز/ يوليو 2015-حزيران/ يونيو 2016( المغرب

“هذا التدريب هو من تجارب الحياة القليلة التي تحصل فيها على فوائد فقط: 
أكثر  من  وقرب  ومريحة  مواظبة  بيئة  دولية،  عاملة  قوة  ومرنة،  كبيرة  هيكلية 
البنك الأوروبي لالستثمار وبحوزتي أمتعة  العالم. سأترك  تأثيًرا في  المشاريع 
تشمل المالبس الشتوية، والذكريات طويلة الأمد من الأصدقاء والزمالء وشعور 
ل يقدر بثمن من الوضوح مع العلم بأن هذه التجربة قد حددت مسار مستقبل 

مسيرتي في الحياة”.

ف ّي ط روان ل م
)تشرين الأول/ أكتوبر 2015-نيسان/

إبريل 2016(، تونس
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الت  ي ه س ت ج ال ام رن ي ب ارة ف ع ج الإ ام رن ب
ة راك ش ار وال م ث ت الس ة ل ي ط وس ت م ة ال ي الأوروب

الجوار  منطقة  في  والشراكات  البشرية  القدرات  بناء  بغية 
الجنوبي، ومن أجل بلوغ أقصى قدر ممكن من تنوع الخبرات 
في  لالستثمار  الأوروبي  البنك  ب الخاصة  للعمليات  المتاحة 
الجوار  منطقة  من  بالمعارين  البنك  يرحب  المنطقة،  هذه 
برنامجين  إطار  في  على حد سواء  الأوروبي  والتحاد  الجنوبي 

ممولين من الصندوق.

ي وب ن ج وار ال ج ة ال ق ط ن ن م ارون م ع م ال

عارة الخاص بالصندوق، بتمويل بقيمة 500 ألف  إن برنامج الإ
يسمح  و2016،   2013 بين  ما  الممتدة  للفترة  متاح  يورو 
دول  من  والخاص  العام  القطاع  من  الخبرة  ذوي  للمهنيين 
الجوار الجنوبي بالنضمام إلى فرق البنك الأوروبي لالستثمار 
ل  البنك  أن  يُذكر  سنتين.  إلى  تصل  لمدة  لوكسمبورغ  في 
يفرض نظام الحصص الجغرافية أو النظام القائم على عدد 
التوازن  تحقيق  إلى  يهدف  ولكنه  النساء،  وعد  للرجال  معين 
في  التجريبية  المرحلة  نهاية  في  المعارين  تمثيل  حيث  من 

العام 2016.

البنك الأوربي  البرنامج في العام 2013، استضاف  منذ إطالق 
لالستثمار ثالثة معارين من مصر وفلسطين يعملون في إدارة 
الثالث، وهو  يعمل  فيما  السياسة،  العمليات كمسؤولين عن 
 )2015 ديسمبر  الأول/  كانون  في  البنك  إلى  )انضم  تونس  من 
كمسؤول عن التمويل المشترك. في العام 2015، أطلق البنك 

عملية توظيف أربعة معارين إضافيين.

عن  فضاًل  المهنية،  مهاراتهم  وبجعبتهم  المعارون  يأتي 
البنك  لعمليات  هام  أمر  وهو  الوطنية،  بيئاتهم  ب معرفتهم 
القدرات  تعزيز  يتم  المقابل،  في  الجنوبي.  الجوار  دول  في 
ولدى  قراض.  الإ عمليات  حول  ومعرفهم  للمعارين  المهنية 
بين  العالقات  تعزيز  سيتم  مؤسساتهم،  إلى  عودتهم 

المؤسسات المرسلة والبنك الأوروبي لالستثمار.

ي اد الأوروب ح ن الت ارون م ع م ال

لالستثمار  الأوروبي  البنك  بين  التعاون  تعزيز  أجل  من 
والبنوك  الأوروبي  التحاد  في  التنمية  تمويل  ومؤسسات 
العامة، تم إطالق مبادرة أخرى بتمويل معتمد يبلغ300 ألف 
الموظفين مع هؤلء  تبادل  لتشجيع  الصندوق  إطار  يورو في 

الشركاء الأوروبيين.

يعمل  المبادرة،  هذه  من  الهادفة”  عارة  “الإ شق  إطار  في 
إلى  تصل  لمدة  البنك  داخل  الأوروبي  التحاد  من  المعارون 
أو  التحضيرية  سواء  المشتركة،  الأنشطة  لدعم  سنوات  ثالث 
تلك المتعلقة بالمشاريع في دول الجوار الجنوبي. في أعقاب 
من  معاران  شخصان  شارك   ،2013 العام  في  البرنامج  إطالق 
العمليات،  إدارة  في  عمال  المبادرة،  في هذه  الأوروبي  التحاد 
الثاني عاماًل  أنهى أحدهما عمله في العام 2014 فيما ل يزال 

دارة. في الإ

محترفين  أشخاص  مع  للعمل  فرصة  مع  قيمة  دولية  خبرة  الصندوق  تدريب  “يقدم 
وموهوبين وملتزمين. فبيئة هذا التدريب هي عبارة عن مكان عمل ملهم ومحفز”.

ل دي ى ع م ل س
)تشرين الأول/ أكتوبر 2015-آذار/ مارس 2016(، الجزائر
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برامج بناء القدرات في صندوق الدعم التابع
لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة



الجوار الجنوبي وصندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة 242015

النشاطات العامة في العام 2015

منصة التنسيق بين شراكة دوفيل والمؤسسات 
المالية الدولية

ا في منصة التنسيق  لعب البنك الأوروبي لالستثمار دوًرا قياديً
تولى  والتي  الدولية،  المالية  والمؤسسات  دوفيل  شراكة  بين 
جانب  إلى   .2015 العام  في  العامة  الأمانة  إطارها  في  البنك 
عدد من اجتماعات العمل التي عقدت على مدار السنة، ل بد 
تنسيقه  على  البنك  عمل  بارز  على حدث  الضوء  تسليط  من 
نماء القتصادي والجتماعي لتسهيل  مع الصندوق العربي لالإ
الدولية  المالية  المؤسسات  بين  التبادلت  من  المزيد 
منتدى  وهو  الجتماع،  هذا  ضم  وقد  العربية.  والصناديق 
نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  الكويت  في  الأول  الدولي  التعاون 
المنظمات  من  وعدد  العربية  الصناديق  عن  ممثلين   ،2015

الدولية، كخطوة أولى في حوار مستمر بين هؤلء الشركاء.

ام  ع ل ة ل ي س ي رئ ات ال رج خ م ل ال م ش ت
ي: ا يل 2015 م

بناء عالقة مع مجموعة التنسيق العربية

تقديم تقرير في خريف العام 2015 لشراكة دوفيل حول 
نجازات والخطوات المقبلة المحتملة للشراكة؛ الإ

تطوير المنصة كمنتدى لمناقشة الوضع المتطور 
بسرعة ومعالجته، ول سيما أزمة الالجئين.
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النشاطات العامة في العام 2015

النشاطات العامة في العام 2015

ر 2015 راي ب اط/ف ب ش
لوكسمبورغ: تسليم منصة شراكة دوفيل وبنك الستثمار الأوروبي

ل 2015 ري ان/أب س ي 28 ن
 المؤتمر الرفيع المستوى لشراكة دوفيل ومجموعة الدول السبع:

دماج الجتماعي والستقرار دماج المالي المسؤول من أجل الإ الإ

و 2015 اي ار/م 18-22 أي
ا اللجنة التوجيهية للصندوق النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقي

ر 2015 ب م ت ب ول/س ل أي
ورشة عمل برشلونة حول خدمة تمويل التصالت الالسلكية

ر 2015 ب م ت ب ول/س ل أي
الترافق مع اجتماع لكبار المسؤولين مؤتمر مجموعة الدول السبع حول إيجاد الوظائف ب

ر 2015 وب ت ن الأول/أك ري ش ت
ليما: لقاء على هامش اجتماعات البنك الدولي/صندوق النقد الدولي لفصل الخريف

ر 2015 ب م س انون الأول/دي 7-8 ك
اللجنة التوجيهية للصندوق النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – القاهرة

ول ل ح م ة ع ورش

ي”، وب ن ج وار ال ج دان ال ل ي ب ددة ف ج ت م ة ال اق ط ع ال ي ن ص ة ت ي ان ك م إم ي ي ق “ت
أبوظبي، 21 كانون الثاني/ يناير 2015

في  يناير 2015  ثاني/  ال كانون   21 المتجددة ورشة عمل في  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  التعاون  ب لالستثمار  الأوروبي  البنك  عقد 
حول  والوكالة  الصندوق  من  مشترك  بتمويل  لدراسة  الأولية  نتائج  ال لعرض  لالستدامة(  أبوظبي  أسبوع  هامش  )على  أبوظبي 

“إمكانيات تصنيع الطاقة المتجددة في مصر والمغرب وتونس” ومناقشتها.

الدولية  المنظمات  من  ممثلين  عن  فضاًل  وتونس  والمغرب  مصر  من  حكوميون  ممثلون  هذه  العمل  ورشة  في  شارك  وقد 
المتوسط،  أجل  من  التحاد  الطاقة،  وكفاءة  المتجددة  للطاقة  قليمي  الإ المركز  العربية،  الدول  جامعة  سكوا،  )الإ قليمية  والإ
الدولي(  للتعاون  الألمانية  الوكالة  والعشرين،  الواحد  للقرن  المتجددة  الطاقة  سياسة  شبكة  الرياح،  لطاقة  العالمي  المجلس 

وشركات القطاع الخاص من المغرب وتونس.
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ندوة حول “تأثير توظيف عمليات البنى 
التحتية للبنك الأوروبي لالستثمار في بلدان 
الجوار الجنوبي” نظمها البنك بالتعاون مع 

منظمة العمل الدولية
)لوكسمبورغ، 11 آذار/ مارس 2015(

قليمية السابقة، ومن أجل تشارك  اًء على ورش العمل الإ ن ب
أثير التوظيف في استثمارات  نتائج الرئيسية لدراسة حول ت ال

البنى التحتية للبنك الأوروبي لالستثمار في بلدان الجوار 
الجنوبي”، عقدت ندوة في 11 آذار/ مارس 2015 في 

لوكسمبورغ. تم في إطارها عرض المنهجيات المستخدمة في 
الدراسة لتقييم نتائج سوق العمل من مشاريع البنية التحتية 

المختارة التي يمولها البنك في قطاعات النقل والطاقة 
نتائج  والمياه والصرف الصحي والبيئة، وتلتها جلسة حول ال

التي تم التوصل إليها من خالل دراسات الحالة وتقييمات 
القتصاد الكلي في مصر والأردن والمغرب وتونس وحول 

ا. وفي الجلسة الختامية  التوصيات بشأن كيفية المضي قدًم
تم عرض ردود الفعل الأولية التي وردت في خالل ورشة 

قليمية التي عقدت في الرباط في تشرين الثاني/  العمل الإ
جراءات التي  نوفمبر 2014، فضاًل عن الخطوط العريضة لالإ
ا في الدراسة، بما في  يتصورها البنك من أجل المضي قدًم

ذلك عملية متابعة في تونس ممولة في إطار الصندوق 
النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل.

مؤتمر برنامج التسهيالت الأوروبية 
المتوسطية لالستثمار والشراكة الخامس عشر 

بعنوان “البتكار، ريادة الأعمال والوظائف: 
تمويل الستثمارات الرائدة في منطقة الجوار 

الجنوبي”،
لوكسمبورغ، 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2015

في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، شارك نحو 170 شخًصا من جميع 
أنحاء التحاد الأوروبي والجوار الجنوبي في مؤتمر برنامج 

التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة الخامس 
عشر. اجتمع المشاركون في مقر البنك الأوروبي لالستثمار 

ا المتعلقة بموضوع  في لوكسمبورغ، وناقشوا القضاي
“البتكار، ريادة الأعمال والوظائف: تمويل الستثمارات الرائدة 

في منطقة الجوار الجنوبي”. وقد نظم البنك هذا الحدث 
التعاون مع الأمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط( ورئاسة  ب

التحاد الأوروبي التي تتولها لوكسمبورغ.

ُعقد المؤتمر، عقب اجتماع كبار المسؤولين في التحاد من 
أجل المتوسط. في خالل الكلمات الفتتاحية، أكد ممثلون 

رفيعو المستوى من الشركاء الثالثة على المساهمة الكبيرة 
التي قدمتها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لقتصادات 

منطقة الجوار الجنوبي.
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النشاطات العامة في العام 2015

مبادرة “الفضاء للمتوسط” على هامش 
الأسبوع القتصادي في الجوار الجنوبي،

مرسيليا، 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

قدم البنك الأوروبي لالستثمار ووكالة الفضاء الأوروبية نتائج 
تعاونهما في مبادرة “الفضاء للمتوسط” في منطقة الجوار 

الجنوبي في تشربن الثاني/ نوفمبر 2015 في مرسيليا، فرنسا، 
بمناسبة الأسبوع القتصادي في الجوار الجنوبي. قدم خبراء 

في مختلف القطاعات دراسات واعدة، ودار نقاش حول 
الطريقة التي يمكن من خاللها لشركات التكنولوجيا في 

التحاد الأوروبي أن تكون أقرب إلى احتياجات السوق والفرص 
الناشئة في المغرب العربي والشرق الأدنى.

اًء على برنامج وكالة الفضاء الأوروبية وهو  ن تأسست المبادرة ب
برنامج تطوير التطبيقات المتكاملة، وهي تهدف إلى توفير 
خدمات مستدامة جديدة ومبتكرة في إطار الشراكة الوثيقة 

مع المستخدمين النهائيين. كما أنها ترتكز على تجربة البنك 
في تقنيات البتكار وتمويل تكنولوجيات الفضاء. وقد كانت 

هذه مبادرة على مدى العامين والنصف الماضيين تشجع 
على استخدام التطبيقات التي تعتمد على مزيج من القدرات 

والطاقات الفضائية والأرضية القائمة وتوسيعها.

مؤتمر “تمويل الستثمار في البلدان الشريكة 
وبلدان الجوار”،

برلين، 19 آذار/ مارس 2015

في 19 آذار/ مارس 2015 عقد البنك الأوروبي لالستثمار، 
التعاون مع بنك التنمية الألماني وشركة “بي دي آي”، مؤتمًرا  ب
حول تمويل المشاريع في البلدان النامية والبلدان المجاورة. 
وقد ألقى كلمات الفتتاح نائب رئيس البنك في ذلك الوقت، 

ويلهلم مولتيرير، وكريستيان موراش، عضو مجلس إدارة بنك 
التنمية الألماني- آيبكس.

كما في النشاطات المماثلة السابقة في بلدان أخرى، كان 
الهدف من هذا المؤتمر إتاحة أقصى قدر من الفرص للشركات 

الألمانية للمساهمة في التنمية الدولية عن طريق البنك 
الأوروبي لالستثمار والمؤسسات المشابهة. من خالل الخطب 

والعروض، اكتشف المشاركون المزيد حول مجموعة كاملة 
من المنتجات المالية والخدمات الستشارية التقنية التي 

يقدمها البنك.
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التطلع قدًما

قراض في  أهداف الإ
البنك الأوروبي لالستثمار

في  الشريكة  الدول  يخص  ما  في  المستقبل  نحو  بالنظر 
دوره  لعب  في  يستمر  أن  البنك  يتوقع  الجنوبي،  الجوار 
على  العمل  مع  المنطقة  في  النطاق  واسع  الممول  بصفته 
المنطقة:  في  الأنشطة  من  الأساسية  المجالت  من  مجالين 
تعزيز  مع  اص،  خ ال اع  ط ق ال م  ودع ة  ي ت ح ت ال ة  ي ن ب ال ل  وي م ت
التركيز على عنصرين مشتركين بين القطاعات يشكالن أولوية 
وهو  ه،  ع م ف  ي ك ت وال اخ  ن م ال ر  ي غ ت ن  م ف  ي ف خ ت ال رئيسية: 
في  الشريكة  للدول  مشتركة  استراتيجية  مصلحة  عن  عبارة 
ي،  م ي ل ق ل الإ ام ك ت م ال الجوار الجنوبي والتحاد الأوروبي؛ ودع
ودعم  التحتية  البنية  في  الستثمار  خالل  من  سيتوسع  الذي 

الستثمار الأجنبي المباشر.

السورية  والأزمة  العربي  الربيع  مثل  الأخيرة  التطورات  تشير 
وتدفق الالجئين إلى أن تعبئة الموارد التكاملية تشكل شرًطا ل 
القتصادية  والمرونة  القتصادية  التنمية  لدعم  عنه  غنى 
سيواصل  السبب،  لهذا  العمل.  فرص  وخلق  المدى  طويلة 
البنك الأوروبي لالستثمار تمويل الستثمار في البنية التحتية 
)بما في ذلك البنية التحتية للبلديات(، والنقل، والطاقة )بما 
في  )بما  الخاص  القطاع  وتنمية  المتجددة(،  الطاقة  ذلك  في 
ذلك ريادة المشاريع والتوظيف والشركات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم والتمويل الأصغر(، وإمدادات المياه والصرف الصحي، 
والصحة،  والتعليم  النفايات،  وإدارة  الحضرية،  والتنمية 
ن  وم المنطقة.  في  الزراعية  التجارية  الأعمال  عن  فضاًل 
ى  ل ع ا  ًض ائ ف روض  ق ال م  ج ح وع  م ج م د  ه ش ي أن  ع  وق ت م ال
ورو  ي ار  ي ل م  15 ة  م ي ق ب ة  ادم ق ال س  م خ ال وات  ن س ال دى  م
ر  ث أك م  ض ت ي  ت وال ا(،  ي رك ت ة،  ك ري ش ال ة  ي ط وس ت م ال دان  ل ب )ال

ر. ص ان وم ن ب ا والأردن ول ي رك ت ورو ل ار ي ي ل ن 12.5 م م

أهداف صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

لصندوق  يمكن  التي  الخطوات  في  كبيرة  إمكانيات  تتجلى 
المتوسطية  الأوروبية  التسهيالت  لبرنامج  تابع  ال الدعم 
واستدامة  جودة  لضمان  اتخاذها  والشراكة  لالستثمار 
في  الشراكة  دول  في  لالستثمار  الأوروبي  البنك  استثمارات 

الجوار الجنوبي في العام 2016 وما بعده.

من  المنطقة،  في  الكبيرة  الستثمارية  الحتياجات  إلى  نظًرا 
الميسر  والتمويل  التقني  الدعم  على  الطلب  ارتفاع  المتوقع 
العام  خالل  في  البنك  يخطط  التالي  وب المخاطر،  وتخفيف 

دوق. ن ص ات ال اط ش اق ن ط ع ن ي وس ت 2016 ل

اًدا إلى خط المشروع المتنامي، يتزايد الطلب على موارد  ن است
المتزايد،  الطلب  هذا  تلبية  وبغية  التالي،  ب الصندوق. 
ة  ي ط غ ت ل ورو  ي ون  ي ل م  35 ة  م ي ق ب ادة  زي إلى  البنك  سيسعى 
ن 2016  ي ا ب دة م ت م م رة ال ت ف الل ال ي خ روع ف ش م ات ال اج ي ت اح

و2020.

لضمان  الجهود  بذل  سيتم  أيًضا،  الطلب  ازدياد  سياق  في 
يقدمه  الذي  التقني  الدعم  أولويات  وتحديد  متأنية  برمجة 
ه  ن ك م ي ي  ت ال الت  ج م ال ى  ل ع م  دع ال ز  ي رك ت مع  الصندوق، 

ل: ث ر، م ب ة أك اف ض ة م م ي دم ق ق ا أن ي ه ي ف

وتقديم 	  شراف  والإ الجودة  ومراقبة  المشروع  تصميم 
التركيز  مع  التحتية،  البنية  قطاع  في  التقنية  المشورة 
التدقيق،  عمليات  وسالمة  الطاقة،  كفاءة  تدابير  على 

وزيادة الفوائد البيئية.

التفاق 	  وقعت  التي  البلدان  في  جديدة  معرفة  إدراج 
ا للتجارة الحرة مع التحاد الأوروبي،  الشامل وعميق الرؤي
التحاد  نحو  ا  توجًه أكثر  هيكلية  إلى  النتقال  وتسهيل 
من  والتقارب  القانوني  والتقريب  التجارة،  في  الأوروبي 

قواعد التحاد الأوروبي ومعاييره.

غير 	  والآثار  الكفاءة  لتحقيق  إمكانات  ذات  مشاريع 
المساواة  تعزيز  على  التركيز  سيتم  لالقتصاد.  المباشرة 
الجتماعية  والرفاهية  القتصادي  والدمج  الجنسين  بين 

من خالل الستثمار في أنشطة الصندوق في المستقبل.

ا مع الأهداف الطموحة لتغير المناخ )يسعى البنك 	  تماشًي
قراض لدعم الستثمار  إلى تحقيق زيادة كبيرة في نسبة الإ
في  المئة  في   35 إلى  المئة  في   25 من  بالمناخ  المرتبط 
البلدان النامية(، وستبقى مشاريع العمل المناخي تشكل 
نشاط  قطاعات  جميع  في  مستهدفة  وستكون  أولوية 

الصندوق.
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التطلع قدًما

التطلع
قدًما

ادر  ص ع م دوق م ن ص ل ال ام ك ن ت ي س ح ت ود ل ه ج ذل ال م ب ت ي س
المانحة  الجهات  بين  التعاون  إن  رى.  الأخ ل  وي م ت ال
والمؤسسات المالية الدولية عن طريق مزج المنح لالستثمارات 
يزداد  أمر  المخاطر  مال  ورأس  القروض  مع  التقني  والدعم 
من  جيد  مزيج  ضمان  يجب  إذ  التنمية.  تمويل  في  أهمية 
التدفقات  زيادة  بهدف  مختلفة  مصادر  من  المتاح  التمويل 

المالية الالزمة للتنمية.

ول  ات ح وم ل ع م دوق وال ن ص وح ال ز وض زي ع ت ك ل ن ب ط ال ط خ ي
تواصل  نشاطات  تحقيق  إلى  يسعى  السبب  لهذا  ه،  ازات ج إن
يعزز  أن  المرجح  العام 2016 وما بعده. فمن  إضافية بحلول 

التواصل بشكل أفضل من التعاون الوثيق بين البنك والجهات 
طويلة  منهجية  إلى  يؤدي  أن  يمكن  مما  والعمالء،  المانحة 
ولتخطيط  التقني  للدعم  واستراتيجية  ا  ًق تنسي أكثر  الأمد 

الستثمار.

كبير  حد  إلى  أثرت  والتي  المذكورة  ن  ي ئ الج ال ة  أزم ضوء  في 
مع  الوثيق  التعاون  ب البنك  سيعمل  الجنوبي،  الجوار  على 
الجهات المانحة والعمالء لتقييم الوضع والستجابة في إطار 
المرونة  زيادة  إلى  البنك  ويهدف  الحالية.  صالحياته 
في  الصندوق  دور  وسيتجلى  المختلفة  للبلدان  القتصادية 

دعم عمل البنك في هذا الصدد.
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الملحقات المرتبطة بالصندوق

 الملحق 1.
عمليات الصندوق الموافق عليها حتى 31/12/2015

ة: ي ل م في نهاية كانون الثاني/ ديسمبر 2015، تم إعداد/ العمل على/ النتهاء من 65 ع
- 46 عملية منجزة: 14.7 مليون يورو موقعة و14.19 مليون يورو منفقة

ا ًي - 15 عملية قيد التنفيذ: 17.3 مليون يورو موقعة و5.56 مليون يورو منفقة جزئ
عداد: 2.3 مليون يورو موافق عليها وغير موقعة بعد - 4 عمليات قيد الإ

بلدالرقم ية المتعهدالقطاعالعنوانال الميزان
يها  الموافق عل

)ألف يورو(

المبلغ المبلغ الموقع
المصروف

النسبة 
المئوية 
لمبلغ  ل

المصروق

نوع الدعم

731.92 832.2015 342.6915 17العمليات المنجزة 

دعم تقني 100%198.00197.85197.85البنك الأوروبي لالستثمارالقطاع الماليتحسين كفاءة تحويالت العمال إقليمي1
)غيره(

برامج دعم القطاع المالي- مركز الشرق الأوسط إقليمي2
قليمي للدعم التقني 1 و2- المرحلة الأولى الإ

البنك الأوروبي لالستثمار، القطاع المالي
صندوق النقد الدولي 

دعم تقني 500.00500.00500.00%100
)غيره(

انية ث 100%500.00500.00500.00المرحلة ال
دراسة وصول الشركات الصغيرة إلى أشكال الجزائر3

التمويل الخارجي المستدامة
البنك الأوروبي لالستثمار، القطاع المالي

ية وزارة المال
دراسة )غيره(195.00195.00195.00%100

دراسة عملية تعزيز الدخار الخاص على المدى المغرب4
الطويل

البنك الأوروبي لالستثمار, القطاع المالي
ية وزارة المال

دراسة )غيره(180.00183.42179.74%98

بلدان المتوسطية إقليمي5 الحتياجات اللوجستية في ال
الشريكة: امكانات تطوير شبكة منصة 

اللوجستية

دراسة 100%597.39597.39597.39البنك الأوروبي لالستثمارالنقل

تنمية النظيفة في بلدان إقليمي6 ية ال مشروع تحديد آل
ية المتوسطية  برنامج التسهيالت الأوروب

لالستثمار والشراكة

دراسة88%195.00195.00172.56البنك الأوروبي لالستثمارالطاقة

ية لتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة إقليمي7 ية المال الآل
الطاقة

دراسة100%189.00189.05189.05البنك الأوروبي لالستثمارالطاقة

تحليل الستراتيجيات والسياسات العامة إقليمي8
للسياحة في بلدان برنامج التسهيالت الأوروبية 

المتوسطية لالستثمار والشراكة

الشركات 
الصغيرة 

ومتوسطة 
الحجم

دراسة99%200.00200.00198.66البنك الأوروبي لالستثمار

ر المناخي/ برنامج دراسة مع خطة زرقاءإقليمي9 التغّي
بيئي ال

دراسة100%180.00180.00180.00البنك الأوروبي لالستثمار

مراجعة خدمات تمويل التجارة القائمة على إقليمي10
التجارة الأورو-متوسطية

دراسة100%80.0080.0080.00البنك الأوروبي لالستثمارالقطاع المالي

تاج الوقود الحيوي في بلدان برنامج إقليمي11 ية إن إمكان
ية المتوسطية لالستثمار  التسهيالت الأوروب

والشراكة

دراسة87%200.00199.00173.53البنك الأوروبي لالستثمارالطاقة

لتمويل إقليمي12 ار القتصادية والجتماعية ل مراجعة الآث
الأصغر

دراسة100%70.0070.0070.00البنك الأوروبي لالستثمارالقطاع المالي

الدعم التقني المتعلق بصندوق رأس المال تونس13
الأولي التونسي

البنك الأوروبي لالستثمار، القطاع المالي
وزارة المالية، صندوق الودائع

دعم تقني125.00125.00125.00%100

استراتيجيات لتجديد المدن القديمة في إقليمي14
منطقة البحر الأبيض المتوسط

تنمية الحضرية دراسة100%185.00160.95160.95البنك الأوروبي لالستثمارال

إدارة من نوع خاص وتشغيل أنظمة الري المغرب15
الحكومية في بلدان برنامج التسهيالت 

ية المتوسطية لالستثمار والشراكة:  الأوروب
بار حالة في المغرب اخت

اه يئة والمي ب تنمية ال ل قليمي ل المكتب الإ
ز ّق الزراعية في ل

دعم تقني000.00581.36581.36%100 1

تحديد العقبات التي تحول دون التوسع في إقليمي16
اه الصرف الصحي في الزراعة  استخدام مي

تها وإزال

يئة والمياه ب دراسة100%200.00200.00200.00البنك الأوروبي لالستثمارال

تكيف المنتجات المالية مع تحويالت العمال، تونس17
الدعم التقني لتحاد البنوك التونسية

دعم تقني100%489.50489.50489.50اتحاد البنوك التونسيةالقطاع المالي
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الملحقات المرتبطة بالصندوق

الملحقات
المرتبطة بالصندوق

بلدالرقم ية المتعهدالقطاعالعنوانال الميزان
يها  الموافق عل

)ألف يورو(

المبلغ المبلغ الموقع
المصروف

النسبة 
المئوية 
لمبلغ  ل

المصروق

نوع الدعم

الشركات مبادرة تطوير الأعمال في المتوسطإقليمي18
الصغيرة 

ومتوسطة 
الحجم

دراسة100%200.00198.98198.45البنك الأوروبي لالستثمار

يةالنقلالمخطط الرئيسي للطريق السريع في الأردنالأردن19 دعم تقني100%093.30 093.302 093.302 2الحكومة الأردن
دعم تقني100%850.00850.00850.00البنك الأوروبي لالستثمارالطاقة/ السياحةبرنامج دراسة مع خطة زرقاء 2إقليمي20
الشركات الدعم التقني لمالئكة الأعمالتونس21

الصغيرة 
ومتوسطة 

الحجم

دعم تقني96%160.00159.65153.86توننفيست

دراسة99%350.00189.16186.85البنك الأوروبي لالستثمارالطاقةالخطة الشمسية المتوسطيةإقليمي22
الشركات شبكة حاضنات الأعمالالمغرب23

الصغيرة 
ومتوسطة 

الحجم

دعم تقني98%300.00284.72279.00البنك الأوروبي لالستثمار

تنمية الحضريةعملية حضرية في المدينة/ مكناسالمغرب24 البنك الأوروبي لالستثمار/ ال
العمران

دراسة400.00395.00395.00%100

الأراضي 25
نية الفلسطي

ا  تقنية لحاضنة تكنولوجي المساعدة ال
المعلومات والتصالت في فلسطين

تنمية  الأبحاث وال
تكار والب

دعم تقني100%194.60194.60194.60البنك الأوروبي لالستثمار

بلدان برنامج التسهيالت إقليمي26 وصول واسع النطاق ل
ية المتوسطية لالستثمار والشراكة الأوروب

تنمية  الأبحاث وال
تكار والب

دراسة99%500.00499.00493.00البنك الأوروبي لالستثمار

دراسة100%165.00157.50157.55البنك الأوروبي لالستثمارالنقلطرق بحرية سريعةإقليمي27
تنمية الحضريةبرنامج استثمار المدن 2030إقليمي28 البنك الأوروبي لالستثمار/ال

صندوق الودائع
دعم تقني400.00480.00480.00%100

تنافسية وتحديات التوظيف في تونستونس29 متعدد ال
القطاعات

دعم تقني100%185.0077.23177.23البنك الأوروبي لالستثمار

استخدام طاقات صناديق الثروة السيادية في إقليمي30
بلدان المتوسطية  دول الخليج من أجل ال

الشريكة

دراسة100%190.00190.00190.00البنك الأوروبي لالستثمارالقطاع المالي

لكترونية في الدول إقليمي31 ية الإ الخدمات المال
المتوسطية الشريكة

دراسة100%590.00159.00 160.001البنك الأوروبي لالستثمارالقطاع المالي

تنفيذ في إطار مصر32 ية ال إعداد المشروع ودراسة عمل
تنمية المجتمعية المدمجة  برنامج ال

والمستدامة 

تنمية الحضرية دراسة100%199.90138.00138.00البنك الأوروبي لالستثمارال

دراسة تحديد المشاريع في إطار مبادرة تمويل إقليمي33
مشاريع البحر الأبيض المتوسط في المناطق 

الحضرية

تنمية الحضرية دراسة100%250.00250.00250.00البنك الأوروبي لالستثمارال

ناشئةتونس34 البنك الأوروبي لالستثمار/القطاع الماليتمويل رأس مال الشركات ال
صندوق الودائع في تونس

رأس مال 775.00%100 775.001 000.001 02
المخاطر

ية للشراكات بين القطاعين إقليمي35 طارات القانون الإ
العام والخاص في منطقة برنامج التسهيالت 

ية المتوسطية لالستثمار الأوروب

متعدد 
القطاعات

دراسة100%750.00675.00675.00البنك الأوروبي لالستثمار

خدمات FTFO - المركز الأوروبي للخبرات في 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص )2011( 

للشاكات بين القطاعين العام والخاص في 
الدول المتوسطية الشريكة

80.0080.0080.00%100

كفاءة الطاقة وبرنامج إعداد مشروع للطاقة إقليمي36
بلدان  المتجددة في المناطق الحضرية في ال

المتوسطية الشريكة

دعم تقني100%200.00167.27167.27البنك الأوروبي لالستثمارالطاقة

الغ الصغر لخلق فرص إقليمي37 إمكانات التمويل ب
بلدان المتوسطية الشريكة العمل في ال

دراسة100%199.00189.00189.00البنك الأوروبي لالستثمارالقطاع المالي

دراسة حول تمكين وصول المشاريع الصغيرة إقليمي38
والمتوسطة إلى أسواق رأس المال النمو عبر 

أسواق الصرف المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
)SMEx مخصصة )مبادرة

القطاع المالي 
والشركات متناهية 
الصغر والصغيرة 

والمتوسطة

دراسة100%25.0025.0025.00البنك الأوروبي لالستثمار

عم نشر الأنشطة الممولة من صندوق الدعم إقليمي39
ية المتوسطية  برنامج التسهيالت الأوروب ابع ل ت ال

برنامج لالستثمار والشراكة في منطقة ال

متعدد 
القطاعات

دراسة100%35.0035.0035.00البنك الأوروبي لالستثمار
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بلدالرقم ية المتعهدالقطاعالعنوانال الميزان
يها  الموافق عل

)ألف يورو(

المبلغ المبلغ الموقع
المصروف

النسبة 
المئوية 
لمبلغ  ل

المصروق

نوع الدعم

دعم ما قبل عملية إطالق المركز الأورو إقليمي40
تنمية للشركات متناهية الصغر  ل متوسطي ل

والصغيرة والمتوسطة

القطاع المالي 
والشركات متناهية 
الصغر والصغيرة 

والمتوسطة

البنك الأوروبي لالستثمار/ 
بروموز

دعم تقني250.00250.00236.78%95

اتفاقية التعاون بين البنك الأوروبي لالستثمار إقليمي41
والشبكة الأورو-متوسطية لمعاهد القتصاد

متعدد 
القطاعات

البنك الأوروبي لالستثمار، 
الشبكة الأورو-متوسطية 

لمعاهد القتصاد

دراسات400.00400.00400.00%100

تقييم إمكانات تصنيع الطاقة المتجددة في إقليمي42
بلدان المتوسطية الشريكة ال

البنك الأوروبي لالستثمار/ الطاقة
ية للطاقة  الة الدول الوك

المتجددة مع مساهمة بقيمة 
25 ألف دولر أمريكي

دراسة71.0052.9352.93%100

19.0018.0818.08%100
دراسة جدوى حول الجاليات وإطالق برنامج إقليمي43

نشاء الشركات المبتكرة في منطقة  المساعدة لإ
البحر الأبيض المتوسط

رأس المال 
البشري

 دراسة 100%37.0036.4036.40البنك الأوروبي لالستثمار
تحضيرية

ير التوظيف في استثمارات إقليمي44 أث دراسة حول ت
نية التحتية التي يمولها بنك الستثمار  ب ال
بلدان المتوسطية الشريكة  الأوروبي في ال

متعدد 
القطاعات

دراسة94%245.00245.00231.17البنك الأوروبي لالستثمار

تعزيز أثر تنمية القطاع الخاص على التحول إقليمي45
بلدان المتوسطية الشريكة الديمقراطي في ال

الشركات 
الصغيرة 

ومتوسطة 
الحجم

دراسة100%150.00148.87148.87البنك الأوروبي لالستثمار

لوجيس ميد- المنصات اللوجستية لمنطقة إقليمي46
الأورو متوسطية: الجزء 2. أ )تونس(

دراسة جدوى100%000.00237.50237.50 1البنك الأوروبي لالستثمارالنقل

100%237.50الجزء 2 ب )المغرب(

ا( ًي 30%959.61 658.765 460.0019 21العمليات المنجزة )المدفوعة جزئ

متعدد نافذة لنشر دراسات الصندوقإقليمي47
القطاعات

ندوات70%450.00450.00315.36البنك الأوروبي لالستثمار

إقليمي48

الشبكات متعددة الشركاء ومركز التعلم 
ا لالندماج  ي ل )المساهمة في مركز مرسي

المتوسطي )

متعدد 
القطاعات

دعم تقني70%500.00500.00468.50البنك الأوروبي لالستثمار

الأراضي 49
نية الفلسطي

تنمية صندوق رأس مال المخاطر في الشرق الأوسط الأبحاث وال
تكار والب

رأس مال 29%463.30 000.001 000.005 5البنك الأوروبي لالستثمار
المخاطر 

)قرض 
استثماري( 

برنامج التسهيالت إقليمي50 ابع ل ت برنامج التدريب ال
ية المتوسطية لالستثمار والشراكة  الأوروب

)المرحلة 1(

رأس المال 
البشري

ناء قدرات100%700.00700.00700.00البنك الأوروبي لالستثمار ب

100%400.00400.00400.00)المرحلة 2(
1%410.00410.005.83)المرحلة 3(

أعمال الشراكات بين القطاعين العام والخاص إقليمي51
ية  في منطقة برنامج التسهيالت الأوروب

المتوسطية لالستثمار والشراكة: الخطوة 1 )أ(

متعدد 
القطاعات

دعم تقني100%400.00400.00400.00البنك الأوروبي لالستثمار

65%500.00425.00275.00الخطوة 1 )ب(
29%765.00760.00219.63الخطوة 2
100%35.0035.0035.00الخطوة 3

اء القدرات في قطاع التمويل الأصغر تونس52 ن ب
التونسي

دعم تقني20%000.00800.00 000.004 4البنك الأوروبي لالستثمارالقطاع المالي

الة الفضاء إقليمي53 مبادرة “الفضاء للمتوسط” مع وك
الأوروبية

متعدد 
القطاعات

البنك الأوروبي لالستثمار/ 
ية الة الفضاء الأوروب وك

دعم تقني500.00500.00300.00%60

برنامج التسهيالت إقليمي54 ابع ل ت عارة ال برنامج الإ
ية المتوسطية لالستثمار والشراكة الأوروب

رأس المال 
البشري

دعم تقني29%500.00500.00143.99البنك الأوروبي لالستثمار

تعزيز تنظيم الملكية الخاصة والخبرة تونس55
المؤسساتية في تونس

البنك الأوروبي لالستثمار/ القطاع المالي
الة الوطنية الفرنسية  الوك

تنمية ل ل

دعم تقني%0-100.00100.00
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بلدالرقم ية المتعهدالقطاعالعنوانال الميزان
يها  الموافق عل

)ألف يورو(

المبلغ المبلغ الموقع
المصروف

النسبة 
المئوية 
لمبلغ  ل

المصروق

نوع الدعم

ائية في التحاد إقليمي56 ن ث تعزيز التعاون مع الوكالت ال
طالق مبادرات  الأوروبي والبنوك العامة لإ

بلدان المتوسطية الشريكة: )1(  مشتركة في ال
وضع دراسات مشتركة وعمليات المساعدة 

التقنية

متعدد 
القطاعات

دراسة0%400.0040.00البنك الأوروبي لالستثمار

اء القدرات في  ن ب )2(  دعم أنشطة مشتركة ل
المنطقة

40.00%0

عارة الهادفة 67%180.00120.00)3( الإ
)4(  تصميم فعاليات نشر الرسالة مشتركة 

وتنفيذها
%0

انوي لمؤسسات التمويل تونس57 تيسير - قرض ث
الأصغر في مجالت جديدة في تونس )في إطار 

محفظة أثر الستثمار(

القطاع المالي/ 
قطاع خاص

البنك الأوروبي لالستثمار/ 
تيسير 

رأس مال %0-000.00 000.001 1
المخاطر 

)قرض 
استثماري/ 

العملة 
المحلية(

تقنية لدعم برامج تسريع إقليمي58 الستشارية ال
ناشئة في منطقة برنامج  المشاريع ال

ية المتوسطية لالستثمار  التسهيالت الأوروب
والشراكة

تنمية  الأبحاث وال
تكار  والب

ا  )تكنولوجي
التصالت 

والمعلومات(

الدعم التقني 24%188283.00 2001 1البنك الأوروبي لالستثمار
)إعداد 

المشروع(

كوب ميد- المشاركة في صندوق دين لدعم إقليمي59
التمويل الأصغر والقتصاد الجتماعي في 

منطقة البحر الأبيض المتوسط

التمويل 
والشركات 
الصغيرة 

ومتوسطة 
الحجم

البنك الأوروبي لالستثمار / 
كوب ميد 

رأس مال %0-000 0002 2
المخاطر 

)قرض 
استثماري(

برنامج الستشاري لقطاع النقل في إقليمي60 تعزيز أثر ال
الجوار الجنوبي

البنك الأوروبي لالستثمار/النقل
المجلس الأوروبي

الدعم التقني %0--000 2
)إعداد 

المشروع(
دراسة جدوى إقامة صلة دائمة بين الطريق 

نة بنزرت السريع أ4 ومدي
320.00%0

دراسة إقامة صلة دائمة بين الطريق السريع أ4 
نة بنزرت: إشراف مستقل عن الأعمال  ومدي

الرئيسية

75.0030.00%40

تقنية من أجل توسيع وتحسين  المساعدة ال
وظيفي من مطار قرطاج الدولي في تونس 

العاصمة
اء لمحطة فلسطين61 إعداد مرافق محطة توليد الكهرب

اه غزة المركزية ية المي تحل

اه إلى غزة، ومشروع تحلية  )تنفيذ إمدادات المي
اه البحر )المرحلة أ( )تمديد مدة العقد  مي

))TA2012033 PS F10

الطاقة المتجددة

)العمل المناخي(

البنك الأوروبي لالستثمار/ 
المجلس الأوروبي/ سلطات 

نية اه الفلسطي المي

الدعم التقني 600595.760
)إعداد 

المشروع(

-250.00 1العمليات المرخصة غير الموّقعة

تعزيز أثر آلية تحضير مشروع الشراكات بين إقليمي62
القطاعين العام والخاص

الدعم التقني 0%--350.00البنك الأوروبي لالستثمارمتعد القطاعات
)إعداد 

المشروع(
إمكانيات إجراءات التخفيف المالئمة على إقليمي63

الصعيد الوطني في بلدان الجوار 
الجنوبي-دراسة إجراءات التخفيف المالئمة على 

الصعيد الوطني 

بيئة ال

)العمل المناخي(

دعم تقني0%--200.00البنك الأوروبي لالستثمار

ية الأداء ما بين المغرب64 دراسة جدوى خط سكة حديد عال
بيئي  ملوسة وتطوان، بما في ذلك دراسة الأثر ال

والجتماعي

المكتب الوطني للسكك )مستدام( النقل
الحديدية

550.00-

بنان65 تقنية لدعم مشروع الصرف ل المساعدة ال
بنان )تمديد  الصحي في جنوب ل

)TA2010047 LB F10

المياه

)العمل المناخي(

عمار في  نماء والإ مجلس الإ
بنان ل

150.00-

الملحقات
المرتبطة بالصندوق
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 الملحق 2.
العمليات الموافق عليها في العام 2015

ي  ة ف ارك ش م ي( “ال م ي ل روع إق ش د-)م ي وب م ك
ر  غ ل الأص وي م ت م ال دع ن ي دوق دي ن ص

وار  ج ة ال ق ط ن ي م ي ف اع م ت اد الج ص ت والق
ي” وب ن ج  ال

2 مليون يورو

ي وب ن ج وار ال ج دان ال ل ب البلد: 
ات  رك ش رة، وال ي غ ص ع ال اري ش م اب ال ح المستفيد:  أص

اد  ص ت ال الق ج ي م ة ف ل ام ع رة ال ي غ ص ال
اص  خ ات، والأش ي اون ع ت ي، وال اع م ت الج

ل  دخ اص ذوي ال خ م ال ه اب س ح ن ل ي ل ام ع ال
ي  ت ة ال ادي ص ت ادرات الق ب م ي، وال دن ت م ال

ة. ي وم ك ح ر ال ي ات غ م ظ ن م ا ال وده ق ت
اص خ اع ال ط ق ال القطاع: 

ويتكون المشروع من اشتراك يصل إلى 2 مليون يورو في 
شريحة ميزانين من السندات التي يصدرها صندوق كوب 

دماج المالي في  ميد، وهي عبارة عن آلية استثمارية لدعم الإ
منطقة الجوار الجنوبي. سيوفر مشروع كوب ميد التمويل 

المستقر على المدى الطويل، بشكل أساسي على شكل قروض 
تابعة لمؤسسات التمويل الأصغر والوسطاء الماليين 

الآخرين، وذلك بهدف تعزيز هيكلية التمويل، وتشجيعهم 
قراض لصالح المشاريع الصغيرة  على توسيع نشاط الإ
والتعاونيات ومنشآت القتصاد الجتماعي، والمبادرات 

القتصادية التي تقودها المنظمات غير الحكومية.

المشروع عبارة عن ثاني عملية تتم في إطار محفظة 
الستثمار في الأثر التابعة لصندوق، وهو عبارة عن مشروع 

تجريبي يتكون من استثمارات صغيرة من القطاع الخاص 
تسعى إلى تحقيق تنمية معينة أو إلى البتكار أو تحقيق 

الأهداف الجتماعية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع بفعالية في خلق فرص 
العمل وتنمية القطاع الخاص بفضل إمكانات القتصاد 

الجتماعي كأداة لمكافحة الفقر والستبعاد المالي. إن تمويل 
ا عبارة عن عملية  التعاونيات والستثمارات المسؤولة اجتماعًي
شارة إلى غياب  مبتكرة جًدا في منطقة الجوار الجنوبي، مع الإ

أي أداة مشابهة تعمل في هذا السوق في الوقت الحالي.

ى  ل ة ع م الئ م ف ال ي ف خ ت راءات ال ات إج ي ان ك إم
ي- وب ن ج وار ال ج دان ال ل ي ب ي ف ن وط د ال ي ع ص ال

ى  ل ة ع م الئ م ف ال ي ف خ ت راءات ال ة إج دراس
ي( م ي ل روع إق ش ي-)م ن وط د ال ي ع ص  ال

0.3 مليون يورو

س،  ون رب، ت غ م ان، ال ن ب ر، الأردن، ل ص البلد:  م
ن ي ط س ل ف

ي وب ن ج وار ال ج دان ال ل ب المستفيد: 
ي( اخ ن م ل ال م ع ة )ال ئ ي ب ال القطاع: 

البنك الأوروبي  كجزء من استراتيجية المناخ الخاصة ب
ا مكتبية لتقييم إمكانية زيادة  لالستثمار، أجرى البنك أبحاثً
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الدعم التقني لمشروع المياه والصرف الصحي 
 جنوب لبنان-)لبنان(،

0.15 مليون يورو

ان ن ب ل البلد: 
اه  ي ة م س ؤس ار، م م ع اء والإ م ن س الإ ل ج المستفيد:  م

ي وب ن ج ان ال ن ب ل
ي( اخ ن م ل ال م ع اه )ال ي م ة/ ال ئ ي ب ال القطاع: 

تهدف عملية تقديم الدعم التقني هذه إلى دعم المرّوج 
انية الأخرى المشاركة في إدارة وتنفيذ  لبن والمؤسسات ال

وتشغيل العملية الأولية للمشروع الستثماري الممول من 
البنك الأوروبي لالستثمار لمحطة معالجة مياه الصرف 

الصحي في صور.

تتجلى أهداف عملية الدعم التقني هذه لدعم تنفيذ مشروع 
الصرف الصحي في جنوب لبنان في ما يلي:

لبنان 	  مياه  ومؤسسة  عمار  والإ نماء  الإ مجلس  دعم 
الجنوبي في تنفيذ مهامها بنجاح، والتي تقوم على إدارة 
الصرف  لمشروع  التنفيذية  والمراحل  بناء  وال المشتريات 

الصحي في جنوب لبنان )صور(.

صرف 	  شروط  استيفاء  في  عمار  والإ نماء  الإ مجلس  دعم 
وكذلك  لالستثمار  الأوروبي  البنك  من  المقدم  القرض 

متطلبات إعداد التقارير.

تصميم 	  على  المشروع  منطقة  في  البلديات  مساعدة 
الجمع  أنظمة  بين  الالزمة  التوصيالت  وبناء  وشراء 
الصحي  الصرف  وأنظمة  ثانوية  ال الأساسية/  الجديدة 

المحلية التي تخدم الأسر.

الجنوبي 	  لبنان  مياه  لمؤسسة  المؤسساتي  التطوير  دعم 
إدارة  إنشاء  في  والمساعدة  المشورة  تقديم  خالل  من 
فنيين  موظفين  وتوظيف  الصحي،  الصرف  بمياه  خاصة 
ومحطات  الصحي  الصرف  مياه  تجميع  دارة  لإ وتدريبهم 
مسؤولياتهم.  ضمن  الواقعة  المناطق  في  المعالجة 
ا  التأكيد خطًي الجنوبي  لبنان  وسيطلب من مؤسسة مياه 
وسيتم  الخاصة  دارة  الإ إنشاء  ا  ًي فعل سيتم  أنه  على 

تزويدها بالعدد الكافي من الموظفين.

التدريب لفريق عمل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 	  توفير 
شراف على مرافق الصرف الصحي وإدارتها  على صعيد الإ

في المناطق التي تقع ضمن مسؤولياتهم.

حجم الستثمار في المناخ في دول الجوار الجنوبي، في ظل 
هدف سنوي يتجلى في 25 في المئة من إجمالي عمليات 

العمل المناخي. وقد ركز هذا البحث على مفهوم إجراءات 
التخفيف المالئمة على الصعيد الوطني وكيف يمكن تحويل 
جراءات إلى مجموعة من المشاريع القادرة على جذب  هذه الإ

اًء على نتائج هذه الأبحاث الداخلية التي قام بها  ن التمويل. وب
البنك، تهدف هذه الدراسة إلى تسهيل تطبيق إجراءات 

التخفيف المالئمة على الصعيد الوطني في دول الجوار 
الجنوبي وإلى تحديد البيئة الالزمة للمؤسسات المالية 

التالي،  الدولية لتمويل المشاريع الستثمارية المرتبطة بها. ب
ستركز هذه الدراسة بشكل خاص على تحديد العقبات التي 

تحول دون مشاركة القطاع الخاص في تمويل إجراءات 
التخفيف المالئمة على الصعيد الوطني، من أجل تحديد 

سبل تعزيز هذه المشاركة. إن هذه الدراسة، التي يتم 
تمويلها بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ستوفر 

نهًجا متكاماًل لتنفيذ إجراءات التخفيف المالئمة على 
الصعيد الوطني في المنطقة، وسترتكز على المبادرات 

الأخرى القائمة.

الملحقات
المرتبطة بالصندوق
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دراسة جدوى خط سكة حديد ما بين ملوسة 
 وتطوان-)المغرب(،

0.55 مليون يورو

رب غ م ال البلد: 
ع  ك م ي ت س وج ل ل وال ق ن ز وال ي ه ج ت المستفيد:  وزارة ال

ة دي دي ح ك ال ك س ل ي ل ن وط ب ال ت ك م ال
ي اخ ن م ر ال ي غ ت ة وال ئ ي ب ل/ ال ق ن ال القطاع: 

للحصول  الحديدية  السكك  لتطوير  دراسة  المشروع  يشتمل 
بين  المغرب  في  الأداء  عالي  جديد  حديدية  سكك  خط  على 
العملية  وستساعد  هذا  ملوسة.  من  ينطلق  وتطوان  طنجة 
على  الحديدية  للسكك  الوطني  المكتب  التقنية  الستشارية 

تحديد المشروع الستثماري الأمثل للعنصر الأخير من طريق 
أتالنتيك التي تربط بين ملوسة وتطوان. ستتجلى النتيجة في 
لالأثر  وتقييم  به  مرتبطة  جدوى  دراسة  مع  مبدئي  تصميم 
في  الستثمار  تنفيذ  يبدأ  أن  المقرر  ومن  والجتماعي.  البيئي 
السكك هذا  المشروع، سيصل خط  اتمام  العام 2020. وعند 
الجنوبي من محور  العنصر  إلى  إلى طنجة  الوصلة  من خالل 
والدار  أكادير  بين  العربي  المغرب  عبر  الحديدية  السكك 
البيضاء وطنجة والمحور بين الغرب والشرق من شبكة النقل 
ستقوم  ووجدة.  وفاس  مكناس  أي  المتوسط،  البحر  عبر 
ومراحل  الجدوى  حول  تفصيلية  مقترحات  بتطوير  الدراسة 
جديد  حديدية  سكك  خط  على  للحصول  المبدئي  التصميم 
وستحدد  وتطوان.  ملوسة  بين  والفعالية  بالكفاءة  يتمتع 
التشغيلية  الخصائص  لتحسين  المفضلة  الطريقة  الدراسة 

للخط، وإعداد التقديرات القتصادية والمالية للطريق.
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 تحلية مياه غزة -)فلسطين(،
0.6 مليون يورو

ن ي ط س ل ف البلد: 
ن ي ط س ل ي ف اه ف ي م ن ال ة ع ؤول س م ات ال ط ل س ال المستفيد: 

ي( اخ ن م ل ال م ع ددة )ال ج ت م ة ال اق ط ال القطاع: 

يهدف هذا المشروع إلى شراء محطات توليد الطاقة من داخل وخارج المنشآت لتزويد محطة التحلية 
المركزية في غزة بالطاقة الالزمة. وسيتجلى عنصر أساسي لمنشآت الطاقة تلك في عملها على هدف 
يكمن في تأمين مصادر الطاقة المتجددة لما يقارب 60 في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة لمحطة 
الهندسة  لعمليات  منفصلين  عقدين  إعداد  المشروع  هذا  وسيتضمن  غزة.  في  المركزية  التحلية 
الهدف  أن  يُذكر  التشغيل والصيانة من جهة أخرى.  والمشتريات والبناء من جهة فضاًل عن عمليات 
الآخر للمشروع يكمن في إجراء دراسة جدوى لمحطة توليد الطاقة خارج المنشأة تشمل إعداد تقييم 

لالأثر البيئي والجتماعي.

وسيسهم هذا المشروع في أمن المياه والطاقة في غزة من خالل توفير مصدر مستقل للطاقة لأكبر 
مصدر إمدادات مياه في القطاع.

الملحقات
المرتبطة بالصندوق
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 الملحق 3.
العمليات المنفذة في العام 2015

تقييم إمكانيات تصنيع الطاقة المتجددة في دول 
الجوار الجنوبي

ي م ي ل روع إق ش م البلد: 
ي وب ن ج وار ال ج دان ال ل ب المستفيد: 

ددة  ج ت م ة ال اق ط ال القطاع: 
ردي  ار ف ش ت س م المستشار: 

ورو ف ي المبلغ الموافق عليه: 90 أل
ورو المبلغ الموقع عليه: 900 71 ي

ة ي س اف ن ت ى ال ل اوض ع ف ت إجراء المناقصة: ال
ًرا ه المدة: 18 ش

ى 15-10-2015 فترة التنفيذ: 2014-4-16 إل

اق ي س ال

على  هائلة  تحديات  اليوم  الجنوبي  الجوار  بلدان  تواجه 
مستوى  على  وكذلك  الطلب  بزيادة  متعلقة  الطاقة  مستوى 
طار، يتوقع مرصد  بيئية. في هذا الإ أمن العرض والستدامة ال
الطاقة للمتوسط أن ينمو الطلب على الطاقة في دول الجوار 
الأوروبي، وذلك  التحاد  بأربع مرات من  أعلى  بنسبة  الجنوبي 
المنطقة  في  المستقبلية  الديموغرافية  التوجهات  بسبب 
حددت  نفسه،  الوقت  في  فيها.  القتصادي  النشاط  ونمو 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ منطقة الجوار 

الجنوبي على أنها معرض بشكل خاص لآثار تغير المناخ.

تغير  مع  التكيف  تدابير  تنفيذ  الحالي  الوقت  في  يتم   فيما 
المناخ والتخفيف من آثاره في المنطقة، ل يزال من الضروري 
على  لبيئة”  ل صديقة  ـ”الشركات  ل الكاملة  مكانات  الإ تطوير 
تابع  الصعيد المحلي. فكما ورد في الدراسة صندوق الدعم ال
لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة 
منطقة  في  المتجددة  الطاقة  في  الستثمار  “تمويل  حول 
عليه  شددت  وكما  وشرقه”  المتوسط  الأبيض  البحر  جنوب 
مبادرة تغير المناخ في البحر الأبيض المتوسط وخطة الطاقة 
المتوسطية  البلدان  بعض  قامت  المتوسطية،  الشمسية 
خطط  بوضع  والأردن(  والمغرب  تونس  )مثل  فقط  الشريكة 
القتصاد  بتحويل  التزامهما  ظهار  لإ المتجددة  للطاقة  وطنية 

لبيئة. إلى اقتصاد صديق ل

وفي هذا السياق، يمكن للتكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك 
الحلول  إحدى  تشكل  أن  المتجددة،  بالطاقة  الخاصة  تلك 
لخلق فرص العمل التي تبرز حاجة شديدة إليها في المنطقة، 
الجوار  دول  لقتصادات  التنافسية  القدرة  زيادة  عن  فضاًل 

الجنوبي”.

المتجددة  الطاقة  تمويل  حول  الصندوق  لدراسة  ا  وفًق
الشريكة،  المتوسطية  البلدان  الطاقة في  والستثمار وفعالية 
الطاقة  مجال  في  هائلة  إمكانيات  ذات  المنطقة  هذه  تعتبر 
للنمو  التصدي  في  تسهم  أن  يمكن  الرياح  وطاقة  الشمسية 
أمن  وتحسين  والمياه،  الطاقة  على  الطلب  في  التدريجي 
الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ. هذا ويبين بحث آخر 
مكانيات، يمكن لمنطقة الجوار الجنوبي  أنه، ونظًرا إلى هذه الإ
يمكن أن تصبح من أهم منتجي الطاقة المتجددة في العالم.

على  الطاقة  ومنتجو  السياسات  اع  صّن يركز  ذلك،  جانب  إلى 
البلدان  في  المتجددة  الطاقة  إنتاج  إمكانية  على  متزايد  نحو 
من  عدد  إطالق  تم  السبب  لهذا  الشريكة،  المتوسطية 
قليمية  الإ المبادرات  من  العديد  واقتراح  المتميزة،  المشاريع 
إلى  نفسه،  الوقت  في  ذلك(.  إلى  وما  ميغريد،  بي،  إس  )إم 
المتوسطية  البلدان  في  المتجددة  الطاقة  مشاريع  جانب 
الطاقة  تعزيز صناعات  الهتمام في  الشريكة، ظهر قدر من 
تمكن  أن  يمكن  والتي  المنطقة،  هذه  في  المحلية  المتجددة 
إيجابية  أثيرات  ت مع  ومستدام  لبيئة  ل صديق  اقتصاد  تطوير 
القتصادات  في  المضافة  والقيمة  العمل  فرص  خلق  على 

المحلية.

ج ائ ت ن داف وال الأه

المنطقة  قدرة  تقييم  في  البرنامج  من  العام  الهدف  يتجلى 
الطاقة  صناعات  لتطوير  الأجنبية  الستثمارات  جذب  على 

المتجددة المحلية في المنطقة.

الأوروبي  البنك  قبل  من  الدراسة  هذه  تمويل  ويتم  هذا 
تابع لبرنامج التسهيالت  لالستثمار، من خالل صندوق الدعم ال
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة، وذلك بالشراكة مع 
قدرة  تقييم  بهدف  المتجددة،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
تطوير  على  الجنوبي  الجوار  دول  من  مختارة  مجموعة 
هذه  هدف  ويشمل  المحلية.  المتجددة  الطاقة  صناعات 

المهمة ثالثة جوانب:
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المتوسطية 	  البلدان  وإمكانات  التنافسية  المواقع  تقييم 
المتجددة  الطاقة  مكونات  تصنيع  في  المختارة  الشريكة 
توريد  سلسلة  تحليل  التقييم  هذا  ويشمل  الرئيسية. 
تصديرها،  وفرص  القائمة  المحلية  المتجددة  الطاقة 
من  سواء  جديدة،  أطراف  دخول  احتمال  عن  فضاًل 
القطاعات الصناعية المحلية، أو من الأطراف الدولية من 
في  الدولي  التعاون  أو  المباشر  الأجنبي  الستثمار  خالل 

مجال التكنولوجيا.

للطاقة 	  التصنيعية  القدرات  تطوير  في  الفجوات  تحديد 
البلدان  من  بلد  كل  في  المحلي  الصعيد  على  المتجددة 
تكنولوجيا من  لكل  يتطلب،  الدراسة. وهذا  التي شملتها 
تطوير  دون  تحول  التي  الحواجز  تحليل  التكنولوجيات، 
المهارات  تنمية  حيث  من  المحلية،  التصنيع  قدرات 
وتمويل  التصنيع،  عمليات  وتعقيد  والتدريب، 
القدرات،  توسع  أو  الصناعي  نتاج  الإ في  التحسينات 

وغيرها.

والمؤسسات 	  العامة  المصلحة  توصيات لأصحاب  تقديم 
الجنوبي  الجوار  منطقة  في  الناشطة  الدولية  المالية 
الطاقة  قطاع  في  الصناعية  القدرات  تنمية  لدعم 

المتجددة.

تتمتع  شريكة  متوسطية  بلدان  ثالثة  على  الدراسة  هذه  تركز 
بالمزايا ذات الصلة من حيث إمكانات تنمية الطاقة المتجددة 
الدول  هذه  اختيار  تم  وقد  وتونس.  والمغرب  مصر  وهي 

الثالث على أساس ثالثة معايير رئيسية هي:

وجود أهداف وطنية وسياسات دعم وإنجازات طموحة؛	 

الطاقة 	  مشاريع  في  وخبرة  السوق  في  قوية  إمكانات 
المتجددة؛

المكرس 	  الستثمار  من  ومستوى  محلية  صناعية  أصول 
للطاقة المتجددة.

التي تتمتع  تركز الدراسة على تكنولوجيات الطاقة المتجددة 
الموارد  حيث  من  فيها  قوية  ا  بمزاي المختارة  الرائدة  الدول 
من  الحافل  السجل  أو  المحتمل  السوق  حجم  أو  الطبيعية 
الصناعات ذات الصلة. نتيجة لذلك، تم إدراج الألواح الضوئية 
البرية في  الرياح  المركزة وطاقة  الشمسية  الشمسية والطاقة 

نطاق الدراسة.

وقد تم إجراء تحليل للفجوات في تطوير القدرات التصنيعية 
يتعلق  ما  في  رائد  بلد  كل  في  المحلية  المتجددة  للطاقة 

بأربعة عوامل رئيسية للنجاح مدرجة أدناه:
دعم سياسي جوهري يهدف إلى خلق سوق مستقرة على 	 

المدى الطويل؛

الأطراف المحليين التنافسية في السوق العالمية؛	 

إمكانات ابتكار صناعية قوية وقوى عاملة ماهرة؛	 

ات اج ت ن ت الس

ا، والتحضر السريع، والحتياجات  ًي ا يترافق مع الدخل المنخفض نسب ًع ا سري ًي تواجه البلدان المتوسطية الشريكة نمًوا سكان
الهامة على صعيد التنمية الجتماعية والقتصادية. فهي تواجه تحديات بارزة في قطاع الطاقة: ففي خالل الفترة الممتدة ما 
ا،  سنويً المئة  في   3 بنحو  ا  أفريقي وشمال  الأوسط  الشرق  في  الطاقة  على  الطلب  يرتفع  أن  المتوقع  من  و2030،   2010 بين 
ا لمنظمة التعاون القتصادي والتنمية1.  ا في خالل الفترة نفسها، وذلك وفًق والطلب على الكهرباء بمعدل 6 في المئة سنويً
الطاقة  سوق  هيكلية  وبسبب  الطلب.  هذا  تلبية  ل إضافية  طاقة  توليد  قدرات  تأمين  الضروري  من  سيكون  لذلك،  نتيجة 
ضافية مرتكزة  الخاص في المنطقة، والأهم من ذلك أسعار الطاقة المحلية فيها، ل يزال من المتوقع أن تكون هذه القدرة الإ

بقوة على النفط والغاز.

ا بشكل متزايد لستهالك النفط والغاز المنزلي، حيث إن البلدان المتوسطية  مع ذلك، أصبحت الطاقة المتجددة بدياًل جذابً
الشريكة تشمل إمكانات قوية لنشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة، ول سيما من حيث الموارد الشمسية وطاقة الرياح وتوافر 

الأرض.

إلى جانب ذلك، تطرح الطاقة المتجددة فوائد اجتماعية واقتصادية وهي تعتبر فرصة للتنويع الصناعي، ولأنشطة سلسلة 
قيمة جديدة ولنقل التكنولوجيا، والتي من المتوقع أن تخلق فرص عمل كبيرة لتزايد عدد السكان في المنطقة.

1  منظمة التعاون القتصادي والتنمية، الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سياسات لدعم الستثمار الخاص، 2013

الملحقات
المرتبطة بالصندوق
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دراسة أثر التوظيف في استثمارات البنك الأوروبي 
لالستثمار في البنية التحتية في بلدان الجوار 

الجنوبي

ي م ي ل روع إق ش م البلد: 
ي وب ن ج وار ال ج دان ال ل المستفيد: ب

ة  ال م ع ال القطاع: 
ردي  ار ف ش ت س م المستشار: 

ورو ف ي المبلغ الموافق عليه: 245 أل
ورو ف ي المبلغ الموقع عليه: 245 أل

ة ي س اف ن ت ى ال ل اوض ع ف ت إجراء المناقصة: ال
ًرا ه المدة: 18 ش

ى 15-4-2015 فترة التنفيذ: 2013-6-1 إل

اق ي س ال

ساهمت  التي  العمالة  أزمة  وعمق  العربي،  الربيع  ألهم  لقد 
التعاون  ب البنك الأوروبي لستثمار بإجراء دراسة  في اشتعاله، 
الخاصة  البنك  مشاريع  أثر  حول  الدولية  العمل  منظمة  مع 
الكمية  حيث  من  العمل،  فرص  خلق  على  التحتية  البنية  ب

والنوعية، في دول الجوار الجنوبي.

البلدان  معظم  شهدت  العالمية،  القتصادية  الأزمة  قبل 
لالستثمار  الأوروبي  البنك  يدعمها  التي  الشريكة  المتوسطية 
العديد  في  ناجحة  اقتصادية  وإصالحات  عالية  نمو  معدلت 
من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية. مع ذلك، فإن هذا 
هذه  وعانت  هذا  كافية.  عمل  فرص  إلى  يترجم  لم  النمو 
البلدان من الركود العالمي في العام 2008، وعلى الرغم من 
جميع  في  القتصادي  النتعاش  على  مشجعة  عالمات  بروز 
حول  الدولية  العمل  منظمة  تقرير  أن  بيد  العالم،  أنحاء 
التحسينات  هذه  أن  يعتبر   2014 للعام  العالمية  العمالة 
العمل  سوق  اختاللت  لستيعاب  كافية  تكون  لن  القتصادية 
الرئيسية التي تراكمت في السنوات الأخيرة: فسياسات التنمية 
النمو  ب الآخذ  السكان  لعدد  كافية  عمل  فرص  تولد  ل  الحالية 
سوى  يجدون  ل  العمال  من  العديد  أن  كما  سريع،  بشكل 

وظائف هشة في ظل القتصاد غير الرسمي.

بلدان  في  خاًصا  ا  تحديً الشباب  صفوف  في  البطالة  تشكل 
في  المعدلت  أعلى  بين  من  تزال  ل  فمعدلتها  المنطقة، 
السوريين تمارس  الالجئين  أزمة  إلى ذلك، فإن  العالم. إضافة 
ضغوطات كبيرة على الموارد الطبيعية والقتصادات، بما في 
مثل  الشريكة،  المتوسطية  البلدان  في  العمل،  سوق  ذلك 
الآثار  بشأن  قوية  تبرز مخاوف  طار،  الإ في هذا  ولبنان.  الأردن 
وعمالة  العمل،  وظروف  الأجور  مستويات  على  المترتبة 

الأطفال وزيادة الطابع غير الرسمي لسوق العمل.

ج ائ ت ن داف وال الأه

العمل  منظمة  مع  التعاون  ب لالستثمار  الأوروبي  البنك  أجرى 
الشريكة حول  للبنك والبلدان  الدولية دراسة لوضع توصيات 
كيفية تحسين آثار توظيف مشاريع البنية التحتية، من حيث 

كمية فرص العمل ونوعيتها على حد سواء.

من المعروف أن الستثمارات في البنية التحتية لديها القدرة 
للنمو  على خلق فرص عمل بوتيرة سريعة، مع توفير أساس 
نظر  وجهة  من  التالي،  ب المستقبل.  في  والشامل  المستدام 
هذه  في  التوظيف  لآثار  الأفضل  الفهم  فإن  السياسات، 

المشاريع يمكن أن يؤدي إلى نتائج استثمار محسنة.

من  مجموعة  تقديم  في  الدراسة  لهذه  العام  الهدف  يكمن 
خاللها  من  يمكن  التي  الطريقة  حول  العملية  التوصيات 
العمالة  أثير  ت الشريكة، تحسين  البلدان  بالتشاور مع  للبنك، 
القيود  ظل  في  المستقبل،  في  التحتية  البنية  مشاريع  في 
أو  إنشاؤها  يتم  التي  الوظائف  كمية  من حيث  الحالية، سواء 

نوعيتها.

تحليل  تقديم  هو  للدراسة  المحدد  الهدف  أن  إلى  يُشار 
الستثمارية  للمشاريع  المختلفة  التوظيف  نتائج  ل متعمق 
الأساسية  التحتية  البنية  قطاعات  في  البنك  من  الممولة 
المختلفة في أربعة بلدان مختارة من الجوار الجنوبي وإصدار 
الستثمارات  في  العمل  نتائج  تقييم  كيفية  حول  توصيات 

المستقبلية ورصدها بشكل أفضل.

تم تقسيم الدراسة إلى قسمين. ركز القسم الأول على تحليل 
وهي  بلدان،  أربعة  في  المشاريع  من  مختار  لعدد  مفصل 
رئيسية  قطاعات  أربعة  في  وتونس،  والمغرب  والأردن  مصر 
النقل والطاقة والصرف الصحي والبيئة. ذلك فيما قدم  هي 
غير  العمل  فرص  خلق  عملية  حول  ا  ًم تقيي ثاني  ال الجزء 
نماذج  وضع  تقنيات  إلى  اًدا  ن است والمستحدثة،  المباشرة 
القتصاد الكلي باستخدام نموذج المدخالت والمخرجات. وقد 
حول  العملية  التوصيات  من  مجموعة  إلى  الدراسة  خلصت 
الأوروبي  الستثمار  لبنك  خاللها  من  يمكن  التي  الطريقة 
أثيرات التوظيف في  والبلدان الشريكة أن تسعى إلى تحسين ت

مشاريع البنية التحتية.
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مع  الدراسة  نتائج  لتطوير  العمل  ورش  من  سلسلة  عقد  تم 
أيلول/  في  لوكسمبورغ،  )في  لالستثمار  الأوروبي  البنك  موظفي 
سبتمبر 2014 وآذار/ مارس 2015( وأصحاب المصلحة من مختلف 
 ،2014 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  الرباط،  )في  المنطقة  أنحاء 

وفي القاهرة، في نيسان/ إبريل 2015(.

ات اج ت ن ت الس

للبنك  لكتروني  الإ الموقع  على  النهائي  التقرير  نشر  تم 
التالي: الأوروبي لالستثمار1. وكانت الستنتاجات الرئيسية ك

التي  المختارة  التحتية  البنية  مشاريع  تحليل  على  اًء  ن ب
الجنوبية،  المنطقة  في  لالستثمار  الأوروبي  البنك  يمولها 
أثير  ت البنك  عمليات  في  العمالة  أثير  ت أن  الدراسة  وجدت 
في  العمل  فرص  من  الآلف  خلق  في  يساهم  فهو  بارز. 

المنطقة كل عام.

العمل  فرص  خلق  إلى  فقط  البنك  استثمارات  تؤدي  ل 
والصيانة،  التشغيل  قطاعات  أو  بناء  ال قطاع  في  المباشرة 
ومستحدثة  مباشرة  غير  وظائف  خلق  إلى  أيًضا  تؤدي  ولكن 

على طول سلسلة التوريد والنشاط القتصادي المتزايد.

يخلص التحليل القتصادي الكلي إلى أن عدد الوظائف غير 
المباشرة والمستحدثة التي تنشأ من خالل استثمارات البنك 

ا ما يكون أكبر من عدد الوظائف المباشرة. ًب غال

منهجية  في  التدقيق  عادة  لإ وسيلة  أيًضا  الدراسة  قدمت 
خارج  المباشرة  العمل  فرص  خلق  عملية  لتقدير  البنك 
التحاد الأوروبي. فبما أن بعض التقديرات تستند إلى وكالء 
يانات  بيانات لالتحاد الأوروبي نظًرا لعدم وجود ب يقدمون ال
أن  يبدو  العاملة،  اليد  تكاليف  مثل  المقاييس  مناسبة حول 
بيانات  ال تطوير  خالل  من  المنهجية  لتحسين  مجال  هناك 

الوطنية التمثيلية، لستخدامها في العمليات الحسابية.

لتقدير عملية  المقترحة  للمنهجية  يمكن  أنه  المحتمل  من 
بيانات  خلق وظائف غير مباشرة أن تطّبق، مع بناء قواعد ال
مختلف  على  المعنية،  البلدان  في  المناسبة  والنماذج 
والفهم  المعرفة  لتحسين  المختلفة  والقطاعات  البلدان 
على  والآثار  البنك  استثمارات  بين  القائمة  بالصالت  الخاص 

التوظيف واسعة النطاق وطويلة المدى.

الرباط،  في  قليمية  الإ العمل  ورشة  في  الفعل  ردود  في 
اهتمامها  عن  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  أعربت 
في  التوظيف  آثار  على موضوع  العمل  متابعة  إلى  بالسعي 

التحديد،  وجه  على  الوزارة،  تود  التحتية.  البنية  مشاريع 
وتقديم  العمل  فرص  لرصد  وبسيطة  موحدة  أداة  تطوير 
أثير فرص العمل عبر دورة  التقارير، وإيجاد سبل لتحسين ت
حياة المشروع. وقد تمت الموافقة على اقتراح لتمويل هذا 
وشمال  الأوسط  للشرق  النتقالي  الصندوق  قبل  من  العمل 
 ،2015 ديسمبر  الأول/  كانون  في  دوفيل  شراكة  من  أفريقيا 
الدولية  العمل  منظمة  مع  بالشراكة  ا  ًي حال البنك  ويعمل 

والسلطات التونسية على تنفيذ المشروع.

الملحقات
المرتبطة بالصندوق
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دراسة جدوى حول الجاليات وإطالق برنامج 
المساعدة في إنشاء مؤسسات مبتكرة في منطقة 

المتوسط1

ي م ي ل روع إق ش م البلد: 
ي وب ن ج وار ال ج دان ال ل ب المستفيد: 

ددة  ج ت م ة ال اق ط ال القطاع: 
ردي  ار ف ش ت س م المستشار: 

ورو ف ي المبلغ الموافق عليه: 37 أل
ورو المبلغ الموقع عليه: 400 36 ي

ة ي س اف ن ت ى ال ل اوض ع ف ت إجراء المناقصة: ال
ًرا ه المدة: 14 ش

ى 18-9-2015 فترة التنفيذ: 2014-7-11 إل

اق ي س ال

بين  من  والبتكار  المعرفة  لقتصاد  الدعم  تقديم  يندرج 
المتوسطية  الأوروبية  التسهيالت  لبرنامج  الرئيسية  الأولويات 
يوفر  لالستثمار  الأوروبي  البنك  كان  والشراكة. وقد  لالستثمار 
والتمويل  التكنولوجية  المجمعات  لتطوير  المالي  الدعم 
التركيز بشكل خاص  المنطقة. هذا ويتم  البتكار في  لتعزيز 
في  بما  البتكار  لتعزيز  الضرورية  والآليات  المؤسسات  على 
التقنية  والمساعدة  المشاريع  خالل  من  العمل  ذلك 
التحضيرية في إطار مركز التكامل المتوسطي. كما كان البنك 
الجوار  الجاليات من منطقة  الستفادة من  إمكانية  يبحث في 
أثير  الجنوبي التي تعيش في أوروبا، والتي يمكن أن يكون لها ت

كبير على تنمية بلدانها.

ويتماشى الدعم التقني المقترح مع أهداف برنامج التسهيالت 
بتطوير  المتعلقة  والشراكة  لالستثمار  المتوسطية  الأوروبية 
في  البتكار  ودعم  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  الشركات 
المعرفة،  لقتصاد  الدعم  فتقديم  الجنوبية.  المنطقة 
والبحث والتطوير والبتكار يندرج من بين الأولويات الرئيسية 
وكان  هذا  البنك.  عليه  يعمل  الذي  هذا  التسهيالت  لبرنامج 
المجمعات  لتطوير  المالي  الدعم  يقدمان  والبرنامج  البنك 
ويتم  المنطقة.  في  البتكار  لتعزيز  والتمويل  التكنولوجية 
الضرورية  والآليات  المؤسسات  على  خاص  بشكل  التركيز 
المبتكرة  الشركات  خالل  من  سيما  ل  البتكار،  لتشجيع 
الصغيرة ومتوسطة الحجم الناشئة مثل حاضنات الأعمال في 
إطار برنامج البتكار الذي يعمل عليه البنك مع مركز التكامل 
التسهيالت  البنك وبرنامج  كانت  إلى جانب ذلك،  المتوسطي. 
الجوار  لبلدان  الأعمال”  “مالئكة  شبكة  أول  إنشاء  يدعمان 

الجنوبي ويساعدان على تعزيز الشركات المبتكرة.

ج ائ ت ن داف وال الأه

يكمن الهدف العام من برنامج الدعم التقني هذا في تقييم 
ذوي  المهاجرين  يساعد  الذي  البرنامج  مستوى  رفع  إمكانية 
على  الأوروبي  التحاد  في  يعيشون  الذين  العالية  المؤهالت 
الأصلي، ودعم  بلدهم  في  البتكار  على  قائم  تطوير مشروع 
النمو المستدام الشامل والبتكار وخلق فرص العمل في دول 

الجوار الجنوبي.

المساعدة في إنشاء مؤسسات مبتكرة في  تم تأسيس برنامج 
معهد  قبل  من   2009 العام  في  الحالي  المتوسط  منطقة 
فرنسي  عام  أبحاث  معهد  وهو  التنمية،  أجل  من  الأبحاث 
النامية.  البلدان  وفي  الخارج  في  الأبحاث  دعم  إلى  يهدف 
ويكمن الهدف من البرنامج في تعزيز النمو الشامل المستدام 
وهو  الجنوبي.  الجوار  دول  في  العمل  فرص  وخلق  والبتكار 
المشاريع وتمويلها من قبل  التعاون في احتضان  يقوم على 

الشركاء في الشمال والجنوب.

دعوة  خالل  من  البتكار  على  القائمة  المشاريع  تحديد  ويتم 
وتونس  المغرب  من  الطالب  تستهدف  القتراحات  لتقديم 
أو  ا  ي العل الدراسات  برنامج  في  المسجلين  ولبنان  والجزائر 
وبمجرد  فرنسا.  أنحاء  جميع  في  الجامعات  في  الدكتوراه 
المعهد  مع  طريق  خارطة  المشاركون  يحدد  اختيارهم، 
تتضمن مفهوم التنمية عن طريق عملية احتضان في فرنسا، 
أن  المفترض  ومن  الأم.  بلدهم  في  احتضان  عملية  تليها 
وجهة  من  واحدة  سنة  أقصاها  لمدة  الدعم  المشترك  يتلقى 
في  المعنيين  الشركاء  من  والتقنية  والمالية  القانونية  النظر 
البرنامج. ويتم تمويل كل مشروع بما يصل إلى 35 ألف يورو 
)25 ألف يورو بتمويل من معهد الأبحاث من أجل التنمية و10 
م(. يُذكر أن 

آلف يورو بتمويل من جهات التنسيق في البلد الأ
والصيدلة،  )الطاقة،  القطاعات  لجميع  مفتوح  البرنامج 
الحيوية،  ا  والتكنولوجي التجميل،  ومستحضرات  والصحة، 
تكنولوجيا  الأعمال،  وخدمات  والبيئة  الزراعية  والموارد 

المعلومات/ أنظمة المعلومات(.

الأعضاء  إلى دول أخرى من  البرنامج  الهدف من توسيع  يكمن 
في التحاد الأوروبي وبلدان الجوار الجنوبي في خلق ما يقارب 
المتوسط بمعدل استمرار مقّدر  البحر  300 شركة مبتكرة في 
الدعم  لهذا  المحددة  الأهداف  كانت  وقد  المئة.  في   80 يبلغ 

تالي: ال التقني ك

ا وحجم 	  ًي تحليل تدفقات المهاجرين المؤهلين تأهياًل عال
الجالية في دول الجوار الجنوبي.
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1  تم نشر التقرير النهائي على موقع البنك الأوروبي لالستثمار: 
 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/ftf-extending-paceim-to-mobilise-mediterranean-diaspora-entrepreneurs-in-europe.htm

تحليل توزيع المهاجرين في البلدان الأوروبية.	 

شركات 	  تطوير  في  الراغبين  المرشحين  من  عدد  تقييم 
تكنولوجية في بلدانهم الأم.

تحديد الوكالت أو الشركات المختصة في الدول الأوروبية 	 
ا. ًي لدعم رجال الأعمال هؤلء المؤهلين تأهياًل عال

موقع 	  لتحديد  المختصة  الشركات  أو  الوكالت  تحديد 
في  لهم  الدعم  وتقديم  وتعبأتهم  هؤلء  الأعمال  رجال 

دول الجوار الجنوبي.

دارة ومصادر التمويل المحتملة لتوسيع 	  تحديد هيكلية الإ
برنامج المساعدة في إنشاء مؤسسات مبتكرة في منطقة 

المتوسط.

تالية: أما المخرجات فهي ال

اًل 	  تأهي المؤهلين  للمهاجرين  والنوعي  الكمي  التحليل 
ا. ا الذين يتدفقون من دول الجوار الجنوبي إلى أوروب ًي عال

الأعمال 	  لتطوير  المحتملين  المرشحين  تحليل 
التكنولوجية في بلدانهم الأم.

وضع قائمة تحليلية بالوكالت أو الشركات المختصة في 	 
البرنامج. الدول الأوروبية لدعم الرتقاء ب

المختصة 	  الشركات  أو  بالوكالت  تحليلية  قائمة  وضع 
وتقديم  وتعبأتهم  هؤلء  الأعمال  رجال  موقع  لتحديد 

الدعم لهم في دول الجوار الجنوبي.

وضع قائمة بالمصادر المحتملة لتمويل توسيع البرنامج.	 

دارية للبرنامج.	  وضع توصيات بشأن الهيكلية الإ

ات اج ت ن ت الس

بشكٍل  تؤثر  أن  ا  أوروب في  تعيش  التي  الجنوبي  الجوار  منطقة  من  الجاليات  تسطيع 
الشامل  النمو  دعم  في  يكمن  العام  الهدف  كون  مع  الأم،  بلدانها  تنمية  على  كبير 

المستدام والبتكار وخلق فرص عمل في بلدان الجوار الجنوبي.

تقّيم هذه الدراسة إمكانية رفع مستوى البرنامج ليشمل المهاجرين المؤهلين تأهياًل 
أوروبية  ودول  المتحدة  والمملكة  يا  وإيطال يا  ان وإسب يا  ألمان في  يعيشون  الذين  ا  ًي عال

أخرى، فضاًل عن توسيع قائمة البلدان الشريكة لتشمل الأردن ومصر وفلسطين.

وتقترح الدراسة إطاًرا يمكن أن يساعد في تعزيز شركات القطاع الخاص المبتكرة في 
نتائج أن أكثر من مليون شخص من الجاليات  البلدان المتوسطية الشريكة. وتظهر ال
ا،  أوروب بمهارات عالية يعيشون في  يتمتعون  الذين  الشريكة  المتوسطية  البلدان  من 
مع إمكانية المشاركة في البرنامج. ويتم في هذا السياق اقتراح العديد من التحديات 
والمدن  الرقمية  الخدمات  تطوير  مثل  الجنوبي،  الجوار  في  والتجارية  الجتماعية 
الذكية والخدمات العالمية للمجتمعات المتغيرة والمشاريع الجتماعية، بغية تعبئة 

المهنيين من الجاليات.

الملحقات
المرتبطة بالصندوق

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/ftf-extending-paceim-to-mobilise-mediterranean-diaspora-entrepreneurs-in-europe.htm
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 الملحق 4.
الصندوق النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 

مجموع خطوط المشاريع القائمة
م يالس ن ق ت م ال دع ات ال ي ل م ف ع ورووص ي ال غ ب ل ب م ال

ر ص 000 500معبر السلوم الحدودي: الخطة الرئيسية والتصميم النهائيم

ر ص لكترونيةم 500 748تعزيز الدمج المالي عن طريق الخدمات المالية الإ

تحديث الخطة الرئيسية وتقديرات التكلفة: معبر الأردن، العراق )الكرامة( تحديث الأردن
الخطة الرئيسية وتقديرات التكلفة: معبر الأردن-العراق )الكرامة(

70 000

رب غ م 000 778دراسة جدوى حول خيارات عرض تطوير الموانئ في منطقة أغاديرال

س ون عداد وتحسين وتطوير المرافق لمركزين حدوديين بين تونس ت الدعم التقني لإ
والجزائر )ملولة وبوشبكة(

299 000

س ون أثير العمالة في مشاريع البنية التحتية في تونس ورصدهت 000 430تحسين ت

رق  ش ة ال ق ط ن م
ال  م ط وش الأوس

ا ي ق ري أف

000 500منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عملية نقل الدعم المؤسساتي وبناء القدرات

عادة تأهيل وتطوير الطريق 15 و65 في الأردنالأردن 400 132 1المساعدة التقنية لإ

400 623 2برنامج نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردنالأردن

لكترونيةالأردن 598 329تعزيز الدمج المالي عبر الخدمات الآلية الإ

رب غ م دراسة حول الطريق السريع المركزي: رن 8 فاس-مراكش-دراسة الجدوى والتصميم ال
الأولي

548 300

رب غ م لكتروني في المغرب: دراسة دولية حول التنظيمات والدعم ال التمويل والدفع الإ
المقدم للبنك المركزي

248 500

رب غ م قليمية للمناطق اللوجستية-ال شراف على الدراسات في النماذج الإ الدعم التقني لالإ
المملكة المغربية

49 500

س ون دراسة حول الممرات الستراتيجية بين الشرق والغرب التي تربط بين وليات ت
القصرين وسيدي بوزيد وقفصة ووليَتي صفاقس وقابس.

770 000

س ون الدعم التقني لتسهيل التدفقات التجارية من خالل تطوير الموانئ والخدمات ت
اللوجستية

700 000

س ون دراسة جدوى حول ترميم خط السكك الحديدية بين القلعة الصغيرة-الخزازية-ت
القيروان صلة السكك الحديدية

256 679

رب- غ م ر-ال ص م
س ون ت

الدعم التقني للوزارات المسؤولة عن الخدمات اللوجستية في مصر والمغرب 
قليمية وتونس لتنفيذ لوجيس ميد سوفت–الجزء الأول من المبادرة الإ

1 931 843

رق  ش ة ال ق ط ن م
ال  م ط وش الأوس

ا ي ق ري أف

800 535منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: برنامج عمل على سالمة الطرق

ه ي ل ق ع واف م روع ال ش م وع ال م ج 520 451 12م

الملحقات
المرتبطة بالصندوق
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ات ظ الح 2014-12-201531-12-31م

ول الأص

209 18832 450المبالغ النقدية وما يوازيها

461 5811 62استثمارات رأس مال المخاطر

7407208أصول أخرى

ول وع الأص م ج 878 17633 53م

ن ي م اه س م وارد ال ات وم زام ت الل

ات زام ت ال

1088التزامات أخرى

8752669مبالغ مدينة لطرف ثالث

285 4763 915مساهمات طرف ثالث

ات زام ت وع الل م ج 962 2363 16م

ن ي م اه س م وارد ال م

639 89046 1153المساهمات

بقاء عليها 723 16-950 16- الأرباح التي تم الإ

ن ي م اه س م وارد ال وع م م ج 916 94029 36م

ن ي م اه س م وارد ال ات وم زام ت وع الل م ج 878 17633 53م

ميزانية عمومية
ر 2015 ب م س ون الأول/ دي ان ي 31 ك ف

)بألف يورو(

 الملحق 5.
القوائم المالية المختصرة
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ات ظ الح ى 2015-12-31م ن 2015-1-1 إل ى 2014-12-31م ن 2014-1-1 إل م

1-الفوائد والمداخل المماثلة

الربح الصافي من استثمارات البنك في 
الصناديق الوحدوية

5-16

الربح الصافي من استثمارات رأس مال 
المخاطر

6571-

450952صافي الربح من العمالت الأجنبية

-14394مداخيل أخرى

ي ل ي غ ش ت ول ال دخ م ي ال ال م 415969 1إج

414 1-553 1-12المشاريع الممولة

الخسارة الصافية من استثمارات رأس مال 
المخاطر 

6--546

33-81-13نفقات إدارية عامة

8-8-15نفقات أخرى

ة ي ل ي غ ش ت ف ال ي ال ك ت ي ال ال م 001 2-642 1-إج

ة  ي اف ص ارة( ال س خ ي/ )ال اف ص ح ال رب ال
ة ي ال م ة ال ن س ل ل

-227-1 032

بيان دخل
ر 2015 ب م س ي/ دي ان ث ون ال ان ي 31 ك ى ف ه ت ذي ان ام ال ع ل ل

)بألف يورو(

الملحقات
المرتبطة بالصندوق
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الجوار الجنوبي وصندوق الدعم 

التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 

المتوسطية لالستثمار والشراكة

التقرير السنوي للعام 2015

مكتب االستعالمات:
+352 4379-22000 3
+352 4379-62000 5

info@eib.org U

ي لالستثمار البنك االأورو�ب
98-100، بولفار كونراد أديناور

ل-2950 لوكسمبورغ
+352 4379-1 3

+352 437704 5
www.eib.org/ftf

الجهات المعنية بالعمليات

س ز أول�ب هاي�ز
مدير قسم دول الجوار

+352 4379-87313 3
h.olbers@eib.org U

غ أنديرس ريس�ب
مدير شعبة صناديق الئتمان 

والتمويل المختلط
+352 4379-86626 3

a.risberg@eib.org U

ديونيسيوس كاسكاريليس
مدير وحدة صناديق الئتمان 

اكات التمويلية وال�ش
+352 4379-86108 3

d.kaskarelis@eib.org  U

كريستوف كون
مدير قسم إدارة المهمة

+352 4379-87324 3
c.kuhn@eib.org U
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