20
17
التقرير السنوي

الجنوىى
ىڡ خدمة الجوار


البنك االوروبي لالستثمار
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
www.eib.org/ftf – info@eib.org

twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank

print: QH-AH-18-001-AR-C ISBN 978-92-861-4031-0 ISSN 2363-0817 doi:10.2867/42097
pdf: QH-AH-18-001-AR-N ISBN 978-92-861-3789-1 ISSN 2363-4014 doi:10.2867/943063

صندوق الدعم التابع لرىنامج التسهيالت االوروبية
المتوسطية لالستثمار والرساكة:

الجنوىى
ىڡ خدمة الجوار


التقرير السنوي

20
17

صندوق الدعم التابع لرىنامج التسهيالت االوروبية المتوسطية لالستثمار 
والرساكة:


مكتب االستعالمات
+352 4379-22000
info@eib.org

البنك أ
الوروبي لالستثمار
صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية
المتوسطية لالستثمار والشراكة:

في خدمة الجوار الجنوبي

التقرير السنوي
2017

الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة للبنك أ
التقرير السنوي لعام  2007الخاص بصندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبي لالستثمار :في خدمة الجوار الجنوبي
© European Investment Bank, 2018.
جميع الحقوق محفوظة
توجه جميع أ
السئلة بشأن الحقوق والتراخيص إلى publications@eib.org :
يود البنك أ
الوروبي لالستثمار أن يتقدم بالشكر إلى المتعهدين والموردين على الصور الفوتوغرافية المرفقة في هذا التقرير:
 © ،Gettyimages، Shutterstock، iStock، © Masen، © EPA - EU - Neighbourhood Info، © Geraldine Bruneel، © ONEP، © ONEP, © AfDB – BADالجامعة أ
الورومتوسطية بفاس،
© Photothèque VINCI
الذن بنسخ واستخدام هذه الصور الفوتوغرافية.
يُطلب مباشرة من صاحب حقوق الطبع والنشر إ
أ
للمزيد من المعلومات حول صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة :في خدمة الجوار الجنوبي ،يُرجى زيارة موقعنا ( ،)www.eib.orgالذي يتيح قائمة كاملة
ُحدث بشكل منتظم.
للمشاريع ت َّ
العالمي ،على الهاتف+352 4379-22000 :
يمكنكم ً
أيضا التواصل مع مكتب التصالت التابع للقسم إ
اللكترونية على www.eib.org/sign-up
وندعوكم للحصول على نشرتنا إ
doi: 10.2867/943063

2

2363-4014

ISSN:

978-92-861-3789-1

ISBN:

التقرير السنوي  -صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة :في خدمة الجوار الجنوبي

QH-AH-18-001-AR-N

2017

PDF:

جدول المحتويات
الكلمة الفتتاحية للرئيس
ماذا نفعل؟
عام  2017في لمحة
تصريحات الجهات المانحة
تطورات القتصاد الكلي والتطورات المالية

6
8
10
12
16

صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

20

النتائج التشغيلية لصندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة
أ
المحرز في الجوار الجنوبي
الثر ُ
العمليات المنجزة في عام 2017
البرامج المتخصصة
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة :دعم محدد الهدف أ
صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
لالعمال المتعلقة بالمناخ
برنامج التدريب الداخلي في البنك أ
الوروبي لالستثمار
العارة
برنامج إ
نافذة النشر
الشراكات مع أ
الطراف الثالثة
أ
الصندوق النتقالي للشرق الوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل()MTF

تمويل البنك أ
الوروبي لالستثمار في الجوار الجنوبي

الوروبي لالستثمار في منطقة الشرق أ
القراض المقدم من البنك أ
الوسط وشمال أفريقيا
إ
مبادرة المرونة القتصادية ()ERI
أنشطة الدمج من المفوضية أ
الوروبية
أ
القراض المقدم من البنك الوروبي لالستثمار في الجوار الجنوبي
النتائج المتوقعة من إ

قدما
التطلع ً

الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة والبنك أ
أهداف صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبي لالستثمار في الجوار الجنوبي
الملحق  .1عمليات الصندوق الموافق عليها (حتى نهاية عام )2017
الملحق  .2العمليات الموافق عليها في عام 2017
الملحق  .3القوائم المالية المختصرة

23
30
32
38
38
42
44
46
47
48

50

52
54
56
57

60

61
62
64
65

تم إعداد هذا التقرير السنوي الخاص بصندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة (( )FEMIPالمشار إليه في ما بعد بـ "الصندوق") بحسب "القواعد المتعلقة
ويقدم لمحةً شاملةً عن تنفيذ برنامج الصندوق في عام .2017
بإنشاء الصندوق وإدارته" و"القواعد إ
الجرائية للصندوق"ِّ .1

الغراض والقطاعات ،وهو صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبي لالستثمار على اقتراح إنشاء صندوق متعدد أ
الول /أكتوبر  ،2004وافق مجلس إدارة البنك أ
 1في اجتماعه الذي عقد في  14تشرين أ
الوروبية
ُ
بالضافة إلى قواعد إدارته وتنظيمه.
المتوسطية لالستثمار والشراكة ،إ
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صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت
أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

شريك مالي لدعم الجوار الجنوبي لالتحاد أ
الوروبي في معالجة:
الهجرة
نسبة البطالة المرتفعة لدى الشباب
التغير المناخي
ّ
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الكلمة الفتتاحية للرئيس
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ن

ظرا للتحديات التي تواجهها منطقة الجوار الجنوبي لالتحاد أ
الوروبي ،بما فيها تلك
ً
الناجمة عن التهجير القسري أ
لالشخاص والعجز المالي المستمر والتهديد الذي يطرحه
الوروبي لالستثمار وهو بنك التحاد أ
التغير المناخي ،أثبت البنك أ
الوروبي ،وصندوق
أ
الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة قيمتهم وك َّثفوا
دعمهم للمنطقة بشكل ملحوظ.

مول الصندوق 77
فمن خالل حشد  53مليون يورو من موارد الجهات المانحة منذ عام َّ ،2004
الوسط وشمال أفريقيا ،ما مكَّن البنك أ
عملية منح في بلدان الشرق أ
الوروبي لالستثمار من إجراء
إجماليا بقيمة  1.35مليار يورو .وبفضل
استثمارا
عمليات مدمجة بقيمة  630مليون يورو تدعم
ً
ً
الوروبي والمفوضية أ
الدعم المستمر الذي تقدمه  16دولة من التحاد أ
الوروبية ،وافق الصندوق
ِّ
الضخم حتى اليوم بالمقارنة مع أ
عام  2017على عمليات منح بقيمة  9.9مليون يورو ،وهي أ
العوام
السابقة.
وحقق الصندوق نجاحا باهرا ن� توظيف رؤوس أ
الحال ،
ال موال .ففي الوقت
ً
ً ي
ي
تمت الموافقة عىل ش
أك� من ثالثة أرباع المساهمات المدفوعة وتم تخصيصها
للعمليات .ونتيجةً لذلك ،يسعى الصندوق إل تعزيز ش�اكته مع مبادرة المرونة
أ
ت
ورو� إل
ال� تشكل جز ًء ا من الستجابة الجماعية لالتحاد ال ب ي
القتصادية (  )ERIي
ن
التحديات ت
التهج� الق�ي والهجرة ي� المنطقة ،ويتم تنفيذها
ال� يطرحها
ي
ي
أ
أ
أ
ن
ورو� والمفوضية ال وروبية
ً
حاليا بتعاون وثيق مع الدول ال عضاء ي� التحاد ال ب ي
والجهات المانحة ش
و�كاء آخرين .ومن خالل مبادرة المرونة القتصادية ،يساعد
البنك البلدان المتوسطية ش
ال� يكة عىل تعزيز مرونتها القتصادية عىل المدى
أ
وال زمات المستقبلية .ففي لبنان عىل سبيل المثال،
الطويل ضد الصدمات
إن تمويلنا طويل أ
ش
الصغ�ة سيدعم
ال مد الذي يهدف إل دعم إقراض ال�كات
ي

 20500وظيفة ويتيح الستثمارات المشجعة للنمو وللتوظيف ،ما يساعد هذا
ين
الالجئ� .
البلد أل نه يستضيف أعدا ًد ا ضخمة من
وتشكل العمليات المدعومة من قبل مبادرة المرونة القتصادية والصندوق
أ
ين
لتحس�
ورو� لالستثمار
جز ًء ا
مهما من الدعم إ
ً
جمال الذي يقدمه البنك ال ب ي
ال ي
أ
حياة أ
ورو�
ال شخاص ن ي� منطقة الجوار
الجنو�  .ففي عام َّ ،2017
قد م البنك ال ب ي
بي
ً
إجماليا بقيمة  1.9مليار يورو ،وهي زيادة بنسبة  %17بالمقارنة
تمويال
لالستثمار
ً
ال قراض ش
الصغ�ة ومتوسطة الحجم
لل�كات
مع عام .2016
وبالضافة إل زيادة إ
إ
ي
جمال ) ،استمر البنك يدعم عد ًد ا من
ال قراض إ
بشكل ملحوظ (  %66من حجم إ
ال ي
أ
وال عمال المتعلقة بالمناخ
مشاريع البنية التحتية الجوهرية للنمو القتصادي
والتعليم.
أ
ورو� لالستثمار
وتحققت هذه النتائج بفضل الدور الفريد الذي يؤديه البنك ال ب ي
ال ورو� مملوكة للدول أ
كمؤسسة من مؤسسات التحاد أ
ن
ال عضاء ي� التحاد
بي
أ
والخ�ة بهدف تنفيذ
ورو� وخاضعة لمساءلتها ،وانرصافنا إل حشد التمويل
ب
ال ب ي
أ
ورو� .
السياسات الخارجية لالتحاد ال ب ي
أ
ن
ورو� والبلدان المتوسطية ش
واضطلع الصندوق بدور أساس ن ي� ش
ال�يكة،
ال�اكة يب� التحاد ال ب ي
ي
ن
قدما إل
السياس والقتصادي ي� منطقة الجوار
ن ي� إطار عملية تشجيع التجدد
الجنو� .وأتطلَّع ً
بي
ي
ن
ت
مواصلة تعزيز هذه ش
معا ،أن نعزز أثرنا ي� جوارنا.
ال�اكات ،ح� نستطيعً ،
فيرنر هوير
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ماذا نفعل؟

ي

جمع برنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار ش
وال�اكة ( )FEMIPتحت سقف
أ
أ
ت
ورو� لالستثمار لدعم
ال� يستخدمها البنك ال ب ي
واحد مجموعة كاملة من الدوات ي
الجنو� .ويشكّل صندوق الدعم التابع بل�نامج
التنمية القتصادية ن ي� بلدان الجوار
بي
أ
أ
ش
ورو�
التسهيالت الوروبية المتوسطية لالستثمار وال�اكة أدا ًة ّ
تكمل أنشطة البنك ال ب ي
أ
ن
ن
ن
ورو� إل استثمارات
ح� تحتاج بلدان الجوار
و� ي
الجنو� لالتحاد ال ب ي
بي
لالستثمار ي� منطقة المتوسط .ي
وغالبا ما يكون المستثمرون
دائما قدرة محلية كافية إلعداد العمليات وتنفيذها،
ي
كب�ة ،ل تتوفر ً
ً
أ
ول لتطوير مشاريع
يغ� مستعدين أو يغ� قادرين عىل تمويل
التحض�ات أو ي
ي
توف� رأس المال ال ي
استثمارية بارزة .ويسعى الصندوق إل سد هذه الفجوات من خالل توجيه الموارد إل العمليات ن ي�
أ
عائدا
توف� المساعدة الفنية أو جعلها تحقق ً
القطاعات ذات الولوية ،ما يمكن تحسينه من خالل ي
ماليا من خالل رأس مال المخاطرة.
ً

البلدان
المتوسطية
الشريكة
البلدان المؤهلة لالستفادة من صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة هي:
والردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس .وسيبدأ البنك أ
الجزائر ومصر وإسرائيل أ
الوروبي لالستثمار العمل في ليبيا بعد توقيع اتفاق إطاري مع البلد.
الوروبي لالستثمار جميع عمليات صرف القروض وعقود الستشارات الفنية للمشاريع في سوريا ،وذلك إثر العقوبات التي فرضها التحاد أ
علق البنك أ
الوروبي في
تشرين الثاني /نوفمبر .2011
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القطاعات ذات أ
الولوية

ما نقدمه

يدعم الصندوق مشاريع في أربعة قطاعات ذات أولوية ،أل وهي:
• حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات ذات رأس المال المتوسط على
الئتمان؛
• البنية التحتية ،بما فيها مشاريع في قطاعات النقل والطاقة والمياه؛
• البيئة ،بما فيها دعم مشاريع لمكافحة أسباب التغير المناخي وتأثيراته من خالل محفظة
العمال المتعلقة بالمناخ في الشرق أ
أ
الوسط وشمال أفريقيا ("كامينا")؛
• رأس المال البشري والبحث والتطوير والبتكار.

مساعدة فنية مصممة بحسب الحتياجات طوال دورة حياة المشروع:
• التحديد (بما في ذلك دراسات القطاع التحضيرية والخطط الرئيسية)؛
• التحضير (بما في ذلك دراسات الجدوى المبدئية ودراسات الجدوى وعمليات التدقيق ووثائق
المشتريات)؛
• التنفيذ (بما في ذلك تعزيز إدارة المشاريع وبناء المهارات والقدرات وتدريب وحدات تنفيذ
المشاريع التابعة للسلطات العامة)؛
• الحصول على التمويل (بما في ذلك الدراسات الهادفة إلى تقييم قدرة المؤسسات أ
والفراد
على الحصول على التمويل).
عمليات رأس مال المخاطرة:
السهم الخاصة محددة الهدف ،بما فيها رأس المال أ
• عمليات أ
الولي (مثل الستثمارات في
هياكل الصناديق ومؤسسات التمويل متناهي الصغر).
بناء القدرات:
والعارات وغير ذلك كثير.
• برامج التدريب الداخلي إ

الحوكمة
يخضع الصندوق لدارة جمعية الجهات المانحة التي تجتمع مر ًة واحدة في السنة على أ
القل.
إ
أ
أ
أ
تنسق
وتأتي المساهمات من الدول العضاء في التحاد الوروبي والمفوضية الوروبية .وقد ّ
الخرى وتسمح بالمساهمات من أ
جمعية الجهات المانحة مع المؤسسات المالية الدولية أ
الطراف
الثالثة بهدف زيادة التأثير وتعزيز أوجه التكامل بالتماشي مع المبادئ التوجيهية للصندوق.

عملية الموافقة
توافق لجنة إدارة البنك ً
أول على العمليات ثم تُعرض على الهيئة الحاكمة للصندوق ،وهي
جمعية الجهات المانحة ،للموافقة عليها.
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عام  2017في لمحة

النتائج المتوقعة
القراض
إ
الميسر
التمويل
َّ

صندوق الدعم التابع لبرنامج
التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية
لالستثمار والشراكة:

 2.3مليار يورو

تمت الموافقة عليها لـ  9عمليات

بقيمة  1.03مليار يورو

 10ماليين يورو

المساعدة الفنية لمبادرة المرونة
القتصادية:

 5ماليين يورو

تمت الموافقة عليها لـ  21عملية في الجوار
الجنوبي لالتحاد أ
الوروبي ،بما فيها عمليات
لمبادرة المرونة القتصادية

من أصل  2.3مليار تمت الموافقة عليها ،تم
عام 2017
التوقيع على

 1.9مليار

تمت الموافقة عليها مسبقًا
لعمليتين

 12 600مركبة إضافية مستفيدة
في اليوم من شبكات الطرقات

260 000

أسرة يمكنها الستفادة

من الطاقة النظيفة

 6 600طالب مستفيد من المساعدات

 50مليون يورو
لمشروع إقليمي واحد

10

مستدامة في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمؤسسات متناهية
الصغر وشركات رأس المال المتوسط المدعومة

 1.2مليون شخص
يستفيدون من تحسين الصرف الصحي

أنشطة الدمج من المفوضية أ
الوروبية:
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 123 000وظيفة
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الدمج
تقديم المشورة

تم التوقيع على أربعة اتفاقات تفويض آللية تمويل استثمار الجوار
( )NIFفي منطقة جوار التحاد أ
الوروبي مقابل مبلغ إجمالي بقيمة
 63.4مليون يورو ،بما فيه  50مليون يورو لدعم "برنامج التجارة
والتنافسية الخاص بالتحاد أ
الوروبي" الذي يغطي المغرب وتونس
ومصر أ
والردن.

 5.92مليون يورو

لعمليات المساعدة الفنية الموافق عليها
()%51.7+

 3.59مليون يورو

لعمليات المساعدة الفنية الموقع عليها
()%111+

 2.3مليون يورو

القراض
إ
•
•
•
•
•

 2.3مليار يورو تمت الموافقة عليها لـ  21عملية
1.9مليار يورو تم التوقيع عليها لـ  18عملية ()%17+
مجال نشاط أساسيان :البنى التحتية ودعم تطوير القطاع الخاص
الجمالي لهيئات القطاع الخاص
القراض إ
حوالى  %72من حجم إ
 1.3مليار يورو لعمليات مبادرة المرونة القتصادية الموافق عليها

تم صرفها ()%28+
مبادرة المرونة القتصادية

 5ماليين يورو

لعمليات المساعدة الفنية الموافق عليها
مسبقًا
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تصريحاتالجهاتالمانحة

ألمانيا
أ
عاما آخر من النجاح من خالل دعم
"شهد صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة ً
إعداد المشاريع وتنفيذها ،وبالتالي إطالق الستثمار المحفز المهم للنمو القتصادي المستدام في الجوار الجنوبي .فعلى
أساسيا في تحقيق أثر تنموي قوي لتحسين حياة السكان المحليين في المنطقة في نهاية
دورا
مدى عدة أعوام ،أ َّدى الصندوق ً
ً
مؤخرا هدفًا
المطاف .ومن خالل المساهمة في استقرار المنطقة ،شكل الصندوق منذ مرحلة باكرة القوة المحركة لما أصبح
ً
يحتل أ
الولوية من بين أهداف السياسات.
وتفتخر ألمانيا ،بصفتها أحد الداعمين القدامى للصندوق ،بارتباطها بقصة النجاح هذه التي تضفي قيمةً فعليةً على المشاريع
أ
نظرا لمجموعة المشاريع الحالية القوية والالفتة.
التنموية ،وتتطلع لرؤية المزيد من النتائج إ
اليجابية في العوام القادمةً ،
وينسجم عمل الصندوق مع أهداف ألمانيا التنموية في ما يخص الجوار الجنوبي الذي يواجه عدة تحديات على غرار الهجرة
والتغيرالمناخي".
توماس ويستفال
المدير العام – السياسة أ
الوروبية
وزارة المالية التحادية ،ألمانيا

إيطاليا
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة التزام البنك أ
"يعكس صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبي لالستثمار
والتحاد أ
الوروبي بتلبية احتياجات البلدان المتوسطية الشريكة وتعزيز التنمية لمصلحة الجميع.
أيضا على
إن رسالة الصندوق متعددة القطاعات ومقاربته متعددة الستخدامات أفضت إلى نتائج ملموسة يمكن الستفادة منها ً
نطاق أوسع ،مع السعي إلى تحقيق أهداف السياسات الخاصة بالتحاد أ
الوروبي في منطقة الجوار الجنوبي.

جيلسومينا فيغليوتي

وقدمت إيطاليا ،بصفتها جهة مانحة للصندوق ،الدعم المالي كما تشارك في جمعية الجهات المانحة للمساهمة في معالجة
مسألة التنمية الجتماعية-القتصادية للبلدان المتوسطية الشريكة ،ما يستوجب استثمارات في توظيف الشباب وتطوير المهارات
مباشرا".
أثرا
ً
والبنى التحتية والبيئة والتوسع والنمو في تنظيم المشاريع التجارية ،وهي كلها مجالت يُحدث فيها الصندوق ً

المديرة العامة
العالقات المالية الدولية
وزارة القتصاد والمالية ،إيطاليا
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قبرص
الساسية للبنك أ
المد ذات المصالح المشتركة شكَّل إحدى قصص النجاح أ
"إن تمويل المشاريع طويلة أ
الوروبي لالستثمار عبر تاريخه الممتد على
أ
عاما .ومن المساهمين البارزين في هذا النجاح برنامج التسهيالت الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة ،مع صندوق الدعم التابع
مدى ً 60
لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة ،ما يدعم إعداد وتمويل مشاريع مهمة في منطقة المتوسط ،وبالتالي يعزز التنمية
والتوظيف.
وتؤمن قبرص إيمانًا راسخا بأنه يمكن تحقيق نمو أسرع في أوروبا عندما ترى الدول المجاورة أ
القرب لها تزدهر بدورها وتنعم بالسالم والستقرار
ً
القتصادي والجتماعي .وبالطبع ،يمكن دعم وظائف أكثر وأفضل في أوروبا عندما نبني مع الدول المجاورة بنى تحتية مستدامة لتبادل وتأمين
بالضافة إلى المعرفة البشرية.
تدفقات الطاقة والسلع ،إ

كيرياكوس كاكوريس

الخرى دعما للشراكة أ
الوروبي لالستثمار والمؤسسات المالية الدولية أ
وتتمسك قبرص بتعزيز دور البنك أ
الورو-متوسطية بهدف مساعدة الدول
ً
الشقيقة في الجوار الجنوبي في مواجهة التحديات البارزة في المنطقة وتوسيع نطاق إمكانياتها الضخمة.

الدارة والمالية
رئيس مديرية إ
وزارة المالية ،قبرص

ونحن متأكدون من أن الشراكة أ
الورو-متوسطية ستستمر بثقة في أداء دور مهم وقوي وفعال في دعم الستثمارات المجدية التي تعزز التنافسية
والتنمية والنمو المستدام في منطقة المتوسط".
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تطورات القتصاد الكلي
والتطورات المالية

إ

ن بيئة العمل الضعيفة وانعدام الستقرار السياسي ورداءة نوعية البنى التحتية كلها تعيق
النشاط القتصادي في الجوار الجنوبي .ف ُتعتبر التنافسية في المنطقة متدنية (الشكل  ،)1إذ
إن عدة بلدان تسجل أداء متدنيا وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة أ
العمال لعام  2018الصادر عن
ً
ً
البنك الدولي ومؤشر التنافسية العالمية الخاص بالمنتدى القتصادي العالمي ( .)WEFوتجدر
الشارة إلى أن مسح الشركات لعام  2016المعد من قبل البنك أ
الوروبي إلعادة البناء والتنمية/البنك
إ
أ
الوروبي لالستثمار/مجموعة البنك الدولي يحدد انعدام الستقرار السياسي ،والفساد والقصور في

الطاقة الكهربائية ،والحصول على التمويل ،على أنها أبرز العوائق أمام شركات القطاع الخاص في
والمني الهش وبيئة أ
المنطقة .فالوضع السياسي أ
العمال الصعبة يعيقان نشاط القطاع الخاص.
كما يعيقان تنفيذ المشاريع المعقدة الضرورية لسد الفجوات القائمة في البنى التحتية والفروقات
داخل البلدان ،إذ إن عدة بلدان في المنطقة تعاني من رداءة نوعية البنى التحتية ،كما يشير مؤشر
التنافسية العالمية لعام  2017الخاص بالمنتدى القتصادي العالمي.

الشكل  :1بيئة أ
العمال (تصنيفات البلدان)
200

160
120
80
40

الجزائر

لبنان

ممارسة أنشطة أ
الدو¤
اÌعمال ،مجموعة البنك
ي

م

أ
اÌردن

ين
فلسط*

تونس

المغرب

التنافسية ،المنتدى اÌقتصادي العالمي

أ
متدن.
بلدا .ويشمل تصنيف مؤشر التنافسية العالمية الخاص بالمنتدى القتصادي العالمي ً 137
مالحظة :يشمل تصنيف تقرير ممارسة أنشطة العمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي ً 190
بلدا .ويشير الرقم المرتفع إلى تصنيف ٍ
المصدر :تقرير ممارسة أنشطة أ
العمال لعام  2018الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ مؤشر التنافسية العالمية لعام  2017الخاص بالمنتدى القتصادي العالمي.
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0

يشهد أ
الداء القتصادي لبلدان الجوار الجنوبي تحس ًنا بطي ًئا (الشكل  .)2فقد توسعت اقتصادات
المنطقة بنسبة  %3.1في المتوسط في عام  .2017ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي
الجمالي إلى  %3.6في عام  .2018وإن التحسن في أ
الداء القتصادي مدعوم من تحسن الوضع
إ
أ
المني وتنفيذ إصالحات بنيوية في عدة بلدان ،بما فيها المغرب وتونس ومصر ،بحسب مشاورات
المادة الرابعة أ
الخيرة لصندوق النقد الدولي المخصصة لبلدان المنطقة .إل أن النمو الحالي قد ل
كافيا لتخفيض نسبة البطالة المرتفعة بشكل ملحوظ ومعالجة التفاوتات بين المناطق ضمن
يكون ً

البلدان .وقد بقيت نسبة البطالة مرتفعةً  ،إذ سجلت  %11.5في عام  .2017فالتوترات السياسية
القليمية الراهنة تولِّد حالةً كبير ًة من عدم التيقن للقطاع الخاص وما زالت تلوح مخاطر تراجع كبير
إ
الفاق القتصادية للمنطقة .وقد كان للنزاع في سوريا تأثير حاد على أ
في آ
الردن ولبنان ،فيما يشهد
الناتج المحلي الجمالي تحسنا بطيئا في البلدين ،إذ بلغ  %2.5في أ
الردن و %1.5في لبنان عام .2018
إ
ً
ً

الجمالي الحقيقي (النسبة المئوية)
الشكل  :2نمو الناتج المحلي إ
6.0

4.5

3.0

1.5

ين
فلسط*
2015

تونس
2016

المغرب
2017

لبنان

أ
اÌردن

م

الجزائر

0.0

2018

المصدر :قاعدة بيانات آفاق القتصاد العالمي ( )WEOالخاصة بصندوق النقد الدولي.
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هشا ،بالرغم من الجهود البارزة المبذولة
ويُعتبر الوضع المالي لعدة بلدان في الجوار الجنوبي ً
من أجل تصحيح أوضاع المالية العامة في مصر أ
والردن والمغرب وتونس .وسيبقى العجز
الجمالي بنسبة  %5في عام  2018في خمسة بلدان من أصل
المالي أعلى من الناتج المحلي إ
بالضافة إلى ذلك ،ستتخطى نسبة الدين إلى
سبعة ،وفقًا لصندوق النقد الدولي (الشكل  .)3إ

الناتج المحلي الجمالي  %90في مصر أ
والردن ولبنان (الشكل  .)4ويعاني الوضع المالي في عدة
إ
دول من إرث الحشد الضعيف لالإيرادات المحلية والنفقات الحالية المرتفعة لدعم القطاعات
العامة الكبيرة.

الجمالي)
الشكل  :3التوازن المالي (النسبة المئوية من الناتج المحلي إ
0

-4

-8

-12

ين
فلسط*
2015

تونس
2016

المغرب
2017

أ
اÌردن

لبنان

م

الجزائر

-16

2018

المصدر :قاعدة بيانات آفاق القتصاد العالمي الخاصة بصندوق النقد الدولي.

الجمالي)
الشكل  :4الدين الحكومي العام (النسبة المئوية من الناتج المحلي إ
160
128
96
64
32

ين
فلسط*
2015

تونس
2016

2017

المغرب

أ
اÌردن

لبنان

2018

المصدر :قاعدة بيانات آفاق القتصاد العالمي الخاصة بصندوق النقد الدولي.
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م

الجزائر

0

وساهمت أسعار النفط المنخفضة بشكل إيجابي في ضبط الموازين الخارجية لمستوردي النفط
في المنطقة ،إل أن كافة البلدان في المنطقة المعنية ببرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية
عجزا في الحسابات الجارية (الشكل  .)5ويُعتبر العجز في الحسابات
لالستثمار والشراكة تشهد ً
الجارية بارزا بشكل خاص في لبنان وفلسطين 2أ
والردن وتونس .ويعكس العجز الضخم في
ً
صاف للنفط ،أسعار النفط المنخفضة .وتواجه
مصدر
الحسابات الجارية في الجزائر ،وهي
ِّ
ٍ

القدرة التنافسية التصديرية تحديات من خالل تقدير أسعار الصرف الفعلية الحقيقية الناشئة
الشارة إلى أن كال ً من
عن أنظمة تحديد سعر صرف الدولر المعتمدة في بعض البلدان .وتجدر إ
مصر ولبنان أ
والردن يتلقى تدفقات كبيرة من التحويالت المالية التي تساعده على تمويل العجز.

الجمالي)
الشكل  :5رصيد الحسابات الجارية (النسبة المئوية من الناتج المحلي إ
0
-6
-12
-18
-24

ين
فلسط*
2015

تونس
2016

المغرب
2017

لبنان

أ
اÌردن

م

الجزائر

-30

2018

المصدر :قاعدة بيانات آفاق القتصاد العالمي الخاصة بصندوق النقد الدولي.

العضاء في التحاد أ
 2يجب أل يتم تفسير هذه التسمية على أنها اعتراف بدولة فلسطين ،مع عدم المساس بالمواقف الفردية للدول أ
الوروبي من هذه المسألة.
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الحصول على التمويل
تسيطر المصارف التي تسعى وراء نماذج أ
العمال التقليدية على القطاع المالي في المنطقة.
نسبيا في لبنان والمغرب
وتُعتبر النسبة المئوية من الشركات الحاصلة على قرض مصرفي مرتفعة ً
أ
تبين بيانات مسوحات الشركات المعدة
وتونس ،فيما تتأخر عنها مصر والردن وفلسطين كما ِّ
أ
من قبل البنك أ
الوروبي إلعادة البناء والتنمية/البنك الوروبي لالستثمار/البنك الدولي لمنطقة
الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا (الشكل  .)6وتسيطر المصارف على النظام المالي وتُعتبر كبيرة
نسبيا ،وهي مدعومة من قاعدة ودائع قوية .وفي الوقت عينه ،يتم استثمار حصة كبيرة من
ً
الودائع في الدين العام .وفي بعض البلدان ،إن العتماد على المصارف المحلية لتمويل العجز

المالي والدين العام يقلص توفر الئتمان للقطاع الخاص .ويفوق الئتمان المصرفي للقطاع
الجمالي في المغرب وتونس ولبنان ،وفقًا لوكالة فيتش .إل أن
الخاص  %60من الناتج المحلي إ
غالبا ما يتركز حول عدد صغير من الشركات الكبرى .ويمكن أن يقصي
إقراض القطاع الخاص ً
أ
القراض المصرفي ،حتى ولو كان الئتمان المخصص للقطاع
ذلك الغلبية العظمى للشركات من إ
تفعا .وما زالت المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال في مرحلة مبكرة
الخاص مر ً
من التطوير.

الشكل  :6النسبة المئوية للشركات الحاصلة على قرض مصرفي/خط ائتمان (النسبة المئوية من الشركات)

لبنان
57

تونس
54

المغرب

52

أ
اÌردن
17

م
6

ين
فلسط*
6

الوروبي لالستثمار/البنك الدولي لمنطقة الشرق أ
الوروبي لعادة البناء والتنمية/البنك أ
المصدر :مسح الشركات المعد من قبل البنك أ
الوسط وشمال أفريقيا.
إ
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بارزا أمام العمليات بالنسبة إلى  %30من الشركات الصغيرة
ويشكل الحصول على التمويل عائقًا ً
ومتوسطة الحجم ،بالمقارنة مع  %20من الشركات الكبرى ،وفقًا لمسح الشركات المعد من قبل
الوروبي لعادة البناء والتنمية/البنك أ
البنك أ
الوروبي لالستثمار /البنك الدولي لمنطقة الشرق
إ
أ
الوسط وشمال أفريقياً .
فضال عن ذلك ،فيما يزعم  %73من الشركات أنها ل تواجه قيو ًدا من حيث
الئتمان ،ل يتقدم  %58منها حتى بطلب حصول على قرض مصرفي (الشكل  .)7ومن الناحية
العملية ،تعمد هذه الشركات إلى عزل نفسها عن القطاع المالي الرسمي وتصبح منفصلةً عنه .في

الواقع ،يظهر مسح الشركات المعد لمنطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا أن الشركات المنفصلة
ُ
عن القطاع المالي تتصرف كشركات مقيدة بالئتمان في ما يتعلق بالقرارات الستثمارية .بعبارة
كاف لالستثمار والتوسع
كاف للعمل ،ولكنه غير ٍ
أخرى ،قد يكون لدى الشركات المنفصلة رأس مال ٍ
وخلق وظائف جديدة.

الشكل  :7العالقة الئتمانية للشركات مع القطاع المالي (النسبة المئوية للشركات)2013 ،
80
64
48
32
16

ين
فلسط*

تونس

المغرب
محبطة

لبنان
متصلة

أ
اÌردن

م

0

الوروبي لعادة البناء والتنمية/البنك الدولي (" ،)2016ماذا يعيق القطاع الخاص في منطقة الشرق أ
الوروبي لالستثمار/البنك أ
المصدر :البنك أ
الوسط وشمال أفريقيا؟ دروس مستقاة من مسح الشركات".
إ

إن الحصول غير المتكافئ على التمويل والنفصال واضحان بشكل خاص بالنسبة للشركات الصغيرة
القراض العالية للشركات
فبالضافة إلى نسبة إ
ومتوسطة الحجم والمؤسسات متناهية الصغر .إ
الكبرى في المنطقة ،يُعزى ذلك إلى تكلفة الئتمان العالية ،التي تعكس متطلبات صارمة لناحية
الضافية ،وإلى عدم قدرة المؤسسات المالية على تقييم مخاطر الستثمار في الشركات
الضمانات إ
الصغيرة ومتوسطة الحجم .وتجد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في أولى مراحلها صعوبةً
نظرا لفتقارها للتاريخ الئتماني .ويُظهر مسح الشركات
كبيرة في الحصول على التمويل المصرفي ً
المعد لمنطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا أن الشركات تصبح أقل عرضةً لالنفصال عن القطاع
ّ
أ
المصرفي ،وأن إمكانية خلقها لوظائف جديدة تتسع إذا قبلت المصارف بالصول المنقولة كضمانات

إضافية .فبما أن حصةً كبيرة من أصول الشركات تتألف من آلت ومعدات ،فإن استعداد المصارف
لقبول أ
الصول المنقولة كضمانات إضافية يمكن أن يساهم إلى حد كبير في زيادة الحصول على
التمويل بالنسبة إلى المؤسسات متناهية الصغر والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم .ويمكن أن
يستفيد إقراض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في جميع البلدان من أطر المعامالت آ
المنة
والخاضعة لالإصالح والمعلومات الئتمانية المحسنة .فالتغطية غير الكافية للمكاتب الئتمانية
تتضخم بفعل النوعية الرديئة لالإبالغ المالي من جانب الشركات.
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النتائج التشغيلية لصندوق الدعم التابع
لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية
لالستثمار والشراكة

د

أب صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة منذ إنشائه على التصدي
للتحديات القتصادية في بلدان الجوار الجنوبي من خالل تمويل المساعدة الفنية المصممة حسب الحتياجات ورأس
مال المخاطرة وعمليات بناء القدرات .ويضطلع عمله بدور أساسي في توفير الفرص وتأمين بيئة استثمارية جذابة
تعزز النمو القتصادي في المنطقة.

عاما من خدمة بلدان الجوار الجنوبي ،أثبت الصندوق باستمرار قيمته من خالل  77عملية منح تمت
وعلى مدى ً 13
الجمالية  52.8مليون يورو ( %86من إجمالي المساهمات المدفوعة).
الموافقة عليها وتبلغ قيمتها إ

الشكل  :8المساهمات في الصندوق

الجمالية
التعهدات إ
( 000يورو)

إجمالي المبالغ المدفوعة
( 000يورو)

النمسا

2 000

2 000

بلجيكا

2 500

2 500

قبرص
أ
المفوضية الوروبية

1 000

1 000

1 000

1 000

فنلندا

1 000

1 000

فرنسا

7 000

7 000

ألمانيا

2 000

2 000

اليونان

3 000

3 000

إيرلندا

1 000

1 000

إيطاليا

2 500

2 500

لوكسمبورغ

1

5 400

5 000

مالطا

1 500

1 500

هولندا

2 000

2 000

البرتغال

1 000

1 000

إسبانيا

10 000

10 000

السويد

1 923

1 923

المملكة المتحدة

21 615

16 931

66 4382

61 354

الجهة المانحة

المجموع
.1
.2

تم تحويل  400 000يورو إلى صندوق مبادرة المرونة القتصادية
العمال المتعلقة بالمناخ في الشرق أ
يتضمن ذلك  18.48مليون يورو مخصصة لنافذة أ
الوسط وشمال أفريقيا ("كامينا")
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الصندوق:
الوضع المالي في نهاية عام 2017
نجح الصندوق في توظيف رأس المال :تمت الموافقة على  %86من المساهمات المدفوعة
( 52.8مليون يورو) وتخصيصها لـ  77عملية .وتم التوقيع على  %77من العمليات الموافق عليها
الجمالية).
وقد ُصرف ً
أيضا  %71من المبلغ الموقع عليه ( 29مليون يورو ،أو  %55من الموافقات إ

الجدول  :1الوضع المالي للصندوق في نهاية عام 2017

في 2017/12/31

المبلغ
(مليون يورو)

المساهمات المتعهد بها

66.44

المساهمات المدفوعة

61.35

الموافق عليها

52.75

النسبة المئوية من المبلغ
الموافق عليه

الموقع عليها

40.74

%77

المصروفة

29.01

%55

3

دورة المشروع

مساهماتالصندوق
المصروفة

مساهماتالصندوق
الموافقعليها

 29.0مليون يورو

 52.8مليون يورو

2

توقيعاتالصندوق

 40.7مليون يورو

24

1

التقرير السنوي  -صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة :في خدمة الجوار الجنوبي

2017

%86

منالمساهمات
المدفوعة
16

الشكل  :9موافقات الصندوق خالل 2017-2005

موافقاتالصندوق
70

 61.4مليون يورو

14

60

 52.8مليون يورو

12

50

8

30

6

مليون يورو

الموافقات السنوية
مليون يورو

10

40

20

4

10

2
0

2017

2016

2015

الموافقات الم ت اكمة

2013

2014

الموافقات

2012

2010

2011

2009

2008

2007

2006

2005

المساهمات المدفوعة

%77
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موافقعليها

توقيعاتالصندوق
70

10

 61.4 9ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

60

8

50

6

 40.7ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

40

5

30

4
3

20

2

10

1
2017

2016

2015

الموافقات الم ت اكمة

2013

2014

الموافقات

2012

2010

2011

2009

2008

2007

2006

2005

0

المساهمات المدفوعة

%71
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موقععليها

مصروفاتالصندوق

9

70

 61.4 8ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

60

7

50
40

5

4

30

 29.0ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

3

ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

اﳌﴫوﻓﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

6

20

2

10

1
0

ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

7

0

0
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المساهمات المدفوعة
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الموافقات
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0

الموافقات الم ت اكمة
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العمليات بحسب القطاع
الكبر من أ
في نهاية عام  ،2017تم توجيه الجزء أ
الموال نحو تحسين حصول الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم والشركات ذات رأس المال المتوسط على التمويل ( 16مليون يورو في  28عملية
ألدوات مجالَي المساعدة الفنية ورأس مال المخاطرة) .ولضمان الستفادة الفضلى من الموارد

وتمييز المحافظ من ناحية نطاق التدخل ،تم اعتماد التوزيع المتكافئ عبر قطاعات البنية التحتية
والبيئة والبحث والتطوير والبتكار ورأس المال البشري.

الشكل  :12توزيع عمليات الصندوق الموافق عليها بحسب القطاع

التمويل °
الصغة ومتوسطة الحجم
والÁكات
¡

18%

أ
ابحاث والتطوير وابتكار ورأس المال °
البÁي

31%

توزيع عمليات الصندوق الموافق عليها
بحسبالقطاع

البنية التحتية

20%

22%

في عام  ،2017وبفضل الجهات المانحة للصندوق ،تمت الموافقة على تسع عمليات منح جديدة
بقيمة إجمالية تبلغ  9.92مليون يورو .ومن بين عمليات المنح التسع هذه ،تدعم ست عمليات

9%

قطاعات متعددة

البيئة

قطاع البيئة ،وتساهم اثنتان في تطوير القطاع الخاص في الجوار الجنوبي ،وترتبط واحدة بمشروع
للبنيةالتحتية.

الشكل  :13توزيع المنح الموافق عليها لعام  2017بحسب القطاع

26

 7.0مليون يورو

 2.7مليون يورو

البيئة

تطوير القطاع الخاص
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 0.2مليون يورو
البنيةالتحتية

التوزيعالجغرافيللتمويل
القليمية ،التي تغطي منطقة الجوار الجنوبي بدرجة كبيرة تتضمن  %57من إجمالي
إن البرامج إ
أموال الصندوق الموافق عليها .وإذا ما استثنينا البرامج القليمية ،نالت تونس حصة أ
السد في نهاية
إ
عام  2017مع عشر عمليات منح موافق عليها بقيمة  8.7مليون يورو .أما فلسطين ،ومن خالل 6.0
ماليين يورو في أربع عمليات ،فهي ثاني المناطق الجغرافية المستفيدة من ناحية الحجم وتستقبل

صندوق رأس مال المخاطرة في الشرق أ
الوسط ،وهو أكبر عملية لرأس مال المخاطرة المدعومة
أ
من الصندوق حتى اليوم ،وتبلغ قيمته  5ماليين يورو للشركات الخاصة التي هي في مراحلها الولى
والموجهة نحو التصدير.

الشكل  :14التوزيع الجغرافي لعمليات الصندوق الموافق عليها

إقليمي

التوزيع الجغر @ Cا Pللعمليات الموافق عليها
إجما Iالموافقات(
)كنسبة مئوية من
C
@C
ب 2005/01 Eو2017/12

ﻓﻠﺴﻄ砠ᖠ
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الوضع المفصل للمنح
تم التوقيع على عقود المساعدة الفنية المرتبطة بعمليات الصندوق مع قادة اتحادات قادمين من:
• هولندا ،فرنسا ،ألمانيا ،بلجيكا ،إسبانيا ،إيطاليا ،المملكة المتحدة ،البرتغال ،الوليات المتحدة ،لوكسمبورغ وتونس؛
• منظمات دولية (منظومة الأمم المتحدة) ،مؤسسات التحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية.

الشكل  :15التوزيع الجغرافي لقادة اتحاد المساعدة الفنية

إن شركاء التحاد يأتون من لبنان ،تونس ،المغرب ،أ
الردن ،فلسطين ،إيطاليا ،لوكسمبورغ ،المملكة المتحدة وفرنسا.

الشكل  :16التوزيع الجغرافي لشركاء اتحاد المساعدة الفنية
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قائمة المنح الموافق عليها في عام 2017
في عام  ،2017وافقت جمعية الجهات المانحة على تسع عمليات جديدة مقابل مبلغ إجمالي قدره
 9.9مليون يورو توزع على الشكل آ
التي:
أ
• ست عمليات تبلغ قيمتها حوالى  7ماليين يورو في إطار نافذة العمال المتعلقة بالمناخ في
الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا ("كامينا") ،بما فيها ثالث عمليات تدعم أنشطةً استثماريةً في

الردن والمغرب وتونس وعمليتان فرعيتان إقليميتان في إطار "الصندوق أ
أ
الخضر للتنمية" وهو
شركة استثمار ذات رأس مال متغير -صندوق استثمار متخصص ()SICAV-SIF؛
•

ثالث موافقات تقدم  2.9مليون يورو في إطار المساعدة الفنية لدعم الستثمارات في المنطقة.

الجدول  :2قائمة العمليات الموافق عليها في عام 2017
اسم عملية المنح

نوع المنحة

البلد

القطاع

المبلغ الصافي الموافق
عليه باليورو

تاريخ موافقة جمعية
الجهات المانحة

مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في دير عال والكرامة

دراسة

أ
الردن

البيئة

500 000

2017/01/27

إعداد برنامج استثماري لالإدارة المستدامة لحوض قفصة المنجمي

مساعدة فنية

تونس

البيئة

498 000

2017/01/27

دعم الشمول المالي للمزيد من السكان الضعفاء في الجوار الجنوبي
تدابير
لالتحاد أ
الوروبي

مساعدة فنية

إقليمي

"الصندوق أ
الخضر للتنمية" وهو شركة استثمار ذات رأس مال متغير –
صندوق استثمار متخصص )1( SICAV-SIF
"الصندوق أ
الخضر للتنمية" وهو شركة استثمار ذات رأس مال متغير –
صندوق استثمار متخصص )2( SICAV-SIF
الوروبي لالستثمار والبنك أ
مسوحات شركات من قبل البنك أ
الوروبي أ إلعادة
الوروبي
البناء والتنمية والبنك الدولي في الجوار الشرقي والجنوبي لالتحاد
ومنطقة غرب البلقان– قسم الجوار الجنوبي

رأس مال
المخاطرة

تطوير الشركات
الصغيرة ومتوسطة
الحجم والقطاع
الخاص

2 000 000

2017/03/10

إقليمي

البيئة

4 000 000

2017/03/10

مساعدة فنية

إقليمي

البيئة

500 000

2017/03/10

دراسة

إقليمي

الخط أ
الزرق للبنك المغربي للتجارة الخارجية

تطوير الشركات
الصغيرة ومتوسطة
الحجم والقطاع
الخاص

700 000

2017/03/10

مساعدة فنية

المغرب

البيئة

1 000 000

2017/05/19

مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في بني كنانة

دراسة

أ
الردن

البيئة

500 000

2017/07/11

المساعدة الفنية لتنفيذ مشروع ترقية شبكة الكهرباء :دعم إدارة المشروع
لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية  -المرحلة الثانية

مساعدة فنية

فلسطين

البنية التحتية

220 000

2017/07/11

المجموع

3

9 918 000

قائمة المنح المنجزة في عام 2017
في عام  ،2017تم إنجاز عمليتين بمبلغ إجمالي قدره  1.3مليون يورو .ويتضمن قسم "العمليات المنجزة" تفاصيل إضافية عن هذه العمليات في ص:32 .

الجدول  :3قائمة العمليات المنجزة في عام 2017
اسم عملية المنح

البلد

المبلغ
المتعاقد عليه
4
باليورو

تاريخ موافقة
جمعية الجهات
المانحة

النجاز
تاريخ إ

المحفظة

الخدمات الستشارية الفنية ألدعم برامج تسريع المشاريع الناشئة في المنطقة
المعنية ببرنامج التسهيالت الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

إقليمي

1 188 000

2014/04/02

2017/12/01

المساعدة الفنية لدعم مشروع المياه ومياه الصرف الصحي في جنوب لبنان

لبنان

150 000

2015/12/14

2017/08/08

تمويل أ
الثر
محفظة أ
المتعلقة
العمال
الشرق أ
الوسط
بالمناخ في
وشمال أفريقيا ("كامينا")

المجموع
3
4

1 338 000

يتضمن إلغاء جز ًّئيا وزيادة المبلغ الموافق عليه.
يتضمن إلغاء جز ًئيا وزيادة المبلغ الموافق عليه.
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أ
المحرز في الجوار الجنوبي
ثر
ال
ُ

ب

ما أنه تمت مواءمة نطاق عمليات صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية
النمائية الرسمية (،)ODA
المتوسطية لالستثمار والشراكة مع متطلبات المساعدة إ
النمائية الرسمية
البالغ عن المساهمات في الصندوق في إطار المساعدة إ
يمكن إ
النمائية الخاصة بمنظمة التعاون
استنا ًدا إلى قائمة استمارات لجنة المساعدة إ
القتصادي والتنمية.

بلدا أجندة التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف التنمية المستدامة الـ
وفي عام  ،2015تبنى ً 193
 .17وتقوم الحكومات والشركات والمجتمع المدني مع أ
المم المتحدة بتعبئة الجهود لتحقيق أجندة
التنمية المستدامة بحلول عام  .2030وتدعو هذه أ
الجندة العالمية والشاملة وغير القابلة للتجزئة
كافة البلدان إلى العمل لتحسين حياة أ
الشخاص في جميع أنحاء العالم.
ويبين الجدول أدناه مساهمة عمليات الصندوق المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ّ
وتم تخصيص المبلغ الكامل المستثمر في إطار كل عملية أو حصة منه لهدف التنمية المستدامة
ذي الصلة انطالقًا من النتائج المتوقع أن تحققها العملية.

منذ نهاية عام  ،2017دعمت عمليات الصندوق المستمرة  12هدفًا للتنمية
الجمالية حوالى  28مليون يورو في
المستدامة من أصل  17باستثمارات تبلغ قيمتها إ
إطار عمليات الصندوق المستمرة.

الشكل  :17أموال الصندوق الملتزم بها لكل هدف تنمية مستدامة في إطار العمليات المستمرة

هدف التنمية المستدامة رقم  0.23: 16مليون يورو
هدف التنمية المستدامة رقم  0.13: 3مليون يورو

هدف التنمية المستدامة رقم EUR 0.6: 12
مليون يورو
هدف التنمية المستدامة رقم  0.7: 10مليون يورو
هدف التنمية المستدامة رقم  0.9: 6مليون يورو
هدف التنمية المستدامة رقم  1.0: 4مليون يورو
هدف التنمية المستدامة رقم  1.7: 11مليون يورو

هدف التنمية المستدامة رقم  11.0: 17مليون يورو
أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻫﺪف
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة

هدف التنمية المستدامة رقم 1.9: 7مليون يورو

هدف التنمية المستدامة رقم  2.8: 9مليون يورو

هدف التنمية المستدامة رقم  4.2: 8مليون يورو
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أ
حاليا مخصصة للشراكة والتعاون
إن الحصة الكبر من العمليات المستمرة ً
الضروريين لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم ( 17شراكات في سبيل تحقيق
الهداف) من خالل الستثمارات في أ
أ
الدوات المالية (بما في ذلك حقوق الملكية
أ
للمساهمين والتمويل الصغر بالعمالت المحلية) وبرامج بناء القدرات .ويشكّل ذلك
أيضا
 %39من المبلغ الموافق عليه في إطار  12عملية للصندوق .ويدعم الصندوق ً
البنية التحتية والتصنيع والبتكار (هدف التنمية المستدامة رقم  )9واتخاذ إجراءات
للتصدي للتغير المناخي وآثاره (هدف التنمية المستدامة رقم  .)13ويحظى الهدفان
 9و 13بالدعم في إطار  18عملية مستمرة للصندوق تشكل  %21من المبلغ الموافق
عليه .وبشكل عام ،تساهم  %29من أ
الموال الموافق عليها في إجراءات التصدي
للتغيـر المناخي وغيرها من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة وهي
أ
الهداف  6و 7و 11و 12و.13

الجدول  :4مساهمة عمليات الصندوق المستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
هدف التنمية
المستدامة

المجموع
5
6

إقليمي
(مليون يورو)

مصر (مليون
يورو)

أ
الردن
(مليون يورو)

لبنان (مليون
يورو)

المغرب
(مليون يورو)

فلسطين
(مليون يورو)

تونس (مليون
يورو)

1

0.13

-

-

0.13

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

6

0.89

-

0.08

0.29

0.11

0.25

-

0.17

3

1.88

1.50

0.08

-

-

-

0.30

-

3

4.17

1.67

-

-

-

-

2.50

-

8

2.77

0.83

-

0.25

-

0.18

0.22

1.29

1

0.67

0.67

-

-

-

-

-

-

5

1.72

-

-

-

-

0.43

-

1.29

5

0.64

-

-

0.29

0.11

-

-

0.17

10

3.03

1.65

-

0.29

0.11

0.43

0.30

0.17

1

0.23

0.23

-

-

-

-

-

-

12

11.05

6.30

-

-

-

0.25

2.50

2.00

28.16

13.84

0.30

1.25

0.33

1.55

5.82

5.07

عدد العمليات

5

المبلغ الملتزم به
(مليون يورو)

6

يمكن أن تساهم عملية واحدة في تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة أو عدة أهداف منها.
يشير المبلغ الملتزم به إلى المبلغ الكامل أو إلى حصة من المبلغ الموافق عليه للعملية بحسب عدد أهداف التنمية المستدامة المدعومة من كل عملية .وتوزَع أ
متساو بين أهداف التنمية المستدامة لكل عملية إذا
الموال الموافق عليها بشكل
ٍ
كانت تساهم في بلوغ أكثر من هدف واحد للتنمية المستدامة.
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العمليات المنجزة في عام 2017

دعم برامج تسريع أ
العمال الناشئة في منطقة الجوار الجنوبي
في أ
العوام الـ  14الماضية ،كثف البنك بانتظام دعمه إلنشاء أعمال ناشئة وشركات صغيرة
أ
ومتوسطة الحجم مبتكرة في منطقة الجوار الجنوبي ،ليس من خالل الستثمار في رأس المال الولي
أيضا من خالل تقديم خدمات استشارية فنية .إن المساعدة
ورأس مال المخاطرة فحسب ،ولكن ً
العمال الناشئة تساعد هذه أ
الفنية المصممة حسب الحتياجات والمقدمة لبرامج تسريع أ
الخيرة
ّ
على توفير دعم أفضل أ
لالعمال الناشئة بهدف تحسين تدفق الصفقات الخاصة بشركات تكنولوجيا
المعلومات والتصالت القابلة لالستثمار.
أ
نسبيا من برامج المرحلة المبكرة التي
وتشير عبارة برامج تسريع العمال الناشئة إلى فئة جديدة ً
أ
أ
تجمع بين عناصر الحاضنات التقليدية ومبالغ صغيرة من التمويل الولي القائم على السهم
والتوجيه المتعمق من أجل تحويل أفكار أ
العمال إلى منتجات في غضون أشهر .ويبلغ برنامج

العمال الناشئة أوجه مع حدث تُعرض فيه أ
تسريع أ
العمال الناشئة على مستثمرين محتملين
لتنتقل إلى المرحلة التالية.
الولى لرعاة أ
وفي البداية ،دعمت موارد الصندوق إنشاء الشبكة أ
العمال المعروفين بـ"المستثمرين
أ
المالئكة" أو "مالئكة أ
العمال" في المنطقة المعنية ببرنامج التسهيالت الوروبية المتوسطية
لالستثمار والشراكة واستثمرت في شركة "صدارة فينتشرز" ( )Sadara Venturesوهي صندوق
فلسطيني لتكنولوجيا المعلومات والتصالت في مراحله أ
الولى ووفّرت المساعدة الفنية للحاضنة
الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والتصالت (.)PICTI
الولى لدعم برامج تسريع أ
وأنشأ الصندوق بعدها المنصة أ
العمال الناشئة شملت بناء القدرات
والتمويل .وتعمل برامج تسريع أ
كمصاف قوية ،إذ تولِّد منظومةً ذات نوعية من
العمال الناشئة
ٍ

العمال الناشئة في المنطقة المعنية ببرنامج التسهيالت أ
الساسية حول المساعدة الفنية لدعم برامج تسريع أ
الجدول  :5الوقائع أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

العمال الناشئة في المنطقة المعنية ببرنامج التسهيالت أ
الخدمات الستشارية الفنية لدعم برامج تسريع أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة
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المبلغ الموافق عليه

 2مليون يورو

تاريخ الموافقة

2014/04/02

الموقع عليه

 1.18مليون يورو

تاريخ التوقيع

2014/11/19

المصروف

 1.03مليون يورو

النجاز
تاريخ إ

2017/12/01

القطاع

الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
والقطاع الخاص

المنطقة الجغرافية

إقليمي
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الشركات القابلة لالستثمار لـ "المستثمرين المالئكة" ورؤوس أموال المخاطرة .وتقدم هذه الشركات
استثمارات لرواد أ
والتوسع .ويشمل ذلك عاد ًة
العمال لمساعدتهم على إنشاء الشركات والبتكار
ّ
أ
وتدريبا ،وفي بعض
تأسيسيا في مرحلة باكرة،
أوليا
ً
ً
أوليا لنشطة ما قبل الستثمار وتمويال ً ً
تمويال ً ً
أ
أ
الحالت مساحة مكتبية بمختبر مفتوح .ولهذه السباب كافة ،تلعب برامج تسريع العمال الناشئة
على ما يبدو دورا أساسيا في توفير فرص عمل للمرة أ
الولى للشباب.
ً
ً

وبهذه الطريقة ساعد الصندوق:
المساعدةالفنية
•

اختيار مجموعة من برامج تسريع أ
العمال الناشئة في البلدان المستهدفة.

•

تنظيم برامج بناء القدرات التالية لموظفي برامج تسريع أ
العمال الناشئة:

•

ميسرة من ِقبل خبراء وممارسين دوليين مرموقين متخصصين في
ست ورش عمل إقليمية َّ
تحسين كفاءة برامج تسريع أ
العمال الناشئة وتحسين الخدمات التي تقدمها للشركات الناشئة
أ
والدارة والتسويق والتكنولوجيا المتطورة .وهدفت بعض برامج بناء
في مجال تطوير العمال إ
أ
القليمي من خالل زيادة التفاعل بين موظفي برامج تسريع العمال
القدرات إلى تعزيز التكامل إ
الناشئة في مختلف أنحاء المنطقة؛

•

أ
تطبق فيها برامج حديثة
جولتان دراسيتان في الوليات المتحدة والتحاد الوروبي لزيارة مراكز َّ
لتسريع أ
العمال الناشئة بغية التعرف على الممارسات الفضلى وتوفير فرص تعزيز التواصل.

•

الوروبي لالستثمار في صرف المنح لبرامج تسريع أ
دعم البنك أ
العمال الناشئة المختارة.

•

مراقبة استخدام المنح من قبل برامج تسريع أ
العمال الناشئة بالستناد إلى المنجزات.

•

قياس نجاح المشروع التجريبي وفقًا لمعايير قياسية محددة مسبقًا.

•

حث هذا المشروع البنك على تحفيز الدعم وتوجيهه نحو تطوير ريادة أ
العمال المحلية
ّ
بطريقة مبتكرة .وفي منطقة تزداد فيها بيئة أ
تعقيدا وتترسخ فيها العوائق الثقافية
العمال
ً
أكثر فأكثر شكّلت تونس نقطة مضيئة .فبالرغم من أن موطن الربيع العربي يواجه صعوبات
انفتاحا ورغبة في إرساء
الرهابية ،تبدي الشركات الناشئة
اقتصادية جمة ويعاني من الحوادث إ
ً
مجتمع ديمقراطي وتعاوني .فرواد أ
العمال الشباب المتعلمون والمفعمون بالحيوية هؤلء
ّ
يتشاركون الموارد ويدعمون بعضهم البعض.
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أ
معا ،فتقدم التوجيه لعمالء بعضها البعض
وتعمل أربعة برامج لتسريع العمال الناشئة كلها ً
وتتشارك الشبكات والمستثمرين والعالقات الدولية.
الربعة المشار إليها بشكل ناشط في برنامج تسريع أ
وتشارك أيضا مجموعة البرامج أ
العمال الناشئة
ً
أ
لخلق القيمة ( .)AfVCواختار برنامج تسريع العمال الناشئة لخلق القيمة ( 12 )AfVCشركة ،تملك
كلها تقنيات متميزة ،وساعدها على بناء نماذج تجارية دولية لكتساب عمالء دوليين وعالقات دولية

وبدء عملية التوسع .ولكن عدد المشاريع الناشطة تراجع بسرعة إلى عشرة ،ولم يشارك مشروعان
نظرا لالفتقار للوقت وظهور مشاكل في تأشيرات السفر
من المشاريع العشرة بالكامل في البرنامج ً
ووجود ضغوطات تجارية خارجية .وقاد فريق المساعدة الفنية الشركات المتبقية إلى قنوات البيع
والتوزيع وزودها بالخبراء في المجالت ذات الصلة ،وقدمها إلى مستثمرين وصناديق منفردة في
شبكة فريق المساعدة الفنية.

منذر خنفر ،مهندس ومستثمر في رأس مال المخاطرة ،يدير شركة لبرامج تسريع أ
العمال الناشئة
في تونس استفادت من هذا البرنامج للخدمات الستشارية الفنية .من الشائع أن يغادر الكثير
أ
أ
سعيا وراء فرص أفضل أو تمويل
من رواد العمال في الشرق الوسط وشمال أفريقيا بلدانهمً ،
أ
أسهل .ويزيد ذلك من هجرة الدمغة ،وهي ظاهرة انتقال الخبراء المتخصصين الموهوبين إلى
بلدان أخرى لتحقيق النجاح.

مقابلة

جدا
عقبات كثيرة ً
قال خنفر" :أنشأت شركتي الأولى في تونس عام  1997بما أنني أردت أن أرد المعروف
للمجتمع ،أو ما يُعرف بـ "الدين الجتماعي" .ولكن سرعان ما ُصدمت بمستوى البيروقراطية
الدارية وإجراءات التخليص .كانت الأمور كلها بمثابة كابوس .وبعد ستة أشهر
والعقبات إ
فحسب ،غادرت البالد".

وأفاد خنفر معلقًا" :ساعدنا هذا البرنامج على رؤية نماذج مختلفة لبرامج تسريع الأعمال
الناشئة في بلدان مختلفة ،الأمر الذي شمل ثمانية بلدان .وكنا سعداء لرؤية جميع رواد
الأعمال الناشئين يتشاركون الروحية والذهنية والسلوك ذاته ،أي المخاطرة والسعي وراء رأس
البداعي والنفتاح الكبير والبتكار".
المال المعرفي والتفكير إ

عاد خنفر في النهاية إلى تونس ،واليوم تُظهر شركته المختصة ببرامج تسريع أ
العمال الناشئة
"ويكي ستارتب" ( )WikiStartupلرواد أ
العمال الشباب أنه بإمكانهم تحقيق النجاح في وطنهم.

"أرى إمكانات عظمى لبرامج تسريع الأعمال الناشئة في تونس لدعم ما يصل إلى  500شركة ناشئة
في العام .فاليوم ،ندعم من  10إلى  20شركة منشأة فقط في العام ،ولكن ،هناك أشخاص كثر
يريدون إنشاء شركات وخلق وظائف ،ما يعني أنه لدينا أرض شديدة الخصوبة".

وقال خنفر" :مباشر ًة بعد ثورة عام  ،2011استرشدنا بالنموذج الأمريكي لبرامج تسريع الأعمال
الناشئة وأسسنا شركتنا الخاصة في تونس" :ويكي ستارتب" ( .)WikiStartupفي ذلك الوقت،
جدا من هذا القبيل تركز على تأسيس الشركات ،وكان القاسم
كانت هناك منظمات قليلة ً
المشترك بيننا الرغبة في التأثير على المنظومة البيئية للجيل الجديد من رواد الأعمال .وعلمنا
أننا لن ننجح من دون تمويل ،فأطلقنا صندوق رأس المال الأولي للشركات الناشئة في تونس".
وبفضل صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة،
العمال الناشئة أ
أصبحت "ويكي ستارتب" شركة تسريع أ
الولى في تونس.
وقال خنفر موضحا" ،هناك نقص هائل في المعلومات المتعلقة أ
بالنشطة القتصادية في
ّ ً
أيضا في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا برمتها وفي جميع أنحاء أفريقيا.
تونس ،بل ً
"يجب على المؤسسين أن يكونوا أذكياء ومرنين وشغوفين وقادرين على تحمل المشقات ،على
ما أعتقد".
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النتائج

•

"جوبي" ( ،)JOBIالتي هي في أول ستة أشهر من توليد إيرادات ،تؤسس شركة إيرلندية
وباتت في مرحلة متقدمة من الحصول على تمويل من مؤسسة "إنتربرايز آيرلند"
()Enterprise Ireland؛

•

"شيفكو" ( ،)Chifcoالتي ستزيد مبيعاتها بأربعة أضعاف هذا العام ،وكلها في أسواق
التصدير؛

•

أيضا مبيعاتها من خالل طلبات جديدة من قطر
"نيكستجين" ( ،)NextGenالتي ستتضاعف ً
والجزائر وعمان؛ و

•

"فالومنيا" ( ،)Valomniaالتي تتطور في المملكة المتحدة وستزيد مبيعاتها بنسبة  %50هذا
العام.

ومن بين الشركات الثماني المشاركة بشكل نشط ،تولِّد سبع شركات منها اليوم إيرادات في أ
السواق
ِ
الدولية:
•

"باراك" ( ،)BARACوهي شركة حديثة متخصصة في أ
المن السيبراني ،تكشف الهجمات وتحدد
التهديدات الالحقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتستخدم الذكاء الصطناعي لكشف
حالت الحتيال -هي في عامها أ
الول وحققت طلبات بقيمة تقارب  5ماليين جنيه استرليني في
المملكةالمتحدة؛

•

النتاج الوحيدة وحازت على طلبات في سويسرا
"تجدد" ( ،)Tagaddodوهي مؤسسة إ
وهولندا وربما المملكة المتحدة ،وستزيد إيراداتها بنسبة  %400إلى  20مليون جنيه مصري هذا
العام؛

•

حاليا في فرنسا وتتفاوض على عقد مع شركة "لوريال"
"ويب رادار" ( ،)WebRadarالتي تعمل ً
بقيمة  400ألف يورو ،أي ضعف مردودها السنوي الحالي؛

أما الشركة الثامنة "ميتانيا" ( ،)Methaniaالتي تساعد المزارعين على إنتاج الطاقة المتجددة
أ
تقريبا
الخاصة بهم ،فهي في عامها الول من توليد إيرادات وقد حققت إيرادات بقيمة مليون يورو ً
من خالل طلبات العمالء في تونس.
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مشروع المياه ومياه الصرف الصحي في جنوب لبنان
دعمت عملية المساعدة الفنية المشار إليها الشركة المتعهدة والمؤسسات اللبنانية أ
الخرى
الولي لمشروع الستثمار الممول من قبل البنك أ
المشاركة في الدارة والتنفيذ والتشغيل أ
الوروبي
إ
ِ
لالستثمار في ما يخص محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة صور.
قدمت عملية المساعدة الفنية:
وعلى نحو خاصّ ،
والعمار ومؤسسة مياه جنوب لبنان في إدارة مراحل التوريد والبناء
النماء إ
• المشورة لمجلس إ
والتشغيل لمشروع مياه الصرف الصحي في جنوب لبنان (صور)؛
• الدعم لمجلس النماء والعمار في استيفاء شروط صرف قرض البنك أ
الوروبي لالستثمار وشروط
إ
إ
التبليغ؛

• المساعدة للبلديات المشاركة في تصميم وتوريد وبناء الروابط الضرورية بين أنظمة الجمع
أ
الولية/الثانوية الجديدة وشبكات مياه المجارير الثالثية المحلية التي تخدم العائالت؛
• الدعم للتطوير المؤسسي لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالمشورة والمساعدة في إنشاء قسم
خاص بمياه الصرف الصحي ،وتوظيف طاقم متخصص وتدريبه على إدارة جمع مياه الصرف
الصحي ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي؛
بالشراف على منشآت مياه
• التدريب الالزم لطاقم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في ما يتعلق إ
الصرف الصحي المنجزة وإدارتها في المجالت الواقعة تحت مسؤوليته.

دعما لمشروع المياه ومياه الصرف الصحي في جنوب لبنان
الجدول  :6المساعدة الفنية ً

دعما لمشروع المياه ومياه الصرف الصحي في جنوب لبنان
المساعدة الفنية ً
المبلغ الموافق عليه

 0.15مليون يورو

تاريخ الموافقة

2015/12/14

الموقع عليه

 0.15مليون يورو

تاريخ التوقيع

2016/04/12

المصروف

 0.15مليون يورو

النجاز
تاريخ إ

2017/02/28

القطاع

البيئة/المياه أ
(العمال المتعلقة بالمناخ)

المنطقة الجغرافية

لبنان

المستفيد

والعمار ،جنوب لبنان
النماء إ
مجلس إ
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البرامجالمتخصصة
صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية
المتوسطية لالستثمار والشراكة:
دعم محدد الهدف أ
لالعمال المتعلقة بالمناخ

العمال المتعلقة بالمناخ في الشرق أ
"كامينا" :دعم أ
الوسط
وشمال أفريقيا
مخرجات "كامينا"
 .1تحديد المشاريع
 .2المساعدة في إعداد المشاريع وتنفيذها
الخرين لتحسين تطوير مشاريع أ
 .3بناء قدرات الوسطاء الماليين والمقترضين من القطاع العام وأصحاب المصلحة آ
العمال المتعلقة
بالمناخ
 .4أنشطة تحضيرية متعلقة بالخدمات الستشارية والستثمارات في أ
العمال المتعلقة بالمناخ

الشكل  :18حصة عمليات الصندوق المتعلقة بالبيئة المدعومة من محفظة "كامينا"

 %13غ ي ها
إجما عمليات
¡
الصندوق

البيئة
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%79.7

 %87كامينا

%20.3

قطاع البيئة

القطاعات أ
اÌخرى

التقرير السنوي  -صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة :في خدمة الجوار الجنوبي

2017

الشكل  :19محفظة "كامينا" منذ نهاية عام 2017

الخط أ
الزرق للبنك المغربي للتجارة الخارجية (المغرب)

مخرجات"كامينا"

منذ نهاية عام  ،2017وافقت محفظة "كامينا" على  11عملية
بقيمة إجمالية تبلغ  9.3مليون يورو.

نطاق العمل :إنشاء خط ائتمان ("الخط أ
الزرق") بوساطة من البنك المغربي للتجارة
مخصصا لتمويل مشاريع كفاءة استخدام المياه وحماية موارد المياه
الخارجية ،وسيكون
ً
دعما لتنفيذ
في القطاع الخاص في المغرب .وس ُتستخدم المنحة للمساعدة الفنية ً
الموال بسرعة وتوجيهها نحو الستثمارات أ
المشاريع وضمان جذب أ
الكثر أهميةً للمناخ.

في عام  ،2017تمت الموافقة على أربع عمليات جديدة في إطار "كامينا":
– ثالث دراسات جدوى :جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها في منطقة بني كنانة
أ
الدارة المستدامة لحوض قفصة المنجمي إلنتاج الفوسفات  -الجزء أ (تونس)؛
(الردن)؛ إ
أ
مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في دير عال والكرامة (الردن)
– عملية أسهم ملكية واحدة" :الصندوق أ
الخضر للتنمية" ()GGF
أ
دعما لمشروع الخط الزرق للبنك المغربي للتجارة
– عملية مساعدة فنية مالية واحدة ً
الخارجية
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جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها في منطقة بني كنانة أ
(الردن)
الهدف :إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لتحديث نظام إمدادات المياه وتوفير نظام لجمع
مياه الصرف الصحي ومعالجتها لتلبية الحتياجات حتى عام  2045وإلى تقييم أ
الثر البيئي
والجتماعي للمشروع.

الدارة المستدامة لحوض قفصة المنجمي  -الجزء أ (تونس)
إ
الهدف :تقديم المساعدة الفنية لدارة موارد المياه تحت ضغط شديد من أ
الثر التراكمي للتلوث
إ
الصناعي والتغير المناخي في حوض قفصة الجاف وسط تونس .وينقسم مشروع المساعدة الفنية
المقترح إلى مرحلتين منفصلتين:
 .1المرحلة أ
الولى :تحديد القيمة الفضلى لالستثمارات المالية من أجل تحسين إدارة مورد المياه
وإعداد برنامج استثماري مترابط؛
 .2المرحلة الثانية :دراسة الجدوى الفنية والقتصادية والمالية والجتماعية والبيئية للتدابير
الستثمارية المختارة الرامية إلى تحسين الكفاءة إلى أقصى حد في ما يتعلق باستخدام موارد
المياه والمحافظة على نوعيتها.
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مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في دير عال والكرامة أ
(الردن)
نطاق العمل :إعداد دراسات أساسية ودراسات جدوى لتحديث نظام إمدادات المياه وتوفير نظام
جديد لجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها .وستدرس المساعدة الفنية الضرورة والجدوى من
وستعد مشرو ًعا استثماريًا من أجل إعادة
النواحي الفنية والقتصادية والمالية والجتماعية والبيئية.
ّ
تأهيل نظام إمدادات المياه القائم وتحديثه وتحسين نظام جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها.

إطار محفظة "كامينا" مخصصا حصريا لمنطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا .ويوفر "الصندوق
ً
ً
أ
الخضر للتنمية" إعادة التمويل والمساعدة الفنية للمؤسسات المالية بهدف تعزيز مشاركتها في
ُخصص  4ماليين يورو
قطاعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ويقوم ً
أيضا باستثمارات مباشرة .وت ّ
لستثمار أسهم التحويل ( )C-Shareو 500ألف يورو للمساعدة الفنية.

"الصندوق أ
الخضر للتنمية" ( – )GGFاستثمار أسهم التحويل ( )C-Shareفي
"الصندوق أ
الخضر للتنمية" لتطوير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ،مع المساعدة
الفنية(إقليمي)

الولى) في "الصندوق أ
نطاق العمل :استثمار أسهم التحويل (( )C-Shareشريحة الخسارة أ
الخضر
للتنمية" ،وهو شركة استثمار ذات رأس مال متغير -صندوق استثمار متخصص (.)GGF( )SICAV-SIF
إن هذا الصندوق قيد التوسع ليشمل ست دول إضافية في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا
بعد نجاحه في جنوب شرق أوروبا وبلدان الجوار الشرقي لالتحاد أ
الوروبي .وسيكون التمويل في
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برنامج التدريب الداخلي في البنك أ
الوروبي
لالستثمار
يساهم هذا البرنامج في بناء القدرات في المنطقة ويوفّر فرصة فريدة للخريجين من
كافة الدول المعنية ببرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة.

البلدان
المتوسطية
الشريكة

نوع المنحة

بناء القدرات

البلدان

الجزائر ،مصر ،إسرائيل ،أ
الردن ،لبنان ،ليبيا ،المغرب ،فلسطين ،سوريا ،تونس

الهيئةالمنفِّذة

البنك أ
الوروبي لالستثمار

المستفيد

بلدان الجوار الجنوبي العشرة كافة

القطاع

رأس المال البشري

قيمةالمنحة

 1.99مليون يورو

تاريخ الموافقة على المنحة

2006/03/07

الطار الزمني للمنحة
إ

بدء أ
النشطة2007/01/01 :
انتهاء أ
النشطة2018/12/31 :

شهادات المتدربين في برنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار
والشراكة
صفاء أعراب ،قسم إدارة التفويض
"يتيح برنامج التدريب الداخلي التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار
أ
تغير
والشراكة فرصة فريدة للخريجين الشباب من خارج دول التحاد الوروبي لكتساب خبرة ِّ
حياتهم من خالل العمل لصالح إحدى أهم المؤسسات المالية الدولية .فقد كنت محظوظةً
للغاية بالنضمام إلى البرنامج والعمل ضمن فريق دولي وسريع الخطى ومحفز مثل شعبة
صندوق الدعم والدمج ،الذي يساهم في مهمة البنك الأوروبي لالستثمار من خالل التأثير
أ
مغنيا للغاية،
على حياة الشخاص وتحسينها .فاكتساب خبرة عمل أولى في بيئة مماثلة كان ً
على الصعيدين المهني والشخصي ،ومكَّ نني من الدخول إلى قطاع الستشارات الدولي
والعالي التنافسية في لوكسمبورغ".
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البلدان المؤهلة لالستفادة من صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت
أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة هي:
الجزائر ومصر وإسرائيل أ
والردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا
أ
وتونس .وسيبدأ البنك الوروبي لالستثمار العمل في ليبيا بعد توقيع
اتفاق إطاري مع البلد.
علق البنك أ
الوروبي لالستثمار جميع عمليات صرف القروض وعقود
الستشارات الفنية للمشاريع في سوريا ،وذلك إثر العقوبات التي فرضها
التحاد أ
الوروبي في تشرين الثاني /نوفمبر .2011

ويزود برنامج التدريب الداخلي المرشحين المختارين بالخبرة والتدريب أثناء العمل في بيئة تنمية
عالمية ،فيما يقدم للبنك أ
الوروبي لالستثمار فرصة الستفادة من المعرفة والمواهب والتنوع التي
يضيفها المتدربون إلى المؤسسة.
حصرا بنا ًء على
ل يتم فرض تقسيم وفق البلدان أو حصص جنسانية ،بل يجري اختيار المرشحين
ً
المؤهالت .إل أن البرنامج سيستمر بالسعي إلى تحقيق توازن في التمثيل الجغرافي والجنساني
للمتدربينداخليا.
ً

الدارات
التقسيم وفق إ
أ
المانة العامة

16

إدارة العمليات

43

إدارة المشاريع

30

إدارة المالية

4

مكتب الرئيس المسؤول عن المتثال

5

الدارة المعنية بإدارة المخاطر
إ

1

إدارة المعامالت وإعادة الهيكلة
معهد البنك أ
الوروبي لالستثمار

4
2

المجموع

105

التقسيم وفق بلدان المنشأ
الدول المعنية ببرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار
والشراكة
الجزائر

4

فلسطين

5

مصر

13

إسرائيل
أ
الردن

1
3

لبنان

5

المغرب

32

سوريا

5

تونس

12

تركيا

25

المجموع

105

وتمت الموافقة على البرنامج عام  2006وأُطلق في السنة نفسها مع تمويل بقيمة  0.47مليون يورو.
وازداد التمويل أربعة أضعاف وبلغ  1.99مليون يورو .فقد سمح بتوظيف  105متدربين بين عامي
 2007و .2017وفي نهاية عام ُ ،2017صرف مبلغ  1.3مليون يورو ،فبقي رصيد  0.6مليون يورو غير
مستخدم .ومن المتوقع توظيف  11متدربًا لفترة .2019-2018

ريهام عبد الرحمن ،قسم بلدان الجوار
"إن المشاركة في برنامج التدريب الداخلي العريق لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية
لالستثمار والشراكة في البنك الأوروبي لالستثمار تجربةٌ دولية ِّقيمة .فالبنك الأوروبي لالستثمار يوفر
قدمت لي بيئة
وملهم .لقد َّ
بيئةً إيجابيةً وحيويةً للغاية ومتعددة الثقافات ،وهو مكان عمل محفز ُ
العمل الدولية في البنك الأوروبي لالستثمار منصةً رائعةً للعمل مع أشخاص محترفين من خلفيات
مختلفة والتعلم أكثر عن تمويل التنمية .وقدمت لي هذه التجربة الدولية الحترافية وفرصة التعرف
على الخبرات العالمية وسمحت لي بالستفادة من دراساتي الأكاديمية ومواجهة تحديات معقدة،
كما أتاحت لي فرصة توسيع آفاقي .عالو ًة على ذلك ،يشكل هذا التدريب التأسيسي بالنسبة لي
أ
قدما في مسيرتي المهنية المستقبلية وأطور ذاتي".
الفرصة المثالية لمضي ً
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العارة
برنامج إ
من خالل استضافة موظفين معارين من منظمات القطاع العام في المنطقة ،يساهم البنك
والجهات المانحة لصندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار
والشراكة بتطوير المهارات المؤسساتية للمسؤولين من مختلف الوزارات (المالية ،القتصاد ،النقل،
البيئة ،إلخ) أو البنوك المركزية أو منظمات عامة أخرى في جميع بلدان الجوار الجنوبي.

ومنذ إطالق البرنامج عام  ،2013استضاف البنك أ
الوروبي لالستثمار ستة معارين من مصر
وفلسطين وتونس  -في إدارة العمليات أ
والمانة العامة .ويُتوقع أن ينضم معاران إضافيان إلى
أ
العارة الخاص ببرنامج التسهيالت الوروبية
البنك عام  .2018ويلتزم كل مرشح مؤهل ببرنامج إ
المتوسطية لالستثمار والشراكة التابع للبنك أ
الوروبي لالستثمار لمدة تصل إلى عامين في البنك
أ
الوروبي لالستثمار.

أهداف البرنامج:
•

توفير خبرة عمل ذات صلة في منظمة دولية للمعارين؛

•

تعزيز العالقات بين البنك أ
الوروبي لالستثمار وبلدان الجوار الجنوبي؛

•

تعزيز التنمية الجتماعية-القتصادية المستدامة والنمو الشامل في بلدان الجوار
الجنوبي؛

•

بناء القدرات وتعزيز بيئة استثمارية ممكِّ نة لصالح المجالت ذات أ
الولوية لالتحاد
أ
الوروبي في ما يتعلق بالجوار الجنوبي.

البلدان
المتوسطية
الشريكة

قيمةالمنحة

 1.1مليون يورو

تاريخ الموافقة على المنحة

2012/12/21

القطاع
الطار الزمني الدللي في مرحلة الموافقة
إ

44

رأس المال البشري
البلدان المؤهلة لالستفادة من صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية
المتوسطية لالستثمار والشراكة هي:
الجزائر ومصر وإسرائيل أ
والردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس.
وسيبدأ البنك أ
الوروبي لالستثمار العمل في ليبيا بعد توقيع اتفاق إطاري مع البلد.
علق البنك أ
الوروبي لالستثمار جميع عمليات صرف القروض وعقود الستشارات الفنية
للمشاريع في سوريا ،وذلك إثر العقوبات التي فرضها التحاد أ
الوروبي في تشرين
الثاني /نوفمبر .2011

بدء أ
النشطة2013/01 :
انتهاء أ
النشطة2018/12 :
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شهادات المعارين في برنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

نور المستيري ،قسم بلدان الجوار
"قبل النضمام إلى فريق البنك الأوروبي لالستثمار ،عملت لثالثة أعوام في مكتب تصميم
للهندسة المدنية في تونس .سمعت عن البنك الأوروبي لالستثمار وكان النضمام إلى فريق
حلما بالنسبة لي .وتحقق هذا الحلم بفضل برنامج إالعارة في برنامج التسهيالت الأوروبية
عمله ً
المتوسطية لالستثمار والشراكة .لم يحقق هذا البرنامج حلمي فحسب ،بل دعم مسيرتي المهنية
أيضا .فمنذ انضمامي إلى البنك الأوروبي لالستثمار ،وبالتحديد إلى إدارة عمليات القطاع العام
ً
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،تعلمت الكثير.
ً
ثانيا،
أول ،تعلمت أن أحب عملي .فالعمل مع هذا الفريق الحيوي مكَّ نني من أن أحب وظيفتيً .
شهرا
أنا أعمل مع زمالء دوليين يتمتعون بالخبرة والمعرفة ،وبالتالي ما تعلمته هنا في غضون ً 17
سيستغرقني تعلمه خمس سنوات في بالدي .ثال ًثا ،ساعدتني هذه الفرصة حتى في تطوير ذاتي.
خصوصا في ما يتعلق
أخيرا ،قدمت لي هذه الفرصة إيجابيات فاقت توقعاتي إلى حد بعيد،
ً
ً
بالخبرة في المجال المالي".

محمد علي حماني ،محمد علي حماني ،قسم الخدمات الستشارية
"بعد العمل كخبير اقتصادي في البنك المركزي التونسي لعدة سنوات ،شعرت بحاجة إلى
أفضل أن يتم ذلك من خالل دخول معترك
إضفاء ُبعد دولي على مسيرتي المهنية ،وكنت ِّ
علي فرصة إالعارة،
عمل جديد ومختلف ،وهو مجال تمويل التنمية .وبالتالي ،عندما ُعرضت َّ
صغيرا ،كمسؤول عن المساعدة
وسررت بأنني سأتمكن من لعب دور ،مهما كان
رحبت بها ُ
ً
الفنية ضمن قسم الخدمات الستشارية في البنك الأوروبي لالستثمار .وانطالقًا من دوري
هذا ،ساهمت في إعداد الأنشطة الستشارية للبنك الأوروبي لالستثمار وتنفيذها من خالل
خارجيا ،بتعاون وثيق مع أقسام أخرى في
إدارة عمليات المساعدة الفنية التي يتم شراؤها
ً
البنك الأوروبي لالستثمار (معنية بالعمليات ،المشاريع ،الشؤون القانونية) .وشاركت في
الأنشطة اليومية للمساعدة الفنية ،مع تفاعل ملحوظ في بعض المشاريع ،ما َّزودني بمعرفة
معمقة في عمليات البنك الأوروبي لالستثمار وأهدافه.
َّ
شهرا ،يمكنني بصراحة القول إن تجربة العمل كموظف معار ،على الرغم
وبعد ثمانية عشر ً
من صعوبتها ،كانت ممتعةً ومرضيةً للغاية بالنسبة لي .فمن الأمور الأكثر متعةً بالنسبة
لي كموظف معار كانت بال شك فرصة التشبيك والتواصل مع مجموعة جديدة من الزمالء،
تماما .باختصار ،أشعر بأنني استفدت
لدي مجموعة أصدقاء جديدة ً
وكمكافأة إضافية بات َّ
على الصعيدين الشخصي والمهني من هذه التجربة وأحث الأشخاص المحترفين الآخرين على
اقتناص فرص إالعارة والخروج ً
قليال من منطقة راحتهم".
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نافذة النشر
إن "نافذة النشر" هي محفظة أموال مخصصة ألنشطة نشر التوعية ،مثل تنظيم
فعاليات جانبية في المؤتمرات الدولية أو دعم الجهود المماثلة التي تبذلها
الحكومات المستفيدة .وقد تتضمن أ
النشطة تنظيم ندوات وورش عمل والمشاركة
في مؤتمرات وإنتاج مواد إرشادية لجمهور عريض ،وأنشطة أخرى ل تشملها ميزانية
العمليات الفردية.
في عام  ،2017تم استخدام التمويل لزيارة وزارة التنمية والستثمار والتعاون
الوروبي لالستثمار من  2إلى  4تشرين أ
الدولي التونسية إلى البنك أ
الول/أكتوبر.
أ
وأعطت هذه الزيارة الوفد التونسي فكر ًة أفضل عن عمل البنك الوروبي لالستثمار
الوروبي لالستثمار ونقاط الوصل أ
وساهمت في بناء العالقات بين البنك أ
الساسية
في وزارة التنمية والستثمار والتعاون الدولي التونسية.

البلدان ا
naenarretideM
لمتوسطية
seirtnuoC
الشريكة
البلدان المؤهلة لالستفادة من صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة هي:
والردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس .وسيبدأ البنك أ
الجزائر ومصر وإسرائيل أ
الوروبي لالستثمار العمل في ليبيا بعد توقيع اتفاق إطاري مع البلد.
أ
علق البنك أ
الوروبي لالستثمار جميع عمليات صرف القروض وعقود الستشارات الفنية للمشاريع في سوريا ،وذلك إثر العقوبات التي فرضها التحاد الوروبي في تشرين الثاني /نوفمبر .2011

نوع المنحة

ندوات

البلدان
الهيئةالمنفِّذة

بلدان الجوار الجنوبي
البنك أ
الوروبي لالستثمار

المستفيد

العام والخاص

قيمةالمنحة

 0.45مليون يورو

تاريخ الموافقة على المنحة

2008/03/11

مدة المنحة الموافق عليها

ولية الصندوق
بدء أ
النشطة2008/04/02 :

الطار الزمني للمنحة
إ

ناقش ممثلو وزارة التنمية والستثمار والتعاون الدولي التعاون الثنائي مع
سلطات لوكسمبورغ واجتمعوا مع موظفي مكتب البنك أ
الوروبي لالستثمار
في بروكسيل.

انتهاء أ
النشطة :ولية الصندوق

أ ّدت الزيارة إلى تكثيف التعاون حول تنفيذ المشاريع والمشاريع الجديدة
(بما في ذلك التوقيع على مشروعين للقطاع العام في عام .)2017

تضمن البرنامج جلسات مواضيعية إلعطاء فكرة أوضح عن إجراءات البنك
َّ
أ
الوروبي لالستثمار ،بما فيها جلسات حول المساعدة الفنية والمعايير
البيئية ومعايير الشراء والوثائق القانونية وأنشطة الدمج.

استضاف البنك أ
الوروبي لالستثمار ثالثة ممثلين عن وزارة التنمية
أ
والستثمار والتعاون الدولي التونسية في تشرين الول /أكتوبر
 2017لذكاء الوعي بأنشطة البنك أ
الوروبي لالستثمار ومبادئه التوجيهية
إ
وإجراءاته في المنطقة.

نُظّمت زيارة مماثلة من قبل السلطات اللبنانية إلى البنك أ
الوروبي
لالستثمار في صيف .2018
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الشراكات مع أ
الطراف الثالثة

الطراف الثالثة في صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الجدول  :7مساهمات أ
الوروبية
المتوسطيةلالستثماروالشراكة

ينقل صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة المنح
أ
المقدمة من أطراف ثالثة ألغراض محددة ،مثل الصندوق النتقالي للشرق الوسط وشمال
القليمية التي يقودها البنك
أفريقيا من شراكة دوفيل ( ،)MENA TFالذي يدعم المشاريع إ
أ
الوروبي لالستثمار.
أ
أيضا عبر اتفاقات تعاون مع:
وتم استالم مساهمات الطراف الثالثة ً
المارات العربية المتحدة ( )IRENAللمشاركة في تمويل
– الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في إ
دراسة بعنوان "تقييم إمكانية تصنيع الطاقة المتجددة في بلدان الجوار الجنوبي".
– المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات النتخابات في السويد ( )IDEAلدعم دراسة إقليمية
مشتركة بعنوان "تعزيز أثر تنمية القطاع الخاص على التحول الديمقراطي في بلدان الجوار
الجنوبي".

الصندوق النتقالي للشرق أ
الوسط
وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل

التعهدات
باليورو

المدفوع
باليورو

20 965 000

16 250 000

مستمرة

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
المارات العربية المتحدة
في إ

18 000

18 000

منجزة

الطرف الثالث

الوضع

المعهد الدولي للديمقراطية
ومساعدات النتخابات في السويد

75 000

75 000

منجزة

الوكالة أ
اللمانية للتعاون الدولي

100 000

100 000

مستمرة

المجموع

21 158 000

16 443 000

– الوكالة أ
اللمانية للتعاون الدولي ( )GIZلدعم دراسة بعنوان "إمكانيات إجراءات التخفيف من
الخطر المالئمة على الصعيد الوطني في بلدان الجوار الجنوبي".
يظهر الجدول التالي المساهمات في صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية
لالستثمار والشراكة التي تم تلقيها من أطراف ثالثة في  31كانون أ
الول /ديسمبر :2017

نجاحا في توظيف رأس المال ،إل أن الموارد المتبقية المتاحة للعمليات
حقق صندوق الدعم ً
الجديدة قد قاربت على النفاد .وبموازاة ذلك ،تتزايد طلبات التمويل وقد تخطت قيمة مجموعة
المشاريع قيد العداد  20مليون يورو .ويعتمد البنك أ
الوروبي لالستثمار على الدعم المستمر من
إ
قبل الجهات المانحة لتحقيق أهدافه الطموحة والصعبة.
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الصندوق النتقالي للشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل()MTF
توفر شراكة دوفيل الدعم لعمليات النتقال السياسي والقتصادي في مصر وتونس والمغرب وليبيا
والردن واليمن .وقد تم إنشاء الصندوق النتقالي للشرق أ
أ
الوسط وشمال أفريقيا لتزويد البلدان
الصالحات الالزمة في السياسات لبناء اقتصادات أكثر شموليةً
بالخدمات الستشارية إلجراء إ
وشفافيةً وتعزيز التجارة والتكامل في المنطقة وخلق بيئة ممكِّ نة لنمو القطاع الخاص .وتتم إدارة
الصندوق النتقالي من البنك الدولي ،فيما يعمل البنك أ
الوروبي لالستثمار كوكالة داعمة للتنفيذ.

وفي نهاية عام  ،2017تلقى الصندوق النتقالي للشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا مساهمات بقيمة
 240.3مليون دولر أمريكي .وقد منح هذا الصندوق  24.3مليون يورو لخمسة برامج لالستشارات
الفنية بقيادة البنك أ
الوروبي لالستثمار في بلدان الجوار الجنوبي عبر صندوق الدعم التابع لبرنامج
التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة..

الموال المخصصة للصندوق النتقالي للشرق أ
الشكل  :20أ
الوسط وشمال أفريقيا من الوكالة الداعمة للتنفيذ
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وضع المشاريع
الوروبي لالستثمار والتي وافق عليها الصندوق النتقالي للشرق أ
المشاريع التي يقودها البنك أ
الوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل

7

الجدول  :8وضع مشاريع الصندوق النتقالي للشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل
المشروع
مشروع "لوجيسميد سوفت"
القليمي عبر ممرات التجارة والنقل
التكامل إ

برنامج نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

الهدف
تعاونية بين المنصات
✔ يدعم المشروع تحسين قدرات المنصات اللوجستية في مصر والمغرب وتونس وينشئ شبكة
وتضع أ
السس الضرورية إلنشاء
متخصصا في كافة البلدان المشاركة،
تدريبا
وتقدم هذه المبادرة المستمرة
اللوجستيةّ .
ً
ً
جمعيات لوجستية وطنية من شأنها دعم شبكة المراكز اللوجستية المستقبلية.
الهم في مصر أ
✔ يقلّص المشروع الحواجز أمام التجارة والنقل على طول الممرات التجارية أ
والردن والمغرب وتونس .وتدعم
هذه المبادرة دراسات مختلفة في حقول الخدمات اللوجستية والنقل البري والبحري وعبر السكك الحديدية وقد تؤدي إلى
حشد ما يصل إلى  600مليون دولر أمريكي في عدة استثمارات ضمن الحقول التقنية المختلفة في المنطقة.
الردن الذي يهدف أ
✔ دعم برنامج نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في أ
بالساس إلى دعم الشركات الناشئة والشركات
والمحافظة عليها ،مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات التي تتمتع بنمو ذي قيمة عالية.
الصغيرة ومتوسطة الحجم
المؤسسة أ
الردنية لتطوير المشاريع القتصادية ( )JEDCOومكَّ نتها من النتقال من هيئة مانحة للمنح
استهدفت هذه المبادرة
وهيئة إدارية إلى منظمة آأثبتت قدرتها على الوصول إلى الموارد بغية دعم نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في
أ
الجمالية
الردن وتطويرها .حتى الن ،وضع البرنامج خطط عمل للنمو لخمسين مؤسسة .ومن المتوقع أن تزداد المبيعات إ
المشتركة لهذه الشركات وتتخطى  55مليون يورو وأن توفّر أكثر من  900فرصة عمل.

اللكترونية
تعزيز الشمول المالي عبر الخدمات المالية إ
في البلدان المتوسطية الجنوبية والشرقية

دعما محدد الهدف للبنوك المركزية في المنطقة من أجل تعزيز تطوير حلول مبتكرة للدفع بالتجزئة ،مثل
✔ يوفر المشروع ً
اللكترونية ،التي ستتيح الوصول إلى الخدمات المالية على نطاق أوسع في المنطقة.
الخدمات المالية إ

تحسين التوظيف في استثمارات البنية التحتية ورصده

يقيم المشروع أثر الستثمارات الحكومية في البنية التحتية العامة على خلق الوظائف ،من حيث الكمية والنوعية ،عن طريق
✔ ّ
ويطبق الدروس المستخلصة لتصميم مشاريع أفضل ،يمكنها أن تخلق وظائف أكثر وأفضل.
نظام معلومات إدارية ّ

الوروبي لالستثمار الموافق عليها (بالدولر أ
التقسيم المالي لمشاريع البنك أ
المريكي)
الوروبي لالستثمار الموافق عليها في إطار الصندوق النتقالي للشرق أ
الجدول  :9التقسيم المالي لمشاريع البنك أ
الوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل
المشروع بحسب البلد

مصر

مشروع "لوجيسميد سوفت"

1 565 403

القليمي عبر ممرات التجارة والنقل
التكامل إ

4 230 000

أ
الردن

2 630 000

برنامج نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

3 850 000

اللكترونية في البلدان المتوسطية
تعزيز الشمول المالي عبر الخدمات المالية إ
الجنوبية والشرقية

426 000

المغرب

تونس

المجموع

1 565 403

1 565 000

4 695 806

3 550 000

3 800 000

14 210 000
3 850 000

392 000

تحسين التوظيف في استثمارات البنية التحتية ورصده
المجموع

7
8

5 795 403

6 906 000

5 507 403

874 0008
609 500

609 500

5 974 500

24 239 306

يرد المزيد من التفاصيل حول العقود المتعلقة بمشاريع البنك أ
الوروبي لالستثمار في الملحق .4
اللكترونية في البلدان المتوسطية الجنوبية والشرقية لمصر
تم الحتفاظ بمبلغ  56ألف دولر أمريكي كتكلفة غير مباشرة لتعزيز الشمول المالي عبر الخدمات المالية إ
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أ
تمويل البنك الوروبي لالستثمار في الجوار
الجنوبي

إالقراض المقدم من البنك
أ
الوروبي لالستثمار في منطقة
أ
الشرق الوسط وشمال أفريقيا

ق

قروضا بقيمة إجمالية قدرها
َّدم البنك ن ي� عام 2017
ً
الجنو� ،وهي زيادة
 1.9مليار يورو 9لبلدان الجوار
بي
ت
ن
بحوال  %17مقارنةً مع العام  ،2016ما يعزز ال�ام
أ
ورو� لالستثمار بالحفاظ عىل دوره كممول رائد
البنك ال ب ي
ن ي� المنطقة.

الشكل  :21القروض الموقعة  ،2017-2007بالمليون يورو
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في عام  ،2017وقع البنك على  18عملية في ستة بلدان (مصر أ
والردن ولبنان والمغرب وفلسطين
وتونس) .10وفيما يستمر البنك في دعم مشاريع أساسية للبنية التحتية في المنطقة ،ركّز بشكل متزايد
على القطاع الخاص خالل العام ،ل سيما على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

9
10

52

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

الجمالي لهيئات القطاع الخاص ،مقابل معدل  %45في
القراض إ
وتم تخصيص  %72من حجم إ
عامي  2007و .2016وإلى جانب الزيادة الملحوظة في إقراض الشركات
جميع أنحاء المنطقة بين َ
الجمالي عام  ،2017مقارنةً مع
القراض إ
الصغيرة ومتوسطة الحجم (الذي بلغ  %66من حجم إ

الوروبي  60مليون يورو على شكل ضمانات واستثمر قسم أ
بالضافة إلى ذلك ،قدم صندوق الستثمار أ
السهم والمنتجات الجديدة والمعامالت الخاصة  68مليون يورو في مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة.
إ
ألسباب مرتبطة بمسائل سياسية وإدارية داخلية للبلدان منفردة ،خارجة عن سيطرة البنك ،لم ينجز عدد من التوقيعات لسوء الحظ بحلول نهاية العام :اثنان في لبنان (محطة الغدير لمعالجة مياه الصرف الصحي والمناطق الصناعية في لبنان) ،اثنان في
مصر (مشروع توسيع شبكة مياه الصرف الصحي في الفيوم ومجرى الصرف الصحي "كيتشنر") وواحد في تونس (إعادة التأهيل الحضري )2
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الشكل  :22القروض الموقعة في عام ( 2017التقسيم بحسب القطاع)% ،

قروض °
للÁكات
الصغة ومتوسطة
¡
الحجم
°
والÁكات ذات رأس
المال المتوسط

المياه
 2%التعليم
4%
°
الÁكات
6%

65%

6%

17%

الطاقة

النقل

الشكل  :23القروض الموقعة في العام ( 2017التقسيم بحسب البلد)% ،
 %54عام  2016و %12عام  ،)2015استمر البنك في دعم مشاريع النقل التي تمثل  %17من
القراض الجمالي .وتزايد أيضا إقراض الشركات ( )%6مقارنةً مع أ
العوام السابقة وركّز بشكل أساسي
ً
إ
إ
على الشركات في قطاع التصنيع وقطاع أ
الغذية/الزراعة.
أما في القطاع العام ،فاستمر البنك بدعم مشاريع البنية التحتية أ
الساسية في المنطقة في
مجالت النقل والطاقة والتعليم والمياه والصرف الصحي ،ليمثل بذلك نسبة  %28المتبقية من
العمال المتعلقة بالمناخ تحتل مرتبةً متقدمةً على جدول أ
حجم القراض الجمالي .وبقيت أ
العمال.
إ
إ
إيجابيا ملحوظًا .إل أن هذا المستوى م َّثل
مناخيا
أثرا
ً
ً
ومن المتوقع أن تخلّف  %22.4من العمليات ً
انخفاضا مقارنةً بنسبة تفوق  %30من عمليات أ
العمال المتعلقة بالمناخ عام  .2016ونتج ذلك
ً
تماشيا مع أولويات مبادرة المرونة
بشكل أساسي عن التركيز المتزايد على إقراض القطاع الخاص،
ً
القتصادية عام .2017

المغرب

¡
فلسطÞ
أ
2%
اردن

26%

6%

20%

م

لبنان

25%

21%

تونس
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مبادرة المرونة القتصادية ()ERI

ف

أ
التهج�
ورو� للتحديات الناجمة عن
ي
ي إطار استجابة التحاد ال ب ي
أ
ورو� لالستثمار
الق�ي والهجرة يغ� النظامية ،أطلق البنك ال ب ي
"مبادرة المرونة القتصادية" .فقد قمنا بإعداد المبادرة بالتعاون
ال وروبية والدول أ
مع المفوضية أ
ال عضاء ،بنا ًء عىل طلب المجلس
أ
ن
دعما للنمو
إضا� بصورة عاجلة
ورو�  .وتستطيع المبادرة حشد تمويل
ً
ال ب ي
ي
أ
ن
ت
الجنو�
منطق� الجوار
والبنية التحتية ال ساسية والتماسك الجتماعي ي�
بي
ي
وغرب البلقان.
وتعزز هذه المبادرة الدعم الذي نقدمه بشكل ملموس ،ونستخدمها لستهداف مشاريع من شأنها
تعزيز المرونة القتصادية بشكل خاص ،بما فيها عدة مشاريع للبنية التحتية أ
الساسية يُتوقع أن
دمجا مع المنح والمساعدة الفنية إلعداد المشاريع وتنفيذها .ويشكل ذلك استجابةً
تستوجب ً
للحاجة إلى تكثيف الستثمارات في البنية التحتية التي تواجه ،أو قد تواجه ،ضغوطات غير مستدامة
أخيرا ،تخلق مبادرة المرونة القتصادية فرصة دعم استثمارات
جراء التغيرات السكانية والمناخيةً .
القطاع الخاص مع بيان مخاطر أعلى ،وعائدات اقتصادية واجتماعية أعلى ،مما يكون عليه الوضع
عادةً ،وذلك من خالل التمويل المؤثر في منطقة الجوار الجنوبي.

ً
تمويال على المدى الطويل للبلديات في المغرب لتحديث وتوسيع قدرات البنية
 ،2الذي سيوفر
ويحسن الخدمات لحوالى  1.2مليون شخص ويوفّر
التحتية الخاصة بمياه الصرف الصحي،
ِّ
 13500شخص -سنة من التوظيف .وسيتمكن مشروع الجامعة أ
الورو-متوسطية بفاس من تقديم
شهادات دبلوم أوروبية للمغاربة وطالب آخرين من المنطقة ،ما يمهد الطريق لتحسين المعايير
التعليمية وتطوير المهارات ودمج الخريجين في سوق العمل بشكل أفضل .وسيركز مشروع آخر
على تخطي العوائق أمام الستثمار من قبل الشركات الصغيرة في لبنان.
وبحلول نهاية عام  ،2017كانت مبادرة المرونة القتصادية قد ُدعمت بمساهمات من قبل
الجهات المانحة بقيمة  99مليون يورو من سبع دول أعضاء في التحاد أ
الوروبي (كرواتيا وإيطاليا
وليتوانيا ولوكسمبورغ وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا).
وفي إطار هذه المبادرة ،وافق البنك أ
الوروبي لالستثمار على تمويل بقيمة  90مليون يورو من
دعما لمشاريع مبادرة المرونة
موارده الخاصة في عام  2017للمساعدة الفنية والخدمات الستشارية ً
القتصادية ،خصوصا مشاريع البنى التحتية أ
تعقيدا ومشاريع القطاع الخاص التي تنطوي على
الكثر
ً
ً
يسرع إعداد مشاريع المرونة وتنفيذها.
مخاطر أكبر .وهناك طلب كبير على التمويل ،الذي يُتوقع أن ِّ

وبحلول نهاية عام  ،2017كان البنك أ
الوروبي لالستثمار قد وافق على إقراض  1.5مليار يورو
في إطار مبادرة المرونة القتصادية .وتتضمن هذه العمليات البرنامج الوطني للصرف الصحي
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أبرز جوانب المشاريع

11

•

الجامعة أ
الورو-متوسطية بفاس في المغرب ( .)UEMFبناء حرم جامعي صديق للبيئة،
أ
يضم مرافق ومعدات بحثية ،ومرافق تعليمية وطالبية ورياضية في الجامعة الورو-
متوسطية بفاس .يدعم المشروع قرض من البنك أ
الوروبي لالستثمار بقيمة  70مليون
يورو تم التوقيع عليه في تموز/يوليو  .2017وبفضل هذا القرض ،ستتمكن الجامعة من
تقديم شهادات دبلوم أوروبية للطالب المغربيين وطالب آخرين من المنطقة ،ما يمهد
الطريق لتحسين المعايير التعليمية وتطوير المهارات ودمج الخريجين في سوق العمل
أيضا منحةً من آلية تمويل استثمار الجوار الممولة من قبل
بشكل أفضل .سيتلقى المشروع ً
التحاد أ
الوروبي بقيمة  13مليون يورو.

•

تسهيالت إقليمية للبنك العربي ودعم القطاع الخاص في لبنان .تقدم هاتان
العمليتان اللتان تدخالن في إطار مبادرة المرونة القتصادية  565مليون يورو 11أ
لالردن
ولبنان وفلسطين ومصر والمغرب ،لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المحلية.
وتستطيع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الحصول على خطوط ائتمانية مقدمة

من خالل خمسة بنوك تجارية .ويضطلع دعم ريادة أ
العمال المحلية بأهمية خاصة في
بشدة من أزمة الهجرة .ويُتوقع أن تُخصص هذه الخطوط الئتمانية خالل
منطقة تأثرت ّ
العامين القادمين وستدعم حوالى  38500وظيفة على أساس معادل الدوام الكامل عبر
كافة قطاعات القتصاد أ
الساسية.
•

تطوير شركات أ
الغذية والمشروبات في المغرب .في تموز/يوليو  ،2017وقع البنك
أ
الوروبي لالستثمار على قرض بقيمة  35مليون يورو لدعم شركة تصنيع في المغرب ،وهو
أ
وسيمول القرض البرنامج
المشروع الول الموقع مع نظير من القطاع الخاص في البالد.
ِّ
الستثماري للمروج وسيساهم في اندماج المغرب ضمن أ
السواق الدولية ،ويُتوقع أن
ِّ
كبيرا من حيث خلق الوظائف.
أثرا ً
يُحدث ً

تسهيالت إقليمية للبنك العربي 300 :مليون يورو موقعة في كانون أ
الول /ديسمبر 2017؛ دعم القطاع الخاص في لبنان 265 :مليون يورو موقعة في حزيران /يونيو .2017
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أ
أنشطة الدمج من المفوضية الوروبية

ا

ستمر البنك أ
الوروبي لالستثمار في السعي للحصول على تمويل تكميلي على هيئة منح لتنفيذ
القراض الخاصة به ،بما في ذلك عن طريق دمج قروضه بشكل ناشط ،بدعم من آلية
عمليات إ
تمويل استثمار الجوار الممولة من قبل التحاد أ
الوروبي.

وتم التوقيع على أربعة اتفاقات تفويض في منطقة الجوار (الشرقي والجنوبي) مع مساهمة
تقريبا.
إجمالية من آلية تمويل استثمار الجوار بقيمة  63.4مليون يورو
ً

ووقَّع البنك أ
الوروبي لالستثمار في عام  2017على مساهمة من آلية تمويل استثمار الجوار
أ
لصالح برنامج التجارة والتنافسية الخاص بالتحاد الوروبي يغطي المغرب وتونس ومصر
أ
والردن ،بمبلغ إجمالي قيمته  50مليون يورو .ويهدف البرنامج إلى تحسين تنافسية القطاعات
آ
المختارة من خالل سالسلها المعنية بالقيمة والفاق التجارية .كما يعتزم بناء قدرات الوسطاء
الماليين والمستفيدين النهائيين لدعم تنفيذ المشروع ،وسيتيح الوصول على نطاق أوسع إلى
التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ،مع تمكين البنوك الوسيطة المحلية من
المخاطرة بشكل أكبر والوصول إلى القطاعات المستهدفة من القتصاد.

الوروبي لالستثمار والبنك أ
أكبر أثر وأوجه التآزر .ويسعى البنك أ
الوروبي إلعادة البناء والتنمية،
بدعم من تمويل من التحاد أ
تقريبا ،إلى تحسين نوعية المياه
الوروبي بقيمة  47مليون يورو
ً
أيضا الصحة العامة
بالضافة إلى نوعية التربة.
وسيحسن المشروع ً
السطحية والمياه الجوفية ،إ
ِّ
والتوظيف والظروف المعيشية العامة.
الوروبي لالستثمار التمويل بالقروض للجامعة أ
ويقدم البنك أ
الورو-متوسطية بفاس في
المغرب بهدف بناء حرم جامعي صديق للبيئة في مدينة فاس ،مع برامج تعليمية وأبحاث عالية
أيضا في التخفيف من آثار التغير المناخي ،بفضل تصميمه،
المستوى .وسيساهم المشروع ً
الذي يركز بشدة على كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة .وستمول منحة التحاد أ
الوروبي
ِّ
وقرض البنك أ
الوروبي لالستثمار بناء الحرم وشراء المعدات الضرورية .وسيقدم الموقع الجديد
تعليما رفيع المستوى وسيوفّر فرص التعليم ،من خالل نظام المنح الدراسية ،للطالب
للطالب
ً
المتفوقين ذوي الدخل المنخفض.

ً
فضال عن ذلك ،وافقت الهيئات الحاكمة لبرنامج استثمار الجوار على مجموعة من المشاريع
الثنائية ،بما فيها مشروع مجرى الصرف الصحي "كيتشنر" في مصر ومشروع الجامعة أ
الورو-
متوسطية بفاس في المغرب (مراجعة ص.)55 .
ويمثل مشروع "كيتشنر" المرحلة أ
الولى من برنامج استثماري أوسع يهدف إلى إزالة التلوث من
مجرى الصرف الصحي "كيتشنر" من خالل استثمارات في )1( :مياه الصرف والصرف الصحي؛
( )2النفايات الصلبة؛ و( )3إعادة تأهيل البنية التحتية للمجاري .إنه المشروع أ
الول من نوعه في
مصر الذي يهدف إلى اعتماد مقاربة "متكاملة" لمعالجة عدة مصادر تلوث في ٍآن واحد لتحقيق
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النتائج المتوقعة من القراض المقدم من البنك أ
الوروبي
إ
لالستثمار في الجوار الجنوبي

الخطوط الئتمانية وصناديق أ
السهم لتنمية القطاع الخاص
النتائج المتوقعة – دعم إقراض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات ذات رأس المال المتوسط
عدد المشاريع

9

الجمالية (مليون يورو)
القروض إ

1 580

الجمالية #
القروض إ

3 690

متوسط حجم القرض (يورو)

428 000

متوسط مدة القرض (سنوات)

5.9

الوظائف المستدامة في الشركات المستفيدة

122 000

القراض عبر مؤسسات التمويل متناهي الصغر
النتائج المتوقعة – إ
قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات متناهية الصغر

 3.38مليون يورو

عدد القروض الممنوحة للمؤسسات متناهية الصغر

938

متوسط حجم القرض (يورو)

3 600

النسبة المئوية للنساء من المستفيدين النهائيين

33%

الوظائف المستدامة في المؤسسات متناهية الصغر

938

الجمالية المستدامة في
الوظائف إ
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
والمؤسسات متناهية الصغر
والشركات ذات رأس المال المتوسط
المدعومة123000 :

النتائج المتوقعة – دعم خلق الوظائف من خالل صناديق أ
السهم
الجمالي للصناديق المدعومة
الحجم إ

 558مليون يورو

متوسط نسبة الدين إلى رأس المال

12.8

عدد الشركات المدعومة المتلقية لالستثمارات

31

متوسط حجم الستثمارات

 11مليون يورو

صافي الوظائف التي يتم خلقها في الشركات المتلقية لالستثمارات

7 870

النتائج المتوقعة – الصناعة والبحث والتطوير
التوظيف خالل التنفيذ (الوظائف المؤقتة في شخص-سنة)

1 280

التوظيف خالل التشغيل (الوظائف الدائمة)

1 890
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تطوير البنية التحتية الجتماعية والقتصادية
النتائج المتوقعة  -النقل
شبكات الطرقات:
طول مسالك الطرقات المشيدة أو المحسنة

 396كلم

الضافية المستفيدة ،في اليوم
المركبات إ

12 600

الوقت الموفر ،في السنة

 2.48مليون ساعة

تكاليف تشغيل المركبات الموفرة ،في السنة

 0.32مليون يورو

عدد الوفيات بسبب حوادث السير التي يتم تداركها ،في السنة

3

 2.48مليون ساعة يتم توفيرها في
السنة بفضل شبكات الطرقات المحسنة

النقل العام:
طرقات النقل الحضري الجديدة أو المحسنة (الحافلة/الترامواي/المترو)

 68كلم

المحطات الجديدة أو المحسنة

36

المركبات أو مجموعات عربات السكك الحديدية التي يتم شراؤها

53

الرحالت عبر النقل العام الجديد أو المحسن ،في السنة

 152مليون رحلة

الوقت الموفر ،في السنة

 32مليون ساعة

الضافية المنقولة ،في السنة
حمولة السكك إ

 300 000طن

 152مليون رحلة في السنة عبر النقل
العام المحسن

النتائج المتوقعة  -الطاقة
توليد الكهرباء:
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قدرة توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة

 200ميغاواط

إنتاج الكهرباء ،في السنة

 797جيغاواط في الساعة

العائالت التي قد تستفيد من الطاقة الكهربائية المن َتجة

260 000
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 260 000أسرة قد تستفيد من
الكهرباء النظيفة

النتائج المتوقعة – المياه والصرف الصحي
الصرف الصحي:
قدرة معالجة مياه الصرف الجديدة/المحسنة (شخص-وزن مكافئ)

400 000

أنابيب المجاري/تصريف
مياه أ
المطار الجديدة/المحسنة
توصيالت الصرف الصحي المحلية الجديدة/المحسنة

20 000

السكان المستفيدون من خدمات الصرف الصحي المحسنة

 1.2مليون

 225كلم

 1.2مليون شخص مستفيد من
الصرف الصحي المحسن

النتائج المتوقعة  -التعليم
التعليم:
استفادة الطالب من منشآت التعليم العالي المستحدثة أو المعاد تأهيلها

6 600

الطالب الضافيون المسجلون في السنة أ
الولى بعد إتمامها
إ

5 620

 6 600مكان جديد للطالب في
التعليم العالي

أ
والصناعة/البحاث والتطوير
آثار التوظيف المباشرة المتوقعة – التوظيف عبر كافة مشاريع البنية التحتية
التوظيف خالل التنفيذ (الوظائف المؤقتة في سنوات-شخص)

53 800

التوظيف خالل التشغيل (الوظائف الدائمة)

3 750
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التطلعقدما
ً
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أهداف صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية
أ
المتوسطية لالستثمار والشراكة والبنك الوروبي لالستثمار في
الجوار الجنوبي
أهداف صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت
أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة
سوف نستمر في المرحلة المقبلة في البحث عن سبل لتعزيز أثر عمليات الصندوق إلى أقصى
حد .فمن خالل دمج موارد البنك أ
الوروبي لالستثمار والصندوق ،الفنية منها والمالية ،سيدعم
الصندوق البلدان الشريكة في تعزيز الستثمار في البنية التحتية الجتماعية-القتصادية وتنمية
القطاع الخاص ،فيخلق بذلك وظائف ويحقق النمو القتصادي.
بالضافة إلى سجلنا الحافل في دعم الستثمارات
إن وجودنا الراسخ في منطقة الجوار الجنوبي ،إ
في البنية التحتية العامة وتنمية القطاع الخاص ،يمكن أن يضفيا قيمةً مضافةً في هذا الزمن
المليء بالتحديات القتصادية .وسيستمر الصندوق في توفير قناة تتيح التعاون الفعال بين
البنك أ
الوروبي لالستثمار ومجموعة الجهات المانحة لصالح المنطقة.
بالضافة إلى تعاون البنك الناشط مع المؤسسات
وبدعم مستمر من الجهات المانحة للصندوق ،إ
الهداف التنموية لالتحاد أ
الوروبي لالستثمار في دعم أ
المالية الدولية ،سيستمر البنك أ
الوروبي
سعيا لتحقيق أ
الهداف الطموحة الموضوعة ،والمساهمة بشكل ناشط في تعزيز القتصادات
ً
والتنمية المحلية في منطقة المتوسط.
أ
قدما إلى مواصلة التعاون الوثيق مع المساهمين في برنامج
ويتطلع البنك الوروبي لالستثمار ً
التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة والبلدان التي يستهدفها ،وذلك لضمان
نوعية الستثمارات واستدامتها في الجوار الجنوبي .وبما أنه حتى اليوم ،تمت الموافقة على
أكثر من ثالثة أرباع المساهمات المدفوعة وتخصيصها للعمليات ،سيسعى الصندوق إلى
تعزيز الشراكات .ولذلك ،كما ذُكر سابقًا في جمعية الجهات المانحة للصندوق التي ُعقدت في
تشرين أ
الول/أكتوبر  ،2017تطور الصندوق إلى قسم فرعي من صندوق دعم مبادرة المرونة
ستكمل موارد الصندوق
القتصادية المخصص للمساعدة الفنية والخدمات الستشارية .بالتالي،
ِّ
المتبقية التي لم يتم تخصيصها موارد البنك أ
الوروبي لالستثمار المخصصة لذلك القسم
الفرعي.

أ
بالضافة إلى
خالل عام  2018وما بعده على تحقيق الهداف الطموحة لمبادرة المرونة القتصادية ،إ
أ
المساهمة في خطة الستثمار الخارجي لالتحاد الوروبي (.)EIP
في هذا السياق ،يعتزم البنك مواصلة تركيزه المتزايد على تنمية القطاع الخاص بغية تعزيز خلق
الوظائف والنمو القتصادي .وسيتضمن ذلك تعزيز دعم البنك للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
المحلية في المنطقةً ،
بالضافة إلى ذلك،
فضال عن الجهود المستمرة لتوسيع إقراض الشركات .إ
الوروبي لالستثمار أيضا أنشطة التمويل الخاصة به لصالح عمالء أ
سيسرع البنك أ
السهم الخاصة
ً
ّ
والتمويل أ
الصغر ،من أجل تنويع دعمه للقطاع الخاص وتحقيق أثر أكبر.
أيضا على تعزيز البيئة الممكِّ نة القتصادية لتحفيز النمو من
وستركّز أنشطة البنك في المنطقة ً
خالل توفير دعم مستمر للبنى التحتية الجتماعية والقتصادية .وبصورة خاصة في القطاع العام،
يعتزم البنك تمويل مشاريع النقل والمياه ومياه الصرف وكفاءة الطاقة والتنمية الحضرية والطاقة
المتجددة .وسيستمر البنك أ
الوروبي لالستثمار في دعم المشاريع في هذه القطاعات في المنطقة،
أ
أ
تضررا من أزمة سوريا المجاورة.
إل أنه سيركز بشكل خاص على الردن ولبنان بصفتهما البلدين الكثر
ً
عالو ًة على ذلك ،وفي إطار مبادرة المرونة القتصادية ،سيركز البنك أ
الوروبي لالستثمار في التزامه
على مشاريع في مناطق نائية ومشاريع تساهم بشدة في تعزيز دمج الشباب والمساواة بين
الجنسين وخلق الوظائف أ
والثر الجتماعي .كما سيتم التركيز بشكل خاص على دعم المجتمعات
أخيرا ،ستبقى الستثمارات التي تساهم في
المحلية والمضيفة المتأثرة بتدفقات الهجرة الكبيرةً .
آ
أ
أيضا.
العمال المتعلقة بالمناخ (التكيف والحد من الثار) هدفًا ذا أولوية ً

أهداف القراض الخاصة بالبنك أ
الوروبي لالستثمار
إ
الوروبي البنك أ
في سياق أزمة الهجرة ،دعا المجلس أ
الوروبي لالستثمار إلى تكثيف دعمه للجوار
أ
أ
أعد البنك ،مع التحاد الوروبي ،مبادر ًة
الجنوبي لالتحاد الوروبي وغرب البلقان .واستجابةً لذلكّ ،
دعما للنمو القتصادي والتنمية المستدامة في هاتين
للمرونة القتصادية من أجل حشد الستثمارات ً
المنطقتين .وبصورة خاصة ،تسعى مبادرة المرونة القتصادية إلى تحقيق الهدف الطموح المتمثل
في توفير تمويل إضافي من البنك أ
الوروبي لالستثمار بقيمة  4.5مليار يورو في الجوار الجنوبي
خالل الفترة الممتدة من عام  2016حتى  .2020بالتالي ،ستركز أنشطة البنك في منطقة المتوسط
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الملحق  .1عمليات الصندوق الموافق عليها (حتى نهاية عام )2017
الرقم البلد

العنوان

القطاع

تحسين كفاءة تحويالت العمال

القطاع المالي

العمليات المنجزة

62

 17 842 690يورو

 16 332 200يورو

198 000

يورو

197 850

يورو

القطاع المالي
القطاع المالي
النقل
الطاقة
الطاقة
الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم
البيئة/التغير المناخي
القطاع المالي
الطاقة
القطاع المالي
القطاع المالي
التنمية الحضرية

500 000
500 000
195 000
180 000
597 390
195 000
189 000

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

500 000
500 000
195 000
183 418
597 385
195 000
189 054

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
دراسة

200 000

يورو

200 000

يورو

دراسة

180 000
80 000
200 000
70 000
125 000
185 000

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

180 000
80 000
199 000
70 000
125 000
160 950

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
مساعدة فنية
دراسة

البيئة والمياه

1 000 000

يورو

581 359

يورو

مساعدة فنية

البيئة والمياه
القطاع المالي
الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم
النقل
الطاقة/السياحة
الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم
الطاقة
الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم
التنمية الحضرية
البحث والتطوير والبتكار
البحث والتطوير والبتكار
النقل
التنمية الحضرية
متعدد القطاعات
القطاع المالي
القطاع المالي
التنمية الحضرية
التنمية الحضرية
القطاع المالي

200 000
489 500

يورو
يورو

199 999
489 500

يورو
يورو

دراسة
مساعدة فنية

200 000

يورو

198 980

يورو

دراسة

1

إقليمي

2

إقليمي

3
4
5
6
7

الجزائر
المغرب
إقليمي
إقليمي
إقليمي

8

إقليمي

9
10
11
12
13
14

إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
تونس
إقليمي

15

المغرب

16
17

إقليمي
تونس

18

إقليمي

مبادرة تطوير أ
العمال في المتوسط

19
20

أ
الردن
إقليمي

المخطط الرئيسي للطريق السريع في أ
الردن
برنامج دراسة مع خطة زرقاء 2

21

تونس

المساعدة الفنية لمالئكة أ
العمال

22

إقليمي

الخطة الشمسية المتوسطية

23

المغرب

شبكة حاضنات أ
العمال

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

المغرب
فلسطين
إقليمي
إقليمي
إقليمي
تونس
إقليمي
إقليمي
مصر
إقليمي
تونس

35

إقليمي

36

إقليمي

37

إقليمي

عملية حضرية في المدينة /مكناس
المساعدة الفنية لحاضنة تكنولوجيا المعلومات والتصالت في فلسطين
وصول بلدان برنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة إلى الحزمة العريضة
طرق بحرية سريعة
برنامج استثمار المدن 2030
التنافسية وتحديات التوظيف في تونس
استخدام طاقات صناديق الثروة السيادية في دول الخليج من أجل البلدان المتوسطية الشريكة
الخدمات المالية الإ لكترونية في الدول المتوسطية الشريكة
إعداد المشروع ودراسة عملية التنفيذ في إطار "برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة"
دراسة تحديد المشاريع في إطار مبادرة تمويل مشاريع البحر أ
البيض المتوسط في المناطق الحضرية
صندوق رأس المال أ
الولي
أ
أ
الطر القانونية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة برنامج التسهيالت الوروبية
المتوسطية لالستثمار
خدمات  – FTFOالمركز أ
الوروبي للخبرات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص ( )2011في
البلدان المتوسطية الشريكة
برنامج إعداد مشروع لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في المناطق الحضرية في البلدان المتوسطية
الشريكة
إمكانات التمويل بالغ الصغر لخلق فرص عمل في البلدان المتوسطية الشريكة

38

إقليمي

دراسة حول تمكين وصول الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أسواق رأس مال النمو عبر أسواق
صرف الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المخصصة (مبادرة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم)

39

إقليمي

أ
دعم نشر أ
النشطة الممولة
نامجمن صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الوروبية المتوسطية لالستثمار متعدد القطاعات
والشراكة في منطقة البر

40

إقليمي

41

إقليمي

42

إقليمي

43

إقليمي

44

إقليمي

دراسة جدوى حول الجاليات وبرنامج الشركات الناشئة (برنامج المساعدة لإ نشاء الشركات المبتكرة في
منطقة البحر أ
البيض المتوسط)
دراسة حول تأثير التوظيف في استثمارات البنية التحتية التي يمولها البنك أ
الوروبي لالستثمار في
البلدان المتوسطية الشريكة

45

إقليمي

تعزيز أثر تنمية القطاع الخاص على التحول الديمقراطي في البلدان المتوسطية الشريكة

46

إقليمي

الوسط الإقليمي للدعم التقني  1و -2المرحلة أ
برامج دعم القطاع المالي -مركز الشرق أ
الولى
المرحلة الثانية
دراسة وصول الشركات الصغيرة إلى أشكال التمويل الخارجي المستدامة
دراسة عملية تعزيز الدخار الخاص على المدى الطويل
الحتياجات اللوجستية في البلدان المتوسطية الشريكة :إمكانات تطوير شبكة منصة اللوجستية
مشروع تحديد آلية التنمية النظيفة في بلدان برنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة
آ
اللية المالية لتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
تحليل الستراتيجيات والسياسات العامة للسياحة في بلدان برنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية
لالستثمار والشراكة
برنامج دراسة مع خطة زرقاء
مراجعة خدمات تمويل التجارة القائمة على التجارة أ
الورو-متوسطية
إمكانية إنتاج الوقود الحيوي في بلدان برنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة
الثار القتصادية والجتماعية للتمويل أ
مراجعة آ
الصغر
المساعدة الفنية المتعلقة بصندوق رأس المال أ
الولي التونسي
استراتيجيات لتجديد المدن القديمة في منطقة البحر أ
البيض المتوسط
أ
إدارة من نوع خاص وتشغيل أنظمة الري الحكومية في بلدان برنامج التسهيالت الوروبية المتوسطية
لالستثمار والشراكة :اختبار حالة في المغرب
تحديد العقبات التي تحول دون التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وإزالتها
تكيف المنتجات المالية مع تحويالت العمال ،المساعدة الفنية لتحاد البنوك التونسية

الميزانية الموافق
عليها باليورو

القطاع المالي

متعدد القطاعات
الطاقة

الجزء .2ب (المغرب)

التقرير السنوي  -صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة :في خدمة الجوار الجنوبي

2017

دراسة
مساعدة فنية

2 093 300
850 000

يورو
يورو

 2 093 300يورو
 850 000يورو

مساعدة فنية
مساعدة فنية

160 000

يورو

159 654

يورو

مساعدة فنية

350 000

يورو

189 163

يورو

دراسة

300 000

يورو

284 724

400 000
194 600
500 000
165 000
400 000
185 000
190 000
160 000
199 900
250 000
2 000 000

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

 395 000يورو
 194 600يورو
 499 000يورو
 157 500يورو
 480 000يورو
 177 228يورو
 190 000يورو
 159 000يورو
 138 000يورو
 250 000يورو
 1 775 000يورو

750 000

يورو

675 000

يورو

80 000

يورو

80 000

يورو

200 000

يورو

167 265

يورو

مساعدة فنية

199 000

يورو

189 000

يورو

دراسة

القطاع المالي
القطاع المالي والشركات
متناهية الصغر والصغيرة 25 000
والمتوسطة

يورو

مساعدة فنية
دراسة
مساعدة فنية
دراسة
دراسة
مساعدة فنية
مساعدة فنية
دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
رأس مال المخاطرة
دراسة

يورو

25 000

يورو

دراسة

يورو

35 000

يورو

دراسة

يورو

250 000

يورو

مساعدة فنية

يورو
يورو

400 000
52 925

يورو
يورو

دراسات
دراسة

يورو

18 075

يورو

37 000

يورو

36 400

يورو

دراسة تحضيرية

متعدد القطاعات

245 000

يورو

245 000

يورو

دراسة

الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم
النقل

150 000

35 000

القطاع المالي والشركات
أ
دعم
الحجمما قبل عملية إطالق المركز الورو-متوسطي للتنمية للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة متناهية الصغر والصغيرة 250 000
والمتوسطة
الوروبي لالستثمار والشبكة أ
اتفاقية التعاون بين البنك أ
400 000
متعدد القطاعات
الورو-متوسطية لمعاهد القتصاد
71 000
الطاقة
الطاقة
تقييم إمكانات تصنيع الطاقة المتجددة في البلدان المتوسطية الشريكة
19 000

لوجيس ميد -المنصات اللوجستية للمنطقة أ
الورو-متوسطية :الجزء .2أ (تونس)

المبلغ الموقع
باليورو

نوع المساعدة

رأس المال البشري

1 000 000

يورو
يورو

148 872

يورو

237 500

يورو

237 500

يورو

دراسة
دراسة جدوى

الرقم البلد
47

إقليمي

العنوان

القطاع

مبادرة "الفضاء للمتوسط" مع وكالة الفضاء أ
الوروبية

متعدد القطاعات

العمليات المنجزة (المدفوعة جز ًئيا)
الورو-متوسطية (مدونة) في المملكة أ
المساعدة الفنية دعما لتنمية منطقة عمان اللوجستية أ
الردنية
أ
َّ
ً
الردن
48
الهاشمية
نافذة لنشر دراسات الصندوق
إقليمي
49
الشبكات متعددة الشركاء ومركز التعلم (المساهمة في مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي)
إقليمي
50
51

فلسطين

صندوق رأس مال المخاطرة في الشرق أ
الوسط

52

إقليمي

53

إقليمي

54
55

تونس
إقليمي

برنامج التدريب التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة
أعمال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة برنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية
لالستثمار والشراكة :الخطوة ( 1أ)
الخطوة ( 1ب)
الخطوة 2
الخطوة 3
بناء القدرات في قطاع التمويل أ
الصغر التونسي
برنامج النتداب التابع لبرنامج التسهيالت أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة (المرحلة )2+1

الميزانية الموافق
عليها باليورو
500 000

يورو

مساعدة فنية

 22 165 000يورو

 20 752 772يورو

النقل

250 000

يورو

230 000

يورو

مساعدة فنية

متعدد القطاعات
متعدد القطاعات

450 000
500 000

يورو
يورو

450 000
500 000

يورو
يورو

يورو

 5 000 000يورو

ندوات
مساعدة فنية
رأس مال المخاطرة (قرض
استثماري)
بناء القدرات

البحث والتطوير والبتكار 5 000 000

يورو

المبلغ الموقع
باليورو
500 000

نوع المساعدة

رأس المال البشري

1 990 000

يورو

متعدد القطاعات

1 700 000

يورو

القطاع المالي
رأس المال البشري

2 800 000
1 100 000

يورو
يورو

 425 000يورو
 760 000يورو
يورو
35 000
 2 800 000يورو
 1 100 000يورو

56

تونس

تعزيز تنظيم الملكية الخاصة والخبرة المؤسساتية في تونس
تعزيز التعاون مع الوكالت الثنائية والبنوك العامة في التحاد أ
الوروبي لإطالق مبادرات مشتركة في
البلدان المتوسطية الشريكة )1( :إعداد دراسات مشتركة وعمليات المساعدة الفنية

القطاع المالي

175 000

يورو

100 000

يورو

مساعدة فنية

40 000

يورو

دراسة

57

إقليمي

( )2دعم أنشطة مشتركة لبناء القدرات في المنطقة

متعدد القطاعات

300 000

يورو

58

تونس

( )4تصميم فعاليات مشتركة لنشر الرسالة وتنفيذها
تيسير -قرض ثانوي لمؤسسات التمويل أ
الصغر في مجالت جديدة في تونس (في إطار محفظة
الستثمار في أ
الُثر)

القطاع المالي /الخاص

59

إقليمي

الخدمات الستشارية الفنية لدعم برامج تسريع المشاريع الناشئة في منطقة برنامج التسهيالت
أ
الوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

60

إقليمي

كوب ميد -المشاركة في صندوق دين لدعم التمويل أ
الصغر والقتصاد الجتماعي في منطقة البحر
أ
البيض المتوسط

61

إقليمي

62

فلسطين

إعداد مرافق محطة توليد الكهرباء لمحطة تحلية مياه غزة المركزية (تنفيذ إمدادات المياه إلى غزة،
مشروع تحلية مياه البحر (المرحلة أ) (تمديد مدة العقد ))TA2012033 PS F10

63

لبنان

دعما لمشروع المياه والصرف الصحي في جنوب لبنان (تمديد )TA2010047 LB F10
المساعدة الفنية ً

64

إقليمي

إمكانيات إجراءات التخفيف المالئمة على الصعيد الوطني في البلدان المتوسطية الشريكة -دراسة
إجراءات التخفيف المالئمة على الصعيد الوطني

65

مصر

المساعدة في تقديم العروض لمستشار تنفيذ مشروع توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في
غرب الإسكندرية وترقيتها

( )3الإعارات الهادفة

 1 990 000يورو
400 000

1 000 000

القطاع المالي والشركات
متناهية الصغر والصغيرة 1 200 000
والمتوسطة
القطاع المالي والشركات
متناهية الصغر والصغيرة 2 000 000
والمتوسطة

يورو

يورو

40 000

يورو

180 000

يورو

40 000

يورو

 1,000 000يورو

دراسة جدوى إقامة صلة دائمة بين الطريق السريع أ 4ومدينة بنزرت

دراسة إقامة صلة دائمة بين الطريق السريع أ 4ومدينة بنزرت :إشراف مستقل عن أ
العمال الرئيسية

المساعدة الفنية من أجل توسيع وتحسين وظيفي لمطار قرطاج الدولي في تونس العاصمة

يورو
يورو

 2 000 000يورو

رأس مال المخاطرة (قرض
استثماري)
مساعدة فنية (إعداد
المشروع)

2 000 000

320.000

يورو

75 000

يورو

265 700

يورو

يورو

595 760

يورو

يورو

150 000

يورو

يورو

يورو

مياه الصرف الصحي

400 000

يورو

66

إقليمي

تعزيز أثر آلية تحضير مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص

متعدد القطاعات

350 000

يورو

67

أ
الردن

دراسة جدوى مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في دير عال والكرامة

المياه

500 000

يورو

68

تونس

69

فلسطين

70

إقليمي

دعما لالإدارة العامة للجسور والطرق في المشروعين الممولين من قبل البنك
بر أنامج المساعدة الفنية ً
تحديث الطرق  1و 2وشبكات الطرق ذات أ
الولوية 5
الوروبي لالسنثمار،
المساعدة الفنية لتنفيذ مشروع ترقية شبكة الكهرباء :دعم إدارة المشروع لسلطة الطاقة والموارد
الطبيعية الفلسطينية  -المرحلة الثانية
الوروبي لالستثمار والبنك أ
مسح الشركات المعد من قبل البنك أ
الوروبي لإعادة البناء والتنمية والبنك
الدولي في الجوار الشرقي والجنوبي لالتحاد أ
الوروبي وغرب البلقان – قسم الجوار الجنوبي

مساعدة فنية (إعداد
المشروع)
مساعدة فنية (تنفيذ
المشروع)
مساعدة فنية

288 562

يورو

299 750

يورو

دراسة جدوى

50 000

يورو

مساعدة فنية

450 000

يورو

مساعدة فنية (تنفيذ
المشروع)
مساعدة فنية

النقل

2 100 000

يورو

 2 052 100يورو

مساعدة فنية

الكهرباء

220 000

يورو

يورو

مساعدة فنية

القطاع الخاص

700 000

يورو

2 980 000

يورو

العمليات الموافق عليها (ولكن غير الموقعة)
71

رأس مال المخاطرة (قرض
استثماري/العملة المحلية)

 1 188 000يورو

الطاقة المتجددة أ
بالمناخ) (العمال 600 000
المتعلقة
المياه أ
المتعلقة
عمال
(ال
150 000
بالمناخ)
البيئة أ
(العمال المتعلقة 200 000
بالمناخ)

دراسة جدوى توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الإسكندرية

مساعدة فنية
بناء القدرات

مساعدة فنية (إعداد
المشروع)

تعزيز أثر البرنامج الستشاري لقطاع النقل في الجوار الجنوبي
النقل

مساعدة فنية

تونس

دراسة جدوى إزالة التلوث وتأهيل حوض قفصة المنجمي – الجزء أ

المياه/مياه الصرف الصحي 498 000

يورو

72

لبنان

73

إقليمي

74

إقليمي

دراسة جدوى ترقية وتوسيع أنظمة جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها في صيدا
"الصندوق أ
الخضر للتنمية" ،شركة استثمار ذات رأس مال متغير -صندوق استثمار متخصص
()SICAV-SIF
"الصندوق أ
الخضر للتنمية" ،شركة استثمار ذات رأس مال متغير -صندوق استثمار متخصص
()SICAV-SIF

المياه/مياه الصرف الصحي 330 000

يورو

الطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة

4 000 000

يورو

الطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة

500 000

يورو

75

إقليمي

تدابير دعم الشمول المالي للمزيد من السكان الضعفاء في الجوار الجنوبي لالتحاد أ
الوروبي

2 000 000

يورو

76

المغرب

الخط أ
الزرق للبنك المغربي للتجارة الخارجية

77

أ
الردن

مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في بني كنانة

القطاع المالي/القطاع
الخاص
المياه

1 000 000

يورو

إمدادات المياه والصرف
الصحي

50 0000

يورو

209 810

دراسة
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63

الملحق  .2العمليات الموافق عليها في عام 2017
الجدول  :10قائمة العمليات الموافق عليها في عام 2017
اسم عملية المنح

البلد

القطاع

مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في دير عال والكرامة

دراسة

أ
الردن

البيئة

إعداد برنامج استثماري لالإدارة المستدامة لحوض قفصة المنجمي

مساعدة فنية

تونس

تدابير دعم الشمول المالي للمزيد من السكان الضعفاء في الجوار الجنوبي لالتحاد أ
الوروبي

مساعدة فنية

إقليمي

البيئة
تطوير الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم والقطاع  2 000 000يورو
الخاص

"الصندوق أ
الخضر للتنمية" وهو شركة استثمار ذات رأس مال متغير – صندوق استثمار متخصص -VACIS
)1( FIS
"الصندوق أ
الخضر للتنمية" وهو شركة استثمار ذات رأس مال متغير – صندوق استثمار متخصص -VACIS
)2( FIS

نوع المنح

500 000

يورو

2017/01/27

498 000

يورو

2017/01/27
2017/03/10

رأس مال المخاطرة

إقليمي

البيئة

 4 000 000يورو

2017/03/10

مساعدة فنية

إقليمي

البيئة

500 000

يورو

2017/03/10

الوروبي لالستثمار والبنك أ
مسوحات شركات من قبل البنك أ
الوروبي لإ عادة البناء والتنمية والبنك الدولي في
الجوار الشرقي والجنوبي لالتحاد أ
الوروبي ومنطقة غرب البلقان– قسم الجوار الجنوبي

دراسة

إقليمي

الخط أ
الزرق للبنك المغربي للتجارة الخارجية

تطوير الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم والقطاع 700 000
الخاص

يورو

2017/03/10

مساعدة فنية

المغرب

البيئة

 1 000 000يورو

2017/05/19

مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في بني كنانة

دراسة

أ
الردن

البيئة

المساعدة الفنية لتنفيذ مشروع ترقية شبكة الكهرباء :دعم إدارة المشروع لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية
الفلسطينية  -المرحلة الثانية

مساعدة فنية

فلسطين

المجموع

12

64

المبلغ الصافي
الموافق عليه
12
باليورو

تاريخ الموافقة
على تاريخ البدء
المزعوم

220 000

يورو

 9 918 000يورو

يتضمن إلغاء جز ًّئيا وزيادة المبلغ الموافق عليه.
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البنى التحتية

500 000

يورو

2017

2017/07/11
2017/07/11

الملحق  .3القوائم المالية المختصرة
الميزانية العمومية

في  31كانون أ
الول /ديسمبر 2017
أ
(باللف يورو)
2016.12.31

2017.12.31

أ
الصول
المبالغ النقدية وما يوازيها

43 377

يورو

44 203

يورو

استثمارات رأس مال المخاطرة

3 266

يورو

3 373

يورو

القروض والمستحقات

1 868

يورو

-

أصول أخرى

1 195

يورو

1 235

يورو

مجموع أ
الصول

49 706

يورو

48 811

يورو

اللتزامات وموارد المساهمين
اللتزامات
مبالغ مستحقة لطرف ثالث

629

يورو

236

يورو

مساهمات طرف ثالث

10 192

يورو

12 282

يورو

التزامات أخرى

8

يورو

8

يورو

مجموع اللتزامات

10 829

يورو

12 526

يورو

المساهمات

61 354

يورو

54 290

يورو

أ
الرباح التي تم الإبقاء عليها

-22 477

يورو

-18 005

يورو

مجموع موارد المساهمين

38 877

يورو

36 285

يورو

مجموع اللتزامات وموارد المساهمين

49 706

يورو

48 811

يورو

موارد المساهمين
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بيان الدخل

للعام الذي انتهى في  31كانون أ
الول /ديسمبر 2017
أ
(باللف يورو)

من 2017.01.01
إلى 2017.12.31

الفوائد والمداخيل المماثلة

67

6

يورو

الربح غير المحقق من استثمارات رأس مال المخاطرة

-

314

يورو

صافي الربح من العمالت أ
الجنبية

-

104

يورو

مداخيل أخرى

-

75

يورو

مجموع المداخيل التشغيلية

67

499

يورو

المشاريع الممولة

يورو

 3 054يورو

الخسارة غير المحققة من استثمارات رأس مال المخاطرة

66

يورو

من 2016.01.01
إلى 2016.12.31

 -1 461يورو

-754

يورو

-

نفقات إدارية عامة

-155

يورو

-85

يورو

صافي الخسارة من العمالت أ
الجنبية

-568

يورو

-

نفقات أخرى

-8

يورو

-8

مجموع التكاليف التشغيلية

 -4 539يورو

 -1 554يورو

صافي الخسارة للسنة المالية

 -4 472يورو

 -1 055يورو
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يورو

جهات التصال لشؤون العمليات

كريستوف كون
مدير قسم إدارة التفويض
+352 4379 87324
c.kuhn@eib.org

فالفيا بالنزا
مدير قسم بلدان الجوار
+352 4379 84816
f.palanza@eib.org

جسبر بيرسون
رئيس قسم صناديق الدعم والدمج
+352 4379 86665
j.persson@eib.org

ديونيسوس كاسكاريليس
رئيس وحدة صناديق الدعم والشراكات التمويلية
+352 4379 86108
d.kaskarelis@eib.org
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20
17
التقرير السنوي

الجنوىى
ىڡ خدمة الجوار


البنك االوروبي لالستثمار
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
www.eib.org/ftf – info@eib.org

twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank
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صندوق الدعم التابع لرىنامج التسهيالت االوروبية
المتوسطية لالستثمار والرساكة:

الجنوىى
ىڡ خدمة الجوار


التقرير السنوي

20
17

صندوق الدعم التابع لرىنامج التسهيالت االوروبية المتوسطية لالستثمار 
والرساكة:


مكتب االستعالمات
+352 4379-22000
info@eib.org

