Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership • Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership

املتوسط
االحتاد من أجل
ّ
دور البنك األوروبي لالستثمار ورؤيته

يعتبر البنﻚ األوروﺑي لالستثمار  BEIالشريﻚ املالي األساسي ملنطﻘة
املتوسط ﺑتوﻇيف فاﻕ  10مليار يورو منﺬ  .2002وﲤثّل آلية التسهيالت
ّ
األورومتوسطية لالستثمار والشراكة )الﻔيميب  (FEMIPالﺬ ّراﻉ املالي
للبنﻚ في املنطﻘة.
في أكتوﺑر/تشرين األوّﻝ  2008وقﻊ تكليف البنﻚ من قبل وﺯراﺀ املالية
لبلدان املنطﻘة األورومتوسطية اﺠﻤﻟتمعﲔ ﺑبروكسيل ﺑدﻋﻢ ﺛالﺛة
املتوسط .واليوﻡ ،ﺑعد مرور
مبادرات ﺫات أولوية في نﻈر االحتاد من أجل
ّ
قمة ﺑاريﺲ ،يﻘ ّدﻡ البنﻚ األوروﺑي لالستثمار اخلطوﻁ
سنتﲔ ﻋلﻰ ّ
الكبرى لنشاﻃﻪ في خدمة ﻫﺬﻩ الشراكة املتج ّددة.
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األوروبي .وسنسعى فيما يلي إلى بيان اجلهود
املبذولة في مجال أولويات «الفيميب» املتمثّلة في
واخلطة الشمسية
املتوسط،
تلوت البحر
ّ
ّ
مكافحة ّ
املتوسطية ،والطرقات السريعة البحرية والبرية،
واملبادرة املتوسطية لتنمية الشركات.

املتوسط
من أجل منطق عمل ومبادرة في
ّ
“لتضعوا دوما أنفسكم في منطق عمل ومبادرة” :
هذه العبارة كثيرا ما أردّدها على فرق آلية
التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة
(الفيميب) ،إشارة إلى مسؤولية جميع العاملني
في إجناح املبادرات املتع ّددة بالتعاون مع شركائنا،
وهي مبادرات تخدم في نسبة  80%منها وبشكل
املتوسط ،فضال
مباشر أهداف االحتاد من أجل
ّ
تتضمنه من حت ّد.
تتميز به من طموح وما
عما
ّ
ّ
ّ
فهي طموحة ألن ّها تسهم في االلتقاء الضروري
الهامة
املتوسط بفضل االستثمارات
بني ضفّ تي
ّ
ّ
واملتنامية آللية التسهيالت األورومتوسطية
لالستثمار والشراكة – وقد قاربت االستثمارات
 1,6مليار يورو سنة  ،2009وهو مبلغ قياسي يتعينّ
وربا جتاوزه سنة  .2010وهي أيضا تحَ َ ٍّد
احلفاظ عليه مّ
متواصل إذ إن نق ّدم مساهمتنا املالية والعملية
والتقنية لفائدة شركائنا في القطاعني العا ّم
فمهمة حتقيق التغيير والتحديث من أجل
ص
واخلا ّ
ّ
اكتساب هويّة إقليمية تعود ،بال ّدرجة األولى ،إلى
ال ّدول ذاتها.
توصلت آلية التسهيالت األورومتوسطية
وقد
ّ
لالستثمار والشراكة ،عن طريق القروض،
واملساهمة في الرساميل ،ووضع ال ّدراسات ،وتقدمي
املساعدة التقنية ،أن ترتقي إلى مرتبة الشريك
املوثوق به وأن تبرهن على قدرتها على العمل
في خدمة بلدان املتوسط وفق ما ينشده االحتاد
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ّ

كثيرا ما وقع تداول الفكرة التي مفادها إ ّن أوروبا
السالم والرّخاء باعتمادها،
قد َش ّي َد ْت تدريجيا ّ
بادئا ،التعاون التقني واالقتصادي في إطار اجملموعة
ثم ضمن السوق
األوروبية للفحم والفوالذ ّ
املتوسط
احلوض
املشتركة ،وتستطيع منطقة
ّ
أن تستلهم من هذه املسيرة الطويلة ألوروبا
املتوسط على
ما ميك ِّ ُنها من بناء االحتاد من أجل
ّ
اخلاصة ومبساندة من أوروبا .و تتم ّتع
طريقتها
ّ
املتوسط بأفضلية تواجد آلية
احلوض
منطقة
ّ
التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة
كأداة متويل ها ّم لم ت ُ َتح سابقا ألوروبا إذلم ينشأ
البنك األوروبي لالستثمار سوى مع معاهدة روما.
فهذه القدرة على توفير الوسائل املالية واملساعدة
الفنية املالئمة للمشاريع الوطنية واإلقليمية،
إضافة إلى مساعي التنسيق بني جميع الشركاء،
متثّل قيمة مضافة ال مثيل لها وقابلة للتطوير وفق
التوجهات التي سيرسمها االحتاد األوربي لنشاطه
اخلارجي في املستقبل القريب.
وإ ّن آلية التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار
والشراكة تعلن عن استعدادها التا ّم ،أكثر من أي
ّ وقت مضى ،على العمل في خدمة التوجهات
الكبرى والطموحة التي ستقرّر في شأن االحتاد من
املتوسط في األشهر القريبة القادمة.
أجل
ّ
فيليب دي فونتان فيف
نائب رئيس البنك األوروبي لالستثمار مسؤول
عن آلية التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار
والشراكة
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املتوسط :رؤية شاملة
آلية التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة في خدمة االحتاد من أجل
ّ
مبناسبة االجتماع الوزاري املشترك بني مجلس الشؤون االقتصادية واملالية (إيكوفني  )Ecofinوآلية التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة FEMIP
قمة باريس في  7أكتوبر /تشرين األوّل  2008بلكسمبورغ ،أشاد وزراء املالية لبلدان الشراكة األورومتوسطية بال ّدور النّشيط للبنك في دعم املبادرات
املنعقد بعد ّ
تلوث البحر املتوسط ،واخلطة الشمسية املتوسطية ،والطرقات
مكافحة
في
واملتمثلة
ط
املتوس
أجل
من
االحتاد
أولويات
ضمن
املدرجة
الستة
أصل
الثالث من
ّ
ّ
السريعة البحرية والبرية  .كما إ ّن البنك األوروبي لالستثمار يدعم أيضا ،من خالل صندوق أرصدة الودائع التابع له ،املبادرة املتوسطية للنهوض بالشركات
املتوسط.
االقتصادية بصفتها مشروعا آخر ذا أولوية لدى االحتاد من أجل
ّ
حتول دعم آلية التسهيالت
سرعان ما
ّ
األورومتوسطية لالستثمار والشراكة ملشاريع االحتاد
من أجل املتوسط إلى ركيزة من ركائز نشاط البنك
األوروبي لالستثمار في بلدان الشراكة املتوسطية .1
في  2009استأثرت التمويالت املمنوحة للقطاعات
ذات األولوية لالحتاد من أجل املتوسط بنسبة 80%
من إجمالي التمويل في املنطقة .وهي القطاعات
التي حددها بيان باريس في يوليو/متوز  2008ووردت
ملخص اجتماع وزراء اخلارجية في نوفمبر/
في
ّ
تشرين الثاني  2008مبرسيليا .وكان من بني املشاريع
التي مولتها آلية التسهيالت األورومتوسطية
لالستثمار والشراكة مشروع تطهير بلبنان (70
مليون يورو) وبعث مزرعة الرياح لتوليد الكهرباء
بجبل الزيت مبصر ( 50مليون يورو) ،وتوسيع الطريق
البرية السريعة بني الرّباط وال ّدار البيضاء (225
مليون يورو) ،وأوّل صندوق لرأس مال اخملاطر لدعم
اخلاصة الفلسطينية ( 5مليون يورو).
الشركات
ّ

ووضع آلية من شأنها مساعدة الباعثني على
تصور مشاريع قابلة للحياة من الوجهتني املالية
ّ
والفنية وبالتالي “مقبولة بنكيا” .كما اتبعت آلية
التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة
نفس املنهجية بالنسبة للخطة الشمسية حيث
ح ّددت مشاريع لتوليد الطاقة القابلة للتج ّدد في
املنطقة ،وهي تعمل حاليا على ضبط مواصفات
التركيبة املالية ملشروع منوذجي من احلجم الكبير
في املغرب .كما تعمل بالتعاون مع شركاء
آخرين على رصد املشاريع ذات األولوية في مجال
الطرقات السريعة البحرية والبرّية .وأخيرا فإ ّن آلية
التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة
قد وضعت دراسة بهدف اإلسهام في ضبط كرّاس
الشروط املتعلّق مببادرة تطوير الشركات فضال عن
إسهامها في تنشيط التفكير بني املمولني في
مجال النمو احلضري بهدف ضبط مقاييس النّظر
في عدد من مشاريع التهيئة احلضرية املستدمية.

وكما سنرى الحقا ،فإ ّن مبادرة حماية البحر
التلوث عرفت تق ّدما ملموسا
األبيض املتوسط من
ّ
متثّل في ضبط قائمة بـ  78مشروعا ذا أولوية

وألجل بلوغ أهدافها تعتمد آلية التسهيالت
األورومتوسطية لالستثمار والشراكة على جميع
أصناف األدوات املالية وغير املالية املتاحة من قروض

توزيع التمويالت لسنة  2009من قبل آلية التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة
املتوسط
حسب القطاعات ووفق أولويات االحتاد من أجل
ّ

ومساهمات في التمويالت الذاتية أو تقدميها
بالكامل ،ومساعدة فنية ودراسات قطاعية
للمراحل التمهيدية للمشاريع .كما تعتمد على
الشراكة الوثيقة مع املفوضية األوروبية وغيرها
من املؤسسات الدولية للتمويل وكذلك على
عالقة الثقة التي تقيمها مع ال ّدول األعضاء
وال ّدول الشريكة .وميثّل صندوق أرصدة الودائع
التابع للفيميب  ،في هذا اإلطار ،قيمة إضافية
بالغة األهمية ملا يوفّره من مرونة أكبر ألنشطة
البنك في املنطقة ،ولل ّدور الذي يلعبه في توليد
األفكار ومتويل أطر التفكير قصد فتح سبل جديدة
في املالءمة والتوفيق بني آلية االستثمار والشراكة
املتوسط.
األورومتوسطية وأهداف االحتاد من أجل
ّ
وستواصل آلية التسهيالت األورومتوسطية
لالستثمار والشراكة ،طبقا ألهداف خطتها
العملية ،متويل املشاريع ذات األولوية في نظر
املتوسط كما ستدعّ م التزامها في
االحتاد من أجل
ّ
املستوى السياسي من خالل التعاون الوثيق مع
أمانة االحتاد ببرشلونة حيث س ُتلحق بها عونني
تابعني للبنك األوروبي لالستثمار .وستكون مهمة
البنك الرئيسية تقييم “القابلية البنكية” ملشاريع
املتوسط وتأمني التنسيق بني
االحتاد من أجل
ّ
املؤسسات الثنائية واملتع ّددة األطراف في املنطقة.

شركات خاصة * %26
تربية * %13
تهيئة حضرية * %3
التلوث * %9
مقاومة
ّ

مـاء * %12
Water 12%

طرق سريعة بحرية وبرية * %29
نقل %5
مصادر طاقة متج ّددة * %3
املتوسط.
تشير عالمة النجمة * إلى أصناف املشاريع ذات األولوية لدى االحتاد من أجل
ّ

 - 1اجلزائر ،مصر ،غزّة والضفة الغربية ،إسرائيل ،األردن ،لبنان،
املغرب ،سوريا  ،تونس.
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املتوسط
تلوث البحر
ّ
مكافحة ّ
املتوسط بداية من اآلن إلى ح ّد  .2020وقد بدأت
لتلوث البحر
تهدف هذه املبادرة البالغة األهمية في نظر االحتاد من أجل
ّ
ّ
املتوسط إلى مكافحة املصادر الرئيسية ّ
املتوسط” التي يقودها البنك
تلوث البحر
مصادر
على
للقضاء
االستثمار
برنامج
مشاريع
وتشغيل
حتضير
النتائج األولية تظهر بعد سنة واحدة من انطالق “آلية
ّ
ّ
األوروبي لالستثمار.
تلوث املتوسط” ضمن
وتندرج مبادرة “مكافحة ّ
إستراتيجية “أفق  ”2020التي حتظى منذ
سنوات عديدة بدعم وثيق من قبل املفوضية
أما عن
األوروبية والبنك األوروبي لالستثمارّ .
هدفها األساسي فيتمثّل في احل ّد من مستوى
التلوث
املتوسط وحتديد مصادر
التلوث في البحر
ّ
ّ
ّ
األساسية ومعاجلتها إلى حدود  .2020والواقع إ ّن
املياه املستعملة والنفايات البلدية واإلصدارات
تلوث
الصناعية تتس ّبب في نسبة  80%من ّ
املتوسط.
ّ
حتظى “آلية حتضير وإطالق مشاريع برنامج
تلوث البحر
االستثمار للقضاء على مصادر
ّ
املتوسط” بتمويل إجمالي يبلغ  6,2مليون يورو
ّ
كأرصدة مودعة من قبل املفوضية األوروبية حتت
تصرّف البنك األوروبي لالستثمار .وهو مشروع
يجسد اإلستراتيجية االنتقائية التي انتهجها
ّ
البنك في اختيار املشاريع “املقبولة بنكيا” والكفيلة
باالستجابة لكبرى املشاكل البيئية في املنطقة.
وتهدف هذه اإلستراتيجية الهيكلية واإلقليمية

إلى اختيار املشاريع استنادا إلى مقاييس “القابلية
البنكية” كعنصر أساسي لبلوغ الهدف من احل ّد
تلوث البحر املتوسط في أفق .2020
من ّ
تشتمل قائمة مشاريع إستراتيجية “أفق ”2020
على  78مشروع إلى ح ّد اليوم بتكلفة جملية
ناهزت 5,7مليار يورو .وأكثر من نصف هذه املشاريع
أما بالنسبة للمشاريع التي
حاصل على التمويلّ .
لم حتصل بع ُد على متويل فقد اختار البنك األوروبي
لالستثمار تسعة منها مببلغ إجمالي قيمته 1,2
مليار يورو بهدف دراستها وإمكانية متويلها في ما
بني .2013-2010
يسعى البنك إلى تطوير سياسة إرادية حثيثة
التلوث ذات األولوية.
في مساندة مبادرة احل ّد من
ّ
ففي سنة  2009مت ّ توفير  140مليون يورو بعنوان
املتوسط لتمويل مشروع
تلوث البحر
ّ
مكافحة ّ
تطهي ٍر بلبنان وكذلك حتسني شبكة التطهير
الصالح ّ
للشراب مبصر التي سينتفع
والتزوّد باملاء ّ
منها  4مليون شخص.
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إلى جانب ذلك تتسم أنشطة البنك في املنطقة
بتدعيم التعاون مع مؤسسات مالية أخرى
وبدرجة أولى مع الشركاء األوروبيني مثل املفوضية
األوروبية ،والوكالة الفرنسية للتنمية AFD
واجملموعة األملانية “بنكن غروب “ KfWوغيرها من
الوكاالت األوروبية حسب االقتضاء ،وكذلك البنك
العاملي والبنك اإلفريقي للتنمية .هذا وتعمل
اجملموعة الفرعية لتنفيذ إستراتيجية “أفق ،”2020
حتت رئاسة البنك األوروبي لالستثمار ،على إرساء
التعاون الوثيق مع سائر املؤسسات املالية كما
تسعى إلى تبادل املعلومات حول مشاريع التمويل
ذات األولوية واختيار فرص التمويل املمكنة.
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اخلطة الشمسية املتوسطية
الطاقات املتج ّددة أو البديلة :
ّ
املتوسط في
“اخلطة الشمسية املتوسطية” أحد مشاريع “االحتاد من أجل املتوسط” الريادية ،وتهدف إلى االستثمار في اإلمكانيات الهائلة التي يزخر بها
تع ّد
ّ
ّ
الطموح بالتفكير ودراسة اآلليات املالية املطلوب وضعها في هذا الغرض
مجال الطاقة املتج ّددة .ويسعى البنك األوروبي لالستثمار إلى مرافقة هذا املشروع ّ
إلى جانب دعم املشاريع النموذجية.
تهدف اخلطة الشمسية إلى متكني منطقة
املتوسط من قدرة إضافية بـ  20جيغاوايت من
ّ
الشمسية
(خاصة منها
الطاقات املتج ّددة
ّ
والريحية) في أفق  2020مبا يسمح بتلبية الطلب
املتزايد في استهالك الطاقة واحل ّد من االنبعاثات
الغازية ال ّدفينة إذ من املتوقّع أن تشهد بلدان جنوب
املتوسط وشرقه ضغطا بالغ األهمية في مجال
حاجتها إلى الطاقة حيث سترتفع نسبة الطلب
الطاقة في غضون  2025إلى أربعة أضعاف
على ّ
نسبة طلب الدول األوروبية.
قمة باريس حول املتوسط
هذه اخلطة مت ّ بعثها في ّ
املنعقدة في يوليو/متوز  ، 2008وحظيت بقبول كبير
ص
ّ
جتسد في التعبئة غير املسبوقة للقطاع اخلا ّ
من خالل املنتديات ،وفي تبنّي اخلطة من قبل دوائر
البلدان الشريكة مثل املغرب وتونس ومصر حيث
مت ّ وضع خطة عمل لتطوير الطاقات املتج ّددة
على املستوى الوطني .ومن املنتظر أن ترفق هذه
الديناميكية ببعث مسالك صناعية جديدة
تعتمد التكنولوجيا املتق ّدمة ،وأن تسهم في بعث
مواطن الشغل ونقل التكنولوجيات واملهارات.
وجتاوزا ألهمية اجلانب البيئي وتطوير مصادر الطاقة

النظيفة فإ ّن اخلطة الشمسية مدعوة إلى
واحلث على التنمية
لعب دور الرافعة االقتصادية
ّ
ومساعدة أطراف املنطقة املتوسطية على
االندماج االقتصادي.
كما إ ّن آلية التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار
والشراكة قد شرعت في ممارسة صلوحياتها في
هذا اجملال من خالل التد ّخل في محورين اثنني،
يتمثّل األوّل في متويل املراحل التمهيدية للمشاريع
عن طريق صندوق أرصدة الودائع التابع للفيميب
بوضع دراسة حول “اخلطة الشمسية” تهدف إلى
إحصاء املشاريع في املنطقة وتقييم درجة تق ّدمها
التقني واملالي ،2وهي دراسة من شأنها اإلسهام في
ضبط خطة استثمار لتمويل الطاقات املتج ّددة
املتوسط طبقا لطلب وزراء الصناعة لبلدان
في
ّ
املنطقة األوروموسطية اجملتمعني مبدينة نيس
في نوفمبر/تشرين الثاني  .2008كما تقوم آلية
التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة
بنقل املعارف والتجارب املتميزة بالكفاءة والفعالية
في مجال الطاقة املتج ّددة باملنطقة .وقد وضعت
في هذا اإلطار ،مشروعا حول كفاءة الطاقات
البديلة يشتمل على حزمة اختبارات وفحوص

لكفاءة الطاقات املتج ّددة باملغرب “ .”Audit Optim
وعمليا فإ ّن آلية التسهيالت األورومتوسطية
متول مشاريع في مجال
لالستثمار والشراكة ّ
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة كما هو الشأن
بالنسبة لل ّدعم املق ّدم إلى أوّل مشروع منجز
من قبل الوكالة املغربية للطاقة الشمسية
ضمن اخلطة الشمسية املغربية واملتمثّل في
بناء وحدة طاقة شمسية بقدرة  500ميغاواط
بورزازات .هذه العملية هي األولى من نوعها في
إطار اخلطة الشمسية املتوسطية وستنجز
بالتشاور بني املفوضية األوروبية ووكاالت التنمية
الناشطة باملنطقة كالوكالة الفرنسية للتنمية
 AFDواجملموعة األملانية “بنكن غروب “ KfWوالبنك
العاملي .وعالوة على ذلك توجد العديد من املشاريع
األخرى قيد ال ّدرس في كلّ من مصر ،وإسرائيل،
واألردن ،وتونس.
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الطرقات السريعة البحرية والبرية
املتوسط .فتمديد الشبكات العابرة للحدود األوروبية وتدعيم
للنمو االقتصادي املستدام في منطقة
وفعالة ميثّل شرطا ضروريا
إ ّن إقامة شبكة نقل مندمجة ّ
ّ
ّ
يفسر جدولة تنمية الطرقات
ما
وهو
ط
املتوس
بلدان
بني
أو
األوروبي
االحتاد
باجتاه
سواء
التبادل
وتطوير
بتدعيم
كفيل
ط
املتوس
شبكات النقل في بلدان جنوب
ّ
ّ
ّ
الست ذات األولوية من قبل االحتاد من أجل املتوسط في يوليو  /متوز .2008
املبادرات
ضمن
السريعة البحرية والبرية
ّ

تهدف مبادرة “الطرقات السريعة البحرية والبرية”
إلى تسهيل حركة البضائع واألشخاص عبر البحر
والبر ّ بالعمل على إدماج منظومات النقل سواء
بني الضفتني أو فيما بني البلدان املتوسطية
الشريكة ذاتها .ويتمثّل هذا املشروع في الربط
بني امليناءات ،وبعث طرقات ساحلية برية سريعة،
وحتديث السكك احلديدية الرابطة بني البلدان
املغاربية إضافة إلى العناية اخلاصة بالتعاون األمني
والسالمة في أفق االندماج االقتصادي للمنطقة.
استندت هذه املبادرة إلى أشغال امللتقى
األورومتوسطي حول النقل املنعقد سنة  ،2005وهو
ملتقى انتظم حول مجموعات عمل تشتغل على
متنوعة ،وجمع بني البلدان املتوسطية
مواضيع
ّ
الشريكة والدول األعضاء في االحتاد األوروبي واللجنة
األوروبية .و إ ّن البنك األوروبي لالستثمار عضو في
ورشة البنية التحتية واملسائل التنظيمية الهادفة
للمتوسط ،وجرد قائمة
إلى بعث شبكة نقل عابرة
ّ
مشاريع ذات األولوية لصالح املنطقة ،والبحث
على متويالت للغرض .ويتمثّل دور البنك أساسا في
توفير املساعدة الفنية لتحضير عدد من املشاريع
مثل مشروع السكة احلديدية الرابطة بني دمشق
منصة اخلدمات اللّوجستية مبدينة
وعمان ،ومشروع ّ
ّ
حمص في سوريا.

وقد بلغت التمويالت املرصودة من قبل آلية
التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة
فيما بني  2002و 2009مبلغ  2,3مليار يورو خصصت
نسبة  85%منها لبناء طرقات وللنقل البحري
واحلديدي .وفي سنة  2010ق ّدم البنك األوروبي
لالستثمار  50مليون يورو لفائدة صندوق البنية
التحتية املتوسطية (أنفراماد  )InfraMedبصفتها
املتوسط .وقد
أوّل أداة متويل يضعها االحتاد من أجل
ّ
أنشأ هذا الصندوق بالتعاون مع مؤسسات مالية
من شمال املتوسط وجنوبه بهدف االستثمار
في مشاريع البنية التحتية احلضرية (العمرانية)
والطاقة.
والنّقل ّ

مفهوم شبكة املنصات اللّوجستية األورو
متوسطية ( )LOGISMEDوهو مشروع يتمثّل
في إنشاء منصات لوجيستية قادرة على توفير
اخلدمات في مستوى كامل حلقات السلسلة
اللّوجستية مبا في ذلك اخلدمات اإلدارية والتدريب.
مولت آلية التسهيالت األورومتوسطية
وقد
ّ
لالستثمار والشراكة دراسة تُعنى بإنشاء شبكة
املنمطة تضبط املواصفات
قاعدية من املنصات
ّ
املشتركة واملمكنة التي ستقوم عليها أوّل شبكة
التوصل
منصات لوجيستية أورومتوسطية بغاية
ّ
3
إلى وضع منظومة مقاييس مو ّحدة.

كما إ ّن البنك األوروبي لالستثمار يساهم في مجال
السالمة املرورية ضمن مبادرة الطرقات السريعة
البحرية والبرية ،فهو من ضمن املوقعني على
البيان الذي يح ّدد اخلطوط العريضة التي التزمت
بنوك التنمية املتع ّددة األطراف انتهاجها لضمان
السالمة املرورية .وفي هذا اإلطار ساهم البنك
األوروبي لالستثمار في وضع برنامج السالمة
املرورية بالبالد التونسية.
وأخيرا فإ ّن آلية التسهيالت األورومتوسطية
لالستثمار والشراكة تعمل على دعم تطوير
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املتوسط
النمو االقتصادي في
الشركات اخلاصة الصغرى واملتوسطة ،رافعة
ّ
ّ
بتغيرات
متحول ومتسم
املتوسط .ففي ظلّ مناخ عاملي
واملتوسطة ( )PMEأحد احملرّكات األساسية في تنمية بلدان
تُع ّد املؤسسات أو الشركات اخلاصة الصغرى
ّ
ّ
ّ
ّ
مطردة تلعب املؤسسات الصغرى واملتوسطة دورا مصيريا في بعث مواطن الشغل وحتقيق الرخاء االقتصادي واالجتماعي.
متواصلة وضغوط تنافسية ّ

تعتبر “املبادرة املتوسطية لتنمية الشركات  ”IMDEمن
املبادرات التي حتظى باألولوية من قبل االحتاد من أجل
املتوسط بهدف تشجيع تطوير روح املبادرة والسعي
ّ
النمو االقتصادي القابل للحياة واملستدام
إلى حتقيق
ّ
املتوسط .ويتمثّل الغرض من “املبادرة
في حوض
ّ
املتوسطية لتنمية الشركات  ،”IMDEكما ورد في
قمة باريس املنعقدة في يوليو  /متوز  ،2008في “توفير
ّ
املساعدة للكيانات املوجودة في البلدان الشريكة
التي تق ّدم الدعم للشركات الصغرى والصغيرة
واملتوسطة احلجم عبر تقييم حاجاتها ،وحتديد احللول
اإلستراتيجية وتوفير املوارد الضرورية لهذه الكيانات
على شكل معونة تقنية وأدوات مالية”.
وتقوم هذه املبادرة على مبدأ تقدمي قيمة مضافة،
وتوجيه نشاط املؤسسة نحو السوق ،واملسؤولية
املشتركة ،ضمانا للتكامل مع األدوات املالية املتاحة.

وقد قامت آلية التسهيالت األورومتوسطية
لالستثمار والشراكة حتت إشراف صندوق أرصدة
الودائع بتمويل دراسة حول املبادرة املتوسطية
لتنمية الشركات  IMDEومت ّ عرض الدراسة على
أنظار وزراء املالية لبلدان املنطقة األورومتوسطية
مبناسبة االجتماع الوزاري املنعقد ببروكسيل في
مايو /أيار 2010باالشتراك بني آلية التسهيالت
األورومتوسطية لالستثمار والشراكة ومجلس
الشؤون االقتصادية واملالية  ECOFINاخلاص
املتوسط ،وتبعا للمساندة
باالحتاد من أجل
ّ
التي حظيت بها ال ّدراسة في االجتماع الوزاري
سيسعى البنك األوروبي لالستثمار إلى تقدمي
مقترحات فنية من أجل تكريس الوجود العملي
والفعلي للمبادرة املتوسطية لتنمية الشركات
 IMDEومن خالل التنسيق مع كلّ من الفيميب
واملفوضية األوروبية واألطراف املعنية اعتمادا على

جتربة البنك الواسعة في مجال متويل الشركات
واملتوسطة.
الصغرى
ّ
وفعليا فقد وضعت آلية التسهيالت األورومتوسطية
ذمة الشركات
من أجل االستثمار والشراكة على ّ
واملتوسطة  6،1مليار يورو فيما بني أكتوبر/
الصغرى
ّ
تشرين األوّل  2002وديسمبر/كانون األوّل 2009
بفضل تعاونها النشيط مع حوالي مائة مؤسسة
مصرفية وأربعني صندوق استثمار ،معتمدة في ذلك
آليتني للتمويل هما خطوط االئتمان (القروض) من
جهة ،وعمليات التوظيف في الرأسمال (املساهمة
في الرأسمال) من جهة أخرى.
فخطوط االئتمان املرصودة متك ِّن ،بالتعاون مع
عدد من البنوك احمللية الوسيطة ،من التفويت
في موجودات البنك األوروبي لالستثمار لفائدة
الشركات اخلاصة الصغرى من قطاعات مختلفة
والصحة والتربية
كالصناعة والصناعة الغذائية
ّ
والسياحة والتكنولوجيات املتق ّدمة .وقد قدمت
آلية التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار
والشراكة قروضا بقيمة  1,4مليار يورو بعنوان متويل
املتوسط
املؤسسات الصغرى واملتوسطة في بلدان
ّ
كما بادرت بتوظيفات في الرأسمال في شكل
مساهمات في التمويل الذاتي أو توفير للتمويل
الذاتي بالكامل .وقد بلغت حقيبة استثمارات
الفيميب  500مليون يورو موزّعة على  39صندوق
استثمار و 26استثمار مباشر و 474استثمار
مشترك مع وسطاء ماليني محليني إضافة إلى 27
مليون يورو قدمتها الفيميب كمساعدة في تطوير
املتوسط.
التمويالت الصغرى في منطقة
ّ
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البنﻚ األوروﺑي لالستثمار BEI
تتكون األﻃراﻑ املساﻫمة فيﻪ من الدوﻝ السبعة
ﻫو ﺑنﻚ االحتاد األوروﺑي.
ّ
والعشرين ) (27األﻋﻀاﺀ في االحتاد األوروﺑي .يبلﻎ رأسمالﻪ املكتتب 4232,
متحصل ﻋلﻰ درجة املالﺀة أو اﳉدارة . AAA
مليار يورو ،وﻫو
ّ
يغطي نشاﻁ البنﻚ كامل فﻀاﺀ االحتاد األوروﺑي وخارجﻪ .تﹸصرﻑ أﻏلب
ّ
أما خارﺝ
قروﺿﻪ داخل ال ّدوﻝ األﻋﻀاﺀ ﻹسناد سياسات
النمو واالندماﺝّ .
ّ
التطور االقتصادي
االحتاد األوروﺑي فهو يدﻋﻢ املشاريﻊ التي تساﻫﻢ في
ّ
لبلدان الشراكة مﻊ االحتاد األوروﺑي.
تﹸع ّد آلية التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة )الﻔيميب
املتوسط .وﻫي
(FEMIPالﺬ ّراﻉ املالي للبنﻚ األوروﺑي لالستثمار في ﺣوﺽ
ّ
املتوسط،
أجل
تﻀطلﻊ ،في ﺇﻃار سياسة اﳉوار األوروﺑية واالحتاد من
ّ
ﲟهمة دﻋﻢ التنمية االقتصادية واملالية للبلدان املتوسطية الشريكة.
ّ

اتصاالت ﻋملية

املكاتب اخلارجية في
ﺑلدان الشراكة املتوسطية

معلومات ﻋامة واتصاﻝ مﻊ الصحافة

كلوديو كورتيﺰي
املدير العام املساعد
إدارة العمليات خارج االحتاد األوروبي والبلدان
ّ
املرشحة
(+352) 43 79 - 86836 3
c.cortese@bei.org U

مصر  :جاين ماﻙ فيرسون
 6شارﻉ ﺑولﺲ ﺣنّا – الدقي  12311اﳉيﺰة
(+20-2) 336 65 83 3
j.macpherson@bei.org U

آن سيسيل اوﻏان
(+352) 43 79 - 83330 3
(+352) 43 79 - 61000 5
a.auguin@bei.org U

املغرﺏ  :قيدو ﺑرودوﻡ
مركز األعمال بحي الرياض ،اجلناح اجلنوبي
عمارة  ،S3الطابق الرابع
شارع الرياض – الرباط
(+212) 37 56 54 60 3
g.prudhomme@bei.org U

البنﻚ األوروﺑي لالستثمار
 100شارع كونراد آدنهاور –
 L-2950لكسمبورغ
(+352) 43 79 – 1 3
(+352) 43 77 04 5
www.eib.org/femip – U info@bei.org

يووانيﺲ كالتﺰاﺱ
العامة
وحدة الشؤون املؤسساتية والسياسة
ّ
قسم بلدان اجلوار والشراكة مع أوروبا
(+352) 43 79 - 86425 3
i.kaltsas@bei.org U

تونﺲ  :روﺑرت فاﺝ
 70شارع محمد اخلامس
تونس 1002
(+216) 71 28 02 22 3
r.feige@bei.org U
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