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بنك االستثمار األوروبي هو مؤسسة التمويل طويل األجل التابعة لالتحاد األوروبي ،والمساهمون فيه هم الدول
السبع والعشرون األعضاء في االتحاد األوروبي.

يدعم البنك المشاريع المنفذة خارج االتحاد األوروبي التي تساهم في التنمية االقتصادية في البلدان التي
وقعت على اتفاقات شراكة أو تعاون مع االتحاد األوروبي.
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رسالة

من نائب الرئيس

ت

صادف سنة  2012وقوع حدثين في آن واحد
بالنسبة إلى فيميب — بنك االستثمار األوروبي،
فنحن نحتفل بالذكرى العاشرة إلنشاء برنامج
تسهيالت المشاركة واالستثمار األورومتوسطية
(فيميب) الذي مكن البنك من تكثيف تعاونه مع
أيضا
البلدان المتوسطية الشريكة .وهو يواكب
ً
الذكرى األولى للربيع العربي الذي ال يزال يشكل مصدر
إلهام للشعوب في سعيها من أجل اإلصالح والتغير.
ولذلك فهذه مناسبة لتقييم ما تم إنجازه ،بقدر ما
هي لحظة للتفكير في دورنا في منطقة المتوسط.
وفي هذا السياق ،نحن نقدم التقرير السنوي لـ فيميب
لسنة  2011الذي يعكس األنشطة التي اضطلع بها
بنك االستثمار األوروبي خالل سنة شهدت فيها البلدان
المتوسطية الشريكة تغييرات مهمة .وساعد الدعم
المتضافر من المفوضية األوروبية وبنك االستثمار
األوروبي والمجتمع الدولي على تحديد أولويات جديدة
لالستجابة الحتياجات البلدان المتوسطية الشريكة،
مع إيالء مزيد من التركيز للنمو الشامل وخلق فرص
العمل والتنمية اإلقليمية:
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• أوالً ،في أعقاب األحداث التي وقعت في المنطقة،
عدل االتحاد األوروبي النهج الذي يتبعه حيال الجوار
األوروبي ودعم خطة فيميب  -بنك االستثمار األوروبي
من أجل زيادة حجم التزاماته لتصل إلى  1بليون
يورو في بلدان جنوب المتوسط التي تجري إصالحات
سياسية؛
ثاني ا ،صاغت بلدان مجموعة الثمانية شراكة دوفيل،
• ً
التي انطلقت في أيار /مايو  2011من أجل إدامة التحول
الديمقراطي واإلصالح في المنطقة .والتزم فيميب —
بنك االستثمار األوروبي بالقيام بدور رئيسي في هذا
المنتدى وبالعمل مع الممولين الدوليين على القيام
بأنشطة ملموسة؛
• ثال ثًا ،عمل فيميب -بنك االستثمار األوروبي مع فريق
العمل المعني بالتعاون بين االتحاد األوروبي وتونس
بهدف توفير المساعدة العاجلة للبلد .وفي سنة
 ،2012شارك فيميب  -بنك االستثمار األوروبي في
االجتماع األول لفريق العمل الجديد المعني بالتعاون
بين االتحاد األوروبي واألردن ،بنفس التوجه لدعم البلد.

نظرة عامة

 10سنوات في المتوسط :الطريق التي أمامنا.

يصادف عام  2012وقوع حدثين في آن واحد ،مرور عشر سنوات على
إنشاء برنامج تسهيالت المشاركة واالستثمار األورومتوسطية (فيميب)
والذكرى األولى للربيع العربي.

واآلن ،حان الوقت إللقاء نظرة على الطر يق التي
قطعنا ها .فمع حجم استثمارات في ا لبلدان
المتوسطية الشريكة تخطى  13بليون يورو منذ
سنة  ،2002منها بليون يورو في سنة  ،2011قام
فيميب — بنك االستثمار األوروبي بتعبئة رؤوس أموال
إضافية بلغت نحو  35بليون يورو .وعزز الجهود الرامية
إلى تحسين البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية
فض ال ً عن تشجيع التنمية اإلقليمية .وعمل بالتعاون
مع المؤسسات الشر يكة ومع المجتمع المدني
ومراكز الخبرة .وقدم المساعدات الفنية للمشاريع،
واالستثمارات في رأس المال السهمي الخاص ودعم
المبادرات اإلقليمية والوطنية عن طريق الصندوق
االستئماني الخاص به.

آخذين في الحسبان أن جميع هذه األنشطة ت ُنفذ
بما يتماشى مع التوجهات الصادرة عن االجتماعات
الوزارية لـفيميب .وتشكل هذه التساؤالت جز ًءا من
المواضيع الكثيرة التي ينبغي التفكير فيها مع
شركائنا للتوصل إلى أفضل الحلول لدفع عجلة
النمو وخلق فرص العمل وإقامة شراكات مستدامة
في منطقة المتوسط.

فيليب دي فونتين فيف

أيض ا للتطلع للطريق التي أمامنا
إال أن الوقت قد حان ً
والتساؤل حول الدور الذي يتعين على فيميب — بنك
االستثمار األوروبي القيام به في البلدان المتوسطية
الشر يكة في ضوء األحداث األخيرة ،وإلى كيفية
تحسين أثر أنشطتنا على مستوى اإلقراض والشراكات
والمساعدات الفنية والمؤتمرات والمبادرات اإلقليمية،
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يكمن الهدف الرئيسي لفيميب — بنك االستثمار األوروبي في توفير المساعدة
من أجل دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية في المتوسط.

يعد برنامج تسهيالت المشاركة واالستثمار
األورومتوسطية التابع لبنك االستثمار األوروبي
(فيميب — بنك االستثمار األوروبي) هو الذراع
المالية لبنك االستثمار األوروبي في منطقة
المتوسط .ويلتزم فيميب—بنك االستثمار األوروبي
بمساعدة البلدان المتوسطية الشريكة على
تحقيق التنمية االقتصادية والنمو االجتماعي
المستدامين.
ويعد دعم القطاع الخاص وخلق بيئة مالئمة
ّ
لالستثمار من بين أولويات االستثمار لـ فيميب —
بنك االستثمار األوروبي في المنطقة .باإلضافة إلى
تشجيع الحوار بين الشركاء األورومتوسطيين.
ومن أجل تحقيق هذه األهداف ،يقدم فيميب —
بنك االستثمار األوروبي مجموعة من الخدمات
خصيصا لتتالءم وبيئة االستثمار
واألدوات وُضعت
ً
في المتوسط ،باإلضافة إلى إعداد دراسات ميدانية
لمواجهة التحديات المقبلة في المنطقة.

البلدان المتوسطية
الشريكة هي:
الجزائر
مصر
غزة  /الضفة الغربية
إسرائيل
األردن
لبنان
المغرب
1
سوريا
تونس

تشمل أنشطة رأس
المال السهمي
الخاص التي يتوالها
أيضا توقيعات
فيميب ً
في إطار التصاريح
العالمية ،والتي
ال يجري تقييدها
تحت بند التوقيعات
"الجديدة" .وقد أدرجت
هذه العمليات في
المجموع الكلي
ألنشطة فيميب -
بنك االستثمار األوروبي.

ليبيا ،في المستقبل القريب
 1في أعقاب العقوبات التي فرضها االتحاد األوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2011علّق بنك
االستثمار األوروبي صرف جميع القروض والعقود المبرمة مع الدولة السورية في مجال
المساعدة الفنية المتعلقة بالمشاريع.
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نظرة عامة

:2011

سنة من التحديات واآلمال

زيارة تاريخية إلى مصر :السيد خوسي مانويل باروسو ،رئيس المفوضية
األوروبية والسيد فيليب مايشتاد الرئيس السابق لبنك االستثمار
األوروبي خالل تنسيق استجابة االتحاد األوروبي للربيع العربي.

الربيع العربي :توفير استجابة
فعالة وفي الوقت المناسب
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س

جلت سنة  2011سلسلة من التحوالت الهائلة
غير المسبوقة في منطقة المتوسط .لقد
كانت سنة من التحدي والتجديد واألمل .ففي
أعقاب هذه التغييرات ،سينصب التركيز على كفالة
التقدم االقتصادي من خالل توفير فرص العمل والعدالة
االجتماعية وإتاحة فرص أكبر للرجال والنساء في جميع
أنحاء المنطقة .وفي ضوء ذلك ،يتمثل هدف فيميب-
بنك االستثمار األوروبي في دفع عجلة النمو وخلق فرص
العمل وإقامة الشراكات في منطقة المتوسط.

نظرة عامة

وفي أعقاب الربيع العربي ،وفر فيميب  -بنك االستثمار
األوروبي استجابة مستدامة الحتياجات البلدان المعنية،
في ظل مناخ شديد الصعوبة لألعمال التجارية ،انطوى على
تحديات خالل سنة  ،2011بالتوقيع على  23مشروعً ا جدي ًدا
وعمليات المساعدة الفنية ،بمبلغ إجمالي قيمته بليون
يورو .وفي الوقت الذي انخفض فيه مستوى اإلقراض مقارنة
بالمستوى المسجل في سنة  ،2010فقد أكد اتجاه حجم
القروض خالل العشر سنوات األخيرة .وفي هذه الظروف
الفريدة ،بذل فيميب  -بنك االستثمار األوروبي أقصى ما في
وسعه في نطاق وحدود التفويض الذي منحه إياه االتحاد
وخصوصا ،األولويات الجديدة للبلدان الشريكة.
األوروبي،
ً
وبصفة عامة ،سعى فيميب -بنك االستثمار األوروبي في
سنة  2011من أجل تعزيز اإلدماج المالي ومباشرة األعمال
الحرة التي توفر فرص العمل من خالل عمليات اإلقراض
التي يتيحها .وكان المغرب العربي أول منطقة تحصل
على مساعدة فيميب — بنك االستثمار األوروبي ،بتوقيعات
لمشاريع بلغت قيمتها  503ماليين يورو ( 303ماليين
يورو لتونس و 200مليون يورو للمغرب) .وبالنسبة لمصر،
واستجابة لألولوية الجديدة المعطاة للمشاريع االجتماعية،
عزز فيميب — بنك االستثمار األوروبي تعاونه مع المفوضية
األوروبية والمؤسسات المالية الدولية ( )IFIsاألخرى ،ال
سيما من أجل دعم البنى التحتية المحلية واإلسكان ،وزيادة
خطوط االئتمان المقدمة للمشاريع بالغة الصغر والصغيرة
والمتوسطة في مصر واعتمد عمليات للقطاعات المهمة
بقيمة إجمالية بلغت  157مليون يورو .وفي األردن ولبنان،
فضال ً عن بلدان متوسطية شريكة أخرى ،كثف فيميب -
بنك االستثمار األوروبي دعمه لمشاريع رئيسية في كل من
القطاعين العام والخاص.

دوفيل :تعزيز الشراكات في
المنطقة
مهما في إطار
أدى فيميب  -بنك االستثمار األوروبي دورًا
ً
شراكة دوفيل ،التي أطلقتها مجموعة الثماني في أيار/
مايو  2011لدعم التحول الديمقراطي واالقتصادي في
المنطقة .وعن طريق القيام بدور فاعل في إطار قاعدة
المؤسسات المالية الدولية لدوفيل ،ساهم بنك االستثمار
األوروبي في تنسيق الجهود المبذولة لتوفير دعم فعلي
كبير للمنطقة.

فريق عمل مكرس للتعاون بين
االتحاد األوروبي وتونس
في أيلول /سبتمبر  ،2011شارك فيميب  -بنك االستثمار
األوروبي بشكل فعال في االجتماع األول لفريق العمل
المعني بالتعاون بين االتحاد األوروبي وتونس الذي جاء

تكوينه استجابة فورية لحاجة البلد للحصول على المزيد
من المساعدات السريعة والفعالة .ففي هذا السياق ،كان
فيميب — بنك االستثمار األوروبي في صدارة حملة الدعم
لتونس التي قامت بها المؤسسات المالية الدولية ،بإعالنه
تقديم استثمارات تصل إلى  800مليون يورو في مشاريع
ملموسة خالل السنوات القليلة القادمة.

ا

التفويض الخارجي الممنوح
لبنك االستثمار األوروبي

ستعرض كلّ من البرلمان األوروبي ومجلس االتحاد
األوروبي التفويض الممنوح لبنك االستثمار األوروبي
بشأن العمليات التي يتوالها في البلدان المتوسطية
الشريكة واعتمده في سنة  .2011ودخل حيز النفاذ
في  1تشرين الثاني /نوفمبر ويشمل الفترة حتى سنة
 .2013يبسط التفويض أهداف سياسة اإلقراض التي
ينتهجها بنك االستثمار األوروبي وينص على توفير
موارد إضافية لمواجهة تغير المناخ ودعم بلدان الجوار
األوروبي.
وبخالف الحافظة المالية المتاحة لـ فيميب — بنك
االستثمار األوروبي بقيمة  8.7بليون يورو ،ينص التفويض
الجديد على توفير بليون يورو إضافية لبلدان جنوب
المتوسط التي تجري إصالحات سياسية إضافة إلى
قروض بلغ حجمها  2بليون يورو تخصص لألعمال
المتصلة بالمناخ في جميع المناطق الواقعة خارج
االتحاد األوروبي.
وينطوي التفويض على أهداف عليا لتوفير التمويل في
جميع البلدان المؤهلة ،وهي التالية:
•تنمية القطاع الخاص المحلي ،بما في ذلك
تقديم الدعم للمؤسسات بالغة الصغر والصغيرة
ومتوسطة الحجم؛
•البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية؛
•التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وعند تطبيقه لهذه األهداف ،يدعم بنك االستثمار
األوروبي السياسات الخارجية لالتحاد األوروبي بما في
ذلك الجوار والتعاون في مجال التنمية .ويهدف القرار
أيضا إلى تعزيز قدرة بنك االستثمار
الخاص بالتفويض ً
األوروبي على دعم أهداف التنمية لالتحاد األوروبي
بشكل غير مباشر كما يُعزز عمليات الرصد والتقييم
التي يجريها للجوانب التنموية واالجتماعية والبيئية
الخاصة بالمشاريع.
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لمحة عن

فيميب — بنك االستثمار األوروبي في 2011
1

استثمارات فيميب  -بنك االستثمار
األوروبي في سنة 2011

في إطار تنفيذ األهداف الجديدة لإلقراض في البلدان
المتوسطية الشريكة والمنصوص عليها في التفويض
المنقح للبنك واألولويات الجديدة في المنطقة ،تم
التوقيع في عام  2011على  10مشاريع استثمارية
وعمليات خاصة برأس المال المخاطر فضال ً عن 13
عملية في مجال المساعدة الفنية بمبلغ إجمالي
قيمته  1بليون يورو.
التوزيع بحسب المنطقة
من حيث التوزيع الجغرافي ،تم تخصيص  % 51.65من حجم
التمويل الكلي للمشاريع المقامة في منطقة المغرب
العربي ( 3مشاريع بمجموع  503ماليين يورو) و % 43.4
لمنطقة الشرق األدنى ( 5مشاريع بمجموع  423مليون يورو)
و  % 5للمشاريع اإلقليمية (مشروعان الستثمارات رأس المال
السهمي بمجموع  49مليون يورو).

استجابة للتطلعات الجديدة للبلدان المتوسطية الشريكة التي تواجه منا ًخ ا صع ًب ا لألعمال التجارية ،تركز اهتمام
فيميب — بنك االستثمار األوروبي في سنة  2011على المشاريع االستراتيجية التي من شأنها إحداث تغييرات واضحة
في االقتصادات المحلية:
استثمر فيميب — بنك االستثمار األوروبي  1بليون يورو في البلدان المتوسطية الشريكة؛
أفاد التمويل المقدم من فيميب — بنك االستثمار األوروبي وعمليات رأس المال السهمي الخاص  23مشروعً ا
وعملية مساعدة فنية في القطاعين العام والخاص؛
ُخ صص  % 63من إجمالي التمويل للقطاع الخاص و  % 37للقطاع العام؛
ملموس ا لتنفيذ مشاريع استثمارية على أرض الواقع؛
صرف  500مليون يورو ،مما يمثل مؤشرًا
ً
ُخ صصت  9ماليين يورو لعمليات المساعدة الفنية ،بما في ذلك دراسات إقليمية ،مما ساعد مروجي المشاريع
في أعمال اإلدارة اليومية لمشاريعهم؛
سيتم توفير ما يقرب من  1900وظيفة دائمة و  5200وظيفة مؤقتة من خالل المشاريع التي وُقعت في سنة 2011؛
ُخ صصت  4.7مليون يورو كمساهمات جديدة في الصندوق االستئماني الخاص بفيميب ) (FTFفي إطار العملية
الناجحة إلعادة تجديد موارد الصندوق؛
وضع فيميب  -بنك االستثمار األوروبي القطاع الخاص في الصدارة من خالل الشراكات الرئيسية  -مع إسبانيا
لالستثمارات المشتركة ورأس المال المخاطر ،ومؤسسة لوكسمبورغ لتنمية التمويل األصغر ومرفق التمويل
العربي للبنية التحتية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.
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نظرة عامة

الشكل :1

التوقيعات بحسب المنطقة

■

الشرق األدنى %43

■

المغرب العربي %52

■

على المستوى اإلقليمي %5

استثمارات فيميب  -بنك االستثمار األوروبي منذ
تأسيسه في سنة 2002
على مدى السنوات العشر الماضية ،استثمر فيميب
 بنك االستثمار األوروبي  13بليون يورو ،مسجال ًحجما
ً
قياسيا من التوقيعات في سنة  .2010وفي مواجهة
ً
ظروف غير مسبوقة شهدتها المنطقة خالل سنة
 ،2011بذل فيميب  -بنك االستثمار األوروبي أقصى
ما في وسعه في نطاق وحدود التفويض الذي منحه
وخصوصا ،األولويات الجديدة للبلدان
االتحاد األوروبي،
ً
الشريكة على مستوى النمو وفرص العمل.
الشكل :4

الشكل :2

الحجم السنوي للتوقيعات

التوزيع بحسب البلد

3 000

■

إسرائيل %27

■

األردن %8

2 000

■

لبنان %3

■

المغرب %21

1 500

■
■

1 000

المنطقة األورومتوسطية %5

500

تونس %31

2011

2010

2009

2008

2007

■ النقل %17
 163مليون يورو
■ الطاقة %5
 50مليون يورو

2006

■ الصناعة %43
  421مليون يورو
■ رأس المال السهمي الخاص %5
 49مليون يورو
■ خطوط ائتمان للمؤسسات الصغيرة
ومتوسطة الحجم %3
 30مليون يورو

■

2005

■ المياه %27
 262مليون يورو

■

2004

الشكل :3

التوقيعات بحسب القطاع

■

2010
2011
2012

2003

في سنة  ،2011وضع فيميب — بنك االستثمار األوروبي
القطاع الخاص في الصدارة إذ خصص له  %64من
حجم اإلقراض بالنسبة لهذه السنة.

0
2002
األشهر 3

التوزيع بحسب القطاع

مليون يورو

■

مصر %5

2 500

صندوق النقد الدولي ،سبتمبر /أيلول 2011
املصدر:
مالحظة )1(	:البيانات ال تشمل غزة/الضفة الغربية )2( .البلد املتوسطي
الشريك هو متوسط مر َّج ح للناجت احمللي اإلجمالي.

الجدول :1

التوزيع بحسب القطاع والبلد
بالمليون يورو (تشرين األول /أكتوبر  — 2002كانون
األول /ديسمبر )2011
الطاقة

البيئة

500
2 438
45

70

خطوط رأس المال الصناعة
ائتمان البشري

الجزائر
مصر
غزة/الضفة
الغربية
إسرئيل
األردن
لبنان
المغرب
مشاريع إقليمية
سوريا
تونس

730

592
166
175
106

475
875

150
74

107
542

المجموع

5 153

1 333

1 111

90

72
510

100

362

النقل
46
290

40

89
81

371

300

63
105
1 049

228
110

105
434

90
923

749

1 591

2 566

التقرير السنوي لـ "فيميب"

2011

رأس المال المجموع
السهمي
الخاص
18
74
15

636
3 482
60

11
54
200
2
4

681
440
653
2 610
200
1 157
2 962

378

12 881
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التحديات والتوقعات

على صعيد االقتصاد الكلي

ألحق الربيع العربي خالل سنة
 2011ضررًا باالقتصادات في
جميع أنحاء المنطقة .فقد أدى
تفاقم عدم االستقرار السياسي
إلى انخفاض في معدالت
السياحة واالستثمار المباشر
األجنبي ،وتعرضت الموارد
المالية العامة لضغط متزايد.
وجاءت استجابة الحكومات في
المنطقة تصديًا لالضطراب
أدى إلى أوجه
بزيادة اإلنفاق ،مما ّ
عجز أكبر في الميزانيات.

التطورات االقتصادية الكلية والمالية
تأثرت االقتصادات في المنطقة في سنة  2011تأثرًا ضارًا
معا .فقد تصادف الربيع
بفعل صدمات خارجية وداخلية ً
العربي مع فترة سادها ارتفاع أسعار النفط والسلع
األساسية ،وسادها كذلك تباطؤ في أسواق الواليات
المتحدة واألسواق األوروبية .وفي مصر وتونس على وجه
الخصوص ،تضررت االقتصادات بسبب اإلضرابات وتعطل
في اإلنتاج ،وكذلك بسبب انخفاض معدالت السياحة
واالستثمار المباشر األجنبي والتحويالت (الشكل .)5
وتظهر البيانات الحالية أن التوسع االقتصادي في مصر
وتونس هبط في سنة  2011إلى ما يقل كثيرًا عن معدل
النمو السكاني؛ ففي مصر تباطأ النمو في الناتج
يستخدم هذا التقرير أحدث البيانات الرسمية المتاحة
وقت النشر في ما يتعلق بالفرع الخاص بالتحديات
والتوقعات على صعيد االقتصاد الكلي.
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يأتي التحديث والنمو االقتصادي في صدارة أولويات فيميب —
بنك االستثمار األوروبي في المنطقة

نظرة عامة

المحلي اإلجمالي إلى  ،% 1.8وفي تونس تقل َّص الناتج
أيضا،
المحلي اإلجمالي  ))GDPإلى  ،% 0.8وتضرر لبنان ً
حيث هبط النمو إلى  % 1.5مقابل  % 7في سنة .2010
وفي الوقت نفسه ،يبدو أن المغرب واألردن أفلتا من
التعرض ألضرار خطيرة ،مع زيادة معدلي النمو في الناتج
المحلي اإلجمالي لديهما من سنة  2010إلى سنة 2011
(الجدول .)2
وكان لالضطراب االجتماعي والسياسي آثار ضارة
على المالية العامة ،ألن الحكومات تصدت للتوترات
المتزايدة بزيادة اإلنفاق (الشكل  .)6ولم يكن أي من
البلدان في موقف يسمح له بطرح برامج رئيسية
للبنية األساسية؛ وبدال ً عن ذلك ،ركز الرد على اإلنفاق
المتكرر .فقامت تونس بزيادة اإلعانات المقدمة لألغذية
والوقود والتحويالت االجتماعية؛ وقامت مصر واألردن
بزيادة ما تدفعه للموظفين العموميين .وبينما ساعد
اإلنفاق بمعدالت أعلى على دعم االستهالك والطلب
الداخلي في األجل القصير ،أدّى هذا إلى توسع في
نواحي العجز المالية .إضافة إلى ذلك ،عمل ارتفاع
أسعار النفط والسلع األساسية على زيادة تكلفة
برامج اإلعانة لمصدري النفط وعمل أكثر على زيادة
أوجه العجز المالي.
أيضا في سنة 2011
وتدهورت الموازين الخارجية
ً
(الشكل  .)7ويعد العجز في الحساب الجاري مصدر
قلق خاص لألردن ولبنان والمغرب وتونس ،وهي بلدان
تعتمد على واردات السلع األساسية ،ومن ثم تتعرض
لتحمل أسعار أعلى بالنسبة لألغذية والطاقة .وقد
اتسعت بالفعل أوجه العجز الكبيرة في حساباتها
الجارية في سنة  ،2011حيث تراوحت من نسبة 7.4
 %من الناتج المحلي اإلجمالي في المغرب وتونس إلى
نسبة  % 14.4في لبنان .بيد أن الوضع الخارجي لمصر
نسبيا نتيجة إليرادات متأتية من
ظل في إطار االحتواء
ً
قناة السويس والنفط والغاز.
كما يجدر بالذكر تزايد عدم التيقن على صعيد
االقتصاد الكلي بسبب االنخفاض في احتياطيات
خصوصا في مصر .فقد تعرض الجنيه
الصرف األجنبي،
ً
المصري للضغط وانخفضت بشدة احتياطيات النقد
األجنبي أثناء سنة  ،2011نظرًا ألن البنك المركزي
قام بالسحب من االحتياطيات الرسمية لتثبيت
سعر الصرف وهرب رأس المال األجنبي من البلد.
وكانت الحالة في تونس مشابهة ،حيث انخفضت
االحتياطيات بشكل هام منذ اندالع الثورة ،ويمكن
أن تؤدي إطالة فترة الهبوط االقتصادي إلى مزيد من
الضغط الهابط على الدينار التونسي .ورغم هذه
التطورات ،أثبتت أسعار الصرف لدى معظم البلدان في
المنطقة قدرتها بشكل جيد على مقاومة االختالالت
االقتصادية الملحوظة.

ومما يُذكَر أن القطاع المالي للبلدان المتوسطية
يعتمد
الشريكة تسيطر عليه المصارف ،حيث
ِ
معظمها على النماذج التقليدية لألعمال التجارية ،في
حين ال تزال المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق
تطورها.
رؤوس األموال تمر بمرحلة مبكّرة من مراحل
ّ
مدعوما بقاعدة
فالقطاع المصرفي في المنطقة،
ً
نسبيا .بيد أن الوساطة
متينة من الودائع ،يع َتبر كبيرًا
ً
جه
و
ي
الودائع
من
ا
هام
ا
قسط
المالية ضعيفة ،نظرًا ألن
ً
ُ َّ
ً
في العادة لتمويل ال َدين الحكومي .وقد أدّى نموذج
العمل التجاري هذا المتمتِّع بالحماية إلى تركيز على
نسبيا من العمالء واألنشطة ،وأدّى إلى قلّة
عدد صغير
ً
نسبيا لتوفير التمويل لألفراد وللمؤسسات
اإلمكانات
ً
الصغيرة ومتوسطة الحجم .وما زال مستوى اإلقراض
متدنيا بوجه خاص في الجزائر
المقدَّم للقطاع الخاص
ً
ومصر وغزة/الضفة الغربية (الشكل  .)8زيادة على
ذلك ،تميل المصارف ،بسبب عدم استقرار المناخ
االقتصادي ،إلى التركيز على األنشطة قصيرة األجل،
مما يضر ّ باالستثمارات لفترات أطول أجالً .ورغم ذلك
ضعف المنافسة
أسفر أسلوب اإلدارة هذا  -فضال ً عن َ
 عن قطاع مصرفي يتسم عادة برسملته جي ًدا ،وبأنهُمربِح بشكل معقول ،رغم أن القروض المتعثّرة ما زالت
نسبيا (الشكل  .)9ونتيجة لألحداث األخيرة،
مرتفعة
ً
ازدادت مع ذلك المخاطر قصيرة األجل .فقد تدهورت
نوعية األصول وتوقَّف االئتمان الخاص ،مما سيضيف
إلى الضغط النزولي على التباطؤ االقتصادي .وترجع
المخاطر متوسطة األجل التي يتعرّض لها القطاع
أساسا إلى زيادة مخاطر االئتمان ،في حين يع َتبر
ً
نقص التمويل أقل إثارةً للقلق نظرًا ألن الودائع تحافظ
تفسر نواحي العجز
جي ًدا على أوضاعها .ومع ذلك،
ِّ
الحكومية المتصاعدة عبر المنطقة وجود نسبة أعلى
من الوفورات وممارسة ضغط إضافي على االئتمان
المقدَّم إلى القطاع الخاص.

المخاطر المتوقعة مستقبال
من المحتمل أن تترتّب على الربيع العربي طائفة
عريضة من اآلثار االقتصادية في جميع ربوع المنطقة.
وسيتوقف مدى ما يترتب من نتائج كثيرًا على كيف
يُستعاد بشكل سريع االستقرار الدائم .ففي المدى
القصير ،يع َتبر أكثر المشاكل االقتصادية إلحا ًحا هو
حدوث مزيد من التأثيرات الفورية مثل االنخفاض في
عائدات السياحة ،واالنخفاض في تدفقات االستثمار
المباشر األجنبي إلى الداخل ،وخفض قيمة العملة .كما
سيظل الضغط الصاعد على أوجه العجز المالي واحدة
يح َت َمل أن تعزِّز اإلنفاق
من القضايا ،نظرًا ألن الحكومات ُ
العام لتخفيف االستياء االجتماعي وزيادة اإلنفاق بشأن
البطالة وغيرها من استحقاقات الضمان االجتماعي.
وتع َتبر معدالت البطالة المرتفعة بين الشباب ،وهي
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مشكلة هيكلية متواجدة منذ بعض الوقت في البلدان
المتوسطية الشريكة ،واحدة من أولى القضايا التي
تواجهها الحكومات التي تشك َّلت حديثًا .وبحسب كل
االحتماالت سيكون محور تركيز هذه الحكومات على
جهة نحو الح ّد
سياسات اقتصادية واستثمارات عامة مو َّ
من البطالة بين قطاع الشباب العريض من السكان،
وهذه سوف تتطلّب مزي ًدا من النمو الشامل .وبالتالي،
ستظل تنمية القطاع الخاص ،وال سيما من خالل إصالح
مناخ قطاع األعمال التجارية ،واح ًدا من أهم التح ّديات
أمام مقرّري السياسات في المنطقة على مدى السنوات
القليلة القادمة.

التحديات الهيكلية
تختلف النماذج االقتصادية اختالفًا كبيرًا في ربوع
المنطقة ،حيث تتراوح من النموذج االقتصادي ذي
الطابع المركزي إلى نموذج االقتصاد القائم على
جهة نحو
الموارد في الجزائر ،إلى االقتصادات المو َّ
السوق مثل إسرائيل .ويعكس هذا المعنى تقرير
المسمى ”ممارسة األعمال
البنك الدولي لعام 2012
ّ
التجارية“ ،وذلك بتصنيف مركز إسرائيل (المركز 34
من بين  183بل ًدا) وبتصنيف مركز تونس (المركز )46
باعتبارهما أهم بلدين في المنطقة يعمالن على

تهيئة البيئة المواتية لألعمال التجارية ،في حين
يوجد هناك في نهاية الطرف المقابل الضفة الغربية/
غزة (المركز  )131والجزائر (المركز ( )148الشكل .)10
وكان المغرب في هذا العام على رأس قائمة األداء،
ص َعد متجاوزًا
في ممارسة األعمال التجارية ،حيث َ
 21مركزًا ليصل إلى المركز  ،94وذلك بتشييد البناء
الهيكلي الذي يسمح بجعل العملية أيسر ،وتخفيف
العبء اإلداري في دفع ضرائب الشركات ،وتوفير مزيد من
الحماية لصغار المساهمين في رؤوس األموال .ورغم
هذا النجاح ،يمكن لمناخ االستثمار في المنطقة أن
يستفيد كثيرًا من إجراء إصالحات إضافية .وما زال دفع
وخصوصا في الجزائر ومصر؛ وي ُ َع ّد
الضرائب أمرًا شاقًا
ً
الحصول على االئتمان واحدة من المشاكل في تونس
واألردن ،وما زال إنفاذ العقود قضية كبيرة في جميع
بلدان المنطقة تقري ًبا.
وقد أُح ِرز تق ُّدم هام بإصالح اإلدارات العامة على مدى
السنوات الماضية في البلدان المتوسطية الشريكة.
بيد أن االضطراب السياسي األخير واالحتجاجات أبرزت
الطلب المستمر على التغيير .وتواجه الحكومات
تح ّديات الحفاظ على مسار اإلصالح وتلبية التوقُّعات
العامة بوجود مزيد من المساءلة التي من شأنها
تيسر عملية االنتقال وأن توفر حافزًا للتنمية
أن
ّ
االقتصادية.

الشكل :5

الشكل :6

صافي االستثمار المباشر األجنبي (نسبة مئوية من
الناتج المحلي اإلجمالي)
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
غير متاح
غير متاح

2.00

100.00

8.00

80.00

6.00

60.00

4.00

40.00

تونس

سوريا

■

المغرب

■

لبنان

■

األردن

إسرائيل

تونس

سوريا

المغرب

لبنان

األردن

مصر

الجزائر

0.00

0.00

إسرائيل

البلدان
المتوسطية
الشريكة

غير متاح
غير متاح

20.00

2.00

مصر
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120.00

10.00

الجزائر

■
■

املصدر :صندوق النقد الدولي ،نيسان/أبريل 2012
مالحظة )1(:البيانات ال تشمل غزة/الضفة الغربية.
ج ح لإلنتاج
( )2البلد املتوسطي الشريك هو متوسط مر َّ
احمللي اإلجمالي.

140.00

12.00

البلدان
المتوسطية
الشريكة

■

2010
2011
2012

0.00
-2.00

العجز المالي والدين الحكومي (نسبة مئوية من
الناتج المحلي اإلجمالي)

املصدر :صندوق النقد الدولي ،نيسان/أبريل 2012
2010
2011
مالحظة )1( :البيانات ال تشمل غزة/الضفة الغربية.
2012
( )2البلد املتوسطي الشريك هو متوسط
 2011الدين
ج ح للناجت احمللي اإلجمالي.
مر َّ
( )3بيانات الدين في ما يتعلق باجلزائر ليست
(التدرج األيمن)
متاحة.

نظرة عامة

الشكل :7

الشكل :9

ميزان الحساب الجاري
(نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)
■
■
■

رأس المال بالنسبة لألصول مر َّجحة المخاطر
والقروض المتعثرة ،سنة 2010
20

2010
2011
2012

15

■
■

رأس المال المصرفي التنظيمي بالنسبة لألصول المرجحة المخاطر
القروض المصرفية المتعثرة بالنسبة إلجمالي القروض

25.0
20.0

10
غير متاح
غير متاح

5

15.0

0

10.0

-5
-10

5.0

-15
-20

0.0

غزة /الضفة
الغربية

تونس

سوريا

المغرب

لبنان

األردن

إسرائيل

مصر

الجزائر

البلدان
المتوسطية
الشريكة

غزة /الضفة
الغربية

تونس

سوريا

المغرب

لبنان

األردن

■

إسرائيل

الشكل :8

■

مصر

الشكل :10

تيسير ممارسة األعمال التجارية لسنة 2012
(تصنيف مركز البلد)

الودائع واالئتمان المقدَّم إلى القطاع الخاص (نسبة
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي) ،سنة 2010
االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص
الودائع المصرفية

الجزائر

املصدر :صندوق النقد الدولي ،نيسان/أبريل 2012
ج ح للناجت احمللي اإلجمالي.
مالحظة :البلد املتوسطي الشريك هو متوسط مر َّ

البلدان
المتوسطية
الشريكة

املصدر :صندوق النقد الدولي والسلطات الوطنية.

■

350

2012

200
180

300

160

250

140
120

200

100

150

80
60

100

40

50

20
0

0

غزة /الضفة
الغربية

تونس

سوريا

المغرب

لبنان

األردن

إسرائيل

مصر

الجزائر

البلدان
المتوسطية
الشريكة

تشاد
(األسوأ)

الجزائر

سوريا

الضفة
الغربية
وغزة

مصر

لبنان

األردن

المغرب

تونس

إسرائيل

سنغافورة
(األفضل)

املصدر :البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي والسلطات الوطنية.

املصدر :تقرير ممارسة األعمال التجارية لسنة  ،2012املؤسسة املالية الدولية/
البنك الدولي.

الجدول :2

النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي
بالنسبة المئوية
البلد

الجزائر
مصر
إسرائيل
األردن
لبنان
المغرب
الجمهورية العربية السورية
تونس
الضفة الغربية/غزة

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

3.0
7.1
5.5
8.2
7.5
2.7
5.7
6.3
5.4

2.4
7.2
4.0
7.2
9.3
5.6
4.5
4.5
7.1

2.4
4.7
0.8
5.5
8.5
4.9
5.9
3.1
7.4

3.3
5.1
4.8
2.3
7.0
3.7
3.4
3.1
9.3

2.5
1.8
4.7
2.5
1.5
4.3
-0.8
5.4

3.1
1.5
2.7
2.8
3.0
3.7
2.2
5.8

3.4
3.3
3.8
3.0
4.0
4.3
3.5
9.9

البلد المتوسطي الشريك
كمتوسط 5.2
مرجح للناتج المحلي اإلجمالي

4.9

3.6

4.4

2.9

2.6

3.7

البلد

العالم
االقتصادات المتقدمة
االتحاد األوروبي (اإلجمالي)
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
وسط وشرق أوروبا
رابطة الدول المستقلة
البلدان النامية في آسيا
رابطة أمم جنوب شرق آسيا 5 -
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

5.4
2.8
3.4
7.1
5.4
9.0
11.4
6.3
5.8

2.8
0.0
0.5
5.6
3.2
5.4
7.8
4.8
4.2

-0.6
-3.6
-4.2
2.8
-3.6
-6.4
7.1
1.7
-1.6

5.3
3.2
2.0
5.3
4.5
4.8
9.7
7.0
6.2

3.9
1.6
1.6
5.1
5.3
4.9
7.8
4.5
4.5

4.1
2.0
1.3
5.3
2.9
4.1
7.9
6.2
4.1

3.5
1.4
0.0
5.4
1.9
4.2
7.3
5.4
3.7

املصدر :صندوق النقد الدولي ،نيسان /أبريل .2012
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خارطة الطريق

للفترة 2013-2012

تنمية القطاع الخاص المحلي

البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية

تعزيز خلق فرص العمل وثقافة العمل الحر من خالل
دعم األعمال التجارية ،الصغيرة منها والكبيرة
وتشجيع البحث والتطوير واالبتكار.

المساهمة في تحسين الحياة المعيشية للسكان
من خالل مشاريع البنية التحتية ذات الوجهة
االجتماعية التي تربط بين األفراد وبين المناطق
النائية.

14
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نظرة عامة

وضع فيميب — بنك االستثمار األوروبي خريطة للمتوسط ذات الوجهة اإلنمائية.

تتمحور أهداف فيميب — بنك
االستثمار األوروبي لإلقراض في البلدان
المتوسطية الشريكة في الفترة
المقبلة حول أربعة أهداف عليا،
مستمدة من التفويض المنقح الذي
منحه االتحاد األوروبي للبنك وتعكس
األولويات الجديدة للمنطقة .ومن
خالل صياغة هذه األهداف على مدى
السنوات القليلة المقبلة ،سيسعى
فيميب  -بنك االستثمار األوروبي إلى
دفع عجلة التقدم وخلق فرص العمل
وإقامة شراكات أساسية في منطقة
المتوسط.

التخفيف من أثر تغير المناخ والتكيف معه

التنمية اإلقليمية

تشجيع المبادرات الخاصة بالمناخ والمشاريع التي
تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز
اإلطار التنظيمي.

تعزيز التنمية اإلقليمية المتوازنة من خالل دعم
البنية التحتية ومشاريع التنمية في المناطق النائية.

التقرير السنوي لـ "فيميب"
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ما الذي يمكن أن يوفره فيميب—بنك
االستثمار األوروبي ؟
يستطيع فيميب — بنك االستثمار األوروبي توفير مجموعة
واسعة من األدوات المالية التي تتناسب واحتياجات
البلدان المتوسطية الشريكة من قروض ورأس المال
المخاطر ومساعدة فنية وضمانات .واستجابة للنداءات
المنتجات
قروض

16

الملحة من أجل تعزيز خلق فرص العمل ،سيسعى فيميب
ّ
خصيصا
— بنك االستثمار األوروبي إلى توفير أدوات وضعت
ً
لحفز تنمية القطاع الخاص وخاصة تنمية المؤسسات
بالغة الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.

األهداف

المستفيدون

خطوط ائتمان

تشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خالل
إتاحة خطوط ائتمان لشركاء بنك االستثمار األوروبي — البنوك
التجارية أو مؤسسات التمويل اإلنمائي — التي تقوم بعدئذ بإقراض
األموال لعمالئها.
االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية.

المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة
ومتوسطة الحجم

قروض فردية

تطوير البنية التحتية االقتصادية في البلدان المتوسطية الشريكة ،مروجو المشاريع في القطاعين
العام والخاص
مع إيالء اهتمام خاص لتوسيع نطاق القطاع الخاص وخلق مناخ
مالئم لألعمال التجارية.

رأس المال السهمي الخاص

تشجيع خلق أو تعزيز قاعدة رأسمالية لألعمال التجارية المنتجة،
ال سيما تلك التي أنشئت في إطار شراكة مع شركات قائمة في
االتحاد األوروبي.

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

مساعدة فنية

تحسين نوعية العمليات وأثرها على التنمية من خالل:
تعزيز قدرة البلدان المتوسطية الشريكة ومروجو المشاريع؛تمويل الدراسات واألنشطة التمهيدية الرامية إلى تعزيز توسيعنطاق القطاع الخاص بشكل مباشر وغير مباشر.

جميع عمالء فيميب—بنك االستثمار
األوروبي

ضمانات

• تنشيط أسواق رؤوس األموال المحلية.
• تعبئة موارد إضافية لمواجهة ضعف موارد رأس المال العام.
• دعم تنمية الكيانات دون السيادية.
• تقليل مخاطر الصرف األجنبي.
• الحد من تعرض الحكومة للمخاطر .

•المؤسسات بالغة الصغر
والصغيرة ومتوسطة الحجم
•الشركات الكبرى
•المصارف المحلية
•مروجو المشاريع في القطاعين
العام والخاص
الكيانات دون السيادية

التقرير السنوي لـ "فيميب"
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نظرة عامة

تسهيالت التمويل الخاصة بـ فيميب —
بنك االستثمار األوروبي
على مدى السنوات ،استخدم فيميب — بنك االستثمار
األوروبي عددًا من تسهيالت التمويل لدعم اقتصادات

االسم

نوع التمويل

تفويض ممنوح من الدول
التفويض الممنوح
بموجب سياسة الجوار األعضاء بشأن العمليات
التي يضطلع بها البنك
األوروبي في المتوسط
اعتمادًا على موارده الذاتية
((ENP-MED Mandate

المتوسط .وفي سنة  ،2011أُقيمت شراكة مهمة مع
مملكة إسبانيا لتعزيز دعم القطاع الخاص في المنطقة.

القيمة (باليورو) الفترة
 9.7بليون

2013-2007

برنامج الشراكة
المتوسطية الثاني

موارد ذاتية

 2بليون

2013-2007

حافظة رأس المال
المخاطر والمساعدة
الفنية

ميزانية االتحاد األوروبي

 96مليون ًا

2013-2011

أنشطة رأس المال
المخاطر في القطاع
الخاص عبر منطقة
جنوب المتوسط

المملكة اإلسبانية

 300مليون

2026-2011

الصندوق االستئماني
الخاص بفيميب

مساهمات من الدول
األعضاء والمفوضية
األوروبية

 42مليون ًا

دخل طور
التشغيل منذ
سنة 2005

تفويض خاص بتغيير
المناخ

تفويض ممنوح من الدول
األعضاء ،من موارد البنك
الذاتية

 2بليون

2013-2011

الهدف
•المساهمة في تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية في
البلدان المتوسطية الشريكة.
•دعم مشاريع ذات أولوية واضحة المعالم تكتسي أهمية
خاصة لكل من االتحاد األوروبي والبلدان الشريكة (التنمية
اإلقليمية ،والسياسات القطاعية ،والبيئة ،ودعم أعمال
تجارية تابعة لالتحاد األوروبي ،وغيرها).
•القيام باستثمارات غير مباشرة في رأس المال السهمي
في البلدان المتوسطية الشريكة من خالل صناديق البنية
التحتية.
•تشجيع خلق أو تعزيز موارد رؤوس األموال السهمية و/
أو أشباه رؤوس األموال السهمية لصالح المؤسسات
الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلدان المتوسطية
الشريكة.
•مساعدة البلدان الشريكة ومروجو المشاريع لتحسين
إعداد وإدارة المشاريع االستثمارية واإلشراف عليها
بتقديم المساعدة الفنية.
•دعم عملية توفير الموارد السريعة والمحددة الهدف،
في القطاع الخاص من خالل االستثمارات المباشرة في
عمليات رأس المال المخاطر الجارية الخاصة بـ فيميب —
بنك االستثمار األوروبي.
•توفير تمويل أولي في وقت الحق في إطار أداة جديدة
مكرسة متعددة الشركاء على شكل آلية تمويل من
أجل توفير استثمارات مماثلة على المديين المتوسط
والطويل.
•تسليط الضوء على التحديات االقتصادية الرئيسية في
المنطقة من خالل إجراء دراسات قطاعية.
•دعم القطاع الخاص من خالل توفير رؤوس األموال
السهمية وأشباه رؤوس األموال السهمية لعمليات
مبتكرة أو لعمليات لديها بيان مخاطر غير عادي.
•دعم المشاريع التي تنطوي على التخفيف من آثار تغير
المناخ والتكيف معه خارج االتحاد األوروبي
•منع أو خفض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق الطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة ومشاريع النقل المستدامة.

التقرير السنوي لـ "فيميب"
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 10أرقام رئيسية

ُسجلت خالل السنوات الـ  10األخيرة

 16مليون يورو من الصندوق االستئماني
خصصت للدراسات اإلقليمية
الخاص بفميب ُ
والقطاعية

ي

ساهم فيميب — بنك االستثمار األوروبي منذ
تأسيسه قبل عشر سنوات ،في التنمية االقتصادية
واالجتماعية في البلدان المتوسطية الشريكة.

تساعد المشاريع التي نمولها في خلق فرص العمل
أو الحفاظ عليها وتيسير التجارة وتهيئة مناخ مالئم
لألعمال التجارية وتسريع التنمية اإلقليمية وتنظيف
البيئة.

 13بليون
يورو قيمة

التمويل
المقدم من
خالل التوقيع
على 168
مشروعًا
في  9بلدان
متوسطية
شريكة وتعبئة
ما يقرب من
 35بليون يورو
من رؤوس أموال
إضافية.
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مدرسة و47

مستشفى
أُنشئت .تم تجديد
أو تحسين أعداد
كثيرةأخرى

2011

نظرة عامة

 22مشرو ًعا بمبلغ  1.3بليون
يورو لحماية البيئة

في منطقة
المتوسط

 102مليون يورو

خصصت للمساعدات
ُ
الفنية من أجل
المساهمة في
تنفيذ
المشاريع

 38مشروعًا من أصل  50مشروعًا ممولة
على نحو مشترك في إطار مرفق االستثمار في الجوار
 2300مؤسسة صغيرة
ومتوسطة الحجم حصلت

على تمويل واستفادت مما لدينا
من تجارب وخبرات مكتسبة على
مستوى االتحاد األوروبي

 27مليون
يورو لتمويل

مؤسسات
التمويل األصغر
المحلية التي
لديها ما يزيد
على 800000
مقترض
من صغار
المقترضين

30 000
فرصة عمل

 %55من التمويل يخصص للقطاع الخاص مع
التركيز على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة
الحجم

وُفرت من
خالل دعم
المؤسسات
الصغيرة
ومتوسطة
الحجم في
المنطقة
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األنشطة في

سنة 2011

األنشطة في
سنة 2011

يدعم فيميب  -بنك االستثمار األوروبي المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي
تدفع عجلة التقدم وتساعد على خلق فرص العمل
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فيميب  -بنك االستثمار األوروبي:
منتدى لمقرري السياسات

ومباشري األعمال الحرة والمجتمع المدني

 17شباط /فبراير  ،2001باريس
في إطار توجيه لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،نظم فيميب — بنك
االستثمار األوروبي سلسلة من المناسبات.
الصورة أعاله لحلقة العمل المعقودة في  17شباط /فبراير  2011في باريس .السيد
مارك لين ،وهو شريك في شركة "  "Pinsent Masonsمحدودة المسؤولية ،السيد لينو
كارداريللي ،نائب أول لألمين العام لالتحاد من أجل المتوسط ،السيد فيليب دي فونتين
فيف ،بنك االستثمار األوروبي ،السيد ريتشارد بوشيه ،نائب األمين العام لمنظمة التعاون
والتنمية.

بخالف أنشطة اإلقراض التي
يتوالها ،يشجع فيميب — بنك
االستثمار األوروبي الحوار والتعاون
بين االتحاد األوروبي والبلدان
المتوسطية الشريكة من خالل
عقد اجتماعات ومناقشات رفيعة
المستوى ،اكتست أهمية في
سنة  2011أكثر من أي وقت
وامتزجت فيها التحديات الصعبة
باآلمال .فعلى مدارها ،ناقش
فيميب — بنك االستثمار األوروبي
مع شركائه المواضيع األكثر
إلحاحا بالنسبة للمتوسط مثل
ً
دور الشركات بين القطاعين العام
والخاص في السياق اإلقليمي.
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حلقة عمل حول "آفاق الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ( (PPPفي
منطقة المتوسط"
تزامن عقد حلقة العمل مع إطالق بنك االستثمار
األوروبي لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في منطقة فيميب — بنك االستثمار
األوروبي باإلضافة إلى توفير منبر لنشر االستنتاجات
األولية للدراسة التي أُعدت حول الشراكة بين
القطاعين العام والخاص بتمويل من الصندوق
االستئماني الخاص بفيميب.
وركز المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من  75خبيرًا
من منطقة فيميب — بنك االستثمار األوروبي ومن
جنوب أفريقيا واالتحاد األوروبي ،على ثالثة أسئلة:
ما هو الوضع الحالي للشراكات بين القطاعين
العام والخاص في منطقة المتوسط وما الفائدة
التي تعود على القطاع الخاص؟ ماهي الشروط
األساسية إليجاد بيئة ناجحة للشراكة بين
القطاعين العام والخاص؟ وكيف يمكن وضع قائمة
احتياطية بالمشاريع وتنفيذها؟ وأُخذت النتائج
التي انتهت إليها المناقشات في الحسبان عند
وضع الصياغة النهائية للدراسة والتحضير لمؤتمر
فيميب — بنك االستثمار األوروبي حول الشراكات
بين القطاعين العام والخاص ،والذي التأم في الدار
البيضاء ،في المغرب في  30أيار /مايو .2011

األنشطة في

سنة 2011

أبرز المؤتمر التاسع لفيميب — بنك االستثمار األوروبي ( 30أيار /مايو ،2011
الدار البيضاء ،المغرب) الدعم القوي الذي يقدمه البنك لوضع برنامج عمل
للشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة المتوسط.

— بنك االستثمار األوروبي .وخالل هذا الحدث ،جرى
عرض النتائج النهائية للدراسة التي مولها الصندوق
االستئماني الخاص بفيميب ("اإلطار القانوني والمالي
للشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان
المتوسطية الشريكة").
وخلصت المناقشات إلى استنتاج رئيسي ،هو التزام
بنك االستثمار األوروبي وشركائه بتعزيز التمويل
والدعم الفني المقدم للمنطقة استجابة للتحديات
التي تواجه تنمية البنية التحتية.

 30أيار /مايو  ،2011الدار البيضاء
المؤتمر التاسع لفيميب  -بنك االستثمار
األوروبي" :تحديات البنية التحتية في
منطقة المتوسط :إمكانات الشراكات بين
القطاعين العام والخاص"”
نظم بنك االستثمار األوروبي بالتعاون مع وزارة االقتصاد
والمالية في المغرب وجمعية غرف التجارة والصناعة
المتوسطية ( ،)ASCAMEالمؤتمر التاسع لفيميب

وسيواصل بنك االستثمار األوروبي ،إلى جانب المؤسسات
المالية الدولية األخرى ،تقديم الدعم الفني لمساعدة
البلدان المتوسطية الشريكة في مرحلة االستعداد
للشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستويين
القانوني والمالي والذي يشمل صياغة إطار السياسة
العامة للشراكات واإلصالح القانوني وتعزيز المؤسسات
وزيادة رأس المال المتاح لتنمية البنية التحتية.
وأخيرًا ،ومن خالل ترتيبات االتصال التي تهدف إلى
تشجيع تبادل الخبرات ،ستجري مساندة البلدان
المتوسطية الشريكة ،بنا ًء على طلبها ،في إطار
برامجها الخاصة ببناء القدرات وتعزيز مبادرات التعاون
اإلقليمي واألقاليمي إلقامة الشراكات بين القطاعين
العام والخاص.

 12تموز /يوليو  ،2011بروكسل
االجتماع الوزاري الحادي عشر لفيميب -
بنك االستثمار األوروبي
كان هذا أوّل اجتماع لوزراء المالية في المنطقة
األورومتوسطية عُ قد في أعقاب الربيع العربي .وأكد
بنك االستثمار األوروبي على استعداده للقيام بدور
رئيسي في دعم عملية التحول الديمقراطي بما
يتماشى مع أهداف السياسة العامة لالتحاد األوروبي
في المنطقة.
وأقر الوزراء استجابة بنك االستثمار األوروبي الفورية
كما صدقوا في الوقت نفسه على استراتيجية البنك
وأهدافه التشغيلية في المنطقة.

وسلط الضوء على موضوعين رئيسيين ينبغي أن يحظيا
ُ
باهتمام أكبر وهما المؤسسات الصغيرة ومتوسطة
الحجم والسياحة .فقد أكد الوزراء على أن هناك حاجة
ماسة لتعزيز الدعم المقدم لمنطقة المتوسط وإقامة
شراكات جديدة مع المنطقة تقوم على أساس تعميق
االندماج االقتصادي والوصول إلى األسواق بشكل واسع
وتوثيق التعاون السياسي.
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الصندوق االستئماني الخاص بفيميب:

تعزيز القيمة التشغيلية المضافة
يكمل الصندوق االستئماني
ّ
الخاص بفيميب األنشطة
التي يتوالها فيميب — بنك
االستثمار األوروبي في المنطقة.
فهو يُمول المساعدات الفنية
والدراسات التمهيدية وعمليات
رأس المال السهمي محددة
الهدف والمصممة لدعم
شركات القطاع الخاص المبتكرة
والمبادرات الملموسة في البلدان
المتوسطية الشريكة الملتزمة
بالتحول إلى الديمقراطية.

و

تمثلت األحداث الرئيسية الثالثة بالنسبة إلى
الصندوق االستئماني الخاص بفيميب خالل سنة
 2011في فتح نافذة تشغيلية ثالثة لدعم التحول
إلى الديمقراطية في المنطقة ،والعملية الناجحة
الخاصة بإعادة تجديد موارد الصندوق (المستمرة في
سنة  ،)2012وتنقيح وتبسيط القواعد التي تحكمه.
يُمول الصندوق االستئماني الخاص بفيميب من
تبرعات كل من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
والمفوضية األوروبية وهي تشكل جميعها جمعية
الجهات المانحة .وتلتقي الجهات المانحة بشكل
منتظم للتباحث بشأن االستراتيجية األوسع للصندوق
ولتقييم العمليات والموافقة عليها .وفي الفترة من
مول الصندوق  49عملية بلغت قيمتها
ّ ،2011-2005
اإلجمالية  28.3مليون يورو ،من بينها  10دراسات
وعملية مساعدة فنية بقيمة إجمالية بلغت 2.2
مليون يورو اعتمدت في سنة .2011

يشجع فيميب — بنك االستثمار األوروبي الحوار مع تونس ما بعد الثورة.
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أيضا تنقيح
وفي سنة  ،2011أقرت الجهات المانحة ً
القواعد التي تحكم الصندوق االستئماني ووافقت
على إنشاء نافذة جديدة لدعم التحول الديمقراطي
استكماال للنافذتين الحاليتين ،نافذة المساعدة
الفنية ونافذة رأس المال المخاطر .وجسد هذا التطور
جز ًءا من استجابة فيميب — بنك االستثمار األوروبي
الملموسة للربيع العربي .ومن المقرر أن تتماشى
األنشطة المنفذة في إطار النافذة الجديدة وأولويات

األنشطة في

سنة 2011

المفوضية األوروبية والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية
في المنطقة.
أيضا ،إعادة تجديد موارد الصندوق
وشهدت سنة ً 2011
االستئماني الخاص بفيميب بنجاح .وبنهاية السنة،
قدم أربع من الجهات المانحة الحالية ومساهم جديد
(السويد) أمواال إضافية .ومن المقرر أن تستمر عملية
إعادة تجديد الموارد خالل سنة  ،2012وأن تتمتع
الجهات المانحة بالمرونة التي تُمكنها من تخصيص
الموارد الكافية لتنفيذ المبادرات الرئيسية الخاصة
بالتمويل األصغر ،وللشراكات بين القطاعين العام
والخاص ،أو لألنشطة الرامية إلى تعزيز عملية التحول
الديمقراطي.
ويتبادل مروجو المشاريع والمؤسسات الشريكة
والبلدان المستفيدة وجهات النظر بانتظام في
المناسبات مثل المؤتمر التاسع لفيميب  -بنك
االستثمار األوروبي حول موضوع " تحديات البنية
التحتية في منطقة المتوسط :إمكانات الشراكات
بين القطاعين العام والخاص" ،الذي عقد في أيار /مايو
 2011في الدار البيضاء ،حيث نُوقشت نتائج الدراسة
التي أجراها الصندوق االستئماني الخاص بفيميب حول
الشراكات بين القطاعين العام والخاص .ووجهت لهم
الدعوة لتقديم مقترحات بشأن الدراسات القطاعية
والمساعدة الفنية ورأس المال السهمي الخاص.
تُع ّد أولويات الصندوق االستئماني الخاص بفيميب —
بنك االستثمار األوروبي كاآلتي :المالية ،والمياه والبيئة،
والطاقة ،والنقل ،والتنمية الحضرية ،والبحث والتطوير
واالبتكار ،ورأس المال البشري .وفي كل مجال من هذه

المجاالت ،يدرس الصندوق النتائج المتوقعة ،تحدي ًدا
أنواع التغييرات التي يستطيع دعمها أكثر من غيرها،
وكذلك أفضل السبل للمساهمة في تلك النتائج.
والقصد من إيالء أهمية كبيرة لتحقيق النتائج في
إطار عمليات الصندوق هو تعزيز القيمة المضافة
المقدمة للمنطقة.
الجدول :3

مساهمات المانحين المقدمة للصندوق
االستئماني الخاص بفيميب (المتلقاة حتى
)31/12/2011
الجهات المانحة

المجموع

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

(باأللف يورو)
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
2 000
3 000
1 000
2 500
1 400
1 250
2 000
1 000
10 000
1 000
3 016
38 166

اإلصالح الديمقراطي والتنمية االقتصادية في تونس :تحديد األولويات
لخلق فرص العمل وتوليد النمو
أُطلقت الدراسة األولى في سنة  ،2011في إطار نافذة دعم التحول الديمقراطي حول موضوع "اإلصالح
الديمقراطي والتنمية االقتصادية في تونس :تحديد األولويات لخلق فرص العمل وتحقيق النمو" .وفي
تعاون وثيق للغاية مع السلطات التونسية ،سيرسم الفريق المعني بالمساعدة الفنية خارطة طريق
ألنشطة ملموسة تدعم التحول الديمقراطي في تونس.
وتمثل هذه الدراسة بداية لعملية تستغرق سنوات عديدة ت ُوضع خاللها قائمة بالتوصيات
التشغيلية ،تقدم للحكومة التونسية والمجتمع الدولي سبل تحسين القدرة التنافسية وخلق
فرص العمل والتكامل االقتصادي .وينبغي أن تأخذ التوصيات بعين االعتبار السياق الوطني لتيسير
تبنيها وتنفيذها بنجاح.
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تعزيز

التآزر من خالل الشراكات

ربط جنوب وشرق المتوسط من خالل مشروع خط أنابيب ميدغاز.

يأتي التنسيق والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
والمؤسسات األوروبية الثنائية إلتاحة إمكانية توفير التمويل
المشترك وبناء القدرات والمشاركة في المبادرات اإلقليمية ،في
صدارة اهتمامات فيميب  -بنك االستثمار األوروبي .وتم مؤخرًا
تكثيف الجهود المبذولة في هذا االتجاه في أعقاب الربيع العربي،
لتعزيز فعالية وكفاءة العمل المشترك
.
وفي سنة ُ ،2011عقدت شراكات رئيسية ترمي إلى تعزيز أنشطة
القطاع الخاص في المنطقة ،تراوحت بين التمويل بالغ الصغر
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشراكات بين القطاعين
العام والخاص.
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األنشطة في

سنة 2011

ما هي مبادرة االعتماد المتبادل ؟
في سنة  ،2011استمر تعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ()AFD
والمجموعة المصرفية األلمانية ( )KfWمن خالل تنفيذ اتفاق ثالثي بشأن
االعتماد المتبادل.
ومبادرة االعتماد المتبادل هي مبادرة استراتيجية بين بنك االستثمار األوروبي
والمجموعة المصرفية األلمانية لتعزيز التمويل المشترك الفعال للمشاريع
المقدم من مؤسسات تمويل مختلفة وذلك من خالل االعتراف المتبادل باإلجراءات
المتبعة.
وص ّم مت هذه المبادرة لتيسير عملية تقييم ورصد المشاريع وخفض
ُ
التكاليف ووضع أفضل الممارسات لتوزيع العمل ،والتي يمكن توسيع
نطاقها لتشمل شركاء آخرين وجهات مانحة أخرى.
وحتى اآلن ،ن ُفذت تسعة مشاريع تجريبية في منطقة فيميب — بنك
االستثمار األوروبي ،جميعها مدرج في القائمة االحتياطية المشتركة
لمشاريع مرفق االستثمار في الجوار.
وفي سنة  ،2011حصل مشروعان (مجمعات للعلوم والطرق القروية في
المغرب) على تمويل مشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 200
مليون يورو.

مرفق االستثمار في الجوار
أنشأت المفوضية األوروبية مرفق االستثمار في الجوار
( )NIFفي سنة  2008لتعبئة موارد إضافية لتمويل
متطلبات البنية التحتية في البلدان المجاورة ال
سيما في قطاعات النقل والطاقة والبيئة والقطاعات
االجتماعية.
ويعد البنك أكبر ممول من حيث حجم اإلقراض المقدم
للمشاريع التي يتوالها المرفق .فقد شارك في تمويل ما
يقرب من  %80من المشاريع ( 38من أصل  50مشروعً ا)
وافق عليها مجلس المرفق منذ إنشائه .وفي سنة ،2011
شارك في تمويل  7مشاريع ضمن  11مشروعً ا جدي ًدا
حظيت أخيرًا بموافقة مجلس المرفق.
وفي إطار مبادرة جديدة أطلقت في سنة  ،2011طلب بنك
االستثمار األوروبي والمؤسسات المالية الدولية األخرى
من المرفق ،حافظة بقيمة  5ماليين يورو إلعداد مشروع

خاص بأنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لدعم
الخطة األورومتوسطية للطاقة الشمسية .وفي تشرين
األول /أكتوبر  ،2011أعطى مجلس المرفق موافقة أولية
لهذه المبادرة النموذجية.
ونظرًا لتوليه اإلدارة المالية للصندوق االستئماني
لمرفق االستثمار في الجوار والذي أعطى موافقته
لثالثة مشاريع في  ،2011يقدم البنك في إطار الشراكة
الوثيقة مع المفوضية األوروبية والدول األعضاء ،ما
يتوافر لديه من خبرات ودراية فنية لكفالة اإلدارة الفعالة
للصندوق االستئماني.

التمويل المشترك للمشاريع
في سنة  ،2011حصلت  6مشاريع من أصل  10مشاريع
جرى التوقيع عليها ،على تمويل مشترك مع مؤسسات
دولية وإقليمية وثنائية (أي ما يعادل  %63من قيمة
التوقيعات البالغة  1بليون يورو لسنة .)2011
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شراكات مؤسسية من أجل المتوسط
مركز التكامل المتوسطي بمرسيليا
سعى مركز التكامل المتوسطي ( )CMIبمرسيليا
منذ إنشائه في سنة  2009إلى تعزيز سياسات
إنمائية فعالة ومستدامة ،ذات طابع تكاملي متبادل
في المنطقة .وقام بذلك من خالل خمس مجموعات
والحيزية ،والبيئة والمياه،
نشاط :التنمية الحضرية
ّ
النقل واللوجستيات ،والمهارات ،والعمالة ،وحركة
اليد العاملة (ال سيما بالنسبة للشباب) ،واالقتصاد
القائم على المعرفة ،واالبتكار والتكنولوجيا.
وفي سنة  ،2011ومع الربيع العربي الذي مهد الطريق
أمام إحداث تحول عميق في المنطقة ،كلفت شراكة
دوفيل التي صاغتها مجموعة الثمانية ،مركز التكامل
المتوسطي بوضع خطة عمل للتجارة واالستثمار
األجنبي في المتوسط وأخذ زمام المبادرة بشأنها.

ثمة ستة بلدان أعضاء في المركز (مصر ،فرنسا،
األردن ،لبنان ،المغرب ،تونس) وكذلك منظمتان
ماليتان دوليتان (البنك الدولي وبنك االستثمار
األوروبي) .وتشمل المؤسسات الشريكة األخرى
الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الودائع
واألمانات ( )CDCوالوكالة األلمانية للتعاون
الدولي ( )GIZوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (الخطة الزرقاء)
ومدينة مرسيليا.

يضطلع بنك االستثمار األوروبي بدور قيادي ببرامج
ثالثة:
مبادرة"المدن العتيقة “ 2030
تركز مبادرة "المدن العتيقة "2030على إعادة تأهيل
مراكز المدن التاريخية في المتوسط .وفي سنة ،2011
ُشرع باالشتراك مع "صندوق الودائع واألمانات" في إعداد
دراسة في مرحلة ما قبل التنفيذ ،لتحديد عوامل النجاح
في عمليات إعادة التأهيل والمشاريع المحددة التي
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يمكن إدراجها في إطار برنامج االستثمار .وأنجز بنك
أيضا دراسة رائدة في مكناس في
االستثمار األوروبي
ً
المغرب تحدد سبل مساعدة قطاع اإلسكان.
شبكة البرامج اللّوجستية األورومتوسطية
()LOGISMED
تهدف شبكة البرامج اللّوجستية األورومتوسطية
إلى تكوين شبكة من الخبراء والمدربين توجه عملية
التحول في قطاع اللوجستية في المتوسط وتساعد
على إنشاء سوق أورومتوسطية من األخصاّئيين في
مجال اللوجستية .وستكون خطة العمل جاهزة في
سنة  2012بعد عدد من االجتماعات الدولية (الجزائر،
تونس ،برشلونة) المعقودة في  .2011وستنظم
سلسلة من الحلقات الدراسية إلقرار استنتاجات
ونتائج البرنامج ونشرها.
تشجيع االبتكار ودعم تعزيز وتمويل االبتكار في
المتوسط ()IT1
يهدف البرنامج إلى تعميق الدراية بأنظمة االبتكار
الوطنية وتشجيع تطورها وتعزيز المبادرات الرامية إلى
تحسين مهارات المعنيين بمجال االبتكار والمعلومات
المتاحة لهم وتفعيل آليات لتمويل االبتكار.
وفي سنة  ،2011نظمت حلقة عمل بالتعاون مع معهد
البنك الدولي ( )WBIحول الخدمات المقدمة لشركات
االبتكار ،كما ن ُ ّظم مؤتمر بالتعاون مع المفوضية
األوروبية حول تدويل البحوث وتعزيزها.
التعاون مع االتحاد من أجل المتوسط
عزز بنك االستثمار األوروبي تعاونه مع االتحاد من أجل
المتوسط بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع أمانة االتحاد
في برشلونة في كانون الثاني /يناير .2011
ويقدم خبيران من بنك االستثمار األوروبي منتدبان
في األمانة ،االستشارة المالية والدعم على مستوى
السياسة العامة للمساعدة في التنفيذ العملي
ألولويات ومشاريع االتحاد من أجل المتوسط .ويعمالن
على ضمان سهولة التنسيق مع البنك ال سيما في
ما يخص الصالت مع سياسة البنك وعملياته في
المتوسط.
أمانة لتعزيز المشاريع الملموسة
تعمل أمانة االتحاد منذ أيلول /سبتمبر .2010
وتكمن مهمتها األساسية في تحديد المشاريع

األنشطة في

سنة 2011

ما هو "وسم االتحاد من أجل المتوسط"؟
تحمل المشاريع "وسم االتحاد من أجل المتوسط"
بقرار تتخذه بلدان االتحاد من أجل المتوسط
الـ  43باإلجماع .وهو بمثابة إقرار بأن المشروع
مصمم لتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين
في المنطقة األورومتوسطية وي ُعزز عملية
التبادل بينهم وي ُساهم في تحقيق التكامل
اإلقليمي.

صياغة استراتيجية للتنمية الحضرية المستدامة في
المنطقة.
التعاون مع المديرية العامة للمفوضية األوروبية
للمؤسسات والصناعة بشأن ميثاق المؤسسات
منذ سنة  ،2004تسترشد الحكومات الشريكة في
سياستها حيال القطاع الخاص بميثاق المؤسسات.
وهو يشكل منهاج عمل للتعاون األورومتوسطي ،إذ إنه
ثمرة التعاون األورومتوسطي في مجال الصناعة القائم
في إطار عملية برشلونة .وفي هذا اإلطار ،يأتي إسهام
بنك االستثمار األوروبي في تنفيذ الميثاق من خالل
أحد المجاالت المواضيعية للبنك المعني بـ "توفير
التمويل" ،والذي يغطي بيئة االئتمان والتسهيالت
المالية للمؤسسات.

اإلقليمية ودون اإلقليمية وعبر الوطنية وتعزيزها
بغية المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية
والتكامل اإلقليمي في المجاالت ذات األولوية التالية:
مكافحة تلوث المتوسط ،والطرق السريعة البرية
والبحرية ،والحماية المدنية ،والخطة األورومتوسطية
للطاقة الشمسية ،ومبادرة تنمية األعمال التجارية
في منطقة البحر األبيض المتوسط ،والتعليم العالي
والبحث.
وتتألف مجموعة موظفي األمانة من أكثر من 40
خبيرًا منتدبًا من  20بل ًدا من البلدان والمؤسسات
األورومتوسطية .ويضم مجلس إدارتها مسؤولين كبارًا
من بلدان شمال وجنوب المتوسط (وهي في الوقت
الحالي إيطاليا واليونان ومالطا بالنسبة للدول األعضاء
في االتحاد األوروبي ،ومن إسرائيل وفلسطين والمغرب
وتركيا بالنسبة للبلدان الشريكة) .وفي حزيران /يونيو
 ،2011وسم االتحاد من أجل المتوسط أول مشاريعه:
إقامة مرفق لتحلية مياه البحر ونظام توزيع للمياه في
غزة .ووسمت ستة مشاريع في مجاالت النقل والتعليم
العالي والشؤون االجتماعية في وقت الحق من سنة
 .2011وهناك مشاريع عديدة أخرى مدرجة في القائمة
االحتياطية وتعمل األمانة بشكل وثيق مع مروجي
المشاريع بغية توفير التمويل.

دعما أساسيًا
تتلقى أمانة االتحاد من أجل المتوسط (الصورة أدناه)
ً
من فيميب — بنك االستثمار األوروبي في المجاالت ذات األولوية في
المنطقة.

وتقوم األمانة بدور استباقي في تحديد األطر اإلقليمية
واالستراتيجيات القطاعية .وتقود على وجه الخصوص
عملية بناء توافق اآلراء مع الدول األعضاء في االتحاد
من أجل المتوسط لتحديد خارطة الطريق للخطة
األورومتوسطية للطاقة الشمسية والتي ترنو إلى
توفير طاقة إضافية متجددة تبلغ  20جيغاواط
أيضا وزراء التنمية
للمنطقة بحلول سنة  .2020وعهد ً
الحضرية في المنطقة األورومتوسطية لألمانة بمهمة
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فيميب  -بنك االستثمار األوروبي ،نحو جيل
جديد من الشراكات
كان من الواضح أن رغبة فيميب — بنك االستثمار في
أن يكون في صدارة الدعم الدولي المقدم للبلدان
المتوسطية الشريكة ،تعني أنه ليس من بد في
إبرام شراكات جديدة خاصة بالمنطقة تحدي ًدا .ومن
هنا جاء تعاون فيميب — بنك االستثمار األوروبي مع
مملكة إسبانيا لتعزيز االستثمارات المشتركة في
بعض القطاعات بعينها ،ومع دوقية لوكسمبورغ

الكبرى لتنمية التمويل األصغر في تونس ،ومع مرفق
التمويل العربي للبنية التحتية لتشجيع الشراكات
بين القطاعين العام والخاص في منطقة المتوسط،
والمشاركة في الوقت ذاته في المبادرات الم ّتخذة في
إطار شراكة دوفيل ومن جانب فريق العمل المعني
بالتعاون بين االتحاد األوروبي وتونس.

اتفاق شراكة بين بنك االستثمار األوروبي والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي
الدولي ()AECID
في كانون األول /ديسمبر سنة  ،2011وقع كل من بنك االستثمار األوروبي والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي اتفاق شراكة
أطلقت في إطاره المبادرة اإلسبانية لدعم القطاع الخاص في منطقة جنوب المتوسط عن طريق بنك االستثمار األوروبي.
وسيجري تخصيص ما يزيد على  100مليون يورو بصورة فورية لعمليات قائمة على التمويل المشترك تشمل االستثمارات
الحالية أو الجديدة لفيميب في رأس المال المخاطر .وتم كذلك تخصيص  200مليون يورو كتمويل أولي ألداة جديدة متعددة
الشركاء لالستثمار في منطقة جنوب المتوسط ،تعمل كمحفز لجذب المزيد من رؤوس األموال من المساهمين المحتملين
اآلخرين بما فيهم بنك االستثمار األوروبي والدول األعضاء.

التعاون مع حكومة لوكسمبورغ لدعم تنمية التمويل األصغر في تونس
استجابة لدعوة من اإلدارة التونسية ،شرع بنك االستثمار األوروبي ومديرية التنمية والتعاون التابعة لحكومة لوكسمبورغ
في مباحثات بشـأن تنفيذ برنامج بقيمة  4ماليين يورو مدته ثالث سنوات لتنمية أنشطة التمويل األصغر في تونس.
الهدف من البرنامج هو تحسين البيئة التنظيمية وقدرة مؤسسات التمويل األصغر على النمو بصورة ت تِّ سم باالستجابة.
وسيوفر البرنامج أنشطة بناء القدرات والتصنيف االئتماني فض ال ً عن التمهيد لعمليات رأس المال السهمي واالقتراض
المستقبلية في تونس.
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التعاون مع مرفق التمويل العربي للبنية التحتية في مجال الشراكات بين
القطاعين العام والخاص في منطقة المتوسط
أُقيمت شراكة بين بنك االستثمار األوروبي ومرفق التمويل العربي للبنية التحتية( - )AFFIوهي مبادرة من البنك اإلسالمي
للتنمية ( )IsDBومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.
خاص ا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في
وفي إطار هذا السياق ،قدم الصندوق االستئماني الخاص بفيميب برنامج عمل
ً
المنطقة ويهدف لتخصيص مليون دوالر أمريكي في سنة  2012لدعم أنشطة محددة يضطلع بها المرفق المعني بالمساعدة
الفنية ( )TAFوالخاص بمرفق التمويل العربي للبنية التحتية.
وفي كانون الثاني /يناير سنة  ،2012وقع البنك مذكرة تفاهم مع البنك اإلسالمي للتنمية تؤكد على الشراكات بين القطاعين
العام والخاص كمجال تعاون ذي أولوية.

السيد فيليب
دي فونتني
فيف ،بنك
ا ال ستثما ر
ا ألور وبي ،
و ا لسيد
عبد احلميد
التر يكي ،وز ير
ا لتخطيط
و ا لتعا و ن
ا لد و لي
السابق ،تونس.
بر و كسيل
2011

شراكة دوفيل وفريق العمل المعني بالتعاون بين االتحاد األوروبي وتونس
تعد شراكة دوفيل التي أقامتها بلدان مجموعة الثمانية في أيار /مايو  2011من بين التطورات الدولية الرئيسية في منطقة
المتوسط .الهدف منها كفالة استجابة منسقة من المجتمع الدولي للمنطقة .وتكملها ،قاعدة المؤسسات المالية
نشط ا للغاية في إطارها.
الدولية التي يؤدي فيها بنك االستثمار األوروبي دورًا
ً
ويقوم فيميب  -بنك االستثمار األوروبي بدور رئيسي ضمن فريق العمل المعني بالتعاون بين االتحاد األوروبي وتونس وتعهد في
اجتماعه األول بتوفير  800مليون يورو لمشاريع استثمارية ملموسة في البلد وذلك خالل السنوات القليلة القادمة.
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األثر اإلنمائي

يسعى فيميب — بنك االستثمار األوروبي إلى تحسين الحياة اليومية للرجال والنساء في جميع أنحاء المتوسط.

األثر

اإلنمائي
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أثر فيميب — بنك االستثمار األوروبي

على التنمية االجتماعية واالقتصادية

تساهم مشاريع فيميب — بنك االستثمار
األوروبي في التنمية االقتصادية في البلدان
المتوسطية بطرق مختلفة ،تشمل على
سبيل المثال:

عند تقييم أحد المشاريع،
يعطي فيميب — بنك
االستثمار األوروبي األولوية
للعمليات ذات القيمة
المضافة العالية .ويتطلب
ذلك تحقيق التوازن بين
الجوانب المالية واالقتصادية
للمشروع واألثر االجتماعي
واإلنمائي المتوقع إحداثه.
وخالل سنة  ،2011اكتسب
هذا الهدف أهمية متزايدة في
ضوء األولويات الجديدة في
جميع أرجاء المنطقة والتي
برزت في أعقاب الربيع العربي.

إ

ن البلدان المتوسطية الشريكة بحاجة إلى بناء
ثقة المواطنين عن طريق فتح آفاق أفضل لالستقرار
االجتماعي واالقتصادي في المستقبل القريب.
ويتطلب تحقيق هذه التطلعات وجود اقتصاد مزدهر
يوفر فرص العمل وبنية تحتية للنقل مجهزة تجهيزًا
جي ًدا وإمدادات الطاقة والمياه وخدمات الرعاية
الصحية والتعليم.
ويضع فيميب — بنك االستثمار األوروبي خبراته العريضة
في خدمة المنطقة .ومنذ عقد من الزمن ،تجلى التزامه
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خلق فرص عمل ،سواء بطريق مباشر أو غير
مباشر؛
تعزيز قطاعات األعمال التجارية التي تساهم
بصفة رئيسية في التنمية االقتصادية؛
المساعدة في تشجيع ظهور ثقافة جديدة
لمباشرة العمل الحر؛
تيسير التجارة؛
توفير بنية تحتية للنقل وتهيئة بيئة مواتية
لتنمية القطاع الخاص؛
تلبية احتياجات البنية التحتية في قطاع
الطاقة وتوفير خدمات الكهرباء على نحو
يحقق فعالية التكاليف لتلبية الطلب
المتنامي على الخدمات وكفالة أمن
اإلمدادات؛
توفير قدرات إضافية على مستوى التجارة
الدولية وتعزيز التنمية االقتصادية المحلية؛
تسريع عجلة التنمية في المناطق المعنية؛
مساعدة الشركات على النمو والتوسع على
المدى البعيد؛
تيسير التكامل االقتصادي في المناطق
الداخلية األكثر بع ًدا؛
تحسين فرص الحصول على القروض
الصغيرة.

األثر

اإلنمائي

في العمليات التي اضطلع بها في المنطقة إذ بلغ
حجم استثماراته  13بليون يورو في طائفة واسعة من
المشاريع في القطاعات الرئيسية.
وبصرف النظرعن األرقام ،تجدر اإلشارة إلى أن فيميب
دوما إلى تحسين
 بنك االستثمار األوروبي يسعىً
نوعية المشاريع التي يتوالها ،وخاصة ،تأثيرها

على التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان
المتوسطية الشريكة.
خالل سنة  ،2011اعتبر  % 82من أصل  17مشروعً ا
وافيا
استثماريًا أقرتها البلدان المتوسطية الشريكة،
ً
بأعلى مستويات متطلبات البنك.

قياس النتائج

توخيا لتحقيق أثر محدد الهدف بشكل أدق
ً
1

بدأ إطار جديد لقياس النتائج يحل
محل اإلطار القديم لتقييم األثر
االقتصادي واالجتماعي ( ) ESIAF
في ما يتعلق بجميع العمليات التي
تندرج في إطار التفويضات الخارجية
في البلدان الشريكة.
تأتي المحافظة على التراث ضمن أولويات فيميب  -بنك االستثمار األوروبي وتعتبر من
الشواغل الرئيسية في جميع مراحل المشروع.

و

يعزز اإلطار الجديد النهج الذي يتبعه البنك
من أجل تقييم وقياس نتائج وأثر عملياته
وإعداد التقارير وإبالغها في هذا الشأن .وسوف
يساعد هذا على تحسين التقييم المسبق والنتائج
المتوقعة من المشروع ومن ثم تعزيز قدرة البنك

على اإلبالغ بشأن النتائج المتحصلة .وسوف يساعد
أيضا على تبسيط متطلبات العمالء الخاصة
هذا
ً
باإلبالغ من أجل عمليات التمويل المشترك وذلك
بمواءمة مؤشرات النتائج مع مؤسسات مالية دولية
أخرى.

ويستند اإلطار إلى األعمدة الثالثة التالية:
العمود  - 1المساهمة في أهداف تفويض بنك
االستثمار األوروبي وأولويات االتحاد األوروبي

تقييم تناسق المشروع مع أهداف تفويض بنك االستثمار األوروبي وإسهامه في أولويات االتحاد األوروبي واألهداف اإلنمائية
القطرية ،متجاوزًا التركيز الراهن على الصالحية.

العمود  - 2مؤشرات النتائج

حدة الخاصة
استخالص النتائج االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمؤسسية للمشروع باستخدام سلسلة من المؤشرات المو َّ
بكل قطاع .وهو يقيس مدى سالمة العملية وقدرة العملية ومتعهدي رعايتها على تحقيق النتائج المتوقعة.

العمود  - 3مبدأ بنك االستثمار األوروبي الخاص
بإضافية التمويل (المساعدة المجتمعية
المحلية)

تقييم مبدأ بنك االستثمار األوروبي الخاص بإضافية التمويل إلى البدائل السوقية من حيث الناتج المالي واإلسهام الفني,
والهيكلي والقطاعي ،والمعايير والضمان.
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الرصد المادي أثناء

التنفيذ ونتائج المشروع

يعد رصد المشاريع من المقومات الرئيسية لتنفيذها بنجاح .الصورة أعاله لمحطة هديرا لتحلية المياه ،إسرائيل.

ك

ان رصد المشاريع بعد التوقيع ،ليس من
أيضا من الناحية
الناحية المالية فحسب بل
ً
دائما لضمان تحقيق األهداف
المادية ،الحل
ً
المحددة وقت اتخاذ قرار تقديم الدعم ألي مشروع
معيَّن في جميع مراحل دورة المشروع ،ولضمان
التقيد بالضمانات والشروط التي يفرضها البنك.
ُّ
زيادة على ذلك ،يؤدي الرصد أثناء التنفيذ إلى تحسين
النتائج واستخالص الدروس المستفادة في ما يتعلق
بالتقييم والمساعدة الفنية مستقبال ً .ويضطلع
بالرصد المادي خبراء من القطاعات يتابعون جميع
المسائل ذات الصلة بالمشاريع ،بما في ذلك
شروط الصرف .ويضم هذا النهج اإلبالغ العادي من
المقترضين/مروجي المشاريع مع القيام بزيارات
ميدانية أثناء التنفيذ واستعراض إنجاز المشروع،
وهو ما يجري االضطالع به بعد سنة من بداية تنفيذ
العمليات.
وخضع لهذه العمليات الخاصة باستعراض المشاريع
بعد إنجازها في سنة  ،2011ثالثة عشر مشروعً ا في
خمسة من بلدان فيميب (مصر ،إسرائيل ،المغرب،
تونس ،سوريا) في قطاعات المياه والطاقة والنقل.
قيما في التنمية
وساهمت المشاريع جميعها
ً
إسهاما ً
االقتصادية للمنطقة ،مضيفة قيمة في الوقت نفسه
من خالل تحسينات في البيئة وفي المجتمعات
المحلية.
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وأسفرت عملية استعراض المشاريع بعد إنجازها عن
دروس هامة كثيرة ،سوف تؤدي إلى مزيد من تحسينات
في عمليات أخرى.
وكانت الدروس المستفادة القابلة لالقتباس خالل تنفيذ
هذه المشاريع تتمثل فيما يلي:
•يمكن تحقيق تكاليف استثمار تنافسية إذا ما قام
مروِّج للمشروع له خبرة في القطاع باستخدام
استراتيجيات مبتكرة للمشتريات؛
•ينبغي النظر في الحاجة إلى وحدة إدارة للمشروع/
وحدة تنفيذ للمشروع أثناء مرحلة التنفيذ ،وينبغي
إنشاؤها حيثما كان ذلك ضروريًا؛
•تتطلب التغييرات المتكررة في الموظفين لدى
منظمات مروجي المشاريع عنصر إدارة (نقل
المعرفة)؛
•بغية زيادة تحسين نوعية االستعراضات بعد إنجاز
المشاريع ،ينبغي إعداد بعثات لديها استبيانات
تفصيلية بشأن المسائل العالقة الرئيسية؛
•معرفة تقنية حديثة وتحليل متعمق لجميع جوانب
المشروع (التقني والمالي واالقتصادي) تعتبر حقً ا
أساسيا منذ مرحلة التقييم.
ً

األثر

اإلنمائي

محطات لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة في مصر
تلبي هذه المشاريع الطلب المتزايد على الكهرباء بتكلفة تنافسية من خالل تكنولوجيا الدورة المركبة الحديثة ترتب آثارًا بيئية منخفضة .وتستخدم
أيضا في ترشيد استخدام الطاقة في جميع أنحاء البالد.
المحطات الغاز الطبيعي المحلي كوقود مما يُسهم ً

وقد ساهمت مشاريع الغاز والكهرباء في تنمية البنية
األساسية فائقة األهمية للطاقة وفي زيادة األمن
والموثوقية في اإلمدادات في المنطقة ،مع تلبية الطلب
المتزايد .وعملت مشاركة بنك االستثمار األوروبي
(بما في ذلك المساعدة التقنية) على زيادة قدرة مروِّج
المشروع على التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وأسفرت مشاريع النقل عن حدوث تغييرات في الفائض
االقتصادي لمستعملي النقل ،ليس هذا فحسب
أيضا أن تحوَّلت هذه الفوائد المباشرة إلى
بل حدث
ً
فوائد تجارية إقليمية .واشتملت هذه الفوائد على
وفورات في الوقت لقطاعات األعمال التجارية ،وتعزيز
موصولية األسواق على المستويين المحلي واإلقليمي،
وتنمية األراضي على المستوى المحلي ،وازدياد معدالت
السياحة .وقد تحققت هذه اآلثار االقتصادية ألن
استثمارًا في النقل أدّى إلى حدوث تغيير في األسعار
وسلوك المستهلكين (على المستوى الفردي والمستوى
التجاري).
وتسنى بفضل أحد المشاريع اجتذاب إحدى المناطق
الريفية لصناعة جديدة ،وخلق فرص وظائف وتحصيل
إيرادات ضريبية.
مشروع الطريق الرئيسي العابر من الشمال إلى الجنوب في
تونس ()Autoroute du Sud
كان المشروع جز ًءا من محور مخطط للعبور من الشمال إلى الجنوب
وتضمن ممر مركبات ذا
في البرنامج الوطني لطرق السيارات الرئيسية،
َّ
مسارين وله خمسة أماكن استبدال (بما في ذلك أكشاك تحصيل رسم
المرور) ،ومكانان لالستراحة ،وكذلك معدات خاصة بالمرور والسالمة
أساسيا في استراتيجية
واالتصال .وكان تطوير طريق السيارات عنصرًا
ً
الحكومة للتعجيل بتنمية المنطقة الجنوبية من الجمهورية التونسية.

واشتملت مشاريع المياه والنفايات على مجموعة
متنوعة من القطاعات الفرعية ،بد ًءا من مرافق إدارة
النفايات الصلبة ،وتقوية شبكة مياه الغمام والعواصف
وشبكة مياه المجارير إلى مرافق تحلية المياه المالحة.
وعملت كلها على تخفيف حدة المشاكل البيئية
اإلقليمية ،وطوَّرت قطاع إعادة التدوير على المستوى
ويسرت إعادة استخدام المياه المستعملة.
اإلقليميَّ ،
مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف
الصحي في إسرائيل
تم تنفيذ هذه المشاريع قبل موعد االستكمال المحدد وفي إطار
الميزانية المعتمدة .وكانت إسرائيل قد وضعت إستراتيجية إلدارة المياه
يمكن أن تستخدمها بلدان المنطقة كنموذج .وفي الوقت الحالي ،يُعاد
استخدام حوالي  ٪80من جميع مياه الصرف الصحي المجمعة .وال تعزز
مرافق تحلية المياه توافر المياه الصالحة للشرب بوجه عام فحسب بل
صممت للمساعدة على تحديد التوازن الكلي لنسب الملح في المياه
ُ
المعالجة.
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بدعمه لمشاريع الطاقة ،يساعد فيميب — بنك االستثمار األوروبي في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.
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المشاريع وقطاعات

االستثمار

المشاريع وقطاعات االستثمار
الطاقة
من المتوقع أن تواصل الزيادة الحادة في الطلب على الطاقة ،ال سيما على الكهرباء ،ارتفاعها خالل السنوات
المقبلة نتيجة للنمو االقتصادي والديموغرافي.
يأتي تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأمن إمدادات الطاقة ضمن أولويات فيميب-بنك االستثمار
األوروبي الذي ينسق تمويل الخطة األورومتوسطية للطاقة الشمسية.
ومنذ  ،2002خصص فيميب — بنك االستثمار األوروبي  5.1بليون يورو لقطاع الطاقة.

مصر
تحسين إمدادات الكهرباء في مصر
المشروع :محطة كهرباء شمال الجيزة (:)ii
المبلغ 50 :مليون يورو
قرضا بقيمة  50مليون يورو للشركة القابضة لكهرباء مصر
قدم البنك ً
( /)EEHCشركة القاهرة إلنتاج الكهرباء ( )CEPCلتركيب توربينات الغاز
الثالثة بقدرة  750ميغاواط تعمل بنظام الدورة المركبة ( )CCGTوذلك
في محطة كهرباء شمال الجيزة.
سيساعد هذا المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ،ال
سيما من خالل توفير طاقة إضافية لشركة توزيع الكهرباء في القاهرة.
أيضا على زيادة كفاءة الوقود المستخدم في توليد الطاقة
وسوف يساعد ً
الكهربائية في البالد بتكلفة منخفضة ومن خالل تكنولوجيا صديقة
للبيئة .وسيوفر المشروع  200وظيفة دائمة خالل الفترة 2017 — 2012
التي يستغرقها بناء المحطة.
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النقل
الزم ا لتحقيق
تعد إقامة شبكات النقل المتكاملة والفعالة بين ضفتي البحر األبيض المتوسط شرطً ا ً
التنمية االقتصادية المستدامة في المنطقة.
ومنذ سنة  2002قدم البنك  2.5بليون يورو للنقل البري والبحري والنقل في المناطق الحضرية والنقل
بواسطة السكك الحديدية في المنطقة.

يقدم فيميب — بنك االستثمار األوروبي الدعم لتيسير حركة السير في المتوسط.

تونس
تحسين الطرق التونسية
المشروع :تحديث شبكة الطرق
المبلغ 163 :مليون يورو
قرضا بقيمة 163مليون يورو لوزارة النقل والتجهيز /اإلدارة
قدم البنك ً
واﻟﻄﺮﻗﺎت ألعمال البناء والتحسين وإعادة تأهيل شبكة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺴﻮر
ّ
ّ
الطرق الرئيسية في البالد بما في ذلك الطرق اإلقليمية.
وسيساهم المشروع بشكل كبير في التنمية االقتصادية في المناطق
المحرومة من خالل تيسير الوصول إليها وخلق فرص التوظيف في البلد،
بل وسيحسن من سالمة الطرق من خالل التصدي للحوادث في المناطق
المعروفة باسم "النقاط السوداء" .ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع
 2500وظيفة خالل فترة التشييد (.)2014-2011
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المشاريع وقطاعات

االستثمار

المياه والبيئة
اليزال  %60من المناطق الحضرية في جنوب وشرق المتوسط حيث يبلغ عدد السكان  100000نسمة ،تلقي
بمخلفاتها من المياه المستعملة مباشرة في البحر .وتشكل النفايات البلدية والمياه المستعملة في
المناطق الحضرية والتلوث الصناعي  %80من إجمالي التلوث في البحر األبيض المتوسط.
ويشارك البنك مشاركة واسعة في مبادرة "آفاق  "2020التي أطلقتها المفوضية من أجل إزالة التلوث من
المتوسط بحلول سنة  2020من خالل التصدي لهذه المصادر الثالثة للتلوث.
ومنذ سنة  ،2002خصص فيميب — بنك االستثمار األوروبي ما يربو على  1.3بليون يورو لقطاع المياه في
المنطقة.

إسرائيل
التصدي لشح المياه
المشروع :محطة سوريك لتحلية المياه
المبلغ 142 :مليون يورو
قرضا بقيمة  142مليون يورو
قدم فيميب — بنك االستثمار األوروبي ً
إلسرائيل لتصميم وتشييد محطة لتحلية مياه البحر بالتناضح
العكسي ( )SWROتبلغ طاقتها اإلنتاجية  150مليون متر مكعب في
السنة.
يكمن الهدف الرئيسي من المشروع في تعزيز توافر موارد المياه في
منطقة تعاني من شحها .من شأن تحلية المياه تعزيز استدامة قطاع
المياه في إسرائيل من خالل المساعدة على سد الفجوة بين العرض
والطلب في مجال المياه .وسيوفر المشروع  1400وظيفة خالل الفترة التي
يستغرقها بناء المحطة ( .)2013 — 2010

تحسين وفرة المياه
المشروع :محطة ميكوروت أشدود لتحلية المياه
المبلغ 120 :مليون يورو
قرضا قيمته  120مليون يورو لشركة
قدم فيميب  -بنك االستثمار األوروبي ً
ميكوروت للتنمية ذات المسؤولية المحدودة ( )MDEلبناء محطة لتحلية مياه
البحر بالتناضح العكسي في أشدود تبلغ طاقتها اإلنتاجية  100مليون متر
مكعب في السنة.
رئيسيا من برنامج تحلية المياه اإلسرائيلي
عنصرا
ويمثل هذا المشروع
ً
ً
والخطة االنتقالية الرئيسية ( )2010-2002لتنمية قطاع المياه والتي
يكمن هدفها األساسي في زيادة وفرة المياه في هذه المنطقة التي تعاني
من شحها .وسيجري توفير  48وظيفة خالل الفترة التي يستغرقها إعداد
المشروع.
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الصناعة
يؤدي االستثمار في القطاع الصناعي إلى زيادة فرص العمل للشباب والموارد البشرية الماهرة ويوفر منتجات
عالية الجودة تتوافق مع المعايير الدولية والبيئية والتجارية.
ومنذ سنة  ،2002وفر فيميب  -بنك االستثمار األوروبي  1.6بليون يورو لتطوير قطاع الصناعة بما في ذلك،
المستحضرات الصيدالنية والبناء والمواد الكيميائية.

األردن
الحفاظ على القيمة المضافة الصناعية في األردن
المشروع :الشركة األردنية الهندية لألسمدة
المبلغ 81 :مليون يورو
قرضا بلغ  81مليون يورو إلى الشركة األردنية
قدم بنك االستثمار األوروبي ً
الهندية لألسمدة بغية تعزيز القيمة المضافة لعمليات اإلنتاج في مجال
صناعة الفوسفات.
وبالنسبة لألردن ،هناك حاجة ماسة لالستثمارات في هذه الصناعة
الرئيسية التي من شأنها أن تولد عائدات تصدير كبيرة قد تصل إلى 2
بليون يورو خالل عمر المشروع الذي سيكون بمثابة عامل حفاز لتنمية
االقتصاد وزيادة المهارات والخبرات المحلية .وسيوفر المشروع  600فرصة
عمل مباشرة و 750فرصة عمل مؤقتة.

تونس
تعزيز التوظيف في قطاع صناعي رئيسي في تونس
المشروع :المضيلة ،سوبر فوسفات ثالثي ()TSP
المبلغ 140:مليون يورو
قرضا بقيمة  140مليون يورو للمجموعة الكيميائية التونسية
منح البنك ً
( )GCTلبناء معمل إلنتاج السوبر فوسفات الثالثي ( )TSPفي المضيلة.
سيسهم المشروع بشكل كبير في النشاط االقتصادي المحلي من خالل
خلق مجموعة متنوعة من الوظائف داخل منطقة قفصة التي تعاني في
الوقت الحالي من ارتفاع معدالت البطالة .وسيمتد األثر البيئي للمشروع
ليشمل صفاقس ،وهي منطقة صنفت بأنها "نقطة ساخنة" من جانب
"برنامج االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث في
البحر األبيض المتوسط" وآلية عمله الخاصة بإعداد وتنفيذ المشاريع،
أفق  . 2020وسيوفر المشروع نحو  500وظيفة طوال السنوات الثالث التي
سيستغرقها بناء المعمل.
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المشاريع وقطاعات

االستثمار

سيواصل فيميب — بنك االستثمار األوروبي دعم القطاع الخاص وتنمية الصناعة كوسيلة مهمة لتشجيع النمو االقتصادي .مصنع لألسمنت في أبو زعبل ،مصر.

المغرب
تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الفوسفات المغربي
المشروع :تحديث المكتب الشريف للفوسفاط
المبلغ 200 :مليون يورو
قرضا بلغت قيمته  200مليون يورو إلى المكتب الشريف
منح البنك ً
للفوسفاط ،بهدف تحديث وتوسيع واحدة من أكبر الشركات الصناعية
في المغرب.
وسيسهم هذا المشروع في تحسين القدرة التنافسية للشركة وضمان
التزام أكبر بالمعايير البيئية ،ال سيما في ما يتعلق باالنبعاثات التي
تطلقها في الغالف الجوي وذلك من خالل تحديث مرافق المكتب الشريف
للفوسفاط .وسيوفر هذا المشروع  530وظيفة إضافية مباشرة ودائمة.
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خطوط ائتمان للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
دائم ا أولوية بالنسبة
ظل دعم تنمية القطاع المصرفي المحلي في البلدان المتوسطية الشريكة يشكل ً
لفيميب — بنك االستثمار األوروبي.
ومنذ نشأته في سنة  ،2002قدم فيميب — بنك االستثمار األوروبي للمصارف المحلية خطوطً ا ائتمانية
بلغت  1.1بليون يورو لدعم مشاريع القطاع الخاص في المنطقة.

لبنان
تعزيز المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في لبنان
المشروع :تسهيالت القطاع الخاص ()iii
المبلغ 30 :مليون يورو
قرضا بمبلغ  30مليون يورو إلى ثالثة بنوك خاصة مختارة في لبنان (بنك عودة ،بنك
قدم بنك االستثمار األوروبي ً
سوسيتيه جنرال في لبنان ( ،)SGBLالبنك اللبناني للتجارة) لتمكينها من تقديم تمويل طويل األجل للمشاريع
التي تنفذها المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في لبنان .واحتذا ًء بنموذج القروض العالمية المباشرة
التي وفرتها "الحافظة الخاصة بفيميب" سنة  2005لبنك بيبلوس والمشروعين األول والثاني لتسهيالت
القطاع الخاص ،نجح البنك في أن يستعيض القطاع المصرفي اللبناني عن القروض الشاملة المقدمة من
خالل عمليات الوساطة التمويلية (أي بموجب ضمانات تكفلها الدولة) ،بالقروض الشاملة (المستقلة) التي
تتيحها "الحافظة الخاصة بفيميب" للبنوك الشريكة بغية احتواء ما قد يحدث من ديون سيادية ثقيلة بدون
ذلك .ومول البنك من خالل هذه العمليات ما يقرب من  200مشروع ،مما وفر  6000وظيفة.
ومن المنتظر أن يساهم المشروع ،المشتمل على تدابير لدعم القطاع الخاص وتنمية المؤسسات الصغيرة
ومتوسطة الحجم ،في تنمية االقتصاد السوقي وتشجيع االستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز التجارة
أيضا على خلق  530وظيفة إضافية مباشرة ودائمة.
العالمية .وسيساعد المشروع ً

الشركة الصناعية لألجهزة واآلالت الكهربائية ،تونس.
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المشاريع وقطاعات

االستثمار

رأس المال السهمي الخاص
بخالف القروض طويلة األجل ،يوفر فيميب — بنك االستثمار األوروبي ،للمؤسسات الخاصة ،التمويل على
رؤوس أموال سهمية و/أو أشباه رؤوس األموال السهمية مما يفتح الطريق أمام االستثمارات في القطاع
أيض ا أدوات تمويل بديلة للوفاء باحتياجات االستثمار على
الخاص المحلي .ويقدم بنك االستثمار األوروبي ً
المستوى المحلي.
ومنذ سنة  ،2002بلغت عمليات رأس المال السهمي الخاص التي يتوالها البنك 400 ،مليون يورو تقري ًب ا.

على المستوى اإلقليمي
دعم البنية التحتية في جميع أنحاء المتوسط
المشروع :صندوق " "InfraMedللبنية التحتية
المبلغ 39.02 :مليون يورو
خالل سنة  ،2011قدم بنك االستثمار األوروبي تمويال بقيمة  39.02لصندوق
" "InfraMedليضاف بذلك إلى التمويل األول الذي سبق أن قدمه للصندوق
في سنة  2010بقيمة  50مليون يورو .والهدف من صندوق " "InfraMedهو
دعم مشاريع البنية التحتية المستدامة في مجاالت التخطيط الحضري
والطاقة والنقل على جانبي المتوسط .أنشأ بنك االستثمار األوروبي
صندوق " "InfraMedبالتعاون مع صندوق الودائع واألمانات وصندوق" Cassa
 " depositi e Prestitiوفي إطار الشراكة مع مؤسسات مالية في البلدان
الشريكة (صندوق اإليداع والتدبير في المغرب (  )CDGواﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻫﻴﺮﻣﺲ في مصر).
بدأ الصندوق برأس مال قدره  385مليون يورو والهدف أن يصل حجمه إلى 1
بليون يورو .وينوي صندوق اإليداع والتدبير في المغرب (  )CDGواﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﺲ في مصر توفير رؤوس أموال مماثلة على المستوى
المحلي في بلدانهما.

تحفيز رأس المال السهمي في شمال أفريقيا
المشروع :الصندوق الثاني للنمو الرأسمالي في شمال أفريقيا
المبلغ 10 :ماليين يورو
قرضا قيمته  10ماليين يورو لشركة
قدم فيميب — بنك االستثمار األوروبي ً
االستثمار الرأسمالي الدولي ( ،)CIIوهي شركة ذات مسؤولية محدودة،
لدعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في شمال أفريقيا.
وستشجع هذه العملية تنمية القطاع الخاص ال سيما صناعة أسهم
أيضا في تعزيز التكامل االقتصادي في
رأس المال الخاص الناشئة وتساعد ً
البلدان المتوسطية الشريكة في شمال أفريقيا.
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الهيكل التنظيمي والموظفون
الهيكل التنظيمي لقسم فيميب — بنك االستثمار
األوروبي
نائب المدير العام  -إدارة العمليات خارج االتحاد األوروبي والبلدان
المرشحة لالنضمام إليه
Claudio CORTESE

شعبة المغرب العربي
Alain NADEAU

شعبة الشرق األدنى
Javier GUTIÉRREZ
DEGENEVE

مكتب تونس

مكتب القاهرة

Robert FEIGE

Jane MACPHERSON

مكتب الرباط

وحدة المساعدة الفنية

Guido PRUD’HOMME
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شعبة العمليات الخاصة
Angus MACRAE

Stefan KERPEN

2011

شعبة السياسات العامة
والصناديق االستئمانية
Ioannis KALTSAS

الهيكل التنظيمي

والموظفون

الفريق التابع لمكتب القاهرة

الفريق التابع لمكتب الرباط

فريق مكرس بالكامل للعمل من أجل المتوسط

الفريق التابع لمكتب تونس

فريق فيميب —
بنك االستثمار
األوروبي

ُي

عنى قسم فيميب — بنك االستثمار األوروبي
بالعمليات في البلدان المتوسطية الشريكة وهو
يندرج تحت إدارة العمليات خارج نطاق االتحاد
األوروبي والبلدان المرشحة لالنضمام إليه.
يتألف قسم فيميب — بنك االستثمار األوروبي من 52
موظفً ا وينقسم إلى شعبتين جغرافيتين تغطيان
مناطق المغرب العربي والشرق األدنى ،إحداهما أفقية
تُعنى بعمليات رأس المال السهمي الخاص والتمويل
األصغر واألخرى تُعنى بالسياسة العامة والصناديق
االستئمانية.

شبكة فيميب — بنك االستثمار األوروبي
تقوم مكاتب فيميب — بنك االستثمار األوروبي المحلية
الثالثة في القاهرة والرباط وتونس بدور أساسي .فهي
تحدد فرص المشاريع الجديدة وتيسر تنفيذ ورصد
عمليات المساعدة الفنية وتنسق العمل مع السلطات
العامة المحلية ومباشري األعمال والبنوك التجارية
والروابط المهنية.
وفي إطار تعزيز دعمه لالتحاد من أجل المتوسط ،انتدب
بنك االستثمار األوروبي خبيرين للعمل مع أمانة االتحاد
أيضا ممثل في مارسيليا يعمل
في برشلونة .وللبنك ً
على تنسيق األنشطة التي يضطلع بها في إطار مركز
التكامل المتوسطي.
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برنامج التدريب الداخلي:

تشجيع المواهب الشابة في المتوسط
4

1

5

2

6
7

ص
ُ

مم برنامج التدريب الداخلي الخاص بفيميب —
بنك االستثمار األوروبي لبناء القدرات البشرية
في البلدان المتوسطية الشريكة من خالل
توفير فرص لشباب الخريجين في المنطقة الكتساب
الخبرات العملية في بيئة دولية متعددة الثقافات.
منذ سنة  ،2007استقبل برنامج التدريب الداخلي الذي
يموله الصندوق االستئماني لفيميب — بنك االستثمار
األوروبي 55 ،من المهنيين الشباب (حتى نهاية سنة .)2011
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وينقل متدربو فيميب — بنك االستثمار األوروبي
خبراتهم ومعرفتهم بالمنطقة المتوسطية .وفي
المقابل ،يوفر لهم البرنامج خبرة واسعة ويفتح لهم
آفاقًا جديدة .وتختار الغالبية العظمى من المتدربين
تعزيز خبرتهم الدولية من خالل تعميق دراستهم
وتدريباتهم المهنية وخبراتهم العملية بهدف العودة
إلى بلدانهم وتطبيق الخبرات المكتسبة في الخارج.

الهيكل التنظيمي

والموظفون

متدربو فيميب — بنك االستثمار األوروبي الحاليون

البلد

االسم

السن

التعليم

اللغات

القسم

الخطط المستقبلية
(المهن ،الدراسات)

1

المغرب

هدباء رحالي

23

ماجستير ،مراجعة
الحسابات والرقابة اإلدارية

العربية ,الفرنسية,
اإلنجليزية ,اإلسبانية

إدارة المشاريع

الحصول على درجة
ماجستير ثانية موجهة
للبحث العلمي ،بغية
التقدم بطلب للحصول
على درجة الدكتوراه

2

المغرب

فاطمة الزهراء راشيدي

24

اإلجازة في إدارة األعمال
(اإلدارة المالية)

الفرنسية ,اإلنجليزية,
العربية ,األلمانية

اإلدارة العامة لالستراتيجيات ترغب في العمل في
مكتب مغربي داخل إحدى
المؤسسات الدولية

3

مصر

ليلي السعدي

23

بكالوريوس اقتصاد وعلوم
سياسية

العربية ,اإلنجليزية,
الفرنسية

مركز التكامل المتوسطي
بمرسيليا — قسم فيميب
— بنك االستثمار األوروبي -
شعبة السياسات العامة
والصناديق االستئمانية

التقدم بطلب للحصول
على ماجستير في التنمية
الدولية سواء في أوروبا
أو مصر بغية العمل في
إحدى المنظمات الدولية

4

مصر

نورا عبد الباري

24

بكالوريوس اقتصاد وعلوم
سياسية

العربية ,اإلنجليزية,
الفرنسية

إدارة المعامالت وإعادة
الهيكلة

التقدم بطلب للحصول
على درجة الماجستير في
العلوم المالية ،والتخطيط
لبناء مستقبل مهني في
المؤسسات المالية

5

تركيا

توجوس جولسن جوكان 25

بكالوريوس في العلوم
المالية والمصرفية

اإلنجليزية ,الفرنسية,
التركية

قسم إدارة المخاطر

التقدم بطلب للحصول
على ماجستير إدارة
أعمال والعمل في القطاع
المصرفي

6

تركيا

إيالي كيرت

28

مرشح لنيل درجة الدكتوراه
في االقتصاد

التركية ,اإلنجليزية,
الفرنسية ,اإليطالية,
األلمانية

قسم فيميب — بنك
االستثمار األوروبي -
شعبة السياسات العامة
والصناديق االستئمانية

العمل في إحدى
المنظمات الدولية

7

سوريا

فراس ديب

32

ماجستير في الدراسات
األوروبية

العربية ,اإلنجليزية

إدارة المشاريع

بناء مستقبل مهني يتفق
مع خلفياتي وخبرتي في
الشؤون األوروبية
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المرفقات

50

51

.1قائمة العمليات الموقع عليها
()31/12/2011 — 1/10/2002

59

.3قائمة العمليات المعتمدة في إطار الصندوق
االستئماني الخاص بفيميب — بنك االستثمار األوروبي

56

.2قائمة العمليات المعتمدة في إطار صندوق
الدعم الخاص بفيميب — بنك االستثمار األوروبي
حتى نهاية كانون األول /ديسمبر 2011

60
60

.4اإلصدارات
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المرفقات

الم وقع عليها
-1قائمة العمليات ُ
()31/12/2011 — 1/10/2002
بدأ تشغيل صندوق دعم المساعدات الفنية الخاص بفيميب في النصف الثاني من سنة .2003

 1تشرين األول /أكتوبر حتى نهاية 2002

البلد

المنطقة

الجزائر

المغرب العربي الشركة الجزائرية لألسمنت

66.00

المغرب

المغرب العربي المكتب الوطني للكهرباء  -مشروع
الربط الكهربائي II
المغرب العربي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
 - IVحماية البيئة
المغرب العربي الطريق السريع في الجنوب
صندوق االستثمار المباشر المصري
الشرق األدنى

المغرب
تونس
مصر
المجموع

اسم المشروع

القيمة
بالمليون يورو عام/خاص
خاص

طبيعة العملية

القطاع

قرض -
الخاص رأس المال السهمي الصناعة

120.00

عام

قرض

الطاقة

16.00

عام

قرض

البيئة

77.50
5.90
285.40

عام
خاص

النقل والبنية التحتية
قرض
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

توقيعات 2003

القيمة
بالمليون يورو عام/خاص

البلد

المنطقة

اسم المشروع

الجزائر
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب

المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي

46.0
التعمير بعد الزلزال
110.00
طرقات المغرب IV
الصرف الصحي في المدن المغربية  -وجدة 30.00
30.00
التدريب المهني -المغرب
4.00
مواني المغرب II

المغرب

المغرب العربي رابطات االئتمان الصغير

عام
عام
عام
عام
عام

الصناعة
الطاقة

45.00

عام

29.00

خاص

قرض

304.50

خاص

قرض

عام

قرض

الطاقة

رأس المال السهمي
الخاص
قرض
قرض
قرض

القطاع المالي

خاص

قرض

القطاع المالي

خاص

رأس المال السهمي
الخاص

القطاع المالي

تونس
تونس

المغرب العربي

مصر

الشرق األدنى

مصر

الشرق األدنى

150.00

مصر

الشرق األدنى

ريجينا للصناعات الغذائية

0.60

خاص

األردن
األردن
سوريا

الشرق األدنى
الشرق األدنى
الشرق األدنى

39.70
26.20
35.40

سوريا

الشرق األدنى

التعليم في األردن
الطريق الدائري لعمان
ميناء طرطوس
تمويل
الحجمالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة 27.40

عام
عام
عام

إقليمي

النقل والبنية التحتية

قرض

المغرب العربي

المجموع

قرض

الطاقة

51.00

تونس

إقليمي

القطاع المالي
رأس المال البشري

عام

المغرب العربي

Averroès Finance

قرض
قرض
قرض
قرض
قرض
رأس المال السهمي
الخاص
قرض
قرض

10.00

3.50
1 189.30

البلد

القيمة
بالمليون يورو عام/خاص

المنطقة

اسم المشروع

الجزائر

المغرب العربي

المغرب

المغرب العربي

المغرب

المغرب العربي

المغرب

المغرب العربي

الشركة الجزائرية لألسمنت  -المرحلة 12.50 II
المكتب الوطني للكهرباء  -مزرعة
رياح طنجة
71.00
البنية التحتية لإلسكان االجتماعي
المكتب الوطني للكهرباء  -مكافحة
40.00
التلوث في محطة المحمدية

80.00

X

القطاع المالي

رأس المال البشري
النقل والبنية التحتية X
النقل والبنية التحتية X
X

5

توقيعات 2004

طبيعة العملية

1

فيميب
دعم
المساعدة الفائدة
الفنية

النقل والبنية التحتية X
النقل والبنية التحتية
X
البيئة
رأس المال البشري
النقل والبنية التحتية

137.00
110.00

تونس
تونس

0

طبيعة العملية

خاص
عام

المغرب العربي
المغرب العربي

X

القطاع

خاص

قرض شامل للمؤسسات التونسية III
Santé Tunisie
الشركة التونسية للغاز والكهرباء
 تونسشركة النقل بتونس  -المترو الخفيف
لمدينة تونس II
 Tunisacierألشغال الصلب
محطة إدكو لتسييل الغاز الطبيعي —
المادة  18من التسهيالت
محطة النوبارية لتوليد الطاقة الكهربائية
التي تعمل بنظام الدورة المركبة II

فيميب
دعم
المساعدة الفائدة
الفنية

القطاع

فيميب
دعم
المساعدة الفائدة
الفنية

خاص

قرض

الصناعة

عام

قرض

الطاقة

عام

قرض

النقل والبنية التحتية X

عام

قرض

X

البيئة
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المغرب

المغرب العربي

المغرب
المغرب
تونس
تونس

المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي

تونس

المغرب العربي

تونس

المغرب العربي

تونس

المغرب العربي

مصر

الشرق األدنى

مصر

الشرق األدنى

مصر

الشرق األدنى

مصر
األردن

الشرق األدنى
الشرق األدنى

لبنان

الشرق األدنى

لبنان
سوريا
إقليمي
المجموع

الشرق األدنى
الشرق األدنى
إقليمي

الصرف الصحي في المدن متوسطة
الحجم (صافي)
رابطات االئتمان الصغير II
 Weldomالمغرب
الطرق ذات األولوية III
الطرق ذات األولوية IV
الصرف الصحي في المدن المغربية —
موقع تبرورة
قرض شامل لصندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية
الشركة الوطنية للسكك الحديدية
التونسية IV
مصر للطيران II
مصنع الغاز الطبيعي المسال في دمياط
— تسهيالت يوروميد II
محطات توليد الكهرباء في طلخا
والكريمات
قرض شامل لتنمية القطاع الخاص
خط غاز إقليمي
قرض متعدد القطاعات من خالل
الوساطة التمويلية
المياه المستعملة في جنوب لبنان
محطة كهرباء دير علي
صندوق أفريكا إنفيست

البيئة

20.00

عام

قرض

10.00
0.50
65.00
40.00

خاص
خاص
عام
عام

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
النقل والبنية التحتية
قرض
النقل والبنية التحتية
قرض

34.00

عام

قرض

البيئة

25.00

خاص

قرض

القطاع المالي

20.00

عام

قرض

النقل والبنية التحتية

290.00

عام

قرض

النقل والبنية التحتية

188.40

خاص

قرض

الطاقة

160.00

عام

قرض

الطاقة

60.00
89.70

خاص
عام

قرض
قرض

القطاع المالي
الطاقة

60.00

خاص

قرض

القطاع المالي

45.00
200.00
4.00
1515.10

عام
عام
خاص

البيئة
قرض
الطاقة
قرض
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

توقيعات 2005

القيمة
بالمليون يورو عام/خاص

البلد

المنطقة

اسم المشروع

الجزائر

المغرب العربي

المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
تونس
تونس
تونس
مصر

المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
الشرق األدنى

مصر

الشرق األدنى

مشروع التأجير التمويلي بالمغرب
العربي
الطرق السيارة  - IVالمرحلة (ب)
الطرق القروية II
صناديق رأس المال المخاطر في شمال أفريقيا
أغرام إنفيست
Atlas Eden
Société Immobilière de la Mer
مجمعات العلوم
قرض شامل للمؤسسات التونسية IV
قرض شامل مجمعات العلوم في تونس
محطة إدكو لتسييل الغاز الطبيعي II
المصرية للغازات الطبيعية — (جاسكو)
خطوط أنابيب الغاز III
الصندوق االئتماني لضمان االستثمارات
تحديث الشبكة الكهربائية
الطرق السريعة اللبنانية
قرض شامل لبنك بيبلوس
المياهالمستعملةفيمنطقةبيروتالكبرى
محطة كهرباء دير الزور
المشروع الريفي لالتصاالت

غزة /الضفة الغربية الشرق األدنى
غزة /الضفة الغربية الشرق األدنى
الشرق األدنى
لبنان
الشرق األدنى
لبنان
الشرق األدنى
لبنان
الشرق األدنى
سوريا
الشرق األدنى
سوريا
المجموع

10.00

خاص

30.00
60.00
5.00
4.60
0.20
5.00
80.00
120.00
60.00
234.40

عام
عام
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
خاص

طبيعة العملية

القطاع

البلد
المغرب
المغرب

المغرب العربي
المغرب العربي

المغرب

المغرب العربي

المغرب
تونس

المغربالعربي
المغرب العربي

الصرف الصحي في حوض سبو
الصندوق المغربي للبنية التحتية
المكتب الوطني للكهرباء  -كهربة
الريف II
الصحة
الديوان الوطني للتطهير IV -
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X

X

X

6

3

فيميب
دعم
المساعدة الفائدة
الفنية

قرض
قرض
رأس المال السهمي الخاص
رأس المال السهمي الخاص
رأس المال السهمي الخاص
رأس المال السهمي الخاص
قرض
قرض
قرض
قرض

النقل والبنية التحتية
النقل والبنية التحتية X
القطاع المالي
القطاع المالي
القطاع المالي
القطاع المالي
X
الصناعة
X
القطاع المالي
X
القطاع المالي
الطاقة

40.40

عام

قرض

الطاقة

10.00
45.00
60.00
50.00
60.00
200.00
100.00
1 174.60

خاص
عام
عام
خاص
عام
عام
عام

X
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
X
الطاقة
قرض
النقل والبنية التحتية X
قرض
القطاع المالي
قرض
البيئة
قرض
X
الطاقة
قرض
النقل والبنية التحتية X
قرض
9

القيمة
بالمليون يورو عام/خاص

المنطقة

X

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

توقيعات 2006

اسم المشروع

X

40.00
10.00

عام
خاص

X

طبيعة العملية

القطاع

البيئة
قرض
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

170.00

عام

قرض

الطاقة

70.00
40.00

عام
عام

قرض
قرض

رأس المال البشري
البيئة

X

1

فيميب
دعم
المساعدة الفائدة
الفنية

X

X

X
X

X

المرفقات

تونس
تونس
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
إسرائيل
سوريا
إقليمي  -متوسطي
إقليمي  -متوسطي
إقليمي  -متوسطي
إقليمي  -متوسطي
المجموع

المغرب العربي الشركة التونسية للغاز والكهرباء —
محطة غانوش
المغرب العربي منظمة إندا العالم العربي )(ENDA
مشروع التحكم في التلوث الصناعي
الشرق األدنى
في مصر II
محطتا كهرباء العطف وسيدي كرير
الشرق األدنى
 - EMXمصنع إنتاج مادة الميثانول
الشرق األدنى
خط أنابيب غاز الوجه القبلي في مصر
الشرق األدنى
حورس أجريفند
الشرق األدنى
صندوق بيلتون ()Beltone
الشرق األدنى
برنامج القروض للبيئة
الشرق األدنى
المياه والصرف الصحي في المناطق
الشرق األدنى
القروية في دمشق
إقليمي
صندوق يورومد
 متوسطيإقليمي
صندوق يورومينا ()EuroMena
 متوسطيالصندوق المغاربي لالستثمار في رأس
إقليمي
المال II
 متوسطيإقليمي
صندوق () SGAM Kantara
 -متوسطي

114.00

عام

قرض

الطاقة

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

0.80

خاص

40.00

خاص

قرض

130.00
164.20
50.00
8.50
5.60
200.00

عام
خاص
عام
خاص
خاص
عام

الطاقة
قرض
الصناعة
قرض
الطاقة
قرض
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
البيئة
قرض

45.00

عام

قرض

10.10

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

10.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

10.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

10.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

القطاع المالي /البيئة

البيئة

1 128.20

البلد

المنطقة

الجزائر
المغرب

المغرب العربي
المغرب العربي

المغرب

المغرب العربي

المغرب
تونس
تونس
تونس
تونس
مصر
إسرائيل
لبنان
لبنان

المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
الشرق األدنى
الشرق األدنى
الشرق األدنى
الشرق األدنى

سوريا

الشرق األدنى

إقليمي/متوسطي

إقليمي/
متوسطي
إقليمي/
متوسطي
إقليمي/
متوسطي

الشركة الجزائرية للعصائر
طرقات المغرب V
المكتب الوطني للكهرباء — مشاريع
توليد الطاقة الكهرومائية II
صندوق ميزانين الرأسمالي — المغرب
زيادة سعة خط أنابيب ترانسميد
قرض شامل للشركات التونسية V
صندوق رأس المال األولي التونسي
منظمة أندا العالم العربي () ENDA
محطتا كهرباء العطف وسيدي كرير
مشروع محطة هديرا لتحلية المياه
تسهيالت القطاع الخاص
صندوق The Building Block Equity
التمويل الثاني للشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم

إقليمي/متوسطي
إقليمي/متوسطي
المجموع

القيمة
بالمليون يورو عام/خاص
2.00
180.00

خاص
عام

طبيعة العملية

القطاع

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
النقل والبنية التحتية
قرض

150.00

عام

قرض

الطاقة

6.00
185.00
200.00
2.00
2.00
130.00
108.50
170.00
5.0

خاص
خاص
خاص
خاص
خاص
عام
خاص
خاص
خاص

رأس المال السهمي الخاص
قرض
قرض
رأس المال السهمي الخاص
رأس المال السهمي الخاص
قرض
قرض
قرض
رأس المال السهمي الخاص

80.0

خاص

قرض

القطاع المالي

خاص

7.5

خاص

الصندوق الخاص بمنطقة المتوسط

15.0

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

1251.00

مصر
مصر
مصر
مصر

الشرق األدنى
الشرق األدنى
الشرق األدنى

إسرائيل

الشرق األدنى

إسرائيل

الشرق األدنى

األردن

الشرق األدنى

x
X

X

X

6

توقيعات 2008

الشرق األدنى

4

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

تعزيز شبكات الغاز الخاصة بالشركة
القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
صندوق بيلتون ميدكاب
صندوق سفينكس إلعادة الهيكلة
بيلتون كابيتال II
( European Pharma R&Dتسهيالت
المشاركة في المخاطر)
مدإنفستن (تسهيالت المشاركة في
المخاطر)
الطريق الدائري في عمان (ب)

X

فيميب
دعم
المساعدة الفائدة
الفنية

القطاع المالي
الطاقة
القطاع المالي
القطاع المالي
القطاع المالي
الطاقة
البيئة
القطاع المالي
القطاع المالي

ألترميد

البلد

X

X

صندوق بيبلوس لرأس المال السهمي
الخاص

المنطقة

X

X

8.0

اسم المشروع

X

7

توقيعات 2007

اسم المشروع

X
X

القيمة
بالمليون يورو عام/خاص

طبيعة العملية

القطاع

250.00

عام

قرض

الطاقة

12.50
13.00
5.00

خاص
خاص
خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

فيميب
دعم
المساعدة الفائدة
الفنية

29.73

خاص

قرض

الصناعة

3.33

خاص

قرض

الصناعة

36.92

عام

قرض

النقل والبنية التحتية X
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لبنان

الشرق األدنى

المغرب

المغرب العربي

المغرب
المغرب
المغرب
المغرب

المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
إقليمي/
ألترميد (ب)
متوسطي
إقليمي/
صندوق يورومينا II
متوسطي
مشروع محطة دير علي الثانية للكهرباء
الشرق األدنى
إنشاء أول مؤسسة للتمويل األصغر
الشرق األدنى
في سوريا
المغرب العربي الشركة التونسية للغاز والكهرباء —
محطة غنوش لتوليد الكهرباء (ب)
المغرب العربي الشركة التونسية للغاز والكهرباء II
(النقل والتوزيع)
المغرب العربي المجموعة الكيميائية التونسية -
التأهيل البيئي
المغربالعربي الطرق ذات األولوية V

إقليمي /متوسطي
إقليمي /متوسطي
سوريا
سوريا
تونس
تونس
تونس
تونس
المجموع

تسهيالت القطاع الخاص )BOB( II
المكتب الوطني للكهرباء -شبكات
الطاقة الكهربائية II
صندوق الكربون الخاص بالمغرب
صندوق ماسينسيا
ميناء طنجة المتوسط الثاني
الطرق القروية III

52.00

خاص

قرض

القطاع المالي
الطاقة

170.00

عام

قرض

6.50
12.00
40.00
60.00

خاص
خاص
خاص
عام

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
النقل والبنية التحتية
قرض
النقل والبنية التحتية x
قرض

3.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

x

13.00

خاص

275.00

عام

قرض

2.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

الطاقة

86.00

عام

قرض

الطاقة

60.00

عام

قرض

الطاقة

55.00

خاص

قرض

الصناعة

110.00
1294.98

عام

قرض

النقل والبنية التحتية

توقيعات 2009

البلد

المنطقة

مصر

الشرق األدنى

مصر

الشرق األدنى

مصر
مصر
إسرائيل

الشرق األدنى
الشرق األدنى
الشرق األدنى

إسرائيل

الشرق األدنى

األردن

الشرق األدنى

القيمة
بالمليون يورو عام/خاص

اسم المشروع
قرض بالعملة المحلية لصالح جمعية
رجال األعمال والمستثمرين لتنمية
المجتمع المحلى بالدقهلية
الشركة المصرية لتطوير نظم الخدمات
(جيرونيل)
برنامج خدمات المياه والصرف الصحي
مشروع مزرعة رياح بمنطقة خليج الزيت
مشروع توسيع محطة هديرا لتحلية المياه
كيماويات إسرائيل -البحث والتنمية في
مجال الكيماويات (تسهيالت المشاركة
في المخاطر)
نظم نقل المياه بين الجنوب والشمال
مشروع خدمات الصرف الصحي والمياه
في كسروان
طرقات المغرب VI
قرض إطاري لقطاع التعليم في المغرب
تمويل وسيط لشركة رينو في طنجة
ترام الرباط ـ سال
صندوق مينا لالستثمار المشترك
()MENA
صندوق رأس المال المخاطر للشرق
األوسط

لبنان

الشرق األدنى

المغرب
المغرب
المغرب
المغرب

المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب العربي
إقليمي/
متوسطي
إقليمي/
متوسطي
إقليمي/
صندوق Swicorp Intaj Capital II
متوسطي
تمويل معمل أسمنت في سوريا
الشرق األدنى
تمويل مشاريع البنية األساسية للبلديات
الشرق األدنى
والبيئة في سوريا
المغرب العربي مطار النفيضة حمامات الدولي
المغرب العربي الطريق السريع صفاقس وقابس
المغرب العربي الشركة التونسية الهندية لألسمدة

إقليمي /متوسطي
إقليمي /متوسطي
إقليمي /متوسطي
سوريا
سوريا
تونس
تونس
تونس
المجموع

طبيعة العملية

القطاع

2.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

3.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

70.00
50.00
21.90

عام
عام
خاص

قرض
قرض
قرض

البيئة
الطاقة
البيئة

56.30

خاص

قرض

الصناعة

البلد
الجزائر
مصر

المغرب العربي خط أنابيب ميدغاز ()Medgaz
استثمارات لنقل الكهرباء في مصر
الشرق األدنى
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4

165.76

خاص

قرض

70.00

عام

قرض

البيئة

225.00
200.00
100.00
15.00

عام
عام
خاص
عام

قرض
قرض
قرض
قرض

النقل
الصحة ،التعليم
الصناعة
النقل

X

10.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

5.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

10.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

104.86

خاص

قرض

الصناعة

50.00

عام

قرض

البيئة

X

70.00
234.00
130.00
1 592.82

خاص
عام
خاص

قرض
قرض
قرض

النقل
النقل
الصناعة

X

500.00
260.00

خاص
عام

طبيعة العملية

القطاع

قرض
قرض

الطاقة
الطاقة

1

فيميب
دعم
المساعدة الفائدة
الفنية

البيئة

القيمة
بالمليون يورو عام/خاص

المنطقة

x

X

توقيعات 2010

اسم المشروع

X

4

0

فيميب
دعم
المساعدة الفائدة
الفنية
X

المرفقات

346.40
مصفاة الشركة المصرية للتكرير
الشرق األدنى
مصر
300.00
محطة كهرباء شمال الجيزة
الشرق األدنى
مصر
5.00
Nile River Logistic
الشرق األدنى
مصر
الصندوق الفلسطيني للنمو الرأسمالي 5.00
غزة /الضفة الغربية الشرق األدنى
قرض للتمويل األصغر مقدم إلى
(المجموعة) 1.50
الشرق األدنى
لبنان
الجمعية اللبنانية للتنمية
5.00
الصندوق اللبناني للنمو الرأسمالي
الشرق األدنى
لبنان
220.00
المغرب العربي طرقات المغرب VII
المغرب
المغرب العربي ميناء
طنجة المتوسط الثاني  -البنية 200.00
المغرب
التحتية
إقليمي/
15.00
صندوق أرغان للبنية التحتية
إقليمي /متوسطي متوسطي
إقليمي/
0.98
أنفراميد
إقليمي /متوسطي متوسطي
إقليمي/
10.00
Vantage Regional Mezz Fund
إقليمي /متوسطي متوسطي
ﻣﺷروع
اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺑﺎدرة أﻓق 55.00 2020
الشرق األدنى
سوريا
ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ
130.00
الرعاية الصحية في سوريا II
الشرق األدنى
سوريا
119.00
المغرب العربي شبكة السكك الحديدية السريعة
تونس
—
والكهرباء
للغاز
التونسية
الشركة
194.00
تونس
المغرب العربي محطة سوسة لتوليد الكهرباء
—
والكهرباء
للغاز
التونسية
الشركة
185.00
تونس
المغرب العربي النقل والكهرباء IV
2551.88
المجموع

خاص
عام
خاص
خاص

الصناعة
قرض
الطاقة
قرض
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

خاص
عام

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي
النقل
قرض
النقل

خاص

قرض

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

عام

قرض

البيئة

X

عام
عام

قرض
قرض

الصحة ،التعليم
النقل

X

عام

قرض

الطاقة

عام

قرض

الطاقة
3

توقيعات 2011

البلد

المنطقة

اسم المشروع

المغرب العربي المكتب الشريف للفوسفاط
المغرب
المغرب العربي تحسين الطرق التونسية I
تونس
المغرب العربي المضيلة ،سوبرفوسفات ثالثي
تونس
محطة كهرباء شمال الجيزة II
الشرق األدنى
مصر
إقليمي  -متوسطي إقليمي
صندوق أنفراميد ()Inframed B
 متوسطيصندوق رأس المال المخاطر في شمال
إقليمي
أفريقيا
إقليمي  -متوسطي -متوسطي
محطة سوريك لتحلية المياه
الشرق األدنى
إسرائيل
محطة ميكوروت أشدود لتحلية المياه
الشرق األدنى
إسرائيل
تسهيالت القطاع الخاص III
الشرق األدنى
لبنان
الشركة األردنية الهندية لألسمدة
الشرق األدنى
األردن
المجموع

القيمة
بالمليون يورو عام/خاص

طبيعة العملية

القطاع

200.00
163.00
140.00
50.00

خاص
عام
عام
عام

قرض
قرض
قرض
قرض

الصناعة
النقل
الطاقة
الطاقة

39.02

خاص

رأس المال السهمي الخاص البنية التحتية

10.00

خاص

رأس المال السهمي الخاص القطاع المالي

142.00
120.00
30.00
81.00
975.02

خاص
خاص
خاص
خاص

المياه
المياه
القطاع المالي
القطاع المالي

قرض
قرض
قرض
قرض
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0

فيميب
دعم
المساعدة الفائدة
الفنية
X

2011
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.2قائمة العمليات المعتمدة في إطار صندوق الدعم
الخاص بفيميب حتى نهاية كانون األول /ديسمبر 2011
إجراءات تمديد فترات مشاريع المساعدة الفنية و ُ ِض َعت في االعتبار ،حيثما انطبق ذلك ،في السنة عندما تم التوقيع على المشروع ذي الصلة ،وال يُع َت َبر هذا
بمثابة عملية جديدة في السنة عندما تم التوقيع على تمديد فترة المشروع.
توقيعات 2004

البلد

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

البلد

الجزائر

عملية المساعدة الفنية

مصر
مصر
مصر

وزارة النقل

200

وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية
وزارة الصحة
وزارة المالية
الديوان الوطني للتطهير
وزارة المالية

عملية المساعدة الفنية

مروِّج المشروع

قيمة العقد باأللف يورو

مصر

برنامج بناء القدرات للقطاع المالي

لبنان
لبنان
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
سوريا
سوريا
سوريا
سوريا
تونس
تونس
تونس
المجموع

56

الوكالة الوطنية للطرق السريعة
وزارة المالية
وزارة المالية
جمهورية مصر العربية
بنك بيبلوس  -لبنان
صندوق اإليداع والتدبير
بنك االستثمار األوروبي
وزارة النقل

851
1 373
570
780
200
48
198
110
2 895
100
160
779
199
8 513

مساعدة فنية للطرق السريعة اللبنانية
وحدة إدارة المشروع لخدمات الصرف الصحي في جنوب لبنان
وحدة إدارة المشروع لخدمات الصرف الصحي
برنامج تجديد المستشفيات وإعادة التنظيم في المملكة المغربية مع تحديث إدارة
المستشفيات
أغادير  -دراسة جدوى بشأن عملية إعادة تدوير مياه الصرف الصحي
أغادير  -تحديث الخطة األساسية  -آفاق 2025
وجده  -تقييم األثر البيئي
مشروع أغادير لمياه الصرف الصحي  -مكافحة مشاكل الروائح الكريهة والتآكل بسبب
انبعاثات كبريتيد الهيدروجين
المحمدية والخبرة الفنية االستشارية
تحليل االنبعاثات من محطة توليد كهرباء
ّ
لتحسين الوضع
برنامج تدريب يرك ِّز على اإلدارة وتنظيم المرافق  -المرحلة األولى
التكيف
إدارة صافي  -دراسة األثر البيئي والمشورة لتخطيط عملية
ُّ
دراسة جدوى تمهيدية من أجل مشروع المياه والصرف الصحي في ريف دمشق
دراسة جدوى تمهيدية لمشروع المياه والصرف الصحي في ريف الزبداني
إعداد مدينة صناعية في دمشق ومشروع معالجة المياه والمياه المستعملة
دراسة جدوى الستحداث خيارات جديدة من أجل االستثمار في القطاع الخاص
وحدة إدارة المشروع  -جمعية الدراسات واإلدارة للسواحل الشمالية لمدينة صفاقس
اإلشراف على األشغال  -جمعية الدراسات وإدارة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس
مساعدة فنية من أجل إنشاء وتطوير خمسة مجمعات للعلوم في تونس

المغرب

سوناطراك

50

إنشاء شركة رأس المال اإلنمائي :وجود بنك االستثمار األوروبي في فريق التوجيه في
الشركة
وحدة تنفيذ المشروع
التعمير بعد الزلزال  -وحدة تنفيذ المشروع
التعمير بعد الزلزال  -دعم وكاالت الرقابة الفنية
محطات الضخ
إنشاء صندوق استثمار
القطاع المالي  -دراسة قانونية
الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب العربي
المساعدة الفنية من أجل المرحلة األولى في ميناء طرطوس
مساعدة فنية من أجل المرحلة الثانية في ميناء طرطوس  -مساعدة فنية لتقييم
العطاءات
المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الخاصة بالقطاع الخاص
عمليات تفتيش قبل الشحن
تبادل تغطية المخاطر (صندوق إعادة توزيع الرسوم المالية)
بعثة تقييم المشاريع التابعة للديوان الوطني للتطهير مموَّلة من بنك االستثمار األوروبي
إنشاء رأسمال ابتدائي أوَّلي

الوكالة الوطنية الجزائرية للطرق السريعة  -وحدة إدارة المشروع
إعادة تحديد خطة إدارة النفايات الصلبة البلدية في مدينة البويرة وتحديد الدعم الفني
ومتطلبات التدريب على المستوى الوطني
دراسة خاصة بالوضع األمثل بشأن توربينات الغاز التي تعمل بنظام الدورة المركبة
مساعدة فنية إلى بنك تنمية الصادرات
مساعدة فنية للبنك األهلي المصري

الجزائر

مروِّج المشروع

قيمة العقد باأللف يورو
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الوكالة الوطنية للطرق السريعة

2 996

وزارة البيئة

149

شركة الكهرباء المصرية
بنك تنمية الصادرات في مصر
البنك األهلي المصري
المصارف المصرية ،صناديق رأس المال السهمي الخاص
وغيرها من المؤسسات المالية
مجلس التنمية والتعمير
مجلس التنمية والتعمير
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء RADDEO

114
198
200
1 249
1 211
1 000

وزارة الصحة

199

الوكالة المستقلة للخدمات المتعددة
الوكالة المستقلة للخدمات المتعددة
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء RADDEO

195
195
174

الوكالة المستقلة للخدمات المتعددة

79

المكتب الوطني للكهرباء

195

2 201

100
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء RADDEO
196
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء RADEES
199
وزارة اإلسكان
200
وزارة اإلسكان
200
وزارة اإلسكان
496
وزارة المالية
جمعية الدراسات وإدارة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس 2 412
جمعية الدراسات وإدارة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس 2 556
2 088
وزارة التعليم العالي والبحث والتكنولوجيا
18 802

المرفقات

توقيعات 2006

البلد

الجزائر
مصر
مصر
األردن
لبنان
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
سوريا
سوريا
سوريا
سوريا
سوريا
سوريا
تونس
تونس
تونس
تونس
المجموع
توقيعات 2007

البلد

مصر
األردن
األردن
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
إقليمي
سوريا
سوريا
سوريا
سوريا
سوريا
المجموع

عملية المساعدة الفنية

مروِّج المشروع
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تنفيذ خطة إدارة مخلّفات النفايات الصلبة البلدية في والية وهران
تمويل القطاع الخاص في مصر  -تحديد الثغرات وإمكانية عمليات رأس المال المخاطر
مساعدة فنية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مصر
دراسة جدوى للمرحلة  2والمرحلة  3من طريق عمان الدائري
الدعم التشغيلي لصندوق جديد لرأس المال السهمي الخاص
دراسة جمركية لمشروع وجدة للصرف الصحي
البنية األساسية لإلسكان االجتماعي  -مساعدة فنية لشركة العمران القابضة
دراسة التمويل بالغ الصغر في المغرب
مشروع دراسة اختصاصات القطاع الصحي
مساعدة فنية إلدارة الطرق والمرور من أجل البرنامج الريفي الوطني الثاني للطرق
تمويل القطاع الخاص في المغرب وتونس  -تحديد الثغرات وإمكانية عمليات رأس المال
المخاطر
الصغر في مصر ،وغزة والضفة الغربية ،واألردن ،ولبنان ،وسوريا  -تحديد
دراسة التمويل بالغ ِ
األدوات المناسبة
التمويل بالغ الصغر في الجزائر والمغرب وتونس  -تحديد األدوات المناسبة
تقييم متوسط األجل لصندوق الدعم الخاص بفيميب
دراسة بشأن التعريفات الجمركية في ما يتعلق بقطاع المياه في سوريا
مشروع المياه والمرافق الصحية في ريف دمشق  -دراسة هيدرولوجية
استعراض وتقييم االحتياجات المستقبلية لخدمات السرطان
مساعدة فنية إلى ميناء طرطوس
دعم لوحدة إدارة المشروع في المؤسسة العامة السورية لالتصاالت
دراسة جدوى لتطوير خيارات جديدة من أجل المرحلة الثانية في استثمارات القطاع
الخاص
قرضا
تدريب مديري الجمعية التونسية لالستثمار برأس المال المخاطر التي تتلقّ ى ً
مشروطا ً ”لدعم القطاع الخاص“ في إطار صندوق رأس المال المخاطر
مساعدة فنية إلى القطاع المالي التونسي لتمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم
 المرحلة األولى  -صياغة االختصاصاتبرنامج المساعدة الفنية من أجل الوسطاء الماليين لبنك االستثمار األوروبي في تونس
تعزيز منظمة أندا العالم العربي ()ENDA

وزارة البيئة
وزارة المالية
الهيئة المصرية لشؤون البيئة
وزارة اإلسكان واألشغال العامة
بنك بيبلوس  -لبنان
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (وجدة)
وزارة اإلسكان والتعمير
وزارة المالية
وزارة الصحة
إدارة الطرق والمرور

199
137
200
2 000
166
75
3 429
5
180
1 484

وزارة المالية

183

وزارة المالية

200

وزارة المالية
المفوضية األوروبية/بنك االستثمار األوروبي
وزارة اإلسكان والتعمير
وزارة البيئة والسلطات المحلية
وزارة الصحة
وزارة النقل
المؤسسة العامة السورية لالتصاالت

147
165
142
178
140
1 025
3 000

وزارة المالية

1 004

الجمعية التونسية لالستثمار برأس المال المخاطِر

98

المصارف الوسيطة

30

مصارف وسيطة
منظمة أندا العالم العربي ()ENDA

1 110
200
15 497

عملية المساعدة الفنية

مروِّج المشروع

قيمة العقد باأللف يورو

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

الهيئة المصرية لشؤون البيئة
وزارة األشغال
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
وزارة الصحة
وزارة الصحة

2 771
1 998
199
1 000
194

المكتب الوطني للكهرباء

176

الوكالة المستقلة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء في تادلة 192
الوكالة المستقلة للخدمات المتعددة في أغادير
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الشاوية
صندوق ميزانين الرأسمالي
مشروع المكتب الوطني للكهرباء

50
169
195
198

بنك االستثمار األوروبي

198

وزارة اإلدارة المحلية والبيئة
وزارة البيئة والسلطات المحلية
وزارة البيئة والسلطات المحلية
محافظة دمشق
المؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء

70
3 401
3 903
2 468
200
17 382

التقرير السنوي لـ "فيميب"
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توقيعات 2008

البلد

غزة/الضفة الغربية

المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
سوريا
سوريا
سوريا
المجموع

توقيعات 2009

البلد

عملية المساعدة الفنية

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

وزارة الصحة

6 695

وزارة الصحة

1 554

وزارة المالية

200

وسطاء ماليون

2 800
14 050

عملية المساعدة الفنية

مروِّج المشروع

قيمة العقد باأللف يورو

المغرب
المغرب

صندوق الكربون الخاص بالمغرب
دراسة  -خط سريع بين القنيطرة وطنجة
مساعدة فنية لتنفيذ مشاريع وفورات في الطاقة "المراجعة الحسابية المثلى" (Audit
)Optima
مشروع مراجعة سالمة الطرق  -المرحلة السادسة من الطريق السريع بين الدار البيضاء
والرباط
برنامج االستثمار المعني بالقضاء على المصادر الرئيسية للتلوث في البحر المتوسط -
مرفق إعداد وتنفيذ المشروع
مساعدة فنية لمرافق الرعاية الصحية
مساعدة فنية إلعداد مشروع مياه الشرب ومياه الصرف الصحي في مدينة بانياس

سوريا

مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في ريف مدينة حلب

تونس

مساعدة مع تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع االستثمار وبرنامج المساعدة الفنية
التابع للديوان الوطني للتطهير
مساعدة فنية إلى شركة تونس للطرقات السريعة من أجل طريق السيارات بين صفاقس
وقابس

المغرب
المغرب
إقليمي
سوريا
سوريا

تونس
المجموع
توقيعات 2010

البلد

مصر
األردن
المغرب
سوريا
سوريا
تونس
تونس
المجموع

عملية المساعدة الفنية

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

توقيعات 2011

البلد

لبنان
لبنان
المغرب
األردن
تونس
تونس
تونس
تونس
المجموع

عملية المساعدة الفنية

مساعدة فنية لدعم مشروع المياه والصرف الصحي في جنوب لبنان
دراسة جدوى من أجل مرفق تمويل كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة
برنامج المكتب الوطني للكهرباء للتقييم البيئي االستراتيجي  -برنامج صرف صحي
دراسة جدوى من أجل شركة المياه األردنية (مياهنا) (MOSP) 2
دراسة من أجل الطرق السريعة القيروان ،سيدي بوزيد ،القصرين ،وقفصة
دراسة جدوى من أجل الطريق الدائري لتونس الكبرى
مساعدة فنية لهيئة الطرق السريعة بشأن رسوم المرور
دراسة جدوى لدعم مشروع قطاع النقل في صفاقس

المبلغ اإلجمالي

58

مروِّج المشروع

الهيئة الفلسطينية للطاقة والموارد الطبيعية

قيمة العقد باأللف يورو

200

المكتب الوطني لمياه الشرب

1 391

المكتب الوطني للموانئ الجوية

162

المكتب الوطني لمياه الشرب

1 048

شركة أكاسا ACASA
المكتب الوطني للسكك الحديدية

83
199

المكتب الوطني للكهرباء

179

الشركة المغربية لطرق السيارات

75

بنك االستثمار األوروبي

6 198
233
200

وزارة الصحة
وزارة اإلسكان والتعمير
وزارة
اإلسكان والتعمير وشركة مياه الشرب والصرف الصحي 2 137
في حلب
الديوان الوطني للتطهير

2 535

شركة تونس للطرقات السريعة

35
11 874

مروِّج المشروع

قيمة العقد باأللف يورو

مروِّج المشروع

قيمة العقد باأللف يورو

شركة استشارات هندسية وعلمية بيئية واقتصادية (195 )COWI
180
المملكة األردنية الهاشمية
1 924
وزارة الصحة في المغرب
3 907
وزارة اإلدارة المحلية والبيئة
3 606
المؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء
1 163
المكتب الوطني للصرف الصحي
915
شركة تونس للطرقات السريعة
11 890

جمهورية لبنان  -مجلس التنمية والتعمير
بنك لبنان
المكتب الوطني لمياه الشرب
المملكة األردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية التونسية
الهيئة التونسية للطرق السريعة
الجمهورية التونسية

850
115
131
187
3960
2110
146
545
8 044

106 052

التقرير السنوي لـ "فيميب"
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المرفقات

.3قائمة العمليات المعتمدة في إطار الصندوق
االستئماني الخاص بفيميب — بنك االستثمار األوروبي
البلد

اسم العملية

الجزائر
مصر
األردن

الميزانية تاريخ موافقة جمعية
باأللف الصندوق االستئماني
لفيميب
يورو

القطاع

النوع

المالية
حضري
النقل

دراسة
دراسة
مساعدة فنية
رأس المال
السهمي الخاص
دراسة
مساعدة فنية

دراسة حصول الشركات الصغيرة على األشكال المستدامة للتمويل الخارجي
دراسة لتنفيذ إعداد المشروع في إطار برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة
دراسة الخطة الرئيسية للطرق السريعة

195
200
2 093

أيار /مايو 2005
نيسان /أبريل 2011
أيلول /سبتمبر 2008

األردن

صندوق رأس المال من أجل النمو في األردن

5 000

أيلول /سبتمبر 2010

المغرب
المغرب

وفورات طويلة األجل
اإلدارة الخاصة وتشغيل ن ُظم الري العامة في بلدان فيميب :اختبار في المغرب

180
1 000

المغرب

شبكة حاضنات

300

تشرين الثاني /نوفمبر  2005المالية
كانون األول /ديسمبر  2006البيئة والمياه
المؤسسات الصغيرة
حزيران /يونية 2009
ومتوسطة الحجم
كانون األول /ديسمبر  2009تنمية حضرية
تشرين األول /أكتوبر  2009تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
تكنولوجيا المعلومات
نيسان /أبريل 2010
واالتصاالت
المالية
كانون الثاني /يناير 2005
الطاقة
أيار /مايو 2005
المالية
أيار /مايو 2005
النقل
أيار /مايو 2005
الطاقة
آذار /مارس 2006
المالية /التدريب
آذار /مارس 2006
السياحة
تموز /يولية 2006
المالية
تموز /يولية 2006
كانون األول /ديسمبر  2006الطاقة
البيئة والمياه
آذار /مارس 2007
الطاقة والبيئة
آذار /مارس 2007
تشرين الثاني /نوفمبر  2007التمويل بالغ الصغر
تشرين الثاني /نوفمبر  2007تنمية حضرية
جميع القطاعات
آذار /مارس 2008
المالية
آذار /مارس 2008
جميع القطاعات
آذار /مارس 2008
السياحة /الطاقة
أيلول /سبتمبر 2008
المؤسسات الصغيرة
نيسان/أبريل 2009
ومتوسطة الحجم
جميع القطاعات
نيسان /أبريل 2009
الطاقة
نيسان /أبريل 2009
جميع القطاعات
نيسان /أبريل 2009
تكنولوجيا المعلومات
نيسان /أبريل 2010
واالتصاالت
النقل
نيسان /أبريل 2010
تشرين األول /أكتوبر  2010النقل
حضري
نيسان /أبريل 2011

المغرب
غزة/الضفة
الغربية
غزة/الضفة
الغربية
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي

عملية تعمير في مكناس/المدينة

400

صندوق رأس المال المخاطر للشرق األوسط

5 000

تقديم مساعدة فنية إلى حاضنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين

195

تحسين كفاءة تحويالت العمال
آلية مالية لتطوير الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة
برامج دعم القطاع المالي  -مركز المساعدة التقنية للشرق األوسط
احتياجات لوجستية في البلدان المتوسطية الشريكة :إمكانية تطوير شبكة برامج لوجستية
تحديد مشروع آلية التنمية النظيفة في بلدان فيميب
برنامج التدريب الداخلي في إطار فيميب
تحليل استراتيجيات وسياسات السياحة في بلدان فيميب
استعراض خدمات المالية التجارية القائمة للتجارة األورو متوسطية
إمكانية إنتاج الوقود الحيوي
تحديد وإزالة العقبات أمام االستخدام الموسع لمياه الفضالت في الزراعة
برنامج دراسة في المرحلة الثانية باستخدام الخطة الزرقاء ()Blue Plan
استعراض األثر االقتصادي واالجتماعي للتمويل بالغ الصغر
استراتيجيات إلعادة إحياء مراكز المدن في منطقة البحر المتوسط
نافذة توزيع في ما يتعلق بدراسات الصندوق االستئماني الخاص بفيميب
برامج دعم القطاع المالي  -المرحلة الثانية لمركز المساعدة التقنية للشرق األوسط
اإلطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة فيميب
برنامج دراسة باستخدام الخطة الزرقاء

200
200
500
597
195
690
200
80
199
200
180
70
185
450
500
750
850

إقليمي

مبادرة تنمية األعمال التجارية في البحر المتوسط

199

إقليمي
إقليمي
إقليمي

تعزيز الشراكة مع المنتدى األوروبي المتوسطي لمعاهد العلوم االقتصادية
الخطة المتوسطية للطاقة الشمسية
مركز التواصل والتعلُّم متعدد الشركاء

400
189
500

إقليمي

ُسبل االتصال على نطاق التردُّد العريض لبلدان فيميب

500

إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي
إقليمي

شبكة البرامج اللوجستية األورومتوسطية
الطرق البحرية
برنامج استثمار لتطوير مدن البحر المتوسط بحلول عام ( 2030مبادرة المدن العتيقة)
برنامج إعداد مشروع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في المناطق الحضرية في
البلدان المتوسطية الشريكة
تعبئة إمكانات صناديق االستثمارات السيادية لدى بلدان الخليج من أجل البلدان المتوسطية الشريكة
الخدمات المالية المتنقلة في البلدان المتوسطية الشريكة
إمكانات التمويل الوسيط لخلق الوظائف في البلدان المتوسطية الشريكة

1 000
195
400

إقليمي

دعم لبدء انطالق مركز التنمية األورومتوسطية من أجل المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم 250

أيار /مايو 2011

إقليمي

تنفيذ مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في إطار المبادرة المتوسطية
المتعلقة بتغير المناخ

200

أيلول /سبتمبر 2011

إقليمي

المالية

مساعدة فنية
دراسة
رأس المال
السهمي الخاص
مساعدة فنية
دراسة
دراسة
مساعدة فنية
دراسة
دراسة
مساعدة فنية
دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
حلقات دراسية
مساعدة فنية
دراسة
مساعدة فنية
دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
دراسة
مساعدة فنية
مساعدة فنية

200

نيسان /أبريل 2011

الطاقة

230
200
235

نيسان /أبريل 2011
نيسان /أبريل 2011
نيسان /أبريل 2011

المالية
المالية
المالية
المؤسسة
المتوسطة مساعدة فنية
وصغيرة الحجم

دراسة
دراسة
دراسة

الطاقة

مساعدة فنية

تونس

صندوق رأسمال ابتدائي

2 000

تموز /يولية 2006

المالية

تونس
تونس

مساعدة فنية متصلة بصندوق رأس المال االبتدائي
تالؤم المنتجات المالية مع تحويالت العمال

125
490

تموز /يولية 2006
حزيران /يونية 2008

رأس المال
السهمي الخاص
مساعدة فنية
مساعدة فنية

تونس

شبكة مستثمرين خاصين في األعمال التجارية الصغيرة

160

حزيران /يونية 2009

تونس

اإلصالح الديمقراطي والتنمية االقتصادية في تونس :تحديد األولويات لخلق فرص العمل وتوليد
النمو
تعزيز تنظيم رأس المال السهمي الخاص والخبرة الفنية المؤسسية في تونس

المالية
المالية
المتوسطة
المؤسسة
مساعدة فنية
وصغيرة الحجم

تونس
المبلغ اإلجمالي

200

نيسان /أبريل 2011

المالية

مساعدة فنية

100
28 382

أيلول /سبتمبر 2011

المالية

مساعدة فنية
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 .4اإلصدارات
تتاح إصدارات فيميب على الموقع الخاص ببنك االستثمار األوروبي على اإلنترنت ،www.eib.org/publications :تحت عنوان .MED/FEMIP

 .5مسرد المصطلحات واالختصارات
AECID
AFD
AFFI
ASCAME
ASEAN 5
CCGT
CDC
CDG
CEPC
CII
CIS
CMI
EBRD
EC
EEHC
EIB
EMITEC
ENP
ENPC
ENP-MED mandate

ESIAF
EU
EUR
FDI
FEMIP
FTF
GCT
GDP
GIZ
IFC
IFIs
IMF
IsDB
KfW
LOGISMED
MDE
MENA
MPCs
MSP
NIF
OCP
OECD
PPP
RDI
REM
SMEs
SGBL
STA
SWRO
TA
TAF
TSP
UNDP
UfM
USD
WBI

60

الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي
الوكالة الفرنسية للتنمية
مرفق التمويل العربي للبنية التحتية
جمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية
رابطة أمم جنوب شرق آسيا
توربينات الغاز التي تعمل بنظام الدورة المركبة
صندوق الودائع واألمانات
صندوق اإليداع والتدبير في المغرب
شركة القاهرة إلنتاج الكهرباء
االستثمار الرأسمالي الدولي
رابطة الدول المستقلة
مركز التكامل المتوسطي
المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير
المفوضية األوروبية
الشركة القابضة لكهرباء مصر
بنك االستثمار األوروبي
المعهد األورومتوسطي للتكنولوجيا
سياسة الجوار األوروبي
الجوار األوروبي والبلدان الشريكة
التفويض الممنوح لبنك االستثمار األوروبي بموجب سياسة الجوار األوروبي في
المتوسط بشأن العمليات التي يضطلع بها البنك اعتمادًا على موارده الذاتية
لدعم البلدان المتوسطية الشريكة للفترة  1شباط /فبراير  31 – 2007كانون األول/
ديسمبر .2013
إطار تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي
االتحاد األوروبي
يورو
االستثمار األجنبي المباشر
برنامج تسهيالت المشاركة واالستثمار األورومتوسطية (فيميب)
الصندوق االستئماني الخاص بفيميب
المجموعة الكيميائية التونسية
الناتج المحلي اإلجمالي
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
مؤسسة التمويل الدولية
المؤسسات المالية الدولية
صندوق النقد الدولي
البنك اإلسالمي للتنمية
المجموعة المصرفية األلمانية
شبكة البرامج اللّوجستية األورومتوسطية
شركة ميكوروت للتنمية ذات المسؤولية المحدودة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
البلدان المتوسطية الشريكة (الجزائر ،مصر ،غزة/الضفة الغربية ،إسرائيل،
األردن ،لبنان ،المغرب ،سوريا ،تونس)
الخطة األورومتوسطية للطاقة الشمسية
مرفق االستثمار في الجوار
المكتب الشريف للفوسفاط
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
البحث والتنمية واالبتكار
إطار قياس النتائج
المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
بنك سوسيتيه جنرال في لبنان
الهيئة التونسية للطرق السريعة
تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي
المساعدة الفنية
المرفق المعني بالمساعدة الفنية
السوبر فوسفات ثالثي
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
االتحاد من أجل المتوسط
دوالر أمريكي
معهد البنك الدولي
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في حين يجوز استنساخ المواد الواردة في هذا التقرير،
سيكون بنك االستثمار األوروبي ممتنًا لو أمكن ذكر المصدر
وموافاته بالقصاصات الصحفية.
الصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية:
© المكتبة الفوتوغرافية لبنك االستثمار األوروبي
© هيئة تنشيط السياحة األردنية
© المواد السمعية والبصرية – المفوضية األوروبية 2012
© سوريك لتحلية المياه  -ذات المسؤولية المحدودة
© المجموعة الكيميائية التونسية – المضيلة
© ميدغاز ()Medgaz S.A
اإلخراج الفني :فريق بنك االستثمار األوروبي المعني
بالتصميمات اإليضاحية.
طبع بمعرفة مطبعة ""Jouve
على ورق " "MagnoSatinوباستخدام أحبار تعتمد تركيبتها
على الزيت النباتي .ويتألف الورق من األلياف الخام بنسبة
 %50( %100منها متأت من غابات حسنة اإلدارة على نحو
جيد) وهو معتمد طبقً ا لقواعد مجلس رعاية األحراج.
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European Investment Bank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 — 1
5 (+352) 43 77 04
www.bei.org — U info@bei.org

المكاتب الخارجية
مصر
 6شارع بولس ح نّ ا
الدقي ،الجيزة 12311
(+20-2) 33 36 65 83 3
(+20-2) 33 36 65 84 5
تونس
 70شارع محمد الخامس
ت.ن 1002 -.تونس
(+216) 71 28 02 22 3
(+216) 71 28 09 98 5
المغرب
مركز األعمال بحي الرياض
الجناح الجنوبي ،عمارة ،S3
الطابق الرابع  -شارع الرياض
 10100الرباط
(+212) 5 37 56 54 60 3
(+212) 5 37 56 53 93 5
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