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كلمة نائب رئيس البنك الأوروبي لالستثمار

كونه الممول الأساسي في الجوار الجنوبي لالتحاد الأوروبي في العام 
2016، يستمر البنك الأوروبي لالستثمار بمواجهة تحديات المنطقة 
دعًما لسياسات التنمية الخاصة بالتحاد الأوروبي. فقد تم التوقيع 

على ست عشرة عملية إقراض جديدة تبلغ قيمتها 1.6 مليار يورو، مع 
التركيز بشدة على القطاع الخاص والقطاع البيئي، اللذين يشكالن 
قراض الخارجي بين  جزًءا من الأهداف رفيعة المستوى لتوكيل الإ

عامي 2014 و2020.

ومنذ إنشائه في العام 2014، يقوم صندوق الدعم التابع لبرنامج 
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة بدعم أثر التنمية 

الخاص بأنشطة البنك في منطقة المتوسط وتعزيزه. ولتحقيق هذا 
الهدف، يعّول البنك على الدعم المستمر الذي يقدمه مانحو 

الصندوق لتمويل المشاريع في أربعة قطاعات ذات أولوية من 
الصندوق )بشكل خاص القطاع المالي والشركات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة الحجم والبنية التحتية والبيئة ورأس المال 

البشري والأبحاث والتطوير والبتكار(.

ويؤدي صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 
لالستثمار والشراكة دوًرا ناشًطا في توفير الدعم للمشاريع من خالل 
دعم رأس مال المخاطرة والمساعدة في إعداد المشاريع واستخدام 
أدوات المساعدة التقنية. وبشكل خاص، تساعد عمليات المساعدة 

التقنية التحضيرية على اختيار وإعداد مشاريع سليمة وناضجة تؤدي 
بدورها إلى استقطاب دعم مالي إضافي يسمح بتنفيذ المشاريع 

بوتيرة أسرع وإحداث أثر أكبر. وخالل العام 2016، تمت الموافقة 
على خمسة مشاريع مساعدة تقنية تبلغ قيمتها الإجمالية 3.9 مليون 

يورو.

ومنذ إنشاء الصندوق، بذل البنك الأوروبي لالستثمار جهوًدا خاصة 
لدعم تنمية القطاع الخاص )68% من المحفظة الموقعة الإجمالية 

في الجوار الجنوبي لغاية اليوم(، ما يُعتبر الطريقة الأكثر فعاليًة 
لضمان النمو القتصادي المستدام. وفي هذا السياق، أُنجز تمرين 

عادة البناء والتنمية والبنك الدولي  مشترك مع البنك الأوروبي لإ
بعنوان ماذا يعيق القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا؟، ما سمح بتقييم شفاف ومشترك للتحديات والفرص 

المتعلقة بالقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وينبثق التقرير الناتج عن هذا التمرين عن مسح للشركات في ثمانية 

اقتصادات متنوعة متوسطة الدخل في المنطقة ويقدم العبر 
المستخلصة من التمرين. وستمّكن الدراسة البنك الأوروبي لالستثمار 
من تعزيز دوره المالي في دعم القطاع الخاص، وبالتالي تعزيز خلق 

فرص العمل.

ضافة إلى ذلك، استمرت أزمة الهجرة خالل هذا العام بما أن  بالإ
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم عدًدا كبيًرا من دول 

العبور لاّلجئين. فيحاول البنك الأوروبي لالستثمار بشكل مباشر أن 
يتصدى لالأسباب الجذرية للهجرة من خالل معالجة التحديات 

القتصادية-الجتماعية في الدول المتأثرة. وفي هذا السياق، أطلق 
البنك الأوروبي لالستثمار مبادرة المرونة القتصادية للجوار الجنوبي 

لالتحاد الأوروبي وغرب البلقان لدعم الدول المجاورة لالتحاد 
الأوروبي أيًضا. وتهدف مبادرة المرونة القتصادية إلى تحسين البنية 

التحتية الجتماعية والقتصادية وتنميتها وتحفيز النمو بقيادة القطاع 
الخاص وخلق فرص العمل.
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وبفضل الدعم المستمر المقدم من قبل الدول الأعضاء والمفوضية 
الأوروبية ومانحي صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 

المتوسطية لالستثمار والشراكة، بالإضافة إلى تعاون البنك بشكل 
ناشط مع المؤسسات المالية الدولية، سيواصل البنك الأوروبي 

لالستثمار تعزيز أهداف التنمية الخاصة بالتحاد الأوروبي سعًيا 
لتحقيق الأهداف الطموحة المحددة والمساهمة بشكل ناشط في 

تعزيز القتصادات المحلية وتنمية منطقة المتوسط.

رومان إسكولنو
نائب رئيس البنك الأوروبي لالستثمار

أخيًرا، يُعتبر التصدي للتغير المناخي أولويًة أساسية في المنطقة 
بالنسبة إلى البنك الأوروبي لالستثمار. ففي أيلول/سبتمبر 2016، ُعقد 
مؤتمر دولي مخصص للعمل البيئي في المنطقة في الرباط، بالشراكة 

مع الحكومة المغربية والتحاد من أجل المتوسط. ولقى المؤتمر 
ترحيًبا من قبل المشاركين، الذين شددوا على أهمية برامج المساعدة 

التقنية لدعم المشاريع في منطقة المتوسط من خالل محفظة 
الأعمال المتعلقة بالمناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة 

بالبنك الأوروبي لالستثمار في إطار صندوق الدعم التابع لبرنامج 
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة. ومنذ إنشاء 

المحفظة في العام 2015، تمت الموافقة على ستة برامج مساعدة 
تقنية.
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لعمليات المساعدة التقنية 
التي تمت الموافقة عليها 

3.9يورو  مليون 

لعمليات المساعدة التقنية 
التي تم التوقيع عليها

1.7يورو  مليون 

للنفقات

1.4يورو  مليون 

لمحة عن العام 2016

قراض الإ تقديم المشورة

تم التوقيع على 16 عملية إقراض جديدة تبلغ 	 
قيمتها 1.6 مليار يورو في دول الجوار الجنوبي غير 
التابعة لالتحاد الأوروبي )مصر وإسرائيل والمغرب وتونس(

تمحورت الأنشطة حول مجالين أساسيين: تمويل البنية 	 
التحتية ودعم القطاع الخاص

قراض الإجمالي لصالح 	  تم تخصيص 68% من حجم الإ
هيئات القطاع الخاص

أُطلقت مبادرة المرونة القتصادية لزيادة دعم النمو 	 
القتصادي والتنمية المستدامة والستقرار في جوار التحاد 

الأوروبي.

تم التوقيع على خمسة اتفاقات تفويض متعلقة بآلية 
تمويل استثمار الجوار في منطقة الجوار، تبلغ قيمتها 

الإجمالية 105 مليون يورو، بما فيها 31 مليون يورو لدعم 
عمليتين للبنك الأوروبي لالستثمار في الجوار الجنوبي 

)الأردن(.

الدمج
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الجوار الجنوبي
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في العام 2016، توسعت القتصادات في الجوار الجنوبي بمعدل 
2.6%، أي قلياًل ما دون معدل 3% المسجل خالل فترة 2015-2011. 
وأُعيق النشاط القتصادي بفعل موسم زراعي رديء وإيرادات سياحية 
منخفضة، خصوًصا في مصر وتونس، ونزاعات في ليبيا وسوريا أثرت 

أيًضا على الدول المجاورة لها من ناحية ثقة المستثمرين والسياحة 
والتجارة. وكان لأسعار النفط المنخفضة تأثير سلبي كبير على اقتصاد 
الجزائر، حيث يمثل قطاع المحروقات حوالى 30% من الناتج المحلي 

الإجمالي.

ومن ناحية أخرى، حقق مستوردو النفط في المنطقة أرباًحا مفاجئة 
من انخفاض أسعار النفط. ونتيجة الأوضاع القتصادية والجتماعية 

الصعبة في معظم الدول، تزايد عجز الحساب الجاري والعجز 
المالي خالل العام 2016 وبقيت معدلت البطالة مرتفعة، خصوًصا 

في أوساط الشباب. وفيما تؤدي الإصالحات في بيئة الأعمال، بما فيها 
إطار العمل التنظيمي وحماية المستهلك في مصر والمغرب، إلى 

تعزيز الثقة في قطاع الأعمال وثقة المستهلك، تبرز الحاجة للمزيد 
من الإصالحات البنيوية لالرتقاء بالنمو المحتمل إلى مستويات تترك 

أثًرا دائًما على البطالة.

النمو القتصادي
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في مصر، حافظ النمو القتصادي على استقراره في ظل تراجع عدم 
الستقرار السياسي. ويفرض النزاع في سوريا عبًئا ملحوًظا على الأردن 
ولبنان بحيث أنه يقّيد ثقة المستثمرين والسياحة والبناء والصادرات. 

وبعد مرور سنتين على الجمود، أصبح لدى لبنان رئيس جمهورية 
جديد ورئيس وزراء جديد، ما يشكل بادرة أمل لجدول أعمال الإصالح 
البنيوي المعلق. واستمر النمو القتصادي في المغرب بالتقلب بشكل 

نتاج الزراعي بشدة على الظروف المناخية في  ملحوظ، مع اعتماد الإ
السنة المعنية بفعل أنظمة الري المتردية. وبقي الوضع القتصادي 

التونسي ضعيًفا فيما بقي الوضع الأمني متوتًرا واستمرت حالت 

التوقف عن العمل والإضرابات. وتراجعت السياحة في تونس بشكل 
ملحوظ وسط مخاوف أمنية متزايدة. وتقلص إنتاج النفط بفعل تراجع 

حاد في الستثمار من قبل شركات النفط الأجنبية، كما انخفض إنتاج 
الفوسفات بسبب الإضرابات، ما أثر سلًبا أيًضا على القتصاد 

التونسي. وفي الجزائر، حجب النمو القوي الحقيقي في الناتج 
المحلي الإجمالي، المرتكز على أسعار ثابتة، انخفاًضا ملحوًظا في 

سمي بنتيجة انخفاض أسعار النفط. الناتج المحلي الإجمالي الإ

2017   2016   2015   2014 

التطورات السياسية وتطورات القتصاد الكلي
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ما زالت معظم القتصادات في الجوار الجنوبي تعاني من الأوضاع 
المالية المتردية إلى حد كبير للحكومات، بالرغم من التقدم المحرز 
في جهود ضبط أوضاع المالية العامة. وقدم انخفاض أسعار النفط 
فرصًة إلى الدول المستوردة للنفط لإصالح مالياتها العامة من خالل 

مثاًل النتقال تدريجًيا من دعومات الطاقة العامة إلى الدعم 
يرادات  الجتماعي الهادف. وفي المستقبل، ل بد من تحسين جمع الإ

نفاق لخلق مساحة مالية لالستثمار في البنية  وتحديد أولويات الإ
نفاق على الصحة والتعليم للحد من معدلت  التحتية، ول بد من الإ

الفقر والبطالة.

الحصول على التمويل

تخضع القطاعات المالية في المنطقة لسيطرة البنوك التي تتبع 
نماذج الأعمال التقليدية. وما زالت المؤسسات المالية غير المصرفية 

وأسواق رأس المال في مرحلة باكرة من تطورها. تُوعتبر أصول 
القطاعات المصرفية ضخمة نسبًيا بالمقارنة مع الناتج المحلي 

الإجمالي، وهي مدعومة من قاعدة ودائع متينة. وفي الوقت عينه، 
تُستثمر حصة مهمة من الودائع في الدين العام. وقد ازدادت هذه 

الحصة في السنوات الأخيرة بما أن الئتمان المخصص للحكومات 
يتزايد بوتيرة أسرع من نمو الودائع. وفي بعض الدول، إن العتماد 

على البنوك المحلية لتمويل العجز المالي والدين العام يقلص توفر 
الئتمان المخصص للقطاع الخاص.

يقدم الرسم التالي بيانات من مسح الشركات المعد من قبل البنك 
عادة البناء والتنمية والبنك الأوروبي لالستثمار والبنك  الأوروبي لإ

الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويحدد النسبة المئوية 
للشركات الحاصلة على قرض مصرفي في الجوار الجنوبي. ويبرز 
انقسام واضح: يُعتبر لبنان والمغرب وتونس في وضع جيد فيما 
تُعتبر مصر والأردن وفلسطين* في وضع متأخر. وعلى الرغم من 
ذلك، في كافة الدول، يمكن أن يستفيد إقراض الشركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم من إصالح أطر العمل الخاصة بالمعامالت 
وجعلها آمنة وتحسين توفير المعلومات المتعلقة بالئتمان. وتؤدي 

النوعية الرديئة للتقارير المالية المقدمة من جانب الشركات إلى 
تضخيم التغطية غير الكافية لمكاتب الئتمان.

تُعد المنطقة بيئة محفوفة بالتحديات بالنسبة إلى تمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يعكس انعدام الستقرار السياسي 

من ضمن أمور أخرى. فأكثر من 30% من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم تعتبر الحصول على التمويل عائًقا بارًزا أو شديد 
الخطورة لعملياتها بالمقارنة مع 20% من الشركات الأكبر حجًما، وفًقا 

عادة البناء والتنمية  لمسح الشركات المعد من قبل البنك الأوروبي لإ
والبنك الأوروبي لالستثمار والبنك الدولي للشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
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قراض الإ

قدم البنك الأوروبي لالستثمار قروًضا تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.6 
مليار يورو إلى دول الجوار الجنوبي غير التابعة لالتحاد الأوروبي، ما 

يؤكد التزام البنك الأوروبي لالستثمار بالحفاظ على دوره كأحد 
الممولين الرائدين في المنطقة مع التركيز على مجالين جوهريين 

لالأنشطة وهما: تمويل البنية التحتية ودعم القطاع الخاص.

وّقع البنك على 16 عملية جديدة في العام 2016 تشمل أربع دول. 
وفيما استمر البنك بدعم مشاريع البنية التحتية الأساسية في 

أنشطة البنك الأوروبي لالستثمار التمويلية في العام 2016

الشركات 
الصغيرة 

 والمتوسطة
%54

التصنيع %7

ا  تكنولوجي
المعلومات 
 والتصالت

%6

النقل %25

المياه %5
الطاقة %3

القروض الموّقعة في عام 2016 
)مقسمة بحسب القطاع الأساسي %(

المنطقة، شهد العام تحول السوق نحو تركيز متزايد على القطاع 
الخاص، خصوًصا لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ولكن 

أيًضا لقطاع الشركات.

قراض الإجمالي لصالح هيئات القطاع  وكانت نسبة 68% من حجم الإ
الخاص، بالمقارنة مع معدل 46% في المنطقة خالل العقد الأخير. 

وبصرف النظر عن الزيادة الملحوظة في إقراض الشركات الصغيرة 
قراض  والمتوسطة الحجم، الذي بلغ أكثر من نصف حجم الإ

الإجمالي في العام 2016، بقي النقل قطاًعا أساسًيا آخًرا، يمثل %25 
قراض الإجمالي. كما شهد إقراض الشركات زيادًة ملحوظة، إذ  من الإ

يمثل ما يقارب 20% من العمليات، لصالح قطاعي التصنيع 
وتكنولوجيا المعلومات والتصالت.

واستمر البنك في توفير الدعم لمشاريع البنية التحتية الأساسية في 
المنطقة في مجالت النقل ومعالجة المياه والطاقة، مشكاًل ثلث 

قراض الإجمالي. وبقي العمل المناخي أولويًة على جدول  حجم الإ
الأعمال، بما أن أكثر من ثلث العمليات لديه أثر مناخي إيجابي 

ملحوظ. إل أن هذا المستوى عكس تراجًعا عن مستوى %50 
المسجل عام 2015، ما يعود بشكل أساسي إلى التركيز المتزايد على 

إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العام 2016، الذي 
وّلد مستويات أدنى من الستثمارات في العمل المناخي.

بالنظر إلى مستوى المشاريع الفردية، تُعتبر العمليات التالية التي تم 
توقيعها ذات أهمية خاصة:

يرتكز مشروع Depolmed على مشروع استثمار يتضمن إعادة تأهيل 	 
محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيعها، بالإضافة إلى 
شبكات مجاري واقعة في منطقة ساحلية استراتيجية من تونس. 

وسيدعم البرنامج البنية التحتية البيئية ذات الأولوية القصوى 
ويساعد المتعهد الديوان الوطني للتطهير )ONAS( على توفير 

خدمات موثوقة وعالية الجودة تُعتبر أيًضا أساسية للنمو القتصادي 
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مصر %56

إسرائيل %6

المغرب %12

تونس %26

القروض الموّقعة في عام 2016 )مقسمة بحسب البلدان %(

والتنمية الجتماعية للبلديات المستهدفة. وفي إطار مبادرة آفاق 
2020 بقيادة المفوضية الأوروبية، إن هذا البرنامج مدعوم من قبل 

برنامج الستثمار في النقاط الساخنة في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط )MeHSIP II( في سياق إزالة التلوث من البحر المتوسط. 

ويتم تمويل هذا المشروع بالشراكة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية 
والبنك الأوروبي لالستثمار وهو مدعوم أيًضا من قبل المساعدة 

التقنية ومنح من آلية تمويل استثمار الجوار التابعة لالتحاد 
الأوروبي.

يهدف مشروع Ligne Verte للبنك المغربي للتجارة الخارجية 	 
)BMCE( إلى ترقية إدارة النفايات الصلبة على مستوى البلديات في 

المغرب، وهو أحد أبرز التحديات البيئية في البالد. وقرر البنك 
الأوروبي لالستثمار منح خط ائتمان لبنك مغربي رائد وهو البنك 

المغربي للتجارة الخارجية )BMCE( للمشاركة في تمويل استثمارات 
في إدارة النفايات الصلبة من قبل متعهدين في القطاع الخاص في 

دارة  المغرب. بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء مرافق جديدة لإ
النفايات، سيدعم المشروع توسيع جمع النفايات مع الفصل بين 
أنواعها )بما فيها النفايات العضوية( وإعادة التدوير، كما هو مبين 
دارة النفايات الخاصة بالمغرب. ويتم  في الستراتيجية الوطنية لإ

تمويل المشروع بالشراكة مع الشركة الهولندية لتمويل التنمية 
)FMO( وهو أيًضا مدعوم من المساعدة التقنية لمساعدة البنك 

المغربي للتجارة الخارجية والمتعهدين خالل تنفيذ المشروع. 
وتهدف آلية التمويل هذه إلى دعم مبادرات البنك المغربي للتجارة 

الخارجية الرامية إلى تحسين ممارسات إدارة النفايات الصلبة 
ومعاييرها، وهو أحد أبرز التحديات البيئية في المغرب.

يدعم قرض البنك المغربي للتجارة الخارجية للشركات الصغيرة 	 
والمتوسطة الحجم والشركات ذات رأس المال المتوسط تنمية 

القطاع الخاص في المغرب من خالل تحسين الحصول على التمويل 
بشروط مؤاتية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات ذات 

رأس المال المتوسط في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات. إنه 
قرض خاص من البنك الأوروبي لالستثمار سيتم إيصاله إلى 

المستفيدين الأخيرين عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية. 
يتوافق مشروع البنك الأوروبي لالستثمار مع الأولوية التي يوليها 
التحاد الأوروبي والمغرب لتطوير اقتصاد سوق من شأنه تعزيز 

الستثمار والتجارة على المستويين الوطني والدولي.

تعزز خدمة الجيل الرابع لالتصالت )4G( التي أطلقتها شركة 	 
التصالت التونسية )Tunisie Telecom( الشمولية الرقمية من 

نترنت في تونس. سيتم توسيع شبكة  خالل تحسين التصال بالإ
 )3G( النطاق العريض الحالية لشبكات المحمول الجيل الثالث

وستطَلق الشبكة الجديدة 4G LTE. ويُعّد هذا المشروع العملية 
الأولى للقطاع الخاص في إطار مبادرة آفاق 2020 في تونس والجوار 

الجنوبي، كما يُظهر التزام البنك الأوروبي لالستثمار بتوفير الدعم 
المالي لهيئات القطاع الخاص في منطقة المتوسط.
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الدمج

قراض  استمر البنك بالسعي إلى تمويل المنح المكِمل لعمليات الإ
الخاصة به، من خالل أيًضا دمج قروضه بشكل ناشط مع دعم من 

آلية تمويل استثمار الجوار الممولة من قبل التحاد الأوروبي.

وتم التوقيع على خمسة اتفاقات تفويض في منطقة الجوار )الشرقي 
والجنوبي( مع مساهمة من قبل آلية تمويل استثمار الجوار تبلغ 

قيمتها الإجمالية حوالي 105 مليون يورو. يُعتبر ذلك حجًما جديًدا 
قياسًيا لتمويل المنح من خالل آلية تمويل استثمار الجوار تم 

تخصيصه للبنك الأوروبي لالستثمار في عام واحد. كما يسلط الضوء 
على أهمية التعاون الجيد مع المؤسسات الشريكة والمفوضية 

الأوروبية، بما أن آلية تمويل استثمار الجوار تستخدم موارد من 
مؤسسات مالية دولية أخرى أيًضا. وتم تركيز الدعم المقدم من قبل 

آلية تمويل استثمار الجوار في منطقة الجوار الجنوبي على المنح 
الستثمارية )حوالى 28 مليون يورو(.

ووقع البنك على عمليتين مع مساهمات من آلية تمويل استثمار 
الجوار في الأردن، مشروع الممر الأخضر لشركة الكهرباء الوطنية 

ومشروع وادي العرب، بقيمة إجمالية تقارب 31 مليون يورو مخصصة 
لهذين المشروعين من قبل آلية تمويل استثمار الجوار. وسيؤدي 
مشروع الممر الأخضر لشركة الكهرباء الوطنية إلى تقوية الشبكة 

الرئيسية لنقل الكهرباء ذات التوتر العالي في البالد، ما يسمح 
لمنشآت جديدة توّلد كميات كبيرة من الطاقة المتجددة بالتصال 

بالشبكة، وبنقل الكهرباء من المناطق الصحراوية الواقعة في الوسط/
الجنوب إلى عّمان، حيث يرتكز توليد الكهرباء على الوقود الأحفوري. 
أما مشروع وادي العرب، وهو عبارة عن منشأة جديدة لسحب المياه 
من قناة الملك عبدهللا، فسيحسن توافر مياه الشرب لأعداد السكان 

المتنامية في محافظات الأردن الشمالية. وهو يشكل جزًءا من 
الستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى تحسين توزيع المياه عبر 

البالد.

مبادرة المرونة القتصادية

قراض إلى القطاع الخاص  إن التحول الملحوظ نحو نسبة أعلى من الإ
هو جزء من مبادرة المرونة القتصادية الخاصة بالبنك، التي تم 

إطالقها خالل العام 2016. فمبادرة المرونة القتصادية هي برنامج 
البنك الأوروبي لالستثمار الذي يهدف إلى تكثيف الدعم للنمو 

القتصادي والتنمية المستدامة والستقرار في الجوار التابع لالتحاد 
الأوروبي.

وفي آذار/مارس 2016، دعا المجلس الأوروبي البنك الأوروبي 
لالستثمار، بصفته بنك التحاد الأوروبي، إلى تقديم مبادرة خاصة 
تهدف إلى حشد تمويل إضافي بسرعة دعًما للنمو والبنية التحتية 

الأساسية والتماسك الجتماعي في دول الجوار الجنوبي وغرب 
البلقان. أعد البنك اقتراًحا لمبادرة مرونة اقتصادية، تم تبنيه من قبل 

المجلس الأوروبي في حزيران/يونيو 2016. وأعطى مجلس إدارة 
البنك الأوروبي لالستثمار موافقته على إطالق المكونات الأولى 

للمبادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2016، التي تقوم على تصعيد 
النشاط الحالي للبنك الأوروبي لالستثمار في المنطقتين. وتهدف 

مبادرة المرونة القتصادية إلى تأمين إقراض إضافي من قبل البنك 
الأوروبي لالستثمار بقيمة 4.5 مليار يورو للجوار الجنوبي خالل 

الأعوام الخمسة المقبلة. وسيتطلب ذلك العناصر التالية:

إقراض إضافي بقيمة 1.5 مليار يورو للقطاعين العام والخاص 	 
ضمن أطر العمل الحالية؛

إقراض إضافي بقيمة 900 مليون يورو وفق ظروف مؤاتية بشكل 	 
خاص للقطاع العام المحلي؛

2.1 مليار يورو من تمويل عالي المخاطر وعالي الأثر لدعم القطاع  	
الخاص.

لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتخفيض التكاليف المرتبطة بإدارة 
صناديق المانحين، وافقت الهيئات الحاكمة للبنك الأوروبي لالستثمار 
في كانون الأول/ديسمبر 2016 على إنشاء منصة الشراكات المخصصة 

للصناديق، التي تشمل مناطق متعددة ومساهمين متعددين 
وقطاعات متعددة وتهدف أيًضا إلى توحيد الإجراءات التشغيلية 

وتدابير الحوكمة ومنهجيات احتساب الرسوم وموجبات رفع التقارير.

يتمثل الهدف الأساسي لمنصة الشراكات المخصصة للصناديق بتوفير 
إطار العمل الضروري لتمكين إنشاء صناديق جديدة، بما فيها 

صندوق مبادرة المرونة القتصادية.
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التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية الأخرى

استمر البنك الأوروبي لالستثمار بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية/
مؤسسات تمويل ثنائية أخرى ناشطة في المنطقة، بما فيها الوكالة 

عادة البناء والتنمية وبنك التنمية  الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإ
الألماني، في ما يتعلق بالمشاريع الممولة بالشراكة. واستمر العمل مع 

شركاء مؤسساتيين آخرين، خصوًصا التحاد من أجل المتوسط، طيلة 
العام. تضمنت بعض المبادرات بقيادة التحاد من أجل المتوسط والتي 
ساهم فيها البنك الأوروبي لالستثمار في العام 2016، الجتماع الوزاري 
الثالث لالتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، الذي ُعقد في 

قليمي الثاني لالتحاد من أجل  أيلول/سبتمبر 2016 في الأردن، والمؤتمر الإ
المتوسط حول حوكمة وتمويل قطاع المياه في البحر الأبيض المتوسط، 

الذي ُعقد في تونس في كانون الأول/ديسمبر 2016.

في تموز/يوليو 2016، نظم البنك الأوروبي لالستثمار والبنك الأوروبي 
عادة البناء والتنمية والبنك الدولي العرض الأول للتمرين الذي يحمل  لإ

عنوان ماذا يعيق القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ عبر 
مستخلصة من مسح الشركات. خُلص التقرير بشكل أساسي إلى أن 

القطاع الخاص الرسمي في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
يجب أن يضطلع بدور أساسي في التحول القتصادي العام للمنطقة.

شارة إلى مساهمات الأطراف الثالثة التالية، التي تم إيصالها عن  وتجدر الإ
طريق صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 

لالستثمار والشراكة، كأمثلة عن التعاون مع مؤسسات تمويل دولية أخرى.
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الصندوق النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل

https://www.menatransitionfund.org/ 1

ي الأعوام 2013 و2014 و2015.
2 �ن

ي الملحق 4.
ي لالستثمار �ن 3 يرد المزيد من التفاصيل حول العقود المتعلقة بمشاريع البنك الأورو�ب

توفر شراكة دوفيل1 الدعم للتحولت السياسية والقتصادية في مصر 
وتونس والمغرب وليبيا والأردن واليمن. وأُنشئ الصندوق النتقالي 

للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم خدمات استشارية للدول 
لمساعدتها على إنجاز الإصالحات المتعلقة بالسياسات والضرورية 
لبناء اقتصادات أكثر شمولية وشفافية وتعزيز التجارة والتكامل في 

المنطقة وخلق بيئة ممّكنة لنمو القطاع الخاص. وتتم إدارة 
الصندوق من قبل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لالستثمار هو وكالة 

لدعم التنفيذ.

روع ش م دفال ه عال وض ال

ت وف د س ي م س ي وج روع ل ش م
يدعم المشروع تعزيز قدرات المنصات اللوجستية في مصر 

والمغرب وتونس ويخلق شبكة تعاونية بين هذه المنصات 
اللوجستية.

قيد التنفيذ

الل  ن خ ي م م ي ل ق ل الإ ام ك ت ال
ل ق ن ارة وال ج ت رات ال م م

يدعم المشروع تقليص الحواجز أمام التجارة والنقل على طول 
الممرات التجارية الأهم في مصر والأردن والمغرب وتونس وعلى 

المعابر الحدودية المرتبطة بها.
قيد التنفيذ

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

م ج ح ال

يدعم المشروع الشركات الناشئة والشركات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة الحجم ويحافظ عليها، مع التركيز بشكل 

خاص على المؤسسات التي تتمتع بنمو ذي قيمة عالية، لزيادة 
نتاجية والقدرة التنافسية من خالل اعتماد البتكار. الإ

قيد التنفيذ

ر  ب ي ع ال م اج ال دم ز الإ زي ع ت
ة  ي ال م ات ال دم خ ال

وب  ن ي دول ج ة ف ي رون ت ك ل الإ
ط وس ت م رق ال وش

يوفر المشروع الدعم الهادف للبنوك المركزية في المنطقة بغية 
تعزيز عملية تطوير حلول دفع مبتكرة للتجزئة، مثل الخدمات 

لكترونية، والتي ستدعم توسيع فرص الحصول على  المالية الإ
الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة.

أُغلق

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

ده ورص

يقّيم المشروع أثر الستثمارات الحكومية في البنية التحتية 
العامة على خلق فرص العمل، من حيث الكمية والنوعية، عن 

طريق إنشاء نظام معلومات إدارية وتطبيق الدروس المستفادة 
من أجل تصميم مشاريع أفضل، يمكنها بدورها أن تخلق فرص 

عمل أكثر وأفضل.

عداد قيد الإ

وفي نهاية العام 2016، بلغت القيمة الإجمالية للمساهمات التي 
تلقاها الصندوق 239.6 مليون دولر. وخصص الصندوق النتقالي 

للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24.3 مليون دولر2 لخمسة برامج 
استشارية تقنية بقيادة البنك الأوروبي لالستثمار في دول الجوار 

الجنوبي عن طريق صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة: مشروع لوجيسميد سوفت 
قليمي من  )Logismed Soft( )مصر والمغرب وتونس(؛ التكامل الإ

خالل ممرات التجارة والنقل )مصر والأردن والمغرب وتونس(؛ 
برنامج نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم )الأردن(؛ تعزيز 

لكترونية في دول جنوب  دماج المالي عبر الخدمات المالية الإ الإ
وشرق المتوسط )الأردن والمغرب(؛ وتحسين التوظيف في 

استثمارات البنية التحتية ورصده )تونس(.

المشاريع التي يقودها البنك الأوروبي لالستثمار والتي وافق عليها الصندوق النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل3
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)GIZ( التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

ق المتوسط لمرص. ي دول جنوب و�ش
ونية �ن لك�ت دماج المالي ع�ب الخدمات المالية الإ ة لتعزيز الإ 4 تم الحتفاظ بمبلغ 65  ألف دولر كتكلفة غ�ي مبا�ش

قام البنك الأوروبي لالستثمار والوكالة الألمانية للتعاون الدولي 
بتمويل دراسة عن إجراءات التخفيف المالئمة على الصعيد الوطني 

بشكل مشترك لدعم مشاريع إجراءات التخفيف المالئمة على 
الصعيد الوطني في الدول المعنية ببرنامج التسهيالت الأوروبية 
المتوسطية لالستثمار والشراكة، التي تخلق فرص قصيرة وطويلة 

المدى لالستثمارات في العمل المناخي في منطقة المتوسط. وقدمت 
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مساهمة بقيمة 100 ألف يورو 

لصندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 
لالستثمار والشراكة، تم دمجها مع مبلغ 200 ألف يورو من محفظة 

الأعمال المتعلقة بالمناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة 
بالبنك الأوروبي لالستثمار في إطار صندوق الدعم التابع لبرنامج 

التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة. حالًيا، إن 
الدراسة قيد التنفيذ ويُتوقع إنجازها في نهاية العام 2017.

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

806 695 0004 565 4031 565 4031 565 1مشروع لوجيسميد سوفت

قليمي من خالل ممرات التجارة  التكامل الإ
والنقل

4 230 0002 630 0003 550 0003 800 00014 210 000

برنامج نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم

3 850 0003 850 000

دماج المالي عبر الخدمات المالية  تعزيز الإ
لكترونية في دول جنوب وشرق المتوسط الإ

426 000392 000874 0001

تحسين التوظيف في استثمارات البنية 
التحتية ورصده

609 500609 500

وع م ج م 306 239 50024 974 4035 507 0005 906 4036 795 5ال

التقسيم المالي للمشاريع التي وافق عليها البنك الأوروبي لالستثمار )بالدولر الأمريكي(
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صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

منذ إنشائه في العام 2014، تلقى صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 

المتوسطية لالستثمار والشراكة 54.3 مليون يورو من الدول الأعضاء الست عشرة المانحة 

والمفوضية الأوروبية لدعم تطوير المشاريع الممولة من البنك وإنجازها.

ودعم الصندوق أنشطة البنك في منطقة الجوار الجنوبي من خالل 
تمويل المساعدة التقنية ودعم بناء القدرات والدراسات التحضيرية 
وعمليات رأس مال المخاطرة. يُذكر أن دول الجوار الجنوبي المؤهلة 
حالًيا للحصول على دعم صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت 

الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة هي: الجزائر، مصر، 
إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا5، المغرب، فلسطين، سوريا6 وتونس.

ي العام 
ي لالستثمار بالتحض�ي لهذا التفاق �ن ي ليبيا عند التوقيع عىل اتفاق إطاري مع الدولة. فقد بدأ البنك الأورو�ب

ي لالستثمار أنشطته �ن 5  سيبدأ البنك الأورو�ب

ي سيعتمد عىل التقدم المحرز باتجاه سياسة مستدامة ضمن الدولة. 
2014 ولكن إنجازه بشكل نها�أ

ي لالستثمار كافة النفقات والعقود الستشارية التقنية  /نوفم�ب 2011، علق البنك الأورو�ب ي
ين الثا�ن ي ت�ش

ي �ن 6  بعد العقوبات المفروضة من قبل التحاد الأورو�ب

ي سوريا.
المرتبطة بالمشاريع �ن

ونقل صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 
لالستثمار والشراكة أيًضا ما يقارب 24.3 مليون دولر من الصندوق 
النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خمسة مشاريع للبنك. 
وتم تأسيس الصندوق النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 

قبل مجموعة الثمانية من خالل شراكة دوفيل في أعقاب الربيع 
العربي.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة 
في العام 2014 على منحة بقيمة 15 مليون جنيه استرليني لصندوق 

الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار 
والشراكة لبرنامح الأعمال المتعلقة بالمناخ في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.

وفي العام 2016، وافق صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة على منحة بقيمة 3.91 

مليون يورو لمشاريع البنك، ما جعل القيمة الإجمالية للمنح الموافق 
عليها من قبل صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 

المتوسطية لالستثمار والشراكة تصل إلى حوالى 43 مليون يورو.

عارة، تمت الموافقة  وباستثناء المنح المتعلقة بالنشر والتدريب والإ
على ما مجموعه 66 منحة تبلغ قيمتها الإجمالية 39.4 مليون يورو، 
بما فيها تسع منح تبلغ قيمتها 12.8 مليون يورو )أو 33%( مرتبطة 

مباشرًة بقروض البنك الأوروبي لالستثمار. وولدت هذه المنح رافعة 
مالية بمعدل 93 مرة مقابل تكلفة المشروع الإجمالية و41.5 مرة 

مقابل قرض البنك الأوروبي لالستثمار.
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ف  العمليات الموافق عليها من قبل الصندوق ما ب�ي
ف 2005 و2016 العام�ي

جمالية  القيمة الإ

43 مليون يورو

المساعدة التقنية 
66 عملية بقيمة

33 مليون يورو

رأس مال المخاطرة 
4 عمليات بقيمة

10 ماليين يورو

منذ إنشائه في العام 2005، وافق صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة على 70 عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 

43 مليون يورو تقريًبا.
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تصريحات الجهات المانحة

تنبثق إنجازات صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 
المتوسطية لالستثمار والشراكة عن التعاون الوثيق بين البنك والمساهمين 
في الصندوق من حيث تجميع الموارد المالية والمعرفة. فيما يلي وجهات 

نظر المملكة المتحدة وإسبانيا حول الصندوق:

 المملكة المتحدة 

"إن دعم الجهود الرامية إلى التخفيق من التغير المناخي والتكيف معه، وبالتالي تعزيز 
المرونة والستجابة للأزمات، هو جزء هام من استراتيجية المساعدات الدولية الخاصة 

بالمملكة المتحدة. ُيعتبر تهديد التغير المناخي شديد الخطورة بشكل خاص في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستتأثر بقدر أي منطقة أخرى أو أكثر منها. ويقدم 

التصدي للتغير المناخي أيًضا فرًصا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلل تعزيز 
الستثمار الحساس للمناخ وتطوير الطاقة المتجددة. لذلك، في العام 2015، دخلت 

المملكة المتحدة في شراكة مع البنك الأوروبي للستثمار من خلل إنشاء محفظة الأعمال 
المتعلقة بالمناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الدعم التابع لبرنامج 

التسهيلت الأوروبية المتوسطية للستثمار والشراكة.

تقدم المملكة المتحدة 15 مليون جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات لهذه المبادرة بغية 
توفير المساعدة التقنية لدعم تطوير المشاريع وتنفيذها، والستثمار في صندوق أسهم 

يركز على تسهيل النمو الأخضر. انطلقت المحفظة منذ عامين وركز التمويل على عدد من 
الأنشطة عبر مجموعة من القطاعات، بما فيها الطاقة المتجددة في فلسطين والنقل في 

المغرب ومياه الصرف الصحي في مصر. في فلسطين، تم تقديم المساعدة التقنية 
عداد لشراء محطات توليد الطاقة من داخل وخارج المنشآت لتزويد  للمساهمة في الإ

محطة تحلية بالطاقة اللزمة. ستقدم المحطة كمية كافية من المياه الآمنة لـ 1.7 مليون 
نسمة في موقع ل تلبي فيه نسبة 90% من المياه معايير مياه الشرب الخاصة بمنظمة 

الصحة العالمية. ستوفر الألواح الشمسية وتوربينات الرياح 60% من الطاقة المطلوبة، ما 
سيجعل المحطة إحدى محطات التحلية الضخمة النادرة في العالم التي تعمل على نسبة 

يجابي الذي يسرنا دعمه من خلل برنامج  كبيرة من الطاقة المتجددة. هذا هو الأثر الإ
محفظة الأعمال المتعلقة بالمناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نتطلع لرؤية النتائج الأخرى التي ستولدها هذه المشاريع في المنطقة خلل العام المقبل. 
سيتطلب إحداث تغيير بعيد المدى وطويل الأمد جهوًدا مستدامة ومتكاملة، وبالتالي 

نشجع أيًضا مانحين آخرين على المساعدة على بناء الزخم من خلل المساهمة في محفظة 
الأعمال المتعلقة بالمناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

سارة سنياهومبي

نائب الرئيس ورئيس الدائرة الأوروبية 
في وزارة التنمية الدولية في المملكة 

المتحدة
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  إسبانيا

"منذ إنشاء صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيلت الأوروبية المتوسطية للستثمار 
والشراكة، أعادت إسبانيا التشديد على التزامها بالجوار الجنوبي ودعمت بشكل ناشط تحقيق 

بيئة اقتصادية مؤاتية وتطوير قطاع خاص قوي وحيوي في المنطقة. في بيئة متطورة 
باستمرار، أثبت الصندوق أنه أداة فعالة لتعزيز التنمية القتصادية من خلل بناء القدرات 

وتشجيع المناخ الستثماري.

ستواصل إسبانيا دعم الصندوق كوسيلة لمعالجة التحديات القتصادية في دول الجوار 
الجنوبي. ونحن متأكدون من أنها ستستمر في تأدية دور أساسي، من خلل جذب أصحاب 

مصلحة اقتصاديين وماليين أساسيين آخرين في المنطقة."
السيد كارلوس سان باسيليو

سبانية المدير العام لوزارة الخزانة الإ
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توقعات تمويل الصندوق

التمويل من الجهات المانحة

المساهمات التي تم تلقيها لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2016:
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التمويل من الأطراف الثالثة

إلى جانب ذلك، ينقل صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة المنح المقدمة من قبل 
أطراف ثالثة لأغراض محددة، مثل الصندوق النتقالي للشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا من شراكة دوفيل، الذي يدعم المشاريع 
قليمية التي يقودها البنك الأوروبي لالستثمار1. الإ

تم أيًضا استالم مساهمات الأطراف الثالثة أيًضا لصندوق الدعم 
التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة من 

خالل اتفاقات تعاون مع:

مارات العربية المتحدة  – الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في الإ
للمشاركة في تمويل دراسة حول تقييم إمكانية تصنيع الطاقة 

المتجددة في دول الجوار الجنوبي.

حقق صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 
لالستثمار والشراكة نجاًحا كبيًرا في نشر رأس المال. إل أن الموارد 

المتبقية المتوفرة للعمليات الجديدة تنفذ. بموازاة ذلك، تتزايد 

ة ث ال ث راف ال وروالأط ي ال دات ب ه ع ت وروال ي ال ة ب وع دف م عال وض ال

الصندوق النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 
شراكة دوفيل

مستمر991 250 00016 965 20

مارات العربية  الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في الإ
المتحدة

منجز075 07518 18

المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات النتخابات 
في السويد

منجز000 00075 75

مستمر000 000100 100الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وع م ج م 066 444 00016 158 21ال

يظهر الجدول التالي المساهمات في صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة التي تم تلقيها من 
أطراف ثالثة لغاية 13 كانون الأول/ديسمبر 6102:

المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات النتخابات في السويد  –
قليمية المشتركة حول تعزيز أثر تنمية القطاع  لدعم الدراسة الإ

الخاص على التحول الديمقراطي في دول الجوار الجنوبي.

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدعم دراسة متعلقة بالمناخ حول  –
إمكانيات إجراءات التخفيف من الخطر المالئمة على الصعيد 

الوطني في دول الجوار الجنوبي.

عداد 20 مليون يورو.  طلبات التمويل فيما تتخطى المشاريع قيد الإ
يعتمد البنك الأوروبي لالستثمار على الدعم المستمر المقدم من 
الجهات المانحة للنجاح في تحقيق الأهداف الطموحة والصعبة.

1 يرجى مراجعة القسم 3.1 أعاله لالطالع عىل المزيد من التفاصيل.
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توقعات تمويل الصندوق



عمليات الصندوق في العام 2016
عمليات الصندوق الموافق عليها

عمليات الصندوق المنجزة في العام 2016

في العام 2016، وافقت جمعية المانحين لصندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة على خمسة 
عمليات جديدة بمبلغ إجمالي قدره 3.9 مليون يورو مقسم على النحو التالي:

ثالث عمليات قيمتها 3.2 مليون يورو ضمن النطاق العام لصندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة،  –
عارة والتدريب التابعة لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار  بما فيها مساعدة تقنية واحدة وعمليتي توسيع مرتبطتين ببرامج الإ

والشراكة،

عمليتين قيمتهما 730000 يورو في إطار نافذة محفظة الأعمال المتعلقة بالمناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط. –

في العام 2016، تم إنجاز ما مجموعه ثالث عمليات بمبلغ إجمالي قدره 544000 يورو. يُذكر أن تقارير إنجاز عمليات الصندوق هذه ترد في 
الملحق 3 من هذا التقرير:

ام 2016 ع ي ال ا ف ه ي ل ق ع واف م دوق ال ن ص ات ال ي ل م وروع ي ال ب

دارة العامة للجسور والطرقات في المشروعين الممولين من قبل  ا لالإ برنامج المساعدة التقنية دعًم
البنك الأوروبي لالستثمار: Modernisation Routière I – II وVoiries Prioritaires V )تونس(

2 100 000

تابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة – )إقليمي( عارة ال 000 400توسيع برنامج الإ

تابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة – )إقليمي( 000 480توسيع برنامج التدريب ال

سكندرية )مصر( - نافذة  دراسة جدوى حول توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الإ
المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا محفظة الأعمال المتعلقة ب

400 000

دراسة جدوى حول ترقية وتوسيع نظم تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في صيدا )لبنان( - نافذة 
المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا محفظة الأعمال المتعلقة ب

330 000

ام 2016 ع ي ال ا ف ه ي ل ق ع واف م دوق ال ن ص ات ال ي ل م وع ع م ج 000 910 3م

ام 2016 ع ي ال زة ف ج ن م دوق ال ن ص ات ال ي ل م وروع ي ال ب

000 320دراسة جدوى حول بناء وصلة دائمة بين الطريق أ4 ومدينة بنزرت

000 80دراسة حول الوصلة الدائمة بين الطريق أ4 ومدينة بنزرت: إشراف مستقل على الأعمال الرئيسية

000 150تعزيز أثر تنمية القطاع الخاص على التحول الديمقراطي في البلدان المتوسطية الشريكة

ام 2016 ع ي ال زة ف ج ن م دوق ال ن ص ات ال ي ل م وع ع م ج 000 550م
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النوافذ الهادفة لصندوق الدعم التابع لبرنامج 
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

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

وشمال أفريقيا
مخرجات برنامج الأعمال المتعلقة بالمناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحديد المشاريع  	

المساعدة في إعداد المشاريع وتنفيذها  	

	  بناء القدرات لمجموعة من الوسطاء الماليين والمقترضين من القطاع العام وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان تطوير مشاريع 

العمل المناخي على نحو أفضل

أنشطة تحضيرية متعلقة بالخدمات الستشارية والستثمارات في العمل المناخي  	
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إن محفظة عمليات برنامج الأعمال المتعلقة بالمناخ 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغطي مجموعة 
العام  خالل  المنطقة.  في  البلدان  من  واسعة 
2016، تمت الموافقة على دراستي جدوى لعمليتين 
جديدتين في مصر ولبنان: توسيع وتحسين محطة 
سكندرية؛  معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الإ
مياه  ومعالجة  تجميع  نظم  وتوسيع  وتحسين 

الصرف الصحي في صيدا.

توسيع وتحسين محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب 
سكندرية )مصر( الإ

ستساعد عملية المساعدة التقنية هذه التي تبلغ قيمتها 400 ألف 
يورو على توسيع سعة المحطة الحالية لمعالجة مياه الصرف 

سكندرية وتحسين مستوى المعالجة. فترقية  الصحي في غرب الإ
مستوى المعالجة ستخفض بشكل ملحوظ من انبعاث الميثان، 

وهو أحد أقوى غازات الدفيئة، وتحد بذلك من أثر التغير 
المناخي. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم العملية مصدر مياه إضافًيا 

لبلد يعاني من ندرة المياه، مثاًل للزراعة أو التحريج، وبالتالي 
ستخفف من أثر التغير المناخي في المنطقة.

تحسين وتوسيع نظم تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في 
صيدا )لبنان(

ستساعد عملية المساعدة التقنية هذه التي تبلغ قيمتها 330 ألف 
يورو على توسيع وإعادة تأهيل نظام تصريف مياه العواصف 

وتجميع مياه الأمطار، وزيادة سعة محطة معالجة مياه الصرف 
الصحي الحالية في صيدا وتحسين مستوى المعالجة فيها. 

ستساهم العملية في العمل المناخي من خالل الحد من 
انبعاثات غازات الدفيئة واستكشاف تدابير كفاءة الطاقة وتحسين 

مقاومة آثار التغير المناخي على توفر المياه، من ضمن أمور 
أخرى.
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تمّكن محفظة الستثمار في الأثر البنك من توسيع نطاق الأدوات 
لتمويل أنشطة تنظيم المشاريع، ومن النظر في مشاريع القطاع 

الخاص التي يمكن أن يكون لها تأثير تنموي هام ولكن ل يمكن للبنك 
أن يقوم بها عادًة بسبب المخاطر. تستهدف المحفظة الأسهم أو 

ضمانات أو استثمارات الديون التي تسعى إلى تحقيق تنمية معينة أو 
البتكار أو أهداف اجتماعية.

وقد تمت الموافقة في العام 2014 والتوقيع على أول عملية استثمار 
من هذه المحفظة، وهي عبارة عن قرض ثانوي بقيمة مليون يورو 

لمؤسسة تيسير للقروض الصغرى في تونس. يُذكر أن هذا 
المشروع هو عملية البنك الأوروبي لالستثمار الأولى في تونس لدعم 

إنشاء مؤسسة تمويل أصغر جديدة، مع هدف متمثل بالأثر 
الجتماعي يستهدف صغار المزارعين والنساء ورواد الأعمال الشباب.

محفظة الستثمار في الأثر

 تيسير
مؤسسة تمويل أصغر تونسية جديدة

الأهداف
–  تحقيق التعادل بين الأموال الخارجة والداخلة مع نهاية العام 

2018؛
–  25000 عميل ومحفظة من 60 مليون دينار تونسي مع نهاية 

العام 2018.
الوضع

–  تم التوقيع على المشروع في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 
)مليون يورو(

تيسير منذ نهاية العام 2016
–  تم افتتاح ستة فروع؛ حوالي 3000 قرض فاعل؛ محفظة بقيمة 

6 مليون دينار تونسي تقريًبا؛ منتجات مبتكرة.

 كوب ميد
أداة تمويل مبتكرة لمنطقة المتوسط

الأهداف
–  محفظة بقيمة 20 مليون يورو في 15 استثماًرا عبر منطقة 

المتوسط؛
–  دعم القطاع التعاوني الناشئ والقتصاد الجتماعي.

الوضع
–  تم التوقيع على المشروع في 4 أيلول/سبتمبر 2015 

)مليوني يورو(

كوب ميد منذ نهاية العام 2016
– أصحاب مصلحة ملتزمون وأقوياء؛

–  محفظة بقيمة 3.6 مليون يورو في أربع دول )منها 2.89 مليون 
يورو منفقة بشكل أساسي في لبنان( مع خمسة عمالء.

تمت الموافقة على مشروع كوب ميد والتوقيع عليه في العام 
2015، وهو عبارة عن ثاني عملية أثر للصندوق. ويتكون المشروع من 
اشتراك يصل إلى 2 مليون يورو في شريحة ميزانين من السندات التي 

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

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

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

الجتماعي والمبادرات القتصادية التي تقودها المنظمات غير 
الحكومية.
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برامج بناء القدرات في صندوق الدعم التابع 
لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 

لالستثمار والشراكة

تزايدت شعبية برنامج التدرج الخاص بـ"فيميب" عاًما بعد عام بالنسبة إلى المتدرجين الشباب، إذ يفتح لهم آفاًقا جديدة ويمكن أن 
يعطيهم دفعة أساسية في مسيرتهم المهنية.
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برنامج التدريب التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 
لالستثمار والشراكة

يبحث البرنامج عن مرشحين متخصصين في مجال يُعنى بالخدمات 
المصرفية الخاصة بالتنمية الدولية، مثل القتصاد أو المالية أو البيئة 

أو الهندسة )المرافئ، الطرق، الطاقة، إلخ.( أو التخطيط العمراني.

وقد نجح برنامج التدريب التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 
المتوسطية لالستثمار والشراكة في تعزيز مواهب الشباب من منطقة 

المتوسط وبناء المهارات في مجالت متعددة، من المالية إلى 
التحليل القانوني وتحليل السياسات. يثمن البنك عالًيا عمل 

المتدربين، سيما وأن هؤلء المحترفين الشباب غالًبا ما يكونون 
قادرين على تطبيق معرفتهم عن منطقة المتوسط مباشرًة على 

عمليات برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة.

مذاك، باشر عدة متدربين مهًنا ناجحة سواء في بلدانهم أو في 
التحاد الأوروبي، في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك 

دارات العامة. الإ

منذ العام 2007، استضاف البنك ما مجموعه 105 محترفين شباب 
في برنامج التدريب التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 
لالستثمار والشراكة الممول من قبل صندوق الدعم التابع لبرنامج 

التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة، كما هو مبين في 
الجدولين أدناه:

إن برنامج التدريب التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة 

الممول من قبل البنك الأوروبي لالستثمار يبني القدرات البشرية في البلدان المتوسطية 

الشريكة من خالل تقديم فرصة اكتساب الخبرة العملية في بيئة دولية متعددة الثقافات 

للخريجين الشباب من المنطقة.

دارات  ق الإ م وف ي س ق ت ال

16الأمانة العامة

43إدارة العمليات 

30إدارة المشاريع

4إدارة المالية

5مكتب الرئيس المسؤول عن المتثال

1إدارة إدارة المخاطر

4إدارة المعامالت وإعادة الهيكلة

2معهد البنك الأوروبي لالستثمار

وع م ج م 105ال
د الأم ل ب ق ال م وف ي س ق ت ال

الت  ي ه س ت ج ال ام رن دول ب
ة  ي ط وس ت م ة ال ي الأوروب

ة راك ش ار وال م ث ت الس ل
No. of trainees

4الجزائر

5فلسطين

13مصر

1إسرائيل

3الأردن

5لبنان

32المغرب

5سوريا

12تونس

25تركيا

وع م ج م 105ال

نظًرا لالأثر العالي الذي تركه برنامج التدريب التابع لبرنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة على جميع المشاركين، فقد 
تزايدت شعبيته عاًما بعد عام. بالنسبة إلى المتدربين الشباب، يفتح 

لهم البرنامج آفاًقا جديدة ويمكن أن يعطيهم دفعة أساسية لحياتهم 
المهنية.

كل عام، يقدم البنك الأوروبي لالستثمار للشباب من دول الجوار 
الجنوبي فرصة المشاركة في برنامج تدريب يمتد على 12 شهًرا في 

مكتبه الرئيسي في لوكسمبورغ أو في أحد مكاتبه الخارجية. في العام 
2016، انضم عشرة متدربين جدد للبنك.
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اكة نامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار وال�ش ي صندوق الدعم التابع ل�ب
برامج بناء القدرات �ن
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آراء المتدربين  

"إن تدربي في إطار برنامج التسهيلت الأوروبية المتوسطية للستثمار والشراكة في البنك الأوروبي للستثمار هو تجربة 
قد غيرت حياتي. كنت محظوًظا بتطوري في بيئة سريعة الحركة وحيوية وعملي مع زملء مخضرمين وبارعين وذوي فكر 

مماثل. شّكل برنامج التدريب التابع لبرنامج التسهيلت الأوروبية المتوسطية للستثمار والشراكة تجربة مثمرة إلى حد 
كبير، سواء على الصعيد المهني أو الشخصي، بما أنه منحني الثقة والخبرة لتطوير مسيرتي المهنية."

عدنان مناي

إدارة المتثال

)نيسان/إبريل 2016- أيار/مايو 2017(، تونس

"يشكل برنامج التدريب في إطار برنامج التسهيلت الأوروبية المتوسطية للستثمار والشراكة فرصة من العمر بالنسبة إلى 
مواطني الدول غير التابعة للتحاد الأوروبي كونه يتيح لهم العمل في مؤسسة تابعة للتحاد الأوروبي. يوفر البنك 

الأوروبي للستثمار بيئة متعددة الثقافات، تسمح لنا باكتساب خبرتنا المهنية الأولى، كل في مجاله. بصفتي خريج اقتصاد 
وعلقات دولية، إن العمل في قسم الستراتيجية المؤسساتية قدم لي فهًما جد ضروري لعالم التمويل في الساحة 
الدولية. وستساعدني حتًما المعرفة والخبرة العملية المكتسبة في مسيرتي المهنية، وأنا ممتن لهذه الفرصة الهائلة."

بار ناديل

قسم الستراتيجية المؤسساتية

)أيلول/سبتمبر 2016- آب/أغسطس 2017(، إسرائيل

"إن الوقت الذي أمضيته كمتدربة في إطار برنامج التسهيلت الأوروبية المتوسطية للستثمار والشراكة هو إحدى أهم 
التجارب في حياتي. فالعمل في البنك الأوروبي للستثمار سمح لي بالتطور ليس فقط على الصعيد المهني ولكن 

الشخصي أيًضا. وستساعدني المهارات الشخصية التي طورتها حتًما خلل مسيرتي المهنية. كما أن العمل مع أشخاص 
كثيرين مختلفين جًدا من خلفيات مختلفة وّسع آفاقي. سأفتخر دائًما بالقول إنني شاركت في هذا البرنامج الرائع."

مريم شمسي

قسم البيئة والتنمية المستدامة لالأراضي 

)حزيران/يونيو 2016- تموز/يوليو 2017(، المغرب

"أنا جد ممتنة لمشاركتي في برنامج التدريب التابع لبرنامج التسهيلت الأوروبية المتوسطية للستثمار والشراكة في البنك 
الأوروبي للستثمار. في الواقع، إن العمل في هذه البيئة الدولية الحيوية والناشطة والمفعمة بالحماس كان ول يزال إحدى 

أهم الفرص التي تسنت لي. فأنا أعتبر أن المعرفة والمهارات والشبكة المهنية التي أتفاعل معها جد قّيمة لتطوري 
الشخصي والمهني ولتطور مسيرتي المهنية في المستقبل." 

سرّة معطاهلل، 

قسم البتكار والتنافسية 

)أيلول/سبتمبر 2016- آب/أغسطس 2017(، تونس



بغية بناء القدرات البشرية والشراكات في منطقة الجوار الجنوبي، ومن أجل بلوغ أقصى 
قدر ممكن من تنوع الخبرات المتاحة للعمليات الخاصة بالبنك أوروبي لالستثمار في هذه 

المنطقة، يرحب البنك بالمعارين من منطقة الجوار الجنوبي والتحاد الأوروبي على حد 
سواء في إطار برنامجين ممولين من الصندوق.

المعارون من منطقة الجوار الجنوبي

يسعى البنك الأوروبي لالستثمار إلى استقطاب مهنيين كفوئين من 
منظمات القطاع العام أو هيئات القطاع الخاص في البلدان 
المتوسطية الشريكة، يكونون ملتزمين بالعمل لتحسين حياة 

الأشخاص ويرغبون بالمساهمة في عمل مؤسساتهم من خالل تعزيز 
التقدم القتصادي والجتماعي في هذه البلدان.

إنه برنامج سنوي يهدف إلى تقديم فرصة للمرشحين الناجحين 
لتحقيق تطورهم المهني واكتساب خبرة عالمية في بيئة دولية، من 
خالل التفاعل على نطاق واسع مع أنشطة الأعمال المتنوعة للبنك 
الأوروبي لالستثمار. يعزز البرنامج التعاون المؤسساتي في البلدان 

المتوسطية الشريكة مع البنك الأوروبي لالستثمار عبر دعم الأنشطة 
المشتركة، سواء الأنشطة التحضيرية أو المتعلقة بالمشاريع.

منذ إطالق البرنامج في العام 2013، استضاف البنك الأوروبي 
لالستثمار أربعة معارين من مصر وتونس وفلسطين يعملون في إدارة 

العمليات كمسؤولين عن السياسة/التفويض.

المعارون من التحاد الأوروبي

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

الأوروبيين.

في إطار هذه المبادرة، يعمل المعارون من التحاد الأوروبي داخل 
البنك لمدة تصل إلى ثالث سنوات لدعم الأنشطة المشتركة، سواء 
التحضيرية أو تلك المتعلقة بالمشاريع، في دول الجوار الجنوبي. 
بعد إطالق البرنامج في العام 2013، شارك شخصان معاران من 

التحاد الأوروبي في هذه المبادرة من خالل عملهما في إدارة 
العمليات.
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عارة إستمع إلى شهادة أحد المشاركين في برنامج الإ

عارة في برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية  برنامج الإ
لالستثمار والشراكة

وزارة التنمية والستثمار والتعاون الدولي - تونس

قبل انضمامي إلى مقر البنك الأوروبي للستثمار في لوكسمبورغ، كنت أعمل في وزارة التنمية والستثمار والتعاون 
الدولي في تونس كمدير ومسؤول عن مشاريع المفوضية الأوروبية. عندما تم اختياري كمعار، لم أكن أعلم آنذاك 
أهمية الفرصة التي تسنت لي. وبعد العمل لأكثر من سنة ونصف في إدارة العمليات ضمن وحدة صناديق الئتمان 

والدمج، يمكن أن أؤكد أن هذه الفرصة أمنت لي منافع فاقت توقعاتي، خصوًصا من ناحية الخبرة وبناء القدرات.

أيمن بن علي

قسم إدارة التفويض، وحدة صناديق الئتمان والدمج

اكة نامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار وال�ش ي صندوق الدعم التابع ل�ب
برامج بناء القدرات �ن



الأنشطة العامة في العام 2016

 دعم سوريا والمنطقة – مؤتمر لندن 2016،
لندن، 4 شباط/فبراير 2016

تطرق مؤتمر لندن، الذي استضافه قادة المملكة المتحدة وألمانيا 
والناروج والكويت والأمم المتحدة، الحتياجات الطويلة الأمد 
لالأشخاص المتأثرين بالأزمة من خالل تحديد طرق لخلق فرص 

اقتصادية ووظائف وتوفير التعليم.

في كلمة ألقاها قبل المؤتمر، قال رئيس البنك الأوروبي لالستثمار 
فيرنر هوير:

يجب أن تكون استجابتنا طموحة. يجب أيًضا أن تكون منسقة بين 
كافة الشركاء. إن البنك الأوروبي للستثمار جاهز وهو في وضعية جد 

مناسبة لدعم جهود أوروبا والأسرة الدولية ككل في التصدي لهذه 
الأزمة الخطيرة والملحة، بفضل ثلثة عقود من الخبرة. لذلك، بصفتنا 

أكبر مؤسسة مالية ناشطة في هذه المنطقة، أعلّنا اليوم جهوزيتنا 
للعمل عن قرب مع شركائنا من أجل تكثيف أنشطتنا الجوهرية. على 

ضوء الحاجة الملحة وأهميتها للتحاد الأوروبي، يمكن أن يقوم البنك 
الأوروبي للستثمار، بصفته بنك التحاد الأوروبي، بتكثيف جهوده 

خلل الأعوام الخمسة المقبلة في تركيا ودول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، على أن تتوفر الظروف المناسبة لذلك.

وأضاف: تحتاج تلك الدول في الخط الأمامي بشكل ملح إلى دعمنا. 
يجب أن نبذل المزيد من الجهود لمساعدتها. من مصلحة الجميع أل 
يتم إبعاد العائلت التي تهرب من العنف والضطهاد أكثر فأكثر عن 
وطنها، فتضطر إلى خوض رحلت خطيرة ومستقبل غامض. بالنسبة 

إلى تلك العائلت وإلينا وللتحاد الأوروبي، لضمان استقرار هذه 
المنطقة، يجب أن يؤدي البنك الأوروبي للستثمار دوًرا أساسًيا. إذا 
حصلنا على المزيد من موارد المنح، يمكن أن نكثف الأنشطة التي 

نتقنها. ويمكن أن نساهم في حشد رأس المال الخاص للتنمية 
القتصادية للمنطقة بعدة طرق، مثل دعم الخدمات المعرضة حالًيا 

لضغط هائل، على غرار إمدادات المياه والمدارس والتعليم 
والخدمات الصحية، وزيادة فرص العمل وريادة الأعمال.

توقيع قرض بقيمة 250 مليون يورو للبنية التحتية الخاصة 
 بالطرقات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تونس،

23 شباط/فبراير 2016

وّقع بنك التحاد الأوروبي على عقود تمويل بقيمة 250 مليون يورو 
)554 مليون دينار تونسي( لترقية البنية التحتية الخاصة بالطرقات 
وزيادة الدعم المقدم لرواد الأعمال ومروجي المشاريع في تونس.

يسرني أن أعلن لكم اليوم أنه تم توفير 250 مليون يورو، أو 554 
مليون دينار تونسي، لترقية طرقات تونس ودعم شركاتها، قال نائب 

رئيس البنك الأوروبي لالستثمار رومان إسكولنو. إنه قرض أساسي 
لتونس وشعبها بما أنه ضروري للتنمية القتصادية والتماسك 

الجتماعي والوظائف. نحن نطور طرقات البلد ونقوم بترقيتها. 
ونكثف دعمنا للشركات التونسية من خلل ضخ 100 مليون يورو في 

القتصاد التونسي بشكل فوري. وندعم خلق فرص العمل، خصوًصا 
للأجيال الشابة.

منح قرض بقيمة 19 مليون يورو من قبل البنك الأوروبي 
لالستثمار للعمل المناخي في تونس، 26 أيار/مايو 2016

خالل زيارته الرسمية، وّقع نائب رئيس البنك الأوروبي لالستثمار 
رومان إسكولنو على عقد قرض مع المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 

19 مليون يورو )42 مليون دينار تونسي( لتخفيض الأثر البيئي 
نتاج الخاصة بالمجمع الكيميائي التونسي. يستتبع هذا  لأنشطة الإ
القرض الإضافي عقًدا أولًيا بقيمة 55 مليون يورو تم توقيعه في 

العام 2008 لمشروع الترقية البيئية ذاته.

أفاد نائب رئيس البنك الأوروبي لالستثمار رومان إسكولنو ما يلي: 
يضطلع هذا القرض بأهمية بارزة بالنسبة إلى العمل المناخي. فالحد 

من غازات الدفيئة هو إحدى أولوياتنا. لذلك قمنا بحشد مواردنا 
ومهاراتنا وخبراتنا لدعم هذا المشروع، الذي سيكون له أثر مباشر 

على التنمية المستدامة وعلى حياة التونسيين اليومية.
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توقيع اتفاق تعاون تقني بين المملكة الأردنية الهاشمية 
 والبنك الأوروبي لالستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية،

9 أيار/مايو 2016

في 9 أيار/مايو 2016، اتفقت المملكة الأردنية الهاشمية والبنك 
الأوروبي لالستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية على المضي قدًما في 

تنفيذ مشروع البحر الأحمر – البحر الميت ووقعت على اتفاق تعاون 
عداد المساعدة التقنية والمشورة للمرحلة الأولى من المشروع. لإ

يهدف هذا التفاق إلى تحديد ودعم الخيار الأفضل لتلبية 
الحتياجات الحالية والمستقبلية من ناحية إمدادات المياه المحلية 

في الأردن، بالإضافة لتمكين النمو القتصادي والتخفيف من أثر 
التغير المناخي على الموارد المائية. في إطار هذا التفاق، سينجز 

البنك الأوروبي لالستثمار ثالث دراسات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية 
للتنمية في ما يتعلق بالتحاليل القتصادية والمالية، فضاًل عن الأثر 

البيئي والجتماعي.

اجتماع جمعية المانحين لصندوق الدعم التابع لبرنامج 
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة، 

لوكسمبورغ، 18 تموز/يوليو 2016

في 18 تموز/يوليو 2016، ُعقد اجتماع جمعية المانحين لصندوق 
الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار 

والشراكة في مقر البنك الأوروبي لالستثمار في لوكسمبورغ. وشّكل 
الجتماع فرصة لإحاطة المانحين حول صندوق الدعم التابع لبرنامج 

التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة والعمليات 
القائمة وللموافقة على مشاريع جديدة.

توقيع اتفاق خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو مع البنك 
 الأهلي المصري وزيارة نائب الرئيس لمصر، تشرين

الأول/أكتوبر 2016

يُعنى هذا التوقيع بخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم، التي تُعد بمثابة العمود الفقري لالقتصاد المصري، لدعم 

كافة القطاعات الصناعية وقطاعات الخدمات المؤهلة لالقتراض في 
القتصاد المصري. سيوفر خط الئتمان تموياًل قصير الأمد بالعملة 

الصعبة، ما يمّكن الوسيط من تلبية احتياجات عمالئه للعملة الأجنبية 
لتمويل رأس المال العامل.

تكثيف دعم البنك الأوروبي لالستثمار للشركات المغربية إلى 
فريقيا،  جانب البنك المغربي للتجارة الخارجية لإ

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

على هامش مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين )COP22(، وّقع البنك 
الأوروبي لالستثمار على خط ائتمان بقيمة 150 مليون يورو مع البنك 

فريقيا، بهدف تعزيز الدعم المقدم  المغربي للتجارة الخارجية لإ
للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتمويل مشاريع في القطاع 

الصناعي وقطاع الخدمات.

إنها عملية تمويل مهمة للقتصاد المغربي، قال ماريون هينيك، 
قراض في البنك الأوروبي لالستثمار، دعًما  رئيس قسم عمليات الإ

للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدول المجاورة، في حفل 
التوقيع. وتابع: الشركات هي محركات النمو والتوظيف. لذلك، تقع 

على عاتقنا مسؤولية خلق أفضل الظروف للتمويل والوصول إلى 
الئتمان. من خلل عملنا مع البنك المغربي للتجارة الخارجية 

فريقيا، نساهم في دينامية القتصاد المغربي وتنافسيته. لإ

مشاركة البنك الأوروبي لالستثمار في المؤتمر الدولي 
لالستثمار - تونس 2020، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

في المؤتمر الدولي لالستثمار - تونس 2020، وهو مؤتمر دولي لدعم 
التنمية القتصادية والجتماعية والمستدامة في تونس، أعلن رئيس 
البنك الأوروبي لالستثمار فيرنر هوير أن تونس ستتلقى دعًما يصل 

إلى 2.5 مليار يورو بحلول العام 2020 لتعزيز النمو الشامل 
والمستدام، الذي يشكل مصدر الوظائف الأساسي للشباب.

قال الرئيس فيرنر هوير: إنه تدبير استثنائي. نظًرا للتحديات التي 
عادة ثقة  تواجهها تونس حالًيا، يتوجب علينا العمل بسرعة وحزم لإ
المستثمرين العامين والخاصين. لذلك قررنا تكثيف أنشطتنا بشكل 
ملحوظ في تونس من الآن لغاية 2020، مع استثمار إجمالي بقيمة 

2.5 مليار يورو لدعم القطاعين العام والخاص في مجالت أساسية 
من القتصاد التونسي، مثل ريادة الأعمال الخاصة والبنية التحتية 

سكان الجتماعي والطاقة والتعليم وتدريب الشباب،  المستدامة والإ
ضافة إلى الستثمار الأجنبي المباشر والبتكار. هكذا، نحفز  بالإ

الستثمار وخلق فرص العمل ونفتح آفاًقا جديدة أمام الشباب 
التونسي.
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ي العام 6102
الأنشطة العامة �ن



في سياق أزمة الهجرة، دعا المجلس الأوروبي البنك الأوروبي 
لالستثمار إلى تكثيف دعمه لجوار التحاد الأوروبي، الذي يشمل 

الجوار الجنوبي وغرب البلقان. فقد ضاعفت أزمة الهجرة التحديات 
التنموية في تلك المناطق وقوضت المرونة القتصادية. تواجه عدة 
دول معنية بأزمة الهجرة بيئة تمويل تتصف بقيود شديدة على قدرة 

القتراض وعوائق في القطاع المالي لناحية دعم الستثمارات 
نتاجية من قبل القطاع الخاص. يوّلد الكثير من الستثمارات  الإ

الضرورية للغاية في القطاع الجتماعي إيرادات غير كافية بالرغم من 
العائدات الجتماعية-القتصادية المرتفعة. إدراًكا لحجم تلك 

التحديات وبناًء على طلب المجلس الأوروبي، أطلق البنك الأوروبي 
لالستثمار مبادرة المرونة القتصادية، التي سُتحدث تغييًرا ملحوًظا 

في الدعم المقدم من قبل البنك الأوروبي لالستثمار في الجوار.

بالنسبة إلى الجوار الجنوبي، تؤدي مبادرة المرونة القتصادية إلى 
زيادة بنسبة 60%، من 7.5 مليار يورو إلى 12 مليار يورو، في أحجام 

قراض الإجمالية المتوقعة من البنك الأوروبي لالستثمار خالل  الإ
الفترة الممتدة من العام 2016 إلى العام 2020. لذلك، يتوقع البنك 

تعزيز دوره كممِول واسع النطاق في المنطقة مع التركيز على تمويل 
البنية التحتية وزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص. كما يتوقع 

البنك في الوقت عينه تعزيز عدة أولويات أساسية مشتركة بين 
القطاعات، بما فيها التخفيف من التغير المناخي والتكيف معه، 

قراض الجديد  قليمي، بالإضافة إلى هدف الإ ودعم التكامل الإ
المتمثل بالمرونة القتصادية.

التطلع قدًما

إن تنفيذ مبادرة المرونة القتصادية بالكامل يجب أل يؤدي إلى زيادة 
قراض البنك الأوروبي لالستثمار فحسب، بل أيًضا  الحجم الإجمالي لإ

إلى تعزيز الطبيعة الميسرة لبعض العمليات المرتقبة وتمكين البنك 
من التكيف أكثر مع أدواته المالية لتلبية الحتياجات المحلية على 
نحو أفضل. ففي هذه البيئة المعقدة ونظًرا للتغيير الملحوظ في 

أنشطة البنك الأوروبي لالستثمار، ستتزايد إلى حد كبير الحاجة إلى 
المساعدة التقنية لدعم المشاريع الممولة من البنك في الجوار 

الجنوبي.

أهداف صندوق الدعم التابع 
لبرنامج التسهيالت الأوروبية 

المتوسطية لالستثمار والشراكة

خالل العام 2016، استمر صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة بدعم نوعية استثمارات 

البنك الأوروبي لالستثمار واستدامتها في بلدان الشراكة المتوسطية. 
لدعم احتياجات الستثمار في المنطقة المرتبطة بمبادرة المرونة 

القتصادية الجديدة المبينة في القسم أعاله، يُتوقع ازدياد الطلب 
على المنح في العام 2017 وما بعده. في الواقع، مع تزايد المشاريع 
عداد، سيتزايد الطلب على موارد صندوق الدعم التابع لبرنامج  قيد الإ
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة، وقد منح البنك 

اكة التقرير السنوي للعام 302016 نامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار وال�ش ي وصندوق الدعم التابع ل�ب الجوار الجنو�ب

قراض الخاصة بالبنك  أهداف الإ
الأوروبي لالستثمار



تقريًبا كافة الأموال المتوفرة في صندوق الدعم التابع لبرنامج 
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة في نهاية العام 

2016. وسيحتاج البنك بالتالي إلى جمع ما يقارب 20 مليون يورو 
لتغطية احتياجات المشاريع خالل الفترة الممتدة بين 2017 و2020.

يُتوقع أن يستمر صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 
المتوسطية لالستثمار والشراكة بتوفير المساعدة التقنية الهادفة بغية 

تحديد وإعداد وتنفيذ المشاريع التي ستستفيد من إقراض البنك 
قراض الخارجي  الأوروبي لالستثمار، وبدعم تحقيق أهداف توكيل الإ

والأهداف رفيعة المستوى للبنك الأوروبي لالستثمار.

في هذا السياق القائم على الموارد المحدودة، ستستمر الجهود 
الرامية إلى ضمان البرمجة المتأنية وتحديد أولويات المساعدة التقنية 

التي يقدمها صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 
المتوسطية لالستثمار والشراكة، من خالل تركيز الدعم على المجالت 

التي يمكنه فيها أن يقدم أكبر قيمة مضافة:

شراف وتقديم المشورة 	  في تصميم المشاريع ومراقبة الجودة والإ
التقنية في قطاع البنية التحتية، مع تركيز خاص على كفاءة الطاقة 

والأمن والبيئة والعمل المناخي )35% في الدول النامية(.

في إدراج معرفة جديدة في الدول بعد توقيعها على اتفاقات 	 
الرتباط والتفاق الشامل وعميق الرؤيا للتجارة الحرة مع التحاد 

الأوروبي، وتسهيل النتقال إلى هيكلية أكثر توجًها نحو التحاد 
الأوروبي في التجارة والتقدير القانوني والقتراب من قواعد التحاد 

الأوروبي ومعاييره.

في المشاريع التي يمكنها تحقيق الكفاءة والآثار غير المباشرة على 	 
القتصاد وفي تعزيز المساواة بين الجنسين والدمج القتصادي 

والرفاه الجتماعي من خالل الستثمارات.

شارة، لتعزيز كفاءة البنك التشغيلية من خالل  أخيًرا، كما سبقت الإ
مكان، تم تأسيس منصة الشراكات  تبسيط أنشطته وتوحيدها بقدر الإ

المخصصة للصناديق ضمن البنك في العام 2016، وهي منصة 
دارة البنك الأوروبي لالستثمار، تشمل مناطق متعددة  خاضعة لإ

ومساهمين متعددين وقطاعات متعددة.

تجري حالًيا مناقشات حول إعادة تنظيم صندوق الدعم التابع 
لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة ضمن 

المنصة. وسُتبذل جهود لتحسين تكامل صندوق الدعم التابع لبرنامج 
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة مع مصادر 

التمويل الأخرى، خصوًصا مبادرة المرونة القتصادية. وستتم 
استشارة المساهمين خالل العام 2017 من خالل اقتراح ملموس.
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الملحقات المرتبطة بالصندوق

الملحق 1. عمليات الصندوق الموافق عليها حتى 31/12/2016

في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2016، تم إعداد/العمل على/النتهاء من 70 عملية:

47 عملية منجزة بميزانية إجمالية موافق عليها من 690 842 17 يورو. –
20 عملية قيد التنفيذ بميزانية إجمالية موافق عليها من 000 165 22 يورو. –
عداد بميزانية إجمالية موافق عليها من 000 980 2 يورو. – 3 عمليات قيد الإ
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99%863 170 20016 332 69016 842 17العمليات المنجزة

دراسة100%850 850197 000197 198القطاع الماليتحسين كفاءة تحويالت العمالإقليمي1

إقليمي2
قليمي للمساعدة  برامج دعم القطاع المالي- المركز الإ

مساعدة تقنية100%000 000500 000500 500القطاع الماليالتقنية للشرق الأوسط 1 و2- المرحلة الأولى
100%000 000500 000500 500المرحلة الثانية

دراسة وصول الشركات الصغيرة إلى أشكال التمويل الجزائر3
دراسة100%000 000195 000195 195القطاع الماليالخارجي المستدامة

دخار الخاص على المدى المغرب4 دراسة عملية تعزيز الإ
دراسة98%740 418179 000183 180القطاع الماليالطويل

الحتياجات اللوجستية في البلدان المتوسطية إقليمي5
دراسة100%385 385597 390597 597النقلالشريكة: إمكانات تطوير شبكة منصة لوجستية

إقليمي6
آلية التنمية النظيفة – تحديد المشاريع في بلدان 
برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار 

والشراكة
دراسة88%560 000172 000195 195الطاقة

دراسة100%054 054189 000189 189الطاقةالآلية المالية لتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةإقليمي7

إقليمي8
تحليل استراتيجيات السياحة وسياساتها في بلدان 
برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار 

والشراكة

الشركات الصغيرة 
دراسة99%660 000198 000200 200ومتوسطة الحجم

البيئة/التغير برنامج دراسة مع خطة زرقاءإقليمي9
دراسة100%000 000180 000180 180المناخي

مراجعة خدمات تمويل التجارة القائمة للتجارة إقليمي10
دراسة100%000 00080 00080 80القطاع الماليالأورو-متوسطية

إمكانية إنتاج الوقود الحيوي في بلدان برنامج إقليمي11
دراسة87%530 000173 000199 200الطاقةالتسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

دراسة100%000 00070 00070 70القطاع الماليمراجعة الأثر القتصادي والجتماعي للتمويل الأصغرإقليمي12

المساعدة التقنية المتعلقة بصندوق رأس المال تونس13
مساعدة تقنية100%000 000125 000125 125القطاع الماليالأولي التونسي

استراتيجيات لتجديد المدن القديمة في منطقة إقليمي14
دراسة100%950 950160 000160 185التنمية الحضريةالمتوسط

المغرب15
إدارة من نوع خاص وتشغيل أنظمة الري الحكومية 

في بلدان برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 
لالستثمار والشراكة: اختبار حالة في المغرب

مساعدة تقنية100%359 359581 000581 000 1البيئة والمياه

تحديد العقبات التي تحول دون التوسع في إقليمي16
دراسة100%999 999199 000199 200البيئة والمياهاستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وإزالتها

تكييف المنتجات المالية مع تحويالت العمال، تونس17
مساعدة تقنية100%500 500489 500489 489القطاع الماليالمساعدة التقنية لتحاد البنوك التونسية

الشركات الصغيرة مبادرة تطوير الأعمال في المتوسطإقليمي18
دراسة100%450 980198 000198 200ومتوسطة الحجم

مساعدة تقنية100%300 093 3002 093 3002 093 2النقلالمخطط الرئيسي للطريق السريع في الأردنالأردن19
مساعدة تقنية100%000 000850 000850 850الطاقة/السياحةبرنامج دراسة مع خطة زرقاء 2إقليمي20

الشركات الصغيرة المساعدة التقنية لـ مالئكة الأعمالتونس21
مساعدة تقنية96%861 654153 000159 160ومتوسطة الحجم

دراسة99%850 163186 000189 350الطاقةالخطة الشمسية المتوسطيةإقليمي22

الشركات الصغيرة شبكة حاضنات الأعمالالمغرب23
مساعدة تقنية98%000 724279 000284 300ومتوسطة الحجم

دراسة100%000 000395 000395 400التنمية الحضريةعملية حضرية في المدينة/مكناسالمغرب24

المساعدة التقنية لحاضنة تكنولوجيا المعلومات فلسطين25
والتصالت في فلسطين

الأبحاث والتنمية 
مساعدة تقنية100%600 600194 600194 194والبتكار
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الوصول إلى النطاق العريض لبلدان برنامج إقليمي26
التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

الأبحاث والتنمية 
دراسة99%000 000493 000499 500والبتكار

دراسة100%500 500157 000157 165النقلطرق بحرية سريعةإقليمي27
مساعدة تقنية100%000 000480 000480 400التنمية الحضريةبرنامج استثمار المدن 2030إقليمي28
مساعدة تقنية100%228 228177 000177 185متعدد القطاعاتالتنافسية وتحديات التوظيف في تونستونس29

حشد طاقات صناديق الثروة السيادية في دول إقليمي30
دراسة100%000 000190 000190 190القطاع الماليالخليج من أجل البلدان المتوسطية الشريكة

لكترونية في البلدان المتوسطية إقليمي31 الخدمات المالية الإ
دراسة100%000 000159 000159 160القطاع الماليالشريكة

دراسة عملية إعداد المشاريع وتنفيذها في إطار مصر32
دراسة100%000 000138 900138 199التنمية الحضريةبرنامج التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة

دراسة تحديد المشاريع في إطار مبادرة تمويل إقليمي33
دراسة100%000 000250 000250 250التنمية الحضريةالمشاريع الحضرية في المتوسط

رأس مال 100%000 775 0001 775 0001 000 2القطاع الماليتمويل رأس المال الأوليتونس34
المخاطرة

إقليمي35

الأطر القانونية للشراكات بين القطاعين العام 
والخاص في بلدان برنامج التسهيالت الأوروبية 

متعدد القطاعاتالمتوسطية لالستثمار والشراكة

750 000675 000675 000%100

دراسة خدمات OFTF- المركز الأوروبي للخبرات )2011( في 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان 

المتوسطية الشريكة
80 00080 00080 000%100

إقليمي36
كفاءة الطاقة وبرنامج إعداد مشروع للطاقة المتجددة 

في المناطق الحضرية في البلدان المتوسطية 
الشريكة

مساعدة تقنية100%265 265167 000167 200الطاقة

إمكانات التمويل المتوسط لخلق فرص العمل في إقليمي37
دراسة100%000 000189 000189 199القطاع الماليالبلدان المتوسطية الشريكة

إقليمي38

دراسة حول تمكين وصول الشركات الصغيرة 
ومتوسطة الحجم إلى أسواق رأس مال النمو عبر 

أسواق الصرف المخصصة للشركات الصغيرة 
)xEMS ومتوسطة الحجم )مبادرة

القطاع المالي 
والشركات متناهية 
الصغر والصغيرة 

والمتوسطة

دراسة000%100 00025 00025 25

إقليمي39
دعم نشر الأنشطة الممولة من صندوق الدعم التابع 

لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار 
والشراكة في منطقة البرنامج

دراسة100%000 00035 00035 35متعدد القطاعات

إقليمي40
دعم مرحلة ما قبل إطالق المركز الأورو-متوسطي 

للتنمية للشركات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة

القطاع المالي 
والشركات متناهية 
الصغر والصغيرة 

والمتوسطة

مساعدة تقنية780%95 000236 000250 250

اتفاق تعاون بين البنك الأوروبي لالستثمار والمنتدى إقليمي41
دراسات100%000 000400 000400 400متعدد القطاعاتالأورو-متوسطي لمؤسسات علوم القتصاد

تقييم إمكانات تصنيع الطاقة المتجددة في البلدان إقليمي42
الطاقة الطاقةالمتوسطية الشريكة

دراسة925%100 92552 00052 71
19 00018 07518 075%100

إقليمي43
دراسة جدوى حول الجاليات وبرنامج الشركات الناشئة 

برنامج المساعدة في إنشاء مؤسسات مبتكرة في 
)MIECAP( منطقة المتوسط

دراسة 100%400 40036 00036 37رأس المال البشري
تحضيرية

إقليمي44
دراسة حول تأثير التوظيف في استثمارات البنية 
التحتية التي يمولها بنك الستثمار الأوروبي في 

البلدان المتوسطية الشريكة
دراسة94%170 000231 000245 245متعدد القطاعات

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

الشركات الصغيرة 
دراسة100%872 872148 000148 150ومتوسطة الحجم

إقليمي46
لوجيس ميد- المنصات اللوجستية للشراكة 

دراسة جدوى100%500 500237 000237 000 1النقلالأورو-متوسطية: الجزء 2.أ )تونس(
100%500 500237 237الجزء 2.ب )المغرب(

مساعدة تقنية88%000 000439 000500 500متعدد القطاعاتمبادرة الفضاء للمتوسط مع وكالة الفضاء الأوروبيةإقليمي47
48%414 033 77210 752 00020 165 22العمليات قيد التنفيذ )المدفوعة جزئًيا(

الأردن48
المساعدة التقنية لدعم تنمية المنطقة اللوجستية 

الأورو-متوسطية في عّمان )مدونة( في المملكة 
الأردنية الهاشمية

مساعدة تقنية60%000 000138 000230 250النقل

ندوات73%155 000330 000450 450متعدد القطاعاتنافذة لنشر دراسات الصندوقإقليمي49

التشبيك متعدد الشركاء ومركز التعلم )المساهمة في إقليمي50
مساعدة تقنية70%429 000468 000500 500متعدد القطاعاتمركز مرسيليا لالندماج المتوسطي(

الأبحاث والتنمية صندوق رأس المال المخاطر للشرق الأوسطفلسطين51
46%351 280 0002 000 0005 000 5والبتكار

رأس مال 
المخاطرة )قرض 

استثماري(

برنامج التدريب التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية إقليمي52
بناء قدرات62%000 229 0001 990 0001 990 1رأس المال البشريالمتوسطية لالستثمار والشراكة
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إقليمي53

أعمال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في 
منطقة برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 

لالستثمار والشراكة: الخطوة 1 )أ(
000 700 1متعدد القطاعات

400 000400 000%100

مساعدة تقنية 65%000 000275 425الخطوة 1 )ب(
29%358 000219 760الخطوة 2
100%000 00035 35الخطوة 3

بناء القدرات في قطاع التمويل الأصغر التونسي تونس54
مساعدة تقنية46%944,1 000278 800 0002 800 2القطاع المالي)ميكروميد(

عارة التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية إقليمي55 برنامج الإ
بناء قدرات50%380 000251 100 0001 100 1رأس المال البشريالمتوسطية لالستثمار والشراكة )المرحلة 1 + 2(

تعزيز تنظيم الملكية الخاصة والخبرة المؤسساتية تونس56
مساعدة تقنية0%000 000100 175القطاع الماليفي تونس

إقليمي57

تعزيز التعاون مع الوكالت الثنائية في التحاد 
الأوروبي والبنوك العامة لإطالق مبادرات مشتركة في 

البلدان المتوسطية الشريكة: )1( إعداد دراسات 
000 300متعدد القطاعاتمشتركة وعمليات المساعدة التقنية

دراسة000%0 40

0%000 40)2( دعم أنشطة مشتركة لبناء القدرات في المنطقة
عارات الهادفة 67%000 000120 180)3( الإ

0%000 40)4( تصميم فعاليات مشتركة للنشر وتنفيذها

تونس58
تيسير- قرض ثانوي لمؤسسة تمويل أصغر في مجال 

جديد في تونس )في إطار محفظة الستثمار في 
الأثر(

القطاع المالي/
100%000 000 000,11 000000 000 1القطاع الخاص

رأس مال 
المخاطرة )قرض 

استثماري/
العملة المحلية(

إقليمي59
المساعدة الستشارية التقنية لدعم برامج تسريع 

المشاريع الناشئة في منطقة برنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة

القطاع المالي 
والشركات متناهية 
الصغر والصغيرة 

والمتوسطة

1 200 0001 188 000783 915%65
مساعدة تقنية 

)إعداد 
المشروع(

كوب-ميد – المشاركة في صندوق دين لدعم التمويل إقليمي60
الأصغر والقتصاد الجتماعي في منطقة المتوسط

القطاع المالي 
والشركات متناهية 
الصغر والصغيرة 

والمتوسطة

2 000 0002 000 000%0

رأس مال 
المخاطرة 

)قرض 
استثماري(

إقليمي61

تعزيز أثر البرنامج الستشاري لقطاع النقل في الجوار 
الجنوبي

000 000 2النقل

مساعدة تقنية 
)إعداد المشروع(

قامة وصلة دائمة بين الطريق أ4  دراسة جدوى لإ
 100%000.320000.320ومدينة بنزرت

دراسة إقامة وصلة دائمة بين الطريق أ4 ومدينة 
 100%000 00075 75بنزرت: إشراف مستقل على الأعمال الرئيسية

المساعدة التقنية من أجل توسيع مطار تونس قرطاج 
 28%800 70074 265الدولي وتحسينه على المستوى الوظيفي

فلسطين62

إعداد منشآت محطة توليد الكهرباء لمحطة تحلية 
المياه المركزية في غزة(تنفيذ إمدادات المياه إلى غزة، 

ومشروع تحلية مياه البحر )المرحلة أ( )تمديد عقد 
))TA2012033 PS F10 الخدمة

الطاقة المتجددة 
مساعدة تقنية 70%032 760417 000595 600)العمل المناخي(

)إعداد المشروع(

لبنان63
المساعدة التقنية لدعم مشروع المياه ومياه 

الصرف الصحي في جنوب لبنان 
)TA2010047 LB F10 تمديد(

المياه )العمل 
29%894 00042 000150 150المناخي(

مساعدة تقنية 
)تنفيذ 

المشروع(

إقليمي64
إمكانيات إجراءات التخفيف المالئمة على الصعيد 

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

البيئة )العمل 
مساعدة تقنية50%281 562144 000288 200المناخي(

دراسة جدوى حول توسيع محطة معالجة مياه مصر65
سكندرية مياه الصرف الصرف الصحي في غرب الإ

000 400الصحي

دراسة جدوى875%50 750149 299

مصر66
المساعدة في استدراج العروض لتوظيف مستشار في 

تنفيذ مشروع توسيع محطة معالجة مياه الصرف 
سكندرية وترقيتها الصحي في غرب الإ

67مساعدة تقنية000 50

تعزيز أثر آلية إعداد مشروع الشراكات بين القطاعين إقليمي67
0%000 350متعدد القطاعاتالعام والخاص

مساعدة تقنية 
)تنفيذ 

المشروع(
000 980 2العمليات الموافق عليها )غير الموقعة بعد(

المغرب68
دراسة جدوى حول خط سكة حديد جديدة عالية 

الأداء ما بين ملوسة وتطوان، بما في ذلك دراسة الأثر 
البيئي والجتماعي

0%000 550النقل )المستدام(
مساعدة تقنية 

)إعداد 
المشروع(

تونس69
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 Modernisation Routière I – II :الأوروبي لالستثمار
Voiries Prioritaires Vو

تنفيذ المشروع0%000 100 2النقل

دراسة جدوى حول ترقية نظم معالجة مياه الصرف لبنان70
الصحي وتجميعها في صيدا وتوسيعها

المياه/مياه الصرف 
000 330الصحي

مساعدة تقنية 
)إعداد 

المشروع(
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الملحق 2. العمليات الموافق عليها في العام 2016

دراسة جدوى حول توسيع محطة معالجة مياه الصرف 
سكندرية وترقيتها- )مصر(  الصحي في غرب الإ

0.4 مليون يورو

مصر  البلد: 
سكندرية المستفيد:  شركة الصرف الصحي بالإ

مياه الصرف الصحي القطاع:  

السياق
إن مصر بلد قاحل تبلغ مساحته مليون كم2 تقريًبا، بما فيها %5.5 

فحسب مساحة مأهولة، وهي البلد الذي يملك أكبر كثافة سكانية في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقتصر موارد المياه العذبة في 

مصر بشكل أساسي على نهر النيل، والمياه الجوفية من المنابع 
الجوفية المتجددة وغير المتجددة، والأمطار المحدودة على طول 

الساحل الشمالي والفيضانات المفاجئة في شبه جزيرة سيناء. وتُعد 
الأمطار جد نادرة في مصر، إذ تتساقط خالل فصل الشتاء فحسب.

تُعتبر البنية التحتية والخدمات الخاصة بالصرف الصحي أقل تطوًرا 
من البنية التحتية والخدمات الخاصة بإمدادات المياه. وتؤدي 

ضافة إلى معالجة  التغطية المنخفضة من حيث الصرف الصحي بالإ
مياه الصرف الصحي دون المستوى الأمثل إلى مشاكل حادة لناحية 

تلوث المياه وانتشار الأمراض المنقولة عبر المياه وتدهور البيئة. 
شارة إلى أن كمية مياه الصرف الصحي الخام التي يتم  وتجدر الإ

تصريفها مباشرًة في الممرات المائية تزايدت على مر السنوات بنتيجة 
النمو السكاني والتنفيذ السريع لشبكات إمداد المياه في عدة قرى من 

دون بناء شبكات مجاري بشكل مواٍز. إل أن الوصول إلى الخدمات 
المحَسنة ما زال غير متكافئ وتستمر التباينات الجغرافية والجتماعية-
القتصادية الشديدة في التأثير على ظروف المعيشة وصحة ماليين 

المصريين، بمن فيهم عدد كبير من الأطفال المعرضين لظروف بيئية 
غير صحية.

الأهداف
يهدف مشروع توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب 

سكندرية وترقيتها إلى توسيع سعة المحطة وترقية مستوى  الإ
المعالجة فيها. يُفترض أن تؤدي ترقية مستوى المعالجة إلى تحسين 

خدمات الصرف الصحي والخدمات البيئية الحالية في مدينة 
سكندرية وبحيرة مريوط المتاخمة لها، للحد من انتشار الأمراض  الإ

المنقولة عبر المياه وتحسين الظروف القتصادية في المنطقة، وهي 
عناصر فائقة الأهمية للتنمية المستدامة المنشودة في البالد. يهدف 

المشروع إلى توفير مصدر مياه دائم إضافي يمكن استخدامه في 
الزراعة/التحريج وبالتالي تخفيض الضغط على موارد المياه النادرة 
أصاًل. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطاقة المفترض توليدها من 

رواسب المجاري أن تقلص البصمة البيئية لمحطة معالجة مياه 
سكندرية. الصرف الصحي في غرب الإ

يتمثل الهدف العام للمشروع المدعوم بهذه المساعدة التقنية 
دارة الكفوءة والمستدامة لموارد المياه في مصر،  بالمساهمة في الإ
فضاًل عن جهود العمل المناخي في البلد. وسيساهم المشروع في 
التخلص من/استخدام مياه المجاري ورواسبها على بطريقة سليمة 

بيئًيا ومعالجة رواسب المجاري بطريقة سليمة بيئًيا وأفضل من حيث 
الطاقة.

على نطاق إقليمي، سيدعم هذا المشروع إزالة التلوث من بحيرة 
مريوط والبحر المتوسط وتوفير مصدر مياه إضافي، فيحسن بذلك 

الوضع القتصادي للمصايد والزراعة/التحريج والسياحة في المنطقة. 
بالإضافة إلى ذلك، سيحسن هذا المشروع صحة سكان محافظة 

سكندرية ووضعهم البيئي. الإ

وصف العملية
ستنظر دراسة الجدوى بشكل خاص في النواحي المناخية المتعلقة 

سكندرية  بتوسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الإ
شارة إلى أن الهضم الالهوائي لرواسب المجاري  وترقيتها. وتجدر الإ

ما زال غير موحد في مصر وبالتالي سيحتاج إلى إعداد مالئم 
للمشاريع وتدريب على تشغيل الستثمارات الجديدة.

سيدرس مشروع المساعدة التقنية الحاجة إلى التدابير التالية، 
ضافة إلى جدواها التقني والقتصادي والمالي والجتماعي والبيئي: بالإ

إعادة تأهيل منشآت المحطة الحالية عند الحاجة؛	 
زيادة الطاقة التصميمية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في 	 

سكندرية؛ غرب الإ
ترقية المعالجة الأولية الحالية لمياه الصرف الصحي إلى مستوى 	 

ثانوي وربما ثالثي؛
زالة المياه من رواسب المجارير إلى هضم 	  ترقية المعالجة الحالية لإ

رواسب المجارير مع توليد الطاقة.
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دارة العامة للجسور  برنامج المساعدة التقنية لدعم الإ
والطرقات في المشروعين الممولين من قبل البنك 

الأوروبي لالستثمار: Modernisation Routière I – II و 
Voiries Prioritaires V )تونس(، 2.1 مليون يورو

تونس البلد:  
دارة العامة للجسور والطرقات ضمن وزارة  المستفيد:   الإ

سكان والتهيئة الترابية التجهيز والإ
النقل القطاع:  

السياق:
تتألف شبكة الطرقات التونسية من 19455 كلم من الطرقات، بما 

فيها 79% معبدة. هناك 3938 كلم من الطرقات الوطنية و26% من 
قليمية و2453 كلم من الطرقات المحلية. وتُستكمل  الطرقات الإ

الشبكة بما مجموعه 50 ألف كلم من الطرقات الريفية و14 ألف كلم 
من الطرقات البلدية.

في تونس، ترتكز برامج الستثمارات في البنية التحتية للطرقات على 
خطط خمسية )الخطط الخمسية للتنمية القتصادية والجتماعية(. 

تمت برمجة معظم مخططات الطرق المدرجة في المشاريع الكامنة 
وراء المساعدة التقنية الحالية في الخطط الخمسية السابقة 

2011-2015 و2016-2020. وتتضمن المشاريع المرتبطة بعملية 
المساعدة التقنية مخططات طرقات مبرمجة وفق الفصول 

Voiries du Grand Tunis )شبكة طرق تونس الكبيرة( و
Voiries Structurantes )شبكة الطرق الهيكلية( وبدرجة أقل 

Développement du Réseau Régional Classé )تطوير الشبكة 
قليمية المصنفة(. الإ

وصف العملية
تُعنى المساعدة التقنية الموافق عليها بدعم وحدة تنفيذ المشاريع 
المسؤولة عن ثالثة مشاريع ذات مخططات متعددة للطرق ممولة 

من قبل البنك الأوروبي لالستثمار. إن مروج كافة تلك المشاريع هو 
سكان  دارة العامة للجسور والطرقات ضمن وزارة التجهيز والإ الإ

والتهيئة الترابية. ستوفر عملية المساعدة التقنية الدعم لتنفيذ أحدث 
 Modernisation Routière II مشروع للبنك الأوروبي لالستثمار

ولمراحل التنفيذ الأخيرة للمشاريع الممولة سابًقا 
.Voiries Prioritaires Vو Modernisation Routière I

يتضمن مشروع II RM( Modernisation Routière II( أعمال بناء 
وإعادة تأهيل وترقية جديدة في أجزاء مختلفة من شبكة الطرق 
الوطنية التونسية. تم تحديد ستة مكونات مشاريع بشكل أولي 

كمستفيدة محتملة من تمويل البنك الأوروبي لالستثمار في إطار 

طاري هذا. يقع اثنان منها في التجمع السكني المركب في  القرض الإ
تونس العاصمة )Voiries Grand Tunis( فيما يقع أربعة بالقرب من 

.)Voiries Structurantes( مدن الحمامات وصفاقس وجرجيس

النتائج المتوقعة
يتمثل الهدف العام لعملية المساعدة التقنية بتوفير الدعم الهادف 

تاحة  دارة العامة للجسور والطرقات لإ لوحدة تنفيذ المشاريع ضمن الإ
تنفيذ وإنجاز ثالثة مشاريع ذات مخططات متعددة للطرق ممولة من 
قبل البنك الأوروبي لالستثمار بشكل ناجح في مراحل تنفيذ مختلفة. 

وستركز المساعدة التقنية على وصالت الطرق الناقصة المدرجة ضمن 
 Schéma Directeur de la Voirie du Grand Tunis الخطة الرئيسية
وأيًضا ضمن خطة Voiries Structurantes لبعض المدن الكبرى في 

البالد.

تهدف أيًضا عملية المساعدة التقنية إلى تعزيز القدرات الوطنية في 
إدارة مشاريع البنية التحتية للطرقات عبر نقل المعرفة من 

المستشارين الدوليين الذين يتم حشدهم إلى الموظفين الدائمين 
دارة العامة للجسور والطرقات. وستساهم المساعدة  المعنيين في الإ

التقنية لحًقا في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرقات وتوسيعها 
لتحقيق التنمية القتصادية في تونس، من خالل تعزيز عمليات تبادل 

السلع والركاب ضمن أبرز المراكز الحضرية في البالد وفي ما بينها.

ستساهم عملية المساعدة التقنية بالتنفيذ الناجح لعملية استثمار 
مقدرة في المشاريع الكامنة تفوق قيمتها 800 مليون يورو وستسهل 

نفاق المستقبلية للبنك الأوروبي لالستثمار )حوالي 250  عمليات الإ
مليون يورو(.

دراسة جدوى حول ترقية نظم تجميع مياه الصرف 
 الصحي ومعالجتها في صيدا وتوسيعها )لبنان(،

0.33 مليون يورو

لبنان البلد: 
المستفيد:   مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مياه الصرف الصحي القطاع:  

السياق
قبل الأزمة السورية، كان معدل توصيالت المياه المنزلية أعلى بقليل 

)79%( من ذاك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )%75(. 
أظهرت مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المياه معدل 86% لتوصيالت 

قليمية للبنان  المياه المنزلية ضمن نطاق تغطية هيئة المياه الإ
الجنوبي، أي محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. إل أن المعدل في 
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المناطق الحضرية مثل مدينة صيدا أعلى. وبالرغم من أن 60% من 
السكان اللبنانيين كانوا متصلين بشبكات تجميع مياه الصرف الصحي، 
كانت تتم معالجة 8% فقط من مياه الصرف الصحي في العام 2010 

)المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا %32(.

وصف العملية
ستمول المساعدة التقنية دراسة جدوى حول توسيع نظام تصريف 

مياه الأمطار وتجميع مياه الصرف الصحي وإعادة تأهيله، وزيادة 
سعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية في صيدا، 

ضافة إلى ترقية مستوى المعالجة فيها. وستبحث الدراسة في  بالإ
الحاجة إلى بعض التدابير، فضاًل عن جدواها التقني والقتصادي 

والمالي والجتماعي والبيئي، من أجل إعداد مشروع استثماري لتوسيع 
محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية.

النتائج المتوقعة
سيضمن توسيع الشبكة وصول سكان صيدا الذين يتزايد عددهم، ما 

يعود جزئًيا إلى تدفق الالجئين، إلى خدمات الصرف الصحي 
المالئمة. وبذلك، سيحسن الوضع البيئي والصحي لسكان المنطقة، 

خصوًصا الذين يعيشون في المناطق الأكثر ريفية الأقل اتصاًل 
بشبكة مجارير.

يُعتبر الحد من تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة أساسًيا 
لتحسين الوضع البيئي في البحر المتوسط. قد يوفر تزايد معدل 

التصال بالشبكة وترقية مستوى المعالجة مصدر مياه إضافًيا للزراعة 
أو التحريج في بلد يطول فيه موسم الجفاف، ما يعزز المرونة تجاه 

الأثر المتوقع للتغير المناخي.

كما ستوفر الدراسة المشورة حول أي مسائل اجتماعية أو متعلقة 
بالحوكمة يجب معالجتها لضمان استدامة المشروع. ستنجز أيًضا 
تقييًما للنوع الجتماعي وتقدم توصيات لتعميم مراعاة المنظور 

الجنساني في مرحلة تنفيذ المشروع. عالوًة على ذلك، سُتعد الدراسة 
استراتيجية تنفيذية للمرّوج والمستفيد وتوفر الوثائق الأساسية 

لتوظيف مستشار للمساعدة في الخطوات الأولى بعد التوقيع على 
اتفاق تمويل.

دارة  يتمثل هدف العملية بتحقيق مشروع استثمار مستدام لإ
تصريف مياه الأمطار وجمع مياه الصرف الصحي وتوفير معالجة مياه 

الصرف الصحي لمنطقة مستجمع الصرف للحصول على النوعية 
المنشودة من رواسب المجاري، ما يؤدي إلى تخفيض حمل التلوث 

الذي يتم تصريفه في البحر الأبيض المتوسط، انسجاًما مع أهداف 
أفق 2020. ستوفر العملية أيًضا الحل الأمثل مع مراعاة التكيف مع 

التغير المناخي والتخفيف منه.

إثر استنتاجات دراسة الجدوى، التي ستنقل مشروع الستثمار إلى 
مرحلة يكون فيها نطاق الستثمارات وأثرها واضًحا، يُتوقع أن تُعد 

حكومة لبنان قرًضا لتمويل تكلفة الستثمار المقدرة بـ 60 مليون يورو.

بناء القدرات في البلدان المتوسطية الشريكة: برنامج 
التدريب التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 

 لالستثمار والشراكة )المرحلة الرابعة( – )إقليمي(،
0.48 مليون يورو

البلد:   بلدان برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 
لالستثمار والشراكة )الجزائر ومصر وفلسطين وإسرائيل 

والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس(
المستفيد:   البلدان المتوسطية الشريكة

بناء القدرات القطاع:  

السياق
منذ العام 2006، منح صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة 1510000 يورو لإطالق 

برنامج التدريب التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 
لالستثمار والشراكة وتأمين استمراريته )أربعة ملحقات(. وأنجز بنجاح 
عشر حمالت، ما مّكن 95 متدربًا من البلدان المتوسطية الشريكة من 

اكتساب خبرة مهنية في البنك الأوروبي لالستثمار.

تزايدت شعبية البرنامج عاًما بعد عام في البلدان المتوسطية 
الشريكة وضمن البنك. وبالتالي، تزايد الطلب على المتدربين. ومنذ 

إطالقه، استقطب البرنامج 1683 طلًبا، بمعدل 71 طلًبا لكل وظيفة. 
تُظهر هذه الأرقام الهتمام البالغ الذي يبديه الشباب في البرنامج.
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وصف المشروع
كما في ما مضى، لن تُفرض حصص جغرافية أو جنسانية وسيتم 

انتقاء المرشحين فقط بناًء على مؤهالتهم المطابقة للتدريبات 
المتاحة. يجب على جميع المرشحين الراغبين باللتحاق بالبرنامج أن 

يستوفوا بعض المعايير المرتكزة على الجنسية والكفاءة اللغوية 
والخبرة، من بين أمور أخرى.

لكتروني للبنك الأوروبي لالستثمار، سُتنشر  ضافة إلى الموقع الإ بالإ
معلومات عن البرنامج عبر الجامعات والمؤسسات المحلية 

لستقطاب المرشحين الأكثر كفاءة.

النتائج المتوقعة
من خالل إنشاء البرنامج، سعى البنك ومانحو صندوق الدعم التابع 

لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة إلى 
المساهمة في بناء القدرات عبر تقديم فرصة فريدة للخريجين من 

كافة بلدان برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة 
)الجزائر ومصر وفلسطين وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وسوريا 

وتونس(. يُعتبر البرنامج صغيًرا إل أنه وسيلة مرئية تعزز تطوير 
المؤهالت المهنية والخبرة الدولية في البلدان المتوسطية.

سيستمر برنامج التدريب في توفير الخبرة والتدريب الداخليين ضمن 
البنك الأوروبي لالستثمار للمرشحين المختارين في بيئة تطوير 

عالمية، مع إعطاء البنك الأوروبي لالستثمار فرصة الستفادة من 
معرفتهم ومهاراتهم وتنوعهم الثقافي. وكما تُظهر الحملة السابقة، 
نجح البرنامج في مساعدة المتدربين على بناء مهاراتهم في مجالت 

متنوعة، من المالية إلى التحاليل القانونية وتحاليل السياسات، 
ضافة إلى تطوير خبرتهم المهنية فيما يشكل المتدربون جزًءا من  بالإ

بيئة عمل دولية ومتعددة الثقافات. وانتقل عدة متدربين لحًقا 
لخوض مسيرات مهنية ناجحة في بلدانهم والتحاد الأوروبي، في 

القطاعين العام والخاص. وتابع البعض دراساتهم على مستوى 
الماجستير أو الدكتوراه.

بناء القدرات في البلدان المتوسطية الشريكة: برنامج 
عارة التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية  الإ

لالستثمار والشراكة الممول من قبل البنك الأوروبي 
لالستثمار )المرحلة الثانية( – )إقليمي(، 0.6 مليون يورو

البلد:   بلدان برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 
لالستثمار والشراكة )الجزائر ومصر وفلسطين 

وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس(
المستفيد:   البلدان المتوسطية الشريكة

بناء القدرات القطاع:  

السياق
يوفر صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 

لالستثمار والشراكة فرًصا جديدة للبنك الأوروبي لالستثمار للمساهمة 
في تعزيز قدرات البلدان المتوسطية الشريكة. بعد إطالق برنامج 
التدريب التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار 

والشراكة بشكل ناجح، باشر البنك الأوروبي لالستثمار في آب/
أغسطس 2013 إعداد برنامج إعارة تابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 

المتوسطية لالستثمار والشراكة الممول من قبل البنك الأوروبي 
لالستثمار، يركز على تعزيز القدرة المؤسساتية للبلدان المتوسطية 

الشريكة. ونظًرا لنسجامها التام مع سياسة الجوار الأوروبية الجديدة 
ومقاربتها للشراكة من أجل الديمقراطية والزدهار المشترك مع 

جيراننا، أتت هذه المبادرة في الوقت المناسب واعُتبرت جد ضرورية.

منذ إطالق البرنامج في العام 2013، استضاف البنك الأوروبي 
لالستثمار ثالثة معارين، اثنين من مصر وفلسطين، يعمالن في إدارة 

العمليات كمسؤولين عن السياسات، وثالًثا من تونس، يعمل كمسؤول 
عن التمويل المشترك.

وصف المشروع
عارة التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية  إن برنامج الإ

لالستثمار والشراكة الممول من قبل البنك الأوروبي لالستثمار متاح لـ 
)1( المسؤولين من وزارات مختلفة )المالية والقتصاد والنقل والبيئة، 

إلخ.( والبنوك المركزية ومنظمات القطاع العام الأخرى؛ و)2( 
المرشحين من القطاع الخاص في البلدان المتوسطية الشريكة.

عارة مدعومين من قبل رب عملهم وأن  يجب أن يكون مرشحو الإ
يستوفوا معايير الجنسية والكفاءة اللغوية والخبرة المطلوبة.

النتائج المتوقعة
عارة التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية  يهدف برنامج الإ

لالستثمار والشراكة الممول من قبل البنك الأوروبي لالستثمار بصورة 
عامة إلى المساهمة في التنمية القتصادية المستدامة والنمو الشامل 

في البلدان المتوسطية الشريكة من خالل بناء القدرات بغية تعزيز 
بيئة استثمار تمكينية، وذلك لدعم المجالت ذات الأولوية بالنسبة 

إلى التحاد الأوروبي في ما يتعلق بجيرانه في الجوار الجنوبي. 
وبهدف البرنامج إلى تمكين المزيد من المعارين من المنطقة من 

استكمال خلفيتهم المهنية بخبرة عملية في الأعمال المصرفية 
التنموية ضمن بيئة متعددة الثقافات لمؤسسة تابعة لالتحاد 

الأوروبي.

كما سيسعى البرنامج إلى مطابقة أولويات تنمية القدرات في الدول 
الشريكة، بما أن البنك الأوروبي لالستثمار سيستضيف المعارين بناًء 

على احتياجات الدول الشريكة ووفًقا لمتطلباته التشغيلية وقدرته 
شراف عليهم. على الستفادة من المعارين والإ
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السياق
أظهرت التطورات السياسية التي خضت منطقة المتوسط منذ كانون 
الثاني/يناير 2011 أن مستقبل تحقيق الستقرار الديمقراطي يعتمد 
على قدرة القتصادات على خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق 

النمو الشامل للسكان.

سواء من حيث الحجم أو النطاق، تزايدت أهمية القطاع الخاص في 
اقتصادات البلدان المتوسطية الشريكة خالل العقود الأخيرة. 
فمساهمة الشركات الخاصة والستثمار في خلق فرص العمل 

والتوظيف، والتنويع القطاعي، وتوفير الخدمات العامة، بالإضافة 
إلى تكوين رأس المال، قد تزايدت بشكل ملحوظ، فيما تبقى 

اختالفات بارزة قائمة عبر المنطقة. وبالرغم من التراجع القتصادي 
العالمي، بقيت السلطات المحلية مستعدة لتفويض المزيد من 

المسؤوليات للمستثمرين ورواد الأعمال الخاصين.

وصف العملية
قليمية المشتركة الدولية بين البنك الأوروبي  إن هذه الدراسة الإ

لالستثمار والمعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات النتخابات حول 
تعزيز أثر تنمية القطاع الخاص على التحول الديمقراطي في البلدان 

المتوسطية الشريكة هي عملية مساعدة تقنية تهدف إلى تحديد 
الروابط القائمة في دول برنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية 

لالستثمار والشراكة بين )1( تنمية القطاع الخاص ونموه وحيويته و)2( 
التحول الديمقراطي. تسلط الدراسة الضوء على الطرق التي يمكن من 
خاللها أن تركز مؤسسات التمويل الدولية، وخصوًصا البنك الأوروبي 

لالستثمار، تدخالتها على الميادين التي تسمح باستخدام القطاع 
الخاص كرافعة للتقدم الديمقراطي. وترتكز نتيجة هذه الدراسة على 

مراجعة النظريات الأساسية والنماذج التي تقيم روابط بين هذه 
النظريات والواقع الجتماعي في البلدان المتوسطية الشريكة.

تقّيم الدراسة أثر تنمية القطاع الخاص لغاية اليوم على التغير 
الجتماعي والقتصادي في سياقات انهيار نظام استبدادي يليه تحول 

نحو الديمقراطية. ويتضمن هذا التحليل مقارنات بين الدول على 
قليمي، بالإضافة إلى الأسباب الرئيسية التي ولدت  المستوى الإ

الختالفات بين البلدان المتوسطية الشريكة، كما يلي:

الجزء الأول: تحليل أثر القطاع الخاص على بناء الديمقراطية.
الجزء الثاني:  توصيات لالستفادة من تنمية القطاع الخاص في سبيل 

التحول الديمقراطي.
الجزء الثالث: وضع أرضية للحوار.

الأهداف والنتائج
يتمثل الهدف العام لهذه الدراسة بتوضيح العالقة بين تنمية القطاع 

الخاص وبناء الديمقراطية في منطقة المتوسط في أعقاب الربيع 
العربي. تهدف الدراسة إلى:

أ.  تقييم أثر تنمية القطاع الخاص لغاية اليوم على التغير 
الجتماعي والقتصادي.

ب.  تقديم توصيات لالستفادة أكثر من تنمية القطاع الخاص، من 
خالل دورها في جهود بناء الديمقراطية.

ج.  وضع الأسس الضرورية لتطوير عدد من المؤشرات في 
المستقبل، من شأنها المساهمة في تنفيذ أهداف السياسة 

الخارجية الجديدة لالتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط.

ساعدت الدراسة على تحديد أثر القطاع الخاص على الديمقراطية، 
فضاًل عن العمليات والمشاريع الأكثر ترجيًحا لدعم تنمية القطاع 
الخاص والتنمية الديمقراطية، بالنسبة للمنطقة برمتها ولكل دولة.

الملحق 3. العمليات المنجزة في العام 2016

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

إقليمي البلد:  
المالي والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم القطاع: 

مستشار فردي المستشار: 
18 شهًرا  المدة: 

دول الجوار الجنوبي المستفيد: 
150000 يورو المبلغ الموافق عليه: 
148872 يورو المبلغ الموقع: 

متفاوض عليها تنافسية إجراء المناقصة: 
20.01.2016 – 21.07.2014 فترة التنفيذ: 
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تونس البلد:  
النقل القطاع: 

مستشار فردي المستشار: 
15 شهًرا المدة1: 

سكان والتهيئة الترابية وزارة التجهيز والإ المستفيد: 
320000 يورو المبلغ الموافق عليه: 
320000 يورو المبلغ الموقع: 

مناقصة دولية مقيدة إجراء المناقصة: 
23.11.2016 – 06.08.2015 فترة التنفيذ: 

2. دراسة جدوى وإشراف على وصلة دائمة بين الطريق أ4 ومدينة بنزرت

المساعدة التقنية 1: دراسة جدوى حول وصلة دائمة بين الطريق أ4 ومدينة بنزرت

الستنتاجات

توفر نظريات التحديث والوكالة السياسية رؤى مختلفة حول كيفية 
مساهمة تنمية القطاع الخاص في إقامة الديمقراطية. فنظرية 

التحديث تشدد على أهمية عملية التنمية التي تنقل السلطة من 
الدولة-النظام إلى لعبين اقتصاديين آخرين، فيما تركز نظرية 
الوكالة السياسية على مساعدة لعبي القطاع الخاص ليصبحوا 

وكالء سياسيين فعالين من خالل تحسين قدراتهم من حيث 
المناصرة والتمثيل والعمل الجماعي.

تعتبر الدراسة أن دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يمكن 
أن يكون له أثر لصالح الديمقراطية على نحو غير متكافئ، إل أن 

مساعدة الشركات ل تترَجم بالضرورة إلى تعزيز الأصوات 
السياسية لصالح الديمقراطية. لتحقيق أثر دائم على أنظمة 

المساءلة السياسية والسلطة، يجب أن يترافق بناء قدرات الشركات 
المستقلة مع جهود لتقليص أثر الشركات المتسلطة المفوضة 

ضمن الساحة السياسية. تشكل هذه الأفكار أساس عشرة اعتبارات 
متعلقة بالتصميم رفيعة المستوى عند صياغة تدخالت تنمية 

القطاع الخاص في البلدان المتوسطية الشريكة، بحيث أن خمسة 
اعتبارات تركز على تسريع التغيير البنيوي، وخمسة اعتبارات أخرى 

تركز على تشجيع الوكالة السياسية في القطاع الخاص.

تملك المبادئ التوجيهية رفيعة المستوى العشرة تداعيات 
تشغيلية على مؤسسات التمويل الدولية التي تسعى إلى تعزيز 
الأثر الديمقراطي لتدخالتها في تنمية القطاع الخاص. فتحليل 

أنشطة تنمية القطاع الخاص الحالية في البلدان المتوسطية 
الشريكة يشير إلى قدرة مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات 

الدولية الأخرى على بذل المزيد من الجهود لتشريع التغيير 
البنيوي من خالل تطوير عمليات التمويل ذات الأثر وتعزيز قدرتها 

على تحليل القتصاد السياسي. ويمكن أن تساعد تدخالت تنمية 
القطاع الخاص هذا القطاع على المشاركة في المناصرة لصالح 

الديمقراطية عبر: تحديد الحتياجات الخاصة للمستفيدين 
النهائيين ومعالجتها؛ تعزيز المنظمات التمثيلية في القطاع 

الخاص؛ تمكين الالعبين المؤيدين للديمقراطية ضمن الدولة؛ 
إنشاء روابط مع لعبي المجتمع المدني؛ ودعم الحوار بين 

القطاعين العام والخاص.

لقياس الأثر السياسي لأنشطة تنمية القطاع الخاص، ينبغي على 
مؤسسات التمويل الدولية إعداد أطر عمل تقييمية من خالل 
توسيع نطاق مجموعات أساسية من المؤشرات الحالية تماًما 

كمؤشرات الأثر الجتماعي الخاصة بالبنك الدولي لالستثمار في 
إطار قياس النتائج )MER+(. ويجب قياس الآثار بشكل منفصل 

على مستوى المؤسسات الوسيطة المالية والمستفيدين النهائيين، 
ومن خالل النظر إلى التأثيرات المحتملة لالأنشطة بما يتجاوز 

المشاركين المباشرين وغير المباشرين. يجب أن تكون أطر العمل 
مكررة ومرنة بحيث يمكن تكييف المؤشرات إذا تغير تعريف النجاح 
السياسي. كما ل بد من أن تسمح أطر العمل بمشاركة المستفيدين 

لضمان فائدة مؤشرات التغيير السياسي في السياق المحلي. 
أخيًرا، على مؤسسات التمويل الدولية جمع مؤشرات متعددة عن 
ظهار طبيعة الديمقراطية المعقدة ومتعددة  نوعية الديمقراطية لإ

الأوجه. فذلك سيقدم فهًما أدق لالأثر السياسي.
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تونس البلد: 
النقل القطاع: 

مستشار فردي المستشار: 
10 أشهر المدة : 

سكان والتهيئة الترابية وزارة التجهيز والإ المستفيد: 
80000 يورو المبلغ الموافق عليه: 
75000 يورو المبلغ الموقع: 

متفاوض عليها تنافسية إجراء المناقصة: 
01.08.2016 – 16.10.2015 فترة التنفيذ: 

المساعدة التقنية 2: دراسة الوصلة الدائمة بين الطريق أ4 ومدينة بنزرت: إشراف مستقل على العمل الرئيسي

السياق
نظًرا للدور الأساسي الذي تؤديه البنية التحتية الخاصة بالطرقات في 
التنمية القتصادية للبالد، تستمر تونس في القيام باستثمارات كبيرة 

في صيانة شبكة الطرقات وتعزيزها، ما يسهل حركة الأشخاص ويوفر 
أكثر من 80% من نقل السلع.

إن تحسينات الطرقات المتنوعة المسجلة في الخطط الستثمارية 
الخمسية المتنوعة تعكس إرادة الحكومة التونسية بالعمل لتحديث 

البنية التحتية الخاصة بالطرقات من أجل المساهمة في التنمية 
القتصادية والجتماعية للبالد.

في هذا السياق، في تموز/يوليو 2010، قام البنك الأوروبي 
لالستثمار بمراجعة استراتيجية لبرنامج الطريق السريع وتنفيذ طريق 

فرعي عبر بلدات كبرى في تونس بغية تحديد الأولويات العامة 
لقطاع الطرق السريعة في البالد.

وصف العملية
يُعنى المشروع ببناء وصلة طرق يتراوح طولها بين 5 و8 كلم بين 

مدينة بنزرت والطريق السريع عبر خيارين، إما جسر أو نفق. 
ستساعد هذه الوصلة على التخفيف من الزدحام في وسط مدينة 

بنزرت وتحسين الحركة بين جانبي القناة، فتدعم بذلك التنمية 
القتصادية في منطقة بنزرت على نطاق أوسع.

بعد المراجعة واستشارة المفوضية الأوروبية، قام صندوق الدعم 
التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة 

بتمويل، من ضمن أمور أخرى، عملية المساعدة التقنية المتمثلة بـ 
دراسة جدوى حول وصلة دائمة بين الطريق أ4 ومدينة بنزرت في 

تونس بقيمة 2049000 يورو.

لحًقا، قام صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت الأوروبية 
المتوسطية لالستثمار والشراكة بتمويل عمليتي مساعدة تقنية لدعم 

هذا المشروع: تتعلق العملية الأولى بتوسيع دراسة الجدوى 
)المساعدة التقنية 1( الخاصة بالمشروع وتتعلق الثانية بتمويل 

شراف على الدراسات أو التدقيق فيها )المساعدة التقنية 2(. وتقع  الإ

عمليتا المساعدة التقنية ضمن نطاق مبادرة إقليمية أوسع، وهي 
البرنامج الستشاري لقطاع النقل في الجوار الجنوبي، المعروف بـ 

.SNAP-T – EU

تم تقسيم دراسة الجدوى الأولية إلى أربع مراحل. خالل تنفيذ 
المرحلة 2، )الجدوى والتصميم الأولي( بات واضًحا أنه من الضروري 
نجاز عملية المساعدة التقنية والمضي قدًما  اتخاذ عدة تدابير مكملة لإ
في المشروع. وتُرجمت هذه الحتياجات إلى عمليتي توسيع للمساعدة 

التقنية ممولتين من قبل صندوق الدعم التابع لبرنامج التسهيالت 
الأوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة.

المساعدة التقنية 1: توسيع دراسة الجدوى لتتضمن وصلة 
جديدة )حوالي 2 كلم( ما بعد الطريق الوطنية رقم 11 في 

الجانب الشمالي لتحسين توزيع حركة المرور التي تدخل المدينة.

إن توسيع وصلة الممر 4 ما بعد الطريق الوطنية رقم 11 لحوالي 2 
كلم نحو الشمال كان الخيار المفضل. تم اقتراح توسيع الوصلة ما 

بعد الطريق الوطنية رقم 11. سيسمح هذا الحل بتوزيع حركة 
المرور في الشبكة الحالية بشكل أفضل وإدراج وصلة الطريق ضمن 

المنطقة الحضرية بشكل أفضل. وستتضمن الوصلة تقاطعين، 
أحدهما على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 والآخر في الجانب 

الشمالي.

وقد استوجبت عملية التوسيع هذه إجراءين: )1( استطالعات إضافية 
مفصلة حول حركة المرور ودراسات حول شبكة الطرق الحضرية 

ضافة إلى دراسات طوبوغرافية وجيوتقنية؛ و)2(  المحاذية، بالإ
استطالعات اجتماعية حول وصلة الطرق الجديدة الكاملة على مسافة 

7 كلم تقريًبا.
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المساعدة التقنية 2: إشراف/تدقيق مستقل في الدراسات حول 
البنية الأساسية للوصلة الدائمة بين الطريق أ4 ومدينة بنزرت، 

توس.

شراف الموسع أو المدقق  تقوم عملية المساعدة التقنية هذه على الإ
على مشروع الجسر ذاته. إن هذا التدقيق هو بمثابة تنفيذ مراقبة 
على المشروع من قبل خبير، بشكل مستقل عن الجهة التي تتولى 

إعداد المشروع. أُنجز التدقيق على أربع مراحل على مدى ستة أشهر.

الأهداف والنتائج
يهدف المشروع بشكل عام إلى دعم سياسات الحكومة التونسية في 
ما يتعلق بتطوير قطاع الطرق، خصوًصا في بناء وصلة طرق جديدة 
بين نهاية الطريق أ4 ومدينة بنزرت، بما فيها تشييد بنية ضخمة عبر 

منطقة قناة المرفأ في المدينة.

تتمثل الأهداف الخاصة لعملية المساعدة التقنية بدعم المرّوج في 
تطوير وصلة طرق عالية السرعة بين الطريق أ4 ووسط بنزرت على 

مسافة تتراوح بين 5 و8 كلم، بما فيها تحليل عدة بدائل لعبور 
منطقة قناة المرفأ، ومن ضمنها أنواع مختلفة من الجسور والأنفاق.

الستنتاجات

تلبي طريق الوصلة الدائمة الجديدة أهداف المشروع بما أنها:

تستجيب للطلب المتزايد على حركة المرور في منطقة بنزرت الحضرية، ما يسمح باستيعاب سريع لحجم المركبات فيزيد عدد المركبات  –
العابرة للقناة. يُفترض أن تستوعب الوصلة 54% من حركة المرور، 66% في العام 2030 و75% في العام 2040.

تسمح بإزالة الزحمة عن المنافذ إلى وسط المدينة وتوزيع الضغط على الشبكة بالتساوي. –
قليمية، وخصوًصا على طريق التجارة مع تونس الكبرى. – تلبي احتياجات حركة المرور الحضرية والإ
توفر وصلة بنيوية للتنمية الحضرية والجتماعية-القتصادية. –
تقلص تكاليف النقل للمستخدمين، خصوًصا الشاحنات، وتسمح للمستخدمين بتوفير الوقت. –
تقلص عدد الحوادث عبر تحسين مستويات شبكة الطرق وخدمة الطرق. –

يساهم توسيع المشروع لمسافة 2 كلم مع بناء تقاطع الطريق الوطنية رقم 11 في تلبية أهداف المشروع على المدى المتوسط والطويل 
بشكل أفضل.
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الملحق 4. الصندوق النتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مشاريع العقود

د ل ب ةال ي ن ق ت دة ال اع س م ة ال ي ل م ف ع دموص ق ت ال
ع  وض

د ق ع ال
غ  ل ب م ال
ورو ي ال ب

الأردن
تحديث الخطة الرئيسية وتقديرات التكلفة: معبر 

الأردن-العراق الحدودي )الكرامة(
000 70بدأ

إقليمي
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عملية نقل الدعم 

المؤسساتي وبناء القدرات
000 500بدأ

المغرب
دراسة جدوى حول المنصة اللوجستية لأولد صالح الداء 

البيضاء
000 131بدأ

مصر
معبر السلوم الحدودي: الخطة الرئيسية والتصميم 

النهائي
000 500موافق عليه

إقليمي
المساعدة التقنية للوزارات المعنية بالخدمات اللوجستية 

قليمية  في مصر والمغرب وتونس لتنفيذ المبادرة الإ
لوجيسميد سوفت- الجزء الأول

843 931 1موقعموافق عليه

تونس
دراسة الممرات الستراتيجية الشرق-الغرب التي تصل 

وليات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة بوليتي صفاقس 
وقابس

000 945موقعموافق عليه

400 623 2موقعموافق عليهبرنامج نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردنالأردن

تونس
عداد ترقية وتطوير منشآت حاجزين  المساعدة التقنية لإ

عابرين للحدود التونسية-الجزائرية: بوشبكة وملولة
000 299موقعموافق عليه

تونس
المساعدة التقنية لتسهيل التدفقات التجارية من خالل 

تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية
000 700موقعموافق عليه

تونس
دراسة جدوى حول ترميم صلة السكك الحديدية بين 

القلعة الصغرى والخزازية والقيروان
679 256موقعموافق عليه

المغرب
دراسة جدوى حول خيارات تطوير عرض الموانئ في منطقة 

أغادير
700 527موقعموافق عليه

المغرب
قليمية اللوجستية لجهة الشرق  دراسة المخططات الإ

وجهة بني مالل خنيفرة
000 335موقعموافق عليه

مصر
المساعدة التقنية لدعم تطوير المركز اللوجستي شرق 

بورسعيد في مصر
231 318موقعموافق عليه

مصر
المساعدة التقنية لدعم تقييم الطلب على النقل لوصلة 

قناة السويس مع القاهرة الكبرى في مصر
500 313موقعموافق عليه

إقليمي
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: برنامج عمل سالمة 

الطرقات
270 574منتٍهمنجز

الأردن
عادة تأهيل الطريق رقم 15 والطريق  المساعدة التقنية لإ

رقم 65 وترقيتهما في الأردن
400 132 1منتٍهمنجز

المغرب
دراسة تحويلة مركزية: الطريق الوطنية رقم 8 فاس-

مراكش – دراسة جدوى وملف الدراسة الأولية
300 548منتٍهمنجز

لكترونية وخدمات الدفع في المغرب: المغرب الخدمات المالية الإ
500 248منتٍهمنجزدراسة دولية حول التنظيم ودعم البنك المركزي

شراف على دراسات المخططات المغرب المساعدة التقنية لالإِ
قليمية للمناطق اللوجستية – المملكة المغربية 500 49منتٍهمنجزالإ

لكترونيةالأردن 598 329منتٍهمنجزتعزيز الدمج المالي عن طريق الخدمات المالية الإ

تحسين ومتابعة أثر مشاريع البنية التحتية على العمل في تونس
000 390بدأتونس

921 723 12إجمالي المشاريع الموافق عليها
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الملحق 5. القوائم المالية المختصرة

ات ظ الح 2016.12.312015.12.31م

ول الأص

188 20350 444المبالغ النقدية وما يوازيها

581 3732 53استثمارات رأس مال المخاطرة

235407 61أصول أخرى

ول وع الأص م ج 176 81153 48م

ن ي م اه س م وارد ال ات وم زام ت الل

اللتزامات

988التزامات أخرى

الثة 7236752مبالغ مستحقة لأطراف ث

ثالثة 476 28215 812مساهمات الأطراف ال

236 52616 12مجموع اللتزامات

موارد المساهمين

890 29053 0154المساهمات

950 16-005 18-الأرباح التي تم الحتفاظ بها

ن ي م اه س م وارد ال وع م م ج 940 28536 36م

ن ي م اه س م وارد ال ات وم زام ت وع الل م ج 176 81153 48م

الميزانية العمومية
 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016

)بألف يورو(
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ات ظ الح م
ن 01.01.2016  م
ى 31.12.2016 إل

ن 01.01.2015  م
ى 31.12.2015 إل

-6الفائدة والمداخيل المماثلة

5314571الربح غير المحقق من استثمارات رأس مال المخاطرة

104450صافي الربح من العمالت الأجنبية

3175394مداخيل أخرى

ة ي ل ي غ ش ت ل ال ي داخ م وع ال م ج 415 4991م

553 1-461 1-11المشاريع الممولة

دارية العامة 81-85-21النفقات الإ

8-8-41نفقات أخرى

ة ي ل ي غ ش ت ات ال ق ف ن وع ال م ج 642 1-554 1-م

ة ي ال م ة ال ن س ل ة ل ي اف ص ارة ال س خ 227-055 1-ال

قائمة الدخل
 للعام الذي انتهى في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016

)بألف يورو(

الملحقات المرتبطة بالصندوق
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جهات التصال لشؤون 
العمليات

هاينز أولبرز
مدير قسم بلدان الجوار 
+352 4379-87313 3

h.olbers@eib.org U

كريستوف كون
مدير قسم إدارة التفويض
+352 4379-87324 3

c.kuhn@eib.org U

جسبر بيرسون
رئيس قسم صناديق الدعم والدمج

+ 3524379-86665 3
j.persson@eib.or U

ديونيسوس كاسكاريليس
رئيس وحدة صناديق الدعم والشراكات التمويلية

+352 4379-86108 3
d.kaskarelis@eib.org U
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