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اســمــحــوا لــي أن أرح ــب بكم فــي القاهرة
الــتــي تستضيف منتدى األعــمــال الثاني
للبنك األوروبـــي إلعــادة اإلعــمــار والتنمية
لمنطقة جنوب وشــرق المتوسط ،والــذي
يتزامن مع مــرور ست سنوات على عمل
البنك األوروبـــي إلعــادة اإلعــمــار والتنمية
ً
ً
هاما بالنسبة لنا
عاما
في المنطقة .لقد كان عام 2017
في المنطقة ،إذ انضم اقتصادان جديدان إلى األسرة
الــتــي يخدمها الــبــنــك فــي الــمــنــطــقــة ،أال وهــمــا لبنان
والضفة الغربية وقطاع غزة.
كما افتتحنا مكاتب إقليمية في مصر والمغرب وتونس،
لنصبح أول بنك إنمائي متعدد األطـــراف يقوم بهذه
الخطوة .وتهدف هذه المكاتب إلى تعزيز اإلدماج اإلقليمي
وتعزيز أنشطتنا والدعم الذي نقدمه للشركات الصغيرة.
ً
ملخصا لبعض أهم األنشطة التي
وتقدم هذه النشرة
قمنا بها في المنطقة ،بما في ذلك:
•كيف نجحنا بدعم ودفع جهود اإلصالحات وتهيئة البيئة
التنظيمية المناسبة لبرامج الطاقة المتجددة في مصر
والمغرب واألردن ،والتي مهدت الطريق أمــام تنفيذ
مشاريع استثمارية كبرى في قطاع الطاقة المتجددة.
•كيف نجحت استجابتنا لالجئين في األردن في إيجاد فرص
اقتصادية للمجتمعات المستضيفة والالجئين ،وتطوير
البنية التحتية في العاصمة عمان.
•كيف نجحنا في تطوير قطاع زيت الزيتون في تونس
التي تُ عد واحدة من أكبر خمسة منتجين لزيت الزيتون في
العالم .ويضطلع هذا القطاع االستراتيجي في االقتصاد
التونسي بــدور محوري في تعزيز التكامل اإلقليمي
وتعزيز القدرة التنافسية في األسواق الخارجية.
بلغ مجموع استثماراتنا في المنطقة أكثر من  5مليارات
يــــورو ،ونتطلع إل ــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــات لتنفيذ العديد
مــن الــمــشــاريــع فــي هــذا المنتدى وعــلــى م ــدار األشهر
والسنوات القادمة.
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المقدمة

جانيت هيكمان
العضو المنتدب للبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية
جنوب وشرق المتوسط

بدأ البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية عمله يف
منطقة جنوب ورشق املتوسط يف أيار/مايو عام .2011
وكــان قد أنشئ قبل ربع قرن ملساعدة دول أوروبــا
الوسطى والرشقية التي كانت تابعة للنظام الشيوعي
سابق ًا يف تبني نموذج اقتصادي يدعم استدامة أسواقها.
وبعد اندالع الثورات العربية عام  ،2011أعلنت دول
مجموعة الثمانية دعمها للدول التي تشهد تغيري ًا سياسي ًا
جذرياً .ويف اجتماع ملجموعة الثمانية يف مدينة دوفيل
الفرنسية ،طلب قادة تلك الدول من البنك أن يدعم
التحول احلاصل يف منطقة جنوب ورشق املتوسط ،نظر ًا
ألنه ش ّكل “أداة فريدة من نوعها” بفضل عمله يف “الدول
األوروبية التي تتمتع بالديناميات ذاتها”.
وقد وافقت اجلهات املساهمة يف البنك عىل تقديم ذلك
الدعم .ففي عام  ،2012وافق البنك عىل تخصيص
صندوق خــاص بقيمة مليار يــورو إلطــاق مشاريع
استثمارية يف كل من مرص واألردن واملغرب وتونس.
وبعد ذلك بدأ البنك يف استخدام رأسماله اخلاص.
وحتى عام  2017استثمر البنك أكرث من  5مليارات
يــورو يف أكــر من  130مــروعـ ًا يف مجال التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،حظي القطاع اخلاص بنحو 71
باملائة منها .كما أنفق البنك أكرث من  250مليون يورو
عىل شكل مساعدات فنية ممولة من اجلهات املانحة
للبنك ومساهميه.
ويركز البنك عىل تنمية اقتصادات سوق تتسم باالنفتاح
واالستدامة وعىل تعزيز النمو ،وذلك من خالل توسيع
دور القطاع اخلاص وحوار السياسات .وإىل جانب الدعم
الذي يقدمه البنك حلكومات املنطقة ،فإنه يدعم كذلك
نمو املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وتعزيز األعمال يف
القطاع الزراعي ،واالرتقاء باخلدمات املرصفية ،وتطوير
أسواق رأس مال محلية ،ودعم قطاع الطاقة املتجددة

وكفاءة الطاقة .كما تهدف اسرتاتيجية اإلدماج يف البنك
إىل إتاحة الفرص االقتصادية للمجموعات املحرومة من
اخلدمات ،بما يف ذلك الشباب والنساء .ويؤكد البنك
كذلك عىل قضية املساواة بني اجلنسني ،وذلك عن طريق
برنامج “املــرأة يف مجال األعمال” ،املخصص لرواد
األعمال.
وإىل جانب ذلك ،يدعم البنك اجلهود الدولية الرامية
إىل معاجلة أزمة الالجئني الناجمة عن احلرب األهلية يف
سوريا ،من خالل ُمساعدة الدول امل ُستضيفة لالجئني يف
املنطقة عىل مواجهة الضغوط االقتصادية الواسعة النطاق
التي تفرضها الهجرة ،كما يسعى إىل إرشاك القطاع
اخلاص من أجل توفري سبل عيش مستدامة للمجتمعات
املحلية والالجئني .ويعمل البنك حالي ًا عىل تطوير
مجموعة من املشاريع بقيمة تقدر بنحو  900مليون يورو،
بما يف ذلك برنامج اجلمع بني التمويل واملنح .وقد بدأ
البنك يف تطوير مشاريع استثمارية يف القطاع اخلاص
ومشاريع البنية التحتية لدعم املجتمعات املستضيفة
لالجئني يف كل من األردن وتركيا .وينصب الرتكيز هنا
أيض ًا عىل توسيع نطاق اإلدماج االقتصادي.
ويعمل البنك حالي ًا عىل تعزيز وجوده يف منطقة جنوب
ورشق املتوسط ،فقد افتتح مكاتب دائمة يف تونس
وعمان عام  ،2013ويف القاهرة عام  ،2014ويف الدار
ّ
البيضاء يف نيسان/أبريل  .2015كما بدأ البنك نشاطه
يف الضفة الغربية وغزة يف أيار/مايو  2017لفرتة أولية
تمتد خلمس سنوات .وأطلق البنك عملياته يف لبنان يف
أيلول/سبتمرب .2017
وقد ُعقدت النسخة األوىل من منتدى األعمال للبنك
األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية ملنطقة جنوب ورشق
املتوسط يف املغرب يف عام .2015
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عملنا في منطقة جنوب وشرق المتوسط

في أرقام

 5.7مليار

توسيع اآلفاق

استثمار البنك السنوي

% 74

حصة القطاع الخاص في االستثمار
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وغزة في وقت سابق من
هذا العام .يهدف البنك
إلى تقوية القطاع الخاص
باالستناد إلى تقاليده
الراسخة في ريادة المشاريع.
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االجتماع السنوي للبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية في 2018

اعتبارا من تشرين األول/أكتوبر 2017
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سيلتقي قادة األعمال والمسؤولين وأصحاب المصلحة
في األردن في مايو/أيار  2018لبحث تنشيط االقتصاديات.
إعرف المزيد وسجل على www.ebrd.com/am

تواجد إقليمي
افتتحنا مكاتب إضافية في اإلسكندرية وصفاقس وطنجة لخدمة األسواق اإلقليمية بشكل
أفضل .ستركز المكاتب الجديدة على مساعدة الشركات الصغيرة.

اقتصاديات شاملة
من خالل عمليات التمويل
والدعم وتقديم والمشورة ،نبني
اقتصاديات تشمل الجميع ،وخاصة
الشباب والنساء .االقتصاديات
شموال تخلق فرص عمل
األكثر
ً
أكثر ،وخاصة في الشركات الصغيرة
والمناطق المحرومة.

طاقة مستدامة
بالتعاون مع القطاع الخاص ،يقود البنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية جهود
التحول إلى الطاقة المتجددة .وحتى
اآلن ساهمت المشروعات التي مولها
البنك في البلدان التي يعمل فيها
بإضافة أكثر من  1جيجاواط من الطاقة.
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الطاقة

مواجهة تحديات الطاقة
املتجددة يف مرص

من واجب الدول يف جميع أنحاء العالم ضمان توفري
الطاقة اآلمنة ،وضمان قدرة السكان عىل تحمل تكاليفها
واستدامتها .و ُتعد مرص يف طليعة الدول التي تواجه هذه
التحديات ،ليس فقط ألنها تواجه طلب ًا متزايد ًا عىل
الطاقة والعتمادها عىل النفط والغاز ،ولكن أيضا المتالكها
مصادر كبرية ومتميزة من الرياح والطاقة الشمسية.

وقد تبنت مرص هدف ًا طموح ًا يتمثل يف إنتاج  20باملائة
من الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام
 ،2022كما تخطط لالعتماد عىل القطاع اخلاص من
أجل توفري األموال واالبتكار واملــوارد التي يتطلبها
تحقيق هذا الهدف .ستبدأ املرحلة األوىل من هذه
االستثمارات يف ترشين الثاين/نوفمرب  2017عندما يبدأ
العمل يف أكرث من  25مرشوع ًا للطاقة الشمسية يف موقع
صحراوي ضخم بالقرب من منطقة بنبان يف صعيد مرص.
وعند اكتمال املرشوع ،فإنه سيصبح واحد ًا من أكرب
محطات توليد الطاقة الشمسية يف العالم ،بطاقة إنتاجية
تبلغ  1,800ميغاواط.
وتبلغ قيمة االستثمارات يف هذا القطاع أكرث من
ملياري دوالر أمريكي .ويقود البنك األورويب إلعادة
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اإلعمار والتنمية جهود دعم هذه االستثمارات ،إذ
ُيخطط الستثمار أكرث من  350مليون دوالر أمريكي
يف عام  2017لدعم إنتاج  750ميغاواط من الطاقة
الشمسية .كما قام البنك بتخصيص أكرث من  150مليون
دوالر أمريكي من صندوق املناخ األخرض ،باإلضافة إىل
الدخول يف رشاكة مع مجموعة من املستثمرين واجلهات
املشاركة يف التمويل.

ً
هدفا
وقد تبنت مصر
ً
طموحا يتمثل في إنتاج
 20بالمائة من الكهرباء من
مصادر الطاقة المتجددة
بحلول عام 2022
وقد جرى التوقيع يف آب/أغسطس عىل اتفاقيات
لتنفيذ املشاريع الستة عرشة األوىل ،والتي من املتوقع أن
تنجح يف خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بمقدار
 900,000طن سنوياً ،يف حني ستتبع بقية املشاريع يف
أيلول/سبتمرب وترشين األول/أكتوبر.

ووصف هاري بويد كاربنرت رئيس قطاع الكهرباء والطاقة
يف البنك ،هذه اخلطوة بأنها “إنجاز رئييس وشهادة
عىل التزام احلكومة املرصية املستمر لتحقيق االستفادة
القصوى من مواردها الشمسية وموارد الرياح الوفرية بغية
االنتقال إىل قطاع طاقة مستدام وأكرث تنوعاً”.
كما قام البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية بتمويل
مشاريع إلنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية يف
مول البنك
مناطق أخرى يف جنوب ورشق املتوسط؛ فقد ّ
مشاريع يف األردن واملغرب بقيمة  700مليون يورو.
مول البنك ثمانية مشاريع كبرية للطاقة
ويف األردنّ ،
املتجددة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو  300ميغاواط.
كما أطلق البنك إطار ًا يجمع بني إقراض البنك وتمويل
املناخ من أجل دعم مشاريع القطاع اخلاص إلنتاج
الكهرباء من الطاقة املتجددة ،التي تتسم باالبتكار أو
الصعوبة يف محيطها اإلقليمي•.

التغير المناخي

يف مواجهة تأثريات التغري املناخي:
دعم جهود احلفاظ عىل احتياطيات املياه
اجلوفية يف املغرب
يعاين املغرب من تفاقم مشكلة ندرة املياه بسبب تأثريات
تغري املناخ ،فيما يؤدي االستخدام غري املستدام للمياه
اجلوفية إىل خفض احتياطيات اململكة منها ،مما يشكل
تهديد ًا خطري ًا عىل اإلنتاج الزراعي وسبل العيش يف
املناطق الريفية .وقد جرى استغالل املياه اجلوفية يف
حوض سايس بشكل مفرط خالل السنوات اخلمس
عرشة املاضية ،ولذا ،شكلت اجلهود الرامية إىل وقف
استنزافها واستعادة مستواها أولوية لدى احلكومة .ويف
هذا السياق ،وللمساعدة يف حماية القطاع الزراعي يف
املغرب من أثر تغري املناخ ،أطلق مرشوع سايس للحفاظ
عىل املياه.
ويف يونيو/حزيران ،قدم البنك األورويب إلعادة اإلعمار
والتنمية قرض ًا سيادي ًا للمملكة بقيمة  120مليون يورو
ونجح يف توفري منحة تمويل مشرتك كبرية بمبلغ 32
مليون يورو من صندوق املناخ األخرض ،الذي ُيعد مبادرة
عاملية فريدة تسعى لالستجابة لتغري املناخ من خالل
االستثمار يف املشاريع منخفضة االنبعاثات واملقاومة
للمناخ .وقد تأسس الصندوق عن طريق  194حكومة
بهدف احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة يف الدول

صندوق المناخ األخضر،
الذي ُيعد مبادرة عالمية
فريدة تسعى لالستجابة
لتغير المناخ من خالل
االستثمار في المشاريع
منخفضة االنبعاثات
والمقاومة للمناخ

النامية أو التقليل من مستواها ،وملساعدة املجتمعات
املعرضة لتأثريات تغري املناخ عىل التأقلم معها.
ويهدف استثمار البنك يف هذا املرشوع إىل تحسني
القدرة عىل التكيف مع تغري املناخ ،وذلك من خالل دعم
تطوير برنامج لنقل املياه التحويلية ،والذي سينجح
بــدوره يف توفري أكرث من  100مليون مرت مكعب من
مياه الري سنوي ًا من سد مداز إىل سهل سايس اخلصيب.
كما أنه سيتيح التحول من استخدام املياه اجلوفية غري
املستدامة إىل استخدام موارد املياه السطحية املستدامة،

إىل جانب تحسني الوصول إىل أفضل املمارسات وأساليب
الري التي تتسم بالكفاءة.

كما يقوم البنك من خالل هذا املرشوع بتعزيز مشاركة
ويسهم يف تطوير القطاع الزراعي يف
القطاع اخلاص ُ
اململكة ،والذي يعد قطاع ًا رئيسي ًا يوفر نحو  40يف املائة
من فرص العمل فيها.
وأخــراً ،فإن املــروع يشكل فرصة لتعزيز مشاركة
املجتمع املحيل يف إدارة موارد املياه ،من خالل تعزيز
املهارات الفنية والقدرات املؤسسية وتعزيز مشاركة
القطاع اخلاص يف تبني استخدام معدات وبنية تحتية
حديثة ومتطورة .وسيؤدي ذلك إىل االرتقاء بمستوى
كفاءة استخدام املياه وخدماتها وتعزيز الري بالتنقيط
واستخدام الطرق احلديثة إلدارة الطلب عىل املياه ،إىل
جانب تعزيز القدرة عىل التكيف مع تغري املناخ يف
حوض سايس•.
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الجهات المانحة

اجلهات املانحة

شكلت األنشطة املمولة من اجلهات
املانحة الهادفة إىل دعم دول جنوب
ورشق املــتــوســط إحـــدى الــدعــائــم
الرئيسية التي مكّنت البنك األورويب
إلعـــادة اإلعــمــار والتنمية مــن بدء
نشاطه يف منطقة جديدة خالل عام
 .2011وأرست هذه األنشطة الدعائم
األساسية لالستثمارات الشاملة التي
أعقبت ذلك.

وفـــور مــوافــقــة المساهمين على توسيع نطاق
عمليات البنك إلى كل من مصر واألردن والمغرب
ً
برنامجا مــن ثــاث مــراحــل،
وتــونــس ،وضــع البنك
مدعوم من قبل المانحين.
تمثلت الــمــرحــلــة األولــــى فــي تــحــديــد الــمــشــاريــع
االســتــثــمــاريــة وإعـــدادهـــا ،وبــنــاء قــــدرات العمالء
المحتملين ،وتعزيز التعاون مع المؤسسات األخرى.
وجــرى خــال المرحلة الثانية استخدام "الصندوق
الخاص لمساهمي البنك األوروبــي إلعــادة اإلعمار
والتنمية" من أجــل تنفيذ عمليات استثمار مبكرة
تسبق األنشطة واسعة النطاق التي ستُ طلق خالل
المرحلة األخيرة ،والتي تتطلب مصادقة المساهمين.
تدعم األنشطة التي يمولها المانحون اليوم قطاعات
الشركات الصغيرة واألعمال الزراعية والطاقة .فعلى
سبيل المثال ،قام البنك األوروبــي إلعــادة اإلعمار
والتنمية والــجــهــات المانحة بــدعــم خطة الحكومة
المغربية إليصال خدمة التيار الكهربائي على مدار
الساعة ألكثر من  1,200قرية.
ويشكل تطوير قطاعي كــفــاءة الــطــاقــة والطاقة
المتجددة أحــد مجاالت التركيز األخــرى لــدى البنك.
وفــي هــذا السياقُ ،يساعد التمويل الــذي تقدمه
الجهات المانحة في تعزيز الهيئات التنظيمية الوطنية
المعنية بالطاقة ،وتنفيذ إصالحات التعرفات لردع
االستهالك المفرط ودعم الدراسات التي تناقش
القدرة على تحمل التكاليف.
كما ُيركز المانحون على تعزيز المساواة بين الجنسين
ودعــم المجتمع المدني ،مما يساعد على توطيد
الممارسات الديمقراطية.
وإلى جانب ذلك ،يدعم التمويل الذي توفره الجهات
الــمــانــحــة وض ــع خــطــط الــامــركــزيــة الــمــالــيــة ويــقــدم
مساعدات فنية لمشاريع النقل ومشاريع البلديات.
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وقد ساهمت الجهات
المانحة والمساهمون بأكثر من
 270مليون
واألهم من ذلك أن مانحي البنك األوروبــي إلعادة
ً
ً
كبيرا في الجهود
إسهاما
اإلعمار والتنمية يسهمون
الــرامــيــة إلــى معالجة أزمـــة الالجئين الناجمة عن
الحرب األهلية في سوريا من خالل ُمساعدة الدول
المستضيفة لالجئين في المنطقة على مواجهة
ُ
الضغوط االقتصادية الواسعة النطاق التي يفرضها
اللجوء ،كما يسعى إلى إشراك القطاع الخاص من
أجل توفير سبل عيش مستدامة لالجئين.
ويــديــر البنك أمـــوال "حــســاب دول جــنــوب وشــرق
المتوسط" الذي يدعمه العديد من المانحين ومن
بينهم أستراليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا
وهولندا والنرويج والسويد والصين تايبيه والمملكة
الــمــتــحــدة ،كــمــا يــديــر مــــوارد "الــصــنــدوق الــخــاص
للمساهمين للبنك األوروبـــــي" وحــســاب أمــوال
الــتــعــاون الــخــاص ب ــدول جــنــوب وش ــرق المتوسط،
المكرسة جميعها لتنفيذ أنشطة الجهات المانحة
ويساعد االتحاد
في المنطقة من صافي دخلهاُ .
األوروبي ومرفق البيئة العالمية وصناديق االستثمار
ً
أيضا على تعزيز اقتصادات المنطقة،
في المناخ
ومعالجة عملية االنتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.
وقد ساهمت الجهات المانحة والمساهمون بأكثر من
 270مليون يورو من خالل التعاون الفني وأدوات
المخصصة
مثل تقاسم المخاطر والمنح المالية
ُ
لتنفيذ استثمارات محددة•.

قالوا عنا
قال مايكل كوهلر،
مدير الجوار في اإلدارة
العامة للتعاون اإلنمائي،
المفوضية األوروبية:
منذ أن بــدأ البنك األوروبـــي
إلعادة البناء والتنمية أنشطته
فــي دول الــجــوار الــجــنــوبــي ألوروبــــا،
ســاهــم االتــحــاد األوروبــــي بنحو 200
مليون يــورو لتمويل المشاريع التي
يديرها البنك لتعزيز النمو المستدام
مــن خـــال االســتــثــمــارات المشتركة
الكبرى في قطاع الطاقة واالقتصاد
األخضر وتطوير القطاع الخاص .وهذه
االستثمارات هي ثمرة تعاون ممتاز
ً
استنادا إلــى قيمنا
بين مؤسستينا،
المشتركة وأهدافنا المشتركة والحوار
القطرية
المستمر بــشــأن الــتــحــديــات ُ
والقطاعية".

قال الشاذلي
العياري محافظ البنك
المركزي التونسي:
كــان البنك األوروبــــي إلعــادة
ً
ً
مهما
شريكا
اإلعمار والتنمية
في تطوير القطاع المالي في تونس
وتعزيزه على مــدار السنوات القليلة
الــمــاضــيــة ،وذلـــك مــن خ ــال تمويله
والــمــســاعــدات الفنية الــتــي يقدمها
للمؤسسات المالية ،إلى جانب دعمه
لإلصالحات الرئيسية ،وال سيما دعم
اإلطـــــار الــقــانــونــي إلن ــش ــاء صــنــدوق
لــضــمــان الــــودائــــع ،وتــحــســيــن البيئة
التنظيمية لتسهيل معالجة القروض
الــمــتــعــثــرة ،وتــطــويــر الــقــطــاع المالي
غير المصرفي وتعميق أســواق رأس
المال".
Image: Chedly Ayari, Governor of the
Central Bank of Tunisia: By Ashoola via
Wikimedia Commons

الالجئين

االستجابة ألزمة الالجئني يف املنطقة
يعمل البنك األورويب إلعــادة اإلعمار والتنمية منذ
عام  2014يف األردن ملساعدته عىل االستجابة ألزمة
الالجئني الناجمة عن احلرب يف سوريا .وأدى جلوء أكرث
من مليون شخص إىل األردن إىل زيادة عدد سكانه إىل
تسعة ماليني ،مما وضع ضغوطا عىل اخلدمات البلدية
طور البنك نهجاً يقوم
يف البالد .ويف سبيل معاجلة ذلكّ ،
عىل ثالث ركائز ،إذ يسعى البنك إىل تحسني فرص
احلصول عىل التمويل ،وتعزيز اإلدمــاج االقتصادي
للسكان األقل حظاً بالتمثيل ،بمن فيهم النساء والشباب؛
كما أنه يساعد عىل تحسني البنية التحتية التي تعاين
من ضغوط كبرية.
ويتيح إطار االستثمار في البنية التحتية البلدية ،الذي يغطي األردن وتركيا
ً
حاليا) ،للبنك المساعدة في تحسين الخدمات ،مثل معالجة المياه
(ولبنان
العادمة والنفايات الصلبة.
وفي هذا الصدد ،قالت إسثر غريفيس ويلد ،ممثلة البنك في عمان" :كان
مرتفعا ً
ً
جدا حتى قبل لجوء  1.3مليون
الضغط على شبكة الصرف الصحي
سوري إلى األردن .ولذا ،فنحن نعمل مع وزارة المياه والري من أجل زيادة
قدرة الشبكة".
ويتيح إطار االستثمار في البنية التحتية للبلديات تخصيص نسبة عالية
جـ ً
ـدا من المنح ،تصل إلى  85بالمائة ،مما يتيح للمانحين دعم الحكومة
لتوفير الخدمات األساسية بأسعار معقولة .ويعكس ذلك احتياجات الفئات
الضعيفة ،التي تفتقر للقدرة على دفع تكاليف الخدمات.
مول البنك األوروبي إنشاء خطين رئيسيين لنقل مياه الصرف الصحي
وقد ّ
إلى أكبر محطة معالجة في المملكة تقع في منطقة السمرا ،والتي تخدم
نصف السكان .وفي إربد ،ثاني أكبر مدن المملكة ،سيعمل مشروع قيد
اإلعــداد على بناء شبكة للصرف الصحي تخدم  100ألف شخص للمرة
األولى.
ويمثل توسيع نطاق الحصول على التمويل أولــويــة أخ ــرى ،إذ وفــرت
ً
قروضا
مؤسسة إقــراض الــمــرأة ،التي يبلغ رأسمالها  4ماليين دوالر،
صغيرة لرائدات أعمال أردنيات على مدار العامين األخيرين .وفي عام ،2017
تم دعم المؤسسة بمبلغ إضافي قدره مليوني دوالر أمريكيُ ،خصصت
للمرة األولى للبنوك ومؤسسات التمويل الصغير .وتتاح فرصة االستفادة
لالجئين ،بمن فيهم السوريون .وهذا أمر مهم ،بحسب غريفيس ويلد،
بسبب وجود العديد من األسر التي تقودها النساء ،وخاصة بين السوريين،
و"لحاجة النساء الكبيرة لتوفير سبل عيشهن الخاصة".

وجود العديد من األسر التي تقودها النساء،
وخاصة بين السوريين ،و"لحاجة النساء الكبيرة
لتوفير سبل عيشهن الخاصة"
ويوجد برنامج آخر ضمن برامج اإلدماج االقتصادي ،فقد قام مركز تجاري ،يقع
في منطقة العبدلي في عمان يموله البنك ،بإيجاد مركز تدريب للشباب
ً
متاحا اآلن
األردني الراغبين بالعمل في متاجره وفنادقه .كما بات المركز
أمام السوريين ،الذين وجد بعضهم وظائف•.
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الطاقة

تعزيز قطاع زيت الزيتون يف
تونس وخارجها
ُيش ّكل زيت الزيتون قطاع ًا اسرتاتيجي ًا لالقتصاد التونيس ،حيث ُتعد تونس واحدة
من أكرب خمس دول مصدرة لزيت الزيتون يف جميع أنحاء العالم .ويشكل القطاع 57
باملائة من الناتج الزراعي التونيس ،و 45باملائة من صادرات الدولة الزراعية ،و 6باملائة
من إجمايل صادراتها؛ مما يجعله مصدر ًا رئيسي ًا للعملة الصعبة للبالد.
يعود تاريخ زيت الزيتون يف تونس إىل حقبة الفينيقيني القدماء ،مؤسيس مدينة
قرطاج .ومنذ ذلك احلني وطوال تاريخ البحر املتوسط ،عمل القرطاجيون والرومان
والعرب وجميع احلضارات األخرى التي هيمنت عىل املنطقة ،عىل نقل معارفهم اخلاصة
بقطاف الزيتون من جيل إىل جيل.

يعود تاريخ زيت الزيتون في تونس
إلى حقبة الفينيقيين القدماء،
مؤسسي مدينة قرطاج
وبعد بدء البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية عملياته يف تونس ،قام البنك بتمويل
مول رشكة بورخيس للزيوت،
أول مرشوع له يف قطاع الرشكات عام  ،2012عندما ّ
والتي تعد واحدة من أبرز الرشكات العاملة يف قطاع زيت الزيتون ،وتتمتع بحضور
قوي يف تونس ،بمبلغ  15مليون يورو .وجرى بعد ذلك تجديد عملية تمويل رأس املال
العامل يف عام  ،2015بعد ثالث سنوات من التعاون الناجح مع الرشكة .ووقع البنك
كذلك اتفاقية تمويل ثالثة مع مجموعة "سوفينا" ،أكرب رشكة خاصة لزيت الزيتون يف
العالم بقيمة  5ماليني يورو .ويجري النظر حالي ًا يف مشاريع أخرى يف هذا القطاع مع
جهات راعية يف تونس وخارجها.
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كما أقام البنك حوار ًا للسياسات
من خالل إعداد دراسة تفصيلية
لقطاع زيــت الــزيــتــون ،والتي
ُأجريت يف إطار مبادرة القطاع
اخلاص لألمن الغذايئ ،ونُفذت يف
إطــار تعاون مشرتك بني البنك
األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية
GROWING TUNISIA’S OLIVE INDUSTRY
ومنظمة األغــذيــة والــزراعــة
youtu.be/HI6KBpIOQVU
وعرضت
لألمم املتحدة (الفاو)ُ .
الدراسة ،التي حظيت بقبول جيد ،أثناء ورشة عمل مع السلطات التونسية واجلهات
الفاعلة األخرى يف القطاع اخلاص يف ترشين الثاين/نوفمرب .2014
وبعد نجاح الدراسة ،انخرط البنك يف مزيد من حوارات السياسات ،وذلك من خالل:
إنشاء مجموعة عمل من أصحاب املصلحة يف قطاع زيت الزيتون التونيس (ومن بينهم
املزارعون ،واملطاحن ،واملصنعون ،واملصدرون ،وممثلو الوزارات) ،والبنك ومنظمة
الفاو .كما تم وضع خطة عمل وإعداد توصيات لتقديمها للحكومة التونسية .ويف
أعقاب الدراسة ،بدأ البنك يف تنفيذ برنامج ثان للتعاون الفني ،والذي ركز عىل تبادل
املهارات وإكسابها للمزارعني ،من خالل نقل أفضل املمارسات الزراعية إىل مزارعي
الزيتون التونسيني•.

المشاريع المستقبلية
"كما ستتجاوز قيمة
مشاريعنا في مصر هذا
العام مليار يورو"
"إن العمل الذي نقوم به
لفتح االقتصاد وتشجيع
المشاريع الخاصة بالغ
األهمية ،وكذا هو الحال
فيما يخص عملنا على
قضية الشمول"

املشاريع املستقبلية

"إن دخولنا إلى لبنان
والضفة الغربية وقطاع
غزة يرفع عدد المناطق
التي نعمل فيها بنسبة
 50بالمائة"
جانيت هيكمان
العضو المنتدب للبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط

خالل عام  2017قام البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية بتوسيع نطاق عملياته يف منطقة دول جنوب ورشق
املتوسط من خالل بدء العمل مع اقتصادين جديدين .ففي أيار/مايو ،وافق مجلس املحافظني عىل العمل يف
الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل دعم تطوير االقتصاد عن طريق استثمارات من خالل الصناديق االئتمانية .ويف
أيلول/سبتمرب ،أعلن البنك عن قرب انطالق استثماراته يف لبنان.
ويف هذا الصدد ،قالت جانيت هيكمان ،املدير التنفيذي
ملنطقة جنوب ورشق املتوسط بالبنك" :إن دخولنا إىل
لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة يرفع عدد املناطق
التي نعمل فيها بنسبة  50باملائة".
وسيفتتح البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية أول
مكتب تمثييل رسمي له يف لبنان يف املستقبل القريب.
وستشكل العاصمة األردنية عمان مركز عملياته يف الضفة
الغربية وقطاع غزة.
وقالت هايكي هارمغارت ،املديرة اإلقليمية لرشق املتوسط
يف البنك والتي تتخذ من عمان مقر ًا لها" :إننا متحمسون
لبدء عملياتنا ،إذ أننا نرى العديد من الفرص لدعم
الرشكات الصغرية واملتوسطة وقطاعات الطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة والسياحة .كما أننا نتطلع إىل تكرار قصة
نجاح البنك يف األردن ،يف منطقة بالد الشام بأكملها".
وأضافت هيكمان" :تتمتع هاتان املنطقتان بأهمية
خاصة؛ فهما تتميزان بثقافة متجذرة لريادة األعمال،

وبارتفاع املستوى التعليمي ،وبازدياد عدد مواطنيها يف
الشتات ممن ينوون إعادة استثمار أموالهم فيهما".
أما عىل صعيد املشاريع املستقبلية للبنك ،فرأت هيكمان
"أن منطقة جنوب ورشق املتوسط تشكل محرك ًا للنمو
بالنسبة للبنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية .لقد
أنجزنا الكثري خالل أربع سنوات تشغيلية ،لنصبح
واحد ًا من أكرب املستثمرين يف جميع األماكن التي نعمل
فيها تقريباً .فنحن أكرب مستثمر يف األردن ،كما ستتجاوز
قيمة مشاريعنا يف مرص هذا العام مليار يورو".
وقالت إن الدور املتنامي للبنك يتجىل بشكل واضح
يف مرص .وأضافت "أن احلكومة املرصية نفذت برنامج
إصالح اقتصادي جوهري عىل مدار  12شهراً ،اشتمل
عىل إلغاء الدعم ،والتحول من اعتماد سعر رصف عملة
ثابت إىل استهداف التضخم ،وتطوير قانون استثمار
جديد الستقطاب املستثمرين األجانب .لقد عملنا
جنب ًا إىل جنب مع احلكومة لتنفيذ مثل هذه املبادرات

الرامية إىل إصالح الوضع االقتصادي .وسنقوم مستقب ًال
بدعم مجلس االستثمار األجنبي يف مرص ليكون قناة
اتصال بني املستثمرين من القطاع اخلاص واحلكومة".
وإىل جانب ذلك ،يعمل البنك عىل التوسع إىل مدن
مرصية أخرى ،حيث افتتح مؤخر ًا مكتب ًا يف مدينة
اإلسكندرية ،ليكون أول مكتب تابع ملؤسسة مالية دولية
يتم افتتاحه خارج القاهرة.
واختتمت هيكمان حديثها قائلة "تتوفر يف منطقة دول
جنوب ورشق املتوسط العديد من الفرص الكبرية حلوار
السياسات ،كما تتقاسم دول هذه املنطقة الكثري من
العوامل املشرتكة مع الدول التقليدية التي بدأنا فيها
عملياتنا قبل  20عام ًا من حيث امتالكها نظام ًا محكوم ًا
بقواعد جيدة وفرضها ضوابط عىل العمالت .إن العمل
الذي نقوم به لفتح االقتصاد وتشجيع املشاريع اخلاصة
بالغ األهمية ،وكذا هو احلال فيما يخص عملنا عىل قضية
الشمول"•.
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