
 تقرير عن النتائج
المحرزة خارج التحاد الأوروبي

ي خالل عام 2014 تعزيز الدور الذي يضطلع به  واصل بنك الستثمار الأورو�ب
باعتباره مموًل رائًدا لمشاريع سليمة من شأنها تعزيز النمو المستدام 

ي أو داخله. ويقدم التقرير المعنون  والشامل، سواء خارج التحاد الأورو�ب
ي لعام 2014« نظرة عامة  »تقرير عن النتائج المحرزة خارج التحاد الأورو�ب
ي أحرزها بالفعل العديد 

عىل النتائج المتوّقعة من هذه المشاريع وتلك ال�ت
من المشاريع المنجزة.

2014
نظرة عامة



SME + Climate Change (EUR 2.8bn)

■ Climate change 
■ SMEs
■ Regional integration
■ Economic and social infrastructure

  غيغاواط في الساعة
787 3 من إمدادات الطاقة المتجددة الجديدة  

تنتج سنويًّا ويمكنها الوفاء باحتياجات

مليون أرسة1.2

2.6 بليون يورو  )32%( لدعم التخفيف من آثار 
تغيُّر المناخ والتكيف معه من خالل 26 مشروًعا

يحصلون على إمدادات مياه ومرافق 
نة صحية ُمحسَّ ص 4 خ ن ش �ي الي م

ر1.7 اف س ون م ي ل م
نة ا من السكك الحديدية الُمحسَّ يستفيدون يوميًّ

4.7 بليون يورو )59%( لدعم البنية االأساسية 
االقتصادية واالجتماعية من خالل 49 مشروًعا

المشاريع الجديدة في عام 2014

النتائج المتوّقعة

ون  ي ل 7.9  ب
يورو

اعتمدت لصالح مشاريع 
جديدة في عام 2014



نظرة عامة 
تقرير عن النتائج المحرزة خارج التحاد الأوروبي

SME + Climate Change (EUR 2.8bn)

■ Climate change 
■ SMEs
■ Regional integration
■ Economic and social infrastructure

3.3 بليون يورو )41%( لدعم فرص الحصول على التمويل الالزم 
لتنمية القطاع الخاص المحلي من خالل 53 مشروًعا

مؤسسة صغيرة ومتوسطة وشركة استثمار 
ضافة إلى متوسطة باالإ 13 000

شركة متناهية الصغر تحصل على فرص تمويل 
أفضل، ما يساعد على الحفاظ على  23 000

وظيفة000 450

قليمي  1 .2 بليون يورو )26%( لدعم التكامل االإ
من خالل 26 مشروًعا

تيس�ي التنقل ع�ب الحدود، والتجارة، والتعاون 
والتقارب

ع تستفيد من%41 اري ش م ن ال  م
ة ي ن ف دة ال اع س م ال

ا 20 اًم ع
ي المتوسط لصالح البنية التحتية 

�ف

ضافة المقدمة من بنك االستثمار االأوروبي االإ

قروض طويلة الأجل:

ون  ي ل 7.9  ب
يورو

اعتمدت لصالح مشاريع 
جديدة في عام 2014
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يمكنكم االطالع على التقرير التالي 
للحصول على مزيد من المعلومات: 

»تقرير عن نتائج عمليات بنك 
االستثمار االأوروبي خارج االتحاد 
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European Investment Bank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org –  U info@eib.org

The EIB Group consists of the European Investment Bank and the 

European Investment Fund.

European Investment Fund
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org –  U info@eif.org

Report on results 
outside the EU 
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outside the EU
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+352 4379-22000  3
+352 4379-62000  5

info@eib.org U

European Investment Bank
98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg
+352 4379-1  3
+352 437704  5

www.eib.org

www.eib.org/infocentre/publications/all/eib- 
rem-annual-report-2014.htm

كة »سوكو دوويل«،  ساعد قرض مقدم من خالل بنك مقدونيا لتعزيز التنمية، �ش
، وتوسيع  اء آلة جديدة لتعليب العص�ي ي سكوبيه، عىل �ش

ا �ف كة مدارة عائليًّ وهي �ش
ا. نطاق صادراتها ليصل إىل 15 بلًدا أوروبيًّ

النتائج االأوىل بعد التنفيذ

 105 000

من خالل خطوط االئتمان المعتمدة في 
إطار قياس النتائج، توضح الحفاظ على 

بفضل القروض الممنوحة لمؤسسات صغيرة 
ومتوسطة وشركات 

لالستثمارات المتوسطة 
من خالل 8 مشاريع في 
تركيا وصربيا وجمهورية 

مقدونيا اليوغوسالفية 
السابقة

وظيفة


