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المياه  إلى  ووصوًل  إستونيا،  في  النظيفة  الطاقة  من  ابتداًء 
كرواتيا،  أفضل في  أو مستشفى  ليسوتو،  للشرب في  الصالحة 
يحّسن البنك األوروبي لالستثمار حياة ماليين األشخاص كّل عام.

على  العاَلم  نساعد  أوروبا،  في  بالمناخ  المعني  البنك  وبصفتنا 
التنمية المستدامة.  تطبيق اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف 
ونتعّهد بإنشاء استثماراٍت بقيمة تريليون يورو على صعيد المناخ 

على مدى العقد التالي من الزمن.

ومنذ عام 1958، وّفرنا القروض ومشورة الخبراء آللف المشاريع 
في أكثر من 160 بلًدا. ونحن نستثمر في مستقبل أوروبا من خالل 

العمل يًدا ِبَيد مع المفّوضّية األوروبية وعدة مؤسسات أخرى.

واألكثر  األكبر  األطراف  المتعددة  اإلقراض  مؤسسة  وبصفتنا 
الزدهار وتوليد  القتصادية على  األنظمة  بالبيئة، نساعد  اهتماًما 
فرص العمل وتعزيز المساواة. ونقيس عملنا بناًء على مدى تأمينه 

المساعدة للمجتمع، ألن كل استثمار ُيخفي خلفه حياًة أفضل.



في رييكا، كرواتيا، يسّهل مستشفى "األم والطفل" 
الجديد، حياة 600 ألف شخٍص. وَيْدعُمه قرٌض من 

البنك األوروبي لالستثمار، فضاًل عن الدعم الستشاري 
الذي يقّدمه البنك نفسه مع المفّوضّية األوروبية.



التأثير الذي حققناه 
في عام 2019

280 مليار يورو من الستثمار المدعوم من أنشطة 
البنك األوروبي لالستثمار 

72.2 مليار يورو من التمويل مقدم من مجموعة البنك 
األوروبي لالستثمار

ًعا 1095 مشروًعا موقَّ
جمع 50.3 مليار يورو في أسواق السندات

أكثر من 25 مليار يورو في تمويل الشركات األصغر
أكثر من  19 ليار يورو لألعمال المتعلقة بالمناخ

أكثر من 16 مليار يورو لحماية البيئة
أكثر من 14 مليار يورو لتشجيع البتكار

4.4 مليون وظيفة مستدامة في الشركات الصغيرة
10 ماليين شخٍص يشربون مياًها مأمونة

12 مليون شخٍص يتلّقون رعاية صحية أفضل
7.4 مليون أسرة مستفيدة من الكهرباء

117 مليون شخٍص يتمتعون بإمكانية اتصال أفضل 
على الهاتف المحمول

631 مليون رحلة إضافية عبر النقل العام
1.7 مليون شخص يواجهون مستوى أدنى من خطر 

الفيضانات
5.1 مليون م2 من المباني التي تتمتع بالكفاءة من 

حيث استهالك الطاقة



المشاريع المدعومة من البنك األوروبي 
لالستثمار في 2019 سُتنتج 13177 

ا من الطاقة، ما يكفي لتوفير  ميغاواطًّ
اإلمداد إلى 7.4 مليون أسرة.



المناخ
أولدنا  رفاهية  سيحدد  فهو  لجيلنا.  األكبر  التحدي  هو  المناخ 
والطاقة  بالمناخ  المرتبطة  أهدافنا  وتضع  المتوقع.  وعمرهم 
القريب،  المستقبل  وفي  وخارجها.  أوروبا  في  جديدة  معايير 
من   %50 ونخصص  األحفوري  الوقود  دعم  عن  سنتوقف 

استثماراتنا لألعمال المتعلقة بالمناخ والستدامة.

ونحن نساعد في معالجة تأثيرات التغّير المناخي في المجتمعات 
الهّشة، فنحمي التنوع البيولوجي ونعزز الزراعة المستدامة. كما 
آمًنا  مكاًنا  البيئة  من  ونجعل  الطبيعية  الموارد  على  نحافظ  أننا 
لألجيال المستقبلية. ويشغلنا المناخ في كل شيٍء نفعله. فكل 
التحتية  للبنى  أو  الصغيرة  للشركات  أو  لالبتكار  ندعمه  مشروع 

يجب أن يحقق أهدافنا المرتبطة بالمناخ.



بدعٍم من البنك األوروبي لالستثمار، توّفر 
شركة "إلكوجين" )Elcogen( اإلستونية 

لسوق الجماهير، الكهرباء التي تتمتع بالكفاءة 
والمنتجة من خاليا الوقود النظيف.



البتكار 
يحافظ البتكار على قدرة أوروبا التنافسية ويوّلد الوظائف عالية 
الشركات  لالستثمار  األوروبي  البنك  مجموعة  وُتمّكن  القيمة. 
األفكار  فنحّول  تطّوًرا.  األكثر  التكنولوجيا  إطالق  من  األوروبية 

البتكارية إلى نجاحاٍت تحققها الشركات.

ويدعم البنك البحث والتطوير على نطاٍق واسع وأيًضا الشركات 
مثل  القطاعات  في  استثماراتنا  وُتظهر  المختصة.  الصغيرة 
التصالت السلكية والالسلكية والطيران والطب والرقمنة جدارًة 

ا من القطاع الخاص. مشهوًدا لها تجذب تموياًل إضافيًّ

قروض  فبفضل  البتكار.  عملية  من  مراحل  عدة  ندعم  ونحن 
وتوسيعها،  األبحاث  منشآت  بناء  من  الجامعات  تتمّكن  البنك، 
موظفيها  عدد  زيادة  على  قادرة  الناشئة  الشركات  وتصبح 
وتحسين معداتها. فنحن نغّذي األفكار المتولدة في عقول الناس 

التي تجعل من العاَلم مكاًنا أفضل للعيش.



في إيطاليا، يدعم أحد المشاريع الرائدة بين البنك 
 )Unicredit( "األوروبي لالستثمار و"يونيكريديت

مئات الشركات البتكارية التي تقودها النساء.



اإلشراك
بشروٍط  المالية  المنتجات  من  واسعة  مجموعة  البنك  يقّدم 
ونساهم  والخاص.  العام  القطاعْين  من  كالًّ  فُنقِرض  مؤاتية. 
وندعم  حدٍّ سواء.  على  والشباب  الصغيرة  الشركات  تمكين  في 
على  بالحصول  لهّن  السماح  عبر  النساء  من  المشاريع  صاحبات 
القروض والوصول إلى المناصب القيادية. ونجعل الحصول على 
إلى  بالنسبة  ممكًنا  أمًرا  باألعمال  المتعلقة  والنصائح  التمويل 
شرائح السّكان منخفضة الدخل وأصحاب المهن الحّرة والمشاريع 

متناهية الصغر. ونتأكد من تحقق الستفادة للجميع.

من  أكثر  لتغطية  القروض  لالستثمار  األوروبي  البنك  يقّدم  ول 
الخاص  القطاع  نحّفز  الطريقة،  وبهذه  المشروع.  تكلفة  نصف 
المشاريع.  في  الستثمار  يزيد مستوى  ما  المشاركة،  زيادة  على 

ونقّدم أيًضا المساعدة الفّنّية لنتأّكد من نجاح المشروع.



يوّفر أحد مشاريع البنك األوروبي لالستثمار 
في ليسوتو، أفريقيا، مياه الشرب النظيفة 

والصرف الصحي لـ300 ألف شخٍص في 
عدة أجزاٍء من األراضي المنخفضة.



الستدامة 
السندات في  إصدار  عبر  المال  لالستثمار  األوروبي  البنك  يجمع 
األسواق الرأسمالية الدولية. ويسمح لنا تصنيفنا الئتماني الممتاز 

بجمع األموال بمعدلٍت جيدة. ونمّرر هذه المنافع للعمالء.

السندات  سوق  الرأسمالية  األسواق  مجال  في  خبراؤنا  وأنشأ 
جهة  أكبر  اآلن  نشّكل  ونحن  وطّوروها.  والمستدامة  الخضراء 
هذه  وتدعم  الخضراء.  السندات  إلصدار  الوطنية  الحدود  تتجاوز 
السندات الطاقة المتجددة والكفاءة في استهالك الطاقة والمياه 

النظيفة والصرف الصحي. ونقوم بأعمال التمويل المستدام.



اللتزام
مّنا  وتجعل  أنشطتنا.  كافة  عن  وُنسأل  بالشفافية  نتمتع  نحن 
معنا  ويعمل  ممتاًزا.  شريًكا  العالية  والجتماعية  البيئية  معاييرنا 
المهارة  من  عاٍل  بمستوى  يتمّيز  الموظفين  من  متنّوٌع  فريٌق 
ماليين  ومحللين  ومهندسين  اقتصاد  خبراء  ويضّم  واللتزام، 
ا مع الخبراء المحليين  ومختصين في مجال المناخ يعملون يوميًّ

والمؤسسات والحكومات حول العاَلم.



للمزيد من المعلومات حول عروضنا، ُيرجى زيارة هذا الموقع: 
www.eib.org/products

البنك األوروبي لالستثمار 
info@eib.org  UU

www.eib.org
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مطبوع على ورق Condat Silk مرخص من 
)FSC( قبل مجلس اإلشراف على الغابات
يستخدم البنك األوروبي لالستثمار الورق 
المرخص من قبل مجلس اإلشراف على 

الغابات )FSC(، ألن هذا الورق مصنوٌع على 
أيدي أشخاٍص يحّبون األشجار.

من طباعة
 Imprimerie Centrale

األوروبي  البنك  من  لالستثمار  األوروبي  البنك  مجموعة  تتألف 
لالستثمار والصندوق األوروبي لالستثمار.

وهو  األوروبي.  التحاد  مصرف  هو  لالستثمار  األوروبي  البنك 
أكبر جهة اقتراض وإقراض متعددة األطراف في العاَلم. وتنتشر 
في أوروبا وخارجها شبكة كبيرة من المكاتب المحلية واإلقليمية 

ا له في لوكسمبورغ. التابعة للبنك الذي يّتخذ مقرًّ

عبر  الصغيرة  الشركات  لالستثمار  األوروبي  الصندوق  ويدعم 
تحسين إمكانية حصولها على التمويل في أوروبا وفي عدٍد من 
البلدان خارج أوروبا. وهو يصمم رؤوس أموال المجازفة والتنمية 
أجل  ويطّورها من  الصغر  متناهي  التمويل  وأدوات  والضمانات 

تعزيز البتكار والتوظيف.
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