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لمحة عن البنك األوروبي
2019 لالستثمار لعام
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البنك األوروبي لالستثمار هو الجهة المسؤولة عن منح 
القروض في االتحاد األوروبي.  

نحن أكبر جهة مقرضة متعددة األطراف في العالم، وأكبر 
ممول للمشاريع المتعلقة بالمناخ.

مهمتنا هي دعم االقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز المساواة.

تتألف مجموعة البنك األوروبي لالستثمار من البنك األوروبي 
لالستثمار والصندوق األوروبي لالستثمار، ويختص األخير 

بتمويل المؤسسات صغيرة الحجم والمؤسسات ذات رأس 
المال المتوسط.

ف على إحدى أنجح  ندعوكم إلى تصّفح هذا المنشور للتعرُّ
المؤسسات اإلنمائية في العالم.



النقل  وسائل  تحسين  في  البنك  تمويل  ساهم 

لصالح 290 مليون راكب خالل عام 2018.
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230,000,000,000 يورو
من االستثمارات 

المدعومة من أنشطة 
البنك األوروبي لالستثمار

64,190,000,000 يورو
من التمويل1 من ِقبل 

مجموعة البنك األوروبي 
لالستثمار

تم جمعها في أسواق 60,000,000,000 يورو
السندات العالمية

من التمويل للمؤسسات 23,270,000,000 يورو
صغيرة الحجم 

مخصصة لدعم االبتكار13,520,000,000 يورو 

وظيفة تم تأمينها 5,000,000 
لشركات صغيرة الحجم

مشروًعا تم التوقيع عليه854 

29%
من تمويل البنك 

األوروبي لالستثمار تم 
تخصيصه لدعم المشاريع 

المتعلقة بالمناخ

منا في عام 2018 تموياًل بقيمة 64,19 مليار يورو لدعم استثمارات تناهز  1 قدَّ

ل عادة أكثر  قيمتها 230 مليار يورو. يشار إلى أن البنك األوروبي لالستثمار ال يموِّ
من %50 من المشروع، ولذلك نشّجع من خالل انخراطنا المؤسسات األخرى على 

تمويل المشاريع.



في عام 2018، ساهم البنك في مشاريع حماية 

البيئة بمبلغ قدره 15,15 مليار يورو.
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أولويَّتنا
هي:  مجاالت  أربعة  على  لالستثمار  األوروبي  البنك  عمل  يرتكز 

االبتكار والمؤسسات صغيرة الحجم والمناخ والبنية التحتية.

االقتصاديين  الخبراء  من  المؤلف  عملنا  طاقم  ويتمتع 
في  المتخصصين  والخبراء  الماليين  والمحللين  والمهندسين 
مجال المناخ بخبراٍت واسعة تسهم مجتمعًة في نجاح مشاريعنا. 
إلى  المشاريع  المتخصصين على  الخبراء  وبدورها تؤدي موافقة 
إلى  ونشير  الخاص.  القطاع  جانب  من  أكبر  استثماٍر  استقطاب 
أننا نعمل في كافة أنحاء العالم لتحسين حياة الناس. فقد نجحنا 
خالل عام 2018 في توفير مياه شرٍب آمنة لـ20 مليون شخص، 
دنا أكثر من 34  وفي بناء طرقات أفضل لماليين السائقين، كما زوَّ

مليون منزل بالكهرباء.



معهد قام  لالستثمار،  األوروبي  البنك  من   بدعٍم 

نيقوسيا الوراثة في  األعصاب وعلم  لعلم   قبرص 

بتجديد منشآت األبحاث والمعالجة لديه.
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وتساعد  الوظائف  ماليين  االستشارية  وخدماتنا  تمويلنا  يدعم 
ن البنك عام 2018  آالف الشركات الصغيرة على االزدهار. فقد أمَّ
التنافسية  درجة  نرفع  ونحن  لـ374,000 شركة صغيرة.  التمويل 
المتعلقة  واألعمال  الرائد  االبتكار  دعم  طريق  عن  أوروبا  في 
رنا الدعم لـ29 مليون اتصال رقمي عالي السرعة  بالمناخ. وقد وفَّ

خالل عام 2018.

والصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية هو إحدى أدوات 
التمويل  ثغرة  سد  إلى  يهدف  وهو  لالستثمار،  األوروبي  البنك 
 500 بقيمة  استثمارات  استحداث  خالل  من  أوروبا  في  الكبيرة 
مليار يورو بحلول عام 2020. وُيذكر أن مجموعة البنك األوروبي 
لالستثمار وافقت في نهاية عام 2018 على قروض بقيمة 70,4 
مليار يورو من خالل الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية، 

وحشدت كذلك استثمارات بقيمة 375,5 مليار يورو.



في  الحافالت  لتجميع  معمل  في  لحام  عامل 

في  لالستثمار  األوروبي  البنك  استثمر  السنغال. 

صندوق يساعد هذه الشركة على االزدهار.
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عمالؤنا
الشركات  وندعم  والخاص،  العام  للقطاَعين  القروض  م  نقدِّ
الصغيرة من خالل المصارف المحلية، كما أننا نقرض الشركات 
المتوسط،  المال  رأس  ذات  الشركات  أما  االبتكارية.  الناشئة 
ي دعم مباشر لالستثمارات في مجال األبحاث  فهي مخّولة لتلقِّ
تكلفة  من  النصف  نسبة  تتعدى  ال  قروضنا  لكن  والتطوير. 
من  التمويل  قروضنا  تحشد  أن  نريد  ألننا  اإلجمالية  المشروع 

مستثمري القطاع الخاص ومن مؤسسات مالية عامة أخرى.

بشروط  المالية  المنتجات  من  واسعًة  مجموعًة  البنك  ر  ويوفِّ
بها  تقبل  التي  تلك  من  أكبر  بمخاطرة  نقبل  فنحن  مالئمة. 
االبتكار  تدعم  معينة  مشاريع  يخص  ما  في  التجارية  المصارف 
والمهارات في أوروبا، فضاًل عن أننا نقدم المساعدة الفنية في 

إعداد المشاريع وتنفيذها.



يساعد البنك عدة مدن مثل باريس في استخدام 

النقل  وسائل  وتحسين  المتجددة  الطاقة 

وتحديث الطرقات والجسور.
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مواردنا
يتمتع البنك األوروبي لالستثمار باستقاللية مالية، حيث إننا نجمع 

المال من خالل إصدار السندات في أسواق رأس المال الدولية.

ولدينا تصنيف ائتماني ممتاز، أي أننا نجمع المال بأسعار مناسبة 
وننقل هذه المنافع إلى عمالئنا.

في  للبيئة  احتراًما  األطراف  متعددة  المصارف  أكثر  من  ونحن 
سوق  اخترعوا  من  هم  لدينا  فالمصرفيون  العالمية.  األسواق 

“السندات الخضراء”.



التزاماتنا
معايير بيئية واجتماعية عالية في كافة األنشطة  •

مستًوى عاٍل من الحوكمة والشفافية والمساءلة  •
أدنى مستوى ممكن من اآلثار البيئية  •



للمزيد من المعلومات حول عروضنا، 
.www.eib.org/products :ُيرجى زيارة الموقع التالي
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البنك األوروبي لالستثمار


