
املفوضية شهدت  وأطلقت  العامل.  أنحاء  مختلف  والطموحة يف  الجديدة  التحتية  البنية  ومشاريع  من خطط  موجة  املاضية  القليلة  السنوات 
األوروبية خطة الجيل القادم لالتحاد األورويب وبقيمة 750 مليار يورو ملساعدة الدول األعضاء يف االتحاد األورويب عىل إعادة بناء اقتصاداتها 
يف أعقاب جائحة فريوس كورونا، كام جعلت البنية التحتية املستدامة ركيزة من ركائز برنامج االستثامر يف االتحاد األورويب InvestEU املمتد عىل مدى سبع 

سنوات. وأطلقت املفوضية أيًضا البوابة العاملية Global Gateway لتعبئة 300 مليار يورو ملشاريع البنية التحتية خارج االتحاد األورويب.

كما أطلق الرئيس جو بايدن في الواليات المتحدة خطة للبنية التحتية بقيمة تريليوني دوالر، ما أعاد الطرقات والجسور والطاقة والشبكات الرقمية إلى 
جدول األعمال العام. وتعمل الصين على الدفع بمبادرة الحزام والطريق كسبيل إلنشاء روابط للبنية التحتية بينها وبين بقية العالم. وتركز الكثير من النقاش 

في أوكرانيا حول إعادة اإلعمار بعد الحرب على الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة.

وعلى المستوى العالمي، تبحث مجموعة العشرين في كيفية حشد االستثمار العام والخاص لمواكبة الطلب المتزايد على البنية التحتية واسعة النطاق في 
مختلف أنحاء العالم.

ا للنمو المستدام على المدى الطويل، وفي حال تم التخطيط لها وتنفيذها وصيانتها بشكل صحيح، يكون لها تأثير بيئي  ا مسبًق تمثل البنية التحتية شرطً
ر المناخ والتهديدات األمنية األخرى. ولكن البنية  واجتماعي إيجابي، وتدعم الكفاءة االقتصادية، وتخلق فرص عمل، وتوفر السالمة والمرونة ضد آثار تغيُّ
التحتية وحدها ليست كافية، إذ يجب أن تكون ذكية ومستدامة وغير متأثرة بالمناخ. يحتاج العالم إلى بنية تحتية عالية الجودة تتيح للبشرية تبنِّي 

التقنيات المبتكرة و اإلحاللية واالستفادة منها والتحوُّل من الوقود األحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

»البنية التحتية أهم بكثير من الهندسة«.

رم كولهاس )مهندس هولندي(

لمحة عامة عن البنية التحتية 
المستدامةالمستدامة
2022
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وقائع وأرقام

ميول البنك األورويب لالستثامر البنية التحتية منذ إنشائه يف العام 1958 وال يزال يعمل يف صلب جهود التحسني الرئيسية يف أوروبا. البنك األورويب لالستثامر 
التحتية  البنية  مثل  األجل  طويلة  املشاريع  يف  لالستثامر  فريدة  مبكانة  الصفة  بهذه  ويتمتع  األورويب،  االتحاد  يف  األعضاء  للدول  مملوك  عام  بنك  هو 

املستدامة عالية الجودة.

ونورد يف ما ييل بعض األمثلة عىل املشاريع واسعة النطاق التي ميولها البنك األورويب لالستثامر والتي طبعت املشهد األورويب مع مرور الوقت. وأدى معظمها 
إىل تقليص املسافات والفجوات داخل البلدان األوروبية وسهل االتصاالت والتكامل عرب الحدود.

تقريب الدول األوروبية بعضها من بعض

أوتوسرتادا ديل سول )إيطاليا(: بدأت الطرق الرسيعة اإليطالية تربط الجنوب األفقر بالشامل الصناعي يف ستينيات القرن املايض. ويف ذلك الوقت، استُخدمت نسبة %43 من قروض 

البنك األورويب لالستثامر يف البالد يف مشاريع البنية التحتية مثل أوتوسرتادا ديل سول الذي يربط ميالنو بنابويل عرب روما وفلورنسا، ولبناء جزء رئييس من الطريق الرسيع يف ممر 

بريرن بني إيطاليا والنمسا.

جرس مييو )فرنسا(: تم بناء جرس مييو بني العامني 2001 و2004 بتمويل جزيئ من البنك األورويب لالستثامر، وهو يوفر معربًا لوادي تارن يتوافق مع معايري الطرق الرسيعة وميثل 

ا للطريق الرسيع A75 عىل طريق باريس - برشلونة. ويشكل هذا الجرس جزًءا من شبكة النقل عرب أوروبا. ا رئيسيً مكونً

النفق األورويب )اململكة املتحدة، فرنسا(: قدم البنك األورويب لالستثامر بني العامني 1989 و1998 حوايل 600 مليون يورو من التمويل للنفق األورويب، وهو عنرص رئييس من شبكة 

النقل عرب أوروبا. وقد بلغت قروض البنك األورويب لالستثامر لبناء النفق 1.95 مليار يورو.

جرس أوريسوند )الدمنارك، السويد(: يربط هذا الجرس بني الدمنارك والسويد. وبصورة إجاملية، أقرض البنك األورويب لالستثامر حوايل 1.8 مليار يورو لتطوير مرشوع رابط أوريسوند 

الثابت، مبا يف ذلك التمويل لقطارات جديدة. ويشكل هذا الجرس جزًءا من شبكة النقل عرب أوروبا.

ا من اسطنبول بالجانب اآلخر، ما يعزز مكانة املدينة  نفق البوسفور )تركيا(: تم افتتاح هذا النفق املعروف أيًضا باسم نفق مرمرة للسكك الحديدية يف العام 2013، وهو يربط جانبً

كمحور ويسهل الحياة عىل سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة. هذا أكرب مرشوع عىل اإلطالق يدعمه البنك خارج االتحاد األورويب باستثامر قدره 1.05 مليار يورو.

التمويل المقدم من مجموعة البنك األوروبي لالستثمار في العام 2021

أولوياتنا

الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات 

رأس المال المتوسط

45 مليار يورو
المدن والمناطق المستدامة

13.80 مليار يورو
الطاقة المستدامة والموارد الطبيعية

15.38 مليار يورو
االبتكار ورأس المال الرقمي والبشري

20.70 مليار يورو

جميع األرقام مؤقتة وغير مدققة، وهي خاصة بمجموعة البنك األوروبي لالستثمار ما لم يُذكر خالف ذلك. يستثني إجمالي رقم التمويل لمجموعة البنك األوروبي لالستثمار تداخاًل 
ا بسبب االرتباطات المشتركة للبنك والصندوق األوروبي لالستثمار. تُشغل الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل من 250 موظًفا والشركات ذات رأس المال المتوسط أقل من 3  بسيطً

آالف موظف.

تندرج مشاريع البنية التحتية بشكل أسايس ضمن فئتي »الطاقة املستدامة واملوارد الطبيعية« و »املدن واملناطق املستدامة«. وتندرج بعض املشاريع أيًضا، 
مثل االستثامرات يف الصحة والتعليم، ضمن فئة »االبتكار ورأس املال الرقمي والبرشي«. ويؤكد ذلك عىل أن البنية التحتية تأيت يف صميم كل ما يقوم به البنك 
ا وأن البنية التحتية عالية الجودة ال غنى عنها يف القطاعات كافة. فقد قدم البنك 13.8 مليار يورو يف العام 2021 لدعم املدن واملناطق  األورويب لالستثامر تقريبً

املستدامة و15.38 مليار يورو لدعم الطاقة املستدامة واملوارد الطبيعية.

https://www.eib.org/en/stories/a-drive-along-italys-roads
https://www.eib.org/en/stories/a-drive-along-italys-roads
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20000418
https://www.eib.org/en/press/all/2006-128-eib-continues-to-be-a-major-lender-to-eurotunnel-and-supports-the-companys-restructuring-plan-
https://www.eib.org/en/press/all/2002-049-eur-42-mio-for-passenger-transport-across-oeresund
https://www.eib.org/en/infocentre/stories/all/2013-october-01/the-bosphorus-tunnel-istanbul-united.htm
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السعي إلى االستثمار في البنية التحتية عالية الجودة

ا يف املستقبل. ومن املتوقع  تتمتع أصول البنية التحتية بحياة طويلة، ولكن بالنظر إىل وترية التغريُّ املناخي املتسارعة، قد ال يكون ما يناسب بيئة اليوم مناسبً
أن يزداد عدد سكان األرض وأن ينمو االقتصاد العاملي يف العقود املقبلة، وسيرتكز معظم النمو السكاين يف أفريقيا وآسيا بحلول العام 2050.

يواجه صناع القرار بشأن البنية التحتية، واملخططون لها واملزودون بها التحديات التالية:

سيحتاج عدد أكبر من سكان العامل إىل املزيد من قدرات البنية التحتية.	 
سُتؤدي زيادة الرثوة إىل طلب خدمات أعىل جودة للبنية التحتية.	 
ا إىل آسيا وأفريقيا ويعززه االنتقال إىل املراكز الحرضية.	  سيتحول الطلب عىل خدمات البنية التحتية جغرافًي
تتطلب التطورات التكنولوجية أن تصبح البنية التحتية المستقبلية أكثر تطوًرا ومرونة بما يكفي لدمج أحدث التقنيات بسرعة.	 

يتطلب ذلك اتباع نهج استثامري معدل يركز عىل جودة أصول البنية التحتية عىل املدى الطويل. وتشري »الجودة« هنا إىل قدرة أصول البنية التحتية عىل 
االحتفاظ مبستوى خدماتها حتى نهاية حياتها، ومرونتها يف التكيف مع التغريات يف أمناط الطلب. ويتطلب ذلك نهًجا متعدد الجوانب:

تمديد حياة األصول القائمة من خالل تحسين صيانتها وإعادة تأهيلها.	 
توسيع قدرات البنية التحتية في المناطق ذات الطلب المرتفع.	 
اإلبقاء على مرونة البنية التحتية الجديدة إلى حد كاٍف يتيح تحديثها وتحسينها ضمن حياتها المتوقعة.	 
إدماج التقنيات الرقمية المستقبلية.	 

شراكات البنك األوروبي لالستثمار

يعمل البنك األورويب لالستثامر مع املفوضية األوروبية وبنوك إمنائية أخرى متعددة األطراف عىل ربط البنية التحتية بالتمويل املستدام. وميثل البنك  	
األورويب لالستثامر جزًءا من آلية التحوُّل العادل التي تعالج اآلثار االجتامعية واالقتصادية لتحوُّل الطاقة.

تلبيًة لدعوة مجموعة العرشين إىل تعزيز االستثامرات وردم هوة البنية التحتية، يساعد البنك األورويب لالستثامر عىل تطوير البنية التحتية كفئة من  	
فئات األصول. ويُعد البنك جزًءا من نادي املستثمرين عىل املدى الطويل D20، والذي يهدف إىل جمع القطاعني العام والخاص.

انضم البنك األورويب لالستثامر يف حزيران/يونيه 2022 إىل التحالف من أجل بنية تحتية قادرة عىل الصمود أمام الكوارث الذي أُطلق يف العام 2019 مببادرة  	
من رئيس الوزراء الهندي رشي ناريندرا مودي دعاًم لتطوير بنية تحتية مستدامة.



4 | ملحة عامة عن البنية التحتية | املستدامة

أبرز مالمح المشروع 

الطاقة النظيفة
يوفر البنك األورويب لالستثامر خدمات مالية للرشكات التي تقدم طاقة آمنة 
ومستدامة وتستثمر يف الكفاءة والبنية التحتية الجديدة، وذلك للمساعدة 

يف تحقيق األهداف املناخية األوروبية.
قدم البنك األورويب لالستثامر حوايل 9.9 مليار يورو لتمويل قطاع الطاقة يف 

العام 2021، وذلك لألغراض التالية:
مببلغ 	  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  قطاع  يف  جديدة  عملية   29

إجاميل مربم قدره 3.8 مليار يورو؛
تركيب 82200 كم من خطوط الكهرباء أو تحسينها.	 
لتلبية احتياجات 8.1 	  املتجددة  الطاقة  إضافة 11400 ميغاواط من 

مليون أرسة.

21 مليار يورو
مستثمرة يف مشاريع الطاقة املتجددة 

بني عامي 2015 و2020

طاقة نظيفة لـ57 مليون أرسة 
يف مختلف أنحاء العامل

رائد في مجال الطاقة المتجددة

مزرعة رياح بحرية عائمة في البرتغال )2018(
نوعها  من  عامئة  بحرية  رياح  مزرعة  أول  لالستثامر  األورويب  البنك  مول 
من خالل قرض بقيمة 60 مليون يورو، وقد  قبالة ساحل الربتغال الشاميل 

تم تزويدها مبنصات شبه مغمورة.

أنظمة كهروضوئية في المدارس الفلسطينية )2019(
مع  دوالر  مليون   18 بقيمة  قرض  اتفاق  لالستثامر  األورويب  البنك  وقع 
عىل  كهروضوئية  أنظمة  تركيب  لتمويل  الفلسطيني  االستثامر  صندوق 
ا  أسطح 500 مدرسة حكومية يف الضفة الغربية. ويولد املرشوع 35 ميغاواطً

من الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات أكرث من 16 ألف منزل من الطاقة.

إدارة المياه
وكانت  املياه،  قطاع  يورو يف  مليار  لالستثامر 1.63  األورويب  البنك  استثمر 

لذلك آثار إيجابية اشتملت عىل ما ييل:
ماليني 	  لعرشة  املأمونة  الرشب  مياه  عىل  الحصول  إمكانية  تحسني 

شخص.
تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد 826 ألف شخص.	 
تحسني الرصف الصحي لصالح 3.8 مليون شخص.	 

مياه الشرب في البرازيل )2019(
استثمر البنك األورويب لالستثامر 145 مليون يورو لتمويل محطات جديدة 
ملعالجة مياه الرصف الصحي وإمداد املياه يف الربازيل، ما وفر مياه الرشب 
لـ140 ألف أرسة وحسن البنية التحتية الخاصة بالرصف الصحي لصالح أكرث 

من 700 ألف برازييل.

إزالة التلوث من البحر األبيض المتوسط وبحيرة 
مريوط )2020(

سيتم تحديث محطة معالجة مياه الرصف الصحي باإلسكندرية وتوسيعها 
من خالل اتفاقية متويل بقيمة 120 مليون يورو مع مرص. وسيؤدي املرشوع 
يساهم  ما  الصحي،  الرصف  مياه  نوعية  وتحسني  املحطة  قدرة  زيادة  إىل 

بشكل أكرب يف إزالة التلوث من بحرية مريوط والبحر األبيض املتوسط.

النقل المستدام
قدم البنك األورويب لالستثامر 11 مليار يورو يف العام 2021 للحلول املبتكرة 
واألكرث مراعاًة للبيئة وذات التأثري عىل قطاع النقل ومول مشاريع مراعية 

للمناخ يف مختلف أنحاء العامل. وقد ساهم البنك يف ما ييل:
وخطوط 	  الحافالت  حارات  من  كم   539 من  أكرث  تطوير  أو  بناء 

السكك الحديدية والرتام/املرتو.
إتاحة 346 مليون رحلة ركاب حول العامل.	 

خط المترو األخضر في كانبور في الهند )2020(
استثمر البنك األورويب لالستثامر 650 مليون يورو لبناء أول خط مرتو يف 
كانبور، ما مكن 3 ماليني شخص من االستفادة من وسائل نقل عام مراعية 
للبيئة ورسيعة وبأسعار معقولة. وسيخلق املرشوع 1100 وظيفة جديدة 
ويخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ما يحسن جودة الهواء يف مختلف أنحاء 

املدينة.

محطات شحن فائقة السرعة )2018(
دعم البنك األورويب لالستثامر شبكة غرينواي لشحن السيارات الكهربائية 
محطات  عدد  لزيادة  ا  رضوريً كان  والذي  يورو،  مليون   17 قيمته  بقرض 
الشحن يف وسط ورشق أوروبا لتلبية احتياجات العدد املتزايد من سائقي 

السيارات الكهربائية.

قطار فائق السرعة في جنوب إيطاليا )2020(
وقع البنك األورويب لالستثامر قرًضا بقيمة ملياري يورو مع رشكة »ريت 
فريويف إيطاليا« لتحسني خط السكة الحديد القائم بني نابويل وباري وزيادة 
ن املرشوع جودة  رسعة التصميم القصوى إىل 200 كم يف الساعة. وسيُحسِّ
خدمات السكك الحديدية يف املناطق األقل منًوا يف جنوب إيطاليا من خالل 

تقليل أوقات السفر وتعزيز النقل العام املستدام.

https://www.eib.org/en/press/all/2018-259-eu-supports-breakthrough-wind-energy-technology-in-portugal-with-eur-60-million-loan-granted-by-the-eib-under-innovfin-to-windplus
https://www.eib.org/en/press/all/2018-259-eu-supports-breakthrough-wind-energy-technology-in-portugal-with-eur-60-million-loan-granted-by-the-eib-under-innovfin-to-windplus
https://www.eib.org/en/press/all/2019-078-school-rooftops-will-generate-solar-energy-for-16000-houses-in-the-west-bank
https://www.eib.org/en/press/all/2019-078-school-rooftops-will-generate-solar-energy-for-16000-houses-in-the-west-bank
https://www.eib.org/en/press/all/2019-378-climate-action-eib-supports-construction-of-water-infrastructure-in-brazilian-state-of-minas-gerais
https://www.eib.org/en/press/all/2019-378-climate-action-eib-supports-construction-of-water-infrastructure-in-brazilian-state-of-minas-gerais
https://www.eib.org/en/press/all/2019-378-climate-action-eib-supports-construction-of-water-infrastructure-in-brazilian-state-of-minas-gerais
https://www.eib.org/en/press/all/2020-045-egypt-the-eu-bank-finances-the-upgrade-and-expansion-of-alexandria-west-wwtp
https://www.eib.org/en/press/all/2020-230-green-safe-and-affordable-public-transport-for-kanpur-as-eib-invests-eur650-million-into-city-metro-rail
https://www.eib.org/en/press/all/2020-230-green-safe-and-affordable-public-transport-for-kanpur-as-eib-invests-eur650-million-into-city-metro-rail
https://www.eib.org/en/press/all/2020-230-green-safe-and-affordable-public-transport-for-kanpur-as-eib-invests-eur650-million-into-city-metro-rail
https://www.eib.org/en/press/all/2018-262-eib-supports-spp-distribucia-and-greenway-investments-to-upgrade-slovakias-energy-infrastructure-and-moves-its-bratislava-office-to-the-european-house.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2018-262-eib-supports-spp-distribucia-and-greenway-investments-to-upgrade-slovakias-energy-infrastructure-and-moves-its-bratislava-office-to-the-european-house.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2018-262-eib-supports-spp-distribucia-and-greenway-investments-to-upgrade-slovakias-energy-infrastructure-and-moves-its-bratislava-office-to-the-european-house.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2018-262-eib-supports-spp-distribucia-and-greenway-investments-to-upgrade-slovakias-energy-infrastructure-and-moves-its-bratislava-office-to-the-european-house.htm
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190755
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190755
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190755
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مترو جديد للتنقل المستدام في اإلسكندرية والقاهرة 
في مصر )2020(

الثانية من قرض بقيمة 1.1 مليار  وقع البنك األورويب لالستثامر الدفعة 
أكرب  وهام  والقاهرة،  اإلسكندرية  يف  وترام  مرتو  مشاريع  لتمويل  يورو 
القائم   3 القاهرة  مرتو  خط  توسعة  املرشوع  يتضمن  مرص.  يف  مدينتني 
ا من البنك و23 كم من خط املرتو 2 لتحسني خطوط النقل  واملمول جزئيً
يساعد عىل  ما  الخطوط مزودة مبكيفات هواء ومؤمتتة،  املدينة.  العام يف 
الدفيئة. وتهدف  انبعاثات غازات  الطرق وخفض  املرور عىل  تقليل حركة 
 22 بتحويل  الحايل  الحرضي  التنقل  تحسني  إىل  اإلسكندرية  يف  الخطة 
كيلومرتًا من السكك الحديدية إىل نظام مرتو. وتنقل شبكة املرتو يف القاهرة 
ا وتوفر لهم حاًل مستداًما للحد من  ا عدة ماليني من األشخاص يوميً حاليً

التلوث وزحمة السري.

البنية التحتية الرقمية
وتتواصل  مجتمعاتنا،  مستقبل  اتصااًل  واألفضل  الرقمي  العامل  ميثل 
استثامرات البنك األورويب لالستثامر كل سنة لضامن تغطية أفضل للخدمات 

حول أوروبا واملناطق األبعد.
لتحديث  يورو  مليار   22.4 املاضية  العرش  السنوات  البنك يف خالل  وقدم 
الجيل  العام 2021 وحده خدمات  وقدمنا يف  تركيبها.  أو  شبكات جديدة 
الخامس لـ 6.8 مليون مشرتك ووفرنا خدمات االتصاالت عرب األلياف الثابتة 

لـ3,5 مليون أرسة.

قمر صناعي جديد لخدمات النطاق العريض المتقدمة في 
أوروبا )2021(

لرشكة  يورو  مليون   200 بقيمة  قرًضا  لالستثامر  األورويب  البنك  قدم 
الصناعية  األقامر  تشغيل  رشكات  إحدى  وهي   ،)Eutelsat( »أوتلسات« 
إس«  يت  آيتش  يف  »كونكت  الصناعي  القمر  لرشاء  وذلك  العامل،  يف  الرائدة 
)KONNECT VHTS( وإطالقه. وستضمن البنية التحتية الفضائية توفري 
مع رسعة  املجاورة  واملناطق  أوروبا  يف  املتقدمة  العريض  النطاق  خدمات 

تحميل وتنزيل غري مسبوقة لخدمات النطاق العريض الثابتة واملتنقلة.

البنية التحتية الرقمية في بولندا )2021(
لرشكة  يورو  مليون   73 بقيمة  قرًضا  لالستثامر  األورويب  البنك  قدم 
توصيل  لخدمة  التحتية  البنية  إلقامة  البولندية   )Nexera( »نيكسريا« 
اتصااًل  يوفر  ما  ريفية،  مناطق  خمس  يف  املنازل  إىل  البرصية  األلياف 
إىل ذلك،  باإلضافة  ألف أرسة و1400 مدرسة.  لـ530  الرسعة  عايل  باإلنرتنت 
قدم البنك األورويب لالستثامر متوياًل لرشكة االتصاالت السلكية والالسلكية 
»Swiatłowód Inwestycje«، بقيمة 130 مليون يورو إلنشاء شبكة ألياف 
يف املناطق املحرومة يف بولندا كجزء من جهود االتحاد األورويب للمساعدة يف 

تطوير ما يسمى باملناطق املستفيدة من سياسة التامسك.

ربط كابو فيردي )2019(
قدم البنك األورويب لالستثامر 25 مليون دوالر لبناء شبكة اتصاالت جديدة 
يف كابو فريدي، ما أتاح الحصول عىل خدمات الهاتف املحمول من الجيل 
الرابع يف الجزر. ويستند املرشوع إىل اتصال بكابل بحري يقلل من مخاطر 
انقطاع االتصاالت ويربط كابو فريدي بأنظمة أمريكا الالتينية وأوروبا عرب 

.)EllaLink( »إياللينك«

المجتمعات المستدامة
ساهمت استثامرات البنك األورويب لالستثامر يف العام 2021 يف ما ييل:

أكرث 	  مجددة  أو  جديدة  سكن  وحدات  عىل  أرسة  ألف   163 حصول 
كفاءة يف استخدام الطاقة.

استفادة 12 مليون شخص من نظام جديد لجمع القاممة.	 

توفير بنية تحتية اجتماعية تتسم بالكفاءة في استخدام 
الطاقة في السويد وفنلندا )2021(

 »Hemsö Fastighets AB« قدم البنك قرًضا بقيمة 99 مليون يورو لرشكة
بغرض إنشاء بنية تحتية اجتامعية أكرث كفاءة يف استخدام الطاقة يف السويد 
دور  ذلك  يف  مبا  االجتامعية،  للخدمات  مباٍن  تسعة  بناء  وسيتم  وفنلندا. 

لرعاية املسنني ومرفق طبي ودور حضانة وخدمات مدرسية.

إعادة تدوير البالستيك في إسبانيا )2021(
 Repetco« رشكة  يف  يورو  مليون   30.8 لالستثامر  األورويب  البنك  استثمر 
Innovations« إلنشاء مصنع لتفتيت البالستيك وإعادة تدويره يف إسبانيا 

ودعم االقتصاد الدائري وإعطاء حياة جديدة للنفايات البالستيكية.

الصحة وعلوم الحياة
جديدة  صفقات  و2021   2014 العامني  بني  لالستثامر  األورويب  البنك  وقع 
بلغ مجموعها 13 مليار يورو لقطاعي الصحة والبحوث يف االتحاد األورويب، 

باإلضافة إىل ملياري يورو ملشاريع خارج االتحاد.
وساعد البنك يف العام 2021 يف توفري خدمات رصف صحي محسنة ألكرث من 
3.8 مليون شخص وحسن الخدمات الصحية املقدمة لـ783 مليون شخص 

آخر، مبا يف ذلك من خالل لقاحات كوفيد19-.

منشأة لدراسة الجسيمات دون الذرية في السويد )2021(
ساهم البنك األورويب لالستثامر بـ50 مليون يورو لبناء أحد أكرب مشاريع 
 European البنية التحتية البحثية يف أوروبا، وهو املركز البحثي األورويب
العامل  يف  نيوتروين  مصدر  أقوى  موطن  سيكون  الذي   ،Spallation Source
عىل  املواد  وفحص  الرائدة  العلمية  لالكتشافات  الطريق  متهيد  بهدف 

املستوى النانوي من خالل الجسيامت دون الذرية.

https://www.eib.org/en/press/all/2020-407-the-eu-bank-supports-urban-transport-in-egypt
https://www.eib.org/en/press/all/2020-407-the-eu-bank-supports-urban-transport-in-egypt
https://www.eib.org/en/press/all/2020-407-the-eu-bank-supports-urban-transport-in-egypt
https://www.eib.org/en/press/all/2020-407-the-eu-bank-supports-urban-transport-in-egypt
https://www.eib.org/en/press/all/2021-015-eib-supports-eutelsat-for-the-procurement-and-launch-of-the-konnect-vhts-satellite
https://www.eib.org/en/press/all/2021-015-eib-supports-eutelsat-for-the-procurement-and-launch-of-the-konnect-vhts-satellite
https://www.eib.org/en/press/all/2021-015-eib-supports-eutelsat-for-the-procurement-and-launch-of-the-konnect-vhts-satellite
https://www.eib.org/en/press/all/2021-015-eib-supports-eutelsat-for-the-procurement-and-launch-of-the-konnect-vhts-satellite
https://www.eib.org/en/press/all/2021-289-investment-plan-for-europe-nexera-receives-eib-financing-to-develop-the-high-speed-internet-connection-in-lower-population-density-areas-in-poland
https://www.eib.org/en/press/all/2021-289-investment-plan-for-europe-nexera-receives-eib-financing-to-develop-the-high-speed-internet-connection-in-lower-population-density-areas-in-poland
https://www.eib.org/en/press/all/2021-289-investment-plan-for-europe-nexera-receives-eib-financing-to-develop-the-high-speed-internet-connection-in-lower-population-density-areas-in-poland
https://www.eib.org/en/press/all/2021-289-investment-plan-for-europe-nexera-receives-eib-financing-to-develop-the-high-speed-internet-connection-in-lower-population-density-areas-in-poland
https://www.eib.org/en/press/all/2021-343-poland-eib-financing-of-pln-600-million-supports-the-roll-out-of-high-speed-internet-in-underserved-areas
https://www.eib.org/en/press/all/2021-343-poland-eib-financing-of-pln-600-million-supports-the-roll-out-of-high-speed-internet-in-underserved-areas
https://www.eib.org/en/press/all/2021-343-poland-eib-financing-of-pln-600-million-supports-the-roll-out-of-high-speed-internet-in-underserved-areas
https://www.eib.org/en/press/all/2021-343-poland-eib-financing-of-pln-600-million-supports-the-roll-out-of-high-speed-internet-in-underserved-areas
https://www.eib.org/en/press/all/2021-343-poland-eib-financing-of-pln-600-million-supports-the-roll-out-of-high-speed-internet-in-underserved-areas
https://www.eib.org/en/press/all/2019-171-eib-backs-high-speed-cabo-verde-internet-and-telecom-connection
https://www.eib.org/en/press/all/2019-171-eib-backs-high-speed-cabo-verde-internet-and-telecom-connection
https://www.eib.org/en/press/all/2019-171-eib-backs-high-speed-cabo-verde-internet-and-telecom-connection
https://www.eib.org/en/press/all/2019-171-eib-backs-high-speed-cabo-verde-internet-and-telecom-connection
https://www.eib.org/en/press/all/2021-367-hemso-uses-eib-financing-for-energy-efficient-social-infrastructure
https://www.eib.org/en/press/all/2021-367-hemso-uses-eib-financing-for-energy-efficient-social-infrastructure
https://www.eib.org/en/press/all/2021-475-repetco-innovations-obtiene-30-8-millones-de-euros-del-bei-para-la-construccion-de-una-fabrica-de-delaminacion-y-reciclaje-de-plasticos
https://www.eib.org/en/press/all/2021-475-repetco-innovations-obtiene-30-8-millones-de-euros-del-bei-para-la-construccion-de-una-fabrica-de-delaminacion-y-reciclaje-de-plasticos
https://www.eib.org/en/press/all/2021-475-repetco-innovations-obtiene-30-8-millones-de-euros-del-bei-para-la-construccion-de-una-fabrica-de-delaminacion-y-reciclaje-de-plasticos
https://www.eib.org/en/press/all/2021-475-repetco-innovations-obtiene-30-8-millones-de-euros-del-bei-para-la-construccion-de-una-fabrica-de-delaminacion-y-reciclaje-de-plasticos
https://www.eib.org/en/stories/european-spallation-source
https://www.eib.org/en/stories/european-spallation-source
https://www.eib.org/en/stories/european-spallation-source
https://www.eib.org/en/stories/european-spallation-source
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إسبانيا: وافق البنك األوروبي لالستثمار على خطة تمويل تصل إلى 30 مليون يورو لجامعة »آي إي«.

مستشفى جديد في صربيا بعد تأخير دام 50 عاًما )2018(
ملدة  رصبيا  يف   )Niš Clinical Centre( الطبي  »نيش«  مركز  بناء  توقف 
نصف قرن إىل أن ساعد متويل البنك األورويب لالستثامر يف بناء أحدث مركز 
رسيري يف البالد يف إطار برنامج استثامري بقيمة 430 مليون يورو لتحسني 

املراكز الطبية يف مختلف أنحاء البالد.

التعليم
البنية  البنك األورويب لالستثامر حوايل 27 مليار يورو يف مشاريع  استثمر 
التحتية للتعليم عىل مدى السنوات العرش املاضية. باإلضافة إىل ذلك، قدم 
البنك التمويل للمنطقة األوروبية للتعليم العايل والفضاء األورويب للبحث، 
تحتية  بنية  بفضل  األورويب  األبحاث  قطاع  تشكيل  إعادة  يف  ساعد  ما 
متطورة. واستفاد 170 ألف طالب من متويل البنك للمرافق التعليمية يف 

العام 2021 وحده.

دور الحضانة في أرمينيا )2021(
استثمر البنك األورويب لالستثامر 15 مليون يورو يف عاصمة أرمينيا يريفان 
لتعزيز كفاءة الطاقة ومقاومة الزالزل. سيقوم برنامج يريفان لكفاءة الطاقة 
ا وكفاءة وتكييًفا لألشخاص  أمانً بتحديث 90 دار حضانة، ما يجعلها أكرث 
ذوي القدرة املحدودة عىل الحركة ويحسن االندماج االجتامعي. وستعمل 
املباين الخرضاء الجديدة عىل تقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف يريفان، 

ما يعود بالفائدة عىل مواطنيها والبيئة.

تحديث جامعة في إسبانيا )2021(
موافقة  بعد  مرافقها  تجديد  )IE( يف  إي«  »آي  تبدأ جامعة  أن  املقرر  من 
البنك األورويب لالستثامر عىل خطة مالية بقيمة 30 مليون يورو لترسيع 

اسرتاتيجية االستدامة وتحسني كفاءة الطاقة يف الجامعة.

االقتصاد األزرق
يف  للمساعدة  التحتية  البنية  مبادرات  لالستثامر  األورويب  البنك  يدعم 
البنك  واستثمر  البيئي.  ونظامه  البيولوجي  وتنوعه  املحيط  الحفاظ عىل 
الرياح  يف  أخرى  يورو  مليار  و3.5  األخرض  الشحن  يف  يورو  ماليني   903

البحرية بني العامني 2016 و2021.

الشحن الصديق للبيئة في فنلندا )2016(
استثمر البنك األورويب لالستثامر مئات املاليني من اليورو للرتويج للشحن 
األخرض من خالل دعم الرشكات والتقنيات التي تجعل السفن أكرث كفاءة يف 
استخدام الطاقة ورفًقا بالبيئة. استفادت رشكة تشغيل العبارات »فينالينز« 
)Finnlines( من قرض قيمته 100 مليون يورو من البنك لرتكيب أجهزة 
الضارة  والجسيامت  الكربيت  لتصفية  الحالية  السفن  عىل  الغاز  تنقية 

األخرى من انبعاثات العادم.

تكنولوجيا طاقة األمواج )2016(
 »®WaveRoller« اسمه  موجية  طاقة  محول   »AW-Energy« طورت رشكة 
قادرًا عىل تلبية احتياجات الكهرباء ألكرث من 400 منزل يف تشييل والربتغال 
 »InnovFin« وفرنسا وأيرلندا. وقدم البنك 10 ماليني يورو يف إطار مبادرة

لترسيع تسويق املنتجات وإتاحة مصدر فريد للطاقة النظيفة للعامة.

https://www.eib.org/en/stories/nis-clinical-centre
https://www.eib.org/en/stories/nis-clinical-centre
https://www.eib.org/en/press/all/2021-351-team-europe-eib-invest-in-safer-energy-efficient-kindergartens-and-green-transformation-of-armenia
https://www.eib.org/en/press/all/2021-351-team-europe-eib-invest-in-safer-energy-efficient-kindergartens-and-green-transformation-of-armenia
https://www.eib.org/en/press/all/2021-191-eib-supports-ie-university-with-a-financing-plan-of-up-to-eur30-million-to-boost-educational-digitalisation-infrastructure-and-sustainability
https://www.eib.org/en/press/all/2021-191-eib-supports-ie-university-with-a-financing-plan-of-up-to-eur30-million-to-boost-educational-digitalisation-infrastructure-and-sustainability
https://www.eib.org/en/press/all/2021-191-eib-supports-ie-university-with-a-financing-plan-of-up-to-eur30-million-to-boost-educational-digitalisation-infrastructure-and-sustainability
https://www.eib.org/en/press/all/2016-163-eib-supports-finnlines-environmental-technology-investment-programme.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2016-163-eib-supports-finnlines-environmental-technology-investment-programme.htm
https://www.eib.org/en/stories/wave-energy.htm
https://www.eib.org/en/stories/wave-energy.htm
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الموارد 

صفحات إلكترونية

البنية التحتية والبنك األورويب لالستثامر	 
الصفحة األوىل لحلول البنية التحتية	 

https://www.eib.org/en/about/priorities/infrastructure/index.htm
https://www.eib.org/en/essays/series/infrastructure-solutions/index.htm?q=&sortColumn=startDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=9&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&_g_serie_serieId=infrastructure-solutions&or_g_serie_serieId=true
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هذه اللمحة العامة مع الروابط إىل القصص والكتيبات اإلعالنية ومقاطع الفيديو متوفرة عرب الرابط:

http://www.eib.org/sustainable-infrastructure-overview
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