
لبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يدعم اإلغالق  ا

 األول لصندوق بادية إمباكت سكويرد 

  

  36صندوق "بادية إمباكت سكويرد" ينجز اإلغالق األول بعد جمع تعهدات رأسمالية بما يزيد عن          •

 مليون دوالر أمريكي 

ماليين دوالر أمريكي في صندوق المخاطر    10والتنمية يستثمر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار          •

 الجديد هذا 

 الصندوق يدعم شركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط          •

  

للتمويل مع إعالن البنك من المتوقع أن تستفيد شركات التكنولوجيا الجديدة في منطقة جنوب وشرق المتوسط من مصدر إضافي 

مليون دوالر أمريكي في صندوق رأس المال المخاطر "بادية إمباكت    10األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن استثمار مبلغ  

 . سيليكون بادية سكويرد" الذي تديره شركة 

ت سكوير" تمويالً بديالً في األسهم لشركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة في منطقة جنوب وشرق  ويوفر صندوق "بادية امباك

، مع التركيز تونس، ووالمغرب ،لبنان، وواألردن ،مصر المتوسط. وسيركز الصندوق على االستثمارات في هذه الشركات في

 سي على األردن ومصر.بشكل رئي

ماليين دوالر    8وهذا هو االستثمار الثاني للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في شركة سيليكون بادية، بعد أن استثمر مبلغ 

. وتستثمر "سيليكون بادية" في شركات التكنولوجيا التي تطور منتجات وخدمات  2014أمريكي في صندوق "بادية امباكت" عام  

 ات مختلفة من بينها الرعاية الصحية والخدمات المالية والنقل.لقطاع 

وبهذه المناسبة قالت آن فوسيمالي مديرة صناديق األسهم في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا  

ه األسواق وضعاً حرجاً. وسيمكن هذا  مع سيليكون بادية. لقد جاء استثمارنا هذا واإلغالق األول للصندوق في وقت تشهد في

التمويل الشركات في المراحل المبكرة من النمو واالستفادة من الخبرات المطلوبة لتحقيق تطورها المستقبلي. وسيدعم هذا بدوره  

 اقتصاد المعرفة في منطقة جنوب وشرق المتوسط". 

التزام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية المتجدد تجاه  بدوره قال ايميل كبيسي الشريك اإلداري لشركة سيليكون بادية: "إن

سيليكون بادية يعكس مرونة شركائنا ويؤكد التزامهم تجاه مؤسسي األعمال الذين يتحلون بالجرأة والشركات الناشئة المبتكرة التي 

كمل اآلن مهمتنا في االستثمار لدعم الفرق تلعب دوراً مهماً في عملية خلق الوظائف الجديدة وتساعد في تحقيق اإلزدهار. نحن ن

االستثنائية التي تصمم الحلول للتحديات العالمية الناشئة وبالتالي تسهم في تحقيق شمول اقتصادي واجتماعي أكبر للماليين في 

 منطقتنا". 

المراحل المبكرة" التابع للبنك،    ويأتي دعم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لسيليكون بادية في إطار "مرفق االبتكار في

مليون يورو يهدف إلى تلبية حاجات التمويل والدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة   100وهو عبارة عن تسهيالت بقيمة  

 والمتوسطة المبتكرة في مراحلها األولى في المنطقة.

، وقدم  1992وصناديق رأس المال المخاطر منذ العام  ويواصل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية االستثمار في األسهم  

 شركة في منطقة عمليات البنك.  1700صندوق قامت بدورها بتمويل أكثر من  200مليار يورو ألكثر من  4.4حتى اآلن 

نشاطاته في مشروعاً منذ بداية    274مليار يورو موزعة على    12.6واستثمر البنك في منطقة جوب وشرق المتوسط أكثر من  

 .2012المنطقة في 
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