خبر صحفي للنشر
 42فبراير 4102

«سيسكو» تمول أول دفعة من استثمارها في «صندوق البادية» باألردن
الشركة العالمية المستثمر الرئيس في دعم الصندوق جنب ًا إلى جنب مع الشركاء
االستراتيجيين «صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية» و «بنك االستثمار األوروبي»
«أكسيليريتر التكنولوجية القابضة»
عمان ،األردن
ّ
أعلنت اليوم «سيسكو» عن استثمار بقيمة ستة ماليين دوالر أمريكي في «صندوق البادية
لألردن والشرق األوسط»  Badia Impact Fundالحتضان انطالقة الشركات واالبتكارات
المتصلة باإلنترنت والحلول النقالة ،وتقنيات وخدمات الرعاية الصحية ،والتجارة اإللكترونية،

واإلنترنت االستهالكية ،وخدمات الوسائط الرقمية بالمملكة األردنية الهاشمية.

ويمثل التمويل المذكور أول دفعة من استثمار رأس مال قيمته عشرة ماليين دوالر أمريكي

التزمت به «سيسكو» في مايو ُ 2011بغية دعم الشركات صغيرة الحجم القادرة على تقديم
ويم َّول «صندوق البادية لألردن والشرق األوسط» من قبل «سيسكو»،
خدمات ومنتجات مبتكرةُ .
المستثمر الرئيس ،جنباً إلى جنب مع «بنك االستثمار األوروبي» و«صندوق الملك عبداهلل الثاني
للتنمية» و«أكسيليريتر التكنولوجية القابضة» ).(ATH

وفي هذا الصدد ،قال إميل قبيسي ،الشريك اإلداري لدى «سيليكون بادية»" :سعداء أن تختار

سيسكو صندوق البادية لألردن والشرق األوسط ) (BIFلتقديم أول دفعة من استثمار رأس المال

المغامر الذي تعهَّدت بتخصيصه لألردن .يتمثل هدفنا في احتضان األفكار المبتكرة في عالم
األعمال من خالل االستثمار في المراحل األولية من انطالقة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم

المتخصصة بتقنيات المعلومات واالتصاالت ،السيما باألردن .وكما هو معرو ُيعد األردن
اليوم من أبرز مراكز تقنيات المعلومات واالتصاالت بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

ونأمل أن يسهم دعمنا لألفكار المبتكرة والشركات التقنية الناشئة في تعزيز تنافسيتها اإلقليمية

والعالمية في القرن الحادي والعشرين".

من جهته ،قال الدكتور عمر الرزار،

رئيس مجلس أمناء «صندوق الملك عبداهلل الثاني

للتنمية»" :ليس من المبالغة إِ ْن قلنا َّ
إن التقنية باتت من ركائز العملية اإلصالحية باألردن ،لذا
يسرنا أن نتعاون استراتيجياً مع شركة عالمية مثل سيسكو ،وأسماء عالمية مرموقة ،من أجل
استحداث فرص مجزية للشركات الناشئة تم ّكنها من المنافسة عالمياً .ونأمل أن تسهم هذه الجهود
باالرتقاء بالناتج المحلي في قطاع تقنيات المعلومات واالتصاالت وحفز المبتكرين باألردن على

دخول عالم األعمال .مشي اًر إلى أن استثمارات صندوق بادية ستساهم في دفع عجلة التنمية في

المملكة باإلضافة الى توفير فرص عمل للشباب األردني وفتح المجال لهم لإلبداع والريادة ،حيث

يشهد قطاع تقنيات المعلومات واالتصاالت باألردن نمواً الفتاً ،عاماً تلو آخر ،ويشكل اليوم قرابة

 13بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي لألردن ،لذا هو أحد القطاعات القادرة على استحداث
الوظائ

ورْفد نمو اقتصاد األردن وبلدان المنطقة عامة".

وفي السياق ذاته ،قال فيليب دو فونتين في  ،نائب رئيس «بنك االستثمار األوروبي»" :ينال
صندوق البادية هذا االستثمار عن استحقاق إليالئه كل اهتمامه لدعم الشركات التقنية الناشئة

باألردن وتقديم الدعم الالزم لها في بداية رحلتها في عالم األعمال .وهنا تظهر جلياً األهمية
البالغة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في حفز التنمية االقتصادية ومنظومة الرخاء،

ويسرنا في هذا اإلطار أن نتعاون مع شركاء استراتيجيين من أمثال صندوق الملك عبداهلل الثاني
ّ
للتنمية وسيسكو لتحقيق نقلة فارقة في قطاع تقنيات المعلومات واالتصاالت باألردن".
من جهته ،قال آالن شيلكو ،مدير تطوير األعمال لدى «سيسكو»" :االستثمار عبر

أكسيليريتر التكنولوجية القابضة ذات الرؤية الواضحة والموجَّهة نحن منطقة جغرافية مهمة يعزز
وتيرة استثمارات سيسكو حول العالم ويجعلنا أكثر قُرباً ودعماً من منظومة االبتكار الناشئة
باألردن ،ونحن واثقون أن االستثمار في صندوق البادية سيحفز وتيرة االبتكارات التقنية باألردن
وينطلق باالستثمارات التقنية في هذا البلد إلى آفاق بعيدة من خالل توفير التمويل الالزم

للشركات التقنية األردنية في بداية انطالقتها".
نبذة عامة عن الصندوق واستثمار «سيسكو» ببلدان المنطقة

« صندوق البادية لألردن والشرق األوسط»  Badia Impact Fundهو صندوق رأس
مال مغامر يهد

إلى دعم الشركات التقنية الناشئة في بداية انطالقتها باألردن عبر

لرواد األعمال لتمكينهم من تحقيق أهدافهم
تقديم الدعم والشبكات ورأس المال ّ
وطموحاتهم عالمياً.

 في مايو/أيار  2011أعلنت «سيسكو» عن نيتها استثمار  10مليون دوالر أمريكي
والتنمية االقتصادية باألردن .وفي المقام

إلرساء أُ ُسس مستدامة الستحداث الوظائ
ينصب اهتمام الصندوق على الشركات صغيرة الحجم ،وبذلك تأخذ «سيسكو»
األول،
ّ
بناصية المبادرة لحث شركاء دوليين واقليميين ومحليين على تعزيز االستثمار في اقتصاد

األردن ،السيما ما يتصل بصناعة تقنيات المعلومات واالتصاالت.

« سيسكو» من الشركات العالمية الريادية التي دأبت على تحفيز نمو أسواق التقنية
ِ
المبتكر .فطوال األعوام الماضية ،كانت الشركة
المعلوماتية عبر االستثمار في االقتصاد
العالمية من أبرز المستثمرين في أسواق مختلفة حول العالم مثل الصين والهند وفلسطين

وعدد من بلدان أوروبا ،إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية .واستثمرت «سيسكو»

قرابة  2مليار دوالر أمريكي حتى يومنا هذا.

« سيسكو» في طليعة الشركات العالمية َّ
الن ِشطة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
على صعيد دعم استحداث الوظائ

والتنمية االقتصادية من خالل االرتقاء بمهارات

تقنيات المعلومات واالتصاالت بين أبناء بلدان المنطقة واتاحة المزيد من رؤوس األموال
والفرص التعليمية المالئمة .وتقوم رؤية «سيسكو» لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

على ركيزتين :رْدم اله َّوة التقنية المتفاقمة بينها وبين البلدان المتقدمة واعداد جيل الغد
عدة منها
من رجال وقادة األعمال .ولتحقيق ما سبق ،أطلقت «سيسكو» مبادرات إقليمية ّ

«أكاديمية سيسكو للشبكات» ®.Cisco® Networking Academy
 -انتهى –

التعليق على الصورة :على يسار الصورة :آالن شيلكو ،مدير تطوير األعمال لدى «سيسكو».
وعلى يمين الصورة :فواز الزعبي ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أكسيليريتر التكنولوجية

القابضة»

للمعلومات الصحفية الخاصة بمنطقة الشرق األوسط
http://newsroom.cisco.com/me

نبذة عن شركة سيسكو:
تعمل شركة "سيسكو" ،الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق
المالية "ناسداك" تحت الرمز ، (NASDAQ: CSCOعلى مساعدة الشركات في استغالل
الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال
الشبكي لما هو غير متصل .لمتابعة أخبار سيسكو ،الرجاء زيارة
. http://thenetwork.cisco.com

###
سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو
الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى .ويمكن االطالع على قائمة عالمات
سيسكو التجارية عبر الموقع . www.cisco.com/go/trademarksإن كافة العالمات التجارية
األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصحابها .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة
شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.
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