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Σύσταση Επενδυτικού Ταμείου Επιχειρηματικών Κεφαλαίων στον τομέα της τεχνολογίας 

μεταξύ ADQ και Υπουργείου Ψηφιακής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας της Ιορδανίας 

 

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Abu Dhabi, ADQ, και το Υπουργείο Ψηφιακής Οικονομίας και 

Επιχειρηματικότητας της Ιορδανίας (MoDEE) ανακοίνωσαν χθες τη σύσταση ενός Επενδυτικού Ταμείου 

Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital) στον τομέα της τεχνολογίας, αξίας $100 εκ., παρουσία του 

Πρωθυπουργού της Ιορδανίας, κ. Bisher Al Khasawneh. Το Ταμείο στοχεύει να προωθήσει την ταχύτατη 

ανάπτυξη του τομέα της ψηφιακής οικονομίας της Ιορδανίας.  

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, ως μέρος της στρατηγικής βιομηχανικής συνεργασίας που 

υπογράφηκε μεταξύ ΗΑΕ, Αιγύπτου και Ιορδανίας, η ADQ ανακοίνωσε ένα Επενδυτικό Ταμείο $10 δισ. 

για την ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης σε πέντε τομείς προτεραιότητας στις τρεις χώρες. 

Η σύσταση του ανωτέρω Ταμείου εντάσσεται στη συνεργασία αυτή, ενώ η ADQ αποδεικνύει εμπράκτως 

τη δέσμευσή της να επενδύσει στην ανάπτυξη βασικών τομέων της οικονομίας του Βασιλείου της 

Ιορδανίας. 

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων θα επενδύσει σε τεχνολογικές εταιρείες με υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης και ήδη επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς επίσης και σε άλλα Ταμεία που 

έχουν την Ιορδανία ως επίκεντρο του επενδυτικού τους ενδιαφέροντος. Το Ταμείο θα εστιάσει σε νεοφυείς 

επιχειρήσεις τεχνολογίας και εταιρείες που ηγούνται της καινοτομίας και ειδικεύονται σε τομείς όπως ΤΠΕ, 

χρηματοπιστωτικές,  εκπαίδευση, τρόφιμα και γεωργία, υγειονομική περίθαλψη και βιοεπιστήμες, 

κινητικότητα και logistics, καθώς και τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. 

Βάσει των ανακοινώσεων, εκτιμάται ότι περίπου το ¼ των επιχειρηματιών στον τομέα τεχνολογίας 

στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA) είναι ιορδανικής υπηκοότητας, ενώ 

η Ιορδανία φιλοξενεί ταλέντα υψηλής εξειδίκευσης και περισσότερες από 600 εταιρείες τεχνολογίας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Διευθυντής της ADQ, κ. Mohamed Hassan Alsuwaidi, 

σχολίασε ότι η σύσταση του Ταμείου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ισχυρού δυναμικού του 

τεχνολογικού οικοσυστήματος της Ιορδανίας και των προσφερόμενων επενδυτικών δυνατοτήτων σε τομείς 

στους οποίους η Ιορδανία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία. 

Ο Υπουργός Ψηφιακής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας της Ιορδανίας, κ. Ahmad Al 

Hanandeh, εκτίμησε ότι η ανακοίνωση σύστασης του Ταμείου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας του και αντικατοπτρίζει την εστίασή της χώρας του στη συνεργασία με 

κορυφαίους Οργανισμούς στον κόσμο, η οποία θα επιταχύνει τον μετασχηματισμό της ψηφιακής 

οικονομίας της.  
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