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Beladcom, a Jordanian game developer that has 
distinguished itself as a regional pioneer in the 
industry, recently finalized its exclusive partnership 
agreement with Swedish software company MindArk 
for the Middle East, North Africa (MENA) region. 
The announcement was made at the World Economic 
Forum, which took place at the Dead Sea, Jordan, 
from the 21st to the 23rd of October. 

The announcement strengthens the strategic 
partnership that is expected to have a major impact 
on gaming and internet services development in the 
Middle East, North Africa (MENA) region. 

“There are 100 million Arab internet users in 
the Middle East and North Africa,” commented 
Beladcom General Manager Talal Asfoura. “This 
represents a huge number of potential gamers. 
With our partners at MindArk, we will be the first 
to introduce MMO gaming content specifically 
developed with this market in mind. We are highly 
committed to enriching the world of Arabic online 
content».
“Beladcom is an innovative company that is on the 
leading edge of the online revolution sweeping the 
MENA region,” remarked MindArk’s Chief Executive 
Officer, David Simmonds. “There is no doubt that 
Beladcom is the ideal partner for bringing MindArk›s 
internet  technology to Arab gaming enthusiasts, 
and signing the exclusivity agreement represents an 
important step towards realizing this goal. The added 
prominence of having the official announcement made 
at the World Economic Forum certainly makes this a 
memorable event in our company’s history.”

Beladcom’s innovative work in game development 
in Jordan – a country strategically located in the 
MENA region - places the company in a leading role 
developing Arabic-language gaming services, social 
media, and E-commerce solutions. The partnership 
with MindArk is expected to further enhance the 
capabilities of Beladcom’s staff by opening channels 
of knowledge exchange between the Swedish and 
Jordanian teams. As no ted at the World Economic 
Forum, the partnership also brings benefits to Jordan’s 
flourishing information and technology sector by 
providing local Jordanian talent the opportunity to 
work on a cutting-edge global project. 

Amman, Jordan – 26th of October 2011

Beladcom and MindArk 
Announce Exclusive Partnership 
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About Beladcom 
Beladcom is a Jordanian-founded game developer 
committed to bring about a transformation in the regional 
gaming landscape by developing high quality content that 
is both entertaining and culturally relevant. The company is 
manned by a team of high-caliber designers and developers 
who have a deep passion for the boundless capabilities 
present in the world of online multiplayer gaming and who 
seek to deliver robust gaming experiences that combine 
cutting-edge technologies with superior content.   

About MindArk 
The Swedish company MindArk PE AB has been 
developing 3D internet services, online gaming, social 
media and virtual economy solutions since 1998.
Over the past 15 years, MindArk PE AB has created 
and developed one of the most advanced runtime 3D 
solutions in the world using advanced network technology 
in a secure entertainment and business platform.



وقعت رشكة بالدكم األردنية املتخصصة بتطوير ألعاب اإلنرتنت مؤخراً اتفاقية مع رشكة 

الربمجيات السويدية MindArk، تجعل منها الرشيك االسرتاتيجي للرشكة يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا. وقد تم اإلعالن عن االتفاقية خالل املنتدى االقتصادي 

العاملي 2011 الذي انعقد يف البحر امليت يف الفرتة ما بني 21 و23 ترشين األول الجاري. 

ويعترب هذا اإلعالن تعزيزاً للرشاكة االسرتاتيجية التي تجمع بني الرشكتني، والتي يتوقع 

أن يكون له أثر إيجايب كبري عىل صناعة األلعاب والربمجيات يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا. ويف معرض تعليقه عىل هذه الخطوة من جانبهم، رصح طالل عصفورة، 

املدير العام لرشكة بالدكم، بقوله: “يوجد 100 مليون مستخدم إنرتنت عريب يف املنطقة، 

 MindArk ما يعني أن هناك عدداً كبرياً من عشاق ألعاب اإلنرتنت بينهم. إن رشاكتنا مع

تتيح لنا أن نكون األوائل يف تقديم تقنيات ألعاب اإلنرتنت املتقدمة واملطورة خصيصاً 

لهذا السوق، ال سيّام وأننا ملتزمون التزاماً راسخاً بإثراء املحتوى العريب عىل اإلنرتنت.”

من جهته رصح ديفيد سيموندز، الرئيس التنفيذي لرشكة MindArk بقوله: “إن رشكة 

بالدكم تحتل مكانة بارزة يف ثورة اإلنرتنت التي تجتاح منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا. وال شك يف أنها الرشيك األمثل لتقديم تقنيات رشكة MindArk لعشاق ألعاب 

اإلنرتنت العرب، ويعترب توقيع هذه االتفاقية الحرصية هاماً لتعزيز تواجدنا يف املنطقة. 

أما إنجاز هذه الخطوة خالل املنتدى االقتصادي العاملي فيجعل منها ذكرى ال تنىس يف 

تاريخ رشكتنا.”

ويعترب عمل رشكة بالدكم يف صناعة األلعاب عامالً مهامً يف إبراز الدور الريادي الذي 

تلعبه الرشكة يف تطوير خدمات األلعاب باللغة العربية، واإلعالم االجتامعي، وحلول 

يف  األردن  به  يحظى  الذي  االسرتاتيجي  املوقع  سيّام يف ظل  ال  اإللكرتونية،  التجارة 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ومن املتوقع أن تعمل الرشاكة بني بالدكم و 

MindArkعىل االرتقاء مبهارات فريق بالدكم؛ وذلك من خالل تسهيل تبادل املعرفة 

بني فريقي الرشكتني السويدي واألردين. وعىل صعيد آخر، ألقي الضوء أثناء انعقاد 

املنتدى االقتصادي العاملي عىل الفائدة التي تنطوي عليها هذه الرشاكة بالنسبة لقطاع 

تكنولوجيا املعلومات يف األردن، وذلك من خالل إتاحة الفرصة أمام األردنيني للعمل يف 

مرشوع تقني عاملي ومتطور.
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حول رشكة بالدكم

بالدكم هي رشكة أردنية مختصة بتطوير ألعاب اإلنرتنت، وتتجه نحو تغيري واقع ألعاب اإلنرتنت 

يف املنطقة، وذلك من خالل تطوير محتوى ترفيهي وثقايف عايل الجودة. ويعمل يف الرشكة فريق 

عايل الكفاءة من املصممني واملربمجني الذين يجمعهم شغف كبري باإلمكانيات غري املحدودة 

لعامل ألعاب اإلنرتنت متعدد األطراف بهدف تطوير تجربة ألعاب متزج التقنيات املتطورة 

باملحتوى املتميز.

MindArk  حول رشكة

تعمل رشكة MindArk PE AB السويدية يف مجال تطوير خدمات اإلنرتنت الثالثية األبعاد 

واأللعاب وحلول اإلعالم االجتامعي واالقتصاد االفرتايض منذ عام 1998. وقد متكنت الرشكة 

خالل مسريتها من تأسيس وتطوير حلول ثالثية األبعاد تعترب األكرث تقدماً يف العامل باستخدام 

تقنيات الشبكات من خالل منصة أعامل وترفيه آمنة.

بالدكم وMindArk يكشفان عن رشاكة حرصية 
خالل املنتدى االقتصادي العاملي
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