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تعلن إتمام اإلغالق األولي لصرررق وق اثمرررفيمال شي الم ررر و ا   «TCV»شررر    

 «TCV1»المفومط  
 

 ع ة قطاعا  مليون ج يه خالل تلعام تلجاري في 300  250يسنننننضخ ا تنننننت تتنننننضينارت   ض ت   بي  « TCV1»صننننن     

بالص      تل ئيسيي  تلنسضين ي قائنة  شنل   . محورية  شنل تإلنضاج تلص اعي  تلطاقة تلب يلة  تل عاية تلصحية تلنضخصصة

  تلنجنوعة تلنالية هي ميس« EAEF»ص     تلنش  عا  تلنص ي تألم يكي 

 

 

 2017مالس  27القاه ة شي 

ش كة  تضينار ش كة  هي «TCV»أعل ت تليوم  ص      مص ية، ت تلنوجه لالتضينار « TCV1»ع  إ نام تإلغال  تأل لي ل

ش كا  تل اجحة في  تض ت يجية تلص     على    ض كزتلنؤتسية.   دعم ب يضخاخا ا بخ ا  نويل خطط  وتع مضوتطة تلحجمتل ت

  على رأتننننخاذت  تلن د د تإليجابي تلنلنوس على تالقضصنننناد تلنصنننن ي، تلنحورية م  تلقطاعا  مخضارة مجنوعة تتننننضخ تا 

 غي ها م  تلقطاعا  تل فاعية ميل خ ما   تالتضي تد،ب تئل  وف   تلضيتلنش  عا  تلص اعية   تلش كا  تلنص رة تلص اعا  

 .قطاعا  أخ ى إلى باإلتافةتألغذية إنضاج  مش  عا  تل عاية تلصحية تلنضخصصة 

تلنصننن ي تألم يكي  تلنشننن  عا صننن     كل م  « TCV1»صننن     تالتنننضينار في تل ئيسنننيي   تلنسنننضين ي   ضنننم قائنة 

«EAEF » ر تد تألعنال  أصنننحال تلنشننن  عا   هو صننن     تتنننضينار أم يكي يخ ا إلى تننن  تلوجوة تلضنويلية تلضي  وتجه

ا تلنجنوعة تلنالية هي ميسفي مصنننن  تلصنننن ي ة تل تئ ة على تلسنننناإلة تإلقلينية في مجال تلخ ما  تلنالية تلنؤتننننسننننة  ،  أيضننننل

محن  عب    ،تألم يكي تلنص ي تلنش  عا ن ي  تلض ويذي لص     أمل ع ان تل كل م   على هذه تلخلوية تنضم تالتضينارية. 

 «.TCV1»إلى لج ة تلنسضين ي  تالتضشارية لص      للنجنوعة تلنالية هي ميس رئيس تلقطاع تلناليتلخبي  

دعم أصنننننحال في تالدترة تلخب ت  تلنض وعة لو يق   وظيف تلنوترد تل أتننننننالية  تتنننننضينار إلى« TCV1» يضطلع صننننن     

عنالخا أينك خا م  زيادة إلجم  ، تألم  تلذي،  هي ش يحة هامة في تلسو  تلنص يتلنضوتطةش يحة تلش كا  بتلقائنة تألعنال 

  . بشكل ناجح

ع  تعضزتزه بض ويذ تإلغال  تأل لي للصننن     مع  لل « TCV»لشننن كة  تلشننن يل تلض ويذي في هذت تلسنننيا  أع ل ك يم إلسننن  

ت إلى  تلنسضين ي ،تل خبة تلبارزة م   تضينارت   ض ت   بي  مشي ل مليون ج يه خالل تلعام  300  250أن تلش كة  سعى لضت ت

مضوتننطة تلحجم  ض نوية في شنن يحة تلشنن كا تلتننضينارت  تال تتننضخ تاخا في ب مسننضوي ة م  ميزة تألتننبقية تلضي  ح ى ،تلجاري

ش كا   أربعة فيبضت تتضينارت   تلخاصة تلنوا تا تلش كة بل ت م إللة مضق مة م  إلس  أن  أتاا بالسو  تلنص ي. 

 في قطاعا  تإلنضاج تلص اعي  تلطاقة تلب يلة  تل عاية تلصحية تلنضخصصة.  عنل مسضخ فة

ا تلنصنن ي تألم يكي، أن تلسننياتننة تالتننضينارية تلضي يضب اه تلنشنن  عا صنن      أ تننح جينس هارمون رئيس مجلس إدترة 

تإلضياجا  تلقادر على إشباع  ضبلور محا رها تل ئيسية في تلضوتج  تلقوي لو يق تإلدترة  تلص     لضح ي  تالتضينارت  تلنسضخ فة

 كل ذلل في إطار تلجخود تل تمية  ،  حسي  تأل تاع تلنعيشية بصوة عامةزيادة    ويع تلسلع  تلخ ما  تلنق مة تألتوت  عب  

  إلى جذل تالتضينارت  تألج بية   تع تألتوت  تلنحلية في دتئ ة تهضنام مجضنع تالتضينار تل  لي.
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تالتننننضينارية  الخب ت يح ى بنيزة تألتننننبقية  ي و د ب TCVأن ف يق شنننن كة تلن ي  تلض ويذي للصنننن    ، ع ان أمل لوضت كنا 

 تقض اص تلو ص تالتنننضينارية تلجذتبة  بالضالي  ع يم تلعائ   تلن د د تالتنننضيناري لجنيع تألط تا   تلضشننن يلية تلالزمة لضح ي 

 ذت  تلعالقة.

«  TCV» م  جانبه لوت ك يم عوض تل ئيس تلض ويذي للنجنوعة تلنالية هي ميس، أن ق تر تالتضينار في أ ل ص اديق ش كة 

تلضزتم ا بضع يم ذلل يعكس إليث ، 2016مطلع عام    نية للضنويل مض اهي تلص  على ش كة تلنجنوعة تضحوتذ تعنلية  بع يأ ي 

شأ هو تلقطاع تلذي مص ، في تلص ي ة  تلنضوتطة قطاع تلنش  عا  مع دعم   طوي    لنساهنيلتلن د د تالتضيناري   تي 

 أشار عوض إلى أن تلش كا  . اعالنيل تلقادرة على تلضوتع م ه تلجيل تلقادم م  تلش كا  تلنص ية تلكب ى  تلش كا  تلنحلية 

إمكانية ط    لل م  خالل في تلنسنننضقبل تلنال تلنحلية   ي ى أتنننوت وا تننن TCVضسنننضين  بخا شننن كة تننن تلنشننن  عا  تلضي 

كو صنننننة جذتبة ألإل  تلنحضنل  ق ينخا   تل مج  تالتنننننضحوتذتلشننننن كا  لالكضضال تلعام في تلبورصنننننة أ  ع تنننننخا في أتنننننوت  

«  EAEF»تلنصنن ي تألم يكي  تلنشنن  عا بالضحالف مع صنن     تعضزتزه  أع ل عوض ع  تلنسننضين ي  تالتننض ت يجيي . 

 م  خالل تتضينارنا في ذلل تلنش  ع تلجذتل. TCVل عم إدترة 

ك يسننضوف    هنالج ة تالتننضينار بالشنن كة، ل مسننضقلي عضننوي   تننمأعل ت كذلل ع  « TCV»  ج ر تإلشننارة إلى أن شنن كة 

ا 17 إلى ضنضع بخب ة طويلة  نض   تلضي كذلل جيخان فضحي  ،مؤتننس تننلسننلة مطاعم ز بة ب ز ر تد تألعنال  أإل  أخليوة )  عامل

 .تلض ويذيي إلى جانب تألعضاء  ذلل،  تلنباش مجال تالتضينار  في م  تلعنل

 —نخاية تلبيان—

«TCV»  ، ش ش كة مص ية مضخصصة في مجال تالتضينار تلنبا شاطه  هو ص    ،  TCV1   يي  ص    هي  في  طوي   يض كز ن

 يضنننم ف يق تلشننن كاء  تلنؤتنننسنننية تل تئ ة في تلسنننو  تلنصننن ي. تلكيانا نخضلف تلنجاال  لضصنننبح م  أب ز بتلشننن كا  مضوتنننطة تلحجم 

ا ف ي لت م  تلخب ت  تالتننننضينارية   يوتننننف أيول  عن  إك تم،  هو ما ينيلتلنؤتننننسننننون لشنننن كة   نية أإلن  تلج  ي  ك يم إلسنننن   مزيجل

تلشنن كا  لضحويزها على  حقيق مع ال  ننو  لل نا يؤهلخا لضح ي  أفضننل تأله تا تالتننضينارية تلنحضنلة لم تلعنل مع ر تنناء م ، تلضشنن يلية

،  م  بي خا تلنحورية بالع ي  م  تلقطاعا نشننننن  عا  تلقائنة  تلتنننننضينارت  في تلشننننن كا  تنننننت تالا على  تع ة.    كز تلشننننن كة إلاليل 

،  غي ها م  تلقطاعا  تل فاعية ميل قطاع تل عاية تالتضي تد محليلاب تئل تلنش  عا  تلص اعية لضوفي    تلضص ي ية تلخ ما  تلص اعا  

 tanmiyaventures.com تلصحية  تلقطاع تالتضخالكي. لنزي  م  تلنعلوما  ي جى زيارة موقع ا تإللكض  ني

هو كيان مسنننضقل  مسنننضوإلى م  ننوذج صننن     تلنشننن  عا  تلذي  م  طوي ه في أ ر با  «صرررق وق الم ررر و ا  المصررر   األم   ي»

 1.1تلوتطى  تلش قية في  سعي يا  تلق ن تلناتي.  بلغ إلجم تالتضينارت  تلنباش ة تلضي قام بضخخا تلص     م ذ  أتيسه ما ي بو على 

تلخاصة تلنوتزية.  يعنل تلص     على  عزيز عنليا  تلشنول تلنالي مليار د الر تتضينارت  تلص اديق  6.9باإلتافة إلى  ،مليار د الر

 خلق ف ص عنل  زيادة تالتنننضينار تألج بي  تلنحلى في مصننن ،  ذلل بخ ا  حقيق تلض نية تلنسنننض تمة على تلن ى تلطويل.   ضبلور مخنة 

تالتننضينار    نية تلنوترد تلبشنن ية   تننائل  تلصنن     تألتنناتننية في  حويز تلقطاع تلخاص في مصنن ، م  خالل  وفي  ف ص تلوصننول إلى

إلى جانب  طبيق أفضل تلننارتا  تلضش يلية بنا يساهم في  حقيق مع ال  ربحية عالية.  ي ي  تلص     مجلس إدترة  ،تلضك ولوجيا تلح يية

رة تلنوقع تإللكض  ني مكون م  أفضنننننننل تلكواءت   تلخب ت  تلنصنننننن ية  تألم يكية. لنزي  م  تلنعلوما  إلول تلصنننننن     ي جى زيا

eaefund.org. 

 باكسننضان،  هي مؤتننسننة مالية  تتننضينارية رتئ ة  بالد بن طقة تلشنن   تأل تننط  شنننال أف يقيا 7في  «المجمو   المالي  هي ميس» عنل 

ا م  تإلنجاز تلنضوتصل م  خالل ف يق عنل محض ا يضم أكي  م   30  بو خب ت خا على أكي  م   موظف.   ضخّصص تلش كة  870عامل

ل  تلوتنناطة في تأل رت  تلنالية في  ق يم باقة ف ي ة م  تلخ ما  تلنالية  تالتننضينارية،  ض وع بي  تلض  يج    طية تالكضضال  إدترة تألصننو

  تلبحوث  تالتضينار تلنباش . 

http://tanmiyaventures.com/
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ب أ  تلنجنوعة تلنالية هي ميس في ت خاذ تتننننننض ت يجية ج ي ة  ضنحور إلول   ويع باقة تلن ضجا   تلضوتننننننع تلج  تفي تلى  2016 في عام 

اال  تلضنويل غي  تلنصنننن في   عنل  حت م لضه تألتننننوت  تلنبض ئة، إليث  م إطال  تلنجنوعة تلنالية فاي انس، تلكيان تلنضخصننننص في مج

سو   ش كضي تلنجنوعة تلنالية هي ميس للضأجي  تلضنويلي  ش كة   نية  هي أكب  ش كة قطاع خاص في قطاع تلضنويل مض اهي تلص   بال

طوة أ لى للضوتع تلج  تفي تلنص ي، كنا قامت تلنجنوعة تلنالية هي ميس بالضوتع في تلسو  تلباكسضاني    تيت  وتج ها تلنباش  به كخ

 في تألتوت  تلنبض ئة.

   و د تلنجنوعة تلنالية هي ميس بضوظيف رياد خا  خب  خا تلخائلة في مجال تلخ ما  تلنالية بشننضى أتننوت  تلن طقة التننضح تث  ط   باقة 

ا لضلبية تإلضياجا   مضطلبا   تلعنالء تل تغبي  في  ع يم تتضينارت خم تلنالية مضكاملة م  أإل ث تلن ضجا   تلخ ما  تلنالية تلنصننة خصيصل

 .في عالم دتئم تلضطور

 

 :«TCV»لالتضعالم     يب تلنقابال  مع ف يق تإلدترة تلض ويذية لش كة 

 

 ت/ عن  إك تم

 ش يل 

media@tanmiyaventures.com 

 201096224800+  ليوون:
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