• تخارج أرزان فينتشركابيتال من  Tamatemو  POSRocketيعظم من عوائد املستثمرين.
• حسن زينل  :حجم الستثمارات الجديدة لشركة  Arzan VCزادت بنسبة .٪208
مارس  – 2022ختمت أرزان فينتشر كابيتال عام 2021
بنجاحات و إنجازات جديدة حيث تخارجت الشركة من
شركتين من محفظتها االستثمارية وهما  Tamatem :و
 ، POSRocketو بذلك يصل إجمالي عدد صفقات التخارج
إلى  4تخارجات ناجحة خالل عام  2021وحده  ,مكملة بذلك
مسيرة النجاح فيما مض ى من سنوات حيث قامت أرزان
فينتشر كابيتال فعليا بخمس عمليات تخارج في السنوات
السابقة.
شركة ( Tamatemاألردن) هي شركة يرتكز نشاطها على
األلعاب اللكترونية و ألعاب الجوال في املنطقة العربية
فقد بلغت أكثر من  100مليون عملية تنزيل لأللعاب منذ
إنشائها .و كانت هذه الشركة الناشئة واحدة من أقدم
استثمارات  .Arzan VCو في وقت سابق من ديسمبر ، 2021
جمعت شركة طماطم  11مليون دوالر أمريكي في املرحلة
الثانية من الجولة التمويلية بقيادة مطورة ألعاب الفيديو
الكورية الجنوبية  ،KRAFTONو انتهزت Arzan VC
الفرصة لبيع أسهمها في طماطم وإجراء عملية تخارج ثانوية مما حقق عوائد كبيرة للمستثمرين.
و فيما يتعلق بـ ( POSRocketاألردن) فهي ثاني أكبرمشغل لتكنولوجيا خدمات املطاعم الفتراضية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
والذي يوفر خدمات نقاط البيع سحابيا من خالل حلولهم التكنولوجية .و الجدير بالذكر أنه قد تم االستحواذ على هذه الشركة الناشئة من
قبل منافستها السعودية  Foodicsفي ديسمبر.2021
و كانت كلتا الشركتين الناشئتين  Tamatemو  POSRocketمدرجتين تحت محفظة شركات تابعة لصندوق أرزان  VC Fund Iالذي تم إطالقه
في عام  .2015بحيث استثمر الصندوق في  17شركة ناشئة منها  7شركات ال تزال نشطة في أسواق املنطقة.
و في هذا السياق أعرب حسن زينل الشريك و املؤسس لشركة أرزان فينتشر كابيتال عن اعتزازه باقتناص الفرص و تحقيق هذه التخارجات و
ما سبقها من إنجازات للشركة حيث ذكرأن أرزان فينتشركابيتال استثمرت في  40شركة ناشئة في  10دول حتى اآلن خالل عام  ، 2021مما زاد
حجم الستثمارات الجديدة لشركة  Arzan VCبنسبة  ٪208على أساس سنوي .و بالرغم من تأثير أزمة كورونا على القطاعات الستثمارية
خالل  2020و  2021إال أن جائحة  COVID-19العاملي كان لها تأثيرإيجابي على  Arzan VCبحيث استمرت الشركة في مراجعة فرص الستثمار
في الشركات الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

• Arzan VC exited Tamatem and POSRocket
• Hasan Zainal : The size of Arzan VC’s new investments increased by 208%
Towards the end of 2021, Arzan VC exited two of its portfolio companies: Tamatem and
POSRocket, bringing the total number of exits to 4 in 2021 alone. Prior to 2021, Arzan VC had
made 5 exits.

Tamatem (Jordan) is a publisher of Arabic mobile games that has generated over 100 million
game downloads since its inception. This startup was one of Arzan VC’s oldest investments.
Earlier in December 2021, Tamatem raised USD 11M in Series B funding round led by South
Korean video game developer KRAFTON, Inc. Arzan VC took the opportunity to sell its shares in
Tamatem and make a secondary exit and thus generate great returns.

POSRocket (Jordan) is the second largest restaurant cloud tech player in the MENA region. It
provides cloud-based point-of-sale system to merchants. The startup got acquired by its Saudi
competitor Foodics in December 2021.

Both startups were portfolio companies of Arzan VC Fund I, which was launched in 2015. The
Fund had made investments in 17 startups, 7 of which remain active.
In total, Arzan VC has invested in 40 startups across 10 countries to-date. In 2021, the size of
Arzan VC’s new investments increased by 208% YoY. The global COVID-19 pandemic has had a
positive impact on Arzan VC and the company has continued to review investment opportunities
in startups with a MENA angle.

