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أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupدراسة جديدة حول شركات رأس المال
االستثماري في العالم العربي .ويغطي التقرير  25شركة تمويل في العالم العربي .وتظهر الدراسة
وجود فجوة في مراحل االستثمار من قبل الشركات المستثمرة ،حيث أن هناك تركيزا أكثر على
التمويل في مرحلة التأسيس والمراحل المبكرة للشركات مقارنة باإلستثمار في مراحل متأخرة.

بين التحليل الذي اجرته مجموعة المرشدين العرب أن هناك نموا في تواجد شركات رأس
المال االستثماري في المنطقة .فعدد الشركات التي تستثمر في الشركات الناشئة قد
ارتفع مقارنة بعدد الشركات المسجل قبل خمس سنوات .كما وأن هناك اهتمام زائد من قبل
المستثمرين في دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ،التي لديها اإلمكانية في
توفير حلول للمشاكل االقتصادية التي يواجهها العالم العربي.
ويبين التقرير أن اإلمارات العربية المتحدة هي األكثر تقدما من حيث عدد شركات االستثمار
المتواجدة في الدولة .كما وأنها توفر بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة في المنطقة .ومن
الدول العربية األخرى التي تظهر إمكانية في مجال االستثمار في الشركات الناشئة:
السعودية ،ومصر ،واألردن ،ولبنان ،وتونس ،والمغرب.
حللت مجموعة المرشدين العرب تواجد شركات رأس المال االستثماري في العالم العربي
من خالل تحليل  25شركة رأس مال استثماري ومجموعة استثمارية في المنطقة .ويتضمن
التقرير مقارنة بين الشركات من حيث مرحلة االستثمار ،حجم الصندوق ،حجم
االستثمار ،عدد الشركات الناشئة التي استثمرت فيها الشركات ،والموقع
الجغرافي لهذه الشركات .كما ويوفر التقرير نظرة عامة حول شركات ناشئة استطاعت أن
تجذب استثمارات كبيرة نسبيا خالل العامين  2016و .2017
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupتقريراً جديداً بعنوان
"شركات رأس المال االستثماري في العالم العربي" .يمكن شراء التقرير من
مجموعة المرشدين العرب مقابل  1,750دوالر فقط ،حيث يحتوي هذا التقرير
على 33صفحة و 12جدول تفصيلي ويحلل التقريرتواجد شركات رأس المال

االستثماري في العالم العربي.

يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين
العرب ) ،(Arab Advisors Groupفيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة  3أشهر من
تاريخ شراء التقرير.
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 "يبدو أن، محللة أبحاث في مجموعة المرشدين العرب، في هذا السياق أفادت اآلنسة الرا نصار
 حيث أن معظم،هناك ضعف في تزويد الشركات الناشئة باستثمارات في المراحل المتأخرة
 ومن الطبيعي أن.المستثمرين في العالم العربي يستثمرون في المراحل المبكرة لدى الشركات
 خاصة وأن االستثمار،نرى نموا في االستثمار في المراحل المتأخرة للشركات الناشئة مستقبال
في العالم العربي ال يزال في مرحلة النمو ولم يصل لمرحلة النضج التي وصلها في بالد أخرى
".مثل الواليات المتحدة وغيرها
4,400 ( بإصدارArab Advisors Group) قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب
 أو عن طريق، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية،تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعالم
االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب
.(Arab Advisors Group)
 شركة900 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر مجموعة المرشدين العرب
.عالمية وإقليمية
-ENDSpecial note to the editors: Kindly use Arab Advisors (not AAG) when
abbreviating Arab Advisors Group. AAG is not a suitable abbreviation since it
conflicts with the name of another company not related at all to Arab
Advisors Group.
Arab Advisors Group’s Arabic name is مجموعة المرشدين العرب
Please include our name in English in brackets after the name in
Arabic
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World: Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Iraq, Egypt, Sudan, Saudi
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