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2016  
منصة للتمويل الجماعي  17، جمعت 2016و نيسان  2012بين سنة 
 مليون دوالر أمريكي  20أكثر من 

(  Crowdfundingمنصات التمويل الجماعي )صدر تقرير جديد من مجموعة المرشدين العرب يحلل 
العاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. حيث يصنف التقرير هذه المنصات الى خمسة 

التمويل (، Reward-based crowdfundingأنواع: التمويل الجماعي المبني على مكافآت )
(، التمويل الجماعي للحصول Donation-based crowdfundingالجماعي المبني على التبرع )

 Real estate(، تمويل العقارات الجماعي )Equity crowdfundingلشركات )على حصة من ا

crowdfunding( وإقراض النظراء ،)Peer-to-peer lending .) 
 

على منصات التمويل الجماعي  حملة 255، كان هناك 2016نيسان  و 2012بين عام 

المالية على منصات التمويل الجماعي  المساهمةعلى مكافآت. حيث كان معدل  المبنية

 دوالر أمريكي. 175في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا هو 
 

 يونيو\حزيران شهرتقريراً في  (Arab Advisors Group)صدرت مجموعة المرشدين العرب أ

ويلقي هذا ". الجماعي في الشرق األوسط وشمال افريقياالتمويل بعنوان " 2016

أداء منصات التمويل الجماعي العاملة في المنطقة منذ ظهورها في العام التقرير الضوء على 

. ويقدم التقرير تفاصيل حول السبعة عشر شركة العاملة في هذا المجال و يغطي 2012
باإلضافة الى ذلك فإن التقرير يوفر أرقاما مهمة الخدمات التي تقدمها كل من هذه الشركات. 

عن أداء هذه الشركات، بما فيها معدل مساهمة الممولين، معدل التمويل الكلي الذي 

 حصلت عليه هذه الشركات، نسبة الحمالت الناجحة، باإلضافة الى أرقام أخرى.
 

حيث يتضمن  وقد اعتمد التقرير على بحوث قامت بإجراءها مجموعة المرشدين العرب،
التقرير تحليالت مبنية على مقابالت مفصلة مع عدد من الخبراء العاملين في مجال التمويل 

 الجماعي.
 

مع مجموعة المرشدين العرب.  السنوي الحصول على هذا التقرير كجزء من اإلشتراك يمكن

 .فقط أمريكي دوالر 1,490مقابل كما أن غير المشتركين بإمكانهم طلب هذا التقرير منفردا 
استبيان “تقرير هذا التقرير باإلضافة الى تتضمن  حزمةباإلضافة الى ذلك يمكن طلب 

الخدمات  تقرير  وكامال  ”قطاع البنوك العاملة في مجال خدمة األفراد في األردن

 دوالر أمريكي. 3,500 مقابل سعر مخفض يبلغ  البنكية االلكترونية والخلوية في األردن
 

يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة كما 

 3فيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة  (Arab Advisors Group) المرشدين العرب
 .أشهر من تاريخ شراء التقرير

 

 للحصول على جدول محتويات التقرير، يرجى االتصال بمجموعة المرشدين العرب. 
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لقد كشفت مقابالتنا مع " في مجموعة المرشدين العرب: محللال، مالك مالك سيدال أفاد و
الجماعي بأن التعامل مع القوانين التنظيمية هو من أكبر الخبراء العاملين في مجال التمويل 

حيث أن عدم وجود القواعد  .التحديات التي تواجه شركات التمويل الجماعي في المنطقة
التنظيمية يعني أن رواد هذا المجال يترتب عليهم أن يكونوا على إتصال دائم مع الهيئات 

تعارض القوانين، ولكن أيضا لتحديد شكل القوانين التنظيمية، ليس فقط للتأكد من أن شركاتهم ال 

  "التي سوف توضع لهذا القطاع مستقبال
 

( بإصـدار حـوالي Arab Advisors Groupقـام فريـا المحللـين فـي شـركة المرشـدين العـرب )

عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقـة فرديـة، أو  تقرير 4,300

 ( .Arab Advisors Groupعن طريا االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب )

 

 شركة عالمية 900بخدمة أكثر من  (Arab Advisors Group)تفخر شركة المرشدين العرب 
بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  يمكن االطالع عليها  وإقليمية

http://www.arabadvisors.com/clients.htm 

 

-END- 

 

Special 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 

           

Arab Advisors Group provides reliable research, analysis and forecasts of 

Arab communications, media, technology and financial markets.  

 

Arab Advisors Group Strategic Research Services (Media and Telecoms) are 

annual subscriptions. The services cover nineteen countries in the Arab 

World: Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Iraq, Egypt, Sudan, Saudi 

Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Libya, Tunisia, 

Algeria, Morocco and Mauritania.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  
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