FOR IMMEDIATE RELEASE

بيــــان صحفــي –  23يونيو/
حزيران 2019
خالل عام  ،2018قامت  25شركة إنتاج فني عربية بإنتاج  18فيلماً
عربياً تم عرضهم ألول مرة في دور السينما
يغطي تقرير جديد من مجموعة المرشدين العرب  25شركة انتاج فني في  7دول عربية وهي مصر،
تونس ،المغرب ،لبنان ،فلسطين ،قطر و سوريا .كما يحلل التقرير  43فيلما عربيا انتج وتم عرضه الول
مرة في دور السينما خالل  2017و .2018
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يجيب تقرير مجموعة المرشدين العرب عن األسئلة التالية:

 لمجموعة مختارة من  25شركة إنتاج فني  ،ما هو عدد االفالم العربية التي أنتجتها هذه
الشركات و تم عرضها ألول مرة في عامي  2017و 2018؟
 أي من شركات اإلنتاج الفني العربية كان لها أعلى نسبة من إنتاج األفالم العربية؟
 أي من األفالم العربية تم إنتاجها بالتعاون مع شركات إنتاج فني غير عربية؟
يلعب إنتاج األفالم دورا هاما في عالم الترفيه .يشاهد الناس األفالم باستمرار في دور
السينما و على تطبيقات الفيديو عند الطلب مثل تلفزيون أبل ،نتفلكس و هولو .شجعت
هذه النسبة العالية من المشاهدة شركات اإلنتاج العربية أن تعمل مع شركات إنتاج اجنبية.
والنتيجة أن أصبحت شركات اإلنتاج العربية تنافس شركات إنتاج على مستوى العالم.
بينت دراسة حديثة من مجموعة المرشدين العرب أن إجمالي إنتاج األفالم العربية من قبل
 25شركة إنتاج بلغ  25فيلما عرضوا ألول مرة خالل عام  .2017كما أظهرت التحليالت أن
شركات اإلنتاج ذاتها قد قامت بإنتاج  18فيلما عرضوا ألول مرة خالل عام .2018
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( (Arab Advisors Groupفي  20يونيو /حزيران
 ,2019تقريراً جديداً بعنوان "شركات انتاج األفالم العربية في العالم العربي" .يمكن
شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل  2,500دوالر أمريكي ،حيث يحتوي هذا
التقرير على  30صفحة و  38جدول تفصيلي .ويغطي التقرير  25شركة انتاج فني عربية
في  7دول عربية و األفالم التي تم انتاجها من قبل شركات االنتاج الفني المختارة وعرضت
ألول مرة في دور السينما خالل  2017و .2018
يرجى االتصال بمجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupللحصول
على نسخة من جدول المحتويات.
يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين
العرب (.)Arab Advisors Group
وفي هذا الصدد أفادت االنسة زينة الزوايدة – محللة ابحاث في مجموعة المرشدين العرب –
تبعاً ألحدث تقرير صادر عن مجموعة المرشدين العرب ،لمجموعة مختارة من  25شركة انتاج
فني ،أنتجت شركات اإلنتاج الفني في مصر أكبر عدد من األفالم العربية التي تم عرضها
ألول مرة في دور السينما في عامي  2017و  ،2018إذ بلغ عدد األفالم التي تم عرضها
للمرة االولى في دور السينما خالل  2017والتي أنتجتها شركات اإلنتاج الفني المصرية 11
فيلما عربيا .بينما وصل عدد األفالم العربية المنتجة من قبل شركات اإلنتاج الفني المصرية
 14فيلما عربيا تم عرضهم للمرة االولى في دور السينما خالل عام .2018
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) بإصدار حواليArab Advisors Group( قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب
 أو، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية5,257
.(www.arabadvisors.com)عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب
 شركة عالمية930 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب
:وإقليمية يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت
.http://www.arabadvisors.com/clients/a
-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
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, Mauritania and Morocco.
For more information, please contact the Arab Advisors Group
offices. www.arabadvisors.com

