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املشاريع الناشئة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 2019

مشهد التمويل
ومع غياب شــمس هذا العقد، تشــهد الشــركات الناشــئة يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا املزيد من االســتثمارات 
الجريئــة أكــر مــن أي وقــت مــى، حيــث بلغــت قيمــة خمــس صفقــات اســتثمار جــريء 15 مليــون دوالر يف عــام 2009، وهــذا 
يعني أن إجمايل التمويل قفز بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 47 يف املائة و60 يف املائة من حيث عدد الصفقات خالل العقد 
املنصرم. وعند تتبع عدد االســتثمارات الجديدة، يتبني أن ســنة 2019 كانت ســنة قياســية وصل فيها عدد االســتثمارات من 
هــذا النــوع إىل 564 اســتثمارات، أي أعــى مــن أي ســنة ســابقة. وعنــد اســتثناء االســتثمارات املنفــذة ســابًقا يف كل مــن شــركتي 
سوق وكريم، سندرك أن هذا العام كان األكرب من حيث قيمة االستثمار الجريء يف املنطقة أكر من أي وقت مى. وقد 
أدت كلتا الصفقتان إىل زيادة سنوية بنسبة 7% يف متوسط ووسيط قيمة االستثمار يف الشركات الناشئة يف املنطقة. هذه 

أخبار مشجعة تربهن عى تزايد ثقة مؤسيس الشركات الناشئة الستقطاب استثمارات أكرب مما شهدناه سابًقا.

العرض مقابل الطلب
ســــئلت يف كثــــر مــــن األحيــــان »يف أي مرحلــــة تكمــــن فجــــوة التمويــــل بالنســــبة للشــــركات الناشــــئة يف منطقــــة الشــــرق األوســــط 
وشــــمال إفريقيــــا؟«. وجوابــــي لــــم يتغــــر يف كل مــــرة: »يف جميــــع املراحــــل«. ويف حــــني أنــــه مــــن اإليجابــــي أن نــــرى زيــــادة يف قيمــــة 
التمويـالت املدفوعـة بالـدوالر، إال أنـه مـا يـزال هنـاك انقطـاع يف الطلـب والعـرض عـى رأس املـال يف املنطقـة يف جميـع املراحـل. 
بــــات مؤسســــو الشــــركات متشــــجعني إلطــــالق  ومــــع نمــــو وزيــــادة الشــــركات الناشــــئة وتحقيــــق املزيــــد مــــن قصــــص النجــــاح، 
استثماراتهم الجريئة بأنفسهم. وسيتوج هذا بظهور اتجاهني، أولها نجاح املزيد من الشركات الناشئة يف جمع التمويل يف 
مرحلة مبكرة، وثانيها  توجه عدد متزايد من الشركات نحو تنفيذ جوالت تمويل الحقة، وكذلك توجه مؤسيس املشاريع 

والشــركات للتواصــل والتعــاون مــع املســتثمرين العامليــني لســد أي فجــوة يف التمويــل.
وعليــه، يجــب أن يلبــي املعــروض مــن رأس املــال هــذا الطلــب. مــن وجهــة نظــري، اعتقــد أن هنــاك بعــض اإلحصــاءات املثــرة 
لالهتمام، حيث لم يقتصر األمر عى تسجيل زيـادة يف قيمـة التمويـل األويل االسـتثماري يف منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال 
إفريقيـا أكـر مـن أي وقـت مـى باسـتثمارات وصلت إىل 564 استثما ًرا فحسب، ولكن زاد متوسط قيمة التمويل بنسبة 17%. 
كمــا نشــهد أي ًضــا توجــه املزيــد مــن الشــركات الناشـــئة نحـــو تنفيـــذ جـــوالت الحقـــة لجمـــع التمويـــل والشـــراكة مـــع املســـتثمرين 

الدوليـني لسـد الفجـوة يف التمويـل.

مراكز جذب صاعدة
مــا يــزال االبتــكار يتصــدر خطــط وجــداول أعمــال العديــد مــن الحكومــات يف مختلــف أنحــاء املنطقــة. ويف كثــر مــن الحــاالت، 
رأينا كثًرا من الحكومات تســتثمر يف هذا املجال. ويف هذا الصدد، تم إنشــاء منصة Hub71 يف أبو ظبي لتحفيز االبتكار يف 
عاصمــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن خــالل صنــدوق تبلــغ قيمتــه 1 مليــار تــم إنشــاؤه لدعــم مشــاريع توســع الشــركات 
الناشــئة اإلقليمية والدولية يف املنطقة. كما شــهدت اململكة العربية الســعودية تغيًرا يف السياســات الناظمة لهذا القطاع، 
حيــث فســحت مجموعــة مــن املبــادرات املجــال أمــام الشــركات الناشــئة لدخــول البــالد والتوســع فيهــا. كمــا أعلــن صنــدوق 

االستثمارات العامة مؤخًرا عن إطالق صندوق تمويل بقيمة 1 مليار دوالر لتحفيز االستثمار الجريء. وتظل مصر، بالنظر 
إىل حجمهــا ونظامهــا التعليمــي، تشــكل نقطــة انطــالق رئيســية لالبتــكار مــع وجــود العديــد مــن الشــركات الناشــئة وأصحــاب 
املشــاريع الســاعني إىل حل املشــاكل الرئيســية القائمة يف الســوق املحلية. وعى الطرف اآلخر، تواصل إمارة دبي، التي تعترب 
من السباقني يف هذا املجال، تقديم أفضل السبل لتشجيع منظومة املشاريع الناشئة وتعزيزها من خالل سن تشريعات 
جديــدة وتوفــر مختلــف أشــكال الدعــم، بمــا يف ذلــك منــح تأشــرات ذهبيــة ملؤســيس املشــاريع، وذلــك بهــدف النهــوض بهــذه 

املنظومــة اآلخــذة بالتطــور.

منظومة آخذة بالنضج
يشكل النضج املفتاح األساس يف هذا القطاع، حيث شهد عام 2019 إشارات واضحة يمكن أن تكون بمثابة محفز للسعي 
انتهــز الفرصــة ألتوجــه بالتهنئــة إىل جميــع مؤســيس شــركة كريــم وكل مــن يتعاملــون  نحــو مزيــد مــن النمــو. أود هنــا أن 
معهــا، ألننــا نؤمــن أن االحتفــاء باالســتحواذ عــى أول شــركة يونيكــورن يف املنطقــة هــو شــهادة حقيقيــة عــى اإليمــان برؤيتهــم 
وقصتهــم. ويمثــل هــذا مصــدر إلهــام لكثــر مــن مؤســيس الشــركات الباحثــني عــن بصيــص ضــوء يف نهايــة النفــق، ويســلط 
الضــوء عــى أمــر آخــر يف غايــة األهميــة تنبــه لــه مؤسســو الشــركات وهــو الحاجــة إىل التوســع. وممــا ال شــك فيــه أن طريقــة 
التفكــر عامــل حاســم يف هــذا الصــدد، ألنــه مــن املهــم، عنــد التفكــر يف تطويــر املشــاريع، حصــد أكــرب قــدر ممكــن مــن الفائــدة. 
ويف هذا الخصوص، نعتقد أن شــركة كريم تتصدر املضمار، ولكن نرى أن هناك املزيد من قصص النجاح املماثلة يف وقت 
يــزداد فيــه مســتوى نضــج هــذه املنظومــة ككل. وبشــكل أكــر تحديــًدا، رأينــا أيًضــا عــدًدا أكــرب مــن املســتثمرين، أكــر مــن 200، 
يســتثمرون يف الشــركات الناشــئة القائمــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا أكــر مــن أي وقــت مــى، حيــث شــهد 
عام 2019 رقما قياســيا آخر بأكرب عدد من صفقات التخارج أكر من أي ســنة مضت. باإلضافة إىل ذلك، شــهدت صفقات 
االســتحواذ واالندمــاج مزيــًدا مــن النمــو وتزايــد معهــا إقبــال املســتثمرين الدوليــني عــى الشــركات الناشــئة يف منطقــة الشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا.

ملخــص   -  2019 لعــام  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  يف  الناشــئة  »املشــاريع  التقريــر  هــذا  مــن  تســتفيدوا  أن  أتمنــى 
الــذي بذلــه إلعــداد هــذا  الــدؤوب  انتهــاز الفرصــة للتقــدم بالشــكر إىل فريــق MAGNiTT عــى الجهــد  اســتثماري«، وأود 
التقريــر. ويف حــال رغبتــم باالطــالع عــى مزيــد مــن التحليــل املتعمــق، فيمكنكــم شــراء النســخة الكاملــة مــن التقريــر والتــي 

اإلنرتنــت. عــى  عــى موقعنــا  تجدونهــا 

نحن متحمسون جًدا ملا يخبئه عام 2020 لنا ولكم.

فيليب بحويش
MAGNiTT ،املؤسس والرئيس التنفيذي

تمهيد
أنه ألمر مذهل أن تكون جزًءا من منظومة املشــاريع الناشــئة يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا عى مدار الســنوات األربع املاضية. ومع بزوغ فجر عقد جديد، تغر املشــهد بوترة متســارعة لدرجة أنه بات من الصعب مواكبة هذا التطور 

الكبر. ومع ذلك، نسعى يف شركة MAGNiTT إىل تقديم أحدث البيانات واألخبار والبحوث لتظلوا أنتم واملجتمع ككل عى اطالع عى آخر املستجدات. جاءت أرقام وإحصائيات هذا العام مبشرة عند مقارنتها باألعوام املاضية.  
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$1.9M

 السعودية

سنة قياسية أخرى بإجمايل 564 صفقة تمثل أكرب عدد من االستثمارات املسجلة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

إجمايل التمويل 

األعى من حيث 
قيمة التمويل

األعى من حيث 
قيمة التمويل

إجمايل عدد الصفقات 

األعى من حيث 
عدد الصفقات 

األعى من حيث 
عدد الصفقات

متوسط قيمة االستثمار 

األعى من حيث نسبة النمو 
حسب عدد الصفقات وقيمة 

التمويل

األعى من حيث نسبة النمو 
حسب عدد الصفقات وقيمة 

التمويل

يف وقــت يســتمر املشــهد فيــه بالتطــور، تواصــل دولــة اإلمــارات هيمنتهــا بوصفهــا أكــرب ســوق تتلقــى فيــه الشــركات تمويــالت اســتثمارية جريئــة، ولكــن مصــر باتــت اآلن تتفــوق عــى جميــع الــدول 
مــن حيــث عــدد صفقــات االســتثمار الجــريء. بدورهــا، شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية أســرع معــدل نمــو ســنوي مدفوًعــا بالجهــود املبذولــة لتحقيــق رؤيــة 2030.

يعترب قطاع النقل واملواصالت هو أكرب قطاع متلٍق التمويل االستثماري الجريء وهو ما تجى يف استثمارات رئيسية يف شركتي

تمويل االستثمار الجريء

تحليل جغرايف

تحليل قطاعي

منظومة املشاريع الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف عام 2019 - أرقام وإحصائيات

564

 مصر

 التكنولوجيا
 املالية

 الطاقة
 املتجددة

$704M

 اإلمارات

 النقل
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 مّكنوا فريقكم
MAGNiTT 2019 سارعوا إىل شراء النسخة الكاملة من تقرير

أكر من 100 صفحة من التحليالت العميقة حول آخر املستجدات واالتجاهات يف منظومة الشركات 
الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

احصل عى 
التقرير الكامل

انقر هنا

شــهد عــام 2019 عــدًدا أكــرب مــن املســتثمرين يســتثمرون يف الشــركات الناشــئة القائمــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا أكــر مــن أي وقــت مــى. مــا تــزال شــركة “Startups 500” هــي 
املســتثمر األكرب من حيث عدد الصفقات، يف حني يعترب برنامج Flat6Labs، الذي يمتلك أكر من 6 برامج تســريع، الربنامج األكر نشــاًطا بني الشــركات الناشــئة يف مراحل التأســيس املبكرة.

كانت 2019 هي السنة األهم لصفقات التخارج، ومثلت إشارة رئيسية عى مستوى النضج الذي وصل إليه عالم الشركات الناشئة. وقد شهد العام 2019 أكرب عدد من صفقات التخارج، 
كان أبرزها أول صفقة يف شركة يونيكورن يف املنطقة وهي شركة كريم، وطرحني أوليني عامني.

املؤسسات املمولة

تطور صفقات التخارج

مستثمًرا يف الشركات 212
الناشئة يف منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا
األعى من حيث 

عدد الصفقات
األعى بني برامج املسرعات 

من حيث عدد الصفقات 

 تنفيذ طرحني
 أوليني عاميني

صفقة 
تخارج

أول شركة يونيكورن 
يف املنطقة

لشركتني ناشئتني 
يف املنطقة  27 

https://magnitt.com/research/50680/2019-mena-venture-investment-report
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01. يتوقع استثمار أكرث من مليار دوالر يف املشاريع الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ورغــم أن هــذا كان متوقًعــا يف عــام 2019، إال أن الفجــوة التــي خلفتهــا عمليــة االســتحواذ عــى شــركة كريــم كانــت أكــرب بكثــر مــن أن تغطيهــا صفقــات أخــرى يف شــركات ناشــئة يف 
مراحلها املبكرة. ومع دخولنا عام 2020، نتوقع سد هذه الفجوة يف ظل سعي عدد متزايد من الشركات الناشئة إىل جمع تمويالت لتعزيز نموها، ومع دخول مبادرات حكومية 

مثــل صناديــق الصناديــق وبرامــج املطابقــة حيــز التنفيــذ.

02. سيكون عام 2020 عاًما قياسًيا آخًرا من حيث صفقات التخارج 
يف ظل حالة التجزؤ الشــديد التي تشــهدها العديد من القطاعات يف املنطقة، بما يف ذلك التجارة اإللكرتونية والنقل، بات املســتثمرون والشــركات الناشــئة يتطلعون إىل االندماج 
لكســب ميــزة تنافســية. كمــا نتوقــع تزايــد إقبــال املســتثمرين مــن خــارج املنطقــة عــى الشــركات الناشــئة األكــر اســتقراراً، كمــا هــو الحــال مــع شــركات كريــم وســوق وهارمونيــكا وغرهــا 

مــن الشــركات.

03. توجه املزيد من الشركات العاملية الناشئة نحو افتتاح فروع لها يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
نتوقــع توجــه املزيــد مــن الشــركات العامليــة الناشــئة نحــو املنطقــة لالســتفادة مــن املبــادرات املطروحــة واملشــجعة لدعــم الشــركات الناشــئة يف املنطقــة. ومــع ظهــور منصــة WeWork يف 
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واملبادرات الرامية إىل املساعدة يف خفض تكلفة اإلنشاء والعمل، باتت الحواجز أقل وأصبح الدخول إىل املنطقة أكر سهولة 

مــن أي وقــت مــى.

04. فشل شركات ناشئة مدعومة باستثمارات جريئة 
سلط باسل إدريس، مؤسس شركة جينيتكس، خالل حديثة لـ MAGNiTT، الضوء عى خمسة دروس استخلصها من تجربة عدم نجاح شركته. يقول إدريس أنه مع نضوج 
منظومــة املشــاريع الناشــئة فمــن املحتــم إحصائيــاً أن يفشــل عــدد أكــرب مــن الشــركات الناشــئة، ولكــن هــذا ليــس باألمــر الســيئ، طاملــا أننــا نتعلــم بشــكل جماعــي مــن هــذه التجــارب 

ونشــجع مؤســيس الشــركات للســعي نحــو ريــادة األعمــال.

05. إقبال مزيد من املستثمرين من خارج املنطقة واالستحواذ عىل مزيد من الشركات الناشئة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا
تشــكل قصــة نجــاح شــركتي كريــم وســوق وزيــادة اهتمــام وســائل اإلعــالم بالشــركات املدعومــة باالســتثمار الجــريء قصــة إيجابيــة. وسيســعى الكثــرون إىل التوســع خــارج املنطقــة 
لتحقيــق نمــو مســتمر، ولكــن ســتواصل الشــركات الناشــئة واملســتثمرين الدوليــني عــى حــد ســواء بحثهــم عــن الفــرص يف ضــوء تحســن معرفتهــم باملنطقــة واملشــهد االســتثماري فيهــا. 

وينبغــي هنــا النظــر إىل املســتثمرين يف رأس املــال الجــريء والشــركات االســتثمارية اآلســيوية ذات الخــربة يف جنــوب شــرق آســيا والصــني الســاعني إىل االســتثمار يف املنطقــة.

نرى أن عام 2020 سيشهد خمسة اتجاهات رئيسية ناشئة مع استمرار نمو منظومة املشاريع الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

توقعاتنا لعام 2020

https://magnitt.com/news/50309/four-years-two-million-dollars-later-lessons-failed-startup
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 تطور التمويل01
 يف منطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا



املشاريع الناشئة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 2019

2019

تطور التمويل يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

201520162018 2017

التمويل غر املعلن )تقديرات MAGNiTT(قيمة التمويل املعلن

MAGNiTT :املصدر

عدد الصفقاتتمويل شركتي سوق وكريم

قيمة وعدد صفقات تمويل املشاريع الناشئة يف املنطقة )سنويًا(

كان عام 2019 عاًما قياسًيا من حيث عدد الصفقات يف الشركات الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
- تجاوزت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حاجز الـ 550 صفقة ألول مرة عى اإلطالق

- ارتفع عدد الصفقات بنسبة 31% يف عام 2019 مقارنة بعام 2018

عيل أبو كميل
اختصايص أول يف شؤون القطاع الخاص يف منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
البنك الدويل

شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا رقًما قياسًيا من حيث عدد 

الصفقات يف عام 2019، مدفوًعا بمعدل 
نمو هائل يف عدد من البلدان. تؤدي 

العديد من الحكومات يف املنطقة دوًرا 
نشًطا يف خلق منظومات عمل تدعم 

ريادة األعمال، ويشمل هذا الدعم برامج 
الدعم الفني واملايل وإصالح السياسات، 

حيث يتضح أن هناك عالقة مباشرة 
بني وجود بيئة مالئمة لالستثمار وزيادة 

نشاط ريادة األعمال.

$61M

$643M

$704M

$138M

204

$232M

$625M

 
$60M

$294M

210

$958M

$150M

$39M

$435M

352

431

564

$636M$200M

$51M

$557M

$826M

$69M
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حسن حيدر
شريك يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
500 Startups

ُتعد االستثمارات يف مراحل التأسيس 
املبكرة حجر الزاوية يف أي منظومة 

للمشاريع الناشئة، يتبعها الحًقا مزيد 
من االستثمارات يف مراحل الجوالت 

التمويلية األوىل والثانية. وأعتقد أن هذا 
االتجاه سيستمر، يف ظل أن معظم 

االستثمارات يف منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، بالضرورة، ستكون 
يف مراحلها األوىل. ومع ذلك، أتوقع 

أن تكون هناك زيادة يف عدد الصفقات 
يف املراحل الالحقة مع إنشاء صناديق 

تمويل أكرب وأحدث يف املنطقة.

$643M

$704M

$61M

+12%

2019 201520162018 2017

$138M

$172M

$34M

$294M

$39M

$435M

$486M

$51M

$557M

$626M

$69M

$333M

+29%

+94%

+46%

تطور التمويل املبكر

إجمايل تمويل املشاريع الناشئة سنويًا )بماليني الدوالرات(، باستثناء صفقتي سوق وكريم

سنة قياسية أخرى إلجمايل التمويل عند استبعاد استثمارات سوق وكريم
- شهد عام 2019 زيادة بنسبة 12% يف إجمايل التمويل املبكر

- يعكس هذا معدل نمو سنوي مركب نسبته 33% ملدة 5 سنوات مع مواصلة املنظومة لنموها وتطورها

التمويل غر املعلن )تقديرات MAGNiTT(قيمة التمويل املعلن )باستثناء صفقتي سوق وكريم(

MAGNiTT :املصدر
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إبراهيم عجمي
رئيس وحدة االستثمار يف الشركات الناشئة، 
شركة مبادلة لالستثمار

يسلط تقرير MAGNiTT الضوء 
عى منظومة املشاريع الناشئة اآلخذة 

باالزدهار يف منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، وبالتحديد يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف ضوء زيادة 
االستثمارات عى أساس سنوي. نفخر 

يف مبادلة بمساهمتنا يف هذا التحول 
الجاري يف املنطقة من خالل توفر 
رأس املال الجريء وتوظيف قدرتنا 

الفريدة عى التواصل مع مجموعة من 
املستثمرين والخرباء العامليني.

Q1’18Q2’18Q4’18 Q3’18Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19

110
106

132

83

138
134

163

129

$137M$118M$259M$271M$221M$56M$157M $113M

$200M

قيمة التمويل وعدد الصفقات يف املنطقة حسب الربع

قيمة وعدد صفقات تمويل املشاريع الناشئة يف املنطقة )حسب الربع(

سجل عدد الصفقات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا رقمًا قياسيًا بلغ 155 يف الربع الثالث من عام 2019 
- شهد عام 2019 عدًدا أكرب من الصفقات يف كل ربع مقارنة بعام 2018

- كان الربع األول من عام 2019 ربًعا قياسًيا لالستثمارات يف املنطقة عند استبعاد صفقة كريم يف الربع األخر من 2018

الصفقاتتمويل كريمإجمايل التمويل

MAGNiTT :املصدر
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$0.8M

$0.1M

$1.9M

$0.3M

$1.5M

$0.2M

$1.8M

$0.1M

$1.9M

$0.2M

2019 201520162018 لوكا باربي2017
مدير العمليات،  
STV صندوق

مع تطور قطاع االستثمار الجريء، 
سيتأهل عدد أكرب من املشاريع لجوالت 

تمويل الحقة. وما تزال حصة االستثمارات 
يف املراحل الالحقة مقابل االستثمارات 
يف املراحل املبكرة عند مستوى 80% يف 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
مقارنة بـ 90% يف أوروبا و93% يف الواليات 

املتحدة األمريكية و95% يف الصني. 
وتشر هذه النسب إىل أنه من املمكن يف 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا تحقيق 

عملية إعادة توازن طبيعية والتوجه 
نحو االستثمارات يف املراحل الالحقة ألنه 

سيتعني عى قطاع االستثمار الجريء 
التمايش مع معدالت النضوج يف السوق.  

متوسط ووسيط قيمة التمويل يف املنطقة

متوسط ووسيط قيمة التمويل السنوي يف املنطقة )M$( )باستثناء صفقتي سوق وكريم(

متوسط قيمة التمويل عند أعىل مستوى له عىل اإلطالق يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
- يبلغ متوسط مبلغ التمويل، باستثناء صفقتي سوق وكريم، 2.1 مليون دوالر

- زاد متوسط التمويل بنسبة 17% يف عام 2019

متوسط قيمة التمويلوسيط قيمة التمويل

MAGNiTT :املصدر



املشاريع الناشئة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 2019

 املؤسسات02
املمولة
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2019

التطور يف عدد املستثمرين

201520162018 2017

عدد املستثمرين يف املشاريع الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

مجموعة مختارة من املستثمرين الدوليني يف الشركات الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

املزيد من املؤسسات تستثمر يف الشركات الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكرث من أي وقت مىض
- يف املجموع، نفذت 212 مؤسسة استثمارات يف عام 2019

- وهذا يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2018

كريستوفر روجرز
شريك، 
شركة لوميا كابيتال

تتمتع منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا منذ فرتة طويلة بمجموعة 

من “العوامل” التي تجعلها مقصًدا 
للمستثمرين، وتشمل تلك العوامل عدًدا 

كبًرا من األفراد الشباب، وارتفاع حجم 
الروات وانتشار استخدام الهواتف الذكية 
يف دول مجلس التعاون الخليجي. وعالوة 
عى ذلك، هناك الكثر من قصص النجاح 

أبرزها شركة كريم، وصناديق ثروات 
سيادية توفر رأس املال املطلوب. وكل 

هذا يبعث برسالة “مهمة” إىل الشركات 
واملستثمرين يف الواليات املتحدة، حيث 
كلما تحسنت عالقتهم وشراكاتهم مع 

نظرائهم يف منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، كلما تعززت فرصة االستثمار يف 

شركات ومشاريع املنطقة.

66%

70

100

34%

64%

36%

70%

143

30%

70%

159

30%

75%

212

25%

املستثمرون من خارج املنطقةاملستثمرون من املنطقة

MAGNiTT :املصدر
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دينا الشنويف
الرئيس التنفيذي لالستثمار، 

Flat6Labs

نور سويد
شريك، 
جلوبال فنتشرز

وجهة نظر املستثمرين

يمثل إنشاء شركات استثمار جريء جديدة، باإلضافة إىل قيام القائمة منها 
بإنشاء صناديق تابعة، خطوة إيجابية للغاية بالنسبة للمنطقة، نظًرا ألنها تزيد 
من قدرة الصناديق اإلقليمية عى تنفيذ جوالت تمويل أكرب مع نمو الشركات يف 
محافظها، مما يعزز من االعتماد عى الذات يف املنظومة كلها. ولكن عند املقارنة 

بأبرز الشركات العاملية يف هذا املجال، يتبني أن الفجوة ال تزال كبرة.

الزيادة يف برامج ومنصات 
املسرعات انعكاًسا لزيادة 

نضج رواد األعمال والشركات 
الناشئة، ولكنها تشر أيضاً إىل 

تركز التمويل وتوجيهه نحو 
املراحل الالحقة، مما يستدعي 

زيادة عدد رواد األعمال 
املؤهلني عرب تلك املسرعات، 

وهذا يجعل من املسرعات ركناً 
أساسياً لنمو القطاع كله.
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10+
DEALS

DEALS

DEALS

DEALS
5-9

3-4

2

مشهد املستثمرين

تصنيف املستثمرين حسب عدد االستثمارات املعلن عنها يف الشركات الناشئة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف عام 2019

شهد عام 2019 أكرب عدد من املؤسسات االستثمارية الناشطة يف املنطقة  
- واصلت شركة 500Startups الحفاظ عى مكانتها باعتبارها أكر شركة استثمار نشاطة يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات 

- تستحوذ اململكة العربية السعودية عى أكرب عدد من املستثمرين يف الشركات الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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10+
DEALS

DEALS

DEALS
5-9

2-4

مشهد املسرعات

تصنيف املسرعات حسب عدد االستثمارات املعلن عنها يف الشركات الناشئة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف عام 2019

تظل املسرعات أساسية للمساعدة يف توفري حلول تمويل املشاريع يف مراحلها املبكرة يف املنطقة
- شهد عام 2019 ظهور مجموعة برامج تسريع أكر من أي سنة سابقة

- كانت Flat6labs املؤسسة األكر نشاطا يف مجال التسريع من حيث عدد الصفقات
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جو أبي عقل
رئيس التطوير املؤسيس،   

مجموعة ماجد الفطيم

روبريتو كرويش
عضو منتدب،  
Microsoft for Startups MEA

وجهة نظر الشركات

ما تزال العديد من الشركات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
مرتددة يف املخاطرة ويف استكشاف عالم ريادة األعمال، ألنها تفضل الرتكيز 

عى تحسني أعمالها األساسية. ولكن يف عصر الرقمنة، من الضروري أن تغر 
الشركات طريقة تفكرها وتعاطيها مع الواقع لتتوافق مع التقنيات الجديدة، 

والسلوكيات االستهالكية املتغرة بسرعة وظهور قنوات جديدة. وقد يكون 
العمل مع الشركات الناشئة النهج األفضل أمام الشركات الكبرة للتنفيذ بشكل 

أسرع واالستعانة بمصادر خارجية للبحث والتطوير وتغير ثقافتها الداخلية.

تعترب املشاركة يف بيئة الشركات 
الناشئة وتتبع نسب التغير يف 

قطاعها أساس أي شركة إن ارادت 
السعي للنضوج املتواصل، وبالتايل 

تسمح لنا بتوفر خدمات بشكل 
أسرع بدل من تطويرها بأنفسنا. 

بالتعامل مع رواد األعمال ذوي 
األفكار واملناهج املبتكرة، تتسنى 

لنا ولفريقنا فرص لكسب مهارات 
وأفكار جديدة.
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ترتيب الدول03
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أحمد اللفي
رئيس مجلس الدارة، 
سواري فينتشرز

تذهب املوال اىل حيث توجد الفرص  يف 
مصر، شهدنا زيادة يف عدد الصفقات، 

ليس بسبب الزيادة يف حجم وقيمة 
االستثمارات املحلية فحسب، بل أل ننا 
بدأنا نرى تدفق األموال من مستثمرين 

من دول مجلس التعاون الخليجي ومن 
أماكن أخرى  وأصبح رواد األعمال املحليون 

أكر نضجا ويعملون عى حل املشكالت 
الكبرةيف البالد وخارجها.

-1%

-1%

-3%

-1%

+4%

1

1

1

1

25%

23%

12%

8%

6%

تغير املرتبة 
مقابل 2018

نسبة التغر 
مقابل 2018

مصر

اإلمارات العربية املتحدة

اململكة العربية السعودية

لبنان

األردن

 0564
TOTAL DEALS

الصفقات يف املنطقة حسب الدولة

أعىل خمسة بلدان يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات يف عام 2019

تحتل مصر املرتبة األوىل بعدد الصفقات ألول مرة
- استحوذت مصر عى ما نسبته 25% من إجمايل عدد الصفقات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف عام 2019

- زادت حصة اململكة العربية السعودية من إجمايل عدد الصفقات بنسبة %4

MAGNiTT :املصدر
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14%

9%

6%

4%

60%

$704M
TOTAL FUNDING

إيفو ديفيليتونوف
رئيس صناديق األسهم الخاصة،  
)RTF( صندوق الرياض تقنية

قفز ترتيب اململكة العربية السعودية بني 
دول مجلس التعاون الخليجي والشرق 
األوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد 

الصفقات وإجمايل التمويل. ويرجع 
ذلك التطور إىل ثالثة أسباب رئيسية هي: 
أوالً، إدراك أهمية االستثمار يف الشركات 

الصغرة واملتوسطة؛ ثانًيا، توفر رأس 
املال الجريء، وهو ما قاد بدوره إىل إنشاء 

صناديق استثمار جريء جديدة أو أكرب؛ 
وثالًثا، اإلقبال عى ريادة األعمال بوصفها 

مسار عمل ممتاز. وبناًء عى ما سبق، 
نتوقع زيادة قيمة رأس املال الجريء 

املستثمر بشكل كبر يف السنوات الخمس 
املقبلة.

التمويل يف املنطقة حسب الدولة 

أعىل خمسة بلدان يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة التمويل يف عام 2019

ما تزال اإلمارات العربية املتحدة تستأثر بحصة األسد من إجمايل التمويل
- تستحوذ اإلمارات العربية املتحدة عى 60% من إجمايل التمويل2019

- زادت حصة اململكة العربية السعودية من إجمايل التمويل بنسبة 3% لتحتل املرتبة الثالثة

تغير املرتبة 
مقابل 2018

نسبة التغر 
مقابل 2018

1

2

 0

 0

 0
اإلمارات العربية املتحدة

مصر

اململكة العربية السعودية

األردن

لبنان

+3%

+3%

+3%

-5%

-5%
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ترتيب القطاعات04
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0%
=

طالل بياع
الرئيس التنفيذي، 
شركة بيزات

سيحافظ قطاع التكنولوجيا املالية عى 
جاذبيته وقدرته عى استقطاب املستثمرين 

ورواد األعمال يف ضوء تأسيس املزيد من 
الشركات الناشئة يف هذا القطاع. وسرنى 

شركات تكنولوجيا مالية أكر نضجاً تتوجه 
لتنفيذ جوالت تمويلية ضمن جهودها 

ليك تصبح منظمة بالكامل ونظراً لعدم 
وجود جاذبية يف الشراكات مع الالعبني 

التقليديني.

-1%

+1%

+2%

+1% 2

13%

11%

9%

8%

6%

تغير املرتبة 
مقابل 2018

نسبة التغر 
مقابل 2018

التكنولوجيا املالية

التجارة اإللكرتونية

التوصيل والنقل

حلول تكنولوجيا املعلومات

الطعام والشراب

 0

 0

 0

564
TOTAL DEALS

الصفقات يف املنطقة حسب القطاع

أعىل خمسة بلدان يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات يف عام 2019

التكنولوجيا املالية املرتبة األوىل بعدد الصفقات للعام الثاين عىل التوايل
- استحوذت قطاع التكنولوجيا املالية عى ما نسبته 13% من إجمايل عدد الصفقات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف عام 2019

- تلعب املسرعات والحكومات دوًرا رئيسًيا يف دعم شركات التكنولوجيا املالية الناشئة

MAGNiTT :املصدر

1
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15%

11%

9%

19%

$704M
TOTAL FUNDING

غوراف بيسواس
املؤسس والرئيس التنفيذي،  
)TruKKer( ”لشركة “تركر

يوفر قطاع الخدمات اللوجيستية والتنقل 
الكثر من الفرص للخدمات والكفاءات 

القائمة عى التكنولوجيا واالبتكار. وأنا واثق 
من أن القطاع سيستمر يف جذب انتباه 

املستثمرين بشكل كبر بالنظر إىل قيمته 
األساسية يف االقتصاد الحقيقي والقطاع 

بشكل عام.

التمويل يف املنطقة حسب القطاع

أعىل خمسة قطاعات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة التمويل يف عام 

ما تزال اإلمارات العربية املتحدة تستأثر بحصة األسد من إجمايل التمويل
- تستحوذ اإلمارات العربية املتحدة عى 60% من إجمايل التمويل2019

- زادت حصة اململكة العربية السعودية من إجمايل التمويل بنسبة 3% لتحتل املرتبة الثالثة

تغير املرتبة 
مقابل 2018

نسبة التغر 
مقابل 2018

11

 0

 0

 0

 0

التوصيل والنقل

العقارات

التجارة اإللكرتونية

الطاقة املتجددة

التكنولوجيا املالية

+6%

+9%

-12%

-2%

-1%

MAGNiTT :املصدر
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 صفقات التخارج05
 وأكرب جوالت

التمويل
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20122016 20142018 20132017 20152019

$42M

$1,270M

$166M
$104M $57M

$841M
$904M

$3,610M

7

88

16

13

20

17

27

مايكل لياين
املؤسس والرئيس التنفيذي، 
PropertyFinder

السبب الرئييس وراء التسارع الذي 
شهدته صفقات التخارج هو أن 

شركات التكنولوجيا يف املنطقة بدأت يف 
التوسع، وأصبحت أكر جذًبا ملستثمرين 
اسرتاتيجيني عامليني. ثانًيا، يتوفر يف دول 

الخليج معدالت نمو مثل تلك املسجلة يف 
األسواق الناشئة دون أي وجود مخاطر 

مرتبطة بتقلب العمالت، ألن معظم 
عمالت بلدان هذه املنطقة مرتبطة بالدوالر. 

وأخًرا، ارتفع متوسط قيمة الصفقات 
يف املنطقة بشكل كبر يف العام املايض، 

مما مكن مستثمرين محليني من تنفيذ 
عمليات استحواذ، مثل استحواذنا عى 

مجموعة JRD بعد جمع 120 مليون 
 .General Atlantic دوالر من

تطور صفقات التخارج

عدد وقيمة صفقات التخارج يف الشركات الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

شهدت املنطقة أول صفقة تخارج يف شركة يونيكورن وهي صفقة االستحواذ عىل شركة كريم بقيمة 3.1 مليار دوالر
- نفذت 27 صفقة تخارج يف شركات ناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وهو الرقم األعى عى اإلطالق

- بلغ إجمايل قيمة صفقات التخارج 3.6 مليار دوالر، وهو أعى مستوى عى اإلطالق

قيمة الصفقات

MAGNiTT :املصدر

عدد صفقات التخارج
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2012$771.7M$3.1B

 أبرز صفقة تخارج: شركة

استحوذت شركة أوبر عىل شركة كريم التي تتخذ من اإلمارات مقراً لها، مقابل 3.1 مليار دوالر، لتكون بذلك أول صفقة تخارج من شركة 
يونيكورن يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وتمثل عملية االستحواذ مثاالً آخر عىل شركة عاملية تدخل إىل منطقة الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيــا مــن خــال عمليــة اســتحواذ، لتلحــق بركــب شــركات كــرى أخــرى مثــل صفقــة اســتحواذ ياهــو عــىل موقــع مكتــوب واســتحواذ 

تومســون رويــرز عــىل موقــع زاويــة واســتحواذ أمــازون عــىل منصــة ســوق.

يتوفر يف منطقتنا قدر هائل من الفرص، حيث يقل عمر نصف السكان عن سن 25 عاًما، وبات الناس متواجدين عى اإلنرتنت أكر 
مــن أي وقــت مــى ومنفحتــني عــى اســتخدام وتبنــي التقنيــات الجديــدة. عندمــا أطلقنــا مشــروع كريــم يف عــام 2012، أدركنــا بســرعة 
أنــه مــن أجــل النجــاح يف التوســع يف جميــع أنحــاء املنطقــة، ســيكون لزاًمــا علينــا بنــاء معرفــة عميقــة بــكل مدينــة نعمــل فيهــا. فــكل ســوق 
مختلــف عــن اآلخــر مــن حيــث األطــر التنظيميــة والبنيــة التحتيــة املاديــة والطريقــة التــي يفضــل مــن خاللهــا العمــالء اســتخدام منتجاتنــا 
وخدماتنــا والدفــع مقابلهــا. ونأمــل أن تكــون جهودنــا قــد مهــدت الطريــق لشــركات ناشــئة أخــرى يف مجــال التكنولوجيــا للتوجــه نحــو 

التوســع يف منطقــة الشــرق األوســط وأن يكــون اتفاقنــا مــع أوبــر بمثابــة حافــز ملزيــد مــن االســتثمار يف هــذه املنظومــة.

قيمة صفقة التخارجتاريخ التأسيس إجمايل قيمة التمويل املعلن

ماغنوس أولسن
شريك مؤسس ورئيس قسم املنتجات والتكنولوجيا،    
شركة كريم
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املمولني قيمة التمويل مرحلة التمويل مقرها الرئييس

الجولة التمويلية الرابعة $100M 1

الجولة التمويلية األوىل $65M 2

الجولة التمويلية الثالثة $42M 3

الجولة التمويلية األوىل $30M 4

الجولة التمويلية األوىل $23M 5

 أكرب جوالت تمويل - 2/1

أكرب جوالت تمويل للشركات الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  #1 - #5 

استحوذت أكرب 11 شركة ناشئة ممولة عىل ما نسبته 48% من إجمايل التمويل املقدم يف عام 2019
- تستحوذ دولة اإلمارات العربية املتحدة عى 7 من أكرب 11 شركة ناشئة تم تمويلها يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

- أكملت بلدان مصر واألردن عقد الـ 11 شركة بصفقتني لكل منهما
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املمولني قيمة التمويل مرحلة التمويل مقرها الرئييس

الجولة   $17.5M 6

الجولة   $16.0M 7

الجولة   $12.2M 8

الجولة   $10.0M 9

الجولة   $10.0M 10

? الجولة   $10.0M 11

أكرب جوالت تمويل - 2/2

أكرب جوالت تمويل للشركات الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  #6 - #11 

نفذت 3 شركات ناشئة جوالت تمويل بقيمة 10 ماليني دوالر يف عام 2019
- استثمرت شركة »إنديفور كاتاليست« يف 6 من أصل 11 جولة تمويل

- كان التمويل الذي حصلت عليه شركة »موضوع« بقيمة 10 ماليني دوالر هو الجزء الثاين من جولة تمويل من الفئة »ب« تبلغ قيمتها 23.5 مليون دوالر
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!عززوا قراراتكم بالبيانات
إقرأ املزيدملزيد من املعلومات حول التقرير الكامل، يرجى النقر عى اليسار

MENA VENTURE INVESTMENT REPORT 2019
اتخذ قراراتك باالسرتشاد بقاعدة بيانات شاملة.

سارعوا إىل شراء النسخة الكاملة من تقرير MAGNiTT “املشاريع الناشئة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 2019” للحصول عىل مزيد من املعلومات والتحليالت حول 
االستثمارات الجريئة يف املشاريع والشركات الناشئة يف املنطقة.

أكرث من 100 صفحة من التحليالت التفصيلية والبحوث واملعلومات

معلومات تغطي 6 سنوات حول تطور تمويل املشاريع يف املنطقة

نحو 20 قطاًعا متنوًعا، تشمل التكنولوجيا املالية، والتجارة اإللكرتونية، والخدمات اللوجستية، والطعام والشراب، وتكنولوجيا املعلومات، وغرها

نحو 18 منطقة جغرافية، يتوفر عن كل واحدة منها بيانات مفصلة حول اتجاهات التمويل فيها

تحليالت مفصلة تغطي 6 سنوات من املعلومات حول صفقات التخارج يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تغطية مراحل تمويل الشركات الناشئة الخمسة وتوفر قائمة باملمولني النشطني يف كل مرحلة من هذه املراحل

https://magnitt.com/research/50680/2019-mena-venture-investment-report
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ال تفوتوا الفرصة! تفضلوا باالنضمام إىل أكر منصات املشاريع 
الناشئة نشاًطا يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، لتكونوا 

إىل جانب مجموعة مميزة من الشركات واملستثمرين والداعمني يف 
قطاع االستثمار الجريء.

استخدموا البيانات التخاذ القرارات! أنتم مدعوون 
لالستفادة من قاعدة بيانات توفر معلومات شاملة 

حول املشاريع الناشئة واملستثمرين وجوالت التمويل 
وغرها الكثر يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. املرجع األفضل عى اإلطالق! احرصوا عى تمكني موظفيكم 

وتسليحهم بتقارير بحثية تقوم عى البيانات وتبحث عميًقا 
يف االتجاهات السائدة يف السوق وتقدم معلومات ورؤى 

حول منظومة التكنولوجيا، واملوىص بالتوجه إليها من قبل 
مجالت »تيك كرنش« و«بلومبرغ« و«الفاينانشال تايمز«.

01. املجتمع

02. البيانات

03. البحوث

MAGNiTT ملحة عن

يتألف هيكل MAGNiTT من 3 ركائز أساسية
مهمتنا هي تمكني منظومة املشاريع الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وإبقائها عى اطالع 

بآخر املستجدات وربط الجهات الفاعلة فيها مع بعضها بعًضا.

فيليب بحويش
املؤسس والرئيس التنفيذي، 

MAGNiTT

نحن متحمسون ألن MAGNiTT مستمرة 
يف نموها القوي! تشكل املعلومات الشفافة 

والقيمة جوهر ما نقدمه من خدمات. 
ونسعى جاهدين لنصبح املرجع الرئييس يف 
املنطقة، ونتطلع يف عام 2020 إىل أبعد من 

ذلك لدعم جميع منظومات املشروعات 
الناشئة يف األسواق الناشئة.
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الشركات الناشئة 

تقارير بحثية 

املستثمرون

وظائف 

12,700+

40+

500+

300+

MAGNiTT إحصائيات رئيسية من

أخبار املنظومة: ال تفوتوا الفرصة! كونوا السّباقني إىل معرفة آخر األخبار واملستجدات وسارعوا إىل االشرتاك يف نشراتنا 
اإلخبارية اليومية واالطالع عى آخر املستجدات عرب صفحاتنا عى شبكات التواصل االجتماعي أو عرب تطبيق واتس آب.

طلبات التمويل: هل تسعون إىل جمع تمويالت؟ استخدموا حسابكم عى موقع MAGNiTT للتقدم مباشرة 
للحصول عى التمويل من أكر 60 مستثمًرا وممواًل يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

العمل لدى الشركات الناشئة: هل تريدون العمل مع إحدى الشركات الناشئة؟ سارعوا بالتقدم والعمل مع أهم 
.MAGNiTT الشركات الناشئة يف املنطقة عرب موقع

قاعدة بيانات شاملة: اتخذوا قراراتكم باالسرتشاد بقاعدة بيانات شاملة تمكنكم من الوصول إىل أكر من 15 ألف 
نقطة بيانات مباشرة من خالل منصتنا.

البحث عن الشركات الناشئة: سارعوا للتعرف عى الشركات أو برامج التسريع أو املستثمرين التي تتوافق مع املعاير 
التي تتبنوها وأسسوا شراكات مع املستثمرين واحظوا كذلك بفرصة التعرف عى منافسيكم يف السوق.

سوقوا مشاريعكم! هل لديكم مشروع مبتكر تودون تسويقه والرتويج له؟ نضمن لكم فرصة عرض هذا املشروع أمام 
الجمهور الذي يهمكم ويهمه رؤية مثل هذه املشاريع واالستثمار فيها.

تقارير قائمة عىل البيانات: ال تقلقوا بشأن الحصول عى التحليالت، فتلك مهمتنا! نحرص عى تزويدكم بتقارير 
ومعلومات وتحليالت تحلل القطاعات والدول يف مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

املعلومات وأدوات التحليل: هل تريدون الحصول عى تحليالت خاصة بكم وبما يناسب احتياجاتكم؟ سارعوا إىل 
االستفادة من أدوات التحليل لدينا للحصول عى التقارير والرسوم البيانية التي تهمكم واالستفادة من البيانات التي 

نضعها بني يديكم.

خطط االشرتاك: تفضلوا باالستفادة من اإلمكانات الكاملة للمنصة! سارعوا إىل االستفادة من خدمة الشركات التي 
نقدمها لتلبية جميع طلباتكم الخاصة.

املجتمع

البيانات

البحوث

MAGNiTT ملحة عن

منصة الشركات الناشئة األقوى يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
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تركز MAGNiTT عىل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بما يتضمن توفري بيانات عن 17 دولة يف املنطقة: 

الجزائر، البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، املغرب، عمان، فلسطني، قطر، اململكة العربية السعودية، سوريا، تونس، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن. 

 support@magnitt.com يف حال كان هناك أي أسئلة حول دقة البيانات أو اقرتاحات لتحسني نوعيتها، يرجى االتصال بنا عى

support@magnitt.com بالنسبة لألسئلة املتعلقة بدعم االبتكار يف مؤسساتكم، يرجى االتصال بنا عى

معلومات حصريةمعلومات عامةمعلومات مباشرة

نجري متابعات ربعية مباشرة مع أكر من 100 مؤسسة تمويل 
نطلب منها تقديم تفاصيل حول جميع االستثمارات ومراحل التمويل 

ومواعيد جوالت التمويل وقيمة التمويالت، باإلضافة إىل التواصل 
مع املستثمرين اآلخرين املشرتكني يف الصفقات واملشرتكني كذلك 

يف املنصة. وتشمل تلك املؤسسات كافة شركات رأس املال الجريء 
يف املنطقة ومجموعات املستثمرين املالئكة وبرامج التسريع واملكاتب 

العائلية التي تركز عى االستثمار يف الشركات الناشئة. 

 نقوم يومًيا بجمع اإلعالنات العامة والبيانات الصحفية التي تركز 
عى مشهد تمويل االستثمارات الجريئة يف منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. كما نحرص عى متابعة كافة التحقيقات الصحفية 
بإعالنات تنشر بالتنسيق والتعاون مع املؤسسني. 

بصفتنا منصة شاملة، تقوم الشركات الناشئة واملؤسسات بإدراج 
معلوماتها الحصرية لدى MAGNiTT حول التمويل االستثماري 
الذي جمعته تلك الشركات وتاريخ تنفيذ جولة التمويل واملرحلة 

باإلضافة إىل املستثمرين املشاركني فيها. 

املنهجيات 

تعمل MAGNiTT عىل جمع وتجميع البيانات حول منظومة الشركات الناشئة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، من خالل قنوات متعددة: 
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magnitt.com

@magnitt_mena @magnitt

https://www.instagram.com/magnitt_mena/
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