
كة ناشئة لرقمنة أبحاث السوق    "انتال" بقيمة   استثماريةجولة    تغلقأول شر
ز"  مليون دوالر   بقيادة "هال فنتشر

 
ا إىل    : الطاهر  •

ً
ي منصة توفتر أبحاث السوق استناد

ي النمو والتوسع ف 
اتيجيتنا ف  يدعم هذا االستثمار استر

 أحدث التقنيات

ي    منصور:  • تلب  دقيقة  سوق  وأبحاث  بيانات  لتوفتر  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  أحدث  "انتال"  تستغل 
 احتياجات العمالء 

 
ي مجال    أعلنت  : 2022مارس    30  –القاهرة  

ستثمارية  ال ا  جولتها إغالق  عن  ،  أبحاث السوق"انتال"، الرائدة ف 
(Seed)  ز"بقيمة مليون دوالر ي  بقيادة "هال فنتشر

مجال رقمنة أبحاث السوق باستخدام أحدث  للتوسع ف 
ي الجولة االستثمارية  قد و  الحلول التكنولوجية. 

التابعة   "فلك ستارت أبو" ،"بيوند كابيتال"كال من شارك ف 
، عالوة   الدوىلي التعاون  الذراع االستثماري لوزارة  ز( 

لريادة األعمال واالستثمار )إيجيبت فنتشر كة مرص  لشر
اتيجعىل مستثمرين  . يير  استر   مالئكيير 

 
ي مجال تكنولوجيا ريادة األعمال  "انتال"   تعد إذ  

كة رائدة ف  لتوفتر أبحاث  التكنولوجيا    عىل تسختر   تعمل  ،شر
ا  السوق ذلك  ي 

ف  بما  العمالء  من  متنوعة  ة لمجموعة  الصغتر كات  والشر والمالية  الحكومية  لمؤسسات 
الصحية   والرعاية  والتسويق  المرصفية  والخدمات  المالية  التكنولوجيا  مجاالت  ي 

ف  والناشئة  والمتوسطة 
والسياراتوالتعليم   ها،    واللوجيستيات  بالبيانات    بغرضوغتر التحليلية والمعلومات  تزويدها  واألدوات 

القرارات   التخاذ  وشعة  ستجابة  واال الالزمة    بدقة 
ً
ي  المستهلك  الحتياجاتتلبية

ف  وذلك  ق    أسواق ،  الشر
ي ذلك مرص والمملكة العربية السعودية  األوسط 

عىل   2021منذ تأسيسها عام  وقد نجحت "انتال"،    . بما ف 
ي نم

ي إحداث نقلة نوعية ف 
أبحاث  اذج السوق المتعارف عليها من خالل تقديم  يد نور الطاهر وعمر منصور، ف 
ي الوقت الفعىلي  

 . احتياجاتها المادية والفنيةعىل اختالف األعمال  مؤسسات للعديد من عالية الجودة ف 
 

كة "انتال": " يك المؤسس والرئيس التنفيذي لشر ي هذا الصدد، قالت نور الطاهر، الشر
متحمسون لبدء هذا  ف 

ة المقبلة من أجل   ي الفتر
اتيجيتنا للنمو ف  الفصل الجديد من رحلة "انتال"، حيث يدعم هذا االستثمار استر

ي تعمل بها. من خالل امختلف المؤسسات    دعم
فمن خالل هذا    لحصول عىل رؤى أوضح عن األسواق البر

ي مجال التكنولو   استقطابعمل عىل  نالتمويل، س
وتعزيز قدرات المنصة تكنولوجًيا    جيا أفضل المواهب ف 

ي تقدمها 
من خالل إطالق أدوات التحليل التنبؤية باستخدام تقنيات الذكاء    ، وذلكلزيادة سعة األبحاث البر

ي   برمج  وتقديمها كمنتج  ،  االصطناعي  بتوفتر  خدمي عن  لتقوم  يزيد  س  1.2ما  من  البيانات مليون  جالت 
ي دراسات أبحاث السوق    الموجهة إىل العمالء، إىل جانب

ألف مستخدم    500إىل    لدينا زيادة عدد المشاركير  ف 
 ." معتمد 

 
ب  

َّ
يك  وعق كةالمؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا  عمر منصور، الشر  انتال"  لشر

ً
 ندرك"  : " قائل

ي احتياجات  تماًما   كات من أجل اتخاذ قراراتها بدقة عىل نحو يلب  ، لذا نسىع منذ  عمالئها قيمة البيانات للشر
ا إىل  

ً
كات بأبحاث السوق الدقيقة استناد  نىعي أحدث التقنيات. كما  اليوم األول لتأسيس "انتال" عىل تزويد الشر

كات وا يا عىل تعزيز مجال أبحاث السوق لمختلف القدرة التكنولوج نحرص عىل  لعالمات التجارية، لذا  شر



كات ويحسن  رؤى  لتقديم توفتر أدوات التحليل الالزمة  أدق وأشع، مما يزيد من كفاءة الموارد المتاحة للشر
 من عملية اتخاذ القرارات."

 
ز، عىل أهمية  أكد عىلي أبو السعود، المؤسس والشر فيما   الذكاء االصطناعي  يك اإلداري لصندوق هال فنتشر

كات  ي تحسير  إنتاجيتها،  و  ها لزيادة كفاءة أعمالللشر
ة ف  ا إىل ثقته الكبتر ً ي تضيفها  "مشتر

انتال" نظًرا للقيمة البر
ي اتخاذ ق 

كات ف  كة إىل مجال أبحاث السوق وما توفره من أدوات تحليل وبيانات تستند عليها الشر راراتها  الشر
اتيجيتها   ."ورسم استر

 
من خالل توفتر رؤى واضحة  ، عدة نجاحات  2021عام  منذ تأسيسها  من الجدير بالذكر أن "انتال" حققت،  
مختلفة،   قطاعات  ي 

ف  عمالء  منها لعدة  مع   كان  كة  التعاون  اإلدارية"  شر األثر  العربية  "  صناع  المملكة  ي 
ف 

العام   القطاع  لكيانات  آنية  بيانات  لتقديم  ي  السعودية 
ف  االجتماعية متمثلة  ية والتنمية  البشر الموارد  وزارة 
كووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. عالوة عىل التعاون مع   ي شر

إلصدار  و"إتمام"  "  صناع األثر اإلدارية"  بر
ي المملكة العربية السعودية بمشاركة مئات من صناع القرار بهدف أول تقرير عن ريادة األعمال  

والتكنولوجيا ف 
ي 
 وتقييم القوام اإلجماىلي للقوى المحركة له.  قياس الفجوة المفاهيمية للنظام البيب 

 
 #انتىه# 

 
 نبذة عن "انتال": 

ة اليومية   ي الوقت الفعىلي تعمل وفق الوتتر
لالقتصاد حسب الحاجة،  تعد "انتال" منصة ألبحاث السوق ف 

، حيث تمكن المنصة  ي تسهيل الوصول إىل البيانات وأبحاث السوق بموثوقية أكت 
وتتمثل مهمة "انتال" ف 

ة من خالل توفتر صالحية وصول إىل قاعدة  تستهدف    ميها من استصدار أبحاث سوقمستخد عمالئهم مباشر
ائح السوقية.   ة من مختلف الشر جمع البيانات رقمًيا ومشاركة المعلومات  عىل  "  "انتالكما تعمل  عمالء كبتر

ة طويلة.  ؛آنًيا  ي صناعة ظلت ساكنة لفتر
ا من الخدمات ف 

ً
ا جديد

ً
 مما يوفر حراك


