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 في ةالخليويو ةدفع االلكترونينظم المؤتمر  ن العربيالمرشد مجموعة تعقد
لتجارة اوسط ازدهار  من شهر نيسان، 21عمان في ال  العالم العربي في

 في المنطقة العربية الخليويااللكترونية والتجارة عبر الهاتف 

 
في العالم  ةوالخليوي ةكترونيللدفع االنظم ا" العرب المرشدين  مجموعةمؤتمر تنفيذيا  مديرا وخمسونمائتان سيحضر 
لطرق الدفع االلكتروني و عبر الهاتف الخليوي في الدول  المستخدمين خياراتو  في توجهات الصناعة، ليتباحثوا "العربي

في  الحالية القضاياعلى من رواد الصناعة في األردن والوطن العربي، بتسليط الضوء  أربع وعشرونالعربية. فيما سيقوم 
للهاتف الخليوي، اضافة الى مستقبل التجارة  المتكاملالنظام  : البنية التحتية لطرق الدفع،ومنهاالمشهد االقليمي 

الدفع. كما سيتطرق المؤتمر لدور الهيئات التنظيمية في تقديم وتطوير الحلول لطرق الدفع االلكترونية  وأنظمةااللكترونية 
 وي، اضافة الى العديد من المواضيع المتعلقة بتوجهات السوق في هذا الصدد.والدفع عبر الهاتف الخلي

  

 2015 / ابريل نيسان 19عمان،

 

 مؤتمر يعقد ،الجمعية العلمية الملكية ةرئيس صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسنتحت رعاية 

في  نيسان الحاليمن شهر  21يوم ان عم  في  "في العالم العربي ةوييوالخل ةالدفع االلكترونينظم "
 فتتاحية للمؤتمر. وستتحدث سمو األميرة في الجلسة اإل. الفور سيزنزفندق 

 

طرق الدفع االلكتروني في العالم العربي، وتبعاً التجارة االلكترونية وفي  حدوث المؤتمر التطور الكبير يواكب
% من 83% و ال 55العرب، يتجه ما يقارب ال  المرشدين شركة  الخر الدراسات المسحية الصادرة عن

تخدام بطاقة الس على التواليمستخدمي الدفع االلكتروني في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان 
العرب تباينا في  المرشدين  مجموعةتمان كوسيلة للدفع االلكتروني. كما كشفت دراسة حديثة قامت بها اإلئ

يقومون باستخدام % من مستخدمي الهواتف الذكية في االردن 45يقارب ال  ان ما  وجدت طرق الدفع، حيث

 .الخليويالتجارة عبر الهاتف هم% من35التجارة االلكترونية، بينما يستخدم 
 

عند االستالم من قبل مستخدمي التجارة االلكترونية في الوطن نقدا الستخدام المكثف للدفع بالرغم من ا

الذي  –نحو الدفع االلكتروني والدفع عبر الهاتف الخليوي  في التوجه اكبير اتزايد العربييشهد الوطن العربي، 
طرق الدفع التقليدية، ب مقارنةقدمها يومدى الراحة التي  ه سهولت بسببوذلك   -التجارمن قبل  مرغوباً يعد 

في تقديم حلول  الخليويطرق الدفع االلكتروني والدفع عبر الهاتف  تلعبهالذي  المتكامل اضافة الى الدور
 .على تلك الطرق زيادة اإلقبالتساعد على بناءة 

 

 نموذجباستخدام الخاص بها وذلك  ةوالوطني ةم الدفع االلكترونينظ دول عربية 4أطلقت ، 2015بحلول نيسان 
 الدفع عبر الفاتورة االلكترونية.

 
تفخر مجموعة : " قائال ، مؤسس ومدير عام مجموعة المرشدين العربجواد عباسيوقد علق 

 طرق الدفع أثر وألهمية ،في العالم العربي ةالخليويو ةلدفع االلكترونيانظم مؤتمر  تنظيمالعرب ب المرشدين 
 ،العرب نؤمن بأهمية هذا المؤتمر المرشدين  مجموعةنحن في النامية،  على االسواق االلكتروني والخليوي

والمؤسسات المالية  التجاراضافة الى  ،من بنوك وشركات اتصاالت ذوي العالقةحيث يعد منصة تخدم 

مما يشير الهمية  دولة في المنطقة والعالم 14ضيف المؤتمر متحدثين وحضور من يستبكات الدفع. شو
  موضوع المؤتمر.
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يدعم كما   .لالتصاالت امنية بنك االسكان للتجارة والتمويل وشركة، EMP كال من المؤتمر يرعى

شركة و شركة العالونه للصرافة، جمعية البنوك االردنية، البنك المركزي األردني  كال من المؤتمر
 .ارامكس

 
 "إنه لمن دواعيرئيس مجلس ادارة شركة ايميرجينغ ماركتس بايمنتس  ،بول إدواردز وقد علق

ألننا نعلم مدى أهمية البنية التحتية المالية الجيدة الثراء األقتصاد ، سرورنا أن نشارك في هذا المؤتمر

وتطويره كما هو ممثل في تعاون الشركاء في جميع أنحاء الشرق األوسط. رعاية مثل هذه المؤتمرات 
تطوير مستقبل الدفع  و مؤسسات الدولة لالستثمار في EMPوالمشاركة فيها تبين مدى استعداد شركة 

 .المنطقة ككل"، ولكن لمصلحة ة لمواطنيهالمنفع ليس فقط االلكتروني 
 

بأن دعم ورعاية شركة أمنية  في شركة أمنية لإلتصاالت عمر العموش  رئيس دائرة التسويقوأكد 
لهذا المؤتمر ومشاركتها في فعالياته تأتي إنطالقاً من رؤية الشركة وإهتمامها بصناعة الدفع اإللكتروني 

بر الهواتف المتنقلة بشكل خاص، وما تفرزه من تطبيقات وخدمات من شأنها تسهيل بشكل عام، والدفع ع

 حياة الناس. 
 

واضاف العموش بأن البنك المركزي األردني كان سبَاقاً في تنظيم طرق الدفع االلكتروني، وقد بادرنا في 
للمجتمع االردني عبر شركة أمنية لإلشتراك في كافة الخدمات التي يمكن أن نقدمها كشركة لمشتركينا و

، فكانت امنية من اوائل الشركات التي ربطت على نظام شرف عليها البنك المركزي االردنياألنظمة التي ي

الدفع االلكتروني للفواتير "اي فواتيركم" والذي أطلقه البنك المركزي منتصف العام الماضي، كما أن شركة 
على نظام خدمات حلول الدفع المالي من خالل محفظة  العمل بدأت  2014أمنية وضمن توجهاتها في سنة 

 أمنية اإللكترونية لتقديم أفضل حلول الدفع المالي على مستوى عالمي. 
 

أصحاب الخبرة من  والبنوك وشركات الدفع والخدماتقطاعي االتصاالت  قادة من  24المؤتمر  يتحدث فيس
لقمة يرجى زيارة الرابط عن المتحدثين في المعرفة المزيد  .الواسعة والرؤى المستقبلية الثاقبة

 MPayments/speakers.html-http://www.arabadvisors.com/E :التالي

 

فإن  ،وفي إطار سعيها المتواصل من أجل دفع عجلة التطور في صناعة المعلومات والتكنولوجيا العربية
كما ومنحت رسوم التسجيل.  علىخصومات كبيرة  شركات االتصاالت منحتمجموعة المرشدين العرب قد 

 مجانا. القمةصة للصحفيين لحضور المجموعة الفر
 

 من شهر 21 في فندق الفور سيزنز يوم في العالم العربي ةوالخلوي ةالدفع االلكتروني نظم مؤتمرتجري 
الرجاء زيارة الموقع التالي الخاص  االنترنتلمزيد من المعلومات وللتسجيل مباشرة عبر  .2015 نيسان

 MPayments/index.html-http://www.arabadvisors.com/E:بالقمة

 EMPayments# (ArabAdvisors@) تويترتابعونا على 

 
 لالستفسار:

 
 العرب المرشدين  مجموعة 

 وليم القنصل
 +5828849 -6 -962هاتف  

 5684078-79-962+ موبايل

 william@arabadvisors.comبريد إلكتروني: 
 

 

 -النهاية  -

 

 

http://www.arabadvisors.com/E-MPayments/index.html
http://twitter.com/#!/ArabAdvisors
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 : Arab Advisors Groupعن مجموعة المرشدين العرب  
 

لبنك االستثمار العربي األردني، أبحاثا ذات مصداقية عالية، تقدم مجموعة المرشدين العرب، شركة تابعة 
ودراسات تحليلية وافية، وتوقعات حول أوضاع أسواق االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا والمال واألعمال في 

 العالم العربي.

 
حول أسواق تقرير حتى اليوم  4125 ولقد نجح فريق عمل المجموعة من الخبراء المؤهلين في إصدار حوالي

االتصاالت واإلعالم العربية. يمكن للراغبين شراء التقارير التي تهمهم،  أو االشتراك سنويا للحصول على 
، خدمات الدراسات www.arabadvisorsgroup.comعبر موقع المجموعة الشبكي: جميع التقارير،

االستراتيجية، قطاع اإلعالم واالتصاالت. تضم قائمة المستفيدين من خدمات المجموعة حتى اليوم أكثر من 
 شركة عالمية وإقليمية. 715
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