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خدمات الدفع االلكترونية و الخليوية تشكل فرصة مهمة لمشغلي 
 االتصاالت في المنطقة

وضع خدمات الدفع االلكترونية و الخليوية في العالم  يغطي تقرير جديد من مجموعة المرشدين العرب
 و يعرض الفرص التي تشكلها هذه الخدمات لمشغلي االتصاالت و يحلل مدى تأثيرها عليهم. العربي

  
تأثير خدمات الدفع االلكتروني و  بينت دراسة حديثة من مجموعة المرشدين العرب أن

الخلوي كبير جدا على مشغلي االتصاالت كونها توفر للمشغلين مصدر جديد لاليرادات التي 
كات في هذا الوقت. اضافة الى ذلك فقد قامت الدراسة بتحليل حجم تحتاجها هذه الشر

االسواق و التعامالت من خالل التسوق عن طريق االنترنت و الهاتف الخليوي في بعض الدول 
و سلطت الضوء على مدى تأثير خدمات الدفع االلكترونية و الخليوية على عمليات التسوق 

  الرقمية و التقليدية.

 

خدمات تقريراً جديداً بعنوان " (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

". يمكن 5201 الدفع االلكتروني و الخليوي في الشرق األوسط و شمال افريقيا

فقط حيث يحتوي هذا  دوالر 1,500شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل 

و يعرض التقرير حالة البنوك و قدرتها على . جدول تفصيلي 23و  صفحة  29 التقرير على
 بينها و بين مشغلى االتصاالت.الوصول للمستهلك في المنطقة العربية و يقارن 

 

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

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

 

ه و في ظل أن –في مجموعة المرشدين العرب  مشاريعالمدير  – زيد غيث السيد وقد علق
 للتطبيقات التي المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع االتصاالت و بسبب االنتشار الواسع

فان خدمات الدفع االلكتروني و الخليوي  (OTT Applications) توفر الخدمات عبر االنترنت
يمكن أن تشكل مصدر جديد و مهم للعوائد التي من شأنها أن تعوض عن التراجع الملحوظ 

 في عوائد المكالمات و الرسائل القصيرة التي يشهدها مشغلوا االتصاالت في المنطقة.
 

أن الدراسة قامت بتحليل وضع التسوق االلكتروني و الخليوي  غيثزيد  السيد واضاف
باالضافة الى دراسة مستوى اعتماد بطاقات الدفع البالستيكية و كمية التعامالت من خالل 

في المنطقة و بالتالي تقدير عوائد موفري خدمات الدفع  (Points of Sale)نقاط البيع 

(Payment Service Providers)  و التأثير المحتمل لخدمات الدفع االلكتروني و الخليوي

 على مشغلي االتصاالت. 
 

أكثر  بإصدار  (Arab Advisors Group) المرشدين العرب مجموعةقام فريق المحللين في 

، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، واالعالمعن قطاعات االتصاالت  تقرير 4,300من 
  المرشدين العرب مجموعةأو عن طريق االشتراك السنوي مع 

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