
 
 

 العالمفي  ةوالخليوي ةالدفع االلكترونينظم "مؤتمر األميرة سمية ترعى إفتتاح 
 لمجموعة المرشدين العرب "العربي

 

 
 2015 نيسان 21عمان، 

 

 انعقد، رئيس الجمعية العلمية الملكية، برعاية صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن المعظمة
 وقد شارك ،ابتدأت فعالياته في عمان اليوم والذي، يالعرب العالمفي  ةوالخليوي ةالدفع االلكترونينظم مؤتمر 

 على المستوى االقليمي والعالمي. مدراء تنفيذيين وصناع قرار تمرالمؤفي 

 
إنه من دواعي سرورنا أن نرحب بكم جميعاً  وقد قالت سموّها في كلمة توجيهية ألقتها خالل حفل االفتتاح "

هذا الحدث الذي يناقش أخر التطورات في نظم الدفع االلكترونية والخليوية في العالم العربي، في عّمان في 
وإننا نفخر ونعتز برعاية المؤتمر لما له من أثر عميق على كل ما يتعلق بتطوير العالقات التجارية والتكنولوجية 

 في المنطقة."

 
عمان لمناقشة مستقبل التجارة االلكترونية والخليوية  قد يبدو غريباً للناظر أننا نجتمع في"وأضافت سموّها 

وعسكرياً، مما ولد لدى السكان شعوراً  اً في العالم العربي، في حين أن المنطقة من حولنا مضطربة سياسي
بأنهم أصبحوا متأخرين في عالم التكنولوجيا، مما يضع على عاتقنا حمالً إضافياً يحتم علينا الحفاظ على 

عالمنا وعدم السماح للعقول المميزة بالهجرة الخارج، فهذا هو دورنا الرئيسي للوصول للتنمية المبدعين في 

 المستدامة المنشودة". 
 

 
نظم "ان مؤتمر  جواد جالل عباسي المؤسس والمدير العام لمجموعة المرشدين العربوقال السيد 

طرق الدفع في العالم العربي، السريع في  تطورللالعربي اتى مواكباً  العالمفي  ةوالخليوي ةالدفع االلكتروني
كبير من عدد  تحولالعرب إلى ن يالمرشدوتشير بعض الدراسات المسحية الحديثة الصادرة عن مجموعة 

لسهولتها ومدى الراحة الذي  وذلك الدفع االلكترونية والخليوية مستخدمي التجارة االلكترونية الستخدام نظم

ا.تقدمه  
 

حسن نشكر صاحبة السمو الملكي االميرة سمية بنت ال المناسبة هوفي هذجواد عباسي "وأضاف السيد 
المتحدثين والحضور الكرام لمساهمتهم في انجاح هذا وداعمي المؤتمر  ايضا نشكر لدعمها المستمر، كما

ة في خدم الذكرى الرابعة عشر لمجموعة المرشدين العرب يواكبالمؤتمر. كما يجدر بالذكر ان هذا المؤتمر 

 محل ثقة لدىنأمل ان تبقى مجموعة المرشدين العرب و ، هذاوجيا المعلوماتلقطاع االتصاالت واالعالم وتكنو
 "عمالئها على مستوى العالم.

 
على دور شركات االتصاالت والمؤسسات  ةوالخليوي ةالدفع االلكترونينظم ستتركز محاور النقاش في مؤتمر 

المالية اضافة الى دور كل من شبكات الدفع والهيئات التنظيمية في تغيير شكل المعامالت المالية  وتعزيز 
 لجميع.دى اكفائتها ل

  

بنك  االسككان للتجكاوة والتمويك  ، EMP العربيي العيالمفيي  ةوالخليوي ةالدفع االلكترونينظم مؤتمر يرعى 
 لالتصاالت. امنيةشركةو

 



شركة عالونه ، جمعية البنوك، البن  المركزي االودني الجهات التالية: كال من المؤتمريدعم كما 

 اوامكس.للصرافة و
 

 لمزيد من التفاصيل حول الِمؤتمر، الرجاء زيارة الموقع التالي: 

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

 EMPayments# (ArabAdvisors@) تويترتابعونا على 

 

 لالستفساو:

 ن العرب يالمرشد مجموعة

  منى عطاهلل
 5828849 6 962هاتف 

 5828809 6 962فاكس 
  muna@arabadvisors.comبريد إلكتروني: 

 

 -النهاية  -

 
   

 : Arab Advisors Groupعن مجموعة المرشدين العرب 
 

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

 العالم العربي.

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

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

االستراتيجية، قطاع اإلعالم واالتصاالت. تضم قائمة المستفيدين من خدمات المجموعة حتى اليوم أكثر من 

 شركة عالمية وإقليمية. 715
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