تعقد مجموعة المرشدين العرب المؤتمر الثاني لنظم الدفع االلكترونية
والخليوية في العالم العربي في عمان في الرابع من شهر نيسان ،بالتزامن مع
التطور السريع في نظم الدفع في المنطقة العربية
قرابة المائتان وخمسون إداريا سيجتمعون لحضور أعمال مؤتمر مجموعة المرشدين العرب "نظم الدفع
االلكترونية والخليوية في العالم العربي الثاني" والذي سيلتأم في ع ّ
مان يوم  4من شهر نيسان القادم في
فندق الفور سيزنز .يبحث المؤتمر في توجهات الصناعة و خيارات المستخدمين لطرق الدفع اإللكتروني و عبر
الهاتف الخليوي في الدول العربية .فيما سيقوم حوالي الثالثين من رواد الصناعة في األردن والوطن العربي،
بتسليط الضوء على القضايا الحالية والمستقبلية في المشهد االقليمي ومنها :البنية التحتية لطرق الدفع،
النظام المتكامل للدفع بواسطة الهاتف الخليوي ،الشركات الناشئة والعاملة في مجال التكنولوجيا المالية ،و
مستقبل التجارة اإللكترونية وأنظمة الدفع .كما سيتطرق المؤتمر لدور الهيئات التنظيمية في تقديم وتطوير
الحلول لطرق الدفع اإللكترونية والدفع عبر الهاتف الخليوي ،إضافة الى العديد من المواضيع المتعلقة بتوجهات
السوق في هذا الصدد.
عمان27،آذار2016
تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية ،يعقد مؤتمر
"الثاني لنظم الدفع االلكترونية والخليوية في العالم العربي " في ع ّ
مان يوم  4من شهر نيسان
الحالي في فندق الفور سيزنز.
يواكب حدوث المؤتمر التطور الكبير في التجارة اإللكترونية وطرق الدفع االلكتروني في العالم العربي .حيث أن
هذا التطور الكبير -والناتج عن دعم قطاع البنوك ،مزودي خدمات الدفع ،مقدمي ومنظمي خدمات اإلتصاالت،
باإلضافة الى الشركات الجديدة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية -يمكن مشاهدته في كافة أنحاء
المنطقة .كما أن مستويات تبني هذه الخدمات من قبل المستخدمين تزداد بشكل كبير ،فمع أن نظام الدفع
النقدي عند اإلستالم ال يزال مستخدما الى حد كبير بين عمالء التجارة اإللكترونية ،إال أن نسبة متزايدة من
سكان الوطن العربي أصبحوا مرتاحين أكثر لمبدأ الدفع اإللكتروني والخليوي .إضافة الى ذلك ،فإن تقديم نظم
متقدمة لدفع الفواتير إلكترونيا ( )Electronic Bill Presentment and Payment - EBPPفي عدد من البالد في
المنطقة قد ساهم في تعزيز إستخدام طرق الدفع اإللكترونية والخليوية.
باإلضافة الى ما سبق ،فإن التجار ومزودي الخدمات قد أصبحوا يدركون األهمية الكبيرة التي توفرها نظم
الدفع اإللكترونية والخلوية ،وقد أصبحوا من ضمن الداعمين لهذه األنظمة .ومما يحفز المزيد من اإلبداع في
هذا الم جال هي الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية ،والتي أصبحت تسيطر على حصة
من السوق ،سواء بمفردها أو عن طريق شراكات مع البنوك وشركات اإلتصاالت.
وقد علق فيصل حقي ،مدير عام مجموعة المرشدين العرب قائال" :بعد نجاح المؤتمر األول ،تفخر
مجموعة المرشدين العرب بتنظيم المؤتمر الثاني لنظم الدفع االلكترونية والخليوية في العالم العربي حيث
تأتي أهمية طرق الدفع االلكتروني والخليوي من دورها في رفع رقعة الشمول المالي واإلقتصادي في دول
المنطقة .كما ُيعد المؤتمر منصة مثالية لخدمة ذوي العالقة من بنوك وشركات إتصاالت ،إضافة الى التجار
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والمؤسسات المالية وشبكات الدفع ،ليتناقشوا عن أهم التطورات ومستقبل هذه الصناعة .يستضيف المؤتمر
ثالثين متحدثا و  250من الحضور ،مما يشير ألهمية موضوع المؤتمر".
يرعى المؤتمر بنك اإلستثمار العربي األردني و بنك القاهرة عمان .كما يدعم المؤتمر كال من البنك
المركزي األردني ،جمعية البنوك في األردن The Smart Payment Association ،وشركة
ارامكس و انتاج.
سيتحدث في المؤتمر قرابة الثالثون من قادة قطاعات الخدمات المالية و البنوك وشركات الدفع و اإلتصاالت
من أصحاب الخبرة الواسعة والرؤى المستقبلية الثاقبة .لمعرفة المزيد عن المتحدثين في القمة يرجى
زيارة الرابط التاليhttp://www.arabadvisors.com/E-MPayments/speakers.html :
وفي إطار سعيها المتواصل من أجل دفع عجلة التطور في صناعة المعلومات والتكنولوجيا العربية ،فإن
مجموعة المرشدين العرب قد منحت شركات اإلتصاالت خصومات تشجيعية على رسوم التسجيل .كما
ومنحت المجموعة الفرصة للصحفيين لحضور القمة مجانا.
تجري مؤتمر نظم الدفع االلكترونية والخلوية في العالم العربي في فندق الفورسيزنز في الرابع من شهر
نيسان  .2016لمزيد من المعلومات وللتسجيل مباشرة عبر االنترنت الرجاء زيارة الموقع التالي الخاص
بالقمةhttp://www.arabadvisors.com/E-MPayments/index.html:
تابعونا على تويتر )#EMPayments (@ArabAdvisors
لإلستفسار:
مجموعة المرشدين العرب
ديمة شقدان
هاتف +962- 6- 5828849
بريد إلكترونيdeemah@arabadvisors.com :
إلجراء المقابالت الصحفية الرجاء التواصل مع:
أسيل أبو عاقولة
هاتف 06 4611014 :
البريد اإللكترونيa.abuaquleh@ijordan.org :
قسم العالقات العامة – شركة أنا األردن

 النهاية -عن مجموعة المرشدين العرب :Arab Advisors Group
تقدم مجموعة المرشدين العرب ،شركة تابعة لبنك االستثمار العربي األردني ،أبحاثا ذات مصداقية عالية،
ودراسات تحليلية وافية ،وتوقعات حول أوضاع أسواق االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا والمال واألعمال في
العالم العربي.
ولقد نجح فريق عمل المجموعة من الخبراء المؤهلين في إصدار حوالي  4300تقرير حتى اليوم حول أسواق
االتصاالت واإلعالم والخدمات المالية العربية .يمكن للراغبين شراء التقارير التي تهمهم ،أو اإلشتراك سنويا
للحصول على جميع التقارير ،عبر موقع المجموعة الشبكي ،www.arabadvisorsgroup.com:خدمات
الدراسات االستراتيجية ،قطاع اإلعالم واالتصاالت .تضم قائمة المستفيدين من خدمات المجموعة حتى اليوم
أكثر من  900شركة عالمية وإقليمية.
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