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زيادة مضطردة في  :السعوديةالرقمية في مصر و خدمات الدفع
 الجائحة  في ظلواالستخدام  االنتشار

المملكة  كل من مصر و في ةالدفع الرقمي لخدماتواف فريق مجموعة المرشدين العرب بتحليل  قام
 . السعوديةالعربية 

 

بعنوان  جديدين تقريرن Arab Advisors Group))أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

خدمات الدفع الرقمية في المملكة العربية و " "خدمات الدفع الرقمية في مصر"
بشكل معمق  ةمقدمي خدمات الدفع الرقمي انجديدال انتقريرالحلل حيث  ."السعودية

األطر التنظيمية التي تحكم المدفوعات الرقمية حللت مجموعة المرشدين العرب و. وواف

في مصر والمملكة  ةدفع الرقميخدمات اللفاعلة الرئيسية لوالخدمات التي تقدمها الجهات ا
نظرت مجموعة المرشدين العرب و العربية السعودية )بما في ذلك مزودي خدمات االتصاالت(.

في األحداث الرئيسية األخيرة ومؤشرات الدفع الرقمية الهامة في كال البلدين والتي تقيس 

  نمو حجم السوق.
 
مجموعة عن إصدار ال عن سرورة مدير مجموعة المرشدين العرب ربضي نائبهبة  اعربتو

مصر والمملكة كل من ألسواق الدفع الرقمي في  ياً وافتقاريرها الجديدة التي تقدم تقييماً 
  .العربية السعودية

 

المدفوعات  نمو فيالرقمنة  الى مساهمة ى المجموعةمحللة لدالدانا شقم  توأشار
ان االغالقات ضافت شقم وأ المالية.الجزء الرائد في التكنولوجيا  والتي تعتبر الرقمية

وتحديدات الحركة المتربطة بالجائحة ورغبة الكثير من الناس في تقليل االحتكاك المباشر قد 
ساهمت بشكل فاعل في تطوير خدمات الدفع ونمو االستخدام بشكل مضطرد في كل من 

 السعودية ومصر. 

 
 ( للحصول Arab Advisors Groupيرجى االتصال بمجموعة المرشدين العرب )

يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين  نسخة من جدول المحتويات. على
 .لكل منهما أمريكي دوالر 4,000العرب مقابل 

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

 .(Arab Advisors Groupالعرب )
 

( بإصدار حوالي Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب )

عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة  تقرير 5,500

 العرب فردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين

(www.arabadvisors.com). 
 

شركة  545 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group) العربتفخر شركة المرشدين 

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية وإقليمية
list-https://arabadvisors.com/client.  
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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 ين العرب مجموعة المرشد   
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, Mauritania and Morocco.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 
offices. www.arabadvisors.com  

 

http://www.arabadvisors.com/

