FOR IMMEDIATE RELEASE

بيــــان صحفــي –  20كانون
االول 2021
توقع مستقبل زاهر لقطاع الدفع عبر التقنية الخليوية في منطقة
المغرب العربي
قام فريق مجموعة المرشدين العرب بدراسة وتحليل خدمات الدفع الخليوية في منطقة المغرب العربي
وحلّل أدوات المدفوعات الخليوية التي يقدمها مقدمي خدمات الدفع الخلوية.
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أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( (Arab Advisors Groupتقرير جديد بعنوان "خدمات
الدفع الخليوية في منطقة المغرب العربي" .حيث حلل التقرير خدمات المال الخليوي
) (Mobile Moneyوالمحفظة الخليوية ) (Mobile Walletالتي يقدمها مقدمي خدمات
الدفع الخلوية والمؤسسات غير المالية في منطقة المغرب العربي ،وتحديداً في الجزائر
وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس.
وصرحت هبة ربضي نائبة مدير مجموعة المرشدين العرب بأن "خدمات الدفع الخليوية في
منطقة المغرب العربي تخدم اهدافاً متنوعة ,فهي من ناحية أداة مهمة لإلدماج المالي
ألولئك الذين ال يتعاملون مع البنوك .ومن ناحية أخرى ،فهي تمكن األشخاص الذين فقدوا
الثقة في أنظمتهم المصرفية أو الذين تعرقلوا في الوصول إلى الخدمات المالية بسبب
الصراع السياسي في بالدهم ” .واضافت ربضي" :رأينا تفاوتا كبيرا بين أقطار مثل تونس
والمغرب التي لديها عروضا متعددة ،مع تلك التي لم تتوفر فيها خدمات الدفع الخليوي بعد
مثل موريتانيا".
وعلقت دانا شقم المحللة لدى مجموعة المرشدين العرب "هناك إمكانات كبيرة في مجال
الدفع عبر الهاتف الخليوي في منطقة المغرب العربي حيث تلعب شركات االتصاالت دورًا
مؤثرًا في هذا القطاع الناشئ كما كشفت دراساتنا أن  9من اصل  16مشغل خلوي في
منطقة المغرب العربي أطلقوا خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ،سواء كانت نقدا عبر
الهاتف المحمول أو محافظ الهاتف المحمول أو  .DCBباإلضافة إلى ذلك ،كان لخدمات الدفع
عبر الهاتف المحمول تأثي ًرا ايجابيًا على االقتصاد .ففي المغرب على سبيل المثال ،كان لدى
منصة  M-walletالوطنية  2.45مليون حساب مسجل في عام  ، 2020أدوا  1.4مليون
معاملة في ديسمبر  2020بقيمة إجمالية قدرها  48.5مليون دوالر أمريكي".
يرجى االتصال بمجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupللحصول
على نسخة من جدول المحتويات .يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين
العرب مقابل  4,800دوالر أمريكي.
قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupبإصدار حوالي
 5,500تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية ،يمكن شراء هذه التقارير بطريقة
فردية ،أو عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب
(.)www.arabadvisors.com
تفخر شركة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupبخدمة أكثر من  945شركة
عالمية وإقليمية يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:
.https://arabadvisors.com/client-list
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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 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.
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

