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سجلت المدفوعات الرقمية نمًوا قويًا في اإلمارات حيث بلغت 
 0202مليار دوالر أمريكي في  91القيمة اإلجمالية للمدفوعات 

في دولة  المزدهر قطاع المدفوعات الرقميةو تحليل بدراسة فريق مجموعة المرشدين العرب  قام
 .مقدمي خدمات الدفع الرقميةاإلمارات العربية المتحدة وحلّل أدوات المدفوعات الرقمية التي يقدمها 

 

خدمات " بعنوان اجديد اتقرير Arab Advisors Group))أصدرت مجموعة المرشدين العرب 
مقدمي خدمات  جديدالتقرير الحلل حيث  ."االمارات العربية المتحدةالدفع الرقمية في 

األطر التنظيمية التي حللت مجموعة المرشدين العرب و. بشكل معمق وواف ةالدفع الرقمي

دفع خدمات اللفاعلة الرئيسية لتحكم المدفوعات الرقمية والخدمات التي تقدمها الجهات ا

نظرت و خدمات االتصاالت(. مزودو)بما في ذلك االمارات العربية المتحدة في  ةالرقمي
ومؤشرات الدفع الرقمية الهامة مجموعة المرشدين العرب في األحداث الرئيسية األخيرة 

  السوق. والتي تقيس نمو حجم
 

اإلمارات العربية المتحدة في بأن أفادت هبة ربضي نائبة مدير مجموعة المرشدين العرب و

واضافت ربضي: . على حد سواءالخدمات المالية الرقمية  و الرقمنة موقع ريادي ومتقدم في
حكومة اإلمارات العربية المتحدة  تبنت حيث .المالي الرقمي في القطاع ملحوظاً نمًوا  رأينا"

وخدمات مزودي خدمات االتصاالت  ، بدعم من الشركات العالمية والبتكار في القطاع ا دفع
  ".المحليينالدفع الرقمية 

 
البنك المركزي لدولة  ادرك "وعلقت دانا شقم محللة في مجموعة المرشدين العرب 

جزًءا مهًما من اقتصاد دولة اإلمارات العربية  يعتبرالقطاع الرقمي ان اإلمارات العربية المتحدة ب

 يتمتع هذا. ة بخيص المناساالتر الرقمية الدفعخدمات مزودي  حيث منح البنكالمتحدة 
في  الرقميةأن القيمة اإلجمالية للمدفوعات  يلناتحل إيرادات قوي، وكشف بدفقالقطاع 

فإن . ومع ذلك، 0202أمريكي في عام مليار دوالر  91اإلمارات العربية المتحدة وصلت إلى 
هذا القطاع بشكل  تطوراتلالستفادة من مشغلي االتصاالت فإن المجال ما زال مفتوحا ل

 أكبر، حيث أن اإلمكانات كبيرة."

 

 ( للحصول Arab Advisors Groupيرجى االتصال بمجموعة المرشدين العرب )
يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين  على نسخة من جدول المحتويات.

 .أمريكي دوالر 4,800مقابل العرب 
 

( بإصدار حوالي Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب )
عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة  تقرير 5,522

 العرب فردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين

(www.arabadvisors.com). 
 

شركة  545 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية وإقليمية

list-https://arabadvisors.com/client.  

 

-END- 
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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  

 

http://www.arabadvisors.com/

