
رضخ يدانه ةروتكدلا ةيدوعسلا ةريمألا
ديسلا BLOCKCHAIN ـلل يحورلا ميعزلاو
لمع ةشرو ىلإ نامضني اروموستام وكيم
MenaPay
وكيم ديسلا BLOCKCHAIN ـلل يحورلا ميعزلاو رضخ يدانه ةروتكدلا ةيدوعسلا ةريمألا
MenaPay لمع ةشرو ىلإ نامضني اروموستام

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 12, 2018 /EINPresswire.com/ -- ربتعت MenaPay
ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ينورتكلإلا عفدلا ىلع ةمئاق blockchain لوأ
(MENA) طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيفرصم تاباسح مهيدل سيل نمم ٪84 ةمدخ ىلإ ىعست يهو
ةكلمملا ةريمأ عم لمع ةشرو ميظنتب MenaPay تماق دقو .(نويلم 440) ايقيرفأ لامشو
نيصتخملا رابك نم وهو اروموستام وكيمو رضخ دمحأ يدانه ةروتكدلا ةيدوعسلا ةيبرعلا
ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر عم blockchain ـلاب اروموستام ةيارد ديحوت ةيغب ،blockchain ـلاب
 .لوبنطسإ يف 2018ربوتكأ 2 يف كلذو 2030 ةيدوعسلا

ةقطنم يف يمالسإلا ليومتلل اًمامت ةقباطم ةينورتكلإ عفد ةقيرط لوأ MenaPay ربتعت
ةيفرصم تاباسح مهيدل سيل نمم ٪84 ةمدخ فدهتست يهو ،(MENA) ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا
ةرقتسم ةرفشم ةلمع رادصإ ىلع لمعت امك ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ناكس نم
تممص .ةقطنملا يف ةلومملا يمقرلا ليوحتلا ةيلمع يف ةيفرصم تاباسح مهيدل سيل نم جمدل
MenaPay ايجولونكتب blockchain نم رثكأ ةمدخ ىلإ فدهت يهو ،2018 ماع رياربف يف تسسأتو
ليومتلا عم اًمامت ةقباطتم ليومت لولح ريفوت لالخ نم ةقطنملا يف صخش نويلم 440
،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف تاكرشلاو صاخشألل ةمئالم عفد لولحو يمالسإلا
،فادهألا هذه قيقحت لجأ نمو .2019 ماع يف مدختسم نويلم 10 ىلإ لوصولل فادهأ قيقحت ىلإو
ةيبرعلا ةكلمملا ةريمأ يهو ،اهترادإ سلجم ءاضعأل اًمهم اًمسا ًارخؤم MenaPay تفاضأ
ءامسأ نم ةروشملا يقلت فدهب MenaPay ءاكرش نم يهو رضخ دمحأ ىدانه ةروتكدلا ةيدوعسلا
ماظنلاو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا نيب رسج ءانب لجأ نمو .blockchain ـلا ملاع يف ةمّيق
رابك دحأ وهو اروموستام وكيم روضحب ،ةيجاتنإ ةشرو MenaPay ةكرش تدقع ،لماشلا يئيبلا
ةيدوعسلا ةريمألا روضحب كلذكو نيوكرفيإ ةكرش يسسؤم دحأو blockchain ـلاب نيصتخملا
.رضخ دمحأ يدانه ةروتكدلا

لوح هتاراشتساو blockchain تايجولونكت فلتخم يف هتارامثتساب اروموستام وكيم رهتشا
قيرف ءاضعأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ شقان ثيح لمعلا ةشرو رضح دقو ،ةرفشملا تالمعلا
MenaPay ةينقت يف تاروطتلا صوصخب blockchain ةقطنم يف ةلمتحملا تاكارشلا لبقتسمو
لوبنطسا يف MenaPay بتكم يف تميقأ يتلا لمعلا ةشرو دعبو .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا
يف امب اًصخش 40 نم رثكأ مض عامتجا يف تايصخشلا رابك MenaPay تفاضتسا ،ءارآلا لدابتو
طسوألا قرشلا يف نييسيئرلا يأرلا ةداقو لامعألا لاجرو نيراشتسملاو نيرمثتسملا كلذ
.اروموستام وكيمو رضخ دمحأ يدانه ةروتكدلا ةريمألا نييرصحلا نيفيضلاو

ةروتكدلا ةريمألاو اروموستام وكيم نم ّلك ثدحت ،تايصخشلا رابكل ءاقللا اذه لالخو
ماظنلاو يمويلا ماظنلا ريغيس فيكو blockchain عفد ماظن مادختسا نع نورمثتسملاو يدانه
ةيلحملا ةمظنألاب MenaPay مزتلتس فيكو ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف يلاملا
قرشلا يف نييسيئرلا يأرلا ةداق عم MenaPay لكيه ةشقانم دعب .يمالسإلا ليومتلاو
ايجولونكت ثيح نم ةياغلل ةدعاو ةكرش يه MenaPay ةكرش نأب اروموستام وكيم حرص ،طسوألا
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blockchain طسوألا قرشلا ةقطنم ّدعت" :اًلئاق اهيلع زكرت يتلا ةقطنملاو اهرفوت يتلا
نكمي يتلا ةيؤرلاو MenaPay عسوت عم .ربكأ ةمصب عضول ًةمهم ًةباوب ايقيرفأ لامشو
اهنأ دقتعأو .بكوكلا اذه ىلع تاكرشلا ربكأ نم ةدحاو حجرألا ىلع اهنإف اهيلإ لوصولا
" .ىزغم تاذ لوخد ةطقن

يف صاخشألا نم ٪80 نم رثكأ نأ يف ةقطنملا يف ةيسيئرلا ةلكشملا لح ىلع MenaPay زكرت
يفرصملا ماظنلا نأل كونبلا عم نولماعتي ال ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم
ةيدوعسلا ةريمالا تدكأ امك .يمالسإلا ليومتلا تابلطتم عيمج عم قفاوتي ال يديلقتلا
وهو 2030 ةيدوعسلا ةيؤر جمانرب عم بسانتت فيكو MenaPay تايناكمإ ىلع يدانه ةروتكدلا
.ةمألل ةلماكتملا ةيمنتلا زيزعتو داصتقالا عيونت ىلإ ىعسي لجألا ليوط ةيمنت جمانرب
فدهت ،2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر نإ" :ًةلئاق يدانه ةروتكدلا ةريمألا تقلعو
صرفلا لضفأ ريفوت ناملس نب دمحم دهعلا يلو ومس لواحيو ،تالاجملا عيمج يف لضفألا ىلإ
نم عقوتأ يننإف ببسلا اذهلو ،ةدئارلا لودلا سأر ىلع حبصتل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل
MenaPay ةموعدم اهتميقو يمالسإلا نيدلا تاميلعت عم قفاوتت اهنإ ثيح ،ريبك حاجن قيقحت
."يكيرمألا رالودلاب

MenaPay لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل يمالسإلا ليومتلا عم قفاوتملا عفدلا لح يه
ايقيرفإ

ربع عفدلا لولح نميهت" :يلاب كاروب MenaPay ةكرش يف يذيفنتلا ةرادإلا سلجم وضع لوقي
ًءانب لضفأ لح ريوطت ىلع لمعن نحنو .نيصلا ىلع AliPay لثم ةيفرصملا ريغ لومحملا فتاهلا
يف ةربخلا يوذ نم قيرف انيدلو يمالسإلا ليومتلا عم قفاوتم جهن عم blockchain ـلا ىلع
لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيلاملا تاينقتلا ةعانصو blockchain ايجولونكت لاجم
وكيم لثم نيمهم صاخشأ عم ةرمثم لمع ةشرو انيدل نوكي نأ ًاقح اندعسيو .ايقيرفأ
." يدانه ةريمألاو اروموستام
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