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2011الخدمات المظافة لمشترآيها في الربع الثالث من سنة تنوي تقديم نطاقا واسعا من آلمات لالتصاالت   

 
آلمات، ومن خالل وجودها القوي الرائد في العراق في الجيلين الثالث والرابع تكشف النقاب عن أحدث الخدمات التقنية المنوي ادخالها 

 .    في آثير من الدول المتقدمةفي السوق العراقية والتي ال توجد بعد
هذه الخدمات سوف تمكن مشترآي آلمات في العراق من القيام بما هو اآثر بكثير من اجراء المكالمات الهاتفية أو استخدام االنترنت، 

 - آلمات(ية ، نادي الشبكات االجتماعية العراق) متجر-آلمات(، التسوق على االنترنت ) تحويل-آلمات(تحويالت مالية : ستتضمنو
  ).  سحاب- آلمات(، تخزين المعلومات )نادي

  
 نادي عبارة عن شبكة اجتماعية داخل آلمات بحيث تمكن األعضاء من مشارآة األفكار، الصور، الفيديو آما يمكنهم من -آلمات

يع محرآات البحث من خالل بحيث ستكون هدفا للمجتمع المحلي العراقي باإلضافة لكونها محطة تقف عندها جم.  االنضمام إلى مدونة
 نادي سوف يتضمن آخر األخبار واالعالنات والنشاطات في العراق من خالل السماح للمشترآين - آلمات. منتجات شرآة آلمات

 نادي قنوات إخبارية وترفيهية للمشترآين مع آل الدعم للخدمات -وسوف يوفر آلمات . بمعرفة آل ما هو جديد واألفضل في العراق
  .المقدمة

 
 متجر سيكون عباره عن متجر افتراضي في العراق ، وسيوفر إمكانية الوصول إلى العديد من المنتجات المتاحة في جميع أنحاء -آلمات

 متجر لعرض منتجاتهم -التجار والموردون سيكون لهم بوابة على آلمات.  متجر هو متجر للتسوق على االنترنت –العالم، آلمات 
ن شراء هذه المنتجات باستخدام بطاقات آلمات المدفوعه مسبقا واختيار منفذ من القائمة المنسدلة  لتسليمها موالمشترآين سيتمكنون 

وسيساعد هذا المرفق مشترآي آلمات من التسوق عبر االنترنت بدون بطاقات ائتمان او بطاقات سحب في بلد ال . برسوم توصيل قليلة
  . شجع العراقيين من التسوق داخل البلد ويساهم برفع االقتصادتتوفر فيها هذه البطاقات دائما مما سوف ي

 
 تحويل هو خدمة تحويل المال االفتراضي ، موفرا مرونة في التحويالت وجعل المدفوعات والقيام بعمليات الشراء ضمن أعلى -آلمات

 قائمة المنافذ من خالل مكتب المساعدة  تحويل خدمة قابلة للسداد في أي مصرف مخول في العراق، وتصل-آلمات. مستوى من الحماية
.   تحويل يسهل نقل األموال بين المشترآين ويمكن تبادلها أيضا في المحطات النقدية المعتمدة- آلمات. أو عن طريق الرسائل القصيرة

 يدفع مبلغ األجرة عن على سبيل المثال، إذا استخدم مشترك آلمات سيارة أجرة وآان سائق السيارة آذلك من مشترآي آلمات فيمكن أن
آما يمكن أن يتم الدفع لمحالت البقالة أو الوقود بنفس الطريقة  بحيث يمكن لهم صرف األموال نقدا من .  تحويل-طريق آلمات

  . المصرف أو المنفد المعتمد
  

 لمجموعة متنوعة من  سحاب-بحيث يمكن استخدام آلمات.  سحاب عبارة عن حل لتخزين البيانات النهائية لمشترآي آلمات-آلمات
المهام، من دعم بسيط لقائمة جهات االتصال والبيانات الخاصة بالمشترك، آذلك للبيانات األمنية الضخمة ذات متطلبات التخزين 

تسهل هذه . سوف يتم آل هذا ضمن سرعة انترنت عالية وتشفير للبيانات األمنية. والنسخ االحتياطي لبيئة الشرآات الناشئة في العراق
الخدمة تخزين البيانات في أماآن عمل الشرآات، آما يمكن للشرآات واألفراد االعتماد علي عملية تخزين البيانات هذه  والمتميزة 

  . باألمن واألمان
 

مع هذه الخدمات القيمة المضافة ستكون آلمات المشغل " المدير التنفيذي العام لشرآة آلمات -ويلسون فارجيس/ يقول السيد
 ."ي العراق بتقديم خدمات الجيل الثالث والرابع آاملة من حيث تلبية جميع احتياجات المشتركالمفضل ف

 
 
 
 


