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رؤى حول خيارات المدفوعات المفضلة 
للمستهلكين وتجار التجزئة

قيمة قبول المدفوعات الرقمية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة

ما هي محفزات االستخدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟

المستهلكون المتمرسون بالتكنولوجيا وخيارات المدفوعات التي يفضلونها

الشعبية المتزايدة للمدفوعات الالتالمسية

انتشار المحافظ الرقمية

حاجة المستهلكين المتنامية لتجارب دفع آمنة
سلسة تعزز الطلب على المدفوعات الرقمية بـ ....

من المستهلكين في دولة اإلمارات
يعرفون البطاقات الالتالمسية

من تجار التجزئة أفادوا إنها  
عززت من أعداد العمالء

من التجار الذين يقبلون المدفوعات 
النقدية فقط أقروا بخسارتهم لمعامالت 

ألن المستهلكين ال يحملون نقدًا

عدم القدرة على إتمام عملية الشراء 
باستخدام بطاقة الدفع في المتجر نظرًا 

لعدم قبول مدفوعات البطاقات

حول الدراسة
كلفــت Visa شــركة "فــور ســايت" للبحــوث والتحليــالت للمســاعدة فــي اكتشــاف تأثيــر المدفوعــات الرقميــة علــى تجــار التجزئــة الصغــار وتقييــم تأثيــر 
أنماطهــا علــى عــادات إنفــاق العمــالء . وقــد أجــرت شــركة "فورســايت" مقابــالت مــع 208 تاجــر تجزئــة صغيــر فــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2018، 50 منهــم 
يقبلون المدفوعات النقدية فقط، و158 يقبلون المدفوعات الرقمية. وتوزع تجار التجزئة بين أبوظبي وبدبي والشارقة. كما قابلت الشركة 400 مستخدم 
للمدفوعــات الرقميــة، 150 منهــم فــي أبوظبــي، و150 بدبــي، و100 فــي الشــارقة. وكانــت مــدة المقابلــة نحــو 15 دقيقــة وتضمنــت مزيجــًا مــن الجنســيات 
مــن الذكــور واإلنــاث، ممثليــن لدولــة اإلمــارات. وامتلــك كل مشــارك فــي االســتطالع بطاقــة دفــع فعالــة، واســتخدم أحــد وســائل المدفوعــات الرقميــة 

ألكثر من عام واحد.

Visa نبذة عن
تعــد Visa (المدرجــة فــي بورصــة نيويــورك بالرمــز V) شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال تقنيــات الدفــع الرقميــة؛ وتتمثــل مهمتهــا فــي تعزيــز الترابــط العالمــي، 
وتمكين األفراد والشركات واالقتصادات من االزدهار عبر شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة. وتوفر خدمة تسيير المعامالت اإللكترونية (VisaNet) عمليات 
دفــع آمنــة وموثوقــة حــول العالــم مــع قدرتهــا علــى إدارة أكثــر مــن 65 ألــف معاملــة فــي الثانيــة. ويعتبــر تركيــز الشــركة على االبتــكار حافزًا على النمو الســريع 
للعمليــات التجاريــة باســتخدام األجهــزة، وقــوة دافعــة وراء حلــم بنــاء مســتقبل خــاٍل مــن التعامــالت النقديــة لجميــع النــاس أينمــا كانــوا. ومــع تحــول العالــم 
مــن التقنيــات التناظريــة إلــى الرقميــة، تعمــل Visa علــى تكريــس عالمتهــا التجاريــة ومنتجاتهــا وموظفيهــا وشــبكتها ونطــاق أعمالهــا إلعادة صياغة مســتقبل 
التجــارة. لمزيــد مــن المعلومــات، ُيرجــى زيــارة: www.visamiddleeast.com, www.visanewsmena.tumblr.com، أو متابعــة أخبارنــا علــى تويتــر

 @Visamiddleeast

توجب عليهم إلغاء عملية الشراء
نظرًا لعدم قبول مدفوعات

البطاقات

عدم القدرة على شراء المنتج باستخدام 
البطاقة نظرًا لسعره المنخفض

واجهوا جميع الحاالت الثالث السابقة
خالل العام الماضي

من المستهلكين 
راضون عن مدفوعات 

البطاقات

المستهلكون أكثر 
تفضيًال للتجار الذين 

يقدمون خيارات
دفع متنوعة 

من المستهلكين في دولة 
اإلمارات يفضلون تجار التجزئة 
الذين يقبلون خيارات متنوعة 

للمدفوعات و

من المستهلكين في 
دولة اإلمارات يفضلون 

التسوق من متجر 
موجود على اإلنترنت 

آمنــة  البطاقــات  مدفوعــات  تعتبــر  للمســتهلكين،  بالنســبة 
وسلســلة ومقبولــة لــدى مجموعــة واســعة مــن التجــار الصغــار. 
صناديــق  عنــد  االنتظــار  وقــت  (اختصــار  ســرعة  أكثــر  ويرونهــا 

المحاسبة) مقارنة بالمدفوعات النقدية

من تجار التجزئة الذي يقبلون المدفوعات 
النقدية منفتحون على تقنيات

الدفع الجديدة

من تجار التجزئة شهدوا
نموًا في اإليرادات

 Google Pay و Apple Pay و Apple Pay بفضــل المعــدالت المرتفعــة النتشــار الهواتــف الذكيــة، تشــهد المحافــظ الرقميــة مثــل
إقباًال متزايدًا في دولة اإلمارات، مما يؤكد قبول المستهلكين المتزايد لطرق الدفع البديلة

إقبال متزايد من التجار على المدفوعات الرقمية

منذ البدء بقبول مدفوعات البطاقات:

تفضيالت المستهلكين في دولة اإلمارات العربية المتحدة

التحديات التي واجهها مستخدمو البطاقات في متاجر دولة اإلمارات

وفي الوقت نفسه ...

أكثر من نصف التجار الذي يقبلون 
مدفوعات البطاقات يمتلكون

أجهزة دفع التالمسية

77% مــن التجــار الصغــار الذيــن يقبلــون مدفوعــات البطاقــات يعتزمــون االســتثمار فــي تقنيــات الدفــع الجديــدة فــي المســتقبل 
القريــب. وفــي ضــوء إقبــال مزيــد مــن التجــار علــى اســتخدام المدفوعــات الرقميــة، بــات مــن المنطقــي للتجــار الذيــن يقبلــون 
المدفوعــات النقديــة فقــط، أن يتحولــوا إلــى المدفوعــات الرقميــة لتعزيــز قدرتهــم علــى المنافســة واغتنــام المزايــا التــي يتمتــع 

بها التجار اآلخرون

من المستهلكين في دولة اإلمارات 
يعرفون المحافظ الرقمية

ممن يمتلكون بطاقات التالمسية 
يستخدمونها مرة واحدة على

األقل أسبوعيًا

ممن يمتلكون محافظ رقمية 
يستخدمونها مرة واحدة على

األقل أسبوعيًا

من المتمرسين بالتكنولوجيا في دولة اإلمارات
(Z جيل األلفية والجيل) من الشباب

االنتشار الواسع
للهواتف الذكية 


