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شاهد كيف تُتيح حلول الوصول إىل األجور المكتسبة (EWA) وإمكانيات الدفع في الوقت الواقعي1 من

Visa Direct الوصول السريع إىل األجور عندما تكون هناك حاجة ماّسة إليها.

يساعد الوصول إىل األجور المكتسبة الموظفين 

وأصحاب العمل عىل االزدهار. 

يحتاج الموظفون إىل الوصول 

بشكٍل أسرع إىل أرباحهم

توفير أقل من 500 دوالر للنفقات 

المفاجئة واإلبالغ عن أن التدفق 

النقدي يُمّثل مشكلة شهرية 
44%

يعتقدون أن ضغط التمويل 

الشخصي يؤثر عىل صحتهم  68%

قضاء الوقت في العمل والقلق 

بشأن التمويل الشخصي  84%

حتى قبل أزمة كوفيد19-، قال 

العمال الذين شِملهم االستبيان2: 

ويمكن أن يساعد الوصول السريع إىل

األجور في بناء إنتاجية العامل واختياره: 

سيعمل لفترة أطول لصالح 
2EWA صاحب العمل الذي يعرض 89%

سيتحول إىل صاحب عمل 

 2EWA يُقّدم
79%

توزيعات أرباح محلية في الوقت الواقعي في 

130 دولة

Visa Direct 2+ معامالتB
بقيمة 235 مليار دوالر فأكثر في عام 20193

تصل إىل 3B+ بطاقة في جميع أنحاء العالم،

بما في ذلك ما يقُرب من 2B في الوقت الواقعي1

160+ العمالت

دعم المدفوعات في 

Visa Direct تتضمن إطاًرا
قويًا إلدارة المخاطر 

تُتيح خدمة Visa Direct إمكانية الدفع 

السريع لمليارات البطاقات والحسابات 

53M أكثر من

 EWA تتوفر العديد من حلول

 Visa Direct التي تم تمكينها بواسطة

متاحة اآلن ألصحاب العمل

توزيعات EWA في عام واحد4

أكثر من 3.7

 مليار دوالر
 EWA قيمة توزيعات

في عام واحد4

النمو السنوي في معامالت العائد % 146

عىل االستثمار في Q1 من 20205 

 :Visa Direct مع EWA قيمة مدفوعات

تستخدم حلول EWA المبتكرة خدمة 

Visa Direct إلرسال األجور المكتسبة 
إىل العمال في الوقت الواقعي1


