
في استبيان عالمي حديث، قال العمال 

:1التشاركيين  هذا عن المدفوعات في الوقت الواقعي

2من المحتمل أن يسجلوا89%

تُتيح خدمة Visa Direct المدفوعات التشاركية 

8,9في الوقت الواقعي عىل مستوى العالم

يرغب العمال التشاركيين الذين شملهم 

االستبيان  في الحصول عىل المدفوعات

 في الوقت الواقعي

تُقّدم الشركات التشــاركية المبتكرة بالفعل

مدفوعات في الوقت الواقعي

شاهد كيف تُمكّن خدمة Visa Direct حلول الدفع التشاركية للمساعدة في جذب العاملين واالحتفاظ بهم

تقوم الشركات الكبرى بتعزيز القوى العاملة التشاركية لديها 

من خالل المدفوعات في الوقت الواقعي

وسيدفع العمال التشاركيون ثمنها:

سيختار شركة 

تشاركية

 التي تُقّدمها، 
4بدالً من اآلخرين 66%

%52
قد يفضلون المدفوعات 

في الوقت الواقعي إىل بطاقة السحب 

3اآللي الخاصة بهم  كطريقة للدفع

5
في كل مناوبة عمل 58%

شهريًا
6 76%

 Visa Direct خدمة

المعامالت في عام 2019
10 2B+

يصل إىل 

3B+
في جميع أنحاء العالم،

بما في ذلك ما يقُرب من 

2B  في الوقت الواقعي

8

توزيعات أرباح محلية في الوقت الواقعي في 

308  دولة1

العمالت+160

في الوقت الواقعي أو في اليوم نفسه 

توزيعات األرباح الدولية إىل

8,9 الدول+5 7

في حاالت الطوارئ
7 83%

 Visa Direct تتضمن خدمة

إطار عمل قوي إلدارة المخاطر
10

زيادة في المدفوعات التشاركية بين 

الربع الرابع 2018 والربع الرابع 2019
35%

المزيد والمزيد من العمال التشاركيين

 يستخدمونه

تقوم الشركات التشاركية بدفع 

أجور العمال في الوقت الواقعي 

Visa Direct بمساعدة
8

18

79 مدفوعات تشاركية في عام 2019م
10

ب$5
مدفوعات األرباح التشاركية

10 في عام 2019

َذ عن طريق شركة Directions Research, Inc من 5 ديسمبر 2019 إىل 6 يناير 2020. كان المستجيبون البالغ عددهم 2326 عامالً  جرَي هذا البحث بتكليف من Visa ونُفِّ
ُ
[1] أ

عمال حســب الطلب، من الواليات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وفرنســا، وإســبانيا، وبولندا، وأوكرانيا، وروســيا، وجنوب إفريقيا، والهند، و ســنغافورة، 

وأستراليا، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا. [2] سؤال االستبيان: "ما مدى احتمال قيامك بالتسجيل لتلّقي أجورك عند الطلب من خالل خيار الدفع ببطاقة السحب اآللي هذا 

إذا كان متاحًا؟" [3] سؤال االستبيان: "اطلب خيارات الدفع هذه بناًء عىل الطريقة التي تُفّضلها للدفع." [4] سؤال االستبيان: "يُرجى اإلشارة إىل مدى احتمال قيامك بكل 

مّما يلي إذا عرض صاحب عملك عند الطلب الدفع في الوقت الواقعي، أو متى أردت ذلك أو احتجت إليه." [5] سؤال االستبيان: "ما أكثر شيء ترغب في دفعه الستالم  

مدفوعاتك عىل الفور في ظروف مختلفة؟" [6] سؤال االستبيان: "افترض أنه تم إعداد نوع الدفع هذا كرسوم شهرية. ما هو أكثر مبلغ يمكنك دفعه لسداد المدفوعات الفورية 

عىل أساس شهري؟" [7] سؤال االستبيان: "واآلن افترض أنك اضطررت لدفع ثمن هذه الخدمة فقط في حالة الطوارئ وكنت بحاجة إىل المال عىل الفور. ما هو أكثر شيء 

يمكنك دفعه لسداد المدفوعات الفورية في حالة الطوارئ؟" [8] يختلف توافر األموال الفعلي حسب المؤسسة المالية الُمستلِمة، ونوع حساب الُمستلِم، والمنطقة، وما 

إذا كانت المعاملة محلية أو عبر الحدود. [9] تعتمد إمكانية إرســال المعامالت عبر الحدود عىل عدد من العوامل، بما في ذلك ما إذا كانت جهة اإلصدار الُمســتلِمة تقبل 

المعامالت عبر الحدود. باإلضافة إىل ذلك، ال تتوفر المعامالت عبر الحدود الواردة إىل الواليات المتحدة إال إذا طلبت جهة اإلصدار الُمستلِمة استثناًء. يُرجى الرجوع إىل 

ممثل Visa الخاص بك للحصول عىل مزيد من المعلومات حول التوافر. [10] بيانات VisaNet، التقويم 2019. 


