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 Visaبحسب نتائج دراسة تعافي الشركات الصغيرة من 

شركات صغيرة في مصر متفائلة حيال التعافي من تداعيات   4من أصل  3

19-كوفيد  

يعتبرون  الذين شملهم االستطالع " أن نصف التجار 2021لعام Visaتعافي الشركات الصغيرة من أظهرت دراسة " -

 لتعافي األعمال؛املدفوعات الرقمية 
ً
 ضروريا

ً
 استثمارا

 ،  خالل األزمة املدفوعات الالتالمسية إلى ارتفاع معدالت استخدام االستطالع  املشاركين في ٪ من التجار  92أشار  -

رقمية  ال املدفوعات٪ من التجار لتوفير خيارات  40أكثر من ، يخطط ةالنقدي اتع و دفمرغم الهيمنة املتواصلة لل -

 قريب
ً
 ا

يتوقعون استمرار النمو املتواصل في التجارة اإللكترونية  شملهم االستطالع الذين املصريين    التجزئة ٪ من تجار 88 -

 الجائحة بعد 

 

أصل    3  أعربت :  2021مارس    22القاهرة، مصر،   في    4من  العربيةشركات صغيرة  تفاؤلها حيال    جمهورية مصر  تعافي عن 

عام     2021األعمال خالل 
ً
وفقا وذلك  أجرتها شركة  ل،  جديدة  املدفوعات    Visaدراسة  تكنولوجيا  مجال  في  الرائدة  العاملية 

استثماراتهم  بأن  ٪(  50)  مصرفي  التجار الذين شملهم االستطالع  نصف    ويؤمن  (.V)الرقمية واملدرجة في بورصة نيويورك بالرمز  

 
ً
 في تعافي أعمالهم. بالغ األهمية في املدفوعات الرقمية ستلعب دورا

 

الصغيرةشملت  و  الشركات  "تعافي  عام  دراسة  في   عدد  2021" 
ً
في    ا واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  و من  اإلمارات  مصر،  دولة 

السعودية وباكستا العربية  املتحدة واململكة  بهدفالعربية  الشركات  ا   ن،  تلك  اتبعتها  التي  اآلليات  أعمالها  لوقوف على  ألداء 

كوفيد جائحة  تداعيات  من  الدراسة  ميزانياتها  على  19-والحد    . وكشفت 
ً
يأيضا التي  اإلنفاق  توجهات  أبرز  التجار  عتقد  عن 

٪ من  92لمدفوعات الالتالمسية )املتزايد لستخدام  اال ، وتشمل  19-كوفيد   جائحةخالل  في رسم مالمح بيئة األعمال  بأهميتها  

)استالم  التجار( وخدمة   )73الطلبات  للمنازل  التوصيل  التجار  75٪( وخدمة  ويتوقع  ال٪(.  تشهد  توجهات  لهذه    أن 
ً
صعودا

 بعد الجائحة.  
ً
 متواصال

 

ن املدفوعات  إ٪( 46في مصر )املشاركين في االستطالع  نحو نصف التجار قال  ،  الجائحةعادات الدفع أثناء  لدى سؤالهم عن  و 

سارعوا إلطالق نشاطهم عبر اإلنترنت    هم  ٪( إن35)التجار  ثلث  بينما قال    ،عمالئهمبين  خيار املفضل  كانت بمثابة ال الالتالمسية  

 . على املدفوعات الرقمية خالل الجائحةاملستهلكين   من  ستجابة للطلب املتزايد بهدف اال 
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 ٪( 56تجار تجزئة ) 10من أصل   6أظهرت الدراسة أن نحو و 
ً
 أيضا

ً
، حيث  الجائحةمنتجات وعروض جديدة خالل بطرح قاموا

 ترويجية  منهم  ٪  47٪( خدمات التوصيل للمنازل وخيارات االستالم، وأطلق  34ثلث )ال  ت نسبةوفر 
ً
خالل الجائحة بهدف  عروضا

 في معدالت استخدام  ممن شملهم االستطالع  ٪  77يث ملس  ب املزيد من العمالء والحفاظ عليهم، حاذتجا
ً
برامج الوالء.  نموا

 طويلة   ةالعمالء لفتر بين  مفضل  بمكانته كخيار  التسوق عبر اإلنترنت  احتفاظ  ٪( عن ثقتهم ب88)  10من أصل    9وأعرب نحو  

 . بعد األزمة
 

تفاؤل  يسعدنا أن نشهد هذا املستوى من ال: "مصرفي    Visaالبابا، مدير عام  شركة    مالك على نتائج الدراسة، قالت    وتعليقا

إطالق نشاطهم عبر  تطلعات عمالئهم، سواء عبر إدراكهم لو تكّيفهم  سرعة  و بين التجار،    2021تعافي األعمال خالل عام  حيال  

الترويجية،  الحمالت  توصيل إلى املنازل أو إطالق  الخدمات و توفير مجموعة متنوعة من خيارات املدفوعات الرقمية و اإلنترنت 

 أل . و انتقالهم من نمط الحفاظ على االستمرارية إلى نمط التعافي بسرعة فيمحوري  دور  وجميعها عوامل ساهمت ب
ً
ن  ثلثي  نظرا

النتقال  أن تسارع لالشركات  يتعين على هذه  للدخل،  رئيس ي  أعمالهم كمصدر  ٪( يعتمدون على  65الصغيرة )الشركات  أصحاب  

حريصون على مواصلة العمل    Visaونحن في    في أسرع وقت ممكن.   ة التي توفرها الرقمي الخيارات  إلى املدفوعات الرقمية وتعزيز  

 ". ضمان تعافي أعمالهمللتجار املحليين و حتياجات العاجلة اال لدعم  والقطاع البنوك إلى جانب شركائنا من  عن كثب 

 

 من أبرز الدروس املكتسبة من 
ً
للظروف الغامضة التي قد يحملها  التهيؤ  في سبيل  فالجائحة.  يمثل التحّوط للمستقبل واحدا

  ال يمتلكون  و الذين شملهم االستطالع    املصريين  ٪ من التجار24، قال  املستقبل
ً
 حضورا

ً
إنهم يخططون    ،عبر اإلنترنتحاليا

لدفع الرقمية لخيارات ال توفير خيارات املدفوعات الالتالمسية و  %40أكثر من بينما يعتزم  ،إلطالق منصة للتجارة اإللكترونية

٪( واالستثمار في تقنيات  44بيع )ال، يخطط التجار الذين يقبلون املدفوعات النقدية فقط لتوفير نقاط  األمر  وفي واقعاملسبق.  

 . خالل العامين املقبلين ٪(29الرقمية الجديدة )املدفوعات 

 

  مامهم اهتعن  من التجار املشاركين في االستطالع  ٪(  23)أعرب  وبينما تدرك غالبية التجار أهمية قبول املدفوعات الرقمية،  

التكلفةالقبول  بحلول   )  ،منخفضة  البطاقات  عبر  املدفوعات  في  يمثل   ،%(24والثقة  استرداد    بينما  في  العمالء التأخير 

 التجار. تعزيز الوعي بين مما يؤكد على أهمية  من أبرز املخاوف بين التجار املشاركين في االستطالع، %(18)ملدفوعاتهم 

 

لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق  رئيس قطاع المبيعات التجارية وقبول المدفوعات ،  ، قال عصام الداليمن جهته

التكّيف مع التغيرات املتسارعة التي يشهدها العالم  مساعدة الشركات الصغيرة على مواكبة التطور و   تأتي":  العربي وباكستان

في   أولوياتنا  الدراسة  ومن شأن  .  Visaعلى رأس قائمة  أوضح  نتائج هذه  لنا رؤية  التي يواجهها  أن توفر  أثناء  للعوائق  التجار 

إلى   إلى  اعلى  لشركات الصغيرة واملتوسطة  ا  ةساعدملدعم استراتيجيتنا الرامية  أن تاألعمال الرقمية، و بيئة  انتقالهم  لوصول 

  ا  هباعتبار . و لقبول املدفوعات  التكلفةحلول منخفضة  ال مثل  والتقنيات  التوعوية  مجموعة موثوقة من األدوات  
ً
  موثوقداعما

ً
ا

التي  للتصدي لجديدة  الوارد  املبرامج و المواصلة طرح    Visaعتزم  ت،  للتجارة الصغيرة واملتوسطة  تواجهها  لتحديات  الشركات 

 الجديد".الواقع في  واالزدهار  الرقمنةالتحول إلى ها على  تساعدمو 

 



املعلومات حول   من  تملزيد  التي  "  Visa  وفرها  البرامج  زيارة  يرجى  الصغر،  ومتناهية  الصغيرة  للشركات    Visaمركز  للشركات 

 ".خياركم مؤثر" واملوقع اإللكتروني املصغر ملبادرة  "الصغيرة

 

 

 :2021لعام   Visaحول دراسة تعافي الشركات الصغيرة من 

(  4SiGHT Research & Analyticsشركة "فور سايت" للبحوث والتحليالت" )  Visaفي سبيل تعزيز إدراكها إلمكانيات تعافي الشركات الصغيرة، كلفت  

ع  ال بإجراء استطالع للشركات الصغيرة في دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية ومصر وباكستان. وتضمنت منهجية االستط

األزياء والسفر. وتم إجراء  و املأكوالت واملشروبات    منهاتاجر في كل سوق، وضمن قطاعات رئيسية    150دقيقة مع أكثر من    15إجراء مقابالت ملدة  

 . 2020ديسمبر  20و 8بين االستطالع 

 

 انتهى

 Visa حول 

تقنيات الدفع الرقمية؛ وتتمثل مهمتها في تعزيز    الرقمية  تكنولوجيا املدفوعاتشركة عاملية رائدة في مجال   (V)في بورصة نيويورك بالرمز  املدرجة    Visaتعد  

( من خالل  VisaNetعبر )الترابط العاملي وتمكين األفراد والشركات من االزدهار عبر شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة. وتوفر خدمة تسيير العمليات اإللكترونية  

 على النمو السريع    65آمنة وموثوقة حول العالم مع قدرتها على إدارة أكثر من    عمليات دفع 
ً
ألف عملية مالية في الثانية. يعتبر تركيز الشركة على االبتكار حافزا

اإللكترونية، وقوة دافعة وراء حلم بناء مستقبل خاٍل من التعامالت النقدية للجميع. ومع تحول العالم من   للعمليات الرقمية و التجارية باستخدام األجهزة 

ملزيد من   على تكريس عالمتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أعمالها إلعادة صياغة مستقبل التجارة.  Visaالتقنيات التناظرية إلى الرقمية، تعمل  

 .  VisaNews@متابعة أخبارنا على تويتر  ، أوVisa MENA Blog, www.visamiddleeast.com ,ُيرجى زيارة:  املعلومات،
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