
 

 :بحوث ماستركارد
 

 المدفوعاتاالبتكار في حول الهتمام ا تقودمحافظ الرقمية ال 
 أكبر األسواق الناشئة في العالم ضمن 

 

 الشخصيةفي التأكد من بالعوامل الحيوية هتمام الما يؤكد اتتصدر النقاش في المنطقة من ماستركارد " سيلفي باي"

 

في منطقة الشرق للفرد الواحد المساهمات في نشر األخبار والتعليقات  معدل  سكان اإلمارات يتمتعون بأكبر نسبة من

 األوسط وشمال إفريقيا

 

 52يومي ، 5102لالبتكار  ماستركاردمنتدى  قبيل انعقاد – 8102سبتمبر  82دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
هي الموضوع الرئيس  ،محافظ الرقميةالماستركارد أن لكوااللمبور، كشفت دراسة الماليزية  العاصمة فيسبتمبر  01و

إلمارات ، ومنها ابعض أكبر األسواق الناشئة في العالم ضمن ،مناقشة االبتكار في المدفوعات نترنت عندعلى اإل
ندونيسيا، وماليزيا،   .ونيجيرياالعربية المتحدة، والهند، والصين، وا 

 

يتمتعون بحضور قوي على شبكة اإلنترنت عند مناقشة االبتكار، وبلغت  اإلماراتفي  وكشفت الدراسة أن المقيمين
من مجموع النقاشات في منطقة الشرق األوسط % 01حصة اإلمارات من نشر األخبار وكتابة التعليقات حوالي 

فريقيا عليقات المساهمات في نشر األخبار والتوتبين إلى جانب ذلك أن سكان اإلمارات يتمتعون بأكبر نسبة من . وا 
وحدثت هذه القفزة في . مساهمة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 5.20وتصل حصة الشخص الواحد إلى 

من  ‘باي سيلفي’وشركة آبل  من‘ باي آبل’ تقنيات ؛المشاركات بالتزامن مع اإلعالن عن مواضيع ساخنة مثل
 .حتى اآلن المنطقةن غير متوفرتين في أسواق يالتقنيت ماستركارد، علمًا أن  

 

الخاصة باالستماع إلى وسائل التواصل االجتماعي التي أجرتها بالتعاون مع شركة البحوث ماستركارد وفي دراسة 
وركزت الدراسة على تم تحليل أكثر من عشرة آالف محادثة خالل صيف هذا العام،   PRIME Researchوالدراسات 
 .ومخاوفهم األمنية تجاه تبني أحدث التقنيات ،فريقيا وآسياا  الناس في الشرق األوسط و المواضيع التي تهم اكتشاف 

 

عند الحديث عن التقنيات المبتكرة في الدفع، هو الخوف من قدرة  ،ووجدت الدراسة أن أكبر مصدر لقلق الناس
كما يتم وبشكل واسع في المنطقة مناقشات بشأن إعالن ماستركارد بياناتهم، القراصنة والمجرمين على الوصول إلى 

عن عزمها اختبار برمجيات التعرف على الوجه والتي ستمكن األشخاص من إكمال معامالتهم المالية عن طريق 
كثر ات الدفع أ، ما يدل على وجود اهتمام باستخدام العوامل الحيوية كي تصبح عملي"سيلفي"التقاط الصورة الشخصية 

 .سهولة وأماناً 
 

http://www.newsroom.mastercard.com/mea
http://www.prime-research.com/


 

مع ما يقرب من الدائرة حول االبتكار في الدفع المالي، معظم المناقشات ب الهند حظيتاألسواق الناشئة، وضمن 
لعبت وبشكل عام، (. ٪01)ونيجيريا ( ٪55)ندونيسيا إتليها ، (٪04) للنقاشات المنشورةنصف العدد اإلجمالي 
 .٪22نشر هذه النقاشات التي كانت إيجابية بنسبة في المحرك مشاركة األخبار دور 

منتدى أحد العوامل التي شجعت على تنظيم و هالبتكار، و ا لقبولاألسواق الناشئة مهيأة  الدراسة أن  وأوضحت 
والقطاع العام  ،والتجار ،خبراء من قطاع الخدمات الماليةفيه مع تالذي يجو إلبداع في كوااللمبور، ماستركارد ل

 .شة مستقبل المدفوعاتلمناق
 

بحوث أثبتت أحدث : "مدير ماستركارد، في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، راغو مالهوتراقال ومن جانبه، 
برز قد و . األسواق الناشئةش هائل للتقنية في التواصل االجتماعي وجود تعط   وسائلإلى االستماع في ماستركارد 

وسواء تم الدفع باستخدام . لدفعلأحدث وأكثر مالءمة وسائل عن تبحث تبين أن الناس ، و االهتمام بالمحافظ الرقمية
الهاتف المحمول أو تقنيات الدفع بدون تماس فإن تقنيات ماستركارد تطور أساليب الدفع المالية في حياتنا اليومية، 

 ".وبمستويات غير مسبوقة من السهولة والمالءمة
 
الشمول إتاحة تأثير هائل على  ةاتف المحمولو سرعة انتشار الهكان لزيادة في أسواق مثل الهند والصين ونيجيريا، و 

عن طريق ما مكن األشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية من دفع فواتيرهم ، واالستفادة من الخدمات المالي
تواصل الشركات والتجار جديدة لالتصال أساليب د واصل األجهزة إيجاتوفيما . SMSقصيرة النصية الرسائل ال

األسواق العالمية التي تشهد التغييرات األسواق الناشئة في طليعة  مما يجعلاإلنترنت، االنتقال بشكل أسرع إلى شبكة 
 ".في تقنيات الدفع

 

، والشمول المالي ،حول االبتكار في المدفوعات، سيستمع الحضور إلى مزيد من المعلومات وخالل يومي المؤتمر
االستراتيجيات الرقمية الناتج عن التجارة اإللكترونية حجم رتفاع اوالتجارة، و والتوجهات المرتبطة بالتقارب الرقمي 

 .في المدفوعاتلحساسية موضوع السالمة واألمان  نظراً  ،عن مستقبل إدارة المخاطر ، فضالً واالجتماعية
 

شبكات الهواتف أجهزة و نتشار ان االبتكارات في مجال الدفع المالي إلى يعود الفضل في توسع وانتشار العديد م
ومن جهتها تواصل ماستركارد االبتكار لتلبي االحتياجات المستقبلية، وبتعاونها مع . المحمولة في كافة أنحاء العالم

 .كى وأكثر سهولة وأماناً شركائها فإنها تعمل باستمرار على تطوير تقنيات جديدة تجعل المعامالت المالية أسرع وأذ
 

ليجربوا هذه االبتكارات للمرة األولى، وفي المعرض المصاحب لمؤتمر ماستركارد ستكون الفرصة متاحة للضيوف 
 . وبعض هذه التقنيات المبتكرة ستعمل بشكل مباشر، كما ستكون عليه مستقباًل المدن العالمية المتصلة بالشبكة

 

 -انتهى-

 

 :االستماع لوسائل التواصل االجتماعيلمحة عن دراسة 



 

وسائل مشاركة عبر  01004أكثر من ، PRIME Researchحللت الدراسة، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع شركة البحوث 
فريقيا هيسبعة أسواق في  5102يوليو  01إلى مايو  0خالل الفترة من  االجتماعيلتواصل ا الصين، )، آسيا والشرق األوسط وا 

عند ذكر العالمة  االبتكاروركزت الدراسة على موضوع ، (الهند، ماليزيا، إندونيسيا، نيجيريا، اإلمارات العربية المتحدة وكينيا
رام، غوك، إنستاب تويتر، فيس: وتضمنت الدراسة منصات التواصل االجتماعي التالية. التجارية ماستركارد ونظرائها في القطاع

وباستخدام أساليبها الخاصة التي تعتمد على التقنية ‘ برايم’وتمكنت شركة البحوث  .، يوتيوب+، وغوغل(CN)منتديات، ويبو ال
 .من تحديد التوجهات الخاصة باالبتكار وسالمة وأمان المدفوعاتوالجهد البشري في تحليل منصات التواصل االجتماعي 

 
 :محة عن ماستركاردل

شركة تكنولوجيا في مجال حلول الدفع هي www.mastercard.com (MA: رمزها في بورصة نيويورك)ماستركارد 
العالمي، تقوم بإدارة أسرع نظام دفع في العالم يصل المستهلكين والمؤس سات المالي ة والتجاري ة والهيئات الحكومي ة في 

وتقوم منتجات وحلول ماستركارد بتسهيل األنشطة التجاري ة اليومي ة كالتسو ق والسفر . بلدًا ومنطقة 501أكثر من 
دارة األعمال واإلدارة المالي ة بأمان وفعالي ة  MasterCardMEA@: تويترتابعونا على  .وا 

نة MasterCardNews@و عبر صفحة في خدمة آخر األخبار  اشتركواو  Cashless Pioneers Blog وتابعوا مدو 
MEA Engagement Bureau. 

 
 :لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع
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