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الدوحة - 

بنك الدوحة ينظم »االبتكار في المدفوعات«

استضاف بنك الدوحة ندوة عبر اإلنترنت 
بــعــنــوان »االبــتــكــار فــي مــجــال املــدفــوعــات 
وإدارة النقد« في 3 أكتوبر 2021، بحضور 
ــار شــــركــــات الــبــرمــجــيــات  ــبـ مــمــثــلــن مــــن كـ
والتكنولوجيا في قطر ملناقشة األساليب 
املبتكرة واملستحدثة في مجال املدفوعات 

وإدارة النقد.
ــنــــدوة، تـــحـــدث عــــاء عــزمــي  وفــــي بـــدايـــة الــ
أبــــو مــغــلــي، رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــخــدمــات 
املصرفية التجارية في بنك الدوحة قائا: 
»نــحــن فـــي بــنــك الـــدوحـــة مــلــتــزمــون دائــمــا 
بتقديم منتجات وحلول مصرفية مبتكرة 
الــشــركــات،  الـــكـــرام مــن  ومــائــمــة لعمائنا 
ويسعى البنك دائًما لبناء حلول مبتكرة 
الــخــدمــات واملنتجات  تساهم فــي تطوير 
ــــروع، وتـــعـــزيـــز إدارة  ــفــ ــ الــ تـــقـــدمـــهـــا  ــتــــي  الــ
العاقات مــع العماء، وتحديث منصات 
ــدم الـــقـــنـــوات  ــقــ ــة. كـــمـــا تــ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ ــة الـ الــــخــــدمــ
الرقمية لدينا أحدث املنتجات والخدمات 
املـــصـــرفـــيـــة لــلــعــمــاء األفــــــــراد والـــشـــركـــات 
واملؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. 
وتتضمن مجموعة منتجاتنا وخدماتنا 
ــــول الـــــرواتـــــب،  ــلـ ــ ــاقــــات الــــشــــركــــات وحـ بــــطــ
وأجهزة الصراف اآللي املخصصة إليداع 
ــكـــات  ــيـ كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مـــــن الــــنــــقــــد والـــشـ
الـــخـــدمـــات األخــــــرى لتلبية  وغـــيـــرهـــا مـــن 
احتياجات عمائنا املتزايدة باستمرار، 
وضمان إجراء معامات ناجحة وسريعة 
وموثوقة مع تقليل ساعات االنتظار أثناء 
ــراء املـــعـــامـــات؛ هـــذا ونــفــتــخــر بدعمنا  ــ إجـ
الــدائــم لعمائنا ومساعدتهم على تلبية 
ــا في 

ّ
مــتــطــلــبــاتــهــم املـــصـــرفـــيـــة. وقــــد تــمــكــن

اآلونــــة األخـــيـــرة مــن نــقــل مــعــظــم إجــــراءات 
مــعــالــجــة الـــرواتـــب إلـــى الــقــنــوات الــرقــمــيــة. 
عاوة على ذلك، تتم اآلن معالجة ما يقرب 
ــــوال  مـــن 66٪ مـــن مــعــامــات تــحــويــل األمـ
رقـــمـــًيـــا، وبــالــتــالــي يــتــم تــجــنــب املــعــالــجــة 

الورقية واالتصال املادي.«
وخال كلمته، سلط الدكتور ر. سيتارامان، 
الــدوحــة، الضوء  الرئيس التنفيذي لبنك 
عــلــى أنــظــمــة املــدفــوعــات قــائــا: »يــجــب أن 
تــتــســم أنـــظـــمـــة املــــدفــــوعــــات بـــاالســـتـــخـــدام 
الــســلــس واآلمـــــن، وأن يــكــون هــنــاك املــزيــد 
مـــن عــمــلــيــات الــتــكــامــل والــــدمــــج بـــن تلك 
األنظمة. وتعد البيانات واملعلومات هي 
املـــورد األكــثــر قيمة وأهمية بالنسبة لنا؛ 
يـــزداد معدل اإلنفاق  هــذا ومــن املتوقع أن 
خــال املحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع. 
وتعد منصات الخدمات املصرفية بوابة 
ــدفــــوعــــات. وهـــنـــاك  ــواع جــــديــــدة مــــن املــ ــ ــ ألنـ
الــعــديــد مـــن الــتــحــالــفــات والـــشـــراكـــات بن 
شركة فيزا وشركات التكنولوجيا املالية 
تركز على رقمنة الخدمات املصرفية. هذا 
وتلعب شركات التكنولوجيا املالية مثل 
ــرايـــب، وهــيــدنــوت  ــتـ ــال، وسـ ــ ــاي بـ شـــركـــة بــ
دوًرا مهًما في مجال املدفوعات. وقد أدى 
التحول الرقمي الذي حدث بسبب جائحة 
كورونا إلى جعل أنظمة املدفوعات اليوم 
ــدد مـــتـــزايـــد من  ــدأ عــ أكـــثـــر أهــمــيــة حــيــث بــ
ــراء والـــتـــســـوق عبر  املــســتــهــلــكــن فـــي الــــشــ

اإلنترنت«.
ــنـــاول الـــدكـــتـــور ر. ســـيـــتـــارامـــان في  كــمــا تـ
حــديــثــه مـــجـــاالت الـــتـــطـــور فـــي املــعــامــات 
قـــائـــا:  الـــنـــقـــد  ــة إدارة  ــمـ املـــصـــرفـــيـــة وأنـــظـ
»تــتــمــثــل املــعــامــات املــصــرفــيــة األســاســيــة 
الـــتـــجـــاري.  ــقـــد والـــتـــمـــويـــل  ــنـ الـ فــــي إدارة 
وينصب التركيز اآلن بشكل رئيسي على 
الــســيــولــة وإدارة األمـــن  الـــتـــجـــارة وإدارة 
الــتــنــبــؤ حــالــيــا بالتدفقات  الــرقــمــي. ويــتــم 
الــنــقــديــة لــلــمــؤســســات والـــشـــركـــات بشكل 
دقيق وفعال. هــذا وبإمكان التكنولوجيا 
 مــــســــاعــــًدا فــي 

ً
ــا ــامــ الـــرقـــمـــيـــة أن تـــكـــون عــ

نـــطـــاق  ــع  ــيــ الـــنـــقـــد وتــــوســ تـــطـــويـــر إدارة 
املعامات املصرفية. هذا وتتوفر الحلول 
املصرفية املحلية والدولية بطريقة آمنة 
وموثوقة وفعالة، حيث إنها تساهم في 

إدارة معاماتك وحساباتك املصرفية عن 
بعد وبكفاءة. وتمّكنك كذلك حلول النقد 
مــن مــراقــبــة حــســابــات مــؤســســتــك بــكــفــاءة 
لتحسن إدارة السيولة وتسهيل قــرارات 

االستثمار«.
ومن جانبه، تحدث أمجد زوياني، املدير 
اإلقــلــيــمــي لــشــركــة بـــروجـــرس ســوفــت قطر 
ــاك تـــحـــول هـــائـــل فــــي أنــظــمــة  ــنــ ــائــــا: »هــ قــ
املــــدفــــوعــــات فــــي قـــطـــر، ويـــجـــب أن تــكــون 
املــؤســســات املــالــيــة جــاهــزة لــهــذا الــتــحــول 
لدعم عماء الخدمات املصرفية للشركات. 
ــوقــــت اآلن لــتــبــنــي األنــظــمــة  وقـــــد حـــــان الــ
الرقمية وحلول املدفوعات لتحقيق الرؤية 
الكلية للدولة. وقد عزمنا على تنفيذ هذا 
األمر منذ اليوم األول وسنستمر فيه حتى 
الــهــادفــة إلى  تحقيق رؤيـــة قطر الوطنية 

خلق مجتمع رقمي بحلول عام 2030«.
وقـــد ألــقــى كــايــد روزانـــوفـــســـكـــي، رئــيــس 
قـــســـم حــــلــــول األعـــــمـــــال، فــــي شــــركــــة فــيــزا 
فـــي مــنــطــقــة أوروبـــــــا الـــوســـطـــى والـــشـــرق 
األوسط وأفريقيا كلمة في الندوة قائا: 
»هناك العديد من االتجاهات الرئيسية 
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى أنــظــمــة املـــدفـــوعـــات في 
منطقتنا، ومـــا يخبرنا بــه عــمــاؤنــا هو 
 تــســاعــد فـــي إدارة 

ً
ــريـــدون حـــلـــوال أنــهــم يـ

تــهــا  ــات، وزيــــــــادة كــفــاء ــدفــــوعــ مـــخـــاطـــر املــ
الــدفــع.  والعمل كــذلــك على تعزيز أنظمة 
وهذه االتجاهات هي الركائز التي نبني 

حلولنا عليها«.
وفــي الــخــتــام، قــام سمعان أبــوديــة، املدير 
اإلقليمي لشركة »إن سي آر« بإلقاء كلمة 
قـــائـــا: »عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــاملــنــا يشهد 
الــدفــع الرقمي املتمثلة  العديد مــن حــلــول 
فــي املحافظ والتطبيقات الرقمية، إال أن 
الــوســائــل االعــتــيــاديــة ال تـــزال تلقى إقباال 
أيضا؛ هذا ويجب علينا تحسن وتطوير 
عــمــلــيــاتــنــا الــتــشــغــيــلــيــة لــتــحــقــيــق نــمــوذج 
تكلفة يمكن التنبؤ به مع العمل كذلك على 

االرتقاء بتجربة العماء وتعزيزها.«
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