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غادة اجلربوع،

رئي�س ال�سيولة العاملية
و�إدارة النقد يف البنك
ال�سعودي الربيطاين (�ساب)

الن�س كاواجوت�شي،

الرئي�س التنفيذي ورئي�س �إدارة
امل�صرفية العاملية وال�سيولة العاملية
و�إدارة النقد يف HSBC

حتتل اململكة العربية ال�سعودية موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا على مفرتق طرق �أوروبا و�آ�سيا و�أفريقيا حيث اعتمدت تاريخي ًا على جذورها التجارية واحتياطياتها
النفطية لدفع عجلة النمو االقت�صادي .اليوم تقوم احلكومة ال�سعودية بتنفيذ خطط ومبادارات خللق اقت�صاد رقمي متنوع كجزء من خطة مل�ستقبل �أف�ضل،
لذلك ف�إن هذا الع�صر الرقمي اجلديد يوفر فر�ص فعالة لت�شكيل م�ستقبل م�ستقر ملدراء اخلزينة العاملني يف ال�شركات ال�سعودية �أو ال�شركات التي لديها خطة
للتو�سع يف ال�سعودية.
تقف اململكة العربية ال�سعودية حالي ًا على �أعتاب تنمية اجتماعية واقت�صادية كجزء من
ر�ؤية  2030التي �أطلقها ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان يف عام  2016والتي تركز
على حتويل اململكة العربية ال�سعودية من اقت�صاد معتمد على النفط �إىل قاعدة رقمية
للتجارة العاملية واالبتكار واال�ستثمار.1

وال�سيولة العاملية و�إدارة النقد يف �« ،HSBCإن احلكومة ال�سعودية تدرك �أهمية البنية
التحتية الرقمية املتطورة جلذب امل�ستثمرين وتعزيز املركز التناف�سي 3و تنويع اقت�صاد
الدولة حيث �أن  42يف املائة 4من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة يت�شكل حالي ًا من
�صناعات النفط والغاز».

تتمثل �أحد الركائز الأ�سا�سية لهذه الر�ؤية يف برنامج التحول الرقمي احلكومي والذي
يهدف �إىل بناء حكومة وجمتمع و اقت�صاد رقمي مع �صناعة قائمة على الثورة  2ال�صناعية
الرابعة ،وكما ذكر الن�س كاواجوت�شي ،الرئي�س التنفيذي ورئي�س ادارة امل�صرفية العاملية

و ي�شري ال�سيد الن�س كاواجوت�شي بالقول�« :إن التقنيات التكنولوجية للتحول الرقمي التي
يتم �إدخالها كجزء من الثورة ال�صناعية الرابعة متثل فر�صة تقدر بـ  1مليار ريال �سعودي
وهي ن�سبة ت�صل �إىل  4يف املائة �سنو ًيا من الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي �سنو ًيا
بحلول عام  52030وهو جانب واحد فقط من التحول الرقمي».

1 https://vision2030.gov.sa/en
2 https://www.mcit.gov.sa/en/media-center/news/99864
3 https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/417
4 https://www.indexmundi.com/saudi_arabia/economy_profile.html
5 http://www.middle-east.atkearney.com/documents/787838/17626351/1-Realizing+the+Benefits+of+4IR+Future+of+Production+in+KSA.pdf/01c9689d-3e42-cafd-2ce2
dd90012b68d3
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ق�صة �ساب
�ساب هو �أحد رواد مقدمي اخلدمات امل�صرفية يف اململكة العربية ال�سعودية و�شركة زميلة ملجموعة .HSBC
يزود �ساب عمالءه من ال�شركات ب�أف�ضل حلول �إدارة النقد وال�سيولة من خالل �شراكته الفريدة مع جمموعة  HSBCحيث يدعم تو�سع ال�شركات املحلية يف ال�شرق الأو�سط وعامليا،
وي�ساعد �أي�ض ًا عمالء  HSBCمن مناطق جغرافية �أخرى على التو�سع جتاريا يف اململكة العربية ال�سعودية يف نف�س الوقت بطريقة مب�سطة التختلف عن ماهي عليه يف بلد
العميل الأم.
ويجدر بالذكر ب�أنه قد مت اختيار �ساب على مدى ت�سع �سنوات كـ «�أف�ضل بنك لإدارة النقد يف اململكة العربية ال�سعودية» من قبل يوروموين حيث ي�ستمر �سـاب مبوا�صلة هذا النجاح
من خالل االبتكارات الرقمية.
*اجلوائز املكت�سبة - 2018 & 2015 - 2008 :يورومني مل تدرج هذه القائمة يف جوائز عام & 2016

2017

من فكرة �إىل �إجناز
ويتطلب التحول الرقمي يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل �أكرث بكثري من جمرد رغبة يف
التكيف مع التقنيات اجلديدة ،حيث متهد احلكومة الطريق للتغيري من خالل وحدة
التحول الرقمي ،وتعلق ال�سيدة غادة اجلربوع ،رئي�س ال�سيولة العاملية و�إدارة النقد يف
البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب):
«�إن هذا االمتياز هو احلا�ضن والداعم ملجموعة من برامج التحول الرقمي حيث ت�ساهم
وحدة التحول الرقمي الوزارات احلكومية و�أ�صحاب ال�شركات اخلا�صة يف �إن�شاء نظام
رقمي وطني متنا�سق».
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن احلكومة ال�سعودية تقود التحول الرقمي من خالل و�ضع �أهداف
طموحة لها ب�شكل خا�ص وللدولة ب�شكل عام ،وكما ت�شري ال�سيدة غادة اجلربوع «هناك
هدف طموح للمملكة العربية ال�سعودية لت�صبح رائدة يف جمال احلكومة الإلكرتونية يف
ال�شرق الأو�سط بحلول عام  2030و�أن يتم ت�صنيفها �ضمن �أف�ضل خم�س حكومات

�إلكرتونية على م�ستوى العامل خالل هذا الإطار الزمني املحدد» ،وحتى يتم و�ضع حجم
هذا التحدي يف ال�سياق فقد احتلت الريا�ض املرتبة الثالثني يف م�سح احلكومة الإلكرتونية
الذي �أجرته الأمم املتحدة 7يف عام  ،2018وحيث �أن دبي قد احتلت املرتبة ال�ساد�سة
ع�شر ،لذا ف�إن املرحلة امل�ستقبلية لي�ست �سهلة على الإطالق.8
6

وميكن القول ب�أن الهدف الأكرث طموحا املن�صو�ص عليه يف ر�ؤية  2030والأكرث �صلة
ملدراء اخلرينة يف ال�شركات هو الدفع جمتمع غري نقدي ،ويف هذا ال�سياق تعلق ال�سيدة
غادة اجلربوع بالقول�« :إن الربنامج ملتزم بزيادة احلواالت غري النقدية من  18يف املائة
يف عام � 2016إىل  28يف املائة بحلول عام .»92020

6 http://www.arabnews.com/news/top-5-ranking-saudi-e-government-2030
7 http://www.arabnews.com/node/1344196/saudi-arabia
8 https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2018-survey/e-government%20survey%202018_final%20for%20web.pdf
9 https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/1472
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و ي�شري ال�سيد الن�س كاواجوت�شي« :تبذل احلكومة ال�سعودية وم�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي والبنوك التجارية يف املنطقة جهودًا كبرية لدعم املدفوعات الإلكرتونية و حتفز
التغيري يف طريقة التفكري نحو التجارة الرقمية» ،ولذلك فقد �أ�صبحت بطاقات الدفع �أكرث
�شعبية يف اململكة مع وجود ما يزيد عن  29مليون بطاقة ت�ستخدم الآن ،10حيث قدمت
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( )SAMAيف نوفمرب  2016خدمة دفع منخف�ضة
التكلفة ،ت�سمى «مدى �أثري» يف حماولة لزيادة تعزيز ا�ستخدام بطاقات الدفع وتقليل
االعتماد على النقد.11
ويف �أبريل � ،2018أعلنت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي � ً
أي�ضا �أنه ميكن الآن ا�ستخدام
بطاقات الدفع للت�سوق عرب الإنرتنت ،12حيث ت�شري ال�سيدة غادة قائلة« :مع ارتفاع
املحافظ الإلكرتونية ،ف�إن هذا �سيعطي دفعة كبرية للتجارة الإلكرتونية يف اململكة والتي
من املتوقع �أن تكون بقيمة  22مليار دوالر بحلول عام  ،132022و يف املقابل ف�إن تزايد
من�صات التجارة الإلكرتونية اجلديدة مثل نون .كوم� ،سي�ساهم يف ت�شجيع امل�ستهلني على
ا�ستخدام الدفع الإلكرتوين والت�سوق عرب الإنرتنت ،وما يدعم ذلك �أن ن�سبة  51باملائة
من ال�سكان باململكة تقل �أعمارهم عن � 25سنة 14ويعتمدون ب�شكل كبري على ا�ستخدام
الأجهزة الذكية».
وعلى الرغم من �أن ابتكارات املدفوعات احلديثة متيل �إىل الرتكيز على امل�ستهلكني يف
اململكة العربية ال�سعودية� ،إال �أن املناف�سة املتنامية من ال�شركات املتخ�ص�صة يف املجال
الرقمي وا�ستعداد البنوك التجارية �إىل االبتكار جعلتنا نرى التحول الرقمي ايحدث حاليا
يف ال�شركات � ً
أي�ضا.

10 https://www.menabytes.com/saudi-debit-card-online-shopping/
11 http://www.sama.gov.sa/en-US/News/Pages/news08112016.aspx
12 https://www.menabytes.com/saudi-debit-card-online-shopping/
13 https://www.menabytes.com/saudi-debit-card-online-shopping/

اخلزينة القادمة
قدم �ساب حلول خمت�صة بال�سيولة و�إدارة النقد االلكرتونية للحكومة ال�سعودية �ضمن
�إطار املجاالت التي �أظهر فيها �ساب ابتكار ًا رقمي ًا بالتعاون مع خربات حملية خمت�صة،
وتعلق ال�سيدة غادة اجلربوع « على �سبيل املثال ي�أتي التعاون مع الهيئة العامة للموانئ
�أحد �أبرز ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات احلكومية يف هذا املجال ،حيث �أن�ش�أ �ساب نافذة الدفع
املوحدة لتوفريخدمة دفع وحت�صيل الر�سوم من جميع الأطراف املتعاملة مع الهيئة العامة
للموانئ بطريقة مبتكرة من خالل متويل املحافظ بالنقد االلكرتوين عن طريق احل�سابات
االفرتا�ضية ،حيث تعمل بفاعلية على توفري الوقت امل�ستغرق يف موازنة املدفوعات الواردة
و متكنها من رفع كفاءة و�سرعة عمليات و�أعمال التخلي�ص اجلمركي».
وكجزء من ر�ؤية  2030لإن�شاء مدينة رقمية ف�إن �ساب ي�ساعد �أي�ض ًا �شركات النقل
على تبني حلول مبتكرة عن طريق الهواتف النقالة مع �إمكانيات التحويل دون االت�صال
بالإنرتنت ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن مدراء اخلزينة يف القطاعات الأخرى �أ�صبحوا �أكرث
ارتياحا ال�ستخدام الهاتف املتنقل واال�ستفادة من ميزات من�صة �ساب الآمنة للهواتف
ً
للموافقة على املدفوعات من خالل هواتفهم.
يعمل �ساب حالي ًا على االبتكار يف حتويل الأموال للخارج حيث ت�شري ال�سيدة غادة بالقول
«تعترب اململكة العربية ال�سعودية واحدة من �أكرب �أ�سواق احلواالت املالية يف العامل ،لذا ف�إن
الرتكيز الرئي�سي يكمن يف حت�سني احلواالت املالية للخارج مما يجعلها �أرخ�ص و�أ�سرع
لعمالئنا من ال�شركات ،و يف الوقت الذي تعمل فيه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على
حت�سني املدفوعات الفورية املحلية والتحقق يف �إمكانية �إجراء معامالت خارجية التي
ت�صل يف نف�س الوقت مع دولة الإمارات العربية املتحدة 15با�ستخدام عملة م�شفرة ،ف�إننا
حري�صون على تقدمي مدفوعات فورية على نطاق عاملي يف �أقرب وقت ممكن ،حيث �أن
�ساب هو واحد من البنوك الثالثة التي اختارتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الختبار
االت�صاالت مع  Rippleللحواالت الفورية اخلارجية با�ستخدام تقنية »blockchain
التي متت يف دي�سمرب .2018

14 https://www.huffingtonpost.com/joseph-braude/ surveying-saudi-arabias-y_b_12619198.html
15 https://www.ccn.com/uae-and-saudi-arabian-central-banks-to-jointly-launch-a-cross-border-cryptocurrency/
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خدمات متطورة عرب احلدود
و كجزء من عالقة �ساب املتينة مع جمموعة  ،HSBCيعلق ال�سيد الن�س كاواجوت�شي:
“عمالء �ساب من ال�شركات قادرون على اال�ستفادة من العمل الذي تقوم به HSBC
جنب ًا �إىل جنب مع مبادرة  SWIFTيف ابتكار املدفوعات العاملية ،و هذا يعني �أن عمالئنا
يف اململكة العربية ال�سعودية يح�صلون على �أف�ضل اخلدمات ،حيث ميكنهم اال�ستفادة
من املعرفة املحلية لدى �ساب والو�صول �إىل م�شاريع مبتكرة عاملية من خالل جمموعة
 HSBCوخرباتها يف التحول الرقمي الرائد يف الأ�سواق يف جميع �أنحاء العامل مبا يف
ذلك خمتربات االبتكار لدى .”HSBC
ومن الأمثلة اجلديرة بالذكر على مزايا �شراكة �ساب املتينة مبجموعة  ،HSBCهو
قدرتها على اال�ستفادة من برنامج التحول الرقمي لل�شركات ( )DTCمن خالل من�صة
 HSBCnetكو�سيلة لتقدمي خدمات �إلكرتونية رقمية متطورة للعمالء يف اململكة العربية
ال�سعودية والتي توفر من�صة موحدة لإدارة النقد من �أي مكان.
وي�ضيف ال�سيد الن�س كاواجوت�شي“ :بالإ�ضافة �إىل توفري احتياجات البيانات امل�ؤ�س�سية
املتطورة من خالل ا�ستخدام واجهات برجمة التطبيقات ( ،)APIsيوفر ً � DTC
أي�ضا
جتربة امل�ستخدم املوحدة التي تطلبها حالي ًا ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،باال�ضافة �إىل
م�ساهمة االبتكارات مثل  DTCيف ت�سهيل الطريق نحو التح�سينات امل�ستقبلية و�إدماج
احللول التكنولوجية من خالل من�صاتنا” وهذا يجعل مقرتحاتنا املحلية والعاملية مقنعة
للعمالء املحليني والعامليني”.
وت�ضيف ال�سيدة غادة اجلربوع “�إن العالقة بني �ساب و  HSBCهي بالت�أكيد طريق ذو
اجتاهني حيث �أن لدى �ساب خربة كبرية يف الدفع بالبطاقات ،يف حني �أن هذا مل يكن
نقطة تركيز لـ  ،HSBCومن خالل معرفة �ساب يف هذا املجال ،ف�إن  HSBCتتطلع الآن
�إىل اال�ستفادة من خربة و قدرات �ساب يف البطاقات يف جميع �أنحاء ال�شرق الأو�سط
حيث تقوم  HSBCبتقييم �أف�ضل حللول �ساب مثل بطاقة الرواتب املدفوعة م�سبق ًا
و�أجهزةالإيداع النقدي من �أجل امل�صالح املتبادلة للعمالء من ال�شركات يف املناطق
اجلغرافية الأخرى”.
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حان الوقت للرحلة
ً
ً
تعلق ال�سيدة غادة اجلربوع« :لقد لعب �ساب دورا ن�شطا يف التحول الرقمي داخل اململكة
العربية ال�سعودية ل�سنوات عديدة وعلى الرغم من ذلك ف�إن التغيري اجلذري الذي تتطلبه
الر�ؤية  2030لن يحدث �إال مبجرد �أن حتت�ضن ال�شركات هذه االبتكارات الرقمية وتبد�أ
يف ن�شرها ب�شكل ا�ستباقي ،وحيث �أن بع�ض ال�شركات تعمل يف اململكة العربية ال�سعودية
منذ قرن تقري ًبا ف�إن هذا النوع من ال�شركات قد ي�ؤدي �أحيا ًنا �إىل مقاومة التغيري �أو قلة
الوعي حول كيفية تطور العمليات».
وي�ضيف ال�سيد الن�س كاواجوت�شي�« :إن التحول الرقمي الذي يحدث يف اململكة يف ظل ر�ؤية
 2030هو احلافز الأمثل ملدراء اخلزينة من ال�شركات لتقييم مكان عملياتهم يف الوقت
احلايل ومقارنتها باملقايي�س املحلية والعاملية ،حيث ميكن �أن يعملوا مع �شركاءهم البنكيني
لتحديد الأدوات الرقمية ال�صحيحة مل�ساعدتهم على �إدارة �أعمالهم ب�شكل �أكرث فعالية
وحت�سني �سري العمل وزيادة ال�شفافية واال�ستفادة من املوارد واحلد من االحتيال وحت�سني
ر�أ�س املال العامل».
وي�ضيف ال�سيد الن�س كاواجوت�شي« :هناك منافع كبرية للتحول الرقمي م�ستقب ًال يف ما
يتعلق باخلزينة والتي ينبغي علينا �أخذها بعني االعتبار بالنظر �إىل تركيز اململكة العربية
ال�سعودية املتزايد على حتقيق اال�ستدامة يف �إطار الر�ؤية  ،2030فعلى �سبيل املثال ميكن
�أن ت�ساعد �إزالة الأوراق من عمليات اخلزينة على احلد من انبعاثات الكربون يف ال�شركة
بالإ�ضافة �إىل خف�ض التكاليف وحت�سني م�سارات التدقيق».
وت�شري ال�سيدة غادة اجلربوع بالقول�« :إن احلافز الأكرب للدخول يف التحول الرقمي يف
اململكة العربية ال�سعودية االن هو بكل ب�ساطة �أن التغيري حالي ًا يحدث بالفعل ،فامل�شاريع
التي قمنا بها مع ال�شركات املحلية والهيئات احلكومية تعك�س التحول الرقمي اجلديد
الذي ت�شهده اململكة العربية ال�سعودية ،حيث �أن مدراء اخلزينة الذين يف�شلون يف التحول
الرقمي بال�سرعة املطلوبة ،لن يعودوا قادرين على االت�صال بنظرائهم �أو �أن ترددهم يف
تبني التحول الرقمي ي�ضعف القدرة التناف�سية ال�شاملة ل�شركاتهم».
م�سريتهم الرقمية� ،سيوا�صل HSBC

ومن �أجل دعم مدراء اخلزينة يف ال�شركات يف
اال�ستثمار يف قدراته الرقمية يف جميع �أنحاء العامل حيث ي�ضيف ال�سيد الن�س كاواجوت�شي:
«�سنعمل جن ًبا �إىل جنب مع �ساب مل�شاركة �أف�ضل احللول الرقمية التي تتنا�سب مع ال�سوق
ال�سعودي ،وتقدمي الدعم ملدراء اخلزينة لل�شركات والهيئات لإدارة املخاطر التي يقدمها
النظام الرقمي اجلديد حمل ًيا وعامل ًيا على حد �سواء».
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