لنشر الفوري

.......................................................................................
المصارف العالمية الكبرى تبدأ العمل بخدمة "سويفت" الجديدة لالبتكار في
المدفوعات العالمية في تعامالتها المصرفية
.......................................................................................
مدراء الخزانة في الشركات حول العالم يستفيدون حالياً من تجربة أفضل للمدفوعات العابرة للحدود
بروكسل 16 ،فبراير  – 2017أعلنت "سويفت" اليوم أن المصارف العالمية بدأت العمل بخدمة "سويفت"
الجديدة لالبتكار في المدفوعات العالمية ( )global payments innovation (gpi) serviceفي تعامالتها
تم إطالقها في يناير  2017إلنجاز المدفوعات الفورية حول العالم .ويستخدم كل من بنك "إيه
المصرفية والتي ً
بي إن أمرو" وبنك الصين وبنك "بي بي في إيه" و "سيتي" و"دانسك بنك" و"دي بي إس بنك" و"بنك الصين
الصناعي والتجاري" و"آي إن جي بنك" و"غنتيسا سانباولو" و"نورديا بنك" و"ستاندرد تشارترد بنك" و"يونيكريديت"
خدمة "سويفت" الجديدة لالبتكار في المدفوعات العالمية حيث تتبادل هذه المصارف المدفوعات عبر  60بلداً.
وستتبعها مصارف إضافية كثيرة خالل األشهر القادمة.
قال كريستيان سرافيدس ،المسؤول التسويقي األول لدى "سويفت"" :نحن سعداء بأن خدمة ’سويفت‘ لالبتكار في
حسن تجربة إجراء المدفوعات العابرة للحدود
المدفوعات العالمية أصبحت في طور االستخدام حالياً وهي تُ ّ
بالنسبة لمدراء الخزانة في الشركات .لقد تعهّد القطاع المالي العالمي منذ عام مضى بتحسين تجربة إجراء

المدفوعات العابرة للحدود بشكل كبير واليوم نحن نشهد محطة فارقة هامة في اإليفاء بهذا التعهّد .وهذا اإلنجاز
يبرهن على قدرة ’سويفت‘ والقطاع المالي على التعاون واالبتكار وطرح حلول جديدة على نحو سريع".

هذا وقد أعلنت عدة مؤسسات مالية في المنطقة العربية ،بما في ذلك بنك المشرق في دبي وبنك التضامن
اإلسالمي الدولي عن نيتهما تبني "خدمة االبتكار في المدفوعات العابرة للحدود" من "سويفت".
محرم رئيس منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا لدي "سويفت"" :تساعد ’سويفت‘ على إحداث تغيير
قال خالد ّ
حقيقي في القطاع المالي من خالل دعمها للمصارف في منطقة الشرق األوسط وتمكينها من تقديم معايير

جديدة في مجال المدفوعات العابرة للحدود لعمالئها .إن مستقبل المدفوعات بات حاض اًر اآلن و’سويفت‘ هي
في قلب هذا المستقبل".

تُم ّكن خدمة "سويفت" لالبتكار في المدفوعات العالمية المصارف من تقديم خدمة مدفوعات أسرع وأكثر شفافية
للمدفوعات العابرة للحدود فضالً عن إمكانية تتبع تلك المدفوعات .فآلية التتبع المبتكرة الجديدة الخاصة بهذه
الخدمة تسمح للمصارف بتزويد مدراء الخزانة في الشركات بصورة شاملة في الزمن الحقيقي عن وضع
مدفوعاتهم ،بما في ذلك إصدار تأكيدات بالوصول عندما يتم إيداع المدفوعات في حسابات المستفيدين .كما
يتم تحويلها إلى الجهة المستفيدة دون
ويضمن مدراء الخزانة اآلن بأن معلومات الحوالة ،مثل مرجعيات الفواتيرّ ،

أي تغيير أو تعديل .هذا وستد ّشن "سويفت" كذلك أداة "مراقب خدمة االبتكار في المدفوعات العالمية" ( gpi
 )Observerوهي عبارة عن أداة لضمان الجودة تتولى مراقبة التزام المشاركين في الخدمة بقوانين "."gpi
تقوم "سويفت" حالياً بتصميم المرحلة التالية من "خدمة االبتكار في المدفوعات العابرة للحدود" والتي ستتضمن
خدمات رقمية إضافية لتحسين تجربة المدفوعات العابرة للحدود ،مثل خدمة بيانات مدفوعات غنية.
صرح ويم ريميكرز ،رئيس "خدمة االبتكار في المدفوعات العابرة للحدود" لدى "سويفت"" :يرغب العمالء بالمزيد
ّ
من التأكيد والشفافية وقابلية التتبع في مدفوعاتهم العابرة للحدود .خدمة سويفت لالبتكار في المدفوعات العابرة

تتوسع
للحدود تتيح ذلك اآلن .وبانضمام ما يقرب من  100مصرف رائد للتعامالت إلى الخدمة ،نتوقع أن
ّ
ولتقدم خصائص جديدة وخدمات دفع إضافية".
الخدمة بشكل سريع لتشمل المزيد من المصارف ّ

وبالتوازي مع ذلك ،تدرس "خدمة االبتكار في المدفوعات العابرة للحدود" تطبيق تقنية دفاتر الحسابات الموزعة
لتسوية حسابات ( Nostroالحسابات المملوكة للمصارف بعمالت أجنبية لدى مصارف أخرى) في الزمن
تم اإلعالن عن إثبات المفهوم في شهر يناير .2017
الحقيقي .وقد ّ
لمعرفة المزيد ،زوروا موقع swift.com/gpi
####
نبذة عن "سويفت"
ازود
"سويفت" هي مؤسسة تعاونية مملوكة ألعضائها من المصارف والمؤسساات المالياة ،وهاي الماوفر ال ارئاد فاي العاالم للخادمات اآلمناة للت ارسال الماالي .نحان ن ّ

قطاعنااا بمنصااة للت ارساال وبمعااايير للتواصاال ،كمااا نقا ّادم منتجااات وخاادمات لتسااهيل النفاذيااة والتكاماال والتعريااف والتحلياال واالمتثااال لقاوانين الجارائم الماليااة .تصاال

منصتنا لالتصاالت ومنتجاتنا وخدماتنا ما بين أكثر من  11,000مؤسسة مصرفية ومؤسسة لألوراق المالية وبنى تحتية لألسواق المالياة وشاركة فاي أكثار مان

 200دولاة قواقليمااً ،ممااا يتايح لهاام التواصال بشاكل آماان وتباادل الرسااائل المالياة المعيارياة بشااكل آمان وموثااوق .وباعتبارناا الماوفر الموثااوق باه ،فنننااا نسااعد فااي
تيسير تدفقات األموال على الصعيدين العالمي والمحلاي كماا نادعم التجاارة والتباادل التجااري فاي كال أنحااء العاالم .إنناا نساعى دومااً لتحقياق االمتيااز فاي مجاال
مقرهاا الرئيساي فاي بروكسال ،تساهم
التشغيل كما نبحث باستمرار عن وسائل لخفض التكاليف والحد من المخاطر والتخلّص من أوجه القصاور التشاغيلية .ومان ّ
الحوكمة والمراقبة التي تتبعها "ساويفت" حاول العاالم فاي تعزياز الطاابع الحياادي والادولي لهيكلهاا التعااوني .تضامن شابكة مكاتاب "ساويفت" المنتشارة حاول العاالم

تواجداً فعاالً ونشطاً لها في كل المراكز المالية الكبرى.
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