
نافذة واحدة: واجهة مفردة إلدارة السيولة النقدية 
العالمية حول العالم، وحلول شبكات التوريد 

واألسواق العالمية

مراقبة العمليات المالية: تتّبع المعامالت 
والذمم المالية والسيولة النقدية

تحليالت فورية: أدوات مرنة إلعداد التقارير وإدارة 
التدفقات النقدية وعمليات التوريد

المرونة: واجهة مستخدم قابلة للتخصيص مع 
خيار ”HSBCnet“ باللغة والمنطقة الزمنية 

المفضلة

المزايا الرئيسية

التوجهات المالية الرقمية في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

المزايا األمنية:

المصدر: فورتومو، إتش إس بي سي
*تخضع جميع المنتجات وعروض الخدمات في ’إتش إس بي سي‘ لمدى األهلية.

صدر عن:
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود فرع اإلمارات العربية المتحدة، ص.ب. 66، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، الخاضع للتنظيم من قبل بنك اإلمارات العربية المتحدة المركزي ألغراض هذا العرض الترويجي وإلى التنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية

تم التوزيع من قبل:
بنك HSBC مصر ش.م.ع.، ص.ب. 124، المعادي، القاهرة، مصر، خاضع للتنظيم من قبل البنك المركزي المصري.

بنك HSBC عمان ش.م.ع.ع.، ص.ب. 1727، الرمز البريدي 111، مركز بريد السيب، سلطنة ُعمان، الخاضع للتنظيم من قبل بنك ُعمان المركزي وهيئة سوق المال، سلطنة ُعمان
© حقوق النشر محفوظة لبنك HSBC الشرق األوسط المحدود 2020. جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أو تخزين أو توزيع أي جزء من هذا المستند بأي شكل من األشكال دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك HSBC الشرق األوسط المحدود.

خصائص أمنية متكاملة ومتعددة 
المستويات

نظام تنبيه تتم إدارته مركزياً

استرجاع للعمليات التشغيلية 
واألعمال

مزايا مستوى الوصول، وأدوات سجل 
النشاط وتوقيت الجلسات

خدمات دعم متميزة: تحسينات مركزية وتلقائية 
ومجدولة، ما يعني االستغناء عن تحميل أي 

تحديثات للبرنامج

دعم العمالء: موارد تدريب عبر اإلنترنت ودعم 
عبر الهاتف باللغة المفضلة

الوصول: خدمات عبر االنترنت تضمن إمكانية 
الوصول من دول عديدة حول العالم

التكامل: يمكن تحقيق التوافق بين التطبيق 
ونظم اإلدارة الداخلية للخزينة ونظم تخطيط 

موارد الشركة

%29.80
معدل الحصة النقدية المتوقعة للناتج المحلي 

اإلجمالي في الشرق األوسط بحلول عام 2021

56.8
عدد أجهزة الصراف اآللي لكل 100 ألف شخص 

في الشرق األوسط

%9.10
معدل النمو السنوي المركب المتوقع 

الستخدام النقد في الشرق األوسط في الفترة 
بين عامي 2021-2016

األتمتة: جدولة المدفوعات للعمليات الفورية 
أو المستقبلية. بمجرد إعدادها، يتم تنفيذ 

المدفوعات بشكل تلقائي على أساس متكرر

المعامالت الخارجية: خدمة صرف العمالت 
األجنبية للمدفوعات الخارجية

 :HSBCnet
منصة رقمية متكاملة للشركات العالمية

إصالحات لتحفيز تنمية الخدمات المصرفية 
الرقمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

صّوت مجلس النواب المصريّ لصالح قانون 
المدفوعات اإللكترونية في مارس 2019

أطلق مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركزي برنامجاً جديداً لتطوير المدفوعات 

الرقمية

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي 
نظام ”سداد“ اإللكتروني للمدفوعات في إطار 

المساعي لتعزيز االقتصاد السعودي 

تركز االستراتيجيات طويلة األجل في كل من 
سلطنة ُعمان والمملكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية المتحدة على تطوير 
الخدمات الرقمية والتقنيات المالية


