تعيين "إس إيه بي" لتعزيز نظام "سداد" للمدفوعات اإللكترونية
مؤسسة النقد العربي السعودي تتخذ خطوات جديدة لتحسين كفاءة دفع الفواتير
الرياض ،المملكة العربية السعودية
أعلنت اليوم مؤسسة النقد العربي السعودي عن عزمها تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الدفع اإللكتروني للفواتير في المملكة ،بعدما عيّنت المؤسسة ،وهي المصرف المركزي للمملكة
العربية السعودية ،شركة "إس إيه بي" ،عمالقة برمجيات األعمال العا لمية ،لتحديث المكتب الخلفي لنظام "سداد" للمدفوعات أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي ،وهو نظام
مركزي لعرض الفواتير والمدفوعات األخرى ودفعها إلكترونياً ،بُغية تسهيل عملية دفع الفواتير والمدفوعات األخرى وتسريعها عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة .
وستعم ل "إس إيه بي" على تحديث أنظمة "سداد" وتجهيزها بأحدث التقنيات ،من أجل االرتقاء بها إلى مستويات أعلى من السرعة والدقة عالوة على تحسين العمليات الداخلية
للنظام ضمن نطاق واسع .ويم ّكن نظام "سداد" المواطنين في المملكة من دفع مجموعة واسعة من الفواتير في جميع البنوك العاملة في المملكة .
ومن المقرر أن يشهد المشروع تقديم "إس إيه بي" أول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لمصرف مركزي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ويشتمل نظام "إس إيه بي"
الجديد على إمكانيات إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية ،عالوة على معلومات األعما ل ودعم خدمات تقنية المعلومات .ويهدف المشروع بالنهاية إلى تقديم تكامل سلس بين
المعلومات والعمليات يجمع كل أقسام "سداد" ،ويتيح وصوال ً سهالً إليها ،وأتمتة سير العمل على المستوى المؤسسي ،وخفض التكلفة الكلية للتملك .
ويم ّكن الربط عبر النظام "سداد" مصدري الفواتير من جمع الدفعات إلكترونيا ً عبر القنوات البنكية في المملكة ،والتي تض ّم  9,435جهاز صراف آلي و 1,442فرعا ً للبنوك،
عالوة على الصيرفة عبر كل من الهاتف واإلنترنت ،وهو ما يم ّكن أي شخص من استخدام "سداد" دون الحاجة إلى تسجيل ومن أي مكان في العالم .
وقد أعرب أحمد ا لفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" بالمملكة ،عن شعور شركته بالفخر إلسهامها في تطوير النظام "سداد" ،الذي لطالما قدم خدمات فعالة ومرنة لسكان
المملكة .وقال" :تدرك مؤسسة النقد العربي السعودي قيمة االبتكار ومواصلة التطوير ،وبوسعنا معا ً أن نبني منصة تتسم ب الكفاءة على جميع الصعُد ،سواء في الوقت الراهن أو
حتى في المستقبل البعيد ".

يُشار إلى أن "إس إيه بي" تتمتع بسج ّل حافل في التقنيات الخاصة بالخدمات المالية ،وقد عيّنت القطاع المالي كهدف استراتيجي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل
السنوات القادمة ،مستثمرة الكثير في الموظفين والحلول والشركاء تلبية للحاجات الملحّ ة .وتدعم "إس إيه بي" حاليا ً أكثر من  5,700عميالً ماليا ً حول العالم ،بينهم  3,900في
القطاع المصرفي موزعين على  120بلداً .وتتولى حلول "إس إيه بي" حاليا ً إدارة ما يزيد عن  100مليون حساب مصرفي نشط ،مع  75مليون حساب تحت التشغيل ،و300
مليون مطالبة .
نبذة عن إس أيه بيSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  251,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.
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