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شركة المدفوعات الخليجية
تأسســت شــركة المدفوعــات الخليجيــة بقــرار
المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة فــي دورتــه الســابعة والثالثيــن فــي شــهر
ديســمبر 2016م بمملكــة البحريــن والــذي ينــص علــى
تأســيس وبنــاء نظــام ربــط ألنظمــة المدفوعــات
بــدول المجلــس مــن خــال تأســيس شــركة مســتقلة
تملكهــا وتمولهــا البنــوك المركزيــة بــدول المجلــس
بــرأس مــال قــدره  / 180,000,000مائــة وثمانــون
مليــون ريــال ســعودي.
تقــدم شــركة المدفوعــات الخليجيــة منتجــات
وخدمــات متنوعــة لدعــم القطــاع المالــي فــي
المنطقــة وتمكيــن وجــود بنيــة تحتيــة متقدمــة
وموحــدة فــي المدفوعــات عبــر دول مجلــس
التعــاون الخليجــي .وذلــك مــن خــال وضــع أنظمــة
متماثلــة فــي مختلــف المياديــن بمــا فــي ذلــك نظــم
المدفوعــات الماليــة.
يقــع مقــر الشــركة الرئيســي فــي مدينــة الريــاض
بالمملكــة العربيــة الســعودية ،كمــا يوجــد لهــا فــرع
آخــر فــي مدينــة أبــو ظبــي باإلمــارات العربيــة المتحدة.
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أﻫﺪاﻓﻨﺎ

رؤﻳﺘﻨﺎ
أﻧﻈﻤـــﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸـــﺎرك ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳـــﺘﻘﺮار واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪول ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ
إﻧﺸـــﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ ﻋﻤـــﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـــﺔ ﺗﻮﻓﺮ
ً
ً
واﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎ
وﻓﻌـــﺎﻻ
آﻣﻨـــﺎ
ﻧﻈﺎﻣـــﺎ
ً
ً
ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋـــﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام
أﺣـــﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎت وأﻓﻀـــﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺎت
دوﻟﻴﺎ.
واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
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ﺗﺄﺳـــﻴﺲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴـــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺮﻧـــﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﺧﻴﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق
ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ.
ﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﻧﻈﺎم ﻳﺮﺑـــﻂ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺘﺴـــﻮﻳﺔ ﻟـــﺪول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌـــﺎون ﻟـــﺪول اﻟﺨﻠﻴـــﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت ﺗﺤﻮﻳـــﻞ وﺗﺴـــﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﺸﻐﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة.

04

اﻟﺘﻌـــﺎون ﻣـــﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤـــﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت.
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معالي خالد محمد بالعمى

معالي رشيد بن محمد معراج

األستاذ طاهر العامري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني

عضو مجلس اإلدارة
محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

الدكتور فهد بن عبدالله المبارك

سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني

معالي الدكتور محمد بن يوسف الهاشل

رئيس مجلس األدارة
محافظ مصرف البحرين المركزي

عضو مجلس اإلدارة
محافظ البنك المركزي السعودي

عضو مجلس اإلدارة
محافظ مصرف قطر المركزي

عضو مجلس اإلدارة
محافظ بنك الكويت المركزي
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د .صبري حامد العزعزي

الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة

سعادة األستاذ زياد بن بندر اليوسف

عضو مجلس اإلدارة
المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

عضو مجلس اإلدارة
المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في
مصرف البحرين المركزي

عضو مجلس اإلدارة
وكيل المحافظ للتطوير والتقنية
بالبنك المركزي السعودي

األستاذ بسام بن طارق الجمالي

األستاذ محمد بن جاسم الكواري

األستاذ عبد الله بن محمد الشطي

عضو مجلس اإلدارة
مدير شؤون البحوث وعمليات السوق
بالبنك المركزي العماني

عضو مجلس اإلدارة
مدير تنفيذي لقطاع الدين العام
والشئون المصرفية واإلصدار
بمصرف قطر المركزي

عضو مجلس اإلدارة
مدير إدارة األعمال المصرفية
ببنك الكويت المركزي
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األستاذ علي الحميدان

الرئيس التنفيذي

يشــغل األســتاذ علــي الحميــدان منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة المدفوعــات
ً
مديــرا
الخليجيــة ،وقبــل انضمامــه للشــركة عمــل فــي البنــك المركــزي الســعودي
لعــدد مــن اإلدارات كإدارة السياســات البنكيــة ،وإدارة اإلشــراف علــى أنظمــة
المدفوعــات ،ومديـ ً
ـرا لنظــام المدفوعــات ،باإلضافــة لإلشــراف علــى نظــم وتقنيــات
الضمانــات الماليــة والمخاطــر لنظــم المدفوعــات.
خــال فتــرة عملــه فــي البنــك المركــزي الســعودي شــارك فــي تأســيس وتصميــم
نظــم بنكيــة مختلفــة مثــل نظــام “ســريع” ،ومشــروع (آيبــان) ،ونظــام ربــط
المدفوعــات الخليجــي ،كمــا شــارك فــي إعــداد مجموعــة مــن السياســات البنكيــة
المحليــة والدوليــة فــي نظــم المدفوعــات ،ومثــل المركــزي الســعودي فــي عــدد
مــن اللجــان مثــل لجنــة بــازل لألنظمــة التحتيــة لألســواق ( )CPMIوشــارك فــي إعــداد
وثيقــة مبــادئ األســواق الماليــة ( ،)PFMIsوممثــا فــي لجنــة أســواق المــال CPMI
 ،– IOSCOولجنــة المدفوعــات لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وصنــدوق النقــد
العربــي .وعمــل عضـ ً
ـوا فــي مجموعــة البنــك الدولــي لوضــع معاييــر ومبــادئ الدفــع
اإلقليميــة وتكاملهــا وشــارك فــي مهــام فحــص أنظمــة المدفوعــات لعــدد مــن
الــدول بالمشــاركة مــع البنــك الدولــي.
يحمــل األســتاذ الحميــدان ماجســتير فــي علــوم أنظمــة المعلومــات مــن الجامعــة
األمريكيــة بواشــنطن ،باإلضافــة لعــدد مــن البرامــج التدريبيــة مثــل تطويــر المنتجــات
مــن كليــة هارفــرد لألعمــال – بوســطن ،وشــهادة فــي القيــادة التنفيذيــة لكبــار
المــدراء مــن (دوتشــه بنــك – نيويــورك) وكليــة فوســتر لألعمــال بجامعــة واشــنطن
ســياتل.
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انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة
المدفوعات الخليجية
الريــاض  17شــوال 1441هـــ الموافــق  09يونيــو
2020م واس ُعقــد اجتمــاع الجمعيــة التأسيســية
لشــركة المدفوعــات الخليجيــة والمكونــة مــن
محافظــي مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
وذلــك بعــد اســتكمال المتطلبــات القانونيــة لتأســيس الشــركة
وصــدور ســجلها التجــاري مــن قبــل وزارة التجــارة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية؛ علــى أن يكــون مقرهــا الرئيــس فــي مدينــة
الريــاض وفرعهــا فــي مدينــة أبــو ظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

نائبــا للرئيــس ,ثــم تنــاول المجتمعــون مناقشــة البنــود األخــرى

ألنظمــة المدفوعــات بــدول المجلــس ،وتفويــض مؤسســات

تــم االتفــاق علــى تشــكيل اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس وهمــا

وتمويــل المشــروع مــن خــال تأســيس شــركة مســتقلة...

المدرجــة فــي جــدول األعمــال واتخــذوا القــرارات المناســبة ،كمــا
اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المراجعــة والتدقيــق .واطلــع مجلــس

وبعــد االنتهــاء مــن أعمــال اجتمــاع الجمعيــة التأسيســية الــذي

اإلدارة علــى تطــور ســير العمــل لمرحلــة اختبــارات نظــام “آفــاق”

عقــد االجتمــاع األول لمجلــس اإلدارة والمشــكل مــن عضويــن

الخليــج العربيــة) ،والتــي ســتكون علــى مراحــل ،حيــث يتــم اآلن

عقــد عــن طريــق تقنيــة االتصــال المرئــي األحــد الماضــي ،تــم
مــن مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول المجلــس،

ووافــق المســاهمون فــي الشــركة فــي بدايــة االجتمــاع علــى
اختيــار محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي رشــيد بــن محمــد
المعــراج رئيســا للــدورة األولــى لمجلــس اإلدارة ،واختيــار الرئيــس

التنفيــذي للبنــك المركــزي العمانــي طاهــر بــن ســالم العمــري

(نظــام ربــط ألنظمــة المدفوعــات بــدول مجلــس التعــاون لــدول

النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول المجلــس بتملــك وإدارة

لتتمة الخبر..

اضغط أو امسح QR Code

تنفيــذ اختبــارات التكامــل بيــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
ومصــرف البحريــن المركــزي وعــدد مــن البنــوك التجاريــة فــي كال
الدولتيــن كمرحلــة أولــى ســيتبعها الحقـ ًـا بقيــة المشــاركين.

ويأتــي تأســيس وتشــغيل شــركة المدفوعــات الخليجيــة تنفيـ ً
ـذا
لقــرار المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
فــي دورتــه ( )37بالموافقــة علــى تأســيس وبنــاء نظــام ربــط
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إطالق نظام المدفوعات الخليجي (آفاق)

أطلقــت شــركة المدفوعــات الخليجيــة وبنجــاح
المرحلــة األولــى مــن تشــغيل نظــام المدفوعــات
الخليجــي (آفــاق) وبــدأ فــي يــوم الخميــس العاشــر
مــن ديســمبر 2020م

المعلومــات مــن خــال االســتفادة مــن أحــدث التقنيــات المتاحــة

تبــادل التحويــات الماليــة بيــن مصــرف البحريــن المركــزي والبنــك

وشــبكات التحويــل الخارجيــة ،عــاوة علــى ذلــك يســاهم النظــام

المركــزي الســعودي مــن خــال نظــام المدفوعــات (آفــاق)،
وســتنضم قريبــا بقيــة البنــوك المركزيــة الخليجيــة إلــى النظــام

وفــق البرنامــج الزمنــي ومراحــل العمــل المتفــق عليهــا.

الماليــة خــال لحظــات ،وذلــك بفضــل تقنيــة التحويــات اآلنيــة

الخليــج العربيــة ،وتســهيل عمليــات المقاصــة والتســويات

قــدر عــال مــن األمــن لتفــادي المخاطــر الســيبرانية ومخاطــر أمــن

وضمــان ســرعة إتمــام التحويــات النقديــة وتوحيــد نســقها

المســتمرة ( )RTGSإضافــة إلــى ذلــك يوفــر النظــام بيئــة علــى

فــي هــذا المجــال وتقليــل االعتمــاد علــى األنظمــة الماليــة
بتخفيــض تكلفــة التحويــل علــى العمــاء.

ويعــد هــذا النظــام جـ ً
ـزءا مــن بنيــة تحتيــة إقليميــة تعمل الشــركة

ً
عديــدا مــن
ويقــدم نظــام المدفوعــات الخليجــي (آفــاق)

علــى تطويرهــا لتســتند عليهــا نظــم المدفوعــات اإلقليميــة

تنفيــذ التحويــات العابــرة للحــدود ،حيــث ســيتم تنفيــذ الحوالــة

نظــام تســوية آنيــة بيــن البنــوك المركزيــة الخليجيــة ،ودعــم

المزايــا مــن أبرزهــا اختصــار الفتــرة الزمنيــة التــي يتطلبهــا

الماليــة وتعزيــز متطلبــات االندمــاج بيــن األســواق الماليــة
وضمــان حمايتهــا ،ممــا يســاهم فــي تعزيــز االســتقرار المالــي
فــي دول المجلــس.
لتتمة الخبر..

اضغط أو امسح QR Code

المشــتركة بيــن دول مجلــس التعــاون وذلــك مــن خــال توفيــر
التعامــل بالعمــات المحليــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول
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نظام “آفاق” للمدفوعات

هــو منصــة مدفوعــات إقليميــة مشــتركة تربــط بيــن أنظمــة التســويات
اإلجماليــة اآلنيــة ( )Real Time Gross Settlement - RTGSالخاصــة
بــكل دولــة مــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حيــث يتــم
تنفيــذ المعالجــة الفوريــة للحــواالت المتبادلــة بيــن دول المجلــس نهايــة
اليــوم بمــا فــي ذلــك التســويات االجماليــة.
يتضمــن نمــوذج “آفــاق” التشــغيلي فــي مرحلتــه األولــى خدمــات
متعــددة للتحويــات بعمــات دول المجلــس ،وفــي المرحلــة الثانيــة
ســيتم إدراج عمــات أخــرى ضمــن خدمــات “آفــاق” مثــل الــدوالر
ّ
يمكــن مــن معالجــة نســبة كبيــرة مــن
األمريكــي واليــورو ،ممــا
المدفوعــات العابــرة للحــدود إضافــة إلــى مميــزات التســوية فــي نفــس
اليــوم ألرصــدة البنــوك المركزيــة والتجاريــة ومراكزهــا الماليــة.
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فوائد نظام “آفاق”
ألعضاء مجلس التعاون

دعم نــمــو
التجارة واالستثمار

دعم وتعـــزيز
التعــــاون

التناغم والتكامل في
السياسات المالية

دعــم نمــو التجــارة واالســتثمارات
بيــن أعضــاء دول مجلــس التعــاون
ً
رافــدا مــن
الخليجــي كمــا يشــكل
روافــد التنــوع االقتصــاد.

دعــم وتعزيــز الثقــة فــي التعــاون
االقتصــادي ومجــاالت التنميــة
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

تناغــم وتكامــل السياســات الماليــة
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي
وتعزيــز اســتراتيجيات التكامــل
النقــدي ممــا يدعــم فــرص وجــود
عملــة خليجيــة موحــدة مســتقبلية.
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مزايا نظام “آفاق”
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺎﺻﻴﺘﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
واﻹﻳﺪاع اﻵﻧﻴﺔ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻈﺎم

"آﻓﺎق"

ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
وإدارة اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻮﺣﺪة ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
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المشتركون في
نظام “آفاق”

01

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺑﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ

02

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ

03

ﻓﺮوع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
أو أﺟﻨﺒﻴﺔ

16

الكتيب الصحفي  /اإلعالمي

المستفيدون من
نظام “آفاق”
 01اﻟﻌﻤﻴﻞ

اﻟﻌﻤﻴﻞ

اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻤﻘﻴﻢ وﻋﻤﻼء اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

 02اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

03اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
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خدمـــات
نظام “آفاق”

آﻓﺎق ﻟﻠﻌﻤﻼت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

آﻓﺎق ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة

اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف

اﻟﺘﻌﻬﻴﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ
ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ُأﺧﺮى.

ﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻤ ﱢ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ُ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.

)ﻋﻤﻼت دول اﻟﻤﺠﻠﺲ(

)ﺷﺎﻣﻠﻪ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﻴﻮرو ،وأي
ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ(

دﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻋﺒﺮ
اﻟﺤﺪود ﻟﻸواﻣﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

دﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت وﺗﺴﻮﻳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ.
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أحدث محطات التغطية الصحفية
ومنصات التواصل االجتماعي

الكتيب الصحفي  /اإلعالمي

“المدفوعات الخليجية” ُتطلق نظام
المدفوعات الخليجي (آفاق)
وكالة األنباء السعودية  -واس

أطلقــت شــركة المدفوعــات الخليجيــة المرحلــة
األولــى مــن تشــغيل نظــام المدفوعــات الخليجــي
(آفــاق)
إذ بــدأ فــي يــوم الخميــس العاشــر مــن ديســمبر 2020م تبــادل

ويعــد هــذا النظــام جـ ً
ـزءا مــن بنيــة تحتيــة إقليميــة تعمل الشــركة

الســابعة والثالثيــن المنعقــد فــي ديســمبر 2016م بالموافقــة

البحريــن المركــزي ،مــن خــال نظــام المدفوعــات (آفــاق)،

المشــتركة بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة،

المجلــس ،بهــدف تنفيــذ عمليــات التحويــل وتســوية المدفوعات

التحويــات الماليــة بيــن البنــك المركــزي الســعودي ومصــرف

وســتنضم بقيــة البنــوك المركزيــة الخليجيــة إلــى النظــام وفــق
البرنامــج الزمنــي ومراحــل العمــل المتفــق عليهــا.

علــى تطويرهــا لتســتند عليهــا نظــم المدفوعــات اإلقليميــة

وذلــك مــن خــال توفيــر نظــام تســوية آنيــة بيــن البنــوك
المركزيــة الخليجيــة ،ودعــم التعامــل بالعمــات المحليــة لــدول

ويقــدم نظــام المدفوعــات الخليجــي (آفــاق) العديــد مــن

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،وتســهيل عمليــات

تنفيــذ التحويــات العابــرة للحــدود ،حيــث ســيتم تنفيــذ الحوالــة

األســواق الماليــة وضمــان ســرعة إتمــام التحويــات النقديــة

المزايــا مــن أبرزهــا اختصــار الفتــرة الزمنيــة التــي يتطلبهــا

الماليــة خــال لحظــات ،وذلــك بفضــل تقنيــة التحويــات اآلنيــة
المســتمرة ( )RTGSإضافــة إلــى ذلــك يوفــر النظــام بيئــة علــى

قــدر عــال مــن األمــن لتفــادي المخاطــر الســيبرانية ومخاطــر أمــن
المعلومــات مــن خــال االســتفادة مــن أحــدث التقنيــات المتاحــة

فــي هــذا المجــال وتقليــل االعتمــاد علــى األنظمــة الماليــة
وشــبكات التحويــل الخارجيــة ،عــاوة علــى ذلــك يســهم النظــام

بتخفيــض تكلفــة التحويــل علــى العمــاء.

المقاصــة والتســويات الماليــة وتعزيــز متطلبــات االندمــاج بيــن
وتوحيــد نســقها وضمــان حمايتهــا ،ممــا يســهم فــي تعزيــز

االســتقرار المالــي فــي دول المجلــس.

الجديــر بالذكــر أن شــركة المدفوعــات الخليجيــة هــي شــركة
مســاهمة مقفلــة تمتلكهــا وتمولهــا البنــوك المركزيــة بــدول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،وقــد تأسســت بموجب قــرار المجلس

األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي دورتــه

علــى تأســيس وبنــاء نظــام ربــط نظــم المدفوعــات بــدول

الماليــة بيــن البنــوك المركزيــة والتجاريــة وعمالئهــا وتقديــم
وتطويــر الخدمــات المتنوعــة المتعلقــة بنظــام المدفوعــات
الخليجــي وتعزيــز نظــم المدفوعــات الخليجيــة المشــتركة ووضــع

االســتراتيجيات المالئمــة لتالفــي المخاطــر الماليــة بأشــكالها

ً
وفقــا ألفضــل الممارســات الدوليــة ،وقــد
المختلفــة وذلــك
فــوض القــرار البنــوك المركزيــة فــي دول المجلــس بتملــك
وإدارة المشــروع وتمويلــه مــن خــال تأســيس شــركة مســتقلة.

لتتمة الخبر..
اضغط هنا
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إطالق نظام المدفوعات الخليجي “آفاق”
البنك والمستثمر

أطلقــت شــركة المدفوعــات الخليجيــة ،المرحلــة
األولــى مــن تشــغيل نظــام المدفوعــات الخليجــي
“آفــاق”
وبــدأ فــي منتصــف ديســمبر/كانون األول الجــاري ،تبــادل
التحويــات الماليــة بيــن مصــرف البحريــن المركــزي والبنــك

المركــزي الســعودي مــن خــال نظــام المدفوعــات “آفــاق”.
وقــال البنــك المركــزي الســعودي فــي بيــان لــه ،إنــه ســتنضم
قريبــا بقيــة البنــوك المركزيــة الخليجيــة إلــى النظــام وفــق
البرنامــج الزمنــي ومراحــل العمــل المتفــق عليهــا.

وأشــار إلــى أن نظــام المدفوعــات الخليجــي “آفــاق” ،يقــدم

ً
عديــدا مــن المزايــا مــن أبرزهــا اختصــار الفتــرة الزمنيــة التــي
يتطلبهــا تنفيــذ التحويــات العابــرة للحــدود ،حيــث ســيتم تنفيــذ

الحوالــة الماليــة خــال لحظــات ،وذلــك بفضــل تقنيــة التحويــات
اآلنيــة المســتمرة ( )RTGSإضافــة إلــى ذلــك يوفــر النظــام بيئــة

علــى قــدر عــال مــن األمــن لتفــادي المخاطــر الســيبرانية ومخاطــر
أمــن المعلومــات مــن خــال االســتفادة مــن أحــدث التقنيــات

المتاحــة فــي هــذا المجــال وتقليــل االعتمــاد علــى األنظمــة

وذكــر أن شــركة المدفوعــات الخليجيــة هــي شــركة مســاهمة

النظــام بتخفيــض تكلفــة التحويــل علــى العمــاء.

وقــد تأسســت بموجــب قــرار المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون

الماليــة وشــبكات التحويــل الخارجيــة ،عــاوة علــى ذلــك يســاهم

ويعــد هــذا النظــام جـ ً
ـزءا مــن بنيــة تحتيــة إقليميــة تعمل الشــركة
علــى تطويرهــا لتســتند عليهــا نظــم المدفوعــات اإلقليميــة
المشــتركة بيــن دول مجلــس التعــاون وذلــك مــن خــال توفيــر
نظــام تســوية آنيــة بيــن البنــوك المركزيــة الخليجيــة ،ودعــم
التعامــل بالعمــات المحليــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،وتســهيل عمليــات المقاصــة والتســويات

مقفلــة تمتلكهــا وتمولهــا البنــوك المركزيــة بــدول المجلــس،
لــدول الخليــج العربيــة فــي دورتــه الســابعة والثالثيــن المنعقــد

فــي ديســمبر 2016م بالموافقــة علــى تأســيس وبنــاء نظــام

ربــط نظــم المدفوعــات بــدول المجلــس...
لتتمة الخبر..
اضغط هنا

الماليــة وتعزيــز متطلبــات االندمــاج بيــن األســواق الماليــة

وضمــان ســرعة إتمــام التحويــات النقديــة وتوحيــد نســقها

وضمــان حمايتهــا ،ممــا يســاهم فــي تعزيــز االســتقرار المالــي
فــي دول المجلــس.
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إطالق المرحلة األولى من نظام المدفوعات
الخليجي “آفاق”
اإلمارات اليوم

أطلقــت شــركة المدفوعــات الخليجيــة ،المرحلــة
األولــى مــن تشــغيل نظــام المدفوعــات الخليجــي
“آفــاق”
وبــدأ فــي يــوم الخميــس العاشــر مــن ديســمبر  ،2020تبــادل

ويعــد هــذا النظــام جـ ً
ـزءا مــن بنيــة تحتيــة إقليميــة تعمل الشــركة

المركــزي الســعودي مــن خــال نظــام المدفوعــات (آفــاق)،

المشــتركة بيــن دول مجلــس التعــاون وذلــك مــن خــال توفيــر

التحويــات الماليــة بيــن مصــرف البحريــن المركــزي والبنــك

وســتنضم قريبــا بقيــة البنــوك المركزيــة الخليجيــة إلــى النظــام

وفــق البرنامــج الزمنــي ومراحــل العمــل المتفــق عليهــا.

علــى تطويرهــا لتســتند عليهــا نظــم المدفوعــات اإلقليميــة

التعامــل بالعمــات المحليــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،وتســهيل عمليــات المقاصــة والتســويات

ً
عديــدا مــن
ويقــدم نظــام المدفوعــات الخليجــي (آفــاق)

تنفيــذ التحويــات العابــرة للحــدود ،حيــث ســيتم تنفيــذ الحوالــة

وضمــان حمايتهــا ،ممــا يســاهم فــي تعزيــز االســتقرار المالــي

الماليــة خــال لحظــات ،وذلــك بفضــل تقنيــة التحويــات اآلنيــة
المســتمرة ( )RTGSإضافــة إلــى ذلــك يوفــر النظــام بيئــة علــى

قــدر عــال مــن األمــن لتفــادي المخاطــر الســيبرانية ومخاطــر أمــن
المعلومــات مــن خــال االســتفادة مــن أحــدث التقنيــات المتاحــة

فــي هــذا المجــال وتقليــل االعتمــاد علــى األنظمــة الماليــة
وشــبكات التحويــل الخارجيــة ،عــاوة علــى ذلــك يســاهم النظــام
بتخفيــض تكلفــة التحويــل علــى العمــاء.

اضغط هنا

نظــام تســوية آنيــة بيــن البنــوك المركزيــة الخليجيــة ،ودعــم

الماليــة وتعزيــز متطلبــات االندمــاج بيــن األســواق الماليــة

المزايــا مــن أبرزهــا اختصــار الفتــرة الزمنيــة التــي يتطلبهــا

لتتمة الخبر..

وضمــان ســرعة إتمــام التحويــات النقديــة وتوحيــد نســقها
فــي دول المجلــس.

يشــار إلى أن شــركة المدفوعات الخليجية هي شــركة مســاهمة

مقفلــة تمتلكهــا وتمولهــا البنــوك المركزيــة بــدول المجلــس،
وقــد تأسســت بموجــب قــرار المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون

لــدول الخليــج العربيــة فــي دورتــه الســابعة والثالثيــن المنعقــد

فــي ديســمبر  ،2016بالموافقــة علــى تأســيس وبنــاء نظــام ربــط

نظــم المدفوعــات بــدول المجلــس
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إطالق نظام المدفوعات الخليجي “آفاق”
بوابة األخبار

أطلقــت شــركة المدفوعــات الخليجيــة المرحلــة
األولــى مــن تشــغيل نظــام المدفوعــات الخليجــي
(آفــاق)
إذ بــدأ فــي يــوم الخميــس العاشــر مــن ديســمبر 2020م تبــادل

ويعــد هــذا النظــام جـ ً
ـزءا مــن بنيــة تحتيــة إقليميــة تعمل الشــركة

البحريــن المركــزي ،مــن خــال نظــام المدفوعــات (آفــاق)،

المشــتركة بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة،

التحويــات الماليــة بيــن البنــك المركــزي الســعودي ومصــرف

وســتنضم بقيــة البنــوك المركزيــة الخليجيــة إلــى النظــام وفــق
البرنامــج الزمنــي ومراحــل العمــل المتفــق عليهــا.

علــى تطويرهــا لتســتند عليهــا نظــم المدفوعــات اإلقليميــة

المركزيــة الخليجيــة ،ودعــم التعامــل بالعمــات المحليــة لــدول

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،وتســهيل عمليــات

وبحســب “واس” يقــدم نظــام المدفوعــات الخليجــي (آفــاق)
يتطلبهــا تنفيــذ التحويــات العابــرة للحــدود ،حيــث ســيتم تنفيــذ

وتوحيــد نســقها وضمــان حمايتهــا ،ممــا يســهم فــي تعزيــز

الحوالــة الماليــة خــال لحظــات ،وذلــك بفضــل تقنيــة التحويــات
اآلنيــة المســتمرة ( )RTGSإضافــة إلــى ذلــك يوفــر النظــام بيئــة

علــى قــدر عــال مــن األمــن لتفــادي المخاطــر الســيبرانية ومخاطــر
أمــن المعلومــات مــن خــال االســتفادة مــن أحــدث التقنيــات

المتاحــة فــي هــذا المجــال وتقليــل االعتمــاد علــى األنظمــة
الماليــة وشــبكات التحويــل الخارجيــة ،عــاوة علــى ذلــك يســهم

النظــام بتخفيــض تكلفــة التحويــل علــى العمــاء.

اضغط هنا

وذلــك مــن خــال توفيــر نظــام تســوية آنيــة بيــن البنــوك

المقاصــة والتســويات الماليــة وتعزيــز متطلبــات االندمــاج بيــن

العديــد مــن المزايــا مــن أبرزهــا اختصــار الفتــرة الزمنيــة التــي

لتتمة الخبر..

األســواق الماليــة وضمــان ســرعة إتمــام التحويــات النقديــة

االســتقرار المالــي فــي دول المجلــس.

الجديــر بالذكــر أن شــركة المدفوعــات الخليجيــة هــي شــركة
مســاهمة مقفلــة تمتلكهــا وتمولهــا البنــوك المركزيــة بــدول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،وقــد تأسســت بموجــب قــرار

المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي
دورتــه الســابعة والثالثيــن المنعقــد فــي ديســمبر 2016م
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إطالق نظام “آفاق” للمدفوعات الخليجية
مركز األخبار

أطلقــت شــركة المدفوعــات الخليجيــة وبنجــاح
المرحلــة األولــى مــن تشــغيل نظــام المدفوعــات
الخليجــي (آفــاق)
حيــث بــدأ فــي العاشــر مــن ديســمبر الجــاري تبــادل التحويــات

ويعــد هــذا النظــام جــزءا مــن بنيــة تحتيــة إقليميــة تعمل الشــركة

الســعودي مــن خــال نظــام “آفــاق” ،وســتنضم قريبــا بقيــة

المشــتركة بيــن دول مجلــس التعــاون ،وذلــك مــن خــال توفيــر

الماليــة بيــن مصــرف البحريــن المركــزي والبنــك المركــزي

البنــوك المركزيــة الخليجيــة إلــى النظــام وفــق البرنامــج الزمنــي
ومراحــل العمــل المتفــق عليهــا.

علــى تطويرهــا لتســتند عليهــا نظــم المدفوعــات اإلقليميــة
نظــام تســوية آنيــة بيــن البنــوك المركزيــة الخليجيــة ،ودعــم

التعامــل بالعمــات المحليــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،وتســهيل عمليــات المقاصــة والتســويات

ويقــدم “آفــاق” عديــدا مــن المزايــا مــن أبرزهــا اختصــار الفتــرة

الماليــة وتعزيــز متطلبــات االندمــاج بيــن األســواق الماليــة

ســيتم تنفيــذ الحوالــة الماليــة خــال لحظــات ،وذلــك بفضــل

وضمــان حمايتهــا ،ممــا يســاهم فــي تعزيــز االســتقرار المالــي

الزمنيــة التــي يتطلبهــا تنفيــذ التحويــات العابــرة للحــدود ،حيــث

تقنيــة التحويــات اآلنيــة المســتمرة ( )RTGSإضافــة إلــى ذلــك
يوفــر النظــام بيئــة علــى قــدر عــال مــن األمــن لتفــادي المخاطــر
الســيبرانية ومخاطــر أمــن المعلومــات مــن خــال االســتفادة من
أحــدث التقنيــات المتاحــة فــي هــذا المجــال وتقليــل االعتمــاد

علــى األنظمــة الماليــة وشــبكات التحويــل الخارجيــة ،عــاوة على

وضمــان ســرعة إتمــام التحويــات النقديــة وتوحيــد نســقها

فــي دول المجلــس.
لتتمة الخبر..

اضغط هنا

ذلــك يســاهم النظــام بتخفيــض تكلفــة التحويــل علــى العمــاء.
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دليل استخدام الهوية

الكتيب الصحفي  /اإلعالمي

شعار “آفاق”
(تنزيل الشعار)

الشعار الرسمي المعتمد للغة العربية واإلنجليزية

الشعار الرسمي المعتمد باللون األبيض على خلفية ملونة

المساحات اآلمنة
1X
1X

1X

x

1X

1X

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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استخدامات الشعار الصحيحة

استخدامات الشعار الخاطئة

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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لوحة األلوان األساسية
للشعار لونان أساسيان وهما( :األزرق الغامق ،السماوي) يتم
ً
وفقا لنظام ألوان بانتون .وجميع درجات األلوان
تحديدهما
المعروضة هنا هي ألغراض الطباعة واالستخدامات الرقمية.

اللون الخفيف /الشفافية

للتطبيقات الرقمية

للطباعة

RGB: R30 G39 B74
Web: #1E274A

C100 M90 Y40 K40

RGB: R0 G166 B226
Web: #00A6E2

C80 M10 Y0 K0

20%

40%

60%

80%

100%

التدرج اللوني

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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الكتيب الصحفي  /اإلعالمي

اإلعالنات الخارجية
وإعالنات وسائل التواصل االجتماعي
الخيار األول

(الخيار المفضل وذلك لوجود الشعار في أعلى التصميم)

BANK BRAND

BANK BRAND

BRAND BANK LOGO HEIGHT / min100px

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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الكتيب الصحفي  /اإلعالمي

اإلعالنات الخارجية
وإعالنات وسائل التواصل االجتماعي
الخيار الثاني

(الخيار المفضل وذلك لوجود الشعار في أعلى التصميم)

BANK BRAND

BANK BRAND

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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اإلعالنات الخارجية
وإعالنات وسائل التواصل االجتماعي
الخيار الثالث

BRAND BANK LOGO HEIGHT / min100px

BANK BRAND

BANK BRAND

BRAND BANK LOGO HEIGHT / min100px

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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سياسة النشر

الكتيب الصحفي  /اإلعالمي

مقدمة
ّ
دليــا للمســؤولين لــدى المشــاركين والمســتفيدين
ً
تعــد هــذه الوثيقــة
ّ
مــن خدمــات ومنتجــات شــركة المدفوعــات الخليجيــة لتوضيــح إجــراءات
وآليــة نشــر المعلومــات والبيانــات واألخبــار والتغريــدات عبــر وســائل
ّ
التواصــل المختلفــة ،وحيــث ّإنــه مــن أهــم عوامــل النجــاح لترســيخ
صــورة ذهنيــة واضحــة عــن شــركة المدفوعــات الخليجيــة أمــام الجمهــور
ّ
يتطلــب تنســيق المشــاركين
ـإن ذلــك
بكافــة شــرائحه ،داخليـ ًـا وخارجيـ ًـا ،فـ ّ
والمســتفيدين مــن خدمــات ومنتجــات شــركة المدفوعــات الخليجيــة
بشــكل مســتمر مــع شــركة المدفوعــات الخليجيــة مــن دون اســتثناء
كأحــد العوامــل األساســية التــي تســاهم فــي اســتمرارية هــذا النجــاح.
إن التنســيق المســتمر مــع المركــز اإلعالمــي بشــركة المدفوعــات
ّ
الخليجيــة فــي كل مــا يخــص التواصــل مــع اإلعــام ،هــو عامــل أســاس
للنجــاح والظهــور بشــكل يعكــس احترافيــة عمــل الجميــع.
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الكتيب الصحفي  /اإلعالمي

الغرض من هذه الوثيقة
•التأكيــد علــى أهميــة التنســيق الكامــل مــع إدارة المركــز اإلعالمــي بشــركة
يخــص وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل
المدفوعــات الخليجيــة بــكل مــا
ّ
االجتماعــي كالحمــات اإلعالنيــة واإلعالميــة والمطبوعــات والعالقــات مــع
ً
التزامــا باإلرشــادات العامــة للسياســة اإلعالميــة
الجهــات اإلعالميــة ،وذلــك
للشــركة.
•توضيــح آليــة التنســيق مــع إدارة المركــز اإلعالمــي بشــركة المدفوعــات
الخليجيــة ،ومــن خاللهــا تحديــد الطريقــة المثلــى فــي التواصــل مــع وســائل
اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي.
•توفيــر آليــة إعــداد المــواد اإلعالميــة مــن أخبــار صحفيــة وحــوارات وتغريــدات
وغيرهــا ،وذلــك للتواصــل مــع الجهــات اإلعالميــة أو ذات العالقــة بشــكل
احترافــي والتأكــد مــن صحــة واتســاق الرســائل الرئيســية المعتمــدة شــركة
المدفوعــات الخليجيــة.
•التأكــد مــن إخطــار إدارة المركــز اإلعالمــي لــدى شــركة المدفوعــات الخليجيــة،
عنــد اســتالم أي اتصــال مــن الجهــات اإلعالميــة مــن خــال أحــد الجهــات
المشــاركة والمســتفيدة مــن خدمــات شــركة المدفوعــات الخليجية ،والتنســيق
المباشــر مــع المعنييــن إلصــدار المــادة اإلعالميــة التــي تســهم فــي تحقيــق
أهــداف شــركة المدفوعــات الخليجيــة.
•التأكيــد علــى جميــع منســوبي الجهــات المشــاركة والمســتفيدة مــن خدمــات
ومنتجــات شــركة المدفوعــات الخليجيــة ّ
تقدمــت أيــة وســيلة
بأنــه فــي حــال ّ
إعالميــة بطلــب فــي أيــة مناســبة أو طــارئ ،يجــب أن يتــم رفــع الطلــب إلــى
إدارة المركــز اإلعالمــي فــي شــركة المدفوعــات الخليجيــة قبــل اإلدالء بــأي
تصريــح ،وذلــك للتأكــد مــن اســتيفاء ودراســة األمــر وتوفيــر مــا يلــزم مــن مــواد
إعالميــة معتمــدة.
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في ما يلي شرح لعدد من أساليب وإجراءات العمل حول النشر والتعامل اإلعالمي

 .1إجراء طلب إعداد خبر صحفي:

01

إعداد إيجاز عن المطلوب وفق
نموذح إعداد الخبر الصحفي

02

03

الجهات المشاركة والمستفيدة
من خدمات شركة المدفوعات
الخليجية

إرساله إلى إدارة المركز اإلعالمي
بشركة المدفوعات الخليجية

الجهات المشاركة والمستفيدة
من خدمات شركة المدفوعات
الخليجية

إعداد الخبر الصحفي والموافقة
على وسيلة النشر/الصحيفة

04

05

06

مراجعة الخبر الصحفي واإلفادة
بأية تعديالت إن وجدت
الجهات المشاركة والمستفيدة
من خدمات شركة المدفوعات
الخليجية

الموافقة وإشعار الجهة الطالبة
بتاريخ النشر
إدارة المركز اإلعالمي بشركة
المدفوعات الخليجية

إدارة المركز اإلعالمي بشركة
المدفوعات الخليجية

النشر والرصد

إدارة المركز اإلعالمي بشركة
المدفوعات الخليجية

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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في ما يلي شرح لعدد من أساليب وإجراءات العمل حول النشر والتعامل اإلعالمي

 .2إجراء طلب إعداد حوار إعالمي:

01

02

03

طلب محاور الحوار من الوسيلة
مقدمة الطلب
اإلعالمية
ّ

إرساله إلى إدارة المركز اإلعالمي
بشركة المدفوعات الخليجية

صياغة أجوبة الحوار والموافقة
على الوسيلة اإلعالمية

04

05

06

الجهات المشاركة والمستفيدة
من خدمات شركة المدفوعات
الخليجية

مراجعة الحوار اإلعالمي واإلفادة
بأية تعديالت إن وجدت

الجهات المشاركة والمستفيدة
من خدمات شركة المدفوعات
الخليجية

الجهات المشاركة والمستفيدة
من خدمات شركة المدفوعات
الخليجية

الموافقة وإشعار شركة
المدفوعات الخليجية بتاريخ النشر
الجهات المشاركة والمستفيدة
من خدمات شركة المدفوعات
الخليجية

إدارة المركز اإلعالمي بشركة
المدفوعات الخليجية

النشر والرصد

الجهات المشاركة والمستفيدة
من خدمات شركة المدفوعات
الخليجية

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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نموذج طلب إعداد خبر صحفي /حوار صحفي

تاريخ الطلب
الجهة
اسم المسؤول
رقم االتصال
تاريخ طلب النشر
األهداف

معلومات عن
المشروع/الفعالية/
ّ
المحاور

الجمهور المستهدف

37

الكتيب الصحفي  /اإلعالمي

االلتــزام المطلــوب مــن كافــة منســوبي الجهــات المشــاركة
والمســتفيدة مــن خدمــات شــركة المدفوعــات الخليجيــة بالتقيــد
بالسياســة اإلعالميــة ،ويشــمل ذلــك:
التقيد التام بأسلوب وإجراءات العمل الموضحة.
•
ّ
مهمــة أي منســوب فــي
أن التواصــل مــع وســائل اإلعــام ليــس
ّ
• ّ
التنبــه إلــى ّ
منســوبي الجهــات المشــاركة والمســتفيدة مــن خدمــات شــركة المدفوعــات
الخليجيــة تحــت أي ظــرف كان ،كــون إدارة المركــز اإلعالمــي بشــركة
المدفوعــات الخليجيــة هــي المخولــة بالتنســيق.
•االمتنــاع عــن نشــر أي خبــر صحفــي مــن دون موافقــة المركــز اإلعالمــي فــي
شــركة المدفوعــات الخليجيــة.
•االمتنــاع عــن إجــراء أي حــوار صحفــي مــن دون التنســيق مــع المركــز اإلعالمــي
فــي شــركة المدفوعــات الخليجيــة.
•االمتنــاع عــن نشــر أو إنشــاء حســابات علــى أي مــن مواقــع التواصــل
االجتماعــي وشــبكة اإلنترنــت ،واعتمــاد مــا ينشــر علــى حســاب تويتــر الرســمي
للشــركة وحســابها الرســمي علــى ليكنــدإن.
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سياسة النشر اإلعالمي ()1/3
إجراءات إعداد ونشر ورصد المواد المنشورة  /الصحافية
البند

اإلجراء
1.كافة األخبار الصحفية  /البوستات المتعلقة بشركة المدفوعات الخليجية أو أنشطة الجهات التابعة تتم
صياغتها بالشكل المناسب من خالل إدارة المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية للنشر بشكل مالئم.

األخبار الصحفية البوستات

2.تقوم الجهات الطالبة للخدمة بتزويد إدارة المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية بكافة المعلومات
والبيانات التي تحتاجها لصياغة األخبار الصحفية.
ً
اعتمادا
3.يقوم فريق المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية بإعداد المسودة األولية لألخبار الصحفية
على معلومات اإليجاز (.)brief

أخبار الخدمات والمشاريع

أخبار منسوبي الجهات المشاركة
والمستفيدة من خدمات شركة
المدفوعات الخليجية

1.كافة األخبار الصحفية المتعلقة بالمشاريع يتم إرسالها إلى مختلف الجهات ذات العالقة في شكل موجز.
2.يتم تطوير اإليجاز إلى مادة إعالمية من خالل إدارة المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية.

1.كافة األخبار المتعلقة بأنشطة ومشاريع منسوبي الجهات المشاركة والمستفيدة من خدمات المدفوعات
الخليجية يتم إرسالها من خالل المسؤول عن العالقات اإلعالمية إلى المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات
الخليجية للمراجعة والتأكد من اتساقها مع الرسائل العامة للشركة.
2.يقوم فريق المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية بإعطاء التوجيهات بالنشر.

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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سياسة النشر اإلعالمي ()2/3
إجراءات إعداد ونشر ورصد المواد المنشورة  /الصحافية
البند

آلية التنسيق

اإلجراء
1.كافة منسوبي الجهات المشاركة والمستفيدة من خدمات المدفوعات الخليجية بحاجة للتواصل والتنسيق
ً
ً
خارجيا من خالل األخبار
داخليا أو
مع إدارة المركز اإلعالمي فيها إن كانت هناك مادة إعالمية جاهزة للنشر
الصحفية و/أو التعاميم.
2.تقوم إدارة المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية بمراجعة المواد اإلعالمية للتأكد من اتساقها مع
الرسائل العامة للشركة.
3.تقوم إدارة المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية بإعطاء التوجيهات بالنشر.

1.بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة ،تقوم إدارة المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية
المرافقة وتحديد مواعيد نشر األخبار الصحفية.
باعتماد المسودة النهائية والصور ُ
2.يقوم فريق المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية بتوزيع األخبار الصحفية على وسائل اإلعالم
المستهدفة والمتابعة الصحفية.
ُ

آلية النشر

3.تقوم إدارة المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية بنشر األخبار الصحفية على الموقع اإللكتروني
للشركة أو ألي من شركائها.

توجه إدارة المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية بالنشر على حسابها على اللنكدإن وفي حسابها على
ّ 4.
تويتر مع رابط الخبر على موقع شركة المدفوعات الخليجية أو على موقع أي من الشركاء ،على أن تستخدم
ً
حصريا إلعادة النشر أو التغريد من قبل الحسابات
المنشور أو التغريدة على حساب شركة المدفوعات الخليجية
األخرى.

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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سياسة النشر اإلعالمي ()3/3
إجراءات إعداد ونشر ورصد المواد المنشورة  /الصحافية
البند

التواصل مع وسائل اإلعالم

الرصد اإلعالمي

اإلجراء
1.يقوم فريق العالقات اإلعالمية لدى الجهات المشاركة والمستفيدة من خدمات شركة المدفوعات الخليجية
بتوجيه أية استفسارات من وسائل اإلعالم إلى إدارة المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية فيها
المناسبة.
لتحديد آلية التعامل ُ
2.يتوجب على المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية أو لدى أي من الشركاء المخولين التواجد للتحدث
إلى وسائل اإلعالم عند نشر أي خبر صحفي ،حسبما تقتضي الحاجة.

1.يقوم فريق العالقات اإلعالمية لدى الجهات المشاركة والمستفيدة من خدمات شركة المدفوعات الخليجية
بتزويد إدارة المركز اإلعالمي بشركة المدفوعات الخليجية بتقرير التغطية اإلعالمية في صورته اإللكترونية من
خالل الشركة المتخصصة بالرصد.

قطعيا ،وفي أي من األحوال ،استخدام الشعار الخاص بالشركة أو شعار ً
ً
ّ
أيا من منتجاتها أو برامجها دون الرجوع إلدارة التسويق في شركة المدفوعات الخليجية للحصول على موافقة
يحظر
ً
ً
االستخدام لغرض محدد ،ويعد هذا الفعل انتهاكا لحقوق ملكية شركة المدفوعات الخليجية ألحد أهم أصولها الفكرية المسجلة حصريا باسمها.
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