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تقديم الشركة 

لمواكبة2006سنةالمعلوماتلتكنولوجياقنواتشركةتأسيستم

والم،العفيااللكترونيالمصرفيالقطاعيشهدهالذيالسريعالتطور

ربطخدماتفيمتخصصةشركاتعلىالمتزايداإلقليميالطلبلتلبية

بطرحوذلك.المعلوماتلتكنولوجياالمتكاملةالحلولوإدارةاألنظمة

وفيةالمنطقفيالتطورمتطلباتواحتياجاتتلبياستراتيجيةحلول

وشركاتوالمؤسساتالحكوميةوشبهالحكوميةالقطاعاتمختلف

...الخاصالقطاع

شركةPayLogic:اتكنولوجيوالبرمجياتفيمتخصصةشركةهي

.المعلوماتوأمناإللكترونيالدفعأنظمةمجالفيالمعلومات



من نحن 

رؤيتنا

الشركاتأبرزمنيجعلهامماالمتميزةالخدماتلتقديمالمعلوماتلتكنولوجياقنواتشركةتتطلع

معاييرالوأسلموأفضلأحدثحسبمتطورةإلكترونيةوخدماتمنتجاتمنالزبائنحاجاتتلبيةفي

.دوليًّاعليهاالمتعارف

أهدافنا

وأسعارعاليةبتقنيةوأفرادشركاتمنالحكوميةالقطاعاتفيوالمتكاملةالشاملةالخدماتتوفير

متطورةوتقنيات  مناسبةبشبكاتالخدماتلهذهدعممعالمختلفةالعمالءاحتياجاتملبيةمناسبة

.يهافوالعاملونوالمساهمونمعناالمتعاملونإليهايسعىالتياألهدافبتحقيقملتزمينوفعالة



المنتجات والخدمات



منتجات األمن

Data Cryptor

HSM 

Strong 

Authentification 

HSM for PKI

Storage encryption

Time Stamping



نشاط الشركة

BDM

Moro

cco

Tunisia

Madagascar

Senegal

Gabon

Sudan

Mali

Tanzania

RDC
Congo

CameronCote d’ivoire

Benin

Burkina

Sao Tomé



النظام المقترح

عالميةمواصفاتعلىمبنيمتكاملإلكترونيدفعنظام.

:التاليةالخصائصكافةالمقترحالنظاميشمل-

Online،Real)وانيمتكاملمحاسبينظام- Time).

.(بنكيةانظمة،الرواتب)مثلأخرىأنظمةمعالربط-

.(الخ...،ATM،POS،Internet)األخرىالمصارفبطاقاتوحركاتالمتاجرإدارة-

.السريةاألرقاموالبطاقاتاصداروتعريف-

.اإلحتيالمنالحد-

.المكافأتوالحوافز،(المطالبات)الدفعإدارة-

.(الخ...،SMS،Internet،IVR)اإلتصاالتإدارة-

.والتسوياتالتسديدات-

.البياناتوتحليلالتقاريرإصدار-
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بنية النظام



بنية النظام



الية تركيب النظام من خالل اعتماد ثالث مستويات من التجهيزات االول قاعدة البيانات و الثاني خادم واجهة 

...التطبيقات و الثالث انظمة الخدمات المساعدة مثل نظام الدفع او االصدار او التقارير 

المستخدمين

خادم قاعدة 

البيانات

خادم تطبيقات 

أوركل

تنصيب النظام

محرك عمليات 

الدفع
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12

XSL-FORTF ،PDF

قاعة البيانات

اصدار التقارير

البيانات و نظام التقارير

تصميم نماذج التقارير



تقديم خدمات نوعية لموظفي و متقاعدي الدوائر الحكومية.

الحفاظ على أموال الموظفين و المتقاعدين.

تشجيع الموظفين والمتقاعدين على االدخار.

تخفيف العبء على موظفي المصارف الحكومية.

تخفيف تداول النقد.
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المشروعالغاية من 



المرحلة االولى

تجهيز النظام•

 ATMربط  الملحقات •
،POS

اصدار بطاقات الرواتب•

المرحلة الثانية

الربط مع البنوك •
المحلية 

المرحلة الثالثة

الربط مع االنظمة •
، Visaالعالمية 

Master…

مراحل المشروع



مراحل المشروع
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:المرحلة االولى للمشروع

والوزاراتمنايموظفيتزويدوالنظامتجهيزعلىاالولىحلةرالمتقوم

Smartذكيةببطاقاتمتقاعديها Cardsيتمخاللهاومنفيهاالشهريةرواتبهمقيديتم

اتالوزارمنكلفيالشبكةعلىالمنتشرةاألليةالصرافأجهزةخاللمنالنقديالسحب

Pointالبيعنقاطمنوالشراءالكبرىوالفنادقالكبيرةالتسوقمراكزووالدوائر of

Saleوالمصارفوالفنادقالتسوقمراكزعلىوالموزعةالدولةفيالمنتشرة.
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المعالجة المركزية

\الموزع 

Switch

مستقبل الحركات
المصدر

المحاسبة 

و

المخالصات



المطالبة

اعدادت النظام

القرار

طلب اثباتمستحقة  وغير مدفوعة

المطالبةأدخال

البياناتتدقيق

المطالبةتوجيه

التحقق من الحركات

حالة الحركة

التحقق من التقارير

السياسات التنظيمية

النواحي القانونية

 االتحقق من المعاير

و المخاطر 

التعليمات 

التنظيمية

الحركات المالية
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معالجة مطالبات الزبائن



طلب االشتراك

طلب البطاقة

البطاقة اصدار 

و تسليمها

الزبون

النظام







تعبئة البطاقة

ملف الرواتب

المصرف
Switch الموزع /

تغذية حسابات البطاقات

الموافقات

اشعار الزبون









قنوات الدفع 

POS

❺



سحب من امين الصندوق

طلب السحب

التحقق•

سحب المبلغ•

اشعار بالسحب•

الزبون

المصرف







السحب من صراف الي او عملية شراء

طلب السحب

السحب•

االستعالم عن الرصيد•

كشف حساب•

الزبون






الخدمات المتاحة في النظام

Services Nameاسم الخدمةالرقم

-توزيع الراتب-1 Salary Distribution 

-السحب النقدي-2 Cash Withdrawal

-عملية الشراء-3 Sale Transaction (POS)

-(POS)السلفة النقدية -4 Cash advance (POS)

-اإليداع النقدي-5 Cash Deposit

-تحويل من حساب إلى حساب-6 Transfer from account to account

-االستفسار عن الرصيد-7 Balance inquiry

-طلب كشف حساب مختصر-8 Mini-Statement Request

-طلب دفتر شيكات-9 Checkbook request

-طلب كشف حساب تفصيلي-10 Statement Request

-طلب تغيير كلمة السر-11 PIN change Request

-(...الكهرباء ، المياه ، الهاتف )الفواتيردفع -12 Bill Payment

-التسوق من خالل شبكة االنترنت-13 E-Voucher



البيئة المقترحة للنظام



بشكل دوري  (KYC)سيتم بالتعاون مع الوزارة تحديث بيانات بطاقة المستفيد •

.وحسب اإلتفاق مع الوزارة

. مكانية طباعة البطاقة بالشكل و اللون الذي ترغب به الوزارة ا•

طاقة الذكية إمكانية اضافة تطبيقات اخرى مستقبالً مثل التوقيع االلكتروني على الب•

من قبل الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة مثل دائرة الجوازات واألحوال 

الخاص بكل CHIPوالترخيص وغيرها وذلك بإضافة البيانات الالزمة المطلوبة على 

.بطاقة بدالً من إستخدام بطاقات متعددة
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البطاقة الذكية



انواع البطاقات
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:المعاير و الضوابط 

الزبون بطاقة خصائص.

متصل في حال ان النظام السقف النقدي لمجمل الحركات اليومية.

حال عدم االتصال في السقف النقدي لمجمل الحركات اليومية.

اليومية عدد الحركاتسقف.

...
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بطاقة الذكيةتعريف ال



فيتوفرةمستكونالمستفيدورصيدبالبطاقةالمتعلقةالبياناتكافة

اللخمنآليا  تحديثهاويتمشريحةخاللمنالبطاقاتإلىباإلضافةالنظام

كونيعندماإستخدامهاحالةفيالبياناتصحةيضمنذلكوبالتالياستخدامها

.Off-lineاإلتصالمنقطعالنظام
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البطاقة الذكية



بيانات البطاقة الذكية
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.Full Nameاألسم كامالً •

(Card Holder)اسم حامل البطاقة •

(.السكن)عنوان اإلقامة •

.عنوان العمل•

.تاريخ الميالد•

.أسم األم•

.رقم البطاقة التموينية•

.رقم سجل وصحيفة األحوال المدنية•

.رقم بطاقة السكن•

البصمة•

.رقم شهادة الجنسية•

الجنسية•

.اللقب•

.الجنس•

.رقم هاتف المنزل•

.رقم هاتف العمل•

.رقم الخلوي•

.رقم إجازة القيادة•

.فصيلة الدم•

التوقيع االلكتروني•

.افيةباإلضافة إلى ما هو وارد أعاله سيتوفر في النظام إمكانية إضافة حقول إض
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.نشاء حساب خاص بالبطاقة إ•

.الدقة  و الكفاءة لتالفي اي اخطاء محتملة •

(.ادخال،تحقق،اجازة)وطباعة البطاقة الية تعريف •

.تفويض الوظائف المختلفة في النظام لجهات رقابية او اشرافية اخرى/ امكانية تخويل •

.إمكانية ربط الحسابات الخاصة بالبطاقات الذكية مع األنظمة المصرفية•

.امكانية طباعة البطاقات الخاصة بالمنتسبين من قبل مسؤولي الجهة المنتسبة  كل على حده•

.تركيب و تنصيب االجهزة و البرامج  في الموقع المتفق عليه خالل وقت قياسي •

.في اي موقع اخر يتفق عليه الحقا ( DRC)امكانية تجهيز مركز الطوارئ•

مزايا النظام
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ق الذكية و ذلك ضمن ضوابط و معايير يتفعلى المكشوف على البطاقات امكانية اضافة خدمة السحب •

.عليها

.اتفاقيات منفصلة للبنوك االخرى وبموجب أخرى ATMالصرافات آلية بأجهزة إمكانية ربط النظام  •

والدوائر والمتاجر والفنادق الكبرى في مواقع مختلفة مثل الوزارات POSربط النظام بأجهزة امكانية •

.الوزارةتختاره اي موقع أو والمصارف الحكومية 

صور على كافة اجهزة الصراف االلي الخاصة بالشركة لتسجيلتزويد كاميرات مراقبة وتسجيل سيتم •

.االجهزة مستخدمي 

.السحب يتم اقتطاعها من قيمة ال من رصيد البطاقة و تقيد اليا السحب النقدي عمولة •

.لشركةالرواتب آلياً وحسب األنظمة المصرفية المتوفرة لدى المصارف المشتركة مع ا( شحن)سيتم قيد•

، EMV/CAPالموبايل، التحقيق من خالل ، رقم سري اإلصبع، بصمة ، Irisتوجد إمكانية إضافة أنظمة •

PKI.

مزايا النظام



مناطق امكانية تجهيز اليات متخصصة يتوفر بها اجهزة صراف الي متنقل لخدمة الزبائن في ال-

. ضمن الظروف االمنية المناسبةالخدمة النائية  والمؤقتة التي ال تتوفر بها 
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اليات متنقلة 



نية يحتوي النظام على مجموعة متكاملة من التقارير االدارية و الرقابية ، مع إمكا•

.استحداث أي تقرير جديد من خالل النظام

.تسوية الحسابات مع المصارف سوف تكون بشكل يومي•

ري صالحية الدخول على النظام ستكون من قبل الموظف المخول وإدخال الرقم الس•

الى له حسب الصالحيات الممنوحة له، مع وجود تقرير يبين كافة عمليات الدخول

.وفي أي وقت وماذا فعل Security Log Fileالنظام 

تقرير بالحركات المشكوك فيها لغايات التدقيق و المتابعة •
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التقارير والرقابة



:تتم من خالل 

Penetration Testاختبار االختراق •

Stress testingاختبار اإلجهاد •

Network Security testingاختبار أمن الشبكة •

 : Vulnerability Test(عدم الحصانة)الضعف اختبار •
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الدورية للشبكة و النظامالفحوصات 



التطوير و التحديث
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التطوير و البحث المستمر 

لمواكبة المستجدات في 

قطاع خدمات الدفع 

االلكتروني


