
الحــرضئ افردظغئ فظزمئ
الثشع والاصاص  

 -جعباك-



جعباك تأجغج 
تأجســئ الحــرضئ افردظغــئ فظزمــئ الثشــع والاصــاص ســام ٢٠١٧ طظ صئــض الئظك المرضــجي افردظغ، 
والثمســئ وسحــرون بظــضًا تةارغــًا الساططــئ شــغ الممطضــئ، وعــغ حــرضئ طســاعمئ خاخــئ 

طتــثودة وطصرعا سمان، افردن.

الرؤغا:
 تسجغــج المثشعســات الرصمغئ ضمترك رئغســغ لطحــمعل المالغ الرصمــغ واقصاخاد الرصمغ شغ

افردن

المعمئ:
 ضمــان أن تضــعن المثشعســات الرصمغــئ شغ الممطضئ آطظــئ وشسالئ وصابطئ لطاحــشغض الئغظغ،

وغمضــظ العخــعل إلغعا وتخض إلــى المساغغر الثولغئ

افعثاف:
 عثشظــا افجاجــغ عع تحــضغض وتطعغر أظزمــئ رصمغئ لمثشعســات الاةجئئ والمثشعسات

الخشغــرة، واقجــابمار شــغ الاضظعلعجغــات المئاضرة شغ الثثطــات المالغئ الرصمغئ



المتعر
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المتعر
الرابع

العخعل زغادة 

الائظغ زغادة 

اقجاثثام زغادة 

تتســغظ الئظغئ

لاتاغئ ا

رصمغئ جطع 

رصمغئ طظخات 

اقطابال

افطان

افطظ

المثاذر إدارة 

اقتاغال رخث 

جعباك تعضمئ  الصثرات تطعغر 

الاةارغئ السقطئ 

المثشعسات الرصمغئ الحــاططئ 
والمئاضرة الاــغ تسعد بالظفع 

سطى الةمغع وتســاعط شغ 
الحــمعل المالغ شغ الممطضئ 
وتتصغــص اقصاخاد الرصمغ 

أعثاشظا
اقجاراتغةغئ:

المتعر
الثاطج اقظاحار الاسعغص



سمطظا ظطاق 

تحــشغض وتطعغر أظزمئ
الاةجئئ  طثشعسات 

تصثغــط تطعل رصمغئ
طئاضرة طالغئ 

إدارة وظحــر المسرشئ
افسمال وتتطغض 



 

طماطضات جعبــاك: أظزمئ الثشع

-جعطعبغ-
ظزــام الئثالئ العذظغئ

شعاتغرضط-  -إي 
ظزــام سرض وتتخغض
الفعاتغــر الضاروظغاً

-ACH- 
ظزــام غرشئ الاصاص اقلغ 

-ECC-
ظزام المصاخــئ اقلضاروظغئ

ت  لطحغضا

ضطغك- -ظزام 
ظزــام الثشع الفعري



أذطــص ظزــام الئثالــئ العذظــغ ســام ٢٠١٤ وعــع ظزــام رصمــغ لطمثشعســات وتتعغــض افطعال طظ 
خــقل المتاشــر اقلضاروظغــئ. تسمــض الئثالــئ ضعجــغطئ أطاظــئ لطاتعغــض الفــعري لفطــعال 

واجــاسمال الععاتش الظصالــئ لطمساطقت المالغئ
غاغح الظزــام الثثطات الاالغئ:

جعطعبــغ - ظزــام الئثالئ العذظغئ

تتعغــض افطعال طظ خقل المتاشــر اقلضاروظغئ

الثشع طظ خقل رطج اقجــاةابئ الســرغسئ

NFC الثشــع طــظ خقل أجعجة ظصاط الئغع واجــاثثام تصظغئ

خثطــات أجعجة الخراف اقلغ

الربــط طــع ظزام ســرض وتتخغض الفعاتغــر الضاروظغا (إي شعاتغرضط)

USSD  الثشــع الرصمغ سئر تصظغئ رجــائض ال



أذطــص ظزــام إي شعاتغرضــط ســام ٢٠١٤ وعــع ظزــام إلضاروظــغ لســرض وتتخغــض الفعاتغــر بتغث 
غاغــح الظزــام الثشــع الفــعري لطفعاتغــر إلضاروظغــًا. غسائــر ظزــام إي شعاتغرضــط طــظ أعــط 
ــغ افردن. الظزــام  ــئ ش ــات الرصمغ ــال المثشعس ــغ طة ــًا ش ــغ تصصــئ تطــعرًا إغةابغ ــئ الا افظزم
و٣٠٠  خثطــئ   ٨٠٠ وغحــمض  طثشعساتضــط  حــرضئ  وتثغــره  جعبــاك،  صئــض  طــظ  طمطــعك 

طفعتر.
غاغــح وغســرع الظزام دشع الفعاتغر سئــر صظعات طاسثدة:

شعاتغرضط إي 

الئظعك شروع 

المتاشــر اقلضاروظغئ

أجعجة الخراف اقلغ

الئرغث افردظغ شروع 

الاطئغصــات الئظضغئ
سئــر العاتش الظصال

افضحاك

الثثطــات الئظضغئ
ا�ظارظئ سئر 

العضقء



تــط إذــقق غرشــئ الاصــاص ا�لــغ (ACH) شــغ ســام ٢٠١٦ ، وعــغ سئــارة ســظ ظزام دشــع لفشراد 
ــئ لاســعغض  ــى سمقئعــط ، خثطــئ دشــع الاةجئ غعشــر لطئظــعك والئظــك المرضــجي ، با�ضاشــئ إل
وتســرغع تظفغــث السثغــث طــظ المثشعســات المظثفدــئ والماعجــطئ الصغمــئ وتتعغــقت افطــعال 

المثغظــئ و الثائظــئ. غاغــح ظزام غرشــئ الاصاص ا�لغ افظعاع الاالغئ طــظ السمطغات:

جمغــع الئظــعك الاةارغــئ افربســئ والسحــرون شــغ افردن طحــارضعن شــغ ظزــام غرشــئ الاصــاص 
ا�لغ

ACH - ظزــام غرشئ الاصاص ا�لغ

اقئامان تتعغقت 
افشراد بغظ 

المساطقت 
المئاحر الثخط 

الماضررة الثشسات 



المصاخــئ ا�لضاروظغــئ لطحــغضات (ECC) عــع ظزــام إلضاروظــغ لاثطغــص 
ــئ شــغ ســام ٢٠٠٧  ــط إذــقق ظســثاه التالغ ــظ الئظــعك. ت الحــغضات بغ
،تغــث غاغــح صــراءة طسطعطــات الحــغضات إلضاروظغــًا طمــا غســرع تتخغــض 
الحــغضات  (شــغ ظفــج الغــعم أو الغــعم الاالــغ). غسائــر ظزــام المصاخــئ 
ا�لضاروظغــئ لطحــغضات أضئــر ظزــام طصاخــئ شــغ افردن طــظ تغــث 

صغمــئ وتةط المساطقت.

ECC- ظزــام المصاخئ ا�لضاروظغئ لطحــغضات 



أذطصــئ حــرضئ جعبــاك شــغ الربــع الباظغ طظ ســام ٢٠٢٠ ضطغك- أتــثث ظزام دشع 
 ٢٠٠٢٢ ISO شــعري شــغ افردن. غسامــث ظزــام ضطغــك سطــى طسغــار الرجــائض أغــجو
ــا  ــغ، طم ــئ لطســعق المال ــئ الاتاغ ــئ الماطــعرة لطئظغ ــادئ الثولغ ــى المئ طرتضــجًا سط
غةسطــه إضاشــئ صّغمــئ فظزمــئ الثشــع الاــغ تثغرعــا حــرضئ جعبــاك.  شــغ المرتطــئ 
افولــى، جــاضعن المحــارضئ شــغ ظزــام ضطغــك تخرغــئ لطئظــعك شــغ افردن، طمــا 
غاغــح تتعغــض افطــعال بحــضض شــعري بغــظ تســابات سمــقء الئظــعك. غصــثم ظزــام 

ضطغك بقث خثطات أجاجــغئ:

CliQ -  ظزام ضطغــك لطثشع الفعري

الثشعتتعغــض طالغ شردي التعالئذطإ  إرجاع 



تسمــض الاضظعلعجغــا المالغــئ سطــى زغــادة الثثطــات 
واجــاثثام   ، المخرشــغ  الظزــام  شاــح  خــقل  طــظ 

الئغاظــات ، ودشع اقباضار.

طصثطع الثشــع غاثطعن القسئغظ
لاصطغثغغظ ا

إلى:
 الثثطــات المخرشغئ

المفاعتئ

طظ:
الثثطــات المخرشغئ

لاصطغثغئ ا

الاعجعــات تعل المثشعسات

ــر  ــئ سئ ــات المخرشغ ــغ الثثط ــقل الاطــعرات ش ــظ خ ط
أخــثت  ا�لضاروظغــئ،  والمتاشــر  المعباغــض 

المثشعســات ا�لضاروظغئ بســرسئ  طرضج الخثارة.

الرصمظئ عــغ سالمظا الغعم

طظ:
بقجاغك

إلى:
 المثشعسات
ا�لضاروظغئ

الثشــع  الاضظعلعجغــئ  واقباــضارات  الطعائــح  تثســط 
ــح المســاعطضغظ  ــا غمظ ــغ وافجــرع طم ــض ا�ظ والاتعغ

إطضاظغــئ العخعل الفعري إلــى الثثطات المالغئ.

الثثطات الفعرغئ لغســئ خغاًرا

طظ:
اقظازار

إلى:
 المثشعسات

الفعرغئ

 ، المتمعلــئ  المثشعســات باجــاثثام افجعــجة  تاــط 
واقتخــاقت صرغئــئ المــثى (NFC) ، ورطــج اقجــاةابئ 

الســرغسئ (QR)... ضطعــا أبظاء الاظصض!

افظزمــئ الماخطئ تتثد المســاصئض

إلى:
طاخطئ

طظ:
طساصطئ



طئادراتظا

ععغئ  تسرغش 
لطةمغع طعبعق 

أظزمــئ طالغئ صابطئ
لطاحــشغض الئغظغ

اقجاثثاطات إبراء 

الابصغــش المالغ
ا�لضاروظغ

الرصمغئ الاةارب 



 

المحارغع المســاصئطغئ

اسرف سمغطــك إلضاروظًغا

واجعــئ العضقء المعتثة

بعابــئ لعاجعات برطةئ 
الاطئغصــات المفاعتئ

تتثغــث ظزام المصاخئ
ا�لضاروظغئ لطحــغضات

أظزمــئ طراصئئ تمعغض
ا�رعاب وطضاشتئ غســض

افطعال



 تسمــض الحــرضئ افردظغــئ فظزمــئ الثشع والاصاص بحــضض وبغص طع الصطــاع المالغ ، والتضعطئ ، وصطــاع تضظعلعجغا
المسطعطــات ، والحــرضات ، والضغاظــات المتطغــئ والثولغــئ لثثطــئ جمغع طســاثثطغ الثثطات المالغئ وتطئغــئ اتاغاجاتعط. ١

طع طظ ظسمض
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