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االلتزام

تعد شـــــركة ســــيلب الفرنسية هي واحدة من اهم مصنعي البطاقات املؤمنه في العالم .حيث تتخصص
سيلب في مجال طباعة جميع انواع البطاقات الذكية وتطوير برامج التخصيص في كافة املجاالت وأيضا تقدمي
.حلول تقنيه فائقه اجلودة تتبع كافه املعايير الدولية
.من بني عمالئنا العالمات التجارية املشهورة ,البنوك ,واملؤســــســــات احلكومية
سيلب شركة متعددة اجلنسيات تقدم حلو ًال شامله في تصنيع البطاقات وتتقن فن وتصميم وإنتاج
خصيصا للقطاعات البنكيه
البطاقات املؤمنه  .ايضا تقوم شركه سيلب بتطوير التطبيقات الزكيه املصممة
ً
وغيرها من القطاعات االخرى التى تلتزم وتتطبق اجود املعايير االمنيه في طباعه وتخيصص البطاقات  .نحن
.لدينا القدرة على انشاء مراكز التخيصص واداراتها من اجل توفير مجموعة واسعة من اخلدمات لعمالئنا
إن شـــــركة ســــيلب اليوم هي شريك أساسي مع أكبر مصدري البطاقات الذكية في العالم ومنتجاتنا
.وخدماتنا متواجدة في أكثر من  ٦٠دولة
.نحن نشتــــــهر بجودة إنتاجنا وكفاءة فريق العمل خاصتنا ومرونة أداء أفراد مؤســـــــســــــتنا
جتعلنا دائما في مقدمه مصنعي البطاقات العامليه  ,مهمتنا هي احملافظه على هذه الثقة وحتقيق توقعات عمالئنا
وطموحاتهم  ،تعيد شـــــركة ســــيلب استثمار دخلها الســـــنوي في تطوير معداتها وفتح مراكز خدمه جديدة
 .حول العالم
مع النمو املستمر للقدرات املادية والبشرية أصبحت شركتنا قادرة اآلن على املنافسة مع الشــــركات العمالقة
وفتح اسواق جديدة
املجلس التنفيذي لشــــــركة ســــيلب شركة تأسست عام ١٩٥٦
وهدفنا هو جعل نشاطها مستدا ًما وتــــرك بصمة رائعه في صفحات تاريخ انتاج البطاقات املؤمنه
ســـــــتيفان غيلبولت
املدير التنفيذي

ماتثيو لوكليرك
نائب الرئيس

دينيس ديالبيلجيري
نائب الرئيس
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الســـــــمات الرئيســــــــية
أنشئت

عدد

٤ ١٩٥٦

عدد

عدد

٣

مكاتب لتطوير األعمال
نيودلهي وباريس ودبي ومدريد

مصانع في
فرنسا

١

مصنع في
الهند

عدد

١

بحث وتطوير في أسبانيا
عدد

٣٥٠
مو ظف

٣٠٠
ةقاطب
نويلم

بوي غيلوم

نغولم

١٠٠
ةقاطب
نويلم
ةيصخش

مومباي

مارويل
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البطاقات واألنظمة واحللول

بعض من مراجعنا األخيرة حول العالم

الســــــــويد
أملانيا

بطاقات مســـــبقة الدفع ملتاجر
التجزئة من الطراز العاملي

برنامج الوالء ملجموعة أمريكان
 - AMEXاكســـــبرس

إســـــــــبانيا

بطاقات غير تالمســـــية
للنقل العام

مصر

بطاقات شحن الرصيد مسبقة الدفع
ملشتركى الهاتف احملمول

كاليفورنيا

بطاقات غير تالمســـــية
ملُصنع الســــــيارة

بنغالديش

ملصقات إلكترونية تردد
فوق املرتفع للرسوم
التلقائية

تنزانيا

نظام التخصيص للبطاق
ات املصرفية

برنامج األغذية العاملي

هوية املستفيدين من برنامج
الغذاء في  24دولة

مدغشـــقر

بطاقات الوقود للموظفني
العموميني

ماالوي

بطاقات الهوية الوطنية
ونظام إصدار جاهز
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التصميم واإلنتاج

.تصميم وإنتاج البطاقات الذكية مبا يتوافق مع املعايير الدولية والبيئية

طابعات مأمونة بشــــكل مشـــــدد
شــــــركة ســــيلب هي مطابع مأمونة بشـــــكل مشــــدد
معتمدة من قبل شــــــركة إنترجراف وحاصلة على شهادات
األيزو التي جتعل منها بيئه امنه النتاج جميع انواع البطاقات
.واملستندات املؤمنة
تتمتع الشــــــركة باالرتقاء الي اعلى معايير االمان في
تصنيع البطاقات واالهتمام بتتطوير التصاميم ودمج صفات
األمان في البطاقات مثال (النقوش وقوس قزح والعالمات
مخفية  ،خلفية العمالت الورقية) ان أدوات اإلنتاج لدينا
حديثة وقوية .وتطبع شــــــركة ســــيلب في األغلب بتقنيه
االزاحه  ,ويتم جتميع الطبقات املختلفة املغلفة ،ومن
ثم تعديلها مرورا مبراحل التدقيق املنظمه حتى الوصول
.للمنتج النهائي

تصنيع البطاقات على ركائز كثيرة

األستثمار في األنتاج

تتضمن املســـتندات املؤمنة بيانات حساسة (الهوية  ,القيمة
واالمتيازات وغير ذلك) التي يجب حمايتها .ويختلف نوع
احلماية وفقًا ملتانة البطاقة واســـــتخدامها النهائي .ســـــتتم حماية
البيانات إما بواسطة مادة خدش أو التشـــفير في شريط مغناطيسي
.أو التشـــفير في شــــــريحة إلكترونية

استثمرت شــــــركة ســــيلب في نظام مراقبة اإلنتاج وفعالية
.املعدات الشــــاملة التي تضمن األداء الصناعي العاملي والدائم

لتأمني املستندات ومنع التزوير ،ميكن لشــــــركة ســــيلب
تطبيق عناصر مختلفة أو اقتراح ميزات أمان مبتكرة ثم
داخليا
.تطويرها
ً

:تتوافق مصانعنا الفرنســــــية الثالث مع تلك البدائل
يتخصص مصنع بوي غيلوم خاصتنا في تصنيع بطاقات الهاتف
.احملمول املسبقه الدفع لشركات االتصاالت العامليه
ويتقن مصنع مارويل إنتاج بطاقات الوالء والبطاقات املدفوعة
مســـــبقًا وتشخيصها) .اما مصنع أنغولم فيختص بانتاج
.البطاقات عاليه التأمني لقطاع البنوك واحلكومات

كافة معدات شــــــركة ســــيلب متصلة اآلن بنظام اإلدارة لدينا
مؤشــــــرا على أداء
وتتم مراقبتها باســـــــتمرار .هذه املراقبة
ً
املعدات ،مما يســــــاعد على فهم ســــــبب انقطاع اإلنتاج واجلدول
.الزمني للصيانة الوقائية
وأيضا مصدر للتحسني
إن حتليل مؤشـــــــرات نظام مراقبة اإلنتاج ً
 .املســــــتمر للجودة

اجلودة واالمتثال البيئي
تشــــــتهر شــــــركة ســــيلب بجودة منتجاتها وخدماتها .تلك الشـــــهرة هي نتيجة اللتزام الشـــــركة الكامل جتاه
.املعاييرواملقاييس العامليه والعمل املتواصل لتقدمي االفضل لعمالئها
يتم التحكم في بطاقاتنا خالل عملية اإلنتاج بثالثة طرق مختلفة :القياس التلقائي (الكاميرات وأنظمة
.الرفض) وأخذ العينات بشــــكل منتظم وأخذ العينات العشــــوائية
سيلب تعد شركة صديقة للبيئة،حيث انها تقوم بتدويرمنهجي ملخلفات اإلنتاج وتقوم بإعادة تدوير
املخلفات الناجته عن مرحله التصني
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التصميم واإلنتاج
التســــــجيل و احلصول على البيانات
تقدم شــــــركة ســــيلب حلول التسجيل الثابتة واملتنقلة .وتدمج هذه احللول في
عدة وحدات ،مبا في ذلك جمع البيانات الشخصية وبيانات البيومترية (بصمات
األصابع والصور والقزحية) .وتقترح خبراتنا الرقمية حلو ًال مبتكرة مثل التسجيل
.الذاتي عبر اإلنترنت
ميكن تخزين بيانات التسجيل على خوادم شــــــركة ســــيلب اآلمنة أو إرسالها
.مباشـــــــــرة إلى قاعدة بيانات عمالئنا

املعاجلة املوءمنة للبيانات

نظام التشغيل
قامت شــــــركة ســــيلب بتطوير نظام التشغيل اخلاص بها ،و املتوافقة مع معايير األيزو  /اللجنة
.الدولية الكهروتقنية

ولقد متكنا من تخصيص أكثر من  50مليون بطاقة مصرفية موثوق
بها فائقة اجلودة
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يتطابق نظام التشغيل اخلاص بنا على املعايير املشـــتـــركة العناصر ،ونظام التشــــغيل خاصتنا
.معتمد بواســــطة فيزا وماســــتركارد وشـــــركة الدفع باليورو واملاســــتركارد والفيزا
نظا ًما مر ًنا لبرامج البطاقات مسبقة الدفع والبطاقات املصرفية ،وهو  SAETAيعد نظام تشـــــغيل
.نظام مرن ومتعدد االستخدامات .كما انه مالئم إلصدار بطاقات الهوية الوطنية

مت اختيار تخصيص البيانات وجمع البيانات بواسطة العديد من مراكز
التخصيص في املكسيك واألرجنتني وفنزويال وكولومبيا والبرازيل
.وإســـــبانيا

في حالة وجود برنامج بطاقة مدفوعة مسبقاً ،يقوم نظام اإلدارة
االعتمادية لدينا بدمج وظائف إضافية (مثل الرصيد اإلضافي
والرصيد االئتماني  /اخلصم وما إلى ذلك) و حتى تقدمي البيانات
.املالية للتعويض
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يوفر هذا النظام األساسي كذلك مجموعة متنوعة من اخليارات مثل الترقيم
 .العشوائي وانشاء رموز التعريف الشــــخصيه

ميكن توفير بيانات إنتاج برمجيات شـــــركات الكمبيوتر بشكل
منفصل ،في حالة االنتقال من بطاقات «الشريط املغناطيسي»
إلى الدفع باليورو واملاســــتركارد والفيزا .ميكن توصيل برنامجنا
بســـــلســـــلة التخصيص املوجودة وضمان وظائف إضافية وجتنب
.اســــــتبدال اجلهاز بأكمله

كأداة رئيسية لبرنامج البطاقة الذكية ،يتوفر نظام اإلدارة االعتمادية
–من شــــــركة ســــيلب بلغات متعددة ,وميكن تعديله بسهولة وفقًا
.ملواصفات كل مشـــــــــروع

NT

يتوافق نظام اجليل األخير هذا مع متطلبات ومعايير مشــــــتركة حيث يتم دمج
معيار معاجلة املعلومات االحتادية املســــــتوى وااخلاصة بوحدة حماية املعدات .
تتعامل منصة إدارة التخصيص مع البنية األســــــاســـــية الرئيســـــية حيث تقوم
باالتي تشــــــف ّير البيانات ادارة وصول املستخدمني تأمني قاعدة البيانات  ,و أيضا
.تضمن وجود نسخة احتياطية مزدوجة

لدى شــــــركة ســــيلب نظام تشكيل البطاقات اخلاص بها  ,والذي مت
تصميمه وتطويره من قبل فريق البحث والتطوير لدينا في مدريد.
وهو قابل للتكيف للغاية مع جميع النظم املوجودة في العالم  ،ويرتب
هذا النظام اخلطوات املختلفة إلضفاء الطابع الشخصي على وثيقة
.آمنة ،ويتعامل مع اجلوانب املادية واملنطقية للعمل

عامليا باســــتخدام نظام
يجب إدارة برنامج إصدار البطاقة الذكية ً
ميكن للمســــــؤول تنشيط البطاقات والتعامل مع االمتيازات وأنشطة
التحكم وحتديث امللفات الشخصية وحظر امللف الشخصي مؤق ًتا
.وإلغائه حتى إذا لزم األمر

ENROLME

متتلك شــــــركة ســــيلب منصة إدارة التخصيص جلميع أنواع ألبطاقات والتي
.تؤمن البيانات في كل خطوة من عملية التخصيص

نظام تشكيل البطاقات

نظام اإلدارة االعتماد)(CMS
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التطبيقات

التجزئة

مســـــبقة الدفع

املواصالت

اخلدمات املصرفية

الهوية

تتمتع شــــــركة ســــيلب بخبرة كبيرة في قطاع
البيع بالتجزئة .ولقد عدلنا منتجاتنا وخدماتنا
من أجل معاجلة التسويق للعالمات التجارية
املعروفه .بجانب إنتاج البطاقات وتخصيصها
(بطاقات العميل الدائم والهدايا) ومجموعة
واسعة من اخلدمات االخرى  ،ابتكرت شــــــركة
ســــيلب حلو ًال رقمية مبتكرة مثل إصدار
البطاقات اإللكترونية وإيصاالت إلكترونية
.وأســـــواق تبادل األعمال وما إلى ذلك

في شــــــركة ســــيلب يتم تخيصص مئات
املاليني من البطاقات املدفوعة مقد ًما كل عام.
وتتطلب مستندات القيمة احلساسة هذه
أعلى مســـــتوى من األمان والتكنولوجيا.
وعمالئنا من املصدرين الدوليني وهم ذات
مكانة رائدة في أســــواق التجزئة والهواتف
.النقالة املتخصصة

ً
حلول
في قطاع النقل ،توفر شــــــركة ســــيلب
.لتتبع األشخاص واملركبات
من أجل تتبع األشخاص ،توصي شركة ســــيلب
ببطاقات ذكية ذات واجهة مزدوجه
بالنســـــبة للمركبات ،ننتج ملصقات تردد
إلكترونية فوق الزجاج االمامي للسيارات
حتى يتم حتصيل الرسوم تلقائيا و ومن ثم
ايضا تفعيل التحكم مثل غلق وفتح البوابات
الكترونيا وهي بالطبع حتقق غايه امنيه عاليه
املستوى.ز

ً
شريكا موثوقًا به
مازالت وستظل شــــــركة ســــيلب
ملعظم البنوك األوروبية واالفريقيه على مدار العشرين
عا ًما املاضية .عرضنا عاملي ويشمل كافة جوانب برامج
البطاقات املصرفية :التصميم واإلنتاج ونظام التشغيل
املعتمد ونظام التخصيص والعديد من اخلدمات
االســـــتشـــــارية والتدريب .كما حترص شــــــركة
ســــيلب على نقل خبراتها وامكانياتها في إنشـــــاء مراكز
التخصيص الى كل من إفريقيا وأمريكا الالتينية وقريبا
.مبنطقه الشرق االوسط

يشارك مديري مشــــــــاريع شــــــركة ســــيلب في برامج
الهوية الوطنية في كل قارة .وتقدم شركتنا ً
عامليا
حل ً
ً
بدءا من التسجيل وحتى اإلصدار النهائي
وشــــــاملً ،
ودمج البيانات احليوية وإدارة البيانات .منتجاتنا هي في
الغالب بطاقات ذكية (بطاقات الهوية الوطنية ورخص
القيادة والبطاقات الصحية وبطاقات التصويت وما
إلى ذلك) ,ولكننا كذلك نورد املواد االستهالكية من
أجل اجلوازات اإللكترونية واحللول الرقمية للحكومة
.اإللكترونية
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لوازم اخلدمة
البريد والتوريد
تتمتع شـــــركة ســــيلب بخبرات مرتفعة للغاية في تخصيص
البطاقات ،ولكن لديها كذلك القدرة على توفير مشغالت
شبكات الهاتف النقال وأدوات االتصال (احلروف وأغلفة
).االســــطوانات والكتيبات وغيرها
مؤخرا معدات فعالة للغاية ،وقادرة على تخصيص
لقد اكتسبنا
ً
كل من لبطاقات شركات النقل عبر اإلنترنت مع وحدة حتكم
.تضمن اإلقران الصحيح
يتحقق نظامنا من مطابقة العنصرين ،ويجمع بني البطاقة والناقل،
.ويعالج الطي  /اإلدراج وفرز القطع حسب الوجهة

ا لتخصيص
التخزين وإدارة املخزون
يشمل الوجود الدولي لشــــــركة ســــيلب العديد من املنصات
.اللوجيســــــتية في العالم
وبفضل هذه املنصات ،ميكن لعمالئنا تقدمي طلبات على
نطاق واسع وتخزين منتجاتهم في أقرب املخازن ،مما يقلل من
.التكاليف ووقت التســـــــليم
وهي متاحة على الفور وموقعها استراتيجي ،والبضائع جاهزة
.إلرســــــالها إلى أي شركة تابعة أو نقطة بيع
هذه املؤســـــســــــة مرنة وفعالة من حيث التكلفة .وقد مت
تصميمها لعمالئنا متعددي اجلنسيات

مع أكثر من  100مليون بطاقة شخصية كل عام،
تعد شركة ســــيلب واحدة من الشركات الرائدة
في العالم في هذا املجال .ونحن نقدم ثالثة أنواع
:من التخصيص
االستعانة مبصادر داخلية  :التخصيص احملرز
داخل حلقات شركة ســــيلب في فرنسا أو الهند.
وتســــــتفيد اخلدمة من أمن مبانينا وجتربة موظفينا
.ومعداتنا املتطورة
• االستعانة مبصادر خارجية  :التخصيص في
أماكن عمل عمالئنا .توفر شــــــركة ســــيلب
جميع النظم واملعدات في االماكن املخصصه
لعمالئنا الكرام ومن ثم نضمن تدريب
.املشغلني وخدمة الصيانة ودعم الفني االمحدود
• إنشاء مراكز التخصيص .لدى شـــــركة ســــيلب
القدرة على بناء مراكز التخصيص فائقه اجلودة
والتي تتبع كافه املعايير العامليه  ,وذلك بتجهيزه
بالكامل وإدارته .وميكن إجراء هذا االستثمار
.بالشراكة مع عميلنا أو مع طرف آخر

ميكن شـــــركة ســــيلب توفير املنتج النهائي وتخصيصها وتغليفها
.وجتهيزها للشحن دون أي تعاقد من الباطن

خدمة الويب
في حالة وجود عقد متعدد اللغات  ،ميكن لـشـــــركة ســــيلب
.إعداد خدمة الويب بني شبكتنا وأي منظمة
خصيصا لعمالئنا حسب
وقد يتم تصميم خدمة الويب
ً
متطلباتهم  ,وتتمتع تلك اخلدمة بالديناميكية و التنوع فى
تطبيق مستويات مختلفة من األمان وفقًا مللف تعريف عمالئنا
(مثل (املؤســـــســــات املالية وسلسلة املتاجر واحلكومات
ولدى ترابط األنظمة ،ميكن للمستخدمني التحقق من توفر
املنتجات وحترير الطلب وإرسال البيانات إلى التخصيص ومتابعة
.كل خطوات ســـــلســـــلة التوريد
مثاليا لعمالئنا وتتميز بالسهوله
أخيرا تعد خدمة الويب ح ً
ال ً
.واالمان في االستخدام
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احللول الغير مادية
حلول البيع بالتجزئة :فريســـــبي
فريســــبي هي منصة رقمية مخصصة إلصدار القسائم اإللكترونية
وبطاقات هدايا إلكترونية
ميكن اســــــتضافة حلنا في املوقع اإللكتروني للعالمة التجارية
(ويب شـــــوب) أو استخدامها عند الطلب لعمليات تســــويق
).محددة (إجناز إلكتروني
يتيح فريســـــبي بالنسبة للمستهلك إمكانية شــــــراء بطاقة الهدايا
اإللكترونية وإرســــــالها بسهولة إلى قريب (تنســــيق متوافق مع
).محافظ الهواتف الذكية
وفيما يخص العالمات التجارية ،فإن قيمة فريســـــبي املضافة
.تكون مضاعفة
عائدا
جديدا ,وميكن إدارتها
ً
أو ًال ،إنها نقطة مبيعات جديدة حتقق ً
.بسهولة باستخدام مكتب الدعم ذكي
ثانيا  ،إنها أداة تسويقية فعالة للغاية تسمح بتوصيل آالف
ً
.بطاقات الهدايا اإللكترونية بنقرات قليلة فقط

النظام الرقمي اخلاص بشـــــــركة
) (SELPســــيلب
قامت ـشـــــركة ســــيلب بإنشاء النظام الرقمي اخلاص بشـــــركة
.ســــيلب لتلبية احتياجات عمالئها
ولدينا اللوازم الفرعية ملفاهيم التجريد لعمالئنا ومصدري
البطاقات املدفوعة مســــبقًا وبطاقات الهدايا .هذه التطبيقات
تتواجد بالكامل على شــــبكة اإلنترنت ومتاحة على الهواتف
.الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر
النظام الرقمي اخلاص بشـــــركة ســــيلب هو كذلك شـــــريك
للحكومات واملؤسسات املالية ,ويقدم العديد من احللول
.لتســـــهيل وتســــــريع اإلجراءات اإلدارية
ميكن اســـتخدام احللول غير املادية في دفع ضريبة أو ملء استبيان
.أو التقدم بطلب للحصول على وثيقة رســـــمية

حلول احلكومة اإللكترونية
بفضل حلول النظام الرقمي اخلاص بشـــــركة ســــيلب ،ميكن
لإلدارات العامة في جميع الدول االن توفير خدمة أفضل وأكثر
أما ًنا وســــــرعة للمواطنني مثل (طلب شـــــهادة ,جتديد وثيقة
الهوية جتديد تصريح الســــفر ونقل امللكية وما إلى ذلك) .ويطور
خصيصا
النظام الرقمي اخلاص بشـــــركة ســــيلب حلول مصممة
ً
للحكومات مع األخذ في االعتبار ثالثة أهداف :التحديث
.اإلداري وحتصيل الضرائب ومكافحة الرشـــــــوة

