المنهلللحلامة للعح اللللحالم التللةةحالمينةللعحتممةللوىحلاللنحالم للملححاللللدنمح للمح يلللح مة للعح اللللح
الم التةة،ح ت نحاائمةحإلنحتلسةعحلالقةتهةح قةلدىحلمالئهةح ك بحثيمهلحتنحخاللحبنلة حلالقلعح
ثةيعحتعحال مال ،ح قدحس تحالمنهلحجةهدىحلميد لحالخدتعحال ةلةعح الصلةاقعحلا ملال ح كللضحلنلمة ح
رضةهلحكمةحس تحالمنهلحإلنحتل ةرحال د دحتنحالمنمجةةحكاةحالجلاىحال ةلةعح المممةوىحل مالئهةح.ح ح
تأس تحالمنهلحلةمح1990ح محلمة حتاتحإسلحالمنهلحلخدتةةحالاةسلبح المجةرى،ح قدحتغةرحهلااح
اإلسلحالنحالمنهلحلامة عح اللحالم التةةحالمينةعحلةمح2009ح،ح كلضحلمكل حتيصدحكلحبة ل حللنح
مة عحت التةته،ح اللحبرتجةعحتجةر عح إخمراقحشبكةةحالاةسبةةح.
ح
ت ملحالمنهلح محتجةلحاإلسماةراةح تجهةوحشبكةةحالاةسبةةحالآلةلعح الكلةتةراةح أجهلوىحتالرةرح
البةةنةةح ح اللحالد عحالرلريح اصدارحالبطةقةةحح أجهوىحتينةعحالم التةةح نياهةحبجمةعحأشكةلهة،ح
أجهلللوىحنيللللحالم التلللةةحال لللاكةعح الالسلللاكةع،ح البلللراتلحالماةسلللبةعح المجةر لللعح تيلللد لحكة لللعح
اإلسماةراةحالالزتعح األباةثحالرنةعح الم ل يةعح اإلاار عح محتجةلح مة لعحالم التلةةح البةةنلةةح
الطةقعح كةرةعحاللحال مال ح.
محلةمح2014ححانبثيتحلنحالمنهلحلامة عح اللحالم التةةحشركعحالمنهلحلاطةقعحالممجداىحح همح ح
شركعحتمخصصعح محتجةلحالطةقعحالكهربةئةعح الطةقعحالممجلداىحبكةتللحخبراتهلةح كةارهلةحالمممةلوح
محهااحالمجةلحالكثلرحتلنح25حلةتلة بهلد حا لداثحنيالعحنللةلعح لمحتجلةلحالطةقلعح تلل ةرحخلدتةةح
تمكةتاعحتنححخاللحتابةعحتمطابةةحكة عحلمال هةح تارةوحتلظرةنهةحتنحخاللحج اهلحشركة ح ةهةح .ح
ح
ح
كمةحت مبرحالمنهلحاللكةلحالاصريحألجهوىحشركةة
1- THALES Information System Security / of France
2- Galaxkey/ of UK
3- PayLogic SA / Payment Solution of Morocco
4- Sage / of USA
5- Atlantis solar / of USA

أ حتممركو حالمنهل حلامة ع ح الل حالم التةة حالمينةع ح ح ح م حتيدتع حالصف حاأل ل ح م حتجةل ح مة عح
الم التةة ح شبكةةحالاةسبةةحالآلةعح أجهوىحتارةرحالبةةنةةح تينةعحالم التةةح الااللحالبرتجةعح
م حاألرا ح تيد ل حكة ع حاإلسماةراة ح الاالل حالالزتع ح األباةث حالرنةع حلامة ع حالم التةةح
البةةنةةحلا مال ح تراكوحت التةتهلحتعحإلمواتهةحالكةتلحبم ة ةرحالجلاىحال ةلمةعح .ح

تهللد حالمنهلللحلامة للعح اللللحالم التللةةحالمينةللعحإلللنحتللل ةرح مة للعح اللللحالم التللةةحلام س للةةح
األ للرااحال للةلةنحإلللنحتايةللاحالنجللة ح الممةللوححلبللرحاإللمللوامحبم للة ةرحالجلللاىح للمحتيللد لحالااللللح
المكنلللجةعح تل ةرحالااللحلاماةكلحالم التةتةعح ال مللحضلمنحبة لعحلمللحتر العح نظلةمح للا وح
تجوحلا ةتاةنح محالمنهلح الم مثمر نحح ةهة،ح كلضحتنحخاللح :ح
ح
ح
 تهة للعحتكللة ح ظللر حلملللحتنةسللبعحتمكللنحالملظللفحتللنحأاا حتهممللهح ظةرمللهح تطللل رح
قدراتهح تهةراتهح.
 تاللجةعحاإلبللداوح المرلللقح للمحاألاا ححلللنحدر للاحالمكة للأةح المللنوح الهبللةةح المللدر بح
تطل رحالمهةراة.
 ال ملحلانحبنلة حر حال مللحضلمنحالرر لاح تلدةلدحال القلعحاللا لعحبلةنحجمةلعحت لمل ةةحح
ال الحاللظةرمح محالمنهلح إلمبةرحت ةهممهلح محكلضحجو احححتنحتيةةلحلملحجمةعحال ةتاةنحح
محالمنهلح لانحكة عحالم مل ةةح.
 حترسةخحتبدأحر حاإللموامحبأهدا حالمنهلح ت و وحتطا ةةححال ةتاةنح محتطل رحتهةراتهلح
 أ حت ةلدحلانحنارحالبا حال اممح محتجةلحاإلسماةراةح تطل رحال يلح تاجةعحاإلبلداوح
الررايحلدححتلظرةهةح أ حت ةهلح محالبا ح المطل رحضمنحناةدةتهةحالخدتةلعح بيلدرحتلةح
ت موحبهحظر هةحالمةا عح البار عح ظر حال ةتاةنحت هة.
 أ حتاة ظحلانحالبة عحقدرحإتكةنةةتهةحالمةا عح البار عح تا حال لةتاةنححت هلةحلالنحالارلةظح
لانحالبة عححتنحالمالثح تدر بحال ةتاةنح ةهةحلانحاللصللحالنحهااحالهد ح.
 ا حتاةركح محجهلاحالاكلحالماامحلمطل رحالمرا اح الخدتةةحضمنحإتكةنةةتهةحالمةا ع.
ح
 .1ن ممدححباكلحأسةسمحلانحالملاراحالبار عحالممحتممةوحبةلملاز ح اإللموامح.
 .2ن تنحبأ حاليةلح األخالقح الم ةتللحالا لنححهلمحالمالركح الملجلهح النلةبمح الممةلوحلنلةح
لجمةعحال ةتاةنحت نة،ح همحأسةسحهل منةح.
 .3ن للمندح للمحبنةئنللةحال نللليحلاللنحتنظلتللعحاليللةلحالجلهر للعحضحال اةللةضحالمللمحتنللمنحترةلانللةح
تلازننةح إلمواتنةح ترلقنة.
 .4نطباحقةمنةح نج اهةحقلالدح قلانةنحلملح سالكح يةيةعح تمطلرى.

حححححن ممدحتنهةجحاليةلحالجلهر عح امل :ح
ح
التقوى حلنلا حالاةةى ح ال مل ح م حالمنهل ،ح ت ةتل حكل حتلظف حتع حنر ه ح زتالئهح
رؤسةئه ح ترؤ سةه ،ح تع حأا اته ح ت داته ح الوبةئن حـ حتدركة حتخة ع حهللا ،حـ ح ج دهةح
اةةحكم ةةرحكامحل الكه .ح
ح
العدالة حالمم حتاكل حال القةة ح الم ةتالة حبةن حأ راا حالمنهل ،ح تج ل حكل حتلظف حالح
امةجحإلنحرقةبحلانحنر هح الح ظالحأبدا،ح ال ملحلانحراحالظالحإ حأتكنحكلضح الح
خة ح محالااحأ داح احالنظةمحالميررح محالمنهل .ح
التعاون حالاي ح اكل حلالقةة حال مل ح الممةو ح الطمل ح حال حالمنة س ح الصراو ،ح أ ح
الطةقع حالمنة ةع حالار رع حسمكل حتلجهع حنال حتنة ةنة ح م حال لق ،حلنكل حاألجدرح
األقلح .ح
ح

 .1اإلرتبةدحاللثةاحبةل مال ح تايةاحالرضةحلهلحتنحخالل:حح
 تابةعحتطةلبحال مةلحب رلعح قتحقةةسم
 ت ر عحإ مةةجةةحال مةل
 تلاكبعحتطا ةةحال مةل
 تيد لحالمالرىحح إ جةاحأ نلحالااللحلا مال ح
 ت ةلدىحال مال ح محإاارىحالمخةدر
 ر عحت ملححالخدتةةحالميدتع
ح
 .2اإللممةاحلانحاألسالبحال مامح ال اممحح محال ملح ح
 إجرا حتراج عح تااةلحاائمةنحلطر يعحأاا ححاأللمةلح البا حلنحدرقحأخرحح
إلنجةزهةححباكلحأ نل
 ترسةخحترهلمحال ملحالم س محالمامر حبةنحالملظرةنحلم و وحقةلحالاركعح
اإلسمراتةجةعح
 إلدااحالخطمح اإلسمراتةجةةةحالم ميباةعح(ح لتةعح–حأسبللةعح–حشهر عح–ح صاةعح
–حسنل عح)
ح
3ح.حتنمةعحقدراةحالملظفحتنحخاللحاإلرتية حبةلملاراحالبار عحالممة عح إلمبةرهةحالرصةدح
األسةسمحتنحخاللحالموجحبةنحالمدر بحالم ممرح المطل ر ح
.4حال ملح احالم ة ةرحالد لةعح ISO 9001: 2008ح
.5تيد لحخدتةةحتنة عحتبمكرىحكاةحكارعححت مدلعح تيد مهةح محاللقتحالمنةسبح

تم وضع نظام إلدارة الجوودة تتواقوم توع تتات واا توا و  ISO 9001:2008حيو توم تو
خالله-:
 تحديد العتتياا الالزت لنظام إدارة الجودة وتا يقاته تحديد التداخالا والعالقاا ي تتك العتتياا تحديد التعايير والارم الالزت لتتأكد ت أ الضوا ا لهذه العتتياا ذاا قعالي توقير التوارد والتعتوتاا الضروري لدعم التن يذ والتراق لتتك العتتياا تراق وقياس وتحتيل هذه العتتياا تا يووم اإلجووراتاا الضووروري لتحقيووم النتوواط التخاووا لهووا والتاوووير الت ووتتر عت و تتووكالعتتياا

ح
ت لل نحالمنهلللحلامة للعح اللللحالم التللةةحالمينةللعحلمللل ةرح مة للعحلةلةللعحإلسللمثمةراةح ت التللةةحح
شركةئنةحح لمالئنةحتنحخاللحتل ةرحتنمجةةح خدتةةححلةلةعحالجلاىحلنرلقحتلق ةةححلمالئنةح .ح
ة حتنمنحإاارىحالمنهللحتراج لعحاألهلدا حبالكلحا ريحبنلة اححلالنحإجلرا اةحالنظلةمح اإللملوامح
بةليلانةنح المار ةةحالممحتم ااحبةلخدتةةحالممحتيدتهةحالمنهل.ح ح
حنانح مححالمنهلحلامة عح اللحالم التةةحالمينةعحإاارىحح تلظرةنحن تنحبلأ حتايةلاحهلااحالرسلةلعح
لللأتمحتلللنحخلللاللحالمطبةلللاح المطلللل رحالم لللممرحلنظلللةمحإاارىحالجللللاىحالملللمحتملا لللاحتلللعحتمطابلللةةحح
تلاصرةةححISO 9001:2008حح اإلهممةمحبةلملظرةنح ر عحكرة تهلح إلةاىحتأهةاهلح ح

ح
ح
جو حتنحسلقنةحالرئة مححهلحسلقحالمصةر ح الاركةةح اليطةلةةحالممحتامةجحإلنححتل ةرحأتلنح
مة عح سر عححلانحالم التةةحلد هةح اللحبرتجةعحتجةر عحح محلدىحتجةلحتثلحااارىحالمخو ح
الم ملالةةح،ح اللحتةلةعح تاةسبةعح،حالمامر ةةح،حالمبة ةةح،حااارىحال القةةحال ةتعح الم ل اح
غةرهةح .ح
المنهلحلامة عح اللحالم التلةةحالمينةلعححت ل نحجةهلدىحلام لةلدىح لمح للحت ظللحالينلة ةحالارجلعح
الممحتلاجهحلمالئنةح حت نحجةهدىحلرهلحإ مةةجةةحال مال ح محكلحتلنحاألسللاقحالملمحنخلدتهةحتلنح
خاللحتل ةرح اللح ةلعح محاللقتحالمنةسبحتعحتيد لحتنمجةةحأتنحتلثلقعح لةلةعحاألاا .ح ح
المنهلللحلامة للعح اللللحالم التللةةحالمرنةللعححت للمهد ححجمةللعحأجهللوىحاليطللةوحالاكلللتمح الاللركةةح
ال مللال حالللا نح امللةجل حلماللرةرح مة للعحالبةةنللةةحالخةصللعحبهلللح ت للمهد حكلللحبة ل حلامة للعح
تراقبعحألمةلهح ت التةتهح ح
ح
ح
لانحترحال نةنحقمنةحببنة حسم عحتممةزىحلانحارجعحلةلةعحتنحاإل مرا حلميد لحالمالرىح الملجةهح
باأ حإسمراتةجةعح مة عححالم التةةح ة :
ح
 نمصفحبةلمر نعح:ح نانحنصلغح اللنةحلمنةسبحلماضحبدالحتنحإنمظةرحتكةرضحتعحتبدأح
لمانةح
 لد نةحأ نلحاألجهوىح نانحالحنم ةتلحإالحتعحالاركةةحالرائدىح محتيد لحالااللح
المكنلللجةعح
 نيدمحأ نلحالمالراةح أكثرهةحسالتعحح نمأكدحتنحصال ةمهةح تالئممهةحإل مةةجةتضح
خططضحالم ميباةعح
 دةقمنةحك حكرة ىح ت ر عحلةلةعحتابمح ةجةتضح
 نمبعحتنهجةعح اضاعح محتيد لحالخدتعح ال ا عح
 ن ةرح احإترةقةةةح اضاعح تاداىحالم لةةة
 ن ملحلانححتابةعح ةجةتضححب رلعحقصلحح
 نامومحبدرجعحلةلةعحتنحاألتنح الامة ع

ح
لد نةحقةئمعحلمال حلانحنطةقح اسعح،ح تنحجمةعحاليطةلةة ح
ح
•حاليطةوحالاكلتمح اليلاةحالم ااعح ح
•حقطةوحالبنة ح المية الة ح
•حقطةوحتللةدحالطةقعح النرمح الغةز ح
•حاليطةوحالصام ح
•حقطةوحالخدتةة ح
•حقطةوحالنيل ح
•حقطةوحاإلتصةالة ح
•حقطةوحتكنلللجةةحالم التةةح تراكوحالبةةنةة ح
•حاليطةوحالصنةلم ح
•حاليطةوحالمجةري ح
•حقطةوحالبنلكح حالمصةر ح الم س ةة المةلةعح ح
•حاليطةوحالورالم ح
•حاليطةوحال كنمح ح
قائمة العمالء متوفرة ويتم تزويدها عند الطلب
ح
ح
ح
ح
ح
ح

رقلحالهةتفح:ح+ 962 6 5604100
رقلحالرةكس:ح  + 962 6 5695167ح
البر دحااللكمر نم:حinfo@al-manhal.comح ح
الملقعحااللكمر نمح:حwww.Al-Manhal.com
الملقعح:حلمة ح–حتركوحلمة حالمجةريح–حال بدلمح–حالطةباحالرابع ح
صند قحبر دح926395حلمة ح–ح11119حاالرا ح ح
ح

ح
نرخرحب مالئنةح
ك بحس ةاتكلح
هلحأ لل منة ح
ح
ح
حححح

ح

