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 أخبار  الرئيسية

قال رئيس مجلس إدارة شركة تداول للتقنية “نعمان البوري” في تصريح لصحيفة صدى االقتصادية مساء االثنين
إن شركة تداول التزمت وقبلت الشروط الفنية و الزمنية و بشروط معايير الجودة الدولية المقررة لدى مصرف

ليبيا المركزي و لدى كبريات هيئات الحوكمة لمعالجات الدفع اإللكتروني .

وأضاف أن شركة تداول قامت بالوفاء بجميع االلتزامات الفنية و الزمنية حيث نقلت إلى ليبيا كامل منظومة
معالجة الدفع اإللكتروني و التشغيل من خالل إدارة و طاقم ليبي حسب الجدول المقرر، مشيرًا إلى أنه قد تم

توطين خدمة ” قاعدة بيانات data center” و جاء هذا تزامًنا مع إطالق منتجات جديدة بالتعاون مع عديد المصارف
التجارية والمتمثلة حاليا في ” السراي، الصحاري، شمال أفريقيا، المتوسط” كمرحلة أولى و نطمح ليشمل جميع

المصارف العاملة بليبيا عندما يقتنعون بقدراتنا نحن الليبيين و بجودة خدماتنا و أداؤها و التزامنا و تكاليفنا .

البوري يكشف لصدى الخدمات اإللكترونية الجديدة بشركة تداول
للتقنية
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نعمان البوري رئيس مجلس إدارة شركة تداولالخدمات الجديدة بشركة تداول

وأكد” البوري” أن شركة التداول متجددة الخدمات و في تطور مستمر كما يتطور العالم يوميًا وأنه سيتم إطالق
بطاقات تحتوي على ” الشفرة والكود ” (pin and chip).مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إطالق بطاقات مرتبطة

QR) و ستطلق خدمات كيو آر كود (debit card) بحساب الزبون ويتم الخصم من الحساب بدًال عن تعبئة البطاقة
Code) و توفيرها في عدد من األسواق، باإلضافة إلى انطالق خدمة mobile Wallet خالل األسابيع القليلة القادمة

والتي ستسمح لجميع المستخدمين بالدفع عن طريق الهاتف النقال .

و تابع “البوري” قائًال : نعمل حاليًا على إدخال خدمة البايومترية في استخدام خدمة mobile Wallet بحيث يكون
هناك ضمان مطلق لصالح مستخدمي الدفع اإللكتروني و سوف يتسنى لحاملي بطاقة المصارف المصدرة من

استخدامها من خالل آالت السحب اآللي لهذه المصارف. 

وأضاف قائًال : إنه في خالل الربع الثالث من هذه السنة سوف يتم إطالق خدمه e-commerce , حيث أن شركة
تداول في إطار توفير منظومة لكل التجار الذين يرغبون في تقديم خدمات البيع على اإلنترنت من خالل بطاقة

الدفع اإللكتروني. 

data وأفاد” البوري” أنه بالمشاركة مع شركة عابرة الصحراء للتقنية و االتصاالت يتم اآلن تجهيز ” مركز بيانات عام
center” حسب معايير PCI DSS لكي يمكن معالجة معامالت الفيزا و ماستر كارد و ستكون أول “مركز بيانات

datacenter” في ليبيا بهذا المستوى من المعايير الدولية و المطلوبة من Visa و Mastercard و AMEX، مضيفًا
أن هذه الخدمات ستوفر ماليين الدوالرات سابقًا دفعناها للمعالجة من خالل مراكز البيانات المقيمة خارج ليبيا

وسيتم تقليص التكلفة و التعامل بالدينار الليبي. 

ووجه “البوري” شكره لكل من ساهم من فريق شركة تداول على رأسهم السيد “أحمد الدغري” وفريق المشروع
و شركة Accompany، و شركه S2M لتواجدهم في ليبيا إلنجاح المشروع في ظل الحرب و الظروف الصعبة التي
يمر بها الوطن، و إلدارات مصرف ليبيا المركزي و للمصارف التجارية و منها “مصرف الصحاري، شمال أفريقيا،
والمتوسط و السراي” على ثقتهم و تعاونهم لتحقيق هذا العمل في ليبيا، و لفريق عابرة الصحراء للتقنية و
االتصاالت لقبول التحدي و إلنجاز “مركز المعلومات Datacenter” في هذا الوقت القياسي رغم التحديات التي

نعيشها، وشكر البوري شكرا خاصا مصرف ليبيا المركزي وذلك لدعمه المستمر لشركة تداول و للدفع اإللكتروني
في ليبيا. 
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