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شكر وعرفان
نتقدم بالشكر لكل من مد لنا يد العون فى إخراج هذه الرساله،
فالشكر أجزله للأساتذة الكرام بجامعة السودان ،كلية علوم الحاسوب وتقانة
المعلومات والشكر أجزله للمشرف البروفيسر  /عز الدين محمد عثمان – الأستاذ
بكلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -الذي وجهني وساعدني وتعلمت
منه الكثير وكان له القدر الكبير في نجاح هذه الرساله.
وللأستاذ  /محمد أدم – المستشار بمصرف السلم الذي ساعدني في النواحي
التطبيقيه و العمليه من خبراته و تجاربه هو وكافة أسرة مصرف السلم.
ولأسرة المعهد العالي للدراسات المصرفيه – الذي دعمني في عمل
السمنارات و الندوات ذات العلقة بالرسالة للتقنيين و المصرفيين و المهتمين
وساعدني في النشر العلمي بدورياته.
ولأسرنا التى جاهدت وتكبدت المشاق فى سبيل وصولنا لما بلغنا.
نسأل الله أن يعيننا على مكافأتهم بأحسن مما قدموا لنا وجزاهم الله عنا
خ

ي كل

ــــــــــــــر.
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المستخلص
ناقش البحث التحديات التي تواجه إنشاء و إدارة القنوات الإلكترونية المتعددة للمصارف
بكفاءة وما تسببه من مشاكل مثل إختلف مصادر المعلومة الواحدة باختلف القناة وعدم تنسيق
برمجيات القنوات المختلفة مع بعضها البعض .كما خلق تنوع التطبيقات عدة بيئات تخصصية مما
يزيد تنوع متطلبات الموارد البشرية المتخصصة ,وعليه صارت عمليات المتابعة وتتبع الأخطاء
صعبة وتتسبب في تعقيدات تنفيذ الحركات في الأنظمة المصرفية .كما إزداد عدد وتكاليف الأجهزة و
المعدات الغير مستغلة بصورة مثلى ،بالإضافة إلى أرتفاع تكاليف التطوير والتعديل نسبًة لتعقيد بيئة
التشغيل وعلقات جزئياتها مع وجود تكرار بالعمليات علي مستوي القنوات المختلفة.
هدف البحث إلي إقتراح بيئة مصرفية ذات كفاءة في إدارة القنوات الإلكترونية المتعددة
للمصارف وكذلك زيادة القدرة التنافسية ،سرعة تقديم الخدمات ،سهولة تصميم و إدارة خدمات
العملء مع تقليل الوقت والتكاليف و سهولة المراقبة والمراجعة المتقدمة .بالإضافة إلى تمكين
المستخدمين من استخراج تقارير متكاملة من كل بيانات الخدمات وإيجاد بيئة مصرفية موحده ،مع
توفير بيئة موجهة لتقديم خدمات العملء و خلق تشاركية بالبيئة المصرفية.
ناقش البحث دراسة لتجارب سابقة خاصة ببعض المراكز البحثيه وكذلك تجارب لمؤسسات
م تناول المميزات
و شركات متخصصه في مجال المصارف حيث إهتمت بهذه المشكلة ،ومن ث ّ
وأوجه القصور في الحلول المطروحه لحل هذه المشكله.
تم وصف كامل للمنظومة المقترحة لحل مشكلة إدارة القنوات الإلكترونية المتعددة بكفاءة
عبر عدة محاور شملت مكونات  ،مميزات و سمات المنظومة .حيث تم وصف المكونات البرمجيه
للمنظومة وهي تشمل؛ خادم الطلبات ،إدارة توصيلت القنوات الإلكترونية ،مدير الأحداث ،مدير
جدولة المهام ،مدير الأمن و السرية ،النظام الوسيط ،مدير قنوات التواصل ونظام الإدارة و التحكم.
وتمت مناقشة مميزات المنظومة المقترحة علي عدة محاور شملت تشاركية الموارد ،خدمات
العلقات للزبائن ،الخدمات الذاتية ،الإدارة الفنية والمراقبة ،الأمن و السرية و النسخ الإحتياطي.
تطبيقًا لما تقدم تم مناقشة مدى إستيعاب المصارف السودانية نظريًا للمنظومة ،وذلك عبر
ل من مجموعات قنوات
تحديد القنوات الإلكترونية بسوق المصارف السودانية علي مستوى ك ٍ
خدمات العملء ،قنوات التحاويل المصرفية ،قنوات الشبكات المركزية ،قنوات خدمات الدفع
م تمت مناقشة المكونات البرمجيه ومدي إستيعابها
للي و القنوات الأخرى المتخصصة .ومن ث ّ
ا َ
لهذه القنوات.
تم استعراض وشرح تجارب لكل مكون برمجي بالمنظومة عبر تطبيقات برمجية تخدم
أهداف المنظومة وبنفس هيكلتها وذلك بغرض توضيح مدى معقولية وعملية المنظومة في خدمة
ل بسوق المصارف
المصارف وقابليتها للتطبيق .كما تعرضت هذه التجارب لتطبيقات تعمل أص ً
م تم شرح هذه التطبيقات وإنزالها علي المنظومه المقترحه كهيكلة ومكونات
السوداني ،ومن ث ّ
واهداف بنجاح.
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Abstract
This research discusses the challenges facing the establishment and the
efficiency of management of multiple electronic channels for the banks and their
cause of problems such as the difference in information due to its different sources,
software applied and lack of coordination between their different channels. The
diversity of applications created many specialized environments which increase the
diversity of the requirements of specialized human resources and, therefore, make
the processes of the errors’ follow-up and tracking difficult and cause complexities
in the transactions’ execution in the banking systems. The number and the cost of
devices and the equipments unutilized have increased; in addition to the high costs
of development and modification due to complexity of the operating environment
and the relationships between its parts with a repetition of the operations at the level
of the different channels.
The aim of this research is to propose an efficient banking management
environment for the management of multiple electronic channels as well as to
increase the competitiveness, the speed of services delivery, the ease of design and
management of customer service while reducing the time and cost; beside the ease
of audit and advanced review. In addition to enabling users to extract integrated
reports of all data services and the creation of a unified banking environment, while
providing an oriented and shared banking environment.
This research discusses previous studies and experiences, particularly of
research centers, institutions and companies specialized in banking applications,
who have realized this problem. The advantages and shortcomings of previous
solutions have been presented.
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A complete description of the proposed system which has been designed is
presented. It solves the problem of managing multiple electronic channels
efficiently taking consideration of various factors, including the components,
characteristics and features of the system. The software components of the system
have been described. This includes; the agent server, the connections manager, the
events manager, the scheduler manager, the security manager, the middleware
server, the delivery channels manager and the management and control. The
characteristics of the proposed system has been discussed with regard to several
factors including; shared resources, services of customers relationships, selfservices and the management of the control, security, confidentiality and backups.
The level of conceptual readiness of the Sudanese banks to use the
aforementioned system has been discussed. Several electronic channels have been
specified to the Sudanese banking market grouped as customer channels group
services, banks transfers channels, the networks central channels, automatic
payment services channels and other specialized channels. Thus, software
components and their extent of absorption of these channels have been discussed.
The experiments of each component of the system have been reviewed and
explained through the software applications that serve the objectives of the system.
The experiments clarified the reasonableness, practicability and applicability of the
system in serving banks. The proposed system would satisfy the applications
already running in Sudanese banks. An explanation of the structure, components
and targets of these applications under the proposed system are presented.
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Software Security Module
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Transmission Control Protocol/Internet Protocol
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