
 الهندسية لتطور نظم المعلومات

Business Systems 
Engineering

Company Profile Bse.com.eg



01

الشرکة



قصة نجاحنا01
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 الهندسية لتطوير نظم المعلومات           هي واحدة من الشركات الرائدة

.في تطوير البرمجيات في مصر منذ عام 

(BSE)

2007

1998

 توفر لعمالئنا أنظمة قياسية وأنظمة معدلة وفقا لطلبات العمالء في

.مختلف مجاالت ا�عمال 

كفاءة وظائف النظام واستخدام أحدث تقنيات البرمجة باالضافة الى

خدمة ما بعد البيع من نقاط تميزنا 

شارك في بناء ا�نظمة مطورين من جنسيات متعددة وذوي خبرات واسعة

في مجاالت ا�عمال المختلفة 

نظام سيف ¤دارة الموارد               هو درة التاج لمنتجاتنا ويعمل

.بكفاءة بإصداراته المختلفة منذ          لدي عمالئنا في مصر ودول الخليج 

SafeERP

.

.



رؤیتنا 02
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 ال تعد نظم المعلومات أداة تسجيل فحسب
.بل هي المحرك الذي يدفع نمو ا�عمال وتطورها 



رسالتنا 03

 ان نكون من أفضل مزودي الحلول البرمجية المصريين والتي

.تساهم بفاعلية في نمو الشركات في مصر والشرق ا�وسط
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ِقّیمنا 04
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نبني عالقات شراكة مؤسسة على المنفعة  المتبادلة مع عمالئنا .:الشراكة

. نعمل سويا مع شركائنا لتذليل العقبات التي تواجهنا حتى  نحقق النجاح :التعاون

قد ال نكون المتسببين في الخطأ ولكن مسؤوليتنا دائما هي  إيجاد الحلول. :االلتزام

.استشارات عملية 

إن فهمنا للعمل وخبراتنا الطويلة في تطبيق ا�نظمة  تؤهلنا لتقديم :االستشارات

:خدمة ما بعد البيع تشمل تدريب المستخدمين والدعم الفني ودعم ا�عمال   .

ال نكتفي بتقديم حلول بجودة عالية وإنما نقطع دائما خطوات لما بعد ذلك .:الجودة

تجمع انظمتنا سهولة االستخدام والحوكمة والرقابة الداخلية .:السهولة والحوكمة



نقاط تمیزنا
.نوفر أنظمة تدعم التقنيات الحديثة وتلبي متطلبات سوق العمل

نملك ا�صول البرمجية �نظمتنا، فلنا الحرية الكاملة في ا¤ضافة والتعديل

.

تطوير ا�نظمة هلي عملية مستمرة لدعم المتغيرات في مجال ا�عمال

.نبني عالقات شراكة استراتيجية قائمة على التعاون مع شركائنا

و المستحدثات التقنية 

يدير الشركة خبير نظم معلومات والذي قام بتأسيس ا�نظمة

فريق العمل لدينا له خبرات طويلة في مجال تطوير وتطبيق ا�نظمة في

.)مجاالت شبيهة (مهما كان مجال عملك

قمنا بنجاح بعمل تبادل معلومات مع العديد من أنظمة المعلومات

.باستخدام وسائل تبادل المعلومات المختلفة
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خدماتنا
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املواصفات العامة لألنظمة والحلول البرمجیة

تعمل على بيئة الويب

متعدد اللغة (عربي انجليزي) مع إمكانية إضافة لغات جديدة

متعدد المستخدمين

نفس النظام وبنفس الرابط وكلمة السر 

متعدد الشركات (يمكن ان يتم ادخال بيانات أكثر من شركة على

 متعدد الفروع ومتعدد المستودعات لكل فرع

.يمكن االختيار من ا�نظمة الفرعية ما يتناسب مع متطلبات العميل
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01Safe Pack 
نظام سیف باك

9

نظام مالي وتوزيع متكامل، يدعم الفاتورة ا¤لكترونية، يتوفر بنسختين

.البيانات وتكاملها

لعمل العروض ولتكوين أصناف من أصناف موجودة (االطقم والعروض 

كما يوفر مستوى عالي في إدارة المخزون عن طريق خاصية تجميع ا�صناف

.مختلفة

كما يدعم المشتريات من الخارج، متوسط التكلفة المرجح على مستويات

(

 يوفر دورة مالية وإدارية محكمة تضمن صحة (على سيرفر العميل أو كالود) 

Safe
Pack

Safe
Pack



اغلب الشركات التجارية ومنافذ التوزيع العاملة في مواد

.ليس لها تاريخ صالحية 

العمالء المستهدفون
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Safe Pack 
نظام سیف باك

ا�ستاذ العام -ا�صول ثابتة -المقبوضات -المدفوعات

 صناديق النقدية -مشتريات خدمات -مبيعات خدمات

مشتريات البضاعة -مبيعات البضاعة -المخزون –ا¤قرارات الضريبة

مكونات النظام



Safe Batch 
نظام سیف باتش

نظام مالي وتوزيع وإنتاج متقدم، يدعم الفاتورة ا¤لكترونية، يتوفر بنسختين

.البيانات وتكاملها

أوال يصرف أوال أو الوارد أوال يصرف أخيرا، دورة إنتاج للتخزين وإنتاج للبيع من

يدعم الباتشات في البيع والشراء (تاريخ الصالحية) من خالل االختيار بين الوارد

إدارة عمليات البيع والشراء والتخزين من خالل تصنيف ا�صناف الي (خدمة

منتج نهائي – مواد خام)، يدعم المشتريات من الخارج، يدعم الطرق المختلفة

.لحساب التكلفة 

.مرحلة تصنيع واحدة

 يوفر دورة مالية وإدارية محكمة تضمن صحة (على سيرفر العميل أو كالود) 
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Safe Batch 
نظام سیف باتش

لشركات التجارية العاملة في المواد ذات تاريخ صالحية

المصانع التي تقوم بعملية تصنيع من مرحلة واحدة

 يمكن تطوير نموذج التصنيع ليصبح متعدد المراحل وفقا للطلب

.

.

الشركات التي تريد ان تعمل بمفهوم الوارد اوال يصرف اوال.

.(او الوارد اخيرا منصرف اوال)

العمالء المستهدفون

ا�ستاذ العام -ا�صول ثابتة -المقبوضات -المدفوعات

صناديق النقدية -مشتريات خدمات -مبيعات خدمات

مشتريات البضاعة -مبيعات البضاعة -المخزون –ا¤قرارات الضريبة

مكونات النظام
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نظام مالي وتوزيع متكامل، يدعم الفاتورة ا¤لكترونية، يتوفر بنسختين

الخضر والفاكهة (قسم مشتريات ومبيعات ومخزون التجزئة) و(قسم

ومبيعات ومخزون الكومسيون) وضبط حسابات الموردين في حالة

.إعادة التعبئة ¤نتاج أصناف بعبوات مختلفة او بمكونات مختلفة 

الكومسيون او بيع بضعة التصريف (البيع بالعمولة) كما يدعم عمليات

.الكبيرة في المبيعات والمشتريات وأذون القبض والصرف

يمتاز النظام بسهولة ا¤دخال دعما لدورة العمل السريعة وعدد العمليات

 متخصص في إدارة أعمال مشتريات ومبيعات (على سيرفر العميل أو كالود) 

Safe Orange 
نظام سیف أورانج 03
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Safe Orange 
نظام سیف أورانج

.شركات استيراد وشركات تصدير الفاكهة والخضروات

العمالء المستهدفون

.محطات فرز وتخزين الفاكهة والخضروات
.اسواق الجملة للفاكهة والخضروات

ا�ستاذ العام -المقبوضات -المدفوعات –صناديق النقدية

الكومسيون -مشتريات البضاعة -مبيعات البضاعة -المخزون

ا¤قرارات الضريبة 

مكونات النظام
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نظام متخصص في إدارة ا�مالك (العقارات) من حيث البيع او التأجير يتابع

المستحقة بشكل يؤدي إلى مرونة في إعادة جدولة ا�قساط ومتابعة

.Safe Batch وسيف باتش Safe Pack متكامل مع أنظمة سيف باك

.التحصيل من العمالء متابعة أداء المحصلين

حالة الوحدات والعمالء، إصدار عقود البيع او االيجار وتحديد ا�قساط 

Safe RS 
نظام سیف إلدارة األمالك 04
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Safe RS 
نظام سیف إلدارة األمالك

. شركات إدارة ا�مالك بالبيع او التأجير

العمالء المستهدفون

. شركات التسويق العقاري

تعريفات عامة-هيكلة العقارات-الوحدات-العمالء

العقود والحجز واالنهاء-التحصيل والتسويات-االحصائيات

Safe Batch وسيف باتش Safe Pack متكامل مع أنظمة سيف باك

مكونات النظام



Safe Block 
نظام سیف إلدارة البلوك

نظام متخصص ¤دارة عمليات التعاقد على توريد البلوك والخرسانة الجاهزة

وفقا للكمية المطلوبة وحمولة التريال ومدة الرحلة – وتسليم الحمولة

.للموقع، واصدار فواتير مجمعة أو افرادية لعمليات التوريد

. وسيف باتشمتكامل مع أنظمة سيف باك

لمشاريع المقاوالت وتحديد جدول التوريد وإصدار أوامر التحميل الشاحنات 
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Safe Block 
نظام سیف إلدارة البلوك

مصانع وشركات إنتاج وتوريد البلوك بأنواعه المختلفة وكذلك

.مصانع إنتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة

العمالء المستهدفون

اتفاقية بيع، أمر توريد – جدول التحميل، أمر التحميل:التوريد

  العمالء، المواقع، إصدار الفواتير، استالم الدفعاتالمبيعات

.المردودات والتالف

.
تحليل إيراد السائقين، مصروف الرد للسائقين، تحليلالتقارير

إيراد الشاحنات، كشوف ا�صناف الموردة والمتبقية 

للعمالء، كشوف حسابات العمالء، المطلوب والمورد

.من كل صنف وفقا لجداول التوريد

مكونات النظام
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Safe PMS
نظام سیف إلدارة املشاریع

06

19

نظام متخصص ¤دارة دورة المشاريع يبدأ من إدخال مواصفات المشروع 

التعاقد وتحويل عرض ا�سعار إلى مشروع، إعداد خطة التنفيذ، متابعة

تقييم المشاريع وتحديد الفروقات بين المستهدف والمتحقق من جميع

.عناصر تكلفة المشروع. إدارة المواد والعمال والمعدات

. متكامل مع أنظمة سيف باك                   وسيف باتش

.التنفيذ بموارد الشركة او عن طريق عقود مقاولي الباطن وبهما معا

وجدول المواد، اصدار العروض وحساب تكلفة التنفيذ و الربح التقديري 

Safe Batch Safe Pack

Safe
PMS

Safe
PMS



Safe PMS
نظام سیف إلدارة املشاریع

شركات المقاوالت العامة

شركات مقاوالت الطرق

 شركات العزل المائي والحراري

.

.

.

العمالء المستهدفون

عروض ا�سعار وتقدير التكلفة، اصدار المستخلصاتالمبيعات

.
معدالت التوفير

.

مكونات النظام
:

خطة التنفيذ، جداول التنفيذ بموارد الشركة، عقودالهندسي
مقاولي الباطن، تحليل التنفيذ الفعلي ومقارنته

بالمستهدف، مقارنة التنفيذ بمقاولي الباطن وحساب

إدارة العمالة، المواد، المعدات وحساب نسبة استغاللها

تقييم المشاريع ومتابعة ا�داء وتحليل االستخدام 
.ومقارنتها بالمستهدف 

.

:

:التقارير

االحصائيات وتقييم ا�عمال على مستوى الشركة :إحصائيات ودعم القرار

:إدارة الموارد

20



Safe Kids
نظام سیف إلدارة الحضانات

07
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نظام كالود (متوفر بصورة تطبيق موبايل) متخصص ¤دارة دور حضانات

يتابع االشتراكات والتحصيل والحضور واالنصراف ومصروفات المركز ورواتب

.الموظفين، مترابط مع نظام الرسائل النصية 

.ا�طفال ومراكز االستضافة ويمكن تطبيقه في المراكز الرياضية

Safe
Kids

Safe
Kids

1



Safe Kids
نظام سیف إلدارة الحضانات
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.حضانات ا�طفال ومراكز االستضافة

.يمكن تطبيقه في المراكز الرياضية

العمالء المستهدفون

بيانات االعضاء -فواتير االشتراك -فواتير االستضافة -التحصيل

الدخول والخروج -المصاريف -الموظفين والرواتب، احصائيات

الحضور، التنبيهات ا�لية لËعضاء، كشوف الحسابات، الموقف

.المالي 

مكونات النظام
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نضع في اعتبارنا مالئمة الموقع للمستخدم، وأمن المعلومات

 وسرعة االستجابة الي جانب التوافق مع محركات البحث

.عنها في تطوير أي موقع أو تطبيق على االنترنت

Web Development
ویب سایت وبرامج الویب

Safe
Web Development  
Safe

Web Development



إن فريق التطوير لدينا قادر على تصميم وتطوير تطبيقات

مميزة على االندرويد وعلى      تضاهي أفضل التطبيقات

على مستودع جوجل ومستودع أبل

 (Google Play & Apple Store)
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IOS 

Mobile Applications 
تطبیقات املوبایل

Safe
Mobile  Development

Safe
Mobile  Development



03
BSE 7-Stage 

أسلوب تطبیق األنظمة



أسلوب تطبیق األنظمة
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االعداد
تحديد هدف المشروع

ونطاق العمل
تحديد مهام

وصالحيات فريق العمل
تحديد آلية اتخاذ القرار

.

.
.

التحليل
تحديد العمليات الحالية

وآلية تنفيذها 
 تحديد المتغيرات المطلوبة

علي العمليات ودورات التنفيذ

.

.

الهيكلة
تحديد البيئة الفنية الموجودة

والمطلوبة
تحديد مدى توافر البيانات

ا¤لكترونية ومدي مالءمتها 

.

.

البناء
 إنشاء التكامل بين الوحدات

المختلفة
بناء النظام ومكوناته

.
.

نقل
المهارات

نقل مهارات لمدير النظام
تدريب المستخدم الرئيسي

.

.
.جلسات تدريب للمستخدمي

التشغيل
تشغيل النظام 

إدارة عمليات النظام

.

.
.إدارة طلبات التغيير

الدعم
دعم المستخدم

دعم فني

.

.
.دعم بيئة العمل
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رشكة سناف السعودية

2017 2010 2008

2009 2007 2006

2009 1998 2008

2013 2010 2007
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Bse.com.eg

BseErpEg

+20 1113822999

+20 237452680

info@bse.com.eg

الجيزة - الهرم - المدينة الفيصلية عمارة 4 مكتب 104
Egypt - Giza , Al-Haram District- Al-Faislia City, Building 4 Unit 104 

وسائل التواصل



شكرÎ لك


