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Accounting System



 

 هو احنظاحمم ماحمسبة وإدارة متكاحمملة خزودا  اددمة تتوي على اتعديد م  اناحنظمة اخمتلةة ات  يتطلبهاحم أي مزود خدمةISPCareاحنظاحمم الاحمسبة 
ااحنتاحنن يتي م ماحم يلي استعراااض احنظاحمم الاحمسبة

Accounting Systemنظاحمم الاحمسبة 

، مع توت د شجرة حساحمت  قاحمبلة تلتمص ص، وعمل احم  ماحمت ة معرمةDouble Entry Accounting Systemهو احنظاحمم )دائ  مدي ( 
مسبقاحمًن

كل عمل ة تتي بوجب ق د وتمل رقي معرف ، وكل عمل ة تقوم بتحريك حساحمب  دوماحمًن

يتي  م ع انريدة ةم  حساحماب واحد يظهر اتري د  م ع معرماحم  اتق د ، واتلذي يظهر ف شجرة الساحمت ن

شجرة الساحمت  يب أن تكون دوماحمً متوازاحنة كون ي ع اتق ود ات  تتي متوزااحنة دوماحًم

ADSLشجرة الساحمت  هي عباحمرة ع  أرقاحمم  م ع ة تلمعرماحم  وت س م  اتقوائي اخاحمت ة اختعاحمرف عل هاحم و  بناحمؤهاحم تتقدم اخعلوماحم  ددمة ال 

واحنقلهاحم تلنظاحمم الاحمسب اتعاحمم اتلذي يقوم مزود اددمة تتعمل عل ي )ممل انم (ن

اسحاحمتا اااحملية
 أاحنوايع رئ س ة م  الساحمت :4يعتمد احنظاحمم الاحمسبة على 

ايإراداا 1•

النقدإة 2•

 اتبنوك21◦

 اتصناحمديق22◦

ااماحمرإف 3•

 اتعمول 301◦

 السوماحم 302◦

اامتكون 4•

وف حاحمل   تةع ل اتب ع تلمنتجاحم  ع ب احنقاحمط اتب ع تدخل الساحمت  اتتاحمت ة:



 

 اخمزون7•

 اخوردون8•

 اتتكلةة9•

وف حاحمل   اعتماحمد إغلق الساحمت  اتدوري يدخل الساحماب

 إغلق حساحمت 5•

العملياحما اااحملية
يب أن تتبع كاحممة اتق ود اخاحمت ة اخدخلة ةم  احنظاحمم الاحمسبة اتعمل احم  اخاحمت ة اخعرمة مسبقاحًم انمر اتلذي يسمح تتتحقق م  يحة اتق ود اخاحمت ة

وتوامقهاحم مع تعريف اتعمل ة اخاحمت ة بطرمهاحم اتدائ  واخدي ن

رقمالوصفالرمز
اسحاحمب

رقمإزإد +
اسحاحمب

إنقص +

إثباحم  استحقاحمق ترك ب20
Claim Setup Fees

وارد ترك ب دارا  دي اس101
ال

حساحماب اخمتك4

إثباحم  استحقاحمق ق مة م زة21
Claim Feature Fees

حساحماب اخمتك4وارد ترك ب اخ زا 103

إثباحم  اشتاك شهري22
Claim Monthly package

Fees

حساحماب اخمتك4وارد الشتاكاحم  اتمهرية102

إثباحم  مرق زيدة سرعة22
Claim Package Upgrade

Fess

حساحماب اخمتك4وارد الشتاكاحم  اتمهرية103

رد دمعة احنقدية35
Cache Refund

حساحماب اخمتك4اتصناحمديق22

رد حواتة مصرم ة37
Bank Transfer Refund

حساحماب اخمتك4اخصاحمرف21

وارد الشتاكاحم  اتمهرية102حساحماب اخمتك4إثباحم  مرق تغي   اشتاك24



 

Refund for Package
Downgrade

إثباحم  حسي على أجور اتتك ب25
Package Setup Discount

حسوماحم  ترك ب دي اس ال30201حساحماب اخمتك4

إثباحم  حسي على الشتاك اتمهري26
Package Monthly Fee

حسوماحم  الشتاكاحم  اتمهرية30202حساحماب اخمتك4

تسديد اشتاك شهري ماحمن28
Free Period Payment

مصروف اشتاك شهري ماحمن30203حساحماب اخمتك4

شح  ري د م  بطاحمقة مسبقة اتدمع29
Prepaid Card Payment

وارد اتبطاحمقاحم 104حساحماب اخمتك4

تسديد دمعة احنقدية30
Cache Payment

اتصناحمديق22حساحماب اخمتك4

تويل م  حساحماب ممتك آخر36
Cache Transfer from

another Subscriber

حساحماب اخمتك4حساحماب اخمتك4

تسديد ع ب تويل مصرف31
Bank Transfer Payment

اخصاحمرف21حساحماب اخمتك4

عموتة أجور اتتك ب32
Point of Sale Commission

اتعمول 301اتصناحمديق22

عموتة تسديد33
Point Of Sale Payment

Commission

اتعمول 301اتصناحمديق22

تويل م  احنقطة ب ع34
Point Of Sale Money

Transfer

اتصناحمديق22اتصناحمديق22

تويل عاحمم38
Generic Transfer

أي حساحمابأي حساحماب

شراء منتج39
Recive Product

اخمزون7اخوردون6

ق مة40
Sell Product

اتصناحمديق22اييرادا 1



 

إثباحم  تكلةة41
Product Cost

اتكلةة8اخمزون7

عموتة42
Point Of Sale Commission

اتعمول 301اتصناحمديق22

تسديد ع ب تويل مصرف43
Point Of Sale Bank

Transfer

اخصاحمرف21اتصناحمديق22

إثباحم  استحقاحمق ترك ب استضاحممة50
Claim Hostine Setup Fees

حساحماب اخمتك4وارد ترك ب الستضاحممة107

إثباحم  اشتاك استضاحممة سنوي51
Claim Hosting Yearly Fees

وارد اشتاكاحم  الستضاحممة108
اتسنوية

حساحماب اخمتك4

إثباحم  مرق تطوير عقد استضاحممة52
Claim Hosting Package

Upgrade Fees

وارد اشتاكاحم  الستضاحممة108
اتسنوية

حساحماب اخمتك4

إثباحم  مرق فة ض عقد استضاحممة53
Refund For Hosting

Package

وارد اشتاكاحم  الستضاحممة اتسنوية108حساحماب اخمتك4

إثباحم  حسي على أجور ترك ب54
الستضاحممة

Hosting Package Setup
Discount

حسوماحم  ترك ب استضاحممة30290حساحماب اخمتك4

إثباحم  حسي على الشتاك اتسنوي55
تلستضاحممة

Hosting Package Yearly
Fee Discount

حسوماحم  اشتاكاحم  الستضاحممة30291حساحماب اخمتك4
اتسنوية



 

بشجرة اسحاحمتا
: حساحمت  اييرادا 1

:وارد ترك ب دارا  دي اس ال101

:وارد الشتاكاحم  اتمهرية102

:وارد اخ زا 103

:وارد اتغياحمء اشتاك104

:الساحمت  اتنقدية2

:اخصاحمرف21

:بنك سوري وادل ج2105

:اتبنك اتعرب2106

:اخصرف اتتجاحمري2107

:اخصرف اتعقاحمري2108

:اتصناحمديق22

:يندوق اتلـ دي اس ال اداحمص تخزود22001

:اتصندوق اترئ سي221

1:يندوق احنقطة ب ع 22002

2:يندوق احنقطةب ع 22003

:حساحمت  اخصاحمريف3

:عمول 301

1:عموتة احنقطة ب ع 301001

:حسوماحم 302

:حسوماحم  ترك ب دي اس ال30201

:حسوماحم  الشتكاحم  اتمهرية30202

:مصروف اشتاك شهري ماحمن30203

:حسي حساحمت  ملغياحمة302004

:حساحماب اخمتك 4

ADSL:اشتاكاحم  41

:اشتاكاحم  دارا  مؤجرة43

:اخمزون7

:مزون بطاحمقاحم 7001

:مزون أم ا7002

:مزون بطاحمقاحم  ديل أاب7003

:اخوردون6

1:مورد 6001

:حساحمت  اتتكلةة8

:تكلةة أم ا8002

:تكلةة بطاحمقاحم  ديل أاب8003



 

موانزنة اسحاحمتا
يب أن تتحقق اخعاحمدتة اتتاحمت ة ف أي لظة

ايإراداا = النقدإة + ااماحمرإف + ححاحمتا اامتكي

ايإراداا = المناحمدإق وااماحمرف + العموتا واسحوماحما + ححاحمتا اامتكي

بدوإر اسحاحمتا
يقدم احنظاحمم الاحمسبة وظ ةة تتدوير الساحمت  وتذتك تتجم ع كل م  اييرادا  واخصاحمريف )اتعمول  والسوماحم ( ف حساحماب واحد

كك  خدير اتنظاحمم تنة لذ اتعمل ة ف أي وق )عاحمدة يتي تنة لذهاحم بمكل دوري: كل شهر أو كل سنة(

ح ي يقوم اتنظاحمم بةاحممة حساحماب جديد وتويل اتري د تكل الساحمت  اخلذكورة إ  الساحماب ا ديد
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