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التسديدات الدفعية

مقدمة
 بعبسالسسسة مموعسسسة مسسسن التسسسسديدات دفعسسسة واحسسسدة وذلسسسك لمتتسسسة عمليسسسة إدخسسسبسال1.7.0 ابتسسسداء مسسسن الدصسسسدار ISPCareيسسسسمح نظسسسبسام البساسسسسبة 

التسديدات ضمن البنوك، يقدم كل نظبسام بنكي واجهة تسمح بتصدير الدفعبسات ضمن مبسالت زمنية مددة، وبسبب عدم وجود رقم معرف
وحيسسد لكسسل عمليسسة تسسسديد ضسسمن البنسسك فسسإن عمليسسة إدخسسبسال التسسسديدات مببساشسسرة إلسس نظسسبسام البساسسسبة يتطلسسب إمتسسبسام العمليسسة علسسى مرحلسستي، الرحلسسة
الول تتمثل بتدقيق ملف التسديدات الدخل وعرض السطر الت يكن معبسالتهبسا، والرحلة الثبسانية تتمثل بقبول هذه السطر الصحيحة والتأكسد

من عدم تكرارهبسا من قبل الوظف السؤول.

 وتقنيبسات أخرىmd5sumيقدم نظبسام البساسبة عدة تقنيبسات لضمبسان عدم التكرار مثل توليد معرف وحيد بنبساء على اللف عن طريق خوارزمية 
تتعلسسق بتبساريسسخ السسدفعبسات ولكسسن ضسسمبسان دصسسحة السسدفعبسات وعسسدم تكرارهسسبسا يتطلسسب التسسدقيق اليسسدوي مسسن خلل واجهسسبسات النظسسبسام السست تسسبساول تسسسهيل

العملية.

التطبيق السؤول عن عمليبسات التسديد الدفعي موجود ضمن واجهة الدارة فقط

سير العمل



يب أن يلك الوظف دصلحيبسات استخدام التطبيق البساص ببسالعملية

يعرض التطبيق كبسافة عمليبسات التسديد الدفعي الملة سبسابقابسا مع نتبسائج عمليبسات الدفع



إنشاء عملية تسديد دفعي جديدة
ف البداية يقوم الوظف السؤول بإنشبساء عملية تسديد دفعي جديدة عن طريق المر "جديد" ضمن التطبيق

يب تديد مبسا يلي:

السبساب البسال الذي يب إضبسافة التسديدات إليه حيث يظهر ف القبسائمة النسدلة أسبساء السبساببسات البسالية البسادصة بصنبساديق الصبسارف•

ابسا والذي يتم الصول عليه بعد الدخول إل دصفحة بنك• نوع اللف الطلوب معبسالته – ت إضبسافة ملف دخل بنك عودة فقط حبسالي
النتنت البساص ببنك عودة واختيبسار تميل البيبسان البسال وذلك مرة واحدة كل يوم، أو تميلهبسا عدة مرات مع مراعبسات حذف السسطر

 كمبسا هو مبي أدنبساهCSVالت متت معبسالتهبسا، يب اختيبسار الصيغة 



يكن إضبسافة ملحظبسات على العملية ضمن حقل اللحظبسات•

بعد استكمبسال كبسافة العلومبسات يتم الضغط على زر الرسبسال، يقوم النظبسام بتحميل اللف وإنشبساء عملية تسديد دفعي برقم وحيد وتضم اللف
 خبساص ببساللف وتدخل العملية ضمن مرحلة التدقيق بشكل تلقبسائيHASHالذي ت تميله وتوليد 



)، تتنقل البسالة إل قيد التحضي أثنبساءispcaredيقوم النظبسام بشكل تلقبسائي ببدء عملية التدقيق بعد التحميل (تري العملية عن طريق الدمة 
عملية التدقيق، عند النتهبساء من التدقيق ل يتم اضبسافة الدفعبسات وتتوقف العملية بنجبساح أو فشل التدقيق مع عرض النتبسائج.

عملية التدقيق تقوم بتطبيق مموعة من الوارزميبسات على كل سطر لبساولة معرفة معلومبسات الشتك الوجودة ف حقل اللحظبسات ومطبسابقتهبسا مع
سسسجلت الشسستكي فسس نظسسبسام البساسسسبة، مسسن غيسس الضسسروري أن يتسسم التعسسرف علسسى كبسافسسة السسسطر للنتقسسبسال إلسس الرحلسسة الثبسانيسسة، بسسل يكسسن قبسسول اللسسف
ابسا وإعبسادة تميله ف حبسال أمكن تصحيح بعض السبساء أو لتنفيذ عمليبسات التسديد ف السطر الت ت التعرف عليهبسا، ويكن تصحيح اللف يدوي

الرقبسام الطأ، وإعبسادة عملية التدقيق.



 سطراا منهبسا95 سطراا، ل يتعم التعرف على 569 يوي DL140304.CSVف الثبسال السبسابق ت التعرف تميل ملف ببساسم 

ويظهر ف جدول النتبسائج كل سطر متت معبسالته، بيث تظهر السطر الت ت التعرف عليهبسا ببساللون الخضر والسطر الت ل يتم التعرف عليهبسا
ببساللون المحر مع بيبسان السبب ف عدم التعرف ف عمود النتبسائج.

يكن ف هذه الرحلة إعبسادة تميل ملف آخر بعد تصحيح السطر الت ت عدم التعرف عليهبسا بحبساولة تعديل البيبسان بيث يوي رقم البساتف.

ابسا. ويكن أيضابسا الضغط على زر قبول لتنفيذ السطر الت ت التعرف عليهبسا وإهبسال السطر الت ل يتم التعرف عليهبسا ومعبسالتهبسا يدوي

قبول عملية التسديد ل يكن التاجع عنه وسيتم تنفيذ التسديدات البسالية مببساشرة، كمبسا أنه ل يكن ف هذه الرحلة تعديل اللف المل، كمبسا أنه
ل يكن حذف عمليبسات التسديد النبساتة.



فس حبسال الضسسغط علسى زر القبسول يتسم نقسل العمليسة إلس مرحلسة التنفيسذ ليعمسل النظسبسام بشسكل تلقسبسائي تنفيسذ التسسديدات وعسرض النتيجسة فس نبسافسذة:
Processing Results.كمبسا هو مبي أدنبساه. حيث يتم عرض رقم القيد ف كل عملية تسديد نبساجحة 
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