
 ISPCare
دليل استخدام – مدير النظام

الدورات المحاسبية
2.1.0منذ اإلصدار 

مقدمة
يقدم نظام احملاسبة عدة طرق لفوترة املشرتكني بشكل دوري، وذلك باعتماد مفهوم الدورة حماسبية.

: هي آلي---ة لتعري---ف الف---اتورة الدوري---ة ال---يت جيب اص---دارها، وهلا ع---دة حمددات لتحدي---د ت---اريخ الف---اتورة وت---اريخ إيق---اف اخلدم---ةال���دورة المحاس���بية
للمتأخرين عن الدفع وتاريخ إرسال رسائل املطالبة واإلشعارات … إخل. حيث سيتم تفصيل ذلك أدناه. الفاتورة املصدرة من نظام احملاسبة هي
فاتورة دورية قد تك--ون )ش-هرية، ك-ل ش-هرين، نص--ف س-نوية … إخل( وبش--كل ع-ام حتس--ب ال-دورة باألش--هر ويك--ون التك-رار أي ع-دد من األش-هر

، اش--رتاكات استض---افة، …(ADSL، كم--ا أن ال---دورة احملاس---بية تص--در فوات--ري لن--وع معني من االش--رتاكات فق---ط )اش--رتاكات 12يقس---م الع---دد 
حيث جيب أن يكون لكل نوع خدمة دورة حماسبية مستقلة.

: تت--ألف عملي--ة إص--دار الفوات--ري من إنش--اء ف--اتورة واح--دة لك--ل مش--رتك م--ع مراع--اة احلس--م إن وج--د ومن مث إنش--اء القي--ود احملاس--بيةإص�دار الفوات�ير
وربطه--ا م--ع الف--اتورة. حبيث يتم مطالب--ة املش--رتك ب--األجر ال--دوري جملموع--ة االش--رتاك األساس--ية وكاف--ة جمموع--ات االش--رتاك اإلض--افية اخلاص--ة ب--ه م--ع

 وارد االش--رتاكات الش--هرية102أخ--ذ احلس--م بعني االعتب--ار والتأك--د من ص--الحية ت--اريخ احلس--م. ويت--أثر نتيج--ة هلذه العملي--ة احلس--اب املايل رقم 
 حسومات االشرتاكات الشهرية باإلضافة إىل حسابات املشرتكني.30202واحلساب رقم 

: يدعم نظام احملاسبة آليات الفوترة التالية:آليات الفوترة

- إصدار الفواتري بشكل يدوي من قبل مدير النظام بتعريف الدورة احملاسبية وحمدداهتا.

- الفوترة اآللية: حيث يتم إصدار الفواتري بشكل آيل بتواريخ يتم حتديدها يف إعدادات النظام

:اإلصدار وفق مجموعات

ميكن إصدار فاتورة لكل املشرتكني يف املزود أو إصدار فاتورة جملموعة حمددة منهم ؛ حيث يدعم نظام احملاسبة:

الفوترة حبسب املدينة•

ADSL, Leased Line, Hostingالفوترة حبسب نوع اخلدمة وهي حالياً: •

كما  ميكن تقسيم املشرتكني على جمموعات حبسب تاريخ االشرتاك حبث تصدر الفاتورة:



 الشهر15 و 1مرتني يف •

 من الشهر 21 و11 و1ثالث مرات يف •

 يوماً.30أو أن يكون إصدار الفواتري يومي حبسب اليوم الذي مت تفعيل املشرتك فيه وبالتايل تتوزع الفواتري على •

املستند احلايل بيني كافة احلاالت وطريقة إعداد نظام احملاسبة مبا يناسب سياسة مزود اخلدمة.



أواًل( محددات الدورة المحاسبية
يتم تعريف الدورة احملاسبية باحلقول املبينة يف الشكل التايل واليت جيب أن يقوم مدير النظام بتحديدها لكل دورة حماسبية قبل اصدارها يف حال

كانت آلية معاجلة الدورات احملاسبية "يدوي"، ويف حال كانت آلية إنشاء الدورات احملاسبية آلية فإن مدير النظام بقوم بضبط هذه القيم من
إعدادات النظام مرة واحدة وفق ما سيتم ذكره أدناه ومن مث يتم اضافة الدورات احملاسبية مع حمدداهتا بشكل تلقائي قبل كل عملية إصدار.

اسم الدورة احملاسبية: يتحدد حبسب آلية املعاجلة•

2019اإلضافة اليدوية: أي اسم من اختيار مدير النظام، ويفضل أن يكون معرباً مثل: شهر آذار ◦

اإلضافة اآللية: يتم اختيار اسم الدورة حبسب اسم مزود اخلدمة ونوع اخلدمة املقدمة للمشرتكني املطلوب فوترهتم ومن مث تاريخ◦
 هوcompany حيث company_adsl_2017-06-01 أو company_hosting_2017-05-01الفاتورة: مثال 

اسم مزود اخلدمة

مزود اخلدمة: اسم مزود اخلدمة•

نوع اخلدمة: حيث سيتم توليد الفواتري للمشرتكني هبذا النوع من اخلدمة فقط.•



تاريخ الفاتورة: تاريخ الفاتورة الذي سيظهر يف البيان املايل للمشرتك ويتم إنشاء القيود املالية كافة وفق هذا التاريخ. ويكون تاريخ•
الفاتورة االفرتاضي هو بداية الشهر القادم يف حالة املعاجلة اليدوية. أما يف حالة املعاجلة اآللية يكون تاريخ الفاتورة هو تاريخ اليوم

الذي يتم فيه إنشاء الدورة احملاسبية.

تاريخ البداية: تاريخ بدء إصدار الفواتري، حيث سيتم إضافة الفواتري ابتداًء من هذا التاريخ ولكن تاريخ الفواتري سيكون "تاريخ•
الفاتورة" وليس تاريخ البداية، عادة يف حالة املعاجلة اليدوية يكون تاريخ البداية قبل تاريخ الفاتورة بعدة أيام لكي يتسىن ملدير النظام

 الشهر، يف حالة املعاجلة اآللية يكون تاريخ البداية مطابقاً لتاريخ26إرسال رسائل املطالبة. حيث تكون القيمة االفرتاضية هي 
الفاتورة وهو تاريخ إنشاء الدورة احملاسبية.

تاريخ اإليقاف: تاريخ معاجلة احلسابات املتأخرة عن الدفع، حيث يقوم النظم اعتباراً من هذا التاريخ بإيقاف احلسابات املتأخرة عن•
احلسابات موقفة مالياً ومن مث يتم إضافتها إىل رتلالدفع وفق التاريخ احملدد ابتداًء من الساعة احملددة يف زمن اإليقاف فتصبح 

االنتظار اخلاص بفصل املشرتك من جتهيزات الشبكة إذا كان متصاًل.

زمن اإليقاف: زمن اإليقاف الذي سيتم بعده البدء بتنفيذ اإليقاف والذي يتحدد وفق آلية املعاجلة:•

11:00:00املعاجلة اليدوية: حيدد من قبل مدير النظام وتكون القيمة االفرتاضية ◦

BILLING_BC_CHANGE_SERVICE_TIMEاملعاجلة اآللية: يتحدد يف إعدادات النظام باملتحول ◦

تاريخ اإللغاء:•

تاريخ البدء بتحويل احلسابات إىل قيد اإللغاء. حيث يقوم النظام اعتباراً من هذا التاريخ بتحويل احلسابات اليت الزالت متأخرة◦
عن الدفع ابتداًء من الساعة احملدد يف زمن اإللغاء إىل قيد اإللغاء وتطبق عليه كافة اإلعدادات واإلشعارات اليت تكون معرفة

عند القيام بعملية التحويل إىل قيد اإللغاء.

زمن اإللغاء: زمن اإللغاء الذي سيتم بعده البدء بتنفيذ التحويل إىل قيد اإللغاء والذي يتحدد وفق آلية املعاجلة:•

11:00:00املعاجلة اليدوية: حيدد من قبل مدير النظام وتكون القيمة االفرتاضية ◦

BILLING_BC_CHANGE_SERVICE_TIMEاملعاجلة اآللية: يتحدد يف إعدادات النظام باملتحول ◦

12املدة: مدة الفاتورة التكرارية باألشهر، القيمة االفرتاضية شهر واحد، ويف حال االشرتاكات السنوية مثاًل تكون القيمة •

اجلدول التايل يبني آلية حتديد القيم يف كل من املعاجلة اآللية واملعاجلة اليدوي

معالجة آليةمعالجة يدويةالمحدد
company>_<service_type>_invoice_date>من قبل مدير النظاماسم الدورة احملاسبية



يتم معاجلة كافة املزودات االفرتاضية املعرفةمن قبل مدير النظاممزود اخلدمة

يتم معاجلة كافة أنواع اخلدمات بدورة حماسبية مستقلةمن قبل مدير النظامنوع اخلدمة

تاريخ تنفيذ أمر اإلضافةمن قبل مدير النظامتاريخ الفاتورة

مطابق لتاريخ الفاتورةمن قبل مدير النظامتاريخ البداية

BILLING_BC_GRACE_DAYSتاريخ الفاتورة + عدد األيام احملددة باملتحول من قبل مدير النظامتاريخ اإليقاف

BILLING_BC_CHANGE_SERVICE_TIMEالزمن احملدد باملتحول من قبل مدير النظامزمن اإليقاف

BILLING_BC_CANCEL_DAYSتاريخ الفاتورة + عدد األيام احملددة باملتحول من قبل مدير النظامتاريخ اإللغاء

BILLING_BC_CHANGE_SERVICE_TIMEالزمن احملدد باملتحول من قبل مدير النظامزمن اإللغاء

( وسنة خلدمات االستضافةADSL سنة حسب نوع اخلدمة )شهر واحد خلدمة 1 شهر أو 1من قبل مدير النظاماملدة

ثانيًا( دورة حياة الدورة المحاسبية
متر الدورة احملاسبية بعدة مراحل حيث سيتم تفصيل كل مرحلة منها أدناه. جيب التمييز بني اإلصدار اليدوي واإلصدار اآليل احملدد حسب

إعدادات النظام كما أسلفنا أعاله.

الدورات المحاسبية اليدوية

12345التسلسل

إنشاء الدورةالعملية
احملاسبية

معاجلة االشرتاكاتإصدار الفواتري
اجلديدة

إيقاف احلسابات املتأخرة
عن الدفع

حتويل إىل قيد اإللغاء

زمن
التنفيذ

يدوي من قبل
مدير النظام

تلقائي عند تاريختلقائي عند تاريخ البداية
الفاتورة

يدوي من قبل مدير النظامتاريخ اإليقاف

222←  11←  00المرحلة

←باالنتظار  قيدباالنتظارالحالة

التحضري
← قيد التحضري  جناحقيد التحضريقيد التحضري

http://admin.ispcare.isp.sy/?&ag=2&aapp=234&aa=view&id=31


الدورات المحاسبية اآللية مثال عن إصدار الفاتورة بحسب تاريخ االشتراك )اليوم الذي تم تفعيل االشتراك فيه(

12345التسلسل

إنشاء الدورةالعملية
احملاسبية

معاجلة االشرتاكاتإصدار الفواتري
اجلديدة

إيقاف احلسابات املتأخرة
عن الدفع

حتويل إىل قيد اإللغاء

زمن
التنفيذ

تاريخ اإللغاءتاريخ اإليقافتاريخ الفاتورةتاريخ البدايةكل يوم

3←  222←  11←  00المرحلة

جناح← قيد التحضري  جناحقيد التحضري←باالنتظار  قيد التحضريباالنتظارالحالة

مراحل الدورة المحاسبية
: يتم إنش---------اء ال---------دورة احملاس---------بية ي---------دوياً أو آلي---------اً حبس---------ب إع---------دادات النظ---------ام وهي قيم---------ة املتح---------ول:إنش�������اء ال�������دورة المحاس�������بية•

BILLING_BC_PROCESSING_POLICY واليت قد تكون manual للمعاجلة اليدوية أو daily.للمعاجلة اآللية 

: يتم إنش--اء الفوات--ري اعتب--اراً من ت--اريخ بداي--ة ال--دورة احملاس--بية وبغض النظ--ر عن ت--اريخ الف--اتورة، حيث يق--وم النظ--ام بع--دإص�دار الفوات�ير•
حتقق تاريخ بداية الفاتورة بإنش-اء الفوات-ري للمش-رتكني، يتم اختي-ار املش-رتكني ال-ذي س-يتم انش-اء الف-اتورة هلم حبس-ب: املدين-ة أو جمموع-ة
املدن وهي إح--دى احملددات اخلاص--ة بال--دورة احملاس--بية كم--ا س--يتم توض--يحه الحق--اً، كم--ا يتم إنش--اء الفوات--ري حبس--ب ي--وم الف--وترة اخلاص

. يب---دأ1 يتم اختي---ار املش---رتكني ال---ذي ي---وم الف---وترة اخلاص بك---ل منهم ه---و 01-05-2017بك---ل مش---رتك ف---إذا ك---ان ت---اريخ الف---اتورة 
 مس-اًء، وتك-ون عملي-ة إص-دار الفوات-ري عملي-ة س-ريعة23:45إص-دار الفوات-ري اعتب-ار من هناي-ة ي-وم ت-اريخ الف-اتورة ويك-ون ع-ادة الس-اعة 

 مشرتك على خمدم حمدود املواصفات، ويتم األخذ بعني االعتبار ع-دم اس-تهالك م--وارد املخ-دم20000 دقائق لكل 3تستغرق حوايل 
واملعاجلة بشكل متوازي وبأولولية منخفضة على نظام التشغيل حبيث ال تسبب عبئاً على نظام التشغيل.

: حيث يتم إصدار الفواتري للمشرتكني الذين مت تفعيلهم بني تاريخ البداية وتاريخ الفاتورة يف حال ع--دممعالجة االشتراكات الجديدة•
تطابق تاريخ بداية إصدار الفواتري مع تاريخ الفاتورة ؛ حيث قد يتم تفعيل مش--رتكني أثن--اء ه-ذه الف--رتة ولض--مان أخ-ذ ه--ذه االش-رتاكات
بعني االعتبار يقوم النظ-ام اعتب-اراً من ت-اريخ الف-اتورة الفعلي )وه--و أح-دد حمددات ال-دورة احملاس--بية كم--ا س-يتم ذك--ره أدن-اه( ب--البحث عن
املش---رتكني ال---ذي مت تفعيلهم بني ت---اريخ البداي---ة وت---اريخ الف---اتورة ومن مث إص---دار الفوات---ري هلم اعتب---اراً من ت---اريخ الف---اتورة. مث---ال: يف ح---ال

 مبعاجلة01-05-2017 يقوم النظ-ام اعتب-اراً من هناي-ة ي-وم 01-05-2017 وتاريخ الفاتورة هو 26-04-2017تاريخ البداية 
 مع األخذ بعني االعتب-ار الفل--رتة حبس--ب1 واليت حتقق أن يوم الفوترة اخلاص هبا هو 201-04-26االشرتاكات اليت مت تفعيلها بعد 



املدينة يف حال وجودها

: عند الوصول إىل تاريخ اإليقاف املعرف ضمن حمددات الدورة احملاسبية يق--وم النظ-ام بإيق--افإيقاف الحسابات المتأخرة عن الدفع•
 عملي-ة اإليق-اف املايل تتق-رتن بإرس-ال أم-ر إىلPayment Requiredتلقائي لكاف-ة احلس-ابات م-ع حتدي-د الس-بب: أس-باب مالي-ة أو 

 بفصل املشرتك ليقوم مبعاودة حماولة االتصال نتيجة لتغري يف اخلدمة املمنوح-ة ل--ه األم-ر ال-ذي ق-د يس-تغرق وقت-ًاLNSجتهيزات الشبكة 
حس--ب اس--تجابة جته--يزات الش--بكة لألوام--ر ال--يت ق--د تك--ون ذات ع--دد كب--ري حبس--ب ع--دد ع--دد املش--رتكني املت--أخرين عن ال--دفع ولتجنب

 مس-ؤولةispcaredحدوث أي تأثري على موارد املخدم يق-وم نظ-ام احملاس-بة مبعاجلة طلب-ات الفص-ل ض-من رت-ل انتظ-ار وتك-ون اخلدم-ة 
عن معاجلة ه---ذه األوام---ر. ميكن تنفي---ذ ع---دة س---يناريوهات الجمال لتفص---يلها هن---ا كوهنا خ---ارج الس---ياق ولكن ن---ذكر منه---ا ع---دم الس---ماح
ب--دخول املش--رتك أو تغي--ري بروفاي--ل اخلدم--ة حبيث يس--مح للمش--رتك بال--دخول ولكن ض--من ص--الحيات حمددة ال تس--مح ل--ه باس--تخدام
االن---رتنت وإمنا حتوي---ل طلبات---ه إىل ص---فحة وب خاص---ة تع---رض س---بب اإليق---اف. ميكن اعتب---اراً من ه---ذه اللحظ---ة تفعي---ل املش---رتك بش---كل

 ساعة( وذلك بالضغط على زر التفعيل من واجهة اإلدارة حيث يقوم النظ-ام بش--كل تلق-ائي بإض--افة س-طر24مؤقت )املدة االفرتاضية
إىل س--جل االش--رتاك يفي--د بت--اريخ التفعي--ل واملوظ--ف ال--ذي ق--ام ب--ذلك، كم--ا يوج--د تقري--ر ي--ومي )انظ--ر فق--رة التق--ارير أدن--اه( يق--وم النظ--ام
بإرساله يتضمن قائمة املشرتكني الذين مت تفعيلهم كنوع من الت--دقيق. كم--ا جيب التنوي-ه إىل أن-ه يف اإلص-دارات التالي-ة من نظ--ام احملاس-بة

status pageس---يتم إض--افة م---يزة تفعي---ل ذايت للحس---اب ملدة حمددة )ق---د تك---ون م---أجورة( من قب---ل املش---رتك من خالل ص---فحة احلال---ة 

selfcareاخلاصة به أو من خالل واجهة املشرتكني 

: يق--وم النظ--ام اعتب--اراً من ت--اريخ اإللغ--اء بتحوي--ل اش--رتاكات احلس--ابات ال--يت الزالت مت--أخرة عن ال--دفع إىل قي--دتحوي�ل إلى قي�د اإللغ�اء•
اإللغاء حيث ترتافق هذه العملية بإيقاف احلساب املايل وإرسال إشعار التحويل إىل قيد اإللغاء الذي قد يكون معرفاً ضمن إشعارات
االش--رتاك. بع--د انته--اء ه--ذه املرحل--ة يتم حتوي--ل ال--دورة احملاس--بية إىل حال--ة جناح، وال يق--وم النظ--ام ب--أي عملي--ات أخ--رى على االش--رتاكات

املشمولني هبذه الدورة احملاسبية.



اإلشعارات
يقدم النظام ضمن واجهة لوحة حتكم املدير::قوائم املعلومات::إشعارات الدورة احملاسبية إمكانية ختصيص رسائل اإلشعارات وحتديد مواعيد

إرساهلا ضمن مراحل دورة حياة الدورة احملاسبية.

 قد تكون اإلشعارات عبارة عن رسائل قصرية أو بريد إلكرتوين،وميكن تعريف أي إشعار يف األزمنة اآلتية:

تاريخ الفاتورة•

تاريخ اإليقاف•

تاريخ التحويل إىل قيد اإللغاء•

وميكن حتديد اإلرسال عند الوصول إىل التاريخ احملدد أو بعده بعدة أيام



يتم تعريف اإلشعارات التالية بشكل افرتاضي وميكن ختصيصه أو إيقافها يف أي وقت.

: يتم إرسال رسالة خمصصة لكل مشرتك عرب قناتني لالتصال: الربيد اإللكرتوين اخلاص باملشرتك، أو الرس-ائل القص--ريةالمطالبة بالدفع•
SMSحيث يس--تخدم النظ--ام اإلش--عار املع--رف يف ق--وائم املعلوم--ات::إش--عارات ال--دورة احملاس--بية ويتم اس--تخدام ع--دة متح--والت حبيث ،

ميكن تضمني اسم املشرتك كاماًل أو جزء منه باإلضافة إىل املبلغ املستحق للدفع وتاريخ االستحقاق.

يف ح---ال ك---ون إص---دار الف---اتورة ي---دوي ميكن الب---دء بإرس---ال اإلش---عارات وف---ق خي---ار م---دير النظ---ام وذل---ك بالض---غط على زر إرس---ال◦
اإلشعارات ضمن واجهة عرض الدورة احملاسبية.

يف حال كون إصدار الفاتورة آيل يقوم النظام بإرسال اإلشعارات اعتباراً من التاريخ احملدد بتعريف اإلشعار وبع--د زمن اإلش--عارات◦
احملدد.

: تذكير بالدفع تحت طائلة اإللغاء•



ثالثًا األوامر المتاحة على الدورة المحاسبية

األوامر املتاحة من الواجهة هي:

حترير•

حذف•

أرسل إعالم بالرصيد•

أرسل إعالم باإللغاء•

إيقاف املتأخرين عن الدفع•

حتديد املدن•

CLIباإلضافة إىل األوامر املتاحة من لوحة األوامر 

وهي:

•createإنشاء دورة حماسبية جديدة :
•create_missing



•delete

•notify

•activate

•check

 ثالثًا التقارير الخاصة بالدورات المحاسبية
 حبيث ميكن جدولتها حبسب رغبةCLIيتوفر عدة تقارير يتم توليدها يف نظام احملاسبة وإرساهلا عرب الربيد االلكرتوين من خالل لوحة األوامر 

مدير النظام مبايتناسب مع سري العمل وهي:

 املتأخرين عن الدفع: قائمة بكافة احلسابات ذات األرصدة السالبة أو األرصدة اليت تتجاوز السماحيةADSLأواًل: مشرتكي ال- •

 ساعة: املشرتكني حبالة إيقاف مايل ومت تفعيلهم مؤقتًا24 املفعلني آخر ADSLثانياً: مشرتكي ال- •

 بأرصدة سالبة تتجاوز قيمة فاتورتني: املشرتكني الذي ختلفو عن الدفع لدورتني متتاليتنيADSLثالثا: مشرتكي ال- •

رابعًا: تقرير اإللغاءات: املشرتكون الذي مت إلغاؤهم•

 يوم.15خامسًا: املشرتكون حبالة قيد اإللغاء منذ أكثر من •

سادسًا: تقرير املدفوعات اليومية: قائمة باملدفوعات اعتباراً من تاريخ معني.•
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