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املقدمة

�و نظام محوسب خاص �شر�ات 

غ %عمل ع � منح �سب ومبالاالتصاالت،

. خصم ملش()�ي شر�ات االتصاالت

 



املقدمة
خاص بمش��ك��ا  تقدم شر
ات االتصاالت خصم�

مباإلعتماد أسباب يتم $عر"ف ا من خالل النظا

.أخطاء ناجمة عن املش��ك�ن •

.أخطاء ناجمة عن موظفي الشركة •

أخطاء ناجمة عن األنظمة العاملة  � شر�ات •
.االتصاالت

الدين  4سديد ديون سابقة مقابل ,سبة خصم من مبلغ•
.للمش��ك 

.أخرى  -أسباب عامھ •



املقدمة
النظام لتحديد 6سبة ومبلغ ا0/صم إعدادات�

دBا من تتم عمليات ا@?صم من خالل قواعد وقوان�ن لدى شر�ات االتصاالت يتم تحدي
عدادات خالل Bذه اإل  ،حيث يتم تحديد ,سبة ومبلغ ا@?صم للمش��ك منالنظام  خالل

.تمثل بيانات املش��ك LMر األساس  � عملية ا@?صمحيث ،و القوان�ن 

.تص
يف املش��ك•
.�سبة االس��الك الش�ري للمش��ك•
.مبلغ الدين للمش��ك•
.مجموع املبلغ املدفوع خالل ف��ة محددة )عود لسياسة الشركة املتبعھ•
.سنة الدين•
  (  طر5قة الدفع املراد إتباع�ا •

ً
).تقسيط ،نقدا



النظامم
	ات 
.عمل نظام ا@?صم من خالل مصفوفات ,سب ا@?صم �

:    إمTانية رRط النظام بقواعد بيانات وأنظمة فاعلة  � الشركة ،ومن األمثلة�

.عرض بيانات العمالء •

.عرض فوات@� املش��ك@ن •

.عرض األنظمة الفاعلة AB الشركة •

.عرض بيانات املوظف@ن AB الشركة •

.عرض دوائر الشركة •

/صم عمليات ا0/صم من مراحل العملية األو?< ح>; نقل مبالغ ا0 معا80ة�
.ألنظمة الفوترة BC الشركة 



النظاممـيـزات 
�BC نGمن خالل رفع قوائم املش��ك B?ل آOشP ملف  إجراء عمليات ا0/صم

.إكسل 

فة إدارة 
افة العمليات BC النظام من خالل نظام الصالحيات شامل لOا�

.أعمال نظام ا0/صم 

.إدخال أخطاء املوظفGن واألنظمة العاملة BC الشركة �

ب الرRط كسV( رWط عمليات ا0/صم بموظف أو بنظام عامل BC الشركة �

) .لعملية ا@?صم 



) DRC( أ�داف نظام ا��صم 
 

 .و 4عديلإمTانية 4عرZف إعدادات عمليات ا@?صم  � النظام XشTل قابل إلضافة جديد أ�

 

 

 

 

 

 

 

 



) DRC( أ�داف نظام ا��صم 

BC بند  تخصيص عمليات ا0/صم بمستخدمGن عX< النظام يتم $عر"ف م�
.إدارة النظام ،مع تحديد 
لمة مرور و
لمة سر خاصة بOل مستخدم 

الحيات لOل تأمGن بيانات العمليات وWيانات املستخدمGن من خالل تحديد ص�
.مستخدم عX< النظام 



) DRC( أ�داف نظام ا��صم 

:زZادة السرعة  � العمل ،وذلك \شمل ما ي]� �

ات إمKانية تحديد مش��ك أو مجموعة مش��ك@ن من خالل شاش•
ش��ك@ن البحث السرRعة ،والPQ تمكن املستخدم من الوصول للم

]شKل مباشر من خالل رقم املحمول أو رقم اXYساب أو رقم 
.اY\ .....املش��ك 

لف إمKانية رفع قائمة مش��ك@ن AB عملية اY[صم من خالل م•
،فقد  إكسل ما يوفر الوقت واY_�د AB منح اY[صم للمش��ك@ن

.تKون القائمة مخرجة من خالل نظام آخر 

اإلعتماد تحديد �سب ومبالغ اY[صم ]شKل آAc من قبل النظام ب•
عgh سfب اY[صم و إعدادات النظام املحددة من قبل إدارة 

.النظام 



) DRC( أ�داف نظام ا��صم 
� 

ً
.إدارة عملية ا@?صم بمراحل املعا@Lة �املة

.اإلدخال •

.املعاY_ة•

.نقل مبالغ اY[صم XYساب املش��ك  •

:fا ع]e ما ي]� إدارة سلسلة املعا@Lة لعمليات ا@?صم ،والcd من املمكن أن 4عتمد  � 4عرZف�

.مبلغ اY[صم AB العملية •

.املستخدم@ن AB سلسة املعاY_ة •

.ترتiب املستخدم@ن AB سلسلة املعاY_ة •



) DRC( الفوائد من نظام ا��صم 
دقة التامة إدارة �افة العمليات ا@hسابية  � عملية ا@?صم من قبل النظام و الذي يوفر ال�

. � نتائج عمليات ا@?صم املقدمة للمش��ك

 



) DRC( أ�داف نظام ا��صم 

إرسال  إدارة عمليات ا@?صم ب�ن �افة األطراف ذات العالقة  � عمليات ا@?صم من خالل�
:برZد إلك��و,ي وoشTل آm� من خالل النظام حيث يتم 

ة النظام إ�شاء نص ال�kيد ]شKل آAc من قبل النظام،يحوي مقدمة يتم تحديدjا من قبل إدار  •
وmيانات عملية اY[صم 

.إرسال ال�kيد اإللك��و�ي وتخز5ن �n[ة منھ AB قاعدة البيانات•

 



) DRC( أ�داف نظام ا��صم 

قول تص!يف التقار�ر التفصيلية املطلو�ة باإلعتماد ع�� شاشة بحث بح استخراج�

قة مع مختلفة شاملة وال12 تز�د من دقة و سرعة الوصول لعمليات ا'&صم الساب

) .جديدة ، قيد املعا':ة ،موافقة تامة، مرفوضة( عرض ا'5الة ل4ل عملية 

سنة ، شDر ، سCب خصم ، منطقة (اإلجمالية مجاميع التقار�ر  استخراج�

I شاشة حيث يتم عرض املجاميع باإلعتماد ع�� حقول التص!يف G)ا'F .....جغرافية

.البحث مما يوفر الدقة و السرعة IG إخراج التقر�ر املطلوب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



) DRC( فوائد نظام ا��صم 

تتم العملية  قت وا@fLد ملوظفي الشركة ،حيثزZادة  � سرعة العمل مما يوفر  � الوِ �
.XشTل آm� تام من بداية العملية حrt udايrsا 

.   إدخال قوائم املش��ك@ن •
.                               املعاY_ة j ABرميات املعاY_ة •
 القدرة عgh محاrاة األنظمة األخرى العاملة AB شركة•

.االتصاالت 

.تحديد �سب اY[صم •
شKل لنظام الفوترة ] نقل مبالغ اY[صم•

 Acآ.



يانات  � اإلستغناء عن امللفات الورقية  � عمليات ا@?صم مما يوفر حماية الب�
.قاعدة البيانات 

) DRC( فوائد نظام ا��صم 



إمTانية إخراج تقارZر إجمالية �
 وتفصيلية لعمليات ا@?صم من

خالل حقول تصyيف مختلفة 
.عرض تقر5ر كمثال،

يات إمTانية الرجوع للبيانات العمل�
السابقة خالل التقارZر والذي 
 يدعم القدرة للوصول للبيانات

ات بالسرعة العالية و عرض البيان
.بالدقة التامة 

) DRC( فوائد نظام ا��صم 



إدخال أخطاء املوظف�ن و األنظمة العاملة  � الشركة�

.إدخال أخطاء املوظف@ن واألنظمة العاملة AB الشركة �

.إخراج التقار5ر التفصيلية و اإلجمالية  املطلوmة �

لغ خطأ من تار5خ ، إgc تار5خ ، موظف ، نظام ، نوع اY[طأ ، من مب(حقول التص
يف املتنوعة •
).اY\......،إgc مبلغ خطأ ، الدائرة 

.عرض بيانات التقر5ر بالدقة والسرعة الفائقة •

اشر املوظف ،املدير املب(إرسال بر5د إلك��و�ي ل}_�ات  ذات الصلة بموضوع أخطاء املوظف �
.،بإدارة rاملة من قبل النظام ) للموظف 

.إيجاد العالقة ب@ن اY[طأ وعملية اY[صم �

) DRC( فوائد نظام ا��صم 



) DRC( أ�داف نظام ا��صم 

ستخدم من عرض فوات�G املش��ك بآلية واملبالغ املدين ف��ا ،للسماح للم�
. تطبيق مبالغ ا0/صم املمنوحة للمش��ك عX< فوات�G املش��ك

دم BC شركة نقل مبالغ ا0/صم املمنوحة للمش��كGن لنظام الفوترة املستخ�
.ام ا0/صم االتصاالت ،لتطبيق مبلغ ا0/صم لفوات�G املش��ك من خالل نظ



 



) DRC( أ�داف نظام ا��صم 

 



آلية عمل اخلصم يدوياً 

اشاتھ يمتاز النظام Xسfولھ استخدامھ ،حيث ان 4سلسل عمل النظام من خالل ش�
.ائم الcd يظfر  � ترت{ب عرض القوائم للنظام وترت{ب الشاشات  � القو 

.ظام التعديل لقواعد العمليات  � النظام  � أي مرحلة من مراحل العمل ع]e الن�

� �mل آTشX النظام �ة  L@رميات املعاB إدارة نقل عمليات ا@?صم ب�ن.

. سfولة الوصول لبيانات تجميعية أو تفصيلية  � �امل شاشات النظام�

ل إمTانية إرفاق ملفات  � النظام مع أي عملية خصم يتم العمل عل�rا من قب�

.املستخدم وإمTانية عرض امللفات املرفقة  � النظام 

س$ولة إستخدام النظام



آلية عمل اخلصم يدوياً 

النظاملس$ولة إستخدام صور توضيحية 



) West Bank , Gaza( فروع الشركة

 

 

 

 



املستخدم@ن 
 

 

 

 

 

 

 



مستخدمي نظام الفوتره والتحصيل
 

 

 

 

 

 

 



�رمات املعا��ة

 

 

 

 

 

 

 



املستخدم�ن �� �رميات املعا��ة

 

 

 

 

 

 

 



أسباب ا��صم

 

 

 

 

 

 

 



عنوان و بداية نص ال& يد اإللك! و�ي

 

 

 

 

 

 

 



مصفوفة ا��صم األو01/تحديد �سب ا��صم 

 

 

 

 

 

 

 



مصفوفة ا��صم الثانية/تحديد �سب ا��صم 

 

 

 

 

 

 

 



أنواع األخطاء ملوظفي الشركة 

 

 

 

 

 

 

 



عنوان و بداية  نص ال& يد اإللك! و�ي ا��اص باألخطاء

 

 

 

 

 

 

 



األنظمة العاملة �� الشركة

 

 

 

 

 

 

 



ا��دمات املقدمة �� الشركة ،لرDط ا��دمة املقدمة Aعملية ا��صم 

 

 

 

 

 

 

 



بنود ا��دمات الرئFسية

 

 

 

 

 

 

 



عرض األخطاء للموظف�ن و األنظمة العاملة �� الشركة

 
 

 

 

 



إدخال أخطاء املوظف�ن و األنظمة �� الشركة

 
 

 

 

 



منح عمليات ا0/صم�
للوصول املباشر  يتم البدء بتحديد قائمة املش'&ك$ن املراد منح ا��صم ل�م ،حيث يتم من خالل شاشات بحث بحقول تص�يف�

.للمش��ك�ن 

 



 



 Customer Care Discount



 



 Handset Discount



 Handset Discount



 General Discount



 Permanently Disconnected Line Discount



 Return Check Discount



 Return Check Discount



.عرض البيانات التجميعية ع0M مستوى عملية خصم 



عرض تفصي�M لبيانات عملية ا��صم



مراحل معا��ة عملية ا��صم �� �رمية املعا��ة و Rسلسل ذلك



تقارTر تجميعية

عرض التقر2ر



تقارTر تجميعية

عرض التقر2ر



تقارTر تجميعية

عرض التقر2ر



تقارTر تجميعية

عرض التقر2ر



تقارTر تجميعية

عرض التقر2ر



تقارTر تجميعية

عرض التقر2ر



تقارTر تجميعية

عرض التقر2ر



تقارTر تجميعية

عرض التقر2ر



تقارTر تفصيلية

عرض التقر2ر



تقارTر تفصيلية

عرض التقر2ر



تقارTر تفصيلية



تقارTر تفصيلية

عرض التقر2ر



تقارTر تفصيلية
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Contact Us

For any further information, please contact:

Mohammed Ewaida Betawi

CEO

ASD 

Email: mewaida@asd.ps
Tel.: +9702-242 2406/5/4
Fax: +9702-242 2407
Cell.: +970599 267 762

Thanks


