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تم تطوير هذا النظام ليلبي حاجة البلديات والمجالس القروية وحوسبة كل ما يتعلق بإدارة االيرادات وفوترة الخدمات المقدمة 

يمتاز النظام بالشمولية في تغطية كل الخدمات التي تقدمها البلديات مثل الكهرباء والماء والمجاري والمعارف والنفايات وإنارة 

هلة ومرنة ، كما يمتاز بآلية سالخدمات التي تقدمها البلديات والمجالس القروية للمواطنين

كما يمكن إدخال آلية التسعير حسب مواطن 

ن يمتاز النظام بسهولة عالية في االستخدام حيث يتم ادارة كافة االشتراكات والقراءات وبراءة الذمة والكشوف المالية لكل مواط

  .وبكبسة واحدة مما يؤدي الى دقة العمل وتوفير الوقت على البلدية والمواطنين على حد سواء

سواء عن طريق قراءة العدادات مثل  

والمهن أو الخدمات الشهرية أو السنوية االخرى مثل النفايات والمعارف والحرف والصناعات 

توفير وقت وجهد المواطنين والجباة وموظفي وإدارة 

البلدية واستغالل الموارد

نظام واحد وحل واحد لفوترة كافة الخدمات التي تقدمها 

البلديات دون الحاجة الى أنظمة فرعية أخرى 

إعتماد نظام الموزنات لزيادة االيرادات وضبط وتقليل 

التواصل مع المواطنين من خالل إضافة االعالنات 

والتعميمات والتهاني في المناسبات واألعياد على 

عدم تكرار ادخال البيانات المالية في النظام المالي مما 

يؤدي الى توفير الوقت والجهد والمال، عدى عن الدقة 

العالية في معالجة البيانات

تحليل البيانات المالية واالحصائية واتخاذ القرارات 

.اإلدارية المناسبة وفي الوقت المناسب
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تم تطوير هذا النظام ليلبي حاجة البلديات والمجالس القروية وحوسبة كل ما يتعلق بإدارة االيرادات وفوترة الخدمات المقدمة 

 .دات التي يقوم الجباه بقراءتهاللمواطنين بناء على اشتراكاتهم بناء على قراءات العدا

يمتاز النظام بالشمولية في تغطية كل الخدمات التي تقدمها البلديات مثل الكهرباء والماء والمجاري والمعارف والنفايات وإنارة 

الخدمات التي تقدمها البلديات والمجالس القروية للمواطنينالشوارع وصيانة الشبكة وغيرها من 

كما يمكن إدخال آلية التسعير حسب مواطن ...) منزلي، تجاري، صناعي (وشاملة لتسعير الخدمات حسب نوع االشتراك 

يمتاز النظام بسهولة عالية في االستخدام حيث يتم ادارة كافة االشتراكات والقراءات وبراءة الذمة والكشوف المالية لكل مواط

وبكبسة واحدة مما يؤدي الى دقة العمل وتوفير الوقت على البلدية والمواطنين على حد سواء

  

  

 ،يشمل النظام معالجة فوترة الخدمات التي تقدمها البلديات والمجالس البلدية

أو الخدمات الشهرية أو السنوية االخرى مثل النفايات والمعارف والحرف والصناعات 

  .وغيرها من الخدمات واإلنارةوصيانة الشبكة 
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توفير وقت وجهد المواطنين والجباة وموظفي وإدارة 

البلدية واستغالل الموارد

نظام واحد وحل واحد لفوترة كافة الخدمات التي تقدمها 

البلديات دون الحاجة الى أنظمة فرعية أخرى 

إعتماد نظام الموزنات لزيادة االيرادات وضبط وتقليل 

المصاريف 

التواصل مع المواطنين من خالل إضافة االعالنات 

والتعميمات والتهاني في المناسبات واألعياد على 

الفواتير

عدم تكرار ادخال البيانات المالية في النظام المالي مما 

يؤدي الى توفير الوقت والجهد والمال، عدى عن الدقة 

العالية في معالجة البيانات

تحليل البيانات المالية واالحصائية واتخاذ القرارات 

اإلدارية المناسبة وفي الوقت المناسب

 

 مقدمة •

  

تم تطوير هذا النظام ليلبي حاجة البلديات والمجالس القروية وحوسبة كل ما يتعلق بإدارة االيرادات وفوترة الخدمات المقدمة 

للمواطنين بناء على اشتراكاتهم بناء على قراءات العدا

يمتاز النظام بالشمولية في تغطية كل الخدمات التي تقدمها البلديات مثل الكهرباء والماء والمجاري والمعارف والنفايات وإنارة 

الشوارع وصيانة الشبكة وغيرها من 

وشاملة لتسعير الخدمات حسب نوع االشتراك 

  .وخدمة معينة إذا لزم االمر

يمتاز النظام بسهولة عالية في االستخدام حيث يتم ادارة كافة االشتراكات والقراءات وبراءة الذمة والكشوف المالية لكل مواط

وبكبسة واحدة مما يؤدي الى دقة العمل وتوفير الوقت على البلدية والمواطنين على حد سواءواحدة من شاشة 

  

  

 .يشملماذا  •

 

 الخدمات  .1

يشمل النظام معالجة فوترة الخدمات التي تقدمها البلديات والمجالس البلدية

أو الخدمات الشهرية أو السنوية االخرى مثل النفايات والمعارف والحرف والصناعات الكهرباء والماء  

وصيانة الشبكة  واآلرمات
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 العداداتاالشتراكات و .2

، وتعريف الخدمات الفرعية والتي يشمل تعريف أنواع العدادات مثل الكهرباء والماء والغاز  أنواع العدادات

  .در مع فواتير هذا النوع من العداداتتص

  :مثال

عند اصدار فاتورة الكهرباء يتم إضافة خدمات االنارة وصيانة الشبكة والنفايات مع 

   .الفاتورة

، مثل رقم االشتراك، المشترك، حالة يشمل تعريف تفاصيل لكل عداد من العدادات  العدادات 

  ....انات العداد، تفاصيل الشراء،االشتراك، رقم العداد، معدل االستهالك، عدد خ

الحركات االدارية لوصل 

  وفصل العداد

يعالج النظام كافة الحركات االدارية للعدادات واالشتراكات مثل توصيل وفصل وإيقاف 

االشتراكات والعدادات وكل ما يترتب على هذه الحركات من فواتير أو تأثير على نظام 

  .ت العالقة لمتابعة وإدارة االشتراكات والعداداتالفوترة، باإلضافة الى التقارير ذا
 

 المواطنين .3

يعتمد النظام على تعريف بيانات المواطنين وتحديد االشتراكات الخاصة بكل مواطن ومتابعة براءة الذمة واالرصدة 

ظر عن المالية وكشوف الحسابات المالية على مستوى المواطن وكشوف حسابات لكل اشتراك من اشتراكاته بغض الن

  .عدد هذه االشتراكات
 

 نظام التسعير  .4

منزلي، تجاري، (فئات المشتركينو أنواع العدادات بمرونة وشمولية عالية لتسعير الخدمات حسبيتميز نظام التسعير 

، باإلضافة إلى إمكانية تعريف وحسب شرائح االستهالك لكل فئة من فئات المشتركين ...) صناعي، حكومي، خيري

  .ت على مستوى االشتراك ونسخ االسعار من مشترك معين إلى مشترك آخر أو إلى مجموعة مشتركينأسعار الخدما
 

 الجباة وقراءة العدادات  .5

يشمل تعريف الجباة وتحديد االشتراكات والمناطق المسؤول عن قراءة عداداتها، باإلضافة الى ترتيب أو اعادة ترتيب 

ه العدادات لتسهيل قراءة العدادات على أرض الواقع باإلضافة الى االشتراكات حسب التسلسل الجغرافي لوجود هذ

  .تسهيل ادخال القراءات بنفس الترتيب

يعالج النظام كل ما يتعلق بإدخال القراءات لضبط قراءة العدادات وتجنب أخطاء االدخال مثل عدد خانات العداد، معدل 

  .سائل النصية المناسبة لمدخلي البياناتاالستهالك، قلب العداد، واعطاء التنبيهات الصوتية والر
  

 إصدار وطباعة الفواتير  .6

والخدمات المرتبطة مع الفواتير شرائح االستهالك فئات المشتركين وبناء على قراءات العدادات وأسعار الخدمات و

  .وحاالت االشتراكات يقوم النظام بإصدار الفواتير للمشتركين

بطريقة سهلة، حيث توفر شاشة تصميم الفواتير كافة الحقول المتوفرة عن تتمكن البلديات من تصميم الفواتير 

المشتركين وقراءة العداد والتاريخ والسعر وشرائح االستهالك والمبالغ والخدمات والمبالغ والديون السابقة وغيرها، 

الفواتير، باإلضافة الى  باإلضافة الى اضافة حقول من نوع نص إلضافة االعالنات و التعميمات و التهاني إلى تصميم
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إضافة الصور مثل شعار البلدية وغيرها، كما تسمح شاشة التصميم بتحديد خصائص الحقول مثل الخطوط وأحجام 

  .الخطوط واأللوان والحدود وغيرها

ع لتسهيل توزيبنفس ترتيب االدخال حسب الجابي والمنطقة بعد اصدار الفواتير يساعدكم النظام على طباعة الفواتير 

  .هذه الفواتير على المواطنين وحسب تصميم الفواتير االفتراضي
 

 ومؤشرات االداء الموازنات .7

يساعد النظام على ضبط االيرادات والمصارف وقياس االداء من خالل نظام موازنات شامل 

يعالج الموازنات التشغيلية والربحية واإلنمائية على مستوى الحسابات وعلى مستوى الحسابات 

اريع، كما يسمح بتحديد صالحيات الصرف ونسبة التجاوز المسموح، باإلضافة إلى والمش

حركات إلعادة توزيع المبالغ في الموازنة من حساب إلى حساب آخر أو من مشروع إلى 

  .آخر

نة ونسبة األداء تساعد على مراقبة المبالغ المقدرة في الموازنة مع المبالغ الفعلية والمبلغ المتبقي في الموازمؤشرات 

  .التجاوز أو نسبة األداء
  

 التكامل مع النظام المالي .8

ت يتكامل نظام الشامل لفوترة وإدارة البلديات مع نظام الشامل المالي تكامال تاما ومباشرة حيث يتم تنفيذ كافة الحركا

كفاءة عالية في االداء المالية المترتبة على إصدار الفواتير مباشرة ودون أي تدخل يدوي، مما يؤدي إلى دقة وسرعة و

  .وتوفيرا للوقت والجهد
  

 التقارير وتحليل البيانات .9

االيرادات والمصاريف وأرصدة المواطنين والمشتركين يشمل النظام الكثير من التقارير المالية واإلدارية لمتابعة وإدارة 

سابات والمشاريع ومن هذه التقارير والموازنات التشغيلية والربحية واإلنمائية على مستوى الحسابات وعلى مستوى الح

  :على سبيل المثال

  براءة الذمة على مستوى المواطن ≡

  .كشف حساب على مستوى المواطن ≡

  كشف حساب حسب االشتراك ≡

  .االستعالم عن االشتراكات حسب الحالة، حسب تاريخ الشراء، حسب تاريخ التركيب، حسب تاريخ النقل ≡

  .فاتورة، رصيد من السنة السابقة، رصيد متأخر من السنة الحالية أرصدة المشتركين حسب رصيد حالي من آخر ≡

  

 

 

 

 



5 

 

 خدمات ما بعد البيع  •

 
  

  
 

 خدمة مميزة خمسة نجوم، خدمة تستحقونا لتطوير أعمالكم

 

يلها ثم مناقشتها واعتمادها من قبل نعتمد على كفاءة األنظمة المحوسبة منذ اليوم األول حيث نقوم بدراسة االحتياجات وتحل

الزبون بحيث تكون هذه األنظمة تلبي كافة االحتياجات المتوقعه منها، كما نعتبر دقيقة الفحص والتحقق من جودة النظام قبل 

اعتماده أفضل بكثير من يوم عمل نقضيه في البحث عن المشكلة ومعالجة أثر المشكلة بعد تطبيق النظام، عدى عن الكلفة 

العالية الناتجه عن التعطيل سواء لطواقم العمل في البلدية أو الطواقم الفنية لدينا، و عن االستياء والنظرة الغير االيجابية وتدني 

  .الثقة في استخدام النظام من قبل مستخدميه

وسبة التي نقدمها، باالضافة إن اعتماد هذه المنهجية في تطوير األنظمة أدى إلى رفع كفائة خدمات ما بعد البيع لألنظمة المح 

  .الى تقليل الجهد والوقت والتكاليف تقديم هذه الخدمات

نلتزم بتقديم خدمات الصيانة والمتابعة الدورية والطارئة وتقديم االستشارات واإلجابة على تساؤالت مستخدمي النظام  وتنفيذ 

واستخدام النظام وذلك لضمان استمرارية استخدامه بكفاءة التطويرات البرمجية لحل األخطاء أو المشاكل التي تنتج عن تطبيق 

  .عالية ودون أخطاء أو مشاكل ودون تعطيل لسير العمل

  القدرة الفنية واإلدارية .1

موظف متخصصين ومدربين على تقديم خدمات ما بعد البيع للزبائن من خالل بنية تحتية تم تطويرها  15يقوم أكثر من 

فنية تمكنهم تقديم الخدمات مباشرة دون تأخير، باإلضافة الى تسجيل وتوثيق الخدمات المقدمة بأحدث التقنيات التقنية وال

 :من خالل األنظمة التالية

  )CRM(نظام إدارة العالقات بالزبائن  •

يقوم بتسجيل بيانات الزبائن والمبيعات والكفاالت وعقود الصيانة، باالضافة إلى إدارة المكالمات والمواعيد ومهام 

 .مل والمذكرات الداخليةالع

يساعد االدارة على متابعة أعمال الصيانة الدورية والطارئة وقياس أداء الموظفين ونسب االنجاز وتحقيق األهداف 

  .وقياس كفاءة الخدمات المقدمة للزبائن
  



درة، حتى المكالمات الفائتة التي لم يتم استقبالها من موظف االستقبال أو 

موظف الدائرة الفنية، كما يقدم احصاءات عن فترة انتظار الزبائن على المقسم قبل تلقي الخدمة مما يساعدنا على 

يقوم بإدارة تقديم الخدمات من خالل شبكة االنترنت بكفاءة عالية ودرجة حماية مضمونة، حيث اليمكن الوصول الى 

أجهزة الكمبيوترالخاصة بالبلدية لتقديم الخدمات إال من خالل الحصول على إذن متلقي الخدمة من خالل رقم متغير 

إلى قدرة  باإلضافةباإلطالع ومراقبة الخدمة المقدمة 

  .على شكل فيديو مصور

  

 !ماألفضل لتطوير أعمالك

تكامل نظام الشامل إلدارة وفوترة البلديات الكامل والشامل والمباشر مع نظام الشامل المالي 

سهولة وسرعة عالية في استخدام النظام حيث يتم تعريف المواطن واالشتراكات الخاصة 

الحسابات وبراءة الذمة واألرصدة المالية من خالل شاشة واحدة وبكبسة زر، مما يخفف 

يعالج النظام كافة الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين مثل الكهرباء والماء والمعارف والنفايات والمجاري 

  .وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلدية

نظام التحكم عن بعد 

TeamViewer(
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  )Asterisk(نظام إدارة المكالمات الواردة والصادرة 

درة، حتى المكالمات الفائتة التي لم يتم استقبالها من موظف االستقبال أو يقوم بإدارة وتسجيل المكالمات الواردة والصا

موظف الدائرة الفنية، كما يقدم احصاءات عن فترة انتظار الزبائن على المقسم قبل تلقي الخدمة مما يساعدنا على 

 .مراقبة ورفع كفاءة تقديم خدمات ما بعد البيع دائما وباستمرار

)Team Viewer(  

يقوم بإدارة تقديم الخدمات من خالل شبكة االنترنت بكفاءة عالية ودرجة حماية مضمونة، حيث اليمكن الوصول الى 

أجهزة الكمبيوترالخاصة بالبلدية لتقديم الخدمات إال من خالل الحصول على إذن متلقي الخدمة من خالل رقم متغير 

 .وكلمة مرور لكل جلسة خدمة

باإلطالع ومراقبة الخدمة المقدمة ) بلديةالإسراء و(لطرفي جلسة الخدمة المقدمة 

على شكل فيديو مصور وقتالنظام بتسجيل تفاصيل الخدمة  المقدمة، بحيث يتم الرجوع اليها في أي 

األفضل لتطوير أعمالك البلدياتإدارة و لفوترة لالشام

تكامل نظام الشامل إلدارة وفوترة البلديات الكامل والشامل والمباشر مع نظام الشامل المالي 

  .إدخال البيانات أكثر دقة وسهولة وأقل وقت وجهد  مما يجعل

سهولة وسرعة عالية في استخدام النظام حيث يتم تعريف المواطن واالشتراكات الخاصة 

الحسابات وبراءة الذمة واألرصدة المالية من خالل شاشة واحدة وبكبسة زر، مما يخفف  به واالستعالم عن كشوف

  الجهد ويقلل الوقت سواء للمواطنين أو البلدية

يعالج النظام كافة الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين مثل الكهرباء والماء والمعارف والنفايات والمجاري 

وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلدية والحرف والصناعات والمهن واآلرمات وصيانة الشبكة وانارة الشوارع

ادارة العالقات بالزبائن 

)CRM(

نظام إدارة المكالمات 

الواردة والصادرة 

)Asterisk  (

نظام التحكم عن بعد 

)TeamViewer

 

نظام إدارة المكالمات الواردة والصادرة  •

يقوم بإدارة وتسجيل المكالمات الواردة والصا

موظف الدائرة الفنية، كما يقدم احصاءات عن فترة انتظار الزبائن على المقسم قبل تلقي الخدمة مما يساعدنا على 

مراقبة ورفع كفاءة تقديم خدمات ما بعد البيع دائما وباستمرار

  

(نظام التحكم عن بعد  •

يقوم بإدارة تقديم الخدمات من خالل شبكة االنترنت بكفاءة عالية ودرجة حماية مضمونة، حيث اليمكن الوصول الى 

أجهزة الكمبيوترالخاصة بالبلدية لتقديم الخدمات إال من خالل الحصول على إذن متلقي الخدمة من خالل رقم متغير 

وكلمة مرور لكل جلسة خدمة

لطرفي جلسة الخدمة المقدمة  يسمح النظام

النظام بتسجيل تفاصيل الخدمة  المقدمة، بحيث يتم الرجوع اليها في أي 

 

 

الشامأسباب تجعل  10 •

 

تكامل نظام الشامل إلدارة وفوترة البلديات الكامل والشامل والمباشر مع نظام الشامل المالي  •

مما يجعل واإلداري
 

 

سهولة وسرعة عالية في استخدام النظام حيث يتم تعريف المواطن واالشتراكات الخاصة  •

به واالستعالم عن كشوف

الجهد ويقلل الوقت سواء للمواطنين أو البلدية
 

يعالج النظام كافة الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين مثل الكهرباء والماء والمعارف والنفايات والمجاري  •

وصيانة الشبكة وانارة الشوارع
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يعالج النظام كافة الحركات االدارية المرتبطة مع العدادات واالشتراكات مثل فصل العداد أو اعادة وصل العداد او  •

  .تبديل العداد او ايقاف العداد وكل ما يتعلق بهذه الحركات عند اصدار الفواتير
 

يتميز نظام التسعير بالشمولية والمرونة في تسعير الخدمات لكافة الخدمات حسب نوع االشتراك باإلضافة الى  •

  .  معالجة التسعير حسب شريحة االستهالك باإلضافة الى امكانية التسعير حسب اشتراك معين
 

افة الى توافقه مع االسس يعتمد النظام شجرة الحسابات الصادرة والمعتمدة من وزارة الحكم المحلي، باإلض •

  ...)المحاسبية حسب مبدأ االستحقاق ومبدأ االستحقاق المعدل، و مبدأ النظام النقدي، 
  

فنيين  موظف 15حيث يقوم أكثر من  ،)Call Center(نقدم خدمات ما بعد البيع من خالل مركز تقديم الخدمات  •

  .نظمة بأحدث الوسائل واألدواتمتخصصين بتقديم الخدمات ومساعدة الزبائن على استخدام األ
 

رير اجمالي وتفصيلي لمراقبة ومتابعة وتحليل الحركات المالية واإلدارية، باإلضافة إلى قدرة تمثيل اتقالكثير من ال •

  .HTML ،PDFهذه البيانات بيانيا وتحويلها ألكثر من صيغة مثل اإلكسل، وورد، 
 

والتغييرات على قوانين العمل والمتطلبات الزبائن ألجديدة من القدرة على مواكبة تطورات تكنولوجيا المعلومات  •

خالل االصدارات والتحديثات الجديدة التي يقوم قسم التطوير المتخصص بتحليل وتصميم وتطوير األنظمة 

 . المحوسبة لتلبي التطورات والمتغيرات والطلبات المذكورة
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 .من زبائننا في هذا المجال •

  

  بلدية صوريف  بلدية بيت جاال  بلدية الدوحة  اسبلدية طوب  بلدية جنين

  بلدية بيت أوال  بلدية جماعين  بلدية بديا  بلدية إذنا  بلدية الظاهرية

  بلدية يعبد  بلدية عرابة
بلدية سيلة 

  الحارثية

مجلس الخدمات 

شرق  –المشترك 

  سلفيت

  بلدية ترقوميا

  ية جناتهبلد  بلدية دير الغصون  بلدية قفين  بلدية بلعا  بلدية بروقين

  بلدية عتيل
مجلس الخدمات 

  المشترك للكفريات
  بلدية زعتره  بلدية كفر الديك  بلدية عالر

  بلدية بيت فجار  بلدية قلقيلية  بلدية حبلة  بلدية كفر ثلث  بلدية كفل حارس

بلدية سرطة 

  ومسحة
  بلدية الزاوية  بلدية دير بلوط  بلدية عزون

بلدية بني زيد 

  الغربية

  

  لماشلا نومدختسي يورق سلجمو ةيدلب 65أكثر من مجموعة من أصل 



 

 

 

  

 شركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر

 شارع فيصل

 قبالني، الطابق الثاني

 1846 صندوق بريد 

 فلسطين -نابلس 

 +972.9237.3001 

 +972.9237.3002 

  

  

Website: http://www.iscosoft.com        
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  شركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر

 شارع اإلرسال

 عمارة السالم، الطابق األول

  

 فلسطين -رام اهللا 

 +972.2295.2461 

 +972.2295.2462  

 

شركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر

قبالني، الطابق الثانيعمارة 

صندوق بريد 

نابلس 

972.9237.3001+هاتف

972.9237.3002+فاكس

 ا��ل ���

Website: http://www.iscosoft.com        E-mail:info@iscosoft.com

 

شركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر

عمارة السالم، الطابق األول

رام اهللا 

972.2295.2461+هاتف

972.2295.2462+فاكس

mail:info@iscosoft.com 


