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 مقدمة
لمستخلصات وإصدار ابداية من تعريف كل بند من بنود المشروع وحتى إصدار  المقاوالت،  يقدم نما نظاماً متكامالً لدعم إدارة

 التقارير المتعلقة بكل مرحلة من مراحل العمل وكشوف الحسابات الخاصة بكل مشروع.

عطاءات بالتعامل مع ال تم تطوير نظام المقاوالت بحيث يحاكي بقدر اإلمكان اإلجراءات الفعلية لنظام المقاوالت حيث يسمح النظام

 ليتم بناءً العميل  متضمناً كافة البنود المتفق عليها معمتكامل  مشروععقد )كراسة الشروط( وتسجيل المقايسات ومن ثم تعريف 

 ومن ثم إصدار المستخلصات الخاصة بالعميل. حصر الكميات )التنفيذات(عليه تسجيل مستندات 

ً تقدم نماً أيضاً نظامال متكامالً لمشاريع مقاوالت ال تسجيل التنفيذات وإصدار  باطن والمرتبطة بالمشاريع األصلية بحيث يتم أيضا

 المستخلصات المتعلقة بمقاولي الباطن.

مستحقات لك من الذلتخطيط للدفعات المقدمة وتأمين االعمال وضمان االعمال، وغير يوفر نما آلية لمن ملف الشروط القياسية، 

 إلى قيم ، حيث يتم تعريف طريقة حسابها سواء باالضافة أو باالستقطاعالباطنت ومقاوالت المرتبطة بمراحل المقاوال

 ات المصدرة.المستخلص

مح بتقسيط هذه يدعم نما نظام الغرامات سواء غرامة على المقاول لصالح العميل أو على مقاول الباطن لصالح المقاول، ويس

 الباطن. ن خالل المستخلصات الصادرة للمقاول أو لمقاولالغرامة على دفعة واحدة بالمستخلص التالي أو على دفعات م

صم تكلفة الخامات لمقاول الباطن كما يمكن إصدار إصدار تمويالت نقدية لمقاول الباطن ليتم خيدعم النظام أيضاً صرف خامات 

 المصروفة أو قيمة التمويالت من خالل المستخلصات الصادرة لمقاول الباطن.

لتكاليف الفعلية الخاصة اوالخاصة ببداية المشروع أو والتحليلية يعطي النظام أهمية لتكاليف المقاوالت سواء التكاليف التخطيطية 

كن التعرف على الربح بالخامات والمصروفات اإلدارية ليتم في النهاية الوقوف على التكلفة الفعلية الخاصة بالمشروع ومن ثم يم

 شروع.ممقاولة الخاص بكل 
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 دورة المقاوالت بنظام نما
عاقبة بداية من تعريف تسجيل الحركات المت والمستندات التي من شأنها اآللياتمن حيث توفير  الفعليةدورة المقاوالت يحاكي نظام نما 

ة المقاوالت ى دور. إللقاء نظرة سريعة علوعقود المشاريع المختلفة وحتى إصدار المستخلص النهائي وإصدار التقاريرالمشاريع 

 بنظام نما كالتالي:

لمقاولين ايتم تعريف الملفات األساسية الخاصة بعمل المقاوالت والتي سيتم استحضارها بعد ذلك بالمستندات مثل تعريف  (1

 تم استدعائهان والبنود القياسية والشروط القياسية للمقاوالت وغير ذلك من السجالت التي سيييواالستشارقاولي الباطن وم

 بحركات المقاوالت.

 المعلومات األساسية كالمهندس المسئول واالستشاري والعميل وغير ذلك. يتم تعريف المشروع متضمناً كافة (2

ي لكل بند من بنود لتسجيل التكاليف المتوقعة ومتابعة التكاليف الفعلية، يسمح النظام بإصدار كروت تحليلية لوضع تحليل تفصيل (3

عمالة ومقاولين الباطن التفصيلية المتوقعة لكل بند من خالل التقديرات األولية لتكلفة المواد الخام والالمشروع وتسجيل التكلفة 

ال يمكن تقسيم وأي مصروفات أخرى، كما يسمح النظام بتقسيم كل بند من بنود المشروع إلى عدة بنود تحليلية فعلى سبيل المث

لك للوقوف على لية )توريد رمل، توريد أسمنت، توريد زلط، توريد حديد( وذالبند الفرعي "أعمال خرسانة" إلى البنود التحلي

فة التقديرية عن التكلفة ، ومن ثم التعرف على مدى انحراف التكلالتكلفة التقديرية والفعلية لكل بند تحليلي مندرج من البند الفرعي

 .الفعلية

من بنود  الخاصة بأيذية وتقديرية ليتم متابعة التكاليف إنشاء موازنات تنفيرصد موازنة مالية للمشروع عن طريق يمكن  (4

 المشروع والتعرف على مدى انحراف أي من هذه البنود عن التكلفة المخططة بالموازنة.

لسعر الخاص امع تحديد  يمكن تعريف كراسة الشروط ليتم من خاللها تعريف كافة البنود الرئيسية والفرعية الخاصة بالمشروع (5

 .افة للشروط المطلوبةباإلض بكل بند

 ند.بية الخاصة بكل لتقديرابعد ذلك لكافة البنود للوقوف على طبيعة كل بند وتحديد التكلفة إصدار مقايسة  يمكن (6

 إصدار عرض سعر مقاوالت يتضمن األسعار الخاصة بكل بند لتقديمه للعميل.يمكن  ،على ذلك بناءً  (7

تم إصدار عقد روط، المقايسة، عرض أسعار المقاوالت(، أو كإجراء منفصل، يالسابقة )كراسة الشعلى أي من المستندات  بناءً  (8

افة وضرائب باإلضالمعلومات الخاصة بالمشروع كتفاصيل البنود ككميات وأسعار وخصومات  المشروع والذي يتضمن جميع

 فاصيل.وغير ذلك من التللشروط الخاصة بالعقد مثل ضمان األعمال والدفعة المقدمة وقيم المستخلصات وجدول الدفعات 

مع تحديد  يسمح نما بتعريف عقود مقاولين باطن لتوزيع بعض البنود على مقاولين الباطن ،من خالل نظام مقاوالت الباطن (9

 وط القياسية الخاصة بكل عقد وما إلى ذلك.راألسعار الخاصة بكل بند والش

متعلق  تحميل كل بندبغرض للمشروع من خالل سندات خاصة بصرف المواد الخام وذلك  ةيتم تسجيل المواد الخام المنصرف (10

 ة عن حاجة المشروع.الحقيقية للمادة الخام المنصرفة. يسمح النظام أيضاً بارتجاع المواد الخام الزائد بالمواد الخام بالكلفة

وذلك لك ذتأجير المعدات وإكراميات العمال وغير يمكن تسجيل أي مصروفات أخرى مثل  ،لزماتفواتير شراء المستمن خالل  (11

 تحميلها على البنود الخاصة بها بالمشروع. بغرض

ة على مستوى كل بند من خالل مستندات حصر الكميات، يوفر النظام آلية لمتابعة التنفيذات أوالً بأول للوقوف على الكمية المنفذ (12

 أو تلك المتعلقة بمقاوالت الباطن.من بنود المشروع، سواء المتعلقة بالمقاول الرئيسي 

يسمح النظام بصرف خامات من المقاول األصلي إلى مقاول الباطن لسد احتياجاته، ثم خصمها بعد ذلك من المستخلصات  (13

، أو أو المستخلص النهائي الصادرة لمقاول الباطن، حيث يسمح النظام بخصمه قيمة المواد الخام من المستخلص التالي مباشرة

 ا على عدة مستخلصات.تقسيطه
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ذلك خصم قيمة  بإصدار تمويالت نقدية لمقاول الباطن سواء دفعة مقدمة أو دفعات أخرى أثناء المشروع. يتم بعديسمح النظام  (14

نهائي أو هذه التمويالت من المستخلصات المستحقة لمقاول الباطن حيث يمكن خصمها من المستخلص التالي أو المستخلص ال

 مستخلصات. تقسيطها على عدة

 .في أي وقت بغض النظر عن مستخلصات العميل إصدار مستخلصات مقاول الباطن والتي تم االتفاق عليها يمكن (15

مواد الخام كل من صرف الحصر جميع التكاليف الفعلية الخاصة بالمشروع والناتجة عن يتم  التكاليفمن خالل مستندات حصر  (16

لفعلية لكل بند وذلك للوقوف على التكلفة اوتكاليف العمالة والغرامات المطبقة  وشراء المستلزمات ومستخلصات مقاول الباطن

 من البنود المنفذة.

 لتحصيل قيم التنفيذات المنفذة. يتم إصدار المستخلصات الخاصة بالعميل (17

صر الكميات ات حبالعميل، يسمح النظام بإصدارها بناًء على سندسواًء المستخلصات الخاصة بمقاولي الباطن أو تلك الخاصة  (18

 والتي تم إصدارها لمقاول الباطن أو للعميل على الترتيب.

ي تم تقديرها ببداية توقعة والتممن خالل المستخلصات بعرض التكاليف الفعلية لكل بند ومن ثم مقارنتها بالتكلفة السيقوم النظام  (19

 المشروع.

هائي مع التنفيذات وإصدار المستخلص النحتى يتم االنتهاء من جميع  16وحتى الخطوة  9يتم تكرار الخطوات من الخطوة  (20

 العميل.

لمشروع بعقد امشاريع ملحقة عقود في حال طلب العميل زيادة كميات البنود بعد إصدار مستخلصات، يسمح النظام بإصدار  (21

 الرئيسي ليتم من خاللها التعامل مع الكميات اإلضافية.

المذكور  وعالمشروع، وال يسمح النظام بإصدار حركات على عقد المشرعقد ، ينتهي العمل ب المستخلص النهائي بمجرد إصدار (22

 بالمستخلص النهائي.

 ة.التكلفة التقديريببكل بند تحليلي تفصيلياً ومقارنتها من خالل الكروت التحليلية يمكن اإلطالع على التكلفة الفعلية الخاصة  (23

تي تم تحميلها الالوقوف على تكاليف العمالة والمواد الخام المنصرفة والمستلزمات المشتراة يمكن ات، في حالة إنشاء موازن (24

لمرصودة له اوالً بأول على مدى انحراف تكلفة كل بند عن التكلفة المختلفة، ومن ثم االطالع  على أي من بنود الموازنات

 بالموازنة.
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 مفاهيم أساسية
اطة بها قبل البدء فهمها واالح ينبغيفاهيم األساسية الخاصة بكل مكون من مكونات نظام المقاوالت والتي فيما يلي سنتعرف على الم

 في تشغيل النظام.

 المشروع
ضمان المتعلق تعريف العميل الخاص بالمشروع واالستشاري، وخطاب ال يوفر النظام ملفاً خاصاً لتعريف المشاريع، يتم من خالله

تأمين االبتدائي، . إضافة إلى ذلك فإن النظام يسمح بتعريف عدد ال نهائي من الحسابات لكل مشروع كحساب الذلك، وغير ، إن وجدبه

لة يمكن إصدار بنظام نما يعتبر ذمة مستقفإن المشروع  ثموحساب التأمين النهائي، وحسابات مشروعات تحت التنفيذ، ..الخ. ومن 

 سنة المالية.بأي فترة من فترات ال .كشوف حسابات عليه

 مناطق العمل
ق العمل ليتم تعريف تتم أعمال المقاوالت بمناطق عمل مختلفة بحسب طبيعة المقاولة وعنوانها، لذلك يوفر النظام ملفاً خاصاً بمناط

 أن تكونكالمناطق الخاصة بالعمل بشكل هرمي حيث تحتوي بعض المناطق مناطق أخرى، كما يوفر النظام أكثر من نوع للمنطقة 

العنوان الخاص  "مربع"، "مبنى"، "طابق"، "جراش"...الخ. يمكن إنشاء عدد ال نهائي من المناطق ليتم استخدامها بعد ذلك لتحديد

 .مثالً  بكل بند من بنود المشروع

 البنود القياسية
من مكونات  ابعة كل مكونالبند هو المكون األساسي للمشروع حيث جرى العرف على إفراد المشروع في عدة بنود، ومن ثم يمكن مت

نة، أعمال بناء، صرف، تقسيم العمل فيها إلى أعمال خرسا يمكنالمشروع. مثال على ذلك فالمقاولة المتعلقة ببناء عمارة سكنية مثالً، 

 كهرباء، تشطيب:..الخ. كل مكون من هذه المكونات يمكن تعريفه كبند مستقل.

لتشطيب، يمكن البند الرئيسي الخاص با ،فرعية تحت كل بند رئيسي. مثال على ذلك إضافة إلى ذلك فإن النظام يسمح بتعريف بنود

لى كل بند عتقسيمه إلى عدة بنود فرعية تسمى "أعمال تشطيب الدور األول"، "أعمال تشطيب الدور الثاني"...الخ. ينسحب ذلك 

يمكن تعريف  م تقسيمها هي األخرى، ..وهكذا، حيثحسب الرغبة، كما يمكن تقسيم البند الفرعي إلى عدة بنود أخرى فرعية ومن ث

 عدد كبير من المستويات الفرعية للبند الرئيسي.

هذه النافذة يتم تعريف  من خالل نافذة البنود القياسية يمكن تعريف عدد ال نهائي من البنود الستخدامها فيما بعد بالمشاريع. من خالل

يث يسمح النظام بتعريف حلخاصة به كما يتم أيضاً تعريف التأثير المحاسبي الدائن والمدين التكلفة الخاصة بكل بند والشروط القياسية ا

 توجيه محاسبي مستقل لكل بند من بنود المشروع.

ات، حوائط،....". من ناحية أخرى يوفر النظام ملفاً خاصاً بتصنيفات البنود ليتم تصنيف كل بند من بنود المشروع كأن تكون "أرضي

 المعلومة في التقارير وفي أغراض البحث.تفيد هذه 

 مراحل المشروع ومجموعة المراحل
يمكن تطبيقها على مستوى كل بند من بنود المشروع، ومن ثم يوفر النظام ملفين مستقلين  ،يسمح النظام بتعريف مراحل متعددة

اوالت المختلفة، ومن خالل ملف قلتعريف مراحل المشروع فمن خالل ملف "مرحلة مقاولة" يمكن تعريف أي عدد من مراحل الم

 ً  بملف المراحل بحيث تكون هذه المراحل مرتبة ولكل "مجموعة مراحل" يمكن تجميع أي عدد من المراحل التي سبق تعريفها الحقا

منها نسبة محددة من التكلفة. فعلى سبيل المثال يمكن تعريف مجموعة مراحل "توريد وتركيب وتشطيب" بحيث تتم بشكل متسلسل 

فة، والتركيب بنسبة % من التكل80مع أحد البنود الفرعية "كهرباء الدور األول" على سبيل المثال، بحيث يكون التوريد بنسبة 

%" ومن ثم يمكن حصر الكميات وإصدار المستخلصات على كل مرحلة من المراحل مما يساعد في 5%" والتشطيب بنسة "15"

 تتبع العمل تفصيلياً.
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 االستشاري
يقوم بالموافقة جرت العادة في عمل المقاوالت وخاصة تلك التي تتعلق بالعمل مع الجهات الرسمية، أن يتم تخصيص استشاري محدد ل

التي تتعامل معهم  تنفيذات المشروعات المختلفة ومن ثم القيام بإصدار المستخلصات. يوفر النظام ملفاً خاصاً لتعريف االستشاريين

 ي العمل بالمقاوالت.المنشأة متضمناً الكود الخاص باالستشاري واالسم والعنوان ومعلومات االتصال، ومن ثم يمكن استخدام أي منها ف

 مقاول الباطن
ن الشركة. يوفر عتقوم شركات المقاوالت في العادة بإسناد بعض المشاريع أو بعض بنود المشروع لمقاول باطن ليقوم بالعمل نيابة 

ود واالسم ومعلومات يتضمن سجل مقاول الباطن المعلومات االساسية له كالكالنظام ملفاً مستقالً لتعريف أي عدد من مقاولي الباطن. 

مستقلة وإصدار  تصال، كما يسمح النظام بتعريف أي عدد من الحسابات لكل مقاول باطن ومن ثم يمكن التعامل مع كل مقاول كذمةاال

 على أكثر من سنة.ألي فترة واول قكشوف حسابات لكل م

 قوائم أسعار المقاوالت
 يعني هذا فإن ،مثالً  لاير 400 تساوي( متر*  متر) باالبعاد الرخام قطعة أن معنى فليس نمطية غير بأنها المقاوالت أسعار تتميز

 مساحةال أو الطول بحسب الوحدة سعر يختلف المقاوالت بعض ففي لاير، 1600 تساوي( متر 2*  متر 2) القطعة أن بالضرورة

 سم 150 وحتى سم100 الطول من الصنف تسعير طريقة تكون كأن عرض، وأقل للسعر طول أقل تعريف يمكن كما. ذلك وغير

 ال أسعار الإدخ خاللها من يمكن تسعير قوائم يوفر نما نظام فإن لذلك ،. سم 200 وحتى سم 150 من الصنف تسعير لطريقة مغاير

 .ذلك وغير والحجم، والمساحة الطول بحسب نهائية

الكمية والعميل وغير الزمنية واألبعاد ويتم تحديد أسعار محددة لبعض البنود أثناء إدراجها بعقد المشروع  والمقايسة بحسب الفترة 

 ذلك.

 الشروط القياسية
لى دفعات متعددة. ثمن عالالمستخلصات حيث يتم تسديد تحصيل قيم من خالل بتنفيذها تقوم المنشأة بتحصيل ثمن المقاوالت التي قامت 

هذه الشروط  ي العادة مع كراسة الشروط.غير أنه من المعروف في عمل المقاوالت عموماً أن هناك شروطاً محددة يتم إدراجها ف

رط على أنه ش، فعلى سبيل المثال يمكن تعريف مع المستخلصات تمثل قيم تخصم أو تضاف مع الدفعات التي يقوم العميل بتسديدها

دة من حدم، كما يمكن تعريف شرط أخر يتم من خالله خصم قيمة كضمان أعمالدفعة مقدمة يتم سدادها مع المستخلص االبتدائي 

ة الشرط الدفعة المقدمة من قيمة كل مستخلص جاري بحيث يتم خصم كل إجمالي الدفعة المقدمة مع أخر مستخلص أو بحسب طبيع

 المعرف.

الشرط،  يسمح النظام بتعريف هذه الشروط بحرية تامة بحيث تضاف أو تخصم من المستخلصات بتوقيتات يتم تحديدها بإعدادات

من  صستخللمستخلص المبدئي فقط، أو مع المستخلص النهائي، كما يمكن أن تكون قيمة الشرط مع كل مفيمكن تطبيق الشرط مع ا

 مستخلصات المشروع.

ً أن يتم إعداد الشرط بحيث يتم تطبيقه بعد نسبة إتمام محددة من المشروع، أو مع انتهاء العقد. كما يمكن تفييد الشرط  يمكن أيضا

 حل المشروع.للتطبيق مع مرحلة محددة من مرا
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 كراسة الشروط
إسناد المقاولة بهي عبارة عن تفصيل المقاولة والشروط التي يضعها العميل على المقاول حتى يقوم   –أو العطاء  – كراسة الشروط

ام العميل قلمقاول محدد. من خالل مستند كراسة الشروط يتم سرد البنود المطلوبة من المقاول باالضافة لجميع الشروط التي 

على البنود  بناءً روع هذه بسند المقايسة أو بعقد المشروع ليتم تعريف المش باشتراطها. يسمح النظام بعد ذلك باستدعاء كراسة الشروط

 والشروط التي تم تعريفها بكراسة الشروط.

م عقد المشروع ثيتم استخدام كراسة الشروط بحسب طبيعة عمل المقاول، فهي من المستندات الغير ملزمة حيث يمكن إصدار المقايسة 

 أو عقد المشروع مباشرة.

 سةالمقاي
ع للوقوف على التكلفة مواقاليقوم المقاول في العادة بعمل مقايسة للمقاولة حيث يقوم بمعاينة المواقع وتحديد البنود الخاصة بكل من 

عم عملية المقايسة يوفر النظام مستندين لدالخاصة بكل بند ومن ثم تحديد السعر اإلجمالي للمقاولة والتخفيضات الممنوحة للعميل. 

 الي:وهما كالت

 مستند طلب رفع مقاسات 

وتاريخ وتوقيت  يتم فيه تحديد العميل والمشرف القائم برفع المقاسات ،يمكن إصدار طلب معاينة للموقع من خالل هذا المستند

 ه.المعاينة المطلوبة باالضافة لعنوان الموقع تفصيلياً. يستخدم هذا المستند إلصدار مستند مقايسة بناًء علي

 مستند المقايسة 

يما بعد لتحديد بنود العقد. فيتم إدراج نتيجة المعاينة بمستند المقايسة الرئيسي والذي يمكن استخدامه  ،عند القيام بالمقايسة الفعلية

 فع مقاسات.على مستند طلب ر بناءً يسمح النظام بإصدار مستند المقايسة مباشرة فور القيام بعملية المعاينة أو إصداره 

 عقد المشروع
عبر  عنود المشروبالمشروع هو المستند الرئيسي بعمل المقاوالت حيث أنه يعتبر السند القانوني الذي سيتم بناًء عليه تنقيذ عقد 

 مستندات حصر الكميات وتسعير المقاوالت المنفذة من خالل مستندات المستخلصات.

ً بعقد المشروع ول واالستشاري طلوب تنفيذه والعميل والمهندس المسئيتم من خالله تحديد المشروع الم ،يوفر النظام ملفاً خاصا

سة أو كراسة والبنود الخاصة بالمشروع باالضافة للشروط الخاصة به. يسمح النظام بإصدار عقد المشروع بناًء على مستند مقاي

 .أو عرض أسعار مقاوالت شروط

عدى كميات البنود ضافة لتسجيل نسبة سماحية بحيث ال تتوالسعر الخاص بكل بند باإلالتخطيطية يتم تحديد التكلفة  ،من خالل العقد

لنظام بتطبيقها مع الفعلية عن الكميات التي تم تنفيذها إال بهذه النسبة، كما يتم تحديد الشروط المنطبقة على العقد حتى يقوم ا

 المستخلصات بحسب طبيعة كل شرط.

حيث يقوم ، تخلصات والمس)حصر الكميات( العقد من خالل مستندات التنفيذ يقوم النظام بنافذة البنود الخاصة بالعقد بتحديث بيانات 

اإلضافة ب، النظام بعرض الكميات المنفذة والكميات التي تم لها عمل مستخلصات من خالل مستندات حصر الكميات والمستخلصات

 .لعرض التكاليف الفعلية من خالل ما تم إصداره بمستندات حصر التكاليف

النظام عقد المشروع  . يعتبرة بالعقدالخاص ةالمحاسبي اتعدد ال نهائي من الحسابات لكل عقد مشروع وذلك لتغطية التأثير يوفر النظام

سابات العقد حسابات مع العقد على أكثر من سنة مما يسمح بإصدار كشف حساب ألي من حالكذمة مستقلة وبالتالي يمكن أن تتحرك 

 فترة.المعرفة بأي وقت وعلى مستوى أي 

من خالل عقد المشروع أيضاً يمكن تحديد الموظفين والعمال المكلفين بالمشروع باإلضافة إلمكانية إرفاق أي عدد من المرفقات سواء 

 صور العقود األصلية أو صور خطابات الضمان المتعلقة بالمشروع وغير ذلك.
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قة بعقود الباطن الخاصة بعقد المشروع األصلي أو تلك المتعلكذلك يسمح النظام للمستخدم بمتابعة تنفيذات المشروع والمستخلصات 

 .، باإلضافة للتكاليف الفعلية للمقاوالتالمرتبطة بهذا العقد

 يوفر النظام نوعين من العقود سواء عقود المقاوالت الرئيسية أو عقود مقاوالت الباطن وهما.

 عقد رئيسي 

مستخلصات  ي للعقد يكون هذا العقد قد أغلق وال يسمح النظام بإصدارعقد مقاوالت رئيسي وبمجرد إصدار المستخلص الختام

 أخرى عليه.

 عقد ملحق 

عقد ملحق  ولكن يمكن إصدار .بعد إصدار مستخلصات للعقد ال يسمح النظام بتعديل كميات المشروع في حال طلب العميل ذلك

 لهذا العقد يتم فيه إدراج الكميات اإلضافية ومن ثم يمكن الربط بين العقدين بالتقارير.

 حصر كميات المشروع
فيذها على مستوى من خالل مستند "حصر كميات مشروع" حيث يتم تسجيل الكمية التي تم تن)التنفيذات(  يتم تسجيل االعمال المنفذة 

ا بعقد المشروع نود المشروع. يسمح النظام بإصدار أي عدد من مستندات الحصر بحيث ال تتعدى الكميات المتعاقد عليهكل بند من ب

 من بنود العقد. –إن وجدت  - مضافاً إليها نسبة السماحية المحددة لكل بند 

 مستخلصات المشروع
ضات الخاصة بكل د من بنود المشروع باإلضافة لتحديد التخفييتم تسعير المقاوالت المنفذة لكل بن ،من خالل مستندات المستخلصات

ً والخاصة بكل مستخلص  حسب طبيعة ببند والضرائب المطبقة. يقوم النظام بواسطة أحد آليات النافذة بتطبيق شروط العقد آليا

مطلوبة بحسب ت المحاسبية الوإعدادات كل شرط حتى يقوم النظام بإضافة أو خصم قيمته من المستخلص، ومن ثم القيام بالتأثيرا

ضاً إذا كان كما يقوم النظام من خالل المستخلص بخصم الغرامات الخاصة بالمقاول وأي التوجيهات المحاسبية الخاصة بكل شرط.

ت أيضاً خصم دفعاالمستخلص متعلقاً بمقاول باطن، يمكن أيضاً خصم دفعات من قيمة المواد الخام التي صرفها من المقاول األصلي و

 من التمويالت التي تم منحه بها إلنجاز البنود المسندة إليه.

 مقاولة مقاول باطن
ا المقاول بتنفيذ يسمح النظام بإسناد أحد المشاريع أو بعض بنود المشروع ألحد مقاولين الباطن أو جزء من أحد البنود، ليقوم هذ

األصلية كمستند "عقد  المقاولة نيابة عن المقاول األصلي. يوفر النظام لمستندات مقاوالت الباطن نفس المستندات التي تدعم المقاولة

 مقاول باطن"، وكراسات الشروط والمقايساتطن"، ومستند "حصر كميات مقاول باطن" ومستند "مستخلص مشروع مقاول با

 والغرامات وغير ذلك.

 الغرامات
ألصلي، هذه افي بعض األحيان قد يتسبب المقاول في خسائر لدى العميل، أو يتسبب مقاول الباطن في إحداث خسائر لدى المقاول 

بداية التعاقد.ومن  ير متعمد عن موعد التسليم أو تسليم األعمال غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها فيالخسارة قد تكون بسبب تأخ

 ثم يكون المقاول أو مقاول الباطن ملزماً بتعويض هذه الخسائر.

ميل أو الععن طريق نظام الغرامات، يمكن تعويض هذه الخسائر حيث يسمح النظام بإصدار غرامة على المقاول األصلي لصالح 

تالي بعد على مقاول الباطن لصالح المقاول. يتم تحصيل هذه الغرامة عن طريق المستخلصات حيث يمكن خصمها من المستخلص ال

ح مقاول الباطن. وقوع الغرامة أو المستخلص األخير أو تقسيطها على عدة مستخلصات بحيث يتم سداد الغرامة لصالح العميل أو لصال

 لفات لخدمة نظام الغرامات وهي كالتالي:يوفر النظام عدة م
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 ملف أسباب غرامة 

 وذلك لتعريف أسباب للغرامة كغرامة تأخير، غرامة تلفيات،..الخ.

 سند غرامة عقد مشروع 

د مبلغ الغرامة من خالل هذا المستند، يمكن تسجيل غرامة أو عدة غرامات على المقاول لصالح العميل حيث يتم من خاللها تحدي

 داده عن طريق المستخلصات الصادرة للمقاول.وكيفية س

 سند غرامة عقد مقاول باطن 

ا تحديد مبلغ من خالل هذا المستند، يمكن تسجيل غرامة أو عدة غرامات على مقاول الباطن لصالح المقاول حيث يتم من خالله

 الغرامة وكيفية سداده عن طريق المستخلصات الصادرة لمقاول الباطن.

 المقاوالتتكاليف 
 عين من التكاليف وهي كالتالي:تنقسم التكاليف التي يدعمها نظام نما إلى نو

 تكاليف تخطيطية 

 وهي التكاليف المتوقعة لبنود المشروع المختلفة.

 تكاليف فعلية 

 للمقاولة.التي تم صرفها بالفعل التكاليف الفعلية 

 بنود التكلفة –تكاليف تخطيطية 
 ً ف كل بند من البنود مستقالً لتعريف التكاليف الخاصة بعمل المقاوالت ومن ثم استخدامها فيما يعد لتعريف تكالييوفر النظام ملفا

أو أي نوع أخر كتكاليف  بالمشاريع. يسمح النظام بتعريف جميع أنواع التكاليف كالمتعلقة بالمادة الخام أو بالعمالة أو بمقاول الباطن

تعرف على تكلفة كل ئب"..الخ. . يسمح النظام بربط كل تكلفة من هذه التكاليف بحساب محدد ومن ثم الاإليجار أو الكهرباء أو الضرا

 المستخدمة بكل بند من بنود المشروع. فمشروع تفصيلياً بحسب التكالي

 الكروت التحليلية -تكاليف تخطيطية 
 بناءً د سعر المقاولة مشروع تفصيلياً ليتم على أثر ذلك تحديقبل البدء بأي مشروع، من الطبيعي التعرف على التكاليف الخاصة بهذا ال

قعة حيث يتم إدراج على هامش الربح المطلوب. يوفر النظام من خالل مستند الكارت التحليلي آلية دقيقة للتعرف على التكاليف المتو

خام أو عمالة أو  بحسب نوع التكلفة الخاصة بكل بند سواء مواد تحليلي بندكود لكل  ببند تكلفةجميع بنود المشروع وربط كل منها 

 .ثم تحديد السعر مقاول باطن أو أي مصروفات أخرى ليقوم النظام بعد ذلك بتجميع كافة هذه التكاليف لحساب التكلفة النهائية ومن

ريق البنود التحليلية، تحليل ألدق التفاصيل عن ط على من خالل الكروت التحليلية أيضاً يمكن تحليل البنود القياسية بحيث يتم التعرف

مثل )توريد رمل ، توريد  القياسية هو "توريد خرسانة" مثالً، فيمكن تقسيم هذا البند إلى عدة بنود تحليليةد وبنإذا كان أحد الفمثالً 

البند القياسي "توريد  ىبعة التكلفة فقط علزلط ، توريد أسمنت ، ...الخ( ومن ثم متابعة التكلفة الخاصة بكل بند تحليلي بدالً من متا

  خرسانة".

 

 والتنفيذيةالتقديرية  اتالموازن -تكاليف تخطيطية 
ً آليتين لمتابعة التكاليف الخاصة بالمشروع عن طريق ملفين وهما الموازنة التقديرية  بخالف الكروت التحليلية، يوفر نما أيضا

ً غير أن الموازنة التقديرية يقوم بها مهندسون على دراية أكبر بطبيعة والموازنة التنفيذية وهما يحتويان على نف س الحقول تقريبا
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بينما بالموازنة المباني المربعة خرسانة المباني المسطحة بينما البند اآلخر خاص بخرسانة العمل علمياً كأن يكون أحد البنود خاص ب

بالموازنة التنفيذية بالتالي فعند استخدام كال اآلليتين يتم ربط البندين الموجودين التنفيذية يعتبر كليهما بند واحد باسم خرسانة مباني و

 ببند واحد بالموازنة التقديرية.

لخاصة بكل بند عن االمهم أن الغرض من هذه الموازنات هو وضع تكلفة محددة لكل بند من بنود الموازنة ثم متابعة التكلفة الفعلية 

 مستخلصات مقاولي الباطن وغير ذلك، ومن ثم التعرف على مدىواتير شراء المستلزمات وطريق سندات صرف الخامات وف

 انحراف التكاليف الفعلية عن الموازنات المرصودة إلنجاز المشروع.

م التنفيذية ما يمكن استخدابالطبع ال يشترط النظام استخدام كال اآلليتين عند استخدام أحدهما فيمكن استخدام الموازنات التقديرية فقط ك

ي من هذه اآلليات جميعاً أ، كما يمكن عدم استخدام ، كما يمكن االكتفاء بالكروت التحليلية فقط لمتابعة التكلفة الخاصة بكل بند تحليلي

 ومن ثم عدم متابعة التكلفة تفصيلياً واالكتفاء بمتابعة تكاليف البنود القياسية.

 مستند السركي
من واقع ما  روعالعمال والموظفين على بنود محددة بعقد المشروع ومن ثم تحميلها على تكلفة عقد المشيسمح النظام بتحميل أجور 

ساعات الخاصة تم تسجيله من تكاليف ساعات عمل العمال والموظفين والتأثير بذلك على بنود المشروع. يتم توصيف عدد وتكلفة ال

ند السركي يغلب استعمال مست ق مستند خاص بذلك يسمى "مستند السركي".بالعمالة وأيضاً ربطها ربطها ببنود المشروع عن طري

 مع مقاوالت الباطن، حيث يقوم مقاول الباطن بتشغيل عمالة خاصة به وتحميلها على تكلفة مقاولة الباطن.

 التكاليف الفعلية للمقاوالت
، باإلضافة للمصروفات التي تم صرفها للمقاولة كالزلط والرملالخامات في هي التكاليف التي تم صرفها فعلياً مع المقاولة والمتمثلة 

ع التكاليف ات لتتب. يوفر النظام ثالثة مستنداإلدارية الخاصة بالمقاوالت كشراء المستلزمات واستخراج األوراق الرسمية وغير ذلك

 الفعلية للمقاوالت وهي كالتالي:

 صرف خامات مقاوالت 

ة الخاصة ت، يتم تسجيل الخامات )األصناف( المنصرفة من المخازن وذلك لتحميل التكلفمن خالل مستند صرف خامات مقاوال

 بها على تكلفة المقاولة.

 رد خامات مقاوالت 

لخاصة بها امن خالل مستند رد خامات مقاوالت، يتم تسجيل الخامات )األصناف( المرتجعة إلى المخازن وذلك لخصم التكلفة 

 تكلفة المقاولة. من

 راء مستلزمات مقاوالتفواتير ش 

فات النثرية من خالل فاتورة شراء المستلزمات، يتم تسجيل المشتريات والخدمات التي تم صرفها على المقاوالت مثل المصرو

 ومصاريف الصيانة وغير ذلك. أيضاً يتم تحميل المقاولة بتكاليف هذه الفواتير.

 صرف خامات مقاول باطن 

اطن إلنجاز لمقاول البطن في حاجة إلى بعض الخامات والتي يقوم المقاول األصلي ببيعها في بعض الحاالت يكون مقاول البا

لباطن، حيث يمكن خصم قيمة هذه الخامات من سندات المستخلصات المستحقة لمقاول اذلك يتم المقاولة المسندة إليه ثم يتم بعد 

تحقة المستخلصات المس منامات المصروفة كأقساط خصمها من المستخلص التالي أو المستخلص الختامي أو خصم قيمة الخ

 لمقاول الباطن.

 رد خامات مقاول باطن 
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تحقة والتي سيتم كذلك الحال يمكن رد بعض أو كل الخامات المصروفة لمقاول الباطن ومن ثم خصم قيمتها الحقاً من القيمة المس

 تحميلها على المستخلصات الخاصة بمقاول الباطن.

  الباطنمستخلصات مقاولين 

 ة.ل قيم المستخلصات التي تم إصدارها لمقاولي الباطن ليتم اعتبارها بالتكاليف الفعلية للمقاوليحيث يتم تسج

 مستندات حصر تكاليف مقاولة 

 –الثالثة السابقة  والتي نتجت هن المستندات –من خالل مستندات حصر التكاليف، يقوم النظام بتسجيل التكاليف الفعلية السابقة 

 على عقد المشروع لتعبر عن التكلفة الفعلية للمشروع.

 مستندات الغرامات 

ع. يوفر النظام مستندين تعتبر الغرامات أحد التكاليف التي قد يتكبدها المقاول ألي سبب ولذلك يتم إضافتها للتكلفة الكلية للمشرو

تكلفة المقاول  حيث يؤثر المستند األول على إجماليلتسجيل الغرامات وهما )مستند غرامة مقاول ، مستند غرامة مقاول باطن( 

 األصلي بينما يؤثر المستند الثاني على إجمالي تكلفة مقاول الباطن.
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 مكونات نظام المقاوالت

 الملفاتقسم 
"الملفات" يتم تعريف الملفات األساسية الخاصة بنظام المقاوالت كالمشاريع والمراحل  من خالل القسم

 الباطن. أنظر الشكل المقابل.ومقاولي 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم مقاولة المشروع
من خالل القسم "مقاولة مشروع" بنظام مقاوالت نما، يتم البدء في تنفيذ المشروع بدءاً من إصدار عرض 

 أسعار المقاوالت وإصدار كراسة الشروط )العطاء( وحتى إصدار المستخلص النهائي.

طريقة عمل )المقاول( فبعض سندات مقاولة المشروع اختيارية،  يتم ضبط دورة سندات المقاوالت بحسب

 يتم استخدامها بحسب طبيعة عمل المقاول، وبعضها إلزامية، ال يمكن العمل بنظام مقاوالت نما بدونها.

تتمثل السندات اإللزامية في تعريف عقد المشروع من خالل سند "عقد المشروع" وإصدار المستخلصات 

 د لمحاسبة العميل على ما تم إنجازه من أعمال.الخاصة بهذا العق

( والتي يمكن وغير ذلك ، وعروض األسعار المستندات الغير إلزامية والمتمثلة في )كراسة الشروط، والمقايسة، وكارت التحليل

ً استخدام بعضها وفق  ما تتطلبه طبيعة عمل المقاول.   ا
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 مقاولة مقاول باطن قسم
قاول باطن" بنظام مقاوالت نما، يتم إصدار المستندات الخاصة بمقاول الباطن من خالل القسم "مقاولة م

والذي يقوم بتنفيذ بعض بنود عقد المشروع من خالل "عقد مقاول الباطن"، كما يدعم النظام أيضاً إصدار 

 كافة مستندات المقاوالت مع مقاول الباطن.

 

 

 

 

 التكاليفقسم 
بتكاليف المشروع الفعلية حيث قاوالت نما، يتم إصدار المستندات الخاصة من خالل القسم "التكاليف" بنظام م

تسجيل المصروفات التي تم صرفها للمقاولة وذلك للوصول في النهاية مع أخر مستخلص إلى التكلفة  يتم

ة )مثل اإلجمالية التي تكبدها المقاول في المقاولة. تتمثل هذه التكلفة في الخامات التي تم صرفها على المقاول

باإلضافة لفواتير والعمالة والغرامات ومستخلصات مقاول الباطن الطوب واألسمنت والزلط، وغير ذلك(، 

 المستلزمات التي تم إصدارها للمقاولة مثل المعدات التي تم تأجيرها والمصروفات النثرية وغير ذلك.

 

 

 جودةالقسم 
 .المقاوالت بمعايير الجودة المتفق عليهايمكن تسجيل مدى مطابقة " الجودةمن خالل القسم "
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 وحدة قياس المقاوالت
من خالل هذا الملف، يتم تعريف وحدات قياس المقاوالت كالمتر والمتر المربع والمتر المكعب وغير ذلك. يتم استخدام هذه الوحدات 

 .المقاوالت وائم أسعارقوفي تعريف أسعار البنود ب لتحديد كميات البنود بمستندات المقاوالت

 المعلومات األساسية
 هذا الجدول مخصص إلدراج المراحل الخاصة بمجموعة المراحل الحالية. يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

 تجاهل االرتفاع 

 تجاهل الطور 

 تجاهل العرض 

المقايسة مثالً إذا كان تم إضافة هذه الخيارات بغرض تجاهل أحد األبعاد أو بعضها بمستندات النظام، بمعنى بمستند 

 ، تكون كمية البند كالتالي:3، واالرتفاع هو 5، والعرض 4متر مكعب، والطول   10العدد 

10 ×4×5 ×3  =600 

تجاهل قيمة االرتفاع بالرغم من  حيث تم،  200=  3× 5×4× 10أما إذا تم تجاهل االرتفاع فسوف تكون الكمية هي 

 إدراجها بالسطر.
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 ملف المشروع
بعقد ، راجع الجزء الخاص يمكن تعريف المشاريع المختلفة والتي يتم استخدامها فيما بعد بمستندات النظامالمشروع خالل نافذة من 

 بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.  المشروع

 ملف المشروعنافذة 

 المعلومات األساسية
الكود واالسم ومدير المشروع والعميل والمهندس المسئول كتعريف المعلومات األساسية الخاصة بالمشروع  من خالل هذا القسم، يتم

 واالستشاري وغير ذلك.

 الحسابات
يتم تحديد الحسابات الخاصة بالمشروع الحالي كالحساب الرئيسي الخاص به، وحساب تكاليف المشروع،  ،من خالل هذا القسم

حساب أو أي عدد من الحسابات من خالل استخدام حقيبة حسابات  20حتى  وهكذا. يسمح النظام بتعريف يرادات المشروع،إوحساب 

 معينة.

تذكر أن النظام يتعامل مع المشروع كذمة مستقلة وبالتالي يمكن التأثير على حسابات المشروع من خالل أي من مستندات المقاوالت. 

 راجع الجزء الخاص بالمشروع في المقدمة.

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 19 

 

 مرحلة المقاولة
من خالل هذه النافذة يمكن تعريف أي  .المقاوالت إلى مراحل متعاقبة كالتوريد والتركيب والتشطيب بنودفي بعض األحيان يتم تقسيم 

 بمراحل المقاوالت، راجع الجزء الخاص لتوصيف مراحل كل بند بسندات المقاوالتبعد والتي تستخدم فيما  عدد من المراحل

 ألساسية بهذا الكتاب.بالمفاهيم ا

 مرحلة مقاولةنافذة 
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 مجموعة مراحل
من خالل نافذة مجموعة مراحل، يمكن تعريف عدة مراحل متعاقبة مع تحديد نسبة  التسعير الخاصة بكل منها بالمجموعة. مثال على 

واحدة بملف عقد المشروع بدالً من ذلك مرحلة التصميم، مرحلة البناء، مرحلة التشطيبات وغير ذلك، وذلك بغرض إدراجها دفعة 

 إدراجها واحدة تلو االخرى توفيراً للوقت والجهد.

 مجموعة مراحل

 جدول المراحل
 هذا الجدول مخصص إلدراج المراحل الخاصة بمجموعة المراحل الحالية. يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

 الكود 

بإدراج اسم المرحلة كما تم تعريفه بملف "مرحلة مقاولة" بمجرد الكود الخاص بالمرحلة المدرجة، سيقوم النظام 

إدراج كود المرحلة. يمكن للمستخدم إدراج كود المرحلة مباشرة شريطة إدخال كود مرحلة صحيح كما تم تعريفه 

 بملف "مرحلة مقاولة".

 نسبة تسعير المرحلة 

سعر المشروع كان به مجموعة المراحل، فمثالً إذا  نسبة التسعير الخاصة بهذه المرحلة من سعر عقد المشروع المدرج

%، فإن قيمة سعر هذه المرحلة هي 20الف لاير، وكانت نسبة تسعير المرحلة هي  500 وجميع المراحل ه اً متضمن

 ألف لاير. 100=  100\20× الف لاير  500

 مالحظات 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدخال أي ملحوظة خاصة بالمرحلة المقابلة.
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 مقاول الباطن
قد تقوم الشركة بإسناد بعض المشاريع أو بعض بنود مشروع معين لمقاول باطن حيث يلتزم هذا المقاول بإنجاز هذه المشاريع أو 

البنود خالل فترة محددة نظير مبلغ مالي محدد على أن يتم استالم االعمال الموكلة له بمواصفات محددة سلفاً. ويتم استدعاء هذا 

 بمستندات مقاوالت الباطن. يمكن للمنشأة تعريف أي عدد من مقاولي الباطن. المقاول 

 نافذة مقاول باطن 1شكل  

يمكن التأثير يمكن تعريف عدد هائل من الحسابات لكل مقاول. كذمة مستقلة وبالتالي  مقاول الباطنأن النظام يتعامل مع  الحظ 

كالحساب الرئيسي الخاص به، وحساب شيكات واردة غير محصلة، وحساب شيكات صادرة غير محصلة،  - المقاولعلى حسابات 

 من خالل أي من مستندات المقاوالت. –وهكذا 
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 فئات مقاولين الباطن
 رير.من خالل ملف فئات مقاولين الباطن، يمكن تعريف أي عدد من فئات المقاولين ألغراض تصنيفية تفيد بالبحث والتقا

 فئات مقاولين الباطن
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 مناطق عمل
 .تقاريرتعريف مناطق عمل يمكن إدراجها بمستندات المقاوالت تفيد بعد ذلك بأغراض البحث والمن خالل هذه النافذة يمكن 

 نافذة تصنيف بند مقاولة

تكون منطقة عمل "مبنى" يسمح النظام بتعريف مناطق العمل بشكل هرمي حيث يمكن تحديد منطقة عمل داخل منطقة أخرى كأن 

 داخل منطقة عمل "مربع"، وذلك من خالل تعريف مجموعات مناطق ومجموعات أعلى.

 من خالل قائمة نوع يمكن تحديد نوع المنطقة )جراج، وحدة، طابق مبنى، مربع،...الخ(.
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 مقاوالتتكلفة بنود نافذة 
ة للتعرف على تكلفة كل والتي يتم استدعائها فيما بعد بالبنود القياسي التخطيطية يوفر النظام نافذة خاصة لتعريف جميع هذه التكاليف

صيلي لتكاليف وذلك للتعرف على وصف تف –كما سنرى الحقاً  –بند من بنود المشروع، كما يمكن استخدامها أيضاً بكارت التحليل 

 الت. ، يمكن تعريف أي تكاليف خاصة بالمقاوبنود تكلفة مقاوالت. من خالل نافذة قبل البدء فيه المشروع وإجمالياتها

 بنود تكلفة مقاوالت نافذة

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم يتم تحديد البيانات األساسية الخاصة بسجل التكلفة. أهم هذه الحقول هي كالتالي:

 النوع 

 التالية:هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلفة، يقوم المستخدم فيها باختيار أحد القيم 

 مواد خام 

 أي أن التكلفة بهذا السجل مرتبطة بالمواد الخام الموجودة بالمشروع كالرمل واالسمنت وغير ذلك.

 مقاول باطن 

 أي أن التكلفة بهذا السجل عبارة عن قيمة سيتم دفعها لمقاول باطن.

 عمالة 

 للعمالة الموجودة بالمشروع.أي أن التكلفة بهذا السجل ستكون عبارة عن أجر أو أي مصروف تم صرفه 

 أخرى 

أي أن التكلفة بهذا السجل مرتبطة بشيء أخر غير الخيارات السابقة الموجودة بالقائمة كتكاليف اإليجار 

 وغير ذلك. واإلكراميات

 الصنف 

هذا الحقل خاص بإدراج صنف محدد في حالة أن التكلفة خاصة بهذا الصنف فقط. يسمح النظام بإدخال كود صنف 

 ا الحقل فقط عند اختيار نوع التكلفة على أنه "مواد خام".بهذ
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 حساب 

 سعر الشراء االفتراضي 

 سياسة الضريبة 

 الجانب الدائن 

 بند الشراء 

 الذمة 

 بند الشراء 

 .جميع هذه الحقول خاصة ببند الشراء الذي سيتم إنشاءه آلياً فور تخزين

د الشراء نشاء بنإيجب تفعيل الخيار "، مقاوالتتكلفة بند حتى يقوم النظام بإنشاء بند شراء بمجرد تخزين سجل 

 ." بإعدادات المقاوالتليا مع حفظ البند التحليليآ
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 الصفحة الرئيسية –نافذة بنود قياسية 
المختلفة، ات المقاوالت بعقد المشروع ومستندبعد من خالل نافذة بنود قياسية، يتم تعريف البنود القياسية والتي يمكن استخدامها فيما 

 بهذا الكتاب. للتعرف على طبيعة مفهوم البنود القياسية بنظام نما، راجع الجزء الخاص بالبنود القياسية بالمفاهيم األساسية

 الصفحة الرئيسية -  بند قياسيالنافذة 

 المعلومات األساسية
 النوع 

يسمح نما بالنظام الهرمي للبنود بأي هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلقة تحوي الخيارين "رئيسي"، "فرعي" حيث 

 عدد من المستويات.

النظام يسمح بعدة مستويات من األنواع الرئيسية للبند، ثم يتم تعريف أخر سجالت البند على أنها بنود الحظ أن 

 فرعية، وال تتفرع منها بنود أخرى.

، حيث تذكر البنود الرئيسية الرئيسية لبنود لن يسمح النظام بمستندات المقاوالت وبعقد المقاولة بالتأثير إلى على ا

 بمستندات النظام على أنها بنود تنظيمية تتفرع منها في النهاية البنود الفرعية.

 

 1ضريبة مبيعات  

 2ضريبة مبيعات  

من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد ضريبة أو ضريبتين لكل بند، يمكن للمستخدم تطبيقهما عند إصدار المستخلصات 

 .تحتوي هذا البند. راجع الجزء الخاص بشرح المستخلصات في هذا الكتابالتي 

 الوحدة 

بها البند بكراسة  يجب أن يظهرالوحدة الخاصة بالبند بحيث يتم تجميع هذا البند بها. هذه هي الوحدة التلقائية التي 

 الشروط.
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 سعر الوحدة االفتراضي 

ة للبند بعقد المشروع للبند بحيث يقوم النظام بإدراج هذا السعر كقيمة تلقائيمن خالل هذا الحقل يمكن تحديد سعر تلقائي 

 والمستخلص، ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع.

 العملة 

 العملة الخاصة بالبند القياسي. يمكن للمستخدم تحديد أي عملة تم تعريفها مسبقاً بملف العمالت.

 نسبة السماحية 

الكميات" عما  ، وهي النسبة التي يسمح فيها بزيادة كمية هذا البند بسندات "حصرنسبة السماحية الخاصة بهذا البند

كن للمستخدم تم تحديده بعقد المشروع. ستظهر هذه النسبة كقيمة تلقائية عند إدراج هذا البند بعقد المشروع، ويم

 تغييرها بالطبع.

 مجموعة مراحل 

جع الجزء المراحل التي تم تعريفها بملف مجموعة المراحل. رامن خالل هذا الحقل يمكن إدراج كود أحد مجموعات 

تقسيم هذا البند الخاص بمجموعة المراحل بالمفاهيم األساسية. عند تحديد مجموعة مراحل ألحد البنود، سيقوم النظام ب

 رحلة.معلى المراحل الموجودة بهذه المجموعة بحيث يمكن تنفيذه وإصدار المستخلصات الخاصة به على أكثر من 

 مجموعة الشروط القياسية 

لشروط من خالل هذا الحقل، يمكن إدخال الكود الخاص بأحد مجموعات الشروط ليقوم النظام بإدراج جميع هذه ا

لف الشروط مبجدول الشروط القياسية أسفل النافذة. راجع الفقرة الخاصة بالشروط القياسية بالمفاهيم األساسية، 

 وط القياسية.القياسية، ملف مجموعة الشر

 عناصر التكلفة
 هذا الجدول مخصص إلدراج عناصر التكلفة الخاصة بهذا البند. يحتوي هذا الحدول على الحقول التالية:

 بند تكلفة 

 .بنود تكلفة المقاوالتالتي تم تعريفها بملف  بنود التكلفةمن خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي من 

 الكمية 

 المقابل.الكمية الخاصة بعنصر التكلفة 

 تكلفة الوحدة 

 تكلفة الوحدة الخاصة بعنصر التكلفة المقابل.

 إجمالي التكلفة 

 .تكلفة الوحدة(× إجمالي التكلفة الخاصة بعنصر التكلفة المقابل، وهو عبارة عن حاصل ضرب )الكمية 

 ة.ف الكروت التحليليالبند بملهذا المفترض أن يقوم النظام باستنساخ هذه التكاليف المعرفة للبند عند استحضار 
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 الشروط
خاص ة الحقول الخاصة بهذا الجدول، راجع الجزء العللتعرف على طبي. الشروط الخاصة بالبندهذا الجدول مخصص إلدراج 

 بالشروط القياسية بمقدمة هذا الكتاب، ونافذة الشروط القياسية بهذا الكتاب.

شروع أو بكراسة المعرفة للبند بجدول الشروط عند استحضار هذا البند بعقد المالمفترض أن يقوم النظام باستنساخ هذه االشروط 

 الشروط.
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 صفحة التأثير المحاسبي –نافذة بنود قياسية 
صفحة التأثير المحاسبي، يمكن تحديد تأثير محاسبي لكل بند بحيث يقوم النظام بالثأير على كل بند من - من خالل نافذة بنود قياسية

 البنود المدرجة بالمستخلص فيما بعد بتأثيرات محاسبية مختلفة بحسب ما تم تعريفه من تأثير محاسبي لكل بند.

 صفحة التأثير – بند قياسيالنافذة 
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 صفحة اإلحصائيات –نافذة بنود قياسية 
 .بها هذا البندالتي تم تضمين فحة التأثير المحاسبي، يقوم النظام بعرض قوائم أسعار المقاوالت ص-من خالل نافذة بنود قياسية 

 اإلحصائياتصفحة  –نافذة البند قياسي 
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 تصنيف بند مقاولة
 لمنشأة كناحية تنظيمية. من خالل هذه النافذة يمكن وضع تصنيفات لبنود المقاوالت بحسب ما تراه ا

 نافذة تصنيف بند مقاولة
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 الصفحة الرئيسية –نافذة شروط قياسية 
ختالف طبيعتها من يتم تعريف الشروط القياسية الخاصة بعقد المقاولة من خالل نافذة الشروط القياسية، تختلف الشروط القياسية با

الشروط القياسية بللتعرف على طبيعة الشروط القياسية بالنظام، راجع الجزء الخاص حيث ارتباطها بالمستخلصات أو بانتهاء العقد. 

 عليه ملف الشروط القياسية، البيانات التالية:يحتوي بمقدمة هذا الكتاب. أهم ما 

 الصفحة الرئيسية –نافذة شروط قياسية 

 المعلومات األساسية
 النوع 

نوع الشرط يعبرعن التوقيت الذي سيتم فيه تطبيق الشرط مع تخزين المستخلص، فبعض الشروط يمكن ضبطها 

بحيث يتم تطبيقها بالمستخلص االبتدائي والبعض بالمستخلص النهائي واآلخر مرتبط بنسبة إتمام محددة من التنفيذ. 

 ياسية المتاحة بالنظام وهي كالتالي:هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلقة تحوي جميع أنواع الشروط الق

 إنتهاء العقد 

يتم تطبيق الشرط من النوع "إنتهاء العقد" عند انتهاء العقد فعلياً، وذلك كتأمين األعمال الذي يسترد في أخر 

 المقاولة.

 مرتبطة بنسبة إتمام 

من قيمة المشروع عند االنتهاء أي أن هذا الشرط سيتحقق بعد نسبة إتمام محددة للمشروع، كأن يتم دفع قيمة محددة 

 % من عمل المشروع.40من 

 مع المستخلص الختامي 

 أي أن قيمة هذا الشرط ستستحق مع المستخلص الختامي وهو المستخلص  النهائي للمشروع.

 مع المستخلص المبدئي 

 أي أن قيمة هذا الشرط ستستحق مع المستخلص المبدئي للمشروع.
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 مع كل مستخلص 

 الشرط ستستحق مع كل مستخلص من مستخلصات المشروع.أي أن قيمة هذا 

 شرط نصي 

تم استخدامه يباالضافة أو باالستقطاع، وإنما  هذا النوع من الشروط ليس له أي تأثير بقيمة على المشروع سواءً 

الشروط  كأسلوب إجرائي كأن يتم الرجوع مراجعة االستشاري عند عدم مطابقة المواصفات مثالً. هذا النوع من

دراج "يجب مراجعة لن يتم إدراجه آلياً بالمستخلصات، وإنما يقوم المستخدم بإدراجه يدوياً بحسب الحاجة، كأن يتم إ

 .يوم" بالحقل الملحوظة مثالً  12االستشاري خالل 

 أخرى 

 يتم تحديد الخيار "أخرى"، عندما يكون الشرط ليس أحد الخيارات السابقة في القائمة.

 نوع التأثير 

 ية:الحقل عبارة عن قائمة منزلفة لتوضيح الجانب التأثيري للشرط الحالي وهي تتضمن الخيارات التالهذا 

 إضافة 

 أي أن قيمة الشرط ستكون في الجانب المضاف للمستخلص.

 استقطاع 

 أي أن قيمة الشرط ستكون في الجانب المستقطع للمستخلص.

 أخرى 

المشروع  الطرف اآلخر من المستخلص )مالكيتم تحديد الخيار "أخرى" عندما ال يتم إضاقتها أو استقطاعها من 

 .كأن تكون قيمة خاصة بتأمينات العمال العاملين بالمقاولة مثالً  أو مقاول الباطن(

 القيمة، وحقل ملحق بها 

وهي تحتوي  ة حساب القيمة المضافة أو المستقطعة،هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلقة، يتم من خاللها تحديد طريق

 الخيارات التالية:

 قيمة 

ة بالحقل المجاور أي أن القيمة التي سيتم إضافتها أو استقطاعها من المستخلص هي قيمة ثابتة. يتم تحديد هذه القيم

 للقائمة.

 نسبة من االجمالي 

تم تحديد هذه ص هي نسبة من إجمالي قيمة المقاولة. يأي أن القيمة التي سيتم إضافتها أو استقطاعها من المستخل

 النسبة بالحقل المجاور للقائمة.

 نسبة من المستحق 
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أي أن القيمة التي سيتم إضافتها أو استقطاعها من المستخلص هي نسبة من القيمة المستحقة للمستخلص. يتم تحديد 

" لاير وكانت هذه 1000كانت قيمة المستخلص هي " هذه النسبة بالحقل المجاور للقائمة. فعلى سبيل المثال إذا

 " لاير.200%"، فسوف تكون قيمة الشرط هي "20النسبة هي "

 نسبة من إجمالي القيمة المستحقة 

 أي أن قيمة الشرط ستكون نسبة من القيمة اإلجمالية المستحقة؟؟.

 ضافة قيم الشروط التي تسبقهإيحسب بعد  

طبيق جميع تر. عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بحساب قيمة الشرط بعد هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيا

فسوف يقوم  –قائية وهذه هي القيمة التل –الشروط السابقة له بالمستخلص. أما إذا لم يقم المستخدم بتعليم هذا الخيار 

 شرط.روط السابقة لهذا العلى قيمة المستخلص نفسه بغض النظر عن قيم الش بناءً النظام بحساب قيمة الشرط 

 الحقل السابق.بالطبع هذا الخيار لن يكون متاحاً إال إذا تم اختيار القيمة "نسبة من المستحق من قائمة القيمة ب

 المرحلة 

 قط بهذه المرحلة.فتم تحديد مرحلة محددة من مراحل المقاولة بحيث يقوم النظام بتنفيذ هذا الشرط يمن خالل هذا الحقل 

 االتمامنسبة  

 من خالل هذا الحقل يتم تحديد نسبة االتمام التي سينطبق عندها الشرط.

 ائمة النوع.بالطبع هذا الخيار لن يكون متاحاً إلدخال قيمة إال إذا تم اختيار القيمة "مرتبط بنسبة إتمام" بق

 

 نوع أقصى قيمة 

 أقصى قيمة 

من خالل  تعدى قيمة محددة. يسمح النظامتي بحيث ال من خالل هذين الحقلين يمكن تحديد أقصى قيمة للشرط الحال

ى قيمة هو صى قيمة" بتحديد أقصى قيمة كقيمة محددة بالحقل "أقصى قيمة"، أما إذا كان نوع أقصقالقائمة "نوع أ

 فسوف يتعين على المستخدم إدخال نسبة مئوية بالحقل "أقصى قيمة". ،نسبة من االجمالي

ند بهذه القيمة هذا الشرط هذه القيمة بمستند المستخلص فلن يسمح النظام بتخزين المستعند تحديد أقصى قيمة، وتخطى 

 إال إذا قام المستخدم بتغييرها يدوياً بقيمة أقل من أو تساوي أقصى قيمة.

 شرح الشرط النصي 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج نص محدد للشروط النصية بحيث يظهر هذا النص كنص تلقائي عند إصدار

 المستخلصات، ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع.

 االستعالم 

 .(SQL Queryمن خالل هذا الحقل يمكن إدراج استعالم محدد بحيث ينطبق الشرط عند تحقق هذا االستعالم )

 يمكن تعديل قيمة الشرط 

تكون لمستخلص هذا الحقل عبارة صندوق اختيار. عند تعليم هذا الصندوق سيسمح النظام بتعديل قيمة الشرط بال

 مغايرة عن تلك التي تم تحديدها بملف "عقد المشروع".
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ملف "الشروط بالحظ أن إمكانية نعديل قيمة الشرط مرتبطة بما تم تحديده بملف "عقد المشروع" وليس بما تم تحديده 

لكن ال يمكن وماً، بملف "الشروط القياسية" دائبالمستخلص عما هو عليه القياسية"، حيث يسمح النظام بتعديل الشرط 

لخيار "يمكن اللمستخدم تعديل الشرط بالمستخلص ليكون مغاير لما تم تحديده بملف "عقد المشروع" إال إذا كان هذا 

 تعديل قيمة الشرط" قد تم تعليمه.
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 صفحة التأثير –نافذة شروط قياسية 
النظام بالتأثير على حسابات محددة عند تحقق كل شرط من خالل هذه الصفحة، يمكن تحديد التأثير المحاسبي لكل شرط بحيث يقوم 

 على حدة فور تخزين المستخلصات.

 صفحة التأثير – نافذة شرط قياسي

لهذه التأثير أهمية قصوى عند استخدامه لتحديد التأثير المحاسبي الخاص بقيمة الشرط القياسي، سواًء القيمة المضافة أو  -

 المستقطعة من المستخلصات.

عند صرف مواد خام )عن طريق صرف خامات مقاول باطن( أو قيمة تمويلية )عن طريق مستندات دفعات مقاول  الحظ أنه -

باطن( لصالح مقاول الباطن البد من ربطها بأحد الشروط ومن ثم  التأثير بهذه القيم على الحسابات المعرفة بهذا الشرط  بمجرد 

 إصدار المستخلصات وتطبيق هذه الشروط بها.

البد من ربط الغرامات سواًء المتعلقة بالمقاول أو مقاول الباطن بأحد الشروط حتى يتم التأثير بقيم هذه الغرامات على كذلك  -

  بمجرد إصدار المستخلصات وتطبيق هذه الشروط بها. الحسابات المعرفة بالشرط القياسي
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 مجموعة الشروط قياسيةنافذة 
عة شروط قياسية عن طريق إدراج عدة شروط بتفاصيل هذه النافذة. يتم استخدام مجموعة من خالل هذه النافذة، يمكن تعريف مجمو

الشروط عند تعريف بند قياسي بنافذة البند القياسي بحيث عند إدخال مجموعة شروط برأس نافذة البند القياسي، يقوم النظام بإدراج 

الخاصة بهذا البند، ومن ثم يتر ربط عدة شروط بالبند القياسي دفعة جميع الشروط القياسية المدرجة بهذه المجموعة بتفاصيل الشروط 

 واحدة.

 مجموعة الشروط القياسيةنافذة 
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 نافذة استشاري
نافذة "استشاري" يتم تعريف االستشاريين التي تقوم المنشأة بطلب استشاراتهم بالمشاريع المختلفة حيث سيجد المستخدم  من خالل

 ل سجل المشروع، وهي معلومة أرشيفية بالمشروع يمكن استخدامها بعد ذلك بالتقارير وغير ذلك.وحق هو أحدحقل "االستشاري" 

 نافذة استشاري

، حيث أنه ال معامالت مالية بين المقاول يدعم حسابات لالستشاري يعامل االستشاري كذمة مستقلة حيث ال الحظ أن النظام ال

  واالستشاري.
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 سبب غرامة
 النافذة يمكن تعريف عدد ال نهائي من أسباب الغرامات كغرامة تأخير، وغرامة تلفيات وغير ذلك.من خالل هذه 

 سبب غرامةنافذة 

 كما هو واضح، يتم تحديد كود واسمي الغرامة فقط، ومن ثم يمكن بعد ذلك استخدامها بسندات الغرامات.
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 قائمة أسعار المقاوالت
ت"  يتم تعريف أسعار محددة لبنود المقاوالت وفقاً لمحددات يحددها المستخدم. راجع الجزء من خالل نافذة "قائمة أسعار المقاوال

 الخاص بقائمة أسعار المقاوالت بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. يمكن تعيين هذه المحددات على مستوى كل البنود المندرجة بتفاصيل

ن أو بفنرة محددة. كما يمكن تحديد األسعار على مستوى كل بند من البنود ديد األسعار على مستوى عميل معيحالنافذة، كأن يتم ت

 المندرجة بتفاصيل النافذة.

 نافذة قائمة أسعار المقاوالت

 المعلومات األساسية
قائمة من خالل هذا القسم يتم تحديد المعلومات األساسية الخاصة بقائمة السعر والتي تحدد المعايير التي سيتم على أساسها تطبيق 

 الحالية. أهم هذه المعلومات هي كالتالي: األسعار

 تعطيل 

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار فسوف تكون هذه القائمة معطلة بمعنى أن النظام لن يقوم 

 بتطبيقها على بنود المقاوالت حتى لو توفرت في البنود جميع الشروط الخاصة بهذه القائمة. 

 العميل 

 من خالل هذا الحقل يمكن تخصيص عميل محدد ليتم تطبيق قائمة األسعار على هذا العميل فقط دون غيره.

 العملة 

 من خالل هذا الحقل يتم تحديد العملة التي سيتم تحديد األسعار بها.

 األولوية 
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بنفس فس البنود ائمة سعر لنالحقل يمكن تحديد أولوية لقائمة السعر، حيث يسمح النظام بتحديد أكثر من ق امن خالل هذ

" لها 1ية "ثم يقوم بتطبيق قائمة األسعار بحسب األولوية حيث ستكون قائمة األسعار ذات األولومحددات التسعير 

 "، وهكذا.2أولوية أعلى من قائمة األسعار ذات األولوية "

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 

 هذه القائمة خالل تلك الفترة فقط. طبيقتمن خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة بينية بحيث يتم 

 تصنيف المستند 

بعقود المشروع  من خالل هذا الحقل يتم تحديد تصنيف مستند محدد بحيث ال يتم تطبيق هذه القائمة إال بالمقايسات أو

 التي تنتمي لنفس التصنيف.

 الموظف 

 القائمة إال مع هذا الموظف.من خالل هذا الحقل يتم تحديد موظف محدد بحيث ال يتم تطبيق هذه 

 ن التاليتين:عند تحديد موظف محدد بهذا الحقل، فلن يتم تطبيق هذه القائمة من خالل محدد الموظف إال في الحالتي

خال البنود أن يكون هذا الموظف قد تم تحديده بحقل الموظف بنافذة "مستخدم" للمستخدم الحالي الذي يقوم بإد -1

 نافذة "المقايسة".بنافذة "عقد المشروع" أو 

م تعليم الخيار أن يكون هذا الموظف قد تم تحديده كبائع بنافذة "عقد المشروع" أو "المقايسة" على أن يكون قد ت -2

 "استعمال البائع بدالً من المستخدم لألسعار". 

 التفاصيل
عينة. يحتوي جدول موفق محددات  القسم عبارة عن جدول، يتم من خالله إدراج البنود المراد تسعيرها بهذه القائمة، وذلك

 التفاصيل على المعلومات التالية:

 تصنيف بند 

عقد المقاولة" من خالل هذا الحقل يمكن تحديد تصنيف بند معين بحيث ال يتم تطبيق السعر على البند المقابل بملف "

 سعار المستخدمة.ديده بقائمة األأو بمستند المقايسة إال إذا تم تحديد تصنيف لهذا البند هو نفس التصنيف الذي تم تح

 بند قياسي 

ً ومعبراً عن أحد البنود  البند الذي سيتم تسعيره بهذا السطر. يمكن إدخال كود البند مباشرة على أن يكون صحيحا

 المعرفة، أو يمكن استخدام أيقونة البحث إلدراج البند المطلوب.

 الوحدة 

 .الوحدة المستخدمة من هذا البند

 عدد، أقل طول، أقل عرض، أقل ارتفاع(األبعاد )أقل  

ق السعر المقابل من خالل هذه الحقول األربعة يمكن تحديد عدة محددات لتطبيق السعر المقابل للبند فمثالً يمكن تطبي

ل ارتفاع متر. بالمثل يمكن تحديد أقل عرض وأق 2من البند المقابل، أو طول ال يقل عن  20على عدد ال يقل عن 

ب طول الباب. بذلك ل. كأن يكون البند المقابل هو سنفرة باب حشبي مثالً، وبالتالي سيختلف سعر البند بحسللبند المقاب

 يمكن تكرار نفس البند على أكثر من سطر بحيث يختلف سعر البند باختالف تلك المحددات.

 أقل كمية 
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 يمكن تحديد أقل كمية ينطبق عليها السعر المقابل من خالل هذا الحقل.

 ر لكل وحدة )أقل سعر، أقصى سعر، سعر افتراضي(السع 

ي له صالحية يمكن تحديد سعر افتراضي للبند المقابل كما يمكن تقييد المستخدم الذ ،من خالل هذه الحقول الثالثة

 ى سعر.وال يزيد أكبر سعر تم تحديده يدوياً عن أقص رالتسعير بحيث ال يقل السعر المحدد يدوياً عن أقل سع

 1نص  

 2نص  

 3نص  

 4نص  

 5نص  

في عمليات ل هذه الحقول الخمسة، يمكن تحديد أوصاف إضافية لكل صنف، والتي تفيد في استخراج التقارير ومن خال

 البحث وغير ذلك.

 يمكن للمستخدم من خالل ملف تغيير الترجمات تغيير عناوين هذه الحقول بحسب الغرض منها.
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الصفحة الرئيسية – الموازنة التقديرية  
ة على غرار الكارت التحليلي لتتبع التكاليف تفصيلياً، توفر نما أيضاً ملفي الموازنة التقديرية والتنفيذية. للتعرف على طبيعة الموازن

 التقديرية والتنفيذية، راجع "الموازنة التقديرية والتنفيذية" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.

الموضوعة ألحد المشروعات عن طريق إدراج عقد المشروع والبيانات  التقديرية موازنةمن خالل الصفحة الرئيسية يمكن تعريف ال

 .الخاصة به بحقول النافذة

 للتعرف على أغلب هذه الحقول يمكن الرجوع لنافذة عقد المشروع الرئيسي حيث أنها تتضمن نفس الحقول تقريباً.

حتى تتم المقارنة بين بنود الموازنة التقديرية والبنود المناظرة  التي تم تعريفهايمكن ربط الموازنة التقديرية بأحد الموازنات التنفيذية 

 بالموازنة التنفيذية من خالل التقارير.
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صفحة البنود  –الموازنة التقديرية   
 .من خالل هذه النافذة يتم تحديد بنود الموازنة التقديرية والمعلومات الخاصة بكل بند

ة تنفيذية من خالل النافذة الرئيسية، يمكن استخدام الزر "تجميع بنود الموازنة التنفيذية" إلدراج نالتقديرية بموازعند ربط الموازنة 

 البنود القياسية المدرجة بالموازنة التنفيذية مما يساعد في سرد بنود الموازنة التقديرية.كافة 

ة بعقد المشروع ثم استكمال باقي البيانات بكل سطر مثل الوحدة والكمية الموازنة وربطها مع البندود القياسية الخاصد ويتم إدراج بن

المتعاقد عليها وغير ذلك. أغلب حقول هذه النافذة مشابهة لحقول بنود عقد المشروع. راجع نافذة البنود والشروط والدفع بنافذة عقد 

 المشروع للتعرف عليها.

ً بالتقارير يةالتقديرالحظ أنه يمكن ربط أي من بنود الموازنة  ، وذلك بأي من بنود الموازنة التنفيذية وذلك للمقارنة بينهم الحقا

 شريطة أن يتم إدراج كود الموازنة التنفيذية بالنافذة الرئيسية.

 الحظ أيضاً أنه يمكن ربط بند موازنة تقديرية بأكثر من بند موازنة تنفيذية والعكس بحسب طبيعة العمل.
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التقديريةخاص بالموازنة  مثال  

ند قياسي وربطها بتعريف بنود تقديرية حيث تم ربط عدة بنود بكل عملي من قاعدة بيانات أحد العمالء تم فيه في هذه الصورة مثال 

 أيضاً ببنود خاصة بموازنة تنفيذية، كما تم تكويد البنود بشكل شجري.
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 الصفحة الرئيسية –الموازنة النفيذية 
التحليلي لتتبع التكاليف تفصيلياً، توفر نما أيضاً ملفي الموازنة التقديرية والتنفيذية. للتعرف على طبيعة الموازنة على غرار الكارت 

 التقديرية والتنفيذية، راجع "الموازنة التقديرية والتنفيذية" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.

ع والبيانات ألحد المشروعات عن طريق إدراج عقد المشروالتنفيذية من خالل الصفحة الرئيسية يمكن تعريف الموازنة الموضوعة 

 الخاصة به بحقول النافذة.

 للتعرف على أغلب هذه الحقول يمكن الرجوع لنافذة عقد المشروع الرئيسي حيث أنها تتضمن نفس الحقول تقريباً.

والبنود المناظرة التنفيذية حتى تتم المقارنة بين بنود الموازنة التي تم تعريفها  التقديريةبأحد الموازنات  التنفيذيةيمكن ربط الموازنة 

 من خالل التقارير.التقديرية بالموازنة 
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 صفحة البنود –الموازنة النفيذية 
 والمعلومات الخاصة بكل بند. التنفيذيةمن خالل هذه النافذة يتم تحديد بنود الموازنة 

 

" إلدراج التقديريةمن خالل النافذة الرئيسية، يمكن استخدام الزر "تجميع بنود الموازنة رية تقديبموازنة تنفيذية عند ربط الموازنة ال

 كافة البنود القياسية المدرجة بالموازنة التنفيذية مما يساعد في سرد بنود الموازنة التقديرية.

مال باقي البيانات بكل سطر مثل الوحدة والكمية يتم إدراج بنود الموازنة وربطها مع البندود القياسية الخاصة بعقد المشروع ثم استك

المتعاقد عليها وغير ذلك. أغلب حقول هذه النافذة مشابهة لحقول بنود عقد المشروع. راجع نافذة البنود والشروط والدفع بنافذة عقد 

 المشروع للتعرف عليها.

ً بالتقارير، وذلك التقديرية بأي من بنود الموازنة التنفيذية الحظ أنه يمكن ربط أي من بنود الموازنة  وذلك للمقارنة بينهم الحقا

 بالنافذة الرئيسية.التقديرية شريطة أن يتم إدراج كود الموازنة 

 والعكس بحسب طبيعة العمل.التقديرية بأكثر من بند موازنة  تنفيذيةالحظ أيضاً أنه يمكن ربط بند موازنة 
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 لتنفيذيةخاص بالموازنة ا مثال
، كما تم تقديريةحيث تم ربط عدة بنود بكل بند قياسي وربطها أيضاً ببنود خاصة بموازنة  تنفيذيةفي هذه الصورة مثال تعريف بنود 

 تكويد البنود بشكل شجري.
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 مفاهيم أساسية –سندات المقاوالت 
 لمقاوالت.لمفاهيم األساسية الخاصة بسندات ابعض امن خالل هذا القسم سيتم التعرض ل

 البنود تكويد
 ً يقوم   بطريقة آلية حيثعند إدراج البنود بمستندات المقاوالت يستلزم النظام إدخال أكود لهذه البنود. يتم إدراج أكواد البنود شجريا

البنود الفرعية دراج إالمستخدم في البداية بإدخال البنود الرئيسية ثم المتفرعة منها وهكذا حتى الوصول للبنود الفرعية كما يمكنه 

   .مباشرة

ود المدرجة بحسب يقوم النظام بتحديث األكواد الخاصة بالبن،  والموجود بأغلب سندات المقاوالت " تحديث األكواد"من خالل الزر 

هذه الفكرة،  عها. لتوضيحما تم تعريفه بكل بند من حيث كونه رئيسي أم فرعي، حيث يقوم النظام بتكويد البنود تكويداً شجرياً تبعاً لنو

 افترض البنود اآلتية:

 ( البندAرئيسي ) 

 ( البندBرئيسي ) 

 ( البندCفرعي ) 

 ( البندDفرعي ) 

 ( البندEفرعي ) 

 :األمثلة التاليةعلى ترتيبهم بالجدول، كما في  بناءً بتكويدهم  عند استخدام الزر " تحديث األكواد" فسوف يقوم النظام

 التكويد النوع البند

A 1 رئيسي 

B 1.1 رئيسي 

C 1.1.1 فرعي 

D 1.1.2 فرعي 

E 1.1.3 فرعي 
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 التكويد النوع البند

A 1 رئيسي 

C 1.1 فرعي 

D 1.2 فرعي 

B 2 رئيسي 

E 2.1 فرعي 

 

 

  

 التكويد النوع البند

C 1 فرعي 

A 2 رئيسي 

E 2.1 فرعي 

B 3 رئيسي 

D 3.1 فرعي 

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 51 

 

 المختلفة والبنود الخاصة، يوفر النظام آليتان لمتابعة العمل وهما كالتالي:بعد تعريف عقد المشروع وخصائصه 

 حصر الكميات
تضمنة بذلك من خالل مستند حصر الكميات يمكن تسجيل كميات المقاولة التي تم تنفيذها على مستوى كل بند من بنود المشروع م

ورياً وحجم دومن ثم التعرف على حجم العمل الذي تم إنجازه  –وذلك عند تعريف مراحل  –تنفيذها في كل بند تم المراحل التي 

 العمل االجمالي ومن ثم نسبة التنفيذ الخاصة بكل بند.

 إصدار المستخلصات
عة الدفعات من خالل مستند مستخلص مشروع، يمكن إصدار مستخلصات المشروع والخاصة بتثمين المقاوالت التي تم إنجازها ومتاب

ن يكون المستخلص أك فإن المستخلص هو بمثابة فاتورة مبيعات لكمية محددة تم تنفيذا من عقد المشروع. يمكن التي تم سدادها، وبذل

ن أن يكون مستخلص بدفعة مقدمة يقوم المالك بصرفها للمقاول بعد التعاقد مباشرة، أو يمك ابتدائي، فجرى العرف على إصدار

 ي والذي ال يمكن أن يتم إصدار مستخلصات بعده.مستخلص جاري يتم إصداره دورياً، أو مستخلص ختام

ولولي ، يوفر النظام نوعين من المستخلصات وهي المستخلصات الخاصة بالعميل، والمستخلصات الخاصة بمقامن ناحية أخرى 

 الباطن.

يدوياً دون الحاجة  المنفذةعلى حجم المقاوالت المنفذة وذلك من خالل تحديد الكميات  بناءً يسمح النظام بإصدار المستخلصات مباشرة 

ع وذلك على مستندات حصر الكميات التي تم تنفيذها بالمشرو بناءً إلصدار مستندات حصر كميات. أو يمكن إصدار المستخلص 

ائب ديد التخفيضات والضرتسهيالً على المقاول بحيث يقوم النظام آلياً باستحضار الكميات المنفذة ومن ثم حساب قيمة ما تم تنفيذها وتح

ياً بحسب طبيعة الخاصة بكل مستخلص كما يقوم النظام آلياً بإضافة أو استقطاع قيم الشروط القياسية المطبقة على كل مستخلص آل

 كل شرط من حيث االضافة أو االستقطاع.

مام محددة بنسبة إتيقوم النظام أيضاً بتطبيق الشروط بحسب طبيعة كل شرط من حيث طبيعة التطبيق فنكون بعض الشروط مرتبطة 

 أو بنهاية العقد أو مع المستخلص البدائي أو المبدئي وغير ذلك.

 نسبة السماحية
مثال من الممكن أن التي يسمح بها بتخطى كمية البند التي تم االتفاق عليها بعقد المشروع. على سبيل ال نسبة السماحية هي النسبة

 إضافية. متر 5، فإن معنى ذلك أنه يمكن دهان %5تكون نسبة السماحية هي متر دهان، حينما  100تكون كمية أحد البنود هي 

 نسبة اإلتمام
م إصدار تهي عبارة عن حتى نسبة الكمية التي  نسبة اإلتمام الخاصة بأحد بنود المشروع هي ما تم إتمامه من المشروع ، و

 لما تم تعريفه بملف عقد المشروع.مستخلصات بها للبند  إلى الكمية اإلجمالية الخاصة بهذا البند وفقاً 

 نسبة التنفيذ
 لى الكمية اإلجمالية لهذا البند.إ -صر الكميات حمن مستندات  -نسبة التنفيذ الخاصة بأي بند هي نسبة الكمية التي تم تنفيذها لهذا البند  

 قيمة األعمال
صدار مستخلصات بها ن لهذا البند بغض النظر تم إحتى اال لتنفيذات التي تم تنفيذهاقيمة األعمال الخاصة بكل بند هي قيمة )سعر( ا

 أم ال.
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 نسبة المحاسبة
 يمة ستمثل النسبة التي سيقوم العميل بدفعها.قالمحاسبة ألي بند من بنود المشروع بالمستخلص، فإن هذه ال نسبةبالحقل عند وضع قيمة 

وبالتالي تم تحصيل ، ألحد البنود نصف الكمية المتفق عليهامن يتضعلى سبيل المثال يمكن إصدار مستخلص  ،هذا المفهومتوضيح ل

. في هذه قام مقاول الباطن الموكل إليه تنفيذ هذا البند بتنفيذ كل الكميةعلى الجانب اآلخر بينما % من قيمة الكمية المتفق عليها، 50

 أي سيتم محاسبة مقاول الباطن بالمستخلص، %50 بحيث تكونيمكن تحديد نسبة المحاسبة الخاصة بمستخلص مقاول الباطن  الحالة

 .من الكمية المنفذة بالمستخلص، ويتم محاسبته بباقي الكمية من خالل مستخلص آخر %50 الخاص به فقط ب
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 مستند الكارت التحليلي
بير من البنود والتي والربح المطلوب. وفي العادة تحتوي المقاوالت على عدد ك المتوقعةعلى التكلفة  بناءً يتم تحديد سعر المقاولة 

 تتضمن تكلفة مواد خام وعمالة ومقاوالت باطنة باالضافة للمصروفات االخرى كالنثريات واالكراميات، وغير ذلك.

هد. لذلك يوفر النظام أداة الكثير من الوقت والج للمقاولة بجميع بنودها وتفاصيلها يستلزم ذلك  المتوقعةللوقوف على التكلفة االجمالية 

لى طبيعة الكروت عللمقاولة وهي "الكارت التحليلي". للتعرف أكثر  أوالتفصيلية االجمالية التقديرية سواءً  فعالة لحساب التكلفة

 التحليلية بنظام المقاوالت، راجع الكروت التحليلية بمقدمة هذا الكتاب.

روع، كراسة الشروط، أثير بهذه التكاليف المتوقعة التي تم إدراجها بالكارت التحليلي على أي من )عقد المشبالتيسمح النظام أيضاً 

ن هذه الملفات استحضار كما يمكن أيضاً عند التعامل مع أي م .المقايسة(، بحيث يتم إدراج هذه التكاليف كتكاليف متوقعة بهذه الملفات

 ة المعرفة مسبقاً.التكاليف من أي من الكروت التحليلي

اولة قلتكاليف الفعلية للموالتي يمكن أن يحسب بناءاُ عليها سعر كل بند، وليست ا الحظ أن التكاليف المرادة هنا هي التكاليف المبدئية

 ار الربح أوموعة مستندات خاصة بحصر التكاليف الفعلية للمقاولة، والتي يمكن من خاللها معرفة مقدجيوفر م النظامحيث أن 

 الخسارة. سنقوم للتعرض لها فيما بعد.

 Screen) يتم إدراج التكاليف الخاصة بكل من المواد الخام، والعمالة، ومقاولي الباطن، والمصروفات األخرى كل في صفحة

tab يل رت التحلدمج جداول كايسمح النظام من خالل أحد خيارات إعدادات المقاوالت وهو الخيار "( من صفحات النافذة، ولكن

لنافذة " بدمج هذه الصفحات في صفحة واحدة حيث يتم إدراج كل تكاليف الكارت التحليلي من خالل تفاصيل افى جدول واحد

 .الرئيسية
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 نافذة رئيسية –مستند الكارت التحليلي 
لرئيسية للكارت االنافذة  للتعرف على طبيعة وكيفية عمل الكارت التحليلي يرجى الرجوع للمفاهيم األساسية بهذا الكتاب. من خالل

 لخام:التحليلي يتم تعريف التكاليف الخاصة بالمواد الخام، حيث يتم إدراج جميع بنود المشروع و المتعلقة بالمواد ا

 

 صفحة رئيسية –نافذة الكارت التحليلي 

 المعلومات األساسية
 حقل ملحق به، بناء على 

ف البنود )أو )عقد المشروع، المقايسة، كراسة الشروط( حتى يتم تكلييمكن إدراج أحد ملفات من خالل هذين الحقلين 

 بعض البنود( الخاصة به.

 المقايسة، حقل ملحق به 

ف البنود )أو من خالل هذين الحقلين يمكن إدراج أحد ملفات )عقد المشروع، المقايسة، كراسة الشروط( حتى يتم تكلي

 بعض البنود( الخاصة به.

 ط(االجمالي )لالطالع فق 

ارت التحليلي كاليف جميع البنود المدرجة بالكالنظام بعرض القيمة االجمالية لت هذا الحقل لالطالع فقط حيث يقوم

 .سواء البنود الخاصة بالمواد الخام، أو بالعمالة، أو بمقاولين الباطن أو بالمصروفات األخرى

 أزرار النافذة
 نقل التكاليف إلى سند بناء على 

ى نظائرها بالملف عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بنقل التكاليف الخاصة بالبنود المذكورة بالكارت التحليلي إل

 .(مقايسة، كراسة شروطالمستخدم بالحقل بناء على )عقد المشروع، 

 نقل التكاليف إلى سند المقايسة 

ى نظائرها بالملف البنود المذكورة بالكارت التحليلي إلعند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بنقل التكاليف الخاصة ب

 المستخدم بالحقل المقايسة )عقد المشروع، مقايسة، كراسة شروط(.
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ون مجموع الحظ أن التكاليف التي سيقوم النظام بترحيلها للملف المراد )عقد مشروع، مقايسة، كراسة شروط( ستك

ستوى مئيسية، عمالة، مقاول باطن، مصروفات أخرى( وذلك على التكاليف التي تم إدراجها بكل من )الصفحة الر

 كل بند من البنود المدرجة.

 جدول المواد الخام
 من خالل هذا الجدول يتم إدراج بنود تكلفة كارت التحليل، والمتعلقة بالمواد الخام:

 كود البند 

 من خالل هذا الحقل، يقوم المستخدم بإدراج أكواد بنود التكلفة.

كراسة الشروط بأكواد البنود المندرجة بجدول البنود البد وأن تكون أحد البنود المعرفة بعقد المشروع أو الحظ أن 

 ."بناء علىبالحقل " أو بالمقايسة المحددة برأس النافذة

 كود البند التحليلي 

 والتي تعبرالحقل والذي تم التخطيط له. يمكن للمستخدم إدخال أي قيمة بهذا  –إن وجد  -كود البند التحليلي المناظر  

 الكود التحليلي المناظر كما تحديده بأوراق المنشأة. عن

 الحظ أن البند القياسي بكل سطر يمكن تكراره على عدة أسطر ولكن بأكواد بنود تحليلية مختلفة. -

لبند على عدة يعبر عن توريد خرسانة، وبالتالي يمكن تكرار هذا اكمثال على ذلك، يمكن أن يكون البند القياسي  -

د(، أسطر مع إدراج وصف السطربالحقل الوصف كالتالي )توريد رمل، توريد زلط، توريد أسمنت، توريد حدي

 د(وذلك لمتابعة التكلفة الفعلية الخاصة بكل نوع من أنواع توريد الخرسانة )رمل، زلط، أسمنت، حدي

النظام فور تخزين  ال السابق، إذا لم يقم المستخدم بتعريف أكواد بنود تحليلية يدوياً بكل سطر، سيقومفي هذا المث -

ً لهذا البنود التحليلية وذلك لتمييز كل كود  ند تحليلي ومتابعة بالكارت التحليلي بإصدار أكواد بنود تحليلية آليا

 التكلفة الخاصة به.

 إظهار جميع "فى جدول واحددمج جداول كارت التحليل " لمقاوالتا يمكن من خالل أحد خيارات إعدادات -

 بنود التكلفة الخاصة بجميع صفحات النافذة بالصفحة الرئيسية

 مادة خام 

ً بملف  تكاليف  بنودمن خالل هذا الحقل يمكن للمستخدم إدراج أي تكلفة خاصة بالمواد الخام تم تعريفها مسبقا

 على أنها "مادة خام". بنود تكاليف المقاوالتبملف  ، والتي تم تحديد نوعهاالمقاوالت

 الكمية   

 الوحدة 

 " بالحقل "الكمية"،10طن من الرمل مثالً، فيتم إدراج القيمة " 10كمية ووحدة البند المقابل من المادة الخام كأن يكون 

 .مثالً "طن" ثم اختيار أحد الوحدات المعرفة بملف "وحدة قياس مقاوالت" ، كأن تكون 

 كلفة الوحدةت 

 التكلفة الخاصة بالوحدة المقابلة.

 إجمالي التكلفة 

 تكلفة الوحدة(.× إجمالي التكلفة الخاصة بالبند المقابل وهو عبارة عن حاصل ضرب )الكمية 

 تسهيالً على المستخدم، يسمح النظام بإدخال إجمالي التكلفة بدون إدخال الكمية وتكلفة الوحدة.
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 نافذة عمالة –مستند الكارت التحليلي 
إدراج من خالل تفاصيل النافذة الخاصة بالعمالة، حيث يتم المتوقعة من خالل نافذة "عمالة" للكارت التحليلي، يتم تعريف التكاليف 

  .جميع بنود المشروع و المتعلقة بالعمالة

 صفحة عمالة –كارت تحليل 

 يمكن ترك هذه الصفحة فارغة بحسب طبيعة البنود أو بحسب طريقة التجهيز. هالحظ أن -1

بتفاصيل المستند ولكن من النوع  مقاوالتتكاليف بنود حة الرئيسية أنه يمكن إدراج فالحظ أن ما يميز هذه الصفحة عن الص -2

راجع النافذة الرئيسية للتعرف  –، ولكن تنطبق عليها جميع المبادئ الخاصة بالنافذة الرئيسية والمتعلقة بالخامات عمالة فقط

 .على حقول هذه النافذة

إظهار جميع بنود التكلفة الخاصة  "دمج جداول كارت التحليل فى جدول واحد" المقاوالت يمكن من خالل أحد خيارات إعدادات -3

 فذة بالصفحة الرئيسيةبجميع صفحات النا
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 مقاول باطن –مستند الكارت التحليلي 
، حيث يتم من خالل تفاصيل النافذة بمقاولي الباطنالخاصة المتوقعة " للكارت التحليلي، يتم تعريف التكاليف مقاولمن خالل نافذة "

 .بمقاولي الباطنإدراج جميع بنود المشروع و المتعلقة 

 صفحة عمالة –كارت تحليل 

 يمكن ترك هذه الصفحة فارغة بحسب طبيعة البنود أو بحسب طريقة التجهيز. هالحظ أن -1

بتفاصيل المستند ولكن من النوع  مقاوالتتكاليف بنود حة الرئيسية أنه يمكن إدراج فالحظ أن ما يميز هذه الصفحة عن الص -2

راجع النافذة الرئيسية  –ة والمتعلقة بالخامات مقاول باطن فقط، ولكن تنطبق عليها جميع المبادئ الخاصة بالنافذة الرئيسي

 للتعرف على حقول هذه النافذة.

المقاوالت إظهار جميع بنود التكلفة الخاصة  "دمج جداول كارت التحليل فى جدول واحد" يمكن من خالل أحد خيارات إعدادات -3

 .بجميع صفحات النافذة بالصفحة الرئيسية
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 أخرى مصروفات –مستند الكارت التحليلي 
من خالل نافذة "مقاول" للكارت التحليلي، يتم تعريف التكاليف المتوقعة الخاصة بالمصروفات األخرى، حيث يتم من خالل تفاصيل 

 النافذة إدراج جميع بنود المشروع و المتعلقة بالمصروفات األخرى.

 صفحة عمالة –كارت تحليل 

 البنود أو بحسب طريقة التجهيز.الحظ أنه يمكن ترك هذه الصفحة فارغة بحسب طبيعة  -1

بتفاصيل المستند ولكن من النوع  مقاوالتتكاليف بنود حة الرئيسية أنه يمكن إدراج فالحظ أن ما يميز هذه الصفحة عن الص -2

 راجع النافذة الرئيسية –مصروفات أخرى فقط، ولكن تنطبق عليها جميع المبادئ الخاصة بالنافذة الرئيسية والمتعلقة بالخامات 

 للتعرف على حقول هذه النافذة.

إظهار جميع بنود التكلفة الخاصة  "دمج جداول كارت التحليل فى جدول واحد"المقاوالت  يمكن من خالل أحد خيارات إعدادات -3

 .بجميع صفحات النافذة بالصفحة الرئيسية
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 المستندات المرتبطة –مستند الكارت التحليلي 
يقوم النظام بعرض مستندات التكلفة الفعلية )صرف خامات مقاوالت، فواتير شراء مستلزمات " الكارت التحليلي من خالل نافذة "

 مقاوالت( والمرتبطة بالكارت التحليلي الحالي.

 المستندات المرتبطة –الكارت التحليلي 
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 نافذة عرض سعر مقاوالت
 : عليه  بناءً صدار مقايسة أو عقد مشروع من خالل هذا المستند يمكن إصدار عرض أسعار مقاوالت للعميل بحيث يتم إ

 نافذة عرض سعر مقاوالت

المستند يمكن تحديد كافة المعلومات الخاصة بالبنود وأسعارها والتخفيضات والشروط باإلضافة إلى إدراج جدول من خالل هذا 

 جميع حقول .إلى مقايسة أو عقد مشروعدفعات للعميل خاصة بالسداد. من خالل أزرار النافذة يمكن تحويل عرض السعر المقاوالت 

 هذه النافذة سيتم التعرض لها بمستندات المقاوالت األخرى.
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 نافذة كراسة الشروط
والشروط التي يطلبها العميل من المقاول بحيث يتحقق في العمل الذي سيقوم به المقاول جميع  البنودكراسة الشروط هي مجموعة 

المواصفات ويتحمل كافة الشروط المدرجة بكراسة الشروط كشروط دفعات التسليم، واإلجراءات المتعلقة بعدم مطابقة المقاولة 

يحتوي مستند كراسة الشروط على . اهيم األساسية بهذا الكتابراجع الجزء الخاص بكراسة الشروط بالمف. ، وغير ذلكللمواصفات

  البيانات التالية:

 كراسة الشروط

 المعلومات األساسية
 والمشروع والعميل وغير ذلك. من خالل هذا القسم يتم تحديد المواصفات األساسية لكراسة الشروط مثل الدفتر

 تم تحويله لعقد 

هذا الحقل غير متاح للمستخدم وهو عبارة عن صندوق اختيار، حيث سيقوم النظام بتعليم هذا الصندوق بمجرد 

 . استخدام كراسة الشروط الحالية بعقد مشروع

 حساب السعر من الربح عند الحفظ 

تكلفة + الربح( ولكن على حاصل جمع )ال بناءً عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بحساب األسعار بجدول البنود 

عند عدم تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإدراج السعر آلياً بكل سطر فور إدخال التكلفة أما  .بعد تخزين المستند

 .والربح الخاصين بكل كمية من البنود بالسطور ولن ينتظر النظام حتى يقوم المستخدم بالتخزين

 جدول البنود
 اج بنود كراسة الشروط وذلك من خالل الحقول التالية:من خالل هذا الجدول يتم إدر

 كود البند 
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ضغط على الزر غير متاح للمستخدم ، يقوم النظام من خالله بإدراج أكواد البنود بطريقة تسلسلية فور ال حقلهذا ال

مفاهيم  –"مستندات المقاوالت  بالباب". يرجى االطالع على الشرح الخاص بزر "تحديث األكواد" "تحديث األكواد

 .فقرة تكويد البنود" –أساسية 

 تصنيف البند 

فه مسبقاً بملف من خالل هذا الحقل يمكن إدخال تصنيف للبند المقابل من خالل إدخال كود تصنيف البند والذي تم تعري

يفيد هذا  ب"، .. وهكذا."تصنيف البند". مثال على ذلك أن يكون البند المقابل متعلق بالتصنيف "تركيب"، "تشطي

بهذا  التصنيف في أغراض البحث والتقارير. للتعرف على كيفية تعريف "تصنيف بند"، راجع نافذة "تصنيف بند"

 الكتاب.

 البند القياسي  

دور ثاني.  دور أول، أو يكونكود البند القياسي الخاص بالسطر الحالي كما تم تعريفه بملف البند القياسي، كأن 

 ى كيفية تعريف "بند قياسي"، راجع نافذة "بند قياسي" بهذا الكتاب.للتعرف عل

 منطقة العمل 

 " بهذا الكتاب.منطقة العمل الخاصة بالبند المقابل. للتعرف على كيفية تعريف "منطقة عمل"، راجع نافذة "منطقة عمل

 الوحدة 

ياس مقاوالت" مقاوالت"، راجع نافذة "وحدة قللتعرف على كيفية تعريف "وحدة قياس الوحدة الخاصة بالبند المقابل. 

 بهذا الكتاب.

 سعر الوحدة 

فه بالحقل مما تم تعري –إن وجد  –فور إدخال كود الصنف بإدراج سعر الوحدة المقابلة سعر الوحدة. يقوم النظام 

 "سعر الوحدة االفتراضي" بالملف "بند قياسي".

 إجمالي السعر، السعر قبل التخفيض 

 سعر الوحدة.× ية المتعاقد عليها حاصل ضرب الكم

 لسعر.االتحكم في هذين الحقلين يدوياً، بغض النظر عن حساب   –ذي الصالحية  – يمكن للمستخدم هالحظ أن -

ألسعار االحظ أيضاً أنه يمكن إخفاء حقول األسعار عن طريق ملف "تعديل شاشة" إذا رأت المنشأة أن إخفاء  -

 هو األولى.

 ض، االرتفاع(األبعاد )الطول، العر 

مقابل هو تقطيع رخام بعاد البند المقابل. على سبيل المثال، إذا كان البند الأمن خالل هذه الحقول الثالثة يمكن ادخال 

للمستخدم  مثالً، يتم إدخال الطول والعرض واالرتفاع الخاصة بكل وحدة من وحدات الرخام المصنعة. بالطبع يمكن

 أو بعد واحد كالطول فقط.إدخال بعدين )كالطول والعرض( 

 العدد 

 (.6×  4×  2قطعة رخام باالبعاد ) 4عدد الوحدات الخاصة بالبند المقابل. كأن يكون عدد 

 الكمية المتعاقد عليها 
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 العدد(.× االرتفاع × العرض × الكمية التي تم التعاقد عليها والخاصة بالصنف المقابل وهي تساوي )الطول 

 تكلفة الوحدة 

وي صالحية ذللمستخدمين  - اصة بالبند المقابل. يسمح النظام للمستخدم بإدراج تكلفة البند المقابل يدوياً التكلفة الخ

يكون هذا الحقل  فقط إذا كان هذا البند من النوع فرعي. إما إذا كان البنك المقابل من النوع رئيسي فسوف –التعديل 

 غير متاح للمستخدم التعديل فيه.

 إجمالي التكلفة 

تكلفة الوحدة(.  ×الخاصة بالبند المقابل وهو عبارة عن حاصل ضرب )الكمية المتعاقد عليها  المتوقعةمالي التكلفة إج

سي الخاص بهذه يقوم النظام بتجميع جميع التكاليف الخاصة بالبنود الفرعية في حقل "إجمالي التكلفة" بالبند الرئي

 البنود الفرعية.

 التكلفة المتوقعة وليست التكلفة الفعلية.الحظ أن التكلفة هنا هي  -

 ة هو األولى.الحظ أنه يمكن إخفاء حقول التكلفة عن طريق ملف "تعديل شاشة" إذا رأت المنشأة أن إخفاء التكلف -

ً أنه يمكن تكليف بنود كراسة الشروط من خالل الزر "نقل التكاليف بناء على" بمستند " - الكارت الحظ أيضا

 كتاب.كراسة الشروط. راجع مستند الكارت التحليلي بهذا ال –أو بعض بنود  –ي بنود التحليلي" الذي يحو

 

 نسبة هامش الربح 

 الربح 

إضافة الربح  إذا قام المستخدم بإدراج نسبة هامش ربح أو قيمة الربح فسوف يقوم النظام بحساب سعر البند من خالل

 على إجمالي التكلفة.

 ألولى.اعن طريق ملف "تعديل شاشة" إذا رأت المنشأة أن إخفاء التكلفة هو  الربحالحظ أنه يمكن إخفاء حقول 

 وصف البند 

د تكراره من خالل هذا الحقل يمكن إدخال وصف خاص بالبند. هذه المعلومة مهمة لتحديد طبيعة الصنف المقابل عن

دوار الثالثة ائه ثالث مرات لألبأكثر من سطر. على سبيل المثال إذا كان هذا البند هو "أعمال خرسانة"، وتم استدع

 :فيتم استدعاء البند "أعمال خرسانة" بالحقل البند القياسي ثم يتم تحديد وصف البند بالقيم التالية

 أعمال خرسانة بالدور األول 

 أعمال خرسانة بالدور الثاني 

 أعمال خرسانة بالدور الثالث 

 مرفق 

 ند المقابل.من خالل هذا الحقل يمكن إرفاق أي ملف أو صورة للب

 أزرار النافذة
 تحديث األكواد 

د من حيث كونه يقوم النظام بتحديث األكواد الخاصة بالبنود المدرجة بحسب ما تم تعريفه بكل بن ،من خالل هذا الزر

ألصناف" . للتعرف على الطريقة التي يعمل بها النظام في تكويد األصناف راجع الفقرة "تكويد ارئيسي أم فرعي

 مفاهيم أساسية". –بالباب "سندات المقاوالت 
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 جدول الشروط
عريفها، راجع تمن خالل هذا الجدول يتم إدراج الشروط الموجودة بكراسة الشروط. للتعرف على طبيعة الشروط وكيفية 

 .ا الكتاببهذوجدول الشروط الخاصة بعقد المشروع الجزء الخاص بالمفاهيم األساسية ، ونافذة الشروط القياسية 
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 طلب رفع مقايسة
عليه إصدار سند مقايسة. للتعرف على طبيعة مستند المقايسة وطلب رافع المقايسة،  بناءً طلب ليتم من خالل هذا المستند يمكن إصدار 

 راجع الفقرة الخاصة بالمقايسة بمقدمة هذا الكتاب.

 نافذة مقايسة
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 نافذة مقايسة
عليه. للتعرف على طبيعة مستند  بناءً يتم إصدار مستند المقايسة والذي يسمح النظام بإصدار عقد مشروع  ،من خالل نافذة المقايسة

 . يحتوي سند المقايسة على البيانات التالية:، راجع الفقرة الخاصة بالمقايسة بمقدمة هذا الكتابالمقايسة

 نافذة مقايسة

 المعلومات األساسية
 اج إلى توضيح هي كالتالي: من خالل هذا القسم يتم إدراج المعلومات األساسية الخاصة بهذه المقايسة. أهم هذه المعلومات التي تحت

 كراسة الشروط 

بيانات كراسة من خالل هذا الحقل يمكن إدخال رقم مستند كراسة شروط محدد، ليقوم النظام على إثر ذلك بإدراج 

كافة البنود الخاصة بكراسة الشروط المدرجة بتفاصيل البنود بسند المقايسة. يمكن للمستخدم الشروط باإلضافة إلى 

 ذه البنود بالطبع.تغيير بعض ه

 الحالة 

هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلفة وهي مخصصة لعرض حالة مستند المقايسة الحالي. هذا الحقل غير متاح للمستخدم.  

يقوم النظام بإدراج القيمة "مبدئي بهذا الحقل كقيمة أولية، ويقوم النظام بتغيير هذه الحالة إلى "مؤكد" بمجرد استخدام 

 بملف عقد مقاولة.هذه المقايسة 

 الحظ أن النظام لن يسمح للمستخدم بتعديل مستند المقايسة عندما تكون حالته مؤكد.

 نوع المقايسة 

 هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلفة، يتم من خاللها تحديد أحد القيمتين التاليتين:

 عقد 

 أي أن المقايسة مرتبطة بعقد مشروع مباشرة.
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 ملحق 

  بعقد ملحق لعقد المشروع الرئيسي.أي أن المقايسة مرتبطة 

 تعديل لعقد 

 أي أن المقايسة ستكون مرتبطة بعقد مشروع من النوع تعديل

 راجع أنواع عقد المشروع بالفقرة "عقد المشروع" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب.

 العقد الرئيسي، وحقل مجاور له 

ئيسي المتضمن حيث سيعبر عن العقد الر "ملحق" بالحقل "نوع المقايسة"  هذا الحقل يكون فعاالً عند اختيار القيمة

 للعقد الملحق. هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلفة تحتوي على القيمتين التاليتين:

 عقد مشروع 

 عقد مقاول باطن 

، يمكن تينعند اختيار أي من أحد القيمتين السابق حيث يكون الملحق إما خاص بعقد مشروع أو عقد مقاول باطن.

 للمستخدم إدراج كود عقد المشروع أو عقد مقاول الباطن بحسب القيمة التي تم اختيارها من القائمة.

 النوع 

 هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلفة، يتم من خاللها تحديد أحد القيمتين التاليتين:

 عقد مشروع 

 عقد مقاول باطن 

 .ع مباشرة أو بعقد مقاول باطن مندرج بعقد المشروعحيث تكون المقايسة الحالية إما خاصة بعقد المشرو

 طلب رفع مقاسات 

ند "طلب على مست بناءً يمكن ربط مستند المقايسة بطلب رفع مقاسات محدد، حيث يسمح النظام بإصدار سند مقايسة 

ذلك من  رفع مقاسات". سيالحظ المستخدم بمجرد إدراج طلب رفع المقاسات بإدراج العميل ومندوب المبيعات وغير

 البيانات الخاصة بطلب رفع المقاسات.

 إجمالي التكلفة، وحقل عملة ملحق به 

 لبنود.لبنود المدرجة بجدول اهذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خالله بإدراج مجموع تكاليف ا

 :يقوم النظام بإدراج مجموع تكاليف البنود المدرجة بأحد الطريقتين التاليتين

 .بتجميع التكاليف الخاصة بكل بند من بنود جدول البنود كما تم إدخالها بواسطة المستخدم 

  يل الخاصة من خالل كروت التحلعند استخدام الزر "تجميع التحليالت" حيث سيقوم النظام بتجميع هذه التكاليف

 بهذه البنود المدرجة.

 خصم السطر الموحد 

ة فور تخزين من خالل هذا الحقل يمكن إدراج نسبة خصم محددة ليقوم النظام بتطبيقها على جميع سطور بنود المقايس

 المستند.
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 السعر قبل التخفيض 

عار الخاصة ي لبنود المقايسة من خالل جمع األسهذا الحقل لالطالع فقط، يقوم النظام من خالله بعرض السعر الكل

 بالبنود المدرجة بالجدول.

 التخفيض، وحقل ملحق به 

ق به إدخال من خالل حقل التخفيض يمكن إدخال نسبة مئوية لتخفيض قيمة المقايسة، كما يمكن من خالل الحقل الملح

 التخفيض كقيمة.

 إجمالي السعر 

 التخفيض(. – من خالل هذا الحقل يقوم النظام بإدراج القيمة النهائية للمقايسة والتي تساوي )السعر قبل التخفيض

 حساب السعر من الربح عند الحفظ 

+ الربح( ولكن  على حاصل جمع )التكلفة بناءً عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بحساب األسعار بجدول البنود 

فور إدخال التكلفة  أما عند عدم تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإدراج السعر آلياً بكل سطرتند. بعد تخزين المس

 .والربح الخاصين بكل كمية من البنود بالسطور ولن ينتظر النظام حتى يقوم المستخدم بالتخزين

 أزرار النافذة
 تجميع التحليالت 

ت التحليلية الخاصة بالبنود المدرجة بالجدول وذلك من خالل الكرو من خالل هذا الزر يقوم النظام بحساب التكلفة

ع بالحقل "إجمالي ومن ثم يقوم النظام بتجميع تكاليف هذه البنود وإدراج هذا المجمو –إن وجدت  – الخاصة بهذه البنود

 التكلفة".

 تحديث األرباح من كراسة الشروط 

وفقاً لما  –نود قوم النظام باستحضار قيم األرباح الخاصة بهذه البعلى "كراسة شروط"، سي بناءً عند إصدار المقايسة 

 .راسة الشروطكفاصيل البنود الخاصة بمستند المقايسة. راجح أرباح البنود بمستند بت  –  تم تحديده بكراسة الشروط

 تحديث األكواد 

من حيث كونه  ا تم تعريفه بكل بندمن خالل هذا الزر يقوم النظام بتحديث األكواد الخاصة بالبنود المدرجة بحسب م

كويد البنود راجع للتعرف على كيفية ترئيسي أم فرعي، حيث يقوم النظام بتكويد البنود تكويداً شجرياً تبعاً لنوعها. 

 فقرة تكويد البنود". –مفاهيم أساسية  –"مستندات المقاوالت 

 تحويل لعقد 

 متضمنة بنود لعقد، حيث سيقوم النظام بنقل بيانات هذه المقايسةمن خالل هذا الزر يمكن تحويل المقايسة الحالية 

 .هذه المقايسة ومعلوماتها بسجل عقد مشروع جديد ليقوم المستخدم باستكمال بيانات عقد المشروع وشروط

 بالسطور المختارة فقط تحويل لعقد 

بنود المتضمنة  قل بيانات هذه المقايسةمن خالل هذا الزر يمكن تحويل المقايسة الحالية لعقد، حيث سيقوم النظام بن

ليقوم  وشروط هذه المقايسة ومعلوماتها بسجل عقد مشروع جديد التي تم اختيارها فقط من خالل الحقل "اختيار

 المستخدم باستكمال بيانات عقد المشروع.
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 مقاول باطن تحويل لعقد 

 بالسطور المختارة فقطمقاول باطن تحويل لعقد  

بدالً من  مقاول باطنمشروع بإصدار عقد  ولكن التحويل يكونان نفس عمل الزرين السابقين ولكن هذان الزران يؤدي

 عقد مشروع.
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 جدول البنود
 من خالل هذا الجدول يتم إدراج بنود المقايسة وذلك من خالل الحقول التالية:

 كود البند 

ضغط على الزر أكواد البنود بطريقة تسلسلية فور الل غير متاح للمستخدم ، يقوم النظام من خالله بإدراج قهذا الح

مفاهيم  –مستندات المقاوالت " ". يرجى االطالع على الشرح الخاص بزر "تحديث األكواد" بالباب"تحديث األكواد

 فقرة تكويد البنود". –أساسية 

 تصنيف البند 

فه مسبقاً بملف تصنيف البند والذي تم تعريمن خالل هذا الحقل يمكن إدخال تصنيف للبند المقابل من خالل إدخال كود 

يفيد هذا  "تصنيف البند". مثال على ذلك أن يكون البند المقابل متعلق بالتصنيف "تركيب"، "تشطيب"، .. وهكذا.

بهذا  التصنيف في أغراض البحث والتقارير. للتعرف على كيفية تعريف "تصنيف بند"، راجع نافذة "تصنيف بند"

 الكتاب.

 قياسيالبند ال 

دور ثاني.  دور أول، أو يكونكود البند القياسي الخاص بالسطر الحالي كما تم تعريفه بملف البند القياسي، كأن 

 للتعرف على كيفية تعريف "بند قياسي"، راجع نافذة "بند قياسي" بهذا الكتاب.

 منطقة العمل 

 " بهذا الكتاب.ة عمل"، راجع نافذة "منطقة عملمنطقة العمل الخاصة بالبند المقابل. للتعرف على كيفية تعريف "منطق

 األبعاد )الطول، العرض، االرتفاع( 

مقابل هو تقطيع رخام من خالل هذه الحقول الثالثة يمكن ادخال ابعاد البند المقابل. على سبيل المثال، إذا كان البند ال

للمستخدم  رخام المصنعة. بالطبع يمكنمثالً، يتم إدخال الطول والعرض واالرتفاع الخاصة بكل وحدة من وحدات ال

 إدخال بعدين )كالطول والعرض( أو بعد واحد كالطول فقط.

 العدد 

 (.6×  4×  2قطعة رخام باالبعاد ) 4عدد الوحدات الخاصة بالبند المقابل. كأن يكون عدد 

 الكمية المتعاقد عليها 

 عدد(.ال× االرتفاع × العرض × وي )الطول الكمية التي تم التعاقد عليها والخاصة بالصنف المقابل وهي تسا

 الوحدة 

ياس مقاوالت" الوحدة الخاصة بالبند المقابل. للتعرف على كيفية تعريف "وحدة قياس مقاوالت"، راجع نافذة "وحدة ق

 بهذا الكتاب.

 سعر الوحدة 

فه بالحقل مما تم تعري –إن وجد  –سعر الوحدة. يقوم النظام فور إدخال كود الصنف بإدراج سعر الوحدة المقابلة 

 "سعر الوحدة االفتراضي" بالملف "بند قياسي".
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 السعر قبل التخفيض 

 سعر الوحدة.× حاصل ضرب الكمية المتعاقد عليها 

 لسعر.االتحكم في هذا الحقل يدوياً، بغض النظر عن حساب   –ذوي الصالحية  – ينالحظ أنه يمكن للمستخدم -

ألسعار ااألسعار عن طريق ملف "تعديل شاشة" إذا رأت المنشأة أن إخفاء الحظ أيضاً أنه يمكن إخفاء حقول  -

 هو األولى.

 

 التخفيض )نسبة، قيمة( 

 يمكن إدراج قيمة تخفيض على مستوى كل بند من خالل أحد هذين الحقلين.

 نود المقايسة.بفي حالة إدراج قيمة بخصم السطور الموحد، سيقوم النظام عند تخزين المستند بنسخ هذه النسبة بجميع 

 

 السعر قبل الضريبة 

 بعد التخفيض قبل إضافة قيمة الضريبة.وسعر كمية البند المقابل 

 1ضريبة  

 2ضريبة  

 يمكن إضافة ضريبتان على مستوى كل بند.

 ا الكتاب.سيقوم النظام باستحضار الضرائب المعرفة بسجل البند القياسي إن وجدت. راجع ملف البند القياسي بهذ

 

 الوحدةتكلفة  

لمستخدمين ذوي ل -اً  الخاصة بالبند المقابل. يسمح النظام للمستخدم بإدراج تكلفة البند المقابل يدويالمتوقعة التكلفة 

سي فسوف يكون فقط إذا كان هذا البند من النوع فرعي. إما إذا كان البنك المقابل من النوع رئي –صالحية التعديل 

 عديل فيه.هذا الحقل غير متاح للمستخدم الت

 إجمالي التكلفة 

تكلفة الوحدة(.  ×الخاصة بالبند المقابل وهو عبارة عن حاصل ضرب )الكمية المتعاقد عليها المتوقعة إجمالي التكلفة 

سي الخاص بهذه يقوم النظام بتجميع جميع التكاليف الخاصة بالبنود الفرعية في حقل "إجمالي التكلفة" بالبند الرئي

 البنود الفرعية.

 ة هو األولى.الحظ أنه يمكن إخفاء حقول التكلفة عن طريق ملف "تعديل شاشة" إذا رأت المنشأة أن إخفاء التكلف -

رت التحليلي" الحظ أيضاً أنه يمكن تكليف بنود المقايسة من خالل الزر "نقل التكاليف بناء على" بمستند "الكا -

 الكارت التحليلي بهذا الكتاب.المقايسة. راجع مستند  –أو بعض بنود  –الذي يحوي بنود 
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 نسبة هامش الربح 

 الربح 

إضافة الربح  إذا قام المستخدم بإدراج نسبة هامش ربح أو قيمة الربح فسوف يقوم النظام بحساب سعر البند من خالل

 على إجمالي التكلفة.

 و األولى.خفاء التكلفة هالحظ أنه يمكن إخفاء حقول التكلفة عن طريق ملف "تعديل شاشة" إذا رأت المنشأة أن إ

 إجمالي السعر 

 .إجمالي سعر كمية البند المقابل بعد خصم التخفيض وإضافة الضريبة

 لسعر.االتحكم في هذين الحقلين يدوياً، بغض النظر عن حساب   –ذي الصالحية  –الحظ أنه يمكن للمستخدم  -

ألسعار اشاشة" إذا رأت المنشأة أن إخفاء الحظ أيضاً أنه يمكن إخفاء حقول األسعار عن طريق ملف "تعديل  -

 هو األولى.

 

 اختيار 

ار عقد مقاول أو صندوق اختيار الختيار البند المقابل، وذلك لتحديد بند محدد أو عدة بنود إلصدعن هذا الحقل عبارة 

 عقد مقاول باطن لألصناف المختارة فقط، وذلك باستخدام أزرار النافذة.

 مرفق 

 يمكن إرفاق أي ملف أو صورة للبند المقابل.من خالل هذا الحقل 

 جدول الشروط
الشروط أو  راسةكمن خالل هذا الجدول يتم إدراج الشروط الموجودة المراد إدراجه بعقد المشروع أو التي تم نسخها من خالل )

الشروط بساسية الخاصة بالمفاهيم األ الخاصعرض أسعار مقاولة(. للتعرف على طبيعة الشروط وكيفية تعريفها، راجع الجزء 

 القياسية، ونافذة الشروط القياسية وجدول الشروط الخاصة بعقد المشروع بهذا الكتاب.
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 النافذة الرئيسية –ملف عقد مشروع 
ت للتعرف على مفهوم عقد المشروع، يرجى الرجوع للمفاهيم األساسية بمقدمة هذا الكتاب. من خالل النافذة الرئيسية يتم تعريف البيانا

 الخاصة بعقد المشروع. أهم هذه البيانات التي تحتاج إلى توضيح هي كالتالي:

 رئيسيةنافذة  -ملف عقد مشروع 

 

 المعلومات األساسية
 موازنة مقاوالت تقديرية 

 موازنة مقاوالت تنفيذية 

هذان الحقالن غير متاحين للمستخدم، يقوم النظام من خاللهما بعرض الموازنة التقديرية والتنفيذية التي تم ربطها 

 بعقد المشروع الحالي.

 المصدر، وحقل مجاور له 

 هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلفة تحتوي الخيارات التالية:

 مقايسة 

المقايسة بالحقل المجاور، ليقوم النظام بإدراج بنود هذه المقايسة  عند اختيار "مقايسة"، يجب إدراج رقم مستند هذه

 بعقد المشروع كما تم تعريفها قبل ذلك بمستند المقايسة المستخدم.

 أن النظام لن يقبل مقايسة مؤكدة، بمعنى أنه تم استخدامها قبل ذلك بعقد مقاولة سابق. الحظ

 كراسة شروط 
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لنظام ج رقم المستند الخاص بكراسة الشروط بالحقل المجاور، ليقوم اعند اختيار "كراسة شروط"، يجب إدرا

ستند كراسة بإدراج البنود والشروط الخاصة بكراسة الشروط المذكورة بعقد المشروع كما تم تعريفها قبل ذلك بم

 الشروط المستخدم.

 السعر قبل التخفيض 

رج بالحقل لمدرجة ولكن بدون تطبيق التخفيض المدمن خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض إجمالي أسعار البنود ا

 التالي "التخفيض" الموجود برأس النافذة.

ع الضرائب مجموع التخقيضات الخاصة بهذه البنود + مجمو –قيمة السعر قبل التخفيض = قيم جميع البنود الحظ أن 

 .المضافة لكل البنود

 التخفيض )نسبة، قيمة( 

ظ المستخدم التخفيض كنسبة أو كقيمة ليتم تطبيقه على سعر المقاولة ككل، حيث سيالحهذان الحقالن خاصان بإدراج 

 سي".أن النظام قد قام بطرح قيمة هذه النسبة من "السعر قبل التخفيض" وتم إدراجها بالحقل "السعر األسا

 خصم السطور الموحد  

ة فور تخزين ها على جميع سطور بنود المقايسمن خالل هذا الحقل يمكن إدراج نسبة خصم محددة ليقوم النظام بتطبيق

 المستند.

 نوع العقد 

 هذا الحقل عبارة عن قائمة منزلقة تحوي الخيارين التاليين:

 عقد 

تم تحديدها بواسطة هذه هي القيمة التلقائية، حيث سيقوم النظام بإدراج هذه القيمة عند تخزين عقد المشروع إذا لم ي

 عقد المقاولة هو العقد األساسي وليس عقداً ملحقاً به. المستخدم. يعني هذا الخيار أن

 ملحق 

ملحق عند  يتم تعريف عقد المشروع على أنه عقد  يتم اختيار هذا الخيار عندما يكون هذا العقد هو عقد ملحق.

تحديد لي يتم وبالتا إصدار أي مستخلص على العقد الرئيسي ومن ثم ال يمكن التعديل فيه لزيادة الكمية عند الطلب

 العقد على أنه عقد ملحق، كما يتم تحديد العقد الرئيسي الخاص به بالحقل التالي.

بعض، وال الحظ أنه عند تحديد العقد على أنه عقد ملحق لعقد رئيسي، فسوف يكون العقدان مستقالن عن بعضهما ال

 من خالل التقارير. التكاليف، أو األسعار إاليمكن الجمع بين العقد الرئيسي والعقود الملحقة به سواء في الكميات، أو 

 

 العقد الرئيسي 

ذا الحقل تحديد هذا الحقل يكون فعاالً عند اختيار القيمة "ملحق" بالحقل السابق "نوع العقد"، حيث سيتم من خالل ه

ونة قأو استخدام أي رةالعقد الرئيسي والذي يتبع له العقد الملحق الحالي. يمكن للمستخدم إدراج رقم العقد الرئيسي مباش

   البحث الختيار العقد الرئيسي المطلوب.

 يبدأ في 

 ينتهي 
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ألسعار الخاصة هذه المعلومة هامة جداً في تطبيق امن خالل هذين الحقلين يمكن إدخال تاريخي بداية ونهاية العقد. 

ائمة التسعير قباستدعاء أسعار  بقوائم األسعار حيث تكون قوائم األسعار مرتبطة بتاريخ محدد، ومن ثم يقوم النظام

 التي تنطبق على الفترة البينية المنحصرة بين التاريخين )يبدأ في، ينتهي(.

سيقوم باستحضار إنما وإذا لم يتم تحديد تاريخي البدء واالنتهاء للعقد، فلن يقوم النظام باستدعاء أسعار البنود آلياً، 

لمستخدمين وعلى أي حال يمكن ل –راجع ملف البنود القياسية  –ل هذا البند القياسي، إن وجد السعر الموجود بسج

 إدخال أسعار البنود يدوياً.ذوي الصالحية 

 عقد منتهي 

صدار قوم النظام يتعليم هذا الصندوق عند إبهذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، وهو غير متاح للمستخدم. 

 .لعقدعلى هذا ا "مستخلص ختامي"

 مجموعة مراحل 

تبطة يمكن تحديد مجموعة مراحل للمشروع بحيث تكون البنود المندرجة داخل المشروع مر ،من خالل هذا الحقل

 ذلك، ل علىفقط بالمراحل المحددة بمجموعة المراحل ولن يسمح النظام بتحديد أي مرحلة أخرى لبنود المشروع. مثا

 ن "تركيب"، و "تشطيب" فلن يسمح النظام بمستندي "حصر كمياتعند تحديد مجموعة مراحل تحتوي المرحلتي

مشروع"، "مستخلص مشروع" بتحديد أي مرحلة ألي من بنود المشروع إال هاتين المرحلتين  "تركيب"، و 

 "تشطيب" فقط. من ناحية أخرى فسوف يسمح النظام للمستخدم بإصدار "مستندات حصر الكميات"، و مستندات

حيث سيتم بمستندي حصر الكميات  ستوى كل مرحلة من المراحل المعرفة بهذه المجموعةالمستخلصات على م

 .، وذلك على مستوى كل بند من البنود المدرجةةوالمستخلصات إضافة سطر لكل مرحلة من المراحل المعرف

 إجمالي التكلفة )لالطالع فقط( 

الل جمع خجمالي تكلفة المشروع من إلحقل بعرض هذا الحقل غير متاح للمستخدم، حيث يقوم النظام من خالل هذا ا

 لبنود المدرجة بنافذة "البنود والشروط".ل المتوقعة تكاليفالجميع 

 السعر األساسي )لالطالع فقط( 

قبل  حاصل طرح القيمتين )السعرهذا الحقل غير متاح للمستخدم، حيث يقوم النظام من خالل هذا الحقل بعرض 

 .التخفيض( –التخفيض 
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 1ق مرف 

 2مرفق  

 3مرفق  

 4مرفق  

 5مرفق  

مقايسات مثل صور العقود وال  من خالل هذه الحقول الخمسة، يمكن إرفاق أي عدد من المرفقات الخاصة بالمشروع

 مع العميل، وغير ذلك.

 حساب السعر من الربح عند الحفظ 

على  بناءً ع( عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بحساب األسعار بجدول البنود )بصفحة البنود والشروط والدف

لنظام بإدراج أما عند عدم تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم احاصل جمع )التكلفة + الربح( ولكن بعد تخزين المستند. 

نظام حتى يقوم لخاصين بكل كمية من البنود بالسطور ولن ينتظر الالسعر آلياً بكل سطر فور إدخال التكلفة والربح ا

 .المستخدم بالتخزين

 حقيبة حسابات 

حسابات لكل من خالل هذا الحقل يمكن إدخال كود حقيبة حسابات، والتي يمكن من خاللها تعريف عدد ال نهائي من ال

 سابات" بالكتاب "التجهيز".ذمة. للتعرف على كيفية إنشاء حقيبة حسابات، راجع نافذة "حقيبة ح

 الحساب الرئيسي 

 20..حساب  01حساب  

ئيسية، أو الحساب الرئيسي الخاص بعقد المشروع وعشرين حساباً أخر. يمكن إدخال هذه الحسابات عبر النافذة الر

 يمكن إدخالها عن طريق حقيبة الحسابات التي تم إدخالها بالحقل "حقيبة حسابات".

ي إطالق فحسابات والتي تفيد د المشروع كذمة مستقلة وبالتالي يمكن تعريف أي عدد من الالحظ أن نما يعتبر عق

 تقارير خاصة بكشوف الحسابات لعقد المشروع على مستوى أي فترة من فترات السنة )السنوات( المالية.
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 نافذة البنود والشروط –ملف عقد مشروع 
بمجرد إصدار سند حصر كميات أو . وتفاصيل الدفع لشروط الخاصة بالمشروعيتم تعريف وعرض البنود وا ،من خالل هذه النافذة

 . أهم بيانات النافذة هي كالتالي:سند مستخلص، لن يستطيع المستخدم التعديل في أي حقل مؤثر بتفاصيل بنود المشروع 

 نافذة البنود والشروط – ملف عقد مشروع

 االجماليات
 1إجمالي الضريبة  

 2إجمالي الضريبة  

 بجميع البنود المدرجة بجدول البنود. 2والضريبة  1من خالل هذين الحقلين يتم عرض إجماليات كل من الضريبة 

 الصافي قبل الضريبة 

 الصافي بعد الضريبة 

 (.2،  1من خالل هذين الحقلين يتم عرض إجمالي قيم البنود قبل وبعد إضافة مجموع الضريبتين )

 جدول البنود
من خالل هذا الجدول يتم إدراج بنود عقد المشروع، ومن ثم تحديد كمية وتكلفة وسعر كل بند. عند إصدار عقد المشروع من خالل 

بنافذة  –أو كراسة الشروط  –على "كراسة شروط" أو "مقايسة" محددة، يقوم النظام بإدراج بنود هذه المقايسة  بناءً النافذة الرئيسية 

 ويمكن للمستخدم تغيير بيانات هذه البنود من خالل هذه النافذة. يحتوي جدول البنود على البيانات التالية:"البنود والشروط"، 

 كود البند 

ل غير متاح للمستخدم ، يقوم النظام من خالله بإدراج أكواد البنود بطريقة تسلسلية فور الضغط على الزر قهذا الح

 .مفاهيم أساسية" –اد" بالباب "مستندات المقاوالت الفقرة "تحديث األكو"تحديث األكواد". راجع 
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 تصنيف البند 

فه مسبقاً بملف من خالل هذا الحقل يمكن إدخال تصنيف البند المقابل من خالل إدخال كود تصنيف البند والذي تم تعري

فيد هذا يوهكذا. "تصنيف البند". مثال على ذلك أن يكون البند المقابل متعلق بالتصنيف "تركيب"، "تشطيب"، .. 

بهذا  التصنيف في أغراض البحث والتقارير. للتعرف على كيفية تعريف "تصنيف بند"، راجع نافذة "تصنيف بند"

 الكتاب.

 البند القياسي  

لتعرف على كيفية كود البند القياسي المقابل كما تم تعريفه بملف البند القياسي، كأن يكود دور أول، أو دور ثاني. ل

 قياسي"، راجع نافذة "بند قياسي" بهذا الكتاب.تعريف "بند 

 وصف البند 

 أي وصف نصي يراه المستخدم مناسباً.

 الكمية الفعلية 

 تم صرفها للبند المقابل من خالل مستند صرف خامات مقاوالت.مجموع كميات األصناف الفعلية التي 

 وصف البند 

 أي توصيف مناسب للبند.

 منطقة العمل 

 " بهذا الكتاب.بالبند المقابل. للتعرف على كيفية تعريف "منطقة عمل"، راجع نافذة "منطقة عملمنطقة العمل الخاصة 

 الوحدة 

لملف "وحدة قياس وحدة للصنف المقابل تم تعريفها مسبقاً باالوحدة الخاصة بالبند المقابل. يمكن للمستخدم إدخال أي 

 .مقاوالت"

 ا بالطبع.بسجل البند القياسي المقابل، ويمكن للمستخدم تغييرهسيقوم النظام بإدراج الوحدة التي تم تعريفها 

 العدد 

 (.6×  4×  2قطعة رخام باالبعاد ) 4عدد الوحدات الخاصة بالبند المقابل. كأن يكون عدد 

 كمية المقايسة 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج الكمية الخاصة بالمقايسة للبند المقابل ألغراض التقارير.

 طول، العرض، االرتفاع(األبعاد )ال 

لمقابل هو تقطيع رخام بعاد البند المقابل. على سبيل المثال، إذا كان البند اأيمكن ادخال  ،من خالل هذه الحقول الثالثة

للمستخدم  مثالً، يتم إدخال الطول والعرض واالرتفاع الخاصة بكل وحدة من وحدات الرخام المصنعة. بالطبع يمكن

 والعرض( أو بعد واحد كالطول فقط. إدخال بعدين )كالطول

 الكمية المتعاقد عليها 

 العدد(.× االرتفاع × العرض × الكمية التي تم التعاقد عليها والخاصة بالصنف المقابل وهي تساوي )الطول 
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 نسبة السماحية 

يها بمستندات المتعاقد علعبر عن النسبة المسموح بها لتخطي الكمية تيتم إدخال "نسبة مئوية"  ،من خالل هذا الحقل

ية المتعاقد " بالحقل "نسبة السماحية" وكانت الكم50"حصر كميات المشروع". على سبيل المثال عند تحديد القيمة "

تخطى ت"، فإن النظام سيسمح بعمل مستندات "حصر كميات المشروع" بكميات ال 1200عليها بالبند المقابل هي "

(1200  +50  ×1200\100 = )1800. 

"، بمعنى 0ة هي "الحظ أن المستخدم إذا لم يقم بتحديد نسبة سماحية بهذا الحقل، فسوف يعتبر النظام أن نسبة السماحي

 المشروع. أن النظام لن يسمح بعمل مستندات "حصر كميات المشروع" للبند المقابل بكمية أكبر من المذكورة بعقد

 (لتكاليف، من حصر االكمية )من حصر الكميات، من المستخلص 

و  ، يقوم النظام بعرض الكمية التي تم إصدار مستندات "حصر كميات مشروع"،الثالثة لوالحق همن خالل هذ

على الترتيب، وذلك على مستوى كل بند من بنود  ، ومستندات " حصر التكاليف"مستندات "مستخلص مشروع"

 المشروع.

لن يقوم ف –تحديد مجموعة مراحل من النافذة الرئيسية  خاللوذلك من  –الحظ أنه إذا كانت هناك مراحل للمشروع 

وجودة المراحل المخاصة بها ب وإنما سيقوم بعرض هذه الكميات من خالل حقول ولالحق هالنظام بعرض كميات بهذ

 بالجدول، كما سيأتي الحقاً.

 تكلفة الوحدة 

 مستخدم.ج التكلفة يدوياً بواسطة الإدرا كنالخاصة بكل وحدة من وحدات البند المقابل. يم المتوقعة التكلفة

 إجمالي التكلفة 

 تكلفة الوحدة(.× إجمالي تكلفة البند الحالي وهو عبارة عن حاصل ضرب )الكمية المتعاقد عليها 

ضار تكاليف على كراسة شروط أو مقايسة فسوف يقوم النظام باستح بناءً الحظ أنه إذا كان العقد قد تم تحريره  -

 فة يدوياً بالطبع.أو بالمقايسة المستخدمة، ويمكن للمستخدم تغيير هذه التكل الشروطه بكراسة البنود مما تم تحديد

لذي يتضمن ايمكن أيضاً نسخ التكلفة الخاصة بالوحدات إلى عقد المشروع من خالل نافذة سجل الكارت التحليلي  -

 هذه البنود.

 سعر الوحدة 

ند تحرير عقد للمستخدم إدراج سعر الوحدة يدوياً من خالل هذا الحقل. عسعر الوحدة الخاصة بالبند المقابل. يمكن 

ن للمستخدم تغييرها سعار الموجودة بمستند المقايسة ويمكعلى مستند مقايسة فسيقوم النظام باستحضار األ المقاولة بناءً 

 بالطبع.

ً ال ود بعقد المشروع إال ائم أسعار المقاوالت على البنيقوم النظام بتطبيق قو ال ،حظ أنه عند إدخال البنود بعقد المشروع يدويا

ة الموجدودة بأحد التواريخ المدرجة بالحقلين )يبدأ في، ويتنهي( بالنافذة الرئيسية لعقد المشروع متضمنة بالفترعندما تكون 

الرئيسية، فسوف  بالنافذةأما عند ترك الحقلين )يبدأ في، ويتنهي( فارغين  .قوائم األسعار حتى يتم تطبيق أسعار هذه القائمة

النظام بإدراج  ، إن وجد، وإال فلن يقومباستحضار السعر "سعر الوحدة االفتراضي" الموجود بملف البند القياسييقوم النظام 

 .أي قيمة بسعر البند

 السعر قبل التخفيض 

 (.الكمية المتعاقد عليها× سعر كمية البند المقابل وهي عبارة عن حاصل ضرب )سعر الوحدة 

 التخفيض )نسبة( 
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لنظام بإدراج اسيقوم  ،التخفيضمن خالل هذا الحقل يمكن إدخال نسبة التخفيض على البند المقابل. بمجرد إدخال نسبة 

 يمة التخفيض بالحقل التالي، كما سيقوم بإدراج إجمالي السعر بعد التخفيض بالحقل "إجمالي السعر".ق

 التخفيض )قيمة( 

لنظام بإدراج اسيقوم  ،ضيمة التخفيض على البند المقابل. بمجرد إدخال قيمة التخفيقإدخال من خالل هذا الحقل يمكن 

 نسبة التخفيض بالحقل السابق، كما سيقوم بإدراج إجمالي السعر بعد التخفيض بالحقل "إجمالي السعر".

 السعر قبل الضرائب 

 سعر كمية البند المقابل بعد خصم التخفيض منها.

 )% ، قيمة( 1ضريبة مبيعات  

 )% ، قيمة( 2ضريبة مبيعات  

 يمكن للمستخدم تطبيق ضريبتين للمبيعات على مستوى كل بند. ،ولالحق همن خالل هذ

 طبيق الضريبة على الصنف عند إصدار مستخلصات على هذا المشروع.بتسيقوم النظام 

 نسبة هامش الربح 

 الربح 

إضافة الربح  لربح فسوف يقوم النظام بحساب سعر البند من خاللإذا قام المستخدم بإدراج نسبة هامش ربح أو قيمة ا

 على إجمالي التكلفة.

 ة هو األولى.الحظ أنه يمكن إخفاء حقول التكلفة عن طريق ملف "تعديل شاشة" إذا رأت المنشأة أن إخفاء التكلف -

 البند + الربح(  تكلفةمن خالل حاصل جمع )الوحدة سيقوم النظام بإدراج سعر  -

 ي السعرإجمال 

افة وإض التخفيض المطبقة قيمةيقوم النظام بعرض إجمالي سعر البند المقابل بعد خصم  ،من خالل هذا الحقل

 .الضرائب

بيانات أسعار  على مستند مقايسة فسوف يقوم النظام باستحضار جميع الحظ أنه إذا كان العقد قد تم تحريره بناءً  -

ألسعار يدوياً هذه المقايسة المستخدمة، ويمكن للمستخدم تغيير هذه االبنود متضمنة التخفيضات مما تم تحديده ب

 بالطبع.

 يمكن أن يقوم النظام أيضاً بحساب إجمالي السعر من خالل حاصل جمع )التكلفة + الربح(. -

 

 مجموعة مراحل 

احل المرعند ربط المشروع بمجموعة مراحل، سيقوم النظام عند تحرير عقد المشروع بملء هذا الحقل بمجموعة 

ة. كما يمكن على مجموعة مراحل معين بناءً وبالتالي فسوف يتم تنفيذ كل بند  ،التي تم تحديدها بالصفحة الرئيسية

 ً ع ومجموعة مراحل المشرو". للتعرف على مراحل المقاولة بنظام نما راجع للمستخدم إدراج مجموعة المرحلة يدويا

 افذة "مراحل المقاولة" بهذا الكتاب." بالمفاهيم األساسية، وراجع أيضاً نالمراحل

 المرحلة )األولى...الخامسة( 

يسمح النظام بتقسيم المشروع إلى مراحل متعددة. وبالتالي إدراج مجموعة مراحل محددة برأس الملف "عقد 

سيقوم النظام بعرض عدة ، حيث مشروع"، سيقوم النظام بعرض هذه المراحل على مستوى كل بند من بنود العقد
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 5حل بحسب عدد المراحل الموجودة بمجموعة المراحل المستخدمة حيث يسمح النظام بتقسيم المشروع حتى مرا

 مراحل. تحتوي كل مرحلة على الحقول التالية:

 من السعر نسبة 

  .نسبة المرحلة الحالية كما تم تحديدها بمجموعة المرحلة التابعة لها. راجع نافذة "مجموعة مراحل"

 كمية 

 المقابل. كمية البند

 الكمية المنفذة 

ات بها والتي مرت الكمية المنفذة من البند المقابل للمرحلة الحالية. أي كمية البند المقابل التي تم عمل حصر كمي

 بالمرحلة الحالية.

 كمية المستخلص 

  الكمية المنفذة من البند المقابل للمرحلة الحالية، والتي تم عمل مستخلصات بها.

 المرحلة الحالية 

 ها".المرحلة الحالية للبند التي يتم عمل مستندات "حصر كميات لالمفترض من خالل هذا الحقل أن يتم عرض 

 وصف البند 

 يمكن للمستخدم من خالل هذا الحقل إدخال أي وصف نصي مميز للبند المقابل.

 1مرفق  

 2مرفق  

 3مرفق  

 4مرفق  

 5مرفق  

 للبند المقابل. ل يمكن إرفاق أي ملف أو صورةوالحق من خالل هذه

 أزرار النافذة
 تحديث األكواد 

من حيث كونه  من خالل هذا الزر يقوم النظام بتحديث األكواد الخاصة بالبنود المدرجة بحسب ما تم تعريفه بكل بند

لشرح الخاص بزر يرجى االطالع على ا .رئيسي أم فرعي، حيث يقوم النظام بتكويد البنود تكويداً شجرياً تبعاً لنوعها

 .فقرة تكويد البنود" –مفاهيم أساسية  –"تحديث األكواد" بالباب "مستندات المقاوالت 

 جدول الشروط
 يفها، راجع "الجدول يتم إدراج الشروط الموجودة المطلوبة بعقد المشروع. للتعرف على طبيعة الشروط وكيفية تعر هذامن خالل 

 .بهذا الكتاب وط القياسيةالشروط القياسية " بالمفاهيم األساسية، ونافذة الشر

 بناءً لمشروع عند تحرير عقد اأو المقايسة سوف يقوم في هذا الجدول بسرد الشروط الموجودة بكراسة الشروط  ،النظامالحظ أن 

 على كراسة شروط، أو مقايسة.

 يحتوي جدول الشروط على الحقول التالية:
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 كود البند 

راجه بجدول يسمح النظام بإدخال كود أي بند شريطة أن يكون قد تم إدكود البند الذي سيرتبط به الشرط المقابل. 

 البنود السابق بأعلى النافذة.

م محددة من بطاً بإجمالي قيمة العقد أو بنسبة إتماتالحظ أن هذا الحقل غير إلزامي حيث يمكن أن يكون الشرط مر

 .العقدقيمة 

 الشرط 

ن صحيحاً وقد البند المقابل. يمكن إدخال الشرط مباشرة على أن يكومن خالل هذا الحقل يتم إدخال الشرط المرتبط ب

 تم تعريفه مسبقاً بملف الشروط القياسية، أو يمكن اختياره عن طريق أيقونة البحث.

م محددة من طاً بإجمالي قيمة العقد أو بنسبة إتماتبالحظ أن هذا الحقل غير إلزامي حيث يمكن أن يكون الشرط مر

 .العقدقيمة 

 شرط النصيال 

  .هذا الحقل مخصص إلدراج نص الشرط عندما يكون الشرط المقابل هو شرط نصي

 نوع القيمة 

 التالية: يأخذ إحدى القيمهذا الحقل 

 قيمة 

 نسبة من االجمالي 

 نسبة من المستحق 

 نسبة من إجمالي القيمة المستحقة 

 استعالم 

 م تغييرها بالطبع.المقابل بملف الشروط القياسية، ويمكن للمستخدسيقوم النظام بإدراج القيمة التي تم تحديدها للشرط 

 للتعرف على معنى كل خيار من هذه الخيارات الثالثة، راجع نافذة "الشروط القياسية" بهذا الكتاب.

 القيمة 

 يمة".قيمة الشرط المقابل وهي إما أن تكون قيمة حقيقية أو نسبة وفقاً لما تم تحديده بالقائمة "نوع الق

 نسبة التنفيذ 

نه "مرتبط نسبة االتمام الخاصة بالشرط المقابل وهذا حينما يكون الشرط قد تم تعريفه بملف "شرط قياسي" على أ

 بنسبة اتمام".

 يحسب بعد إضافة الشروط التي تسبقه 

ابل بعد قهذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الصندوق فسوف يقوم النظام بحساب قيمة الشرط الم

% 10تقطاع لاير، وكان الشرط السابق هو اس 500كون قيمة المستحق هي تعندما  تطبيق الشروط التي تسبقه، فمثالً 

ً فقيمة الشرط الحالي تكون إحدى ا10من المستحق، وكان الشرط الحالي هو استقطاع  لقيم % من المستحق أيضا

 التاليتين:
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  عندما يكون هذا الشرط غير معلم 

 لاير. 50=  500×   100\10الحالة ستكون قيمة الشرط الحالي هي في هذه 

  عندما يكون هذا الشرط معلم 

 لاير.  45( = 50 – 500×  ) 100\10في هذه الحالة ستكون قيمة الشرط الحالي هي 

 المرحلة 

 .فقطهذه المرحلة  معيمكن تقييد الشرط بمرحلة محددة للبند بحيث ينطبق هذا الشرط 

 حالة الشرط 

بر عن يقوم النظام بتحديث هذا الحقل من خالل المستخلصات المصدرة، وهي تع .هذا الحقل غير متاح للمستخدم

بالمستخلص  الحالة الحالية للشرط من حيث كونه قد تم تحققه أم ال. فعلى سبيل المثال إذا كان هذا الشرط مرتبط

 .إال عند إصدار المستخلص الختاميبالفعل الختامي فلن يقوم النظام بتحديد هذا الشرط على أنه قد تم 

 خطاب الضمان 

ضمان يمكن ربط الشرط بأحد خطابات الضمان، كأن يكون الشرط خاص بدفعة مقدمة مثالً، ومن ثم يكون خطاب ال

 خاص بالدفعة المقدمة لضمان المقاول عند العميل.

 اإلجماليات )إضافات، استقطاعات، أخرى( 

ف الشروط النظام بعرض قيمة الشرط المقابل بحسب ما تم تحديد الجانب الخاص به بملمن خالل هذه الحقول، يقوم 

 القياسية من حيث كونه إضافة، استقطاع، أو أخرى.

 تفاصيل الدفع
تم سدادها عن يمن خالل هذا القسم، يمكن تحديد تفاصيل دفعات لسداد قيمة المستخلص حيث يتم تقسيم قيمة المستخلص على أقساط، 

 سندات القبض.طريق 
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 نافذة الموظفين –ملف عقد مشروع 
 :ليةمن خالل هذه النافذة يتم تعريف الموظفين المخطط لهم العمل بالمشروع. تحتوي هذه النافذة على المعلومات التا

 

  الموظفيننافذة  -ملف عقد مشروع 

ؤثر بأي من سندات وإظهارها بالتقارير، ولكنها ال ت المعلومات المدرجة بجدول الموظفين هي معلومات أرشيفية يمكن الرجوع إليها

 النظام.
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 نافذة عقود مقاولين باطن –ملف عقد مشروع 
 من خالل هذه النافذة يقوم النظام بعرض جميع عقود الباطن التي تم ربطها بالعقد الحالي.

 نافذة االحصائيات -عقد مشروع 

 م بأنهم تابعين لعقد المشروع الحالي.ين قد تم تعريفهفقد قام النظام بعرض جميع عقود مقاولي الباطن والذ ،كما هو واضح بالنافذة

 يمكن للمستخدم مطالعة أي عقد مقاول باطن من العقود المعروضة.
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 نافذة اإلحصائيات –ملف عقد مشروع 
 الل المعلومات التالية.من خالل هذه النافذة يوفر النظام آلية لمتابعة عقد المشروع من خ

 اإلحصائياتنافذة  -ملف عقد مشروع 

 تنفيذات عقد المشروع 

من خالل هذا الرابط، يقوم النظام بعرض الكميات المنفذة من المشروع الحالي، وذلك من خالل مستندات "حصر 

 الكميات" التي تم تنفيذها على المشروع الحالي.

 تنفيذات عقد المقاول الباطن 

ا الرابط، يقوم النظام بعرض الكميات المنفذة من عقود مشروعات الباطن المرتبطة بعقد المشروع من خالل هذ

الحالي، وذلك من خالل مستندات "حصر الكميات" التي تم تنفيذها بعقود مشروعات الباطن المرتبطة بالمشروع 

 الحالي.

 مستخلصات عقد المشروع 

 ت عقد المشروع الحالي، والتي تم عمل مستخلصات لها.من خالل هذا الرابط، يقوم النظام بعرض كميا

 مستخلصات عقود المقاول الباطن 

من خالل هذا الرابط، يقوم النظام بعرض كميات عقود مقاولي الباطن المرتبطين بالمشروع الحالي، والتي تم عمل 

 مستخلصات لها.

 التكاليف الفعلية 

ت الخاصة بتكاليف المشروع والمتمثلة في سندات صرف الخامات من خالل هذا الرابط، يقوم النظام بإظهار السندا

 .ومستخلصات مقاول الباطن المرتبطة بالعقد الحالي وفواتير شراء المستلزمات الخاصة بالعقد الحالي
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 سند غرامة عقد مشروع 
 "الغراماتماهية الغرامات، راجع الفقرة " على . للتعرفل غرامة على المقاول لصالح العميلالمستند، يمكن تسجي من خالل هذا

عند تسجيل سند غرامة ألحد عقود المشاريع، سيتم خصم هذه الغرامة من المستخلصات الصادرة  .بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب

 لمقاول هذا العقد بطريقة يتم توصيفها بسند الغرامة الحالي، كما سنرى.

 سند غرامة عقد مشروع

 ساسيةالمعلومات األ
. كما هو موضح بالصورة. أهم هذه المعلومات التي تحتاج إلى توضيح، بالغرامة من خالل هذا القسم يتم إدراج المعلومات الخاصة 

 هي كالتالي:

 توجيه المستند 

 يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بإجمالي الغرامات المسردة بهذا المستند. ،من خالل توجيه المستند

 ماتإجمالي الغرا 

 إجمالي قيم الغرامات المسردة بتفاصيل المستند.

 طريقة الدفع 

من المستخلصات  إجمالي الغراماتهذا الحقل عبارة عن قائمة وهي تتضمن طريقة الدفع التي سيتم بها خصم قيمة 

 الصادرة. يدعم النظام طرق الدفع التالية:

 :إجمالي الغرامات المسجلة على عند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة  أول مستخلص تالي

 بهذا المستند من أول مستخلص تالي لهذا المقاول. المقاول

  إجمالي الغرامات المسجلة على عند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة  :الختاميالمستخلص

 ستخلص الختامي لهذا المقاول.لمقاول بهذا المستند من الما

 :بهذا  الغرامات المسردةعند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة  قيمة ثابتة مع كل مستخلص تالي

الغرامات المسردة السند من خالل خصم قيمة ثابتة من كل مستخلص تالي لمقاول الباطن حتى يتم خصم كل قيمة 

 تحديدها من خالل الحقل "مبلغ الدفعة". . هذه القيمة يتمبهذا المستند
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 :بهذا  دةإجمالي الغرامات المسرعند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة  نسبة مع كل مستخلص

النسبة  . هذهتى يتم خصم إجمالي غرامات هذا المستندمقاول حلالسند من خالل خصم نسبة من كل مستخلص تالي ل

 لحقل "نسبة الدفعة".يتم تحديدها من خالل ا

 ةنسبة الدفع 

تي سيتم خصمها هذا الحقل يكون متاحاً فقط عند اختيار الخيار "نسبة مع كل مستخلص"، حيث يتم فيه تحديد النسبة ال

 مقاول.المن مستخلصات 

 مبلغ الدفعة 

التي  القيمةد هذا الحقل يكون متاحاً فقط عند اختيار الخيار "قيمة ثابتة مع كل مستخلص تالي"، حيث يتم فيه تحدي

 مقاول.السيتم خصمها من مستخلصات 

 الشرط 

م قيمة حيث سيتم خص –راجع ملف الشروط القياسية  –البد من ربط مستند الصرف بأحد الشروط القياسية المعرفة 

 من خالل جدول الشروط بمستند المستخلص. ماتإجمالي الغرا

 كود البند 

غيره من  مقاول دونالمشروع بكود بند محدد بحيث يتم تحميل القيمة على بند محدد من بنود  الغرامةربط مستند ل

 مقاول.الالبنود ومن ثم سيتم تحميلها على هذا البند بجدول الشروط بمستخلص 

 إجمالي المدفوع 

المستند بإجمالي الغرامات هذا الحقل خاص بعرض إجمالي القيم التي تم خصمها من المستخلصات والمتعلقة بقيمة 

 .الحالي

 المتبقي 

قاول من وما تم خصمه من مستخلصات الم لسند الغرامة الحاليهذا الحقل خاص بعرض الفرق بين المبلغ اإلجمالي 

 بهذا المستند. إجمالي الغراماتقيمة 

 الغرامةسند رقم  

يث يأخذ أول حالحالي بترتيب عددي  الغرامةهذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خالله بإدراج رقم سند 

 ، وهكذا.2عقد الرقم ال، وثاني مستند لنفس 1عقد الرقم لل غرامةمستند 

 تفاصيل الغرامة

 تفاصيل الغرامة

ليقوم النظام بتجميع قيم الغرامات المدرجة بالحقل  .د وقيمة الغرامة الخاصة به فقطكما هو واضح، يمكن االكتفاء بإدراج كود البن

"إجمالي الغرامات" برأس المستند. ولكن يمكن على مستوى كل غرامة مسردة بالتفاصيل ربطها بموازنة تقديرية أو موازنة تنفيذية 

ضافة إلمكانية إجراء تأثير محاسبي خاص بكل بند من خالل كما يمكن إدراج بعض المعلومات مثل منطقة العمل ووصف للبند، باإل

 حقل الذمة الخاص بكل سطر.
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من خالل جدول الدفعات، يمكن االطالع على تفاصيل الدفعات التي تم من خاللها سداد قيمة الغرامة باإلضافة للمستخلصات الخاصة 

 بذلك.
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 تفاصيل الغرامة
غرامات حيث يمكن إدخال أي عدد من الغرامات ليتم خصم إجمالي هذه ال الغرامات المطبقةمن خالل هذا الجدول يتم إدخال 

تأثرة على ملاالتفاصيل على حقول تتعلق بالبنود المراد ربط الغرامة بها وأي توصيفات نصية لها والذمة بالمستخلصات. تحتوي 

 مستوى كل بند. أهم الحقول المدرجة بالتفاصيل هي كالتالي:

 غرامةال سبب 

 .يمكن إدخال أي من أسباب الغرامات المعرفة

 كود الغرامة 

 كود البند الذي سيتم تحميله بقيمة الغرامة المقابلة.

 البند القياسي 

 البند القياسي الذي سيتم تحميل الغرامة عليه، وهو بالطبع أحد البنود القياسية المعرفة بالمشروع.

 قيمة الغرامة 

 المقابل. قيمة الغرامة الخاصة بالبند

 الذمة 

 يمكن التأثير على ذمة مختلفة خاصة بكل بند من البنود المدرجة.
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 نافذة حصر كميات مشروع
من خالل هذه النافذة يوفر النظام آلية لحصر كميات المشروع التي تم تنفيذها، ومن ثم يمكن إصدار مستخلصات بها. تحتوي نافذة 

 حصر الكميات على البيانات التالية:

 نافذة حصر كميات مشروع

 المعلومات األساسية
كود العقد والمشروع والمهندس والمعلومات األساسية الخاصة بحصر الكميات مثل رقم المستند  القسم يتم إدراج  امن خالل هذ

 المسئول الخ.

 أزرار النافذة
 نود الحصر آلياً.بهذا القسم يحتوي على زر واحد لتجميع 

 تجميع البنود 

ذا الزر، يقوم النظام باستحضار جميع البنود المذكورة بعقد المشروع الحالي متضمناً الكميات المتعاقد من خالل ه

)من خالل ما تم تنفيذه يمستندات حصر كميات سابقة، والتي يتم إدراجها بالحقل  عليها والكميات التي تم تنفيذها

 على مستوى كل بند.  سابق"( –"الكمية 

 جدول البنود 

 هذا الجدول يتم إدراج بنود المقايسة من خالل الحقول التالية:من خالل 

 كود البند 

يقوم النظام من خالل هذا الحقل بإدراج أكواد البنود الخاصة بعقد المشروع المستخدم وذلك بمجرد الضغط على الزر 

تعريفه مسبقاً بعقد المشروع  "تجميع البنود". يمكن للمستخدم إدخال كود البند يدوياً شريطة أن يكون كوداً صحيحاً تم

 المدرج برأس النافذة.
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 منطقة العمل 

" بهذا الكتاب. منطقة العمل الخاصة بالبند المقابل. للتعرف على كيفية تعريف "منطقة عمل"، راجع نافذة "منطقة عمل

ً بمجرد الضغط على الزر "تجميع البنود" وذلك في حال تعر ً بعقد يفه ميقوم النظام بإدراج منطقة العمل آليا سبقا

 المشروع المدرج برأس المستند.

 البند القياسي  

لتعرف على كيفية كود البند القياسي المقابل كما تم تعريفه بملف البند القياسي، كأن يكود دور أول، أو دور ثاني. ل

أن يكون قد تم  يدوياً شريطةتعريف "بند قياسي"، راجع نافذة "بند قياسي" بهذا الكتاب. يمكن إدراج البند القياسي 

نود"، أو بمجرد إدخال بإدراج البنود القياسية آلياً بمجرد الضغط على الزر "تجميع البتعريفه مسبقاً، كما سيقوم النظام 

 رقم مستند حصر الكميات برأس النافذة.

 سابق )لالطالع فقط( –الكمية  

ذلك من خالل وحتى اآلن، البند المقابل التي تم حصرها  ةيقوم النظام من خالله بعرض كمي ،هذا الحقل لالطالع فقط

 مستندات حصر كميات المشروع السابقة.

 حالي –الكمية  

ى مستوى كل بند عل التي تم تنفيذها بحصر الكميات الحالييقوم المستخدم بإدخال الكمية الحالية  ،هذا الحقلمن خالل 

 .من بنود المشروع

 )لالطالع فقط( إجمالي –الكمية  

يع سندات بجمبعرض مجموع الكميات التي تم حصرها للبند المقابل هذا الحقل لالطالع فقط يقوم النظام من خالله 

 .متضمناً في ذلك الكمية الحاليةحصر الكميات 

 اإلجمالي اليدوي –الكمية  

بداًلً من )اإلجمالي  (السابق –اإلجمالي اليدوي )هذا الحقل لتسهيل إدخال الكمية الحالية حيث يتم جعل الكمية الحالية = 

 السابق(. –

 تصنيف البند 

فه مسبقاً بملف من خالل هذا الحقل يمكن إدخال تصنيف البند المقابل من خالل إدخال كود تصنيف البند والذي تم تعري

هذا  يفيد "تصنيف البند". مثال على ذلك أن يكون البند المقابل متعلق بالتصنيف "تركيب"، "تشطيب"، .. وهكذا.

بهذا  التصنيف في أغراض البحث والتقارير. للتعرف على كيفية تعريف "تصنيف بند"، راجع نافذة "تصنيف بند"

د الضغط على الزر الكتاب. سيقوم النظام بإدراج تصنيف البند آلياً فور. يقوم النظام بإدراج تصنيف البند آلياً بمجر

 د المشروع المدرج برأس المستند."تجميع البنود" وذلك في حال تعريفه مسبقاً بعق

 المرحلة 

 من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج مرحلة محددة على مستوى أي بند لعمل المستخلص لهذه المرحلة فقط،.

راج جميع بإد ”تجميع البنود“عندما يتم تعريف أي بند على أكثر من مرحلة فسوف يقوم النظام فور الضغط على زر 

لخاصة ند بحيث تكون كل مرحلة على سطر خاص بها ليقوم المستخدم بتحديد الكميات االمراحل الخاصة بهذا الب

 بها.

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 93 

 

 متعاقد عليها )لالطالع فقط( –الكمية  

لك كما تم تحديدها هذا الحقل لالطالع فقط، يقوم النظام من خالله بعرض كمية البند المقابل التي تم التعاقد عليها وذ

 بملف عقد المشروع الحالي.

 حدةالو 

د"، أو بمجرد إدخال يقوم النظام بإدراج وحدات البنود آلياً بمجرد الضغط على الزر "تجميع البنو اسم الوحدة المقابلة.

 رقم مستند حصر الكميات برأس النافذة.

 نسبة المحاسبة 

بة" بالباب المحاسنسبة المحاسبة الخاصة بالبند المقابل. للتعرف على مفهوم نسبة المحاسبة، راجع الفقرة "نسبة 

. هذا الحقل لن يظهر بالتفاصيل إال إذا تم تعليم الخيار "استعمال نسبة المحاسبة" " مفاهيم أساسية –سندات المقاوالت "

 بإعدادات المقاوالت.

 نسبة التنفيذ 

 نسبة كمية الحصرالحالية من إجمالي الكمية المتعاقد عليها.

 نسبة التنفيذ التراكمية 

 ة المتعاقد عليها.الحصرالحالية مضافاً إليها الكميات التي تم حصرها بالمستندات السابقة من إجمالي الكمينسبة كمية 

 وصف البند 

 يمكن للمستخدم من خالل هذا الحقل إدخال أي وصف نصي للبند المقابل.

 مالحظات 

 يمكن للمستخدم من خالل هذا الحقل إدخال أي ملحوظة نصية للبند المقابل.

ستند محصر الكميات هو مستند اختياري يساعد المستخدم في تتبع الكميات المنفذة حيث يمكن إصدار مستند  -

 على عقد المشروع وتسجيل الكمية المنفذة يدوياً لمحاسبة العميل عليها. بناءً مستخلص مباشرة 

 .الحصرعلى أحد مستندات "حصر كميات" فلن يسمح النظام بتعديل مستند  بناءً عند إصدار مستخلص  -
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 نافذة مستخلص مشروع
وذلك لمحاسبة العميل على الكميات التي تم تنفيذها إصدار المستخلصات الخاصة بالعميل من خالل نافذة "مستخلص مشروع" يتم 

 حتوي نافذة المستخلص على المعلومات التالية:ت .حتى اآلن

 نافذة مستخلص مشروع

 المعلومات األساسية
 . أهم هذه المعلومات هي كالتالي:إدراج  المعلومات األساسية الخاصة بسجل المستخلص الحاليمن خالل هذا القسم يتم 

 العقد 

يقوم النظام فور إدخال العقد  .هذا الحقل يتم إدراج كود العقد والذي سيتم التعامل معه بالمستخلص الحالي من خالل

 خاصين بذلك.بإظهار المشروع والعميل الخاصين بهذا العقد وذلك بالحقلين ال

 لن يسمح النظام بتخزين مستخلص بدون تحديد عقد المشروع الخاص به.

 بناء على 

 هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارات التالية:

 :المستخلص بناًء على مستند "حصر كميات مشروع". عند إدراج مستند وذلك إلصدار  حصر كميات مشروع

صدار إلاستحضار بيانات مستند الحصر متضمناً جميع البنود المنفذة وذلك حصر كميات بهذا الحقل، سيقوم النظام ب

 مستخلص خاص بها لمحاسبة العميل عليها.

  والذي تم إصداره  –على مستند حصر تكاليف مشروع  بناءً وذلك إلصدار المستخلص  مشروع: تكاليفحصر

وسندات الغرامات وسندات عمالة سندات صرف الخامات وفواتير شراء المستلزمات  لحصر تكاليف كل منسابقاً 

سيقوم النظام فور إدراج سند حصر التكاليف بإدراج جميع البنود التي تم تكليفها بحصر  –)مستندات السركى(

 التكاليف وذلك لمحاسبة العميل عليها.
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 ن الباطن س كميات البنود التي تم محاسبة أحد مقاوليليقوم المقاول بإصدار مستخلص بنف :مستخلص مقاول باطن

كاليف وذلك سيقوم النظام فور إدراج سند حصر التكاليف بإدراج جميع البنود التي تم تكليفها بحصر الت عليها.

 لمحاسبة العميل عليها.

 االجمالي )لالطالع فقط( 

 المستخلص. البنود المدرجة بتفاصيل قيممالي هذا الحقل غير متاح للمستخدم، حيث يقوم النظام من خالله بعرض إج

 الصافي )لالطالع فقط( 

يل المستخلص هذا الحقل غير متاح للمستخدم، حيث يقوم النظام من خالله بعرض إجمالي أسعار البنود المدرجة بتفاص

 .ستخلصلما أصنافالضرائب المطبقة على  المطبقة على أصناف المستخلص ومضافاً إليها لتخفيضاتامطروحاً منها 

 إجمالي التكلفة 

 إجمالي تكاليف البنود المدرجة بالتفاصيل كما تم التخطيط لها بعقد المشروع.

ن ناتجة عن والتي قد تكو –التكاليف التي تم التخطيط لها من البداية  الحظ أن النظام يعرض بهذا الحقل إجمالي

 جة عن سندات حصر التكاليف.وليست التكاليف الفعلية الناتجة النات –الكروت التحليلية 

 النوع 

لقائمة على رة عن قائمة منزلقة تحوي أنواع المستخلصات التي يدعمها النظام الحالي. تحتوي هذه ااهذا الحقل عب

 األنواع التالية:

 جاري 

 ختامي 

 مبدئي 

 "تجميعسيؤثر نوع المستخلص على الشروط  المطبقة على المستخدم وذلك عند تجميع الشروط عن طريق الزر 

هكذا والشروط". حيث سيتم تطبيق الشروط المتعلقة بالمستخلص المبدئي عند تحديد المستخلص كمستخلص مبدئي، 

 مع المستخلص الجاري والختامي.

 رقم المستخلص 

عقد لى يقوم النظام من خالله بعرض رقم المستخلص الحالي والذي تم إصداره ع هذا الحقل غير متاح للمستخدم.

 .لمشروعاعقد "، فإن معنى هذا أنه قد تم إصدار مستخلصين سابقين لنفس 3إذا ما قام بعرض القيمة "المشروع، ف

 االجماليات
 1إجمالي الضريبة  

 2إجمالي الضريبة  

 لبنود.ابجميع البنود المدرجة بجدول  2والضريبة  1من خالل هذين الحقلين يتم عرض إجماليات كل من الضريبة 

 الصافي قبل الضريبة 

 لصافي بعد الضريبةا 

 .(2،  1د إضافة مجموع الضريبتين )من خالل هذين الحقلين يتم عرض إجمالي قيم البنود قبل وبع
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 أزرار النافذة
 هذا القسم يحتوي على الزرين التاليين:

 تجميع البنود 

يات المتعاقد متضمناً الكممن خالل هذا الزر، يقوم النظام باستحضار جميع البنود المذكورة بعقد المشروع الحالي 

د البنود" بالباب لمعرفة كيفية تكويد البنود، راجع الفقرة "تكوي عليها والكمية التي تم تنفيذها على مستوى كل بند.

 مفاهيم أساسية". –"سندات المقاوالت 

، فلن برأس النافذة "مستند حصر كمياتمثل " مستند علوي بالحقل "بناء على" على عند تحرير المستخلص بناءً 

 يكون لهذا الزر أي قيمة حيث أن البنود قد تم إدراجها بناًء على مستند "حصر الكميات" المستخدم.

م النظام لن يقبل النظام استخدام هذا الزر عندما يكون المستخلص الحالي بناًء على مستند حصر كميات حيث يقو

 بإظهار رسالة خطأ في هذه الحالة.

 بدون كمياتتجميع البنود  

ج قيمة تلقائية للكمية يقوم هذا الزر أيضاً بتجميع البنود ولكن لن يستحضر إال الكمية المتعاقد عليها حيث لن يقوم بإدرا

، لوحدة والسعر الكلياالحالية وبالتالي فلن يتم إدراج أي قيم لجميع الحقول المترتبة عليها مثل إجمالي التكلفة وتكلفة 

 للمستخدم إدخال هذه المعلومات.النظام وبناًء عليه سيترك 

 احتساب الضرائب 

نود الموجودة من خالل هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق الضرائب الخاصة بعقد المشروع المدرج برأس النافذة على الب

 بتفاصيل المستخلص طبقاً لما تم تحديده بعقد المشروع.

 جدول البنود
 مقايسة من خالل الحقول التالية:من خالل هذا الجدول يتم إدراج بنود ال

 كود البند 

ضغط على الزر يقوم النظام من خالل هذا الحقل بإدراج أكواد البنود الخاصة بعقد المشروع المستخدم وذلك بمجرد ال

بقاً بعقد المشروع "تجميع البنود". يمكن للمستخدم إدخال كود البند يدوياً شريطة أن يكون كوداً صحيحاً تم تعريفه مس

  المدرج برأس النافذة.

لبنود من يمكن إدراج بنود عقد المشروع عن طريق استخدام الزر "تجميع البنود"، كما سيقوم النظام باستحضار ا

 إن وجد. –الموجود بالحقل "بناء على" مستند ال

 تصنيف البند 

فه مسبقاً بملف د والذي تم تعريمن خالل هذا الحقل يمكن إدخال تصنيف البند المقابل من خالل إدخال كود تصنيف البن

يفيد هذا  "تصنيف البند". مثال على ذلك أن يكون البند المقابل متعلق بالتصنيف "تركيب"، "تشطيب"، .. وهكذا.

بهذا  التصنيف في أغراض البحث والتقارير. للتعرف على كيفية تعريف "تصنيف بند"، راجع نافذة "تصنيف بند"

تعريفه مسبقاً  تصنيف البند آلياً بمجرد الضغط على الزر "تجميع البنود" وذلك في حال الكتاب. يقوم النظام بإدراج

 بعقد المشروع المدرج برأس المستند.

 منطقة العمل 
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" بهذا الكتاب. منطقة العمل الخاصة بالبند المقابل. للتعرف على كيفية تعريف "منطقة عمل"، راجع نافذة "منطقة عمل

ً بمجرد الضغط على الزر "تجميع البنود" وذلك في حال تعريفه يقوم النظام بإدراج منط ً بعقد مقة العمل آليا سبقا

 المشروع المدرج برأس المستند.

 البند القياسي  

لتعرف على كيفية كود البند القياسي المقابل كما تم تعريفه بملف البند القياسي، كأن يكود دور أول، أو دور ثاني. ل

أن يكون قد تم  تعريف "بند قياسي"، راجع نافذة "بند قياسي" بهذا الكتاب. يمكن إدراج البند القياسي يدوياً شريطة

ً بملف البنود القياسية، كما س ً بمجرد الضغتعريفه مسبقا ط على الزر "تجميع يقوم النظام بإدراج البنود القياسية آليا

 برأس المستند. من خالل قائمة "بناًء على"البنود"، أو فور إدخال مستند 

 كمية المقايسة 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج الكمية الخاصة بالمقايسة للبند المقابل ألغراض التقارير.

 متعاقد عليها )لالطالع فقط( –الكمية  

لك كما تم تحديدها هذا الحقل لالطالع فقط. يقوم النظام من خالله بعرض كمية البند المقابل التي تم التعاقد عليها وذ

 بملف عقد المشروع الحالي.

 سابق )لالطالع فقط( –الكمية  

  .ا حتى اآلنعمل مستخلصات بهابل التي تم يقوم النظام من خالله بعرض كميات البند المق .هذا الحقل لالطالع فقط

 حالي –الكمية  

هي الكمية التي يقوم المستخدم بإدخال الكمية الحالية التي سيتم تسعيرها بالمستخلص الحالي، و ،هذا الحقلمن خالل 

 .التي سيتم عمل مستخلص لها بالبند المقابل

يمة تلقائية لم يتم عمل مستخلصات بها حتى اآلن كقالحظ أن النظام يقوم بإدراج كمية المشروع الباقية والتي  -

 ويمكن للمستخدم تغيرها بالطبع.

كميات أكثر الحظ أنه إذا تم عمل مستخلصات سابقة بكل كمية البند المقابل فلن يسمح النظام بعمل مستخلصات ب -

سماحية" قل "نسبة المن الكميات المتعاقد عليها إال بقدر نسبة السماحية المحددة بعقط المشروع. راجع الح

 نافذة "عقد المشروع".لشروط" ببصفحة "البنود وا

ً أنه إذا كان المستخلص الحالي قد تم تحريره  - يات "حصر كمعلوي مثل مستند على مستند  بناءً الحظ أيضا

عن طريق  فلن يسمح النظام بتغيير هذه الكمية حيث أنها تمثل الكمية التي تم حصرها ،مشروع" برأس المستند

 المدرج برأس المستند، وسيتم عمل مستخلص لها بالمستند الحالي. المستند

 )لالطالع فقط( إجمالي –الكمية  

 .إجمالي الكميات التي تم عمل مستخلصات بها حتى اآلن متضمناً في ذلك الكمية الحالية للبند المقابل

 اإلجمالي اليدوي 

الكمية المتعاقد  في األصل بطرح الكمية السابقة من يقوم النظامهذا الحقل قد تم تصميمه تسهيالً على المستخدم، حيث 

كمية السابقة(، وعند ال –عليها للحصول على الكمية الحالية من خالل المعادلة )الكمية الحالية = الكمية المتعاقد عليها 

 لسابقة(.االكمية  – إدراج كمية بالحقل "اإلجمالي اليدوي" تكون المعادلة )الكمية الحالية = اإلجمالي اليدوي

 )لالطالع فقط( نسبة االتمام 
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ية البند التي تم نسبة الكمية االجمالية التي تم عمل مستخلصات بها حتى اآلن متضمناً في ذلك الكمية الحالية إلى كم

 التعاقد عليها.

 )لالطالع فقط( المنفذ )كمية( 

حصر الكميات" "لالطالع فقط، يقوم النظام من خالله بعرض الكمية التي تم تنفيذها طبقاً لجميع مستندات  هذا الحقل

 التي تم إصدارها حتى اآلن.

 )لالطالع فقط( المنفذ )نسبة( 

ً لجميع مست هذا الحقل ندات "حصر لالطالع فقط، يقوم النظام من خالله بعرض نسبة الكمية التي تم تنفيذها طبقا

 ميات" التي تم إصدارها حتى اآلن من إجمالي الكمية المتعاقد عليها للبند المقابل.الك

 وحدةتكلفة ال 

تحليلية(، كما الكروت ال –عقد المشروع  –المقايسة  –تكلفة الوحدة الحالية كما تم تحديدها مسبقاً )كراسة الشروط 

 يمكن للمستخدم تغييرها بالطبع.

 إجمالي التكلفة 

 تكلفة الوحدة.× البند المقابل  حاصل ضرب كمية

 الكمية المكلفة 

 ابقة بها.، والتي لم يتم إصدار مستخلصات سسندات حصر التكاليفكمية البند المقابل التي تم تكلفتها من خالل 

 . من سندات حصر التكاليف السابقة للمستخلص FIFOبطريقة  ايتم حسابهالحظ أن الكمية المكلفة 

 الفعلية التكلفة 

ات ها مستخلصوالتي لم يصدر ب –للبند المقابل حتى االن   –من خالل سندات حصر تكاليف  –التكلفة التي تم حصرها 

 باطنومستخلصات مقاولين ال تكاليف صرف الخامات وفواتير شراء المستلزمات سابقة. هذه التكلفة متمثلة في

خاص بسندات يمكنك قراءة الشرح ال المستخلص الحالي.المعتبرة ب حصر التكاليفبسندات  والغرامات وتكلفة العمالة

 التكلفة لمزيد من التوضيح.

 لتوضيح هذين الحقلين. نفترض المثال التالي:

التكلفة الكلية  من هذا البند وبالتالي تكون 1لكمية  5بتكلفة  100تم إصدار سند حصر تكاليف لكمية من البند تساوي 

 500=  5×  100هي 

ذا البند همن  1لكمية  7بتكلفة تساوي من نفس البند  أخرى 50ار سند حصر تكاليف لكمية تساوي إصدبعد ذلك وتم 

 . 700=  7×  100وبالتالي تكون التكلفة الكلية هي 

 150، وحالة أكثر من مائة حتى 100حالة حتى  الكمية  هناك حالتان لتكلفة كمية المستخلص

 الحالة األولى

 من هذا البند، يكون الحساب كالتالي: 100مستخلص بكمية تساوي  -

 100الكمية المكلفة = 

 (100)ستكون التكلفة بهذه الطريقة ألي كمية أقل من أو يساوي   1000=  10×  100التكلفة الفعلية = 

 

 الحالة الثانية

 من هذا البند، يكون الحساب كالتالي: 120مستخلص بكمية تساوي 

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 99 

 

 120الكمية المكلفة = 

 1140=  140+  1000=  7×  20+  10×  100الفعلية = التكلفة 

 من هذا البند تكون كالتالي: 30في هذه الحالة عند إصدار مستخلص آخر بكمية 

 30الكمية المكلفة = 

 210=  7×  30التكلفة الفعلية = 

 وحدة 

مستند الفذة أو من دد برأس الناالمشروع المح عقد . يقوم النظام باستحضار هذه الوحدة منالبند المقابلالخاصة ب وحدةال

 ا بالطبع.عليه، ويمكن للمستخدم تغييره بناءً " الذي تم إصدار المستخلص بناًء على"الذي تم استخدامه بالحقل 

 وحدةسعر ال 

 بالطبع. المقابل كما تم تحديده بعقد المشروع المستخدم، ويمكن للمستخدمين ذوي الصالحية تغييرهسعر الوحدة 

مرحلة الحالية البند الحالي مقسم على أكثر من مرحلة فسوف يقوم النظام بحساب هذا السعر من خالل نسبة الإذا كان 

 من البند المقابل، كما تم تعريفها بملف مجموعة مراحل.

 األسعار )نسبة المرحلة من السعر( 

 ً عر مرحلة البند الحقل بعرض نسبة س على أكثر من مرحلة، يقوم النظام من خالل هذا عندما يكون البند المقابل مقسما

 .من خالل ما تم تعريفه بسجل مجموعة مراحل الخاص بالمرحلة الحالية

 لحقل.%" بهذا ا100إذا كان البند المقابل غير مقسم على أكثر من مرحلة، فسوف يقوم النظام بعرض النسبة "

 األسعار )سعر الوحدة األصلي( 

 فها بعقد المشروع، ويمكن للمستخدم تغييرها بالطبع.سعر وحدة البند المقابل كما تم تعري

 األسعار )السعر الكلي( 

السعر الكلي للبند المقابل )أو المرحلة الحالية(، حيث يقوم النظام بحساب هذا السعر من خالل حاصل ضرب )الكمية 

 سعر الوحدة(× الحالية 

 مثال توضيحي ألسعارالبنود مقسمة على ثالثة مراحل

( 40(، وسعر البند المقابل هو )5، 15، 80بالصورة، مثال على بند قد تم تقسيمه إلى ثالثة مراحل بالنسب )الحظ 

 كما تم تحديده بعقد المشروع حيث قام التنظام بحساب سعر الوحدة الحاص بكل مرحلة كالتالي:

 640=  32×  20، السعر الكلي للمرحلة األولى = 32= 100\80×  40سعر الوحدة بالمرحلة األولى 

 72=  6×  12، السعر الكلي للمرحلة األولى = 6= 100\15×  40سعر الوحدة بالمرحلة الثانية 

 640=  2×  30، السعر الكلي للمرحلة األولى = 2= 100\5×  40سعر الوحدة بالمرحلة الثالثة 
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 قيمة األعمال 

لك المستخلص ذالمستخلصات الصادرة حتى اآلن بما في قيمة ما تم تنفيذه حتى اآلن. أي قيمة البند المقابل بمجموع 

 الحالي.

 اإلضافات من الشروط 

 االستقطاعات من الشروط 

 .كل بندبالشروط على مستوى من خالل هذين الحقلين يمكن إظهار إجمالي اإلضافات واالستقطاعات الخاصة 

 الصافي بعد اإلضافات واإلستقطاعات 

 .كل بندالشروط المتعلقة بستقطعات الخاصة بمت والصافي قيمة البند بعد حساب اإلضافا

 نسبة المحاسبة 

سبة" بالباب نسبة المحاسبة الخاصة بالبند المقابل. للتعرف على مفهوم نسبة المحاسبة، راجع الفقرة "نسبة المحا

تعمال نسبة المحاسبة" . هذا الحقل لن يظهر بالتفاصيل إال إذا تم تعليم الخيار "اس" مفاهيم أساسية –سندات المقاوالت "

 بإعدادات المقاوالت.

 فرق سعر الوحدة 

 هذا الحقل ال يظهر بتفاصيل النافذة إال إذا تم تعليم الخيار "استخدام فرق سعر الوحدة". 

فس البند نيقوم النظام من خالل هذا الحقل بعرض فرق السعر بين سعروحدة البند في المستخلص الحالي وسعر وحدة 

 لباقي بحيث يتم محاسبة المقاول على جميع المستخلصات بنفس سعر المستخلص األخير.في المستخلص ا

 )نسبة، قيمة( 1خصم  

من خالل   ين ذوي الصالحيةيمكن للمستخدمالتخفيض الخاص بالبند المقابل كما تم تعريفه بعقد المشروع الحالي. 

 هذين الحقلين تحديد خصم خاص بالبند المقابل أو بمرحلة البند المقابل.

 ضريبة مبيعات )%، القيمة( 

 )%، القيمة( 2ضريبة مبيعات  

 مقابل.يمكن للمستخدم من خالل هذين الحقلين تحديد ضريبة مبيعات خاصة بالبند المقابل أو بمرحلة البند ال

ضرائب  المطبقة بمجرد استخدام الزر "احتساب الضرائب"، وذلك عند تحديد نسبةسيقوم النظام بإدراج الضرائب 

 محددة بعقد المشروع المدرج برأس المستند.

 الصافي 

 صافي إجمالي السعر الخاص بالبند المقابل بعد االخذ في االعتبار الخصم والضريبة المطبقة.

 القيمة المستحقة 

 قة(.النسبة المستح× حاصل ضرب )قيمة الصافي 

 وصف البند 
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رسانة، خمن خالل هذا القسم يمكن للمستخدم إدراج أي تصنيف خاص بالبند. مثال على ذلك أن يكون البند أعمال 

 فيتم إدراج النص "أعمال خرسانة الدور األول"، "أعمال خرسانة الدور الثاني"، وهكذا.

 مالحظات 

 للبند المقابل.يمكن للمستخدم من خالل هذا الحقل إدخال أي ملحوظة نصية 

 تجميع الشروط
 هذا القسم يحتوي على زر واحد لتجميع الشروط المنطبقة على الصنف آلياً.

 تجميع الشروط 

ن النظام أعند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بتطبيق جميع الشروط التي تنطبق على المستخلص الحالي. بمعنى 

إذا  المستخلص الحالي، وذلك بحسب نوع المستخلص. فمثالً سوف يقوم بتطبيق الشروط الموجودة بالمشروع على 

الخاصة  كان المستخلص من النوع "مبدئي" فسوف يقوم النظام بتطبيق الشروط المعرفة بعقد المشروع المستخدم و

 اري. بالمستخلص المبدئي، إن وجدت. كذلك الحال مع الشروط الخاصة بالمستخلص الختامي أو مع المستخلص الج

ظام بتطبيق سيقوم الن ،ند وجود شروط معرفة بعقد المشروع والتي تم تعريفها على أنها مرتبطة بنسبة إتمامكذلك ع

 هذه الشروط عندما تصل نسبة كميات المستخلصات بالمشروع إلى هذه النسبة.

 قد تكون هذه الشروط مرتبطة بقيمة غرامات على المقاول مع المستخلص الحالي.

م على أو قد تكون مرتبطة بقيمة غرامات أو بقيمة تمويلية  )دفعات مقدمة أو دفعات أخرى( أو صرف مواد خا 

 مقاول الباطن وذلك في حالة مستخلص مقاول باطن.

 

 جدول اإلضافات واإلستقطاعات
لى الزر الضغط عسيقوم النظام بإدراج قيم الشروط المنطبقة على المستخلص الحالي، فور  ،من خالل هذا الجدول

  بهذا الكتاب.ملف الشروط القياسية الشروط القياسية بالمقدمة و راجع "تجميع الشروط".

 كود البند 

شروع، حيث كود البند الخاص بالشرط المقابل، وذلك حينما يكون الشرط مرتبط ببند محدد كما تم تعريفه بعقد الم

ً فور استخدام  دراج كود البند الزر "تجميع الشروط". يسمح النظام للمستخدم بإسيقوم النظام بإدراج كود البند آليا

 يدوياً.

و بنسبة الحظ أن الشرط ليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً ببند محدد، فيمكن أن يكون مرتبطاً بالمستخلص ككل، أ

 إتمام محددة، وبالتالي لن يقوم المستخدم بإدخال بند بهذا الحقل.

 الشرط 

خلص المنطبق على المستخلص، حيث سيقوم النظام بإدراج الشروط المنطبقة على المستهذا الحقل خاص بالشرط 

ام بإدراج الشروط سمح النظيعلى ما تم تحديده بعقد المشروع المستخدم.  آلياً فور استخدام الزر "تجميع الشروط" بناءً 

 يدوياً. اقيمتهوتحديد 

 نصي  الشرط 

ذه هالحقل عند اختيار أي شرط تم تعريفه كشرط نصي بملف الشروط القياسية. راجع يمكن إدراج أي نص بهذا 

 النقطة بملف الشروط القياسية. 

 المرحلة 
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 مرحلة يدوياً.المرحلة الخاصة بالشرط المقابل كما تم تحديدها بملف الشروط القياسية، كما يسمح النظام بتحديد ال

 القيمة )إضافة،خصم(  

مة المستخلص . سيقوم النظام بإدراج قيمة الشرط فور استخدام الزر "تجميع الشروط" وفقاً لقيقيمة الشرط المقابل

ي. فاإلضافة واإلعدادات الخاصة بهذا الشرط، حيث يتم تحديد اتجاه الشرط )إضافة أو استقطاع( بملف الشرط القياس

ستقطاع أن . بينما يعني االمة المستخلصإضافتها على قيتعني أن العميل سيتحمل قيمة هذا الشرط، وبالتالي سيتم 

 .خصمها من قيمة المستخلصسيتم المقاول هو الذي سيتحمل قيمة هذا الشرط وبالتالي 

 أخرى -االجماليات  

ى". يعني تظهر قيمة الشرط بالحقل أخرى حينما يتم إعداد الشرط بملف الشروط القياسية على أنه من النوع "أخر

 ثالً.ملنوع أخرى أي أنه سيتم تحميل قيمة الشرط على طرف ثالث كتأمينات العمال تحديد الشرط على أنه من ا

 اإلجمالي 

 القيمة الكلية لإلضافات واالستقطاعات واإلجماليات األخرى.

 خطاب الضمان 

ً بخطاب ضمان لتن فيذ يمكن ربط أحد الشروط بخطاب ضمان محدد، حيث يكون المقاول أو مقاول الباطن مطالبا

المقدمة مثالً  وهذا عادة يكون في الشروط التي سيتم تمويل المقاول أو مقاول الباطن بقيمة مادية كالدفعة، طالشرو

 ة.والتي قد يشترط العميل فيها الحصول على خطاب ضمان وذلك لضمان حقه في استرداد قيمة الدفعة المقدم

 سند الشرط 

 هو أحد المستندات التالية:ون هذا المستند حالة إدراج سند شرط، سيكالسند المرتبط بالشرط الحالي. 

 .لص، في حالة إصدار سند غرامة على مقاول المستخ سند غرامة عقد مشروع، أو سند غرامة عقد مقاول باطن

صدار سند وفي هذه الحالة يتم خصم الغرامة من خالل المستخلصات. راجع سند الغرامة بهذا الكتاب. في حالة إ

ة . راجع سند الغراممقاول البطن مستخلصاتيتم خصم الغرامة من خالل ، باطنمقاول مستخلص غرامة على 

 .هذه الحالة خاصة بالمستخلصات العادية التي نحن بصددها ومستخلصات مقاول الباطنبهذا الكتاب. 

 وذلك طن بايتم خصم قيمة الدفعات من مقاول ال. ىسند دفعات مقاول باطن مقدمة، أو سند دفعات مقاول باطن أخر

 راجع هذين المستندين بهذا الكتاب. أن يكون المستتخلص هو مستخلص مقاول باطن. ةفي حال

  خلص أن يكون المستت ةوذلك في حالسند صرف خامات مقاول باطن. يتم خصم قيمة الخامات من مقاول الباطن

 راجع هذا المستند بهذا الكتاب. هو مستخلص مقاول باطن.

 مالحظات 

سبة يمكن إدراجها بهذا الحقل خاصة بالشرط المقابل. تفيد هذه الملحوظة بالتقارير وفي أغراض أي ملحوظة منا

 البحث والمطالعة.
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 مفاهيم أساسية – مقاوالت الباطن
ومستخلصات ة تنفيذات يدعم نما نظاماً كامالً لمقاوالت الباطن بحيث يمكن إسناد أحد المشاريع أو أحد البنود لمقاول باطن مع متابع

األصلي حيث يتم  يعمل نظام مقاوالت الباطن بطريقة مشابهة لنظام المقاوالتمع العميل أو مع مقاول الباطن.  هذا المشروع سواءً 

ي مقاوالت فإصدار عقد مشروع ومن ثم يتم إصدار سندات حصر الكميات والمستخلصات حتى يتم إنهاء المشروع ولكن يكون العميل 

فيما لمقاول األصلي. اول األصلي ويكون المقاول هو مقاول الباطن نفسه. يقوم مقاول الباطن بتنفيذ بند أو بعض بنود الباطن هو المقا

بذة عن مستندات سنقوم بإعطاء نفي هذه المفاهيم األساسية،  مقاوالت الباطن بنما.باهيم األساسية الخاصة فيلي سنقوم بشرح الم

ل الباطن طن وحصر الكميات ومستخلص مقاول الباطن، وغير ذلك. للتعرف على مستندات مقاومقاول الباطن مثل عقد مقاول البا

الباب بالتعرض  ثم سنقوم بعد هذاالتي لها ما يناظرها بمستندات المقاوالت، يمكن الرجوع إليها بمستندات المقاوالت العادية. 

 للمستندات الخاصة بمقاول الباطن فقط.

 الباطن مقاول عقد
 محددبمشروع أو عميل  يوفر النظام مستنداً خاصاً بعقد مقاول الباطن شبيهاً تماماً بعقد المقاوالت األصلي مع العميل من حيث الربط

عتبر بمثابة فواتير تغير أن مقاول الباطن هو الذي يقوم بالمقاولة لصالح المنشأة ولذلك فالمستخلصات الخاصة بعقد المشروع األصلي 

ً زممل يكون المقاول األصليا المستخلصات الخاصة بعقد مقاول الباطن تعتبر بمثابة فواتير مشتريات حيث مبيعات بينم يمة قبسداد  ا

 المقاولة لمقاول الباطن.

ة إضافة لعقد ينتهج عقد مقاول الباطن نفس النهج الخاص بعقد المقاوالت األصلي حيث يمكن ربطه بكراسة شروط أو بمستند مقايس

سمح بعقد مقاولة ياألصلي، كما يمكن تعريف مجموعة مراحل ليتم تنفيذ العقد على عدة مراحل. إضافة إلى ذلك فإن النظام المقاولة 

يمكن أيضاً  ولة.بإصدار عقد رئيسي تتبعه عدة عقود ملحقة بحسب ما تقتضيه طبيعة المقا –كما هو الحال بالعقد األصلي  –الباطن 

 ياسية مع مستندات مقاول الباطن.قم تعريفها بملف الشروط التطبيق الشروط القياسية التي ت

 كيفية الربط بين عقد مقاولة الباطن مع عقد المقاولة األصلي
اً في ذلك جميع يمكن ربط عقد مقاول الباطن بعقد المقاولة األصلي حيث يمكن إسناد كل المقاولة الموجودة بالعقد األصلي متضمن

كن أن يكون عقد المقاولة أيضاً ربط عقد مقاولة الباطن بعدة بنود دون غيرها بعقد المقاولة األصلي كما يم البنود الخاصة بالعقد. يمكن

لى أكثر من عقد مقاول فإن النظام يسمح بتقسيم أحد بنود المشروع ع ،مرتبطاً ببند واحد فقد من بنود االعقد الرئيسي. عالوة على ذلك

 باطن.
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األصلي بالعقد الباطن ليقوم النظام بسرد جميع بنود العقد األصلي داخل صفحة البنود الخاصة بالعقد الباطن يتم تحديد عقد المقاولة 

 ليختر منها المستخدم البنود الخاصة بعقد مقاول الباطن.

 تم ربط بندين لمقاول الباطن ببند واحد لبند مشروع رئيسي

 مستندات مقاوالت الباطن
مقاوالت الباطن تنتهج نفس النهج الخاص بمستندات المقاوالت األصلية، حيث يوفر النظام مستندات يوفر النظام مستندات خاصة ب

ً كتلك الموجودة بنظام المقاوالت األصلية غير أن تلك المستندات يتم  مقايسة وكراسة شروط وحصر كميات ومستخلصات تماما

 هي العميل.فيها  المقاول األصليكون يإصدارها لصالح مقاول الباطن بحيث 

 متابعة التنفيذات والمستخلصات
تقوم المنشأة بحصر الكميات التي قام مقاول الباطن بتنفيذها عن طريق مستند حصر الكميات التي تم إصدارها بواسطة مقاول الباطن 

ك بحصر الكميات وإصدار على ذل بناءً على المستخلصات الخاصة بمقاول الباطن لتقوم المنشأة  بناءً كما تقوم بسداد قيمة المقاولة 

وبالطبع سندات حصر الكميات هي سندات اختيارية، ويمكن إصدار مستخلصات الباطن  المستخلصات الخاصة بالعميل مباشرة.

 مباشرة بدون سندات حصر.

 متابعة كميات البنود بمستندات التنفيذات
اً بالكمية التي تم إسنادها إليه ولن يستطيع تجاوزها إال بنسبة عند إسناد أحد بنود المقاولة لمقاول باطن، سيكون مقاول الباطن ملتزم

السماحية التي تم تحديدها من قبل المنشأة بعقد المقاولة الباطن، وبالتالي فسوف يكون مقاول الباطن عند إصدار مستندات حصر 

 الكميات مقيداً بالكمية المسندة إليه.

 متابعة المستخلصات
متابعة سداد المقاوالت التي تم إسنادها لمقاول  للمقاول األصلييمكن  ،ات الخاصة بمقاول الباطنعن طريق مستندات المستخلص

لهذه الكميات بالمستخلصات  تحديد السعر المناسبالباطن، وبالتالي التعرف أوالً بأول على تكلفة الكميات التي تم إنجازها ومن ثم 

لنظام بتعديل السعر بالمستخلصات بحيث يختلف عن السعر المبدئي الذي تم تحديده التي سيتم إصدارها للعميل، حيث يسمح االرئيسية 

 بعقد المقاولة ليتوائم مع ظروف السوق.
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 سندات المقاوالت ومقاوالت الباطناستقاللية العمل بكل من 
اوالت المتعلقة يدة بين المقالباطن هو أداة الربط الوحمقاول عند إصدار عقد مقاولة مشروع باطن لعقد مقاولة محدد، يكون عقد 

قد تم حصرها أيضاً مع  لك المتعلقة بمقاول الباطن، فلن يقوم النظام بالتأكد من أن الكميات التي تم حصرها للعميلتبالعميل مباشرة و

خلصات المتعلقة مستمقاول الباطن كذلك فإن المستخلصات الخاصة بالعميل والمتعلقة بعقد المقاوالت األصلي ليس لها ارتباط بتلك ال

اصة بالعميل ليس لها حرية تحديد الكميات بكال النظامين، كذلك الحال فالمستخلصات الخبمقاول الباطن، وإنما سيترك النظام للمنشأة 

ء ن بالرغم من انتهاعالقة بتلك المتعلقة بمقاول الباطن، كما يمكن االستمرار بإصدار التنفيذات والمستخلصات الخاصة بالعقد الباط

بالمقاول األصلي  ولكن بالطبع يمكن مقارنة  تنفيذات ومستخلصات مقاول الباطن بتلك الخاصة عقد المقاولة الخاص بالعميل والعكس.

 عن طريق التقارير.

 دفعات مقاول الباطن
. يوفر النظام صليإلنجاز البنود المسندة إليه من المقاول األ عينيأو  ماديفي بعض األحيان يكون مقاول الباطن في حاجة لتمويل 

 عدة مستندات لهذا الغرض وهي كالتالي:

 سندات التمويل المادي 

 يوفر النظام المستندين التاليين لتمويل مقاول الباطن مادياً وهما كالتالي:

 ها من يتم إصدار هذا السند كدفعة مقدمة لمقاول الباطن ليتم بعد ذلك خصم ول باطن مقدمة:سند دفعات مقا

 مستخلصات مقاول الباطن.

   صمها من يتم إصدار هذا السند ألي سبب لمقاول الباطن ليتم أيضاً بعد ذلك خ :أخرىسند دفعات مقاول باطن

 مستخلصات مقاول الباطن.

 سندات التمويل العيني 

ً بالتعامل مع الخامات المصروفة لمقاويوفر النظام المستندين  ل الباطن وهما التاليين لتمويل مقاول الباطن عينيا

 كالتالي:

 دة إليهلصرف خامات لمقاول الباطن إلنجاز البنود المسنيتم إصدار هذا السند  :سند صرف خامات مقاول باطن 

 .ليهليتم خصمها الحقاً من مستحقات المقاول الباطن بالمستخلصات الصادرة إ

 لمقاول الباطن والفائ :سند مردود خامات مقاول باطن ً ضة عن وذلك لرد بعض الخامات التي تم صرفها سابقا

 .حاجته ومن ثم إضافتها لمستحقات مقاول الباطن عن طريق المستخلصات الصادرة إليه

ستحقة لمقاول فة( القيم المفي كل الحاالت السابقة سواًء بمستندات التمويل المادي أو العيني، يمكن خصم )أو إضا

دة عرق حيث يمكن سدادها عن طريق المستخلص التالي، أو المستخلص النهائي أو تقسيطها على الباطن بعدة ط

 مستخلصات تالية.
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 مستند االعمال الهندسية اليومية
هذا المستند ليس له أي تأثيرات  الباطن.هذا المستند يمكن استخدامه لتسجيل أي أعمال هندسية خاصة بعقد المشروع أو عقد مقاول 

 يمكن استخدامه في إطالق التقارير.محاسبية وإنما 

 األعمال الهندسية اليوميةنافذة مستند 

كما هو واضح بالصورة، يتم تعريف عقد المشروع أو عقد مقاول الباطن، ثم تسجيل األعمال اليومية أو أعمال اليوم التالي في صيغة 

 أي مالحظات ألي من بنود عقد المشروع المستخدم.نصية مع إدراج 

يقوم النظام بعرض مستند االعمال الهندسية اليومية كمستند مرتبط بعقد مقاول الباطن، كما يمكن إظهار األعمال الهندسية المتعلقة 

 بأحد المشاريع عن طريق تصميم تقارير لهذا الغرض.
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 الصفحة الرئيسية – مستند السركي
نافذة "مستند السركي" يمكن ربط أجور العمال والموظفين ببنود المشروع. راجع الفقرة "مستند السركي" بالمفاهيم األساسية من خالل 

 بهذا الكتاب.

 نافذة مستند السركي

 المعلومات األساسية
حدد التأثير المحاسبي( باإلضافة من خالل هذا القسم يتم إدراج المعلومات األساسية الخاصة بالمستند مثل الدفتر والتوجيه )والذي ي

 لكود عقد المشروع وغير ذلك.

 يقوم النظام آلياً بإدراج إجمالي تكاليف العمال المدرجة بتفاصيل المستند بالحقل "إجمالي التكاليف".

د سركي جديد لنفس يقوم النظام آلياً أيضاً بإصدار رقم مستند السركي بالحقل "رقم مستند السركي" حيث يزداد هذا الرقم لكل مستن

 عقد المشروع.

 

 التفاصيل

 من خالل هذا القسم يتم إدراج تفاصيل عمل العمال بالمشروع والمراد هنا تسجيل التفاصيل المالية لتحميل تكلفة العمالة على المشروع.

فة العمل الخاصة به، كما يمكن كما هو موضح بالصورة، يتم إدراج بيانات العامل كعدد األيام وأجر كل يوم ليقوم النظام بحساب تكل

 إدراج مستقطعات لألجر. يسمح النظام أيضاً بإدراج ذمة العامل بتفاصيل المستند للتأثير عليه محاسبياً من خالل التوجيه.
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 توزيع التكلفة

 

دول التفاصيل والذي تم شرحه من خالل هذه النافذة يتم تحديد أكواد بنود المشروع التي سيتم التأثير عليها بتكلفة العمالة المدخلة بج

 سابقاً بنفس النافذة.

أنه تم االكتفاء بإدخال كود البند والبند القياسي فقط، ولكن يمكن من خالل هذا الجدول التأثير بالتكلفة على بنود الكارت  حظال

 التحليلي إن وجد أو أي من بنود الموازنات التقديرية أو التنفيذية كما هو موضح.

ً للتكاليف التي تم  جبالحظ أنه ي أن يكون مجموع األجور التي تم إدخالها على أي من البنود المعرفة بجدول التفاصيل مساويا

 تحميلها على نفس البند بجدول توزيع التكلفة. حيث لن يسمح النظام بغير ذلك.

المستخدمة ومن ثم التأثير على تكلفة سيقوم النظام باستحضار تكلفة العمال بمستند حصر التكاليف والتأثير على تكلفة البنود 

 المشروع ككل.
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 صفحة الغرامات– مستند السركي
ن استحضرهم مقاول الباطن في بعض التلفيات، ومن ثم يتم تحميل مقاول الباطن بتكلفة بعض األحيان قد يتسبب العمال الذيفي 

بالعمالة، وربط أي منها بأي من البنود القياسية للمشروع وأي ه الصفحة تسجيل الغرامات المرتبطة ذلذلك يمكن من خالل ه .الخسائر

 بنود أخرى مثل البنود التحليلية أو بنود الموازنات.

 نافذة مستند السركي

 .رامة لخصمها الحقاً من المستخلصات، راجع نافذة الغرامة بهذا لكتابغللتعرف على كيفية تسجيل 
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 مستند بيان معدات
يمكن تسجيل تكلفة المعدات المستخدمة بأي من مشاريع المقاول أو مقاول الباطن ومن ثم يمكن التعرف على من خالل هذا المستند 

 .تكلفة تشغيل اآلالت )أو استئجارها( من خالل التقارير بأي من المشاريع المختلفة

 بيان معداتمستند 

 المعلومات األساسية
 سية مثل عقد المشروع والمهندس المسئول وذمة المستند وغير ذلك.من خالل رأس المستند، يتم إدراج المعلومات األسا

المعدات المستخدمة )أو المستأجرة( أهم هذه المعلومات هو توجيه المستند والذي يتم من خالله تحديد التأثير المحاسبي الخاص بتكلفة 

 حيث يمكن التأثير على المورد أو مقاول الباطن أو غير ذلك.

 تفاصيل المستند
ا هو واضح من خالل الصورة، من خالل تفاصيل المستند، يتم تسجيل بيان نصي لكل آلة )معدة( مستخدمة باإلضافة لتسجل كم

آلة رفع مثالً( وساعات العمل الخاصة بكل آلة، والموقع باإلضافة إلى  12معلومات  خاصة بكل آلة مستخدمة مثل عدد كل آلة )

 التالي:

 تكلفة اآللة 

الحقل، يتم تسجيل التكلفة الخاصة بكل آلة، حيث سيقوم النظام بتجميع هذه التكاليف للتأثير على الحسابات من خالل هذا 

 المحددة بتوجيه المستند.

 الذمة 

يمكن تحديد ذمة خاصة بكل آلة مستخدمة للتأثير على هذه الذمم محاسبياً بصورة مستقلة لكل ذمة. حيث يمكن أن 

 بمقاول باطن مختلف.تكون كل ذمة خاصة بمورد أو 
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 مستند دفعات مقاول باطن مقدمة
كقيمة يتم صرفها لمقاول الباطن ليتم خصمها الحقاً من خالل  من خالل هذا المستند، يمكن تسجيل مستند دفعات مقاول باطن مقدمة

 ". أساسيةمفاهيم  –مقاوالت الباطن  المستخلصات الصادرة له. راجع الفقرة "دفعات مقاول باطن" بالباب "

 دفعة مقاول باطن مقدمةنافذة 

 المعلومات األساسية
المعلومات الخاصة بالدفعة المقدمة لمقاول الباطن. كما هو موضح بالصورة. أهم هذه المعلومات التي  من خالل هذا القسم يتم إدراج

 :تحتاج إلى توضيح، هي كالتالي

 طريقة الدفع 

يقة الدفع التي سيتم بها خصم قيمة الدفعة المقدمة من المستخلصات هذا الحقل عبارة عن قائمة وهي تتضمن طر

 الصادرة. يدعم النظام طرق الدفع التالية:

 :المصروفة لمقاول  الدفعة المقدمةعند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة  أول مستخلص تالي

 الباطن بهذا المستند من أول مستخلص تالي لهذا المقاول.

 المصروفة لمقاول  الدفعة المقدمةعند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة  :الختاميستخلص الم

 الباطن بهذا المستند من المستخلص الختامي لهذا المقاول.

 :المصروفة الدفعة المقدمة عند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة  قيمة ثابتة مع كل مستخلص تالي

الدفعة المقدمة بهذا السند من خالل خصم قيمة ثابتة من كل مستخلص تالي لمقاول الباطن حتى يتم خصم كل قيمة 

 ".ةالمصروفة. هذه القيمة يتم تحديدها من خالل الحقل "مبلغ الدفع

 :المصروفة بهذا الدفعة المقدمة عند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة  نسبة مع كل مستخلص

المصروفة. الدفعة المقدمة السند من خالل خصم نسبة من كل مستخلص تالي لمقاول الباطن حتى يتم خصم كل قيمة 

 ".ةهذه النسبة يتم تحديدها من خالل الحقل "نسبة الدفع

 ةنسبة الدفع 
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تي سيتم خصمها تحديد النسبة الهذا الحقل يكون متاحاً فقط عند اختيار الخيار "نسبة مع كل مستخلص"، حيث يتم فيه 

 من مستخلصات مقاول الباطن.

 مبلغ الدفعة 

التي  القيمةد هذا الحقل يكون متاحاً فقط عند اختيار الخيار "قيمة ثابتة مع كل مستخلص تالي"، حيث يتم فيه تحدي

 سيتم خصمها من مستخلصات مقاول الباطن.

 الشرط 

حيث سيتم  –ية راجع ملف الشروط القياس –أحد الشروط القياسية المعرفة ب مستند الدفعة المقدمةالبد من ربط مستند 

 من خالل جدول الشروط بمستند المستخلص. الدفعةخصم قيمة 

 كود البند 

قاول الباطن ممشروع يمكن ربط مستند الدفعة المقدمة بكود بند محدد بحيث يتم تحميل القيمة على بند محدد من بنود 

 بمستخلص مقاول الباطن.ن ثم سيتم تحميلها على هذا البند بجدول الشروط دون غيره من البنود وم

 إجمالي المدفوع 

 الحالي. ةالدفعة المقمهذا الحقل خاص بعرض إجمالي القيم التي تم خصمها من المستخلصات والمتعلقة بقيمة سند 

 المتبقي 

لباطن من اوما تم خصمه من مستخلصات المقاول  المبلغ اإلجمالي للدفعة المقدمةهذا الحقل خاص بعرض الفرق بين 

 هذا المستند.ب الدفعة المعرف مبلغ قيمة

 الدفعة المقدمةرقم سند  

ب عددي حيث يأخذ الحالي بترتي الدفعة المقدمةهذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خالله بإدراج رقم سند 

 كذا.، وه2الرقم لنفس عقد مقاول الباطن ، وثاني مستند 1 لعقد مقاول الباطن الرقم دفعة مقدمةأول مستند 

 المعلومات األساسية
بالمستخلصات، الجدول التالي يوضح دفعتين تم دفعهما  الجدول، يقوم النظام بعرض الدفعات التي تم خصمها بالفعلمن خالل هذا 

 عن طريق مستخلصين لنفس سند "دفعة مقاول باطن مقدمة".
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 مقاول باطن أخرىمستند دفعات 
كقيمة يتم صرفها لمقاول الباطن ليتم خصمها الحقاً من خالل  أخرىمن خالل هذا المستند، يمكن تسجيل مستند دفعات مقاول باطن 

 ". مفاهيم أساسية –مقاوالت الباطن  المستخلصات الصادرة له. راجع الفقرة "دفعات مقاول باطن" بالباب "

 أخرىدفعة مقاول باطن نافذة 

 المعلومات األساسية
المقدمة لمقاول الباطن. كما هو موضح بالصورة. أهم هذه األخرى يتم إدراج المعلومات الخاصة بالدفعة  ،من خالل هذا القسم

 المعلومات التي تحتاج إلى توضيح، هي كالتالي:

 طريقة الدفع 

من المستخلصات  األخرىمة الدفعة هذا الحقل عبارة عن قائمة وهي تتضمن طريقة الدفع التي سيتم بها خصم قي

 الصادرة. يدعم النظام طرق الدفع التالية:

 :المصروفة لمقاول  األخرىعند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة الدفعة  أول مستخلص تالي

 الباطن بهذا المستند من أول مستخلص تالي لهذا المقاول.

  المصروفة لمقاول  األخرىعند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة الدفعة  :الختاميالمستخلص

 الباطن بهذا المستند من المستخلص الختامي لهذا المقاول.

 :األخرىعند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة الدفعة  قيمة ثابتة مع كل مستخلص تالي 

خصم قيمة ثابتة من كل مستخلص تالي لمقاول الباطن حتى يتم خصم كل قيمة  المصروفة بهذا السند من خالل

 المصروفة. هذه القيمة يتم تحديدها من خالل الحقل "مبلغ الدفعة". األخرىالدفعة 

 :المصروفة بهذا  األخرىعند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة الدفعة  نسبة مع كل مستخلص

المصروفة.  األخرىصم نسبة من كل مستخلص تالي لمقاول الباطن حتى يتم خصم كل قيمة الدفعة السند من خالل خ

 هذه النسبة يتم تحديدها من خالل الحقل "نسبة الدفعة".

 ةنسبة الدفع 
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تي سيتم خصمها هذا الحقل يكون متاحاً فقط عند اختيار الخيار "نسبة مع كل مستخلص"، حيث يتم فيه تحديد النسبة ال

 مستخلصات مقاول الباطن. من

 مبلغ الدفعة 

التي  القيمةد هذا الحقل يكون متاحاً فقط عند اختيار الخيار "قيمة ثابتة مع كل مستخلص تالي"، حيث يتم فيه تحدي

 سيتم خصمها من مستخلصات مقاول الباطن.

 الشرط 

حيث  –ة جع ملف الشروط القياسيرا –بأحد الشروط القياسية المعرفة  دفعات مقاول الباطن األخرىالبد من ربط 

 من خالل جدول الشروط بمستند المستخلص. الدفعةسيتم خصم قيمة 

 كود البند 

مقاول مشروع د بكود بند محدد بحيث يتم تحميل القيمة على بند كود بند محدد من بنو األخرىيمكن ربط مستند الدفعة 

 ن.البند بجدول الشروط بمستخلص مقاول الباط الباطن دون غيره من البنود ومن ثم سيتم تحميلها على هذا

 إجمالي المدفوع 

 .هذا الحقل خاص بعرض إجمالي القيم التي تم خصمها من المستخلصات والمتعلقة بقيمة سند الصرف الحالي

 المتبقي 

لباطن وما تم خصمه من مستخلصات المقاول ا األخرىهذا الحقل خاص بعرض الفرق بين المبلغ اإلجمالي للدفعة 

 من قيمة مبلغ الدفعة المعرف بهذا المستند.

 األخرىرقم سند الدفعة  

عددي حيث  الحالي بترتيب األخرىهذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خالله بإدراج رقم سند الدفعة 

 ، وهكذا.2وثاني مستند لنفس عقد مقاول الباطن الرقم  ،1لعقد مقاول الباطن الرقم  أخرىيأخذ أول مستند دفعة 

 المعلومات األساسية
من خالل هذا الجدول، يقوم النظام بعرض الدفعات التي تم خصمها بالفعل بالمستخلصات، الجدول التالي يوضح دفعتين تم دفعهما 

لنفس سند "دفعة مقاول باطن أخرى". ثالثة مستخلصاتعن طريق   
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 خامات مقاوالتمستند صرف 
ألحد مشاريع  من خالل هذا المستند، يتم تسجيل الخامات التي تم صرفها والتي تعبر عن أصناف تم صرفها بالفعل من المخازن

 نافذة على المعلومات التالية:هذه الحتوي ت. هذه الخاماتالخاصة بالمقاوالت وذلك بغرض تحميل هذا المشروع بالتكلفة 

 التنافذة صرف خامات مقاو

 المعلومات األساسية
 . أهم هذه المعلومات هي كالتالي:صرف المواد الخامبمن خالل هذا القسم يتم إدراج  المعلومات األساسية الخاصة 

 توجيه المستند 

 .التوجيه الخاص بسند صرف الخامات والذي يتم فيه ضبط الكثير من إعدادات المستنديتم إدراج  ،من خالل هذا الحقل

مستند صرف الخامات الحالي هو تحديد الدفتر والتوجيه الخاصين بسند الصرف المخزني الناتج توجيه أهم إعدادات 

ند ستخزين، يقوم النظام بإصدار البمجرد يمكن ضبط سند صرف الخامات بحيث أنه سند صرف الخامات، حيث أنه 

ثم التأثير المخزني والمحاسبي على هذا  صرف مخزني عادي لصرف الخامات من المخزن المحدد بالمستند ومن

 المخزن.

، أما إذا لم يتم تحديد إصدار سند صرف سيقوم النظام بإصدار سند صرف مخزني فور تخزين المستند في هذه الحالة 

المخزني يدوياً بناء على سند صرف  الصرفمخزني آلياً بإعدادات توجيه المستند فسوف يتوجب إصدار سندات 

 الخامات.

منع الحفظ إذا تعدت التكلفة الفعلية التكلفة المخططة فى  خالل توجيه المستند أيضاً يمكن اختيار الخيار " من

" بحيث ال تتعدى التكلفة في مستندات صرف المواد الخام التكلفة التخطيطية التي تم كارت التحليل

 .التخطيط لها بالكارت التحليلي المستخدم

 عقد 

 صرف الخامات له.عقد المشروع الذي سيتم 

 بناء على 
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األصناف  يمكن اختيار أحد سندات النظام )مثل سند التوريد، سند عرض أسعار،..الخ( إلدراجهذا الحقل من خالل 

 الخاصة به بسند صرف الخامات الحالي.

 تفاصيل المستند
 الي:هذه المعلومات هي كالت . أهمصرفها للمشروع بهذا المستنديتم إدراج الخامات المراد  ،من خالل تفاصيل المستند

 كود البند 

 الخامات عليه.كود البند الذي سيتم صرف 

 الحظ أن كود البند البد وأن يكون أحد بنود عقد المشروع المستخدم برأس المستند

 ددم برأس المستنتعريفها بعقد المشروع المستختم عند البحث عن أكواد البنود بهذا الحقل، لن تظهر إال البنود التي 

 

 كود بند الموازنة التنفيذية 

 كود بند الموازنة التقديرية 

الهما، وذلك عند كمن خالل هذين الحقلين، يمكن إدراج أكواد الموازنات التنفيذية والتقديرية عند استخدام أحدهما أو 

 لتتبع التكلفة.استخدام أحدهما أو كليهما 

 الكارت التحليلي 

 تكلفة البند المقابل.الكارت التحليلي المستخدم في تحديد 

 ب ومستند الكارتالتحليلي في تحليل تكاليف بنود المشروع. راجع الكروت التحليلية بمقدمة هذا الكتا الكارت يستخدم 

 التحليلي.

 كود البند التحليلي 

لتحليلية المعرفة االبنود أكواد عند اختيار أحد الكروت التحليلية، يمكن للمستخدم من خالل هذا الحقل اختيار أيا من 

 .بمستند الكارت التحليلي كود البند التحليليراجع  بهذا الكارت.

 كارت التحليل 

 .الكارت التحليلي المستخدم

 بند تكلفة مقاوالت 

ود البند التحليلي ي تم ربطه بكالمقاوالت، كمت يمكن إدراج بند التكلفة الذ كلفةيمكن ربط البند الحالي بأي من بنود ت

  راجع مستند الكارت التحليلي. ابل. المق

 البند القياسي 

 عليه. ةالبند القياسي الذي سيتم تحميل التكلفة الفعلية الخاصة بالخامة المصروف

 الكود، الصنف 

م تيمكن للمستخدم إدراج أي صنف  والذي يعبر عن المادة الخام الخاصة بالسطر.الصنف المصروف كود واسم 

 تعريفه بملف الصنف.

 (قيمةكمية الصنف )وحدة،  
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 كمية ووحدة الصنف المصروف.

 المخزن 

 المخزن الذي سيتم صرف كمية المادة الخام المقابلة منه.

 الوصف 

 وصف البند 

 تصنيف البند 

 وصف بند الموازنة التقديرية 

 وصف بند المواصفة التنفيذية 

 جميع هذه الحقول اختيارية يمكن استخدامها عند الحاجة.
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 المستندات المرتبطة –صرف خامات مقاوالت 
 ً لسند صرف خامات من خالل صفحة المستندات المرتبطة، يقوم النظام بعرض سندات الصرف المخزني التي تم إصدارها تبعا

 المقاوالت.

 المستندات المرتبطة – نافذة صرف خامات مقاوالت
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 مستند رد خامات مقاوالت
تسجيل مرتجعات الخامات التي تم ردها إلى المخازن والفائضة عن المشروع ليتم خصم تكلفة هذه من خالل هذا المستند، يمكن 

 الخامات من تكلفة البنود الخاصة بها ومن ثم خصمها من تكلفة المشروع الكلية. تحتوي هذه النافذة على المعلومات التالية:

 خامات مقاوالت ردنافذة 

 المعلومات األساسية
 . أهم هذه المعلومات هي كالتالي:بمستند رد الخاماتيتم إدراج  المعلومات األساسية الخاصة  ،قسممن خالل هذا ال

 توجيه المستند 

 الخامات والذي يتم فيه ضبط الكثير من إعدادات المستند. رديتم إدراج التوجيه الخاص بسند  ،من خالل هذا الحقل

المخزني الناتج سند  التوريدهو تحديد الدفتر والتوجيه الخاصين بسند  ،الخامات الحالي ردأهم إعدادات توجيه مستند 

 توريدالخامات بحيث أنه بمجرد التخزين، يقوم النظام بإصدار سند  ردالخامات، حيث أنه يمكن ضبط سند  رد

ي على هذا المخزن المحدد بالمستند ومن ثم التأثير المخزني والمحاسب المرتجعة إلىالخامات  لتوريدمخزني عادي 

 المخزن.

 توريد، أما إذا لم يتم تحديد إصدار سند مخزني فور تخزين المستند  توريد سيقوم النظام بإصدار سند ،في هذه الحالة

الخامات.  ردالمخزني يدوياً بناء على سند  التوريدفسوف يتوجب إصدار سندات  ،مخزني آلياً بإعدادات توجيه المستند

 

 بناء على 

، حيث سيقوم النظام ، يمكن إدراج أحد سندات صرف الخامات الرتجاعها أو ارتجاع جزء منهاالحقلمن خالل هذا 

 عند ذلك بسرد خامات مستند الصرف بتفاصيل مستند رد الخامات لردها للمخزن أو رد جزء منها.

 عقدال 

 .من التكلفة الكلية الخاصة بالمشروعرد الخامات طرح تكلفة عقد المشروع الذي سيتم 

 المخزن 
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قوم النظام فسي ،عند إصدار مستند "رد الخامات" بناًء على مستند صرف خامات .م رد الخامات إليهالمخزن الذي سيت

لنظام بإدراج اي تم الصرف منه سابقاً كمخزن نلقائي ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع. كما سيقوم ذبإدراج المخزن ال

 هذا المخزن بتفاصيل المستند عند التخزين.

 تفاصيل المستند
 ي:بهذا المستند. أهم هذه المعلومات هي كالتال ردها للمخازنمن خالل تفاصيل المستند يتم إدراج الخامات المراد 

 كود البند 

 .إليهالخامات  ردكود البند الذي سيتم 

 .الحظ أن كود البند البد وأن يكون أحد بنود عقد المشروع المستخدم برأس المستند

 .دم برأس المستندتعريفها بعقد المشروع المستختم عند البحث عن أكواد البنود بهذا الحقل، لن تظهر إال البنود التي 

 كود بند الموازنة التنفيذية 

 كود بند الموازنة التقديرية 

أو كالهما، وذلك  أكواد الموازنات التنفيذية والتقديرية عند استخدام أحدهما أحد من خالل هذين الحقلين، يمكن إدراج

 عند استخدام أحدهما أو كليهما لتتبع التكلفة.

 الكارت التحليلي 

 الكارت التحليلي المستخدم في تحديد تكلفة البند المقابل.

ب ومستند الكارت يستخدم الكارت  التحليلي في تحليل تكاليف بنود المشروع. راجع الكروت التحليلية بمقدمة هذا الكتا

 التحليلي.

 البند التحليليكود  

لتحليلية المعرفة اعند اختيار أحد الكروت التحليلية، يمكن للمستخدم من خالل هذا الحقل اختيار أيا من أكواد البنود 

 بهذا الكارت. راجع كود البند التحليلي بمستند الكارت التحليلي.

 بند تكلفة مقاوالت 

 قاوالت بهذا الكتاب.راجع نافذة بند تكلفة م .التكلفة المعرفة يمكن ربط البند الحالي بأي من بنود ،من خالل هذا الحقل

 البند القياسي 

 .المقابل لكود بند المشروع كما تم تحديده بعقد المشروعالبند القياسي 

 الوصف 

 وصف البند 

 وصف بند الموازنة التنفيذية 

 وصف بند الموازنة التقديرية 

 أي أوصاف نصية خاصة بأي من البنود المستخدمة.

 لكود، الصنفا 

كود واسم الصنف المصروف والذي يعبر عن المادة الخام الخاصة بالسطر. يمكن للمستخدم إدراج أي صنف تم 

  تعريفه بملف الصنف.
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 (قيمةكمية الصنف )وحدة،  

 .المرتجعكمية ووحدة الصنف 

 المخزن 

 .رد الخامة المقابلة إليهالمخزن الذي سيتم 

لتكلفة وفة عند حساب ارسيقوم النظام بخصم الخامات المردودة من مجموع الخامات المصعند إصدار مستند حصر التكاليف، 

 الكلية الخاصة بكل بند حتى اآلن. راجع مستند حصر التكاليف.
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 المستندات المرتبطة –خامات مقاوالت  رد
 خامات المقاوالت. ردالمخزني التي تم إصدارها تبعاً لسند  التوريدمن خالل صفحة المستندات المرتبطة، يقوم النظام بعرض سندات 

 المستندات المرتبطة – خامات مقاوالت ردنافذة 
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 فاتورة شراء مستلزمات مقاوالت
بغرض  كمصاريف النقل وإكراميات العمال وغير ذلك، من خالل هذا المستند، يتم تسجيل المشتريات التي تم إصدارها ألحد المشاريع

 نافذة على المعلومات التالية:هذه الحتوي ت.  ريالمستلزمات المشتراة من خالل هذه الفوات هذا المشروع بالتكلفة الفعلية لهذهتحميل 

 مقاوالت شراء مستلزماتنافذة 

 المعلومات األساسية
 المعلومات هي كالتالي:. أهم هذه بفاتورة شراء المستلزماتمن خالل هذا القسم يتم إدراج  المعلومات األساسية الخاصة 

 توجيه المستند 

بفاتورة شراء المستلزمات، والذي يتم من خالله تحديد التأثير يتم إدراج التوجيه الخاص  ،من خالل هذا الحقل

 المحاسبي للمستلزمات المشتراة.

فة المخططة فى كارت منع الحفظ إذا تعدت التكلفة الفعلية التكل من خالل توجيه المستند أيضاً يمكن اختيار الخيار "

التكلفة التخطيطية التي تم التخطيط لها  فواتير شراء المستلزمات" بحيث ال تتعدى التكلفة في مستندات التحليل

 بالكارت التحليلي المستخدم.

 بناء على 

ناف يمكن اختيار أحد سندات النظام )مثل سند التوريد، سند عرض أسعار،..الخ( إلدراج األص ،من خالل هذا الحقل

 .شراء المستلزمات الحاليالخاصة به بسند 

 العقد 

 عقد المشروع الذي سيتم شراء مستلزمات الفاتورة عليه.

 رقم فاتورة الشراء 
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ورة شراء في هذا الحقل ألول فات 1رقم فاتورة الشراء الصادرة على نفس العقد حيث يقوم النظام بإدراج الرقم 

 وهكذا.فاتورة مشتريات مستلزمات لنفس عقد المشروع..لثاني  2مستلزمات لعقد المشروع والرقم 

 تفاصيل المستند
هم هذه المعلومات أ. بهذا المستند المشروع تحميلها علىالمراد  بنود الشراء )المصروفات(يتم إدراج  ،من خالل هذا تفاصيل المستند

 هي كالتالي:

 كود البند 

 .المقابل عليهتحميل بند الشراء الذي سيتم المشروع كود بند 

 .الحظ أن كود البند البد وأن يكون أحد بنود عقد المشروع المستخدم برأس المستند

 دم برأس المستندتعريفها بعقد المشروع المستختم عند البحث عن أكواد البنود بهذا الحقل، لن تظهر إال البنود التي 

 كود بند الموازنة التنفيذية 

 كود بند الموازنة التقديرية 

لحقيقية بالبنود بما تم المقارنة التكاليف التي تم ربطها بالمشروع  ية أو التقديريةذإدخال أحد بنود الموازنة التنفي يمكن

 . راجع الموازنات التقديرية والتنفيذية.رصده بأي من الموازنات التقديرية والتنفيذية

 الكارت التحليلي 

 لمقابل.الكارت التحليلي المستخدم في تحديد تكلفة البند ا

ب ومستند الكارت يستخدم الكارت  التحليلي في تحليل تكاليف بنود المشروع. راجع الكروت التحليلية بمقدمة هذا الكتا

 التحليلي.

 كود البند التحليلي 

تحليلية المعرفة البنود ال أكواد من خدم من خالل هذا الحقل اختيار أيعند اختيار أحد الكروت التحليلية، يمكن للمست

 البنود التحليلية بمستند الكارت التحليلي.أكواد بهذا الكارت. راجع 

 بند تكلفة مقاوالت 

كود البند التحليلي تم ربطه بالذي المقاوالت. راجع ملف "بنود تكلفة مقاوالت" وهو يمكن أن يكون البند د تكلفة وبنأحد 

 .وجد، إن المقابل بمستند الكارت التحليلي

 الوصف 

 وصف البند 

 وصف بند الموازنة التنفيذية 

 وصف بند الموازنة التقديرية 

 .أي أوصاف نصية خاصة بأي من البنود المستخدمة

 البند القياسي 

 أحد البنود القياسية الحاصة بالمشروع والمراد تحميل التكلفة عليه.

 بند الشراء 

 بالسطر الحالي.الخاص من خالل هذا الحقل يتم تحديد بند الشراء 
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الت، )انتقابنود الشراء يتم تعريفها بملف خاص بها بموديول الحسابات. الغرض منها تعريف عناصر شراء مثل 

ي والسياسة إكراميات عمال، تحميل بضاعة( مثالً، يتم فيه تحديد التأثير المحاسبي لهذا العنصر والسعر التلقائ

 الضريبية.

ع الحافظة ونو لشراء مثل )السعر االفتراضي والسياسة الضريبية والجانب المدينجميع المعلومات المعرفة ببند ا 

 ( يتم إدراجها تلقائياً بسطر البند.الذمة

 

 الكمية، السعر

 .وسعر البند المقابلكمية 

دم يمكن للمستخ سعر الشراء االفتراضي". الذي تم تعريفه بسجل البند المستخدم بالحقل " السعر سيقوم النظام بإدراج

 ذي الصالحية تغيير هذا السعر يدوياً.

 السعر الكلي 

 .السعر الكلي لكمية البند المقابل

 8،....خصم2، خصم1خصم 

 خصومات على كل بند من البنود المدرجة بحسب إعدادات الشركة. 8يمكن للمستخدم إدراج حتى 

 ضريبة )%، القيمة( 

حسب التجهيز يسمح النظام بتطبيق حتى أربع ضرائب على مستوى كل بند ب .الضريبة المطبقة على بند الشراء المقابل

 المستخدم بقاعدة البيانات.

 اجها يدوياً.ستطيع المستخدم إدرييقوم النظام بتطبيق الضريبة المعرفة بملف بند الشراء المستخدم إن وجدت، كما 

 

 الصافي 

 المسردة على السطر مضافاً إليه الضرائب المطبقة.إجمالي سعر البند المقابل مطروحاً منه الخصومات 

 الجانب الدائن 

 حساب 

 الذمة 

 نوع الحافظة 

 من خالل هذه الحقول األربعة يمكن تحديد الجانب المحاسبي الدائن الخاص بكل بند.

ويمكن ية شراء المستخدم بصورة تلقائلبسجل بند اتم تعريفه  إدراج قيم هذه الحقول من خالل مابسيقوم النظام 

 للمستخدم ذي الصالحية تغييره بالطبع.

 اإلجماليات
 .والمدفوع نقداً والمتبقي من خالل هذا القسم يقوم النظام بعرض إجمالي الخصم وإجمالي الضرائب المطبقة
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 سندات الدفع –فاتورة شراء مستلزمات مقاوالت 
 سجل فاتورة شراء المستلزمات الحالية. على بناءً رها من خالل هذه النافذة يقوم النظام بعرض سندات الدفع التي تم إصدا

 سندات الدفع – مقاوالت شراء مستلزماتنافذة 
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 نافذة حصر تكاليف مقاوالت
يتم حصر التكاليف التي تكبدها المقاول والمتمثلة في الخامات المصروفة )من خالل سندات صرف الخامات(  ،من خالل هذه النافذة

وتكاليف مصروفات المشروع )من خالل سندات شراء مستلزمات(، باإلضافة للتكاليف الخاصة بمقاولين الباطن )من خالل قيم 

حصر التكاليف أوالً . يتم باإلضافة لتكاليف العمالة والغرامات المطبقةوذلك  مستخلصات مقاولين الباطن الصادرة بهذا المشروع(

شروع ومن ثم التعرف مبأول من خالل هذا المستند، كما يقوم النظام باستحضار التكاليف الخاصة بالعقد بالمستخلصات الصادرة لل

 لمعلومات التالية:حتوي هذه النافذة على اتعلى التكلفة النهائية للمشروع مع المستخلص النهائي. 

 حصر تكاليف مقاوالتنافذة 

 المعلومات األساسية
 الدفتر والتوجيه وعقد المشروع والعميل وغير ذلك.للمستند الحالي مثل الدفتر  من خالل هذا القسم يتم إدراج  المعلومات األساسية

 تفاصيل المستند
)صرف الخامات، شراء مستلزمات سندات استحضار التكاليف التي تم إنفاقها على المشروع من  يتم ،المستند من خالل تفاصيل

 :حصر التكاليف على المعلومات التاليةتحتوي تفاصيل . (، الغرامات، المقاوالت، مستخلصات مقاولين الباطن

 كود البند 

يها من خالل مستندات )صرف الخامات، لحصر التكاليف التي تمت علالمشروع يتم من خالل هذا الحقل إدراج بنود 

 .مستخلصات مقاولين الباطن(الغرامات، ة، تكلفة العمالشراء مستلزمات المقاوالت، 

 .الحظ أن كود البند البد وأن يكون أحد بنود عقد المشروع المستخدم برأس المستند -

 .بعقد المشروع المستخدم برأس المستندعند البحث عن أكواد البنود بهذا الحقل، لن تظهر إال البنود التي تعريفها  -

 يمكن استخدام الزر "تجميع البنود" ليقوم النظام باستحضار جميع بنود عقد المشروع المستخدم برأس المستند. -

 تصنيف البند 

 .يمكن إدراج أي من تصنيفات البند المعرفة

 البند القياسي 
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 .ذا المستندير عليه بصافي التكلفة التي تم حصرها بهأحد البنود القياسية الخاصة بعقد المشروع المستخدم للتاث

 وصف البند 

 يمكن إدراج أي توصيف مناسب للبند المقابل.

 منطقة العمل 

. راجع مناطق منطقة العمل المرتبط بها البند المقابل. يمكن إدراج أي من مناطق العمل المعرفة بملف "منطقة عمل"

 عمل.العمل بمقدمة هذا الكتاب وملف منطقة 

 سابق – الكمية 

 السابقة لنفس المشروع. التكاليفمجموع الكميات التي تم حصرها بمستندات حصر 

 حالي –الكمية  

 .الحالي الكمية الحالية التي يتم حصرها بالمستند

 اجمالي –الكمية  

 إجمالي الكمية الحالية مع مجموع الكميات السابقة.

 اإلجمالي اليدوي 

الكمية االجمالية  هذا الحقل قد تم تصميمه تسهيالً على المستخدم، حيث يقوم النظام في األصل بطرح الكمية السابقة من

لسابقة(، وعند إدراج الكمية ا –للحصول على الكمية الحالية من خالل المعادلة )الكمية الحالية = الكمية المتعاقد عليها 

 بقة(.الكمية السا –ن المعادلة )الكمية الحالية = الكمية االجمالية كمية بالحقل "اإلجمالي اليدوي" تكو

 الكمية المستخدمة 

 من هذه الكمية الحالية المكلفة. بها الكمية التي تم عمل مستخلص )مستخلصات (

 الكمية المتبقية 

 .حاصل طرح الكمية المستخدمة من الكمية الحالية

 كمية المقايسة 

 .ستخدامها بالتقارير(إدراج الكمية التي تم عمل مقايسة لها )هذه الكمية ليس لها تأثير، يمكن ايمكن من خالل هذا الحقل 

 متعاقد عليها – الكمية 

 .إجمالي كمية البند المقابل بعقد المشروع المستخدم

 الوحدة 

 وحدة البند القياسي المقابل.

 نسبة التنفيذ التراكمية 
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المستند الحالي ليف مقاوالت" متضمنة الكمية المكلفة الحالية بسندات "حصر تكانسبة إجمالي الكميات التي تم إصدار 

 إلى الكمية المتعاقد عليها.

 المرحلة 

ن ثم يتم ألحد البنود بمرحلة معينة، وهذا إذا تم ربط عقد المشروع بمجموعة مراحل وم التكاليفيمكن ربط حصر 

 تنفيذ كل بند على عدة مراحل.

 التكلفة من الصرف 

، قاوالت)صرف خامات م اتمن خالل مستند إصدارهاالتي تم  ارتجاع المواد الخام(  – صرف المواد الخام)لفة تك

 .والتي لم يصدر لها سندات حصر تكاليف سابقة(، ارتجاع مواد خام

 التكلفة من الفواتير 

ا سندات لتي لم يصدر لهوا(، فواتير شراء مستلزمات مقاوالتالتي تم صرفها من خالل ) شراء المستلزماتتكلفة 

  .حصر تكاليف سابقة

 التكلفة من المقاولين 

ندات سوالتي لم يصدر لها (، مستخلصات مقاول الباطنالتي تم صرفها من خالل مستند ) مقاوالت الباطنتكلفة 

  . حصر تكاليف سابقة

 تكلفة العمالة 

سركي ل سندات الالنظام باستحضار هذه التكلفة من خال. يقوم حتى اآلن تكلفة العمالة الخاصة بالبند المقابلإجمالي 

 .  والتي لم يصدر لها سندات حصر تكاليف سابقةالتي تم تسجيلها لهذا البند، 

 الغرامات  

دات الغرامات إجمالي الغرامات الخاصة بالبند المقابل حتى اآلن. يقوم النظام باستحضار هذه الغرامات من خالل سن

 .والتي لم يصدر لها سندات حصر تكاليف سابقة، البند التي تم تسجيلها لهذا

 تكلفة الوحدة 

 على كمية البند الحالية. أي أنها تساوي المقابل للبند التكاليف الفعلية  إجماليحاصل قسمة 

ية الكم \( غراماتتكلفة العمالة+ إجمالي قيم ال +)التكلفة من الصرف+ التكلفة من الفواتير+ التكلفة من المقاولين= 

 .الحالية

 إجمالي التكلفة 

 إجمالي التكاليف الفعلية للبند المقابل. أي أنها تساوي

 .لغراماتا+ تكلفة العمالة+ إجمالي قيم التكلفة من الصرف + التكلفة من الفواتير + التكلفة من المقاولين = 

ومقارنتها بالتكلفة المتوقعة بالكروت التحليلية  سندات التكاليف بالمشروعات ومتابعة التكلفة الفعليةللتعرف على كيفية استخدام 

 MUkhttps://youtu.be/W3swLztr   عملي لتكاليف المقاوالت مثال :من خالل مثال يمكنك االطالع على الفيديو التالي
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 نافذة حصر كميات موازنة
تحتوي هذه النافذة على المعلومات  .أو التنفيذية التقديرية أي من الموازناتالخاصة ب بنودكميات اليتم حصر  ،من خالل هذه النافذة

 التالية:

 حصر كميات موازنةنافذة 

 المعلومات األساسية
 المشروع وغير ذلك.والفترة والحالي مثل الدفتر  حصر كميات الموازنةمن خالل هذا القسم يتم إدراج  المعلومات األساسية لمستند 

 أهم هذه المعلومات هي كالتالي:

 الموازنة، وحقل مرفق به 

 ج رقم الموازنة.الجاري حصر كمياتها، ويتم بالحقل المرفق إدرا هذا الحقل يتم إدراج نوع الموازنةمن خالل 

 تجميع البنود 

 عند استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بإدراج البنود الخاصة بالموازنة الحالية.

 تفاصيل المستند
 خالل تفاصيل النافذة يتم إدراج كميات البنود المراد حصرها.من 
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 باطن مستند صرف خامات مقاول
لمقاولة الخامات والتي يقوم المقاول األصلي ببيعها لمقاول الباطن إلنجاز ا في بعض الحاالت يكون مقاول الباطن في حاجة إلى بعض

مستخلصات قة لمقاول الباطن، حيث يتم خصم خصم قيمة هذه الخامات من سندات المستخلصات المستح المسندة إليه ثم يتم بعد ذلك

 ن الباطن. تحتوي هذه النافذة على المعلومات التالية:مقاول الباطن الحقاً. من خالل هذه النافذة يمكن صرف مواد خام ألحد مقاولي

 نافذة صرف خامات مقاوالت

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم يتم إدراج  المعلومات األساسية الخاصة ب. أهم هذه المعلومات هي كالتالي:

 توجيه المستند 

لمقاول الباطن والذي يتم فيه ضبط الكثير من من خالل هذا الحقل يتم إدراج التوجيه الخاص بسند صرف الخامات 

 إعدادات المستند.

أهم إعدادات توجيه مستند صرف خامات مقاول باطن هو تحديد الدفتر والتوجيه الخاصين بسند الصرف المخزني 

الناتج سند صرف الخامات، حيث أنه يمكن ضبط سند صرف الخامات بحيث أنه بمجرد التخزين، يقوم النظام 

سند صرف مخزني عادي لصرف الخامات من المخزن المحدد بالمستند ومن ثم التأثير المخزني والمحاسبي بإصدار 

 على هذا المخزن.

، أما إذا لم يتم تحديد إصدار سند صرف صرف مخزني فور تخزين المستند سند سيقوم النظام بإصدار في هذه الحالة 

إصدار سندات الصرف المخزني يدوياً بناء على سند صرف مخزني آلياً بإعدادات توجيه المستند فسوف يتوجب 

 الخامات.

 

 بناء على 

 يمكن اختيار أحد سندات النظام  إلدراج األصناف الخاصة به بسند صرف الخامات الحالي. ،من خالل هذا الحقل
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 عقد مقاول باطن 

 عقد مقاول الباطن الذي سيتم صرف الخامات عليه

 المخزن 

 الصرف منه لمقاول الباطن.المخزن الذي سيتم 

 طريقة الدفع 

ن مهذا الحقل عبارة عن قائمة وهي تتضمن طريقة الدفع التي سيتم بها خصم قيمة المواد الخام المصروفة 

 . يدعم النظام طرق الدفع التالية:له المستخلصات الصادرة

 :مقاول الباطن عند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة المواد الخام المصروفة ل أول مستخلص تالي

 بهذا المستند من أول مستخلص تالي لهذا المقاول.

  مقاول لعند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة المواد الخام المصروفة  :الختاميالمستخلص

 ستخلص الختامي لهذا المقاول.الباطن بهذا المستند من الم

 :م المصروفة المواد الخاعند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة  قيمة ثابتة مع كل مستخلص تالي

اد الخام حتى يتم خصم كل قيمة المو ثابتة من كل مستخلص تالي لمقاول الباطنبهذا السند من خالل خصم قيمة 

 ديدها من خالل الحقل "مبلغ الدفع".هذه القيمة يتم تح المصروفة.

 :بهذا السند  عند اختيار هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بخصم قيمة المواد الخام المصروفة نسبة مع كل مستخلص

. هذه من خالل خصم نسبة من كل مستخلص تالي لمقاول الباطن حتى يتم خصم كل قيمة المواد الخام المصروفة

 ".نسبة الدفعل الحقل "يتم تحديدها من خال النسبة

 ةنسبة الدفع 

ً هذا الحقل يكون متاح تي سيتم خصمها "نسبة مع كل مستخلص"، حيث يتم فيه تحديد النسبة ال فقط عند اختيار الخيار ا

 من مستخلصات مقاول الباطن.

 مبلغ الدفعة 

التي  القيمةد هذا الحقل يكون متاحاً فقط عند اختيار الخيار "قيمة ثابتة مع كل مستخلص تالي"، حيث يتم فيه تحدي

 سيتم خصمها من مستخلصات مقاول الباطن.

 الشرط 

م قيمة حيث سيتم خص –راجع ملف الشروط القياسية  –المعرفة  البد من ربط مستند الصرف بأحد الشروط القياسية

 الصروفة من خالل جدول الشروط بمستند المستخلص. الخامات

 إجمالي المدفوع 

 .هذا الحقل خاص بعرض إجمالي القيم التي تم خصمها من المستخلصات والمتعلقة بقيمة سند الصرف الحالي

 المتبقي 

هذا الحقل خاص بعرض الفرق بين قيمة الخامات المصروفة بسند صرف الخامات الحالي وما تم خصمه من 

 خلصات المقاول الباطن من قيمة خامات هذا المستند.مست

 كود البند 
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 تفاصيل المستندبكود هو الكود التلقائي الذي سيتم إدراجه المن خالل هذا الحقل يمكن إدراج كود بند بحيث يكون هذا 

 عند التخزين.

 الذمة 

 .تندعليها من خالل توجيه المسيمكن إدراج أي من الذمم )عميل، مورد، موظف،...الخ( بهذا الحقل للتأثير 

 رقم سند صرف الخامات 

ددي حيث هذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خالله بإدراج رقم سند صرف الخامات الحالي بترتيب ع

 ، وهكذا. 2، وثاني مستند الرقم 1يأخذ أول مستند صرف مواد خام لعقد مقاول الباطن الرقم 

 تفاصيل المستند
 كالتالي: بهذا المستند. أهم هذه المعلومات هي لمقاول الباطنمن خالل تفاصيل المستند يتم إدراج الخامات المراد صرفها 

 كود البند 

 كود البند الذي سيتم صرف الخامات عليه.

 .المستخدم برأس المستند مقاول الباطنالحظ أن كود البند البد وأن يكون أحد بنود عقد 

 .أس المستندالمستخدم بر مقاولواد البنود بهذا الحقل، لن تظهر إال البنود التي تعريفها بعقد عند البحث عن أك

 وصف البند 

 .يمكن إدراج أي وصف توضيحي للبند المقابل

 البند القياسي 

 البند القياسي الذي سيتم تحميل التكلفة الفعلية الخاصة بالخامة المصروفة عليه.

 الكود، الصنف 

م تالمصروف والذي يعبر عن المادة الخام الخاصة بالسطر. يمكن للمستخدم إدراج أي صنف  كود واسم الصنف

 تعريفه بملف الصنف.

 كمية الصنف 

 كمية ووحدة الصنف المصروف.

 سعر الوحدة 

 السعر الكلي 

 .سعر الوحدة والسعر اإلجمالي للصنف المقابل

بقيم مغايرة  لباطنلمقاول ا واد الخاممخام ألنه يمكن بيع الالحظ أنه قد تم إدراج السعر بتفاصيل مستند صرف المواد ال

 .لقيم التكلفة

 .8، ...خصم2، خصم 1خصم  

 يمكن إدخال خصومات على كل بند بعدد الخصومات المسموحة بقاعدة البيانات.
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 الصافي 

 صافي قيمة كمية البند بعد طرح الخصومات المطبقة.

 المخزن 

 المادة الخام المقابلة منه.المخزن الذي سيتم صرف كمية 
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 باطن خامات مقاول مردودمستند 
من ثم ويقوم مقاول الباطن برد بعض الخامات التي تم صرفها إليه سابقاً عن طريق سند "صرف خامات مقاول باطن"   بالطبع قد

ليه، ومن ثم إالبد من خصمها من إجمالي الخامات المصروفة حتى يتم محاسبة مقاول الباطن على صافي الخامات التي تم تسليمها 

لنافذة على ى صافي قيمة المواد الخام التي استخدمها مقاول الباطن. تحتوي هذه ايتم محاسبة مقاول الباطن بالمستخلصات عل

 المعلومات التالية:

 مردود خامات مقاول باطننافذة 

 المعلومات األساسية
 من خالل هذا القسم يتم إدراج  المعلومات األساسية. أهم هذه المعلومات هي كالتالي:

 توجيه المستند 

خامات مقاول باطن والذي يتم فيه ضبط الكثير من  مردودمن خالل هذا الحقل يتم إدراج التوجيه الخاص بسند 

 إعدادات المستند.

تحديد الدفتر والتوجيه  التأثير المحاسبي باإلضافة إلى خامات مقاول باطن هو مردودأهم إعدادات توجيه مستند 

الخامات بحيث أنه  مردودالخامات، حيث أنه يمكن ضبط سند  ردسند عن المخزني الناتج  التوريدالخاصين بسند 

المخزن المحدد بالمستند  المرتجعة إلى الخامات لتوريدمخزني عادي  توريدبمجرد التخزين، يقوم النظام بإصدار سند 

 ومن ثم التأثير المخزني والمحاسبي على هذا المخزن.

 توريد، أما إذا لم يتم تحديد إصدار سند مخزني فور تخزين المستند  يدتورسند سيقوم النظام بإصدار في هذه الحالة 

 الخامات. مردودعلى سند  المخزني يدوياً بناءً  التوريد ه المستند فسوف يتوجب إصدار سندمخزني آلياً بإعدادات توجي

 

 بناء على 

نظام بإدراج معلومات وبنود هذا صرف مواد خام مقاول باطن ليقوم المن خالل هذا الحقل يمكن اختيار أحد سندات 

 .بتحديد كمية المواد الخام المردودة من كل بندبعد ذلك المستخدم حتى يقوم المستند 
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 عقد مقاول باطن 

 .الخامات عليه ردعقد مقاول الباطن الذي سيتم 

 المخزن 

 .ارتجاع الخامات إليهالمخزن الذي سيتم 

 طريقة الدفع 

قيمة على  المردودةقيمة المواد الخام  إضافةهذا الحقل عبارة عن قائمة وهي تتضمن طريقة الدفع التي سيتم بها 

 . يدعم النظام طرق الدفع التالية:لمقاول الباطن المستخلصات الصادرة

 :باطن بهذا المستند ال لمقاول المردودةقيمة المواد الخام  بإضافةيقوم النظام ل اختيار هذا الخيار أول مستخلص تالي

 أول مستخلص تالي لهذا المقاول. على

  لباطن بهذا المستند لمقاول ا المردودةقيمة المواد الخام  بإضافةيقوم النظام ل اختيار هذا الخيار :الختاميالمستخلص

 المستخلص الختامي لهذا المقاول. على

 :لمقاول الباطن  دةالمردوقيمة المواد الخام بإضافة يقوم النظام لاختيار هذا الخيار قيمة ثابتة مع كل مستخلص تالي

لمواد الخام اكل قيمة  إضافةكل مستخلص تالي لمقاول الباطن حتى يتم  إلىقيمة ثابتة  إضافةبهذا السند من خالل 

 . هذه القيمة يتم تحديدها من خالل الحقل "مبلغ الدفع".المرتجعة

 :بهذا لباطن المقاول  المردودةقيمة المواد الخام  بإضافةيقوم النظام ل لخياراختيار هذا ا نسبة مع كل مستخلص

. المردودةام كل قيمة المواد الخ إضافةكل مستخلص تالي لمقاول الباطن حتى يتم  إلىنسبة  إضافةالسند من خالل 

 هذه النسبة يتم تحديدها من خالل الحقل "نسبة الدفع".

 ةنسبة الدفع 

 إضافتهاتي سيتم حاً فقط عند اختيار الخيار "نسبة مع كل مستخلص"، حيث يتم فيه تحديد النسبة الهذا الحقل يكون متا

 مستخلصات مقاول الباطن. إلى

 مبلغ الدفعة 

التي  القيمةد هذا الحقل يكون متاحاً فقط عند اختيار الخيار "قيمة ثابتة مع كل مستخلص تالي"، حيث يتم فيه تحدي

 لصات مقاول الباطن.مستخ إلى إضافتهاسيتم 

 الشرط 

 إضافةتم حيث سي –راجع ملف الشروط القياسية  –بأحد الشروط القياسية المعرفة  رد الخاماتالبد من ربط مستند 

 من خالل جدول الشروط بمستند المستخلص. المردودةقيمة الخامات 

 إجمالي المدفوع 

 حالي.ال المردودالمستخلصات والمتعلقة بقيمة سند  إلى إضافتهاهذا الحقل خاص بعرض إجمالي القيم التي تم 

 المتبقي 

 ىإل إضافتهالخامات الحالي وما تم  مردودبسند  المردودةهذا الحقل خاص بعرض الفرق بين قيمة الخامات 

 هذا المستند.المرتجعة بخامات المستخلصات مقاول الباطن من قيمة 

 كود البند 
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راجه بتفاصيل بند بحيث يكون كود هذا البند هو الكود التلقائي الذي سيتم إديمكن إدراج كود  ،من خالل هذا الحقل

 المستند عند التخزين.

 الذمة 

 تند.يمكن إدراج أي من الذمم )عميل، مورد، موظف،...الخ( بهذا الحقل للتأثير عليها من خالل توجيه المس

 الخامات مردودرقم سند  

عددي حيث  الخامات الحالي بترتيب مردودهذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خالله بإدراج رقم سند 

 باطنلمقاول ا لنفس عقد مردود مواد خام  ، وثاني مستند1مواد خام لعقد مقاول الباطن الرقم  مردوديأخذ أول مستند 

 ، وهكذا. 2الرقم 

 تفاصيل المستند
 . أهم هذه المعلومات هي كالتالي:ردها للمقاول األصليالمستند يتم إدراج الخامات المراد من خالل تفاصيل 

 كود البند 

 الخامات عليه. ردكود البند الذي سيتم 

 الحظ أن كود البند البد وأن يكون أحد بنود عقد مقاول الباطن المستخدم برأس المستند.

 خدم برأس المستندالمست الباطن تظهر إال البنود التي تعريفها بعقد مقاول العند البحث عن أكواد البنود بهذا الحقل، 

 وصف البند 

 يمكن إدراج أي وصف توضيحي للبند المقابل.

 البند القياسي 

 عليه. المردودةالبند القياسي الذي سيتم تحميل التكلفة الفعلية الخاصة بالخامة 

 الكود، الصنف 

م تعريفه تعن المادة الخام الخاصة بالسطر. يمكن للمستخدم إدراج أي صنف  والذي يعبر المردودكود واسم الصنف 

 بملف الصنف.

 كمية الصنف 

 .المردودكمية ووحدة الصنف 

 سعر الوحدة 

 السعر الكلي 

 سعر الوحدة والسعر اإلجمالي للصنف المقابل.

 لمقاول الباطن  مواد الخامال وارتجاع بيعالمواد الخام ألنه يمكن  مردودالحظ أنه قد تم إدراج السعر بتفاصيل مستند 

 بقيم مغايرة لقيم التكلفة.

 .8، ...خصم2، خصم 1خصم  

 يمكن إدخال خصومات على كل بند بعدد الخصومات المسموحة بقاعدة البيانات.
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 الصافي 

 صافي قيمة كمية البند بعد طرح الخصومات المطبقة.

 المخزن 

 .إليهمقابلة كمية المادة الخام ال ردالمخزن الذي سيتم 
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 مستندات الجودة بعمل المقاوالت
تتبع بعض شركات المقاوالت أنظمة محددة لجودة العمل المستلم من العامل أو من مقاول الباطن، حيث يكون المسؤول في مثل هذا 

. يوفر نظام نما عدة مستندات خاصة بجودة المقاوالت، وهي عبارة عن مستندات نصية ليس لها تأثير األمر مهندسون متخصصون

محاسبي مباشر، وإنما يتم استخدامها بالتقارير وتقييم التنفيذات سواًء الخاصة بالعمال والمهندسين أو بمقاول الباطن. يوفر نظام نما 

.و واضح بالصورة المقابلةمستندات خاصة بالجودة كما ه ةحتى اآلن ثالث  
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 المقاوالتإعدادات 
يمكن التحكم في بعض الخيارات التي تحدد طريقة تعامل النظام مع المستخدم. النافذة التالية  ،من خالل ملف إعدادات المقاوالت

 توضح هذه الخيارات:

 إعدادات المقاوالت

 منع التعديل في حصر الكميات إذا تم عليه مستخلص 

مستخلصات مستندات حصر الكميات إذا تم إصدار سيقوم النظام بمنع المستخدم من تعديل أي من  ،تعليم هذا الخيارعند 

 عليها.

 %100المراحل ل  إتمام السماح بتعدي نسب  

سب المراحل الخاصة بأحد أن يتعدى مجموع نب حالسماسيقوم النظام بملف عقد المشروع ب ،عند تعليم هذا الخيار

 %.100ن تزيد عن أ البنود

 السماح لكميات عقود الباطن بتعدي كمية العقد الرئيسي 

 بالسماح بإدراج كميات ببنود عقد مقاول باطن تتعدى نظيرتها بالعقد الرئيسي. سيقوم النظام ،عند تعليم هذا الخيار

 استعمال نسبة المحاسبة 

. المقاول ومستخلصات مقاول الباطن المحاسبة" بمستخلصاتبإظهار الحقل "نسبة سيقوم النظام  ،عند تعليم هذا الخيار

 مفاهيم أساسية. –تعريف "نسبة المحاسبة"، راجع الفقرة "نسبة المحاسبة" بالباب بمستندات المقاوالت للتعرف على 

 استخدام فرق سعر الوحدة 

المستخلص، حيث يقوم النظام يقوم النظام بعرض الحقل "فرق سعر الوحدة" بتفاصيل مستند  ،عند تفعيل هذا الخيار

بعرض فرق السعر بين سعروحدة البند في المستخلص الحالي وسعر وحدة نفس البند في المستخلص الباقي بحيث يتم 

 محاسبة المقاول على جميع المستخلصات بنفس سعر المستخلص األخير.

 تكويد البنود يدوياً في العقود والمقايسات 
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كويدها آلياً بواسطة تلنظام للمستخدم بإدخال أكواد البنود يدوياً بعقد المشروع بدالً من تعليم هذا الخيار، يسمح اعند 

 أو من خالل الزر "تحديث األكواد". النظام عند التخزين

 إنشاء بند الشراء آلياً مع حفظ البند التحليلي 

ديول الحسابات ء سجل بند شراء بموعند إنشاء سجل "بند تكلفة مقاوالت" بإنشا سيقوم النظام ،عند تعليم هذا الخيار

 بنفس كود بند تكلفة المقاوالت ونفس التأثيرات المحاسبية.

 ن عليهاالسماح بعمل اكثر من عقد مقاول باطن على نفس المقايسة والتعديل فيها بعد عمل عقد مقاول باط 

سيسمح بتعديل  فسوف يسمح النظام بعمل أكثر من "عقد مقاول باطن"  على نفس المقايسة ، كما ،عند تعليم هذا الخيار

 المقايسة حتى بعد إصدار عقد مقاول باطن عليها.

 هالسماح بالتعديل فى عقد مقاول باطن بعد عمل مستخلص مقاول باطن علي 

 ليه.عبعد إصدار مستخلصات مقاول باطن  عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بتعديل عقد مقاول الباطن حتى

 السماح بخفض نسبة المحاسبة 

اسبة يمكنك يسمح النظام بخفض نسبة المحاسبة بالمستخلصات. للتعرف على تعريف نسبة المح ،عند تعليم هذا الخيار

 مفاهيم أساسية". –الرجوع للفقرة "نسبة المحاسبة" بالباب "سندات المقاوالت 

 به وقائمة ملحقة لعروض اذا زاد الخصم على السطر عن اقصى نسبة خصم من الموظفمنع حفظ العقود و ا 

بق بأي من بمنع حفظ عقد المشروع أو عرض سعر مقاوالت إذا كان الخصم المط يقوم النظام، عند تعليم هذا الخيار

م سيبحث هذا الخصقل. سطور تفاصيل العقد )أو العرض( أكبر من الخصم المختار من قائمة الخصومات الملحقة بالح

 .عنه النظام بسجل الموظف الخاص بالمستخدم

 منع حفظ العقود و العروض اذا زاد الخصم فى رأس المستند عن اقصى نسبة خصم من الموظف 

 يعمل هذا الخيار نفس عمل الخيار السابق ولكن على الخصم الخاص برأس المستند.

 عدم احتساب العدد بناء على األبعاد 

 ادلة التالية:عن المعحساب العدد كعملية حسابية ناتجة إعداة لن يقوم ب فالمفترض أن النظام هذا الخيار عند تعليم

 العدد× الكمية = حاصل ضرب األبعاد 

 نسخ السعر من حقل السعر و ليس التكلفة من العقد والمقايسة الى عقد مقاول باطن 

بنسخ سعر  ()أو عقد مشروع على مقايسة بناءً عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام حال إصدار "عقد مقاولة باطن" 

 د بعقد مقاول الباطن.نإلى سعر الب)أو عقد المشروع(  البند من المقايسة 

)أو عقد مشروع(  لى مقايسةع بناءً أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام عند إصدار "عقد مقاولة باطن" 

 ،الخيار التلقائي وهذا هو تكلفة البند من المقايسة )أو عقد مشروع( إلى سعر البند المناظر في عقد مقاول الباطنبنسخ 

اول ن المقألحيث أن المنطقي أن يكون سعر مقاول الباطن الذي سيقوم بتنفيذ البند هو سعر التكلفة بعقد المشروع 

  بسعر أكبر من السعر الذي تحمله مقاول الباطن.حاسب العميل األصلي بالطبع سي

 عدم تضمين البنود التي ال يوجد لها كمية حالية 
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ائمة قلمختار من بعدم استحضار البنود التي قيمة الكمية الحالية لها صفر من المستند ايقوم  ،عند تعليم هذا الخيار

"، فإنه لخيار ثم إصدار مستخلص بناًء على سند "حصر كميات، عند تعليم هذا ا"بناًء على". لتوضيح ذلك بمثال

فاصيل بنود حصر الكميات بتجميع  بنسخصر الكميات" من الحقل بناء على، سيقوم النظام حبمجرد اختيار سند "

 المستخلص باستثناء البنود التي لم يحدد لها "كمية حالية" بمستند حصر الكميات.

 جدول واحددمج جداول كارت التحليل فى  

الة، والخاصة بالعمقوم النظام بدمج جميع بنود التحليل )الخاصة بالمواد الخام، والخاصة يعند تعليم هذا الخيار، 

 .بمقاولي الباطن، والخاصة بالمصروفات األخرى( في نافذة واحدة وهي تفاصيل النافذة الرئيسية

 منع التكويد اآللى لكود البند التحليلى 

ً لن يقوم النظام عند حفظ سجل كارت تحليلي بإدراج أكواد بنود تحليلية  ،الخيارعند تعليم هذا  لبنود القياسية ل آليا

 المدرجة بتفاصيل الكارت التحليلي.

 السماح بانشاء كارت تحليل بدون عقد أو مقايسة 

ايسة، أي بدون ولة أو مقعند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بإنشاء كارت تحليلي بدون أن يكون مبنياً على عقد مقا

 استخدام بنود من عقد مقاولة أو من مقايسة.

 إضافة أكواد البنود الرئيسية عند اقتراح البنود 

ت بإظهار البنود فسوف يقوم النظام عند البحث عن البنود القياسية بتفاصيل مستندات المقاوال ،عند تعليم هذا الخيار

مندرجة من  يسمح للمستخدم بالتعرف على أي البنود الفرعيةحتى تدرجي  الفرعية مندرجة من البنود الرئيسية بشكل

 بشكل هرمي.لها أي من البنود الرئيسية كما تظهر البنود الرئيسية المندرجة من البنود الرئيسية 

 1استخدام محدد السعر  

 2استخدام محدد السعر  

 3استخدام محدد السعر  

 4استخدام محدد السعر  

 5ر استخدام محدد السع 

ا بمستندات عند استخدام أي من محددات األسعار، يمكن استخدامها بقوائم أسعار المقاوالت ومن ثم يمكن استخدامه

 لما يحدث بموديول المبيعات.المقاوالت كمحدد ألسعار البنود، وهي تعمل بصورة مطابقة 

 السماح بالحفظ بدون إدخال الكمية 

ذلك في كل من والنظام بالسماح بتخزين المستند بدون إدخال كميات بالبنود المفترض عند تعليم هذا الخيار أن يقوم 

 :المستندات التالية

 عقد مشروع 

 عقد مقاول باطن 

 الموازنة التقديرية 

 الموازنة التنفيذية 

 عدم نسخ البيانات في عقد مقاول باطن عند اختيار المصدر 

روط، )عرض سعر المقاوالت، عقد مشروع، كراسة الشيسمح النظام بإصدار عقد مقاول باطن بناء على مصدر مثل 

 ...الخ(. عند تعليم هذا الخيار لن يقوم النظام باستحضار بيانات المصدر في سند عقد مقاول باطن.
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 عرض البنود الرئيسية 

عن البنود  ثحند البعرض البنود الرئيسية إلى جانب البنود الفرعية عيقوم النظام ب ،المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار

 بمستندات النظام. القياسية

ل في سطور نسخ السطور من كارت التحليل إلى سطور فاتورة شراء مستلزمات مقاوالت عند اختيار كارت التحلي 

 الفاتورة

لتحليلي بالحقل عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام أثناء تحرير فاتورة شراء مستلزمات، بمجرد إدراج رقم الكارت ا

 ء المستلزمات.بإدراج جميع البنود الخاصة بالكارت التحليلي بسطور فاتورة شرا بتفاصيل الفاتورة، التحليل""كارت 
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 فيديوهات شرح المقاوالت التي توفرها نماسوفت
 الرابط العنوان

يعرض هذا الفيديو موجز مختصر لموديول المقاوالت الخاص 

 بشركة نماسوفت

https://youtu.be/kwAyWAYNtq4 

 -الستشاري ا -الباطن  فئة مقاولين -ن مقاول الباط -المشروع 

 مناطق العمل

https://youtu.be/No8etpsaRTI 

 ، البنودبند تكلفة المقاوالتخاص بشرح النوافذ )هذا الفيديو 

 القياسية، تصنيف بند المقاولة(

https://youtu.be/U5oNFJECLsc 

عار هذا الفيديو خاص بشرح النوافذ )وحدة قياس مقاولة، قوائم أس

 مقاوالت، مناطق عمل(

https://youtu.be/P8Wftntv_GU 

هذا الفيديو خاص بشرح النوافذ )مرحلة المقاولة، مجموعة 

 مراحل(

https://youtu.be/ZepRsRfUxtg 

 https://youtu.be/1DXHuXPHaSU القياسيةهذا الفيديو خاص بشرح ملف الشروط 

 iF6rE-https://youtu.be/TphhW هذا الفيديو خاص بشرح مستند كراسة الشروط

 https://youtu.be/mmyek1CT_WM سةهذا الفيديو خاص بشرح مستند المقاي

 https://youtu.be/01RhFZ1FkCM هذا الفيديو خاص بشرح المروت التحليلية

 https://youtu.be/BQhS08iB3Cs هذا الفيديو خاص بشرح عقد المشروع

 https://youtu.be/HE53QfttBac هذا الفيديو خاص بشرح تنفيذات المقاوالت

 https://youtu.be/X3IICmZuivA هذا الفيديو خاص بشرح مستخلصات المقاوالت

 https://youtu.be/vKsAZDaNeq8  هذا الفيديو خاص بشرح عرض أسعار مقاولة

 https://youtu.be/6eFnjFq5hRA هذا الفيديو خاص بشرح مقاولة مقاول الباطن

 https://youtu.be/dL16WXRaLL4 التكاليف الفعلية للمقاوالت

 https://youtu.be/W3swLztrMUk مثال –تكاليف المقاوالت 
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