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تعريف بالبرنامج 

إلدارهالمقاوالتوالنامج
منالتحليلالشامل

ً
الوحيدالذييجمعبنكال

ميعبنودالمقاوالتوالمرونھالتامھ
ً
والدقيقجدا

اإلستخداموذلكعوداإعتمادبناءالنامجع
خهوكفاءةاكمحاسالمقاوالتوالمشروعات
بأكشراتالمقاوالتلسذافحسببلأخذ
اإلعتبارخهالمندسنواالسشارنالمتخصصن
ذاتالمجالمماادياتطبيقبرنامجيسمذاتالمجالمماادياتطبيقبرنامجيسم

بالشموليھوالمرونھقطاعالمقاوالت.

Double Click ERP

شلتوضيرقم
«األطرافاملستفيدهمنالنامج»
١

إلدارهالمقاوالتوالنامج
منالتحليلالشامل

ً
الوحيدالذييجمعبنكال

ميعبنودالمقاوالتوالمرونھالتامھ
ً
والدقيقجدا

اإلستخداموذلكعوداإعتمادبناءالنامجع
خهوكفاءةاكمحاسالمقاوالتوالمشروعات
بأكشراتالمقاوالتلسذافحسببلأخذ
اإلعتبارخهالمندسنواالسشارنالمتخصصن
ذاتالمجالمماادياتطبيقبرنامجيسم

األطرافاملستفيدهمنبرنامج
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خطوات العمل على برنامج المقاوالت 

عملياتالصرفواإلضافةللسلفوالدفعاتوالمستحقاتمنازنةوالبنوك
وإصدارخطاباتالضمانوالقيودالمحاسية

عملياتتتمبنشركةالمقاوالتومقاوالباطن
مثل:‘‘التعاقدمنالباطنوالمستخلصات‘‘

عملياتالتعاملمعالمالك:
•إستخراجالمستخلصالتنفيذي(للمقارنةبنالمنفذوالمخططللبندمنبنودالمشروع)

•تقديمالمستخلصللمالك(جاري-ختامي)
•تحصيلقيمھالمستخلصات(شيات-نقديھ)

•سليمالموقعوردخطاباتالضمان

شلتوضيرقم
«دورهشراتاملقاوالت»
٢

دورةمسنديھاملھلشراتاملقاوالت
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يلعالبنودالرئسيةقبلأنيتمعملتحليللا: وحتويال

ريمرنوسلاالستخداملتمي يلبنودالعطاءاتشل
البنودالفرعيةعنالبنودالرئسية.

محتواتنصوصبنودالعطاءمنبنودأخرىأومن أمانية
.Word،Excelملفات

وضعتودللبنود(حروفوترقيموعالماتممة).

وضعمرفقاتللمناقصةمثلالرسوماتالندسيةوالمسندات
بأنواعمختلفةللملفات.

يلالعطاءات(المناقصات)اليتمشراءامنجاتاإلسنادبناءع
مالك حالةإذاانتشركةالمقاوالت طرحا،أوالعطاءاتالداخلية

المشروعنفسالوقت.

شلتوضيرقم
يلالعطاءات(املناقصات)» »
٣



شلتوضيرقم
«شاشةتحليلالبنود»

إستدعاءتلفةااماتمنالمخزونتلقائياعندتحليلالبنود.
•وضعسبة/قيمةرحللبندليضافعتلفتھوذلكللوصوللسعرالبيع.

•
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يلالعطاءاتيتمدراسةالمشروعوتحليلبنودهالرئسيةإبنود عد
فرعيةوتحلي(Break Down)منموادوخاماتومصنعياتوقومالمكتبالف

ذهالدراسةوتقديمالإلدارةالماليةلسعتلكالبنود.

تقسيمالبنوداألساسيةبنودفرعيةوتحليلاإخاماتومصنعياتومقاولنباطن.
ريالايالتفرعات. •اشاءدليللألصنافوااماتوالمصنعياتشل

•عرفنماذجلتلفةالبنودTemplatesبماشملھمنتحليلليتمإدراجامباشرةللبندالمراد
تحليلةمعاألخذاإلعتباركميةالبند.

•

شلتوضيرقم
شاشة

«نماذجالبنود»

٤



يلأكمنعرضسعرللمشروعالواحد: إمانية

وببتأمندخولمناقصةوقديوننقدي(الرطمعبرنامجالمدفوعات) يتمتقديمعرضالسعرم
وقديونبموجبخطابضمان(الرطمعبرنامجخطاباتالضمان).
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ً
عددراسةالمشروعوتحبنودهيتمتقديمعرضالسعرللعميلمتضمنا
البنودالرئسيةفقطبدونالتحليلمعمراعاةأسعارالسوقخاللفةالتنفيذ

المطلوةوكذلكاألخذاالعتبارأسعارالمنافسنالبنودالشبة.

شلتوضيرقم
شاشة

«القيدالناتجعنھ»

٨

شلتوضيرقم
شاشة

«خطابضمانابتداي»

٧

شلتوضيرقم
يلعروضالسعر» »
٦
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عدالموافقةععرضالسعرالمقدميتم:
تقديمخطابضماندفعةمقدمة. يلبياناتالعقدوطباعتھ.

•استالمالدفعةالمقدمة. •سليمخطابضماناي.
•استالمالموقعوالرسوماتالتحليليةLayoutللمشروع.

ورفقعنداستالمالدفعةالمقدمةخطابضماندفعةمقدمةوقدستلزمذلكعليةخطابالضمان
يون
ً
سبةثابتةمنقيمةالتعاقدفمثال عللوصولإ

ً
السابقتقديمةعندالدخولالمناقصة،وغالبا

١٠٪منقيمةالتعاقدكتأمن.

••

مبلغنقدييتماستالمھبدايةالمقاولةمقابلتقديمخطابضماندفعة
مقدمةليتمكنالمقاولمنالبدءالتنفيذوالصرفعالمقاولةوتمخصم
الدفعةالمقدمةبسبةالمستخلصاتوتمتحررايصالاستالمنقدية/شيك

اإليصالوتجالقيدااصسندالقبض.
ً
(رطمعبرنامجالمقبوضات)فيتمتحميلالدفعةالمقدمةآليا

شلتوضيرقم
شاشة

«استالمدفعھمقدمھ»

٩

شلتوضيرقم١٠
شاشة

«القيدالناتجعنھ»



الخصومات واإلضافات على التعاقد: 

خصوماتالتردوتونبمثابةتخفيضللمبالغالمستحقصرفاوالمقصوداالمبالغالمخصومة
سليماالعمالوغراماتعدمافاظع شلايمنالمستخلصاتمثلغراماتالتأخ

السالمھالموقعولماستجدمنغراماتعنفسالشل.

٣-٣

-

خصوماتتردمرةاخرىعندالسليمالايللمشروعوالمقصوداتأمناالعمالوماحكما.

٢خصوماتالتردولكنتورداااتالرسميةالبالدوالمقصوداضرائبالمبيعاتوضرائب
حكمھ. االراحالتجارةوالصناعيةوالتأميناتاالجتماعيةعالمقاولةوما

١

صوماتا: اارةوتخصمدفالوصولاالمبالغالمستحقصرفانقدااوشياتوتنقسما
لخصممنقيمةاالعمالالتمالموافقةعلاالمستخلصات
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لمستخلصحسابالشوناتالموقعوتماضافا حساباتالمقاوالتوتم وبمثابةالمخزون
عقيمةالمستخلص.

صوماتاإلضافات ا

شلتوضيرقم
شاشة

صوماتعالعقد» «االضافاتوا

١١



لعملياتالصرف مخططالتنفيذوقلببرنامجالمقاوالت-والمتحكم
عالمشروعواىعديالتتتماثناءالتنفيذوتمإشاءهمنخاللالمكتبالف

١٢أواسشاريالمشروع.

يتمالرجوعاالمخططوااللامالتامبنودالصرفالموجودةالمخططوعدمجوازاستخدامأيمواد
لمتكنموجودةمسبقاعالمخطط.

والمسئولعنالابطبناجزاءالمشروعمنخاللاذونالصرفالمخزنيةعالمشروعواذون
االرتجاعوعملياتالصرفالنقديةأوبالشياتأومنعدةالمواقعوعملياتالشراءالمباشرةعالمواقع
مستخلصاتمقاوالباطنكماأنرطمخططالتنفيذبنوداألعماليجعل

ً
ومردوداتالمشياتوايضا

.
ً
شراتالمقاوالتتكشفدائماانحرافاتللبندمنبنودالمناقصةمقارنةبالمقدرسابقا

8

شلتوضيرقم
شاشة«توزعمخططالتنفيذ»

شلتوضيرقم
«توزعمخططالتنفيذ»
شلتوضيرقم١٣
«توزعمخططالتنفيذ»



شلتوضيرقم
شاشة

«اذنالصرفاملخزي»

١٤

شلتوضيرقم
شاشة

«القيدالناتجعنھ»

١٥

حيثيتمشراءااماتوصرفاوصرفالمصروفاتوالعدوالسلفياتواألجور
والتأميناتعالمشروعومتاعةمراحلالتنفيذمنخاللالمستخلصالتنفيذي
(بمثابةمستخلصغرضالمراقبةداخلشركةالمقاوالتواليقدمأليجةخارجية)
ومؤشردائمطوالفةالمشروعللمقارنةبنالمنفذوالمخططللبنودالمشروع.

خاللأذنالصرفالمحددبھالكمياتورقم
االذنوالموقعالمنصرفلھوالمسئولعنالصرفوأمنالمخزنوالبندالمنصرفعليھ.

صرفالموادوااماتعالموقع:(أ)

وونذلكمنخاللتقسيمالعملإ:

أعمالستعانبمقاوباطنلتنفيذا. .
ً
أعمالتنفذذاتيا

9



شلتوضيرقم
شاشة

«فاتورةاملشيات»

١٦

شلتوضيرقم
شاشة

«القيدالناتجعنھ»

١٧

المشياتللموقع:(ب)
بھالمواداليورداالموردللشركةواسعارا. لالموردينوالمو اشاء

ةالطالبة(المشروع). االكمياتالمطلوةوا •طلباتالشراءوو
يلكمياتاالصناف •اصدارأمرالشراءللموردوامرالشراءمسنديتمفيھ

واسعاراومواعيدالسليمواماكنالسليموشروطالسداد.

•

يلبيانااعالنامجمثلامرالتوردولكاتختلفالتأثعكشفحساب• استالمفاتورةالمشياتو
الموردوالمخازنوصدرعاقيدمحاسإلثباتقيمةالمشياتوايصالصرفالنقدية/الشياتللمورد.

10



شلتوضيرقم
شاشة«ايصالصرفالنقديھ»
١٨

شلتوضيرقم
شاشة

«القيدالناتجعنھ»

١٩

(ج)الصرفمنازنھ(المصروفات/التأمينات/العد/السلف):

•
•الصرفنقدامنخزنةالعدمعتحديدصاحبالعدة.
ايصالصرفنقدية/شياتمنازائنوالبنوك.

وذلكمنخاللالدورةالمسنديةلزائنوالبنوكوالعدحيثيتمالصرفع
المشروعمباشرةمثلاالجوروالتأميناتاالجتماعيةوالمصارفالنيةوون

ذلكمنخاللالمسنداتالتالية:

11

الصرفمنازنھ(المصروفات/التأمينات/العد/السلف):



انواعمقاوالباطن:-مقاولمصنعياتفقط-مقاولتوردوتركيب

لأوجزءمنالبنودكمايمكنتقسيم وتمالتعاقدمعمقاولالباطنع

لتوزعكميةالبندبنالمقاولنورا
ً
البندالواحدعأكمنمقاولوفقا

.
ً
يلالعقدتحديدماشملھمندفعةمقدمةوضرائبوخصوماتليتماستقطاعاتلقائيا عند

12

مستخلصمقاولالباطن:
صاالمستحقصرفھ. المستقطعةمثلخصمالدفعةالمقدمةوتأمناالعمالوالضرائبللوصولا

ووالمسندالذىبموجبھيتمحساباألعمالالتمتالمقاولھوالمبالغ

شلتوضيرقم
شاشة

«القيدالناتجعنھ»

٢١

شلتوضيرقم
«مستخلصمقاولالباطن»
٢٠
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وحتويعنفسبياناتمستخلصمقاولالباطنوتمإعتمادةمناإلسشاري
عدتحديداإلستقطاعاتواألضافاتعليةواألخذاإلعتبارماسبقصرفھ.

ووبمثابةمطالبةمنالعميلعنماتمتنفيذةوستحقصرفھوتون
ايةالمشروع. المستخلصاتجارةطولفةالمشروعومستخلصختامي

شلتوضيرقم
شاشة

«القيدالناتجعنھ»

٢٣

شلتوضيرقم
«مستخلصاملالك»
٢٢
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وومسنديتمبموجبةالتحصيلمنالمالكوثتبةاستالمااليرادالمستحق
المستخلصوتونايصالاستالمالشيكمنالتارخوالرقمالدفىورقمالشيك
وبعليةالشيكواسمالعمليةالمستلمعلاالشيكومنذا والبنكالم

المسندتبدأدورةحساباتالشيات(برنامجالمقبوضات).

شلتوضيرقم
شاشة

«القيدالناتجعنھ»

٢٥

شلتوضيرقم
شاشة

«ايصالاستالمنقديھ/شيك»

٢٤
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ايةالمشروعيتمعملمحضراالستالماالبتدايوالذيعاناءتنفيذ
المشروعوتمبناءعليھصرفالدفعةاتاميةللشركةواألفراجعنخطابضمان
الدفعةالمقدمة(نظراالسالكاقساطالدفعةالمقدمةبالاملوذلكيون
وزسبةاإلنجازطالما الغرضمنخطابالضمانقدانت)وكذلكاألفراجعنم

وزخطابالضمانمقابلتقديمخطابضمانأعمال. انالمشروعقدتموناكعضااتسمحبصرفم

تقررمقارنةالتلفة:
والتقررالمسئولعنالرقابةالشاملةلنظامالمقاوالتوويبنبنوداالعمالللمقاسةونودالتلفة

ااصةاوعطىتحليلشامللألنحرافاتبالكمياتواالسعارعثالثمستوات:
المستوىاالول:الدارسةاالوليةللمشروع(القيمةاالولية)

المستوىالثاى:التعديالتالتمتعالدارسةاالولية(المسدف)
المستوىالثالث:التاليفالفعليةالتمتعالمشروع(القيمةالفعلية)

وشملالتقرراألعمدهالتاليھ:وشملالتقرراألعمدهالتاليھ:
•انحرافالكمية:ووعبارةعنالكميةالمسدفة-الكميةالفعلية.

•انحرافالسعر:ووعبارةعنسعرالعطاء-السعرالفع.
•انحرافالقيمة:ووعبارةعنالقيمةاالولية-القيمةالفعلية.

•تارخمقارنةالتلفةلمعرفةالتلفةالفعليةللمشروعحتارخمعن.
•اختيارخاصباخفاءتفاصيلبنوداالعمال.

•امانيةمعرفةتفاصيلبنودتلفةاراتالتمتعبندمعنعنطرقدبلليكعالبند.

شلتوضيرقم
تقرر

«مقارنةالتلفھ»

٢٦
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تقرريوميةالمستخلصات:
وتقررتفصيللمستخلصاتالتمتعالمشروعونقسمامستخلصاتصادرةاالمالكوواردةمن
صوماتعالمستخلصمثل: إلاالشوناتومخصوماماا

ً
مقاوالباطنوبنقيمةاألعمالمضافا

صاالمستخلصوتمخصم صم–التاميناتاالجتماعية–ا)وصوالا (تامناالعمال–ضرائبا
سبقصرفاليعطىالتقررالمبالغالمستحقصرفا. المبالغال

صوماتواالضافاتلمقاوالباطن: تقررا
نذاالتقررالمستخدممنالمتاعةالاملةوالدقيقةلشروطالتعاقدوالمنفذماحاألنمثال:

ّ
وُمِك

متاعةموقفالشوناتداخلالمشروع–موقفالدفعاتالمقدمةوالبامنالدفعةالمقدمة–تأمن
األعمالالمخصومةومبالغالتأمنالمردودهوالبامنتأمناالعمالوأىاضافاتاوخصوماتيرادالرقابةعلا.

شلتوضيرقم
«تقرريوميةاملستخلصات»
٢٧

شلتوضيرقم
صوماتواالضافاتملقاوالباطن» «تقررا

٢٨
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تقررالموقفالماللمالك:
الا
ً
وتقرربالموقفالماللمشروعاتالتمتعالمشروعاولالمشروعاتوبنقيمةاالعمالمضافا

صوماتعالمستخلصمثل: الشوناتومخصوماماا
صاالمستخلصوتمخصم ا

ً
صم–التاميناتاالجتماعية–ا)وصوال (تامناالعمال–ضرائبا

سبقصرفاليعطىالتقررالمبالغالمستحقصرفا. المبالغال
٣٠

تقررالموقفالمالمقاوالباطن:
وتقرربالموقفالمالمقاولالباطنلألعمالالتمتعالمشروعاولالمشروعاتوبنقيمةاالعمال

صوماتعالمستخلصمثل: الاالشوناتومخصوماماا
ً
مضافا

صاالمستخلصوتمخصم ا
ً
صم–التأميناتاالجتماعية–ا)وصوال (تأمناالعمال–ضرائبا

سبقصرفاليعطىالمبالغالمستحقصرفاومكناستعراضالتقررعمستوىمقاولالباطنمع المبالغال
يمكناستعراضھعأساسالمشروعليعطىالموقفالماللمقاولنالباطن.

ً
مشروعاواكوايضا

شلتوضيرقم
«تقرراملوقفاملاملقاوالباطن»

شلتوضيرقم
«تقرراملوقفاملاللمالك»
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سابقه أعمالنا 
يلبإتحادالمجياتالمصرة ال

Microsoft Gold Partner
Intel Partner

شادةSPIGالعالميھإلعتمادجودةالمجيات.

الشهادات 

عن الشركه: 

بجمورةمصرالعريةعيد صناعةالمجيات،تأسستسنة شركةرائدة شركةأوميجا
تصميموتصيعوندسةالمجياتلتلبية مجموعةمنأساتذةاامعةوالمندسنالمتخصصن

ذاالمجال. إحتياجاتالسوقالمحوالعري

قلبالعاصمةالقارةوويضــمأقسامالسوق،المبيعات،الدعمالف، يقعمقرالشركةمانمم
المجة،مراقبةاودة،قسممتاعةالعمالء،اإلدارةالماليةوالقانونيةومخزنللشركةباإلضــافةإمعمل

إلنتاجالنامج.

1996

متطلبات التشغيل: 

ععددالمستخدمن
ً
ليا
ً
اعتمادا عتمدإمانياتاألجزةالمطلوةلشغيلبرامج

المامنن(نفسالظة)وكذلكلتقنيةالوصوللقاعدةالبيانات.
Double Click ERP

http://www.doubleclick.com.eg/customer-review.aspx


حقوقالطبعوالشرمحفوظھلشركةأوميجاللنظماملتاملھ

اتصل بنا 

٣٧٤٨٩٥٣٠٢٠٢

٣٣٣٦٥٣٧١٢٠٢

٣٧٦٢٣٥٧٣٢٠٢

٣٧٦١٩٢٣٦٢٠٢

ميداناملساحھ - الد - مصر. ٥

لطلباتعرضاألسعار: 

املوقعاإللكوي : 

http://www.doubleclick.com.eg
http://www.doubleclick.com.eg/rfq.aspx
Osama
Typewritten Text


	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19



