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�شركة إنجازات المتطورة لتقنية المعلومات

 ٤٠٣٠١٤٧٣٧١.: ت. س
 ٩٦٧٥٥.: ت.غ

 مزايا نظام محاسبة المقاوالت
 

 يعتبر نظام محاسبة المقاوالت جزء من نظام إنجازات المالي المتكامل
 

 يعتمد نسبة اإلنجاز    −−−−
 إمكانية إدخال أرصدة أو نسب تقديرية لبنود أعمال المشروع    −−−−
 يعتمد المقاييس الدولية لبنود األعمال     −−−−
 يعتبر كل مشروع مركز تكلفة    −−−−
 يتيح إختيار حسابات األستاذ العام الخاصة بكل مشروع    −−−−
 يتيح إختيار بنود األعمال الخاصة بكل مشروع     −−−−
إمكانية مقارنة الصرف الفعلي مع التقديري ألي مشروع خالل فترة محددة على     −−−−

 مستوى بنود األعمال
 .إمكانية تحليل حركة حساب أستاذ عام على مستوى المشاريع وبنود األعمال    −−−−
إمكانية تحليل حركة مشروع أو أكثر على مستوى حسابات األستاذ العام وبنود     −−−−

 األعمال 
 إمكانية المقارنة بين المشاريع على مستوى أنواع األعمال أو بنود األعمال    −−−−
إمكانية المقارنة بين المشاريع على مستوى حسابات األستاذ العام مع تحليل     −−−−

 :المقارنة على مستوى
 

 .األصول، الخصوم، اإليرادات، المصروفات   
 

 إمكانية إثبات إيرادات العمالء    −−−−
 .إمكانية إثبات إستحقاقات مقاولين الباطن    −−−−
 :توفير نماذج قيود يومية عامة خاصة بالمشاريع ومنها    −−−−

 

 إثبات المصاريف على المشروع قبل الترسية*   
 تحميل المشروع بالمصاريف عند الترسية*   
 إثبات قيمة المشروع*   
 إمكانية إضافة نماذج قيود محاسبية أخرى*   

 

 الحصول على تقارير مالية للمشاريع ومنها     −−−−
 

 ميزان المراجعة*   
 معرفة ربحية أو خسارة كل مشروع*   
 مقارنة مصاريف المشروعات*   
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 يسهل النظام إختيار المشروع المراد معرفة حركته أو المشاريع المراد مقارنة أرصدتها     −−−−
 :عبر أسس اإلختيارات المختلفة بالنظام ومنها      

 

 .حكومية ، أهلية بالنشاط إلخ: بنوع المشاريع *   
 .حكومي ، صناعي، تجاري إلخ: طبيعة العميل *   
 .وزارة معيينة، عميل معيين إلخ: باسم العميل *   
 :مثل . باسم الدوله ، أو المنطقة في دولة معيينه أو مدينة في منطقة معيينه*   
  

 .المشاريع في المنطقة الغربية وتشمل مشاريع جدة ومكة المكرمة والطائف إلخ.              

 .مشاريع في مدينة الرياض فقط.              
 : ويمكن تعدد األسس لتحديد مشاريع بعينها مثل*   

 .المشاريع من وزارة التربية والتعليم بالرياض فقط.              
 

 .وبهذا تكون المقارنة حسب إحتياجات المحلل ألرصدة المشاريع
 

 :بعض عمالء نظام إنجازات المالي في مجال مواد البناء
 

 شركة أبناء محمد سويلم الشريف    ••••
 مؤسسة معتوق القارحي    ••••
 شركة ناصر الخزاعي وأوالده    ••••
 مؤسسة الحال المتحدة    ••••
 شركة ربوع الخير للتجارة    ••••
 شركة سعيد علي البكيري للمقاوالت    ••••
 شركة تعمير الطرق للمقاوالت    ••••
 مؤسسة البلوي للتجارة والمقاوالت    ••••
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