مقدمة .:
أحبائي الطلبة :
تعلمت أن األداء إذا كان جيدا تكون النتائج مقبولة  ،وأن األداء إذا كان ممتازا تكون النتائج جيدة وحىت نصل إىل النتائج املمتازة

علينا أن نبذل جهدا متميزا  ،وهكذا ارتضينا أن نكون من خالل هذه السلسلة واليت أمسيناها " األوىل " ألهنا :

 الدوسية األوىل اليت تشمل مجيع مفردات املنهاج بطريقة منظمة ومرتبة يسهل حفظها الدوسية األوىل اليت تشمل حلوال جلميع أسئلة الوحدة وقضايا املناقشة وأهم األنشطة الدوسية األوىل اليت تظهر املعلومة ببساطة ووضوح يسهل فهمه وحفظه ومن مث تذكره الدوسية األوىل اليت تُغين عن غريها وال يستغين عنها غريها ... وتعلمت أيضاً أن النجاح يسهل إذا قويت العزمية  ،وأن القمة تدنو ممن ميتلك اهلمة  ،وأن القطرة املستمرة يف الصخر تُكسره  ،وأنك حينماتذوق حالوة النجاح تنسى تعب الوصول إليه  ،فعليك املثابرة واملداومة على دراسة هذه املادة  ،واليت كما يسهل حفظها يسهل نسياهنا .
 تعلمت أيضاً أن الذي ميلك السبب الكايف سيملك الوسيلة الصحيحة يف النهاية  ،ولذا أضع سلسة (األوىل)بني يديك سراجا ينريطريقك للتفوق والتميز والنجاح

 تتميز هذه النسخة اجلديدة مبا يلي : .تشمل مجيع مفردات املستو الثال بطريقة منظمة وواضةة وبطريقة ميسرة للةف
لسبع دور ٍ
 .حتتوي مجيع أسئلة الوزراة ِ
ات سابقة  ،و موزعة على مفردات الدروس
 .تتضمن متارين و مسائل متنوعة يف خمتلف الدروس
 .تتضمن أسئلة مقرتحة على مجيع الشاشات املطلوبة يف املستو الثال
 .تعرض مجيع الفقرات النظرية على شكل نقاط لتيسر احلف

 .حتتوي ملةق جبميع خطوات الوصول لقوائم برنامج ITAC

وغري ذلك الكثري ....

مالحظة :

ميكنك حتميل ما يلزمك من أوراق عمل جلميع مواد الثانوية العامة يف خمتلف الفروع من خالل

موقع األوائل التعليمي

www.awa el.net
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املتستو الثالث :
(الوحدة األوىل )

من ال ميلك تصور ملستقبله
ال ميلك خطة حلاضره
ولن يرتك ذكرى مشرقة ملاضيه
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قبل أن نبدأ ( :للقراءة فقط)
تبدأ املؤسسات التجارية يف بداية السنة بإثبات القيود اليومية ( العمليات املالية ) يف دفرت اليومية مث يتم نقل
أطراف القيد املدين والدائن لدفرت األستاذ من خالل عملية الرتحيل مث يتم ترصيد دفرت األستاذ ونقل األرصدة
مليزان املراجعة و خيضع ميزان املراجعة لعدد من التعديالت (التسويات اجلردية ) حي يتم إعداد ميزان املراجعة
املعدل هناية السنة ومن خالله يتم إعداد قائمة الدخل وقائمة حقوق امللكية وقائمة املركز املايل
كما يظهر بالشكل التايل :

الوحدة األوىل تتناول شرح املوضوعات السابقة مرة بطريقة يدوية ومرة أخر بطريقة حاسوبية باستخدام برنامج
 ITACولذا فةىت تستطيع ربط املواضيع بعضها ببعض عليك أن تدرس الشكل السابق بعناية .
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الجانب العملي في الوحدة األولى
القيد اليومي  :عالقة بني حسابني فأكثر  ،أحدمها مدين واآلخر دائن  ،حبي يكون الطرف املدين مساو للطرف الدائن يف القيد
يتم تقسيم احلسابات ألربعة أنواع رئيسية  :األصول  ،املطلوبات  ،املصروفات  ،اإليراد

أنواع المصروفات الرئيسية :

 .1تكلفة البضاعة املبيعة
 .2املصاريف التشغيلية

أ) إدارية وعمومية  :رواتب  ،إجيار  ،تأمني  ،رسوم حكومية  ،استهالك  ،فواتري كهرباء وماء ..

ب) بيعية  :نقل مبيعات  ،دعاية إعالن  ،عمولة وكالء بيع

 .3املصاريف األخرى  :فوائد مدينة  ،خسارة (خسارة بيع أصل  ،خسارة حريق  ،خسارة سرقة ......اخل )

أنواع اإليرادات الرئيسية :
 .1املبيعات

 .2إيرادات أخرى ( فوائد دائنة  ،أرباح ( أرباح بيع أصل  ،أرباح أسهم ......إخل )
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القيود اليومية حسب الجرد الدوري :
مثال  :حدثت العمليات التالية يف شركة الوليد التجارية :
يف  1/1أودعت مؤسسة الوليد مبلغ  2222دينار يف بنك األردن حي مت سةبها من الصندوق
قيد اليومية :
 2222من حـ /بنك االردن
1/5
 2222إىل حـ/الصندوق

يف  1/5سةبت مؤسسة الوليد مبلغ  022دينار من بنك األردن ومت إيداعها يف الصندوق
1/5

 022من حـ................/
 022إىل حـ............. /

 :ما تدفعه املؤسسة من مبالغ نقدية للةصول على خدمة (مصروف) أو بضاعة (مشرتيات )
قيود املصروفات :

من حـ /مصروف أو مشرتيات

(بضاعة)

إىل حـ /صندوق أو بنك أو اسم العميل

يف  1/5دفعت مؤسسة الوليد مصروف رواتب بقيمة  2522دينار نقدا
1/5

 2522من حـ /مصروف رواتب
 2522إىل حـ /الصندوق(مستند صرف )

يف  1/7دفعت مؤسسة الوليد مصروف إجيار بقيمة  3222دينار بشيك
1/7

 3222من حـ..... ............ /
 3222إىل حـ( ........... /مستند صرف )

يف  1/9دفعت مؤسسة الوليد مصروف إعالن بقيمة  522دينار ومصروف تأمني بقيمة 022دينار نقدا
من مذكورين :
1/9
 522حـ......... ........ /
 022حـ......... ....... /
 922إىل حـ( ............... /مستند صرف )

مالحظة  :مت وضع فراغات يف القيود لتقوم بتعبئتها بنفسك …
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:
يف /11ا اشرتت مؤسسة الوليد بضاعة بقيمة  022دينار من شركة القمة نقدا

" اشترت أو استلمت شركتك بضاعة"

1/9

 022من حـ /مشرتيات
 022إىل حـ /الصندوق (مستند صرف )

يف /13ا اشرتت الوليد بضاعة مكونة من 12أجهزة بسعر  122دينار للجهاز بشيك من شركة القمة
1/13

 1222من حـ.......... /
 1222إىل حـ…………….. /

يف /10ا اشرتت مؤسسة الوليد بضاعة بقيمة  022دينار من شركة القمة على احلساب
1/10

 022من حـ/
 022إىل حـ/

يف /10ا اشرتت الوليد بضاعة بقيمة  022دينار من شركة القمة حي دفعت 222دينار نقدا والباقي بشيك
1/16

 600من حـ /مشرتيات

إىل مذكورين :

 200حـ(.............. /مستند صرف )1

 400حـ( ............ /مستند صرف )2

يف  1/17استلمت الوليد بضاعة بقيمة  2522دينار من شركة السالم حي دفعت  522نقدا والباقي ذمم
1/10

 2522من حـ............ /
إىل مذكورين :
 522حـ............/
 2222حـ............ /

يف /10ا اشرتت مؤسسة الوليد بضاعة بقيمة  022دينار من شركة األردن على احلساب
1/10

 022من حـ……………………./
 022إىل حـ………………….. /

يف  1/19سددت مؤسسة الوليد املبلغ املستةق لشركة األردن نقدا
1/10

 022من حـ /شركة األردن
 022إىل حـ /الصندوق ( مستند صرف)
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( عكس املشرتيات)  :ردت مؤسستك بضاعة

 1/22اشرتت مؤسسة الوليد بضاعة مكونة من  22جهاز بسعر 222دينار للجهاز من شركة الرياض نقدا

1/22

 0222من حـ................ /
 0222إىل حـ(.............. /مستند صرف )

 1/21ردت مؤسسة الوليد بضاعة مكونة من  3أجهزة لشركة الرياض نقدا
1/21

 022من حـ /صندوق
 022إىل حـ /مردودات مشرتيات ومسموحاهتا
(مستند قبض )

 :ما تقبضه املؤسسة من مبالغ نقدية مقابل تقدمي خدمة (إيراد ) أو بضاعة (مبيعات )
قيود اإليرادات :
من حـ /صندوق أو اسم العميل

إىل حـ /إيراد أو مبيعات

(بضاعة)

يف  1/25قبضت مؤسسة الوليد إيراد خدمات بقيمة  2522دينار نقدا
الصندوق(مستند قبض )

 2522من حـ/
 2522إىل حـ /إيراد خدمات

1/25

يف  1/20قبضت مؤسسة الوليد إيراد تأجري عقار بقيمة  3222دينار بشيك
1/20

 3222من حـ /الصندوق
 3222إىل حـ /إيراد تأجري عقار

مالحظة  :الشيك عند قبضه يعامل معاملة املبالغ النقدية ولذا مت كتابة حساب الصندوق وليس حساب البنك

" باعت أو سلمت شركتك بضاعة"

يف  2/11باعت مؤسسة الوليد بضاعة بقيمة  022دينار لشركة الفارس نقدا
2/9

 022من حـ /الصندوق
 022إىل حـ /املبيعات

يف  2/13سلمت الوليد بضاعة مكونة من 12أجهزة بسعر  122دينار للجهاز بشيك لشركة الفارس
2/13

 1222من حـ/

الصندوق(مستند قبض )

 1222إىل حـ………………… /

أ .حسام عواد  -مؤسس موقع األوائل www.awa2el.net

facebook.com/hussammawwad -

7

يف  2/10باعت مؤسسة الوليد بضاعة بقيمة  022دينار لشركة الفارس على احلساب
2/10

 022من حـ /شركة الفارس – مدينون -
 022إىل حـ………………………… /

يف  2/10باعت الوليد بضاعة بقيمة  022لشركة الفارس حي قبضت 222دينار نقدا والباقي ذمم
2/10

من مذكورين :
 222حـ /الصندوق(مستند قبض )
 022حـ /شركة الفارس(مستند قيد )
 022إىل حـ..................... /

يف 2/17سددت شركة الفارس املبلغ املستةق لشركة الوليد نقدا
2/17

 022من حـ /صندوق
 022إىل حـ /شركة الفارس

(مستند قبض )

( عكس املبيعات)  :رد العميل بضاعة  ُ ،رد ملؤسستك بضاعة

 1/22باعت مؤسسة الوليد بضاعة مكونة من  22جهاز بسعر 222دينار للجهاز لشركة السعادة نقدا

1/22

(..............مستند قبض )

 0222من حـ/
 0222إىل حـ............. /

 1/21ردت شركة السعادة بضاعة مكونة من  3أجهزة لشركة الوليد نقدا
1/21

 022من حـ /مردودات املبيعات ومسموحاهتا
 022إىل حـ(...................... /مستند صرف )

مالحظات عند تسجيل القيود اليومية للمثال السابق :
 .األصول (مثل :صندوق ،بنك  )....يف حالة الزيادة يكون مدين ( من)  ،ويف حالة النقصان يكون دائن (إىل)
 .املصروفات واملشرتيات تكون يف القيد مدين (من) بطبيعتها  ،لكن مردودات املشرتيات عكس املشرتيات يف القيد ( ردت مؤسستك)
 .اإليرادات واملبيعات ورأس املال تكون يف القيد دائن (إىل) بطبيعتها ،لكن مردوادت املبيعات عكس املبيعات يف القيد ( رد الزبون )

 .اسم مؤسستك ال يظهر بالقيد
 .تشري كلمة (نقدا) حلساب الصندوق
 .تشري كلمة (شيك) حلساب الصندوق إذا قبضنا الشيك وتشري كلمة (شيك) حلساب البنك إذا دفعنا الشيك
 .تشري كلمة (على احلساب،على اآلجل،ذمم) حلساب الذمم املدينة أو الذمم الدائنة (اسم العميل)
 .يستخدم مستند القبض عندما يكون الصندوق (مدين) و يستخدم مستند الصرف عندما يكون الصندوق أو البنك (دائن)
 .يستخدم مستند قيد فيما يلي  :عمليات السةب واأليداع بني البنك و الصندوق ويف عمليات الشراء والبيع اآلجل (على

احلساب) ويف قيود تصةيح األخطاء ويف قيود اإلقفال ويف قيود التسويات اجلردية
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قيود اضافية :
( عكس املبيعات)  :خصم نقدي  ،خصم تعجيل الدفع  ،خصم مسموح به

يف  2/10باعت الوليد بضاعة بقيمة  022ومسةت خبصم مبيعات بقيمة 222دينار ومتت العملية نقدا
2/10

من مذكورين :
 022حـ /الصندوق
 222حـ /خصم املبيعات
 022إىل حـ /مبيعات

( عكس املشرتيات) ( :نقدي ،مكتسب )
 1/21اشرتت مؤسسة الوليد بضاعة بقيمة  2222دينار وحصلت على خصم مشرتيات بقيمة  522دينار ومتت العملية نقدا
 2222من حـ /مشرتيات
إىل مذكورين :
 1522حـ /الصندوق
 522حـ /خصم مشرتيات

1/10

:
قيد يتم تسجيله بداية العام ويظهر االصول اليت بدات هبا املؤسسة يف الطرف املدين وقيمة رأس املال
ا

2/10

من حـ /األصول
إىل حـ /رأس املال

مالحظة  :أي مجيع األصول اليت بدأت هبا املؤسسة

قيد يثبت مجيع املبالغ النقدية اليت يأخذها املالك على شكل نقدية أو اصول ألغراض وغايات شخصية
2/10

من حـ /مسةوبات شخصية
إىل حـ /األصل

سؤال وزاري  :اذكر اثنني من اوجه الشبه بني البيع النقدي والبيع بشيك ؟

 .كالمها مستند قبض

 .كالمها نفس القيد :

من حـ /صندوق
إىل حـ /مبيعات
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مثال  :حدثت العمليات التالية يف شركة األمل التجارية :
يف  1/1اشرتت شركة األمل بضاعة بقيمة  2222دينار نقدا من شركة الشهاب
يف  1/0باعت شركة األمل بضاعة بقيمة  25222دينار نقدا لشركة وسام
يف  1/12اشرتت شركة األمل بضاعة بقيمة 0222دينار على اآلجل من شركة الرياض
يف  1/10اشرتت شركة األمل بضاعة بقيمة 15222دينار من شركة النسر حي دفعت 5222دينار نقدا والباقي على احلساب
يف  1/17باعت شركة األمل بضاعة بقيمة  02222دينار وقبضت 32222دينار نقدا من شركة الوحدة والباقي على اآلجل
املطلوب  :إثبات القيود اليومية حسب اجلرد الدوري يف دفرت يومية شركة األمل التجارية
احلل :
منه

له

2222
2222
25222

البيان

رقم القيد

املستند

من حـ /مشرتيات
إىل حـ /الصندوق

1

صرف 1

من حـ /الصندوق
25222

0222
0222
15222
5222
12222

32222
02222

قبض1

1 /1
1 /0

إىل حـ /املبيعات
من حـ /مشرتيات
إىل حـ/شركة الرياض
من حـ/املشرتيات
إىل مذكورين :
حـ/الصندوق

3

قيد 1

0

1/12
1/10

صرف2

حـ/شركة النسر
من مذكورين :
حـ /الصندوق

32222

2

رقم ص األستاذ

التاريخ

قيد2
1/17

5
قبض 2
قيد 3

حـ/شركة الوحدة
إىل حـ /مبيعات

مالحظة :ال يشرتط تسجيل القيود داخل جدول اليومية إال إذا طلب السؤال ذلك بشكل واضح

فرق بني أنواع املستندات التالية  :الصرف  ،القبض  ،القيد ؟

أ) مستند الصرف  :املستند الذي يتم مبوجبه دفع (صرف) مبلغ معني نقدا أو بشيك لطرف آخر يدعى املستفيد

ب) مستند القبض  :وثيقة تؤيد العمليات املالية اليت يتم فيها قبض مبالغ من الغري

ج) مستند القيد  :وثيقة تؤيد العمليات املالية اليت ليس فيها قبض أو دفع ،مثل العمليات اليت رجري على احلساب
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الدفرت الذي تسجل أو تثبت فيه العمليات املالية مبوبة وموزعة على شكل حسابات حي تثبت يف كل حساب منها العمليات اخلاصة
بذلك احلساب
الرتحيل  :نقل طريف القيد احملاسيب (املدين،الدائن) من دفرت اليومية العامة لكل حساب إىل صفةته املخصصة يف دفرت األستاذ العام
الرتصيد  :إجياد الفرق بني الطرف املدين والطرف الدائن حبي تكون طبيعة الرصيد مطابقة للطرف األكرب
تصوير احلساب :القيام بعمليت الرتحيل والرتصيد معا .

سؤال :1فيما يلي صفةة رقم ( )1من صفةات دفرت اليومية العام ملؤسسة األمانة التجارية

له

منه
2522

2522
0222
0222
1222

البيان

رقم القيد

رقم املستند

رقم ص األستاذ

التاريخ

من حـ /املشرتيات
إىل حـ /الصندوق

2

صرف 35

13
15

2220/1/2

قبض 2

15
10

صرف 3

12

0

من حـ /الصندوق
إىل حـ  /املبيعات
من حـ /الرواتب

1222

5

إىل حـ /الصندوق

2220/1/9
2220/1/12

15

 :املطلوب  .1:صمم صفةة أستاذ حلساب الصندوق يف دفرت األستاذ
 .2رحل القيود اليومية اخلاصة حبساب الصندوق إىل الصفةة املقابلة له يف دفرت األستاذ
 .3رصد حساب الصندوق الناتج يف دفرت األستاذ ودوره للشهر املقبل
.0ما رأيك بالرصيد الناتج ؟ برر إجابتك
املبلغ
ف

البيان

رقم
املستند

التاريخ

ص

البيان

املبلغ

يومية

دينار

رقم
املستند

التاريخ

ص
يومية

ف دينار

0000

إىل حـ/املبيعات

0000

اجملموع

4000

رصيد مدور

قبض2

1/ 9

1

2000

من حـ /املشرتيات

صرف

1/ 2

1

1000

من حـ/الرواتب

صرف

1/12

1

4000

رصيد مدين

0000

اجملموع

50
5

1/51

 .0الرصيد الناتج مدين  ،وذلك أن املقبوضات أكثر من املدفوعات

أ .حسام عواد  -مؤسس موقع األوائل www.awa2el.net

facebook.com/hussammawwad -

11

سؤال وزازي صيفي : 9002
فيما يلي بعض العمليات اليت تتعلق مبؤسسة اإلقتصاد التجارية يف شهر آذار :2229
يف 3/3اشرتت بضاعة بقيمة  1522دينار من مؤسسة البالد نقدا
يف  3/12باعت بضاعة بقيمة  2022دينار ملؤسسة البرتاء نقدا
يف  3/10اشرتت أثاث بقيمة  022دينار من مؤسسة الديكورات العاملية نقدا
يف  3/20اشرتت بضاعة بقيمة  2022دينار من مؤسسة األجواد التجارية بشيك مسةوب على البنك العريب
يف  3/29باعت بضاعة ملؤسسة البرتاء مببلغ  1522دينار قبضت منها  522دينار نقدا والباقي على احلساب
املطلوب :تصوير حـ/الصندوق يف شهر آذار  ، 2009علما بأن رصيد حساب الصندوق يف  2009/5/1يف دفرت األستاذ  5000دينار
املبلغ

البيان

رقم
املستند

التاريخ

ف دينار

ص
يومية

البيان

املبلغ

رقم
املستند

التاريخ

ف دينار
3/1

 3522رصيد
2022

إىل حـ/املبيعات

قبض3/12 1

1522

من حـ/املشرتيات

صرف3/3 1

522

إىل حـ/املبيعات

قبض3/29 2

022

من حـ/األثاث

صرف3/10 2

0322

رصيد مدين

 6600اجملموع
0322

ص
يومية

 6600اجملموع

رصيد مدور

مالحظة :
الح أن املطلوب هو إعداد دفرت األستاذ حلساب الصندوق وليس إثبات القيود اليومية  ،ولكن حىت نستطيع إعداد دفرت
األستاذ حلساب الصندوق يتوجب علينا مسبقا إثبات القيود اليومية على اهلامش مث تصوير حساب الصندوق .
حتى ال ترتاكم عليك الدروس يف خمتلف املواد
فخطط ونظم خطتك ثم نفذ وأجنز بشكل مستمر

واحذر التسويف والتأجيل
مالحظة :
ترحيل  +ترصيد ( حاسوبيا)  :حتديث حساب
ترحيل  +ترصيد (يدويا)  :تصوير حساب
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سؤال وزازي 8( 9000/7/5علامات)
اآليت صورة عن إحد صفةات دفرت األستاذ حلساب الصندوق يف مؤسسة العروبة التجارية :
املبلغ

رقم
املستند

البيان

التاريخ

ص
يومية

ف دينار

املبلغ

رقم
املستند

البيان

التاريخ

ص
يومية

ف دينار

7222

رصيد5/31

12222

إىل حـ/املبيعات

قبض0/1 5

3222

إىل حـ/األثاث

قبض0/3 0

22222

اجملموع

13222

رصيد مدور

5222

من حـ /املشرتيات

صرف
2

0/2

1

2222

من حـ/البنك

صرف
3

1/12

1

 13222رصيد مدين

 22222اجملموع

املطلوب :تسجيل (إظهار) صفةة قيود اليومية اليت أثرت يف حساب الصندوق أعاله مرتبا قيود اليومية وفقا لتاريخ حدوث
العملية املالية
اإلجابة النموذجية :
منه

له

12222
12222
5222
5222
3222
3222
2222

2222

البيان

رقم القيد

رقم املستند

من حـ /الصندوق
إىل حـ /املبيعات

1

قبض5

من حـ/املشرتيات
إىل حـ/الصندوق

2

من حـ/الصندوق
إىل حـ/األثاث
من حـ/البنك
إىل حـ/الصندوق

3
0

صرف2

التاريخ

رقم ص االستاذ

0/1
0/2

قبض 0
صرف 3

0/3
0/0

اجمل ما في الحياة ان الذي يحذد امرا ويصر عليه وييذل في سبيله
كل الجهذ فايه يحصل عليه
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سؤال وزازي : :فيما يلي صفةة حساب الصندوق مستخرجة من دفرت األستاذ ملؤسسة اهلدف :
حـ /الصندوق

من

إىل

املبلغ

البيان

التاريخ

املبلغ

البيان

التاريخ

15222

إىل حـ/رأس املال

2211/2/1

3222

من حـ /املشرتيات

2211 /2/3

5222

إىل حـ /املبيعات

1222 2211/2/15

من حـ /الرواتب

2211/2/20

املطلوب  .1 :حدد مصادر األموال حلساب الصندوق السابق ؟
 .2حدد أنواع املدفوعات اليت متت من خالل الصندوق يف شهر  2211/2؟
 .3جد قيمة رصيد حساب الصندوق السابق كما يف  ، 2211/2/20حمددا طبيعته
احلل  )1 :مصادر أموال حساب الصندوق  :أ .رأس املال ب .املبيعات
 )2مدفوعات حساب الصندوق  :أ .املشرتيات ب .الرواتب
 )5قيمة الرصيد ( ) 16000دينار وطبيعته مدين

ميزان املراجعة :
سؤال  :استخرجت األرصدة التالية من دفرت األستاذ العام لشركة الفارس التجارية :
صندوق (10222مدين 2222 ،دائن)  ،مشرتيات ( 0222مدين  ،صفر دائن)  ،إيراد خدمات ( صفر مدين ،
 5222دائن )  ،رأس املال ( صفر مدين  15222 ،دائن)
أحبيت الطلبة :
شرح اجلانب النظري
املطلوب  :إعداد ميزان املراجعة باجملاميع واألرصدة
إسم احلساب

جمموع مدين جمموع دائن رصيد مدين

صندوق

10222

2222

10222

مشرتيات

0222

صفر

0222

إيراد خدمات

صفر

5222

رصيد دائن

5222

رأس املال

صفر

15222

-

15222

اجملموع

22222

22222

22222

22222

اخلاص مبيزان املراجعة
سيكون ضمن درس
التقارير السنوية يف
الصفةات القادمة إ
ن شاء هللا ولكن أركز
هنا على طريقة
إعداده بشكل يدوي

الحظ أن الفرق بني جمموع املدين والدائن يتم وضعه بالرصيد (املدين أو الدائن) حسب طبيعة اجملموع األكرب للحساب
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سؤال  :فيما يلي أرصدة مستخرجة من شركة األمان لتجارة مواد البناء :
 02222عقارات  1522 ،رواتب مستةقة الدفع  122222 ،رأس املال  11522 ،صندوق
 15222مسةوبات شخصية 15222 ،ملخص الدخل ( خسارة)
املطلوب  :أ) إعداد ميزان املراجعة باألرصدة يدويا كما يظهر يف 2229/12/31
ب) إعداد قائمة حقوق امللكية للمؤسسة يدويا كما يظهر يف 2229/12/31
ميزان املراجعة باألرصدة :
اجملموع

األرصدة املدينة

عقارات

02222

صندوق

11522

األرصدة الدائنة

رواتب مستةقة الدفع
مسةوبات شخصية

1522
15222
122222

رأس املال
ملخص الدخل (خسارة) 15222
جمموع

121522

121522

قائمة حقوق امللكية ( :سيتم شرحها يف هناية الوحدة )
البيان

املبلغ
122222

رأس املال

15222 -

 -املسةوبات الشخصية

15222 -

 -ملخص الدخل (اخلسارة)

= 72222

صايف حقوق امللكية

اذا استطعت حتفيز نفسك
استطعت صنع املعجزات !!!!
قد تتسائل كيف حندد أن احلساب مدين أم دائن  ،اقرأ املالحظة التالية :
.
.

 :األصول  ،املصروفات  ،مسةوبات شخصية  ،خصم ومردودات املبيعات  ،ملخص دخل خسارة.

 :املطلوبات  ،اإليرادات  ،خصم ومردودات املشرتيات  ،جممع االستهالك  ،ملخص دخل ربح
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سؤال  :ما هي األمور اليت جيب األخذ هبا عند التعامل مع بضاعة آخر املدة ؟
 .1نوع جرد البضاعة يف آخر الفرتة املالية ( اجلرد الدوري أم اجلرد املستمر )
 .2أسلوب تقييم البضاعة يف آخر املدة (املتوسط املرجح أم طريقة الوارد أوال صادر أوال )
سؤال  :وضح املقصود مبفهوم املشرتيات ؟
البضاعة اليت يتم شراؤها من أحد املوردين ليعاد بيعها للزبائن هبدف الربح
سؤال  :أذكر طرق الشراء اليت تقوم هبا املؤسسة ؟
 .2مشرتيات بشيك
 .1مشرتيات نقدية
سؤال  :ما هي احلسابات املتعلقة
 . 1خصم املشرتيات
 .3مصاريف الشراء  :أ)مجرك

 .3مشرتيات ذمم ( على احلساب  ،آجلة )

باملشرتيات ؟ وزازي سيؤيه 9008+9002

 .2مردودات املشرتيات ومسموحاهتا
ب) نقل املشرتيات ج) تأمني على البضاعة د) عمولة وكالء شراء

املشكالت هي األمور اليت جتعلك تفقد تركيزك

سؤال  :وضح املقصود مبفهوم املبيعات ؟

على هدفك

البضاعة اليت يتم بيعها للزبائن هبدف الربح
سؤال  :عدد طرق بيع البضاعة يف املؤسسة التجارية ؟
 .2مبيعات بشيك
 .1مبيعات نقدية
سؤال  :ما هي احلسابات املتعلقة باملبيعات ؟
 .مردودات املبيعات ومسموحاهتا

ذ
 .3مبيعات ذمم ( على احلساب  ،آجلة )

 .خصم املبيعات

مالحظة :
 .مجيع احلسابات اليت تتعلق باملشرتيات واملبيعات تعترب عمليات مالية مؤثرة يف البضاعة
 .يف إحد األسئلة الوزارية السابقة  :طُلب حتديد مخس حسابات تتعلق باملبيعات وليس اثنني فقط  ..وحينها كانت اإلجابة النموذجية
كالتايل  :مردودات مبيعات ومسموحاهتا  ،خصم مبيعات  ،مبيعات نقدية  ،مبيعات بشيك  ،مبيعات على احلساب
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سؤال :قارن بني املؤسسة التجارية وبني املؤسسة اخلدمية من حي (النشاط الرئيس  ،اسم احلساب املستخدم ألثبات

اإليرادات  ،األساس املستخدم لتسجيل العمليات املالية)

وزاري  0 – 2227 - 2212 +2210عالمات

وجه املقانة

املؤسسة التجارية

املؤسسة اخلدمية

.1النشاط الرئيس

تبيع سلع للزبائن مثل  :املواد الغذائية ،
مالبس  ،مواد تنظيف...

خدمة للزبائن مثل  :خدمات الصيانة
وخدمات اهلاتف  ،وخدمة املواصالت

 .2اسم احلساب املستخدم الثبات
اإليرادات

حساب املبيعات

حساب إيرادات اخلدمات

.3االساس املستخدم لتسجيل
العمليات املالية

تستخدم أساس اإلستةقاق

غالبا تستخدم األساس النقدي

سؤال  :عدد أربعة حسابات تستخدمها املؤسسات التجارية وال تستخدمها املؤسسات اخلدمية ؟
 .0مردودات املبيعات
 .2خصم املشرتيات  .3املبيعات
 .1املشرتيات
( مجيع احلسابات املتعلقة باملشرتيات واملبيعات تستخدم يف التجارية وال تستخدم يف اخلدمية )
سؤال  :تقوم املؤسسات التجارية غالبا بالبيع على احلساب  ،علل ذلك ؟
 لعدم توفر السيولة الكافية دائما بني أيدي التجار لتسهيل أمور البيع مما يؤدي لزيادة املبيعات وبالتايل تعظيم األرباح حىت تستطيع املؤسسة منافسة املؤسسات األخر لتشجيع بيع البضاعة املكدسة يف املستودعاتسؤال  :تؤثر احلواسيب يف حياتنا اليومية بشكل كبري  ،أذكر أربعة من هذه األسباب ؟
 .1زيادة السرعة
 .2تقليل التكاليف
تنظيم الوقت جيعل الوقت كافيا  ،وتضييع
 .3حتسني النوعية
 .0القدرة الفائقة على التخزين و االسرتجاع
الوقت جيعلك تشتكي من ضيق الوقت
وزاري شتوي 2220
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تبدأ خطوات إعداد دليل احلسابات للمؤسسة اخلدمية من خالل رجهيز دليل حسابات يدوي مث إدخاله لربجمية احملاسبة احملوسبة
وميكن استخدام هذا الدليل يف املؤسسة التجارية مع إضافة احلسابات املتعلقة باملشرتيات واملبيعات (نشاطها الرئيس) .

سؤال :ما هي خطوات إضافة حساب املشرتيات كةساب عنوان إىل دليل احلسابات ؟

أ)  .نضيف حساب املشرتيات إىل حساب املصروفات الذي رقمه املعد مسبقا ( ) 3222222
ب) نطبق خطوات إضافة حساب املشرتيات كةساب عنوان متفرع ونعطيه الرقم ( ) 3221222
ج)  .نقوم بتفريع حساب املشرتيات واحلسابات املتعلقة به كما يلي :
 )1مشرتيات نقدية  /يقبل حركة ورقمه ( ) 3221122
 )2مشرتيات بشيك  /يقبل حركة ورقمه ( ) 3221222
 )3مشرتيات ذمم  /يقبل احلركة ( )3221322
 )0مردودات املشرتيات ومسموحاهتا  /يقبل احلركة ()3221022
أن النجاح ليس كل شيء ،
 )5خصم املشرتيات  /يقبل احلركة ورقمه ( )3221522
إمنا الرغبة يف النجاح هي
 )0مصاريف املشرتيات  /عنوان ورقمه ()3221022
كل شيء
 )7مصاريف نقل املشرتيات  /يقبل احلركة ورقمه ()3221012
 )0مصاريف اجلمركية  /يقبل احلركة ورقمه ()3221022
 )9مصاريف تأمني البضاعة  /يقبل احلركة ورقمه ()3221032
سؤال:ما هي خطوات اضافة حساب املبيعات كةساب عنوان إىل دليل احلسابات ؟
 .1اضافة حساب املبيعات إىل حساب اإليرادات الذي رقمه على دليل احلسابات ( ) 0222222
 .2نطبق خطوات اضافة حساب املبيعات كةساب جديد متفرع لذا نعطيه الرقم ( ) 0221222
 .3نقوم بتفريع حساب املبيعات و احلسابات املتعلقة به كما يأيت:
أ .املبيعات النقدية  /يقبل احلركة ورقمه ( )0221122
ب .املبيعات بشيك  /يقبل احلركة ورقمه ( ) 0221222
ج .املبيعات ذمم  /يقبل احلركة ورقمه ( ) 0221322
د) مردودات املبيعات ومسوحاهتا  /يقبل احلركة ()0221022
هـ) خصم املبيعات  /يقبل احلركة ( )0221522
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 :أهم األوامر املوجودة يف الشاشة بشكل متكرر مع وظيفة كل زر :
اإلضافة(يسار)  :تفعيل حقول الشاشة إلضافة ......

حذف(يسار)  :حذف البيانات اليت مت إدخاهلا أو حفظها
تعديل  :تعديل البيانات اليت مت إدخاهلا أو حفظها

تنفيذ  :حف بيانات الشاشة

تراجع  :الرتاجع خطوة واحدة إللغاء ما مت إدخاله ومسح بيانات الشاشة
خروج  :إغالق الشاشة

األوامر  :إظهار أو إخفاء شريط األوامر الفرعية للشاشة
 :استخراج نسخة ورقية مطبوعة لبيانات املستند أو طباعة بيانات الشاشة
 :إظهار شاشة البة أواإلستعالم عن ......
 :إظهار شاشة املساعدة أو االستفسار

الذين سبقوك بتقديم التوجيهي ليسوا قدوة لك ،
فال تأخذ نصائحهم كأنها مسلمات  ،ولكن اهتم بتجارب من تفوق منهم ومتيز ,,,
وتأكد أنك ستقوم بصناعة قصة تفوقك يف التوجيهي بنفسك !!
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.تستخدم هذه الشاشة ألضافة حساب جديد لدليل حسابات املؤسسة (شجرة احلسابات )

ل
خطؤات الؤصؤل :تفعيل مؤسسه نشطه ثم اخيياز فاثمه ا محاسيه العامه ثم ادخال معلؤمات ثم معلؤمات دليل خسابات ثم شاسه دليل الحسابات

سؤال  :أجب عن األسئلة املتعلقة بشاشة معلومات دليل احلسابات :

سؤال وزاري  12( 2222/1/20عالمات)

األسئلة املتعلقة بالشاشة السابقة :
 .1ملاذا تستخدم هذه الشاشة ؟ وما هي املؤسسة النشطة ؟
 .2ماهو استخدام املفاتيح ذوات االرقام اليت تظهر يف الشاشة السابقة ؟
 .3برأيك هل هناك عالقة بني مفتاح رقم  13ومفتاح رقم  10؟ برر إجابتك ؟
 .0ما رقم املفتاح الذي يستخدم حلف بيانات هذه الشاشة ؟
 .5من أين يشتق الرقم يف مفتاح رقم  2؟ برر إجابتك
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اإلجابة النموذجية :
السؤال األول  :تستخدم الشاشة ألضافة حساب جديد إىل دليل احلسابات (شجرة احلسابات )  ،األمل

السؤال الثاين  :استخدامات مفاتيح الشاشة السابقة :
مفتاح ( : )1ألدخال رقم احلساب طبقا ملوقع احلساب يف دليل احلسابات
الغد هي بذور اليوم
مفتاح ( : )2يظهر شاشة البة عن حساب
مفتاح ( :)3يظهر خيارات نوع احلساب  :أ) عنوان – جمموع ب) يقبل احلركة
ج) غري حمدد
ب) دائن
مفتاح ( : )0يظهر خيارات طبيعة احلساب  :أ) مدين
ج) قائمة املركز املايل
مفتاح ( : )5يظهر خيار كشف احلساب  :أ) قائمة الدخل ب) قائمة حقوق امللكية
حي أن كشف احلساب يظهر القائمة املالية اليت يظهر فيها احلساب هناية السنة .
مفتاح ( :)0يظهر درجة تفرع احلساب ويظهر تلقائيا
ب) موقوف
مفتاح ( :)7يظهر خيارات حالة احلساب  :أ) ساري
مفتاح ( :)0يظهر نوع العملة املستخدمة إلظهار املبالغ النقدية املتعلقة باحلساب
مفتاح ( :)9يظهر خيارات قبول احلركات  :أ) يدوي ب) آيل ج)يدوي/آيل د) ال يقبل احلركات
مفتاح ( :)12يظهر تاريخ تأسيس احلساب
مفتاح ( :)11يظهر خيارات مركز التكلفة  :العام ألننا نتعامل مع مؤسسة ال تتعدد فيها مراكز التكلفة .
مفتاح ( :)12يظهر شاشة املساعدة أو االستفسار
مفتاح ( :)13خروج  :إغالق الشاشة ( بدون حف )
مفتاح ( :)10تراجع  :الرتاجع خطوة واحدة ملسح بيانات الشاشة وإلغائها
مفتاح ( :)15تنفيذ  :حف بيانات الشاشة

مجيع الورود يف ايام

السؤال الثالث  :ال توجد عالقة بني مفتاح ( )13خروج ومفتاح ( )10تراجع  ،ألن (خروج) خيرج من الشاشة هنائيا ،
و(الرتاجع) يبقي يف الشاشة لكن يرتاجع عما يتم تنفيذه قبل احلف .
السؤال الرابع  )15 ( :تنفيذ

السؤال اخلامس  :يشتق رقم احلساب من موقعه يف دليل احلسابات أي احلساب اجملموع الذي يتبعه وذلك لتسهيل

العمل اإللكرتوين يف حسابات اجلمع والطرح وإعداد قائمة الدخل والقوائم األخر
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مالحظات للقراءة:
 .يكون احلساب تبعا لنوع احلساب (عنوان جمموع) إذا كان احلساب يتفرع منه حسابات أخر مثل حساب األصول
واألصول املتداولة وعليه فإنه ال ميكن استخدامها لتسجيل احلركات بدفرت اليومية  ،ويكون احلساب نوعه (يقبل احلركة) اذا مل
تتفرع منه حسابات أخر مثل حساب الصندوق
 .يكون احلساب تبعا لطبيعة احلساب ( مدين ) إذا كان من حسابات األصول  ،املصروفات  ،املسةوبات الشخصية
ويكون (دائن ) إذكان من حسابات  :املطلوبات واإليرادات

 .يكون احلساب تبعا لكشف احلساب ظاهرا يف (قائمة الدخل) إذا كان من حسابات  :املصروفات  ،اإليرادات
ويكون احلساب ظاهرا يف (قائمة حقوق امللكية) إذا كان من حسابات  :رأس املال بداية السنة  ،املسةوبات الشخصية
ويكون احلساب ظاهرا يف ( ميزانية عمومية ) إذا كان من حسابات  :األصول واملطلوبات
سؤال  :ما هي خطوات إضافة حساب جديد لشاشة معلومات دليل احلسابات ؟

* تفعيل املؤسسة النشطة مث اختيار قائمة احملاسبة العامة مث اختيار إدخال معلومات مث اختيار معلومات دليل احلسابات
مث اختيار دليل احلسابات *فتظهر الشاشة فيتم اختيار احلساب العنوان الذي سنضيف إليه احلساب اجلديد ونضغط زر

الفأرة وخنتار اضافة مث نقوم* بتعبئة بيانات الشاشة  :رقم احلساب  ،نوع احلساب،كشف احلساب  ،اسم احلساب  ،حالة
احلساب  ،عملة احلساب  ،قبول احلركات ...مث اختيار تنفيذ مث اختيار خروج .
قضية للمناقشة :وزاري شتوي2229
 :ال ميكن تسجيل العملية املالية قبل تعريف احلسابات املتعلقة هبا  ،علل ذلك ؟

ألن الربنامج ال يتعامل إال مع احلسابات اليت مت تعريفها ،ولذلك لن يتيح لنا التعامل مع حسابات عملية مالية غري معرفة

قضية للمناقشة  :يتوجب على احملاسب قبل تسجيل العملية حاسوبيا أن يقوم بتسجيلها يدويا أوال  ،فسر ذلك ؟
لتةديد حسابات العملية املالية وقيمتها وأرقامها بشكل صةيح
سؤال :ما هي طرق تسجيل العملية املالية ؟
 .1يدويا

 .2باستخدام احلاسوب ( حاسوبيا )

إذا مل حتاول ان تفعل شيئا
أبعد مما قد اتقنته فانك ال
تتقدم ابدا

أ .حسام عواد  -مؤسس موقع األوائل www.awa2el.net

facebook.com/hussammawwad -

22

 .تستخدم لتسجيل احلركات اليومية (القيود) اليت تظهر يف دفرت اليومية حاسوبيا
ل
خطؤات الؤصؤل :تفعيل مؤسسه نشطه ثم اخيياز فاثمه ا محاسيه العامه ثم حركات تؤميه ثم شاسه معلؤمات الجركات اليؤميه
سؤال :التايل إحد الشاشات املستخدمة يف برجمية ، ITACأجب عن األسئلة اليت تليها :

 .1ما اسم الشاشة السابقة ؟ وما هي املؤسسة النشطة ؟
 .2ما القيد احملاسيب الذي مت تسجيله من خالل الشاشة السابقة ؟
 .3برأيك هل هناك عالقة بني املفتايح ذوات األرقام () 3 ، 10 ، 15
 .0مباذا تستخدم املفاتيح ذوات األرقام ()23، 22 ،19 ،17 ، 13 ، 12 ، 9،12، 0 ،7، 0 ،1
 .5ما العالقة اليت تربط املفتاح رقم ( )0باملفتاح رقم ( )5؟ برر اجابتك
 .0هل هناك عالقة بني املفاتيح ذوات األرقام ( )10( )13؟ برر اجابتك
 .7هل هناك عالقة بني املفاتيح ذوات األرقام ( )22( )10؟ برر اجابتك
 .0ما البند الذي يظهر تلقائيا عند اختيار األمر (اضافة) يسار الشاشة ؟
 .9ما سبب استخدام مستند قبض نقدي يف الشاشة السابقة ؟
 .12هل الشاشة مفعلة األوامر أم ال ؟ برر إجابتك
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اإلجابة النموذجية  :ج : 1شاشة معلومات احلركات اليومية  ،املؤسسة النشطة :مؤسسة األمل التجارية
منه

له

1222
1222

البيان

رقم القيد

رقم املستند

من حـ /الصندوق

1

قبض1

رقم ص االستاذ

التاريخ
2227/1/21

إىل حـ املبيعات

ج :3جيب أن يتساو املبلغ اإلمجايل ( )3مع جمموع املدين احمللي ( )5و مع جمموع الدائن احمللي ()0
ج :0مفتاح ( : ) 1إظهار السنة املالية اليت حدثت فيها العملية املالية وتظهر تلقائيا عند إختيار (إضافة)
مفتاح ( : )0إظهار رقم املستند املتسلسل للمستند للرئيسي
مفتاح ( :)7إظهار مركز التكلفة العام
مفتاح ( : )0إظهار إسم احلساب الذي تأثر بالعملية والذي سيكون أحد أطراف القيد
مفتاح ( : )9إظهار شاشة البة عن حساب
أحب ما تعمل حتى تعمل ما حتب
مفتاح ( : )12يستخدم إلدخال املبلغ املدين
مفتاح ( : )11يستخدم إلدخال املبلغ الدائن
مفتاح ( : )12يستخدم لتسجيل شرح و مالحظات ختص القيد احملاسيب
مفتاح ( : )17إظهار أو اخفاء شريط األوامر الفرعية الذي يظهر يسار الشاشة
مفتاح ( : )19يستخدم إلجراء تعديل (تغيري) على بيانات الشاشة التي مت حفظها
مفتاح( : )22يستخدم إللغاء ما مت إدخاله أو الرتاجع خطوة واحدة
مفتاح( :)23يستخدم الستخراج نسخة ورقية مطبوعة لبيانات الشاشة
ج :5املستند الفرعي نوع من أنواع املستند الرئيسي كالتايل :
املستند الرئيسي

 .1مستند القبض

 .2مستند الصرف

 .3مستند القيد

املستند الفرعي

أ) قبض نقدي
ب) قبض بشيك

أ) صرف نقدي
ب) صرف بشيك

أ) قيد عام

ج :0نعم عالقة تسمى اإلضافة حي أن :
املفتاح رقم (13إضافة أسفل الشاشة ) :إضافة أحد الطرف املدين أو الدائن إىل خانة عرض أطراف العملية
املفتاح رقم ( 10إضافة يسار الشاشة)  :تفعيل حقول الشاشة ألضافة قيد جديد
ج  : 7نعم عالقة تسمى احلذف حي أن :
املفتاح رقم (  10حذف أسفل الشاشة)  :حذف الطرف املدين أو الدائن من خانة عرض أطراف العملية
املفتاح رقم ( 22حذف يسار الشاشة ) :حذف البيانات ( القيد) اليت مت حفظها قبل أن يتم التةدي
ج : 0البند الذي يظهر تلقائيا عند اختيار إضافة  :السنة
ج :9مت استخدام مستند قبض نقدي ألن العملية السابقة هي عملية بيع نقدي تؤدي لزيادة نقدية الصندوق
ج : 12نعم مفعلة األوامر ألن زر (اضافة يسارالشاشة) مطفأ و زر (تنفيذ) مضاء.
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سؤال:اشرتت مؤسسة األمل التجارية بضاعة بقيمة  022دينار نقدا يف تاريخ  2227/12/1من خالل شاشة احلركات
اليومية يف برنامج  ITACاملطلوب  :تسجيل العملية السابقة حاسوبيا ؟
* تفعيل املؤسسة النشطة مث اخيتار قائمة احملاسبة العامة مث اختيار احلركات اليومية مث شاشة معلومات احلركات اليومية

مث تظهر الشاشة فيتم اختيار األوامر مث إضافة لتفعيل حقول الشاشة وتظهر السنة تلقائيا

* تعبئة الشاشة كما يلي  :اختيار املستند الرئيسي  :مستند صرف ورقمه (  ) 1مث اختيار املستند الفرعي  :مستند صرف
نقدي ورقمه (  ) 1مث التاريخ  2227/12/1مث املبلغ اإلمجايل (  ) 022دينارا

 .إدخال الطرف املدين  :باختيار مركز التكلفة العام مث اختيار حساب املشرتيات مث إدخال (  ) 022دينار يف خانة
املدين احمللي مث تعبئة حقل البيان مث نقر األمر إضافة أسفل الشاشة

.إدخال الطرف الدائن باختيار مركز التكلفة العام مث اختيار حساب الصندوق مث إدخال (  ) 022دينار يف خانة الدائن
احمللي مث تعبئة حقل البيان مث نقر األمر إضافة أسفل الشاشة

* نقر األمر ( تنفيذ ) مث نقر األمر ( خروج ) .

سؤال :باعت مؤسسة األمل للزبون سعيد بضاعة بقيمة  052دينار على احلساب مع العلم أهنا تتعامل معه ألول مرة
املطلوب  :تسجيل القيد احملاسيب حاسوبيا بتاريخ 2220/12/27؟

* إضافة الزبون سعيد يف شاشة معلومات دليل احلسابات
* تفعيل املؤسسة النشطة مث اخيتار قائمة احملاسبة العامة مث اختيار احلركات اليومية مث شاشة معلومات احلركات اليومية
" ضمن الذمم املدينة"

تظهر الشاشة فيتم اختيار األوامر مث إضافة لتفعيل حقول الشاشة وتظهر السنة تلقائيا

* تعبئة الشاشة كما يلي  :اختيار املستند الرئيسي  :مستند قيد ورقمه (  ) 1مث اختيار املستند الفرعي  :مستند قيد عام
ورقمه (  ) 1مث التاريخ  2220/12/27مث املبلغ اإلمجايل (  ) 052دينارا
 .إدخال الطرف املدين  :باختيار مركز التكلفة العام مث اختيار حساب الزبون سعيد مث إدخال (  ) 052دينار يف خانة
املدين احمللي مث تعبئة حقل البيان مث نقر األمر إضافة أسفل الشاشة
 .إدخال الطرف الدائن باختيار مركز التكلفة العام مث اختيار حساب املبيعات مث إدخال (  ) 052دينار يف خانة الدائن
احمللي مث تعبئة حقل البيان مث نقر األمر إضافة أسفل الشاشة
* نقر األمر ( تنفيذ ) مث نقر األمر ( خروج ) .

السلبية قيد واإلجيابية قرار

قرر أن تكون إجيابيا وال تدع قيودك
تكبلك

مالحظة :
.تتم إضافة الزبائن مع الذمم املدينة ضمن األصول املتداولة ويتم إضافة املوردين مع الذمم الدائنة ضمن اإللتزامات املتداولة
.ال تسمح شاشة معلومات احلركات اليومية بإضافة قيد مركب ولذا فإن القيود املركبة يتم حتويلها لقيود بسيطة مث إدخال
كل قيد بشكل مستقل .
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ل
خطؤات الؤصؤل :تفعيل مؤسسه نشطه ثم اخيياز فاثمه ا محاسيه العامه ثم التحذيث اليؤمي ثم برامج التحذيث اليؤمي
سؤال:انظر اىل الشاشة التالية وأجب عن االسئلة اليت تليها :

 .1ما املقصود بأمر التةدي مبيناً فوائده ؟
 .2ملاذا تستخدم الشاشة السابقة ؟

إذا أعجبتك مهارة شخص فقم مبا قام

 .3ملاذا تظهر شاشة حتذيرية عند الضغط على األمر ( تنفيذ ) ؟
 .0ما هو األمر الذي يستخدم حلف بيانات الشاشة ؟
اإلجابة النموذجية :

به من جهد تصبح مثله  ،ولذا ميكنك أن
تكون من املتفوقني إذا قدمت نفس اجلهد
الذي قدموه

 .1التحديث  :إجراء عملية الرتحيل حاسوبيا من خالل ترحيل احلركات اليومية إىل دفرت األستاذ
مزايا وفوائد التةدي  :أ) سرعة اإلجناز ب) ال ميكن معرفة رصيد أي حساب إال بعد تنفيذ عملية التةدي أوال
 .2تستخدم لرتحيل احلركات اليومية إىل دفرت األستاذ حاسوبيا
 .3لعدم امكانية اجراء تعديل بعد امتام عملية التةدي وال حذف أية منها
 .0األمر تنفيذ
سؤال  :قارن بني التةدي اليومي والرتحيل اليدوي من حي  :أ) الدقة ب) سرعة اإلجناز ج) إمكانية التعديل

وجه املقارنة

التةدي اليومي

الرتحيل اليدوي

مستو الدقة

درجة عالية من الدقة

أقل دقة

السرعة يف اإلجناز

تتم بسرعة جدا

حيتاج إىل وقت وجهد كبري

إمكانية التعديل

ال ميكن التعديل على احلركات اليت مت حتديثها إال
عن طريق إثبات قيود التصةيح

ميكن إجراء التعديل

مالحظة :هناك عالقة بني التةدي اليومي وترحيل القيود اليومية يدويا فكالمها وظيفتهما نقل طريف القيد من دفرت اليومية إىل دفرت
األستاذ ولكن تتم هذه العملية بسرعة فائقة ودقة متناهية حاسوبيا إال أهنا حتتاج لوقت وجهد بالشكل اليدوي كما أهنا عرضة
للخطأ البشري

مالحظة  :التةدي شرط ألعداد التقارير وكذلك شرط ألعداد االستعالم عن رصيد احلساب
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سؤال  :يعمل أمحد حماسبا يف مؤسسة النهضة التجارية  ،وبعد تسجيل القيود اليومية احملاسبية يف يوم  ،2227/0/20طلب منه اجراء
التةدي اليومي للقيود اليت مت تسجيلها من  2/1وحىت هناية يوم  2227/2/20باستخدام ITAC
املطلوب  .1 :وضح خطوات التةدي اليومي اليت جيب أن يتبعها أمحد (وزاري  13( 2227/7/2عالمة )
اإلجابة النموذجية :
* تفعيل املؤسسة النشطة مث اختيار احملاسبة العامة مث اختيار التةدي مث اختيار برامج التةدي اليومي
* تعبئة شاشة التةدي اليومي :بتةديد ( نوع املستند  ،أرقام املستندات  ،التاريخ من  2/1وحىت هناية يوم 2227/2/20
* نقر أوامر مث األمر تنفيذ مث تظهر شاشة حتذير  ،خنتار الزر( نعم ) ألمتام عملية التةدي
مالحظة :
إذا أردنا إعداد عملية التةدي حاسوبيا ملستندات القبض مثال حندد املد من (مستند قبض) إىل (مستند قبض)
وإذا أردنا إعداد عملية التةدي حاسوبيا جلميع املستندات حندد املد من (مستند قبض) إىل (مستند قيد)
سؤال  :قارن بني التةدي اليومي والرتحيل السنوي من حي :
أ) املوعد ب) الشمول والنتائج ج) استخدامه يف احلسابات اخلتامية

د)اقفال احلسابات

وجه املقارنة

التةدي اليومي

الرتحيل السنوي

املوعد

يتم يوميا بعد تسجيل العمليات اليومية

يتم يف هناية السنة املالية

الشمول والنتائج

ال يعطي قوائم مالية

يعطي قوائم مالية

استخدامه يف احلسابات اخلتامية

ال يستخدم

يستخدم

إقفال احلسابات

ال يتم إقفال احلسابات

يتم إقفال احلسابات املؤقتة

ليس العيب أن ختطء ولكن العيب أن تصر على اخلطأ وأال تتعلم من خطأك !!!!
حتى احملاسبني قد خيطئون !!!

سؤال وزازي :
اذكر ثالثة طرق يف برنامج  ITACميكن من خالهلا معرفة رصيد حساب ما ؟
 .من خالل إعداد  :االستعالم عن رصيد حساب
كشف حساب تفصيلي
كشف حساب امجايل
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 .تستخدم هذه الشاشة ملعرفة رصيد أي حساب يف أي تاريخ حمدد بإجياد الفرق بني جمموع حركاته املدينة وجمموع حركاته
الدائنة

 .خطؤات الؤصؤل  :تفعيل المؤسسه البشطه ثم اخيياز فاثمه الاسيعلام ثم شاسه الاسيعلام عن زصيذ خسات

سؤال:من خالل الشاشة التالية أجب عن األسئلة الالحقة :

 .1ما املقصود مبفهوم االستعالم عن رصيد ؟
 .2ما اسم املؤسسة النشطة ؟ وما هو احلساب الذي مت اإلستعالم عنه ؟
 .3كم يبلغ رصيد احلساب الذي مت االستعالم عنه يف الشاشة أعاله ؟
 .0ما هو شرط القيام بعملية اإلستعالم ؟
 .5ما هي استخدامات املفاتيح املشار إليها باألرقام التالية :
اإلجابة النموذجية :
ج:1االستعالم  :معرفة رصيد أي حساب يف أي تاريخ حمدد بإجياد الفرق بني جمموع حركاته املدينة وجمموع حركاته الدائنة

ج .2مؤسسة االمل التجارية  ،حساب الصندوق
ج .3رصيد حساب الصندوق  52دينار مدين
ج .0شرط اإلستعالم أن نقوم بعملية التةدي
ج .5املفتاح رقم (: )1إظهار طبيعة رصيد احلساب  :مدين أم دائن
املفتاح رقم (: )2إظهار قيمة الرصيد بالدينار األردين
املفتاح رقم (: )3إظهار أو اخفاء شريط األوامر الفرعية للشاشة
املفتاح رقم (: )0إظهار شاشة البة عن رقم حساب
املفتاح رقم (: )5إغالق الشاشة
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سؤال وزازي 7 ( 9000/7 :علامات )  +وزازي 6( 9008/7علامات)
يعمل أمحد حماسبة يف مؤسسة السامل التجارية اليت تستخدم برجمية  ITACيف حساباهتا وبتاريخ  2212/0/32طلب منه
مديره االستعالم عن رصيد حساب املؤسسة يف البنك علما أن رقم احلساب يف دليل احلسابات 1221222
املطلوب  :تتبع اخلطوات اليت سيقوم هبا أمحد لالستعالم عن رصيد حساب املؤسسة يف البنك بتاريخ 2212/0/32
*تفعيل املؤسسة النشطة مث اختيار قائمة االستعالم مث اختيار شاشة االستعالم عن رصيد حساب
* تظهر الشاشة فيم نقر األوامر مث تعبئة الشاشة كما يلي  :اختيار مركز التكلفة العام مث حتديد رقم احلساب الذي نريد
االستعالم عنه مث حتديد التاريخ
* نقر األمر (

املساعدة ) مث اغالق شاشة املعلومات فيظهر الرصيد وطبيعة الرصيد

سؤال:ملاذا تقوم املؤسسات التجارية بإعداد التقارير ؟
أ) ألهنا حتتاج ملراجعة بعض احلركات اليومية
فكل الطرق تفي بالغرض
ب) لإلطالع على تفاصيل حركة حساب ما خالل فرتة زمنية حمددة
ج) للةصول على كشوف شهرية أمجالية أو تفصيلية فضال عن النتائج السنوية لنشاطها

إذا مل تعلم أين تذهب ,

سؤال:ما املقصود مبفهوم التقارير ؟
كشوف مالية إمجالية أو تفصيلية ختص أي حساب أو جمموعة من احلسابات حي تبني الرصيد وتبني األطراف املدينة
والدائنة املؤثرة فيها
سؤال:

ما هي التقارير اليت تتيح برجمية  ITACاحلصول عليها ؟ سؤال صيف اليقازبر صيفيه 9002

.التقارير

اليومية

التقارير

التقارير السنوية

الشهرية

 .1ميزان املراجعة

تقارير احلركات اليومية  .1كشف حساب تفصيلي

 .2قائمة الدخل

 .2كشف حساب إمجايل
 .5كشف املصروفات

 .5قائمة حقوق امللكية

 .0ميزان املراجعة باجملاميع واألرصدة

 .0كشف توزيع األرباح

 .4كشف اإليرادات

 .4امليزانية العمومية ( املركز املايل )

.
.
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سؤال:ما املقصود مبفهوم التقارير اليومية ؟
كشوف تبني احلركات اليومية اليت سجلت حلساب أو أكثر خالل فرتة تارخيية حمددة حسب املستند احملدد
وزازي سيؤيه9008

سؤال :ما فوائد إعداد التقارير اليومية ؟
أ) متابعة احلركات اليومية قبل إجراء عملية التةدي
ب) إمكانية حصر األخطاء احملاسبية من حي التسجيل ومعاجلتها
ج) إمكانية حذف أي عملية يرغب احملاسب يف الرتاجع عنها
قضية مناقشة :
يقابل تقرير احلركات اليومية يف النظام احملاسيب احملوسب دفرت اليومية يف النظام احملاسيب اليدوي ناقش ذلك ؟
تقرير احلركات اليومية ميثل كشفا يف القيود اليومية كافة اليت مت تسجيلها حاسوبيا لد املؤسسة وهو يقابل دفرت اليومية
سؤال :باعت مؤسسة األمل بضاعة بقيمة  1522دينار للتاجر فراس  ،فما هي الطرق املناسب اليت متكن املؤسسة من قبض مبلغ
 1522دينار من التاجر فراس ؟
.1قبض املبلغ فورا (البيع النقدي)
 .2قبض املبلغ بشيك مسةوب من الزبون ملصلةة أحد البنوك (البيع بشيك)
 .3تأجيل عملية القبض إىل تاريخ آخر ( البيع اآلجل ،على احلساب)
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ل
خطؤات الؤصؤل :تفعيل المؤسسه البشطه ثم اخيياز فاثمه ا محاسيه العامه ثم اخيياز اليقازبر ثم اليؤميه ثم اخيياز تق برر الجركات اليؤميه
مالحظة  :بعد تعبئة الشاشة التالية يتم اختيار رمسة الطابعة فيظهر التقرير

س : 1ما اسم الشاشة السابقة ؟ شاشة تقرير احلركات اليومية
س  : 2ما نوع التقرير السابق ؟ تقرير يومي
بعد أن يتم اختيار رمسة الطابعة يف شاشة تقرير احلركات اليومية يظهر التقرير املطلوب كالتايل :

من خالل التقرير أعاله أجب عن األسئلة املتعلقة به  :وزازي صيفيه 9002
س : 1ما اسم الشاشة السابقة ؟ وما هي املؤسسة النشطة ؟
س : 2ما مد التقرير السابق ؟
س : 3ما العمليات اليت تأثر هبا حـ /الصندوق الواردة يف التقرير ؟
س : 0ما املستندات اليت مت استخدامها يف اثبات العمليات املالية ؟
س : 5ما هي مصادر املبالغ النقدية الواردة يف التقرير ؟
س : 0كم يبلغ رصيد الصندوق عند إعداد التقرير ؟
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اإلجابة النموذجية :
ج : 1شاشة تقرير احلركات اليومية ( البند املميز  :حسب رقم احلساب )  ،املؤسسة النشطة  :مؤسسة األمل التجارية
ج : 2حساب الصندوق
ب) عملية بيع نقدي بقيمة  252دينار
ج : 3أ) عملية شراء نقدي بقيمة  122دينار
ج : 0أ) مستند صرف رقم ( )0الثبات عملية الشراء النقدي ب) مستند قبض رقم ( )7ألثبات عملية البيع النقدي
ج : 5عملية بيع نقدي بقيمة  252دينار بتاريخ 2220/0/25
ج 152 : 0دينار مدين (الرصيد املدين  252دينار – الرصيد الدائن ) 122
سؤال  :ما هي خطوات إعداد تقرير حلساب املبيعات رقمه ( )3221222بتاريخ  2212/2/1؟ وزازي
* تفعيل املؤسسة النشطة مث اختيار قائمة احملاسبة العامة مث اختيار التقارير مث اليومية مث تقرير احلركات اليومية
* تعبئة الشاشة باملكونات ( رقم ونوع املستند  ،رقم احلساب ، 3221222:التاريخ ) 2212/2/1:
* نقر األوامر مث رمسة الطابعة
سؤال:ما املقصود مبفهوم التقارير الشهرية ؟
كشوف تبني نتيجة ما سجل من عمليات مالية على أي حساب شهريا
وزازي صيفيه 9008

سؤال:ما فوائد إعداد التقارير الشهرية ؟
أ) تدقيق املستندات املقبوضة يدويا مع املستندات املسجلة حاسوبيا
ب) حتديد أسباب الفروق بني أرصدة حسابات احلاسوب واألرصدة الفعلية ومعاجلتها حماسبيا
ج) حتقيق أهداف الرقابة املالية على احلسابات
أفكارك وقناعاتك قد جتعل منك قزما صغريا
د) حتقيق أهداف الرقابة اإلدارية على احلسابات
وقد جتعل منك انسانا عظيما
ه) املساعدة يف اختاذ القرارات اإلدارية واملالية
فكر دائما بإجيابية جتاه نفسك !!
سؤال  :أذكر أنواع التقارير الشهرية اليت تتيح برجمية  ITACاحلصول عليها ؟
 .2كشف حساب إمجايل
 .1كشف حساب تفصيلي
 .5ميزان املراجعة باجملاميع واألرصدة
 .0كشف اإليرادات
 .3كشف املصروفات
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كشف حساب تفصيلي  :يبني تفاصيل ما سجل على الطرف املدين وما سجل على الطرف الدائن من عمليات
مالية أثرت يف أي حساب ورصيده يف هناية كل شهر
ت
ل
خطؤات الؤصؤل لهذة الساسه  :تفعيل المؤسسه البشطه ثم اخيياز فاثمه ا محاسيه العامه ثم اخيياز اليقازبر ثم الشه يره ثم كشف خسات فصيلي

سؤال  :أجب عن األسئلة اليت تتعلق بشاشة كشف حساب تفصيلي :

س :1ما هو نوع التقرير السابق ؟ تقرير شهري
س :2ماذا حيدث عند الضغط على زر (األوامر) ؟ إظهار شريط األوامر الفرعية للشاشة
سؤال:أجب عن األسئلة املتعلقة بالشاشة التالية :

س .1ما اسم التقرير السابق ؟
س.2ملاذا مت صرف نقدية بتاريخ 2227/0/20
س .3ما رصيد احلساب الظاهر من خالل التقرير
س .0ما هي مصادر النقدية الظاهرة من خالل التقرير السابق
س : 5ما جمموع احلركات املدينة من  2227/0/21ولغاية 2227/0/20

اإلجابة النموذجية :
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ج : 1تقرير كشف حساب تفصيلي
ج : 2مت صرف نقدية لتسديد قيمة بضاعة
ج : 3رصيد احلساب  1222 :دينار
ج : 0أ) مستند قبض رقم ( )1بقيمة  1222بتاريخ  2227/0/21يتضمن بيع بضاعة نقدا
ب) مستند قبض رقم ( )2بقيمة  522بتاريخ  2227/0/21يتضمن استالم نقدية سداد
ج) مستند قبض رقم ( )3بقيمة  322بتاريخ  2227/0/25يتضمن بيع بضاعة نقدا
ج : 5جمموع احلركات املدينة  1022 :دينار
( البند املميز  :رصيد بداية الفرتة)

سؤال  :ترغب مؤسسة الوحدة بإعداد تقرير مفصل للمورد (شركة الرياض  )0221122بتاريخ 2212/5/1
املطلوب :ذكر خطوات إعداد كشف حساب تفصيلي للمورد شركة الرياض؟
* تفعيل املؤسسة النشطة مث اختيار قائمة احملاسبة العامة مث اختيار التقارير مث الشهرية مث كشف حساب تفصيلي
* تعبئة الشاشة باملكونات ( مد احلسابات  0221122 :شركةالرياض  ،التاريخ )2212/5/1

* نقر زر األوامر مث اختيار رمسة الطابعة

كشف حساب إمجالي  :يبني جمموع الطرف املدين للةركات املالية وجمموع الطرف الدائن للةركات املالية
والرصيد للةساب احملدد
ل
خطؤات الؤصؤل :تفعيل المؤسسه البشطه ثم اخيياز فاثمه ا محاسيه العامه ثم اليقازبر ثم الشه يره ثم كشف خسات اجمالي
سؤال  :ترغب إدارة مؤسسة الوليد إعداد كشف حساب إمجايل عن الزبون رائد بتاريخ 2212/0/1
املطلوب  :حتديد اإلجراءات اليت تؤدي لطباعة التقرير السابق ؟
 .1تفعيل املؤسسة النشطة مث اختيار قائمة احملاسبة العامة مث التقارير مث الشهرية مث كشف حساب إمجايل
 .2تعبئة الشاشة باملكونات ( مد احلسابات  :الزبون رائد  ،التاريخ )2212/0/1
 .3نقر زر األوامر مث اختيار رمسة الطابعة
مالحظة  :آخر أمر يتم استخدامه عند إعداد التقارير هو رمسة الطابعة
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سؤال  :أجب عن األسئلة اليت تتعلق بشاشة كشف حساب إمجايل :

 .1ما اسم التقرير السابق ؟ كشف حساب إمجايل
 .2ما هو استخدام املفتايح ذوات األرقام التالية ( )3 ، 2 ، 1؟
املفتاح رقم  : 1إظهار شاشة البة عن رقم احلساب
املفتاح رقم  : 2استخراج نسخة ورقية مطبوعة للتقرير
املفتاح رقم  : 3إغالق الشاشة
أجب عن األسئلة اليت تتعلق بالشاشة التالية :

س : 1ما اسم التقرير السابق ؟
س : 2ما هو احلساب الذي مت التقرير عنه ؟
س : 3ما هو رصيد احلساب الذي مت التقرير عنه ؟ وما طبيعة الرصيد ؟
( الح أن التقرير ال يتضمن تفاصيل ولذا ميكن أن منيزه بسهولة )
ج :1كشف حساب إمجايل
ج :2حساب الصندوق
سؤال :
قارن بني كشف حساب تفصيلي وكشف حساب امجايل من حي  :أ) ما يظهر يف الطرف املدين والدائن ب) الرصيد الظاهر
كشف احلساب التفصيلي

كشف احلساب االمجايل

يظهر تفاصيل ما سجل على الطرف املدين وما سجل على
الطرف الدائن

يظهر جمموع الطرف املدين للةركات املالية وجمموع الطرف
الدائن

يظهر الرصيد يف هناية كل شهر

يظهر الرصيد النهائي للةساب احملدد
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ج : 3الرصيد  202مدين  ،بداللة حرف (م) .
كشف اإليرادات  :هو كشف يبني مصادر اإليرادات اليت حققتها املؤسسة وتقسم لقسمني :
.1املبيعات :ألننا نتعامل مع مؤسسة رجارية
 .2مصادر أخر أليرادات غري رئيسية مثل  :أرباح بيع سيارات املؤسسة  ،أرباح بيع األسهم  ،إيراد فوائد دائنة
فوائد كشف اإليرادات :
 .1حيدد املصدر الرئيس لأليرادات بالنسبة إىل املؤسسة
 .2حيدد نسبة اإليرادات الرئيسة إىل اإليرادات األخر
 .3يساعد على اختاذ القرارات اإلدارية واملالية
 .0يساعد على التخطيط املايل

تعلم من اآلخرين تصبح أفضل منهم
فالسعيد من اتعظ بغريه والشقي من
اتعظ بنفسه

كشف املصاريف :
هوكشف يبني أنواع املصاريف اليت تصرف على األنشطة التجارية والعمليات املالية لتةقيق الربح
فوائد كشف املصاريف :
 .1حيدد قيمة كل نوع من أنواع املصاريف ألمجايل املصاريف
 .2يساعد على حتديد نسبة كل مصروف وبالتايل توضيح أمهيته وتأثريه يف حـ /ملخص الدخل
 .3يساعد اإلدارة على اختاذ القرارات املالية واإلدارية اخلاصة باملصاريف
 .0إعطاء املؤسسة القدرة على التخطيط املايل
أهم املصاريف اليت تظهر يف كشف املصاريف  :سيؤيه ( 9009ادكر تؤعين من اتؤاع المصازتف) ؟

 .1تكلفة البضاعة املبيعة  :متثل ( بضاعة أول املدة  +صايف املشرتيات+مصاريف املشرتيات) – بضاعة آخر املدة

 .2املصاريف التشغيلية  :هي املصاريف اليت تصرف على عمليات التشغيل والبيع للةصول على األرباح وهي قسمني :
أ .املصاريف اإلدارية والعمومية  :مثل الرواتب واإلجيارات ومصاريف استهالك اآلالت والكهرباء
ب .املصاريف البيعية  :مثل مصاريف الدعاية واإلعالن ونقل املبيعات وعمولة وكالء البيع

 .3املصاريف األخرى  :مصاريف ال ختص العمليات التشغيلية  ،وتؤثر يف نتائج نشاطها مثل  :مصاريف الفوائد املدينة
وخسائر بيع السيارات وخسائر بيع األسهم .
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تقوم املؤسسة بنشاطها التجاري منذ بداية الفرتة املالية ويقوم احملاسبون بتسجيل العمليات املالية وإعداد التقارير اليومية
والشهرية حسب حاجة اإلدارة وخالل هذا النشاط الكبري تصبح اإلدارة حباجة للةكم على نتيجة أعماهلا  ،ولذا نشأت
حاجة املؤسسة إىل التقارير السنوية اليت تعد يف هناية الفرتة املالية .
سؤال :ما فائدة التقارير السنوية ؟ وزازي صيفي 9008
حلاجة اإلدارة للةكم على نتيجة أعماهلا واختاذ القرارات املهمة واالسرتاتيجية يف حياهتا اليت من امههااالستمرار يف نشاطها
التجاري أو التوقف عنه

يستعني احملاسب مبيزان املراجعة للتأكد من صةة احلركات املالية اليومية املسجلة حاسوبيا مث حتديثها  ،وليتعرف على جماميع
احلركات اليومية املدينة والدائنة لكل حساب أكان الرصيد مدينا أم دائنا.
سؤال :جيب أن يتوازن ميزان املراجعة احملوسب املستخدم يف برنامج  ITACعلل ذلك ؟
ألن الربنامج يرفض أي قيد غري متوازن خبالف ميزان املراجعة اليدوي حي هنالك احتمالية لعدم توازنه
صديقك قد يصحبك إىل القمة وقد يسحبك إىل القاع ،

سؤال  :ملاذا يتم إعداد ميزان املراجعة ؟ صيفيه 9002
 .التأكد من صةة التسجيل يف دفرت اليومية والرتحيل لدفرت األستاذ
 .التأكد من صةة عملية الرتصيد ( وذلك عند إعداد ميزان املراجعة باألرصدة )
 .يعترب ميزان املراجعة كشفا تفصيليا بأرصدة احلسابات الظاهرة يف دفرت األستاذ
 .اعتبار ميزان املراجعة خطوة متهيدية إلجراء التسويات اجلردية وإعداد احلسابات اخلتامية

ولذا فعليك انتقائه جيدا يف مرحلة الثانوية العامة

مالحظة  ، :توازن ميزان املراجعة ال يعد دليال قطعيا على صةة القيود اليومية وعملية الرتحيل ألن بعض األخطاء ال يظهرها
ميزان املراجعة ألهنا ال تؤدي لعدم توازنه
سؤال :حدد خطوات إعداد ميزان مرجعة ملؤسسة أبو عاشور التجارية من تاريخ  2227/1/1ولغاية  2227 /12/31؟

* تفعيل املؤسسة النشطة مث اختيار قائمة احملاسبة العامة مث إختيار التقارير مث اختيار السنوية مث اختيار ميزان املراجعة
* تعبئة الشاشة من خالل حتديد الفرتة الزمنية وهي من  2227/1/1إىل  2227/12/31وحتديد املستو
* نقر أوامر مث رمسة الطابعة
أ .حسام عواد  -مؤسس موقع األوائل www.awa2el.net

facebook.com/hussammawwad -

37

سؤال :من خالل الشاشة التالية أجب عما يلي من أسئلة متعلقة هبا :

س : 1ملاذا يتم حتديد املستو عند إعداد ميزان املراجعة؟
س :2ما نوع ميزان املراجعة الذي يظهر يف الشاشة  :شهري أم سنوي ؟ برر إجابتك ؟
ج :1حىت يتسىن إظهار كافة احلسابات يف دليل احلسابات وجيب أن يكون رقم املستو أعلى رقما
ج :2ميزان مراجعة سنوي ألن الفرتة املالية اليت نرغب بتغطيتها سنة كاملة .
مالحظة  :بعد اختيار رمسة الطابعة يظهر ميزان املراجعة كالشكل التايل :
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قائمة الدخل  :متكننا من معرفة نتيجة نشاط املؤسسة من ربح أو خسارة خالل فرتة مالية حمددة
الطالب السليب يبحث عن امللخصات و

سؤال :أذكر فوائد إعداد قائمة الدخل ؟ صيفيه9009
 .1حتديد نتيجة عمل املؤسسة التجاري
 .2مساعدة أصةاب امللكية على اختاذ القرارات اخلاصة باستمرار نشاط املؤسسة
 .3مساعدة اجلهات الداخلية واخلارجية اليت تتعامل مع املؤسسة على ختاذ القرارات املناسبة وحنوها

الطالب اإلجيابي يبحث عن التفاصيل

سؤال :ما هي خطوات إعداد قائمة الدخل حاسوبيا على برنامج  ITAC؟ صيفيه+9009صيفيه9000
 .1تفعيل املؤسسة التشطة مث اختيار احملاسبة العامة مث اختيار التقارير مث السنوية مث قائمة الدخل
 .2تعبئة الشاشة باملكونات  ( :حتديد الفرتة املرغوب اليت نرغب بتغطيتها ( سنة كاملة )  ،حتديد املستو )
 .3نقر أوامر مث نقر رمسة الطابعة
سؤال :يتم اعداد قائمة الدخل بطريقتني  ،اذكرمها ؟
 .1قائمة الدخل ذات اخلطوة الواحدة  .2قائمة الدخل ذات املراحل املتعددة

النوع األول  :قائمة الدخل متعددة اخلطوات
سؤال :تفضل قائمة الدخل ذات اخلطوات املتعددة على قائمة الدخل ذات اخلطوة الواحدة علل ذلك ؟
 .1تبني مصادر الدخل  ،واألنشطة الرئيسة ومصادر الدخل األخر تساعد يف احلكم على نشاط املؤسسة
 .2تبني أنواع املصاريف بالتفصيل  ،لتةديد أكثر املصاريف تأثريا يف األرباح
 .3تبني مصادر تكلفة البضاعة املبيعة ملقارنتها بصايف املبيعات لتةديد جممل الربح مما يساعد يف التخطيط
 .0من أهم األدوات املالية اليت يعتمد عليها يف اختاذ القرارات اإلدارية واملالية

هنالك ملحق خاص بنهاية الوحدة جلميع األسئلة اهلامة اليت
تتعلق بقائمة الدخل متعددة اخلطوات
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النوع الثاني  :قائمة الدخل ذات اخلطوة الواحدة
سؤال  :من خالل هذا التقرير أجب عما يلي :

 .1ما نوع قائمة الدخل الظاهرة يف التقرير ؟
 .2ما نوع التقرير الظاهر ؟
اإلجابة النموذجية :
 .1ذات اخلطوة الواحدة
 .2تقرير سنوي

الطالب السليب سرعان ما يشعر باإلحباط واليأس وامللل !!!

الطالب اإلجيابي سرعان ما يتخلص من مشاعر
اإلحباط واليأس وامللل ألنه ال ميلك وقت هلذه
التفاهات !!!

هنالك ملحق خاص بنهاية الوحدة جلميع األسئلة اهلامة اليت تتعلق
بقائمة الدخل ذات اخلطوة الوحدة
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قائمة حقوق امللكية  :تبني التغري الذي يطرأ على رأس مال املالك يف هناية السنة املالية

العمليات اليت تؤثر يف حقوق امللكية :
 .نتيجة قائمة الدخل (األرباح أو اخلسائر)
 .اإلضافات لرأس املال

 .املسةوبات الشخصية
 .التخفيض من رأس املال
(س ؤال وزازي )9005/0/6

سؤال  :ما هي خطوات إعداد قائمة حقوق امللكية ؟
.1تفعيل املؤسسة النشطة مث اختيار قائمة احملاسبة العامةمث اختيار التقارير مث السنوية مث قائمة حقوق امللكية
.2تعبئة بيانات الشاشة ( التاريخ  ،املستو  ،رقم حساب صايف الدخل )
 .3نقر األوامر مث اختيار رمسة الطابعة

هنالك ملحق خاص بنهاية الوحدة جلميع األسئلة اهلامة اليت تتعلق بقائمة حقوق امللكية

قائمة املركز املالي  :قائمة مالية يعدها احملاسب يدويا أو حاسوبيا  ،ومتثل خالصة نشاط املؤسسة التجاري خالل الفرتة املالية
تبني ما متلكه املؤسسة من أصول وما عليها من إلتزامات ومن مطلوبات رجاه أصةاب امللكية والتزامات للغري ليظهر ملوقف املايل هلا
يف تاريخ حمدد

سؤال  :أذكر أهداف قائمة املركز املايل ؟
 .1بيان املوقف املايل للمؤسسة يف تاريخ حمدد
 .2مساعدة أصةاب امللكية و اإلدارة واجلهات الداخلية واخلارجية على إختاذ القرارات املناسبة رجاه املؤسسة
 .3مساعدة اإلدارة على وضع اخلطط املالية واإلدارية حلل مشاكل موجودة  ،أولتطوير املؤسسة مستقبال
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سؤال :ما هي خطوات إعداد قائمة املركز املايل ؟
 .1تفعيل املؤسسة النشطة مث اختيار احملاسبة العامة مث اختيار التقارير مث اختيار السنوية مث اختيار قائمة املركز املايل
 .2تعبئة الشاشة باملكونات  :الفرتة الزمنية  ،درجة املستو  ،رقم حساب صايف الدخل
 .3نقر زر األوامر مث اختيار رمسة الطابعة
سؤال  :تعترب أرصدة احلسابات الظاهرة يف قائمة املركز املايل  ،أرصدة إمجالية  ،وضح ذلك ؟
تعترب أرصدة إمجالية وليتم زيادة فائدة هذه األرصدة ومدلوهلا يتم إعداد قوائم تفصيلية هلا من قبل احملاسبني تبينها وشرحهها  ،فكشف

الذمم يظهر بشكل إمجايل ولكن يتم إعداد الكشف امللةق الذي يبني تفاصيل الذمم املدينة والدائنة

سؤال :فسر وجود رقم حساب صايف الدخل على شاشة قائمة املركز املايل؟
ألن قائمة املركز املايل تعتمد على رأس املال هناية السنة والذي يتم احتسابه من خالل صايف الدخل
اذكر حساب إمجايل يظهر يف قائمة املركز املايل وحيتاج إىل كشف تفصيلي ملةق ؟
حساب الذمم املدينة ( املدينون ) وحساب الذمم الدائنة ( الدائنون )

سؤال  :اذكر ثالثا من انواع املطلوبات ؟ شتوية 2102
سؤال  :اذكر انواع االصول ؟ شتوية  - 2100صنف حسابات
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.1قائمة الدخل متعددة اخلطوات (املراحل)

 .2قائمة الدخل ذات اخلطــوة الواحـدة

هل تعبت من الدراسة ؟؟

 .3قائمة حقـوق امللكية

شعورك بالتعب دليل على جهدك

 .0قائمة املركز املايل (امليزانية العمومية)

وجهدك سيكون الوسيلة األمثل
للشعور بلذة النجاح

أوال  :قائمة الدخل متعددة اخلطوات :
البيان الرئيسي (الكلي)
-

الشرح والتوضيح :

صايف املبيعات

مبيعات – ( خصم مبيعات  ،مردودات املبيعات ومسموحاهتا )

تكلفة البضاعة املبيعة

بضاعة أول املدة
 +صايف املشرتيات
 +مصاريف الشراء (نقل املشرتيات  ،مجرك  ،تأمني بضاعة  ،عمولة وكالء شراء)
= تكلفة البضاعة املتاحة للبيع
 بضاعة آخر املدة= تكلفة البضاعة املبيعة

= جممل الربح  ،اخلسارة
 -املصاريف التشغيلية

أ) إدارية عمومية (رواتب ،إجيار  ،تأمني  ،استهالك  ،رسوم حكومية  ،كهرباء ومياه إخل..

ب) بيعية ( نقل مبيعات  ،دعاية إعالن  ،عمولة وكالء بيع)

= صايف الربح،اخلسارة التشغيلي
 +إيرادات أخرى

فوائد دائنة  +أرباح (.....ارباح بيع سيارة،ارباح اسهم + )...إيراد ....

 -مصروفات أخرى

فوائد مدينة  +خسارة

 (...خسارة بيع سيارة ،خسارة حريق ،خسارة سرقة )....

= صايف الربح  ،اخلسارة
مالحظة :
 .املبيعات تتضمن مجيع أنواع املبيعات  :املبيعات النقدية واملبيعات بشيك واملبيعات اآلجلة (على احلساب)
 .صايف املشرتيات = مشرتيات – ( مردودات املشرتيات ومسموحاهتا  ،خصم املشرتيات )
 .املشرتيات تتضمن مجيع أنواع املشرتيات  :املشرتيات النقدية واملشرتيات بشيك واملشرتيات اآلجلة ( على احلساب)
 .اإليرادات تزيد األرباح واملصروفات ختفض األرباح  ،واإليرادات ختفض اخلسارة واملصروفات تزيد اخلسارة

أ .حسام عواد  -مؤسس موقع األوائل www.awa2el.net
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.1سؤال :أخذت األرصدة التالية من شركة القادة التجارية :

 50222صايف املبيعات  10222 ،تكلفة البضاعة املبيعة  12222 ،مصاريف تشغيلية  222 ،فوائد مدينة
 022أرباح أسهم  95222 ،رأس املال  10222 ،مدينون
املطل وب  :حتديد جممل الربح واخلسارة ،صايف الربح ،اخلسارة التشغيلي  ،صايف الربح أو اخلسارة

املبلغ

البيان
صافي المبيعات

50222

 -تكلفة البضاعة المبيعة

10222 -

= مجمل الربح

= 02222

 -مصاريف تشغيلية

12222 -

= صافي الربح التشغيلي

= 32222

 +إيرادات أخرى (أرباح أسهم)

022 +

 -مصروفات أخرى (فوائد مدينة)

222 -

= صافي الربح

= 32022

بعض بيانات السؤال تكون
زيادة وال عالقة هلا باحلل

 .2سؤال وزاري على صايف املبيعات :
فيما يلي أرصدة احلسابات املستخرجة من سجالت مؤسسة األمل التجارية بتاريخ 2220:/12/31
 122522مبيعات على احلساب
 205522املبيعات النقدية
 30522بضاعة أول املدة
 7522خصم املبيعات
 551122مردودات املشرتيات
 10222مصاريف نقل مبيعات
 25152بضاعة آخر املدة
 0522مردودات املبيعات
املطلوب  :احسب صايف املبيعات مرتبة حسب ظهورها يف قائمة الدخل متعددة اخلطوات :
وزاري  0 ( 2227/1/20عالمات ):

املبلغ

البيان
املبيعات النقدية

205522

 +املبيعات على احلساب

122522 +

= املبيعات

= 300222

 -مردودات املبيعات

( ) 0522

 -خصم املبيعات ومسموحاهتا

( ) 7522

= صايف املبيعات

= 372222

قائمة الدخل تعد بشكل قائمة "عامودي" وليس افقيا  ،وعدد األعمدة املستخدمة حلساب
املبالغ الفرعية أو اجلزئية أو الكلية وغريذلك يعتمد على السؤال نفسه وتستخدم ليكون احلل
أكثر وضوحا وتنظيما ودقة فقط ال أكثر...
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.3سؤال :أخذت األرصدة التالية من شركة القادة التجارية :

 50222صايف املبيعات  0222 ،بضاعة أول مدة  12222 ،صايف مشرتيات  2222 ،مصاريف شراء ،
 0222بضاعة آخر مدة  12222مصاريف تشغيلية  222 ،فوائد مدينة  022 ،أرباح أسهم  95222 ،رأس املال ،
املطلوب  :حتديد جممل الربح واخلسارة ،صايف الربح ،اخلسارة التشغيلي  ،صايف الربح أو اخلسارة
البيان

املبلغ

املبلغ

00000

صافي المبيعات
 تكلفة البضاعة المبيعة= بضاعة أول مدة

 +صايف مشرتيات
 +مصاريف شراء

= تكلفة بضاعة متاحة للبيع

 بضاعة آخر املدة= تكلفة بضاعة مبيعة

0222
12222 +
2222 +
= 22222
 0222=10222

10000

= مجمل الربح

= 40000

 -مصاريف تشغيلية

10000 -

= صافي الربح التشغيلي

= 50000

 +إيرادات أخرى (أرباح أسهم)

600 +

 -مصروفات أخرى (فوائد مدينة)

200 -

= صافي الربح

= 50400

 .0سؤال  :جد تكلفة البضاعة املبيعة إذا علمت أن  50222 :صايف املبيعات  0222 ،بضاعة أول مدة ،
 12222صايف مشرتيات  2222 ،مصاريف شراء  0222 ،بضاعة آخر مدة
املبلغ

البيان

املبلغ

= بضاعة أول مدة
 +صايف مشرتيات
 +مصاريف شراء
= تكلفة بضاعة متاحة للبيع
 بضاعة آخر املدة= تكلفة بضاعة مبيعة

0222
12222 +
2222 +
= 22222
 0222=10222

مالحظة  :األعمدة اليت تتضمن أرقام وتسمى "كلي  ،فرعي  ،جزئي" هي فقط لغايات التنسيق و التنظيم ال أكثر ...
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.5سؤال :أخذت األرصدة التالية من شركة القادة التجارية :

 50222صايف املبيعات  22222 ،تكلفة البضاعة املتاحة للبيع  0222 ،بضاعة آخر مدة  12222مصاريف تشغيلية  222 ،خسارة
بيع سيارة  022 ،فوائد دائنة
املطلوب  :حتديد جممل الربح واخلسارة ،صايف الربح ،اخلسارة التشغيلي  ،صايف الربح أو اخلسارة

البيان

املبلغ

املبلغ

00000

صافي المبيعات
 تكلفة البضاعة المبيعة= تكلفة بضاعة متاحة للبيع

= 22222
 0222=10222

 بضاعة آخر املدة= تكلفة بضاعة مبيعة

10000

= مجمل الربح

= 40000

 -مصاريف تشغيلية

10000 -

= صافي الربح التشغيلي

= 50000

 +إيرادات أخرى (فوائد دائنة )

600 +

 -مصروفات أخرى (خسارة بيع سيارة

200 -

)
= 50400

= صافي الربح
 .0استخرجت األرصدة التالية من ميزان املراجعة ملؤسسة القدس التجارية :

 222 ،خصم مشرتيات  1552 ،إجيار مستودعات
 3522بضاعة أول املدة  252 ،مصروف نقل مشرتيات
 2722بضاعة آخر املدة
مشرتيات  022 ،مردودات املشرتيات  052 ،مردودات املبيعات
املطلوب  :احسب تكلفة البضاعة املبيعة مرتبة حسب ظهورها يف قائمة الدخل

البيان

مبلغ

بضاعة أول املدة

مبلغ
5000

مشرتيات

12222

مردودات املشرتيات

()022

خصم املشرتيات

()222

صايف املشرتيات

= 9222

مصروف نقل مشرتيات

9000 +

مالحظة :
صايف املشرتيات =
مشرتيات
 مردودات املشرتيات -خصم املشرتيات

200 +

تكلفة البضاعة املتاحة للبيع

= 12700

بضاعة آخر املدة

()2700

تكلفة البضاعة املبيعة

= 10000

أ .حسام عواد  -مؤسس موقع األوائل www.awa2el.net
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 .7سؤال :أخذت األرصدة التالية من شركة القادة التجارية :
 02222مبيعات نقدية وذمم  2222 ،خصم مبيعات ومسموحاته  0222 ،بضاعة أول مدة  12222 ،صايف مشرتيات ،
 2222مصاريف شراء  0222 ،بضاعة آخر مدة  7222مصاريف إدارية  02222 ،خسارة حريق  1222 ،أرباح أسهم ،
 95222رأس املال  3222 ،مصاريف بيعية
املطلوب  :حتديد جممل الربح واخلسارة ،صايف الربح ،اخلسارة التشغيلي  ،صايف الربح أو اخلسارة
البيان
املبيعات
 خصم مبيعات ومسموحاهتا= صافي المبيعات
 تكلفة البضاعة المبيعة= بضاعة أول مدة
 +صايف مشرتيات

 +مصاريف شراء

= تكلفة بضاعة متاحة للبيع
 بضاعة آخر املدة= تكلفة بضاعة مبيعة

املبلغ

املبلغ
02222
 2222= 50222

00000

0222
12222 +
2222 +
= 22222
 0222=10222

10000
= 40000

= مجمل الربح
 مصاريف تشغيلية :مصاريف إدارية عمومية

 +مصاريف بيعية
= مصاريف تشغيلية

7222
3222 +
= 12222

10000 -

= صافي الربح التشغيلي

= 50000

 +إيرادات أخرى (أرباح أسهم)

1000 +

 -مصروفات أخرى (فوائد مدينة)

40000 -

= صافي الخسارة

=90000 -

مالحظة :
 .هبذا السؤال مل تكن صايف املبيعات موجودة فقمنا بإجيادها  ،وكذلك مل تكن تكلفة البضاعة املبيعة موجودة فقمنا بإجيادها وكذلك مل تكن املصاريف
التشغيلية موجودة فقمنا بإجيادها من خالل مجع املصاريف اإلدارية والبيعية

ليس هناك خطأ يف أن تكون طموحًا ،

 .عند الطرح سواء استخدمة اشارة ( ) أو اشارة  -فال مشكلة .....
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.0سؤال وزاري على صايف الربح أو اخلسارة  :شتوي 12( 2220عالمة)
فيما يلي بعض األرصدة املستخرجة من دفاتر وسجالت مؤسسة البرتاء للتعهدات األردنية بالدينار األردين :
صايف املبيعات ( ، )77222تكلفة البضاعة املتاحة للبيع ( ، )51222بضاعة آخر املدة ()21222
جمموع املصاريف التشغيلية ( ، )19222الفوائد املدينة ( ، )2222أرباح بيع آالت ()0222
بضاعة أول املدة ( ، )12222رأس املال ()92222
املط لوب  :إجياد كل من جممل الربح  ،صايف الربح التشغيلي  ،صايف الربح معتمدا على قائمة الدخل متعددة اخلطوات

املبلغ

البيان

املبلغ

صافي المبيعات

 %65من طلبة اإلدارة املعلوماتية قد خيطئون يف العمليات
احلسابية االساسية (اجلمع والطرح والضرب والقسمة)
هل أنت منهم ؟؟؟ ميكنك التخلص من هذا االمر بسهولة تامة
امجع واطرح واضرب واقسم وكرر ذلك حتى تتقنه
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.00سؤال وزازي سيؤي  00( 9002علامه )
فيما يلي بعض األرصدة املستخرجة من سجالت مؤسسة الذكاء األردنية :
صايف املبيعات  ، 900222صايف املشرتيات  ، 222222بضاعة آخر املدة  ، 35222أرباح بيع آالت 5222
مصاريف تشغيلية  ، 132222نقل املشرتيات  ، 15222بضاعة أول املدة  ، 52222رأس املال 02222
ج) صايف الربح التشغيلي
ب) جممل الربح
املطلوب  :أ) تكلفة البضاعة املبيعة
البيان

املبلغ

املبلغ

صافي المبيعات
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.11سؤال وزاري صيفي  10( 2229عالمة)
فيما يلي بعض األرصدة املستخرجة من سجالت مؤسسة عمون التجارية بتاريخ يف : 2220/12/31
 107222صايف املبيعات  32222 ،بضاعة آخر املدة  15222 ،مصاريف تشغيلية  5222 ،فوائد مدينة
 9222أرباح بيع آالت  15222 ،بضاعة أول املدة  122222 ،رأس املال
املطلوب :إجياد كل مما يلي معتمدا على قائمة الدخل متعددة اخلطوات إذا علمت أن جممل الربح  02222دينار
.1تكلفة البضاعة املبيعة  .2تكلفة البضاعة املتاحة للبيع  .3صايف الربح التشغيلي  .0صايف الربح
 .5إعداد قائمة الدخل متعددة اخلطوات
اإلجابة النموذجية :
 .1صايف املبيعات – تكلفة البضاعة املبيعة = جممل الربح
=  -107222تكلفة البضاعة املبيعة = 02222
إذا تكلفة البضاعة املبيعة 127222 = 02222-107222 :
 .2تكلفة البضاعة املتاحة للبيع – بضاعة آخر املدة = تكلفة البضاعة املبيعة
= تكلفة البضاعة املتاحة للبيع – 127222 =32222
إذا تكلفة البضاعة املتاحة للبيع = 157222 = 127222 + 32222
.3جممل الربح – مصاريف تشغيلية = صايف الربح التشغيلي

هذا السؤال طلب حتديد بعض اجملاهيل كتكلفة
البضاعة املبيعة واملتاحة ولذا اعطى جممل الربح يف
معطيات السؤال وهبذه الصيغة نقوم بتوضيح كيفية
الوصول للمطلوب بعد إعداد قائمة الدخل

05222 = 15222 – 02222
.0صايف الربح التشغيلي +إيرادات أخر (أرباح بيع آالت) – مصروفات أخر (فوائدمدينة) = صايف الربح
(09222 = 5222 – )9222 + 05222

مبلغ كلي

مبلغ فرعي

107000

البيان
صايف املبيعات
 -تكلفة البضاعة املبيعة

157222

= تكلفة بضاعة متاحة للبيع

()32222

 -بضاعة آخر املدة

()127000

= ( تكلفة البضاعة املبيعة )

=60000

= جممل الربح

()10000

 -مصاريف تشغيلية

= 40000

= صايف الربح التشغيلي

9000+

 +إيرادات أخرى (أرباح بيع آالت)

0000-

 -مصروفات أخرى (فوائد مدينة )

49000

= صايف الربح
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.12سؤال على صايف الربح  ،اخلسارة التشغيلي:
فيما يلي أرصدة احلسابات املستخرجة من سجالت مؤسسة األمل التجارية وذلك كما هي بتاريخ : 2220/12/31
 0522مصروف إعالن  3522 ،مصروف نقل مبيعات  02222 ،جممل الربح  0522 ،مصروف مجرك ،
 7522مصروف رواتب  3222مصروف استهالك  3522 ،مصروف إجيار
املطلوب  :احسب املصاريف التشغليلة مرتبة حسب ظهورها يف قائمة الدخل متعددة اخلطوات
اإلجابة النموذجية:
مبلغ كلي

مبلغ جزئي

مبلغ فرعي

البيان
جممل الربح

60000

تطرح املصروفات التشغليلية
أ) املصروفات اإلدارية والعمومية
7522

مصروف رواتب

3522

مصروف إجيار

3222

مصروف استهالك

10222

جمموع املصاريف اإلدارية والعمومية
ب) املصروفات البيعية
3522

مصروف نقل مبيعات

0522

مصروف إعالن

0222

جمموع مصاريف بيعية

()22200

جمموع املصاريف التشغيلية

57000

صايف الربح التشغيلي
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سؤال شامل من أسئلة الوحدة األوىل  :قم بإعداد قائمة الدخل متعددة اخلطوات من خالل األرصدة اليت أخذت من مؤسسة األمل:

مبيعات  ، 52222مشرتيات ، ، 02222مردودات املشرتيات  ، 1222بضاعة أول املدة  ، 22222بضاعة آخر املدة ، 32222
 ،نقل مشرتيات  ، 2222رواتب  ، 2222دعاية وإعالن  ، 1222السيارات  ، 22222اآلالت ، 5222
استهالك السيارات  ، 1222فوائد مدينة  ، 1222أرباح بيع أسهم  ، 2222مردودات املبيعات  ،1222إجيار 2222

مبلغ فرعي

البيان

مبلغ جزئي

مبلغ كلي

52222

املبيعات

()1222

 -مردودات املبيعات

= 09222

= صايف املبيعات
 تكلفة البضاعة املبيعة22222

بضاعة أول املدة
املشرتيات
 -مردودات املشرتيات

02222
()1222

= صايف املشرتيات

39222

نقل املشرتيات

2222

= تكلفة البضاعة املتاحة للبيع

01222

 -بضاعة آخر املدة

()32222

= (تكلفة البضاعة املبيعة)

()31222

= جممل الربح

10222

 املصاريف التشغيليةأ) مصاريف إدارية وعمومية
رواتب

2222

إجيار

2222

استهالك السيارات

1222

جمموع مصروفات إدارية

5222

ب) مصروفات بيعية
دعاية وإعالن

1222

جمموع مصاريف تشغيلية

()0222

= (صايف الربح التشغيلي )

12222

 +إيرادات أخر أرباح بيع أسهم

2222+

 -مصروفات أخر فوائد مدينة

()1222

= صايف الربح

= 13222
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ظهرت األرصدة التالية يف شركة روحي التجارية :
 52222صايف املبيعات  15222 ،تكلفة البضاعة املبيعة  5222 ،املصاريف التشغيلية
 2222فوائد دائنة  2222 ،خسارة بيع سيارة
املطلوب  :إعداد قائمة الدخل ذات اخلطوة الواحدة
البيان
أوال  :اإليرادات
صايف املبيعات

إيرادات أخرى (فوائد دائنة)
مجموع اإليرادات

مبلغ
52222
2222 +
= 52222

ثانيا  :المصروفات
تكلفة البضاعة املبيعة

مبلغ

= 52222

15222
مصروفات تشغيلية
5222 +
مصروفات أخرى (خسارة بيع سيارة) 2222 +
مجموع المصروفات
= 22222

22222

صايف الربح

= 32222
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سؤال  :وزازي  00( : 9006/7/2علامات )

فيما يلي أرصدة احلسابات املستخرجة من سجالت مؤسسة االستقالل التجارية:
 052522صايف املبيعات
 3252بضاعة أول املدة  12052مصاريف عمومية وإدارية
 222125صايف املشرتيات
 0525مصاريف بيعية  2722أرباح بيع آالت
 7322إيرادات فائدة دائنة
 1125مصاريف فائدة
 22125بضاعة آخر املدة
 105222تكلفة البضاعة املبيعة
 225125تكلفة البضاعة املتاحة للبيع
املطلوب  :إعداد قائمة الدخل ذات اخلطوة الواحدة
البيان

مبلغ

مبلغ

أوال  :اإليرادات

= مجموع اإليرادات
ثانيا  :المصروفات

=مجموع المصروفات
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.1سؤال :مت أخذ هذه البيانات من الشركة األردنية التجارية :
 522222مبيعات  25222صايف ربح

 222222رأس املال بداية العام  05222جممل الربح

 32222صايف الربح التشغيلي
 1722مسةوبات شخصية
املطلوب  :حساب قيمة صايف حقوق امللكية
البيان

البيان

رأس املال يف بداية العام

200000

 +صايف الربح

20000

 -املسحوبات الشخصية

()1700

= صايف حقوق امللكية ( رأس املال هناية العام )

225500
 :سؤال وزاري  0( 2225/1/0عالمات )

.2سؤال :استخرجت األرصدة التالية من ميزان املراجعة ملؤسسة القدس التجارية
 1222مسموحات املشرتيات
 32222رأس املال بداية العام
 15222عقارات
 5222صايف خسارة  ،فقم بإعداد قائمة حقوق امللكية
 3222مسةوبات شخصية
البيان

املبلغ

رأس املال يف بداية العام

50000

 -صايف اخلسارة

()0000

 -املسحوبات الشخصية

()5000

= صايف حقوق امللكية ( رأس املال هناية العام) 22000
.3سؤال  :إذا علمت أن صايف حقوق امللكية التجارية للفرتة املنتهية يف  2225/12/31كان ( )905222وأن رأس املال يف بداية العام كان
( )752222دينار وأن املسةوبات الشخصية خالل العام بلغت ()22222
املطلوب  :إجياد صايف الربح اليت حققته املؤسسة سؤال وزاري  0( : 2220/7/3عالمات )
احلل  :يتم إعداد قائمة حقوق امللكية اليت ميكن من خالهلا معرقة قيمة صايف الربح كونه أحد مكوناهتا
البيان

املبلغ

رأس املال بداية السنة

700000

صايف الربح

؟؟؟؟

تطرح  :املسحوبات الشخصية

()20000

(صايف حقوق امللكية ) رأس املال هناية السنة

900200

فيكون صايف الربح (255222 =752222 -) 22222 + 905222
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سؤال وزاري :صيفية  19( 2212عالمة )
استخرجت األرصدة التالية من دفاتر سجالت مؤسسة التقو التجارية بتاريخ : 2229/12/31
 5222بنك وصندوق  9222 ،اثاث  21222 ،صايف حقوق امللكية  3222 ،دائنون  12222 ،أراضي
 0222إجيارات مستةقة الدفع  022 ،جممع االستهالك  2222 ،رواتب مدفوعة مقدما ،بضاعة آخر املدة 2022
املطلوب  :إعداد قائمة املركز املايل يدويا ملؤسسة التقو التجارية
البيان

مبلغ

مبلغ

أوال  :األصول
 .1أصول متداولة
بنك وصندوق
 +رواتب مدفوعة مقدما
 +بضاعة آخر املدة
= جمموع األصول املتداولة

5222
2222 +
2022 +
=9022

= 9022

 .2أصول ثابتة
األثات
 جممع استهالك االثاث= صايف القيمة الدفرتية لألثاث
 +األراضي
= جمموع األصول الثابتة
مجموع األصول
=

9222
 022= 0022
12222+
=10022

=10022
20000

ثانيا  :المطلوبات
 .1التزامات قصرية األجل (متداولة)
دائنون (ذمم دائنة)
 +إجيارات مستحقة الدفع
= جمموع اإللتزامات قصرية األجل

3222
0222 +
= 7222

 .2صايف حقوق امللكية
= مجموع المطلوبات

7222
21222+
= 20000

مالحظات هامة :
 .في الميزانية العمومية يجب أن يكون  :مجموع األصول = مجموع المطلوبات
 .االصول الثابتة تستهلك  :أي تقل قيمتها مع مرور الزمن واالستخدام ولذا يتم احتساب األصول بعد تخفيض قيمة
االستهالك داخل قائمة المركز المالي كالتالي  :األصل الثابت – مجمع استهالكه = صافي القيمة الدفترية لالصل
 .األراضي ال تستهلك
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سؤال :قم بإعداد قائمة املركز املايل مستعينا بالعناصر التالية اليت أخذت من مؤسسة احلسن التجارية ؟

 22222صندوق  5222 ،بضاعة آخر املدة  15222 ،أراضي  13222 ،دائنون 02222 ،سيارات
 2222جممع استهالك سيارات  17222 ،قروض طويلة األجل  ،رأس املال هناية الفرتة ؟؟؟
املطلوب  :إعداد قائمة املركز املايل

املبلغ

البيان

املبلغ

أوال  :االصول
.1أصول متداولة
الصندوق
بضاعة آخر املدة
= جمموع األصول املتداولة
.2أصول ثابتة
السيارت
جممع استهالك سيارات
=صايف القيمة الدفرتية للسيارات
 +األراضي
= جمموع األصول الثابتة
= مجموع األصول

22222
5222 +
= 25222
02222
 2222= 02222
15222+
=75222

25222

+
75222
100000

ثانيا  :المطلوبات
.1التزامات متداولة
دائنون
.2قروض طويلة االجل
.5حقوق امللكية

رأس املال هناية الفرتة

13222
17222 +
72222

= مجموع المطلوبات

100000

رأس املال هناية الفرتة =  122222جمموع املطلوبات – (13222دائنون 17222 ،قروض)
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الفاتورة  :وثيقة صادرة عن املؤسسة البائعة وتتضمن الكمية املبيعة من البضاعة للزبون ومواصفاهتا من حي  :أرقامها،أوزاهنا
 ،سعر الوحدة الواحدة  ،املبلغ اإلمجايل
أمهية الفاتورة  :تعترب من أهم املستندات اليت تتداول بني التجار كوهنا تدعم صةة العملية املالية وتثبتها يف البيع أو الشراء
سؤال وزاري شتوية : 2102

اإلجابة النموذجية :
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سؤال :
باعت مؤسسة اهلد الدولية من خالل فاتورة رقم ( )7بضاعة ملؤسسة األمل بتاريخ  2220/1/5تتضمن املواد التالية  :أ)
ب) حليب  0 :كراتني بسعر  0دينار للكرتونة
شاي  5 :كراتني بسعر  12دينار للكرتونة
املطلوب  :أ) صمم فاتورة مبيعات نقدية إذا علمت أن املؤسسة البائعة تقع يف عمان  ،هاتف 200300079
ب) قم باثبات قيد اليومية حسب اجلرد الدوري يف مؤسسة اهلد الدولية
اإلجابة النموذجية :

المملكة األردنية الهاشمية
مؤسسة الهدى الدولية
عمان –األردن هاتف رقم 0643464879 :
فاتورة مبيعات نقدا
رقم الفاتورة 7 :
التاريخ 2006/1/5 :
المطلوب من السيد  /السادة مؤسسة األمل  ............المحترمين
سعر الوحدة العدد
الوحدة
البيان
االجمالي
ف دينار
5
10
كرتونة
شاي
50
4
8
كرتونة
حليب
32
المجموع  :اثنان وثمانون دينار أردني فقط ال غير
82
اسم المستلم وتوقيعه
ملحوظات :

د) قيد اليومية التائج من العملية السابقة :

 02من حـ /الصندوق
 02إىل حـ /املبيعات ( مستند قبض)

مالحظة:

 .تعترب مصدر غري مباشر للقيود احملاسبية
 .يعد بناء على الفاتور  :مستند استالم مشرتيات
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سؤال:ما املقصود مبفهوم برامج اإلقفال ( اإلغالق ) السنوي ؟
تسجيل قيود اإلقفال للةسابات املؤقتة اليت هي األساس ألعداد القوائم املالية
سؤال  :وضح املقصود باحلسابات املؤقتة ؟
احلسابات اليت يبدأ رصيدها صفرا ويتنهي صفرا وهي :املصروفات  ،اإليرادات  ،املسةوبات الشخصية  ،ملخص الدخل
مالحظة  :أي حساب يقفل يعكس  ،فإذا كان احلساب (مدين) يصبح (دائن) وإذا كان احلساب (مدين) يصبح (دائن)
الشكل التايل يبني إقفال احلسابات املؤقتة
أ) المصاريف ( مدين )

ب) اإليرادات ( دائن )

 .مصاريف تشغيلية
 .المشتريات
 .مصاريف الشراء
 .بضاعة أول المدة
 .مردودات المبيعات و مسموحاتها
 .خصم المبيعات
 .مصروفات أخرى

 .املبيعات
 .مردودات الشرتيات ومسموحتها
 .خصم املشرتيات
 .اإليرادات األخرى

ملخـص الدخل
(مدين يف حالة اخلسارة ،دائن يف حالة الربح)

ج) املسحوبات الشخصية (مدين)

رأس املال

أوال  :إقفال المصروفات  (:من )
كمــا تعلمــت ســابقا أن املصــروفات ذات طبيعــة مدينــة وتقفــل يف حســاب ملخــص الــدخل  ،لــذا عنــد إقفاهلــا نقــوم بعكســها
فتصبح يف اجلانب الدائن ولذا يظهر حساب ملخص الدخل مدينا
من حـ /ملخص الدخل
إىل حـ /مصروف .........
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سؤال  :اكتب قيد اإلقفال حلساب املشرتيات ؟
من حـ/ملخص الدخل
إىل حـ/املشرتيات (مستند قيد)
ثانيا  :إقفال اإليرادات ( إلى ):
كما تعلمت سابقا أن اإليرادات ذات طبيعة دائنة لذا عند إقفاهلا نقوم بعكسها فتصبح يف اجلانب املدين ولذا يظهر حساب
ملخص الدخل دائنا
من حـ/إيراد .....
إىل حـ/ملخص الدخل ( مستند قيد )
سؤال  :أكتب قيد اإلقفال حلساب املبيعات ؟
من حـ/املبيعات
إىل حـ/ملخص الدخل ( مستند قيد )
ثالثا  :إقفال حساب ملخص الدخل ( :طبيعته مدينة يف حالة اخلسارة  ،وطبيعته دائنة يف حالة الربح )
أ) حالة اخلسارة (مدين)  :يكون ملخص الدخل مدينا لذا عند إقفاله يصبح دائنا ،لذا يظهر رأس املال مدينا
من حـ /رأس املال
إىل حـ /ملخص الدخل
ب) حالة الربح (دائن)  :يكون ملخص الدخل دائنا لذا عند إقفاله يصبح مدينا،لذا يظهر رأس املال دائنا
من حـ /ملخص الدخل
إىل حـ /رأس املال
رابعا  :إقفال المسحوبات الشخصية  ( :من ) -
املسةوبات الشخصية طبيعتها مدينة ،لذا عند إقفاهلا تصبح دائنة ولذا يظهر رأس املال مدينا
من حـ /رأس املال
إىل حـ /املسةوبات الشخصية
وزاري شتوي 2229

قيد اثبات بضاعة آخر املدة :

نأخذ السعر األقل بني (سعر التكلفة أو السوق) ونسجل القيد التايل :

من حـ/بضاعة آخر املدة
إىل حـ/ملخص الدخل
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أسئلة الوحدة االوىل
السؤال األول  :اخرت اإلجابة الصةيةة فيما يأيت :
 .1تقوم املؤسسات التجارية بنشاطها التجاري هلدف رئيس :
أ) تقدمي سلعة للزبائن ب) تقدمي خدمة للزبائن ج)مبادلة السلع واخلدمات
 .2تسجل املؤسسات التجارية احلركات املالية على أساس :
ج) اإللتزام
ب) التجاري
أ) النقدي

د) حتقيق الربح
د) اإلستةقاق

 .3عند القيام بعملية تفريع احلسابات باستخدام  ITACتظهر عبارة (يقبل احلركة ) واليت تعين :
د) حساب ومهي
ج) حساب رئيس
ب) ال ميكن تفريعه
أ) ميكن تفريعه حلسابات خر
 .0أمر (إضافة) املوجود أسفل شاشة معلومات احلركات اليومية يعين :
ب) ختزين القيد احملاسيب

أ) تفعيل الشاشة لتتمكن من تسجيل مجيع املعلومات اليت ختص القيد احملاسيب
د) تفعيل الشاشة لتسجيل الطرف الدائن فقط
ج) تسجيل الطرف املدين أو الدائن يف خانة عرض أطراف العملية
احلل ( : 1 :د) ( : 2 ،د) ( : 3 ،ب) ( :0 ،ج)
السؤال الثاين  :ما املقصود باملصطلةات التالية :
ج) التةدي اليومي د) اإلستعالم هـ)قائمة الدخل
ب) مستند القبض
أ) املبيعات
و) التقرير اإلمجايل ز) قائمة املركز املايل ( سؤال مكرر  ،متت إجابته يف الصفةات السابقة )
السؤال الثال  :قارن بني املؤسسة التجارية واملؤسسة اخلدمية من حي  ( :احلل ص )17
أ) النشاط الرئيس ب) اسم احلساب الذي تسجل فيه اإليرادات ج) األساس املستخدم لتسجيل العمليات املالية
السؤال الرابع  :تتبع خطوات إضافة حساب املبيعات النقدية إىل دليل احلسابات علما أنه حـ /غري متفرع ورقمه " )02211222مكرر"

.تفعيل املؤسسة النشطة مث اختيار قائمة احملاسبة العامة مث ادخال معلومات مث معلومات دليل احلسابات مث شاشة دليل
احلسابات مث إختيار اإليرادات كةساب رئيس مث إختيار حساب املبيعات اإلمجايل وحندده واسطة الفأرة نضغط على الزر
األمين ونضغط (إضافة) مث يتم تعبئة الشاشة باملعلومات حسب ظهورها املتسلسل  :رقم احلساب  - 02211222اسم
احلساب  :املبيعات النقدية  -نوع احلساب  :يقبل احلركة

 -طبيعة احلساب  :دائن

قبول احلركات  :يدوي آيل (مثال) مث إختيار تنفيذ مث خروج
كشف احلساب  :قائمة الدخل  -حالة احلساب  :ساري
السؤال اخلامس  :أسئلة متعلقة بشاشة معلومات احلركات اليومية متت إجابتها مسبقا يف صفةة رقم ()21
السؤال السادس  :ملاذا جيب حتديد الفرتة الزمنية عند إعداد ميزان املراجعة ؟
ألنه يبني أرصدة احلسابات اليت ختص الفرتة املالية واليت يعتمد عليها يف إعداد القوائم املالية والتقارير
السؤال السابعة  :مطالعة ذاتية
السؤال الثامن  :علل  :تظهر رسالة شديدة اللهجة عند القيام بعملية التةدي اليومي ؟
ألنه يف حال القيام بعملية التةدي فال ميكن الرجوع للةركات اليومية اليت مت حتديثها للتعديل أو احلذف
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السؤال التاسع  :حدد نتيجة التةدي السنوي  /برامج اإلغالق السنوي ؟
التةدي السنوي الذي يتم من خالله هو إغالق احلسابات املؤقتة يف هناية السنة وتبقى احلسابات الدائمة اليت تظهر يف قائمة املركز
املايل

السؤال العاشر  :قارن بني التةدي اليومي والرتحيل اليدوي من حي  :أ) الدقة ب) سرعة اإلجناز ج) إمكانية التعديل "مكرر"
السؤال احلادي عشر  :سجل قيود اإلقفال يدويا ملا يلي " :مكرر"

أ) الرواتب

ب) املبيعات

ج) املسةوبات الشخصية د) ملخص الدخل

السؤال الثاين عشر :عدد أربع قوائم للتقارير السنوية ؟
أ) ميزان املراجعة ب)قائمة الدخل ج) قائمة حقوق امللكية د) قائمة املركز املايل
السؤال الثال عشر  :علل  :ال ميكن إعداد تقرير احلركات اليومية بعد القيام بعملية التةدي ؟
حىت يتم ترحيل العمليات من دفرت اليومية إىل دفرت األستاذ حسب تاريخ إدخاهلا  ،وإذا متت عملية التةدي فلن تظهر احلركات
اليومية يف دفرت اليومية ألهنا تكون قد رحلت لدفرت األستاذ
السؤال الرابع عشر:يطلب املدير اإلداري من احملاسب يف هناية كل يوم إعداد تقرير خيص الصندوق  ،فسر ذلك ؟
ألن التقرير املطلوب هو كشف تفصيلي للصندوق يبني املقبوضات اليت دخلت للصندوق وتوارخيها ،واملدفوعات اليت خرجت
وتوارخيها  ،وذلك كي يتمكن املدير من تدقيق العمليات املالية اخلاصة يف الصندوق وكشف أي تالعب مبكرا
السؤال اخلامس عشر  :أسئلة تتعلق بشاشة كشف حساب تفصيلي متت إجابته سابقا يف صفحة رقم ()55

السؤال السادس عشر :بني أمهية حتديد املستو عند إعداد ميزان املراجعة ؟

حىت يظهر كافة احلسابات املوجودة يف دليل احلسابات  ،لذلك جيب أن يكون رقم مستو احلساب أعلى رقم يف الشجرة
السؤال السابع عشر:تدريب عملي على تسجيل احلركات اليومية والتقرير عنها
السؤال الثامن عشر ( ملةق األمثلة العملية هناية الوحدة)

ميكنك احلصول على  3ملخصات هامة للمادة :
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www.awa el.net

أ .حسام عواد  -مؤسس موقع األوائل www.awa2el.net

facebook.com/hussammawwad -
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