امللخص النظري

3

ورقات فقط شاملة املادة كاملة ..

دفرت األستاذ  :الدفرت الذي تسجل أو تثبت فيه العمليات املالية مبوبة وموزعة على شكل حسابات حيث تثبت يف كل حساب منها العمليات اخلاصة بذلك احلساب

الرتحيل  :نقل طريف القيد احملاسيب (املدين،الدائن) من دفرت اليومية العامة لكل حساب إىل صفحته املخصصة يف دفرت األستاذ العام
املشرتيات :

الرتصيد  :إجياد الفرق بني الطرف املدين والطرف الدائن حبيث تكون طبيعة الرصيد مطابقة للطرف األكرب
تصوير احلساب :القيام بعمليت الرتحيل والرتصيد معا

أنواع املستندات احملاسبية (للقيود ) :الصرف  ،القبض  ،القيد

ما هي األمور اليت جيب األخذ بها عند التعامل مع بضاعة آخر املدة ؟
-1

نوع جرد البضاعة يف آخر الفرتة املالية ( اجلرد الدوري أم اجلرد املستمر )

البضاعة اليت يتم شراؤها
من أحد املوردين ليعاد
بيعها للزبائن بهدف الربح

أذكر طرق الشراء والبيع :

 .2أسلوب تقييم البضاعة يف آخر املدة (املتوسط املرجح أم طريقة الوارد أوال صادر أوال )

 .1نقدية

 .2بشيك

 .3ذمم ( على احلساب  ،آجلة )

سؤال  :ما هي احلسابات املتعلقة باملشرتيات واملبيعات ؟  . 1خصم مشرتيات او مبيعات  .2مردودات مشرتيات او مبيعات
ب) نقل املشرتيات ج) تأمني على البضاعة د) عمولة وكالء شراء

مصاريف الشراء  :أ)مجرك

املبيعات :البضاعة اليت يتم بيعها للزبائن بهدف الربح

وجه املقانة

املؤسسة التجارية

املؤسسة اخلدمية

كيف ميكن معرفة رصيد حساب ما من خالل برنامج  ITAC؟

.1النشاط الرئيس

تبيع سلع للزبائن مثل  :املواد الغذائية ،

خدمة للزبائن مثل  :خدمات الصيانة

االستعالم عن رصيد حساب/كشف حساب تفصيلي و امجالي

مالبس  ،مواد تنظيف...

وخدمات اهلاتف  ،وخدمة املواصالت

حساب املبيعات

حساب إيرادات اخلدمات

 .2اسم احلساب

مشرتيات و مبييعات

املستخدم الثبات
اإليرادات
.3االساس

تستخدم أساس اإلستحقاق

حسابات تستخدمها املؤسسات التجارية وال تستخدمها اخلدمية

غالبا تستخدم األساس النقدي

املستخدم لتسجيل
العمليات املالية

واخلصم ومردودات

لماذا تقوم املؤسسات التجارية بإعداد التقارير ؟

ألنها حتتاج ملراجعة  /لإلطالع على تفاصيل احلساب
للحصول على كشوف شهرية أمجالية أو تفصيلية والنتائج السنوية

تقوم املؤسسات التجارية غالبا بالبيع على احلساب  ،علل ذلك ؟

لنشاطها

لعدم توفر السيولة الكافية /لتسهيل أمور البيع مما يؤدي لزيادة املبيعات /حتى تستطيع املؤسسة منافسة املؤسسات األخرى /لتشجيع بيع البضاعة املكدسة
علل :تؤثر احلواسيب يف حياتنا اليومية بشكل كبري ؟  .1زيادة السرعة  .2تقليل التكاليف .3حتسني النوعية  .4القدرة الفائقة على التخزين و االسرتجاع
يتوجب على احملاسب قبل تسجيل العملية حاسوبيا أن يقوم بتسجيلها يدويا أوال  ،علل ؟ لتحديد حسابات العملية املالية وقيمتها وأرقامها بشكل صحيح

التحديث شرط ألعداد التقارير وكذلك شرط ألعداد االستعالم عن رصيد احلساب  /شرط اإلستعالم أن نقوم بعملية التحديث

التقارير :كشوف مالية إمجالية أو تفصيلية ختص أي حساب أو جمموعة من

االستعالم  :معرفة رصيد أي حساب يف أي تاريخ حمدد بإجياد الفرق بني جمموع حركاته املدينة وجمموع حركاته الدائنة

احلسابات حيث تبني الرصيد وتبني األطراف املدينة والدائنة املؤثرة فيها

وجه املقارنة

التحديث اليومي

الرتحيل اليدوي

مستوى 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 التصحيح

التقارير الشهرية  :كشوف تبني نتيجة ما سجل من عمليات مالية على
أي حساب شهريا
فوائد إعداد التقارير الشهرية ؟ أ) تدقيق املستندات املقبوضة يدويا مع
املسجلة حاسوبيا ب) حتديد أسباب الفروق بني أرصدة احلاسوبية
والفعلية ومعاجلتها ج) حتقيق أهداف الرقابة املالية واالدارية على
احلسابات د) املساعدة يف اختاذ القرارات اإلدارية واملالية

ميكن إجراء التعديل

فوائد كشف اإليرادات واملصروفات  :يساعد على التخطيط
املالي  /يساعد على اختاذ القرارات اإلدارية واملالية  /حتديد نسبة

التقارير اليومية
تقارير احلركات اليومية

التقارير السنوية

التقارير الشهرية
تفصيلي  /إمجالي /املصروفات /اإليرادات  /ميزان املراجعة باجملاميع واألرصدة

ميزان املراجعة /الدخل /حقوق امللكية  /امليزانية العمومية  /كشف توزيع األرباح

كشف احلساب االمجالي

كشف احلساب التفصيلي
يظهر تفاصيل ما سجل على الطرف املدين وما سجل على الطرف الدائن

يظهر جمموع الطرف املدين للحركات املالية وجمموع الطرف الدائن

يظهر الرصيد يف نهاية كل شهر

يظهر الرصيد النهائي للحساب احملدد

الفائدة التقارير السنوية ؟حلاجة اإلدارة للحكم على نتيجة أعماهلا واختاذ القرارات املهمة واالسرتاتيجية يف حياتها اليت من اهمهااالستمرار يف نشاطها التجاري أو التوقف عنه

جيب أن يتوازن ميزان املراجعة احملوسب املستخدم يف برنامج  ITACعلل ؟ ألن الربنامج يرفض أي قيد غري متوازن
لماذا يتم إعداد ميزان املراجعة  .ملهيد إلعداد القوائم املالية  /كشف األخطاء احلسابية املختلفة  /التأكد من صحة عملية الرتصيد
التقارير اليومية:كشوف تبني احلركات اليومية اليت سجلت حلساب أو أكثر خالل فرتة تارخيية حمددة حسب املستند احملدد
ما فوائد إعداد التقارير اليومية ؟
متابعة احلركات اليومية قبل إجراء عملية التحديث  /إمكانية حصر األخطاء احملاسبية من حيث التسجيل ومعاجلتها إمكانية حذف أي عملية يرغب احملاسب يف الرتاجع عنها

قائمة الدخل  :متكننا من معرفة نتيجة نشاط املؤسسة من ربح أو خسارة خالل فرتة مالية حمددة
أذكر فوائد إعداد قائمة الدخل ؟  .1حتديد نتيجة عمل املؤسسة التجاري  .2مساعدة أصحاب امللكية على اختاذ القرارات اخلاصة باستمرار نشاط املؤسسة .3
مساعدة اجلهات الداخلية واخلارجية اليت تتعامل مع املؤسسة على ختاذ القرارات املناسبة وحنوها
تفضل قائمة الدخل ذات اخلطوات املتعددة على قائمة الدخل ذات اخلطوة الواحدة علل ذلك ؟
.1تبني مصادر الدخل  ،واألنشطة الرئيسة  .2تبني أنواع املصاريف بالتفصيل  .3تبني مصادر تكلفة البضاعة املبيعة
أذكر أهداف قائمة املركز املالي ؟  .1مساعدة أصحاب امللكية و اإلدارة واجلهات الداخلية واخلارجية على إختاذ القرارات املناسبة جتاه املؤسسة
 .2مساعدة اإلدارة على وضع اخلطط املالية واإلدارية حلل مشاكل موجودة  .3بيان املوقف املالي للمؤسسة يف تاريخ حمدد
فسر وجود رقم حساب صايف الدخل على شاشة قائمة املركز املالي؟ألن قائمة املركز املالي تعتمد على رأس املال نهاية السنة والذي يتم احتسابه من خالل صايف الدخل

اذكر حساب إمجالي يظهر يف قائمة املركز املالي وحيتاج إىل كشف تفصيلي ملحق ؟ حساب الذمم املدينة ( املدينون ) وحساب الذمم الدائنة ( الدائنون )
الفاتورة  :وثيقة صادرة عن املؤسسة البائعة وتتضمن الكمية املبيعة من البضاعة للزبون ومواصفاتها من حيث  :أرقامها،أوزانها  ،سعر الوحدة الواحدة  ،املبلغ اإلمجالي

أهمية الفاتورة  :تعترب من أهم املستندات اليت تتداول بني التجار كونها تدعم صحة العملية املالية وتثبتها يف البيع أو الشراء

برامج اإلقفال ( اإلغالق ) السنوي ؟ هوتسجيل قيود اإلقفال للحسابات املؤقتة اليت هي األساس ألعداد القوائم املالية
باحلسابات املؤقتة ؟ هياحلسابات اليت يبدأ رصيدها صفرا ويتنهي صفرا وهي :املصروفات  ،اإليرادات  ،املسحوبات الشخصية  ،ملخص الدخل
وجه املقارنة

التحديث اليومي

الرتحيل السنوي

املوعد

يتم يوميا

يتم يف نهاية السنة املالية

الشمول والنتائج

ال يعطي قوائم مالية

يعطي قوائم مالية

يف احلسابات اخلتامية

ال يستخدم

يستخدم

إقفال احلسابات

ال يتم إقفال احلسابات

يتم إقفال احلسابات املؤقتة

يوصف املستودع بأنه نظام معلومات  ،وضح ذلك او ما مكوناته ؟
أ) املدخالت  :مثل فواتري الشراء  ،فواتري البيع  ،مستند مرجتع مشرتيات  ،مستند مرجتع مبيعات
ب) اإلجراءات والعمليات ( معاجلة ):إدخال احلركات املتعلقة بالبضاعة إىل نظام املستودعات وحتديث احلركات
ج) املخرجات  :التقارير اخلاصة باملخزون مثل  :أرصدة املواد  ،احلد األدنى  ،احلد األعلى  ،قيمة املخزون

ما عالقة أمني املستودع بنظام
معلومات املستودع ؟  .يعترب أمني املستودع أهم عنصر
من عناصر املدخالت الذي ينفذ النظام .يقوم بإدخال املعلومات ومعاجلتها

ايهما تفصل نظام يدوي ام حموسب ؟
حموسبا ،املزايا  :الدقة والسرعة يف املعاجلة بعكس النظام اليدوي
الذي حيتوي فرصا أكرب للخطأ  ،وبطأ
توجد عدة طرق متعارف عليه حلساب تكلفة املخزون  ،أذكرها ؟
أ)طريقة الوارد أوال صادر أوال

ب) طريقة املتوسط املرجح

سقف اإلئتمان :هو احلد األعلى من الدين املمنوح للمؤسسة
من قِبل املورد عند شراء بضاعة منه على احلساب

يقوم املشرتي أحيانا برد جزء م
البضاعة لالسباب التالية. 1 :عدم مطابقة املواصفات

ما هي املستندات اخلاصة حلركة البضاعة اليت تعتمد عليها بطاقة الصنف ؟

 .2تعرض البضاعة للتلف  .3تأخر وصول البضاعة

 فواتري الشراء  -/فواتري البيع  -/مستند مرجتع ( رديات ) مشرتيات  -مستند مرجتع (رديات) مبيعات  /مستند بضاعة تالفةما هي فوائد استخدام بطاقة صنف املادة ؟  .إعداد التقارير الالزمة باملخزون / .إحكام الرقابة على املخزون مبقارنة األرصدة املوجودة يف البطاقة /
تظهر حركات املخزون الواردة (املشرتيات ومردودات املبيعات) والصادرة (املبيعات ومردودات املشرتيات )

ما أهمية وفوائد استخدام برنامج  ITACلطريقة اجلرد املستمر للبضاعة ؟
 .ميكننا من حتديث املخزون بعد كل عملية له من شراء أو بيع أو مردودات  ./ميكننا من الوصول إىل كمية املخزون يف أي وقت و بشكل مستمر
ما هي خطوات تأسيس مستودع باستخدام برجمة  ITAC؟
 .1ثوبت املؤسسة – مستودع
 .6معلومات املوردين
الفئة :

 .2معلومات املستودعات
 .7بطاقة املادة الرئيسة

 .3متسلسالت املستندات

 .4معلومات فئات املواد وأصنافها  .5معلومات الوحدات

الوحدة  :حتديد الوسيلة املستخدمة كأداة لقياس وحدة املخزون

هي اجملموعة الرئيسة اليت تنتمي إليها عدة أصناف خمتلف املواصفات ضمن فئة معنية

املادة  :أصغر مكون من أصناف املخزون

الصنف  :جمموعة جزئية من الفئة وتتضمن عدة مواد

جيب تعبئة عدد م الشاشات قبل البدء يف تعبئة بطاقة املادة الرئيسية وهي :

 .1شاشة معلومات املوردين  .2شاشة معلومات الفئات واألصناف

 .3شاشة معلومات الوحدات

التحديث اليومي للمستودع  :ترحيل املستندات اليت أعدت خالل العمل من مستند استالم املشرتيات ومستند رديات املشرتيات ومستند املبيعات ومستند رديات املبيعات حيث
تتم العملية بعد القيام بإعداد املستندات سابقة الذكر
ما هي معايري حتديد احلد األدنى أو احلد األعلى للمخزون ؟  .1نوع املادة .2تكلفة الوحدة  .3تكلفة التخزين  .4قابلية املادة  .5معدل الطلب على املادة  .6مومسية الطلب على املادة

ما هي التقارير اليت تتضمنها قائمة املستودعات يف برجمية احملاسبة؟  .1تقرير احلركات اليومية

 .2تقرير معلومات املواد وكمياتها

ما معنى أن تقوم املؤسسة بتحديد احلد األدنى للمخزون ؟ قيامها باحملافظة على كمية حمددة من املخزون ال تقل عنه يف أي وقت من أوقات السنة
أذكر طرق إعداد تقرير معلومات املواد وكمياتها كما يف  ITAC؟.1معلومات املواد وكمياتها مجيعا يف املستودعات .2حتديد املدى املطلوب ملستودع معني أو ملادة معينة

أيهما أفضل برأيك لالستخدام يف املؤسسات التجارية  :اجلرد الدوري أم املستمر ؟ برر إجابتك ؟
 .1ال حيتاج إىل وقف العمليات أثناء اجلرد  .2حيتاج إىل عدد أقل من االفراد

 .3يتم فيه تعديل القيود أوال بأول  .4الرقابة على مواد املستودع

ما مزايا حتديد احلد األدنى للمادة ؟  . 1استمرار تزويد الزبائن دون توقف وبالتالي احملافظة عليهم . 2عدم ضياع فرص حتقيق األربح يف حال طلب البضاعة وعدم
 . 3استمرار طلب البضاعة من املوردين وبذلك تزيد ثقة املوردين باملؤسسة  .4استمرارية طلب املواد بشكل مبكر للحصول ع ىل أسعار مناسبة

أهمية حتديد احلد األعلى للمادة ؟

.1.ألن ختزين كمية أكرب من املطلوب يكلف املؤسسة أمواال طائلة .2تأخذ حيزا كبريا يف املستودع ال ميكن استغالله يف ختزين مواد أخرى أكثر مبيعا .3

تعرض املواد املخزنة للتلف نتيجة  :أ.التخزين مدة طويلة ب .النتهاء صالحيتها جـ .نتيجة تغري منط طلب املستهلك
وجه املقارنة

مستند أمر شراء او امر بيع

مستند استالم مشرتيات او مستند مبيعات

ما معنى أن تقوم املؤسسة
بتحديد حد أعلى للمخزون ؟

إدخال البضاعة للمستودع:

ال يدخل بضاعة للمستودع

يدخل بضاعة للمستودع

أي جيب على املؤسسة أال تشرتي املزيد من مادة ما إذا

أثره على القيد احملاسيب:

ال يسجل قيدا حماسبيا بناء عليه

يسجل قيدا حماسبيا بناء عليه

إعداد املستند :

يعرب عن رغبة املؤسسة يف شراء بضاعة

يعرب عن البضاعة املستلمة فعال

لتحديث :

ال حيدث

حيدث

وجه املقارنة

اجلرد الدوري

اجلرد املستمر

احلسابات املستخدمة

بضاعة أول املدة  /املشرتيات  /مردودات املشرتيات ومسموحاتها /مصاريف الشراء

بضاعة يف املخازن  /تكلفة البضاعة املباعة

حتديد كمية املخزون

تتبني بالعد الفعلي

تبينها بطاقة الصنف بعد كل عملية شراء اوبيع

قيد إثبات بضاعة آخر املدة

يتم إثبات قيد لبضاعة آخر املدة  :من حـ /بضاعة آخر املدة

ال يوجد قيد

إىل حـ /ملخص الدخل

وصلت كمية املخزون منها إىل حد معني حتدده املؤسسة

