
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teacher Amer Jarabaa 

  

 المحاسبهالمحاسبه

 عامر جرابعهعامر جرابعه



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الســــــــؤال  األول : 
                                                                                                 5102/  6فيما يأتي بعض العمليات المالية التي حدثت لدى مؤسسة ميس لألجهزة الكهربائية خالل شهر أ    ( 

                                                                                                               .( دينار من مؤسسة نرجس على احلساب ) ذمم ( أو لفرتة متفق عليها  5111اشرتت املؤسسة بضاعة مببلغ )    5115/  6/  5بتاريخ (   1
                                                                                                                                                                                     .دينار نقدا (  5511 )  باعت املؤسسة بضاعة ملؤسسة رؤى مببلغ  5115 /11/6بتاريخ  (   5
                                                            . 5115/  6/  5( دينار نقدا والباقي بشيك وذلك تسديدا ملبغ العمليه يف  1111دفعت املؤسسة ملؤسسة نرجس مبلغ  )   5115/ 15/6بتاريخ  (   3
( دينار نقدا والباقي بشيك .                                                    511( دينار قبضت  )  1511املؤسسة بتسليم مؤسسة رؤى  بضاعة مببلغ )   قامت  5115/ 51/6بتاريخ  (   4
                                                                                                                 ( دينار نقدا كدفعة على احلساب من مؤسسة يامسني . 1511استلمت املؤسسة مبلغ )   5115/ 51/6بتاريخ  (   5

                                                              ( دينار نقدا والباقي مبوجب شيك. 1111( دينار دفعت هلا  )  4111استلمت املؤسسة بضاعة من مؤسسة لني بقيمة  )   5115/ 52/6بتاريخ  (   6
 خدمات  لشركة نادين .ايراد  ( دينار نقدا مقابل  1111استلمت املؤسسة مبلغ )   5115/ 52/6بتاريخ  (   2

       س التجاريهتسجيل القيود في دفتر مؤسسة ميالمطلوب ( 1

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                              

           التجارية تسجيل القيود في دفتر مؤسسة نرجسالمطلوب ( 2
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 ميـــــــس /حــ من 0222

        6/  5قيد     ات    املبيع  /إلى  حــــــ 0222

 

 صندوق  /حــ من 0222

 6/  55    قبض    ميـــس  /إلى  حــــــ 0222

 

في هذه العملية نقص 
الصندوق والبنك معا 

 الى مذكوريننكتبهم في 

ك    البيع نقدا = البيع بشي
                  س: ما وجه الشبه بينهم ؟

                             . صندوق 1
  . مستند قبض2

خدمات ) ايرادات (  
 حسابات دائنه بطبيعتها



                                                                                                 5102/  6خالل شهر  التجارية األمانت لدى مؤسسة فيما يأتي بعض العمليات المالية التي حدثب   ( 
                                                                                                              ( دينار.  311ة السعادة ) ( دينار نقدا, علما أن كلفتها على مؤسس 1111اشرتت املؤسسة بضاعة من مؤسسة السعاده بقيمة )   5114/  2/  5  بتاريخ(   1
 ( دينار.                                                   5511( دينار ملؤسسة السعادة على اآلجل كلفتها على مؤسسة االمان )  3111باعت املؤسسة بضاعة بقيمة )   5114/  2/  51بتاريخ  (   5
                                                                ( مردودات مشرتيات:  أنا) ( دينار.   011( دينار نقدا واليت كلفتها )  5111ردت مؤسسة األمان بضاعة ملؤسسة السعادة بقيمة )   5114/  2/  53بتاريخ  (   3

 ( مردودات مبيعات:  هم) ( دينار ملؤسسة االمان نقدا وذلك بسبب تلف البضاعة.  1511رّدت مؤسسة السعادة بضاعة بقيمة )   5114/  2/  50بتاريخ  (   4

       (  علما انها تستخدم نظام )  دفاتر مؤسسة االمانقيود العمليات السابقة في ( تسجيل 1

                       

 

 

       (  علما انها تستخدم نظام )  السعادةدفاتر مؤسسة قيود العمليات السابقة في ( تسجيل 2

                                                                         

      

 

 

 

   تكلفة البضاعة المبيعةحساب  ( 4                   بضاعة في المخازنحساب  ( 3

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                                                                  تكلفة البضاعة املبيعة   /من حـ     
  2 \ 55      قيد           بضاعة يف املخازن /إىل حـ     

 

                                                                  51/2   تكلفة البضاعة املبيعة    /حـ من        

 
                                                                  2/ 50  صندوق    /حـ من    

 

                                                                  51/2تكلفة البضاعة املبيعة     /حـ إىل   

 

                                                                  51/2بضاعة يف املخازن        /حـ من   

 

                                                                  51/2بضاعة يف املخازن      /حـ إىل   

 

                                                                  السعادة   /من حـ  
  2 \ 51املبيعات         قيد         /إىل حـ  

 

                                                                  املشرتيات   /من حـ   
  2 \ 5صرف                                     صندوق /إىل حـ  

 

 

                                                                  صندوق   /من حـ  
  2 \ 55قبض                مردودات مشرتيات /إىل حـ  

 

                                                                  مردودات املبيعات   /من حـ   
  2 \ 50صرف                 الصندوق /إىل حـ  

 

 

                                                                  بضاعة يف املخازن   /من حـ  
  2 \ 51قيد                ماناأل  /إىل حـ  

 

                                                                  صندوق   /من حـ   
  2 \ 5       قبض          املبيعات /إىل حـ  

 

 

                                                                  مردودات املبيعات   /من حـ  
  2 \ 53صرف                                    الصندوق /إىل حـ  

 

 

                                                                  بضاعة يف املخازن   /من حـ  
  2 \ 53قيد                 تكلفة البضاعة املبيعة /إىل حـ  

 

                                                                  صندوق   /من حـ  
  2 \ 50قبض                 بضاعة يف املخازن /ىل حـإ  

 

 

 التاريخ

 

 البيـــــــــــــــان

 

 مبلغ

 

 التاريخ

 

 البيـــــــــــــــان

 

 مبلغ

 

 منه

 

 له

 

 حــ  / بضاعة يف املخازن

 التاريخ 

 

 البيـــــــــــــــان

 

 مبلغ

 

 التاريخ

 

 البيـــــــــــــــان

 

 مبلغ

 

 منه

 

 له

 

 تكلفة البضاعة املبيعةحــ  / 

 

088 

 

088 

 

 دائنرصيد      088    

 3088 

 

3088 

 

                                                                  51/2     االمان   /حـ إىل    

 

 رصيد مدين     0888    

 

تظهر القائمة  –اوامر   - تظهر الشاشة –معلومات احلركات اليومية  –حركات يوميه  –حماسبه عامه  –تفعيل املؤسسة النشطة :  القيد حاسوبيا خطوات تسجيل 
                                                                                                                                                                                                    لتفعيل احلقول وتعبئتها                                                                           –اضافة يسار الشاشة  –الفرعيه 

 1111, مستند فرعي : نقدي, امجالي مبلغ:  5/2صرف , تاريخ احلركه :  مستند رئيسي :املعلومات االساسية للمستند : 
                                                                                                                                                          اضافة  -تعبئة البيان : شراء بضاعه نقدا – 1111تعبئة املدين حملي :  –اختيار احلساب ) مشرتيات (  –اختيار مركز التكلفه العام :  
                                                              اضافة -تعبئة  البيان : شراء بضاعه نقدا   – 1111تعبئة الدائن حملي :  –اختيار احلساب ) صندوق (  –اختيار مركز التكلفه العام :  

 خروج  –تنفيذ  –م النقر على ث  -

 مدّوررصيد      088    
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  اتعالم  0مهم جدا   

مصادر االموال / تأثري اجيابي      

 أو مصادر  املقبوضات

        سليب/ تأثري  صروفاتانواع امل

 او انواع املنفقات او املدفوعات



                                                                                                 5104/  05/  10األرصدة المستخرجة من دفاتر مؤسسة جميل دبابنه التجاريه كما هي في  فيما يأتي بعض ج   ( 
                                                                             ( مسحوبات شخصية,  مبيعات,  ) (  ( بنك, , )  ( رأس املال, )  ( مردودات مشرتيات,  )  ) 
  ايراد عقار مستحق القبض,(  ) ,( بضاعة أول املدة  ( بضاعة آخر املدة, )  ) ( مصاريف بيعية,  ) 

إعداد ميزان املراجعة باألرصدة       ( سجل قيود اإلقفال للحسابات التالية   1  

 تسجيل قيود االقفال ( 1احلل : 

 

 

 

 

 

  5114/   15/  31ميزان املراجعه يف                                                               ( إعداد ميزان املراجعه 5احلل :  

 

 

 

 

 

 

                             

 

 املتعددة واملراحل وانني قائمة الدخل ذات اخلطواتق

    =صايف املبيعات   

    =صايف املشرتيات 

      =تكلفة البضاعة املتاحة للبيع 

      =تكلفة البضاعة املبيعة 

   =جممل الربح 

    = املصاريف التشغيلية 

     =شغيلي صايف الربح الت

      =أو صايف الدخل صايف ربح املؤسسة 

 

 ت مشرتياتمردودا
 رأس املال

   بنك

   مبيعات

   مسحوبات شخصيه

   مصاريف بيعية

   بضاعة آخر املدة

   بضاعة اول املدة

   ايراد عقار مستحق القبض

   الــــــمجــــــمـــــوع

 مردودات املشتريات /ــح من 5522

 ملخص الدخل  قيد            /إلى  حــــــ 5522

 

رأس املال : ال يقفل                                         

 ) حساب دائم (

 

بنك : ال يقفل                                         

 ) حساب دائم (

 

 مبيعات /حــ من 00522

 قيد            ملخص الدخل /إلى  حــــــ 00522

 
 رأس املال /حــ من 02222

 قيد            مسحوبات شخصيه /ــإلى  حــــ 02222

 

 ملخص الدخل /حــ من 0222

 قيد            مصاريف بيعية /إلى  حــــــ 0222

 

 ) تثبت ال تقفل ( بضاعة آخر املدة    /حــ من 02222

 قيد            ملخص الدخل /إلى  حــــــ 02222

 

 ملخص الدخل /حــ من 0222

 قيد             5/  5بضاعة  /إلى  حــــــ 0222

 

ال يقفل                                          ايراد عقار مستحق القبض :

 ) حساب دائم (
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   حفظ مهم جدا جدا 



فيما يلي بعض االرصدة المستخرجة من دفاتر وسجالت مؤسسة البتراء للتعهدات والتجارة االردنية بالدينار االردني د( 

 : 31/15/5114ة السنة المالية التي تنتهي في في نهاي
 ( , جمموع املصاريف التشغيلية (  , بضاعة آخر املدة ) ( , تكلفة البضاعة املتاحة للبيع )  صايف املبيعات ) 

 ( .ملال )( , رأس ا( , بضاعة اول املدة )( , ارباح بيع اآلالت )( , الفوائد املدينة ) ) 

 .طريقة اجلرد املستمر  اعتمداخلطوات ممعتمدا على قائمة الدخل متعددة  صايف الربح و  صايف الربح التشغيلي و  جممل الربح إجياد كل من املطلوب : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        اإليرادات : 

 مردودات املبيعات    –صايف املبيعات = املبيعات     : إيرادات رئيسية( 1

                                                                                          إيراد فوائد دائنة  /   أرباح بيع أصل     : (  غري رئيسّية اخرى )  إيرادات( 2

                                                                                                                                                                                                                                                     املصاريف:

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

                                                                             لبيع للحصول على األرباح , وتنقسم إىل ....تصرف على عمليات التشغيل وا:  املصاريف التشغيلّية( 2

                                                                                                                                                                                                                                                       : املصاريف اإلدارّية والعمومّية  (1
                                             ) سيارات , أثاث , اآلت (  مصاريف استهالك األصول /   مصاريف الضيافة  / مصاريف اإلجيار  /  مصاريف الرواتب / مصاريف املاء والكهرباء واهلاتف  

                                                                                                                                                                                                                                                                         :املصاريف البيعية(  2
                                                                                                                                                                                                                                                         النقل والتوزيع ياراتمصاريف استهالك س / مصاريف إجيار معارض الببع  /  مصاريف دعاية وإعالن   /    مصاريف عمولة وكالء البيع  /    املبيعاتنقل  مصاريف

 مثل : , ال ختص العمليات التشغيلّية وتؤّثر يف نتائج نشاطها  : ىاملصاريف األخر( 3

 

 كلي جزئي فرعي اسم احلساب

    صايف املبيعات
  تكلفة البضاعة املبيعه

    تكلفة البضاعة املتاحه للبيع

    بضاعة آخر املدة  -

    تكلفة البضاعة املبيعه

 جممل الربح

 

 

 

   

   جمموع املصاريف التشغيليه

   صايف الربح التشغيلي

    االيرادات واملصاريف االخرى

    ارباح بيع االت

   فوائد مدينة

   يف وااليرادات االخرىجمموع املصار

    صايف الربح

                   : عنوان مجموع نوع احلساب

                 يقبل الحركهاما ما يتفرع منها نوع الحساب    عنوان مجموع:  نوع احلساب

                 يقبل الحركهاما ما يتفرع منها نوع الحساب   عنوان مجموع :  نوع احلساب
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                                                                                                                                                                                                                                                                              تقسم األصول

            بض البنك , الصندوق , أوراق القبض , املدينون ) ذمم مدينة ( , بضاعة آخر املّدة , مصروف مدفوع مقدما , إيراد مستحق الق:  األصول املتداولة.1
                                                                                                ) ال تستهلك ( ,  عقارات , معّدات  : املباني , األثاث , األجهزة , السيارات , اآلالت , األراضي األصول الثابتة.5
                                                                                                                                                         اع , شهرة احملل , العالمة التجارّية براءة االخرت:  األصول غري امللموسة.3
                                                                                                                                                        السندات , األسهم:  االستثمارات طويلة األجل.4

                                                                                                                                                                                                                          (اإللتزامات = اخلصومات ) تقسم  املطلوبات

                                                                                                                                                                                ة ) صايف حقوق امللكّية ( : رأس املال يف نهاية السن حقوق أصحاب امللكّية.1

           ( , )قروض قصري األجل ) غري مكتسب ( , أوراق الدفع , مصروف مستحق الدفع , إيراد مقبوض مقّدما  ( : دائنون ) ذمم دائنة التزامات قصري األجل.5

 سنة 51: قروض طويلة األجل  مثل قرض ملدة  التزامات طويلة األجل.3

 فاتورة البيع تدريب على

 

 

 

 

 

 

              

                                       

 ت الحق ) ذمم (  ؟ لفاتورة يف دفرت يومية مؤسسة األمل , علما أنها سددت نصف املبلغ نقدا  والباقي يف وققيدين  لتسجيل  .1

  
  

  حتديد املستند احملاسيب الرئيسي الذي ستعّده مؤسسة األمل يف هذه العملية ؟   ..55
                                                                                

 معامل التحويل تدريب على                                                                                        

 

                 يقبل الحركهلالصول وتفريعاتها الرئيسية  اما التفريعات الداخليه   عنوان مجموع:  ابنوع احلس

                 يقبل الحركهللمطلوبات وتفريعاتها اما التفريعات الداخليه   عنوان مجموع:  نوع احلساب

                                                                   املشرتيات                        /من حـ  
  2 \11     1صندوق             صرف   /إىل حـ 

 

                                                                   املشرتيات                        /من حـ  
  2 \11     1  قيد             مؤسسة عابد /إىل حـ 
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   ال تقفل االصول واملطلوبات ورأس املال  



 : 1231/ 31/  13التجارية بتاريخ  كارالاستخرجت االرصدة التالية من دفاتر سجالت مؤسسة  (هـ 

دائنة مستحقة  فوائد مصروف رواتب مدفوع مقدمًا ,  بضاعة آخر املدة ,   مدينون ,  أوراق قبض ,  صندوق ,  
                                                إيراد عقار مقبوض مقدمًا ,  جممع استهالك السيارات , السيارات ,  جممع استهالك األثاث ,  األثاث ,  القبض , 

 رأس املال يف نهاية املدة    (         مصروف دعاية و إعالن مستحق الدفع ,      مصروف تأمني مستحق الدفع ,  

       5114/  15/  31يزانية العموميه ( يف تاريخ   قم بإعداد قائمة املركز املالي ) امل  

 قائمة املركز املالي

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان املبلغ الفرعي املبلغ اجلزئي املبلغ الكلي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 ولـــــــــــــاألص
                           األصول املتداولة                          

 صندوق
 أوراق القبض

 ينونمد
 بضاعة آخر املدة

 مصروف رواتب مدفوع مقدمًا
 فوائد دائنة مستحة القبض

 جمموع األصول املتداولة
 األصول الثابتة   

 األثاث 
 جممع استهالك األثاث -

 صايف القيمة الدفرتية لألثاث
 السيارات

 جممع استهالك السيارات -
 صايف القيمة الدفرتية للسيارات

 جمموع األصول الثابتة

 جمموع األصول   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 االلتزامات و حقوق امللكية 
 اللتزاماتا

 إيراد عقار مقبوض مقدمًا
 مصروف تأمني مستحق الدفع

 مصروف دعاية و إعالن مستحق الدفع
 جمموع االلتزامات

                               حقوق امللكية                                 
 رأس املال يف نهاية املدة

 جمموع االلتزامات وحقوق امللكية   
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  بطاقة الصنفتدريب على 
أدنى ( وربطت حبد ( طن,علما انه اعطيت املادة الرقم )كان رصيدمادة الطحني يف مستودعات مؤسسة اخلريات )1/4/5110بتاريخ  

 : 4/5112( طن كما متت احلركات اآلتية على هذه املادة خالل شهر )
 ( طن منها ملؤسسة راجح.باعت املؤسسة ) 5/4بتاريخ -1
 ( طن من مؤسسة السنبلة .إشرتت املؤسسة ) 4/4بتاريخ -5
 ( طن بسبب خمالفتها املواصفات .ردت هلا مؤسسة راجح ) 6/4بتاريخ -3
 ( طن .باعت ملؤسسة حصاد ) 0/4بتاريخ -4
 ( طن من مؤسسة السنبلة .إشرتت املؤسسة ) 11/4بتاريخ -5

 .( 5( طن من الكمية املشرتاة ي العملية رقم )ردت املؤسسة ) 15/4بتاريخ -6
 . 0/4/5112يد مادة ) الطحني ( بتاريخ حتديد رص-5                         4/5112إعداد بطاقة مادة ) الطحني ( لشهر -1          املطلــــــوب: 

 

 

 

  

 

 

 

  الفئات واالصناف واملوادتدريب على 

حيث قسمت ما تتعامل به إىل الفئات التالية :  حلوم محراء وأعطتها الرقم    ITACبدأت خمازن العروبة األردنية أعماهلا التجارية وقامت باستخدام برنامج  
 وفيما يلي جمموعة من األصناف واملواد اليت بدأت التعامل معها . , ( 22قم ) ( , حلوم بيضاء  وأعطتها الر 66) 

 حلم مسك فتيلة عجل فخذ عجل حلم عجل

 كبشحلم  سفينة دجاج حلم دجاج فخذ دجاج 

  

 

 

 

  

 ؟ استخدامها يف مستودع اللحوم كك اذكر اربع وحدات ميس: 

7 



       ؟     النقديهالتسهيالت          متابعةأو       كيف    يتم             املديننيالزبائن          متــابعةطــرق     

                                                                   ؟       اهدافملستودعات    اليدوي     يؤدي     إىل     حتقيق    عّدة      املادة     يف     نظام ا بطاقــــة  صنــف    إن    إعداد 

                                                                              
                                                                   برر إجابتك ؟  اجلرد املستمراملؤسسات  تعتمداجلرد املستمر  ؟    مزايا, برر إجابتك    ؟    ما هي  املستمر اجلرداجلرد الدوري أم  تفضلأيهما 

                                                                                                    )   امليزانية العمومية   ( ؟    املركز املاليإعداد      قائمة      فوائدأو      أهداف

                                                                                                    ؟ مستويات       3إىل       يف     املستودعات املخزون            تصنيفميكن    

                                                                                                                   
                                                                                                                                       

                                                                                                    ؟  يف املستودع        على      املخزوناملختلفة         الشــــــراءحـــــــاالت                  أثــــــرما     هو     

                                                                                                      
                                                                                                 ؟  املخزونالرقابة   على         أهداف؟        ما    هي      اثنني       متطلبني     لتلبيةيف     املؤسسة     بشكل    عام        املخزونعلى          الرقابةتتم    

                                                                           
                                                                                                                                        

                                                                                                 ؟  املؤسسات اخلدميه وال    تقوم    بها         املؤسسات التجاريهاليت    تقوم    بها        احلساباتمن   العمليات   أو    جمموعةهنالك  
                     

                             ؟   متهيدا لتسجيلها حاسوبيا يدويايسجلها  ادخال عمليه ماليهام حماسيب حموسب يف مؤسسة تستخدم نظ حماسبعلل: حينما يريد 
                                                                                     

                                                                                                                        ؟ /  مستندات ومناذج لبيان حركة البضاعة حركة البضاعة من خالهلا   ITACات تستخدم يف نظام املستودعات احملوسب على برجمية  مستند
                                                                                                                                                          

                                                                                        , هل تؤيد برر إجابتك ؟ املؤسسات التجاريهيف         احلياةهي    عصب      السنويهقارير   الت

 للمخزون  ؟   احلد االعلى أو      احلد األدنىمعايري   حتديد   
                       

    التجارية ؟ إلدارة املؤسسةضرورية  باملخزون السلعيتعترب التقارير املتعلقة 
                                                        

                 : االعلىاحلد      احلد األنى :
                                                                               معامل التحويل : 

سنوي ) برامج اإلغالق ( .  5.  اليومي : 1     ؟    التحديثأقســـام    
   : أمر البيع

8 

   مهم     املاده النظريه   

   مهم  
   مهم  

   مهم  

   مهم  

   مهم  

   مهم  

   مهم جدا جدا جدا   

 مهم جدا 



                                                        ه     باملشرتيات    و   املبيعات ؟يقال   ال ميكن   تسجيل     عملية      الشراء    لبضاعة    أو    بيعها     قبل تعريف     احلسابات     اخلاص

                                                ؟       اليدويبها   عن       ميتازالنظام احملاسيب   احملوسب    اليت       خصائصبشكل كبري  ؟     /       عدد    حياتنا اليومية احلواسيب     يف   تؤثر
                                                                        

  : أمر الشراء
                                                                              ؟  خمزون آخر املدة/   أو          لبضاعة    آخر   املدةمسبقا    بالنسبة        حتديدهاأمور   جيب    

  :الرتصيد   :االستعالم 

                                                     مكوناته  ؟        نظام معلومات   حيقق    بأنه   املستودع      يوصف     وضح/        ؟    اتاملشرتي    دورة    نظام معلومات     مكوناتأو         عناصروضح   

                                                  
                                                                              تقوم   املؤسسات     بتحديد    احلد األدنى   / حماذير    وجود    كمية     من البضاعة      أقل   من    احلد األدنى  ؟

      
                                                                                              

                                                                             تقوم   املؤسسات     بتحديد    احلد األعلى   / حماذير    وجود    كمية     من البضاعة      أكثر   من    احلد األعلى  ؟ 

                                                                                  فوائد    التقارير     اليومية  ؟

؟  ميزان املراجعه      إعداد/    ملاذا    يتم      مبيزان   املراجعهيستعني    احملاسب     
                  

                                                                                                                                                   :(   وهميه)  املؤقتة  احلسابات    

                                          :برامج    اإلغالق  ) اإلقفال السنوي (  

  : األستاذدفتـــــر    
؟  على اآلجلأو         ذممأو          على احلساباملؤسسات التجارية بالبيع           تقوم

 ؟   اإليرادات فوائد     كشف

                                                                                                                                                                                      ؟    احملوسبأم      اليدويالنظام           تفضلأيهما   
 

                                                                                                                                                                                      لألسباب ؟      فائدهو        فاعليهأكثر           املتعددةذات    املراحل       قائمة الدخليعد استخدام    
 

 :  املخزونعلى  الــــرقابة

    ع  ؟    أمور حيتوي عليها أمر البي
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 مهم جدا 

 مهم جدا 

 مهم جدا 



                                                                                                                                                                                    ؟  أثر   على    املؤسسةبضاعة آخر املده           احتساب قيمة؟   / لطريقة      املاليهوقوائمها         املؤسسة     يف أنشطة     بضاعة آخر املدةتؤثر    

                                                                                                                                                                                    ) امني املستودع (  ؟   ينفذ النظام الذي    الشخصهو       دورة املشرتياتمعلومات      نظاميف        عنصرأهم    

 :تمستد استالم املشرتيا : أمر الشراء
                      :مستد مبيعات : أمر البيع

                                           :قائمة الدخل متعددة اخلطوات
                                     : قائمة الدخل ذات اخلطوه الواحده

                                            :  أهمية وجود حقل صايف الدخل
                                                                                     : ) حتديد ( حقل املستوى مبيزان املراجعه

   : التحديث اليومي
        : التحديث السنوي
 : التقارير اليومية

 : التقارير الشهريه

                                   : التقارير السنويه
 : التحديث اليومي

                                                                                                                                                   : الرتحيل اليدوي
  :  مؤسسات جتاريه
                              :  مؤسسات خدميه

               ؟             وبشكل مستمريف اي   وقت   إىل كمية املخزونالوصول  إمكانيةللبضاعة  /  علل  املستمر اجلرد  لطريقةايتاك   برجميةمن    استخدام    الفائدةما 

مستودع ؟                                                     لتأسيس    ITAC يف برنامج      جيب تعرفيهااليت         األمور؟ /        مؤسسه جتاريه    يف  حاسوبيامستودع     تأسيس     خطوات

                                                            ؟ , جيب أن تتأكد من وجود رصيد كيف   بتزويد زبائنها بالبضاعة دون توقفاملؤسسة  لتستمر 
؟   املصاريف  شففوائد     ك

؟   التحديث  فوائد     
  عينات خمتاره  ؟   لتتم الرقابة عادة بعمل جرد فجائي خالل العام 

   خزون  ؟  هل هنالك عالقه بني احملاسبة وامل
                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                 يتم حتديد كمية املخزون باجلرد املستمر :       يتم حتديد كمية املخزون باجلرد الدوري : 
 يتم حساب تكلفة البضاعة املتاحة للبيع و  تكلفة البضاعة املبيعه باجلرد الدوري :   

 تمر :   يتم حساب تكلفة البضاعة املتاحة للبيع  و  تكلفة املخزون باجلرد املس
 يتوازن دائما املراجعه  ميزان

21 
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 مهم جدا 

 مهم جدا 

 مهم جدا 

 مهم 



 

 

 ITAC:  السؤال االول

: املطلوب 

                                                                                                                                                                                                                                                       م املشرتيات                           مستند استال

التأكد من مواصفات املواد وكمياتها ثم اعداد مستند استالم املشرتيات مرفقا بالفاتورة

 –اضافة يسار الشاشة  –االوامر  –تظهر الشاشة  –معلومات مستند استالم املشرتيات  –احلركات اليومية  –املستودعات  – تفعيل املؤسسة النشطة
 خروج -تنفيذ  –تظهر املعلومات املدخلة بشاشة العرض  –اضافة اسفل الشاشة  –تعبئتة املعلومات الالزمة للشاشة  –يتم تفعيل احلقول 

  :  السؤال الثاني    

اختيار احلساب  –فتظهر الشاشة  –دليل احلسابات    -معلومات دليل احلسابات  –ادخال معلومات   –احملاسبة العاّمة  -املؤسسة النشطة تفعيل
  خروج   -تنفيذ   -تعبئة البيانات     –ونضغط زر الفأرة األمين وخنتار إضافة   – ) املبيعات (  ساب االمجالياختيار احل و  - (   االيراداتالرئيسي ) 

  :  السؤال الثالث    

إىل تاريخ:                                                                      من تاريخ :          – تعبئة الشاشة  – اسم القائمه   - سنويه  – قارير ت  –احملاسبة العاّمة  -املؤسسة النشطة تفعيل
 طباعه   –اوامر    -  2املستوى : 

:  السؤال الرابع   

    

                             حتديد رقم احلساب                     – اختيار مركز التكلفة العام    -االوامر   – االستعالم عن رصيد حساب ما  – االستعالم  -املؤسسة النشطة تفعيل
 اغالق الشاشة  –) ؟ (  تظهر شاشة املعلومات اليت تبني الرصيد وطبيعته   –االوامر    -    5115/   3/ 31حتديد التاريخ  :      –(    15115111) الصندوق  

  :  السؤال اخلامس   

 طباعه   –(    االوامر اسم احلساب:       التاريخ  :  )     – تعبئة الشاشة    – اسم التقرير    -شهريه    – تقارير   –احملاسبة العاّمة   -املؤسسة النشطة تفعيل 

  املشرتيات: السؤال السادس   

حتديد رقم احلساب واملدى               – تعبئة الشاشة    – تقرير احلركات اليومية     -يوميه    – تقارير   –احملاسبة العاّمة   - املؤسسة النشطة تفعيل
 طباعه  –االوامر 

السؤال السابع   

 باملوافقة على  حالة الزبون االئتمانّية   ) اسم الزبون (   من توافر  البضاعة املطلوبة يف املخازن    أمر الشراء 
   ة الرفضالبيع أو الرفض ويف حالة املوافقة على البيع تقوم املؤسسة بإعداد أمر البيع وإبالغ الزبون يف حال

 
؟                                                             السؤال الثامن    

 د والرقابة على  وجود الكمّية يف املستودعلتتمكن من جتهيز املوادلتسلم يف الوقت احملدد/ والتأّك \إلرسال نسخة منه إىل املستودعات 
 

 11 (  الشاشات ) 
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  نفس خطوات اي مستند خيص حركة البضاعة يف املستودعات

 مهم جدا 

 مهم جدا 

 م جدا  جدا جدا مه

 مهم جدا  

 مهم جدا  

 مهم جدا  



؟                                                             السؤال التاسع 
 فتظهر قائمة ) البحث عن اوامر البيع (  -م جبانب رقم احلركة  نقر مربع االستعال   -من خالل شاشة معلومات أوامر البيع   

بطاقة املادة الر ئيسيةالسؤال العاشر  

: املطلوب      ؟
                                                                                                                                أن يكون رصيد املاده = صفر                         

                                                                                          خروج  -  تنفيذ   - نقر حذف عند ظهور شاشة املادة   –اختيار املاّدة املراد حذفها 
                                                        هي فرتة االمان اليت حتتاجها املادة نفسها                                                                                     

. طريقة التسديد ( 3. نوع الزبون  5يه  م. حجم الك1السعر يتغري من مادة الخرى السباب ) 
 املؤسسة يف التعامل معها ام ال من حيث استمرار,  . 5     . 1

 

 السؤال احلادي عشر
                                                                                                                              . كشف احلساب اإلمجالي3     . كشف احلساب التفصيلي5       . االستعالم عن رصيد حساب ما 1

 السؤال الثاني عشر
  بل اكثر  حتدد مستودع واحدنعم الن الربجميه ال؟   . 5رقم املستودع / اسم املستودع باللغتني   :  .1
 عشر لثالسؤال الثا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ساب (     )   نقدا  / على احل اخليارات والبدائل   

                                                              يظهر فيه  سبب رد البضاعة  

    
 :  إلظهار اجملموع الكلي إلمجاليات مجيع املواد :  يظهر اإلمجالي ملادة واحدة  

  اسم املورد    أو    اسم املورد ورقمه 

 

إلظهار إمجالي كل ماّدة 
 يف شاشة عرض املعلومات 

 إلظهار الوحدة املستخدمة للماّدة 

حلذف مادة من شاشة العرض 
قبل بعد تظليلها أو حتديدها  

 مات   إلضافة ماّدة ألمر الشراء عندها تظهر  املعلومات  املدخلة يف شاشة عرض املعلو

  إلظهار اسم املوّرد ورقمه يظهر تلقائيا  
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 مهم جدا  



معلومات فئات واصناف املوادرعش الرابعالسؤال  

: املطلوب     ؟ 

                                               الضافة صنف لنفس الفئة:   /   الضافة فئة جديدة:  /   كالهما لالضافة
 

                                                                      خروج –تنفيذ  –النقر على إضافة أسفل ميني الشاشة  –تقوم بتعبئة رمز الصنف اجلديد ووصفه باللغتني 
 

 خروج   -نفيذ ت  -النقر على حذف اسفل ميني الشاشة  -النقر على الصنف يف شاشة العرض لتحديده 
 

اخلامس عشرالسؤال 

خروج  –طباعه  -) نوع املستند والتاريخ  (    -تعبئتها  –تظهر الشاشة  –التحديث  اليومي  –املستودعات  –ؤسسة النشطه تفعيل امل
                                                احلد األعلى من املبلغ املسموح الشراء به من املوّرد على احلساب

                                                                                   احلد األعلى من املبلغ املسموح البيع به للزبون على احلساب  

 إلننا نعمل خالل هذه السنة حيث ادخلت يف ثوابت املؤسسة مسبقا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
النقصان يف املستودعمردودات املشرتيات   :  /املبيعات    ( 5               الزيادة يف املستودعمردودات املبيعات   :    /املشرتيات  ( 1

. مشرتيات ذمم )على احلساب(على اآلجل 3. مشرتيات بشيك    5. مشرتيات نقدّية     1  

    : ما اسم الشاشة السابقة
         

    ما نوع التقرير :

                                   

     ما البند املميز:
    

                                                                                                                     ما اسم املؤسسة النشطة:

  
   ؟ التقرير يفما مدى  احلسابات 

        

 كم رصيد الصندوق عند إعداد التقرير:  

 التقرير:   مصادر املبالغ النقديه يف

 التقرير:   سبب املصاريف النقديه يف

 
 

14 

 القرش عامر جرابعه  



 لى اآلجل. مبيعات ذمم )على احلساب( ع3. مبيعات بشيك      5. مبيعات نقدّية       1    

                                                                                                                                                                                                                   
. مصاريف املشرتيات  3. خصم املشرتيات ) خصم مكتسب (    5. مردودات املشرتيات ومسموحاتها    1

. خصم املبيعات ) خصم مسموح به (5. مردودات املبيعات ومسموحاتها       1 

  البضاعة اليت يتم بيعها للزبائن بهدف الربح: 
 بضاعة يتم شراؤها من أحد املورّدين ليعاد بيعها للزبائن بهدف الربح: 

 

 
 
 
 
 

     املستودعات  -تفعيل املؤسسة النشطة )املؤسسة (    
تظهر   -االوامر   -تظهر الشاشة     -خنتار الشاشة املطلوبة    -معلومات رموز النظام 

   خروج  -تنفيذ   -إضافة يسار الشاشة  لتفعيل احلقول  وتعبئتها  -القائمة الفرعّية  

 

   لتعريف الوحدات يف املؤسسة اليت تستخدم كثري من املواد خمتلفة الوحدات

حتديد الوسيلة املستخدمة   "  :  عّرف "  الوحدات
 كأداة قياس لوحدة املخزون

 حتديد الوسيلة املستخدمة كأداة قياس لوحدة املخزون 
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