
 حصة المراجعة لمادة المحاسبة المحوسبة 

 أوال : الشاشات 

 اذكر أربع مكونات للشاشات التالٌة : السؤال األول : 

 تارٌخ , طبٌعة حساب ’ كلفة , قبول حركات / كشف حساب تركز مالة حساب حسم حساب ,اقم الحساب / رستوى , مملة , ع. معلومات دلٌل الحسابات : 

 رقم مستودع , اسم عربً مستودع , اسم انجلٌزي مستودع . معلومات المستودعات : 

  مورد, اسم انجلٌزي  مورد, اسم عربً  مورد رقم : . معلومات الموردٌن 

 . أوامر الشراء : 

 . مستند مبٌعات : 

 رٌقة احتساب التكلفة طقم المؤسسة , رارٌخ , ت. ثوابت المؤسسة مستودع : 

 . معلومات المادة "بطاقة المادة الرئٌسٌة " : 

 فما هي خطوات تسجيل القيد حاسوبيا ؟  من شركة الوسام نقدا 0666اشترت المؤسسة بضاعة بقيمة السؤال الثاني : 

 ............ ثم ............... ثم ................. تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة 

 . اوامر ثم اضافة وتعبئة مكونات الشاشة : 

 . تنفيد ثم خروج 

  دينار فما هي اإلجراءات الالزمة لذلك حاسوبيا ؟ 0066وائتمانه  0660066ورقم حسابه  7. ترغب المؤسسة بإضافة المورد رائد رقمه 

 . تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة ............ ثم ............... 

 . اوامر ثم اضافة وتعبئة مكونات الشاشة : 

 . تنفيد ثم خروج 

  دينار للجهاز من شركة الوسام نقدا066تلفاز بسعر  06. اشترت المؤسسة 

 اذكر خطوات إدخاله حاسوبٌا ب(            ما اسم المستند المستخدم الثبات العملٌة السابقة فً المستودع أ(المطلوب : 

 لمستند .......    ب( . تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة ............ ثم ............... ثم ................

 . اوامر ثم اضافة وتعبئة مكونات الشاشة :     

  . تنفيد ثم خروج     

   066006عن الزبون مراد رقمه  0/8/0600في  اجمالي . طلبت اإلدارة تقريرا 

 ما هً خطوات إعداده  ب(                                           ما اسم التقرٌر األنسب لذلك (  أالمطلوب :

 

 

 

 

  مالحظة اي شاشىة تبدا

 ....كلمة ...... و .....كلمة .....معلومات ...... او كلمة.......معلومات 

 .....كلمة ...... اسم انجلٌزي...كلمة .... اسم عربً .......كلمة رقم ....:  مكوناتهم

 شاشات مستندات المخزون او المستودع:

الكمٌة , السعر , احمالً المبلغ . المجموع االجمالً , السنة ,      درس الفاتورة :مكوناتهم

 التارٌخ , الوحدة ....الخ   

 تذكر اي تقرير : 

 الٌوجد اضافة / ٌنتهً برسمة الطابعة 

  مدى تارٌخ , مدى مستند , مدى حساب:  مكوناتهم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              . ما اسم المؤسسة النشطة ؟ مؤسسة .....1

 ؟ . 11. ما هو المفتاح الذي ٌظهر تلقائٌا عند اختٌار اضافة 2

 اإلضافة  نعم عالقة تسمى , برر اجابتك ؟  13ومفتاح  11. هل هنالك عالقة بٌن مفتاح 3

 الضافة البٌانات لشاشة العرض  واضافة باالسفللتفعٌل حقول الشاشة ,  أن اضافة ٌسارحٌث 

  نعم عالقة تسمى الحذف, برر اجابتك ؟ 14ومفتاح  22. هل هنالك عالقة بٌن مفتاح 4

 البٌانات من شاشة العرض  لحذف وحذف باالسفلتقوم بحذف بٌانات الشاشة التً تم حفظها  حذف ٌسارحٌث أن 

 . اذكر رقم المفتاح لالستخدامات التالية : 5

 . إغالق الشاشة ...............   . استخراج نسخة ورقٌة مطبوعة .............. حفظ بٌانات الشاشة ....... 

 فرعٌة ............. تراجع خطوة واحدة إللغاء البٌانات ...............  . إظهار أو اخفاء شرٌط االوامر ال 

 . اظهار شاشة البحث واالستعالم ..................   . اظهار شاشة المساعدة واالستفسار ................ 

 برر . ما هً الخٌارات التً تظهر فً المستند الرئٌسً , وهل هنالك عالقة له مع المستند الفرعً ؟ 6

 مستند قبض , مستند صرف , مستند قٌد : نعم توجد حٌث أن المستند الفرعً نوع من أنواع المستند الرئٌسً 

 . هل هنالك عالقة بٌن المادة قابلة للتلف وفترة األمان ؟  برر اجابتك 7

 نعم إن كانت المادة معرضة للتلف فإننا نحدد األمان , وان لم تكن تتلف فال نحدد 

 القة بٌن الكمٌة والسعر واجمالً المبلغ , برر إجابتك. هل هنالك ع1

  السعر = اجمالً المبلغ (  xعند تعبئة الكمٌة والسعر ٌظهر اجمالً المبلغ تلقائٌا ) الكمٌة 

 . ما الفرق بٌن اجمالً المبلغ و بٌن المجموع اإلجمالً  ؟ 9

 لجمٌع المواد الظاهرة فً شاشة العرض ع اإلجمالًمجموٌكون لمادة واحدة , والمجموع اإلجمالً : هو  اجمالً المبلغ



 . ما هً الخٌارات التً تظهر فً طبٌعة الفاتورة ؟ نقدي , ذمم 12

 الحد األعلى من الدٌن الممنوح من المورد للمؤسسة عند شرائها على الحساب  . ما المقصود بسقف اإلئتمان للمورد ؟11

 ة حساب التكلفة" ؟ وبأي شاشة ٌظهر ؟ . ما هً الخٌارات التً تظهر بمفتاح "طرٌق12

 تظهر الخٌارات : المتوسط المرجح , الوارد أوال صادر أوال  وتكون فً شاشة ثوابت المؤسسة مستودع    

 نظلل المادة ثم نختار حذف باالسفل   . ما هو اإلجراء الواجب اتباعه لحذف مادة من شاشة العرض ؟ 13

 إجمالً المبلغ  أمر الشراء عند اختٌار السعر والكمٌة ؟. ما الذي ٌظهر تلقائٌا فً 14

 اسم المورد  . ما الذي ٌظهر تلقائٌا فً مستند استالم المشترٌات عند اختٌار أمر الشراء ؟15

 سعر البٌع واجمالً المبلغ . ما الذي ٌظهر تلقائٌا فً شاشة ردٌات المبٌعات عند تعبئة مستند المبٌعات الكمٌة ؟16

 ٌظهر شرٌط االوامر الفرعٌة  تتوقع أن ٌحدث عند الضغط على االوامر فور ظهور الشاشة ؟. ماذا 17

 طباعة  . ما هو آخر أمر ٌتم استخدامه فً التقارٌر ؟11

 . ما هً الخٌارات التً تظهر فً المفاتٌح التالٌة : 19

 مدٌن , دائن ,غٌر محدد : طبيعة الحساب             عنوان مجموع , ٌقبل الحركة         : نوع الحساب

 ساري , موقوف  حالة الحساب :قائمة الدخل , حقوق الملكٌة , المركز المالً      : كشف الحساب

 ٌدوي , آلً , ٌدوي آلً , الٌقبل الحركات  : قبول الحركات       

 تقرٌر حركات ٌومٌة , كشف حساب تفصٌلً . ما هً التقارٌر التً تظهر تفاصٌل الحركات لحساب محدد ؟ 22

 للتمٌٌز بٌن المستودعات المتعددة  . ما أهمٌة شاشة معلومات المستودعات ؟21

 ٌعمل على ترحٌل مستندات البٌع والشراء وارسال قٌود تلقائٌة للمحاسبة العامة . ما اهمٌة التحدٌث للمستودع ؟22

 تنفٌذ فً شاشة التحدٌث ؟. لماذا تظهر شاشة تحذٌرٌة عند الضغط على 23

 لعدم إمكانٌة الحذف أو التعدٌل بعد اتمام التحدٌث        

 التالٌة :  التقرٌر التالًسؤال:أجب عن األسئلة المتعلقة 

 

 . ما اسم التقرٌر السابق ؟                         1س

 ؟21/6/2227.لماذا تم صرف نقدٌة بتارٌخ 2س

 ؟. ما رصٌد الحساب الظاهر من خالل التقرٌر 3س

. ما هً مصادر النقدٌة الظاهرة من خالل 4س

 ؟التقرٌر السابق

 21/6/2227: ما مجموع الحركات المدٌنة من  5س

 ؟21/6/2227ولغاٌة 

 : ما هً خطوات الوصول الى هذا التقرٌر ؟  6س

 

 



 األسئلة المقترحة لمادة المحاسبة المحوسبة

 ثانيا : الحل العملي : 

 السؤال األول :

 دينار للجهاز من شركة الوسام نقدا  066تلفاز بسعر  06اشترت مؤسسة الضياء  0/8في  

 دينار للجهاز لشركة المشرق بشيك  066تلفاز بسعر  06باعت مؤسسة الضياء  00/8في 

 المطلوب : 

 ( إثبات القٌود الٌومٌة حسب الجرد الدوري والمستمر فً شركة الضٌاء1

 ( إثبات قٌد الٌومٌة فً شركة المشرق حسب الجرد المستمر 2

 دٌنار  12222( تصوٌر حساب الصندوق إن علمت أن رصٌده 3

 مسحوبات شخصٌة, ملخص دخل ربح, ,المبٌعات, بضاعة اول المدةفوائد مدٌنة( كتابة قٌد اإلقفال لحسابات:4

 ( إثبات قٌد بضاعة آخر المدة 5

 

 :  31/12/2214أخذت األرصدة من شركة الولٌد التجارٌة فً :  السؤال الثاني

 فوائد دائنة 0666صافي مشتريات ،  00666ومردودات مبيعات  ، خصم  0666مبيعات   ،  00666

  0/0/0600بضاعة  0666نقل مبيعات وإعالنات ،  0666مصاريف اإلدارة ،  7666

 0/0/0600، رأس المال 005666فوائد مدينة  ،  0666نقل مشتريات ،  0666

 المطلوب :

  دٌنار  14222سعر الكلفة قدرت بمبلغ  حسب بضاعة آخر المدةإعداد قائمة الدخل إن علمت أن  . 1 

 دٌنار  12222وحسب سعرها السوقً        

  5222 المسحوبات الشخصية. إعداد حقوق الملكٌة إن علمت أن 2

  السؤال الثالث :

 :  31/12/2214أخذت االرصدة من شركة القمة التجارٌة فً 

 دائنون  06666مجمع استهالك سيارات ،  0666سيارات ،  00666صندوق وبنك    ،   06666

 صافي مبيعات  70666مشتريات ، 85666صافي حقوق الملكية ،  06666أراضي ،  76666

 المطلوب : إعداد المركز المالي 

 



  السؤال الرابع :

 جهاز فً حٌن ربطته  252وٌبلغ الرصٌد  147حٌث رقمه  6تتعامل مؤسسة الولٌد بمادة موباٌل اٌفون 

 جهاز وفٌما ٌلً العملٌات التالٌة :  522بحد أدنى 

 جهاز لشركة اإلسراء التجارية  56باعت الوليد  5/0

 جهاز لعدم مطابقة المواصفات  06ردت شركة اإلسراء  7/0

 جهاز لشركة اإلخوة التجارية  76باعت المؤسسة 7/0

 جهاز من المورد شركة الوحدة التجارية  066اشترت الوليد  9/0

 أجهزة بسبب التلف لشركة الوحدة  التجارية  5ردت الوليد  06/0

 . إعداد بطاقة صنف المادة للرقابة على المخزون لمادة الموباٌل 1المطلوب : 

 االدنى . تحدٌد التارٌخ الذي استطاعت عنده المؤسسة تجاوز الحد 2             

  7/1. كم ٌبلغ الرصٌد فً 3     

 : السؤال الخامس 

 وفيما يلي العناصرالتالية  :  00وفئة الدهانات  00وفئة البالط  00تتعامل شركة الوسام بفئة األدوات الصحية  ( أ

 رخام أسود  سيراميك  رخام 

 سيراميك بني مواسير بالستيك  مواسير 

 ناف ومواد حسب الفئات مرقمة ترقيما مناسبا ، واذكر أربع وحدات المطلوب : صنف العناصر السابقة ألص

 تتعامل شركة الرٌاض بالمواد التالٌة :  ( ب

 قلم حبر سائل  دفتر رسم  دفتر مدرسي 

 قلم حبر جاف أقالم ألوان  دفتر محاضرات

 للمواد السابقة فئة واصناف وقم بتصنيف المواد تبعا لألصناف والفئة المقترحة   اقترح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابايدفرت ايرٟ تطذٌ أٚ تجبت فٝ٘ ايعًُٝات املاي١ٝ َبٛب١ َٚٛشع١ ع٢ً غهٌ سطابات سٝح تجبت  يف نٌ سطاب َٓٗا ايعًُٝات ارتاص١ بريو اذتط دفرت األضتاذ :

 ْكٌ طسيف ايكٝد احملاضيب )املدٜٔ،ايدا٥ٔ( َٔ دفرت اي١َٝٛٝ ايعا١َ يهٌ سطاب إىل صفشت٘ املدصص١ يف دفرت األضتاذ ايعاّ  ايرتسٌٝ :

 إجياد ايفسم بني ايطسف املدٜٔ ٚايطسف ايدا٥ٔ حبٝح تهٕٛ طبٝع١ ايسصٝد َطابك١ يًطسف األنرب  ايرتصٝد :

 ايكٝاّ بعًُيت ايرتسٌٝ ٚايرتصٝد َعا تصٜٛس اذتطاب: 

 َا ٖٞ األَٛز اييت جيب األخر بٗا عٓد ايتعاٌَ َع بطاع١ آخس املد٠ ؟

 () ادتسد ايدٚزٟ أّ ادتسد املطتُس ْٛع دسد ايبطاع١ يف آخس ايفرت٠ املاي١ٝ  -1

 صادز أٚال ( )املتٛضط املسدح أّ طسٜك١ ايٛازد أٚال . أضًٛب تكِٝٝ ايبطاع١ يف آخس املد٠ 2

 . َسدٚدات َػرتٜات اٚ َبٝعات 2  . خصِ َػرتٜات اٚ َبٝعات 1 ضؤاٍ : َا ٖٞ اذتطابات املتعًك١ باملػرتٜات ٚاملبٝعات  ؟

 تأَني ع٢ً  ايبطاع١   د( عُٛي١ ٚنال٤ غسا٤ب( ْكٌ املػرتٜات   ز(  أ(مجسى      َصازٜف ايػسا٤ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟  ع٢ً اذتطاب ، عًٌ ذيوتكّٛ  املؤضطات ايتذاز١ٜ غايبا بايبٝع 

 ايبطاع١ املهدض١ يعدّ تٛفس ايطٝٛي١ ايهاف١ٝ/ يتطٌٗٝ أَٛز ايبٝع مما ٜؤدٟ يصٜاد٠ املبٝعات /ست٢ تطتطٝع املؤضط١ َٓافط١ املؤضطات األخس٣/ يتػذٝع بٝع 

 . ايكدز٠ ايفا٥ك١ ع٢ً ايتدصٜٔ ٚ االضرتداع 4ني ايٓٛع١ٝ . حتط3. تكًٌٝ ايتهايٝف2. شٜاد٠ ايطسع١   1 عًٌ: تؤثس اذتٛاضٝب يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ بػهٌ نبري ؟

 يتشدٜد سطابات ايع١ًُٝ املاي١ٝ ٚقُٝتٗا ٚأزقاَٗا بػهٌ صشٝح  ؟ عًٌٜتٛدب ع٢ً احملاضب قبٌ تطذٌٝ ايع١ًُٝ ساضٛبٝا إٔ ٜكّٛ بتطذًٝٗا ٜدٜٚا أٚال ، 

 ألعداد ايتكازٜس ٚنريو غسط ألعداد االضتعالّ عٔ زصٝد اذتطاب  / غسط اإلضتعالّ إٔ ْكّٛ بع١ًُٝ ايتشدٜح  غسط ايتشدٜح

 َعسف١ زصٝد أٟ سطاب يف أٟ تازٜذ ستدد بإجياد ايفسم بني زتُٛع سسنات٘ املد١ٜٓ ٚزتُٛع سسنات٘ ايدا١ٓ٥  االضتعالّ :

 

 

 

 

 

 

 املؤضط١ ارتد١َٝ املؤضط١ ايتذاز١ٜ ٚد٘ املكا١ْ

ضًع يًصبا٥ٔ َجٌ : املٛاد ايػرا١ٝ٥ ،  تبٝع .ايٓػاط ايس٥ٝظ1

 َالبظ ، َٛاد تٓظٝف...

يًصبا٥ٔ َجٌ : خدَات ايصٝا١ْ  خد١َ

ٚخدَات اهلاتف ، ٚخد١َ 

 املٛاصالت

. اضِ اذتطاب املطتددّ الثبات 2

 اإلٜسادات

 ارتدَات سطاب إٜسادات املبٝعاتسطاب 

.االضاع املطتددّ يتطذٌٝ 3

 ايعًُٝات املاي١ٝ

 ايٓكدٟ غايبا تطتددّ األضاع اإلضتشكامتطتددّ أضاع 

 ايرتسٌٝ ايٝدٟٚ  ايتشدٜح ايَٝٛٞ ٚد٘ املكاز١ْ 

 أقٌ دق١ َٔ ايدق١ عاي١ٝدزد١  َطت٣ٛ ايدق١ 

 حيتاز إىل ٚقت ٚدٗد نبري ددابطسع١  تتِ ايطسع١ يف اإلصتاش

ميهٔ ايتعدٌٜ ع٢ً اذتسنات اييت مت حتدٜجٗا  ال إَها١ْٝ ايتعدٌٜ 

 إال عٔ طسٜل إثبات قٝٛد ايتصشٝح 

 ميهٔ إدسا٤ ايتعدٌٜ 

 ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ ايتكازٜس ايػٗس١ٜ ايتكازٜس اي١َٝٛٝ

 َٝصإ املسادع١/ ايدخٌ/ سكٛم املًه١ٝ / املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ / نػف تٛشٜع األزباح  تفصًٝٞ / إمجايٞ /املصسٚفات /اإلٜسادات  / َٝصإ املسادع١ باجملاَٝع ٚاألزصد٠ تكازٜس اذتسنات اي١َٝٛٝ

 ؟ ITACنٝف ميهٔ َعسف١ زصٝد سطاب َا َٔ خالٍ بسْاَر  

 االضتعالّ عٔ زصٝد سطاب/نػف سطاب تفصًٝٞ ٚ امجايٞ  

 بٗدف ايسبحيًصبا٥ٔ  بٝعٗا:ايبطاع١ اييت ٜتِ  املبٝعات

  ملاذا تكّٛ املؤضطات ايتذاز١ٜ بإعداد ايتكازٜس ؟

 اذتطاب يإلطالع ع٢ً تفاصٌٝ / ألْٗا حتتاز ملسادع١ 

ٓتا٥ر ايط١ٜٛٓ ١ٝ ٚاييًشصٍٛ ع٢ً نػٛف غٗس١ٜ أمجاي١ٝ أٚ تفصًٝ 

 يٓػاطٗا 

نػٛف َاي١ٝ إمجاي١ٝ أٚ تفص١ًٝٝ ختص أٟ سطاب أٚ زتُٛع١ َٔ :ايتكازٜس 

 اذتطابات سٝح تبني ايسصٝد ٚتبني األطساف املد١ٜٓ ٚايدا١ٓ٥ املؤثس٠ فٝٗا 

 تطتددَٗا ارتد١َٝ  ٚالسطابات تطتددَٗا املؤضطات ايتذاز١ٜ 

 َٚسدٚدات  ٚارتصِ   َػرتٜات ٚ َبٝٝعات

 

 : املػرتٜات 

 غساؤٖاايبطاع١ اييت ٜتِ 

َٔ أسد املٛزدٜٔ يٝعاد 

 بٗدف ايسبحبٝعٗا يًصبا٥ٔ 

 

 : ( أْٛاع املطتٓدات احملاضب١ٝ )يًكٝٛد

 ، ايكٝد يصسف ، ايكبضا

 : ٚايبٝعأذنس طسم ايػسا٤ 

 . ذَِ ) ع٢ً اذتطاب ، آد١ً (3.  بػٝو      2 .  ْكد١ٜ 1 

نػٛف تبني ْتٝذ١ َا ضذٌ َٔ عًُٝات َاي١ٝ ع٢ً أٟ  ايتكازٜس ايػٗس١ٜ :

 سطاب غٗسٜا 

أ( تدقٝل املطتٓدات املكبٛض١ ٜدٜٚا َع  فٛا٥د إعداد ايتكازٜس ايػٗس١ٜ ؟

املطذ١ً ساضٛبٝا   ب( حتدٜد أضباب ايفسٚم بني أزصد٠ اذتاضٛب١ٝ ٚايفع١ًٝ 

َٚعادتتٗا ز( حتكٝل أٖداف ايسقاب١ املاي١ٝ ٚاالداز١ٜ ع٢ً اذتطابات    د( 

 املطاعد٠ يف اختاذ ايكسازات اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ 

ٜطاعد ع٢ً ايتدطٝط املايٞ  ٚاملصسٚفات :فٛا٥د نػف اإلٜسادات 

 / حتدٜد ْطب١  / ٜطاعد ع٢ً اختاذ ايكسازات اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ



 نػف اذتطاب االمجايٞ نػف اذتطاب ايتفصًٝٞ

 ٜظٗس زتُٛع ايطسف املدٜٔ يًشسنات املاي١ٝ ٚزتُٛع ايطسف ايدا٥ٔ  ٜظٗس تفاصٌٝ َا ضذٌ ع٢ً ايطسف املدٜٔ َٚا ضذٌ ع٢ً ايطسف ايدا٥ٔ

 ٜظٗس ايسصٝد ايٓٗا٥ٞ يًشطاب احملدد  يف ْٗا١ٜ نٌ غٗسٜظٗس ايسصٝد 

 

 ٚاالضرتاتٝذ١ٝ يف سٝاتٗا اييت َٔ اُٖٗااالضتُساز يف ْػاطٗا ايتذازٟ أٚ ايتٛقف عٓ٘ذتاد١ اإلداز٠ يًشهِ ع٢ً ْتٝذ١ أعُاهلا ٚاختاذ ايكسازات امل١ُٗ ايفا٥د٠ ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ ؟

 ألٕ ايربْاَر ٜسفض أٟ قٝد غري َتٛاشٕ  عًٌ ؟ ITACاحملٛضب املطتددّ يف بسْاَر  ٜتٛاشٕ َٝصإ املسادع١جيب  إٔ 

 . ملٗٝد إلعداد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ / نػف األخطا٤ اذتطاب١ٝ املدتًف١ / ايتأند َٔ صش١ ع١ًُٝ ايرتصٝد  ملاذا ٜتِ إعداد َٝصإ املسادع١

 متهٓٓا َٔ َعسف١ ْتٝذ١ ْػاط املؤضط١ َٔ زبح أٚ خطاز٠ خالٍ فرت٠ َاي١ٝ ستدد٠  قا١ُ٥ ايدخٌ :

. َطاعد٠ ادتٗات ايداخ١ًٝ 3. َطاعد٠ أصشاب املًه١ٝ ع٢ً اختاذ ايكسازات ارتاص١ باضتُساز ْػاط املؤضط١ 2. حتدٜد ْتٝذ١ عٌُ املؤضط١ ايتذازٟ  1     أذنس فٛا٥د إعداد قا١ُ٥ ايدخٌ ؟

 ٚارتازد١ٝ اييت تتعاٌَ َع املؤضط١ ع٢ً ختاذ ايكسازات املٓاضب١ ٚضتٖٛا

 خٌ ذات ارتط٠ٛ ايٛاسد٠ عًٌ ذيو ؟تفطٌ قا١ُ٥ ايدخٌ ذات ارتطٛات املتعدد٠ ع٢ً قا١ُ٥ ايد

 . تبني َصادز تهًف١ ايبطاع١ املبٝع١ 3. تبني أْٛاع املصازٜف بايتفصٌٝ  2تبني َصادز ايدخٌ ، ٚاألْػط١ ايس٥ٝط١ .1

 ٓاضب١ جتاٙ املؤضط١. َطاعد٠ أصشاب املًه١ٝ ٚ اإلداز٠ ٚادتٗات ايداخ١ًٝ ٚارتازد١ٝ ع٢ً إختاذ ايكسازات امل1 أذنس أٖداف قا١ُ٥ املسنص املايٞ ؟

 . بٝإ املٛقف املايٞ يًُؤضط١ يف تازٜذ ستدد3. َطاعد٠ اإلداز٠ ع٢ً ٚضع ارتطط املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ ذتٌ َػانٌ َٛدٛد٠ 2 

 ستطاب٘ َٔ خالٍ صايف ايدخٌألٕ قا١ُ٥ املسنص املايٞ تعتُد ع٢ً زأع املاٍ ْٗا١ٜ ايط١ٓ ٚايرٟ ٜتِ افطس ٚدٛد زقِ سطاب صايف ايدخٌ ع٢ً غاغ١ قا١ُ٥ املسنص املايٞ؟

 سطاب ايرَِ املد١ٜٓ ) املدٜٕٓٛ ( ٚسطاب ايرَِ ايدا١ٓ٥ ) ايدا٥ٕٓٛ ( اذنس سطاب إمجايٞ ٜظٗس يف قا١ُ٥ املسنص املايٞ ٚحيتاز إىل نػف تفصًٝٞ ًَشل ؟

 د٠ ، املبًؼ اإلمجايٞ ٚثٝك١ صادز٠ عٔ املؤضط١ ايبا٥ع١ ٚتتطُٔ ايه١ُٝ املبٝع١ َٔ ايبطاع١ يًصبٕٛ َٚٛاصفاتٗا َٔ سٝح : أزقاَٗا،أٚشاْٗا ، ضعس ايٛسد٠ ايٛاس ايفاتٛز٠ :

  ع أٚ ايػسا٤تعترب َٔ أِٖ املطتٓدات اييت تتداٍٚ بني ايتذاز نْٛٗا تدعِ صش١ ايع١ًُٝ املاي١ٝ ٚتجبتٗا يف ايبٝ ايفاتٛز٠ :أ١ُٖٝ 

 تطذٌٝ قٝٛد اإلقفاٍ يًشطابات املؤقت١ اييت ٖٞ األضاع ألعداد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٖٛ بساَر اإلقفاٍ ) اإلغالم ( ايطٟٓٛ ؟

 ٖٝاذتطابات اييت ٜبدأ زصٝدٖا صفسا ٜٚتٓٗٞ صفسا ٖٚٞ :املصسٚفات ، اإلٜسادات ، املطشٛبات ايػدص١ٝ ، ًَدص ايدخٌ باذتطابات املؤقت١ ؟

 

 

 

 

 

 َا ٖٞ املطتٓدات ارتاص١ ذتسن١ ايبطاع١ اييت تعتُد عًٝٗا بطاق١ ايصٓف ؟ 

 َطتٓد َسجتع )زدٜات( َبٝعات / َطتٓد بطاع١ تايف١   -َطتٓد َسجتع ) زدٜات ( َػرتٜات  -فٛاتري ايبٝع / -فٛاتري ايػسا٤ / -

 ؟اٚ َا َهْٛات٘  ، ٚضح ذيو  ٜٛصف املطتٛدع بأْ٘ ْظاّ َعًَٛات

 َسجتع َبٝعات َطتٓدَسجتع َػرتٜات ،  َطتٓدايبٝع ،  فٛاتريايػسا٤ ،  فٛاتريأ( املدخالت : َجٌ 

 ب( اإلدسا٤ات ٚايعًُٝات ) َعادت١ (:إدخاٍ اذتسنات املتعًك١ بايبطاع١ إىل ْظاّ املطتٛدعات ٚحتدٜح اذتسنات 

 ٕ َجٌ : أزصد٠ املٛاد ، اذتد األد٢ْ ، اذتد األع٢ً ، ق١ُٝ املدصٕٚ ز( املدسدات : ايتكازٜس ارتاص١ باملدصٚ

 ايرتسٌٝ ايطٟٓٛ  ايتشدٜح ايَٝٛٞ ٚد٘ املكاز١ْ 

 ايط١ٓ املاي١ٝ ْٗا١ٜٜتِ يف  َٜٛٝاٜتِ  املٛعد 

 ٜعطٞ قٛا٥ِ َاي١ٝ ٜعطٞ قٛا٥ِ َاي١ٝ  ال ايػٍُٛ ٚايٓتا٥ر

 ٜطتددّ ٜطتددّ  ال يف اذتطابات ارتتا١َٝ 

 ٜتِ إقفاٍ اذتطابات املؤقت١ ٜتِ إقفاٍ اذتطابات  ال إقفاٍ اذتطابات 

نػٛف تبني اذتسنات :ايتكازٜس اي١َٝٛٝ

اي١َٝٛٝ اييت ضذًت ذتطاب أٚ أنجس خالٍ 

 فرت٠ تازخي١ٝ ستدد٠ سطب املطتٓد احملدد 

 َا فٛا٥د إعداد ايتكازٜس اي١َٝٛٝ ؟ 

 َتابع١ اذتسنات اي١َٝٛٝ قبٌ إدسا٤ ع١ًُٝ ايتشدٜح 

إَها١ْٝ سصس األخطا٤ احملاضب١ٝ َٔ سٝح ايتطذٌٝ َٚعادتتٗا  

 إَها١ْٝ سرف أٟ ع١ًُٝ ٜسغب احملاضب يف ايرتادع عٓٗا 

ٜعترب . َا عالق١ أَني املطتٛدع بٓظاّ َعًَٛات املطتٛدع ؟ 

أَني املطتٛدع أِٖ عٓصس َٔ عٓاصس املدخالت ايرٟ ٜٓفر ايٓظاّ. ٜكّٛ 

 املعًَٛات َٚعادتتٗابإدخاٍ 

ستٛضبا ،املصاٜا : ايدق١  اُٜٗا تفصٌ ْظاّ ٜدٟٚ اّ ستٛضب ؟

فسصا أنرب ٚايطسع١ يف املعادت١ بعهظ ايٓظاّ ايٝدٟٚ ايرٟ حيتٟٛ 

 يًدطأ ، ٚبطأ

 تٛدد عد٠ طسم َتعازف عًٝ٘ ذتطاب تهًف١ املدصٕٚ ، أذنسٖا ؟

 ب( طسٜك١ املتٛضط املسدح    أ(طسٜك١ ايٛازد أٚال صادز أٚال

ٖٛ اذتد األع٢ً َٔ ايدٜٔ املُٓٛح يًُؤضط١ َٔ ِقبٌ : ضكف اإل٥تُإ

 املٛزد عٓد غسا٤ بطاع١ َٓ٘ ع٢ً اذتطاب



 إعداد ايتكازٜس ايالش١َ باملدصٕٚ. / إسهاّ ايسقاب١ ع٢ً املدصٕٚ مبكاز١ْ األزصد٠ املٛدٛد٠ يف ايبطاق١ / . َا ٖٞ فٛا٥د اضتدداّ بطاق١ صٓف املاد٠ ؟ 

 )املبٝعات َٚسدٚدات املػرتٜات ( ايصادز٠بٝعات( ٚ)املػرتٜات َٚسدٚدات امل ايٛازد٠تظٗس سسنات املدصٕٚ 

 يطسٜك١ ادتسد املطتُس يًبطاع١ ؟  ITACَا أ١ُٖٝ ٚفٛا٥د اضتدداّ بسْاَر 

 بػهٌ َطتُس  . ميهٓٓا َٔ  حتدٜح املدصٕٚ بعد نٌ ع١ًُٝ ي٘ َٔ غسا٤ أٚ بٝع أٚ َسدٚدات /. ميهٓٓا َٔ  ايٛصٍٛ إىل ن١ُٝ املدصٕٚ يف أٟ ٚقت ٚ

  ؟ ITACَا ٖٞ خطٛات تأضٝظ َطتٛدع باضتدداّ بسزت١ 

 . َعًَٛات ف٦ات املٛاد ٚأصٓافٗا          4  َتطًطالت املطتٓدات. 3. َعًَٛات املطتٛدعات               2َطتٛدع               –. ثٛبت املؤضط١ 1

 . بطاق١ املاد٠ ايس٥ٝط7١  . َعًَٛات املٛزد6ٜٔ         . َعًَٛات ايٛسدات       5

 ٖٞ اجملُٛع١ ايس٥ٝط١ اييت تٓتُٞ إيٝٗا عد٠ أصٓاف شتتًف املٛاصفات ضُٔ ف١٦ َع١ٝٓ   ايف١٦ :                 حتدٜد ايٛض١ًٝ املطتدد١َ نأدا٠ يكٝاع ٚسد٠ املدصٕٚ ايٛسد٠ :

 أصػس َهٕٛ َٔ أصٓاف املدصٕٚ  املاد٠ :                              زتُٛع١ دص١ٝ٥ َٔ ايف١٦ ٚتتطُٔ عد٠ َٛاد ايصٓف :

  ٖٚٞ :جيب تعب١٦ عدد َٔ ايػاغات قبٌ ايبد٤ يف تعب١٦ بطاق١ املاد٠ ايس٥ٝط١ٝ 

 . غاغ١ َعًَٛات ايٛسدات3. غاغ١ َعًَٛات ايف٦ات ٚاألصٓاف       2. غاغ١ َعًَٛات املٛزدٜٔ     1

ٝح تتِ ايع١ًُٝ بعد تسسٌٝ املطتٓدات اييت أعدت خالٍ ايعٌُ َٔ َطتٓد اضتالّ املػرتٜات َٚطتٓد زدٜات املػرتٜات َٚطتٓد املبٝعات َٚطتٓد زدٜات املبٝعات س ايتشدٜح ايَٝٛٞ يًُطتٛدع :

 ايكٝاّ بإعداد املطتٓدات ضابك١ ايرنس

 . تكسٜس َعًَٛات املٛاد ٚنُٝاتٗا 2ذتسنات اي١َٝٛٝ        . تكسٜس ا1 َا ٖٞ ايتكازٜس اييت تتطُٓٗا قا١ُ٥ املطتٛدعات يف بسزت١ٝ احملاضب١؟

 قٝاَٗا باحملافظ١ ع٢ً ن١ُٝ ستدد٠ َٔ املدصٕٚ ال تكٌ عٓ٘ يف أٟ ٚقت َٔ أٚقات ايط١ٓ  َا َع٢ٓ إٔ تكّٛ املؤضط١ بتشدٜد اذتد األد٢ْ يًُدصٕٚ ؟

 .حتدٜد املد٣ املطًٛب ملطتٛدع َعني أٚ ملاد٠ َع2١ٓٝاملٛاد ٚنُٝاتٗا مجٝعا يف املطتٛدعات  .َعًَٛات1؟ ITACأذنس طسم إعداد تكسٜس َعًَٛات املٛاد ٚنُٝاتٗا نُا يف 

 أُٜٗا أفطٌ بسأٜو يالضتدداّ يف املؤضطات ايتذاز١ٜ : ادتسد ايدٚزٟ أّ املطتُس ؟ بسز إدابتو ؟

 . ايسقاب١ ع٢ً َٛاد املطتٛدع 4فٝ٘ تعدٌٜ ايكٝٛد أٚال بأٍٚ   . ٜت3ِ . حيتاز إىل عدد أقٌ َٔ االفساد2. ال حيتاز إىل ٚقف ايعًُٝات أثٓا٤ ادتسد 1

 . عدّ ضٝاع فسص حتكٝل األزبح يف ساٍ طًب ايبطاع١ ٚعدّ 2. اضتُساز تصٜٚد ايصبا٥ٔ دٕٚ تٛقف ٚبايتايٞ احملافظ١ عًِٝٗ 1َا َصاٜا حتدٜد اذتد األد٢ْ يًُاد٠ ؟ 

 ىل أضعاز َٓاضب١  . اضتُساز١ٜ طًب املٛاد بػهٌ َبهس يًشصٍٛ ع4 . اضتُساز طًب ايبطاع١ َٔ املٛزدٜٔ ٚبريو تصٜد ثك١ املٛزدٜٔ باملؤضط١ 3 

. تعسض املٛاد املدص١ْ يًتًف 3.تأخر سٝصا نبريا يف املطتٛدع ال ميهٔ اضتػالي٘ يف ختصٜٔ َٛاد أخس٣ أنجس َبٝعا  2.ألٕ ختصٜٔ ن١ُٝ أنرب َٔ املطًٛب ٜهًف املؤضط١ أَٛاال طا١ً٥ 1.  أ١ُٖٝ  حتدٜد اذتد األع٢ً يًُاد٠ ؟

  ب. الْتٗا٤ صالسٝتٗا دـ.  ْتٝذ١ تػري منط طًب املطتًٗو ْتٝذ١ : أ.ايتدصٜٔ َد٠ ط١ًٜٛ 

 َطتٓد َبٝعات  اٚ َطتٓد اضتالّ َػرتٜات اَس بٝع اٚ َطتٓد أَس غسا٤ ٚد٘ املكاز١ْ

 ٜدخٌ بطاع١ يًُطتٛدع ٜدخٌ بطاع١ يًُطتٛدع ال إدخاٍ ايبطاع١ يًُطتٛدع: 

 ٜطذٌ قٝدا ستاضبٝا بٓا٤ عًٝ٘  عًٜٝ٘طذٌ قٝدا ستاضبٝا بٓا٤ ال  أثسٙ ع٢ً  ايكٝد احملاضيب:

 ٜعرب عٔ ايبطاع١ املطت١ًُ فعال  ٜعرب عٔ زغب١ املؤضط١ يف غسا٤ بطاع١ إعداد املطتٓد :

 حيدخ  حيدخ ال  ايتشدٜح :

 ادتسد املطتُس ادتسد ايدٚزٟ ٚد٘ املكاز١ْ

 تهًف١ ايبطاع١ املباع١ /  بطاع١ يف املداشٕ  َصازٜف ايػسا٤ / َطُٛساتٗا/ َسدٚدات املػرتٜات ٚ املػرتٜات / بطاع١ أٍٚ املد٠  اذتطابات املطتدد١َ

 ٝع اٚب تبٝٓٗا بطاق١ ايصٓف بعد نٌ ع١ًُٝ غسا٤ تتبني بايعد ايفعًٞ  حتدٜد ن١ُٝ املدصٕٚ 

 ٜتِ إثبات قٝد يبطاع١ آخس املد٠ :     َٔ سـ/ بطاع١ آخس املد٠  قٝد إثبات بطاع١ آخس املد٠

 إىل سـ/ ًَدص ايدخٌ                                                  

 ال ٜٛدد قٝد 

 

 :يالضباب ايتاي١ٝ املػرتٟ أسٝاْا بسد دص٤ َٔ ايبطاع١ٜكّٛ 

 . تعسض ايبطاع١ يًتًف2     .عدّ َطابك١ املٛاصفات 1

 . تأخس ٚصٍٛ ايبطاع3١ 

َا ٖٞ َعاٜري حتدٜد اذتد األد٢ْ 

  أٚ اذتد األع٢ً يًُدصٕٚ ؟

 . ْٛع املاد1٠

  . تهًف١ ايٛسد٠ 2

 . تهًف١ ايتدصٜٔ 3

   . قاب١ًٝ املاد٠    4

. َعدٍ ايطًب ع٢ً املاد٠              5

 . َٛمس١ٝ ايطًب ع٢ً املاد6٠

 

 َا َع٢ٓ إٔ تكّٛ املؤضط١ بتشدٜد سد أع٢ً يًُدصٕٚ ؟

أٟ جيب ع٢ً املؤضط١ أال تػرتٟ املصٜد َٔ َاد٠ َا إذا 

 إىل سد َعني حتددٙ املؤضط١ٚصًت ن١ُٝ املدصٕٚ َٓٗا 


