
  



 
 

 برنامج األصٌل كنظام محاسبً
 تعرٌف النظام:

يمكن القول إن برنامج األصيل هو عبارة نظام محاسبي يتضمن شبكة من اإلجراءات المترابطة تعد حسب  ططبة متكام بة 
 إلنجاز النشاط الرئيس ل مؤسسة 

ويقبوم النظببام المحاسبببي ع بع مجموعببة مببن مقومبات  ساسببية تضببمن تحقيب  األهببدا  المرجببوة منب  وهبب   المقومببات هببي 
 المجموعة المستندية، المجموعة الدفترية، دليل الحسابات، التقارير، المستندات.

 

 تعرٌف المستند:
طباعتها ورقياً تشتمل ع ع بيانات ثابتبة وفراابات ل بيانبات المتةيبرة بأن  ناف ة يتم إدطال البيانات من طاللها ومن ثم يمكن 

ويطصص ل بيانات الثابتة مكان معين ع ع النمو ج بينما يكون من الضروري تسجيل البيانات المتةيرة، وتنقسم المستندات 
 إلع نوعين من حيث الجهة التي تصدرها:

 المستندات الداط ية: -1
 داطل المؤسسة  اتها ويقتصر استطدامها داط ياً  و التي تصدرها المؤسسة ل ةير.ويقصد بها ت ك التي تنشأ 

 المستندات الطارجية: -2
 وهي المستندات التي تنشأ داطل المؤسسات األطرى وتوج  ل مؤسسة.

يبة لطباعتهبا وبرنامج األصيل يمكن من طالل  إنشاء وإصدار المستندات الداط يبة بأرقبا متس سب ة ت قائيبا كمبا يعطبي اإلمكان
 فور تطزين المستند كما يمكن من طالل  تسجيل المستندات الطارجية.

 

 أنواع المستندات التً ٌصدرها األصٌل من حٌث أثرها على قوائم المحاسبة والمخازن:
مستندات محاسبية: ويقصد بها المستندات التي عند تسجي ها ينتج عنها قيد محاسبي في دفتر اليومية آليباً، وهبي   .1
 يصاالت القبض والصر ، اإلشعارات الدائنة والمدينة، فواتير الطدمات، فواتير المصار .إ
مسببتندات مطزنيببة: وهببي المسببتندات التببي يقببوم البرنببامج بتسببجيل قيببد مطزنببي فببي يوميببة المطببازن آليبباً وهببي   .2

 إرساليات الصادر، وإرساليات الوارد.
بهبا المسبتندات التبي بمجبرد إصبدارها  و تسبجي ها يسبجل قيبد محبابي وقيبد مستندات محاسبية مطزنية: ويقصد   .3

 مطزني آلياً في كل من يومية المطازن والمحاسبة وهي فواتير البيع والشراء، مرجع البيع، مرجع الشراء.
 و  مستدات إدارية: ويقصد بها المستندات التي تستطدم من قبل اإلدارة ألاراض رقابية وال ينبتج عبن تسبجي ها  .4

 إصدارها قيد محاسبي  و قيد مطزني وهي الط بيات الواردة والصادرة، عروض األسعار الصادرة والواردة.
 

 المجموعة الدفترٌة:
وتعتبر المجموعة الدفترية من الدعائم األساسبية التبي يرتكبز ع يهبا النظبام المحاسببي، حيبث تعتببر  داة ل تسبجيل والتح يبل 

 قت وسي ة إلعداد القوائم المالية.والعرض المستمر، وفي نفس الو
 

 دفتر الٌومٌة:
تعتبر دفاتر اليومية بمثابة سجل تاريطي ل معامالت المالية التي تقبوم بهبا المنشبأة حسب  تس سب ها التباريطي ودفتبر اليوميبة 

 يعتبر  حد الدفاتر القانونية من حيث  ن لدية قوة اإلثبات  مام القضاء.
عم يات المالية  والً بأول من واقع المستندات المؤيدة لها مع الع م  ن  بمجرد تسبجيل المسبتند ويسجل في ه ا الدفتر جميع ال

 و إصدار  في برنامج األصيل يقوم البرنامج بطريقة إلكترونية بتسجيل القيود المحاسبية في البدفتر بحيبث يأطب  القيبد رقبم 

 . كر   ن األصيل يعمل وف  نظرية القيد المزدوج مس سل في الدفتر وتاريخ القيد هو تاريخ المستند ومما يجدر
 

 دفتر األستاذ:
يسببتطدم دفتببر األسببتا  لتبويبب  البيانببات التببي تببم تسببجي ها بببدفتر اليوميببة فببي مجموعببات متجانسببة تمهيببداً لت طببيص نتائجهببا 

الدفتر وهو مكون من ثالثبة واستطدام ه   النتائج في إعداد الحسابات الطتامية وترحل جميع قيود اليومية إلع حسابات ه ا 
 جزاء  ساسية جان  ل مدين وجان  ل دائن وجان  ل رصيد ويجدر التنوي   نب  بمجبرد تطبزين القيبد المحاسببي يبتم الترحيبل 

 والترصيد في الحسابات المطتصة بدفتر األستا .
 

 دفتر ٌومٌة المخازن:
لصببادرة إلببع ومببن المطببازن، وكبب لك عم يببات التصببنيع وهببو دفتببر يببتم تسببجيل العم يببات المطزنيببة بالكميببات الببواردة  و ا

 و رصدة البضائع في بداية المدة.
 

 دفتر أستاذ المخازن:

 الحالة العملٌة      



وفي  يتم ترحيل وترصيد جميع العم يات المطزنية إلع األصنا  الطاصة بها ومن الجدير بال كر  ن األصيل يقوم بتسبجيل 
ها بمجرد تسبجيل المسبتندات المطزنيبة  و المسبتندات المحاسببية الحركات المطزنية بطريقة آلية، ومن ثم ترحي ها وترصيد

 المطزنية.
ويالحظ  ن األصبيل يراعبي األركبان الواجب  توافرهبا فبي المسبتند الجيبد مبن حيبث اسبم الشبركة وعنوانهبا واسبم المسبتند 

داط ي فإن  يعطي  رقماً مس سالً، وك لك المستند واضح مبن حيبث المحتويبات والتنسبي  وحجمب  وعنوان  وإ ا كان المستند 
وشكل مناس  ومستوفي جميع  ركبان المسبتند، كمبا  ن البدفاتر المحاسببية  و المطزنيبة مسبتوفية لجميبع الشبروط القانونيبة 

نبة ل مبدين والبدائن وطانبة لشبري القيبد وطانبة الواج  توافرها في  ي دفتر مبن حيبث  رقبام المس سب ة فبي دفتبر اليوميبة طا
 ل تاريخ ك لك دفتر، وك لك األستا  العام ويومية المطازن و ستا  المطازن.

 

 فهرس الحسابات:
هو عبارة عن قائمبة  و كشب  لجميبع الحسبابات الموجبودة فبي دفتبر األسبتا ، مقسبمة فبي مجموعبات متناسبقة ومتجانسبة، 

 إليها عند الحاجة".بحيث يسهل الرجوع  و اإلضافة 
وفي البرامج المحاسبية الجاهزة ال يمكن تسجيل  ي قيد محاسبي بدون وجود دليل حسابات بمعنبع  ن دليبل الحسبابات هبو 
نقطة البدايبة فبي العمبل ع بع الببرامج المحاسببية، إ   ن الترميبز يسبب  التسبجيل ويالحبظ  نب  يمكبن إعبداد دليبل الحسبابات 

ريقببة المجموعببات  و الكتببل الرقميببة  و طريقببة األرقببام العشببرية، وبعببد  لببك يمكببن البحببث عببن بالطريقببة الرقميببة إمببا بط
 الحسابات  بجدياً، ولكن األساس في الترميز وإعداد الدليل هو الترميز الرقمي .

 

 التقارٌر:
المستندات، فإن المع ومبات تطبرج مبن النظبام محمولبة ع بع وسبائط إ ا كانت البيانات تدطل إلع النظام المحاسبي محمولة 

تسمع تقارير، إن برنامج األصيل يوفر مجموعة متكام ة من التقارير سواء كانت محاسبية  و مطزنية  و تتع   بالضرائ  
  و بالعمالت  و حتع بالمستندات ... الخ.
 (:4الشكل رقم ) تقرير مطت    نظر 099إن برنامج األصيل يصدر عن  حوالي 

 (:5 هم التقارير التي تصدر عن  هي الميزانية العمومية والحسابات الطتامية كما في شكل رقم )
 

 

 دوالر  مريكي 31/12/2919الميزانية العمومية في 

 البيان جزئي دائن ك ي دائن البيان جزئي مدين ك ي مدين

 القروض   الصندوق العام  

 قرض بنك ف سطين 17500 17500 الصندو  دوالر 345,000 335,000

 مستحقات الضرائب   البنوك  

 مطصص ضريبة الدطل 30,000  البنك العربي 50,000 

90,000 40,000 
 المبيعاتضريبة  4,500  بنك اإلسالمي

 المستحقة

50000  
ضريبة المرتبات  500 35,000 المدينين

 استقطاعات

 الدائنون 60000  13/31بضاعة   

 رأس المال   بضاعة آطر المدة 10,000 10,000

 ر س مال محمد 250,000  مصروفات مقدمة  

 ر س مال سعيد 250,000 500,000 إيجار مقدم 1500 1500

    أرصدة مدٌنة أخرى  

16,000 16,000 
دفعات ض. دطل 

 مقدمة

   

    األصول الثابتة  

    اآلالت 80,000 

    األثاث 20,000 100,000

 المجموع  612500 المجموع  612500

 الميزانية السابقة تم التوصل إليها بالنظام اليدوي و ن تفصيل بضاعة آطر المدة كان كما ي ي:
 

 اإلجمالي السعر الكمية اسم الصن 

 0999 499 29 قدم 11ثالجة  مكور 

 2999 259 0 بوص  16ت فزيون سوني 

   19999 



 
 31/12 رصدة العمالء في 

 رصيد اسم العميل رقم العميل

 35999 ط يل صاد  1

 15999 سعيد امين 2

 
 31/12 رصدة الموردون في 

 رصيد اسم المورد رقم العميل

 49999 شركة الواحة الطضراء 1

 29999 شركة مسعود 2

 
 والمط و  تنفي  ما ي زم ل تحول من النظام اليدوي ل نظام اآللي منف اً ما ي ي:

 .تجهيز مجموعة محاسبية جديدة 

 .إعداد فهرس الحسابات 

 .تسجيل القيد المحاسبي االفتتاحي 

 . إعداد فهرس األصنا 

 .تسجيل القيد المطزني االفتتاحي 
 

 مفهوم المجموعة المحاسبٌة:
هي عبارة عن إنشاء المجموعة الدفتريبة والمسبتندية والتقبارير سبواء كانبت محاسببية  و مطزنيبة الطاصبة بمؤسسبة معينبة 

 لسنة محددة.
 

 متع يتم تجهيز مجموعة جديدة:
 عند بداية مشروع جديد وإمساك الحسابات ألول مرة. -1
 بعد نهاية كل سنة مالية وبداية سنة مالية جديدة. -2
 عند التحول من النظام اليدوي إلع النظام اإللكتروني. -3
 عند التحول من برنامج محاسبي إلع برنامج محاسبي آطر. -4

 ططوات تجهيز مجموعة جديدة:
 نق  في القائمة الرئيسية ل مجموعات. -1
 نطتار فتح مجموعة جديدة. -2
 تظهر ناف ة بعنوان مجموعة محاسبية جديدة نحدد فيها ما ي ي: -3

o مسار التطزين (ASSEAL DATA.) 
o ( ًاسم المج د الجديد ال ي سيحتوي ع ع البيانات الشركة الحقاGROUB.4.) 
o .كما نالحظ عدة طيارات لتكوين المجموعة الجدية كما في الشكل التالي 

 .الطيار األول لتكوين مجموعة بدون فهرس حسابات 
 د بواسطة المبرمج.الطيار الثاني لتكوين مجموعة بفهرس حسابات من األمث ة الم حقة مع 
 .الطيار الثالث لنسخ فهرس الحسابات من حسابات سنة سابقة وبداية سنة جديدة 
  الطيار الرابع لنسخ فهرس الحسابات والبيانات عند التحبول مبن اسبتطدام برنبامج مح بي إلبع برنبامج

 األصيل.
 ننقر ع ع مفتاي استمر كما في الشكل التالي. -4

 
 



تظهر ناف ة ثوابت عامة مكونة من عدة صفحات الصفحة الفعالية هي صفحة بيانات عامة نكمل تسجيل البيانات  -5
 كما سب  شرحها في فصل ثوابت المجموعة.

 
 

 ما هي  همية البيانات المسج ة في صفحة البيانات العامة:
 ل تمييز بين حسابات شركة وحسابات شركة  طرى. -1
 ل تمييز بين حسابات سنة مالية وسنة مالية  طرى لنفس الشركة. -2
 تظهر كترويسة ل تقارير والمستندات والدفاتر التي سيتم طباعتها بواسطة البرنامج. -3
هناك بعض الشروط التي ستؤثر ع بع عمبل المجموعبة كعم بة المجموعبة ونسببة الضبريبة وتحديبد بدايبة السبنة  -4

 المالية ونهاية السنة المالية.
 

 

 

 (.F11إ ا  ردنا العودة إلع صفحة الثوابت نطتار الم فات من  ع ع الناف ة ثم  ثوابت المجموعة  و )

 
 

 
 إعداد فهرس الحسابات:

 كما هو مع وم فإن الترميز يسب  التسجيل وال نستطيع تسجيل  ي عم ية مالية بدون وجود الدليل.
 ططوات إضافة حسا  جديد باستطدام البرنامج:

 ن ه  إلع قائمة المحاسبة. -1
 نطتار الحسابات تظهر ناف ة بعنوان فهرس الحسابات. -2
 نضةط ع ع مفتاي إضافة في  ع ع الناف ة. -3
 تظهر ناف ة بعنوان حسا  جديد بها عدة صفحات. -4

 . نحدد رقم الحسا  في حقل الرقم واالسم في حقل اسم الحسا 

 ي صفحة عالقات مع حسابات في حقل يتبع لحسا  اسم الحسا  المتفرع عن .نحدد ف 

  في صفحة بيانات  طرى نحدد نوع الحسا  وهو مكان ظهبور الحسبا  عنبد إعبداد الحسبابات الطتاميبة وطبيعبة
 الحسا  )مدين  و دائن( عم ة الحسا .

 يعطي رسالة هل  نت متأكد من إضافة الحسا  نعم. F12ننقر ع ع مفتاي التطزين  و  -4
 
 

 وفيما ي ي جدول يوضح الحسابات التي يتم فتحها والطاصة بالقيد االفتتاحي والعم يات المتوقعة ل مؤسسة:
 

 صفحة بيانات  طرى عالقات صفحة بيانات عامة
صفحة تدفقات 

 نقدية
رقم 

 الحسا 
 نوع الحسا  يتبع اسم الحسا 

طبيعة 
 الحسا 

عم ة 
 الحسا 

1000
0 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية ــــ األصول

1100
0 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 10000 األصول المتداولة

1110
0 

 نقد دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11000 الصندو  العام

1110
1 

 نقد دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11100 صندو  دوالر

1110
2 

 دينار مدين فقط ميزانية عمومية 11100 صندو  دينار
  ردني

 نقد

1110
3 

جني   مدين فقط ميزانية عمومية 11100 صندو  جني 
 مصري

 نقد

1120
0 

 نقد دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11000 البنوك

112
91 

 نقد دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11200 البنك العربي

1120
2 

 نقد دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11200 البنك االسالمي

1140
0 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11000 الشيكات الواردة

1140
1 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11400 حافظة الشيكات

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11400 الشيكات الواردة1140



0 

1140
1 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11400 حافظة الشيكات

1140
1 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11400 حافظة الشيكات المرجعة

1141
0 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11400 شيكات برسم التحصيل العربي

1141
1 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11400 شيكات مرجعة لدى العربي

1142
0 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11400 شيكات برسم التحصيل اسالمي

1142
1 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11400 شيكات مرجعة لدى االسالمي

1130
0 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11000 المدينين

1180
0 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11000 مصروفات مدفوعة مقدما

118
91 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11800 إيجار مقدم

1190
0 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11000  رصدة مدينة  طرى

119
91 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11900 ضريبة المبيعات 

119
92 

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 11900 دفعات ضريبة دطل مقدمة

1200
0 

 إستثماري دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 10000 األصول الثابتة

1200
1 

 إستثماري دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 12000 اآلالت

1200
2 

 إستثماري دوالر مدين فقط ميزانية عمومية 12000 األثاث

2000
0 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية ــــ الطصوم

2100
0 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 20000 طصوم قصيرة األجل

2110
0 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21000 القروص قصيرة األجل

211
91 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21100 قرض بنك العربي

2120
0 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21000 مستحقات الضرائ 

212
91 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21200 مطصص ضريبة الدطل

2120
2 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21200 ض. المبيعات المستحقة

2120
3 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21200 ضريبة المرتبات استقطاعات

2130
0 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21000 الموردون

2140
0 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21000 الشيكات الصادرة

2140
1 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21400 شيكات برسم الدفع العربي

2150
0 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21000 مصروفات مستحقة

2150
1 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 21500 روات  مستحقة

3000
0 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية ــــ حقو  الم كية



3100
0 

 تموي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 30000 ر س المال

31
991 

 تموي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 31000 ر س مال الشريك محمد

31
992 

 تموي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 31000 ر س مال الشريك سعيد

3200
0 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية 30000 األرباي المحتجزة

4000
0 

  دوالر مدين فقط متاجرة ــــ تك فة البضاعة المباعة

4999
1 

 دوالر مدين فقط متاجرة 40000 المشتريات

4000
2 

 دوالر دائن فقط متاجرة 40000 مرجع المشتريات

4000
3 

 دوالر دائن فقط متاجرة 40000 الطصم المكتس 

4000
4 

 دوالر دائن فقط متاجرة 40000 بضاعة  ول المدة

6000
0 

 دوالر دائن فقط متاجرة ــــ اإليرادات

6000
1 

 دوالر دائن فقط متاجرة 60000 المبيعات

6000
2 

 دوالر مدين فقط متاجرة 60000 مرجع المبيعات

6000
3 

 دوالر مدين فقط متاجرة 60000 الطصم المسموي ب 

 
  ما بالنسبة ل موردين والزبائن والموظفين فيوجد لكل منهم فهرس طاص بهم.

 
 خطوات إضافة حساب لفهرس العمالء:

 نطتارقائمة المبيعات من  ع ع فتظهر قائمة منسدلة فنطتار منها العمالء. -1
 تظهر قائمة منسدلة فرعية  نطتار منها إضافة عميل جديد. -2
 تظهر ناف ة باسم عميل جديد. -3
رقببم حسببا   نسببجل رقببم العميببل واسببم  ثببم ننتقببل إلببع صببفحة األرصببدة والحركببات وفببي حقببل الحسببا  نسببجل -4

 (11399المدينين من فهرس الحسابات )
 

 اسم الحسا  رقم الحسا 
األرصدة والحركات )رقم 

 الحسا (

 11399 ط يل صاد  1

 11399 سعيد  مين 2
 
 

 خطوات إضافة حساب لفهرس الموردٌن:
 منسدلة فنطتار منها الموردين.نطتار قائمة المشتريات من  ع ع فتظهر قائمة  .1
 تظهر قائمة منسدلة فرعية  نطتار منها إضافة مورد جديد. .2
 تظهر ناف ة باسم مورد جديد. .3
نسبجل رقببم المببورد واسببم  ثببم ننتقببل إلببع صببفحة األرصببدة والحركببات وفببي حقببل الحسببا  نسببجل رقببم حسببا   .4

 (21399الموردين من فهرس الحسابات )
 

 اسم الحسا  رقم الحسا 
 األرصدة والحركات

 )رقم الحسا ( 

 21399 شركة الواحة الطضراء 1

 21399 شركة مسعود 2

 
 خطوات تسجٌل سند القٌد



 
 

 خطوات التسجٌل فً دفترسندات القٌود:
 نطتار قائمة إطتيارات  طرى من  ع ع الناف ة. -1
 تظهر قائمة منسدلة نطتار منها سندات القيد.  -2
 تظهر قائمة منسدلة فرعية منها نطتار إضافة سند قيد جديد. -3
 تظهر ناف ة باسم قيد جديد. -4

o .نسجل التاريخ في حقل التاريخ 
o .شري القيد في حقل البيان 
o رقم الحسا  من فهرس الحسابات 

 مب غ الحسا  يسجل في حقل مدين إ ا كان المب غ مديناً وفي حقل دائن إ ا كان المب غ دائناً. -5
ل مبن فهبرس لتسجيل  رصبدة العمبالء نطتبار فهبرس العمبالء ببالنقر نقبرا مزدوجبا فبي حقبل الجهبة ونطتباررقم العميب -6

 العمالء ونسجل رصيد العميل في حقل مدين.
لتسجيل  رصدة الموردين نطتار مورد بالنقر نقرا مزدوجا في حقبل الجهبة ونطتباررقم المبورد مبن فهبرس المبوردين  -7

 ونسجل رصيد المورد في حقل دائن.
 بعد اكتمال القيد ننقر ع ع مفتاي تطزين يعطي رسالة التطزين نعم. -0

 الٌومٌة: خطوات طباعة قٌد
 ن ه  لقائمة المحاسبة من  ع ع. .1
 نطتار التقارير. .2
 نطتار قيود المحاسبة. .3
 تظهر ناف ة بعنوان قيود المحاسبة. .4
 نحدد نوع التقرير مفصل كل قيد في صفحة ورقم القيد المراد طباعت . .5

 



 

 دفتر األستاذ العام:
بمجرد تطزين القيد المحاسبي يقوم البرنامج ت قائياً بالترحيل إلبع الحسبابات المطصصبة ببدفتر األسبتا  العبام وترصبيد ت بك 

 الحسابات ت قائياً.

 
 خطوات استخراج الحسابات من دفتر األستاذ:

 نطتار قائمة المحاسبة من  ع ع. .1
 تظهر قائمة فرعية منها نطتار التقارير. .2
 تظهر قائمة منسدلة فرعية من  نطتار األستا  العام. .3
 تظهر ناف ة بعنوان األستا  العام. .4
بوعة  من طالل تحديد  رقام الحسابات المراد طباعتها من طالل  رقم الحسا  يمكن التحكم بعدد الحسابات المط .5

  و حس   نوع الحسا  كما يمكن طباعة تقرير لتاريخ محدد.
 يمكن إطتيار نوع دفتر األستا  بسيط  و مفصل  و موضح .6
  طبع التقرير  و اعرض ل شاشة. .7
 

 
 ا ما طلب هذا األمر وفٌما ٌلً الخطوات لطباعة مٌزان المراجعة:ٌقوم بالبرنامج تلقائٌاً بتلخٌص البٌانات المحاسبٌة إذ

 نطتار قائمة المحاسبة من  ع ع. .1
 تظهر قائمة فرعية منها نطتار التقارير. .2
 تظهر قائمة منسدلة فرعية من  نطتار ميزان المراجعة. .3
 تظهر ناف ة بعنوان ميزان المراجعة. .4
من طالل تحديد  رقام الحسابات المراد طباعتها من طالل  رقم الحسا  يمكن التحكم بعدد الحسابات المطبوعة   .5

  و حس   نوع الحسا  كما يمكن طباعة تقرير حس  تاريخ محدد.
 يمكن إطتيار نوع ميزان المراجعة باألرصدة  و بالمجاميع  و بك يهما. .6
  طبع التقرير  و اعرض ل شاشة. .7



 
 

 ات استخراج المٌزانٌة العمومٌة االفتتاحٌة:خطو
 نطتار قائمة المحاسبة من  ع ع. .1
 تظهر قائمة منسدلة نطتار منها الميزانية العمومية والكشوفات النهائية. .2
 تظهر ناف ة بعنوان الميزانية  العمومية. .3
 كون الميزانية العمومية. .4
 سابات الطتامية.يقوم البرنامج ت قائياً بتكوين الميزانية العمومية والح .5

 



 
 

 

 

 

ببالرام مبن  ن الشبركة لبم تمبارس  19999بمجرد عرض الميزانية العمومية نالحظ وجود طسارة مقدارها 
 ي نشاط تجباري ولبم تنفب   ي مصبرو  والسبب  يرجبع لعبدم اكتمبال القيبود االفتتاحيبة ولعبدم تسبجيل القيبد 

 المطزني االفتتاحي بال ات.
فهببرس الحسببابات بعببد تسببجيل القيببود المحاسبببية نجببد  ن الفهببرس عبببارة عببن مرجببع بأرصببدة  عنببد مراجعببة

الحسابات وتظهر الحسابات المدينة بال ون األزر  والرمز )م( بينما الحسبابات الدائنبة تظهبر ببال ون األحمبر 
 والرمز )د(.

تظهببر بببال ون األصببفر والحسببابات الفرعيببة تظهببر بببال ون األبببيض و ن جميببع حركببات الحسببابات الرئيسببية 
األبنبباء )الفرعيببة( حسبببت ت قائيبباً لحببباء )الحسببابات الرئيسببية(  ي  ن الحسببابات الرئيسببية هببي عبببارة عببن 

 حسابات تجميعية.
 القيود ال تسجيل إلع ع ع الحسابات الفرعية )الطرفية(.

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 االصناف و المخازن
هببو عبببارة عببن قائمببة  و كشبب  بجميببع البضببائع الموجببودة فببي مطببازن الشببركة مقسببمة فببي  -تعريبب  فهببرس األصببنا :

 مجموعات متناسقة بحيث يسهل الوصول إليها  و اإلضافة إليها عند الحاجة.



 في بضائع تطت   عن األطرى. والمشك ة تكمن في كيفية تقسيم البضائع في مجموعات متناسقة حيث  ن الشركات تتاجر
فيمكن تقسيم المطزون حس  نوع البضاعة مثالً منشأة تتاجر باألدوات الكهربائية وتتببع طريقبة الكتبل الرقميبة ستقسبم كبل 

 جهاز في كت ة رقمية
 ثالجات 1000 – 1999من 
 ت فزيونات 2000 – 2999من 
 فيديوهات  3000 – 3999من 

 ثالجات  مكور 1900 – 1999
 قدم 11ثالجة  مكور  1991
 قدم 14ثالجة  مكور  1992
 قدم 16ثالجة  مكور  1993
 LGثالجات  1100 – 1199
 قدم LG 11ثالجة  1199
 قدم LG 14ثالجة  1191
 قدم LG 16ثالجة  1192

 فنالحظ  ن الكتل الفرعية داطل الكتل الرئيسية كانت حس  الشركة المنتجة  و الماركة التجارية.
 

 إضافة صنف جدٌد إلى فهرس األصناف:خطوات 
 نطتار قائمة المطازن من  ع ع. .1
 تظهر قائمة منسدلة نطتار منها إضافة صنا  جديدة. .2
 تظهر ناف ة بعنوان صن  جديد: .3

  الكتل الرقمية(. 1999نسجل رقم الصن ، وليكن( 

  قدم. 11في حقل اسم الصن  نسجل مثالً ثالجة  مكور 

 .نسجل رقم الكتالوج إن وجد 

   في صفحة البيانات العامة في حقل االسم الالتيني نسجل االسم بال ةة اإلنج يزية وفي حقل تفصيل الصبن
نكت  مثالً مستورد وفي حقل موقع الصن  في المطازن حتع تسهل عم ية ابحث عن  فيما بعد كمبا نسبجل 

 –لتببر  –متببر  –ي ببو الك –فببي حقببل الوحببدة الرئيسببية وهببي وحببدة القيبباس التببي يببباع بهببا الصببن  )العببدد 
9999.) 

  ثم. 2599ننتقل إلع صفحة  سعار البيع والشراء في حقل سعر الشراء 
 ( تظهر رسالة هل  نت متأكد من إضافة الصن  نطتار نعم.F12تطزين ) .4

 
 

 خطوات التسجٌل فً ٌومٌة المخازن )القٌد االفتتاحً(:
 نطتار قائمة المطازن من  ع ع. .1
 ها إضافة حركات مطزنية جيدة.تظهر قائمة منسدلة نطتار من .2
 تظهر ناف ة بعنوان حركة جديدة: .3

 .نحدد التاريخ 

 .)نحدد نوع الحركة تحويل )عند تسجيل الحركة المطزنية االفتتاحية 

 .ننتقل إلع حقل بيان الحركة ونحدد مثالً األرصدة المطزنية االفتتاحية 

 . نسجل رقم الصن  والكمية االفتتاحية واألسعار حس  الحقول 

 .نطتار تطزين من  سفل الناف ة ثم تطزين من  ع ع الناف ة 

 .تظهر ناف ة هل  نت متأكد من تسجيل الحركة الجديدة نعم 

  تظهر رسالة الكميات اير مطابقة وه   تظهر في حالة التحبول مبن نظبام يبدوي إلبع برنبامج األصبيل وال
 نسخ األرصدة إلكترونياً من حسابات سنة سابقة لسنة جديدة من نفس البرنامج.تظهر في حال 



 
 

 ططوات استطراج كرت الصن  ) ستا  المطازن(:
 ن ه  إلع المطازن من  ع ع. .1
 تظهر قائمة منسدلة  منها نطتار التقارير. .2
 األصنا . تظهر قائمة منسدلة فرعية نطتار منها حركات .3
 تظهر ناف ة بعنوان حركات األصنا . .4
 نطتار اعرض ل شاشة  و  طبع. .5
 

 
 
 
 تم تسوية دفعات ضريبة الدطل المقدمة بمطصص ضريبة الدطل وسداد المب غ المتبقي. 2/1

 )الس فيات + طصم المصدر(. –المب غ الواج  دفع  = مطصص ضريبة الدطل 

14999 = 39999 – (6999  +19999) 



 

 ويتم تسجيل القيد التالي بافتراض  ن  تم االتفا  ع ع إاال  الم   عن العام الساب .

 
 

 كما يتم تسجيل القيد التالي الكترونيا عند سداد الدفعة  بمجرد تطزين سند الصر  المتعدد:

 تسجٌل سند صرف متعدد أو قبض متعدد:خطوات 
 نطتار قائمة القبض والصر . .1
 نطتار سندات الصر  المتعددة. .2
 تظهر ناف ة بعنوان مراجعة سندات الصر  المتعدد نطتار إضافة من  ع ع الناف ة. .3
 تظهر ناف ة بعنوان سند جديد مسجل بها رقم حسا  الصندو  ت قائياً من الثوابت. .4
دد رقم الحسا  وهي الجهة التي تم السداد إليها من الدليل وحقل المب غ نسجل قيمة المب غ نسجل تاريخ السند ونح .5

كمبا هبو  1المسدد ثم تطزين تظهر رسالة إضافة مجموعة السندات هل  نت متأكد من إضافة سبند صبر  رقبم 
 موضح بالشكل ثم تظهر رسالة الطباعة ألن المستند داط ي.

 

 
 

 
 

 
 خطوات جعل البرنامج جاهز لتسجٌل القٌود بطرٌقة إلكترونٌة )سندات الصرف وسندات القبض(:

 .11191يتم فتح حسا  ل صندو  دوالر ضمن دليل الحسابات وهو طر  القيد المتكرر )سب  فتح  برقم  .1
 (.F11ن ه  إلع ثوابت المجموعة ) .2
 تظهر ناف ة ثوابت المجموعة  نظر الشكل التالي. .3
 نطتار الحسابات وقيود المحاسبة. .4



 نطتار حسابات الصندو  والبنوك والشيكات. .5
 .1مقابل حسا  الصندو  نسجل رقم الحسا  في الططوة رقم  .6
 استمر وب لك  صبح البرنامج جاهز لتسجيل العم يات النقدية إلكترونياً.  .7

 
 

 

 

لكبببل مسبببتند طبببر  قيبببد متكبببرر يبببتم تسبببجي   فبببي ثواببببت  -
المجموعة وبالتبالي عنبد تسبجيل المسبتندات ال حاجبة لتسبجيل 
هبب ا الطببر  وانمببا نكتفببي بتسببجيل الطببر  االطببر المتةيببر 

 ل عم ية لجميع المستندات.
 

يمكن التنقل بين عدة فهارس عند تسجيل ايصبال القببض او  -
الصبر  و لببك بببالنقر ع ببع مسبمع الحقببل فتظهببر قائمببة بعببدة 
 طيارات متع قة بالفهارس المتاحة نطتار الفهرس المط و . 

 

 
 
 
 

 وفٌما ٌلً أمثلة لعملٌات السداد:
 )راجع الميزانية االفتتاحية(. 12تم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن شهر  3/1
 )راجع الميزانية االفتتاحية(. 12سددت الشركة ضريبة المرتبات عن شهر  3/1

 جدول يوضح ما هي الحقول التي يتم تعبئتها ل عم يات السابقة عند إصدار سند صر  المتعدد:

 
 

 صال قبض من قائمة القبض والصر : ما عند تحصيل النقدية فيتم تسجيل إي
مناصفة بين الشريكين ل لك يتم إصدار إيصبال قببض متعبدد ألنب  مبن  كثبر  199999تم زيادة ر س المال نقداً بمب غ  3/1

 من جهة كما هو موضح في الشكل التالي:.



 
 

 جيل القيد التالي الكترونياً:عند إصدار سند قبض المتعدد يقوم البرنامج بتس

 
 

 

 

لو لم تكن األرصدة منقولة مبن العبام السباب  لكانبت هب   العم يبة وهبي الببدء بالمشبروع الجديبد سبيتم اصبدار 
 .ايصاالت قبض الثبات سداد ر س المال من الشركاء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ تشبمل ضبريبة المبيعبات 699قدم سعر الثالجبة  11 مكور ثالجة  59اشترت الشركة من شركة الواحة الطضراء  6/1

 .525المضافة والفاتورة سددت نقداً ع ماً بأن رقم الفاتورة 
 لتسجيل فواتير المشتريات من طالل البرنامج بطريقة إلكترونية:

ضببريبة  ( وحسببا 49991نقببوم بفببتح الحسببابات التببي تتكببرر عنببد تسببجيل فببواتير المشببتريات وهببي حسببابي المشببتريات )
 (.11091المبيعات تحت التسوية )

 ن ه  إلع ثوابت المجموعة ونطتار الحسابات وقيود المحاسبة.
( مقابل حسا  المشتريات وفي صفحة حسابات الضبرائ  49991نطتار صفحة حسابات المتاجرة ونسجل رقم الحسا  )

 مقابل ضريبة المبيعات. 11091نسجل رقم الحسا  
 ثم استمر



 
 ولتسجيل فاتورة المشتريات السابقة يتم الرجوع لحسا  المورد ال ي تم الشراء من  ضمن فهرس الموردين.

 ططوات تسجيل فاتورة مشتريات:
 ن ه  إلع المشتريات  من  ع ع ونطتارمن القائمة المنسدلة  الفواتير  .1
 فواتير شراء جديدة.تظهر قائمة منسدلة فرعية نطتار منها إدطال  .2
 تظهر ناف ة جديدة باسم فواتير الشراء فاتورة جديدة. .3
نكمل تسجيل الحقول في الفاتورة من حيث رقمها وتاريطها واألسعار تشمل  م ال ففي حالة األسعار تشمل نجعل  .4

 مربع األسعار فعال  ما إ ا كانت األسعار ال تشمل فال يفعل.
 ( شركة الواحة الطضراء.1رد من فهرس الموردين )في حقل الجهة نسجل رقم حسا  المو .5
 ( ثالجة  مكور.1999ننقل إلع حقل الصن  ونسجل رقم  من دليل األصنا  ) .6

( ثم نحبدد كيفيبة التسبديد إمبا ع بع 699( وفي حقل السعر نسجل سعر الوحدة )59في حقل الكمية نسجل الكمية المشتراة )
 الحسا   و نقداً  و بشيكات.

البرنامج يسجل الفاتورة ع ع الحسا  إ   ن األصل في العم يات التجارية  نها آج ة ولكي نحول الفاتورة نقداً ننقل المؤشر 
 إلع حقل نقداً ونضةط ع ع مفتاي المسافة من لوحة المفاتيح انظر الشكل التالي:



 
 

 ترٌات:مالحظات على تسجٌل فاتورة المش
يمكن مراجعتب  فبي قائمبة  59قام البرنامج بتسجيل حركة مطزنية في يومية المطازن نوع الحركة وارد بالكمية  .1

 المطازن مراجعة حركات المطازن.
لشبركة الواحبة ألن الفباتورة نقبداً ويمكبن مراجعتب  فبي قائمبة  39999قام البرنامج بتسبجيل سبند صبر  بمب بغ  .2

 القبض والصر  سندات الصر .
يقبوم البرنبامج ت قائيباً بحسبا  القيمبة األساسبية ومب بغ الضبريبة والقيمبة اإلجماليبة ل فباتورة ومبن ثبم بكتاببة القيبد  .3

 المحاسبي عند مراجعة دفتر اليومية ويكون بالشكل التالي:

 
 

 .59كة وارد بالكمية قام البرنامج بتسجيل حركة مطزنية في يومية المطازن نوع الحر

 
 

لشببركة الواحببة ألن الفبباتورة نقببداً يمكببن مراجعتبب  فببي قائمببة القبببض  39999قببام البرنببامج بتسببجيل سببند صببر  بمب ببغ 
 والصر  سندات الصر .

 

 

 

 وبنفس الطريقة يتم التعامل وتسجيل كل من  فواتير البيع ومرجع البيع ومرجع المشتريات.

 
 

 
 تشمل الضريبة والفاتورة حص ت نقداً. 799قدم سعر الثالجة  11ثالجة  مكور  39باعت الشركة إلع ط يل صاد   7/1

 ططوات إصدار فاتورة مبيعات:
 ن ه  إلع المبيعات  من  ع ع ونطتارمن القائمة المنسدلة  الفواتير 
 تظهر قائمة منسدلة فرعية نطتار منها إصدار فواتير مبيعات جديدة.



 تظهر ناف ة جديدة باسم فواتير البيع فاتورة جديدة.
تشبمل نجعبل مرببع األسبعار  نكمل تسجيل الحقول في الفاتورة من حيث تاريطها واألسعار تشبمل  م ال ففبي حالبة األسبعار

 فعال.
 ( ط يل صاد .1في حقل الزبون نسجل رقم حسا  العميل من فهرس العمالء )

 ( ثالجة  مكور.1999ننتقل إلع حقل الصن  ونسجل رقم  من دليل األصنا  )
( ثبم نحبدد كيفيبة التسبديد إمبا ع بع 799نسجل سبعر الوحبدة )( وفي حقل السعر 39في حقل الكمية نسجل الكمية المباعة )

 الحسا   و نقداً  و بشيكات.
البرنامج يسجل الفاتورة ع ع الحسا  إ   ن األصل في العم يات التجارية  نها آج ة ولكي نحول الفاتورة نقداً ننقل المؤشر 

 إلع حقل نقداً ونضةط ع ع مفتاي المسافة من لوحة المفاتيح.
 

 ت على إصدار فاتورة بٌع:مالحظا
يقوم البرنامج ت قائياً بحسا  القيمة األساسية ومب غ الضريبة والقيمة اإلجمالية ل فاتورة ومن ثم بكتاببة القيبد المحاسببي عنبد 

 مراجعة دفتر اليومية ويكون بالشكل التالي:
 

 
 

يمكن مراجعت  فبي قائمبة المطبازن  39قام البرنامج بتسجيل حركة مطزنية في يومية المطازن نوع الحركة صادر بالكمية 
 مراجعة حركات المطازن.

 

 
 

ائمببة القبببض مببن ط يببل صبباد  ألن الفبباتورة نقببداً يمكببن مراجعتبب  فببي ق 21999قببام البرنببامج بتسببجيل سببند قبببض بمب ببغ 
 والصر .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :FIFO, LIFO, WAخطوات إعداد المٌزانٌة العمومٌة مع جرد المخزن بإحدى طرق التقٌٌم 
 نطتار قائمة المحاسبة من  ع ع و من القائمة المنسدلة نطتار الميزانية العمومية والكشوفات النهائية

 تظهر ناف ة بعنوان الميزانية العمومية
 نطتا صفحة بضاعة آطر المدة

 ثم كون الميزانية. FIFO, LIFO, WAنطتار طريقة التقييم المط وبة إما 



 
 

 

 

 الوارد  والً صادر  والً يقوم البرنامج بتقييم المطزون بأحدث األسعار.عندما نتبع طريقة 
 عندما نحدد الوارد  طيراً صادر  والً يقوم البرنامج بتقييم المطزون بأقدم األسعار.

عنببدما نحببدد طريقببة معببدل سببعر الشببراء نجببد  ن البرنببامج قببام بتقيببيم المطببزون مسببتطدماً المتوسببط المببرجح 
 لألسعار.

 

 

 لعدم والفاتورة سددت نقداً. 3قدم عدد  33أعاد خلٌل صادق ثالجة أمكور  8/3
 مالحظات ع ع إصدار فاتورة مرجع بيع:

يقوم البرنامج ت قائياً بحسا  القيمة األساسية ومب غ الضريبة والقيمة اإلجمالية ل فاتورة ومن ثم بكتاببة القيبد المحاسببي عنبد 
 ل التالي:مراجعة دفتر اليومية ويكون بالشك

 

 

 
 
 

 يمكن مراجعت  في قائمة المطازن. 1قام البرنامج بتسجيل حركة مطزنية في يومية المطازن نوع الحركة وارد بالكمية 

 
 



 الفاتورة نقداً ويمكن مراجعت  في قائمة القبض والصر .$ لط يل صاد  ألن 799قام البرنامج بتسجيل سند صر  بمب غ 
 

 

 

 عند تسجيل  ي مستند داط ي تظهر ناف ة الطباعة ويكون رقم المستند مس سالً.
 

 
 27لعدم مطابقتها ل مواصفات لشبركة الواحبة الطضبراء  بموجب  الفباتورة رقبم  2 عادت الشركة ثالجة  مكور عدد  0/1

 والفاتورة حص ت نقداً.
 

 مالحظات على تسجٌل فاتورة مرجع شراء:
يقوم البرنامج ت قائياً بحسا  القيمة األساسية ومب غ الضريبة والقيمة اإلجمالية ل فاتورة ومن ثم بكتاببة القيبد المحاسببي عنبد 

 مراجعة دفتر اليومية ويكون بالشكل التالي:

 
 

يمكبن مراجعتب  فبي قائمبة المطبازن  2ركة مطزنية في يومية المطازن نوع الحركة صبادر بالكميبة قام البرنامج بتسجيل ح
 مراجعة حركات المطازن.

 
 

مببن شببركة الواحببة ألن الفبباتورة نقببداً يمكببن مراجعتبب  فببي قائمببة القبببض  1699قببام البرنببامج بتسببجيل سببند قبببض بمب ببغ 
 والصر .

 

 

 

كال من فواتير المشتريات ومرجع المشتريات مستندات طارجية ال يشترط فيها التس سل كما ال تظهر رسالة 
 . الطباعة عند تطزين المستند

 
 

 و عروض  سعار  و ط بيات عنبدما ال يكبون هنباك نظبام رقاببة داط بي تنوي : يتم تسجيل الفواتير مباشرة بدون إرساليات 
 وعندما ال يكون هناك فصل بين الم كية واإلدارة ل مؤسسات صةيرة الحجم.

 

 

 ثالثاً : اإلشعارات
عند الحصول ع ع طصم نقدي من الموردين يتم إصدار إشعار مدين  ما إ ا تم منح الزبائن طصم نقدي فيتم إصدار إشعار 

 ئن  و نتيجة لتصحيح ططأ بفاتورة المبيعات  و فاتورة المشتريات.دا
 

 أوالً: اإلشعار المدٌن:
في حالة الشراء ع ع الحسا  بتاريخ معين وبطصم إ ا تم السداد طالل فترة محددة من تباريخ الفباتورة فبإن المب بغ المسبدد 

اتورة، وبالتبالي يبقبع رصبيد المبورد دائنباً بمقبدار ل مورد في حال تم السبداد طبالل فتبرة الطصبم سبيكون  قبل مبن قيمبة الفب
الطصببم وإللةبباء هبب ا الرصببيد يببتم إصببدار إشببعار مببدين بقيمببة الطصببم حيببث يجعببل المببورد مببديناً بينمببا الطصببم المكتسبب  

 وضريبة المبيعات سيكون دائناً.
تشمل الضريبة وكان شرط $ ل واحدة 699من شركة الفطامة بسعر  19قدم عدد  11اشترت المحالت ثالجة  مكور  0/1

يوم  39 يام وإال فإن  قصع مدى لتسديد الفاتورة هو  19% إ ا تم السداد طالل 2(  ي  ن نسبة الطصم 2/19/39السداد )
 من تاريخ الفاتورة.

 الططوات:



 $ ويسجل القيد التالي6999يتم تسجيل فاتورة مشتريات ع ع الحسا  كما سب  شرح  مب غ الفاتورة اإلجمالي 

 
 

 .549تم سداد قيمة الفاتورة السابقة رقم  0/1

 

$ ألن السداد تم طالل فترة االسبتفادة 5009=% 00×  6999يتم إصدار سند صر  من قائمة القبض والصر  بمب غ 

 من الطصم.

$ 129 =% 2×  6999$ وهبو قيمبة الطصبم النقبدي 799وعند ترصيد حسا  شركة الفطامة يتبقع رصيد دائن بمب غ 

 $.129دائن يتم اصدار اشعار مدين بمب غ واللةاء الرصيد ال
 

 خطوات تسجٌل إشعار مدٌن:
 ن ه  إلع قائمة اطتيارات  طرى من  ع ع فتظهر قائمة منسدلة  ونطتار منها اإلشعارات المدينة و الدائنة.

 تظهر قائمة منسدلة فرعية نطتار منها إصدار إشعار مدين جديد.
 تظهر ناف ة بعنوان إشعار جديد.

 (كما هو مسجل بفهرس الموردين.1م حسا  هو المورد )نسجل رق
 .0/1تاريخ اإلشعار هو نفس تاريخ السداد 

 $.129نسجل مب غ اإلشعار 
 نحدد األسعار تشمل الضريبة.

 (.F12تطزين )

 
 

 عند مراجعة القيود بدفتر اليومية نالحظ  ن البرنامج سجل القيد التالي:



 
 

يببتم اسببتطراج حسببا   سببتا  المببوردين  والعمببالء لببيس مببن دفتببر األسببتا  العببام مببن المحاسبببة ولكببن ل مببوردين مببن قائمببة 
 المشتريات من  ع ع والزبائن من قائمة المبيعات من  ع ع.

 

 خطوات استخراج حساب أستاذ الموردٌن.

 
 

 نطتار قائمة المشتريات من  ع ع. .1
 تظهر قائمة منسدلة نطتار منها الموردين. .2
 تظهر قائمة منسدلة فرعية نطتار منها تقارير الموردين. .3
 تظهر قائمة منسدلة  طرى نطتار منها حركات الموردين المالية. .4
 حركات الموردين المالية نحدد رقم المورد من فهرس الموردين.تظهر ناف ة بعنوان  .5

 .23نطتار نوع التقرير ثم اعرض  و  طبع كما هو بالشكل رقم 
 وعند مراجعة دفتر األستا  نجد الحسا  كما ي ي:

 نالحظ  ن فاتورة الشراء ع ع الحسا  = اإليصال الصر  + اإلشعار المدين
  35999    = 34399       +799 

 
 

 ثانٌاً: اإلشعار الدائن:
في حالة البيع ع ع الحسا  بتاريخ معين وبطصم إ ا تم السداد طالل فترة محددة من تاريخ الفاتورة فإن المب غ المحصل 

صيد العميل مديناً بمقدار من العميل في حال تم التحصيل طالل فترة الطصم سيكون  قل من قيمة الفاتورة وبالتالي يبقع ر



الطصم وإللةاء ه ا الرصيد يتم إصدار إشعار دائن بقيمة الطصم حيث يجعل الطصم المسموي ب  والضريبة المضافة 
 مديناً بينما العميل يكون دائناً بقيمة الطصم.

ط السداد $ ل واحدة تشمل الضريبة وكان شر799لشركة القدس بسعر  5قدم عدد  11باعت ثالجة  مكور  19/1
يوم من تاريخ  15 يام وإال فإن  قصع مدة لتسديد الفاتورة هو  7% إ ا تم السداد طالل 5(  ي  ن نسبة الطصم 5/7/15)

 الفاتورة.
 

 الخطوات:
 $ فيسجل البرنامج القيد التالي3599يتم إصدار فاتورة بيع ع ع الحسا  كما سب  شرح  مب غ الفاتورة اإلجمالي 

 
 

 تم تحصيل قيمة فاتورة البيع السابقة: 11/1

 
 

$ ألن التحصيل تم طالل فترة 3325% = 05$ × 3599يتم إصدار سند قبض من قائمة المعامالت المالية بمب غ 
 االستفادة من الطصم.

 $175 =% 5$ × 3599وهو قيمة الطصم النقدي  1125وعند ترصيد حسا  ط يل صاد  يتبقع رصيد دائن بمب غ 
 

 خطوات تسجٌل إشعار دائن:
 ن ه  إلع قائمة اطتيارات  طرى ونطتار منها اإلشعارات المدينة و الدائنة.

 تظهر قائمة منسدلة فرعية نطتار إصدار إشعار دائن جديد.
 ان إشعار جديد.تظهر ناف ة بعنو

 (.1نسجل رقم حسا  هو الزبون )
 .11/1تاريخ اإلشعار هو نفس تاريخ التحصيل 

 نحدد األسعار تشمل الضريبة.
 $175نسجل مب غ اإلشعار 

 (.F12تطزين )
 

 عند مراجعة القٌود بدفتر الٌومٌة نالحظ أن البرنامج سجل القٌد التالً:

 
 

 وعند مراجعة دفتر األستا  نجد الحسا  كما ي ي:



 
 

 اإلشعار الدائن + نالحظ  ن فاتورة البيع ع ع الحسا  = إيصال القبض

   3599     = 3325   + 175 

 
 

 العروض والطلبٌات واإلرسالٌات
 في المنشأة التجارية يتمثل النشاط الرئيسي في شراء البضائع وإعادة بيعها بواسطة إدارة التسوي .

وك ما كبر حجم المؤسسة فال يمكن لفرد السيطرة ع ع جميبع العم يبات التبي تحبدث فبي المؤسسبة و لضبمان حفبظ  صبول 
يتم تقسيم العمل ببين عبدة  فبراد و تحديبد الصبالحيات الشركة والسيطرة ع ع نفقاتها يتم تطبي  نظام الرقابة الداط ية حيث 

الطاصة بكل فرد واألصيل يوفر اإلمكانية ل مؤسسات التي ترا  في تطبي  الرقابة الداط ية من حيث المسبتندات الالزمبة 
لصبالحية لعم ية الفصل بين المهام كما يوفر اإلمكانية لربط المستندات وتدفقها من شطص آلطر، كما يمكن منح كبل فبرد ا

الطاصبة ببب  بحيببث ينفبب  العمببل المط ببو  منب  فقببط و اليمكببن لبب  تنفيبب  عم يببات ايبر مصببري لبب  بتفيبب ها  و حتببع اإلطببالع 
 ع يها) نظر نظام الصالحيات(.

 النما ج والمستندات المستطدمة لتنفي  الرقابة الداط ية:
 ط   شراء )ط بية صادرة(. .1
 إرسالية وارد. .2
 فاتورة شراء. .3
 ل مورد )سند صر (. إ ن صر  نقدية .4

 

 السجالت والدفاتر:
سجل الط بيات، سبجل اإلرسباليات، بطاقبات الصبن ، دفتبر  سبتا  مسباعد المطبازن، دفتبر  سبتا  مسباعد المبوردين، دفتبر 

 األستا  العام.
 وفيما ي ي طريطة تدف  المستندات:

 

  مين الصندو  قسم الحسابات المطازن إدارة المشتريات

 ط بية صادرة
 

 إرسالية وارد
 
 

 سند صر  فاتورة شراء
 

  
 
 
 
 
 
 

$  يشمل 699ثالجة سعر الثالجة  29 رس ت الشركة ط بية ) مر شراء( إلع شركة الواحة الطضراء لشراء  11/1
 الضريبة 

 ططوات تسجيل ط بية صادرة:
 نطتار قائمة المشتريات من  ع ع فتظهر قائمة منسدلة نطتار منها الط بيات. -1

 المورد



 نطتارمن القائمة المنسدلة الفرعية نطتار منها إصدار ط بيات جديدة. -2
 تظهر ناف ة بعنوان ط بيات صادرة ط بية جديدة. -3
 المراد شرائها، الكميات المط وبة، تطزين.نسجل الط بية من حيث تاريطها، رقم المورد، رقم األصنا   -4

 
 

 

 

إن تسجيل الط بة ال يترت  ع ي   ية قيود يومية  و مطزنية فهو مستند إداري رقابي ويمكن عند ورود 
  ن نحول الط بية إلع إرسالية  و فاتورة.اإلرسالية الطاصة بها  و الفاتورة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلرساليات

 إرساليات صادر إرساليات وارد

 عميل مورد

 فاتورة بيع فاتورة شراء

 تحويل اإلرساليات إلع فواتير حس  مصدر اإلرسالية



 
تعري  اإلرسالية: مستند مطزني يثبت دطول البضاعة  و طروجها من المطازن وثبت قانونية عم ية النقل وم كية 

 البضاعة لمن يحم ها بالطري .
 

 

 
 اإلرسالية مستند مطزني ينتج عن تسجيل حركة مطزنية فقط. -1
 تستطدم اإلرسالية إلثبات دطول البضاعة ل مطازن  و طروجها من . -2
 من  هدا  اإلرسالية إثبات قانونية عم ية النقل وم كية البضاعة لمن يحم ها بالطري . -3
 

 

 
مرجع شراء فيج   ن يصدر بها فاتورة طالل  –مرجع بيع  –شراء  –اإلرسالية عم ية تجارية بيع إ ا كان الهد  من 

يوم من تاريخ اإلرسالية  ما إ ا كان الهد  من اإلرسالية عم ية نقل فقط كالتحويل بين المطازن فقط فيتم  15فترة  قصاها 
 تحديد نوع اإلرسالية نقل وال يصدر بها فاتورة.

 
الطاصة  1164قدم من شركة الواحة الطضراء بموج  إرسالية رقم  11ثالجة  مكور  29إلع المحل  ورد 12/1في 

 1بالط بية الصادرة رقم 
 

 ططوات تحويل الط بية الصادرة إلع إرسالية:
 نطتار قائمة المشتريات من  ع ع فتظهر قائمة منسدلة نطتار منها الط بيات. .1
 نتحرك إلع القائمة المنسدلة الفرعية و نطتار منها مراجعة الط بيات الصادرة. .2
ثم ننقر ع ع مفتاي عمل  F9)  نق  ع ع الط بية المراد تحوي ها ونضةط ع ع مفتاي اإلدطال  و ) .3

فاتورة/إ ن تظهر قائمة منسدلة بالطيارات المتاحة )عمل فاتورة شراء  و إ ن وارد  و فاتورة مرجع 
(  و إ ا وردت F3نطتار فاتورة مشتريات بالط بية ننقر ع ع مفتاي عمل فاتورة مشتريات ) شراء(

 (.F4إرسالية مباشرة نطتار عمل إرسالية وارد )
تظهر إرسالية وارد مسجل بها جميع البيانات التي سب  تسجي ها من طالل الط بية نكمل تسجيل بيانات  .4

 لتطزين.اإلرسالية من حيث رقمها وتاريطها ويتم ا
 

 
 

 ططوات تسجيل إرسالية وارد إ ا لم يسبقها ط بية  و عرض  سعار:
 نطتار قائمة المشتريات من  ع ع فتظهر قائمة منسدلة نطتار منها اإلرساليات  -1
 تظهرقائمة منسدلة فرعية نطتار منها إدطال إرساليات وارد جديدة. -2
 تظهر ناف ة بعنوان إرسالية وارد إرسالية جديدة. -3
 ( .F12نسجل رقم اإلرسالية، تاريطها، رقم المورد، رقم األصنا  المست مة، الكميات المست مة، تطزين ) -4

 
$ ل ثالجة تشمل الضريبة والفاتورة ع ع 699بسعر  1164الطاصة باإلرسالية رقم  542وردت فاتورة شراء رقم  13/1

 الحسا .
 

 

 
من قائمة الفواتير إدطال فاتورة شراء ألن  سيصبح هناك ازدواج في  542من الططأ تسجيل الفاتورة رقم 

. ولكن 1164التسجيل المطزني ألن المطازن سجل بها حركة مطزنية عند تسجيل إرسالية الوارد رقم 
 ء.تحول )تةطع( اإلرسالية لفاتورة شرا

 
 

 
 

 ططوات تحويل إرسالية الوارد إلع فاتورة مشتريات:
 نطتار قائمة المشتريات من  ع ع. .1
 نطتار اإلرساليات ومن القائمة المنسدلة الفرعية نطتار مراجعة إرساليات الوارد. .2



 نق  ع ع اإلرسالية المراد تةطيتها بفاتورة. .3
 (.F4ننقر ع ع مفتاي إدطال فاتورة اإلرسالية ) .4
 تظهر قائمة بعدة طيارات نطتار منها فاتورة شراء. .5
 .1164تظهر فاتورة شراء مسجل بها جميع البيانات التي سب  و ن سج ت من طالل اإلرسالية رقم  .6
 نكمل تسجيل بيانات الفاتورة من حيث رقمها  سعارها وكيفية سدادها. .7

 
 

 فاتورة واحدة:جمع  كثر من إرسالية ب
 من شركة مسعود. 350بوصة بإرسالية رقم  16ت فزيون سوني  25است م الشركة  14/1
 من شركة مسعود. 366بوصة بإرسالية رقم  29ت فزيون سوني  25است م الشركة  15/1

كما يتم ( 2يتم تسجيل اإلرساليتان السابقتان كما سب  شرح  بعد إضافة حسا  لشركة مسعود ضمن فهرس الموردون )
( ضمن فهرس األصنا  ع ع سبيل 2991بوصة ) 29(، سوني 2999بوصة ) 16إضافة الصنفين ت فزيون سوني 

 المثال.

 
 

بوصة  16ع ماً بأن سعر ت فزيون سوني  366، 350الطاصة اإلرساليتان رقم  223است م المحالت الفاتورة رقم  16/1
 $ ، واألسعار  عال  ال تشمل الضريبة والفاتورة ع ع الحسا .499بوصة  29ت فزيون سوني  $، وسعر399

 ططوات جمع  كثر من إرسالية بفاتورة واحدة:
 

 نطتار قائمة المشتريات من  ع ع. -1
 نطتار اإلرساليات ومن القائمة المنسدلة الفرعية نطتار مراجعة إرساليات الوارد. -2
 ورد)شركة مسعود( ال ي ل   كثر من إرسالية يراد جمعهم بفاتورة.نق  ع ع إحدى إرساليات الم -3
 ننقر ع ع مفتاي إدطال فاتورة اإلرسالية. -4
 تظهر قائمة بعد طيارات نطتار منها اطتيار جميع إرساليات شركة )مسعود(. -5
 ننقر مرة  طرى ع ع مفتاي إدطال فاتورة اإلرسالية. -6
 ( بفاتورة شراء واحدة.350، 366نالحظ  ن البرنامج قام بجمع اإلرساليتان ) -7
نكمل تسجيل بيانات الفاتورة من حيث رقمها، تاريطها، األسعار ال تشمل، وكيفية سدادها )مالحظة إن لم تسدد  -0

 الفاتورة يعتبرها البرنامج ع ع الحسا (.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إرسالٌات الصادر:
 وفيما ي ي طريطة تدف  المستندات المتع قة بعم يات البيع:

  مين الصندو  قسم الحسابات المطازن إدارة المبيعات

 ط بية واردة
 

 إرسالية صادر
 
 

 سند قبض فاتورة بيع
 

 
 

 العميل



 
 
 
 

 

 
إ ا سب  إرسالية الصادر ط بية واردة  و عرض  سعار صادر يمكن تحويل العرض  و الط بية إلع إرسالية 

 صادر ومن ثم فاتورة بيع  و التحويل مباشرة إلع فاتورة بيع.
 

 
 إلع سعيد  مين بموج  إرسالية.بوصة  29ت فزيونات سوني  19 رس ت الشركة  16/1

 
 

$ ال 459بوصة  29 صدرت المحالت فاتورة باإلرسالية المرس ة لسعيد  مين ع ماً بأن سعر الت فزيون الت فزيون  17/1
 تشمل ضريبة المبيعات والفاتورة نصفها نقداً والباقي ع ع الحسا .

 
 

 

 
ططوات تحويل إرسالية الصادر إلع فاتورة بيع هي نفس ططوات تحويل إرسالية الوارد إلع  -1

 فاتورة شراء مع فار   ننا نطتار المبيعات ومن ثم اإلرساليات.
ما الحركة فاتورة البيع المحولة عن إرسالية يسجل البرنامج منها ت قائياً قيد محاسبي فقط بين -2

 المطزنية سج ت لحظة تطزين إرسالية الصادر.
 الجزء المحصل من الفاتورة السابقة يسجل ب  إيصال قبض في المعامالت المالية. -3
 عند مراجعة فواتير المبيعات نجد  ن فاتورة البيع المحولة عن إرسالية ضمن فواتير المبيعات. -4

 

 

 تعدد المخازن
 قد يوجد ل شركة  كثر من مطزن فبافتراض  ن ل شركة مطزنين مطزنبن بمدينة القاهرة ومطزن بمدينة اإلسكندرية.

 
 ططوات إضافة مطزن جديد:

 نطتار قائمة المطازن من  ع ع. -1
 تظهر قائمة منسدلة نطتار منها فهرس المطازن. -2
  ع الناف ة.تظهر ناف ة باسم فهرس المطازن مراجعة ننقر ع ع زر إضافة من  ع -3
 تظهر الناف ة التالية ونكمل البيانات المط وبة في الحقول. -4
 تطزين. -5
 نسجل المطزن التالي وهك ا. -6



 
 

 ططوات تحديد المطزن االفتراضي )الرئيسي(:
 (.F11ن ه  إلع ثوابت المجموعة ) -1
 نطتار صفحة عند اإلضافة. -2
 نطتار صفحة تعبئة الحركات الجديدة ونطتار المطزن االفتراضي. -3
صادرة وك لك المطزن االفتراضي نطتار صفحة اإلرساليات الجديدة ونحدد المطزن االفتراضي لإلرساليات ال -4

 لإلرساليات الواردة ثم استمر.

 
 

قامت الشركة بتحويل البضائع التالية إلع مطزن القاهرة إلع مطزن اإلسكندرية وقد است مها  مين مطزن رفح جميل  10/1
 راضي وكانت البضائع كما ي ي:

 .3بوصة عدد  29، ت فزيون 5بوصة عدد  16زيون ، ت ف5قدم عدد  11ثالجة 
 

 ططوات تسجيل إرسالية تحويل مطزني:
 يتم إصدار إرسالية صادر. -1



 يتم تحديد نوع اإلرسالية نقل. -2
 ننتقل إلع صفحة بيانات النقل. -3
 نحدد المطزن المحول من  ونحدد رقم المطزن المحول إلي . -4

 
 

 استطراج تقرير يوضح  رصدة المطازن لكل مطزن ع ع حدة: ططوات
 المطازن من  ع ع. -1
 التقارير. -2
 نطتار  رصدة مطازن األصنا . -3
 تظهر ناف ة بعنوان  رصدة مطازن األصنا . -4
 اعرض التقرير. -5

 
 



 
 

قدم لشركة الواحة الطضراء ل تبديل يتم إصدار إرسالية صادر نوع اإلرسالية نقل  11 رس ت الشركة ثالجة  مكور  10/1
 مع عدم تحديد المطزن المرسل الي .

 

 .1103قدم بدل المرس ة ل تبديل بموج  إرسالية  11است مت الشركة ثالجة  مكور  10/1
 يتم تسجيل إرسالية وارد نوع اإلرسالية نقل.

 
 مالحظة إرساليات النقل لطر  طارجي اير قاب   ل تحويل إلع فواتير

 

 الموازنات
برنامج األصيل ليس برنامج إلعداد الموازنة وإنما يقوم البرنامج بالرقابة ع ع الموازنة التي سب  إعدادها ومقارنة رصيد 

 الفع ي. الموازنة التقديري مع الرصيد
 مثال: قدرت الموازنة السنوية ل مصروفات كما ي ي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ططوات إدطال الموازنة وتسجي ها:
 يتم فتح الحسابات المتع قة بالموازنة ضمن دليل الحسابات. -1

 
 

 نراجع فهرس الحسابات بعد إدطال الحسابات ونق  ع ع الحسا  المراد إدطال الموازنة ل . -2
 .F9ندطل في الحسا  عن طري  مفتاي اإلدطال  و فتح  و  -3
 نطتار صفحة األرصدة والحركات. -4

 الرصيد التقديري البند

 3999 اإليجار

 10999 روات 

 199 دعاية وإعالن

 1299 نور وميا 

 5999 هات 



 
 

 .3999في حقل الرصيد التقديري نسجل قيمة الموازنة مثالً اإليجار مب غ  -5
 
 

 

 
توجد طريقة  طرى إلدطال الموازنات حيث يمكن ربط الرصيد التقديري ل حسابات مع األقسام والممولين 

 سيتم شرحها مع المقاوالت.

 
 
 

 تسجيل المصاري  وفواتير المصاري 
 باإليجار المقدم )راجع القيد االفتتاحي(.سجل قيد التسوية الجردية العكسي الطاص  10/1

 
 

 

 
هناك بعض القيود المحاسبية التي ال بد من تسجي ها بطريقة يدوية كقيود التسوية الجردية والقيود العكسية 

 الططاء.لاليرادات والمصروفات وقيود تصحيح ا

 
 

$ تشمل ضريبة المبيعات لشركة االتصاالت نقداً ع ماً 220سددت الشركة قيمة مصرو  الت فون والبالةة قيمت   10/1
 .40135بأن الفاتورة 



 
 

 ططوات تسجيل فاتورة المصاري :
 ن ه  إلع المشتريات  من  ع ع ونطتارمن القائمة المنسدلة  الفواتير  -1
 تظهر قائمة منسدلة فرعية نطتار منها إدطال فواتير مصاري  جديدة. -2
 تظهر ناف ة جديدة باسم فواتير المصاري  فاتورة جديدة. -3
نكمل تسجيل الحقول في الفاتورة من حيث رقمها وتاريطها واألسعار تشمل  م ال ففي حالة األسعار تشمل نجعل  -4

 مربع األسعار فعال  ما إ ا كانت األسعار ال تشمل فال يفعل.
 ( شركة اإلتصاالت.3في حقل الجهة نسجل رقم حسا  المورد من فهرس الموردين ) -5
 (  من فهرس الحسابات.59995رقم حسا  المصرو  ) ننقل إلع حقل رثم الحسا  ونسجل -6
 .340نحدد مب غ الفاتورة  -7
 نحدد كيفية السداد نقداً  و ع ع الحسا   و بشيكات. -0

 

 

 

 فواتير المصاري  مستند طارجي ال يشترط في  التس سل. -1
 عند تطزين فاتورة المصاري  يقوم البرنامج بتسجيل قيد محاسبي فقط. -2
إ ا تم تحديد طريقة سداد فاتورة المصاري  نقداً فإن البرنامج يسجل سند صر  في قائمة  -3

 بمب غ الفاتورة اإلجمالي.القبض والصر  
 

 

 
 

$ الضريبة 599والبالةة قيمتها  19333سددت مصرو  دعاية وإعالن لجريدة االهرام بموج  فاتورة رقم  29/1
 والفاتورة سددت نقداً.



 
 

يتم تسجيل الفاتورة بنفس طريقة فاتورة شركة االتصاالت ولكن نالحظ  ن المصرو  تجاوز مب غ الموازنة فيعطي 
 البرنامج رسالة تح ير.

 
 ططوات استطراج تقرير الموازنة:

 نطتار قائمة المحاسبة من  ع ع. -1
 تظهر قائمة منسدلة منها نطتار التقارير. -2
 تظهر قائمة منسدلة فرعية  نطتار منها مقارنة الموازنة مع  رصدة الحسابات.  -3
 تظهر ناف ة بعنوان مقارنة الموازنة مع  رصدة الحسابات اعرض التقرير. -4

 
 $ ال تطضع ل ضريبة.199والبالغ  12454ا  رقم سددت لمحافظة القاهرة قيمة فاتورة المي 21/1

مالحظة/ طريقة تسجيل المصرو  ال يطضع لنفس طريقة فواتير المصاري  األطرى مع فار   ن  يسجل في حقل نسبة 
%  ثناء تسجيل الفاتورة  و بإظهار عمود يطضع والنقر نقرا مزدوجا ل تحول من إشارة الصح 9الضريبة نسبة الضريبة 

 ل ع إشارة الحطأ الحمراء. الطضراء إ



 
 

 يترت  ع ع تسجيل الفاتورة السابقة القيد المحاسبي التالي وبدون ضريبة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسجٌل األصول الثابتة
 بإحدى طريقتين:يمكن تسجيل األصول الثابتة عن طري  البرنامج 

  والً: بواسطة فواتير المشتريات:
ع ماً بأن األسعار تشمل ضريبة  079اشترت الشركة مضطة هواء )آالت( من شركة النور التجارية بفاتورة رقم  22/1

 $ والفاتورة ع ع الحسا .5199القيمة المضافة بمب غ 
 الططوات:

 (.12991ت يتم فتح حسا  لألصل المشترى لفهرس الحسابات )اآلال -1



 و ثناء إضافة الصن  نحدد ما ي ي: 5999يتم إضافة صن  وهمي لفهرس األصنا  وليكن برقم  -2
( لكي يتم توجية 1ننتقل إلع صفحة بيانات المتاجرة ومقابل حسا  الشراء نسجل رقم حسا  المشتريات في الططوة رقم )

 ة.القيد ع ع حسا  اآلالت وليس المشتريات الموجود بثوابت المجموع

 
 

في صفحة بيانات  طرى يتم تحديد نوع الصن   صل و لك حتع ال يظهر الصن  ضمن بضاعة آطر المدة عندما يقوم 
 بجرد المطزون آلياً.

 

 
 

 يتم تسجيل فاتورة شراء كما سب  شرح  بالنسبة لالصنا . -3



 
 

 

 

عند مراجعة فهرس األصنا  يقوم البرنامج بإظهار صن  المضطة بتنسي  مميز بال ون األزر  ألن نوع  
  صل.

 يسجل بعد  لك يتم تسجيل فاتورة مشتريات من قائمة الفواتير كما سب  شرح .
 

 

 
 مالحظات ع ع تسجيل الفاتورة السابقة:

 سجل الطر  المدين من القيد حسا  اآلالت وليس حسا  المشتريات. -1

 
 

عندما يقوم البرنامج بجرد المطزون دفترياً يتم استبعاد صن  المضطة من بضاعة اطر المدة عند اعداد  -2
 الميزانية .

 
 ثانٌاً: تسجٌل األصول بواسطة فواتٌر المصارٌف:

$ تشمل  599والبالةة قيمتها  005اشترت المحالت جهاز حاسو  محمول من شركة النور بموج  فاتورة رقم  23/1
 الضريبة والفاتورة سددت نقداً.

 ( ونسجل فاتورة مصاري .12993يتم فتح ي/ لألصل ضمن دليل الحسابات )األجهزة

 
 



 
 

 
 

 خطوات احتساب االستهالك على األصول الثابتة:
 .12199يتم  ضافة حسا  جديد ضمن دليل الحسابات لمجمع إهالك اآلالت برقم 

 ننتقل إلع صفحة عالقات مع حسابات ونحدد ما ي ي:
 ثم نطتار صفحة ربط األصل ومجمع إهالك . 59999يتبع ل مصروفات 

 
 

  ي األصل المراد استهالك . 12991رتبط بالحسا  م



 %.19نسبة االستهالك 
 تصني  حسا  مجمع اإلهالك نحدد حسا  المصرو  المقابل ل مجمع  ي سيظهر في الحسابات الطتامية.

 حسا  مجمع ترحل إهالكات األصل إلع حسا   رباي وطسائر.
، طبيعة الحسا  مدين دائن ويحدد تصني  التدفقات النقدية بـ ننتقل إلع صفحة بيانات  طرى ويحدد نوع الحسا  ميزانية

 تشةي ي .

 
 

يالحظ  ن  عند تكوين الميزانية العمومية قام البرنامج بإعداد كش  الحتسا  اإلهالك، وقام بطري القيمة من قيمة األصل، 
 مصرو  اإلهالك في حسا  األرباي والطسائر.كما ظهر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسعار الصرف :
آال  دوالر لدى بنك العربي دينارسحبتها من الصندو  دوالر عندما كان  19999 ودعت الشركة مب غ يعادل  23/1في 

 دوالر. 1.4سعر الدينار يساوي 
 

 م تحديد عم ة الحسا  دينار.ويت 11293الططوات/ يتم فتح حسا  لبنك العربي دينار برقم 



 
 

 وألن العم ية السابقة بعم ة  جنبية فقبل تسجيل العم ية المالية نقوم بتسجيل  سعار العمالت.
 

 ططوات تسجيل  سعار العمالت:
 نطتار قائمة الم فات من  ع ع. -1
 نطتار  سعار العمالت. -2
 من القائمة المنسدلة الفرعية نطتار إدطال  سعار عمالت جديدة. -3
(، 1تظهر ناف ة بعنوان إدطال عمالت جديدة نسجل  سعار العمالت كما هو موضح بالشكل مقابل الدوالر ) -4

 1.4ومقابل الدينار 
 (.F12تطزين ) -5

 
 



 
 

 خطوات تسجٌل العملٌات بعملة أجنبٌة:
 ن ه  إلع القبض والصر  من  ع ع ونطتار إدطال سند صر  متعدد.

 تظهر ناف ة بعنوان سند صر  جديد.

 
 

، فنالحظ  ن  بمجر تحديد 19999بنك العربي دينار  ونحدد عم ة المستند دينار ونحدد المب غ  11293نحدد الحسا  
 كما هو موضح بالشكل التالي:1.4عم ة الحسا  دينار ظهر سعر العم ة، كما تم تسجي   بقائمة  سعار العمالت 

سجيل المستند سجل قيد محاسبي بطريقة إلكترونية كما ي ي بعم ة المجموعة كما سجل في طانة مب غ نالحظ  ن  بمجرد ت
 الحسا  ما يعادلها بعم ة الحسا  سواًء كانت مح ية  و  جنبية.

 

 
 

بنك العربي دينار وتحوي   إلع  دوالر وقامت المنشأة بسح  المب غ من1.30انطفض سعر صر  الدينار إلع  24/1
 الدوالر و عادت إيداع  بصندو  الدوالر.
 في  سعار العمالت كما سب  شرح . 1.30نقوم بتسجيل سعر العم ة ل دوالر بسعر 

 $.19999نسجل إيصال قبض متعدد بنفس طريقة تسجيل بمب غ 
 نالحظ  ن البرنامج قام بتسجيل القيد التالي بطريقة إلكترونية:

 



 
 

 599ولو قمنا بترصيد دفتر األستا  بعم ة المجموعة )العم ة المح ية( لوجدنا  ن هناك رصيد مدين لبنك ف سطين بمب غ 
 شيكل بالرام من وجود رصيد من الدوالرات يساوي صفر.

 9.91سعر الدوالرات بمب غ ه ا الرصيد عبارة عن فر  عم ة وهو طسارة انطفاض 
9.95  *19999  =199.$ 

 
 

 بينما عند ترصيد الحسا  بعم ة الحسا  )العم ة األجنبية( نجد  ن رصيد الحسا  = صفر.
 

 
 

 خطوات استخراج دفتر األستاذ بعملة أجنبٌة:

 
 

 نطتار قائمة المحاسبة من  ع ع. -1
 تظهر قائمة منسدلة نطتار منها التقارير. -2
 نطتار حسا  األستا  العام. -3



 (.11293تظهر ناف ة بعنوان حسا  األستا  العام تحدد رقم الحسا  ) -4
 ( عم ة الحسا .4نحدد عم ة التقرير في الناف ة في الططوة ) -5
 اعرض التقرير. -6

 
 خطوات احتساب فروق العملة على الحسابات:

 يتبع المصروفات  رباي وطسائر مدين. 59996يتم فتح حسا  فرو  عم ة مدينة رقم  -1

 
 

 ن ه  إلع قائمة المحاسبة من  ع ع. -2
 نطتار احتسا  فرو  العم ة ع ع الحسابات. -3
 تظهر ناف ة بعنوان احتسا  فرو  العم ة ع ع الحسابات ونحدد في الناف ة: -4
 رقم الحسا  بعم ة  جنبية المراد احتسا  فرو  العم ة ل  وهو بنك العربي دينار. -5
 (.1نحدد رقم حسا  فرو  العم ة في الططوة رقم ) -6
 استمر. -7

 

 
 

 .31/12/2911نالحظ  ن البرنامج يعطي رسالة  ن  سيسجل قيد محاسبي في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشٌكات:
 تنقسم الشيكات إلع قسمين وهما الشيكات الواردة والشيكات الصادرة.

تست مها الشركة من زبائنها سداداً ل مستح  ع يهم وتعتبر الحسابات المتع قة بالشيكات الواردة  صول الشيكات الواردة 
 متداولة وتصن  من حيث النشاط التدفقات النقدية كنشاط تشةي ي.

ت االصادرة بينما الشيكات الصادرة تصدرها الشركة لمورديها سداداً اللتزاماتهم تجاههم وتعتبر الحسابات المتع قة بالشيكا
 إلتزامات قصيرة األجل وتصن  من حيث النشاط التدفقات النقدية كنشاط تشةي ي.

يتم فتح حسا  لكل مرح ة يمكن  ن يمر بها الشيك الوارد وفيما ي ي المرح ة التي يمر بها الشيك الحسا  ال ي يمث ها ثم 
 المجموعة.يتم تثبيت الحسابات في صفحة البنوك والصندو  والشيكات ضمن ثوابت 

 

 المرح ة التي يمر بها الشيك صفحة بيانات  طرى عالقات صفحة بيانات عامة

1140
0 

1140 الشيكات الواردة
0 

 مدين فقط ميزانية عمومية
 

1140
1 

1140 حافظة الشيكات
0 

 مدين فقط ميزانية عمومية
 استالم الشيك الوارد

1149
2 

1140 حافظة الشيكات المرجعة
0 

 مدين فقط ميزانية عمومية
 إعادة الشيك من البنك ل منشأة

1141
0 

1140 شيكات برسم التحصيل العربي
0 

 مدين فقط ميزانية عمومية
 إرسال الشيك ل تحصيل

1141
1 

1140 شيكات مرجعة لدى العربي
0 

 مدين فقط ميزانية عمومية
 إرجاع الشيك في البنك

1142
0 

1140 شيكات برسم التحصيل اسالمي
0 

 مدين فقط ميزانية عمومية
 إرسال الشيك ل تحصيل

1142
1 

1140 شيكات مرجعة لدى االسالمي
0 

 مدين فقط ميزانية عمومية
 إرجاع الشيك في البنك

2140
0 

2100 الشيكات الصادرة
0 

 دائن فقط ميزانية عمومية
 

2140
1 

2140 شيكات برسم الدفع العربي
0 

 دائن فقط ميزانية عمومية
 كتابة الشيك الصادر

2140
2 

2140 شيكات برسم الدفع إسالمي
0 

 دائن فقط ميزانية عمومية
 كتابة الشيك الصادر

 

 



 
 

 من أٌن ٌتم تسجٌل الشٌكات الواردة أو الصادرة؟
من قائمة يتم تسجيل الشيكات الواردة من قائمة القبض والصر  إصدار إيصال قبض بينما يتم تسجيل الشيكات الصادرة 

 القبض والصر  إصدار سند صر  جديد.

 
 لماذا ٌتم تسجٌل الشٌك من قائمة القبض والصرف ولٌس من قائمة الشٌكات؟

ألن الشيك يعتبر  داة وفاء ويعتبر نقدية لحظة إستالمة  و إصدارة وبالتالي نحتاج إلع مستند يؤيد عم ية التحصيل  و 
 السداد.

 
 $ بموج  الشيكات التالية:5999 مين مب غ حص ت الشركة من سعيد  25/1في 

 مب غ الشيك تاريخ االستحقا  رقم الشيك

059 26/1/2911 1999 

051 27/1/2911 2599 

052 20/1/2911 1599 
 

 لتسجيل الشيكات اعال  يتم اصدار ايصال قبض كما هو موضح بالشكل ..

 
 

 ونتيجة لتسجيل ايصال القبض يسجل البرنامج القيد التالي في دفتر اليومية :

 
 
 
 

 لشركة مسعود التجارٌة 831تم تجٌٌر الشٌك رقم  13/3
 خطوات تجٌٌر شٌك من الشٌكات الواردة:



 
 

 ن ه  إلع قائمة الشيكات من  ع ع. -1
 نطتار الشيكات الواردة الموجودة في حافظة الشيكات. -2
 نق  ع ع الشيك المراد تجيير . -3

 
 

 (.F4ننقر ع ع مفتاي تحويل حالة الشيك ) -4
 تظهر قائمة بالطيارات الممكنة نطتار منها تجيير الشيك. -5
وهو تظهر ناف ة تحويل الشيك في حقل الحسا  الجديد نطتار رقم المورد من فهرس الموردين   -6

 حسا  شركة مسعود حيث يتم تةيير رقم الحسا  إلع رقم المورد.

 
 استمر. -7

 
 ن ه  إلع الشيكات الواردة المجيرة ل ةير ، 052مالحظة/ لمراجعة الشيك المجير رقم 

 كما ان البرنامج سجل القيد التالي في دفتر اليومية. 



 
 

 وإضافته للحساب الجاري فوراً لدى العربً كما قام البرنامج بتسجٌل القٌد التالً: 838تم تحصٌل الشٌك رقم  13/3

 
 خطوات تحصٌل شٌك فوراً:

 ن ه  إلع قائمة الشيكات من  ع ع. -1
 نطتار الشيكات الواردة الموجودة في حافظة الشيكات. -2
 نق  ع ع الشيك المراد تحصي  . -3
 (.F4ننقر ع ع مفتاي تحويل حالة الشيك ) -4
 تظهر قائمة بعدة طيارات نطتار منها صر  الشيك. -5
 .11291تظهر ناف ة تحويل حالة الشيك مسجل بها رقم البنك العربي  -6
 استمر. -7

 
 

يطتفي من قائمة حافظة الشيكات ويمكن مراجعت  في قائمة الشيكات الواردة  059/ الشيك رقم مالحظة 
 المصروفة في البنك.

 
 كما قام البرنامج بتسجيل القيد التالي إلكترونياً.

 
 

 لدى بنك العربً للتحصٌل. 833قم تم إٌداع الشٌك ر 14/3
 

 خطوات إٌداع الشٌك للتحصٌل:
 ن ه  إلع قائمة الشيكات من  ع ع. .1
 نطتار الشيكات الواردة الموجودة في حافظة الشيكات. .2
 نق  ع ع الشيك المراد إرسال  ل تحصيل. .3
 (.F4ننقر ع ع مفتاي تحويل حالة الشيك ) .4
 إيداع الشيك بالبنك ل تحصيل.تظهر قائمة بعدة طيارات نطتار منها  .5
 .11491تظهر ناف ة مسجل بها رقم حسا  شيكات برسم التحصيل العربي  .6



 استمر. .7

 
  

يطتفي من قائمة حافظة الشيكات ويمكن مراجعت  في قائمة الشيكات الواردة  051مالحظة/ الشيك رقم 
 الموجودة في البنك تحت التحصيل.

 
 كما قام البرنامج بتسجيل القيد التالي إلكترونياً:

 
 

 تم تحصيل الشيك المرسل ل تحصيل وإضافت  ل حسا  الجاري. 27/1
 خطوات تحصٌل الشٌك المرسل للتحصٌل وإضافته للحساب الجاري:

 ن ه  إلع قائمة الشيكات من  ع ع. .1
 ودة في البنك تحت التحصيل.الشيكات الواردة الموج .2
 نق  ع ع الشيك المراد إرسال  ل تحصيل. .3
 (.F4ننقر ع ع مفتاي تحويل حالة الشيك ) .4
 تظهر قائمة بعدة طيارات نطتار منها صر  الشيك. .5

 
 

 .11291تظهر ناف ة مسجل بها رقم حسا  بنك العربي  .6
 إستمـر. .7

 
يطتفي من قائمة شيكات في البنك تحت التحصيل ويمكن مراجعت  في قائمة الشيكات  051قم مالحظة/ الشيك ر

 الواردة المصروفة في البنك كما قام البرنامج بتسجيل القيد التالي إلكترونياً.



 
 

$ تشمل ضرٌبة المبٌعات 088بسعر  1قدم عدد  33باعت الشركة إلى خلٌل صادق ثالجة أمكور  18/3
 للثالجة الواحدة والفاتورة حصلت بموجب الشٌكات التالٌة:

 

 مب غ الشيك تاريخ االستحقا  رقم الشيك

262 20/1/2911 599 

263 39/1/2911 699 

264 31/1/2911 1999 
 

 خطوات تسجٌل بٌع الفاتورة بشٌكات:
 كما سب  شرح  حتع نصل إلع كيفية التسديد.نسجل الفاتورة  -1
 نطتار إيصال قبض في  ع ع نمو ج تسجيل الفاتورة. -2
 يظهر إيصال قبض نسجل الشيكات كما سب  شرح . -3
 بعد تسجيل الشيكات نرجع إلع الفاتورة ونقوم بتطزين الفاتورة واإليصال معاً. -4

 
 

 
 

 لشركة مسعود التجارٌة. 142تم تجٌٌر الشٌك رقم  18/3
 انظر ططوات تجيير الشيك.

 

 لدى بنك العربً للتحصٌل. 141، 141تم إٌداع الشٌكٌن رقم  18/3
 انظر ططوات إيداع شيكات بالبنك ل تحصيل.

 

وإضافته للحساب الجاري كما قام البنك بخصم عمولة تحصٌل شٌك  141تحصٌل الشٌك رقم  تم 12/3
 $.3بلغت

 

 خطوات تحصٌل الشٌك بعمولة:
 نقوم بتنفي  ططوات تحصيل الشيك كما سب  شرحها حتع نصل إلع الناف ة المسجل بها تاريخ التحويل. -1
 (.59997المدين نسجل رقم حسا  عموالت بنكية )في حقل العمولة  -2



 (.11291في حقل حسا  العمولة الدائن نسجل رقم حسا  البنك ) -3
 (.1في حقل مب غ العمولة نسجل مب غ العمولة ) -4

 
 

 
 

 اٌة رصٌد خلٌل صادق وقام البنك لعدم كف 141أعاد البنك الشٌك رقم  12/3
 خطوات إرجاع شٌك وارد:

 ن ه  إلع الشيكات الواردة المصروفة. -1
 نق  ع ع الشيك المعاد في البنك. -2
 (.F4ننقر ع ع مفتاي تحويل حالة الشيك ) -3
 تظهر قائمة بطيار وحيد وهو شيك مرجع. -4

 
 

 تظهر ناف ة تاريخ التحويل. -5
 إستمر. -6

 
 

 من البنك إلى المنشؤة نذهب إلى الشٌكات الواردة المصروفة. 141تم إعادة الشٌك رقم  18/3
 

 خطوات إرجاع الشٌك إلى المنشؤة:
 ن ه  إلع قائمة الشيكات من  ع ع. -1
 ن ه  إلع الشيكات الواردة المرجعة و ما زالت في البنك. -2
 نق  ع ع الشيك المراد إرجاع  ل منشأة. -3
 (.F4ننقر ع ع مفتاي تحويل حالة الشيك ) -4



 صر ( نطتار سح .-إيداع-تظهر قائمة بطيار بعدة طيارات )سح  -5
 استمر. -6

 
 

 مالحظة/ يمكن إعادة إيداع الشيك  و صرف  فوراً.
 

 
 

ولمراجعة الشيك الساب  ن ه  إلع الشيكات الواردة المرجعة كما يمكن إعادة إيداع   و صرف   و تجيير  
 لصاح  الشيك األص ي فقط.

 

 الشٌكات الصادرة
 $ بموج  الشيكين التاليين المسحوبين ع ع بنك العربي.19999سددت لشركة مسعود مب غ  39/1
 

 مب غ الشيك تاريخ االستحقا  رقم الشيك

7 31/1/2911 4999 

0 1/2/2911 6999 

 
 خطوات تسجٌل إصدار الشٌكات الصادرة:

 ن ه  إلع قائمة القبض والصر . -1
 إصدار سند صر  جديد. -2
 نسجل الشيكات الصادرة بنفس طريقة تسجيل الشيكات الواردة. -3

 
 

 يقوم البرنامج بتسجيل القيد التالي. -4
 

 
 

 من الحساب الجاري للبنك. 0تم خصم )صرف( الشٌك رقم  13/3
 

 خطوات خصم )صرف( الشٌك:
 ن ه  إلع قائمة الشيكات من  ع ع -1
 ن ه  إلع الشيكات الصادرة ولم تسح  بعد من حسا  البنك. -2



 
 صرف   و طصم . نق  ع ع الشيك المراد -3
 (.F4ننقر ع ع مفتاي تحويل حالة الشيك ) -4
 تظهر قائمة نطتار منها صر  الشيك. -5
 تظهر ناف ة تاريخ التحويل ننقر استمر  سفل الناف ة. -6

 
 

 فعند مراجعة قيود المحاسبة نجد  ن البرنامج سجل القيد التالي إلكترونياً.

 
 

 ولمراجعة الشيك الساب  ن ه  إلع الشيكات الصادرة المسحوبة من البنك.

 
 ألسباب فنٌة. 0أعاد البنك الشٌك رقم  3/1

 
 خطوات إرجاع الشٌك الصادر:

 ن ه  إلع قائمة الشيكات من  ع ع -1
 ن ه  إلع الشيكات الصادرة المسحوبة من الحسا . -2
 المراد إرجاع .نق  ع ع الشيك  -3
 (.F4نطتار تحويل حالة الشيك ) -4
 نطتار إرجاع الشيك. -5
 تظهر ناف ة تاريخ التحويل ثم استمر. -6

 
 

 نالحظ  ن البرنامج سجل القيد التالي:



 
 

كما يعود الشيك إلع الشيكات الصادرة ولم تسح  من مالحظة/ قيد إرجاع الشيك الصادر عكس قيد الصر  
 البنك.

 
 وتسلٌمه لشركة مسعود. 0تم إلغاء الشٌك رقم  3/1
 
 
 

 خطوات إلغاء الشٌك الصادر:
 ن ه  إلع قائمة الشيكات من  ع ع -1
 ن ه  إلع الشيكات الصادرة ولم تسح  من البنك. -2
 المراد إلةاؤ . 7نق  ع ع الشيك رقم  -3
 (.F4الشيك ) نطتار تحويل حالة -4
 تظهر قائمة بعدة طيارات نطتار منها طيار سح  الشيك. -5
تظهر ناف ة تاريخ التحويل ننقر ع ع مفتاي استمر حيث نتحول من فهرس الحسابات إلع فهرس  -6

 الموردين الطتيار المورد .

 
 

 
 

مالحظة/ قيد سح  الشيك عكس قيد إصدار الشيكات الصادرة وتتم مراجعت  ضمن الشيكات 
 الصادرة المرجعة.

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المإسسات الخدمٌة

الطدمية هي التي تقدم  عمال وطدمات تتط   فيمن يقدمها مهارات عالية من التطصص والتدري  المنشآت 
والتطصص قد يحتاج إلع مؤهالت ع مية و كاديمية فيمن يقدمها ويبيع الطدمة، كما  ن من يزاول ه   المهن قد 

 يحتاج بعد التأهيل الع مي إلع تدري  عم ي.
ادات اإلطباء ومكات  الهندسة والمحاماة والمحاسبة وه   المهن يشترط فيمن ومن  مث ة ه   المنشآت الطدمية عي

يمارسها  ن يكون مؤهل ع مياً وعم ياً وتمتاز ه   المهن بأنها ال تبيع بضائع بل تبيع طدمات والتي يط   ع يها 
 البعض األتعا .

يباً كافياً لممارسة المهنة دون وع ع شاك تها المهن الحرفية التي يشترط فيمن يمارسها  ن يكون ت قع تدر
 الحصول ع ع مؤهل  كاديمي.

 ويمكن  ن نقارن بين محالت بيع البضائع ومحالت بيع الطدمات:
 محالت بيع الطدمات محالت بيع البضائع وج  المقارنة

 تعتبر عمل تجاري تعتبر عمل تجاري قانوناً 

 ربحي ربحي من حيث الهد 

 طاضعة لضريبة الدطل طاضعة لضريبة الدطل الدطل ضريبة

 مك فة بتحصيل الضريبة مك فة بتحصيل الضريبة ضريبة المبيعات

 ال يوجد مطازن االباً  يوجد مطازن المطازن

 حسابات األتعا  )إيراد الطدمة( مشتريات ومبيعات والمردودات الحسابات

 ميزانية –إيرادات ومصروفات  ميزانية – رباي وطسائر  –متاجرة  الحسابات الطتامية

 فهرس –تقارير  –مستندات  –دفاتر  فهرس –تقارير  –مستندات  –دفاتر  النظام المحاسبي

 النقدي  و المعدل االباً  االستحقا  األساس المستطدم

 القوائم عدا المطازنجميع  جميع القوائم استطدام البرنامج

من المقارنة السابقة نجد  ن جميع ما سب  شرح  في المنشأة التجارية ينطب  ع ع المنشأة الطدمية من حيث دليل 
واستهالكها والمحاسبة عن الحسابات وقيود المحاسبة وموضوع ضريبة الدطل وتسجيل مشتريات األصول 

 سعار الصر  وفواتير المصاري  والموازنات والحسابات الطتامية والشيكات ... إلخ. و لكن الفر  قد ال 
 تستطدم قائمة المطازن .

 
افتتحت الشركة قسم للصٌانة وقامت بتصلٌح إحدى الثالجات للعمٌل عبد المجٌد صالح وأصدرت فاتورة  3/1

 الضرٌبة والفاتورة حصلت نقداً.$ ال تشمل 388بمبلغ 
 

 نضي  حسا  العميل عبد المجيد صالي  ضمن فهرس العمالء 
 نفتح حسا  لإليراد ضمن فهرس الحسابات:

 صفحة بٌانات أخرى عالقات صفحة بٌانات عامة

 طبيعة الحسا  نوع الحسا  يتبع اسم الحسا  رقم الحسا 

 دائن فقط  رباي وطسائر 69999 الصيانة تعا   69994

 
 خطوات إصدار فاتورة خدمة جدٌدة:



 
 

ن ه  إلع المبيعات  من  ع ع ونطتار من القائمة المنسدلة الفواتير تظهر قائمة منسبدلة فرعيبة نطتبار منهبا إصبدار فبواتير 
 طدمة جديدة. تظهر ناف ة جديدة باسم فاتورة طدمة فاتورة جديدة.

نكمل تسجيل الحقول في الفاتورة من حيث تاريطها واألسعار تشبمل  م ال ففبي حالبة األسبعار تشبمل نجعبل مرببع األسبعار 
 فعال.

 ( عبدالمجيد صالي.3في حقل الزبون نسجل رقم حسا  العميل من فهرس العمالء )
 (  تعا  الصيانة.69994ننتقل إلع حقل رقم الحسا  ونسجل رقم  من فهرس الحسابات)

( ثم نحدد كيفية التسديد إمبا ع بع الحسبا   و 199( وفي حقل السعر نسجل سعر الوحدة )1في حقل الكمية نسجل الكمية )
 نقداً  و بشيكات.

البرنامج يسجل الفاتورة ع ع الحسا  إ   ن األصل في العم يات التجارية  نها آج ة ولكي نحول الفاتورة نقداً ننقل المؤشر 
 ط ع ع مفتاي المسافة من لوحة المفاتيح.إلع حقل نقداً ونضة

 

 مالحظات على إصدار فاتورة الخدمة:
يقوم البرنامج ت قائياً بحسا  القيمة األساسية ومب غ الضريبة والقيمة اإلجمالية ل فاتورة ومن ثم بكتاببة القيبد المحاسببي عنبد 

 مراجعة دفتر اليومية ويكون بالشكل التالي:
 

 
من عبد المجيد صالي ألن الفاتورة نقداً يمكن مراجعت  في قائمة القبض  114.5قام البرنامج بتسجيل سند قبض بمب غ 

 والصر 
 
 
 
 
 

 المنشآت التجارٌة الخدمٌة
 بعض المنشآت تبيع البضائع كما تقوم ببيع الطدمات في نفس الوقت وفي ه   الحالة.

 ة وطدمة في آن واحد يتم إضافة صن  وهمي في المطازن و ثناء إضافة الصن  نحدد ما ي ي:وإلصدار فاتورة بيع بضاع



 .69994يتم فتح حسا  لألتعا  لفهرس الحسابات  -1
 باسم إيراد الصيانة. 6999يتم إضافة صن  جديد وليكن برقم  -2
 .69994تعا   ثناء إضافة الصن  نسجل مقابل حسا  البيع في صفحة بيانات المتاجرة رقم حسا  األ  -3

 
 ننتقل لصفحة بيانات  طرى  ثناء إضافة الصن  و نحدد نوع الصن  )طدمة(. -4

 
 

 نقوم بإصدار فاتورة بيع بكل من البضاعة والطدمة. -5
 

$ للواحدة كما قامت بتصلٌح 088بسعر   3قدم عدد  33باعت الشركة لعبد المجٌد صالح ثالجة أمكور  1/1
بضاعة والخدمة $ ، واألسعار تشمل الضرٌبة وأصدرت فاتورة واحدة بكل من ال112إحدى الثالجات بمبلغ 

 والفاتورة على الحساب.
لتسجيل ه   العم ية يتم اصدار فاتورة بيع بكل من صن  الثالجة وصن  الطدمة ويقوم البرنامج نتيجة لتطزين 

 فاتورة البيع بتسجيل القيد المحاسبي التالي الكترونياً: 

 
 ٌبة المبٌعات(كشف اإلٌرادات والمصروفات )ضر

عند إعداد كش  ضريبة المبيعات ال حاجة إلعادة تسجيل فواتير المبيعات والمشتريات ألنها سب  تسجي ها 
 ألاراض الحسابات والمطازن.

 
 خطوات جعل البرنامج جاهز لتسجٌل كشف اإلٌرادات والمصروفات:

 (.21292يتم إضافة حسا  ضريبة المبيعات المستحقة )سب  فتح   -1
لع ثوابت المجموعة وضمن حسابات الضرائ  مقابل ضريبة المبيعات المستحقة نسجل رقم ن ه  إ -2

 الحسا  في الططوة رقم ثم استمر.



 
 

 خطوات تسجٌل كشف إٌرادات ومصروفات جدٌد:

 

 
كشبوفات اإليبرادات والمصبروفات  الوصول إلع ناف ة إضافة كش  جديد من طالل قائمة  طتيبارات  طبرى يمكن 
   إضافة كش  جديد فتظهر ناف ة اإليرادات والمصروفات 

فتظهبر نافب ة اإليبرادات والمصبروفات  اإليرادات والمصروفات فالنقر ع ي زر " كش  جديد "  بيانات  طرى 

ت قائياً. 31/1روفات مسجل بها تاريخ الكش  اإليرادات والمص 

 
 

و لمراجعة الفواتير الداط ة بالكش   ثناء عم ية التجهيز ننقر نقراً مزدوجاً ع ع المب غ  سفل المبيعات مثالً  
  و المشتريات  و المصروفات.

ل بعض فواتير المشتريات والمصروفات من الكش  الحالي كما يمكن البرنامج المستطدم من استبعاد وتأجي
 إ ا كان القانون يسمح ب لك بالوقو  ع ع الفاتورة المراد الفاتورة تأجي ها لألشهر التالية ثم:

ننقر ع ع مفتاي حجز الفاتورة فيتةير الطط بالفاتورة إلع مائل باإلضافة إلع تةير لونها ل ون  -  
 الزهري.

 حتع نصل إلع المب غ المناس  ل دفع ونسبة الربح المط وبة بالتقرير. ونستمر بحجز الفواتير -  



 استمر. -ج 
 ننقر ع ع مفتاي تسجيل التقرير الجديد في الشكل قبل الساب  وبمجرد تسجيل الكش  -د 

 
 

 قام البرنامج بتسجيل القيد المحاسبي التالي: 
 

 
 خطوات سداد ضرٌبة المبٌعات:

 تم سداد ضرٌبة المبٌعات عن شهر ٌناٌر. 4/1
 نطتار قائمة القبض والصر  ونطتار منها إصدار سند صر  متعدد. -1
 نطتار رقم حسا  ضريبة المبيعات المستحقة من فهرس الحسابات. -2
 وهو ما تم تحديد  نتيجة إلعداد الكش . 030.42نحدد المب غ المسدد في حقل المب غ المدفوع نقداً  -3

 
 خطوات طباعة الكشف الدوري:

 ر.بعد تطزين الكش  عن الشه -1
 (.F2ننقر ع ع زر طباعة في  ع ع الناف ة ) -2
 يظهر إيصال الدفع )الكش  الدوري(. -3

 
 

 2911/ يناير 1الضريبة المضافة رقم كش   البيان

 التاريخ دائن مدين اسم الحسا  رقم الحسا 

  1046 ضريبة المبيعات 11091
31/1 

 1046  ضريبة المبيعات المستحقة 21292



 تقارٌر اإلٌرادات والمصروفات

 
 

من القائمة المنسدلة  يمكن طباعة تقارير االيرادات والمصروفات من القوائم المنسدلة نطتار اطتيارات اطرى 
 .تقارير االيرادات والمصروفات نطتار كشوفات االيرادات والمصروفات 

مصروفات لتحديد قيمة ضريبة المبيعات )القيمة هو عبارة عن طباعة كش  بفواتير المتع قة باإليرادات وال
المضافة( الواجبة الدفع ل دولة ويتم إطتيار نوع التقرير إما التصمم العام  و الطاص بالدولة وعندها يمكن التحكم 

 -بطريقة إظهار الفواتير بالكش  حس  تحديد المط و  من طالل تفعيل الطيارات التالية:
فواتير من مبيعات ومرجع مبيعات وطدمات وإشعارات دائنة ومشتريات مرجع طيار جميع الفواتير ي كل ال

 مشتريات ومصاري  وإشعارات مدينة حس  تاريطها والمتع قة بشهر التقرير
مرجع البيع لطباعة الفواتير والتي تحدد صافي الضريبة المحص ة ل دولة  – ما طيار إجمالي البيع فواتير البيع 

 من عمالء المؤسسة.
مرجع الشراء لطباعة الفواتير والتي تحدد صافي ضريبة المبيعات  –إجمالي الشراءالبيع فواتيرالشراء  ما

 المسددة ل دولة عن طري  الموردين. 
 مرجع الشراء لطباعة الفواتير والتي تحدد مجموع ضريبة المبيعات الدائنة. – ما إجمالي البيع فواتير البيع 
 مرجع البيع لطباعة الفواتير والتي تحدد مجموع ضريبة المبيعات المدينة. –تريات  ما إجمالي البيع فواتير المش

 ما جميع الفواتير مطتصر فهو كش  بجميع التقارير يوضح مجموع اإليرادات وضريبتها و مجموع 
 المصاري  وضريبتها وقيمة المب غ ل دفع  ولإلرجاع.

قم الحسا   و رقم الفاتورة  و رقم الدفتر  و التاريخ  و كما يمكن تحديد محددات الترشيح الطاص بالتقرير كر
 حس  رقم الكش .

 
 مالحظة

عند إعداد كش  اإليرادات والمصروفات ل شهر التالي نتبع نفس ططوات إعداد التقرير كما سب  شرح  مع 
ة فواتير مالحظة  ن  يمكن إدطال فواتير المشتريات  و المصاري  المؤج ة من الشهر الساب ، فعند مراجع

المشتريات نالحظ  ن فواتير الشراء المؤج ة من الشهر الساب  قد ظهرت ضمن فواتير الشراء ل شهر التالي، 
ولكنها ما زالت مؤج ة فيمكن إدطالها بالتقرير بالوقو  ع ع الفاتورة المؤج ة ثم ننقر ع ع مفتاي إلةاء حجز 

 الفاتورة ثم استمر.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كشف الرواتب واألجور
 خطوات جعل البرنامج جاهز لتسجٌل كشف الرواتب واألجور:

 (.21293يتم إضافة حسا  ضريبة الدطل استقطاعات )سب  فتح   -1
 (.59992يتم فتح حسا  ل روات  ضمن دليل الحسابات )سب  فتح   -2
ة عدم التسديد يتم إضافة حسا  روات  مستحقة ضمن دليل الحسابات، و لك لتسجيل المرت  في حال -3

 النقدي ويثبت في ثوابت المجموعة مقابل حسا  الموظفين.
 

 شيكل جديد دائن فقط ميزانية عمومية 21999 مصروفات مستحقة 21599

 شيكل جديد دائن فقط ميزانية عمومية 21599 روات  مستحقة 21591
 

ن ه  إلع ثوابت المجموعة وضمن حسابات الضرائ  مقابل ضريبة الدطل استقطاعات نسجل رقم  -4
مقابل حسا  روات  الموظفين  2كما نسجل رقم حسا  الروات  في الططوة  1الحسا  في الططوة 

مقابل حسا   3ضمن صفحة حسابات  طرى كما نسجل رقم حسا  روات  مستحقة في الططوة 
 الموظفين.

 

 إضافة حساب لفهرس الموظفٌن:خطوات 
 خطوات إضافة موظف جدٌد نتبع الخطوات التالٌة:

 

 



 
 

 إضافة موظ  جديد. الموظفين/المسوقين/السائقين قائمة اطتيارات  طرى 
  و من طالل القوائم الجدولية

 (.Ctrl + Ins)الضةط في لوحة المفاتيح ع ع  إضافة  و االموظفين بيانات  طرى 
 الموظ  واسبم  ثبم ننتقبل إلبع صبفحة بيانبات الموظب  وتسبجل التفاصبيل الطاصبة ببالموظ  بعد تسجل رقم

والتي تؤط  بعين االعتبار عند إدطال إعداد كش  الروات  واألجور  ولتحديد الضريبة المستحقة ع بع الموظب  
ي حقبل الحسبا  ثم ننتقل إلع صفحة األرصدة والحركات وف كمب غ ل رات  و عدد األوالد ، واإليجار الشهري

 (.21591نسجل رقم حسا  المدينين من الفهرس الرئيسي )

 
 

 صفحة بٌانات الموظف صفحة بٌانات عامة

 األعباء الرات  الوظيفة اسم الحسا  رقم الحسا 

 3م +  5999 مدير محمد صالي 1

 2م +  4999 محاس  طالد  حمد 2
 

 خطوات تسجٌل كشف الرواتب واألجور:
فتظهببر قائمبة منسببدلة  يبتم إضبافة كشببوفات الرواتب  واألجبور مببن القبوائم المنسبدلة باطتيببار اطتيبارات اطبرى

 فتظهر قائمة متفرعة نطتار منها  ضافة كش  روات  جديد.  نطتار منها إضافة كشوفات الروات  واألجور



الحركبات  كما يمكن الوصول إلع ناف ة إضافة كشبوفات الرواتب  واألجبور مبن طبالل صبفحة بيانبات  طبرى 
ننقر ع بع زر  فيظهر جدول بعنوان الروات  واألجور / مراجعة الكشو   نطتار زر "الروات  واألجور" 

 " معاً. Ctrl + Insertحة المفاتيح بالنقر ع ع المفتاحين "إضافة،  و بإستطدام لو
في جميبع الحباالت تظهبر نافب ة بعنبوان الرواتب  واألجور/كشب  جديبد، حيبث يبتم إدطبال البيانبات المط وببة فبي 

 الناف ة وفيما ي ي إدطال مثال إلدطال الموظفين السابقين.
 

 نالحظ  ن  سجل القيد التالي:

 
 

 
 
 
 

 تقرٌر المرتبات

 
 

من ثم  يمكن طباعة كش  م طص عن الروات  واألجور من القوائم المنسدلة نطتار اطتيارات اطرى 
 كش  م طص عن الروات  واألجور وفيما ي ي شري له   الناف ة. كشوفات الروات  

 
 كشف ملخص عن الرواتب واألجور

 
 

يمكن طباعة عدة  نواع من الكش  الم طص عن الروات  واألجور فالكش  المطتصر يطبع جدول ببيان 
كشوفات الروات  واألجور لكل شهر رقم كش  الروات  وتاريط  وبإجمالي الروات  األساسية لكل شهر 

وإجمالي الرات  ل دفع و وإجمالي المب غ المدفوع،  ما الكش  التفصي ي فيطبع كل وإجمالي الضريبة المستقطعة 
كش  شهري في صفحة بحيث تظهر  سماء جميع الموظفين في ه   الصفحة  ومقدار الرات  لكل موظ  
 .ومقدار الضريبة المستقطعة من  اما متتالي فطباعة جميع الكشو  بنفس الصفحة حتع ولو كانت ألشهر مطت فة

 
 كما ٌمكن طباعة الكشف المرتبات بطرٌقة أخرى:

 

 بعد تطزين الكش  عن الشهر. -1
 (.F2ننقر ع ع زر طباعة الكش  في  ع ع الناف ة ) -2
 يظهر كش  المرتبات نسطة ل شركة ونسطة لدائرة الضريبة. -3

 

 مالحظة : انظر الي الصورة في تسجيل الكش .
 خطوات سداد ضرٌبة المرتبات:



 ة المرتبات عن شهر ٌناٌر.تم سداد ضرٌب 0/1
 القبض والصر  ونطتار منها إصدار سند صر  متعدد جديد. -1
 (.21293نحدد رقم حسا  ضريبة الدطل استقطاعات ) -2
 وهو ما ظهر بالكش . 146.67نحدد المب غ المسدد في حقل المب غ المدفوع نقداً  -3

 
 خطوات تسجٌل الكشف لثانً مرة:

 اطتيارات  طرى. -1
 مراجعة كش  المرتبات واألجور. -2
 نق  ع ع الكش  المراد تكرار . -3
 ننقر ع ع مفتاي كرر كش  الروات  واألجور. -4
 يمكن إضافة اسم جديد ل كش   و ح   اسم من الكش . -5

 مالحظة : انظر الي الصورة في تسجيل الكش .
 

 الشركات الصناعٌة
ااز مح ي ع ماً بأن الفرن يسته ك من المواد  افتتحت الشركة قسم لتصنيع الةازات وقررت إنتاج فرن 1/3

 .1، مفتاي ااز عدد 4كي و حديد صاج، عجل عدد  19الطام ما ي ي 

 
 

 ٌتم فتح األصناف التالٌة فً المخازن للمواد الخام والمواد تامة الصنع وأثناء إضافة الصنف نحدد ما ٌلً:
 صفحة بٌانات المتاجرة صفحة بٌانات عامة

 حساب الشراء حساب البٌع الوحدة اسم الصنف رقم الصنف
بضاعة آخر 

 المدة

 11692 79991  كي و حديد صاج 0999

 11692 71991  عدد عجل 0991

 11692 79991  عدد مفتاي ااز 0992

 11693 - 69991 عدد فرن ااز مح ي 0999

1999 
 11ثالجة  مكور 

 قدم
 11691 49991 69991 عدد

 وفي ما ي ي مثال ع ع صن  البضاعة تامة الصنع في صفحة بيانات المتاجرة.
 
علماً بؤن األسعار تشمل  222من شركة النور بموجب الفاتورة اشترت المحالت المواد الخام التالٌة  3/1

مفتاح غاز سعر  388$، 8.13عجل سعر العجل  388$، 1888طن حدٌد سعر الطن  3ضرٌبة المبٌعات
 مسحوب على البنك العربً. 33/1/1833ٌستحق ٌوم  11$ والفاتورة سددت بموجب الشٌك رقم 3المفتاح 



 
 

 
نسجل فاتورة شراء المواد الطام كما نسجل البضائع المشتراة بقصد إعادة البيع ونتيجة تسجيل الفاتورة ينتج القيد 

 التالي:
 

 
 

 خطوات إضافة معادلة التصنٌع:

 
 

 إضافة األصنا  من المواد الطام الداط ة في إنتاج الصن  تام الصنع. -1
 إضافة الصن  تام الصنع. -2



 فرن ااز مح ي(. 0999نراجع فهرس األصنا  وندطل في الصن  المراد إنتاج  ) -3
 نطتار صفحة معادلة التصنيع. -4
 وحدة واحدة من المادة تامة الصنع.نسجل المواد الطام الداط ة والكمية الالزمة إلنتاج  -5

 

 .48تم إنتاج فرن غاز محلً عدد  1/1

 
 خطوات تسجٌل تقرٌر اإلنتاج:

 
 نطتار قائمة المطازن من  ع ع. -1
 تظهر قائمة منسدلة نطتار منها إضافة حركات مطزنية جيدة. -2
 تظهر ناف ة بعنوان حركة جديدة: -3
 ريخ.نحدد التا -4
 نحدد نوع الحركة تصنيع )عند تحويل المواد الطام لمواد تامة الصنع(. -5
 ننتقل إلع حقل بيان الحركة ونحدد مثالً تصنيع فرن ااز مح ي. -6
 .69( والكمية المنتجة 0999نسجل رقم الصن  تام الصنع ) -7
التصببنيع  ننتقببل إلببع سببطر جديببد نالحببظ  نبب  ظهببرت المببواد الطببام الداط ببة فببي اإلنتبباج حسبب  معادلببة -0

 بالسال .
 نطتار تطزين من  سفل الناف ة ثم تطزين من  ع ع الناف ة. -0

 تظهر ناف ة هل  نت متأكد من تسجيل الحركة الجديدة نعم. -19
 

 ططوات تحميل رات  عامل ع ع حسا  االجور
 إضافة موظ  جديد. الموظفين/المسوقين/السائقين قائمة اطتيارات  طرى 

 القوائم الجدولية و من طالل 
 (.Ctrl + Ins)الضةط في لوحة المفاتيح ع ع  إضافة  و االموظفين بيانات  طرى 

  بعد تسجل رقم الموظ  واسبم  ثبم ننتقبل إلبع صبفحة بيانبات الموظب  وتسبجل التفاصبيل الطاصبة ببالموظ
بة المستحقة ع بع الموظب  والتي تؤط  بعين االعتبار عند إدطال إعداد كش  الروات  واألجور  ولتحديد الضري

 ونحدد حسا  االجور كما في الصورة التالية : كمب غ ل رات  و عدد األوالد ، واإليجار الشهري



 
 

ثم ننتقل إلع صفحة األرصدة والحركات وفي حقبل الحسبا  نسبجل رقبم حسبا  المبدينين مبن الفهبرس الرئيسبي 
(21591.) 
 

 استخراج تقرٌر بالكمٌات من اإلنتاج:خطوات 

 
 

 المطازن من  ع ع. -1
 التقارير. -2
 مصفوفة حركات التصنيع. -3
 تظهر ناف ة بعنوان مصفوفة التصنيع -4
  عرض  و  طبع التقرير. -5

 
 

 العقود والمقاوالت
المبيعات لتشطي  مبنع مستشفع السالم ع ما بأن $ تشمل لضريبة 13599رسع عطاء وزارة الصحة بمب غ 

 الممول البنك اإلسالمي ع ع  ن تنجز في مدة شهر ب ةت القيمة المقدرة لتكالي  التشطي  كما ي ي



 

 اإلجمالي سعر البند البيان

 2599 5 م 599 بالط

 599 29 جالون 25 دهان

 4599 159 39  بوا 

 3999 3999 1  جرة بالباطن

 
 

$  ال تشمل ضرٌبة المبٌعات من شركة 3$ بسعر 228بلغت قٌمة أعمال البالط الخاصة بالمشروع  38/1
 .248الواحة الخضراء نقداً بفاتورة رقم 

شركة $  التشمل ضرٌبة المبٌعات من 18جالون سعر الطن  14اشترت الشركة بوٌة للمشروع  30/1
 و الفاتورة على الحساب. 412مسعود التجارٌة رقم الفاتورة 

 421$ ال تشمل الضرٌبة من شركة مسعود بفاتورة رقم 338باب سعر الباب  18اشترت الشركة  13/1
 والفاتورة على الحساب.

 والفاتورة على 3388$ بفاتورة رقم  1888بلغت قٌمة أجور بالباطن التً نفذتها شركة النور  12/1
 الحساب.

$ علماً بؤن نسبة خصم 31388أصدرت الشركة فاتورة عند إنجاز المبنى وتسلٌمه للوزارة بمبلغ   18/1
 % والفاتورة حصلت نقدا.1المصدر بلغت 

 
 المطلوب/ عمل ما ٌلزم لتسجٌل عملٌات المشروع باستخدام األصٌل.

 ٌتم فتح الحسابات التالٌة الخاصة بالمقاولة .3

 
 تظهر قائمة منسدلة نطتار منها إضافة حسا  جديد من القائمة المنسدلة نطتار المحاسبة

وطريقة الترميز إلع فهرس  نسجل رقم الحسا  حيث يضا  حس  المجموعة التابع لهاتظهر ناف ة بعنوان حسا  جديد
 الحسابات.

 

 اسم الممول لفهرس  الممولٌنٌتم إضافة   .1

 
 



ننقبر  تظهبر نافب ة مراجعبة الممبولين  تظهر القائمة المنسدلة نطتار الممولين  من القوائم المنسدلة نطتار المحاسبة 
ة إدطال بيانبات الممبول تظهر ناف   من لوحة المفاتيح معاً  CTRL + INSع ع زر إضافة  و بالضةط ع ع المفتاحين 

 الجديد وفيماي ي شري لحقول ه   الناف ة.
 

 ٌتم إضافة القسم لفهرس األقسام .1

 
 

 تظهر ناف ة مراجعة األقسام/ المشاريع  من القوائم المنسدلة نطتار المحاسبة  
     ننقر ع ع مفتاي إضافة  و الضةط ع ع المفتاحينCtrl + Ins من لوحة المفاتيح 
   . تظهر ناف ة قسم جديدة، تظهر فيها نسجل البيانات في الناف ة كما سب  شرح 
 

 
 ٌتم إدخال األرصدة التقدٌرٌة للمشروع .2

 
ننقر ع بع زر فيظهر جدول الموزنات التي سب  إضافتها  يتم إضافة الموازنة من القوائم المنسدلة باطتيار الموازنات
 " معاً. Ctrl + Insertإضافة،  و بإستطدام لوحة المفاتيح بالنقر ع ع المفتاحين "

 

 تسجٌل مشترٌات المشروع بموجب فواتٌر مصارٌفٌتم  .3



 
 

تارٌخ 
 الفاتورة

رقم 
 الفاتورة

 المورد
رقم 

 الحساب
 الكمٌة

سعر 
 الوحدة

 مركز التكلفة

 ممول قسم موازنة

15/3 060 1 09991 409 5 3 3 3 

17/3 630 2 09992 26 29 3 3 3 

25/3 643 2 09993 39 159 3 3 3 

20/3 1109 6 09994 1 3999 3 3 3 

 مالحظة : باقي المصروفات في الجدول تسجل كما في فاتورة المصاري   عال .
 
 
 
 
 

 تسجيل إيراد المقاولة بموج  فاتورة طدمة:يتم  .6



 
 

تارٌخ 
 الفاتورة

رقم 
 الفاتورة

 الجهة
رقم 

 الحساب
 الكمٌة

 سعر الوحدة
 مركز التكلفة

 ممول قسم موازنة

20/3 7 6 69995 1 13599 3 3 3 

 
( ضمن حسابات 11093ضريبة طصم المصدر ينبةي  ن يسجل رقم طصم المصدر)لتسجيل  .7

الضرائ  في ثوابت المجموعة و ثناء تسجيل الفاتورة السابقة نحضر إليصال القبض ونسجل نسبة 
 .295099طصم المصدر في اإليصال ونسجل المب غ المقبوض 

 

 
 عند إعداد الميزانية يمكن طباعة حسا  ل مقاولة باطتيار صفحة الفرع / القسم / الممول

 

 
 
 
 

 / وزارة الصحة5فاتورة طدمة  البيان

 التاريخ دائن مدين اسم الحسا  الحسا رقم 

  13239 الصندو  شيكل 11119

39/3 
  279 ضريبة طصم المصدر 11019

 11709.30  إيرادات المقاولة 02999

 1790.61  ضريبة المبيعات تحت التسوية 11039



 الجمعٌات )المإسسات غٌر الربحٌة(
الجمعيات مؤسسات اير ربحية ول لك ال تطضع لضريبة الدطل وك لك تعتبر مسته ك نهائي لضريبة  -1

ي ثوابت المجموعة وال يتم فتح ( صفر ف9المبيعات بمعنع  ن  ستسجل نسبة ضريبة المبيعات)
 حسابات لضريبة المبيعات  و لضريبة الدطل بفهرس الحسابات.

 .( 4199الجمعيات ال يوجد بها حسا  ر س مال وإنما يوجد حسا  فائض اإليرادات ) -2
)اإليرادات والمصروفات ثم الميزانية ل لك الجمعيات والنوادي الحسابات الطتامية تتكون من مرح تين  -3

 عند تصميم الدليل يتم تصني  حسابات المصروفات واإليرادات إيرادات ومصروفات 
 دليل الحسابات معد بطريقة الكتل الرقمية. -4

 صفحة بيانات عامة
عالقا
 ت

 صفحة بيانات  طرى
صفحة تدفقات 

رقم  نقدية
 الحسا 

 نوع الحسا  يتبع اسم الحسا 
طبيعة 
 الحسا 

عم ة 
 الحسا 

 إستثماري دوالر مدين فقط ميزانية عمومية ـــ األصول الثابتة 1000
100 األجهزة 1100

0 
 إستثماري دوالر مدين فقط ميزانية عمومية

100 األثاث 1200
0 

 إستثماري دوالر مدين فقط ميزانية عمومية

100 السيارات 1300
0 

 إستثماري دوالر مدين فقط ميزانية عمومية

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية ـــ األصول المتداولة 2000
200 البنوك 2100

0 
 نقد دوالر مدين فقط ميزانية عمومية

210 بنك العربي 2101
0 

 نقد دوالر مدين فقط ميزانية عمومية

210 البنك اإلسالمي 2102
0 

 نقد دوالر مدين فقط ميزانية عمومية

200 الصندو  2200
0 

 نقد دوالر مدين فقط ميزانية عمومية

2 الصندو  دوالر 2201
299 

 نقد دوالر مدين فقط ميزانية عمومية

 تشةي ي دوالر مدين فقط ميزانية عمومية   صول  طرى 3000
 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية ــــ طصوم ثابتة 4000
499 الفائض والعجز العام)حقو  م كية 4100

9 
 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية ــــ طصوم متداولة 5999
599 شيكات برسم الدفع 5100

9 
 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية

510 شيكات برسم الدفع العربي 5101
1 

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية

 تشةي ي دوالر دائن فقط ميزانية عمومية ــــ طصوم  طرى 6000
إيرادات  ــــ اإليرادات العامة 7999

 ومصروفات
  دوالر دائن فقط

799 رسوم اشتراك 7001
9 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر دائن فقط

799 رسوم عضوية 7002
9 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر دائن فقط

799 إيرادات  طرى 7993
9 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر دائن فقط

799 تبرعات 7994
9 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر دائن فقط

799 فوائد بنكية 7995
9 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر دائن فقط

إيرادات  ــــ المصروفات العامة 0999
 ومصروفات

 دوالر مدين فقط

800 الروات  8001
0 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر مدين فقط

 دوالر مدين فقطإيرادات 800 اإليجار 8002



 ومصروفات 0

800 م.ب دية 8003
0 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر مدين فقط

800 م .هات  8004
0 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر مدين فقط

800 م.ضيافة 8005
0 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر مدين فقط

800 م.نثرية 8006
0 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر مدين فقط

800 عموالت بنكية 8007
0 

إيرادات 
 ومصروفات

 دوالر مدين فقط

 
من حيث استطدام البرنامج ال فر  بين الجمعية والمنشأة التجارية من إنشاء الدليل، التسجيل في دفاتر  -5

اليومية واألستا  واستطراج التقارير، الموازنات، األقسام، الممولين، المحاسبة عن  سعار الصر ، 
اإلهالك إلع  تسجيل األصول الثابتة، االستهالك ع ع األصول الثابتة مع توجي  حسا  مصرو 
 اإليرادات والمصروفات بدالً من األرباي والطسائر، الشيكات سواء واردة  و صادرة .

 كثر القوائم استطداماً هي قائمة القبض والصر  وفواتير المصاري  والشيكات و ق ها استطداماً قائمة  -6
 المطازن.

 
 من محمد أحمد نقداً.دوالر   18888حصلت الجمعٌة على تبرع قدرة  3/3

 
 

( وفي حقل االسم نسجل اسم 7994لتسجيل ه   العم ية نصدر إيصال قبض ونحدد العميل حسا  التبرعات )
 المتبرع ألن  حس  القانون االبا يج   ن يحدد اسم المتبرع وليس فاعل طير.

 
 دوالر لدى البنك اإلسالمً. 32888قامت الجمعٌة بإٌداع مبلغ  1/3

 
 

يتم تسجيل العم ية السابقة بموج  إيصال صر  ويتم تحديد الجهة بنك العربي حيث ألن  ال ينبةي  ن تزيد 
 $  ع ع سبيل المثال.1999األموال بالصندو  عن مب غ محدد 

 
 $. 38جمال عثمان بمبلغ  حصلت الجمعٌة على رسوم اشتراك نقدا من 1/3



 
 

( وفي حقل االسم نسجل اسم 7991لتسجيل ه   العم ية نصدر إيصال قبض ونحدد الحسا  حسا  اشتراك )
 المشترك )جمال عثمان(.

 
 $. 38حصلت الجمعٌة رسوم اشتراك نقدا من أحمد علً بمبلغ  2/3

( وفي حقل االسم نسجل اسم 7991لتسجيل ه   العم ية نصدر إيصال قبض ونحدد الحسا  حساباشتراك )
 المشترك ) حمد ع ي(.)كما في العم ية السابقة(

 
 
 
 33من شركة الصراط بشٌك رقم  331دوالر تشمل الضرٌبة بفاتورة رقم  1888اشترى أثاث بمبلغ  3/3

 .0/3ٌستحق السداد ٌوم 

 
 

 ه   العم ية تسجيل  صول ثابتة )راجع تسجيل األصول الثابتة(.
 نالحظ  ن ه   العم ية سددت بشيك حيث  ن المبالغ التي تزيد عن حد معين يج   ن يسدد بشيك.

 
 .33تم خصم الشٌك رقم  0/3



 
 

 ن ه  إلع الشيكات الصادرة ولم تسح  من البنك ثم تحويل حالة الشيك ونطتار صر  الشيك ثم استمر.
 
 لجمٌل سالمة3/ 31$ ٌستحق ٌوم 2888والبالغة 34سددت الجمعٌة إٌجار مقرها بموجب الشٌك رقم  0/3

 
( ثم في حقل االسم نسجل اسم مست م 0992قبض والصر  إصدار سند صر  ونسجل رقم حسا  اإليجار)ال

 الشيك ثم نسجل بيانات الشيك ثم تطزين.
 
 
$ تشمل الضرٌبة 328لشركة االتصاالت والبالغة قٌمتها  13382سددت الجمعٌة فاتورة التلفون رقم  8/3

 نقداً )راجع تسجٌل فواتٌر المصارٌف(.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة/ الروات  تسجل تماماً كما في المنشأة التجارية راجع الحالة العم ية السابقة.



 
 
 

 خطوات إغالق الحسابات فً نهاٌة العام:

 
 

 ( لفهرس الحسابات.4299برقم ) 2911يتم إضافة حسا  فائض اإليرادات ل عام  -1
 نطتار الميزانية العمومية والكشوفات النهائية. -2
 ننتقل إلع صفحة الحسابات. -3
 كما يوضح الشكل. 1مقابل حسا  األرباي والطسائر نسجل رقم الحسا  في الططوة رقم  -4
 ننقر ع ع مفتاي تكوين قيد المحاسبة الطتامي. -5



 يعطي البرنامج رسالة  ن  سيسجل القيد الطتامي ثم نننقر نعم. -6
 

 خطوات فتح مجموعة محاسبٌة مع نسخ دلٌل الحسابات من السنة السابقة:

 
 

 نتبع ططوات فتح مجموعة جديدة كما سب  وشرحت حتع نصل إلع طيارات تكوين المجموعة. -1
 نحدد الطيار نسخ مجموعة من مجموعة  طرى ثم استمر. -2
 تظهر ناف ة بعنوان اطتيار المجموعة المراد النسخ منها. -3

 
 

 ع ع المجموعة المراد نسخ الفهارس منها ثم اطتيار في  سفل الناف ة. نق  -4
 تظهر ناف ة البيانات العامة نحدد بداية الفترة المالية ونهايتها ل سنة الجديدة ثم استمر. -5

 
 خطوات نسخ القٌود االفتتاحٌة بطرٌقة إلكترونٌة:

 ندطل في المجموعة الجديدة التي تم نسخ الحسابات إليها. -1
 قائمة األدوات من القوائم المنسدلة. نطتار -2

 
 

 تظهر قائمة بعدة طيارات نطتار منها نسخ حسابات و صنا  من مجموعة  طرى. -3
 تظهر رسالة تح ير بضرورة عمل نسطة من البيانات نطتار استمر. -4
 تظهر ناف ة بعنوان نسخ حسابات و صنا  من مجموعة  طرى. -5
ط مفتاي توسع في  ع ع الناف ة ونحدد المجموعة المراد نسخ القيد منها وهي مجموعة العام نضة -6

 الساب  التي تم إاال  دفاترها.



نطتار صفحة نسخ الحسابات ع ع مربع نسخ فهرس الحسابات فيظهر مربع جديدلنسخ  القيود  -7
 االفتتاحية.

 
نطتار صفحة نسخ األفراد ونفعل الطيارات لتكوين سند قيد لنقل  رصدة كل من العمالء و الموردين و  -0

 الموظفين
نطتار صفحة نسخ األصنا  ع ع مربع نسخ األصنا  فيظهر مربع ننقر ع ي  نسخ األرصدة  -0

 االفتتاحية.
نطتار صفحة المستندات لنسخ الفواتير المؤج ة و المحجوزة من العام الساب  والتي لم تدطل كش   -19

ضريبة المبيعات )القيمة المضافة(، وك لك لنسخ اإلرساليات الواردة و الصادرة والتي لم ترد  و 
تي لم تحصل تصدرفواتيرها،  وك لك الشيكات الواردة و الصادرة من العام الساب  بجميع حالتها وال

 و تصر  نهائيا بعد، كما يمكن نسخ العروض والط بيات سواء صادرة  و واردة والتي لم يتم تنفي ها 
  و تفعي ها بعد .

نطتار صفحة  طرى لنسخ ثوابت المجموعة و رقام الدفاتر ونسخ المالحظات واألصول ونسخ التقارير  -11
 الطاصة بالمجموعة من العام الساب  ل عام الجديد.

قر استمر  سفل ناف ة نسخ الحسابات وعند مراجعة القيود المحاسبية في المجموعة الجديدة نجد  ن نن -12
 البرنامج نسخ القيد االفتتاحي من ميزانية العام الماضي.

 
 

 


