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شركة االسراء للبرمجة والكمبيوتر
Isra' Software & Computer Co.

فرع رام هللا

Next Home



الشامل
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Training Courseالدورة التدريبية
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برنامج الشامل المحترف

يصلحوغيرها،وجمعيةومؤسسةشركة1700مناكثريستخدمه،واداري محاسبيمالينظامعنعبارةهو❖
ريةالخيوالجمعياتوالخدماتيوالتجاري الصناعيالقطاعاحتياجاتويلبيوالكبيرة،الصغيرةللشركات

.والمستشفيات

:وهو يعالج كافة القضايا المالية والمحاسبية، مثل❖
إدارة المخازن والمستودعات❑
البنوك والشيكات❑
الذمم الدائنة والمدينة❑
إدارة اإلنتاج والتصنيع❑
الفواتير والخدمات❑
مندوبي المبيعات❑
الطلبيات واالرساليات❑
مراكز التكلفة❑
وغيرها الكثير❑

Next Home



:عند انتهائك من هذه الدورة يجب ان تكون قادراً على

الحساباتاضافة حسابات جديدة الى دليل 1.

إضافة حساب بنك جديد2.

تعريف اليات فرز المخزون والزبائن المختلفة3.

تعريف الزبائن والموردين واآلخرين ومندوبي المبيعات4.

تعريف المخزون الرئيسي والفرعي5.

تعريف األصول الثابتة6.

ادخال مختلف أنواع الحركات المالية من قبض وصرف وقيد واشعارات7.

ادخال فواتير المبيعات والمشتريات ومردوداتها8.

معالجة الشيكات الواردة والصادرة9.

استخراج مختلف أنواع التقارير10.

Nextتنفيذ عمليات النسخ االحتياطي11. Home



مواضيع الدورة التدريبية

مقدمة في برنامج الشامل المحترف1.

الزبائن والموردين2.

دليل الحسابات3.

البنوك والموجودات الرئيسية والفرعية4.

عمليات المخزون5.

الفواتير 6.

السندات7.

عمليات الشيكات8.

الطلبيات واالرساليات9.

التقارير10.

Home



القسم االول



مقدمة في برنامج الشامل المحترف: القسم االول

سةالرئياألوامرقوائمعلىوالتعرفالمحترفالشاملبرنامجعملبيئةعلىالتعرف1.

واختصاراتهاوالفرعيةالرئيسةاألوامركافةعلىوالتعرففيهوالفرعية

جديدةعمالتوإدخالالعمالتشاشةعلىالتعرف2.

جددمندوبينوإدخالالمبيعاتمندوبيشاشةعلىالتعرف3.

الزبائنثوابتوإدخالالثوابتأسماءشاشةعلىالتعرف4.

آخرينوإدخالاآلخرينشاشةعلىالتعرف5.
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كلمة المرور فارغة

أضغط المفتاح انتر 

للدخول

شاشة الدخول

اسم المستخدم 

االفتراضي عند 

الدخول هو 

123

Next Home



قائمة األوامر 

قوائم األوامر االعتيادية

الفرعية

األوامر قوائم

الرئيسية

الشاشة الرئيسية

Next Home



الوظيفةاالختصار االمر

F3حفظ السجل الحالي

F4الغاء السجل الحالي

F5االستعالم عن السجالت

F6بدء ادخال سجل جديد

عرض السجل االول

Page downعرض السجل السابق للسجل الحالي في الملف

Page upعرض السجل التالي للسجل الحالي في الملف

عرض السجل االخير

استعراض بعض الوثائق المرفقة

Escالخروج من الشاشة الحالية

تستعمل 

هذه 

األوامر 

في 

مختلف 

شاشات 

الشامل

وامر الرئيسية في البرنامجاأل

Next Home



االستخداماالختصارالرقم

1F3 (في أي شاشة)للتخزين

2F4 (في أي شاشة) لحذف سجل

3F5  (في أي شاشة) استعالم

4F5(شاشة اختيار المخزون)تحديث

5F6(داخل السندات والفواتير)جديد ( سجل)فتح سند

6F7(في أي شاشة)أو صنف ( سجل)إللغاء سطر

7F8 إلظهار شاشة مراكز التكلفة

8F9إلظهار قائمة  الخيارات المختلفة داخل شاشة السندات والفواتير

9F10إلظهار الخيارات داخل شاشة السندات والفواتير وبشكل عام

10F11(  من الشاشة الرئيسية. )إلظهار كشف حساب محاسبي

11F12   (من الشاشة الرئيسية)إلظهار كشف حساب الذمم

12Shift +F10 (من الشاشة الرئيسية)يعطي نفس الخيارات التي يعطيها زر الماوس األيمن

االوامر الرئيسية في البرنامج

تستعمل 

هذه 

األوامر 

في 

مختلف 

شاشات 

الشامل

أهم االختصارات في برنامج  الشامل 

Next Home



االوامر الرئيسية في البرنامج

تستعمل 

هذه 

األوامر 

في 

مختلف 

شاشات 

الشامل

أهم االختصارات في برنامج  الشامل 

االستخداماالختصارالرقم

13Alt +B(من الشاشة الرئيسية) للوصول إلى  شاشة البحث عن صنف

14Alt + C آلة حاسبةCalculator (من الشاشة الرئيسية)

15Alt + O (الشاشة الرئيسية)للخروج من برنامج الشامل

16Alt + Pشاشة مواقيت الصالة

17Alt +S (من الشاشة الرئيسية)شاشة اختيار المخزون

18Alt + T (من الشاشة الرئيسية)الوصول إلى  شاشة زبائن وموردين وآخرين

Next Home



االوامر الرئيسية في البرنامج

تستعمل 

هذه 

األوامر 

في 

مختلف 

شاشات 

الشامل

أهم االختصارات في برنامج  الشامل 

االستخداماالختصارالرقم

19Ctrl +A (من الشاشة الرئيسية" )تعريف الحسابات"الوصول إلى   شاشة الحسابات

20Ctrl + B (من الشاشة الرئيسية)الوصول إلى  شاشة البنوك

21Ctrl + C (من الشاشة الرئيسية)الوصول إلى  شاشة الزبائن

22Ctrl + H (من الشاشة الرئيسية)الوصول إلى  شاشة فاتورة المشتريات

23Ctrl + I (من الشاشة الرئيسية)الوصول إلى  شاشة فاتورة المبيعات

24Ctrl + J (من الشاشة الرئيسية)الوصول إلى  شاشة سند القيد

25Ctrl + O (من الشاشة الرئيسية)الوصول إلى  شاشة طلبيه المبيعات

26Ctrl + P (من الشاشة الرئيسية)الوصول إلى  شاشة سند الصرف

27Ctrl + R (من الشاشة الرئيسية)الوصول إلى  شاشة سند القبض

28Ctrl + S (من الشاشة الرئيسية" )استعالم المخزون"الوصول إلى  شاشة األصناف

29Ctrl +Y (من الشاشة الرئيسية)الوصول إلى  شاشة الحسابات المتعلقة

Home



الوحدة هي اصغر وحدة 

في العملة
سعر الصرف ينسب دائما 

الى العملة الرئيسية
العمالت

من  قائمة المحاسبة العامة ومن ثم الملفات الوصول الى هذه الشاشة يتم 

.ومن ثم العمالت 

يتم من خاللها ادخال العمالت المتداولة في نشاط الشركة، اول عملة في 

القائمة تكون العملة الرئيسية للشركة

المقابل وهو سعر الصرف 

سعر الصرف منسوبا الى 

العملة االجنبية

Next Home



أسعار الشراء 

والبيع هي للعلم 

فقط
يمكنك اختيار 

العمالت 

األجنبية فقط

البرنامج 

يعتمد سعر 

الصرف 

لألغراض 

المحاسبية 

فقط

الى هذه الوصول يتم 

الشاشة من المحاسبة 

العامة، التقارير، 

تقارير محاسبية ومن 

ثم تقارير أسعار 

الصرف

يستخدم الشامل 

أسعار الصرف بشكل 

آلي عند إدخال 

الحركات المالية 

بعمالت أجنبية

تقرير اسعار الصرف

Home



لتحديد نسبة 

العمولة على 

أساس المبيعات

لتحديد نسبة 

العمولة على 

أساس التحصيل

من خالل المندوبين وعموالت البيع ومن ثم الملفات ومن ثم المندوبينالوصل الى هذه الشاشة يتم 

ويتم من خاللها تعريف اسماء المندوبين في الشركة وعمولة البيع او التحصيل ليتم ربطها الحقا 

بالحركات وتقارير عمولة البيع وعمولة التحصيل

المندوبين

تستخدم عموالت البيع والتحصيل الحتساب تقارير عموالت البيع المختلفة: العموالت

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال مندوب

تطبيق عملي 

Next Home



1تمرين 

المعطيات

أسماء المندوبين

نسبة العمولةاالسمالرقم

%5محمود عيسى1

%5مصطفى خليل2

%4أسامة عبد هللا3

%4رائد محمود4

%6عدنان مصطفى5

ادخال البيانات على ملف المندوبين:المطلوب
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ثوابت الزبائن

وهي الية لتصنيف الزبائن 

والموردين الى مجموعات 

لتسهيل عملية استخراج 

التقارير حسب تصنيف 

محدد

وهي الية لتصنيف

اسماء الشركات 

واألشخاص ضمن 

بند اخرين

هو تصنيف متعدد اخر 

للزبائن والموردين 

يمكننا من اختيار اكثر 

من تصنيف للزبون 

الواحد

الوصول الى هذه يتم 

من خالل الشاشة 

المحاسبة العامة 

والملفات ومن ثم اسماء 

الثوابت ونختار اسماء 

أو حسب )المدن 

مع مراعاة ان ( المطلوب

.التصنيف االول يكون بال

يتم من خالل هذه الشاشة 

تصنيف الزبائن بعدة 

طرق مختلفة بحيث يتم 

االستفادة من هذه 

التصنيفات في استخدام

مختلف تقارير الدمج 

حسب التصنيف المطلوب

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال تصنيف غير ذلك للزبائن

ادخال مدينة

تطبيق عملي 

Next Home



2تمرين 

المعطيات

أسماء المدن/ثوابت الزبائن  
اسم المدينةالرقم 

نابلس1

جنين2

رام هللا3

الخليل4

تصنيف غير ذلك/ثوابت الزبائن
تصنيف غير ذلكالرقم 

أطباء1

محامون2

شخصي3

وزارات4

مستشفيات5

ادخال البيانات على اسماء الثوابت الخاصة بها:المطلوب

Home



تم الوصول الى هذه الشاشة من ي

ملفات المحاسبة العامة ومن ثم ال

.خرين اآلومن ثم 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف 

أي شخص ال يوجد معه عالقة 

تجارية ويستخدم كدليل عناوين 

وهواتف

االخرين

HomeNext



االخرين

معلومات إضافية

لبند اخرين

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال آخرين

تطبيق عملي 

Next Home



المعطيات

أسماء اآلخرين
التصنيفاالسمالرقم

محامونالمحامي خليل1

محامونالمحامي ناصر2

اطباءمحمد عدنان. د 3

اطباءخالد الناصر. د 4

مستشفياتمستشفى رفيديا5

شخصيمحمود عبد اللطيف 6

وزاراتوزارة االقتصاد7

وزاراتوزارة النقل 8

ادخال البيانات السابقة على ملف االخرين:المطلوب

3تمرين 

Home



القسم الثاني



الزبائن والموردين: القسم الثاني

التعرف على الشاشة الرئيسية للزبائن وإدخال امثلة على الزبائن1.

التعرف على الشاشة الرئيسية للموردين وإدخال امثلة على الموردين2.

استعالمات الزبائن والموردين3.
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الختيار مدينة 

الزبون 

واستخدامها في 

فرز التقارير

وهو الشخص 

الذي سيتم 

التعامل معه 

داخل الشركة 

باستمرار

اضغط هذا الزر 

إلضافة مدينة 

جديدة الى 

ثوابت الزبائن

يتم تعريف 

الزبائن داخل 

برنامج الشامل 

الستخدامهم في 

الحركات المالية 

م ولضبط ارصدته

ة وحركاتهم اليومي

ويفضل اعطاؤهم 

تسلسل يبدأ 

cبالحرف 

يمكنك 

تحديد اسم 

جهة 

االتصال

يمكنك 

تحديد نوع 

جهة 

االتصال

يمكنك تحديد 

وصف كل  

جهة اتصال

الزبائن

تستخدم هذه الشاشة 

لتعريف عدد غير 

محدد من اسماء 

االشخاص داخل 

المؤسسة او الشركة 

لتحديد ارقام 

هواتفهم، بريدهم 

االلكتروني، 

صفحاتهم 

االلكترونية وغيرها

Next Home 



الزبائن

لتحديد حد الدين

المسموح به 

م للزبون، وسيقو

ه البرنامج بتنبي

المستخدم اذا 

تجاوز رصيده هذا 

الحد

للتأكيد 

في حال تحديد 

مستوى معاملة 

متدني يقوم 

الشامل بإعطاء 

ة تحذيرات اضافي

عن اجراء 

حركات على 

حساب الزبون

تستخدم هذه 

الشاشة بشكل 

حد رئيسي لتحديد

الدين المسموح 

ة للزبون باإلضاف

الى عرض 

تفاصيل حساب

الزبون

لربط حساب 

الزبون بمركز 

تكلفة افتراضي

امل بحيث يقوم الش

بتحديد مركز 

لي التكلفة بشكل آ

عند أجراء حركة 

مالية على حساب 

الزبون

يستخدم هذا 

الحقل لربط 

حساب الزبون 

اتبدليل الحساب

لتحديد عملة 

الحركة لحساب

إلدخال الرصيدالزبون

االفتتاحي 

ف للزبون بمختل

العمالت

Next Home 



الزبائن

رز تستخدم  كآلية ف

ر متقدمة في تقاري

ط الزبائن ويمكن رب

الزبون بأكثر من 

تصنيف

تستخدم لتحديد

اسعار االصناف 

في فواتير 

لي المبيعات بشكل ا

حسب فئة السعر

المحددة للزبون

تظهر بشكل 

تلقائي خالل 

تسجيل الحركات

على الزبون

تستخدم هذه 

الشاشة إلدخال

معلومات 

إضافية 

تستخدم في 

فرز تقارير 

الزبائن

للوصول الى بعض

تقارير الزبائن 

بشكل سريع 

ض باإلضافة الى بع

الخيارات التي 

تختص بملف 

الزبائن

خاص 

 SMSبخدمة

الزبائن 

Next Home 



الزبائن

تستخدم هذه الشاشة إلدخال أي مالحظات للزبون وحفظها في سجله

Next Home 



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال زبائن

Next

تطبيق عملي 

Home 



:المعطيات

ادخال البيانات على ملف الزبائن: المطلوب

تمرين الزبائن

Home 



استعالم الزبائن

بالضغط على الزر األيمن للماوس

تظهر هذه القائمة

بالضغط على رأس  

العمود يتم فرز 

البيانات حسب 

مضمون محتوياته

Next Home 



استعالم الزبائن

Next Home 



الموردين

الختيار مدينة 

المورد 

واستخدامها في 

فرز التقارير

وهو الشخص 

الذي سيتم 

التعامل معه 

داخل الشركة 

باستمرار

اضغط هذا الزر 

إلضافة مدينة 

جديدة الى 

ثوابت الزبائن

يتم تعريف 

الموردين داخل 

برنامج الشامل 

الستخدامهم في 

الحركات المالية 

م ولضبط ارصدته

ة وحركاتهم اليومي

ويفضل اعطاؤهم 

تسلسل يبدأ 

Sبالحرف 

يمكنك 

تحديد اسم 

جهة 

االتصال

يمكنك 

تحديد نوع 

جهة 

االتصال

يمكنك تحديد 

وصف كل  

جهة اتصال

تستخدم هذه الشاشة 

لتعريف عدد غير 

محدد من اسماء 

االشخاص داخل 

المؤسسة او الشركة 

لتحديد ارقام 

هواتفهم، بريدهم 

االلكتروني، 

صفحاتهم 

االلكترونية وغيرها

Next Home 



الموردين

لتحديد حد الدين

المسموح به 

م للزبون، وسيقو

ه البرنامج بتنبي

المستخدم اذا 

تجاوز رصيده هذا 

الحد

للتأكيد 

في حال تحديد 

مستوى معاملة 

متدني يقوم 

الشامل بإعطاء 

ة تحذيرات اضافي

عن اجراء 

حركات على 

حساب المورد

تستخدم هذه 

الشاشة بشكل 

حد رئيسي لتحديد

الدين المسموح 

من المورد 

باإلضافة الى 

عرض تفاصيل 

حساب المورد

لربط حساب 

المورد بمركز 

تكلفة افتراضي

امل بحيث يقوم الش

بتحديد مركز 

لي التكلفة بشكل آ

عند أجراء حركة 

مالية على حساب 

المورد

يستخدم هذا 

الحقل لربط 

حساب المورد 

اتبدليل الحساب

لتحديد عملة 

الحركة لحساب

إلدخال الرصيدالمورد

االفتتاحي 

للمورد بمختلف

العمالت

Next Home 



الموردين

رز تستخدم  كآلية ف

ر متقدمة في تقاري

الموردين ويمكن 

ربط المورد بأكثر

من تصنيف

تستخدم لتحديد

اسعار االصناف 

في فواتير 

ل المشتريات بشك

الي حسب فئة 

السعر المحددة من 

المورد

تظهر بشكل 

تلقائي خالل 

تسجيل الحركات

على المورد

تستخدم هذه 

الشاشة إلدخال

معلومات 

خدم إضافية تست

ير في فرز تقار

الموردين

للوصول الى بعض

تقارير الموردين 

بشكل سريع 

ض باإلضافة الى بع

الخيارات التي 

تختص بملف 

الموردين

خاص 

 SMSبخدمة

الموردين 

Next Home 



الموردين

تستخدم هذه الشاشة إلدخال أي مالحظات للمورد وحفظها في سجله

Next Home 



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال موردين

Next Home 

تطبيق عملي 



:المعطيات

ادخال البيانات على ملف الموردين: المطلوب

تمرين الموردين

Home 



استعالم الموردين

Home 



القسم الثالث



دليل الحسابات: القسم الثالث

التعرف على دليل الحسابات والية ترقيمه واعداده1.

التعرف على الشاشة الرئيسية لدليل الحسابات واستعالم دليل الحسابات2.

ادخال مصروف السيارات كمثال على دليل الحسابات3.

التعرف على شاشة الخدمات وإدخال خدمات مقدمة ومتلقاه4.

Slides

Slides

Slides

Slides

Back



دليل الحسابات هو
ترقيم وإعداد الحسابات وتوضيح عالقتها بعضها ببعض وذلك لتعريف 

ليا الشامل بطبيعة هذه الحسابات ليتمكن الحقا من تشكيل التقارير المالية آ

بناًء على هذه العالقات

إن نظام الشامل مرن جدا فيما يتعلق بتشكيل هذه الحسابات إذ يعتمد على ربط الحسابات عمودياً عن طريق ربط 

الحساب األب بالحسابات الفرعية، وربطها أفقيا عن طريق تصنيف الحسابات

(  1مستوى /الحساب األب)أما فيما يتعلق بالحسابات الرئيسة 

فهي تظهر ضمن قائمة الدخل أو الميزانية العمومية  لذا 

يتوجب أوال وقبل تحديد الحسابات الرئيسة تصميم قائمة 

الدخل والميزانية العمومية لتحديد الحسابات المتوجب 

ظهورها ضمن هذه القوائم وبالتالي تحديد الحسابات 

.الرئيسة

دليل الحسابات

Next Home



نستطيع الدخول الى دليل 

المحاسبة العامة الحسابات من 

ملفات ومن ثم نختار ومن ثم ال

الحسابات

أو باستخدام االختصار 
CTRL + A

دليل الحسابات

Next Home



الية ترقيم الميزانية العمومية وقائمة الدخل في دليل الحسابات

1األصول تأخذ الرقم 

2الخصوم تأخذ الرقم 

3المبيعات تأخذ الرقم 

تكلفة المبيعات تأخذ 

4الرقم 

المصاريف تأخذ الرقم 

5

Next Home



عملة حركة الحساب

يمكن استخدام اكثر من عملة للحساب وذلك بتركها فارغة واألفضل ان توضع العملة الرئيسية للشركة❑

ددةمحيؤدي تحديد عملة الحساب بالبرنامج الى منع ادخال حركات على الحساب بغير عملته المحددة او الى اعطاء تحذير بهذا الخصوص حسب صالحيات❑

التحكم في عرض الحسابات ضمن الميزانية العمومية

حسب رصيد هذه الحساباتمطلوباتهاضمن بند اصول الميزانية او 1يقوم البرنامج بإظهار الحسابات من مستوى ❑

الحسابات المدينة تظهر في جانب االصول ❑

الحسابات الدائنة تظهر في جانب المطلوبات ❑

خصوم الميزانية: في مربع الخيارات( عدم اظهار)يمكن للبرنامج اظهار حساب رصيده دائن ضمن بند االصول باختيار ❑

ولمثال على ذلك حساب مجمع االستهالك حيث يمكننا اظهاره ضمن بند الموجودات الثابتة في اصول الميزانية ليتم طرح رصيده من مجموع االص❑

دليل الحسابات

Next Home



1

11

12

حسابات أصول الميزانية تبدأ بالرقم 

حسابات االصول المتداولة تبدأ بالرقم

حسابات االصول الثابتة تبدأ بالرقم

2

21

22

حسابات مطلوبات الميزانية تبدا بالرقم 

حسابات المطلوبات المتداولة تبدأ بالرقم

حسابات حقوق الملكية تبدأ بالرقم

3

5

حسابات االيرادات تبدأ بالرقم

حسابات تكلفة المبيعات تبدأ بالرقم

حسابات المصاريف تبدأ بالرقم

4

حسابات الميزانية العمومية

حسابات قائمة الدخل

دليل الحسابات

Next Home



مصروف /ح

السيارات

مصروف سيارة المرسيدس/حمصروف سيارة االوبل/ح

مصروف بنزين /ح

سيارة االوبل
مصروف تأمين /ح

سيارة االوبل

مصروف /ح

ترخيص سيارة 

االوبل

مصروف /ح

صيانة سيارة 

االوبل

مصروف بنزين /ح

سيارة المرسيدس
مصروف تأمين /ح

سيارة المرسيدس

مصروف /ح

ترخيص سيارة 

المرسيدس

مصروف /ح

صيانة سيارة 

المرسيدس

يعتمد الشامل مبدأ الشجرة إلنشاء دليل الحسابات❑

أي انه جزء رئيس من حسابات القوائم المالية1الحساب الذي يأتي في قمة الشجرة يكون له المستوى ❑

ويتم تجميع رصيدها آليا في الحساب الرئيسي2الحسابات التي تتفرع عن الحساب الرئيسي تأخذ المستوى ❑

99يمكن تفريع الحسابات لغاية المستوى ❑

دليل الحسابات

1مستوى  / ح

2حسابات مستوى 

Next Home



ثوابت الحسابات

تستخدم هذه الشاشة 

لتصميم طريقة عرض 

قائمة الدخل والميزانية 

العمومية وذلك عن طريق 

تعريف البنود الرئيسية 

للقائمة المالية حسب 

الترتيب المطلوب لعرضها

تغنينا هذه القائمة عن تعريف بنود القوائم المالية على شكل حسابات

Next Home



يتم تفريع أي حساب عن طريق وضع رقم الحساب الذي نريد تفريعه كمقطع رئيس في بداية 

الحساب الفرعي ومن ثم استعمال الخانة التالية لرقم الحساب الفرعي

واليك المثال التالي 

:لتوضيح هذه الطريقة

على فرض أننا نريد فتح حساب لمصروف السيارات ليظهر هذا الحساب في قائمة الدخل وأننا 

نرغب في معرفة مصروف كل سيارة على حدة باإلضافة إلى تفصيالت مصروف كل سيارة

إليك الخطوات 

بالتفصيل

(.مصروف السيارات)فتح الحساب الرئيس أوال

( .1مستوى )بما أن الحساب المطلوب فتحه سيظهر في قائمة الدخل فهذا يعني أنه سيكون حساب رئيس 

.من اليسار إلى اليمين5وبما أن هذا الحساب حساب مصروف سيكون الرقم األول فيه هو 

.12نختار أالن رقم متوفر من قائمة الحسابات ليكون هو رقم الحساب لمصروف السيارات، وليكن 

.51200000: ، ومن ثم نكمل األصفار إلى يمين الرقم ليصبح512بهذا يكون الرقم المطلوب للحساب هو 

.نقوم باختيار قائمة الدخل ومن ثم المصاريف من الشاشات المخصصة لذلك

تطريقة ترقيم دليل الحسابا

1

Next Home



تطريقة ترقيم دليل الحسابا

.فتح حسابات السيارات، ولنفرض أنه يوجد سيارة مرسيدس وسيارة اوبلثانيا

.ليشكل بداية رقم الحسابات الفرعية512(  مصروف السيارات)نختار المقطع األول من الحساب األب 

ورقم حساب مصروف سيارة 5123لسيارة المرسيدس فيصبح رقم حساب مصروف سيارة االوبل 3لسيارة االوبل والرقم 2ومن ثم نضيف إليه الرقم 

.51240000و  51230000: ونضيف األصفار إلى الحسابات السابقة لتصبح 5124المرسيدس 

.من خالل شاشة اإلدخال المخصصة لذلك51200000نقوم بأتباع هذه الحسابات إلى حساب مصروف السيارات 

.فتح حسابات تفصيلية لسيارة المرسيدسثالثا

.ليشكل بداية رقم الحسابات الفرعية5124نختار المقطع األول من حساب مصروف سيارة المرسيدس  

لمصروف ترخيص سيارة المرسيدس 3لمصروف تامين سيارة المرسيدس والرقم 2لمصروف بنزين سيارة المرسيدس والرقم 1ومن ثم نضيف إليه الرقم 

: لمصروف صيانة سيارة المرسيدس ومن ثم نكمل باقي األرقام أصفارا لنحصل على الحسابات التالية4والرقم 

.51241000مصروف بنزين سيارة المرسيدس    

.51242000مصروف تامين سيارة المرسيدس    

.51243000مصروف ترخيص سيارة المرسيدس 

.51244000مصروف صيانة سيارة المرسيدس   

.من خالل شاشة اإلدخال المخصصة لذلك51240000نقوم بأتباع هذه الحسابات إلى حساب مصروف سيارة المرسيدس  

2

3
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دليل الحسابات

رقم الحساب الجديد 

حسب شجرة 

الحسابات

اسم الحساب

يستخدم هذا الحقل 

لربط الحساب اعاله 

بدليل الحسابات

لربط الحساب 

بمركز تكلفة 

ان ) افتراضي 

يكون محدد بشكل 

تلقائي عند استخدام 

الحساب في أي 

(حركة مالية

لربط مجموعة 

حسابات في تقرير 

دون ان يكون بينها 

تسلسل في االرقام 

او تبعية لحساب اب 

واحد

لتحديد عملة 

حركة الحساب

(  شجرة)لتحديث دليل

الحسابات

يسمح البرنامج 

بتعديل هذا 

الخيار فقط 

للحسابات 

(  1مستوى )

ويستخدم هذا 

الخيار لتحديد 

طريقة عرض 

القوائم المالية

(  االفتتاحي ) ادخال رصيد اول المدة 

للحساب وعرض الرصيد الحالي

للوصول الى 

بعض التقارير 

المحاسبية 

بشكل سريع

وبعض 

الخيارات 

االضافية

الشاشة الرئيسية لتعريف دليل الحسابات

Next Home



استعالم دليل الحسابات

الشاشة من خالل الضغط على استعالم من شاشة يتم الوصول الى هذه 

.الحسابات

إلظهار دليل الحسابات او جزء منه او إلظهار حسابات الزبائن، الموردين 

والمشتركين

Next Home



أدخل هنا أي 

نص للبحث 

عنه ضمن 

شاشة 

التقرير

لتحديد اتجاه 

البحث

لمعاينة التقرير

على الطابعة

اضغط السهم 

لفتح شاشة 

الحساب

مستوى 

الحساب

استعالم دليل الحسابات

Home



تطريقة ترقيم دليل الحسابا

مصروف صيانة سيارة /ح

المرسيدس

مصروف ترخيص سيارة /ح

المرسيدس
مصروف تأمين /ح

سيارة المرسيدس

مصروف بنزين سيارة /ح

المرسيدس

مصروف سيارة المرسيدس/حمصروف سيارة االوبل/ح

مصروف السيارات/ح

51243000

51200000

51240000 51230000

51244000 51242000 51241000

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال حساب مصروف سيارة اوبل 

ومصروف سيارة مرسيدس

تطبيق عملي 

Next Home



حساب مصروف السيارات

تابع لحسابأسم الحسابرقم الحسابالرقم
مصروف السيارات151200000

مصروف السياراتمصروف سيارة اوبل251230000

مصروف سيارة اوبلمصروف محروقات سيارة اوبل351231000

مصروف سيارة اوبلمصروف تأمين سيارة اوبل451232000

مصروف سيارة اوبلمصروف ترخيص سيارة اوبل551233000

مصروف سيارة اوبلمصروف صيانة سيارة اوبل651234000

مصروف السياراتمصروف سيارة مرسيدس751240000

مصروف سيارة مرسيدسمصروف محروقات سيارة مرسيدس851241000

مصروف سيارة مرسيدسمصروف تأمين سيارة مرسيدس951242000

مصروف سيارة مرسيدسمصروف ترخيص سيارة مرسيدس1051243000

مصروف سيارة مرسيدسمصروف صيانة سيارة مرسيدس1151244000

1تمرين 

المعطيات

ادخال الحسابات على دليل الحسابات:المطلوب

Home



اختيار اذا ما كانت 

(  ايراد)الخدمة مقدمة 

(مصروف)او متلقاه 

يستخدم هذا البند لربط

الخدمة بدليل الحسابات

(االيراد، المصروف/ح)

لتحديد سعر 

شراء الخدمة /بيع

وتظهر بشكل 

تلقائي عند 

استخدامها في 

الحركات المالية

تستخدم هذه الشاشة لتسجيل فواتير الشركات الخدماتية، حيث ان الخدمة صنف ليس له كمية محدودة

الخدمات

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال خدمات مع التأكد من ربطها بدليل 

الحسابات

Next

تطبيق عملي 

Home



المعطيات

ادخال البيانات السابقة على ملف الخدمات:المطلوب

1تمرين 

الخدمات

اسم الحسابتابع لحسابنوع الخدمة اسم الخدمةرقم الخدمةالرقم

1SER00001خدمة تدقيق

متلقاه

مصروف تدقيق51440000

2SER00002مصروف انترنت51450000خدمة انترنت

3SER00003مصاريف قرطاسية51600000قرطاسية

4SER00004إيراد نقل31410000مقدمةخدمة نقل

Next Home



المعطيات

ادخال البيانات السابقة على الحسابات:المطلوب

1تمرين 

حسابات مستوى واحد

بند القائمة الماليةالقائمة الماليةاسم الحسابرقم الحسابالرقم

مبيعاتقائمة الدخل ايرادات اخرى131400000

مصاريفقائمة الدخلمصاريف قرطاسية251600000

حسابات فرعية

اسم حساب االبرقم حساب االب اسم الحسابرقم الحسابالرقم

مصاريف ادارية وعمومية51400000مصروف تدقيق151440000

مصاريف ادارية وعمومية51400000مصروف انترنت251450000

ايرادات اخرى31400000ايراد نقل331410000

Next Home



استعالم الخدمات

نستطيع الوصول الى 

هذه الشاشة من خالل 

الفواتير ومن ثم 

الملفات ومن ثم 

الخدمات ومن ثم نضغط 

على استعالم ونختار 

الخدمة المطلوبة او 

جميع الخدمات 

Home



القسم الرابع



البنوك والموجودات الرئيسية والفرعية: القسم الرابع

التعرف على الشاشة الرئيسية لحسابات البنوك وإدخال حساب بنك جديد1.

التعرف على الشاشة الرئيسية للموجودات الرئيسية وإدخال موجودات رئيسية2.

التعرف على الشاشة الرئيسية للموجودات الفرعية وادخال موجودات فرعية3.

استخراج كشوفات االستهالك التفصيلي واالجمالي4.
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البنوك

لتعريف بنك 

جديد

غير موجود )

ضمن قائمة 

(البنوك

لتعريف فرع بنك 

غير موجود )جديد

ضمن قائمة فروع 

(البنك

لتعريف حساب بنكي جديد في

مثال حساب . احد البنوك 

جاري شيقل لدى البنك العربي

فرع نابلس 

الى لوصول يتم ا

هذه الشاشة من 

خالل قائمة 

الشيكات والبنوك

ومن ثم الملفات 

.ومن ثم البنوك 

تستخدم هذه 

الشاشة لتعريف 

البنك، تعريف 

فرع البنك، 

تعريف الحساب 

البنكي للشركة 

Next Home



البنوك

شاشة تعريف بنك 

نستطيع ، جديد

من اليهاالوصول 

خالل الضغط على 

البنوك

تستخدم هذه 

الشاشة 

كلتعريف البن

Next Home



فروع البنوك

يجب تحديد البنك 

المراد ادخال 

فروع له أوالً 

يتم الوصول الى 

هذه الشاشة عند 

الضغط على الفروع 

في الشاشة السابقة

و

تستخدم هذه 

الشاشة لتعريف 

فروع البنوك

Next Home



حسابات البنوك

ادخال اسم 

الحساب البنكي

المراد تعريفه

ادخال رقم 

الحساب البنكي

المراد تعريفه

إلدخال الحساب 

مثال)المعني للبنك 

(  جاري شيقل

الحساب الجاري 

للبنك

لتعريف حساب 

الشيكات برسم 

التحصيل لدى 

(بدون عملة)البنك

لتعريف حساب 

عمولة ايداع شيك 

برسم 

بدون )التحصيل

(عملة

لتعريف حساب الشيكات

الصادرة المؤجلة التي 

سيتم صرفها من 

(عملة محددة)الحساب

تستخدم هذه الشاشة 

لتعريف الحسابات 

البنكية ولربطها بدليل 

الحسابات مما يمكن 

الشامل من أجراء 

القيود االلية لعمليات 

الشيكات

Next Home

والمقصود به عدد 

األيام المسموح إيداع 

الشيكات فيها في 

حساب الجاري قبل 

تاريخ استحقاقها 

وعادة ما تكون في 

أيام العطل واالعياد



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال حساب بنك القاهرة عمان 

وحساباته 

تطبيق عملي 

Next Home



تمرين على حسابات البنوك

ادخال حسابات البنوك على ملف الحسابات:المطلوب

حسابات البنوك

الحساب المحاسبياسم الحسابرقم الحساب
حساب 

التحصيل

عمولة / ح

التحصيل

الشيكات / ح

الصادرة
الفرعالبنكالعملة

133 123456

جاري بنك 

القاهرة عمان 

شيكل

جاري بنك القاهرة 

عمان شيكل

شيكات برسم

ك التحصيل بن

القاهرة عمان

مصروف إيداع 

شيكات برسم

التحصيل

شيكات صادرة

مؤجلة القاهرة 

عمان شيكل

شيكل

القاهرة 

عمان
نابلس 201 123456

جاري بنك 

القاهرة عمان 

دينار

جاري بنك القاهرة 

عمان دينار

شيكات صادرة

مؤجلة القاهرة 

عمان دينار

دينار

302 123456

جاري بنك 

القاهرة عمان 

دوالر

جاري بنك القاهرة 

عمان دوالر

شيكات صادرة

مؤجلة القاهرة 

عمان دوالر

دوالر

Home

:المعطيات 

Next



تمرين على حسابات البنوك

ادخال الحسابات الفرعية للبنوك حتى نتمكن من تعريف حسابات البنوك:المطلوب

حسابات فرعية

اسم حساب األبرقم حساب األباسم الحسابرقم الحسابالرقم

نقد لدى البنوك11200000بنك القاهرة عماننقد لدى / ح111230000

جاري بنك القاهرة شيكل411231000

بنك القاهرة عماننقد لدى / ح11230000 جاري بنك القاهرة دينار511232000

جاري بنك القاهرة دوالر611233000

شيكات برسم التحصيل11320000اهرةشيكات برسم التحصيل بنك الق211323000

شيكات صادرة ومؤجلة21200000شيكات صادرة ومؤجلة القاهرة321230000

721231000
شيكات صادرة ومؤجلة القاهرة 

شيكل

21230000
شيكات صادرة ومؤجلة القاهرة 

عمان
ارشيكات صادرة ومؤجلة القاهرة دين821232000

921233000
شيكات صادرة ومؤجلة القاهرة 

دوالر

Home

:المعطيات 



الموجودات الرئيسية

يستخدم لربط 

االصل بحسابه في 

دليل الحسابات

يستخدم لربط 

االصل بحساب 

مخصص 

االستهالك في 

دليل الحسابات

يستخدم لربط االصل 

بحساب مصروف 

االستهالك في دليل 

الحسابات

نستطيع الوصول الى هذه الشاشة من

خالل األصول الثابتة ومن ثم الملفات

الموجودات الرئيسيةومن ثم 

تستخدم هذه الشاشة لتعريف مجموعات 

االصول وربطها مع دليل الحسابات

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال موجودات رئيسية

تطبيق عملي 

Next Home



:المعطيات 

الموجودات الرئيسية

اسم حساب المصروفاسم حساب المخصصاسم الحسابرقم الحساباسم األصلرقم األصلالرقم

1AS000001مصروف استهالك االثاثمخصص استهالك االثاثاألصول الثابتة أثاث/ ح12100000األثاث

2AS000002مصروف استهالك المعداتمخصص استهالك المعداتتاالصول الثابتة معدا/ ح12200000المعدات

3AS00000312300000السيارات
األصول الثابتة / ح

سيارات
مصروف استهالك السياراتمخصص استهالك السيارات

4AS000004
ة أجهزة مكتبي

وكمبيوتر 
12400000

ة األصول الثابتة أجهز/ ح

مكتبية وكمبيوتر

مخصص استهالك اجهزة 

مكتبية وكمبيوتر

مصروف استهالك اجهزة مكتبية 

وكمبيوتر

!ان تقوم بتحديث دليل الحسابات بما يتالءم مع معطيات السؤالتنسىال 

حسابات مستوى واحد
اسم حساب االب/ بند القائمة المالية برقم حساب اال/ القائمة المالية اسم الحسابرقم الحسابالرقم

األصول الثابتةالميزانيةاالصول الثابتة اجهزة مكتبية/ ح112400000

مخصص استهالك االصول12900000مخصص استهالك اجهزة مكتبية212940000

مصروف استهالك االصول51300000مصروف استهالك اجهزة مكتبية351340000

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

الموجودات الرئيسيةتمرين على 

Home



الموجودات الفرعية

يستخدم هذا الحقل 

لربط األصل 

بمجموعته من 

األصول الرئيسية

لتحديد نسبة 

استهالك االصل 

السنوية حسب 

طريقة القسط 

الثابت

تحديد عملة 

لتقييم االص

يعتمد الشامل هذا 

التاريخ وليس 

تاريخ الشراء 

الحتساب استهالك 

األصل

يتم تحديث تاريخ 

الشراء آليا من 

خالل فاتورة 

شراء األصل

نستطيع الوصول 

الى هذه الشاشة 

من خالل األصول 

الثابتة ومن ثم 

الملفات  ومن ثم 

الموجودات 

.الفرعية

تستخدم هذه 

الشاشة لتعريف 

اصول الشركة
ة اذا تم تحديد ان تاريخ شراء االصل قديم عندها لن يقبل الشامل تحديد تاريخ الشراء ضمن السن: للتأكيد

المالية الحالية ويجب أن يكون ضمن سنوات سابقة

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال موجودات فرعية

تطبيق عملي 

Next Home



الموجودات الفرعيةتمرين على 

الموجودات الفرعية

تابع لحسابنسبة االستهالكاسم االصلرقم االصلالرقم

1A1مكتب مدير

6%

األثاث

2A2كرسي مدير

3A3مكتب سكرتيرة

4A4طاولة اجتماعات

5A5خزانة ملفات كبيرة

6A6 طن2سيارة مرسيدس حمولة

15%

سيارات

7A7 طن6سيارة فولفو حمولة

8A8سيارة فورد الستعمال الموظفين

9A920مزليك%

معدات

10A1020مولد كهرباء احتياطي%

11A11 20قدم20ثالجة تبريد%

12A12ماكنة تصوير

20%

أجهزة مكتبية وأجهزة 

كمبيوتر وطابعات

13A13طابعة ليزر

14A14 جهاز كمبيوترPentium III Intel

15A15 جهاز كمبيوترCompaq Pentium IV

:المعطيات

ادخال البيانات السابقة على الموجودات الفرعية:المطلوب
Home



كشف االستهالك تفصيلي

تظهر هنا األصول 

خالل السنة اةالمشتر

المالية الحالية

تظهر هنا األصول 

المستبعدة خالل 

السنة المالية الحالية

نستطيع الوصول الى

هذه الشاشة عن 

األصول طريق 

تقاريرالثم الثابتة 

ومن ثم نختار 

التقرير المطلوب 

كشف استهالك )

(.تفصيلي

يتم اختيار الموجود 

الرئيسي المراد 

عرض تفاصيله

Next Home



كشف االستهالك اجمالي

نستطيع الوصول الى

هذه الشاشة عن 

األصول طريق 

تقاريرالثم الثابتة 

ومن ثم نختار 

التقرير المطلوب 

كشف استهالك )

(.اجمالي

يظهر هنا صافي 

األصول المشتراة خالل 

السنة المالية الحالية

يظهر هنا صافي األصول 

المستبعدة خالل السنة 

المالية الحالية

مجمع 

االستهالك 

المتراكم 

حتى االن

قسط 

االستهالك 

عن السنة 

المالية 

الحالية

Home

يظهر التقرير 

كشف 

االستهالك 

مجمع على 

حسب الموجود 

الرئيسي



القسم الخامس



عمليات المخزون: القسم الخامس

سيالتعرف على الشاشة الرئيسية للمخزون الرئيسي وإدخال مخزون رئي1.

التعرف على شاشة ثوابت المخزون وإدخال ثوابت مخزون2.

التعرف على الشاشة الرئيسية للمخزون العادي وإدخال مخزون عادي3.
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الى لوصوليتم ا

هذه الشاشة من 

خالل قائمة 

األصناف 

والمستودعات 

ومن ثم الملفات 

ومن ثم 

مجموعات 

.االصناف

تستخدم هذه 

الشاشة لتصنيف 

المخزون الى 

مجموعات 

رئيسية وفرعية

المخزون الرئيسي 

يستخدم لربط 

المخزون الرئيسي 

بمخزون رئيسي 

آخر بهدف تصنيف 

مجموعات رئيسية 

وفرعية

تستخدم هذه 

الشاشة لتحديد 

نوع المخزون 

الرئيسي لغايات 

االنتاج

يقوم الشامل 

بتحديد المستوى 

آليا

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال مخزون رئيسي

تطبيق عملي 

Next Home



:المعطيات

نوع الصنفاسم المخزونرقم المخزونالرقم

1MS1مواد غذائية

بضاعة تجارية
2MS2مستلزمات تنظيف

3MS3مستلزمات منزلية

4MS4مشروبات غازية

المخزون الرئيسي

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

1تمرين

Next Home



استعالم المخزون الرئيسي

نستطيع الوصول 

اليها من خالل 

الضغط على 

استعالم من شاشة 

المخزون الرئيسي

تستخدم هذه 

الشاشة لالستعالم

عن االصناف 

الرئيسية

Home



نستطيع الوصول 

اليها من خالل 

الضغط على 

المحاسبة العامة و 

أسماء الثوابت و 

ثوابت المخزون

ثوابت المخزون

ات تستخدم هذه الشاشة إلضافة تصنيف

:اضافية للمخزون مثل

الشركة 

المنتجة
الطراز

العالمة 

التجارية

الموديل

تستخدم ايضا لتعريف المستودعات

كما تستعمل لتعريف االلوان 

والقياسات المستخدمة في مختلف االصناف

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

اتادخال مستودع

ادخال عالمة تجارية

تطبيق عملي 

Next Home



2تمرين

:المعطيات

العالمة التجارية/ ثوابت المخزون
العالمة التجاريةالرقم 

بال1

الجواد2

شقحة3

الكواكب4

شاين5

بانتين6

كوكا كوال7

سبرايت8

اسماء المستودعات/ ثوابت المخزون

اسم المستودعالرقم 

مستودع نابلس 1

مستودع  رام هللا 2

مستودع  طولكرم3

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

Home



االصناف

هي وحدة البيع 

والشراء 

فالرئيسية للصن

هو سعر تكلفة 

بضاعة اول 

المدة

تحديد عملة 

تكلفة الصنف

يتم من خاللها 

تحديد سعر 

البيع لكل فئة 

سعر

هو اخر سعر تم 

الشراء به او 

كلفة انتاجه، ويتم 

تحديثه آلياً من 

خالل فاتورة 

المشتريات او 

سند االنتاج و هو 

يعكس تكلفة 

الوحدة الرئيسية

تستخدم في 

تقارير 

األصناف 

لتسهيل عملية 

جرد المخزون

نستطيع الوصول الى هذه 

الشاشة من خالل األصناف 

والمستودعات ومن ثم 

الملفات وملفات أخرى و 

او )من ثم األصناف 

CTRL+S(

تستخدم هذه الشاشة 

لتعريف االصناف الفرعية 

التي سيتم تداولها في 

حركات المستودعات 

مبيعات، مشتريات، )

....(إرساليات، 

لتحديد رقم الباركود 

للصنف

Next Home



االصناف

تستخدم لتحديد مكان

وجود المادة داخل 

المستودع

تستخدم هذه الشاشة 

لتحديد وعرض 

الكميات وأماكن 

مستودعات )وجودها

(الشركة
إضافة مخزون 

رئيسي 

وتحديث القائمة
. تستخدم الكمية الدنيا في فاتورة المبيعات لتحذير المستخدم من ان البضاعة وصلت حد اعادة الطلب

. وتستخدم ايضا الستخراج تقرير المواد التي وصل رصيدها حد اعادة الطلب

يتم تحديد عالقة 

الوحدة اإلضافية 

من الوحدة 

الرئيسية

تستخدم 

إلضافة صورة 

للصنف 

بالضغط على 

استعراض

Next Home



تستخدم هذه 

الشاشة لتحديد 

المواد البديلة 

للصنف والتي يتم 

استخدامها لنفس 

الغرض

لياعند تحديد مادة بديلة لصنف يقوم الشامل بتحديد الصنف الحالي كبديل للمادة البديلة آ

االصناف

Next Home



االصناف

تستخدم اذا كان 

للصنف تاريخ 

صالحية ويتم 

تحديدها في فاتورة 

المشتريات وال 

يمكن إعادة تفعيلها 

او الغائها لألصناف 

المتحركة 

لتحديد رقم الباركود 

للصنف

تم تحديد وجود تاريخ انتهاء صالحية للصنف عندها سيقوم الشامل بطلب هذا التاريخ في كل عمليات اذا 

المستودعات الخاصة بالصنف

تستخدم هذه 

الشاشة لتحديد 

معلومات 

إضافية للصنف

إلدخال العالمة 

التجارية للصنف

إلدخال نوع 

الصنف

تستخدم هذه 

الحقول لتحديد 

وحدات 

وقياسات 

الصنف 

المختلفة

لتحديد استعمال 

الخانات العشرية

لهذا الصنف
ال يمكنك إعادة تحويل 

عدد عشري الى عدد 

صحيح لألصناف 

المتحركة

او القياسات فال يمكنك الغاؤها الحقا/اذا تم تفعيل االلوان و

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

اصنافادخال 

تطبيق عملي 

Next Home



االصناف

المخزون الرئيسيالعالمة التجاريةالوحدةسعر البيعاسم الصنفرقم الصنف

مواد غذائيةشوال100كغم50شوال سكر 1

مواد غذائيةشوال95كغم50شوال طحين 2

مواد غذائيةشقحةكرتونة160كرتونة سردين بالزيت3

مواد غذائيةكرتونة24كرتونة رب البندورة علب صغيرة4

مواد غذائيةالكواكبكرتونة115كغم2كرتونة سمنة الكواكب 5

مواد غذائيةشقحةكرتونة105كرتونة زيت ذرة شقحة6

مستلزمات تنظيفشاينعلبة35كغم5شاينعلبة مسحوق غسيل 7

مستلزمات تنظيفشاينعلبة25كغم3علبة مسحوق غسيل شاين 8

مستلزمات تنظيفبانتينعلبة16ملم400علبة شامبو بانتين 9

مستلزمات تنظيفبانتينعلبة9ملم200علبة شامبو بانتين 10

مستلزمات منزليةطقم50طقم كاسات شاي مذهب مع يد11

مستلزمات منزليةحبة15مزهرية صيني حجم صغير12

مستلزمات منزليةSamsungثالجة4000لتر تبريد هواء600ثالجة سامسونج 13

مستلزمات منزليةLGغسالة2500غسالة ال جي اتوماتيك14

مستلزمات منزليةمولينكسخالط175خالط مولينكس15

مشروبات غازيةكوكا كوالصندوق28لتر عادي2صندوق كوال 16

مشروبات غازيةكوكا كوالصندوق28لتر دايت 2صندوق كوال17

مشروبات غازيةسبرايتصندوق28لتر عادي2صندوق سبرايت 18

مشروبات غازيةسبرايتصندوق28لتر دايت2صندوق سبرايت 19

:لمعطيات ا

تحديد وتنفيذ :المطلوب

الالزم إلجراء العمليات 

المالية السابقة

3تمرين

Next Home



خيارات االستعالم

نستطيع الوصول الى هذه الشاشة من خالل 

الضغط على االستعالم  في شاشة االصناف

تستخدم هذه الشاشة لفرز تقارير المخزون 

حسب اليات الفرز المختلفة

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

اليات التقارير

تطبيق عملي 

Next Home



استعالم المخزون العادي

قائمة بأصناف المخزون المختلفة
Next Home



يتم تحديد طريقة 

البحث على 

مستوى رقم 

الباركود، الرقم 

األصلي أو رقم 

المصنع

تستخدم هذه الشاشة 

للبحث عن صنف ويتم 

الوصول لها من 

خالل    

مفتاح  ALT+S

او البحث من خالل 

الرقم او االسم او 

المستودع او أي آلية 

فرز ممكنة

الختيار الصنف في شاشة المخزون وفي حركات المستودعاتF10يمكنك استخدام المفتاح 

اختيار المخزون

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ALT + Sاستخدام 

تطبيق عملي 

Next Home



فة لتحديد سعر التكل

االبتدائي الخاص 

برصيد أول المدة

لتحديد الكمية 

االبتدائية الخاصة 

برصيد أول المدة

لتحديد إظهار 

االصناف التي 

كميتها صفر

نستطيع الوصول الى هذه 

الشاشة من خالل األصناف 

والمستودعات وملفات ومن 

ثم ملفات اخرى ومنها 

ادخال االرصدة االبتدائية 

تستخدم هذه الشاشة لتعديل

وإدخال االرصدة واألسعار 

كل االبتدائية لعدة اصناف بش

سريع دون الحاجة الى 

الدخول الى شاشة المخزون 

لكل صنف

ادخال االرصدة االبتدائية

Home



القسم السادس



الفواتير: القسم السادس

التعرف على الشاشة الرئيسية لفاتورة المشتريات وإدخال فواتير مشتريات1.

التعرف على الشاشة الرئيسية لفاتورة المبيعات وإدخال فواتير مبيعات2.

التعرف على  شاشات مردودات المشتريات والمبيعات وإدخال امثله عليها3.

التعرف على التقارير الخاصة بالفواتير4.

التعرف على الشاشات الرئيسية لإلشعارات الدائنة والمدينة وإدخال امثلة عليها5.

التعرف على الشاشة الرئيسية لإلرسالية الداخلية وإدخال امثلة عليها6.
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فاتورة المشتريات

المجموع قبل 

الضريبة

صافي الخصم التجاري 

على مجموع الفاتورة

استعمل 

)+(  إشارة 

إلضافة 

الضريبة، 

(  -)واإلشارة 

لطرحها من 

المبلغ
لتحديد وحدة 

الشراء

تستخدم لتحديد 

مشتريات 

المقاصة 

االسرائيلية

لتحديد نوع 

:المشتريات

تجارية، أصول   

خدمات

يمكن تأجيل 

استرداد قيمة 

ة الضريبة لغاي

شهور 6

ويمكن تغييره 

الحقا

باإلمكان 

الوصول الى 

بعض األوامر 

بشكل سريع 

Next Home

ان اسم المورد ال 

يجب ان يكون 

فارغا وانما اذا تم

ادخال اسم بدون 

اخيار مورد في 

خانة المورد 

ة فيعتبرها نقدي

بشكل الي



فاتورة المشتريات

نوع الفاتورة

يتم اصدار فاتورة المشتريات مباشرة دون وجود طلبية او ارساليةعادية

يتم من اجل تحويل ارسالية المشتريات الى فاتورةمن ارسالية

يتم من اجل تحويل طلبية المشتريات الى فاتورةمن طلبية

ICSP: سيتم شرح هذا الموضوع بالتفصيل في دورة

Next Home



فاتورة المشتريات

التصنيف الضريبي

الضريبة تساوي صفرمعفاة

تقبل الفاتورة اصناف وخدماتللتجارة

تقبل الفاتورة خدمات فقط أي ان االصناف تكون خدمات فقطخدمات

تقبل الفاتورة اصول فقط أي ان االصناف تكون اصول فقطاصول

Next Home



تستعمل بشكل خاص لألصناف 

التي يتم احتساب كميتها آليا عن

طريق قياسها وأبعادها

اذا كان يوجد للصنف قياسات 

تستخدم هذه الشاشة وألوان يتم اختيارها من هنا

إلدخال معلومات 

اضافية عن االصناف 

اذا كان لها لون او 

قياس او مساحة او 

حجم

تفاصيل اضافية

Next Home



مركز تكلفة+ حسابات 

توجيه القيد الى 

مركز تكلفة

الطرف المدين من قيد 

المشتريات يمكن 

توجيهه على مستوى 

الصنف

تستخدم هذه الشاشة 

إلظهار الطرف 

المدين من قيد فاتورة 

المشتريات

Next Home



الضريبة لكل 

صنف

التصنيف الضريبي 

للصنف

تستخدم هذه الشاشة 

لبيان مقدار الضريبة 

والتصنيف الضريبي

لكل صنف

بيانات عن االصناف

Next Home



لتحديد حساب 

الصندوق في 

حال كانت 

الفاتورة نقدية

مالحظات اضافية تخزن آليا حسب 

تعريفها في برنامج إعداد الشامل 

ويمكنك تعديلها لكل فاتورة

رقم سند الصرف اآللي 

الذى أنتجه الشامل من 

خالل الفاتورة

تستخدم هذه 

الشاشة إلظهار 

حساب الصندوق 

وحساب الضريبة 

وتأتي القيم آليا

من الحسابات 

االفتراضية

المتفرقات

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال فواتير مشتريات

تطبيق عملي 

Next Home



:شباط5المعطيات كما هي بتاريخ 

( 54321) شيكل شامل الضريبة االضافية من منجرة الوفاء وذلك بموجب فاتورة رقم 10556تم شراء اثاث بقيمة 

:تفاصيل الفاتورة 

سعر الشراءالكميةاسم الصنفالرقم

1A 12320مكتب مدير

2A1580كرسي مدير

3A12088مكتب سكرتيرة

4A1464كرسي سكرتيرة

5A13480طاولة اجتماعات

6A211624خزائن ملفات عدد

إدخال فاتورة شراء األصول: المطلوب

ال تنسى ان تقوم بإدخال كرسي السكرتيرة إلى ملف األصول الفرعية

A16األثاث%6كرسي سكرتيرة

1تمرين

Next Home



شيكل غير شاملة للضريبة االضافية وذلك بموجب 137تم شراء مستلزمات ضيافة من سوبر ماركت الوليد بمبلغ 

.وتم دفع قيمة الفاتورة نقدا( 74589)فاتورة رقم 

:تفاصيل الفاتورة

سعر الشراءالكميةاسم الصنفالرقم

134كغم1قهوة 1

102كغم1سكر 2

118كغم1شاي 3

215طقم كاسات4

135طقم فناجين5

:شباط5المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

مصاريفقائمة الدخل مصاريف ضيافة51500000

ال تنسى ان تقوم بإدخال حساب مصاريف الضيافة 

2تمرين

Next Home



شيكل غير شاملة للضريبة االضافية وذلك بموجب 850تم شراء اشتراك هاتف من شركة االتصاالت بمبلغ 

.وتم سداد المبلغ نقدا( 654) فاتورة رقم 

:شباط9المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

3تمرين

Next Home



(  65412)شيكل شاملة للضريبة  اإلضافية وذلك بموجب فاتورة رقم 720تم شراء قرطاسية من مكتبة الخلود بمبلغ 

وتم دفع قيمة الفاتورة نقدا 

.شيكل على إجمالي قيمة الفاتورة20بعد خصم مبلغ 

:تفاصيل الفاتورة
سعر الشراءالكميةاسم الصنفالرقم

503اقالم حبر 1

107مكبسة حجم وسط2

550اختام3

1015(ماعون ) A4ورق 4

502مغلفات5

:شباط9المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

4تمرين

Next Home



واألسعار في الفاتورة ( 357)تم شراء بضاعة تجارية من شركة الصداقة للتجارة العامة وذلك بموجب فاتورة رقم 

.تشمل الضريبة االضافية

:تفاصيل الفاتورة
سعر الشراءالوحدةالكميةاسم الصنفالرقم

80شوال200كغم50شوال سكر 1

17علبة200كغم1علبة شاي الجواد 2

85صندوق70كغم5صندوق شاي الجواد 3

85شوال200كغم50شوال طحين 4

الوحدةعسعر البياسم الصنفرقم الصنفالرقم
العالمة 

التجارية

المخزون 

الرئيسي

الجوادعلبة20كغم1علبة شاي الجواد 120
مواد 

غذائية
الجوادصندوق90كغم5صندوق شاي الجواد 221

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

:شباط15المعطيات كما هي بتاريخ 

ال تنسى ان تقوم بإدخال الصنف الثاني والثالث على المخزون

5تمرين

Next Home



شيكل شاملة للضريبة االضافية  وذلك بموجب 8352تم شراء ادوات مكتبية من شركة النور لالستيراد والتصدير بمبلغ 

(.852)فاتورة رقم 

:تفاصيل الفاتورة
سعر الشراءالكميةاسم االصلالرقم

16960ماكنة تصوير1

11392طابعة ليزر2

: شباط20المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

6تمرين

Next Home



:شباط25المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

7تمرين

واألسعار غير شاملة ( 5060)والتصدير وذلك بموجب فاتورة رقم تيرادمن شركة النور لالستم شراء بضاعة 

.للضريبة االضافية

:تفاصيل الفاتورة
سعر الشراءالوحدةالكميةاسم الصنفالرقم

70شوال80كغم50شوال سكر 1

17علبة50كغم1علبة شاي الجواد 2

85صندوق50كغم5صندوق شاي الجواد 3

85شوال80كغم50شوال طحين 4

140كرتونة50كرتونة سردين بالزيت5

18كرتونة50كرتونة رب البندورة علب صغيرة6

Home



كشف االستهالك تفصيلي

نستطيع الوصول الى

هذه الشاشة من 

األصول الثابتة ومن 

ثم التقارير ومن ثم 

كشف االستهالك 

التفصيلي

Next Home



نستطيع الوصول الى

هذه الشاشة من 

األصول الثابتة ومن 

ثم التقارير ومن ثم 

كشف االستهالك 

اجمالي

كشف االستهالك اجمالي

Next Home



يعرف هذا 

التقرير 

المحاسبي 

بصفحة 

اليومية

نستطيع الوصول الى

هذه الشاشة من 

المحاسبة العامة، 

التقارير، تقارير 

محاسبية ومن ثم 

تقرير الحركات

تقرير الحركات

Next Home



مشتريات االصناف الشهرية

نستطيع الوصول الى

هذه الشاشة من 

الفواتير، التقارير، 

تقارير شهرية ومن 

ثم مشتريات 

األصناف الشهرية

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

تقرير االستهالك

تطبيق عملي 

تقرير الحركات

تقرير مشتريات االصناف

Home



مردودات المشتريات

تستخدم هذه 

الشاشة 

إلثبات عملية 

ارجاع 

بضاعة 

مشتراة

ممكن االستعالم 

عن سعر 

الشراء من 

خالل الضغط 

على الرقم ومن 

ثم اختيار اخر 

أسعار الشراء

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال مردودات مشتريات

تطبيق عملي 

Next Home



.بنفس سعر الشراء وذلك بسبب تلفهاالصداقة للتجارة العامةتم رد بضاعة الى شركة 

:تفاصيل البضاعة

الرقم
اسم الصنف

سعر الشراءالوحدةالكمية

80علبة5كغم50شوال سكر 1

17علبة3كغم1علبة شاي الجواد 2

:شباط20المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

بداية يجب عليك الرجوع الى فاتورة المشتريات لتحديد أسعار الشراء ومن ثم متابعة تنفيذ المطلوب

9تمرين

Next Home



ارسالية داخلية

سيتم زيادة 

رصيد 

المواد الى 

هذا 

المستودع

سيتم 

إنقاص 

رصيد 

المواد من 

هذا 

المستودع

تستخدم هذه الشاشة لنقل 

البضاعة من مستودع الى 

مستودع اخر ويعد سند 

مزدوج فهو اخراج من 

المستودع االول وإدخال 

الى المستودع الثاني 

ويوجد تقارير تبين كمية

البضاعة المنقولة من 

مستودع الى مستودع 

وقيمتها

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال ارسالية داخلية

تطبيق عملي 

Next Home



:شباط22المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

10تمرين

تم تحويل بضاعة من مستودع نابلس الى مستودع رام هللا وذلك بموجب ارسالية داخلية حسب التفاصيل 

:التالية
الوحدةةالكمياسم الصنفالرقم

شوال50كغم50شوال سكر 1

علبة50كغم1علبة شاي الجواد 2

صندوق20كغم5صندوق شاي الجواد 3

شوال60كغم50شوال طحين 4

كرتونة35كرتونة سردين بالزيت5

كرتونة35رةكرتونة رب البندورة علب صغي6

Next Home



تقرير االرساليات الداخلية

نستطيع الوصول الى

هذه الشاشة من 

األصناف 

والمستودعات، 

التقارير، تقارير 

االرساليات ومن ثم 

ارساليات داخلية

Home



تستخدم 

لفرز تقارير 

الزبائن 

حسب 

المدينة

تستخدم 

لتحديد 

مبيعات 

المقاصة 

االسرائيلية

المجموع قبل 

الضريبة

صافي الخصم التجاري 

على مجموع الفاتورة

استعمل 

)+(  إشارة 

إلضافة 

الضريبة، 

(  -)واإلشارة 

لطرحها من 

المبلغ

لتحديد وحدة 

البيع

فاتورة مبيعات

تستخدم هذه الشاشة إلدخال 

سندات تسليم البضاعة 

محاسبي الذي وتعتبر قيد 

يؤثر على المبيعات وحساب 

الذمم المدينة

Next Home

ان اسم الزبون ال

يجب ان يكون 

فارغا وانما اذا تم

ادخال اسم بدون 

اخيار زبون في 

خانة الزبون 

ة فيعتبرها نقدي

بشكل الي



كشف حساب الذمم

نستطيع الوصول الى

هذه الشاشة من 

المحاسبة العامة، 

التقارير، تقارير 

الزبائن والموردين 

ومن ثم كشف حساب 

ذمم

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال فواتير مبيعات

تطبيق عملي 

Next Home



:شباط25المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

11تمرين

(  01)تم بيع بضاعة الى شركة المجد للتجارة العامة من مستودع نابلس وذلك بموجب فاتورة رقم 

.واألسعار غير شاملة للضريبة االضافية

:تفاصيل الفاتورة
سعر البيعالوحدةالكميةاسم الصنفالرقم

100شوال15كغم50شوال سكر 1

20علبة20كغم1علبة شاي الجواد 2

90صندوق5كغم5صندوق شاي الجواد 3

95شوال15كغم50شوال طحين 4

160كرتونة15كرتونة سردين بالزيت5

24كرتونة15كرتونة رب البندورة علب صغيرة6

Next Home



تم بيع بضاعة الى محالت السماح لألدوات المنزلية من مستودع نابلس وذلك بموجب فاتورة رقم 

.واألسعار غير شاملة للضريبة االضافية( 03)

:تفاصيل الفاتورة 
سعر البيعالوحدةالكميةاسم الصنفالرقم

160كرتونة5كرتونة سردين بالزيت1

24كرتونة5كرتونة رب البندورة علب صغيرة2

:اذار2المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

12تمرين

Home



تستخدم هذه الشاشة 

إلثبات عملية ارجاع 

البضاعة المباعة 

للزبائن ويكون فيها 

القيد المحاسبي من 

حساب ضريبة 

المبيعات ومردودات 

المبيعات الى حساب 

الزبون

مردودات المبيعات

ممكن االستعالم 

عن سعر البيع 

من خالل الضغط 

على الرقم ومن 

ثم اختيار اخر 

أسعار البيع

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال مردودات مبيعات

تطبيق عملي 

Next Home



:اذار6المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

13تمرين

.قامت شركة المجد للتجارة العامة برد بضاعة الى مستودع نابلس وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات

:تفاصيل البضاعة

سعر الشراءالوحدةالكميةاسم الصنفالرقم

160كرتونة5كرتونة سردين بالزيت1

24كرتونة3كرتونة رب البندورة علب صغيرة2

Home



اشعار دائن

حساب 

الضريبة جزء 

اساسي

الزبون الذي تم 

اعطاؤه الخصم

الحساب الذي تم 

تحميل الخصم له

أي حقل يتم 

ادخاله يتم 

احتساب 

الحقلين 

ً االخرين تلقائي ا

تستخدم هذه 

الشاشة إلثبات 

عملية الخصم 

المسموح به 

للزبائن

ال يجوز استخدام االشعار الدائن 

لتسجيل مطالبة المورد، حيث ان 

مطالبات الموردين تسجل بفاتورة 

مشتريات وإذا لم يكن بها بضاعة 

مطالبة ) تسجل مشتريات خدمات

مقابل فرق سعر او فرق 

....(.عملة،

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال اشعار دائن

تطبيق عملي 

Next Home



شيكل شاملة للضريبة االضافية من حساب الزبون شركة المجد 200تم خصم مبلغ 

.للتجارة العامة

:اذار13المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

14تمرين

Next Home



اشعار مدين

حساب ضريبة 

على المشتريات 

جزء اساسي من 

القيد

المورد الذي 

اعطانا الخصم

الحساب الذي تم 

تحميل الخصم 

عليه

تستخدم هذه 

الشاشة إلثبات 

عملية الخصم 

المكتسب من 

الموردين 

نستطيع الوصول الى

هذه الشاشة من 

الفواتير، الحركات، 

ومن ثم المشتريات 

اشعار مدين

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال اشعار مدين

تطبيق عملي 

Next Home



شيكل شاملة للضريبة االضافية من حساب الشركة لدى شركة النور 400تم خصم مبلغ 

لالستيراد والتصدير

:اذار15المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

15تمرين
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القسم السابع



السندات: القسم السابع

القيدسندعلىامثلةوادخالالقيدلسندالرئيسيةالشاشةعلىالتعرف1.

القبضسندعلىامثلةوادخالالقبضلسندالرئيسيةالشاشةعلىالتعرف2.

الصرفسندعلىامثلةوادخالالصرفلسندالرئيسيةالشاشةعلىالتعرف3.
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لتحديد رقم 

المرجع اليدوي، 

وفي قيود 

الشيكات يحتوي

على رقم الشيك

مالحظة خاصة تظهر في 

كشف الحساب بدل العامة

مالحظة عامة 

تظهر في 

كشف الحساب 

للحسابات التي 

ليس لها 

مالحظة خاصة 

بها

يحتوى هذا 

الحقل على 

معلومات 

مرتبطة بأنواع 

مخصصة من 

الحركات مثل 

قيود فرق العملة

حالة السند

يستعمل إليجاد 

اكثر من تسلسل 

للسند

سند القيد

Next Home



:شباط5المعطيات كما هي بتاريخ 

مليون شيكل وقد تم ايداع المبلغ في الحساب 3تم تأسيس شركة االقصى للتجارة العامة برأس مال قدره .   1

.الجاري لدى بنك القاهرة عمان بالشيكل

يالرأيسشيكل من البنك الى الصندوق 500000تم تحويل مبلغ . 2

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

!ال تنسى ان تقوم بتحديث دليل الحسابات بما يتالءم مع معطيات السؤال

1تمرين

Home



اليات لفرز الشيكات في التقارير 

ويمكن تعديلها من عمليات الشيكات

يستعمل لتحديد 

سعر الصرف 

للعملة االجنبية

كرارترقم الشيك ال يقبل ال

على نفس الحساب

يمكن كتابة االسم 

اذا كان المقبوض 

 ً أي ان منه فارغا

الزبون غير مسجل 

ضمن الزبائن 

وتكون الدفعة نقدية

من الصندوق 

الرئيسي

لتحديد الجزء 

النقدي من سند 

القبض

رقم حساب البنك 

المسحوب عليه 

الشيك 

(اختياري)

عملة القبض

الحساب الدائن 

في القيد اآللي 

الناتج عن سند 

القبض

لتحديد الجهة 

التي سلمت 

المبلغ

سند القبض

تستخدم هذه 

الشاشة إلدخال 

المبالغ المقبوضة 

من الزبائن نقدا او 

او فيزا شيكات 

ويمكن ان يكون 

مركب

إلدخال شيك آلي بنفس قيمة الشيك السابق  insertيمكنك استعمال المفتاح 

ويكون تاريخه بعد شهر من تاريخ الشيك السابق

Next Home



سند القبض

اذا كان القبض 

من مشترك 

يتم تحديد اخر

سنة سدد عنها 

والقيمة 

االفتراضية 

يأخذها من 

تاريخ السند

يحتوي على رقم 

ي فاتورة المبيعات الت

أدت الى هذا السند

لتحديد مسئول 

(  المندوب)المبيعات 

الذي حصل المبلغ

لتحديد حساب 

الصندوق النقدي

لتحديد حساب صندوق 

الشيكات الواردة

يتم إدخاله آليا من خالل فاتورة المبيعات: سند القبض الداخلي

إلدخال المالحظات 

العامة التي تظهر 

في الطباعة وتأخذ 

قيم افتراضية من 

االعدادات

Next Home



سند القبض

القبضيمكن 

اكثر من من

حساب في 

المقبوضات

النقدية

حصة الحساب 

من إجمالي 

قيمة سند 

القبض

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال سند قبض

تطبيق عملي 

Next Home



.شيكل نقدا وذلك دفعة على  الحساب600قامت شركة المجد للتجارة العامة بدفع مبلغ .  1

شيكل منها نقدا والباقي بشك مسحوب على  500شيكل 750قامت محالت السماح لألدوات المنزلية بدفع مبلغ .  2

.وتاريخ استحقاقه تاريخ اليوم وذلك دفعة على الحساب2244بنك القاهرة عمان شيكل رقمه 

:اذار13المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

2تمرين

Next Home



شيكل منها نقدا والباقي 1000شيكل دفعة على الحساب 5000بدفع مبلغ شركة المجد للتجارة العامة قامت 

.بأربعة شيكات 

:تفاصيل الشيكات

الرقم
رقم 

الشيك
اسم الفرعاسم البنك

تاريخ 

االستحقاق
قيمة الشيك

1000تاريخ اليومنابلسنيالتجاري الفلسطي16521

1000بعد شهرنابلسنيالتجاري الفلسطي26522

1000بعد شهريننابلسنيالتجاري الفلسطي36523

1000اشهر4بعد نابلسنيالتجاري الفلسطي46524

:نيسان5المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

3تمرين

Next Home



.شيكل بشيكين1000قامت شركة الجمال بدفع مبلغ 

:تفاصيل الشيكات 

قيمة الشيكقتاريخ االستحقااسم الفرعاسم البنككرقم الشيالرقم

500تاريخ اليومنابلسالعقاري العربي19845

500بعد شهر نابلسالعقاري العربي29846

:نيسان5المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

4تمرين

Next Home



.شيكل دفعة على الحساب بخمسة شيكات 2000قامت شركة العودة للمشروبات الغازية بدفع مبلغ 

:تفاصيل الشيكات
قيمة الشيكاقتاريخ االستحقاسم الفرعاسم البنككرقم الشيالرقم

400تاريخ اليومجنيناالسالمي العربي13257

400بعد شهرجنيناالسالمي العربي23258

400بعد شهرينجنيناالسالمي العربي33259

400اشهر3بعد جنيناالسالمي العربي43260

400اشهر4بعد جنيناالسالمي العربي53261

:نيسان5المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

5تمرين

Next Home



كشف المقبوضات

نستطيع الوصول 

الى هذه الشاشة 

من المحاسبة 

العامة، التقارير، 

تقارير الزبائن 

والموردين ومن ثم 

كشف المقبوضات

Next Home



كشف حساب محاسبي

نستطيع الوصول 

الى هذه الشاشة 

من المحاسبة 

العامة، التقارير، 

تقارير محاسبية، 

ومن ثم كشف 

حساب محاسبي

Home



سند الصرف

رقم الحساب الذي 

ك سيصدر منه الشي

يتم اختياره 

باستخدام مفاتيح

F10 ويظهر بها

وك فقط حسابات البن

ها التي تطابق عملت

عملة سند الصرف

تستخدم هذه الشاشة 

إلثبات عمليات 

الصرف النقدي 

والشيكات ويمكن ان 

يكون سند الصرف 

مركب أي ألكثر من 

حساب

الحساب المدين في 

القيد اآللي الناتج 

عن سند الصرف

لتحديد الجهة التي 

استلمت المبلغ

Next Home



مالحظة داخلية 

للسند وال تظهر

في الطباعة

يمكن الصرف 

على اكثر من 

حساب في 

المصاريف 

النقدية

حصة الحساب 

من إجمالي 

قيمة سند 

الصرف

سند الصرف

Next Home



كشف المصروفات

نستطيع الوصول 

الى هذه الشاشة 

من المحاسبة 

العامة، التقارير، 

تقارير الزبائن 

والموردين ومن ثم 

كشف المصروفات

Next Home



تطبيق عملي للمدرب 

على

ادخال سند صرف

تطبيق عملي 

تقرير كشف المصروفات

Next Home



شيكل نقدا للمحامي خليل وذلك عن مصاريف اتعاب محاماه والمتعلقة بتأسيس 1200تم دفع مبلغ .  1

.الشركة

.شيكل نقدا للبلدية وذلك ثمن اشتراك كهرباء2400تم دفع مبلغ .   2

(  852)شيكل الى شركة النور لالستيراد والتصدير وذلك دفعة عل حساب فاتورة رقم 8000تم دفع مبلغ 3.

.وذلك بشيكين مسحوبين على بنك القاهرة عمان شيكل

:تفاصيل الشيكات
قيمة الشيكتاريخ االستحقاقرقم الشيكرقم الحسابالرقم

3000تاريخ اليوم1123456-13002

5000بعد شهر من تاريخ اليوم2123456-13003

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

:شباط5المعطيات كما هي بتاريخ 

6تمرين

Next Home



تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

:شباط5المعطيات كما هي بتاريخ 

7تمرين

قيمة الشيكتاريخ االستحقاقرقم الشيكرقم الحسابالرقم

7020تاريخ اليوم1123456-13004

7020بعد شهر2123456-13005

7020شهر2بعد 3123456-13006

7020شهر3بعد 4123456-13007

7020شهر4بعد 5123456-13008

7020شهر5بعد 6123456-13009

7020شهر6بعد 7123456-13010

7020شهر7بعد 8123456-13011

7020شهر8بعد 9123456-13012

7020شهر9بعد 10123456-13013

تم تسديد المبالغ المستحقة لشركة البراء لسيارات المرسيدس وذلك بإصدار عشرة شيكات مؤجلة مسحوبة على بنك القاهرة 

.عمان شيكل بقيم متساوية

:تفاصيل الشيكات

Home



القسم الثامن



عمليات الشيكات: القسم الثامن

التعرف على عمليات الشيكات الواردة وايداع شيكات واردة1.

التعرف على عمليات الشيكات الصادرة وإخراج شيكات صادرة2.

مجاميع الشيكات اجمالي وتفصيلي3.
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ك بعد اختيار الشي

يمكن الحصول 

ود على كشف بالقي

التي تمت عليه  

تحديد العملية

المراد اجراؤها

رقم البنك 

المسحوب عليه

رقم الفرع 

المسحوب عليه

تاريخ القبض

عمليات الشيكات الواردة

تستخدم هذه 

الشاشة لعرض 

يذ الشيك المراد تنف

عمليات الشيكات 

عليه

Next Home



تستخدم هذه الشاشة

لعرض تفاصيل 

اضافية عن الشيك 

الذي تم اختياره

ك تبين اذا كان الشي

منقول من سنة 

قرأ سابقة وبذلك ال ي

مع سند القبض 

الذي يحمل نفس 

الرقم في السنة 

الحالية اذا تم تسجيل مركز

بض تكلفة في سند الق

مع حساب صندوق 

الشيكات فان هذا 

المركز يسجل مع 

الشيك ويؤثر على

كل القيود الناتجة 

عنه

تفاصيل اضافية

Next Home



كشف حركة شيك

تستخدم هذه الشاشة لعرض القيود التي تمت على الشيك

Next Home



الوظيفةعملية الشيكات

يكشحركةكشفطلبيمكنوبعدهاحالتهعنالنظربغضالشيكعنالبحثبحث عن شيك

عليهتمتالتيالحركاتلمعرفة

حسابالفيالبنكفياستحقتالتياوالمستحقةالشيكاتإليداعتستخدمايداع شيك

الجاري

الشيكاستحقاقتاريخلتغييرالعمليةهذهتستخدميكتغيير تاريخ استحقاق ش

صاحبهذمةعلىالشيكقيمةلعكستستخدماعادة شيك للمصدر

لالتحصيبرسماوالجاريفيكانسواءالبنكمنالشيكإلرجاعتستخدمارجاع شيك من البنك

مورداوزبونالىشيكلتجييرتستخدمتجيير شيك/ تحويل

المجيرالشيكلترجيعتستخدمارجاع شيك محول او مجير

للمصدراعادةعملبعدوقبضهشيكاستالماعادةاسترجاع شيك من زبون

تحويل شيك الى حساب 

التحصيل

كالبنفيالتحصيلحسابفيالمستحقةغيرالشيكاتإليداعتستخدم

مباشرةالصندوقفيوإدخالهانقداً الشيكقيمةسحبسحب شيك زبون نقداً 

عمليات الشيكات الواردة

Next Home



حاالت الشيكات الواردة

اليومتاريخيساويوتاريخهالواردةالشيكاتصندوقفيمستحق

اليومتاريخمناكبروتاريخهالواردةالشيكاتصندوقفيغير مستحق

استحقاقهتاريختغييرتممؤجل

نقداتحصيلهاوالبنكفيالحسابفيايداعهتمتم ايداعه

الشيكاتصندوقفيوموجودالبنكمنرجعمرتجع

للزبونارجاعهتمأعيد للمصدر

(الواردةالشيكاتصندوقمنخارج)موردالىتجييرهتممجير/محول

التحصيلبرسمالبنكفيايداعهوتممستحقغيربرسم التحصيل

حاالت الشيكات الواردة

Next Home



يمكن البحث عن السند عن 

طريق احد هذه الحقول

اختيار الشيكات

تستخدم هذه 

الشاشة للبحث عن

ة شيك من خالل ست

حقول منفردة او 

مجتمعة 

Next Home



تجيير الشيكات الواردة

الزبون الذي 

ر سيتم تجيي

الشيكات له

ة تستخدم هذه الشاش

لتجيير مجموعة من

الشيكات الى مورد 

او زبون

ز إمكانية الفر

على البنك 

والفرع

عرض 

الشيكات 

لغاية تاريخ

االستحقاق 

المحدد 

Next Home



ه تستخدم هذ

الشاشة 

لعرض 

الشيكات 

المراد 

تجييرها

تجيير الشيكات الواردة

Next Home



حاالت الشيكات

المراد عرض 

تقرير عنها

مة الزبائن المستل

منهم الشيكات

اق تاريخ االستحق

او القبض او 

الحركة

تستخدم هذه 

الشاشة لطلب

أي تقرير 

خاص 

بالشيكات 

الواردة

تقرير الشيكات الواردة

Next Home



تخيارات اضافية لتقارير الشيكا

تستخدم هذه الشاشة للفرز

ات المتقدم مثال نختار الشيك

و المسحوبة على بنك معين ا

استلمها شخص محدد، مع 

لم العلم ان حائز الشيك ومست

ي الشيك يمكن تعديلها في أ

وقت

Next Home



ايداع الشيكات 

المستحقة او الراجعة

في الحساب

ك رقم حساب البت

ع الذي سيتم ايدا

الشيكات

بح تاريخ القيد يص

اق بتاريخ استحق

خ الشيك بدل تاري

ه اليوم المنفذ قي

العملية

ر ايداع الشيكات  غي

ك المستحقة في البن

برسم التحصيل

رار بند عام لتسهيل تك

العملية مع االحتفاظ

بنفس الخيارات

طرق التسليم 

المستخدمة

نكتستخدم هذه الشاشة إليداع مجموعة من الشيكات في حساب الب

ايداع الشيكات الواردة

Next Home



يمكن 

استثناء 

شيك محدد

تحديد ارقام القيود 

وتواريخها ومالحظتها 

يارهللشيكات التي تم اخت

تحديد المواقع من

م اجل التحكم بأرقا

القيود

يمكن 

استثناء أي

مجموعة 

من القائمة

ايداع الشيكات الواردة

Next Home



قامت الشركة بما يلي

عمانالقاهرةبنكلدىالشركةحسابفي3257+6521رقمالشيكايداع1.

العامةللتجارةالصداقةشركةللمورد6524+3260رقمالشيكبتجييرقامت2.

عمانالقاهرةبنكلدىالتحصيلبرسم6523رقمالشيكتحويلتم3.

اعادتهتمثمومنالشركةشيكاتلصندوق6524رقمالمجيرالشيكارجاعتم4.

لمصدره

تمارين على الشيكات الواردة

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

1تمرين 

Home



الوظيفةعملية الشيكات

كةحركشفطلبيمكنوبعدهاحالتهعنالنظربغضالشيكعنالبحثبحث عن شيك

عليهتمتالتيالحركاتلمعرفةشيك

كتستخدم هذه العملية إلخراج الشيك الصادر المستحق من حساب البناخراج شيك مستحق من البنك

تستخدم هذه العملية لتغيير تاريخ  استحقاق الشيكتأجيل تاريخ استحقاق شيك

صاحبهذمةعلىالشيكقيمةلعكستستخدماسترجاع شيك من مورد

تستخدم هذه العملية عند معرفة أن البنك قد قام بإرجاع شيك صادرارجاع البنك شيك الى مورد

اعادة صرف شيك مرتجع 

للمورد

تستخدم هذه العملية إلعادة صرف شيك صادر الى مستحقيه

عمليات الشيكات الصادرة

Next Home



يمكن 

استثناء 

شيك محدد

تحديد ارقام القيود 

وتواريخها ومالحظتها 

يارهللشيكات التي تم اخت

تحديد المواقع من

م اجل التحكم بأرقا

القيود

اخراج الشيكات الصادرة

Next Home



قامت الشركة بما يلي

من حساب الشركة لدى بنك القاهرة عمان 3004+ 3002اخراج الشيك رقم 1.

ايام من تاريخه5واالتفاق على صرفه بعد 3005تم تغيير تاريخ استحقاق الشيك رقم 2.

. من المورد3006تم استرجاع الشيك رقم .    3

الصادرةتمارين على الشيكات 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

2تمرين 

Home



د حساب البنك المرا

طلب كشفه وإذا 

كان فارغ يعرض 

جميع البنوك

التاريخ 

راد المستقبلي الم

عرض التقرير 

لغايته

ي الشيكات التي ف

تصندوق الشيكا

كات استثناء الشي

المستحقة قبل

م الفترة التي ت

تحديدها

يمكن اختيار 

الشيكات التي 

تختلف عملتها عن

عملة التقرير 

وتظهر قيمتها 

محولة الى العملة 

الخاصة بالتقرير

مجاميع الشيكات اجمالي

ياراتهتستخدم هذه الشاشة لطلب التقرير وتحديد خ

هذا التقرير يعطي 

الرصيد المستقبلي 

للبنك باحتساب 

الرصيد للحساب 

المحاسبي ثم 

اضافة الشيكات 

الواردة وطرح 

الشيكات الصادرة 

بحيث يظهر 

مجموع شيكات 

حركات اليوم 

كاملة مع عدد 

الشيكات

Next Home



ليمجاميع الشيكات تفصي

ةتستخدم هذه الشاشة لعرض تقرير فرق العمل

هذا التقرير يعطي 

الرصيد المستقبلي 

للبنك بإضافة 

الشيكات الواردة 

وطرح الشيكات 

الصادرة، ويظهر 

مفصل على 

مستوى الشيك

Home



القسم التاسع



الطلبيات واالرساليات: القسم التاسع

تالتعرف على الشاشات الرئيسية لعرض السعر وطلبية المبيعات والمشتريا1.

تدريب على ادخال طلبية المبيعات والمشتريات2.

ليهاامثلة عالتعرف على الشاشات الرئيسية إلرساليات المبيعات والمشتريات وإدخال3.
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عملة عرض 

السعر

موضوع 

عرض السعر

يتم اختيار 

المخزون من 

قائمة المخزون

رقم عرض 

السعر اليدوي 

اذا وجد

سعر كل وحدة

كمية 

المخزون

تستخدم هذه الشاشة 

إلدخال عروض 

االسعار التي تصدر 

للزبائن وذلك 

لمتابعتها واالحتفاظ 

بمعلومات العروض 

المقدمة من الشركة

عرض سعر

Next Home



عرض سعر

يظهر في طباعة 

عرض السعر 

للشخص الذي 

يوقع على العرض

تستخدم هذه الشاشة 

إلدخال المالحظات التي 

تظهر في اسفل عرض 

السعر عند الطباعة 

ويحتوي على شروط 

العرض ومواصفاته

Next Home



نستطيع الوصول الى هذه 

الشاشة من خالل الطلبيات 

في قائمة االوامر الرئيسية

ومن ثم الحركات وطلبيه 

مبيعات

تستخدم هذه الشاشة إلدارة 

المبيعات وذلك بتسجيل 

البضاعة المطلوبة من 

الزبائن لتسهيل تسليم 

البضاعة المطلوبة

حاالت الطلبية

وحتى استطيع

عمل فاتورة 

من طلبية 

يجب ان تكون 

الطلبية 

جاهزة 

رقم الصنف يتم 

اختياره من 

قائمة االصناف 

بالضغط على 

الزر او بضغط 
F10

اغالق الطلبية 

وعدم احضارها 

عند عمل 

ارسالية من 

طلبية او فاتورة

من طلبية

رقم متسلسل 

ويبدأ بحرف 
O (ORDERS)

طلبية مبيعات

Next Home



حاالت الطلبية

.الطلبيةادخالعنداالفتراضيةوتكونغير جاهزة

.تسليمهاوممكنجاهزةالطلبيةانأيجاهزة

.بفاتورةاوبيعبإرساليةالطلبيةمنجزءارسالتمانهأيارسلت جزئيا

ً الطلبيةفيالموجودةالبضاعةارسالتمارسلت كليا .بيعفاتورةاوارساليةبواسطةكليا

دنريوالالغيتأيمنهاجزءارسلاوالطلبيةمنفواتيرعملعندمعالجتهايتمالمغلقه

.اتمامها

حاالت الطلبية

Next Home



المندوب الذي 

قدم الطلبية

المندوب الذي 

سلم الطلبية

تواريخ تسليم 

البضاعة 

ويسجل بشكل 

الي عند عمل 

ارسالية من 

طلبية او 

فاتورة

كيفية استالم 

طلب البضاعة

تاريخ تسليم 

البضاعة المتفق 

عليه

تاريخ الغاء 

الطلبية في 

حال الغاءها

إلدخال بيانات 

اضافية عن 

االصناف

طلبية مبيعات

تستخدم هذه الشاشة 

إلدخال بيانات 

اضافية عن الطلبية

Next Home



يتم اختياره من 

قائمة الوان 

المخزون اذا 

كان يوجد 

للصنف الوان

يتم اختياره من 

قائمة قياسات 

المخزون اذا كان 

يوجد للصنف 

قياسات

يتم ادخالها 

على نوع 

الصنف اذا كان 

مساحة

تستخدم هذه الشاشة 

إلدخال تفاصيل 

اضافية عن اصناف 

الطلبية مثل االلوان 

والقياسات واألحجام

طلبية مبيعات

Next Home



عند تفعيل 

تجهيز االصناف ”

في ادخال 

سواء “ الطلبية

للمبيعات او 

المشتريات يتم 

اعتبار الطلبية 

جاهزة مباشرة 

نستطيع الوصول 

الى هذه الشاشة 

من خالل 

االعدادات 

واألدوات  في 

قائمة االوامر 

الرئيسية ومن ثم 

أدوات عامة و 

متغيرات الشامل 

طلبيه المبيعات

Next Home



المورد الذي 

طلبت منه 

البضاعة

طلبية مشتريات

نستطيع الوصول الى هذه 

الشاشة من خالل الطلبيات 

في قائمة االوامر الرئيسية

ومن ثم الحركات وطلبيه 

مشتريات

تستخدم هذه الشاشة إلدارة 

وذلك بتسجيل المشتريات

التي سنطلبها البضاعة 

لتسهيل لموردينمن ا

البضاعة المطلوبةاستالم

حاالت الطلبية

وحتى استطيع

عمل فاتورة 

من طلبية 

يجب ان تكون 

الطلبية 

جاهزة 

رقم الصنف يتم 

اختياره من 

قائمة االصناف 

بالضغط على 

الزر او بضغط 
F10

اغالق الطلبية 

وعدم احضارها 

عند عمل 

ارسالية من 

طلبية او فاتورة

من طلبية

رقم متسلسل 

ويبدأ بحرف 

T

Next Home



طلبية مشتريات

المندوب الذي 

قدم الطلبية

المندوب الذي 

سلم الطلبية

تواريخ استالم 

البضاعة 

ويسجل بشكل 

الي عند عمل 

ارسالية من 

طلبية او 

فاتورة

كيفية تسليم 

طلب البضاعة

تاريخ استالم 

البضاعة المتفق 

عليه

تاريخ الغاء 

الطلبية في 

حال الغاءها

إلدخال بيانات 

اضافية عن 

االصناف تستخدم هذه الشاشة 

إلدخال بيانات 

اضافية عن الطلبية

Next Home



طلبية مشتريات

يتم اختياره من 

قائمة الوان 

المخزون اذا 

كان يوجد 

للصنف الوان

يتم اختياره من 

قائمة قياسات 

المخزون اذا كان 

يوجد للصنف 

قياسات

يتم ادخالها 

على نوع 

الصنف اذا كان 

مساحة

تستخدم هذه الشاشة 

إلدخال تفاصيل 

اضافية عن اصناف 

الطلبية مثل االلوان 

والقياسات واألحجام

Next Home



F9خيارات أخرى

نسخ تفاصيل سند 

ولصقه في سند اخر 

جديد ويحمل نفس 

النوع

تستخدم للصق 

تفاصيل سند تم 

نسخه من نفس 

نوع السند

اذا كانت الطلبية 

موزعة من عدة 

مستودعات يمكن 

طباعة االصناف التي 

ستخرج من مستودع 

معين لوحدها وعلى 

طابعة ذلك المستودع 

مباشرة

Next Home



تستخدم هذه الشاشة إلظهار العنوان الذي ارسلت اليه 

البضاعة ويأخذ قيم الحقول من ملف الزبون عدا رقم 

السيارة وبذلك تحتفظ الفاتورة بالعنوان الذي ارسلت

 ً اليه البضاعة حتى لو تم تعديل عنوان الزبون الحقا

عنوان الشحن

Next Home



عن الحقول المهمة التي تستدعى من . تستخدم هذه الشاشة لالستعالم فقط

(حد الدين، نسبة الخصم، نسبة الخصم، مستوى المعاملة، المعرفين)اجلها 

معلومات اضافية

Next Home



تفاصيل االرصدة

تستخدم هذه الشاشة 

لعرض االرصدة الحالية 

كما هي في شاشة 

الحساب ومقيمه بالعملة 

الرئيسية

Next Home



سعر الشراء 

غير شامل 

للضريبة

السعر قبل 

الضريبة كما هو 

في الشاشة 

الرئيسية

السعر مع 

الضريبة كما 

يظهر في الطباعة 

، اذا اخترنا 

السعر يشمل 

الضريبة في 

الطباعة

عرض االسعار شاملة للضريبة المضافة

Next Home



معاينة الطباعة

تستخدم هذه الشاشة لعرض المادة المراد طباعتها وبذلك يمكن عمل بعض 

التعديالت ويمكن من خاللها حفظ المادة

Home



( 357)تم شراء بضاعة تجارية من شركة الصداقة للتجارة العامة وذلك بموجب  فاتورة رقم 

.واألسعار في الفاتورة تشمل الضريبة االضافية

:تفاصيل الفاتورة
سعر الشراءالكميةاسم األصلالرقم

Pentium IIIجهاز كمبيوتر 1 Intel11740

Compaq Pentium IV14060جهاز كمبيوتر 2

:شباط15المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

1تمرين 

Next Home



2تمرين 

واألسعار في الفاتورة ال تشمل ( 468)تم شراء بضاعة تجارية من شركة مصانع الزيوت النباتية وذلك بموجب فاتورة  رقم 

شيكل بحيث يكون المبلغ المتبقي هو خصم على قيمة 15500الضريبة اإلضافية وتم االتفاق على إثبات قيمة البضاعة 

.الفاتورة

:تفاصيل الفاتورة
سعر الشراءالوحدةالكميةاسم الصنفالرقم

100كرتونة70كغم2كرتونة سمنة الكواكب 1

95كرتونة70كرتونة زيت ذرة شقحة2

:شباط15المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

Next Home



ألف شيكل غير شاملة للضريبة اإلضافية وذلك بموجب 120من شركة الناصر الستيراد المعدات بمبلغ مزليكتم شراء .   1

(.678) فاتورة رقم 

واألسعار في الفاتورة ال ( 1285)تم شراء بضاعة تجارية من شركة جاما لألدوات المنزلية وذلك بموجب فاتورة رقم .   2

.من إجمالي  قيمة الفاتورة% 5شيكل من قيمة الفاتورة نقدا وتم خصم 2000تشمل الضريبة اإلضافية وتم دفع مبلغ 

:تفاصيل الفاتورة

سعر الشراءالوحدةالكميةاسم الصنفالرقم

3800ثالجة10لتر تبريد هواء600ثالجة سامسونج 1

2300غسالة10غسالة إل جي اتوماتيك2

150خالط20خالط مولينكس3

:شباط18المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

3تمرين 

Next Home



واألسعار في الفاتورة ال ( 127)تم شراء بضاعة تجارية من الشركة الوطنية للتجارة العامة وذلك بموجب فاتورة رقم 

تشمل الضريبة االضافية

:تفاصيل البضاعة
سعر الشراءالوحدةالكميةاسم الصنفالرقم

25صندوق250لتر عادي2صندوق كوال 1

25صندوق200لتر دايت2صندوق كوال 2

25صندوق200لتر عادي2صندوق سبرايت 3

25صندوق150لتر دايت2صندوق سبرايت 4

:شباط18المعطيات كما هي بتاريخ 

تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

4تمرين 

Next Home



تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

واألسعار ( 22)وذلك بموجب فاتورة رقم نابلستم بيع بضاعة إلى شركة العودة لتجارة المشروبات الغازية من مستودع 

.غير شاملة للضريبة اإلضافية

:تفاصيل الفاتورة
سعر البيعالوحدةبونصالكميةاسم الصنفالرقم

28صندوق10لتر عادي2صندوق كوال 1

28صندوق102لتر دايت2صندوق كوال 2

28صندوق102لتر عادي2صندوق سبرايت 3

28صندوق101لتر دايت2صندوق سبرايت 4

:نيسان5المعطيات كما هي بتاريخ 

5تمرين 
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تستخدم هذه الشاشة 

في حالة اخراج 

البضاعة من المخزن 

قبل عمل فاتورة 

مبيعات وهي ال تؤثر 

إال على رصيد 

المخزون

رقم الزبون 

اجباري

حتى يتم عمل 

فاتورة من 

ارسالية يجب 

ان تكون 

االرسالية 

مرحله

ارسالية مبيعات

Next Home



بيانات عن االصناف

تستخدم هذه 

الشاشة 

لعرض 

تفاصيل 

اضافية عن 

االصناف مثل 

رقم الطلبية

Next Home



تستخدم هذه 

الشاشة 

لتسجيل 

مالحظات 

اضافية

المتفرقات

Next Home



ارسالية مشتريات

رقم المورد 

اجباري

حتى يتم عمل 

مشتريات من 

ارسالية يجب 

ان تكون 

االرسالية 

مرحلة

ة تستخدم هذه الشاش

إلدخال البضاعة 

المشتراة الى المخزن

وذلك في حالة عدم 

وجود فاتورة 

وتؤثر فقطمشتريات

على المخزون وال 

تؤثر على حساب 

المورد

Next Home



تستخدم هذه الشاشة 

إلدخال تاريخ انتهاء 

االصناف ومن 

تعريف هذا التاريخ 

يمكن الحصول على 

تقرير االرصدة 

حسب تاريخ االنتهاء

تاريخ صالحية االصناف

Home



تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

واألسعار غير شاملة ( 03)تم بيع بضاعة إلى شركة الجمال التجارية  من مستودع نابلس وذلك بموجب ارسالية رقم 

.للضريبة اإلضافية

:تفاصيل الفاتورة
سعر البيعالوحدةالكميةاسم الصنفالرقم

115كرتونة5كغم2كرتونة سمنة الكواكب 1

105كرتونة5كرتونة زيت ذرة شقحة2

100شوال6كغم50شوال سكر 3

20علبة10كغم1علبة شاي الجواد 4

90صندوق5كغم5صندوق شاي الجواد 5

95شوال5كغم60شوال طحين 6

:نيسان5المعطيات كما هي بتاريخ 

6تمرين 

Next Home



تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب

7تمرين 

تم اصدار فاتورة مبيعات في كامل البضاعة التي تم ارسالها إلى شركة الجمال التجارية من مستودع طولكرم و رقم الفاتورة 

.واألسعار غير شاملة للضريبة اإلضافية( 23)

:تفاصيل الفاتورة

سعر البيعالوحدةالكميةاسم الصنفالرقم

:نيسان5المعطيات كما هي بتاريخ 

100كرتونة5كغم2كرتونة سمنة الكواكب 5

95كرتونة5كرتونة زيت ذرة شقحة6

80شوال6كغم50شوال سكر 7

17علبة10كغم1علبة شاي الجواد 8

85صندوق5كغم5صندوق شاي الجواد 9

85شوال5كغم60شوال طحين 10

Next Home



تحديد وتنفيذ الالزم إلجراء العمليات المالية السابقة:المطلوب
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تقارير القوائم المالية والضريبة االضافية4.
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:تقارير و كشوفات المحاسبة، ومنها: أوال

المبيعات والمشتريات وسندات القيد : ويظهر هذا التقرير  حركات العمليات مثل : تقرير الحركات. 1

...والقبض والصرف 
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