
 

  
  

  

  
  دورة تعليم محاسب الخوارزمي

  مبتدئمستوى 
 

  
  

  :المصلحات ا�ساسية

  

حس��اب ، مي��زان المراجع��ة ، ا رب��اح والخس��ائر ، الف��واتير ، ش��جرة الم��واد ، كش��ف ال،  ةيومي��الم��ادة ، قي��د الالحس��اب ، 

  .الميزانية

  

  

  :ا�ھداف التعليمية 
  

  :المفاھيم المحاسبية ا ساسيةالتعرف على  •

  .المواد والفواتير بمختلف أنواعھا وإضافة الفواتير التعرف على •

  ود اليومية بمختلف أنواعھا وإضافة القيود اليوميةيالتعرف على الحسابات وق •

كشف فئة حساب ، جرد مستودع ، حركة مادة كشف حساب ، ميزان المراجعة ، ( استخراج التقارير المحاسبية •

  )، أرباح والخسائر ، الميزانية

النس��خ اAحتي��اطي ، ص��يانة قاع��دة البيان��ات ، آل��ة حاس��بة ، دلي��ل ( الخ��دمات وا دوات المس��اعدةالتع��رف عل��ى  •

  ....)الھاتف 

  
  



 

  مفھوم الحساب وأنواعه
  

مبيعات والمشتريات ال(ناتج عن عمل أو قرار إداري مثل وھو ھو تبادل شئ ذو قيمة بين طرفين  :الحدث المالي 
  )...فوعات النقديةالنقدية واKجلة ، المقبوضات والمد

  
كل الشركات لھا شخصية اعتبارية  نھا A تمثل شخص وإنما تمثل جھة مثل شركة  :) ا�عتبارية(الشخصية المعنوية 

 لھاوويكون تعامل الموردين والزبائن والموظفين مع الشركة وليس مع المالكين مرسيدس ليس لھا عOقة بالمالكين 
  .قرار تصفية الشركةوھي  ةسيس الشركة وشھادة وفاعقد تأھي عبارة عن  شھادة ميOد

  
وھو يمثل طرف من أطراف  ذات الطبيعة الواحدةالمحاسبية  مفردات العملية تمثل ھو جدول أو قائمة  :الحساب 

  .العمليات المحاسبية
  

  :إلى ا صول وله قيمة نقدية وتقسم  المنشأةھي كل ما تمتلكه  : ا�صول
  )، المباني ، السيارات اضيا ر: (ا صول الثابتة  •
  )الزبائن ، البضاعة  ، السندات: (ا صول المتداولة  •
  )الصندوق ، المصرف: (الجاھزة  ا موال •

  
  :وتقسم إلى  هصاحب المشروع أو غيرحساب ھو التزام على المنشأة تجاه الغير سواء  :الخصوم 

  )رأس المال(حقوق ملكية   •
  )الموردين(مطاليب متداولة  •

  
السندات المالية ، فوائد  إيراداتالقيام بعملھا مثل المبيعات ،  نتيجةالمنشأة جميع المبالغ التي تحصل عليھا  : داتا$يرا

  .)وأجور مختلفة الحساب الجاري
  

  )الخ....  ، الھاتف أجور العمال ، الكھرباء(ھي المصاريف التي تتحملھا المنشأة عند القيام بعملھا مثل  : النفقات
  

  )النفقات(المصاريف  – اaيرادات= الربح معادلة 
  

  )ا صول= الخصوم (= معادلة الميزانية 
  

  

  :مثال تطبيقي 
  

  :٢٠١٠/ ١٠/ ١ تاريخ المستقبل التجارية فيتدعى شركة عن أعمال شركة بفرض انه لدينا سجOت 
  

  :تعريف المستودعات 
  

  :ستودعات التاليةالمالمستقبل لدى شركة عرف المستودعات الرئيسية علماً بأنه  •
  

 
  
  

  )الرئيسي (  الشيخ نجارمستودع  −

  محل التلل  −



 

  :تعريف ا�صناف الرئيسية 
  

   :صناف التاليةا شركة اللدى قم بتعريف أصناف المواد علماً بأنه  •
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  :ة إدخال المواد وبضاعة أول المد
  

أن : بتاريخ القيد اAفتتاحي كما في الجدول التالي مع العلم ، في مستودعاتھاموادھا الموجودة  بجردقامت الشركة  •
 .لكل مادة من المواد) ٥٥(والحد ا على )  ١٥( الحد ا دنى 

  

  
  :إدخال القيد ا$فتتاحي 

  

 :الميزانية اAفتتاحية علماً بأن الميزانية اAفتتاحية كانت على الشكل التالي لبإدخاقم  •
 

  دائن  مدين  الفئة البيان
   1,200,000 الموجودات الثابتة   أرض في الشيخ نجار

   345,000 الموجودات الثابتة  أثاث
   540,000 الموجودات الثابتة سيارة

   120,000 المدينون  زبون محمود
   234,000 المدينون ون عمارالزب

   230,000 أموال جاھزة الصندوق
   125,000 أموال جاھزة  .حساب جاري –مصرف سوريا ا#س"مي 
   750,000 أموال جاھزة .حساب توفير –مصرف سوريا ا#س"مي 

 240,000   موردون  الشركة الوطنية للغزل والنسيج 
 450,000   موردون شركة صباغ ل,لبسة 

 555,000   موردون  مورد عمادال

  الصنف الرئيسي  الرمز
   قميص  ١٠٠
  كنزة  ٢٠٠
  بنطال  ٣٠٠
  كرافة  ٤٠٠

  المستودع  التكلفة  الكمية  الصنف الرئيسي  نوع البضاعة  الرمز
  التلل  ٥٥٠  ٢٥  قميص  رجالي  قطن   قميص  ١٠١
  شيخ نجار  ٤٥٥  ٢٣  قميص  رجالي بولستير  قميص  ١٠٢
  التلل      ٧٥٠  ٢٢  كنزة  كنزة صوف محير  ٢٠١
  شيخ نجار  ٦٦٥  ٣٤  بنطال  رجالي قماشبنطال   ٣٠١
  شيخ نجار  ٩٥٠  ٤٤  كنزة  كنزة صوف رجالي  ٢٠٢
  التلل  ٧٢٥  ٣٦  كرافة  كرافة نوع  ممتاز  ٤٠١



 

 1,200,000   موردون  .سنوات) ٥(قرض البنك  ا#س"مي لمدة 
 549,500   حقوق أصحاب المشروع  رأس مال الشريك ماھر
 549,500   حقوق أصحاب المشروع   رأس مال الشريك خالد

       
 3,544,000 3,544,000   المجموع

  
  

  :  ع اليومية إدخال فواتير الشراء والبي
  

  :قم بتنفيذ العمليات على البرنامج علماً بأن العمليات ھي •
س .ل ١٥,٠٠٠وقد تم دفع مبلغ ) ٤٥٤٥(فاتورة رقم ) الشركة الوطنية للغزل والنسيج(مورد عملية شراء آجل من  .١

  : على الشكل التاليالفاتورة وكانت  الشيخ نجارالبضاعة إلى مستودع  وتم إدخالكدفعة أولى 
  

  اaجمالي  التكلفة  الكمية  لمادةا
  ٥٠,٠٠٠  ٢٠٠  قطعة ٢٥٠  بنطال قماش رجالي

  
وتم إدخال  س من إجمالي الفاتورة و.ل  ١,٠٠٠بعد  حسم مبلغ  قدره ) ١٢٣٢(عملية شراء نقدي فاتورة رقم  .٢

 :وكانت على الشكل التالي مستودع التللالبضاعة إلى  
  

  اaجمالي  التكلفة  الكمية  المادة
  ١١٠,٠٠٠  ٥٥٠  قطعة ٢٠٠  طن  رجاليقميص  ق

  ٢,٠٠٠      حسم
  ١٠٨,٠٠٠      الفاتورة بعد الحسم

  
  : وكانت على الشكل التالي التللمستودع  منالبضاعة  وتم إخراج -)٧٤٥(رقم فاتورة  -نقدي  عملية بيع .٣

  
  اaجمالي  التكلفة  الكمية  المادة

  ٤,٥٠٠  ٩٠٠  قطعة ٥  كنزة صوف محير
  

الشيخ البضاعة من مستودع  البضاعة وتم إخراج ،) ٧٤٦(لزبون عمار، فاتورة رقم إلى ا آجلعملية بيع   .٤
  : وكانت على الشكل التالي نجار

  

  اaجمالي  التكلفة  الكمية  المادة
  ١٧,٥٠٠  ٢٥٠  قطعة ٧٠  بنطال قماش رجالي

  
  : الشكل التاليوكانت على  الشيخ نجارمستودع إلى  تم ادخال البضاعةو ،ارجاع بضاعة من قبل الزبون عمار .٥

   
  الكمية  المادة

  قطعة ٢٠  بنطال قماش رجالي
  



 

وكانت على  الشيخ نجارمستودع من  وتم إخراج البضاعة ،ارجاع بضاعة إلى شركة الوطنية للغزل والنسيج .٦
  : الشكل التالي

   
  الكمية  المادة

  قطعة ٥٠  بنطال قماش رجالي
  

    :كمايلي إجراء جرد فعلي للمواد أظھرت بأن عمليات المواد .٧

  

  الكمية النظرية  الكمية الفعلية  المادة
  ...  ٢٣٠  بنطال قماش رجالي
  ...  ٢٢٦  قميص قطن رجالي
  ...  ١٧  كنزة صوف محير

  
  

  : القيود اليومية
  

   :بأن قم بتسجيل القيود النقدية للشركة علماً 
 : أجور العمال ا سبوعية ھي •

 
  الراتب  العامل
  ٣,٥٠٠  أحمد

  ٢,٠٠٠  رياض
  ٢,٠٠٠  رماھ

  ٢,٥٠٠  مروان
  

 .نقداُ   ٥,٠٠٠ون عمار مبلغ قدره الزب قبضت منإن الشركة  •
 .نقداً  ١٥,٠٠٠سحب مبلغ قدره إن الشريك ماھر  •
 .نقداً  ١٢,٠٠٠حصلت على عمولة بيع مقداره إن الشركة  •
 .س نقداً .ل١٢,٠٠٠سددت إلى الشركة الوطنية للغزل والنسيج مبلغ قدره الشركة إن  •

  
  

  :بالدين  العمليات 
 

 : لعمليات غير نقدية قم بتسجيل القيود اليومية
 .عن طريق حسابھا الجاري في المصرف ا#س"مي )٢٥,٠٠٠( فواتير كھرباء ومياه دفعت الشركةإن  •

 .من حساب التوفير إلى حسابھا الجاري في المصرف اaسOمي ٥٠,٠٠٠حولت مبلغ قدره الشركة إن  •

 .للزبون محمود  ١,٠٠٠ره قدقررت  إعدام دين الشركة إن  •

 .من الشركة الوطنية للغزل والنسيج ٢,٥٠٠حصلت على حسم مكتسب مقدراه إن الشركة  •
  

 : قم بإجراء العمليات التالية



 

 : إظھار التقارير التالية •
o  الوطنية للغزل والنسيج شركةال( كشف حساب المورد.( 
o  كشف حساب الصندوق. 
o  مي  المصرفكشف حسابOسaتوفيرحساب ال –ا. 
o كشف فئة حساب للموردين. 
o   كشف فئة حساب المدينون. 
o جودات الثابتةويظھر كل أرصدة المحساب  فئة كشف. 
o  الشيخ نجارمستودع جرد المواد المتبقية في. 
o بنطال قماش رجالي( حركة مادة.( 
o  ميزان المراجعة 
o  أرباح وخسائر. 
o  الميزانية . 

 .إجراء نسخ احتياطي للبيانات •
 .قاعدة البيانات إجراء صيانة •
 .استعراض آلة الحاسبة •
  .استعراض دليل الھاتف •



 

 امتحان مستوى المبتدئ 
 

  
    :إليك المعلومات التالية عن شركة البراء التجارية  

 :على الشكل التالي   ١/١/٢٠١٠الميزانية اAفتتاحية في تاريخ  •
 

  دائن  مدين  البيان
    ١,٥٠٠,٠٠٠  أرض في الشيخ نجار

    ١,٥٠٠,٠٠٠  محل في السكري
    ٢٠٠,٠٠٠  أثاث ومفروشات
    ٣٠٠,٠٠٠  معرض السعادة
    ١٠٠,٠٠٠  معرض ا مل

    ٤٠٠,٠٠٠  الصندوق
    ١٠٠,٠٠٠  بضاعة أول المدة

  ١٠٠٠٠٠    شركة الوAء
  ٢٠٠٠٠٠٠    رأس مال الشريك عمر
  ٢٠٠٠٠٠٠    رأس مال الشريك خالد

  ٤,١٠٠,٠٠٠  ٤,١٠٠,٠٠٠  المجموع
 

 :مدة كانت على الشكل التالي علماً أن بضاعة أول ال •
  

  التكلفة  الكمية   اسم المادة 
  ٢٠,٠٠٠  ١  قدم  ١٨براد ماركة السعيد 
  ١٥,٠٠٠  ٢  قدم ١٨براد ماركة العربي 

  ١٠,٠٠٠  ٢  غسالة ماركة السعيد
  ١٠,٠٠٠  ٢  غسالة ماركة العربي

  ٥,٠٠٠  ١  س السعيدورو ٦فرن غاز 
  ٥,٠٠٠  ١  فرن مارك العربي 

  
  :لعمليات التالية قامت الشركة باخOل العام 

 . نقداً  ١٨,٠٠٠سعر  ،    ٥ عددقدم    ١٦السعيد  ماركة براد تاشتر •
 .من شركة الوAء ١٦,٠٠٠،  سعر    ٢عيد عدد غسالة ماركة الس تاشتر •
 . اً نقد ١٨,٠٠٠،  سعر     ١ عددقدم   ١٦براد السعيد  ترجع •
 . اً نقد ٧٠٠٠سعر   ،١عددس ماركة السعيد  ؤور ٦براد فرن   تباع •
 .إلى معرض السعادة ٦٧٠٠، سعر  ١باعت فرن  ماركة العربي عدد  •
 .قررت  الشركة إعدام دين معرض ا مل  •
 ) .مروان  ٥,٠٠٠أماني ،  ١٠,٠٠٠سمير ،  ١٥,٠٠٠(   دفعت الشركة الرواتب التالية نقداً  •
 . اً نقد)  ٢٥,٠٠٠( فواتير كھرباء ومياه    تدفع •
 .نقداً  ١٥,٠٠٠مبلغ قدره سحب الشريك عمر  •
 .نقداً  ١٢,٠٠٠حصلت الشركة على عمولة بيع مقداره  •

  :المطلوب 
  .تسجيل القيود الOزمة


