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األحدات االقتصادية▪
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ماهي الدفاتر المحاسبية ؟
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أهداف المحاسبة2

متخذي القرار

األطراف الخارجية األطراف الداخلية 

نالمستثمريالمقرضينالموردينالمالكالموظفوناإلدارة



أهداف المحاسبة2

ثانياًأوال

رابعاًثالثاً
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المحاسبةوظائف3

وظائف المحاسبة

وظيفة التوصيلوظيفة القياس



وظيفة التوصيلوظيفة القياسالمحاسبةوظائف3

(األصول)قياس الموارد االقتصادية التي تسيطر عليها المنشأة  أ



تعرف األصول  بأنها كل شيء تملكه المنشأة وله قيمة سواء ملموسة أو غير ملموسة 

وظيفة التوصيلوظيفة القياسالمحاسبةوظائف3
(األصول)قياس الموارد االقتصادية التي تسيطر عليها المنشأة  أ

األصول



وظيفة التوصيلوظيفة القياسالمحاسبةوظائف3
(حقوق الملكية)وحقوق المالك( الخصوم)قياس االلتزامات  ب

االلتزامات او الخصوم
هي االلتزامات التي يستحق سدادها خالل فترة خصوم طويلة األجل

تزيد عن عام 

هي االلتزامات التي يجب سدادها خالل السنة خصوم قصيرة األجل
المالية أو دورة التشغيل 
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(حقوق الملكية)وحقوق المالك( الخصوم)قياس االلتزامات  ب
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وظيفة التوصيلوظيفة القياسالمحاسبةوظائف3
(حقوق الملكية)وحقوق المالك ( الخصوم)قياس االلتزامات  ب

.
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وظيفة التوصيلوظيفة القياسالمحاسبةوظائف3
قياس التغيرات التي تطرأ على األصول والخصوم ج



وظيفة التوصيلوظيفة القياسالمحاسبةوظائف3
تخصيص التغيرات على فترات زمنية محددة د



وظيفة التوصيلوظيفة القياسالمحاسبةوظائف3
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األطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية 4

األطراف الخارجيةاألطراف الداخلية

الموظفينباإلدارةأ



األطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية 4

األطراف الخارجيةاألطراف الداخلية

الجهات الحكومية الموردون والدائنونالمستثمرن
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فروع المحاسبة5



فروع المحاسبة5



فروع المحاسبة5



فروع المحاسبة5
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االقتصاديةالوحدات أنواع 7



فقرة األسئلة



المدخالت
معالجة 
الدورة 

المخرجاتالمحاسبية

مبادئ المحاسبة المالية

األحدات االقتصادية▪
العمليات المالية ▪
المجموعة المستندية▪
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مدخالت المحاسبة كنظام للمعلومات 1
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( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

فهو مدينأخذالسيارات
فهو دائنأعطىالخزينة



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

فهو مدين
فهو دائن

زادالسيارات أصل
نقصالخزينة أصل



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

فهو مدينأخذالبضاعة
فهو دائنأعطىالدائنون



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

فهو مدين
فهو دائن

زادالبضاعة أصل
زادالدائنون خصم



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

فهو مدينأخذاإليجار
فهو دائنأعطىالبنك
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فهو مدين
فهو دائن

مصروفاإليجار
نقصالبنك أصل
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( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

األراضى/ من حـ70000
الخزينة/ الى حـ70000

شراء أراضى نقدا

11/1731



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

السيارات/ من حـ90000

الى مذكورين

البنك/ حـ

شركة األمل/ حـ

21/5137

شراء سيارة النصف بشيك والباقى

على الحساب

45000

45000



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

8000
ن مذكورين م

األثاث/ حـ 

ألدوات المكتبية ا/ حـ

الخزينة /حـإلى 

31/9138

األثاث واألدوات المكتبية نقداشراء 

7000

15000



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

من مذكورين

إلى مذكورين

41/15317

الخزينة / حـ

شركة محمد/ حـ

90000

المبانى/ حـ

األراضى/ حـ

80000

50000

120000

جزء نقدا ومبانىأراضىشراء 

على الحسابوالباقى



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

من مذكورين

البنك/ حـ

51/20

سداد إيجار ورواتب النصف نقدا 

والباقى بشيك

7000

7500

اإليجار/ حـ

الرواتب/ حـ

8000

إلى مذكورين

الخزينة/ حـ 7500
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( الدورة المحاسبية)المعالجة 2
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1
2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

2

لخزينةا

الطرف  / من حـ×××

المدين

الطرف / الى حـ

الدائن

×××



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

Posting



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

Posting

100000
الخزينة/ من حـ

رأس المال/الى حـ/ الى حـ100000

سداد رأس المال نقدا

11/1731

الخزينة

1/1731رأس المال/ الى حـ 100000



Posting( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

الخزينة/ من حـ100000

100000
رأس المال/الى حـ

سداد رأس المال نقدا

11/1731

الخزينة

100000 /  الى حـ

رأس المال

1/1731

رأس المال

1/1731الخزينة/من حـ
100000



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2
يتم ترك سطر خالى بعد آخر -1

سطر كتابة بجانبى الحساب 

ى يتم تقفيل خانتى المبالغ ف-2

الجانبين المدين والدائن

يتم جمع كل جانب وكتابة -3

أعلى الحساب فىمجموعه 

بالمرسام 

مجموع الجانب األكبر يدرج -4

المجموعخانتىفى

الحسابىيستخرج المتمم -5

فىالجانب األقل ويدرج فى

وأمامه رصيد الخالىالسطر 

طبيعته عكس الجانب ) مرحل 

(الموجود به 

يرحل الرصيد للجانب -6

العكسي بمسمى رصيد منقول 

أول فىليمثل رصيد الحساب 

المدة التالية

70000

الخزينة

1/5137األراضى/ من حـ رأس / الى حـ

المال

1/1731 100000

10000070000

100000100000

رصيد مرحل30000

رصيد منقول30000

30/ 1

1/1
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( الدورة المحاسبية)المعالجة 2



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

…



( الدورة المحاسبية)المعالجة 2

األصول×××     

المرصوفات×××       

الخصوم ×××   

اإليرادات ×××

××××××



Outputالمخرجات     3
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Outputالمخرجات     3



Outputالمخرجات     3
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Outputالمخرجات     3

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



Outputالمخرجات     3

 إيراد المبيعات×××         
ى
صاف

 تكلفة المبيعا×××         
ى
تصاف

مجمل الرب  ح×××                                        

(ثانوية) إيرادات عارضة×××      
ـــ

المرصوفات اإلدارية والتمويلية×××       

×××

 الرب  ح×××                                             
ى
صاف

×××قائمة الدخل لمنشأة 

 
ى
م2019/12/31ف

ناقص

+



Outputالمخرجات     3

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

××××××

=



Outputالمخرجات     3

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

ى للد عاية فيما يىل األرصدة المستخرجة من مؤسسة عي 
ي 
ى
م2019/12/30واإلعالن ف

تكاليف انتاج افالم دعاية 20000

ى حوائط إعالنية1000 مصاريف تجهي 

إيجار3000

مصاريف نقل وفك وتركيب لوحات إعالنية100

رواتب 6000

إيرادات خدمات إعالن ودعاية90000

خزينة 10900

بنك50000

مدينون30000

دائنون20000

أوراق قبض2000

أوراق دفع5000

90000 
ى
مبان

أراضى 100000

سيارات 70000

ى 2000 مصاريف تأمي 

رأس المال 270000

ي : المطلوب 
ى
انية  ف ى م2019/12/30إعداد المي 
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تأسيس شركة من الصفر محاسبيا  

تم االتفاق بين محمد وخالد بفتح  شركة بإسم جوري للعطور 

ريال في البنك 100000ريال سعودي تم إيداع 100000ريال سعودي وقام خالد بدفع 100000قام محمد بدفع مبلغ 

.ريال في الصندوق 100000و

1مثال 

قم بشغيل  برنامج البيان للمحاسبة 

إنشاء شركة جديدة في البرنامج باسم شركة جوري للعطور.1

(.الريال السعودي)قم بتعريف العملة الرئيسية في الشركة .2

راس مال محمد)قم بالذهاب الى شاشة دليل الحسابات او شجرة الحسابات وافتح حساب تحت حقوق الملكية  باسم .3

(  راس مال خالد)وحساب اخر باسم (

ر باسم قم بالذهاب الى شاشة دليل الحسابات او شجرة الحسابات وافتح حساب تحت النقدية  باسم الصندوق وحساب اخ.4

.بنك الراجحي

ادخل راس المال بالدخول لشاشة القيد المركب.5

ريال للصندوق مدين100000

ريال لبنك الراجحي مدين  100000و

ريال راس مال خالد دائن100000

ريال راس مال محمد دائن100000



معلومة تقنية 

بحسب وجهة نظرك ما هي القطعة الموجود في الصورة



ادخال مصاريف التأسيس في البرنامج

ودفع مصاريف تأسيس 1تم الدفع من البنك بموجب شيك رقم ريال50000قامت شركة الجوري للعطور بإيجار مستودع بمبلغ 

وتم الدفع من حساب الصندوقيالر30000بمبلغ 

1تابع مثال 

اخر باسم إيجار وحسابخدميةقم بالذهاب الى شاشة دليل الحسابات او شجرة الحسابات وافتح حساب تحت مصروفات .1

باسم  مصروفات تأسيس

(ادخال يومية صندوق )ادخل المصروفات بالدخول   لشاشة .2

ريال إيجار من حساب البنك50000

ريال مصاريف تأسيس من حساب الصندوق30000و 



ادخال األصول في البرنامج

ريال وتم الدفع من حساب الصندوق10000قامت شركة الجوري للعطور بشراء اصول ثابتة اجهزة كمبيوتر بمبلغ 

من حساب الصندوق 20000و شراء  أثاث ومعدات مكاتب بمبلغ 

ريال من حساب 25000ريال و45000ريال ؛ تم الدفع من حساب بنك الراجحي مبلغ 70000بمبلغ توزيعوشراء سيارة

الصندوق

1تابع مثال 

بيوتر قم بالذهاب الى شاشة دليل الحسابات او شجرة الحسابات وافتح حساب تحت األصول طويلة االجل  باسم اجهزة كم.1

.توزيعوحساب اخر باسم  أثاث ومعدات مكاتب وحساب اخر باسم سيارات

ريال 20000ريال اجهزة كمبيوتر من حساب الصندوق و 10000( ادخال يومية صندوق)ادخل االصول  بالدخول   لشاشة .2

.أثاث ومعدات مكاتب  من حساب الصندوق

ريال مدين السيارات الى حساب الصندوق دائن بنفس المبلغ 25000ادخل السيارات بالدخول   لشاشة القيد المركب .3

.ريال مدين السيارات الى حساب بنك الراجحي بنفس المبلغ45000و



ادخال االلتزامات في البرنامج

ريال لذا قررت شركة جوري للعطور 20000تم اكتشاف ان راس المال المتبقي او قائمة المركز الماليبعد عرض الميزانية

تم استالم القرض و تحويلة لحساب في يوم ريال وتم  الموافقة على القرض 100000اخذ قرض بنكي من بنك الراجحي بمبلغ 

.الشركة

1تابع مثال 

نك باسم قرض ب( التزامات طويلة األجل) قم بالذهاب الى شاشة دليل الحسابات او شجرة الحسابات وافتح حساب تحت .1

.الراجحي 

.  ريال مقبوضات من حساب قرض بنك الراجحي100000ادخل القرض البنكي بالدخول لشاشة ادخل يومية صندوق .2



تأسيس حسابات الضريبة المضافة في البرنامج

يمة باسم ضريبة الق(  دائنة حسابات)قم بالذهاب الى شاشة دليل الحسابات او شجرة الحسابات وافتح حساب تحت .1

المضافة 

.ادخل الى شاشة تصميم فواتير البرنامج واربط الحسابات الخاصة بالضريبة على شاشة المبيعات والمشتريات.2

وشاشة مردود البيع ومردود الشراء.3



ريال بموجب فاتورة رقم واحد من شركة العطور 100000قامت شركة الجوري بشراء بضائع بغرض البيع بمبلغ بتاريخ 

.ريال شامل ضريبة القيمة المضافة من حساب بنك الراجحي105000الفرنسية  وتم دفع مبلغ 

1تابع مثال 



ادخال فاتورة المشتريات

.باسم شركة العطور الفرنسية( الموردين)قم بالذهاب الى دليل الحسابات وافتح حساب تحت .1

.وادخل الصنف مع سعر البيع والوحدة اإلضافية الكرتون او الدرزن( بطاقة مادة)قم بالذهاب الى  شاشة .2

. لتعديل شاشة الشراء التعديل يكون مرة واحدة واضف  حساب الخزينة والعدد( اعدادات الفواتير)قم بالذهاب الى .3

.قم بالذهاب الى شاشة الشراء وإدخل فاتورة الشراء.4



ادخال فاتورة المبيعات

درزن من عطر غيرالن وتم دفع المبلغ نقدا  50درزن من عطر  جيفنشي و 50قامت شركة الجوري للعطور ببيع وبتاريخ 

.للصندوق

1تابع مثال 

لتعديل شاشة المبيعات ( اعدادات الفواتير)قم بالذهاب الى .1

التعديل يكون مرة واحدة

يتم اضافة  الخزينة والعدد 

.قم بالذهاب الى شاشة المبيعات وادخل فاتورة المبيعات.2



المصروفاتطريقة ادخال

.ريال سعودي5000قامت شركة الجوري للعطور بدفع راتب الموظف احمد

ريال من حساب 3000ريال سعودي من حساب الصندوق ودفع قسط القرض 365ودفع مصاريف سلعية بنزين و زيوت 

الصندوق 

1تابع مثال 

نزين و حساب تحت مصاريف سلعية باسم بباسم احمد( رواتب وأجور)قم بالذهاب الى دليل الحسابات وافتح حساب تحت .1

.وزيوت 

.من حساب الصندوق ريال باسم حساب احمد5000وادخل مبلغ السند ( سند دفع )قم بالذهاب الى شاشة .2

.باسم بنزين وزيوت من حساب الصندوقريال 365وادخل مبلغ السند ( سند دفع )قم بالذهاب الى شاشة .3

.باسم قرض بنك الراجحي من حساب الصندوقريال 3000وادخل مبلغ السند ( سند دفع )قم بالذهاب الى شاشة .4



ريال و في 50000من شركة العطور الفرنسية بمبلغ 23بموجب فاتورة رقم اجلةقامت شركة الجوري للعطور بشراء بضاعة 

من اجمالي الفاتورة  % 3حالة سداد الفاتورة  خالل شهر سوف تحصل شركة الجوري للعطور على خصم مكتسب 

1تابع مثال 



1تابع مثال

شبكة الى حساب بنك درزن من عطر غيرالن وتم دفع المبلغ 11درزن من عطر  جيفنشي و 11قامت شركة الجوري للعطور ببيع 

.الراجحي

المبيعاتادخال فاتورة 

.قم بالذهاب الى شاشة المبيعات وادخل فاتورة المبيعات-1



1تابع مثال

لشركة صدفة اجلة3بموجب فاتورة غيرالندرزن من عطر 13درزن من عطر  جيفنشي و 13قامت شركة الجوري للعطور ببيع 

.%3للعطور وفي حالة سداد المبلغ خالل أسبوع من تاريخ الفاتورة سوف يتم منح شركة صدفة خصم 

ادخال فاتورة المبيعات

.صدفة للعطورباسم شركة ( زبائن او العمالءال)قم بالذهاب الى دليل الحسابات وافتح حساب تحت .1

.مبيعاتفاتورة الوإدخلمبيعات قم بالذهاب الى شاشة ال.2



1تابع مثال

.%3على خصم والحصوالبسداد فاتورة المشتريات لصالح شركة العطور الفرنسية قامت شركة الجوري للعطور

سند الدفعادخال 

.كشف الحساب واضيف الخصم على الفاتورةقم بالذهاب الى .1

.شاشة سند دفع وادخل مبلغ الفاتورة من الصندوق بعد الخصم قم بالذهاب الى.2



1تابع مثال

.%3على خصم والحصوالصدفة للعطور بسداد فاتورة المبيعات لصالح شركة جوري للعطور  قامت شركة 

سند الدفعادخال 

.كشف الحساب واضيف الخصم على الفاتورةقم بالذهاب الى .1

.شاشة سند دفع وادخل مبلغ الفاتورة من الصندوق بعد الخصم قم بالذهاب الى.2



طريقة عمل اإلقرار الضريبي

. في نهاية الفترة تم طلب اإلقرار الضريبي من شركة جوري للعطور 1تابع مثال 

اجمالي المبيعات وكشف اجمالي المشتريات( كشف حساب)قم بالذهاب الى  شاشة .1

ويتم رفع المبالغ في موقع الزكاة والدخل وسوف يتم اظهار الضريبة المستحقة في الموقع 

.من الضروري منك كمحاسب ان تستطيع ان تعرف الضريبة المستحقة للحكومة بدون الدخول الى موقع الزكاة والدخل

طريقة احتساب الضريبة المضافة المستحقة 

.الضريبة المضافة( كشف حساب)قم بذاهب الى شاشة 

الضريبة المستحقة ال ظهار 

ما هو اإلقرار الضريبي؟
قعوم بتحصعيل الضريبة على مشترياتها الخاضععة لضعريبة القيمعة المضعافة وت( المؤهلة لضريبة القيمة المضافة)تسدد المنشأة 

.الضريبة على المنتجات التي قامت بتوريدها

وععة علعى وبذلك فإن المنشأة تحّصل الضريبة، نيابة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ولهعا الحعف فعي المطالبعة بالضعريبة المدف

.مشترياتها الخاضعة لها

ريبة القيمعة سيطلب من المنشأة تقديم إقرار ضريبي لتبيعان تفاصعيل المععامالت المتعلقعة بالتوريعدات والمشعتريات الخاضععة لضع

.بناء  على هذا اإلقرار سيطلب من المنشأة إما دفع ضريبة القيمة المضافة أو استرداد الفائض. المضافة



المصروفاتطريقة ادخال

.ريال سعودي5000قامت شركة الجوري للعطور بدفع راتب الموظف احمد

ريال من حساب 3000ريال سعودي من حساب الصندوق ودفع قسط القرض 660ودفع مصاريف سلعية بنزين و زيوت 

الصندوق ودفع الضريبة المستحقة للحكومة 

1تابع مثال 

نزين و حساب تحت مصاريف سلعية باسم بباسم احمد( رواتب وأجور)قم بالذهاب الى دليل الحسابات وافتح حساب تحت .1

.وزيوت 

.من حساب الصندوق ريال باسم حساب احمد5000وادخل مبلغ السند ( سند دفع )قم بالذهاب الى شاشة .2

.باسم بنزين وزيوت من حساب الصندوقريال 365وادخل مبلغ السند ( سند دفع )قم بالذهاب الى شاشة .3

.باسم قرض بنك الراجحي من حساب الصندوقريال 3000وادخل مبلغ السند ( سند دفع )قم بالذهاب الى شاشة .4

م اذا كان قم بالذهاب الى كشف الضريبة القيمة المضافة اذا كان رصيد الحساب دائن يعني ان المبلغ مستحف للحكومة ا.5

مدين فان المبلغ مستحف للشركة الجوري عند الحكومة ويرحل الى الفترة القادمة  

وف وادخل مبلغ الضريبة اذا كان دائن ام اذا كان مدين ال يحتاج ان  ان تدخل السند س(سند دفع )قم بالذاهب الى شاشة.6

يئة يقوم الحساب بعمل تسوية الى الفترة القادمة  لكن من ضروري رفع اجمالي المشتريات والمبيعات في موقع اله

العامة للزكاة والدخل 



طريقة إغالق السنة المالية

يعد في نهايعة السعنة تريعد شعركة الجعوري للعطعور اغعالق السعنة او الفتعرة المحاسعبية وطباععة  الحسعابات الختاميعة وتأك

.الحسابات ونقل حسابات نهاية المدة الى سنة جديدة

1تابع مثال 

قم بالذهاب الى الحسابات الختامية في البرنامج.1

.اطبع الحسابات وتأكد ان كل شي سليم

.وتأكد ان الكميات صحيحة( جرد المستودع)قم بالذهاب الى شاشة .2

والتأكد من مبالغ الحسابات ( ارصدة الحسابات) قم بالذهاب الى شاشة .3

.قم بالذهاب الى شاشة تدوير الميزانية وتدوير الفترة المحاسبية الى الفترة التالية.4



كيف تختار برنامج المحاسبة المناسب كمحاسب ؟ 

.يكون في البرنامج الحسابات الختامية و دليل الحسابات او شجرة الحسابات 1

.يوجد شاشات الدخال القيود المحاسبية 2

اوركلاس كيو ال سرفرإكسل او اكسس قاعدة البيانات 

سحابية سطح المكتب أنواع برامج المحاسبة 

طلب نسخة تجريبية من البرنامج واسس شركة محاسبيا من الصفر الى إغالق السنة المالية وتأكد ان البرنامج يؤدي 

جميع الوظائف على اكمل وجه

3




