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 ال عملي على برنامج كريستالمث 1

 الغاية من هذا الدليل ،، .1
 

الهدف األسااااساااذ من هذا الدليل هف الميت ال باااطودت االويفا  الفاااتيتة لويدية ا  ي     ا   

البيانا  ال تاسبية من البداية حطى ال هايااااة،   ه  من  لل ِ هو هف  ددا  التبااا  الوطامية  اد يم 

ل بدذ فذ ال باااطودت د ى الويفا  الفاااتيتة  البيانا ، لذلل   ي ا  جفب  نشااااذ هذا الدليل ليطلمف

 الطالية: اسطودات البمنامج  فقاً ل ويفا 

   خال الجم  األ لذ )اضادة   ل ال د ( .1

   خال س د القيد االفططاحذ ل تبااا  .2

   خال ففاايم الشماذ  البيع ال قدية  اآلج ة  ال دففع م ها جزذ  ال دففدة اشيوا . .3

 ها    صمفها    ا هيمها )اجييم(  خال س دا  الشيوا   اتفي  .4

   خال مدففدا   مقبفضا  الزاائن  ال ف  ين  ال فا يت. .5

 اب ي    ااب   جف  ال فظدين .6

 نقل البفادة اين ال بطف دا  .7

 اإلددا  الفتيح ل تبااا  الوطامية )ال يزانية ، ال طاجم  ، األ ااح  الوبائم( .8

 م.الطد ي البيانا   ما يجب فل ه قبل د  يةاد يم  .9
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 ال تطفيا  .2
 1 .......................................................................................................................................... ،، الدليل هذا من الغاية. 1

 2 .......................................................................................................................................................... المحتويات .2

 3 ............................................................................................................................................................. المقدمة. 3

 4 ................................................................................................................................................... محاسبية مسألة. 4

 5 .......................................................................................................................................................... الحركــات. 5

 5 ................................................... (2115-1) الثاني كانون شهر حركات 

 5 ......................................................... (2115-2) شباط شهر حركات 

 6 .......................................................................................................................................................... :المطلوب. 6

 7 ........................................................................................................................................................ المسألة حل. 7

 7 .................................................... .المال راس صاحب ومسحوبات المال رأس حسابات إعداد 7.1

 7 ................................... .والخسائر االرباح توزيع بنافذة والمسحوبات المال رأس حسابات توزيع 7.2

 8 ..................................................................... (الخارجي المستودع) جديد مستودع تعريف 7.3

 9 ............................................................................ .للمستودعات المدة أول بضاعة إدخال 7.4

 11 ......................................................... االفتتاحية األرصدة لتسجيل االفتتاحي لقيدا سند إنشاء 7.5

 11 ...................................................................................... .والشراء البيع فواتير تسجيل 7.6

 19 ................................................................................ .والمقبوضات المدفوعات تسجيل 7.7

 23 ............................. .المكتبة لمستودع الخارجي المستودع من بضاعة بنقل قام 28/2/2115 في 7.8

 23 ...................................... .السندات وبحث لفواتيرا وبحث اليومية بدفتر السابقة الحركات إثبات   7.9

 25 .......................................................................................... .الختامية الحسابات إعداد 7.11

 29 ...................................................................................................... .البيانات تدوير 7.11

 34 ............................................................................................ والخسائر؟ األرباح حساب في الناتج الربح بمبلغ نفعل ماذا. 8

 34 .............................................................................................................................................................. ختاما  . 9
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 ال قدمة .3
 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

  هال  أجمعين، وأصحابه آله وعلى محمد سيدنا على التسليم وأتم الصالة وأفضل العالمين رب هلل الحمد

 . نل انت الل ي  التوي  ،د ّ  ا ما ي دل ا  اندل ا ا ا د  ط ا  ز نا د  ا

 ،،،أّما بعد ،

نقّدت اين  يديو  هذا الدليل الواص اط مين د  ذ ا  ايبيقه د ى امنامج ِميبطال ل  تاسبة 

ايمح مباللة متاسابية، نطلمف من خهلها د ى ِيدية  ضافة مفا  اضادة   ل  ال باطف دا ،    يبد  

 ااح ال د  ث  الميت التبااااا  األساااسااية ِم ل ال ال  مبااتفاا  الشاامِاذ   ضااافطه  لطفزيع األ

 الوبااائم،   نشاااذ حبااااا  األصاافل المااطة، ث   نشاااذ ففاايم الشااماذ  البيع )ال قدم   اآلجل(، ث  

مم  اً   اباااجيل الشااايوا  الفاااا     الفا     ال    ّهم  اباااجيل  فلا  ال ف  ين  مقبفضاااا  الزاائن،

ال فظدين،  الدها  نشاذ اال فاا يت ال باطه وة  ث اذ الدطم  ال تاسابية، ث  الطلامل مع   ااب   جف  

(، فمفم –القيد االفططاحذ األ ل  امبيت قي ة البضاادة    صاد  حباااا  الل هذ  ال قديا  )صا د   

م األ ااح  الوبائ  ااساطودات الطقا يم الوطامية لتبااا  سا طلمف  يضااً د ى ِيدية قي ة   ل ال ال 

 الجديد .ال تاسبية بيانا  ل ب ة  حباب ال طاجم   ال يزانية الل فمية،   خيماً اد يم ال

ساااا قفت اطيبيم ال ماال د ى موطباة ِطاب، وبلااً هف مماال ليم خاص اال وطبا ،  ن ا ي ون ايبيم 

م شآ   –مؤسابا   –صايدليا   –موااب  –مته   –ال مال د ى ِافة األنشاية الطجا ية )رامِا  

 ..............  لخ(

 لتل ال بللة. امنامج ِميبطالِل  لل سيط  ايبيقه د ى 

 

  هللا  لذُّ الطففيم
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 متاسبيةمبللة  .4
مئة )لاير ساالف م  113,511اد   موطبة ال فا   نشاااوها الطجا م ام ل مال  قد    1/1/2115فذ 

 ي ذ:سلف م(  ا  افزيع ال ب غ ِ ا   لت لايرل  ثهثة دشم 

  250111مب غ  قد  :  الطجا م فذ ال فمف يداع  

 210111بة مب غ:  يداع فذ ص د   ال وط 

  :430511رماذ اضادة   ل ال د  من مج فدة مف  ين 

  :240111رماذ  ثاث  موااب   ففف  اجهيز ال وطبة 

  :10111مفا يت د ال  نقل   ددا  ال وطبة 

 ِالطالذ: ل وطبةفذ مبطف ع ا  ِانت قي ة اضادة   ل ال د 

 اإلجمالي اإلفرادي الكمية اسم المادة الرقم
 2251 15 151 ال بطدئين لألودال ية انش ا قات 1

 2811 18.733 151  الجز  اال نب مع  اللب  ال   اقما 2

 2812.5 18.75 151 ال ميض االسد مع  اللب  ال   اقما 3

 2812.5 18.75 151  الففف الوم ف مع  اللب  ال   اقما 4

 2812 18.74 151 ال غم   الديل مع  اللب  ال   اقما 5

 2811 19.31 145  ال فز القم  مع  اللب    ال اقما 6

 2731 18.7 146 ِ ب انقا  مع  اللب  ال   اقما 7

 2757 18.75 147 الز افة ح   مع  اللب  ال   اقما 8

 2775 18.75 148 الديل  مفع مع  اللب  ال   اقما 9

 1511 15 111 ا هيدم اللماية القماذ  11

 1125 11.25 111   ضة اللماية القماذ  11

     

 قيمة البضاعة الكميات  

  1536 011527,18 

 سلف م لل  لت  يااااسبلة  دشم ن  
 

  البضادة ال فجف   اال بطف ع الوا جذ ِالطالذ:

 اإلجمالي اإلفرادي الكمية اسم المادة الرقم
 2251 15 151 ال بطدئين لألودال  انشية ا قات 1

 2813 18.753 151 الجز   اال نب مع  اللب  ال   اقما 2

 2813 18.753 151 ال ميض االسد مع  اللب  ال   اقما 3

 2813 18.753 151 الوبفلة البقم  مع  اللب  ال   اقما 4

 2813 18.753 151  الففف الوم ف مع  اللب  ال   اقما 5

 2813 18.753 151 ال غم   الديل مع  اللب  ال   اقما 6

 قيمة البضاعة الكميات 
911 16,315011 

 ألفاً وثالثمائة وخمسة عشر لايٍر سعوديستة عشر   
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 التمِااا   .5
 

 ( 2115-1حركات شهر كانون الثاني) 

 لاير. 430511 ِانت قي طها: قات اجم  اضادطه ال فجف   اال وازن  1/1/2115فذ  .1

 240111 جهز  الو بيفام اقي ة قات اشماذ الض األثاث   2/1/2115فذ  .2

 .(95اقي ة )اد   د  يا  البيع  قات ابيع الض الوطب لزاائن مطدمقين نقداً  11/1/2115فذ  .3

 .(210111) اقي ة ارطمى فااف   مفا  "نقداً" من  ا  امزان ل  شم 11/1/2115فذ  .4

 .(380251اقي ة ) ارطمى مفا  آجل من  ا  الوطب التديمة 21/1/2115فذ  .5

   فع نفت الدااف   نقداً. (130125اقي ة ) ارطمى مفا  من  ا  جميم 21/1/2115فذ  .6

 .(250511اقي ة ) قات ابيع مد سة القدل الض الوطب الد اسية نقداً  22/1/2115فذ  .7

  ا  قبض نفت ث  ها. (360251اقي ة ) قات ابيع مد سة اليفايل فااف   ِطب 23/1/2115فذ  .8

 (240611اقي ة ) قات ابيع ِ ية الوفا زمذ فااف   ِطب "آجل" 1/2115 24فذ  .9

 25/2/2115 مؤجلمن  ا  امزان اشيل ( 950625اقي ة )فااف   ِطب  ارطمى 25/1/2115فذ  .11

 .26/2/2115طب اشيل مؤجل اا يوه ااع ل وطبة الق   فااف   ِ 26/1/2115فذ  .11

يّم(مهّ    اشيل م   قب  من ال ب غ ارطمى فااف   ِطب من موطبة لب ان 26/1/2115فذ  .12 ج     قب )م 

 .27/2/2115اا يوه  ا   فله اشيل مؤجل

 .24/2/2115الببيل فااف   ِطب اشيل مؤجل اا يوه لهد ااع ل  27/1/2115فذ  .13

 (.90511قات اطب ي  مفظديه الم ااب اإج الذ ) 31/1/2115فذ  .14

 

 ( 2115-2حركات شهر شباط) 

 قات اطبديد حباب  ا  الوطب التديمة 1/2/2115فذ  .1

 قات اطبديد ااقذ حباب  ا  جميم. 5/2/2115فذ  .2

 اسط   ااقذ حباب مد سة اليفايل. 11/2/2115فذ  .3

 حباب ِ ية الوفا زمذاسط    15/2/2115فذ  .4

 ا  صمف ريل ملهد الببيل. 24/2/2115فذ  .5

 ( من الف د    لى ال فمف الطجا م.510111ا  اف يد مب غ ) 25/2/2115فذ  .6

 قامت  ا  امزان افمف الشيل من ال فمف. 25/2/2115فذ  .7

 ا  صمف ريل موطبة الق  . 26/2/2115فذ  .8

 (510111 قي طه ) 1115قامت موطبة لب ان افمف الشيل  ق   27/2/2115فذ  .9

 ، من ال فمف مبارمً .(9511ااب اإج الذ )قات اطب ي  مفظديه الم  28/2/2115فذ  .11
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 :ال ي فب .6
   ل ال ال  مبتفاا  صاحب  ال ال ال. حبااا  ددا   6.1

 افزيع حبااا    ل ال ال  ال بتفاا  ا افذ  افزيع اال ااح  الوبائم. 6.2

 الميت مبطف ع جديد )ال بطف ع الوا جذ( 6.3

   خال اضادة   ل ال د  ل  بطف دا . 6.4

 القيد االفططاحذ لطبجيل ما ي ذ: نشاذ س د  6.5

 فذ ال فمف. 250111 يداع مب غ  1.5.6

 فذ الف د  . 210111 يداع مب غ  2.5.6

 .240111رماذ األثاث  األجهز  ا ب غ  3.5.6

 ابجيل قي ة اضادة   ل ال د . 4.5.6

 ابجيل قي ة ال فا يت. 5.5.6

 ابجيل ففاايم البيع  الشماذ. 6.6

 ابجيل ال دففدا   ال قبفضا . 6.7

  جذ ل بطف ع ال وطبة.نقل اضادة من ال بطف ع الوا 6.8

 . اتث الدفاايم  اتث الب دا   ثباْ  التمِا  البااقة ادفطم اليفمية 6.9

  ددا  التبااا  الوطامية. 6.11

 اد يم البيانا . 6.11
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 حل ال بللة .7
 إعداد حسابات رأس المال ومسحوبات صاحب راس المال. 701

ادمض  ن صاااحب   ل ال ال اساا ه ادايًة لطلميت حبااا    ل ال ال  مبتفاا  صاحب   ل ال ال 

 ِ ا ي ذ: اس  الب ل مِاذ ندطح  ليل التبااا  ث  نلدل حبااا  الش ح د، 

 اسم الحساب بعد التعديل اسم الحساب قبل التعديل رقم الحساب
  ال مال  ح د 1رميل  ق   2111111
 مبتفاا   ح د 1جا م الشميل  ق   17111

 ال فمف الطجا م الب ل؟ 1812111

 

 

 الشمِاذ حبااا  الديل - التبااا   ليل -1

 

 توزيع حسابات رأس المال والمسحوبات بنافذة توزيع االرباح والخسائر. 702

فذ نافذ   -جا م–الد الديل حباااا  الشامِاذ يجب الميت حباب   ل ال ال  حباب ال بتفاا  

افزيع األ اااح  الوبااااائم،  لدطح ال اافاذ  ن طقال  لى القاائ اة الا يت ث  التبااااااا  ث  افزيع األ ااح 

 ع التبااا  حبب الفف  .ث  نفز  الوبائم
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 افزيع األ ااح  الوبائم - 2

فذ حال ِان حباااب   ل ال ال هف ندبااه حباااب افزيع األ ااح  الوبااائم، نبااجل   ل ال ال فذ 

 حباب الطفزيع.

 

 تعريف مستودع جديد )المستودع الخارجي( 703

  اضادة   ل ال د  فيه، ل لمفة ادفيل ِل مبطف ع نضايت اآلن اس  مبطف ع جديد   لل إل خال مفا

من القائ ة مفا  ث  الا يت ث  اياقة مبااطف ع ث  جديد  نوطب اساا  ال بااطف ع ،  اضااادطه في ا الد

  د فانه.

 
 مبطف ع جديد  اياقة نشاذ  -3
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 إدخال بضاعة أول المدة للمستودعات. 704

وطبة نبد  اإ خال الجم  األ لذ ل بضااادة ال فجف   اال بااطف دا ،   لل من الد الميت مبااطف دا  ال 

خهل فااف   اضاادة   ل ال د  ال فجف   االقائ ة ففاايم، يجب  ن ن شاف فااف   اضادة   ل مد  جديد  

 لول مبطف ع،  نبد  ا بطف ع ال وطبة

 

 ل وطبةمبطف ع ا -اضادة   ل ال د    -4

الدها نضغط د ى ز  جديد ادااف   اضادة   ل ال د  ث  نتد  ال بطف ع الوا جذ  نبد  اإ خال مفا  

 ال بطف ع المانذ.

 مالحظة:

فذ فااف   اضادة   ل ال د ،  لون من  الدفع   وميقة  العميلليم من الضم  م اتديد اس  

 .الفاتورة اا يخ  المستودعالضم  م اتديد 
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 ال وطبة مبطف ع - ال د  ا ل اضادة -5

 األرصدة االفتتاحيةإنشاء سند القيد االفتتاحي لتسجيل  705

 الويف  الطالية الد فااف   اضاادة   ل ال د  هذ  نشاذ س د قيد افططاحذ لطبجيل األ صد  االفططاحية

فااا يت االفططاح  قي ة اضااادة   ل مف  الفاا د    األصاافل ال بااطودمة  مال دي ة ل تباااا : )ال فاا

 .(  التباب الدائن )  ل مال  ح د(ال د 

  هذا جد ل يفضح ِيدية   خال األ صد  االفططاحية:

 مالحظات دائن مدين الحساب

  يداع نقدم  250111 ال فمف

  يداع نقدم  210111 الف د  

 ث ن موااب    فت  140111  ثاث  مدم را 

 ث ن  جهز  ِ بيفام  110111 اجهيزا 

 مفا يت االفططاح  10111 ندقا  موط دة

 قي ة اضادة ال بطف دا   430511 اضادة   ل ال د 

 افزيع مب غ   ل ال ال 1130511    ل مال  ح د
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ندطح القيد االفططاحذ من القائ ة سا دا  ث  نباجل التباااا  حباب الجد ل البااام اب د القيد 

 :"6" االفططاحذ حبب الفف  

 

 س د القيد االفططاحذ  -6

 تسجيل فواتير البيع والشراء. 706

  اد   د  يا  البيع  قات ابيع الض الوطب لزاائن مطدمقين نقداً . 11/1/2115فذ 

 

 فااف   مبيلا  نقدية  -7

 .س  الزافنفذ الدفاايم ال قدية ليم من الضم  م   خال ا
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 تد    خهل الدطم  الم الطذ ا  ايلها خهل فطم  ملي ة،  من خهل ن ف ج اتث الدفاايم نبطلمض الدفااي 

 لاير. 240825 ال قدية ل زاائن اللا يين = ا غت قي ة ال بيلا االطقميم 

 

 اتث الدفاايم  اسطلماض ففاايم ال بيلا   -8

  (210111)اقي ة  ارطمى فااف   مفا  "نقداً" من  ا  البمزان ل  شم 11/1/2115فذ. 

 

 فااف   رماذ  ا  امزان  -9
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  (380251اقي ة ) ارطمى مفا  آجل من  ا  الوطب التديمة 21/1/2115فذ. 

 

 لتديمةفااف   رماذ "آجل"  ا  الوطب ا  -11

 

  (130125اقي ة ) ارطمى مفا  من  ا  جميم   فع نفت الدااف   نقداً  21/1/2115فذ. 

 
 فااف   رماذ  ا  جميم  -11
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 (250511اقي ة ) قات ابيع مد سة القدل الض الوطب الد اسية نقداً  22/1/2115ذ ف. 

  ا  امحيل قي طها  لى الف د  .ا   نشاذ فااف   مبيلا  ااس  مد سة القدل 

  ا  قبض نفت ث  ها. (360251اقي ة ) قات ابيع مد سة اليفايل فااف   ِطب 23/1/2115فذ  

 

 فااف   ايع مد سة اليفايل "نقدم  آجل" ملاً   -12

  (240611اقي ة ) قات ابيع ِ ية الوفا زمذ فااف   ِطب "آجل" 1/2115 24فذ 

 ا   نشاذ فااف   ايع آج ة لتباب "ِ ية الوفا زمذ"  ا  امحيل قي ة الدااف   لتبااه.
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  25/2/2115ارطمى فااف   ِطب من  ا  امزان ل  شم اشيل مؤجل  25/1/2115فذ 

 

 فااف   اشيل مؤجل من  ا  امزان  -13

 
  ا  امزان ريل  -14
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  اشاااايل مؤجل اا يوه  (630751اقي ة ) اااع ل وطباة الق   فاااف   ِطاب 26/1/2115فذ

26/2/2115. 

ا دم وميقة فااف   راااماذ  ا  امزان ل  شااام نتد  وميقة الدفع "رااايوا  قبض" ث  نضاااغط د ى ز  

 قي طه .....الخ( –اا يوه  –"ريوا  قبض"  نبجل ايانا  الشيل ) ق ه 

  رااااطمى فااااف   ِطااب من موطبااة لب ااان قباااا  من ال ب غ اشااااياال ا 26/1/2115فذ

يّم(  قب  ا   فله اشيل مؤجل اا يوه  ج   .27/2/2115م   ّهم)م 

( ا هيم رااااياال موطبااة الق  ،  مب غ 630751(  ا   فع )1140751ا غاات ق يااة فااااف   موطبااة لب ااان )

 ( ا  اسطفدا  ريل اقي طه.510111)

 

 ا هيم ريل موطبة الق    -15
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 ايانا  ا هيم الشيل  -16

 

 ريل  فع موطبة لب ان  -17

  اشااايل مؤجل اا يوه  (670251اقي ة ) ااع ل لهد البااابيل فااف   ِطب 27/1/2115فذ

24/2/2115. 

    ال بادة.ا  اسطهت   قة الشيل اقي ة الدااف
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  (.90511قات اطب ي  مفظديه الم ااب اإج الذ ) 31/1/2115فذ 

 

 1اسطتقا    ااب رهم   -18

 
 1ابديد   ااب رهم   -19
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 تسجيل المدفوعات والمقبوضات. 707

  (.380251اب د  فع  البالغة ) قات اطبديد حباب  ا  الوطب التديمة 1/2/2115فذ 

 

 اب د  فع ابديد حباب  ا  الوطب التديمة  -21

  (6625 البالغة قي طه ) قات اطبديد ااقذ حباب  ا  جميم 5/2/2115فذ. 

 ِ ا سد نا حباب  ا  الوطب التديمة 6625  لل اإنشاذ س د  فع االقي ة 
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  (180251ذ حباب مد سة اليفايل  قي طه )اسط   ااق 11/2/2115فذ 

 

 ابديد حباب مد سة اليفايل اب د قبض - 21

  (240611 البالغة قي طه ) اسط   حباب ِ ية الوفا زمذ 15/2/2115فذ 

 ا  انشاذ س د قبض  ابجيل قي ة الدفلة ِ ا فل  ا فذ ابديد حباب مد سة اليفايل

  ملهد الببيلا  صمف ريل  24/2/2115فذ. 

 

 صمف ريل ملهد الببيل   يداع قي طه فذ الب ل  -22
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  ( من الف د    لى ال فمف الطجا م.510111ا  اف يد مب غ ) 25/2/2115فذ 

 

 اف يد من الف د    لى ال فمف الطجا م  -23

  الطجا م امت  ا  امزان افمف الشيل من ال فمفق 25/2/2115فذ. 

 

 صمف ريل  ا  امزان  -24

  ( اشاااايل نقدم  ا  250511قاات ابيع موطباة الق   فاااف   ِطب ا ب غ ) 26/2/2115فذ

  اتفي ه ا دم اليفت.  يداده اال فمف

 720125ل:  لى اآلن  صبح  صيد حباب ال وطبة فذ ال فمف ما يلا 

 لاير 311 صيد الف د   الد الطف يد: 
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  (510111 قي طه ) 1115قامت موطبة لب ان افمف الشيل  ق   27/2/2115فذ 

 

 صمف ريل موطبة لب ان  -25

  من ال فاااامف مباراااام ً  نقدم اشاااايل قات اطباااا ي  مفظديه الم ااب 28/2/2115فذ 

 .(9511اإج الذ )

 

 2ابديد   ااب ال فظدين لشهم   -26



 

CRYSTAL 
Unlimited Management 
Reliability, and Security 

 ال عملي على برنامج كريستالمث 23
 قام بنقل بضاعة من المستودع الخارجي لمستودع المكتبة. 28/2/2115في  708

 

 م اق ة من ال بطف ع الوا جذ  لى مبطف ع ال وطبة المئيبذ - 27

 .لفواتير وبحث السنداتوبحث ا إثباْت الحركات السابقة بدفتر اليومية 709

 

  ثبا  ج يع الدفاايم فذ اتث الدفاايم - 28
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 فذ اتث الب دا  دففدة  ال قبفضة  الشيوا  ثبا  الب دا  ال  - 29

 

م إلغاااذ الويااا ا  دن الدفاايمهح ة: اقميم اتث الب دا  يقفت المض س دا  الدفاايم  يضاً لذلل ق  ا ا

 للدت دمضها االطقميم مع الب دا .

 

  ثبا  الل  يا  ادفطم اليفمية - 31
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 إعداد الحسابات الختامية. 7011

 ال يزانية الل فمية 

ية ية التالمن ال يزانية الل فمية  هذ ا  هم اقميم ال يزان نباد  اآلن اإددا  التبااااااا  الوطامية  ادايةً 

 ل شمِة، من القائ ة اقا يم مالية ث  التبااا  الوطامية ث  نوطا  ال يزانية الل فمية.

نضاغط د ى ز  قي ة البضاادة فطدطح ل ا نافذ  الجم  نتد  سياسة ابليم ال فا  ممه س وطا  مطفسط 

طقميم لبضادة" اسالم الطو دة ث  نضاغط د ى ا ديذ ث  ادط ا ، فط هم قي ة البضاادة فذ حقل "قي ة ا

 .31ال يزانية الل فمية، ث  نضغط د ى ز  ا ديذ لط هم ال يزانية االشول ِ ا فذ الفف   

 

 ال يزانية الل فمية - 31

 

  هف قي ة الماح. 460873 م  ن   ل ال ال قد زا  ا ب غ  1610373نهحظ  ن ال يزانية 

حال ِان حبااب األ ااح  الوباائم  ائ ا فهف صافذ الماح،  ما   ا ِان مدي ا  فذ ال يزانية الل فمية فذ

 فهف مب غ الوبا  .

 فذ ال طاجم   األ ااح  الوبائم االلوم،  م  ن الماح يوفن مدي اً  الوبا   اوفن  ائ ة.
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  ال طاجم 

  هف اقميم يلمض فيه  ج الذ الماح ) اح ال فا  اد ن خف  ال فا يت(

اإددا  حباب ال طاجم   هف اقميم ي هم فيه  ج الذ   ااح الشمِة اد ن خف  ال فا يت، من نبد  اآلن 

 القائ ة اقا يم مالية ث  التبااا  الوطامية ث  نوطا  ال طاجم .

نضاغط د ى ز  قي ة البضاادة فطدطح ل ا نافذ  الجم  نتد  سياسة ابليم ال فا  ممه س وطا  مطفسط 

، فط هم قي ة البضادة فذ حقل "قي ة البضادة" اطقميم اعتمادا ديذ ث  سالم الطو دة ث  نضاغط د ى 

 .32ال طاجم ، ث  نضغط د ى ز  ا ديذ لط هم  ج الذ األ ااح االشول ِ ا فذ الفف   

 

 اقميم حباب ال طاجم  )اج الذ الماح( - 32

 آلية اقميم ال طاجم  ِالطالذ:

 )حبب الطقميم التالذ( 3250251  + اج الذ ال شطميا  = اضادة   ل ال د

 )حبب الطقميم التالذ( 3920123اضادة  آخم ال د  +  ج الذ ال بيلا  = 

، د ى خسارةهذا يل ذ  دائناً ،  فذ حال ِان الربحفهذا يل ذ  ج الذ  مديناً فذ حال ظهم المصايد 

 دوم ال يزانية الل فمية.

دن الدطم   (  هف قي ااة  ج ااالذ الماح660873ي هم المصاااايااد ماادي اااً ) التااالذ ل  طاااجم  مفذ الطقمي

 ال تاسبية البااقة.
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 حباب األ ااح  الوبائم 

 هف اقميم يلمض صاااافذ األ ااح دن البااا ة ال تاسااابية، حيث اقفت اإظها   ج الذ الماح )ال طاجم ( 

ية ث  التبااا  الوطامية ث   ييمح م ها ال فاا يت  اجف  ال فظدين، ي ون الفصافل  ليه من اقا يم مال

 األ ااح  الوبائم.

نضاغط د ى ز  قي ة البضاادة فطدطح ل ا نافذ  الجم  نتد  سياسة ابليم ال فا  ممه س وطا  مطفسط 

سالم الطو دة ث  نضاغط د ى ا ديذ ث  ادط ا ، فط هم قي ة البضاادة فذ حقل "قي ة البضادة" اطقميم 

 .33األ ااح ِ ا فذ الفف    صافذا ديذ لط هم ، ث  نضغط د ى ز  األ ااح  الوبائم

 

 حباب األ ااح  الوبائم - 33

 

، د ى خسااارة،  فذ حال ِان  ائ اً هذا يل ذ الربحفذ حال ظهم المصاايد مدي اً فهذا يل ذ صااافذ 

 دوم ال يزانية الل فمية.

  هف صافذ الماحمدي اً  460873فذ اقميمنا التالذ ي هم المصيد 

 مهح ة:

 ن ف   لى  ن  صيد الماح يوفن اضادة  نقديا  ملاً  ليم نقدم فقط.
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 افزيع األ ااح  الوبائم 

إلنشاااااذ ساااا اد افزيع اال اااح آليااً ندطح  م اقميم خطاامذ )ال يزانياة الل فمياة    ال طااجم     األ اااح 

 فذ ِيدية د ل الطقا يم، ث  نضغط د ى ز  افزيع الوبائم(  ن دذ الطقميم االيميقة الطذ  ِمناها سااقاً 

 األ ااح  سدل الطقميم الوطامذ.

فيط  فطح نافذ  س د افزيع األ ااح  اتدظ الب د يط  ابجيل قي ة الماح د ى حباب مبتفاا    ل 

 سااقاال ال الذم  نشلنا  

 

 س د افزيع اال ااح  الوبائم - 34

 

  نه ا  ابجيل قي ة الماح دن الدطم  ال تاسبية فذ حباب "مبتفاا   ح د " 34نهحظ االفف   

وبلاً نتن ال نميد حدظ البااا د ألن ا نميد اد يم األ ااح ل بااا ة ال الية الجديد ،  ما   ا حد  ا البااا د 

    ضافطه لم ل ال ال، فذ حالط ا لن نتدظ الب د لطد يم فيجب  ن يلخذ صاحب   ل ال ال مب غ الماح 

قي ة الماح ل با ة ال الية الجديد ،  فذ البا ة ال الية الجديد  ي ون الطفامف ا ب غ الماح ِفمفه    

  ضافطه لم ل ال ال من خهل س د قيد.

 يط  ابااجيللطالذ، افذ حال ا ا  صاااحب  ال ال ال اسااطهت مب غ قي ة الماح نقداً من  يما  ال بيلا  

، ث  انشاذ س دا   فع اول مب غ يبط  ه صاحب  ال "17111التبااب "مبتفاا  ا  الجا م   ق ه 

 ال ال.
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فذ حال ا  نا  ضافة قي ة الماح  لى   ل ال ال يط  اسطبدال التباب )مبتفاا /جا م( اتباب  ما 

نبااجل  ،الوبااائم، ادل مبااتفاا   لل اطغييم حباااب الطفزيع فذ نافذ  افزيع األ ااح    ل ال ال، 

  اذلل يط  زيا     ل مال الشمِة.   ل ال ال،

 ن ا نميد اد يم . التالذ ال نميد  ضافة الماح لم ل ال ال،  ال ل بتفاا  صاحب   ل ال ال، فذ ممال ا 

 
 

 تدوير البيانات. 7011
 ديد . ( ل ب ة ال الية الجنبد  اطد يم البيانا  )األ صد 2115الد االنطهاذ من الدطم  ال تاسبية ل ب ة 

 :في ااا ي ذ الويفا  الفااااتيتااة  الباااا ي ااة لطااد يم البيااانااا  ل باااا ااة الجااديااد  -1

مماجلة ج يع التباااااا   الطلِد من ميااقة األ صاااد  ي ون اساااطودات ن ف ج "  صاااد   

 ،  البتث دن  م حباب فيه مشو ة إلصهحه.التبااا  ل ماجلةالتبااا " 

ذ ال بطف ع   لل من خهل ن ف ج جم  ال فا  ث  اخطيا  فم  الو ية الطو ص من ال فا  البالبة ف -2

اقال من الفاااادم ث  ا دياذ ث  افلياد فاااف   ث  اخطيا  نفع الدااف   ا خال  حدظ الدااف  ، مع ممادا  

 .اتديد ال بطف ع  ن ِان ه اك اِمم من مبطف ع  احد

  ث  اتث الباا دا  ث  اتديد خيا  طلِد من  ن ج يع الباا دا  مطفازنة   لل من القائ ة ساا داال -3

البااا دا  الغيم مطفازنة ث  ا ديذ ا ا ل  ي هم ام ساااجه  االطقميم هذا يل ذ ان ج يع البااا دا  

 .مطفازنة  صتيتة

 .جم يةالطبفية ال نافذ د ل جم  ل  بطف ع/ا   افتيح ِ يا  ال فا  ال وط دة   لل من خهل  -4

  فضتة الطالية:حبب اإل را ا  الالبدذ اطد يم البيانا   -5

ل فصفل  لى نافذ  اد يم البيانا  ن طقل  لى القائ ة    ا  ث  نتطا  اد يم البيانا ، ث  نوطب اس  

 الب ة ال الية الجديد   نتد  اا يخ اداية  نهاية ال  ت ال تاسبذ.

 اسبيةالمح الفترة وتاريخ الملف اسم نكتب 1 البيانات تدوير  - 35
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 (البطاقات تدوير) 2 البيانات تدوير -36

 

 

 

 حدد المواد، جرد نافذة لك لتظهر الجرد، تهيئة زر على اضاا   المتابعة قبل ،هنا توقف - 37

 اليالت زر على بالنقر اكمل ثم ، اعتماد ثم تنفيذ ثم المواد، سعر سياسة
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 التالي ثم المدة أول بضاعة وحساب والخسائر األرباح حساب نحدد 4 البيانات تدوير - 38

 

 

 الملف إنشااااء مع المعالج إنتهاء حتى وننتظر البدأ زر على نضااا   5 البيانات تدوير - 39

 الجديد المحاسبي
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 نفتحه ثم الجديد، الملف اسم يظهر االنتهاء بعد 6 البيانات تدوير – 41

 

 المدورة الحسابا أرصدة من للتأكد االفتتاحي القيد نفتح 7 البيانات تدوير - 41
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 لكل رةفاتو المدة، أول بضاااعة فواتير لتظهر تنفيذ ثم الفواتير بحث نفتح 8 البيانات تدوير - 42

 مستودع
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 ؟ما ا ندلل ا ب غ الماح ال ااج فذ حباب األ ااح  الوبائم .8

 

 م ون امِه اتباب األ ااح  الوبائم   لل ل لمفة   صد    ااح الب فا  فذ ِل مم . .1

 .ل حباب ال بتفاا /جا مًة، من خه م ون  ن يط  ستبه نقداً    اضاد .2

،  اااذلاال يط  زيااا    م ون  ن يط   ضافطه  لى   ل ال ال، اب د قيد ِ ا هف مفضح االفف   .3

 : صيد   ل ال ال من األ ااح ال ااجة

 

 

 خطاماً  .9
نبالل هللا الل ذ الل ي  الطففيم  ال جاح ل ج يع،   ن يجلل هذا الل ل خالفاً لفجهه الومي ،   ن ال  

 ى الج يع.الدائد  د 

 ألم اسطدبا  ال اطم   ا ااالافال ا ا دبم التبااا  الطالية:

 http://telegram.me/hpc_techال ماس ة ال بارم  دن وميم الط يغمات: 

 us-tech.com/cms/contact-hpcا سال  سالة من ال فقع االلوطم نذ: 

 hpc-techحباب سوايبذ: 

 facebook.com/hpc.tech.trصدتط ا د ى الديم افك: 

http://telegram.me/hpc_tech
https://hpc-tech.com/cms/contact-us
https://www.facebook.com/hpc.tech.tr
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