برنامج الكويك بوكس من البرامج المحاسبية التى تجعل حياتك أسهل.
وهو أفضل برامج المحاسبة التجارٌة ٌ ،وفر لك حلول سرٌعة وسهلة حٌث ٌمكنك
إدارة المشترٌات والمبٌعات والمصارٌف بما ٌمكنك من توفٌر الوقت الستخراج
تقارٌرك المالٌة وهو الحل االمثل لمشاكلك المالٌة.
وٌمكن أن ٌساعدك على:
 أن تكون أكثر تنظٌما وأكثر توفٌرا للوقت. سهولة تتبع المخزون والمشترٌات والمبٌعات. -الحصول على تقارٌر مذهلة بسهولة ومرونة كبٌرة.

المؤلف

اوال عندما ٌفتح البرنامج تظهر الشاشة التالٌة -:

 وفً هذا الشاشة تظهر عدة اختٌارات وهً -1فتح شركة موجودة بالفعل

Open

 -2تعدٌل فً قائمة الشركات

Edit List

 -3انشاء شركة جدٌدة
 -4فتح أو العودة لشركة موجودة بالفعل
 -5فتح مثال للشركة

Create a new company
Open or restore an existing company
Open sample File

 -وبالفعل سوف نقوم باختٌار الخٌار االول وهو انشاء شركة جدٌدة وهنا ستظهر الشاشة التالٌة -:

وفً هذه الشاشة سٌحاول البرنامج ان ٌقوم بأخذ معلومات منك وفً هذه الحالة لدٌك مجموعة من
الخٌارات وهً -:
 -1أن تبدء فى إنشاء سرٌع للشركة

Express Start

 -2ان تقوم بإنشاء شركة بمعلومات اكثر وضوحا
 -3ان تقوم بتحوٌل البٌانات من برنامج اخر

 -وفً هذه الحالة سوف نقوم باختٌار

Express Start

Advanced Setup
Other Options

وستظهر لنا الشاشة التالٌة -:

وفً هذه الشاشة السابقة والتالٌة سوف نقوم بكتابة معلومات الشركة وادخال اسم الشركة والمعلومات
الخاصة بها الحظ ان هذه المعلومات هامة ألنها ستظهر علً الفاتورة التً سوف تصدرها الشركة ثم
الضغط على .Continue

وبعد ذلك تظهر الشاشة التالٌة التً تقوم فٌها بإدخال االسم القانونً للشركة وعناوٌن الشركة ثم الضغط
على  Create Company Fileثم ٌظهر تحمٌل الشركة الجدٌدة ....

وبعد ذلك تظهر الشاشة التالٌة

وفى الشاشة السابقة سوف نقوم بإضافة اي معلومات جدٌده للشركة  ...ونقوم بالضغط علً Start
 Workingلتظهر الشاشة التالٌة.

وهنا ٌظهر لنا واجهه البرنامج والكن البد من استكمال البٌانات اوال للبدء فى البرنامج.

ولكً نكمل بٌانات البرنامج ندخل على قائمة  Editثم اختٌار  Preferenceثم اختٌار Item & Service
ثم الدخول على  Company Preferenceثم نضع عالمة √ على االختٌار االول وهو
 Inventory and purchases order are active

وتعتبر هذه الشاشة الرئٌسٌة للبرنامج وكما تعودنا فً اي برنامج سوف نقوم بإدخال شجرة الحسابات
فً البرنامج ولكً نقوم بإدخال شجرة الحسابات سوف نقوم باختٌار  Chart of Accountsكما ٌظهر
ذلك من الشاشة التالٌة -:

ثم تظهر الشاشة التالٌة -:

ولكً نقوم بإدخال حساب جدٌد ٌتم اختار  Accountثم  Newمن اسفل الشاشة كما ٌظهر من الشاشة
السابقة وبعد ذلك تظهر لنا الشاشة التالٌة .

اوال نقوم باختٌار نوع الحساب وهو عبارة عن اٌرادات أم مصروفات أم أصول ثابتة أم بنك والحظ ان
اختٌارك لنوع الحساب ٌعنً ان تختار المكان الذي سوف ٌذهب له فً نهاٌة السنة فاألصول تذهب الً
المٌزانٌة واالٌراد ٌذهب الً قائمة الدخل .
وبعد ما تم اختٌار نوع الحساب مثل ٌ Fixed Assetsتم الضغط على  Continueلتظهر الشاشة التالٌة -:

اوال البد من كتابة اسم الحساب فً خلٌة  Account Nameولكى ٌتم كتابة رصٌد اول المدة ٌمكنك الضغط
على  Enter Opening Balanceثم كتابة الرصٌد فى  Opening Balanceوكتابة تارٌخ رصٌد اول
المدة فى  as ofثم الضغط على  Okثم  Save & Newكما ٌظهر لنا فى الشكل السابق.
وبالتالً نكون قد انشانا حساب جدٌد كما ٌظهر من الشكل التالً .

واذا كان هناك أي خطأ فى الحساب ٌمكنك تعدٌل فٌتم الضغط على الحساب  Double Clickلٌتم الدخول
على الشاشة التالٌة وٌمكنك التعدٌل مباشرة او اختٌار  Edit Transactionsكما ٌتضح فى الشكل التالً

ثم ٌتم تعدٌل المبالغ أوالتارٌخ حسب الخطأ مثالً بدال من القٌمة ٌ 1,000تم تغٌرها الى  50,000ثم الضغط
على  Save & Closeثم تظهر لك رسالة لكى تختار  Yesلتأكٌد التغٌر كما ٌظهر فى الشكل التالً

ثم نضغط على  Recordللتأكٌد على التسجٌل ثم الضغط على عالمة  Xلعمل Close
كما ٌظهر فى الشكل التالً

وكما نري فى الشكل التالً تم تغٌر الرصٌد الخاص بحساب الـ Land

ثم ٌتم اتباع نفس الخطوات فى اضافة أي حساب الستكمال باقً شجرة الحسابات وأرصدة أول المدة كما
ٌظهر فى الشاشة السابقة والكن مع الحرص على ان ٌوجد ثالث حسابات ال ٌتم ادخال رصٌد اول المدة
الخاص بهم من الـ  Chart of accountوهم -:
1- Accounts Receivable - - - - - - - - Customers
2- Accounts Payable - - - - - - - - - - - Vendors
3- Inventory - - - - - - - - - - - - - - - - - Inventory Item
ولكى نضٌف ارصدة اول المدة للثالث حسابات السابقة البد من تكوٌن الحسابات الفرعٌة لهم اوال وسٌتم
دخول رصٌد اول المدة من داخل كل فرع على حده وسٌتم فى النهاٌة ظهوره فى الـ Chart of account
كما سٌظهر بعد ذلك-:
وسوف نبدأ االن بتكوٌن مورد وسٌتم الدخول علً شاشة  VENDORSكما ٌتضح من الشكل التالً -:

و بعد ذلك تظهر الشاشة التالٌة والدخول على New Vendor – New Vendor

وسٌتم ادخال اسم المورد من  VENDOR NAMEواٌضا الرصٌد االفتتاحً له مع مالحظة ان الرصٌد
االفتتاحً هنا ٌعنً ان هذا المورد له مبالغ لدي الشركة مستحقة وموجدة قبل التشغٌل االلٌكترونً لبرنامج من
 OPENING BALANCEوتارٌخ رصٌد اول المدة من  AS OFوسٌتم ادخال معلومات المورد من Address
 Info.واٌضا من  Payment Settingsومن المعلومات الهامه للمورد هً شروط الخصم وهذا من
 PAYMENT TERMSثم اختٌار  Add Newإلدخال الفترة الذي ٌحددها المورد لنا لحساب الخصم ثم Ok

ثم  Okثم اتباع نفس الخطوات السابقة لعمل مورد جدٌد لكى ٌتم اظهار جمٌع المردٌن فى هذه الشاشة التالٌة

وكما ذكرنا من قبل انه فى حالة انشاء حسابات الموردٌن الفرعٌة بأرصدتهم سٌتم اضافة حساب أسمه
 Accounts payableولكى نري هذا الحساب البد من الدخول على ال  Chart of Accountsوبذلك
سنري ان حساب ال  Accounts payableقد ظهر من ضمن حسابات الـ  Chart of Accountوفى
حالة اي خطأ فى أرصده الموردٌن او التارٌخ سٌتم الضغط  Double Clickعلى Accounts Payable
من  Chart of Accountsوبذلك سوف نعدل الرصٌد االفتتاحً كما فعلنا من قبل فى حساب الـ Land

وبذلك نكون قد كونا الموردٌن ولكً نقوم بتكوٌن العمالء ٌكون من خالل الدخول علً CUSTOMERS
كما ٌتضح من الشكل التالً.

و بعد ذلك تظهر الشاشة التالٌة والدخول على New Customers - New Customers & Job

وسٌتم ادخال اسم المورد من  CUSTOMER NAMEواٌضا الرصٌد االفتتاحً له مع مالحظة ان الرصٌد
االفتتاحً هنا ٌعنً ان هذا العمٌل علٌه مبالغ لدي الشركة مستحقة وموجودة قبل التشغٌل االلٌكترونً
للبرنامج وٌتم ادخاله من  OPENING BALANCEوتارٌخ رصٌد اول المدة من  AS OFوسٌتم ادخال
معلومات العمٌل من  Address Info.واٌضا من  Payment Settingsومن المعلومات الهامه للعمٌل
هً شروط الخصم وهذا من  PAYMENT TERMSثم اختٌار  Add Newإلدخال الفترة الذي تحددها
الشركة للعمٌل لحساب الخصم ثم اختٌار  Okكما ٌتضح فى الشكل التالً -:

ثم  Okثم اتباع نفس الخطوات السابقة لعمل عمٌل جدٌد لكى ٌتم اظهار جمٌع العمالء فى هذه الشاشة التالٌة

ولكى نتأكد من ان أرصدة العمالء قد تم اضافتهم فى حساب  Accounts Receivableالبد من الدخول
على ال  Chart of Accountsوبذلك سنري ان حساب ال  Accounts Receivableقد ظهر من ضمن
حسابات الـ  Chart of Accountوفى حالة اي خطأ فى أرصده العمالء سنفعل مثل ما تعلمنا من قبل.

وبذلك نكون قد كونا العمالء ولكً نقوم بتكوٌن المخزون وذلك من  COMPANYثم ٌتم اختٌار
 Item & Servicesكما ٌتضح من الشكل التالً-:

وبعد ذلك تظهر الشاشة التالٌة :

ومن ثم نختار  Item -- Newفتظهر الشاشة التالٌة -:

وفى هذه الشاشة ٌتم اختٌار نوع المخزون وهو  Inventory Partمن  TYPEثم تكلفة المخزون من Cost
ثم سعر بٌع المخزون من  Sales Priceوٌجب ادخال حساب االٌرادات عن طرٌق Income Account
فٌتم عمل حساب جدٌد باسم  Sales Revenueونوعه ٌكون  Incomeثم  Save & Closeلٌظهر من
ضمن شجرة الحسابات وبعد ذلك ٌتم ادخال الكمٌة الفعلٌة الموجودة فً المخزن وادخالها فً On hand
لكً تظهر القٌمة االجمالٌة فً  Total valueواختٌار تارٌخ رصٌد اول المدة للمخزون من  As ofثم
الضغط على  Nextلعمل باقً حسابات المخزون بنفس الطرٌقة السابقة وبذلك نكون قد انتهٌنا من تكوٌن
المخزون كما ٌتضح من الشكل التالً .

ولكى نتأكد من ان أرصدة المخزون قد تم اضافتهم فى حساب  Inventory Assetsالبد من الدخول على
ال  Chart of Accountsوبذلك سنري ان حساب ال  Inventory Assetsقد ظهر من ضمن حسابات الـ
 Chart of Accountوفى حالة اي خطأ فى أرصده المخزون سنفعل مثل ما تعلمنا من قبل.

ولعمل مخزون مجمع ٌتم اختٌار  Groupمن  TYPEثم ادخال اسم المخزون من Group Name /
 Numberوإلدخال مكونات الكمبٌوتر المجمع ٌتم اختٌار من  ITEMكل بند ثم من  QTYالكمٌة التى
ٌحتجها الكمبٌوتر من كل بند ثم  OKكما ٌتضح فى الشكل التالً.

وبعد ان قمنا بإدخال عناصر الشجرة تكون الحسابات جاهزة للظهور فً المٌزانٌة ولكً نري المٌزانٌة
سوف نقوم بالدخول علً  Reportsومن ثم اختٌار  Company & Financialومن ثم اختٌار Balance
 Sheet Standardكما ٌظهر من الشكل التالً -:

وبعد ذلك ٌظهر الشكل التالً -:

الحظ ان الحسابات التً تم ادخالها دخلت كلها بدون كتابة رقم فً الشجرة ولكً نقوم بتفعٌل رقم الشجرة
ٌمكن ان ٌكون ذلك عن طرٌق الدخول الً
Edit -- Preferences -- Accounting -- Company Preference
ونضع عالمه على

 Use account numbers

ثم الضغط على  OKوالحظ ان نظام ترقٌم الحسابات بدأ فً الظهور مما ٌعنً ان الشجرة جاهزة للعمل
بنظام االرقام كما ٌظهر الشكل التالً.

وكما نالحظ ان ٌوجد حسابات لها رقم وحسابات ال ٌوجد لها أرقام مثل الحسابات التً ادخلناها فى البداٌة
وبالتالً ٌمكنك اضافة رقم للحساب ولكى ٌتم التعدٌل البد من الوقوف على الحساب ثم الضغط على
 Accountثم الضغط على  Edit Accountكما ٌظهر فى الشكل السابق.

فٌظهر الشكل السابق لكً ٌتم كتابة الرقم الخاص بالحساب وفى حالة التأكٌد ٌتم اختٌار Save & Close
وفى حالة االلغاء ٌتم اختٌار Cancel
ولٌتم الغاء هذا الترقٌم ٌتم دخول على Edit -- Preference -- Accounting -- Company Preferences

وٌتم حذف العالمة من على  Use account number

ثم الضغط على  OKلٌتم التأكٌد كما ٌظهر لنا فى الشكل السابق.
ولكً نقوم بإدخال قٌود الٌومٌة ٌكون ذلك عن طرٌق الدخول الً -:
Company ---------- Make General Journal Entries
كما ٌظهر من الشكل التالً -:

وهنا تظهر شاشة دخول قٌود الٌومٌة وٌتم ادخال التارٌخ من  DATEوالبرنامج سوف ٌتم ادخال رقم القٌد
تلقائٌا من  ENTRY NO.ثم ادخال اسم الحساب من  ACCOUNTثم المبالغ داخل الجانب المدٌن DEBIT
والدائن  CREDITوٌمكن كتابة شرح القٌد من  MEMOثم  Save & Newكما ٌظهر من الشكل التالً -:

ولعمل باقً القٌود البد من اتباع نفس الخطوات السابقة ثم  Save & Newكما ٌظهر من الشكل التالً -:

وفى حالة ان ال نجد اسم حساب داخل الشجرة سوف ٌتم اضافة من خالل الدخول على Add New

فتظهر هذه الشاشة التً كنا استخدمناها من قبل وٌتم اختٌار  Expenseفى حالة إضافً اي مصروف مثل
 Waterثم الضغط على Continue

ثم كتابة اسم المصروف فى خانة  Account Nameثم الضغط على Save & Close

وٌتم اتباع نفس الخطوات السابقة لتكملة القٌد ثم الضغط على  Save & Closeكما سٌظهر لنا فى الشكل التالً

وٌمكن ان نري تأثٌر القٌد وذلك بالدخول علً المٌزانٌة او بالدخول علً الٌومٌة العامة وذلك من خالل
Reports ---------- Account & Taxes --------- Journal

وٌعد ذلك نختار من  Dates --- Customللتحكم فى الفترة التً سوف ٌظهر فٌها القٌود وهى
من  1/2/2113الى  1/31/2113فتظهر الشاشة التالٌة -:

وبعد االنتهاء من عمل قٌوم الٌومٌة ٌتم تكوٌن عملٌات الشراء والبٌع وٌكون ذلك من خالل ما ٌلً -:
أوال عملية الشراء من ثالث خطوات رئٌسٌة وهما Purchase orders -- Enter Bills -- Pay Bills
ولكً ٌتم توضٌح ذلك ٌكون ذلك من خالل الشكل التالً -:

 -اوال ٌتم اختٌار  Purchase ordersإلدخال أمر الشراء كما ٌتضح من الشكل التالً -:

اوال ٌتم اختٌار اسم المورد من خالل شاشة  VENDORSثم اختٌار التارٌخ  Dateوسوف نجد ان البرنامج
تلقائٌا رقم امر الشراء ثم نقوم بفتح الخانة الموجودة فً  ITEMومن ثم اختٌار المخزون الذي سوف ٌتم
شرائه ثم ٌقوم البرنامج تلقائٌا بوضع التكلفة فً خانة  RATEوذلك من خالل المعلومات التً قمنا بإدخالها
اثناء ادخال المخزون ثم نقوم بكتابة الكمٌة التً تم شرائها فً خانة  QTYعلً سبٌل المثال & Hard 10
 Screen 11بذلك ٌكون إجمالً الـ  11 Hardكمٌه ×  111سعر =  1111اما اجمالً الـ Screen
 11كمٌة  311 xسعر =  3111وذلك تكون قٌمة الفاتورة  4111ج وهذا هو المستحق للمورد
ثم  Save & Closeوٌمكن ان نري ذلك من خالل الشكل التالً -:

 -ثانيا ٌتم اختٌار  Enter Billsإلدخال فاتورة المورد كما ٌتضح من الشكل التالً

اوال اختٌارBillلعمل فاتورة واسم المورد من خالل شاشة  Vendorsوعند اختٌارك للمورد سوف تظهر لك
رسالة لفتح امر الشراء الذي كنت سابقت ونشاءتها لنفس المورد ثم اضغط  Yesكما ٌتضح من الشكل التالً

سٌظهر رسالة اخري تختار منها امر الشراء الذي سٌنفذ منه الفاتورة فالبد من الضغط على عالمه فى
المربع ثم اختار  Okكما ٌظهر فى الشكل التالً.

سٌظهر لنا الشكل التالً ونجد ان البرنامج قد قام بكتابة البٌانات الخاصة بأمر الشراء ومن ثم نقوم بكتابة
تارٌخ الفاتورة من  DATEورقم الفاتورة المستلمة من المورد فً  REF NO.ثم الضغط على Save & Close
.

ولكى نقوم بعملٌة االرتجاع البد من الدخول مره ثانٌه على  Enter Billsلنختار  CREDITوهذا االختٌار
لالرتجاع ثم نختار اسم المورد من  VENDORثم اختار التارٌخ ورقم االرتجاع من  REF. NO.والمخزون
الذي سوف ٌتم ارتجاعه من  ITEMثم الكمٌه المراد ارتجاعها للمورد من  QTYثم اختٌار Save & Close
كما ٌظهر لنا فى الشكل التالً-:

ثالثا ٌتم اختٌار  Pay Billsللقٌام بعملٌة الدفع كما ٌتضح من الشكل التالى

وبمجرد الضغط على  Pay Billsتظهر جمٌع الدٌون المستحقة للموردٌن من  Show all Billsولكً نقوم
بدفع الفواتٌر المستحقة للموردٌن نقوم أوال باختٌار تارٌخ سداد الدفع من  PAYMENTثم  Dateثم نضع
عالمة √ على الفاتورة المراد سدادها ثم التأكٌد على المرتجعات من  Set Creditsوالخصم من Set
 Discountوالبد من انشاء حساب الخصم وهو  Purchase Discountونوعه  Incomeواختٌار لحساب
الذي سوف اسدد منه الفاتورة من  Accountوطرٌقة السداد من  Methodولكتابة رقم الشٌك البد من
اختٌار  Assign Check numberثم الضغط على  Pay Selected Billsكما ٌظهر فى الشكل التالً -:

سٌظهر لنا الشكل التالً نكتب رقم الشٌك
فى  CHECK NO.ثم نختار OK

ثم ٌظهر لنا الشكل التالً نختار Done

وبذلك نكون قد انتهٌنا من عملٌة المشترٌات
أوال عملية البيع وتتكون عملٌة البٌع من خمس خطوات رئٌسٌة وهما
Estimates -- Create Invoices -- Refunds & Credits --Receive Payment -- Record Deposits

 -اوال ٌتم اختٌار  Estimatesإلدخال تقدٌرات البضاعة للعمٌل وهى مثل أمر البٌع كما فى الشكل التالً

اوال ٌتم اختٌار اسم العمٌل من خالل شاشة  CUSTOMER : JOBثم اختٌار التارٌخ من  Dateوسوف نجد
ان البرنامج تلقائٌا رقم امر البٌع ثم نقوم بفتح الخانة الموجودة فً  ITEMومن ثم اختٌار المخزون الذي
سوف ٌتم بٌعه ثم ٌقوم البرنامج تلقائٌا بوضع التكلفة فً خانة  RATEووضع سعر البٌع فى AMOUNT
وذلك من خالل المعلومات التً قمنا بإدخالها اثناء ادخال المخزون ثم نقوم بكتابة الكمٌة التً تم شرائها فً
خانة  QTYثم  Save & Closeوٌمكن ان نري ذلك من خالل الشكل التالً -:

ثانيا ٌتم اختٌار  Enter Billsإلدخال فاتورة المورد كما ٌتضح من الشكل التالً

اوال اختٌار اسم العمٌل من خالل شاشة  CUSTOMERوعند اختٌارك للعمٌل سوف تظهر لك رسالة لفتح
امر البٌع الذي كنت سابقت ونشاءتها لنفس العمٌل ثم اضغط  OKكما ٌتضح من الشكل التالً

سٌظهر لنا الشكل التالً ونجد ان البرنامج قد قام بكتابة البٌانات الخاصة بأمر البٌع ومن ثم نقوم بكتابة تارٌخ
الفاتورة من  DATEورقم الفاتورة الصادرة للعمٌل فى  Invoice #ثم الضغط على Save & Close

ثالثا ٌتم اختٌار  Refunds & Creditsلكى ٌتم عملٌة االرتجاع كما ٌتضح فى الشكل التالً

ثم نختار اسم العمٌل من  CUSTOMERS:JOBوالتارٌخ من  Dateورقم االرتجاع من Credit No.
والمخزون الذي سوف ٌتم ارتجاعه من العمٌل من  ITEMثم الكمٌه المرتجعة للمخزون من  QTYثم
اختٌار  Save & Closeكما ٌظهر لنا فى الشكل التالً-:

ثم ٌظهر الٌك بعض االختٌارات

االرتجاع ٌبقى كما هو متاح
اعطاء مبلغ االرتجاع للعمٌل
االرتجاع ٌتطبق على الفاتورة

1- Retain as available credit
2- Give a refund
3- Apply to an invoice

وبالفعل سوف نقوم باختٌار  Apply to an invoiceوهو االرتجاع ٌتطبق على الفاتورة وهنا ستظهر

الشاشة التالٌة
وفى الشاشة السابقة سوف ٌتم اختٌار الفاتورة التً سٌتم خصم االرتجاع علٌها ثم الضغط على Done

رابعا ٌتم اختٌار  Receive Paymentsللقٌام بعملٌة استالم المدفوعات من العمٌل كما ٌتضح من الشكل التالً

ولكً نقوم باستالم قٌمة الفواتٌر المستحقة على العمالء نقوم باختٌار العمٌل من  RECEIVED FROMثم
تارٌخ التحصٌل من  Dateثم رقم عملٌة التحصٌل من  REFRANCE #ثم نضع عالمة √ على الفاتورة
المراد سدادها ثم التأكٌد على الخصم من  Discounts and Creditsكما ٌظهر فً الشكل التالً -:

والبد من انشاء حساب الخصم من  Discount Accountثم اختٌار  Add Newكما فى الشكل التالً

وٌتم اختٌار نوع الحساب من  Account Typeوهو  Expenseثم اختٌار أسم الحساب وهو Sales
 Discountثم اختٌار  Save & Closeكما ٌتضح فى الشكل التالً.

وبعد ما أثبتنا الخصم تم أضافة ثم ٌتم اختٌار  Save & Closeكما ٌتضح من الشكل التالً

ثم ٌتم الدخول على الـ  Chart of Accountsلكى نري المبلغ فى حساب اسمه Undeposited Founds
وهو عباره عن حساب وسٌط ٌتم اظهاره فى شجرة الحساب حتى ٌتم تسجٌل المبلغ لدي البنك

ولكى ٌتم تسجٌل االٌداع ٌتم الدخول على  Record Depositsكما ٌتضح من الشكل التالً

والبد من عمل عالمة √ لكى ٌتم تحدٌد المبلغ التً سوف ٌتم إٌداعه ثم الضغط على OK

وفى هذه الشاشة التالٌة ٌتم تحدٌد الحساب الذى سوف ٌتم فٌه االٌداع من  Deposit Toوتارٌخ االٌداع من
 Dateثم ٌتم الضغط على .Save & Close

وعندما نذهب الى  Chart of Accountsسنجد ان حساب  Undeposited Fundsال ٌوجد به رصٌد

وبذلك نكون قد انتهٌنا من عملٌة البٌع

وبعد ما انتهٌنا من ادخال جمٌع الحسابات والعملٌات فى البرنامج تكون الحسابات جاهزة للظهور فً
المٌزانٌة ولكً نري المٌزانٌة سوف نقوم بالدخول علً  Reportsومن ثم اختٌار & Company
 Financialومن ثم اختٌار  Balance Sheet Standardكما ٌظهر من الشكل التالً -:

وبعد ذلك ٌظهر الشكل التالً -:

ولكى ٌتم عمل باسورد للـ  Dataلكى ال ٌتم التعدٌل علً العملٌات الخاصة بالشركة ٌتم الدخول على Edit
ثم  Preferencesثم  Accountingثم  Company Preferencesثم أدخال تارٌخ قفل البٌانات من
 Closing Dateثم ادخال الباسورد من  Close Date Passwordثم التأكٌد من Confirm Password
ثم الضغط على  OKثم Ok

وبهذا نكون قد انتهٌنا من شرح برنامج Quick Books 2013
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