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 املعاجلة احملاسبية لعمليات شراء وبيع البضاعة 
  
وتهمر  بيعهرة ، منشأة بشرااهاا وبعهارا بشرمت متمرا التي تقوم ال والمنتجات مجموعة السلع :يقصد بالبضاعة   

 .تحقعق الابحهو بعهاا  والتي يمون الادف من شااهاا إعادة االقتصادي اابنشا

أما اليضاعة بالنسية لمنشأة تهمت في بعع  ،همت في بعع األليسة هي األليسةتوبالتالي فان اليضاعة بالنسية لمنشأة  

 .واد الغذاهعة هي المواد الغذاهعة، كذلك األما فان اليضاعة بالنسية لمنشأة تهمت في بعع المألثاث هي األثاثا

 امواد الغذاهعة ال تهتيأما عملعة شااء سعا ة مثال لنقت األثاث في منشأة تهمت في األثاث أو في منشأة تهمت بال

   .بت تهتيا عملعة شااء أصت ثابت تسجت في حساب السعا ات ولع  في حساب المشتايات، عملعة شااء بضاعة

 :هي أ بهة حسابات أساسعةوتتمثت المهالجة المحاسيعة لهملعات شااء وبعع اليضاعة في 

 حساب بضاعة أول المدة . (1

 حساب المشتريات . (6

 حساب المبيعات . (3

 ب بضاعة آخر المدةحسا (4

ومرن ثرس سروف  وتوخعا للساولة والتيسعط  سوف نقوم بشاح مفاومي بضاعة أول المردة وبضراعة رخرا المردة أوالا 

 نتناول بالتفصعت كت من مفاوم المشتايات ومفاوم الميعهات إضافة إلى المفاهعس األخاى المتهلقة باما.

 .ن في  بداية السنة المالعة أو عند بدء عمت المشاوعهي اليضاعة الموجودة في المخازبضاعة أول المدة :  •

 ولس تتممن المنشأة من بعهاا. هي اليضاعة الياقعة في المخازن في نااية السنة المالعة بضاعة آخر المدة : •

 .في المعزانعة ضمن األصول المتداولةوتظاا

 (3/3/1037 هي بضاعة 13/31/1036اعة بض) للهام القادم فتصيح بضاعة أول المدة بضاعة أخا المدة تدو  :مالحظة

 

       (المشتريات حساب ) للمشتريات المحاسبية المعالجة  -اولا   

  ( تهمر  بيعهرة نشراباا األساسري االهراديهو مشرتايات المنشرأة مرن السرلع واليضراهع التري بالمشتريات المقصود 

 حمماا. ساب مدينحوهو  يسمى حساب المشترياتوتسجت هذه الهملعات في حساب خاص باا 

 حالت الشراء :

 من حـ/ المشتايات×××                 :   نقداا  شااء بضاعة   ◄

  إلى حـ/ الصندوق   ××× 

 من حـ/ المشتايات×××            شيكشااء بضاعة بموجب  ◄

 مصافإلى حـ/ ال   ××× 

 

 من حـ/ المشتايات ×××         على الحسابشااء بضاعة   ◄

 المو دين(إلى حـ/ الداهنون ا    ×××          

 

 من حـ/ المشتايات ×××       بموجب كمبيالةشااء بضاعة  ◄

 إلى حـ/ او اق الدفع     ×××           

 

 



 د. عبد الستار الظاهر                                      1مبادئ المحاسبة                                             األولىالسنة 

 61 

 مصاريف الشراء: -

وحترى اسرتالماا ودخولارا  الشااءلحظة  منالتي تقوم باا المنشأة  اليضاعة شااءالمتهلقة بهملعات هي المصا يف 

ويستفاد منارا لمراة واحردة  إيرادية مصاريفوتسمى  تتما  بشمت داهس ومستماه المصا يف ، وهذالمنشأة لمخازن

 أهس أنواع مصا يف الشااء هي:و

 عمولة وكالء الشااء . (1

 المشتايات . نقت مصا يف (6

  سوم التأمعن على المشتايات . (3

 الاسوم الجماكعة على المشتايات . (4

  عملعة الشااء احـ/ المشتايات(عن  ت وقعود مستقلة(ابحسابا محاسيعاا  يتس مهالجة مصا يف الشااء  

 مثال:

 يلي:  سددت القعمة كماوقد ، ل.س 500000بقعمة  ساما من التاجا بضاعة منشأة الاشتات  3/5في -

 التالعرةمصرا يف الشرااء ت المنشرأة دفهروقرد  3/7بموجب كميعالة تسرتحق فري  والياقي 100000، نقداا  300000

 .مصا يف نقت المشتايات 35000عمولة وكالء الشااء،  ل.س 30000:  نقداا 

 
500000    

 

300000 

000000 

 من حـ/ المشتايات

 إلى مذكو ين

 حـ/ الصندوق

 حـ/ أو اق الدفع

 بموجب كميعالةشااء بضاعة نقدا و

 
    

30000 

35000 

 

 

  

15000 

 مذكو ينمن 

 حـ/ عمولة وكالء الشااء

 حـ/  م. نقت مشتايات

 ندوقإلى حـ/ الص

 سداد مصا يف الشااء نقداا  

 :يممن دمج القعدين السابقعن بقعد واحد كمايلي
 

500000 

30000 

35000 

 

 

 

 

 

315000 

000000 

 مذكو ينمن 

 حـ/ المشتايات

 حـ/ عمولة وكالء الشااء

 حـ/ م. نقت مشتايات

 إلى مذكو ين

 حـ/ الصندوق

 حـ/ أو اق الدفع

داد شررااء بضرراعة نقرردا وبموجررب كميعالررة و سرر

 المصا يف نقدا  

 مصا يف الشااء ـ/حساب واحد يسمى "حبا تسجعلاا جمعه فعممنكان حجس هذه المصا يف صغعااا  إذا" 

  محت المشتاي فري هرذه الحالرة يتحمرت اليراهع مصرا يف نقرت المشرتاياتفي تسلعس اليضاعة االتفاق على إذا كان 

 .يف الشااء في دفاتا المشتايمصا  بالتالي ال يسجت قعدو حتى وصولاا لمخازن المشتاي

 تسلعس اليضاعة المشتااة في محت الياهع ففي هذه الحالة يتحمت المشتاي مصا يف نقلاا  االتفاق على أما اذا كان

 يسجت قعد مصا يف نقلاا في دفاتاه.المشتاي. ون الياهع لتصت لمخازن من مخاز
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 :ات المعالجة المحاسبية للبضاعة المشتراة المخالفة للمواصف

إما باد ، فقد تقوم المنشأة لمتفق علعاا مع المو دين لليضاعةفي حال وجود بضاعة مشتااة مخالفة للمواصفات ا

يتس االتفاق مع المو د على االحتفاظ باليضاعة مقابت أن يقوم أو اليضاعة المشتااة امادودات مشتايات (

 حاسيعة كما يلي :وتتس المهالجة الم بالتخفعض من قعمتاا امسموحات مشتايات(

  : ) دائن ( ودات المشترياتمردحساب  -

 . فعاا تلف لوجود ععب أو للمواصفات أو  عدم مطابقتاا بسيبللياهع  هي اليضاعة التي يادها المشتاي 

 عكس المشترياتدائن .وهو حساب  حساب مردودات المشتريات"تسجت المادودات في حساب خاص يسمى "

 تخفعضاا  لقعمة  المشتاياتالمشتايات   تهتيا ما.أي 

 

 وفق بايقة الشااء األصلعة: محاسيعاا  تتس مهالجة مادوات المشتايات ◄

 بالقعد التالي الرد تتم بشكل نقديفإن عملعة  فإذا كانت عملعة الشااء قد تمت بشمت نقدي: 

   ×××   

××× 

 من حـ/ الصندوق

   إلى حـ/ مادودات مشتايات

  بتخفعض حساب المو دين بقعمة  د تمت على الحساب فتتس عملعة الاد على الحسابإذا كانت عملعة الشااء قأما

 بالقعد :المادودات و ذلك 

   ×××   

××× 

 من حـ/ المو دين اأ(

 إلى حـ/ مادودات مشتايات 

 تحفعض حساب المو د بقعمة المادودات

                                    

 مثال:

 . نقداا ل.س  100000 قعمةب من محالت الشام ةبضاع المنشأة تاشتا 35/9في  (3

 ل.س فتس  دها.   50000تيعن أن جزءا من اليضاعة المشتااة مخالفة للمواصفات المتفق علعاا بقعمة  10/9في  (1

 350000سددت من قعمتاا   ل.س 050000بقعمة  وسامبضاعة من التاجا  ت المنشأةاشتا 3/30في  (1

 . ل.س نقداا  والياقي على الحساب

 للمو د وسام  دها تس ، لذلكتالفة جزهعاا ل.س  60000قعمه بتيعن أن جزء من اليضاعة المشتااة  5/30 في  (0

 سددت المنشاة المستحق للتاجا وسام بموجب شعك عالمصاف . 30/30في  (5

 تسجعت القعود العومعة الالزمة إلثيات الهملعات السابقة  . -المطلوب:

 الحل :

  دفتا العومعة 

 تا يخ اليعـــــــــــــــــــان  هندا   مدين

100000   

100000 

 من حـ/ المشتايات       

 إلى حـ/ الصندوق             

   محالت الشامشااء بضاعة  نقداا من 

35/9 

50000 

 

 

 

50000 

 الصندوقمن حـ/         

 ما. مشتايات إلى حـ/              

 النقدية مشتاياتالإثيات ما.         

10/9 
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050000 

 

 

 

  

 

 

350000 

100000 

  

 من حـ/ المشتايات       

 مذكو ين إلى            

 حـ/ الصندوق             

 حـ/ الداهنون ا المو د وسام(             

 شااء بضاعة نقداا وعلى الحساب       

3/30 

 60000  

60000 

 من حـ/ المو د وسام    

 / مادودات المشتاياتإلى حـ        
 وسام  د جزء من اليضاعة إلى المو د     

 المشتايات(.ا تخفعض حـ/  المو د وسام بقعمة  ما 

  

 

5/30 

 

100000 

 

 

 

100000 

 المستحق للمو د وسام 100000=  60000 – 100000

  المو د وساممن حـ/     

 لمصافإلى حـ/ ا                 
 بموجب شعك لمو د وسامسداد المستحق ل         

    

 

30/30 

  (مسموحات المشتريات ) دائنحساب  -
 حتفيا  المشيتريا مقابرتالمخالفرة للمواصرفات بميلرو أو بنسرية مهعنرة  اليضراعةقعمرة مرن  التخفيي  مقدا هي 

 المشتريات " مسموحات حـ/  يسمى "تسجت في حساب خاص باا لذلك  وعدم  دها للياهع. بالجزء المخالف

 أي  تهتيا مسموحات  المشتايات  تخفعضاا  لقعمة  المشتايات  عكس المشترياتدائن اب وهو حس

 

 :وفق بايقة الشااء األصلعةتتس مهالجة مسموحات  المشتايات محاسيعاا   ◄

 بالقعد : تتس بشمت نقدي  استاداد قعمة المسموحات فإن عملعة فإذا كانت عملعة الشااء قد تمت بشمت نقدي 

   ×××   

××× 

 من حـ/ الصندوق

   إلى حـ/ مسموحات مشتايات

 إثيات مسموحات المشتايات بشمت نقدي

  بالقعد :  على الحسابمسموحات المشتايات س لعة الشااء قد تمت على الحساب، فتتإذا كانت عمأما 

   ×××   

××× 

 من حـ/ المو دين اأ(

 إلى حـ/ مسموحات مشتايات 

 تحفعض حساب المو د بقعمة المسموحات

 :مثال

  اا نقد ل.س 10000 اامن تل.س سدد 310000بقعمة  ناد  بضاعة من التاجا السالم منشأة اشتات 3/1في 

  المتفق علعاا ل.س غعامطابقة للمواصفات  50000 المشتااة بقعمةمن اليضاعة  هناك جزءاا  تيعن أن 5/1في

بنسية  من قعمتاا على تخفعض الحصولمقابت عدم  دها و يتم الحتفا  بهاتس االتفاق مع ناد  على أن وقد 

10%. 

 30/1 سددت المنشأة المستحق علعاا للتاجا ناد  بموجب شعك عالمصاف 

  على الحسابل.س  500000بقعمة  بضاعةمحالت الجزياة من المنشاة ت اشتا 1/ 35في. 

 10/1 تفاق بقعمة تيعن أن هناك بضاعة مخالفة لشاوب اال من محالت الجزياة عند فحص اليضاعة المشتااة

واالحتفاظ بياقي اليضاعة المخالفة مقابت  ل.س 10000قعمته  وقد تس االتفاق على  د مال.س،  350000

 .ل.س 30000 بميلو التخفعض من قعمتاا

  سددت المنشأة  نصف المستحق  لمحالت الجزياة نقداا    10/1في. 

 .  في دفتا يومعة منشأة السالم للهملعات السابقة زمةالالالقعود  إثيات :المطلوب
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 منشأة السالم يومعة 

 تا يخ اليعـــــــــــــــــــان  داهن   مدين

310000   

  

10000 

300000 

 من حـ/ المشتايات  

 مذكو ينإلى        

 حـ/ الصندوق        

 حـ/ الداهنون ا ناد  (        

   وعلى الحسابشااء بضاعة  نقداا      

3/1 

  

 

30000 

 

 

 

  

 

30000 

  

 مسموحات مشتايات 30000=  %10× بضاعة مخالفة  50000

 الداهنون ا ناد (من حـ/ 

 مسموحات مشتايات إلى حـ/          

 بقعمة المسموحات ناد   تخفعض حـ/        

5/1 

 

 

 

90000 

 

 

 

90000 

   

 الياقي المستحق للمو د ناد  90000مسموحات =  30000 – 300000

 

 الداهنون ا ناد (ـ/ من ح

 المصاف إلى حـ/          

 سداد المستحق للمو د ناد  بشعك           

 

 

30/1 

  

500000 

 

 

500000 

  

    

 من حـ/ المشتايات 

 (محالت الجزياةحـ/ الداهنون ا   إلى            

 شااء بضاعة على الحساب            

  

 

35/1 

  

 00000 

 

 

 

10000 

30000 

   

 الداهنون ا محالت الجزياة(حـ/ من 

 مذكو ينإلى         

 حـ/ مادودات المشتايات        

 حـ/ مسموحات مشتايات        

 المادودات والمسموحاتبقعمة   تخفعض حـ/محالت الجزياة 

  

 

10/1 

 

 

 

110000 

 

 

 

 

 

110000 

 

 لمحالت الجزباةالمستحق  060000=  00000 – 500000

  المستحق لاس نصف   سددت   المنشأة   

  الداهنون ا محالت الجزياة(من حـ/     

 صندوقلإلى حـ/ ا                     

 نقداا  لمحالت الجزياةالمستحق نصف سداد          

    

 

10/1 
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          حساب المبيعات -ثانياا    
الاهعسري والمصرد   . المشراوع نشراب   تمثرت لتري ا  المباعية واليضراهع  المنتجرات السلع و مجموعة  : هيالمبيعات -

 .دائنيسمى " حـ/ الميعهات " وهو حساب   حساب خاصتسجت في حعث ،  هداتاياإل

  المياع. األصتخاص بمن الميعهات بت تهالج الهملعة في حساب  يهتياال فإذا باعت المنشأة أصالا ثابتاا 

 حالت بيع البضاعة : - 1

 صندوقمن حـ/ ال  ×××                     :     نقداا  بعع بضاعة  ◄

  ميعهاتإلى حـ/ ال   ×××       

 شعمات وا دةمن حـ/   ×××                 شيكبضاعة بموجب بعع  ◄

 ميعهاتإلى حـ/ ال    ×××       

 

 من حـ/ الزباهن االمدينون(  ×××              على الحساببضاعة  بعع  ◄

 / الميعهاتإلى حـ    ×××             

 

 أو اق القيضمن حـ/   ×××   قيض( و قةا بموجب كمبيالةبضاعة بعع  ◄

 الميعهاتحـ/  إلى      ×××                                                                         
 
 :مصاريف البيع والتوزيع  -6 

 . لمشتايل اليضاعة وصول تمام عملعة اليعع وحتى إمن لحظة اليعع و على الميعهاتهي المصا يف التي تنفق 

 مصا يف نقت الميعهات (3

 عمولة وكالء اليعع  (1

 مصا يف الدعاية واإلعالن (1

     وتغلعف حزممصا يف لف و (0
 ويتس تسجعت هذه المصا يف في حسابات نوععة خاصة مستقلة عن حـ/ الميعهات.

 

 معالجة البضاعة المباعة المخالفة للمواصفات : 

ناك مياعة مخالفة للمواصفات يقروم الزبرون الرذي أشرتاى اليضراعة إمرا بادهرا امرادودات ميعهرات ( أو في حال كانت ه

يتس االتفاق مع المنشأة على أن يحتفظ باا مقابت التخفعض من قعمتاا امسموحات ميعهات( و تتس المهالجرة المحاسريعة كمرا 

 يأتي :

 : (ين)مد مردودات المبيعات أوالً:
 و ألي سريب رخرا.أللمواصرفات  عدم مطابقتاراللياهع  بسيب  بردها ا الزبون(  المشتاييقوم  التي المخالفةهي اليضاعة 

 .ا تخفعض للميعهات( حساب مدين مر. المبيعات وهوخاص يسمى حـ/  حسابتسجت المادودات من الميعهات في 

 يبشمت نقد نقداا فإن عملعة مادودات الميعهات تتس االصلعة  إذا تمت عملعة اليعع -

 من حـ/ مر. المبيعات×××                                       

 إلى حـ/ الصندوق×××                                                     

 إثيات مادودات الميعهات النقدية

 

حساب  بتخفي لك وذ لميعهات تتس أيضاا على الحسابلأما  إذا تمت عملعة اليعع على الحساب فإن عملعة المادودات  -

 بالقيد : (  بقعمتاا المدينون ا الزباهن
 من حـ/ مر. المبيعات×××                                      

 إلى حـ/ المدينون ) الزبائن(×××                                                    

 تخفعض مديونعة الزبون ...  بقعمة مادودات الميعهات
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 :()مدين وحات المبيعاتمسم ثانياً:
 بارا (المشرتايالزبرون ا احتفيا فري قعمرة اليضراعة المياعرة المخالفرة للمواصرفات مقابرت  أو الحسس التخفي  هي مقدا  

 وعدم  دها.

، مسيموحات المبيعياتنسية مئوية علرى حسراب خراص يسرمى حسراب بأو بميلو محدد  سواء كان مقدا  التخفعضيسجت 

 .باعتيا ه تحفعضاا لقعمة الميعهات ويمون هذا الحساب مديناا 

 تعالج مسموحات المبيعات وفق طريقة البيع االساسية كمايلي: -

  بالقعد التالي:  بشمت نقديتسدد  الميعهات مسموحات  فإن بشمت نقديتمت  االصلعة  إذا تمت عملعة اليعع-

 المبيعات من حـ/ مسموحات ×××                            

 إلى حـ/ الصندوق×××                                                

 اثيات سداد مسموحات الميعهات النقدية                                     

 بتخفي وذلك  على الميعهات تتس أيضاا على الحسابالمسموحات فإن عملعة البيع على الحساب إذا تمت عملعة أما -

 دفاتر المنشأة.في  بقعمتااحساب المدينون 

 المبيعات من حـ/ مسموحات ×××                                     

 إلى حـ/ المدينون ) الزبائن (×××                                                

 بقيمة المسموحات ... ساب الزبائنحتخفيض                                       

  أيار: وذلك خالل شهرالتجارية مليات التي تمت في منشأة الشام العبعض اليك  :مثال 
 واليرراقي ،ل.س نقررداا  300000قيضررت مررن قعمتاررا ل.س،  100000 سررهعد بررـ بضرراعة للزبررونت باعرر 3/5 فرري -

 عة:مصا يف اليعع والتوزيع التال نقداا  المنشأة دفهتقد و، ستحق بهد شاابموجب كميعالة ت

 .من قعمة الميعهات %1بنسية وكالء اليعع لعمولة و هاتمصا يف نقت الميعل.س  30000 

 . ل.س 10000 د الزبون سهعد بضاعة مخالفة للمواصفات قعمتاا  5/5في  -

 ل.س  000000بضاعة لمحالت الحسن على الحساب بقعمة باعت المنشأة    30/5في  -

ب ، فررتس االتفرراق علررى أن اواليضرراعة المشررتااة مخالفررة للشرر نصييف أنالمنشررأة محررالت الحسررن أبلغررت  35/5فرري  -

 . %35لاا من قعمتاا بنسية   بالتخفي محالت الحسن  باليضاعة المخالفة مقابت أن تقوم المنشأة   تحتفظ

 سددت محالت الحسن المستحق علعاا بموجب شعك 15/5في  -

 .اا نقد  ت المنشأة بتحصعلااسهعد ، قامكميعالة تا يخ استحقاق  3/6في  -

 في دفاتر منشأة الشام التجارية . يود اليومية الالزمة للعمليات السابقةالمطلوب : تسجيل الق   

  دفتا العومعة 

 تاريخ البيـــــــــــــــــــان  دائن   مدين

  

300000 

100000 

   

 

  

 

100000 

 مذكو ينمن        

 حـ/  الصندوق     

 (3/6حـ / أو اق القيض ا تستحق في      

 الميعهاتإلى حـ/              

     وبموحب كميعالة بضاعة  نقداا  بعع       
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30000 

6000 

 

  

 

36000 

 مذكو ينمن         

 حـ/ مصا يف نقت ميعهات       

 (%1×  100000يعع ا الحـ/ عمولة وكالء       

 الصندوق إلى حـ/              

 دفع مصا يف اليعع نقداا             

 

  

10000 

  

 

 

10000 

  

    

 ما. ميعهاتمن حـ/        

   حـ/ الصندوق  إلى                

 اثيات مادودات الميعهات النقدية         

  

 

5/5 

000000  

 

  

 

000000 

 

 من حـ/ الزباهن ا محالت الحسن(    

 إلى حـ/ الميعهات                

 بعع بضاعة على الحساب          

 

30/5 

 

10000 

 

 

10000 

 مسموحات ميعهات 10000=   %35× بضاعة مخالفة  100000

 من حـ/ مسموحات ميعهات    

 إلى حـ/  الزباهن ا محالت الحسن(              
 تخفعض حـ/ محالت الحسن بقعمة المسموحات على الميعهات

 

35/5 

 

 

170000     

 

 

 

170000 

 

 المستحق  170000مسموحات ميعهات =  10000 – 000000

 شعمات وا دةمن حـ/       

 إلى حـ/ الزباهن ا محالت الحسن(           
 سداد محالت الحسن المستحق علعاا بموجب شعك     

 

 

15/5 

 

100000 

 

 

100000 

 

 من حـ/ الصندوق      

 أو اق القيض إلى حـ/              

 نقداا  سهعدكميعالة تحصعت قعمة                

 

3/6 

 

 

 مالحظة : 

خسا ة للمنشأة ويخصص لاا حساب خاص يسمى  الميلو هتيافعد عدم قد ة الزبون على السداد بسيب افالسه عن

و يتس اثيات القعد التالي الذي يتس بموجيه تخفعض حساب الزباهن االمدينون( بجهله داهناا   حساب ديون معدومة

 والدين المهدوم مدينا باعتيا ه خسا ة.

×××  

××× 

 ون مهدومةمن حـ/ دي      

 إلى حـ/ المدينون              

 اثيات اعدام دين وتخفعض  صعد المدينون به 

 

 

 

 

  

 

 

 


