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د .اسعد الخميس

احملاضرة السابعت
املعاجلت احملاسبيت لعملياث شراء وبيع البضاعت
يقصد بالبضاعة :مجموعة السمع والمنتجات التي تقوم المنشأة بشرائيا وبيعيا بشكل
متكرر ،وتعكس طبيعة نشاطيا االقتصادي والتي يكون اليدف من شرائيا إعادة بيعيا ىو
تحقيق الربح .
وبالتالي فان البضاعة بالنسبة لمنشأة تعمل في بيع األلبسة ىي األلبسة ،أما البضاعة بالنسبة
لمنشأة تعمل في بيع األثاث ىي األثاث ،كذلك األمر فان البضاعة بالنسبة لمنشأة تعمل في بيع
المواد الغذائية ىي المواد الغذائية .
أما عممية شراء سيارة مثال لنقل األثاث في منشأة تعمل في األثاث أو في منشأة تعمل بالمواد
الغذائية ال تعتبر عممية شراء بضاعة ،بل تعتبر عممية شراء أصل ثابت تسجل في حساب
السيارات وليس في حساب المشتريات.
وتتمثل المعالجة المحاسبية لعمميات شراء وبيع البضاعة في أربعة حسابات أساسية ىي :

 )1حساب بضاعة أول المدة .Beginning Inventory
 )2حساب المشتريات .Purchases
 )3حساب المبيعات .Sales

 )4حساب بضاعة آخر المدة.Ending Inventory
وتوخيا لمسيولة والتبسيط سوف نقوم بشرح مفيومي بضاعة أول المدة وبضاعة آخر المدة أوالً
ومن ثم سوف نتناول بالتفصيل كل من مفيوم المشتريات ومفيوم المبيعات إضافة إلى المفاىيم
األخرى المتعمقة بيما.
• بضاعة أول المدة :ىي البضا عة الموجودة في المخازن في بداية السنة المالية أو عند بدء
عمل المشروع.
• بضاعة آخر المدة :ىي البضاعة الباقية في المخازن في نياية السنة المالية ولم تتمكن المنشأة
من بيعيا .وتظير في الميزانية ضمن األصول المتداولة.
مالحظة :تدور بضاعة أخر المدة لمعام القادم فتصبح بضاعة أول المدة ( بضاعة
 2018/12/31ىي بضاعة .)2019/1/1
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اولا -المعالجة المحاسبية للمشتريات ( حساب المشتريات):
المقصود بالمشتريات ىو مشتريات المنشأة من السمع والبضائع التي تعكس طبيعة نشاطيا

األساسي (العادي)

وتسجل ىذه العمميات في حساب خاص بيا يسمى حساب المشتريات وىو

حساب مدين حكماً(.عمماً أنو في نظام الجرد المستمر تسجل البضاعة في حساب المخزون).
حاالت الشراء :
××× من حـ /المشتريات
◄ شراء بضاعة نقداً :
◄ شراء بضاعة بموجب شيك

××× من حـ /المشتريات

××× إلى حـ /الصندوق

××× إلى حـ /المصرف
◄ شراء بضاعة عمى الحساب
◄ شراء بضاعة بموجب كمبيالة

××× من حـ /المشتريات
×××

إلى حـ /الدائنون (الموردين)

××× من حـ /المشتريات
×××

إلى حـ /اوراق الدفع

 مصاريف الشراء:Purchase Expensesىي المصاريف المتعمقة بعمميات شراء البضاعة التي تقوم بيا المنشأة من لحظة الشراء وحتى
استالميا ودخ وليا لمخازن المنشأة  ،وىذه المصاريف تتكرر بشكل دائم ومستمر ،وأىم أنواع
مصاريف الشراء ىي:
)1
)2
)3
)4

عمولة وكالء الشراء .
مصاريف نقل المشتريات .
رسوم التأمين عمى المشتريات .
الرسوم الجمركية عمى المشتريات .
يتم معالجة مصاريف الشراء محاسبياً بشكل مستقل (بحسابات وقيود مستقمة) عن حــ/
المشتريات.
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مثال:
في  5/1اشترت المنشأة بضاعة من التاجر سامر بقيمة  500000ل.س ،وقد سددت القيمةكما يمي:
 100000نقداً  200000 ،بموجب كمبيالة تستحق في  7/1والباقي عمى الحساب .وقد دفعت
المنشأة مصاريف الشراء التالية نقداً  5000 :ل.س عمولة وكالء الشراء 10000 ،مصاريف
نقل المشتريات.
مدين

دائن

500000

ا بيـ ــان
من حـ /اآلالت
إلى مذكورين

100000

حـ /الصندوق

200000

حـ /أوراق دفع

200000

ويكون قيد دفع المصاريف كما يمي:
مدين

دائن

حـ /مورد سامر
شراء بضاعة نقداً وبكمبيالة وعمى الحساب
ا بيـ ــان
من مذكورين

5000

حـ /عمولة وكالء شراء

10000

حـ /مصاريف نقل مشتريات
15000

إلى حـ /الصندوق
دفع مصاريف الشراء نقداً
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ويمكن دمج القيدين السابقين بقيد واحد كما يمي:
دائن

مدين

بيـ ــان
من مذكورين

500000

حـ /المشتريات

5000

حـ /مصاريف نقل مشتريات

10000

حـ /مصاريف نقل مشتريات
إلى مذكورين
115000

حـ /الصندوق

200000

حـ /أوراق دفع

200000

حـ /مورد سامر
شراء بضاعة ودفع مصاريف الشراء نقداً

 إذا كان حجم ىذه المصاريف صغي اًر فيمكن تسجيميا جميعا بحساب واحد يسمى "حـ /مصاريف
الشراء"
 حساب مردودات المشتريات (:Purchase Returnدائن )ىي البضاعة التي يردىا المشتري لمبائع بسبب عدم مطابقتيا لممواصفات أو لوجود عيب أو
تمف فييا ...تسجل المردودات في حساب خاص يسمى "حساب مردودات المشتريات" وىو
حساب دائن .عكس المشتريات
أي تعتبر مر .المشتريات تخفيضاً لقيمة المشتريات
◄ تتم معالجة مردودات المشتريات محاسبياً وفق طريقة الشراء األصمية:


فإذا كانت عممية الشراء قد تمت بشكل نقدي فإن عممية الرد تتم بشكل نقدي بالقيد التالي :
مدين دائن
×××

×××

ا بيـ ــان
حـ /الصندوق
إلى حـ /مردودات المشتريات
اثبات مردودات المشتريات
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أما إذا كانت عممية الشراء قد تمت عمى الحساب فتتم عممية الرد عمى الحساب بالقيد :
مدين دائن
×××

بيـ ــان
حـ /مورد-فالن

×××

إلى حـ /مردودات المشتريات
اثبات مردودات المشتريات

مثال:
 )1في  9/15اشترت المنشأة بضاعة من محالت الشام بقيمة  300000ل.س نقداً .
 )2في  9/20تبين أن جزًء من البضاعة المشتراة مخالفة لممواصفات المتفق عمييا بقيمة 50000
ل.س فتم ردىا.

 )3في  10/1اشترت المنشأة بضاعة من التاجر وسام بقيمة  450000ل.س سددت من
قيمتيا  150000ل.س نقداً والباقي عمى الحساب .
 )4في  10/5تبين جزء من البضاعة المشتراة بقيمو  60000ل.س تالفة جزئياً ،لذلك تم ردىا
لممورد وسام
 )5في  10/10سددت المنشاة المستحق لمتاجر وسام بموجب شيك عمى المصرف .
المطموب -:تسجيل القيود اليومية الالزمة إلثبات العمميات السابقة .
الحل :
دفتر اليومية
مدين

دائن

300000

تاريخ

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من حـ /المشتريات

300000

9/15

إلى حـ /الصندوق
شراء بضاعة نقداً من محالت الشام
من حـ /الصندوق

50000
50000

إلى حـ /مر .مشتريات
إثبات مر .المشتريات النقدية

450000

من حـ /المشتريات
65

9/20

السنة األولى

مبادئ محاسبة()1

د .اسعد الخميـس

إلى مذكورين
150000

حـ /الصندوق

300000

حـ /الدائنون ( المورد وسام)

10/1

شراء بضاعة نقداً وعمى الحساب
من حـ /المورد وسام

60000

إلى حـ /مردودات المشتريات

60000

10/5

رد جزء من البضاعة إلى المورد وسام
( تخفيض حـ /المورد وسام بقيمة مر .المشتريات)
 240000 = 60000 – 300000المستحق لممورد وسام
240000

من حـ /المورد وسام
240000

10/10

إلى حـ /المصرف
سداد المستحق لممورد وسام بموجب شيك

 حساب مسموحات المشتريات  ( Purchase Allowanceدائنة):ىي مقدار التخفيض من قيمة البضاعة المخالفة لممواصفات بمبمغ أو بنسبة معينة مقابل
احتفاظ المشتري بالجزء المخالف وعدم ردىا لمبائع .لذلك تسجل في حساب خاص بيا يسمى "
حـ /مسموحات المشتريات "
تعتبر مسموحات المشتريات

وىو حساب دائن .عكس المشتريات أي

تخفيضاً لقيمة

المشتريات
◄ تتم معالجة مسموحات المشتريات محاسبياً وفق طريقة الشراء األصمية:
فإذا كانت عممية الشراء قد تمت بشكل نقدي فإن عممية االسترداد تتم بشكل نقدي بالقيد:
مدين دائن
×××

×××

ا بيـ ــان
حـ /الصندوق
إلى حـ /مسموحات المشتريات
اثبات مسموحات المشتريات
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أما إذا كانت عممية الشراء قد تمت عمى الحساب فتتم العممية عمى الحساب بالقيد :
مدين دائن
×××

بيـ ــان
حـ /مورد-فالن

×××

إلى حـ /مسموحات المشتريات
اثبات مسموحات المشتريات

مثال:




في  3 /1اشترت المنشأة بضاعة من التاجر نادر بقيمة  130000ل.س سددت من قيمتيا نقداً
 30000ل.س.
في  3/5تبين أن ىناك جزءاً من البضاعة المشتراة بقيمة  50000ل.س غير مطابقة
لممواصفات المتفق عمييا وقد تم االتفاق مع نادر عمى أن يتم االحتفاظ بيا وعدم ردىا مقابل
الحصول عمى تخفيض من قيمتيا بنسبة .%20



 3/10سددت المنشأة المستحق عمييا لمتاجر نادر بموجب شيك عمى المصرف.



في  3 /15اشترت المنشاة من محالت الجزيرة بضاعة بقيمة  500000ل.س عمى الحساب.



 3/20عند فحص البضاعة المشتراة من محالت الجزيرة تبين أن ىناك بضاعة مخالفة لشروط
االتفاق بقيمة  150000ل.س ،وقد تم االتفاق عمى رد ما قيمتو  30000ل.س واالحتفاظ بباقي
البضاعة المخالفة مقابل التخفيض من قيمتيا بمبمغ  10000ل.س.



في  3/30سددت المنشأة نصف المستحق لمحالت الجزيرة نقداً .
المطموب :إثبات القيود الالزمة لمعمميات السابقة .
دفتر اليومية
مدين

دائن

130000

تاريخ

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

3/1

من حـ /المشتريات
إلى مذكورين
30000

حـ /الصندوق

100000

حـ /الدائنون ( نادر )
شراء بضاعة نقداً وعمى الحساب
 50000بضاعة مخالفة ×  10000 = %20مسموحات 3/5
مشتريات
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من حـ /الدائنون ( نادر)
10000

إلى حـ /مسموحات مشتريات
تخفيض حـ /نادر بقيمة المسموحات
 10000 – 100000مسموحات =  90000الباقي المستحق
لممورد نادر
من حـ /الدائنون ( نادر)

90000

3/10

إلى حـ /المصرف
90000
500000

سداد المستحق لممورد نادر بشيك
من حـ /المشتريات

500000

إلى حـ /الدائنون ( محالت الجزيرة)

3/15

شراء بضاعة عمى الحساب
من حـ /الدائنون ( محالت الجزيرة)

40000

3/20

إلى مذكورين
30000

حـ /مردودات المشتريات

10000

حـ /مسموحات مشتريات
تخفيض حـ/محالت الجزيرة بقيمة المردودات والمسموحات
 460000 = 40000 – 500000المستحق لمحالت الجزبرة
سددت المنشأة نصف المستحق ليم
من حـ /الدائنون ( محالت الجزيرة)

230000
230000

إلى حـ /الصندوق
سداد نصف المستحق لمحالت الجزيرة نقدًا
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ثاني ا  -حساب المبيعات:Sales
 المبيعات :ىي مجموعة السمع و المنتجات والبضائع المباعة التي تمثل نشاط المشروع .والمصدر الرئيسي إليراداتو  ،حيث تسجل في حساب خاص يسمى " حـ /المبيعات " وىو
حساب دائن حكماً.


أما إذا باعت المنشأة أصالً ثابتاً فال يعتبر من المبيعات بل تعالج العممية في حساب خاص
باألصل المباع.

 - 1حالت بيع البضاعة :
◄ بيع بضاعة نقداً :
◄ بيع بضاعة بموجب شيك
◄ بيع بضاعة عمى الحساب

××× من حـ /الصندوق
××× إلى حـ /المبيعات
××× من حـ /المصرف
×××

إلى حـ /المبيعات

××× من حـ /الزبائن (المدينون)
×××

إلى حـ /المبيعات

◄ بيع بضاعة بموجب كمبيالة (ورقة قبض) ××× من حـ /أوراق القبض
×××

إلى حـ /المبيعات

 -2مصاريف البيع والتوزيع:Selling Expenses
ىي المصاريف التي تنفق عمى المبيعات من لحظة البيع وحتى إتمام عممية البيع و وصول
البضاعة لممشتري.
 )1مصاريف نقل المبيعات
 )2عمولة وكالء البيع

 )3مصاريف الدعاية واإلعالن

 )4مصاريف لف وحزم وتغميف
ويتم تسجيل ىذه المصاريف في حسابات نوعية خاصة مستقمة عن حـ /المبيعات.
 - 3مردودات المبيعات( Sales Returnsمدينة):
ىي البضاعة المخالفة التي يقوم المشتري أو( الزبون) بردىا لمبائع بسبب عدم مطابقتيا
لمم واصفات أو ألي سبب آخر .تسجل المردودات من المبيعات في حساب خاص يسمى حـ/
مر .المبيعات وىو حساب مدين ( تخفيض لممبيعات).
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إذا تمت عممية البيع االصمية نقداً فإن عممية مردودات المبيعات تتم بشكل نقدي:
مدين دائن
×××

ا بيـ ــان
حـ /مردودات المبيعات

×××

إلى حـ /الصندوق
اثبات مردودات المبيعات

أما إذا تمت عممية البيع عمى الحساب فإن عممية المردودات لممبيعات تتم أيضاً عمى الحساب:
مدين دائن
×××

×××

ا بيـ ــان
حـ /مردودات المبيعات
إلى حـ /زبون-فالن
اثبات مردودات المبيعات

 -4مسموحات المبيعات( Sales Allowanceمدينة):
ىي مقدار التخفيض أو الحسم في قيمة البضاعة المباعة المخالفة لممواصفات مقابل احتفاظ
الزبون ( المشتري) بيا وعدم ردىا.
يسجل مقدار التخفيض سواء كان بمبمغ محدد أو بنسبة مئوية عمى حساب خاص يسمى حساب
مسموحات المبيعات ،ويكون ىذا الحساب مديناً باعتباره تحفيضاً لقيمة المبيعات.
 تعالج مسموحات المبيعات وفق طريقة البيع االساسية كمايمي:إذا تمت عممية البيع االصمية نقداً فإن مسموحات المبيعات تسدد بشكل نقدي بالقيدالتالي:
مدين دائن
×××

ا بيـ ــان
حـ /مسموحات المبيعات

×××

إلى حـ /الصندوق
اثبات مسموحات المبيعات
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أما إذا تمت عممية البيع عمى الحساب فإن عممية المسموحات عمى المبيعات تتم أيضاً عمىالحساب وذلك بتخفيض حساب المدينون ( الزبائن ) بقيمتيا.
مدين دائن
×××

×××

ا بيـ ــان
حـ /مسموحات المبيعات
إلى حـ /زبون-فالن
اثبات مسموحات المبيعات

مثال:
اليك بعض العمميات التي تمت في منشأة الشام التجارية وذلك خالل شير أيار:
 في  5/1باعت المنشأة بضاعة لمزبون سعيد بـ  300000ل.س ،قبضت من قيمتيا 100000ل.س نقداً ،والباقي بموجب كمبيالة تستحق بعد شير ،وقد دفعت المنشأة نقداً مصاريف البيع
والتوزيع التالية:
 10000ل.س مصاريف نقل المبيعات وعمولة لوكالء البيع بنسبة  %2من قيمة المبيعات.
 في  5/5رد الزبون سعيد بضاعة مخالفة لممواصفات قيمتيا  20000ل.س . في  5/10باعت المنشأة بضاعة لمحالت الحسن عمى الحساب بقيمة  400000ل.س في  5/15أبمغت محالت الحسن المنشأة أن نصف البضاعة المشتراة مخالفة لمشروط  ،فتماالتفاق عمى أن تحتفظ محالت الحسن بالبضاعة المخالفة مقابل أن تقوم المنشأة بالتخفيض
ليا من قيمتيا بنسبة . %15
 في  5/25سددت محالت الحسن المستحق عمييا بموجب شيك في  6/1تاريخ استحقاق الكمبيالة سعيد  ،قامت المنشأة بتحصيميا نقداً.المطموب  :تسجيل القيود اليومية الالزمة لمعمميات السابقة في دفاتر منشأة الشام التجارية .
دفتر اليومية
مدين

دائن

تاريخ

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
من مذكورين

100000

حـ /الصندوق

200000

حـ  /أوراق القبض ( تستحق في )6/1
إلى حـ /المبيعات
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5/1

مبادئ محاسبة()1

300000

السنة األولى

د .اسعد الخميـس

بيع بضاعة نقداً و بموحب كمبيالة
من مذكورين
حـ /مصاريف نقل مبيعات

10000

حـ /عمولة وكالء البيع ( )%2 × 300000

6000
16000

إلى حـ /الصندوق
دفع مصاريف البيع نقداً
من حـ /مر .مبيعات

20000
20000

إلى حـ /الصندوق
اثبات مردودات المبيعات النقدية

400000

5/5

من حـ /الزبائن ( محالت الحسن)
400000

إلى حـ /المبيعات

5/10

بيع بضاعة عمى الحساب
 200000بضاعة مخالفة ×  30000 = %15مسموحات مبيعات
من حـ /مسموحات مبيعات

30000
30000

5/15

إلى حـ /الزبائن ( محالت الحسن)
تخفيض حـ /محالت الحسن بقيمة المسموحات عمى المبيعات
 30000 – 400000مسموحات مبيعات =  370000المستحق
من حـ /المصرف

370000
370000

إلى حـ /الزبائن ( محالت الحسن)

5/25

سداد محالت الحسن المستحق عمييا بموجب شيك
من حـ /الصندوق

200000
200000

إلى حـ /أوراق القبض
تحصيل قيمة الكمبيالة نقدًا

55
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