
 الحل:      

 في دفاتر الموكل:  •

 أوالً: إثبات قيد اإلرسال وفق الجرد الدوري: 

 البيان  إلى من 

10000  

10000 

 من حـ/بضاعة األمانة لدى الوكيل نزار 

 إلى حـ/ البضاعة المرسلة                                 

 ثانياً: إثبات مصروفات الموكل: 

 البيان  إلى من 

150  

150 

 حـ/بضاعة األمانة لدى الوكيل نزار من 

 إلى حـ/ النقدية                                   

 الواردة في كشف البيع( :(ثالثاً: إثبات مصروفات الوكيل

 البيان  إلى من 

350  

350 

 من حـ/بضاعة األمانة لدى الوكيل نزار 

 إلى حـ/ جاري الوكيل نزار                                 

 رابعاً: إثبات المبيعات: 

 البيان  إلى من 

11800  

11800 

 من حـ/جاري الوكيل نزار 

 إلى حـ/ بضاعة األمانة لدى الوكيل نزار                 

 العمولة:  خامساً: إثبات 

 البيان  إلى من 

590  

590 

 األمانة لدى الوكيل نزار من حـ/بضاعة 

 إلى حـ/ جاري الوكيل نزار                                 

11800×5% 

 

 حـ/ بضاعة األمانة لدى الوكيل نزار 

 إلى حـ/ بضاعة مرسلة10000

 إلى حـ/ النقدية      150

 إلى حـ/ جاري الوكيل   350

 إلى حـ/ جاري الوكيل)عمولة    590

 بضاعة األمانة إلى حـ/ أ.خ  710

 )مجمل ربح بضاعة األمانة(     

 

11800 

 من حـ/ جاري الوكيل 11800

 

 

 

 

 

 

11800 

 



 حـ/ جاري الوكيل نزار   

 إلى حـ/ بضاعة األمانة  11800

 

 

 

11800 

من حـ/ بضاعة األمانة   350

 )م.الوكيل(              

من حـ/ بضاعة األمانة   590

 )عمولة( 

 من حـ/البنك  10860

 

 11800 

 

 :  ةمالحظ

حساب بضاعة األمانة لدى الوكيل أشبه بحساب المتاجرة )القسم األول من قائمة الدخل الذي يوصل  ✓

 إلى مجمل الربح(

 حـ/ بضاعة األمانة 

 ـ
 ـ
 ـ

 رصيد دائن )مجمل ربح بضاعة األمانة( 

 ـ
 ـ
 ـ

 رصيد مدين )مجمل خسارة بضاعة األمانة( 

××× ××× 

 

وقد نحصل من حـ/ بضاعة األمانة على مجمل ربح أو مجمل خسارة )مثل حـ/ المتاجرة الذي كنا  

إلى حـ/ أ.خ  نحصل من خالله على مجمل ربح أو خسارة( هذا مجمل الربح أو الخسارة سيرحل 

 . بضاعة األمانة

له التعرف إلى  ، يمكن للموكل من خال نتيجةإذاً حـ/ بضاعة األمانة مثل حـ/ المتاجرة يعتبر حساب  

 مجمل أرباحه عن بضاعة األمانة عن هذه العملية. 

 وبالنسبة لحساب البضاعة المرسلة فإنه يقفل في حـ/ المتاجرة أو حـ/ المشتريات  

   السعر الوارد في الفاتورة الصورية يمثل الحد األدنى للسعر الذي يجب أن يلتزم به الوكيل ،   ✓

 يل بسعر أقل من سعر الفاتورة الصورية، لكن له أن يبيع بسعر أعلى  وبالتالي ال يصح أن يبيع الوك     

 وذلك باالتفاق مع الموكل وضمن الحدود التي يرسمها الموكل للوكيل       

   كشف البيع وهذا الكشف سيضمن مبيعاته النقدية واآلجلة   بإرسالنهاية كل فترة سيقوم الوكيل  في  ✓

 وسيتضمن عمولته وسيتضمن المصاريف التي دفعها... وبالتالي سيقوم بتسديد    األمانة من بضاعة     

 ذمته عليه أنه يسدده الحقاً  المستحق عليه، وقد ال يسدد كامل المستحق عليه، وبالتالي يبقى جزء في     

 للموكل.     

 يفتح الموكل في دفاتره حساب يسمى جاري الوكيل، كما يفتح الوكيل في دفاتره حساب يسمى   ✓

 جاري الموكل، وإن رصيد حـ/ جاري الموكل في دفاتر الوكيل ورصيد حساب جاري الوكيل في       

 دفاتر الموكل متطابقان ومتساويان دائماً.     

 في دفاتر الوكيل :  •

 البضاعة: )بسعر الفاتورة الصورية وليس بسعر التكلفة( أوالً: اثبات استالم 

 

 



 البيان  إلى من 

11500  

11500 

 من حـ/بضاعة األمانة الواردة

 إلى حـ/ بضاعة الموكل                                 

 اثبات استالم البضاعة بقيد نظامي 

 ثانياً: اثبات المصاريف التي قام بدفعها الوكيل: 

 البيان  إلى من 

350  

350 

 من حـ/ جاري الموكل 

 إلى حـ/ النقدية                                 

 المبيعات:  إثباتثالثاً: 

 : إقفال القيد النظامي   -1

عند كل عملية بيع وبسعر الفاتورة الصورية وللكمية التي تم بيعها  ال بد من تخفيض القيد النظامي  

المستلمة من الموكل عندها يكون القيد النظامي أقفل بالكامل، وفي  إلى أن يتم بيع كامل الوحدات 

هذا المثال وطالما أن الوكيل قام ببيع بضاعة الموكل بالكامل دفعة واحدة، فال بد من إقفال القيد  

 كما يلي:  النظامي بالكامل بقيد معاكس

 البيان  إلى من 

11500  

11500 

 من حـ/بضاعة الموكل  

 إلى حـ/ بضاعة األمانة الواردة                           

 إثبات المبيعات:  -2

 البيان  إلى من 

11800  

11800 

 النقدية من حـ/

 جاري الموكل  إلى حـ/                                 

 ثالثاً: اثبات العمولة : 

 البيان  إلى من 

590  

590 

 من حـ/جاري الموكل 

 إلى حـ/ العمولة                                 

 تعد العمولة بالنسبة للوكيل بمثابة ايراد، تقفل في حـ/أ.خ في دفاتره    مالحظة: 

 المبلغ المستحق بشيك:  رابعاً:

 البيان  إلى من 

10860  

10860 

 من حـ/جاري الموكل 

 إلى حـ/ البنك                                

 ( 10860)هذا الرصيد هو نفسه الذي ظهر معنا في دفاتر الموكل وهو 

ومن هنا نجد أن رصيد حـ/ جاري الموكل في دفاتر الوكيل ورصيد حـ/ جاري الوكيل في دفاتر  

 الموكل متطابقان دائماً وأبداً. 



 

 حـ/ جاري الموكل سعيد                                 
 إلى حـ/النقدية  350

 إلى حـ/ العمولة  590

 إلى حـ/البنك 10860

 من حـ/ النقدية  11800

 

 

11800 11800 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حاالت خاصة في عمليات بضاعة األمانة 

 الحالة األولى: البضاعة الباقية لدى الوكيل 

ة نتائج الدورة المحاسبية قبل أن  كثيراً ما تنتهي السنة المالبة ويتعين على الموكل أن يوقف حساباته لمعرف

يصرف الوكيل جميع اإلراسلية من بضاعة األمانة التي أرسلت إليه خالل السنة المالية، ولكي يتمكن الموكل  

من استخراج حساباته الختامية ال بد أن يتوصل إلى الربح أو الخسارة التي تحققت  من بضاعة األمانة المباعة  

من الوكيل خالل السنة المالية إرسال كشف مبيع يتضمن أوجه نشاطه بالنسبة  خالل السنة المالية ويطلب 

 لبضاعة األمانة حتى تاريخ نهاية السنة المالية وأن يبين أيضاً كميات لديه دون بيع حتى ذلك التاريخ. 

 كيف يتم تقييم )تسعير( البضاعة الباقية لدى الوكيل؟ 

 ي: يتم تقييم البضاعة الباقية على النحو التال

 ثمن تكلفة البضاعة باألصل  

 + نصيبها من المصاريف التي دفعها الموكل 

 + نصيبها من المصاريف التي دفعها الوكيل عدا مصروفات البيع والتوزيع. 

 أي ال تحمل البضاعة الباقية بأي جزء من مصاريف البيع والتوزيع المرتبطة بالبضاعة المباعة. 

 ل لم يتمكن من بيعها حتى نهاية الفترة. لماذا؟ ألنها بضاعة باقية لدى الوكي

 وهذه البضاعة الباقية سوف تظهر في قائمة المركز المالي للموكل تحت بند بضاعة آخر المدة. 

 المعالجة المحاسبية: 

 اإلثبات:  (1

نقوم بإثبات بضاعة األمانة الباقية في نهاية السنة المالية حيث حساب بضاعة األمانة الباقية لدى الوكيل  

 مديناً وحساب بضاعة األمانة لدى الوكيل دائناً. 

 البيان  إلى من 

  

 

 من حـ/بضاعة األمانة الباقية لدى الوكيل 

 إلى حـ/ بضاعة األمانة لدى الوكيل                      



 أما في بداية الفترة التالية: 2)

 البيان  إلى من 

  

 

 من حـ/بضاعة األمانة لدى الوكيل 

 إلى حـ/ بضاعة األمانة لدى الوكيل                      

هنا نقوم بعكس القيد تماماً ونتابع عمليات بضاعة األمانة لدى الوكيل، حيث هنا أصبح حساب بضاعة  

 األمانة مدين وحساب البضاعة البافية دائن. 

 ممكن أن يكون لدينا مخصص هبوط أسعار بضاعة األمانة:  (3

الموكل بتشكيل مخصص في حال كان سعر السوق أقل من ثمن التكلفة، نقوم بتشكيل  قد يرغب 

 مخصص كما يلي: 

 البيان  إلى من 

  

 

 من حـ/ارباح وخسائر بضاعة األمانة 

 إلى حـ/ مخصص هبوط بضاعة األمانة الباقية           

متوقعاً تعالج هذه الخسارة في حساب  إن بيعت هذه البضاعة في الفترة التالية بخسارة كما كان (4

 المخصص كما يلي: 

 البيان  إلى من 

  

 

 من حـ/ مخصص هبوط بضاعة األمانة الباقية 

 إلى حـ/ بضاعة األمانة لدى الوكيل                   

 مثال ) حالة تطبيقية( 

   %  5اتفق أحمد في حلب مع محمود في دمشق على أن يبيع محمود المنسوجات المرسلة إليه عمولة شاملة      

 من إجمالي المبيعات وقد تمت بينهما العمليات التالية:     

 ما يلي:  2015/ 25/11أرسل أحمد بتاريخ  ✓

 ل.س.  900متر من القماش الصوفي تكلفة المتر  3000 •

 ل.س.  600القطني تكلفة المتر متر من القماش  6000 •

رسوم تأمين من مخازنه   23000ل.س مصروفات نقل و 18000وعند اإلرسال دفع أحمد نقداً مبلغ  ✓

حتى مخازن الوكيل وفي نهاية الدورة المتفق عليها أرسل محمود كشف المبيع وتبين منه أنه دفع  

 المصروفات التالية: 

 ل.س. مصروفات تفريع وتنزيل ونقل  9000 •

 مصروفات تخزين   13000 •

 مصروفات نقل المبيعات  14000 •

 رسوم تأمين ضد الحريق  36000 •

 مصروفات بيع مختلفة  11000 •

ل.س   1200م من الصنف األول بسعر  2000كما تبين أن الوكيل احتسب عمولته المستحقة وباع  ✓

 ل.س للمتر.  800متر من الصنف الثاني بسعر  4000للمتر و

 والمطلوب: 

 ساب بضاعة األمانة لدى الوكيل وبيان كيفية بضاعة االمانة الباقية. إعداد ح        



 الحل:

 

 

 حـ/بضاعة األمانة لدى الوكيل )محمود(                             

      إلى حـ/ البضاعة المرسلة )من  6300000

 صنفين(ال                                   

 )م.الموكل( إلى حـ/ النقدية  41000

 ألى حـ/ جاري الوكيل)م.الوكيل(  83000
 إلى حـ/ جاري الوكيل )العمولة(  280000

 إلى حـ/ أ.خ بضاعة األمانة  1029000

 من حـ/ جاري الوكيل      5600000

 )المبيعات(                             

 من حـ/ بضاعة األمانة الباقية 2133000

 

 

7733000 7733000 

 

 إيضاحات على الحل :  

 5600000=3200000+2400000فيمة المبيعات =  ✓

 280000=  5/100*  5600000% من ثمن المبيعات 5العمولة  ✓

ل.س، وبقي لدينا    900م بتكلفة  1000التكلفة األصلية للبضاعة الباقية : بقي لدينا من الصنف األول  ✓

 ل.س   600م بسعر   2000من الصنف الثاني 

 900000=900*1000ول = إذاً: الصنف األ

 1200000=600* 2000الصنف الثاني = 

 2100000= 1200000+900000إذا التكلفة األصلية من الصنفين = 

 نصيب البضاعة الباقية من مصروفات الموكل = قيمة المصروفات * التكلفة األصلية للبضاعة الباقية  ✓

 13667=  6300000/  2100000*  41000وتساوي = 

 مصروفات الوكيل )عدا مصاريف البيع والتوزيع(: نصيبها من  ✓

 58000=36000+13000+9000مصروفات الوكيل عدا مصاريف البيع والتوزيع = 

 19333=  6300000/ 2100000*58000نصيبها من مصروفات الوكيل = 

 2133000=19333+13667+2100000إذاً تكلفة البضاعة الباقية =   ✓

 وبالتالي يكون القيد:  ✓

 ان البي إلى من 

2133000  

2133000 

 من حـ/بضاعة األمانة الباقية لدى الوكيل 

 إلى حـ/ بضاعة األمانة لدى الوكيل                    

 


