
 الفصل الخامس

 المحاسبة في المنشآت التجاریة

تتمیز المنشآت التجاریة عن منشآت الخدمات في أنھا تعتمد على استمراریتھا على ماتحققھ من فرق بین تكلفة البضائع التي تشتریھا إلعادة 
 بیعھا وھو مایعرف بتكلفة البضاعة المباعة وبین إیرادات بیع تلك البضائع وھو مایعرف بإجمالي الربح أو الخسارة .

 فإذا كان الرقم كافي لتغطیة مصاریفھا تبقى وتستمر أما إذا كان العكس فلن یكتب لھا االستمرار .

 وسنتناول في ھذا الفصل محاسبة عناصر تكلفة البضاعة إلى جانب معرفة العوامل المؤثرة على صافي الربح .

 العناصر المؤثرة على تكلفة البضاعة المباعة :

 -إیرادات المبیعات .2-تكلفة المبیعات (المشتریات) .                                1

تتمثل في حصر تكلفة البضاعة التي تم شراؤھا خالل الفترة باإلضافة إلى البضاعة السابقة التي بقیت من تكلفة المبیعات (تكلفة المشتریات) :
 فترة سابقة ثم یطرح منھا ما بقي من بضائع نھایة الفترة .

  .غالباً یكون الشراء على ثالث أشكال : والمشتریات تقابل المصروفات في الشركات الخدمیة

 

 نقداُ                    باألجل (شفویاً )                باألجل (كتابیاً )

 

 من ح  /المشتریات                                   من ح  /المشتریات                                    من ح  /المشتریات 

   إلى ح/البنك أو الصندوق                            إلى ح/الدائنین                                    إلى ح/أوراق الدفع   

 وفي حاالت خاصة قد یتم الشراء مقابل عین أو منفعة مثل أن تتنازل منشأة عن سیارة مقابل المشتریات  : 

 ویكون القید : ×××× من ح/ المشتریات               ×××××× إلى ح/ السیارة 

 عندما ال ترضى المنشأة عن شيء من البضائع التي اشترتھا فإنھا تردھا أو یتنازل البائع عن شيء من :مردودات ومسموحات المشتریات 
 قیمتھا .

 ویتم تقیید مردودات ومسموحات المشتریات دائنا ًوحساب الطرف اآلخر مدیناَ حسب طریقة الشراء .

 نقداُ                    باألجل (شفویاً )                باألجل (كتابیاً )

 من ح  /البنك أو الصندوق من ح  /الدائنین  من ح  / أوراق الدفع 

   إلى ح/مردودات ومسموحات المشتریات إلى ح/مردودات ومسموحات المشتریات           إلى ح/ مردودات ومسموحات المشتریات   

 وتخصم مردودات ومسموحات المشتریات من المشتریات في قائمة الدخل .

  لایر . 700 لایر ، ورد جزء من البضاعة تتمثل قیمتھا في 32400مثال : لو فرضنا أنھ تم شراء بضاعة بمبلغ 

 فیتم إثبات العملیة محاسبیاُ :

   إلى ح/ مردودات ومسموحات المشتریات .700من ح/ البنك أو الصندوق                          700



عندما یكون الشراء باألجل ، وسیاسة البائع تسمح للمشتري بالحصول على خصم لتعجیل الدفع فإلن الخصم یؤخذ بعین الخصم المكتسب :
 االعتبار محاسبیاً ویسمى خصماً مكتسباً عندما یقرر المشتري االستفادة منھ .

 وینبغي االنتباه إلى أن ھناك ثالث أنواع من الخصم 

  (الخصم التجاري وھو الفرق بین السعر المعلن للسلعة لدى البائع ومااتفق علیة البائع والمشتري عند البیع )النوع االول

  (خصم الكمیة وھو التخفیض في سعلرالسلعھ الذي یحصل بسبب التعاقجد على اكثر من وحده واخدة النوع الثاني

 وھذان الخصمان ال یظھران في سجالت المنشأة وذلك بناًء على مفھوم التكلفة التاریبخیة (المبلغ الذي دفع فعالً یتم تسجیلة )

  (خصم تعجیل الدفع أو الخصم المكتسب ) فھذا النوع ھو مایتمتسجیلة وتقییده في الدفاتر النوع الثالث

 فعندما یتم البیع باألجل وتعد المنشأة المشتري بخصم معین إذا سدد قبل حلول أجل أو تاریخ معین فإن ذلك الفرق یسمى خصم نقدي 

% من قیمة الشراء إذا 2 لایر ، إال أن سیاسة البائع تخصم للمشتري 1000: عندما تشتري منشأة بضاعة باألجل لمدة شھرین بمبلغ مثال 
 % إذا سدد خالل الشھر الثاني ..1سدد خالل الشھر األول بینما تخصم نسبة 

 إذن یتم تقیید العملیة بناًء على مبدأ االستحقاق 

  إلى ح/الدائنین 1000 من ح/ المشتریات                 1000

 وبالتالي  سیكون أمام المنشاة ثالث خیارات :

 %2تسدد خالل الشھر األول وتستفید من خصم  -۱
 %1أو تسدد خالل الشھر الثاني وتستفید من خصم  -۲
 أو تسدد المبلغ كامل بعد انتھاء المدة . -۳

 % 2إذا تم اختیار الخیار األول ستحصل المنشأة على تخفیض من قیمة الشراء تتمثل في 

  لایر یتم خصمھا %20=2×1000

  لایر .980 = 20 – 1000إذن المبلغ الذي سوف یتم دفعھ من قبل المنشأة ھو 

 إذن یكون قید السداد : 

  من ح/ الدائنین                         إلى مذكورین :1000

  ح/ البنك أو الصندوق 980                                            

  ح/ خصم مكتسب .20                                           

 %1إذا تم اختیار الخیار الثاني ستحصل المنشأة على تخفیض من قیمة الشراء تتمثل في 

  لایر %10 = 1×1000

  لایر 990= 10- 1000إذن المبلغ الذي سوف یتم دفعھ من قبل المنشأة ھو 

 إذن یكون قید السداد : 

  من ح/ الدائنین                         إلى مذكورین :1000

  ح/ البنك أو الصندوق 990                                            

  ح/ خصم مكتسب  .10                                           



 أما إذا اختارت الخیار األخیر وھو السداد في الموعد المحدد فإنھا تسدد المبلغ كامالً 

  إلى ح/ البنك أو الصندوق 1000 من ح/ الدائنین               1000

 مصاریف نقل وتامین المشتریات :

یصعب تحدید من یدفع مصروفات نقل المشتریات والتامین علیھا وما تحتاجھ من رسوم وجمارك إذا كان الشراء من بلد غیر بلد 
 المشتري إال إنھ یجب أن یكون واضحاً بین الطرفین عند التعاقد .

 إذا تم االتفاق على أن یتحمل البائع مصاریف النقل والتأمین للبضاعة فإنھا ستدخل من ضمن قیمة الشراء والحاجة  لتفصیلھا 

أما إذا تم االتفاق على أن یتحمل المشتري مصاریف النقل والتأمین فإنھ یعتبر مصروف أو تكلفة زائدة على المشتري تعتبر جزًء من 
 تكلفة المشتریات .

 لایر ، واتفق البائع والمشتري على أن یتحمل المشتري مصاریف النقل والتأمین 77300فلو فرضنا أن المنشأة اشترت بضاعة بمبلغ 
  لایر 8200والجمارك(أي أن التسلیم محل البائع ) البالغة :

 فیتم تقیدھا كالتالي :

  إلى ح/ البنك أو الصندوق 8200 من ح/ مصاریف نقل وتأمین وجمارك                          8200

 وتضاف مصروفات النقل والتأمین على حساب المشتریات في قائمة الدخل 

  صافي المشتریات لتحدید

 اجمالي المشتریات  ××

 مصروفات المشتریات یضاف :  ××

××  

 یخصم : 

 ریات تمردودات المش ××

 مسموحات المشتریات ××

 الخصم المكتسب  ××

(××)  
 صافي المشتریات  ××××

 

 

 

 

 

 

 



 المبیعات (إیرادات المبیعات ):

 تمثل العنصر المھم في قائمة دخل المنشآت التجاریة 

 .وقد یكون البیع على ثالث أشكال : والمبیعات تقابل اإلیرادات في الشركاتالخدمیة 

 

 نقداُ                    باألجل (شفویاً )                باألجل (كتابیاً )

 

 من ح  /البنك أو الصندوق                        من ح  /المدینین                                    من ح  /أوراق القبض 

   إلى ح/المبیعات                                      إلى ح/المبیعات                                        إلى ح/المبیعات    

 وفبي حاالت خاصة قد یتم البیع مقابل عین أو منفعة مثل أن تتنازل منشأة عن سیارة مقابل المبیعات : 

 ویكون القید : ×××× من ح/ السیارة              ×××××× إلى ح/ المبیعات 

 ویظھر إجمالي المبیعات كأول بند في قائمة الدخل 

 مایخصم من المبیعات :

 -الخصم المسموح بھ (خصم المبیعات )1

عندما یكون البیع باألجل ، وسیاسة البائع تسمح للمشتري بالحصول على خصم لتعجیل الدفع فإن الخصم یؤخذ بعین االعتبار محاسبیاً ویسمى 
 خصماً مسموحاً بھ  عندما یقرر البائع  منحھ للمشتري .

 سوف یتم التعامل معھ بنفس طریقة التعامل مع الخصم المكتسب إال أنھ یتم تسجیلھ في دفاتر البائع 

 إذن یتم تقیید العملیات التي تتم في دفتر البائع كالتالي :

 یتم تسجیل عملیة البیع كالتالي :

 ×××××من ح/ المدینین ××××× إلى ح/المبیعات

 .  و یكون قید السداد في حالة منح البائع للمشتري الخصم  : 

:                                                ×××××× إلى ح/المدینین   من ح/ مذكورین 

      ××××× ح/ البنك أو الصندوق 

  ×××××ح/ خصم مسموح بھ  .

 .أما إذا تم السداد من غیر السماح للمشتري بالخصم ألنھ لم یتمكن المشتري من االستفادة من الخصم  فإنھا یستلم المبلغ كامالً 

 ×××××× من ح/ الصندوق أو البنك ××××× إلى ح/ المدینین 

 - مردودات ومسموحات المبیعات :2

من األسس المھمة في التسویق أن المشتري دائماً على حق ورضاة غایة البائع ، فعندما الیعجب المشتري بضاعة اشتراھا فلة الحق في 
 إعادتھا وأخذ مادفعة في مقابلھا 

 



 وعلیة یتم تسجیل مثل ھذه العملیة كالتالي :

 ویتم تقیید مردودات ومسموحات المبیعات مدینھ وحساب الطرف اآلخر دائناً  حسب طریقة البیع .

 نقداُ                    باألجل (شفویاً )                باألجل (كتابیاً )

 من ح  /مردودات ومسموحات المبیعات        من ح  / مردودات ومسموحات المبیعات        من ح  / مردودات ومسموحات المبیعات        

   إلى ح/البنك أو الصندوق                               إلى ح/المدینین                                               إلى ح/ أوراق القبض 

 وتخصم مردودات ومسموحات المبیعات من المبیعات في قائمة الدخل .

  صافي مبیعات لتحدید

 اجمالي المبیعات ××

 مصروفات المبیعاتیضاف :  ××

××  

 یخصم : 

 مردودات المبیعات ××

 مسموحات المبیعات ××

 الخصم المسموح بھ ××

(××)  
 صافي المبیعات ××××

 

 

 المخزون السلعي وأثره في تكلفة المبیعات :

ذكرنا سابقاً أن عملیات البیع والشراء عملیات مستمرة الدخل لھا ببدایة الفترة المحاسبیة ونھایتھا . ھذه العملیات مستمرة تحتم وجود بضائع 
لدى المنشأة سبق شراؤھا إال أنھا لم تبع بعد ، تظھر ضمن قائمة المركزالمالي كأصل متداول ، وغالباً یكون البضاعة معروضة للبیع من 

أول یوم في السنة حتى وأن انتقلت من السنة السابقة ،بالتالي تدخل ضمن تكلفة البضاعة المباعة ، وعلى النقیض من ذلك فإن البضاعة التي 
 انتھت السنة المالیة ولم تبع ال تعتبر جزاًء من تكلفة البضاعة خالل العام .

  ھـ1/1/1437تكلفة المخزون السلعي في 
  ھـ1437تضاف تكلفة المشتریات خالل 

 
 ھـ1437البضاعة المتوفرة للبیع خالل 

 ھـ30/12/1437تطرح تكلفة المخزون السلعي في 
 

 ھـ1437تكلفة البضاعة المباعة لعام 

×××××××××××××××      
××××××××××××××××××     

 
×××××××××××××××××××××× 

××××××××××××××××××××××× 
 

××××××××××××××××××××××× 
 



 مثال :
  لایر .80000ھـ بمواد غذائیة موجودة في مستودعاتھا تبلغ قیمتھا 1437لنفترض أن منشأة تجاریة تبیع مواد غذائیة بدأت سنتھا المالیة 

 65000ھـ تم جرد المستودعات ووجد فیھا ماقیمتھ 1437 لایر ، وبانتھاء السنة المالیة 632000وبلغ مجموع مشتریاتھا خالل العام ماقیمتھ 
 لایر .

 المطلوب : حساب تكلفة البضاعة المباعة ؟؟

  ھـ                                                             1/1/1437تكلفة المخزون السلعي في 
  ھـ1437تضاف تكلفة المشتریات خالل 

 
 ھـ1437البضاعة المتوفرة للبیع خالل 

 ھـ30/12/1437تطرح تكلفة المخزون السلعي في 
 

 ھـ1437تكلفة البضاعة المباعة لعام 

  لایر80000                           
  لایر632000                          

 
  لایر712000
  لایر65000

 
  لایر647000

 

 أما ما یتم تسجیلھ في دفاتر المنشأة :

  ھـ1/1/1437ما یخص أول الفترة في 

   إلى ح/المتاجرة واألرباح والخسائر 80000 من ح/ المخزون السلعي            80000

 وفي نھایة السنة :

  إلى ح/ المخزون السلعي 80000 من ح/المتاجرة واالرباح والخسائر           80000

 ھـ30/12/1437ما یخص آخر الفترة 

  إلى ح/ المتاجرة واألرباح والخسائر 65000 من ح/المخزون السلعي                   65000

 إعداد القوائم المالیة في المنشآت التجاریة :

×× 
(××) 
×× 
(-) 
×× 
×× 
×× 
(××) 
×× 

×× 
(××) 
×× 
×× 
×× 
×× 
(××) 

 اجمالي المبیعات
 - م.م. المبیعات  
 صـافي المبیعات 

 المشتریات 
 - م.م. المشتریات

 + مصاریف نقل المشتریات 
 صــافي المشتریات

   1/1+ محزون 
 تكلفة البضاعة المتاحة للبیع

  12 / 30مخزون  -
 تكلفة البضاعة المباعة 

  مجمل الدخل
 + ایرادات أخرى  

 - مصروفات التشغیل 
 

 صـافي الدخل 



 

  ھـ1437 :      لدیك المعلومات التالیة من واقع سجالت میزان المراجعة لمنشأة المراعي لعام مثال

 البیان دائن  مدین
412 

19000    
35000  
22000  

 
100000 

 
 

2500 
1171 

289467  
 
 

32400 
30000 
17000 
50000 
20000 

618950       
 

 
 
 
 

27684 
 

317000 
265974 

 
 
 

4322 
3970 

 
 
 
 
 

618950 
 

 الصندوق
 البنك 

 المدینین
 بضاعة أول المدة 

 الدائنین
 أراضي

 رأس المال 
 المبیعات 

 مردودات ومسموحات المبیعات
 الخصم المسموح بھ 

 المشتریات
 مردودات ومسموحات المشتریات 

 الخصم المكتسب
 نقل وتأمین وجمارك المشتریات 

 مصروفات رواتب وأجور إدارة المبیعات
 مصروفات نقل المبیعات 
 مصروفات رواتب اإلدارة

 مصروفات اإلدارة
 اإلجمالي 

 

  لایر .18000وبجرد البضاعة في المخازن توضح وجود بضائع لم تبع تبلغ 

 
265974 
 
 
262303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
317575 

)55272(  
 
 
 
 
47000 

 
 
2500 
1171 
 
 
289467 
4322 
3970 
281175 
32400 
313575 
22000 
335575 
18000 
 
 
 
 
30000 
17000 

 إیراد المبیعات 
 اجمالي المبیعات
- م.م. المبیعات  

 الخصم المسموح بھ 
 صـافي المبیعات 
 تكلفة المبیعات 

 المشتریات 
 - م.م. المشتریات
 الخصم المكتسب 

 صافي المشتریات 
 + مصاریف نقل المشتریات 

  المشتریاتتكلفة
   1/1+ محزون 

 تكلفة البضاعة المتاحة للبیع
  12 / 30مخزون  -

 تكلفة البضاعة المباعة 
مجمل الدخل 

 - مصروفات التشغیل 
 المصروفات البیعیة

 مصروفات رواتب وأجور إدارة المبیعات
 مصروفات نقل المبیعات 

 مجموع المصروفات البیعیة



 
 
 
70000 
117000 

)172272(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50000 
20000 
 
 
 

 المصروفات اإلداریة 
 مصروفات رواتب وأجور اإلدارة 

 مصروفات اإلدارة 
 مجموع المصاریف اإلداریة 

 إجمالي مصاریف التشغیل 
 صافي الدخل (خسارة )

 
 

 

 

 قفل الحسابات في المنشآت التجاریة :

 كما سبق فإنھ یتم إقفال حسابات المصاریف (المشتریات ) دائنة وحسابات اإلیرادات (المبیعات ) مدینة 

 قفل الحسابات المدینة  -۱

 من ح/المتاجرة واالرباح والخسائر 

 إلى مذكورین :

 ح/المشتریات   ح/نقل وتأمین المشتریات      ح/مردودات ومسموحات المبیعات     ح/ الخصم المسموح بھ        ح/المصروفات 

 قفل الحسابات الدائنة  -۲

 من مذكورین :

 ح/المبیعات         ح/ مردودات ومسموحات المشتریات       ح/ الخصم المكتسب 

 إلى ح/المتاجرة واألرباح والخسائر 

 

 

 

 

 

 



 


