
  بضاعة ا�مانة الباقية لدى الوكيل
  

قد يحدث ان � يتمكن الوكيل من بيع جميع البضاعة المرسلة اليه من الموكل، و �ن البضاعة 
الباقية ھي ملك للموكل فإنھا يجب ان تظھر ضمن البضاعة الباقية في دفاتره. ان القاعدة العامة 

ي الكلفة في تقييم البضاعة ھي الكلفة او السوق ايھما اقل. و الكلفة بالنسبة لبضاعة ا�مانة تعن
ا�صلية مضافاً اليھا نصيب البضاعة الباقية من مصروفات الموكل و الوكيل (و تعرف 
بالمصروفات الشاملة) بنسبة كمية البضاعة الباقية الى اجمالي كمية البضاعة. مع مراعاة ان 
المصروفات الشاملة � تتضمن على المصروفات البيعية او العمولة و ذلك �ن ھذه 

طبيعتھا تخص الجزء المباع فقط. و بعد تحديد قيمة البضاعة الباقية تدرج في المصروفات ب
حساب بضاعة ا�مانة لدى الوكيل في الجانب الدائن كرصيد مرحل على ان يعاد فتح الحساب 

  في بداية الفترة التالية بنفس القيمة كرصيد منقول.
  

 ١٠نسوجات، في كل صندوق صندوق من الم ١٥/ ارسلت احدى الشركات لوكيلھا عدد ٢ مثال
دينار. و قد  ٥٠%، و كانت كلفة القطعة الواحدة ١٠قطع و ذلك لتصريفھا مقابل عمولة شاملة 

مصاريف تأمين. و بعد استJم كشف  ١٥٠دينار مصاريف شحن و  ٧٥٠انفق الموكل مبلغ 
  المباع من الوكيل اتضح ما يلي:

  نار للقطعة.دي ٨٠قطعة بسعر بيع  ١٢٠. عدد القطع المباعة ١
  دينار. ١٢٠. مصروفات اعJن دفعھا الوكيل قيمتھا ٢
  دينار. ١٥٠. مصروفات نقل و تخزين ٣
  دينار. ٧٠. مصروفات تأمين ٤

  المطلوب/ تصوير حساب بضاعة ا�مانة لدى الوكيل؟
  

/ فيما يلي العمليات الخاصة ببضاعة ا�مانة المرسلة من شركة البصرة الى وكيلھا ٣ مثال
  :٢٠١٨لمثنى خJل سنة شركة ا

  دينار. ٥٠٠٠وحدة بكلفة اجمالية  ٥٠٠. عدد الوحدات المرسلة ١
  دينار. ٤٠٠. مصروفات الموكل لشحن و تأمين البضاعة المرسلة ٢
دينار مصروفات دعاية و الباقي مصروفات  ٣٠٠دينار منھا  ٩٠٠. مصروفات الوكيل ٣

  تخزين.
  ميع المبيعات.% شاملة على ج١٠.  تحسب العمولة بنسبة ٤
  دينار للوحدة الواحدة. ١٥وحدة بسعر  ٣٥٠. عدد الوحدات المباعة ٥

  المطلوب/
 اثبات قيود اليومية في دفاتر كل من الموكل و الوكيل. .١

تصوير حساب بضاعة ا�مانة لدى الوكيل و حساب جاري الوكيل و حساب جاري  .٢
 الموكل.

 

  



لة من الموكل شركة البصرة الى الوكيل شركة / فيما يلي عمليات بضاعة ا�مانة المرس٤ مثال
  ذي قار:

ارسلت شركة البصرة بضاعة امانة الى وكيلھا شركة ذي قار ھي  ١/١/٢٠١٨في  .١
دينار لبيعھا بسعر � يقل عن  ٨٠كارتون جبن كلفة الكارتون الواحد  ١٠٠٠عبارة عن 

البصرة مبلغ % و قد دفعت شركة ٨دينار للكارتون الواحد مقابل عمولة شاملة  ١١٠
 دينار مصاريف نقل البضاعة. ٥٠٠

استلمت شركة ذي قار البضاعة و اودعتھا في مخزن استأجرته لھذا  ٢/١/٢٠١٨في  .٢
 دينار. ١٥٠الغرض و دفع مبلغ 

 دينار للكارتون الواحد. ١١٥كارتون بسعر  ١٠٠باع الوكيل  ٥/١/٢٠١٨في  .٣

 دينار بصك. ٢٠٠٠ارسل الوكيل للموكل  ٨/١/٢٠١٨في  .٤

 دينار بكمبيالة. ١١٠كارتون لشركة المثنى بسعر  ٥٠٠باع الوكيل  ١٠/١/٢٠١٨ في .٥

دينار على  ١٢٠كارتون الى شركة ميسان بسعر  ١٠٠باع الوكيل  ١٥/١/٢٠١٨في  .٦
 الحساب.

دينار علماً ان  ١٠٠دفع الوكيل بعض المصروفات المتنوعة بمبلغ  ٢٠/١/٢٠١٨في  .٧
 ليس الموكل. ھذه المصروفات ھي من مسؤولية الوكيل و

ارسل الوكيل كشف المباع من بضاعة ا�مانة مرفقاً به صك بمبلغ  ٣١/١/٢٠١٨في  .٨
 دينار. ٥٠٠٠٠

  المطلوب/
  . اثبات قيود اليومية الJزمة في دفاتر الموكل و الوكيل.١
  . تصوير حسابات بضاعة امانة لدى الوكيل و جاري الوكيل و جاري الموكل.٢

  

 


