
المدینون

تمثل حسابات المدینین احد انواع حسابات الموجودات المتداولة و ھي عبارة عن مبالغ 
و عادة تقسم تمثل حقوق للمشروع موجودة لدى الغیر تنشأ ھذه الحسابات بسبب البیع باالجل

حسابات المدینین حسب اسماء المدینین او حسب القطاع الذي یعملون فیھ ( مدینون قطاع 
تجاري، مدینون قطاع صناعي و غیرھا) و بشكل عام یمكن تقسیم الدیون الى االنواع التالیة:

اوالً: الدیون الجیدة
بالنسبة للدائن.ھي الدیون التي تستلم مبالغھا في مواعیدھا و ال تشكل اي مشكلة

دینار و في ٥٠٠٠قامت شركة البصرة ببیع بضاعة على الحساب بمبلغ ١/٤/٢٠١٤مثال/ في 
سدد المدین المبلغ نقداً.٢٠١٤/ ٥/ ١

المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟
الحل/

١/٤في 
من حـ/ المدینون ٥٠٠٠

الى حـ/ المبیعات٥٠٠٠
---------------

١/٥في 
من حـ/ الصندوق٥٠٠٠

الى حـ/ المدینون٥٠٠٠
---------------

ثانیاً: الدیون المعدومة
ھي الدیون التي ثبت عدم امكانیة تحصیل مبالغھا من المدین لسبب معین كأن یكون وفاة مدین 

لذلك یسجل بھا قید یخفض من او إفالسھ، و تعتبر ھذه الدیون خسائر تحمل على حـ/ أ.خ
خاللھ حساب المدینون بالدیون المعدومة.

دینار اعتبر معدوم و ذلك بسبب افالس المدین.٢٠٠٠مثال/ لدى احدى الشركات دین بمبلغ 
المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

ثالثاً: الدیون المشكوك في تحصیلھا:
اال دیون محتمل عدم تحصیلھا نتیجة الشك في الدیون المشكوك في تحصیلھا ما ھي

تحصیل الدیون التي بذمة احد المدینین او مجموعة منھم، و ما دام عنصر الشك موجوداً ھنا 
فان المبادئ المحاسبیة تتطلب االحتیاط لھ عن طریق عمل مخصص لمواجھة الخسارة 

صیلھا. و الدیون المحتملة، و ھذا المخصص یطلق علیھ مخصص الدیون المشكوك في تح
المشكوك في تحصیلھا تعتبر خسائر محتملة یجب ان تؤخذ بنظر االعتبار في السنة الحالیة و 
تعالج محاسبیاً عن طریق تقدیر ھذه الدیون و عزلھا في حـ/ المخصص الخاص بھا نھایة السنة 



ناك عدة و في حالة ثبوت اعدام اي مبلغ منھا ینزل من حـ/المخصص في السنة التالیة. و ھ
مؤشرات یمكن من خاللھا معرفة عدم قدرة المدین على الدفع مثل تكرار رفض دفع قیمة 
الشیكات المقدمة من قبلھ لعدم كفایة او عدم وجود رصید بالمصرف، او تكرار رفض دفع قیمة 
الكمبیاالت المستحقة علیھ او طلب تأجیلھا، و كذلك عدم االستفادة من الخصم النقدي و غیرھا، 

یث ان ذلك یشكل دلیل على ضعف مركزه المالي، وبعد االخذ بتلك المؤشرات یتم تقدیر ح
مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا في نھایة كل سنة بإحدى الطرق التالیة:

تقدیر المخصص على اساس نسبة مئویة من المبیعات اآلجلة: بموجب ھذه الطریقة .١
تحسب المبیعات اآلجلة خالل السنة و بمعزل عن المبیعات النقدیة و یحسب المخصص 

المطلوب للدیون المشكوك في تحصیلھا على اساس نسبة مئویة من المبیعات اآلجلة. 
% اجلة ٣٠منھا دینار١٠٠٠٠٠احدى السنوات مثال/ بلغت مبیعات احدى الشركات خالل 

و الباقي نقداً، و في نھایة السنة ارادت الشركة اعداد مخصص للدیون المشكوك في 
% من المبیعات اآلجلة. ٢تحصیلھا بنسبة 

المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

بموجب تقدیر المخصص على اساس نسبة مئویة من رصید المدینون في نھایة السنة:.٢
ھذه الطریقة یتم حساب رصید المدینین في نھایة السنة و على اساس ھذا الرصید 

یحتسب مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا و بنسبة مئویة من ھذا الرصید.
دینار و قد بلغت المبیعات اآلجلة ١٠٠٠٠بلغ رصید المدینون ٢٠١٤/ ١/١مثال/ في 

دینار من المدینین خالل نفس ٤٠٠٠٠مبلغ دینار كما تم تحصیل١٠٠٠٠٠خالل السنة 
السنة، و في نھایة السنة ارادت الشركة اعداد مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا 

% من رصید المدینون.٥بنسبة 
المطلوب/ تسجیل قیود الیومیة الالزمة و تصویر حساب المدینون؟

ون): بموجب ھذه تقدیر المخصص على اساس مدة او عمر الدین (تحلیل اعمار الدی.٣
الطریقة ترتب اعمار الدیون في مجموعات و توضع نسب الشك في التحصیل لكل 
مجموعة و بناءاً على ذلك نحسب المخصص المطلوب في نھایة السنة، اذ ان كلما 

یطول عمر الدین یزید احتمال الشك في تحصیلھ.
مثال/ فیما یلي جدول تحلیل اعمار الدیون لشركة البصرة:

نسبة الشك بالتحصیلمقدار الدینماراالع
%٤٦٠٠٠٠١یوم٦٠اقل من 

%١٨٠٠٠٥یوم٩٠-٦١من 
%١٤٠٠٠١٠یوم١٢٠-٩١من 

%٥٥٠٠٠٢٠فاكثر١٢١

المطلوب/ احتساب قیمة المخصص المطلوب و اثبات القیود الالزمة؟



اذا كان سبق و و البد قبل عمل ھذا المخصص من فحص حسابات االستاذ بھدف التعرف فیما
ان تم عمل مخصص من ھذا النوع في السنة السابقة ام ال، اذ یمكن ان نواجھ احد االحتمالین 

التالیین:
عدم وجود رصید سابق لمخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا، و ما دام االمر .١

یقضي عمل مخصص، فیتم تقدیر قیمة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا بحیث 
لما یتوقع من عدم تحصیلة من دیون في المستقبل و یتم حجزه من دخل یكون مساویاً 

الفترة، حیث تكون المعالجة المحاسبیة كما یلي:
** من حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا

** الى حـ/ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ----------------------

** من حـ/ أ.خ
** الى حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا

 --------------------
و من خالل القید اعاله یتضح ان عمل مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا ال یؤثر 
على قیمة المدینون سواء بالزیادة او النقصان، الن عمل ھذا المخصص ال یمنع من مطالبة 
المدینین تسدید ما بذمتھم من دیون، و انما جاء ھذا المخصص تحسباً لوقوع خسائر ناجمة عن 

المدینین من تسدید دیونھ، و ذلك انسجاماً مع مبدأ الحیطة و الحذر.عدم تمكن احد 
وجود رصید لمخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا من العام السابق، و في ھذه .٢

الحالة یمكن ان نواجھ احد االحتماالت التالیة:
رصید المخصص من السنة السابقة مساویاً لقیمة المخصص المطلوب في ھذا .أ

تجري ایة تسویة على رصید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا العام، لذا ال 
باعتبار ان الرصید یغطي قیمة الدیون المحتمل عدم تحصیلھا و مساویاً للنقص 

المحتمل في رصید المدینین ھذا العام.
یكون رصید المخصص من السنة السابقة اقل من قیمة المخصص المطلوب في ھذا .ب

المخصص حتى یكون مساویاً لقیمة المخصص العام، لذا یجب زیادة رصید 
المطلوب ھذا العام. و یكون القید على النحو التالي:

** من حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا
** الى حـ/ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 ----------------------
** من حـ/ أ.خ

حصیلھا** الى حـ/ دیون مشكوك في ت
 --------------------

یكون رصید المخصص من السنة السابقة اكبر من قیمة المخصص المطلوب في .ت
لذا یجب زیادة رصید المخصص حتى یكون مساویاً لقیمة المخصص ھذا العام،

المطلوب ھذا العام. و یكون القید على النحو التالي:
حصیلھا** من حـ/ مخصص دیون مشكوك في ت

** الى حـ/ االرباح المحتجزة



 --------------------

:في المخصصاقفال الدیون المعدومة
وجود التحقق من عدم امكانیة تحصیل احد الدیون و اعتباره دین معدوم مع في حالة 

التالي:للدیون المشكوك فیھا فان المعالجة المحاسبیة تكون على النحو مخصص 
** من حـ/ الدیون المعدومة
** الى حـ/ المدینون
 ------------------

** من حـ/ مخصص الدیون المشكوك فیھا
** الى حـ/ الدیون المعدومة

 ------------------

تحصیل الدیون المعدومة:
تستمر الشركة في جھودھا لتحصیل مبالغ الدیون بما في ذلك الدیون التي اعتبرت دیوناً 
معدومة و في بعض االحیان قد تنجح الشركة في تحصیل كل او جزء من الدیون التي اعتبرت 

دیوناً معدومة مما یستوجب معالجة ھذه الدیون و التي تعتمد على وقت التحصیل و كما یلي:
دیون المعدومة في نفس سنة االعدام، و في ھذه الحالة یلغى قید االعدام تحصیل ال.١

(یعكس) ثم نسجل قید التحصیل.
دینار دیناً معدوماً ٦٠٠٠اعتبرت شركة االتحاد دین مبلغھ ١٥/١/٢٠١٤مثال/ بتاریخ 

و نتیجة لتصفیة اعمال المدین علمت ١٥/٢/٢٠١٤و ذلك بسبب افالس المدین، و في 
تم استالم المبلغ نقداً.٢٥/٢/٢٠١٤كانیة تحصیل نصف الدین و في الشركة بإم

المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

تحصیل الدیون في سنة الحقة لسنة اعدام الدین، و في ھذه الحالة یتم اثبات القید التالي:.٢
** من حـ/ الصندوق / المصرف

** الى حـ/ دیون معدومة محصلة
------------------

و في نھایة السنة یتم اثبات القید التالي:
** من حـ/ دیون معدومة محصلة

** الى حـ/ أ. خ
 -----------------

علمت الشركة بإمكانیة تحصیل احد الدیون المعدومة للسنة ١٠/١/٢٠١٦مثال/ في 
تم استالم المبلغ نقداً.٢٠/١/٢٠١٦دینار و في ٣٠٠٠السابقة و مبلغھ 

المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟



دینار و رصید مخصص الدیون المشكوك ١٦٠٠٠كان رصید المدینون ١/١/٢٠١٤مثال/ في 
دینار، و خالل السنة تمت العملیات التالیة:٤٠٠٠في تحصیلھا 

دینار.٨٠٠٠المبیعات اآلجلة .١
دینار.٢٠٠٠من المدینین تحصیالت.٢
دینار.١٥٠٠دیون معدومة .٣

المطلوب/ اثبات قیود الیومیة و تصویر حساب المدینون و حساب المخصص وفقاً لالفتراضات 
المستقلة التالیة:

%.١٠یراد تكوین مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا بنسبة .أ
%؟٢٠یراد تكوین مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا بنسبة 

و خالل السنة حدثت العملیات ١/١/٢٠١٤ثال/ بدأت شركة البصرة اعمالھا التجاریة في م
التالیة:
% منھا نقداً.٣٠دینار تمكنت الشركة من تحصیل ٨٠٠٠٠٠المبیعات اآلجلة .١
دینار لعدم امكانیة تحصیلھا و تم تكوین مخصص ٥٠٠٠اعدمت الشركة دیون بمبلغ .٢

% من رصید المدینون.٣ة للدیون المشكوك في تحصیلھا بنسب
حدثت العملیات التالیة:٢٠١٥و خالل سنة 

دینار.١٣٠٠٠٠٠المبیعات اآلجلة .١
دینار.١٢٦٠٠٠٠المتحصالت النقدیة من المدینین .٢
دینار.٢٠٠٠٠اعدمت دیون بمبلغ .٣
و ٢٠١٥دینار تخص سنة ٨٠٠٠دینار (١٢٠٠٠تم تحصیل دیون سبق اعدامھا بمبلغ .٤

).٢٠١٤الباقي یخص 
مع تصویر حـ/ أ.خ الجزئي ٢٠١٥و ٢٠١٤المطلوب/ تسجیل القیود المحاسبیة الالزمة لسنة 

و المیزانیة الجزئیة لكل سنة، علماً ان الشركة ترغب باالستمرار بنفس سیاستھا بشأن تكوین 
المخصص؟

١٥٠٠٠٠ھو ٢٠١٦/ ١٢/ ٣١و ٢٠١٥/ ١٢/ ٣١لمدینون في مثال/ اذا كان رصید حـ/ ا
ھو مبلغ ٢٠١٦دینار على التوالي، و كانت الدیون المعدومة خالل سنة ٢٥٠٠٠٠دینار و 
دینار، و ان الشركة ١٠٠٠ھي ٢٠١٦دینار، و الدیون المعدومة المحصلة عن سنة ١٨٠٠٠

كوك فیھا، فھذا یعني ان % من رصید المدینین لمخصص الدیون المش١٠تستخدم نسبة 
مصروف الدیون المشكوك في تحصیلھا الواجب اجراء قید التسویة بھ (تحمیلھ على حـ/ أ.خ) 

ھو مبلغ ..................................٢٠١٦عن سنة 

:٢٠١٦/ ١٢/ ٣١مثال/ توفرت لدیك المعلومات التالیة من سجالت شركة البصرة التجاریة في 

دینار.٥٠٠٠٠٠رصید المدینون .١
دینار.٦٠٠٠مبلغ ٢٠١٦الدیون المعدومة خالل سنة .٢



دینار.٤٠٠٠٠) مبلغ ٢٠١٦/ ١/ ١مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ( في .٣
% من رصید المدینین في احتساب مخصص الدیون المشكوك ١٠تستخدم الشركة نسبة .٤

في تحصیلھا.

المطلوب/ 

.٢٠١٦/ ١/ ١ما ھو رصید المدینون في .١
ات القید الخاص بالدیون المعدومة.اثب.٢
.٢٠١٦/ ١٢/ ٣١اثبات قیود التسویة لمخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا في .٣

:٢٠١٦/ ١/ ١مثال/ استخرجت البیانات التالیة من سجالت شركة میسان في 

دینار. و ١٠٠٠دینار، رصید مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا ٢٠٠٠٠رصید المدینون 
:٢٠١٦التالیة خالل سنة قد تمت العملیات

دینار.٥٠٠٠٠بلغت المبیعات اآلجلة .١
دینار.٢٥٠٠٠بلغت تسدیدات المدینین .٢
دینار.١٤٠٠تم اعدام دین مقداره .٣
دینار.٢٠٠تم تحصیل دین قد اعدم في العام الماضي و قدره .٤
في نھایة السنة تقرر تكوین مخصص للدیون المشكوك فیھا بنفس النسبة للسنة الماضیة.٥

من رصید المدینین.

المطلوب/ 

تسجیل العملیات التي تمت خالل العام في الدفاتر..١
تسجیل قیود التسویة الخاص بتكوین مخصص دیون مشكوك فیھا..٢


