
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.٢٠٠٠تحصیالت من المدینین .٢
دینار.١٥٠٠دیون معدومة .٣

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

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

الحل/ 
من حـ/ المدینون٨٠٠٠

الى حـ/ المبیعات٨٠٠٠
 -------------

من حـ/ الصندوق٢٠٠٠
الى حـ/ المدینون٢٠٠٠

 ---------------
من حـ/ الدیون المعدومة١٥٠٠

الى حـ/ المدینون١٥٠٠
 -------------

من حـ/ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا١٥٠٠
الى حـ/ الدیون المعدومة١٥٠٠

-----------------
٣١/١٢/٢٠١٤في 

دینار٢٠٥٠٠= ١٥٠٠–٢٠٠٠–٨٠٠٠+ ١٦٠٠٠رصید المدینون= 
دینار٢٥٠٠= ١٥٠٠–٤٠٠٠رصید المخصص = 

.أ
دینار٢٠٥٠%= ١٠× ٢٠٥٠٠رصید المخصص المطلوب= 

) دینار٤٥٠= (٢٥٠٠–٢٠٥٠فرق المخصص = 
من حـ/ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا٤٥٠

الى حـ/ االرباح المحتجزة٤٥٠
 -----------------------



حـ/ المدینون
رصید اول المدة١٦٠٠٠
حـ/ المبیعات٨٠٠٠

حـ/ الصندوق٢٠٠٠
حـ/ الدیون المعدومة١٥٠٠

رصید اخر المدة٢٠٥٠٠

٢٤٠٠٠٢٤٠٠٠

حـ/ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
الدیون المعدومةحـ/ ١٥٠٠
حـ/ االرباح المحتجزة٤٥٠

رصید اخر المدة٢٠٥٠

رصید اول المدة٤٠٠٠

٤٠٠٠٤٠٠٠

.ب
دینار٤١٠٠% = ٢٠× ٢٠٥٠٠رصید المخصص المطلوب= 

دینار١٦٠٠= ٢٥٠٠–٤١٠٠فرق المخصص = 
من حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٦٠٠

الى حـ/ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا١٦٠٠
 -------------------

من حـ/ أ. خ١٦٠٠
الى حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٦٠٠

 --------------------
حـ/ المدینون

رصید اول المدة١٦٠٠٠
حـ/ المبیعات٨٠٠٠

حـ/ الصندوق٢٠٠٠
حـ/ الدیون المعدومة١٥٠٠

رصید اخر المدة٢٠٥٠٠

٢٤٠٠٠٢٤٠٠٠

حـ/ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
حـ/ الدیون المعدومة١٥٠٠

رصید اخر المدة٤١٠٠

رصید اول المدة٤٠٠٠
حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٦٠٠

٥٦٠٠٥٦٠٠



و خالل السنة حدثت العملیات ١/١/٢٠١٤مثال/ بدأت شركة البصرة اعمالھا التجاریة في 
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.٣للدیون المشكوك في تحصیلھا بنسبة 
حدثت العملیات التالیة:٢٠١٥سنة و خالل
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 ٢٠١٤بیة الالزمة لسنة المطلوب/ تسجیل القیود المحاس

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

الحل/
:٢٠١٤العملیات الخاصة بسنة 

من حـ/ المدینون٨٠٠٠٠٠
الى حـ/ المبیعات٨٠٠٠٠٠
-------- -----

دینار٢٤٠٠٠٠% = ٣٠× ٨٠٠٠٠٠المتحصالت من المدینون = 
من حـ/ الصندوق٢٤٠٠٠٠

الى حـ/ المدینون٢٤٠٠٠٠
-----------------

من حـ/ دیون معدومة٥٠٠٠
الى حـ/ المدینون٥٠٠٠

 ---------------
من حـ/ أ.خ٥٠٠٠

حـ/ دیون معدومةالى ٥٠٠٠
 -------------

دیون معدومة –المتحصالت –رصید المدینون في نھایة السنة= المبیعات اآلجلة 
دینار٥٥٥٠٠٠= ٥٠٠٠–٢٤٠٠٠٠–٨٠٠٠٠٠= 

نسبة مخصص الدیون المشكوك فیھا× قیمة المخصص = رصید المدینون 
دینار١٦٦٥٠% = ٣× ٥٥٥٠٠٠= 

من حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٦٦٥٠
الى حـ/ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا١٦٦٥٠

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



من حـ/ أ.خ١٦٦٥٠
الى حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٦٦٥٠
---- -------------------

حـ/ المدینون
حـ/ الصندوق٢٤٠٠٠٠حـ/ المبیعات٨٠٠٠٠٠

حـ/ دیون معدومة٥٠٠٠
رصید اخر المدة٥٥٥٠٠٠

٨٠٠٠٠٠٨٠٠٠٠٠

حـ/ مخصص الدیون المشكوك فیھا

رصید اخر المدة١٦٦٥٠

حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٦٦٥٠

١٦٦٥٠١٦٦٥٠

٣١/١٢/٢٠١٤(جزئي) عن المدة المنتھیة في حـ/ أ.خ

حـ/ دیون معدومة٥٠٠٠
حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٦٦٥٠

٣١/١٢/٢٠١٤المیزانیة العمومیة (جزئیة) كما ھي في 

موجودات متداولة
حـ/ المدینون٥٥٥٠٠٠

) حـ/ مخصص دیون مشكوك فیھا١٦٦٥٠(
 ---------
صافي المدینون٥٣٨٣٥٠

:٢٠١٥العملیات الخاصة بسنة 
من حـ/ المدینون١٣٠٠٠٠٠

الى حـ/ المبیعات١٣٠٠٠٠٠
 -------------



من حـ/ الصندوق١٢٦٠٠٠٠
الى حـ/ المدینون١٢٦٠٠٠٠

-----------------
من حـ/ دیون معدومة٢٠٠٠٠

الى حـ/ المدینون٢٠٠٠٠
 ---------------

من حـ/ المدینون٨٠٠٠
الى حـ/ دیون معدومة٨٠٠٠

 --------------
من حـ/ الصندوق٨٠٠٠

الى حـ/ المدینون     ٨٠٠٠
 --------------

من حـ/ الصندوق٤٠٠٠
حـ/ دیون معدومة محصلة٤٠٠٠

----------------
من حـ/ دیون معدومة محصلة٤٠٠٠

الى حـ/ أ.خ٤٠٠٠
----------------

من حـ/ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا١٢٠٠٠
الى حـ/ دیون معدومة١٢٠٠٠

----------------
دیون –المتحصالت –ل المدة + المبیعات اآلجلة رصید المدینون في نھایة السنة= رصید او

معدومة 
دینار٥٧٥٠٠٠=١٢٠٠٠–١٢٦٨٠٠٠–١٣٠٠٠٠٠+٥٥٥٠٠٠=

نسبة مخصص الدیون المشكوك فیھا× قیمة المخصص = رصید المدینون 
دینار١٧٢٥٠% = ٣× ٥٧٥٠٠٠= 
دینار١٢٦٠٠= ٤٦٥٠–١٧٢٥٠فرق المخصص = 

من حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٢٦٠٠
الى حـ/ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا١٢٦٠٠

 -----------------------
من حـ/ أ.خ١٢٦٠٠

الى حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٢٦٠٠
 -----------------------



مدینونحـ/ ال
رصید اول المدة٥٥٥٠٠٠

حـ/ المبیعات١٣٠٠٠٠٠
حـ/ دیون معدومة٨٠٠٠

حـ/ الصندوق١٢٦٠٠٠٠
حـ/ دیون معدومة٢٠٠٠٠
حـ/ الصندوق٨٠٠٠

رصید اخر المدة٥٧٥٠٠٠
١٨٦٣٠٠٠١٨٦٣٠٠٠

حـ/ مخصص الدیون المشكوك فیھا
حـ/ دیون معدومة١٢٠٠٠

رصید اخر المدة١٧٢٥٠

رصید اول المدة١٦٦٥٠
حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٢٦٠٠

٢٩٢٥٠٢٩٢٥٠

٣١/١٢/٢٠١٤حـ/ أ.خ (جزئي) عن المدة المنتھیة في 

حـ/ دیون معدومة محصلة٤٠٠٠حـ/ دیون مشكوك في تحصیلھا١٢٦٠٠

٣١/١٢/٢٠١٤المیزانیة العمومیة (جزئیة) كما ھي في 

موجودات متداولة
المدینونحـ/ ٥٧٥٠٠٠

) حـ/ مخصص دیون مشكوك فیھا١٧٢٥٠(
 ---------
صافي المدینون٥٥٧٧٥٠

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 



الحل/
دینار١٥٠٠٠% = ١٠× ١٥٠٠٠٠= ٢٠١٥رصید مخصص دیون مشكوك فیھا 

دینار١٧٠٠٠= ١٠٠٠–١٨٠٠٠صافي دیون معدومة = 
من مذكورین 

حـ/ مخصص دیون مشكوك فیھا١٥٠٠٠
حـ/ أ . خ٢٠٠٠

الى حـ/ دیون معدومة١٧٠٠٠
 ---------------------

دینار٢٥٠٠٠% = ١٠× ٢٥٠٠٠٠= ٢٠١٦رصید المخصص المطلوب 
دینار٢٥٠٠٠= ٠–٢٥٠٠٠فرق المخصص = 

دینار٢٥٠٠٠المبلغ المحمل على حساب االرباح و الخسائر ھو ؞

: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/ ١الدیون المشكوك في تحصیلھا ( في مخصص.٣
% من رصید المدینین في احتساب مخصص الدیون المشكوك ١٠تستخدم الشركة نسبة .٤

في تحصیلھا.

المطلوب/ 

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

الحل/
١٠٤٠٠٠٠

 ---------    =----------
س١٠٠

٤٠٠٠٠× ١٠٠
دینار٤٠٠٠٠٠= -------------------س =    ؞

١٠

ومةمن حـ/ دیون معد٦٠٠٠
الى حـ/ المدینون٦٠٠٠

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



من حـ/ مخصص دیون مشكوك فیھا٦٠٠٠
الى حـ/ دیون معدومة٦٠٠٠

 -------------
دینار٥٠٠٠٠% = ١٠× ٥٠٠٠٠٠المخصص المطلوب = 

دینار١٦٠٠٠) = ٦٠٠٠–٤٠٠٠٠(–٥٠٠٠٠فرق المخصص = 
حـ/ دیون مشكوك فیھامن١٦٠٠٠

الى حـ/ مخصص دیون مشكوك فیھا١٦٠٠٠
 ---------------------

من حـ/ أ . خ١٦٠٠٠
الى حـ/ دیون مشكوك فیھا١٦٠٠٠

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

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

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

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

الحل/
من حـ/ المدینون٥٠٠٠٠

الى حـ/ المبیعات٥٠٠٠٠
------------------

من حـ/ الصندوق٢٥٠٠٠
الى حـ/ المدینون٢٥٠٠٠

------------------
من حـ/ دیون معدومة١٤٠٠

الى حـ/ المدینون١٤٠٠
 ----------------



من حـ/ الصندوق٢٠٠
الى حـ/ االرباح المحتجزة٢٠٠

 -----------------
من مذكورین

حـ/ مخصص دیون مشكوك فیھا١٠٠٠
حـ/ أ . خ٤٠٠

الى حـ/ دیون معدومة١٤٠٠
-------------------

١٠٠٠
%٥= ١٠٠× ------------- نسبة المخصص =   

٢٠٠٠٠

حـ/ المدینون
رصید اول المدة٢٠٠٠٠
حـ/ المبیعات٥٠٠٠٠

حـ/ الصندوق٢٥٠٠٠
حـ/ دیون معدومة١٤٠٠

رصید اخر المدة٤٣٦٠٠

٧٠٠٠٠٧٠٠٠٠

دینار٢١٨٠% = ٥× ٤٣٦٠٠المخصص المطلوب = 
دینار٢١٨٠= ٠-٢١٨٠فرق المخصص = 

حـ/ دیون مشكوك فیھامن٢١٨٠
الى حـ/ مخصص دیون مشكوك فیھا٢١٨٠

 ---------------------
من حـ/ أ . خ٢١٨٠

الى حـ/ دیون مشكوك فیھا٢١٨٠
 ---------------------


