السنة األولى

المحاسبة 2

د .اسعـذ الخميـس

احملاضرة الرابعت

جرد املدينىن(الزبائه)

Accounts Receivable

يعتبر عنصر المدينون من أىم عناصر األصول المتداولة في المنشآت التجارية وينشأ ىذا الحساب

نتيجة عمميات البيع عمى الحساب(اآلجمة).

وييدف جرد الزبائن إلى التأكد من صحة األرصدة الظاىرة بميزان المراجعة وذلك من خالل المراجعة

الحسابية والمسندية.

حيث يمكن تصنيف الديون إلى ثالثة أنواع:

الديون الجيدة :good debts.وىي الديون التي ستحصل في مواعيدىا ،بمعنى ال يحيط بتحصيميا أي
شك في المستقبل وأصحابيا يتصفون بالمالءة المالية.

الديون المشكوك في تحصيميا  :doubtful Accountsوىي الديون التي تحيط بعممية تحصيميا
بالمستقبل بعض الشكوك.

الديون المعدومة  :bad debts.وىي الديون التي ال يمكن تحصيميا بسبب إفالس المدين أو ألي سبب
آخر.

لذلك ال بد من القيام بالتسويات الجردية المناسبة بيدف مطابقة الرصيد الظاىر في ميزان المراجعة(القيمة

األسمية لممدينين) مع المبمغ الفعمي(القيمة الحقيقية).
املعاجلت احملاسبيت للديىن املعدومت:

بالنسبة لمديون المعدومة خالل الدورة المالية أو بنياية العام(عند الجرد) :يتم اثبات ىذه الديون من خالل

تخفيض حساب المدينين بقيمة ىذه الديون ويكون القيد:
مدين

دائن

×××

البيـ ــان
من حـ /الديون المعدومة

×××

إلى حـ/المدينين(الزبائن)

اثبات الديون المعدومة

املعاجلت احملاسبيت للديىن املشكىك يف حتصيلها:

تماشياً مع سياسة(خاصية) الحيطة والحذر وعمى اعتبار أن ىذه الديون تعتبر خسائر متوقعة إذاً يجب
االحتياط ليذه الخسائر المتوقعة في الدورة المالية التالية من خالل تكوين مؤونة أو مخصص تسمى

مؤونة ديون مشكوك فييا.
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حيث تحمل عمى حساب أرباح وخسائر بشكل مباشر ويكون القيد:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ/مؤونة ديون مشكوك فييا

تشكيل مؤونة(مخصص)ديون مشكوك فييا
أو من خالل اثبات حساب وسيط يسمى مصروف ديون مشكوك فييا ويقفل في حساب أرباح وخسائر:
مدين
×××
×××

دائن
×××
×××

البيـ ــان
من حـ /مصروف ديون مشكوك فييا

إلى حـ /مؤونة ديون مشكوك فييا

من حـ /أ.خ

إلى حـ/مصروف ديون مشكوك فييا

تشكيل مؤونة(مخصص)ديون مشكوك فييا

اقفال الديىن املعدومت:

بعد تحديد مجموع الديون المعدومة خالل الفترة(العام) والظاىرة في ميزان المراجعة مع الديون بنياية
العام ،البد من اقفاليا بنياية العام وىنا نواجو احتمالين:

االحتمال األول :عدم وجود مخصص (مؤونة)لمديون المشكوك في تحصيميا في ميزان المراجعة:
في ىذه الحالة يتم اقفال الديون المعدومة في حـ /أرباح وخسائر ويكون القيد:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ/ديون معدومة

اقفال الديون المعدومة

االحتمال الثاني :وجود مخصص (مؤونة)لمديون المشكوك في تحصيميا في ميزان المراجعة:
في ىذه الحالة يتم اقفال الديون المعدومة في حـ /مخصص(مؤونة) الديون المشكوك فييا وىنا نواجو

الحاالت التالية:

-1الديون المعدومة= مخصص الديون المشكوك فييا:
في ىذه الحالة يكون مجموع الديون المعدومة مساوياً لمخصص الديون المشكوك فييا ،إذاً يتم اقفال
الديون المعدومة بالمخصص:
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ويكون القيد:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /مخصص ديون مشكوك فييا
إلى حـ/ديون معدومة

اقفال الديون المعدومة في المخصص
ومن ثم نشكل مخصص أو مؤونة لمعام من حساب أرباح وخسائر ذلك ويكون القيد:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ/مخصص ديون مشكوك فييا

تشكيل مؤونة(مخصص)ديون مشكوك فييا

أما المخصص فيظير في الميزانية العمومية إما مطروحاً من حساب المدينين أو في طرف الخصوم
تحت بند مخصصات ،ويظير حساب األرباح والخسائر والميزانية كما يمي:
مدين

دائن

حـ /أ.خ

××× إلى حـ/مخصص د.م.فييا

األصول
×××

(×××)

الميزانية العمومية
األصول المتداولة

المدينين

()-مخصص د.م.فييا
×××

×××
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مثال:
ظيرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في  2012/12/31كما يمي:
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

اسم الحســاب

100000

المدينون(الزبائن)

0000

ديون معدومة
12000

مخصص ديون مشكوك فييا

وعند الجرد في  12/31تبين ما يمي:
 -1أعدم دين عند الجرد بمقدار  0000إلفالس أحد الزبائن.

 -2يراد تكوين مخصص ديون مشكوك فييا لمعام القادم بمعدل  %0من رصيد الزبائن.

المطموب:

-1اثبات قيود التسوية واإلقفال الالزمة.

-2بيان األثر عمى الحسابات الختامية والميزانية العمومية( قائمة المركز المالي).

الحــل )1( :قيود التسوية:

أ -اثبات الديون المعدومة بنياية العام:
دائن

مدين
0000

0000

البيـ ــان
من حـ /الديون المعدومة

إلى حـ/المدينين(الزبائن)

اثبات الديون المعدومة
ب -اجمالي الديون المعدومة= 0000خالل العام 0000+عند الجرد=12000
ت -لدينا مخصص ديون مشكوك فييا12000

نالحظ أن لدينا مخصص ديون مشكوك فييا بمقدار 12000وىو مساوي لمجموع الديون

المعدومة البالغة  12000إذا يتم اقفال الديون المعدومة بالمخصص ويكون القيد:
مدين
12000

دائن
12000

البيـ ــان
من حـ /مخصص ديون مشكوك فييا
إلى حـ/ديون معدومة

اقفال الديون المعدومة في المخصص
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تشكيل مخصص:

المخصص المطموب تشكيمو= رصيد الزبائن النيائي (الرصيد بعد تخفيض الديون عند الجرد)* المعدل
( 0000 =%0*)0000-100000ويكون القيد:
مدين
0000

دائن
0000

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ/مخصص ديون مشكوك فييا

تشكيل مؤونة(مخصص)ديون مشكوك فييا
( )2بيان األثر عمى الحسابات الختامية:
مدين

دائن

حـ /أ.خ

 0000إلى حـ/مخصص د.م.فييا

الميزانية العمومية

األصول

الخصوم

األصول المتداولة
100000

()0000

المدينين

()-مخصص د.م.فييا
×××

×××

-2الديون المعدومة>( أكبر من) مخصص الديون المشكوك فييا:
في ىذه الحالة نالحظ أن المخصص ال يكفي لتغطية الديون المعدومة لذلك يؤخذ الفرق من حساب أرباح
وخسائر ويكون القيد:
مدين

دائن

البيـ ــان
من مذكورين
حـ /مخصص ديون مشكوك فييا

×××

حـ /أ.خ(بالفرق)

×××
×××

إلى حـ/ديون معدومة

اقفال الديون المعدومة في المخصص وأ.خ
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ومن ثم نشكل مخصص أو مؤونة لمعام القادم من حساب أرباح وخسائر ويكون القيد:
مدين
×××

البيـ ــان

دائن

من حـ /أ.خ

إلى حـ/مخصص ديون مشكوك فييا

×××

تشكيل مؤونة(مخصص)ديون مشكوك فييا
مثال :بفرض في المثال السابق :عمى فرض أن الديون المعدومة خالل العام كانت 10000ل.س.
ظيرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في  2012/12/31كما يمي:
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

اسم الحســاب

100000

المدينون(الزبائن)

11111

ديون معدومة
12000

مخصص ديون مشكوك فييا

وعند الجرد في  12/31تبين ما يمي:
-1أعدم دين عند الجرد بمقدار  0000إلفالس أحد الزبائن.

-2يراد تكوين مخصص ديون مشكوك فييا لمعام القادم بمعدل  %0من رصيد الزبائن.

المطموب:

-1اثبات قيود التسوية واإلقفال الالزمة.
-2بيان األثر عمى الحسابات الختامية والميزانية العمومية( قائمة المركز المالي).

الحــل:)1( :

أ-اثبات الديون المعدومة بنياية العام:

مدين
0000

دائن

0000

البيـ ــان
من حـ /الديون المعدومة

إلى حـ/المدينين(الزبائن)

اثبات الديون المعدومة
ب-اجمالي الديون المعدومة= 10000خالل العام 0000+عند الجرد=10000
ت-لدينا مخصص ديون مشكوك فييا12000
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نالحظ أن لدينا مخصص ديون مشكوك فييا بمقدار 12000وىو ال يكفي إلقفال مجموع الديون
المعدومة البالغة  ،10000إذاً يتم اقفال الديون المعدومة بالمخصص والفرق يؤخذ من حساب

أرباح وخسائر ويكون القيد:
دائن

مدين

البيـ ــان
من مذكورين
حـ /مخصص ديون مشكوك فييا

12000

حـ /أ.خ(بالفرق)

3000

10000

إلى حـ/ديون معدومة

اقفال الديون المعدومة

تشكيل مخصص:
المخصص المطموب تشكيمو= رصيد الزبائن النيائي (الرصيد بعد تخفيض الديون عند الجرد)× المعدل
( 0000 =%0×)0000-100000ويكون القيد:

مدين

دائن

0000

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

0000

إلى حـ/مخصص ديون مشكوك فييا

تشكيل مؤونة(مخصص)ديون مشكوك فييا

( )2بيان األثر عمى الحسابات الختامية:
مدين

دائن

حـ /أ.خ

 3000إلى حـ/ديون معدومة

 0000إلى حـ/مخصص د.م.فييا

الميزانية العمومية

األصول
األصول المتداولة

100000

المدينين

()0000

()-مخصص د.م.فييا
×××

×××
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-3الديون المعدومة<( أقل من) مخصص الديون المشكوك فييا:

في ىذه الحالة نالحظ أن المخصص يكفي لتغطية الديون المعدومة وينتج لدينا فائض بعد اقفال الديون

المعدومة بموجب القيد التالي:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /مخصص ديون مشكوك فييا
إلى حـ/ديون معدومة

اقفال الديون المعدومة في المخصص

التصرف بالفائض من المخصص:
بإمكاننا إعادتو إلى حساب األرباح والخسائر إذا لم يطمب تشكيل مخصص لمعام التالي ولكن باعتبار أننا

نريد تشكيل مخصص لمعام القادم من حساب أرباح وخسائر إذاً نقارن ما بين المخصص المراد تشكيمو

وبين الفائض الموجود لدينا ويكون لدينا االحتماالت التالية:

االحتمال األول :الفائض = المخصص المراد تشكيمو

في ىذه الحالة ال يوجد قيد تشكيل مخصص حيث يظير الفائض من المخصص السابق والذي يساوي
المخصص المراد تشكيمو في الميزانية مطروحاً من حساب المدينين.
االحتمال الثاني :الفائض <( أقل من) المخصص المراد تشكيمو

في ىذه الحالة الفائض من المخصص السابق ال يكفي المخصص المراد تشكيمو وبالتالي نحتاج إلى أخذ
الفرق من حساب أرباح وخسائر ويكون القيد:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ/مخصص ديون مشكوك فييا(بالفرق)

تشكيل مؤونة(مخصص)ديون مشكوك فييا
ويظير المخصص في الميزانية مطروحاً من حساب المدينين.
االحتمال الثالث :الفائض >( أكبر من) المخصص المراد تشكيمو

في ىذه الحالة الفائض من المخصص السابق يزيد عن المخصص المراد تشكيمو وبالتالي نرد(نعيد)

الزيادة إلى حساب أرباح وخسائر ويكون القيد:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /مخصص ديون مشكوك فييا(بالزيادة)
إلى حـ /أ.خ

اعادة مؤونة(مخصص)ديون مشكوك فييا
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وبالتالي تظير الزيادة في الطرف الدائن من حساب أرباح وخسائر ،أما المخصص المراد تشكيمو فيظير
في الميزانية مطروحاً من حساب المدينين.
املعاجلت احملاسبيت للحسم املمنىح مع خمصص احلسم املمنىح:

الحسم الممنوح sales Discountىو الحسم الذي يمنحو البائع لممشتري ،إذا سدد األخير خالل مدة
الحسم ،وباعتبار أن الحسم الممنوح بمثابة مصروف ،إذاً يجب اقفالو في نياية الفترة المالية وىنا نواجو

حالتين:

الحالة األولى :عدم وجود مخصص لمحسم الممنوح في ميزان المراجعة:

في ىذه الحالة يتم اقفال الحسم الممنوح في حسابو المختص (عمماً أنو يمكن اقفال الحسم الممنوح في
حساب المتاجرة عمى اعتبار أنو يرتبط بالبضاعة المباعة لموصول إلى صافي المبيعات ،كما يمكن اقفالو

في حساب أرباح وخسائر عمى اعتبار أنو بمثابة مصروف) ،ويكون القيد:
مدين

دائن

×××

البيـ ــان
من حـ /المتاجرة

×××

إلى حـ /الحسم الممنوح

اقفال الحسم الممنوح في حساب المتاجرة

الحالة الثانية :وجود مخصص لمحسم الممنوح في ميزان المراجعة:
في ىذه الحالة يتم اقفال الحسم الممنوح في مخصص الحسم الممنوح ونواجو ثالثة احتماالت:

االحتمال األول :الحسم الممنوح= مخصص الحسم الممنوح.
يكون القيد:
مدين

دائن

×××

البيـ ــان
من حـ /مخصص الحسم الممنوح

×××

إلى حـ /الحسم الممنوح

اقفال الحسم الممنوح في مخصص الحسم الممنوح

وعندما ُيطمب تشكيل مخصص لمعام القادم بنسبة من الديون الجيدة أو بمبمغ محدد يكون القيد:
البيـ ــان
دائن
مدين
×××

×××

من حـ /أ.خ

إلى حـ /مخصص الحسم الممنوح

تشكيل مخصص لمحسم الممنوح
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مالحظة:
الديون الجيدة= رصيد الزبائن النيائي -مخصص الديون المشكوك فييا(الجديد).

االحتمال الثاني :الحسم الممنوح>(أكبر من) مخصص الحسم الممنوح.
يكون القيد:
مدين

دائن

من مذكورين

×××
×××

البيـ ــان
حـ /مخصص حسم ممنوح

×××

حـ /المتاجرة(بالفرق)

إلى حـ/الحسم الممنوح

اقفال الحسم الممنوح
وعندما ُيطمب تشكيل مخصص لمعام القادم من حساب أرباح وخسائر بنسبة من الديون الجيدة أو بمبمغ
محدد يكون القيد:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ /مخصص الحسم الممنوح

تشكيل مخصص لمحسم الممنوح

االحتمال الثالث :الحسم الممنوح<(أقل من) مخصص الحسم الممنوح.
يكون القيد:
مدين

دائن

×××

البيـ ــان
من حـ /مخصص الحسم الممنوح

×××

إلى حـ /الحسم الممنوح

اقفال الحسم الممنوح في مخصص الحسم الممنوح

وفي ىذه الحالة ينتج فائض من المخصص السابق ويتم مقارنتو مع المخصص المراد تشكيمو كما ىو

الحال في مخصص الديون المشكوك فييا.
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مثـال:
ظيرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في  2012/12/31كما يمي:
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

اسم الحســاب

210000

المدينون(الزبائن)

10000

ديون معدومة
30000

0000

مخصص ديون مشكوك فييا
حسم ممنوح

0000

مخصص حسم ممنوح

وعند الجرد في  12/31تبين ما يمي:

 -1أعدم دين عند الجرد بمقدار  10000إلفالس أحد الزبائن.

 -2يراد تكوين مخصص ديون مشكوك فييا لمعام القادم بمعدل  %0من رصيد الزبائن.
 -3يراد تكوين مخصص حسم ممنوح لمعام القادم بمعدل  %2من الديون الجيدة.
المطموب:

-1اثبات قيود التسوية واإلقفال الالزمة.
-2بيان األثر عمى الحسابات الختامية والميزانية العمومية( قائمة المركز المالي).

الحــل -1 :معالجة الديون المعدومة:

أ-اثبات الديون المعدومة بنياية العام:
دائن

مدين
10000

10000

البيـ ــان
من حـ /الديون المعدومة

إلى حـ/المدينين(الزبائن)

اثبات الديون المعدومة
ب-اجمالي الديون المعدومة= 10000خالل العام 10000+عند الجرد=20000
ت-لدينا مخصص ديون مشكوك فييا30000

نالحظ أن لدينا مخصص ديون مشكوك فييا بمقدار 30000وىو يكفي إلقفال مجموع الديون

المعدومة البالغة  20000إذا يتم اقفال الديون المعدومة بالمخصص وينتج لدينا فائض بمقدار
 0000ويكون القيد:

مدين

دائن

20000

البيـ ــان
حـ /مخصص ديون مشكوك فييا

20000

إلى حـ/ديون معدومة

اقفال الديون المعدومة
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تشكيل مخصص:
المخصص المطموب تشكيمو= رصيد الزبائن النيائي (الرصيد بعد تخفيض الديون عند الجرد)× المعدل
(10000 =%0×)10000-210000

وعمى اعتبار أن لدينا فائض من المخصص السابق  0000إذاً نحتاج لمفرق 0000ويكون القيد:

مدين

دائن

0000

البيـ ــان

من حـ /أ.خ
0000

إلى حـ/مخصص ديون مشكوك فييا

تشكيل مؤونة(مخصص)ديون مشكوك فييا

-2معالجة الحسم الممنوح:
مدين
0000

دائن
0000

البيـ ــان
من حـ /مخصص الحسم الممنوح

إلى حـ /الحسم الممنوح

اقفال الحسم الممنوح في مخصص الحسم الممنوح

تشكيل مخصص حسم ممنوح من الديون الجيدة:

الديون الجيدة= رصيد الزبائن النيائي -مخصص الديون المشكوك فييا× المعدل
ويكون القيد
مدين

دائن

3000

(3000 =%2*)10000-200000
البيـ ــان
من حـ /أ.خ

3000

إلى حـ/مخصص حسم ممنوح

تشكيل مؤونة(مخصص) حسم ممنوح

 -3بيان األثر عمى الحسابات الختامية:
مدين

دائن

حـ /أ.خ

 0000إلى حـ/مخصص د.م.فييا

 3000إلى حـ /مخصص حسم ممنوح
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ويظير حساب الزبائن(المدينين) في الميزانية كما يمي:
الميزانية العمومية

األصول

األصول المتداولة
200000

المدينين

()10000

()-مخصص د.م.فييا

()3000

()-مخصص حسم ممنوح
×××

×××
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