
 

  أعمال نهاية السنة: المجال المفاهيمي األول
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  : تذكير بالمؤونات. 1
 

فالمؤونات هي . ات بالوقائع التي يحتمل حدوثها مما يترتب على المؤسسة تحمل أعباء أو تكاليفتتعلق المؤون
أعباء محتملة تنشأ خالل الدورة المحاسبية الجارية و تدفع في السنة القادمة لذلك يجب حسابها وتسجيلها في 

و . ؤسسة محددة بدقة قدر اإلمكاننهاية الدورة التي نشأت فيها من أجل أن تكون النتيجة المحققة من طرف الم
  .مؤونات تدني قيم األصول  ومؤونات الخسائر و التكاليف: تنقسم المؤونات إلى قسمين

  :قيم األصول ) نقص(مؤونات تدني . 1.1
  :تنقسم مؤونات تدني قيم األصول إلى األنواع التالية

  :أ ـ مؤونات تدني المخزونات
م المحاسبي للمخزونات ، فقد يحصل أن تنخفض قيمة المخزونات أو تُعرف بأنها النقص الناتج عن التقيي

تتعرض للتلف فتكون القيمة الحقيقية لها بتاريخ الجرد أقل من تكلفة شرائها أو تكلفة إنتاجها و في هذه الحالة 
  . تقوم المؤسسة بتكوين مؤونة تدني المخزونات

  :اسبي التالييتم تكوين مؤونة تدني المخزونات باستخدام القيد المح
            
      31/12/N        

    بقيمة التدني  مخصصات استثنائية    699
  بقيمة التدني    مؤونة تدني المخزونات  39  
      )Nمخصص الدورة (    
  

  :مالحظة 
  :يفتح حساب مؤونة لكل نوع من المخزونات مثالً

  .  مؤونة تدني البضائع390البضائع                     
  . عند دراسة االهتالكات29سبة لحساب كما رأينا بالن

  :ب ـ مؤونة تدني السندات 
عندما تصبح القيمة السوقية للسندات أقل من قيمتها االسمية أو سهر شرائها فهذا يعني أن السندات قد انخفضت 

أو (قيمتها و يجب على المؤسسة الحاملة لهذه السندات أن تخصص لها مؤونة بقيمة الفرق بين القيمة االسمية 
 .و القيمة السوقية) سعر الشراء

 
 
 
 
  



 
  :يتم تكوين مؤونة تدني السندات باستخدام القيد المحاسبي التالي

            
      31/12/N        

    بقيمة التدني  مخصصات استثنائية    699
  بقيمة التدني    مؤونة تدني السندات  492  
      )Nمخصص الدورة (    

 
  جـ ـ مؤونة تدني الزبائن

. ية يمرون بها أو بسبب إفالسهمون الزبائن غير مؤكد بسبب مشاكل مالقد يكون تحصيل دي  
  .لمواجهة خطر عدم التحصيل تخصص مؤونة تدني الزبائن بقيمة الدين المشكوك في تحصيلهو

  :يتم تكوين مؤونة تدني المخزونات باستخدام القيد المحاسبي التالي
 
            
      31/12/N       

    مة التدنيبقي  مخصصات استثنائية    699
  بقيمة التدني    مؤونة تدني الزبائن  4970  
      )Nمخصص الدورة (    
  
  :مؤونات الخسائر و التكاليف . 2.1 

تُكّون هذه المؤونات في نهاية الدورة بتاريخ الجرد وتُمثل أمواالً مخصصة لمواجهة وقوع حوادث أو تكاليف 
  :توزع على عدة سنوات  وهي تنقسم إلى 

  :خسائر المحتملة أ ـ مؤونات ال
و هي تمثل تكاليف متوقعة في نهاية الدورة و لكن تحتوي على عنصر عدم التأكد سواٌء فيما يتعلق بمبلغهـا أو                     

  :تاريخ حدوثها، و من بين ما تحتويه
  . النزاعات أو القضايا-
   الضمانات المقّدمة للزبائن-
   خطر الخسارة في الصرف-
   العقوبات و الغرامات الضريبية-

  :يتم تكوين مؤونة الخسائر المحتملة باستخدام القيد المحاسبي التالي
          
      31/12/N       

    بقيمة التكلفة  مخصصات استثنائية    699
  بقيمة التكلفة    مؤونة الخسائر المحتملة  190  
      )Nمخصص الدورة (    



 
  

  :ب  مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات 
ف متوقعة في المستقبل و لكن نظراً لطبيعتها وأهميتها ال يمكن أن تتحملها الدورة تتمثل في تكالي  

المحاسبية التي حدثت فيها و إنما يجب أن توزع على عدة سنوات بدالً من تحميلها على سنة واحدة مثل أعمال 
تقبل عن طريق فدور هذه المؤونة هو مواجهة تكاليف يتوقع حدوثها في المس. الصيانة و الترميم الكبرى

و تعد هذه التكاليف تكاليف عادية أي تدخل . تخصيص مسبق لقيمة هذه التكاليف وتوزيعها على عدة دورات
  .ضمن االستغالل العادي للمؤسسة

 :يتم تكوين مؤونة التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات باستخدام القيد المحاسبي التالي

  
            
      

31/12/N  
      

    مبلغ المؤونة  ت المؤوناتمخصصا    685
  

مؤونة التكاليف الواجب توزيعهـا علـى عـدة           195
  مبلغ المؤونة    سنوات

      )Nمخصص الدورة (    
  

  :مثال توضيحي . 3.1
  :ما يلي" الوفاء  التجارية "  تبين لمحاسب مؤسسة N/31/12عند القيام بعملية الجرد بتاريخ   

  .DA100.000ؤسسة خسارة في الصرف بقيمة  قد تكلف المعملية استيراد من الخارج. 1
 سنوات و ستكلف خزينتها مبلغ 3وضعت المؤسسة خطة شاملة إلعادة تهيئة محالتها ستنفذ بعد . 2

DA7.500.000مما يستدعي األمر تكوين مؤونة .  
ما قيمتها  بينDA30.000 أما المواد واللوازم فتكلفتها DA45.000 قيمتها السوقية DA60.000بضاعة تكلفتها . 3

  .DA25.000الحقيقية فتقدر بـ 
  :وضعية السندات ظهرت كما يلي. 4
  

عدد   نوع السند
  السندات

سعر (القيمة األصلية  السند 
  )الشراء

القيمة السوقية للسند بتاريخ 
31/12/N  

  8.00  1.000  1000  سندات المساهمة
  1.000  1.000  500  سندات التجهيز
  950  1.200  2000  سندات التوظيف

 
 



 
تبين أن أحد الزبائن يمر بأزمة مالية حادة و ال يستطيع أن يسدد كل ما عليه من ديـن و المبلـغ الـذي ال                         . 5

  .DA24.000يستطيع أن يسّدده  يبلغ 
   :العمل المطلوب 

  .ةسجل في اليومية قيود تخصيص المؤونات الالزم
  :الحل 

            
      31/12/N       

    100.000  مخصصات استثنائية    699
  100.000    مؤونات الخسائر المحتملة  190  
      ).Nمخصص الدورة (    
            
      

 
      

    2.500.000  مخصصات المؤونات    685
مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة   195  

  سنوات
  2.500.000  

  7.500.000÷3=2.500.000     
      ).Nمخصص الدورة (    
            
      

//  
      

    20.000  مخصصات استثنائية    699
  15.000    مؤونة تدني البضائع  390  
  5.000    مؤونة تدني المواد و اللوازم  391  
      ) Nمخصص الدورة(    
            
      

//  
      

    700.000  مخصصات استثنائية    699
  200.000    مؤونة تدني سندات المساهمة  4921  
  500.000    توظيفمؤونة تدني سندات ال  4923  
      ) Nمخصص الدورة(    
            
      

//  
      

    24.000  مخصصات استثنائية    699
  24.000    مؤونة تدني الزبائن  4970  
      ) Nمخصص الدورة(    
 
 
 



 
 :مالحظة

بالنسبة لسندات التجهيز ال نكون لها مؤونة ألن قيمتها السوقية تساوي قيمتها االسمية و نفس الشيء يطبق فـي                   
  .كون القيمة السوقية أكبر من القيمة االسميةحالة 

  التسجيل في الحسابات 
699  190  685  

  100.000  2.500.000    
    

195  390  

100.000  
20.000  

700.000  
24.000  

  

  2.500.000    15.000  

      
391  4921  4923  

  5.000  

  

  200.000  

  

  500.000  

        
  4970      
    

  

  24.000        
  
  

  : التسجيل المحاسبي للمؤونات. 2
  

سنركز في هذا الفقرة على حاالت تعديل واستعمال المؤونة باعتبار أن عملية اإلنشاء أو التكوين قد   
  .تم دراستها ضمن برنامج السنة الثانية ثانوي كما أننا ذكّرنا بها باختصار في بداية هذه الوحدة

  :مؤونات تدني المخزونات . 1.2
  :عديل المؤونة أ ـ ت

 لكن التدني بقي محتمل الوقوع فإن المؤونة )N(إذا لم يحدث تدني فعلي للمخزونات في نهاية الدورة   
 كانت غير كافية أو بإنقاصها إذا كانت ُمبالغ ُيعاد النظر فيها، إما بزيادتها إذا ) N-1(المكونة في نهاية الدورة 

  .بررة فإنه يتم إلغاؤها تماماً أي استرجاعهاأما إذا تبين أنها بال هدف و غير م. فيها
 
 
 
  



 
  :زيادة المؤونة:  الحالة األولى
وبمعدل أكبر مما قدرته المؤسسة ) N(إذا بقي احتمال حدوث التدني في قيمة المخزونات في الدورة  
لرفع من ففي هذه الحالة يجب زيادة مقدار المؤونة بمقدار الزيادة في التدني المحتمل أي ا) N-1(في الدورة 

  . مبلغ المؤونة ليصبح مساوياً للتدني المحتمل
  .و لزيادة مقدار المؤونة نجري نفس قيد تكوينها

  :مثال توضيحي
 في حين DA55.000 تبين أن القيمة السوقية للمنتجات التامة هي N/31/12عند إجراء الجرد بتاريخ   

  .DA3.000 بمقدار )N-1( الدورة وقد كونت لها  مؤونة في نهايةDA63.000تكلفة إنتاجها بلغت 
  . سجل في اليومية القيود المناسبة:العمل المطلوب 

  :الحل
  12.000DA = 55.000 - 63.000: ـ مقدار التدني المحتمل 

  DA 9.000 = 3.000 - 12.000: ـ  مقدار المؤونة الواجب زيادتها 
            
      31/12/N       

    9.000  مخصصات استثنائية    699
  9.000    نات تدني البضائعمؤو  390  
      )Nزيادة المخصص في الدورة (    
 التسجيل في الحسابات 

699  390  
9.000    

  
 9.000  



 
  :إنقاص أو إلغاء المؤونة : الحالة الثانية
أن التدني أصبح غير متوقع أو غير محتمل الوقوع أو أن قيمته أقّل ) N(إذا تبين في نهاية الدورة   

 :آخر الجرد ففي هذه الحالة يجب إلغاء أو إنقاص المؤونة بالقيد المحاسبي التاليمما هو مقدراًً في 

  
            
      

31/12/N 
      

    ××××  مؤونات تدني المخزونات    39
  ××××    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      )Nإنقاص أو إلغاء المخصص في الدورة (    

  : مثال توضيحي
  .DA 62.000 هو (N)ق أن القيمة السوقية للبضائع في نهاية الدورة إذا فرضنا في المثال الساب  

  DA 1.000 = 62.000 - 63.000: ـ مقدار التدني المحتمل 
  DA 2.000 - = 3.000 - 1.000:   مقدار المؤونة الواجب إنقاصها -

  :التسجيل في اليومية  
            
      

31/12/N 
      

    2.000  مؤونات تدني البضائع    390
  2.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      )Nإنقاص المخصص في الدورة (    
 التسجيل في الحسابات 

390  796  
2.000  9.000  

  
 2.000  

  
  :ب ـ استعمال المؤونة 

يتم استعمال مؤونة تدني المخزونات عند حدوث التدني فعلياً أي عند بيع البضائع مثالً بأقل من تكلفة   
 المنتجات التامة بأقل من تكلفة إنتاجها أو كذلك عدم استطاعة المؤسسة إصالح الجزء التالف أو شرائها أو بيع

  .يكون التسجيل المحاسبي لعملية استعمال مؤونة تدني المخزونات بنفس قيد اإللغاء. بيعه
  
  



 
  :مثال توضيحي 

زون المواد و اللوازم تكلفته تبين أن هناك تلف في مخ) N(عند القيام بالجرد المادي في نهاية الدورة   
تبين أن الجزء التالف ال يمكن إصالحه و لكن بيع هذا ) N+1(و عند الجرد في نهاية الدورة  . DA6.000بلغت 

  . N+1/20/12 نقداً بتاريخ DA1.000المخزون من المواد واللوازم بمبلغ 
   : العمل المطلوب

  ).N+1(الدورة و ) N(سجل قيود الجرد المناسبة في نهاية الدورة 
  :الحل

  ):N(ـ التسجيل في اليومية في نهاية الدورة 
      
  31/12/N   

    

    6.000  مخصصات استثنائية    699
  6.000    ممؤونات تدني المواد و اللواز  391  
      )Nمخصص الدورة (    
  

  ) :N+1( في نهاية الدورة لتسجيل في اليوميةـ ا
  
          
      

31/12/N+1  
      

    6.000  ونات تدني المواد و اللوازممؤ    391
  6.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      )N+1استعمال المخصص في الدورة (    
  

 التسجيل في الحسابات 
391  796  

6.000  6.000  
  

 6.000  

  
  

  :التسجيل المحاسبي لعملية الجرد المادي : جـ ـ حاالت خاصة
ات و يتبين أن هناك اختالفاً بين كمية الجرد المادي و الكمية المسجلة محاسبياً              عند إجراء الجرد المادي للمخزون    

  :نجري القيود التالية) سواء بالزيادة أو بالنقصان(



 
 ):فائض(عند معاينة الزيادة في المخزونات  

 
            
      31/12/N       
    ××××  حساب المخزون المعني    3×
  ××××    نواتج استثنائية  798  
      ) الفائض في الجرد الماديتسجيل(    

  
 ):عجز(عند معاينة النقص في المخزونات  

إذا أعطت عملية الجرد المادي نقصاً في المخزونات مثالً بسبب تلف و لم تكن لهذا النقص مؤونة من قبل                   
  :نسجل الخسارة مباشرة كما يلي

            
      31/12/N       

    ××××   تكاليف استثنائية    698
  ××××    زون المعنيحساب المخ  3×  
      )تسجيل العجز في الجرد المادي(    

 
  :مؤونات تدني السندات. 2.2

  :أ ـ تعديل المؤونة
 و ذلك إما بزيادتها أو (N-1)يتم مراجعة المؤونة المكونة في نهاية الدورة ) N(في نهاية الدورة   

  .إنقاصها أو إلغائها تماماً وذلك حسب حالة التدني المتوقع عند الجرد
  :زيادة المؤونة: الحالة األولى 

  .زيادة مقدار مؤونة تدني السندات يكون بنفس قيد التكوين  
  :مثال توضيحي 

كونت ) N-1(، و في نهاية الدورة DA120.000 سند مساهمة اشترتها بـ 150" األنوار " تملك مؤسسة    
   .DA110.000ية لهذه السندات بلغت تبين أن القيمة الحقيق) N(و في نهاية الدورة . DA7.500لها مؤونة بـ 
  :العمل المطلوب

  ).N(سجل قيود الجرد المناسبة في نهاية الدورة 
  :الحل

  :كان) N( التدني في نهاية الدورة -
120.000 – 110.000 = 10.000 DA  

  DA 2.500 = 7.500 – 10.000 مقدار الزيادة في المؤونة -

  



 
  :اليومية التسجيل في  

            
      

31/12/N 
      

    2.500  مخصصات استثنائية    699
  2.500    مؤونات تدني سندات المساهمة  4921  
      )Nزيادة المخصص للدورة (    

 
 :التسجيل في الحسابات  

699  4921  
2.500    

  
 2.500  

  
  :إنقاص المؤونة أو إلغاؤها : الحالة الثانية

 االسمية أو سعر شرائها فإن المؤونة المكونة     إذا ارتفعت قيمة السندات و أصبحت تساوي أو تفوق قيمتها
  . سابقاً تصبح بال هدف أو مبرر  و يجب إلغاؤها

أما إذا كان التدني أقل مما كان متوقعاً فيجب إنقاص المؤونة و إلنقاص أو إلغاء المؤونة نسجل القيد المحاسبي 
  : التالي

  
            
      31/12/N       

     الملغىالمبلغ  مؤونات تدني السندات    492
  المبلغ الملغى    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      )Nإنقاص أو إلغاء المخصص في الدورة (    

  
  :ب ـ استعمال المؤونة 

وينتج عن العملية ناتجاً ُيسجل في . يتم استعمال مؤونة تدني السندات عند التنازل عن هذه األخيرة  
.  األخرى المتنازل عنها و في الطرف المدين من حساب البنك نواتج األصول793الطرف الدائن من حساب 

كما ينتج عن عملية التنازل خروج للسندات من ملكية المؤسسة و بالتالي يجب تسجيل قيود التنازل من أجل 
مؤونة تدني السندات و تسجل تكلفة هذه  492× حساب السندات المعني و  42×ترصيد الحسابات المعنية و هي 

  . قيمة عناصر األصول األخرى المتنازل عنها693ي حساب السندات ف
  
  



 
  :مالحظة 

  .في كل الحاالت التي نعرضها) TVA( ال تخضع األسهم و السندات المباعة للرسم على القيمة المضافة 
  ) :1(مثال توضيحي

حـد كمـا     للسهم الوا  DA1.000 سهم بقيمة    700" االستثمار و التوظيف    "  اشترت مؤسسة    N/10/03 بتاريخ   -
  .55566 للسهم وقد تم التسديد بواسطة شيك بنكي رقم DA50تحملت مصاريف بـ 

   .DA960 أصبحت قيمة السهم في السوق N/31/12 بتاريخ -
 للسهم الواحد عـن طريـق       DA980 قامت المؤسسة ببيع كل األسهم التي اشترتها بقيمة          N+1/08/2 بتاريخ   -

  .البنك
  :العمل المطلوب 

  ).N+1(و الدورة ) (Nية القيود المناسبة و المتعلقة بالدورة   سجل في اليوم
  :الحل 

  ):N(ـ التسجيل المحاسبي في الدورة
 700.000DA=1000×700: ـ القيمة االسمية لألسهم 

  DA35.000 = 50 × 700:ـ مصاريف شراء السهم
  

    
      

  
  10/03/N 

  
    

    700.000  سندات المساهمة    421
    35.000  سنداتمصاريف شراء ال    656

  735.000    البنك  485  
 للسهم شيك DA 1000 سهم بـ 700شراء (    

  ).55566رقم
    

        
      31/12/N   

    

    28.000  مخصصات استثنائية     699
  28.000    مؤونات تدني سندات المساهمة  4921  
 Nمخصص الدورة(    

(1000 960) 700 28.000.(  
    

  
  
 



 
  في الحساباتالتسجيل 
  

421  656  485  
700.000    35.000   

  
×××××× 735.000  

  
    

4921  699  
  28.000  

  

  
28.000   

  
  ) :N+1(ـ التسجيل المحاسبي في الدورة

  DA686.000 = 980 × 700: ـ سعر التنازل 
  =DA672.000:  المؤونة–القيمة االسمية  = (N)ـ القيمة المحاسبية الصافية للسهم  في نهاية الدورة

28.000 – 700.000  
     
      08/02/1+N   

    

    686.000  البنك    485
نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل   793  

  686.000    عنها
      ). للسهمDA980 سهم بـ 700التنازل عن (    
        
      31/12/N   

    

    28.000  مؤونات تدني السندات    4921
    672.000  ل عنهاقيمة عناصر األصول األخرى المتناز    693

  700.000    سندات المساهمة  421  
      ).ترصيد الحسابات(    

 
 :التسجيل في الحسابات  

485  793  
686.000    686.000  

  

  

  

4921  

  

693  

  

421  



 

28.000 28.000  372.000    700.000 700.000 

  
  

  ) :2(مثال توضيحي
  :31/12/2005الية إلحدى المؤسسات بتاريخ لدينا المعلومات التالية عن محفظة األوراق الم

  . للسند الواحدDA 1.000 سند توظيف بـ 100 -
  .DA 700 القيمة السوقية للسند 31/12/2005 بتاريخ -
  . للسند الواحد عن طريق البنكDA 800 سند بقيمة 70 تم التنازل عن 05/01/2006 بتاريخ -
  . للسندDA800 هي 2006وراق المالية  في نهاية  القيمة السوقية للسندات الباقية في محفظة األ-

  :العمل المطلوب 
  2005 تكوين المؤونة في نهاية سنة -
  .2006 تسجيل القيود المناسبة في سنة -

  :الحل 
   :2005ـ تكوين المؤونة في نهاية سنة 

  DA100.000 = 1.000 × 100:  القيمة االسمية -
  DA70.000 = 700 × 100:  القيمة السوقية -

  DA30.000 = 70.000 – 100.000: مقدار المؤونة 
            
      

31/12/2005  
      

    30.000  مخصصات استثنائية    699
  30.000    مؤونات تدني سندات التوظيف  4923  
      ).مخصص الدورة(    

 
 :التسجيل في الحسابات  

699  4923  
30.000    

  
 30.000  

  
  
  
  



 
   :2006ـ تسجيل القيود المناسبة في سنة 

 ) : سند70(معالجة السندات المتنازل عنها  

  DA70.000 = 1.000 × 70:  القيمة االسمية -
  DA49.000 = 700 × 70: 31/12/2005 القيمة السوقية بتاريخ -

  :و بذلك يكون مقدار المؤونة المخصصة للسندات المتنازل عنها
DA21.000 = 49.000 – 70.000  

  DA56.000 = 800 × 70: 05/01/2006سعر التنازل في  -
 ) : سند30(معالجة السندات المتبقية  

  DA30.000 = 1.000 × 30:  القيمة االسمية -
  DA 21.000 = 700 × 30: 31/12/2005 القيمة السوقية بتاريخ -

  :و بذلك يكون  مقدار المؤونة المخصصة للسندات الباقية
DA9.000 = 21.000 – 30.000  

  DA27.000 = 900 × 30  :31/12/2006 القيمة السوقية بتاريخ -
  DA3.000 = 27.000 – 30.000:  مقدار الخسارة -

 = DA6.000نالحظ أن المؤونة المخصصة أكبر من قيمة الخسارة و عليه يتم استرجاع  الفرق المقدر بـ 
3.000 – 9.000  

     
      05/01/2006   

    

    56.000  البنك    485
  56.000    متنازل عنهانواتج عناصر األصول األخرى ال  793  
      ). للسهمDA800 سهم بـ 70التنازل عن (    
        
      31/12/2006   

    

    27.000  مؤونات تدني سندات التوظيف    4923
    49.000  قيمة عناصر األصول األخرى المتنازل عنها    693

  70.000    سندات التوظيف  423  
      ).ترصيد حسابات السندات المباعة(    
        
      

31/12/2006 
  

    

    6.000  مؤونات تدني سندات التوظيف    4923



 
  6.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      ).إنقاص مؤونة السندات المتبقية(    

  
  :التسجيل في الحسابات  

485  793  
56.000     56.000  

    
4923  693  

49.000   21.000  
6.000  

  3.000رد 

30.000  
  

  

  

 
423  796  

100.000  70.000  
   رم30.000

  
  6.000  

  :جـ ـ حالة خاصة 
  :إذا لم تخصص مؤونة تدني السندات و تم التنازل عنها يكون التسجيل المحاسبي كما يلي 

   
    
      08/02/1+N   

    

    سعر التنازل  البنك    485
نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل   793  

  سعر التنازل    عنها
      ). عن السنداتالتنازل(    
        
      31/12/N   

    

    القيمة األصلية  قيمة عناصر األصول األخرى المتنازل عنها    693
  القيمة األصلية    )المساهمة أو التوظيف(سندات   42×  
      ).ترصيد الحسابات(    

  
  
  



 
  :مؤونات تدني الزبائن . 3.2

  :أ ـ تعديل المؤونة 
 الزبائن المشكوك في تحصيل دينهم والذين خضعوا لعملية  أن(N)إذا اتضح في نهاية الدورة   

تخصيص مؤونة ال يزالُون غير قادرين على تسديد المستحق عليهم وجب إعادة النظر في المؤونة المكّونة لكل 
واحد منهم  و ذلك إما بزيادتها أو إنقاصها أو إلغائها كلية و ذلك  و إذا تحسنت حالة أحدهم و أصبح قادراً على 

  . فالمؤونة المكونة له في هذه الحالة تصبح بال مبرر و يجب استرجاعها كليةً. لتسديدا
  :زيادة المؤونة : الحالة األولى

  .التسجيل المحاسبي لزيادة مؤونة تدني الزبائن تكون بنفس قيد التكوين
  :إنقاص أو إلغاء المؤونة : الحالة الثانية 

  :يد التاليإلنقاص أو إلغاء المؤونة يتم تسجيل الق
    
      31/12/N   

    

المبلغ   مؤونات تدني الزبائن    4970
    الملغى

المبلغ     استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
  الملغى

      ).Nإنقاص أو إلغاء المخصص في الدورة (    
  

  :مثال توضيحي 
  :لتالية  النتائج اN /31/12بتاريخ " أحمد و شركاؤه"أعطت عملية جرد الزبائن في مؤسسة 

اسم 
  الزبون

قيمة 
  الدين

المؤونة المكونة بتاريخ 
31/12/N-1  المالحظة  

 مـن قيمـة   %80زيادة المؤونة لتصل إلى       3.000  10.000  كمال
  .الدين

  . من قيمة الدين%20تخفيض المؤونة إلى   10.000  15.000  عمر
  .المؤونة بال مبرر  1.000  18.000  سمير

  .ة قيود الجرد المناسبة سجل في اليومي:العمل المطلوب
  :الحل 

  " :كمال "  مقدار الزيادة في مؤونة الزبون -
80(10.000 ) 3.000 5.000

100
DA  

  
  



 
  " :عمر "  مقدار تخفيض مؤونة الزبون -

20(15.000 ) 10.000 7.000
100

DA  

  .  تسترجع كليةDA1.000ً" سمير "  مؤونة الزبون -
     
      31/12/N   

    

    5.000  ئيةمخصصات استثنا    699
  5.000    مؤونات تدني الزبائن  4970  
      ").كمال"زيادة مؤونة الزبون (    
        
         

    

    8.000  مؤونات تدني الزبائن    4970
  8.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      ).1000+7000: إنقاص و استرجاع المؤونة عمر وسمير(    

 
  :(N)ة التسجيل في الحسابات في الدور 
  

699  4970  
5.000   

  

796  

8.000 3.000  
10.000  
1.000  

  
5.000  

  8.000  

  

    

  
  :ب ـ استعمال المؤونة 

يتم استعمال مؤونة  تدني الزبائن في حالة قيام الزبون المشكوك فيه بتسديد المستحق عليه إما كلياً أو   
ح دينه في هذه الحالة ديناً معدوماً ، تُسترجع مؤونته إذا كونت أما إذا لم يستطع تسديد الدين نهائياً فيصب. جزئياً

  .له مؤونة من قبل و ُيعد هذا بمثابة استعمال للمؤونة
  :عند استعمال مؤونة تدني الزبائن نكون أمام ثالثة حاالت شائعة

  
  

-Nدورة 



 
  

   : كل الدين أو كل الرصيد الباقيتسديد الزبون ل): 1(ـ الحالة 
  .يتم في هذه الحالة استرجاع كل المؤونة  

  
    
    التسديدتاريخ      

    

   بالمبلغ المسدد  النقديات    48
  470  

    
  الزبائن
ترصـيد   ( الباقي  الدين أو الرصيد    كل تسديد

  )الزبائنحساب 
  

 بالمبلغ المسدد

        
      31/12/N   

    

4970  
بمبلغ المؤونة   مؤونات تدني الزبائن  

    كامالً
  796  

بمبلغ المؤونة     استرجاع تكاليف السنوات السابقة
  كامال

     ) حساب المؤونةترصيد(    
  

  :  الباقي  الرصيد من  أقل من الدين أوالمسدد من طرف الزبونالمبلغ  ):2(ـ الحالة 
  .في هذه الحالة يسدد الزبون جزءاً فقط من دينه والباقي يعتبر ديناً معدوماً

  
    
    التسديدتاريخ      

    

   بالمبلغ المسدد  النقديات    48
 بالمبلغ المسدد    الزبائن  470  
  الرصـيد   جـزء مـن     الدين أو   جزء من  تسديد(    

       ).الباقي
      

31/12/N 

  
  
  
  
  
  
  

    



 
  

694  
بالمبلغ غير   ديون معدومة  

    المسدد
  470  
    

  الزبائن
    ).الزبائنترصيد حساب (

بالمبلغ غير 
  المسدد

        
      31/12/N   

    

    بمبلغ المؤونة  مؤونات تدني الزبائن    4970
  بمبلغ المؤونة    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
     ) حساب المؤونةترصيد(    
  

  :  )3(ـ الحالة 
ر  و غياً معدوماًدين دينه أو الرصيد الباقي من الدين فيعتبريستطيع أن يسدد المستحق عليه نهائياً الزبون ال      

  ).اإلفالس مثالًإشهار حالة (قابل للتحصيل 
  
    
      31/12/N   

    

   بمبلغ الدين   ديون معدومة    694
  470  

    
  الزبائن

    )الزبائنترصيد حساب  (
 بمبلغ الدين

        
      31/12/N   

    

    بمبلغ المؤونة  مؤونات تدني الزبائن    4970
بلغ بم    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  

  المؤونة
     ) حساب المؤونةترصيد(    
  

  :مالحظة 
الذين لم تخصص لهم مؤونة من قبل فإننا نسجل فقط قيد ) الديون المعدومة(     في حالة الزبائن الميؤوس منهم 

  .الديون المعدومة
 
  
  



 
  : مثال توضيحي

  :ما يليك" ألبان الغرب " في مؤسسة ) N/31/12(    تظهر وضعية الزبائن بتاريخ الجرد 

المؤونة بتاريخ   قيمة الدين  اسم الزبون
31/12/N-1  مالحظات  

  N/05/01سدد كل دينه بتاريخ   8.000  20.000  عبد القدر
 والباقي غير قابـل     DA25.000سدد فقط مبلغ      15.000  30.000  سلمان

  .للتحصيل
  ً.دين غير قابيل للتحصيل نهائيا  13.000  13.000  سهيل

  ).دين معدوم (دلترصيل  ال شيء  10.000  مصطفى
  

   :العمل المطلوب 
 N/31/12سجل في اليومية قيود التسوية المناسبة بتاريخ 

  :الحل
     
      31/12/N   

    

    8.000  مؤونات تدني الزبائن    4970
  8.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      ).إلغاء مؤونة الزبون عبد القادر(    
        
         

    

    5.000  ديون معدومة    694
  5.000    الزبائن  470  
      )ترصيد حساب الزبون سلمان(    
        
      

 
  

    

    15.000  مؤونات تدني الزبائن    4970
  15.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      ).استعمال المؤونة الخاصة بسلمان(    
         
         

    

    13.000  ديون معدومة    694
  13.000    الزبائن  470  
      ).ترصيد حساب الزبون سهيل(    
        
         

    



 
    13.000  مؤونات تدني الزبائن    4970

  13.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      ).استعمال المؤونة(    
        
      

 
  

    

    10.000  ديون معدومة    694
  10.000    الزبائن  470  
      ) فىترصيد حساب الزبون مصط(    
  

 :التسجيل في الحسابات  
  

4970    796  

8.000  
15.000  
13.000  

8.000  
15.000  
13.000  

36.000  
  رد

8.000  
15.000  
13.000  

36.000  36.000  

  

36.000  36.000  

  
  

694  470  
5.000  

13.000  
10.000  

  20.000   رم28.000
30.000  
13.000  
10.000  

20.000  
25.000  
5.000  

13.000  
10.000  

28.000  28.000  

  

73.000  73.000  
  

  :مؤونة الخسائر المحتملة . 4.2
  :أ ـ تعديل المؤونة 

فمقدار المؤونات يتغير حسب درجة تقييم .     في نهاية الدورة يمكن زيادة أو إنقاص أو إلغاء المؤونات المكونة
  .الخطر المحتمل الوقوع و ما يترتب عنه من خسارة أو تكلفة تتحملها المؤسسة

  :زيادة المؤونة : الة األولىالح
  .التسجيل المحاسبي لزيادة مؤونة الخسائر المحتملة تكون بنفس قيد التكوين



 
  :إنقاص أو إلغاء المؤونة: الحالة الثانية

  :يتم إنقاص أو إلغاء المؤونة بتسجيل القيد المحاسبي التالي
  

    
      31/12/N   

    

المبلغ   مؤونات الخسائر المحتملة    190
    لغىالم

المبلغ     استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
  الملغى

      ).Nإنقاص أو إلغاء المخصص في الدورة (    
  

  :ب ـ استعمال المؤونة 
عند حدوث الخطر فإن مقدار الخسارة و ما تتحمله المؤسسة من تكلفة ُيصبح معلوماً و يـسجل فـي     

، بحيث إذا كانت التكلفة     190ؤونة بأن  يرصد حساب      وعندئذ تستعمل الم  ). 6الصنف(حساب العبء الخاص به     
 تحويل تكاليف اإلنتاج  لترصيده  أما إذا كانـت           75فنستخدم عندئذ حساب    ) 62 إلى   60(متعلقة بالحسابات من    
  . تحويل تكاليف االستغالل78فنستخدم  لترصيده حساب ) 68 إلى 63(متعلقة بالحسابات من 

  
    
      31/12/N   

    

مبلغ   نات الخسائر المحتملةمؤو    190
    المؤونة

مبلغ     ت ت االستغالل/ تحويل تكاليف اإلنتاج  75/78  
  المؤونة

      )ترصيد حساب المؤونة(    
  

  :مثال توضيحي 
 و ذلك DA5.500مؤونة بـ " النجم الذهبي " عقب نزاع قضائي مع أحد الزبائن كونت مؤسسة 

 DA6.000ت المؤسسة القضية و دفعت تعويضاً للزبون بقيمة   خسر(N)و خالل الدورة . N-1/31/12بتاريخ 
  .68887بشيك بنكي رقم 
  (N) سجل القيود المناسبة في الدورة :العمل المطلوب 

  
  
  



 
  :الحل

      
   خالل الدورة      

    

   6.000  تكاليف استثنائية    698
  485  

    
  البنك

    )68887دفع التعويض بشيك رقم (
6.000 

        
      31/12/N   

    

    5.500  مؤونات الخسائر المحتملة    190
  5.500    تحويل تكاليف اإلنتاج  75  
     ) حساب المؤونةترصيد(    

 
 

 :التسجيل في الحسابات  
  

698  485  
6.000    ××××× 6.000  

  
  

190  75  
5.500  5.500   5.500  

  

  

  
  : مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات 5.2
  : ـ تعديل المؤونة أ

يتم في نهاية كل دورة تعديل مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات و ذلك بمراجعـة                 
  .قيمة التكاليف التي ستتحملها المؤسسة مستقبالً

  :زيادة المؤونة : الحالة األولى
  .إذا تقرر زيادة المؤونة نسجل نفس قيد التكوين بمبلغ الزيادة

  :إنقاص أو إلغاء المؤونة : الحالة الثانية
  :يتم إنقاص أو إلغاء مؤونة التكاليف بالقيد المحاسبي التالي

  
  



 
    
      31/12/N   

    

    ×××  مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات    195
  ×××    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
    

  )إنقاص أو إلغاء المؤونة(
    

  
  :ب ـ استعمال المؤونة 

يتم استعمال مؤونة التكاليف عند حدوث هذه األخيرة فعليا أي قيام المؤسسة باإلصـالحات مـثالً و                 
  .تحملت تكلفتها

  :عند حدوث التكاليف نكون أمام ثالثة حاالت هي
  . مبلغ المؤونة المكونة يساوي مبلغ التكلفة-
  . مبلغ المؤونة المكونة يقل عن مبلغ التكلفة-
  .نة يزيد عن مبلغ التكلفة مبلغ المؤونة المكو-

  
  :مالحظة 

 تحويل تكاليف 75نستخدم عند استعمال المؤونة حساب ) 62 إلى 60(    إذا كانت التكلفة متعلقة بالحسابات من 
  . تحويل تكاليف االستغالل78فنستخدم حساب ) 68 إلى 63(اإلنتاج، أما إذا كانت متعلقة بالحسابات من 

  فةالتكل= المؤونة ): 1(الحالة
  :    يمر التسجيل المحاسبي بمرحلتين

األعباء في الجانب المدين ) 6( تسجيل التكاليف عند حدوثها في حساباتها المعنية من المجموعة السادسة :أوالً
  .بجعل أحد حسابات النقديات أو الديون دائناً

  : استعمال المؤونة لتغطية التكلفة باستخدام القيد التالي:ثانياً
    
      31/12/N   

    

بمبلغ   مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات    195
    المؤونة

بمبلغ     ت ت االستغالل/تحويل تكاليف اإلنتاج   75/78  
  المؤونة

      )ترصيد حساب المؤونة(    
  
  
  



 
  :المؤونة أقل من التكلفة ): 2(الحالة

  :    يمر التسجيل المحاسبي بمرحلتين
التكاليف بجعل أحد حسابات ) 6(اليف في تاريخ حدوثها في حساباتها المعنية من المجموعة  يتم تسجيل التك:أوالً

  .النقديات أو الديون دائناً
التكلفة = الفرق ( استعمال المؤونة لتغطية جزء فقط من التكلفة و الفرق يعبر عن تكاليف السنوات السابقة :ثانياً

  :و يكون القيد كما يلي)  المؤونة–
    
      31/12/N   

    

بمبلغ   ع س/مؤونات ت الواجب توزيعها    195
    المؤونة

    بالفرق  تكاليف السنوات المالية السابقة    696
بمبلغ     ت ت االستغالل/تحويل تكاليف اإلنتاج  75/78  

  المؤونة
      )ترصيد حساب المؤونة(    
  

  :المؤونة أكبر من التكلفة ): 3(الحالة
  :مرحلتين     يمر التسجيل المحاسبي ب

األعباء في الجانب المدين بجعل     ) 6( تسجيل التكاليف في تاريخ حدوثها في حساباتها المعنية من المجموعة            :أوالً
  .أحد حسابات النقديات أو الديون دائناً

  
خدام باست)  التكلفة –المؤونة  = الفرق( استعمال المؤونة لتغطية التكلفة و استرجاع الجزء الزائد عن التكلفة            :ثانياً

  :القيد التالي 
    
      31/12/N   

    

مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة     195
  سنوات

بمبلغ 
    المؤونة

  بالتكلفة    ت ت االستغالل/تحويل تكاليف اإلنتاج  75/78  
  بالفرق    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      )ترصيد حساب المؤونة(    
  
  
  



 
  :مثال توضيحي 

بإجراء ترميمات ضخمة و من أجل مواجهة هذه التكاليف تخصص كل سنة " التأثيث العصري " سة تقوم مؤس
  . سنوات و تنطلق في إجراء الترميمات في بداية السنة الرابعة3لمدة . DA500.000مؤونة تكاليف بمبلغ 

  : انتهت من الترميمات و لم تسدد مبلغها بعد و قد كلفتهاN+3/12/2بتاريخ 
 . DA 1.500.000 ):1(الحالة 

  .DA 1.800.000): 2(الحالة  
 .DA 1.300.000): 3(الحالة  

  :العمل المطلوب 
  .تسجيل القيود المناسبة في كل حالة

  :الحل 
  DA 1.500.000 = 3 × 500.000: ـ مقدار المؤونة 

  التكلفة= المؤونة ): 1(الحالة
      
      12/02/N+3   

    

   1.500.000  صيانة و إصالحات    622
  562  

    
  دائنو الخدمات

    ....)فاتورة رقم(
1.500.000 

        
      31/12/N+3   

    

195  
مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على   

  عدة سنوات
1.500.000  

  

  1.500.000    تحويل تكاليف اإلنتاج  75  
     ) حساب المؤونةترصيد(    

  
  
  
  
  
  
 



 
 :التسجيل في الحسابات  

  
622  562  

1.500.000     1.500.000  

  
  

195  75  
1.500.000  1.500.000   1.500.000  

  

  

  
  

  المؤونة أقل من التكلفة): 2(الحالة
  300.000 = 1.500.000 – 1.800.000= الفرق 

      
      12/02/N+3   

    

   1.800.000  صيانة و إصالحات    622
  562  

    
  دائنو الخدمات

    ....)فاتورة رقم(
1.800.000 

        
      31/12/N+3   

    

195  
مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على   

  عدة سنوات
1.500.000  

  

    300.000  تكاليف السنوات المالية السابقة    696
  1.800.000    تحويل تكاليف اإلنتاج  75  
     ) حساب المؤونةترصيد(    

  
  
  
  
  
 



 
 :التسجيل في الحسابات  

622  562  
1.800.000     1.800.000  

    

195  75  
1.500.000  1.500.000   1.800.000  

  

  

  

696  

  

300.000        
    

    
        

  

  

  
  المؤونة أكبر من التكلفة): 3(الحالة
  200.000 = 1.300.000 – 1.500.000= الفرق

      
      12/02/N+3   

    

   1.300.000  صيانة و إصالحات    622
  562  

    
  دائنو الخدمات

    .)...فاتورة رقم(
1.300.000 

        
      31/12/N+3   

    

195  
مؤونات التكاليف الواجب توزيعها على عدة   

  سنوات
1.500.000  

  

  1.300.000    تحويل تكاليف اإلنتاج  75  
  200.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
     ) حساب المؤونةترصيد(    



 
 :التسجيل في الحسابات  

622  562  
1.300.000     1.300.000  

    

195  

75  

1.500.000  1.500.000   1.300.000  

  

  

796  
      200.000  

  
   



 
  

  : وحلولها أنشطة اإلعالم اآللي. 3
  

   :31/12/2006الجدول التالي مع معلومات عن المؤونات بتاريخ " قصر األلعاب " قدمت لك مؤسسة 
  

 31/12/2006جدول المؤونات بتاريخ  

 المؤونات

قيمة ال التعيين
اإلجمالية

  في 
  بداية 
 السنة

مخصصات
 الدورة

المستعملة 
  خالل 
 الدورة

المسترجعة 
  خالل 
 الدورة

في 
نهاية 
الدورة

القيمة 
الصافية 

 -     10000  - مؤونات الخسائر المحتملة

مؤونات األعباء الواجب توزيعها 
 -     500000 - على عدة سنوات

 -       -المجموع

        

      11000 80000 مؤونات تدني البضائع

      7000 70000 مؤونات تدني سندات المساهمة

      2000 20000 مؤونات تدني سندات التوظيف

      8000 58000 مؤونات تدني الزبائن

       المجموع

       

 -      المجموع الكلي

   
 
 
 
 
 
 



 
  :معلومات إضافية 

تم استعمال نصفها و استرجاع الباقي، كما يجب تكوين مؤونة بمبلغ : ر المحتملة مؤونات الخسائ 
  . دينار15.000

 و DA 200.000 ، كما تم استعمال مبلغ DA 55.000 مؤونات التكاليف تقرر زيادتها  بمبلغ  
   .DA 30.000استرجاع 

  . و عليه يجب استرجاع المؤونةDA 85.000البضائع تقدر قيمتها بـ  
 .DA 3.000 و عليه يجب زيادة المؤونة بمبلغ DA 60.000ات قيمتها الحقيقية السند 

  . و عليه يجب استرجاع المؤونةDA 20.000سندات التوظيف قيمتها الحقيقية  
 .DA 12.000يجب رفع مؤونة الزبائن المشكوك فيهم إلى  

 
  :العمل المطلوب 

  .يغ الحسابية في الخاليا المناسبةباستخدام المجدول اعد رسم الجدول السابق مع كتابة الص .1
 . الجدول بما تستنتجه من المعلومات اإلضافيةءإمال .2

  :مساعدة 
 - المستعملة خالل الدورة -مخصصات الدورة + المؤونات في بداية الدورة =المؤونات في نهاية الدورة 

  .المسترجعة خالل الدورة
  .اية الدورة المؤونات في نه- القيمة اإلجمالية =القيمة الصافية 



 
  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

   :Excelرسم الجدول في المجدول . 1
  



 
  :كتابة الصيغ في الخاليا المناسبة يكون كما في الصورة التالية. 2

 



 
  :الحل النهائي المقترح يظهر كما يلي



 
  

  : أسئلة التقويم الذاتي .4
  

  ) :1(التمرين
  :استخرجنا ما يلي" سليم " د لمؤسسة من ميزان المراجعة قبل الجر

  اسم الحساب  رح  األرصدة
  دائن  مدين

  2.000    مؤونات الخسائر المحتملة  190
  10.500    ع س/مؤونات التكاليف الواجب توزيعها  195
    120.000  بضائع  30

  1.500    مؤونات تدني البضائع  390
    9.000  سندات المساهمة  421

  100    المساهمةمؤونات تدني سندات   4921
    80.000  الزبائن  470

  4.000    مؤونات تدني الزبائن  4970
  :عملية الجرد في نهاية الدورة أعطت المعلومات التالية

 .DA 121.200القيمة السوقية للبضائع بلغت  .1

 .DA 12.000القيمة الحقيقية لسندات المساهمة بلغت  .2

 .ق عليهمالزبائن المشكوك فيهم سددوا خالل السنة كل المستح .3

  DA و زيادة مخصص مؤونة التكاليف بمبلغ DA 500يجب إنقاص مؤونة الخسائر المحتملة بمبلغ  .4
1.500. 

    : العمل المطلوب 
  ".سليم " تسجيل قيود التسوية في دفتر يومية مؤسسة   
  ) :2(التمرين

  :ي استخرجنا ما يل20/12/2006من ميزان المراجعة قبل الجرد إلحدى المؤسسات بتاريخ 
  اسم الحساب  رح  األرصدة

  دائن  مدين
  5.000    مؤونات الخسائر المحتملة  190
  68.000    مؤونات التكاليف الواجب توزيعها  195
    290.400  بضائع  30



 
  10.600    مؤونات تدني البضائع  390
    15.000  المواد و اللوازم   31

  1.000    مؤونات تدني المواد و اللوازم  391
    23.000  ظيفسندات التو  423

  3.000    مؤونات تدني سندات التوظيف  4923
    38.900  الزبائن  470

  18.000    مؤونات تدني الزبائن  4970
  :و بعد القيام بعمليات الجرد حصلت على المعلومات التالية

  .%25يجب تخفيض مؤونة تدني البضائع بـ  .1

 .DA 2.500يجب رفع مؤونة تدني المواد و اللوازم إلى  .2

 من دين زبون مشكوك فيه  تبين أنه سدد خالل الدورة نـصف دينـه و                 %100تدني الزبائن تمثل    مؤونة   .3
 .الباقي ال يمكن تحصيله

 31/12/2005 للسند الواحد و بتـاريخ       DA 230 سند تم حيازتها بسعر      100تتكون سندات التوظيف من      .4
 سنداً من سـندات التوظيـف       50 باعت المؤسسة    15/03/2006 و في    DA200أصبحت القيمة السوقية للسند     

 : للسند الواحد مع العلم أن المحاسب سجل القيد التالي DA 220بقيمة 
 
         
      15/03/2006   

    

    11.000  البنك    485
  11.000    سندات التوظيف  423  

  . للسند الواحدDA 225 بلغ سعر السند في السوق 31/12/2006و في تاريخ 
خصصة لمواجهة نزاع قضائي و قد خسرته المؤسسة و دفعت تعويضاً بقيمـة             مؤونة الخسائر المحتملة م    .5

DA  6.000نقداً و المحاسب لم يسجل أية عملية . 

 و قد خصصت لهـا      DA 65.000 و دفعت فيها مبلغ      2006ترميمات كبرى قامت بها المؤسسة خالل سنة         .6
 .مؤونة لمواجهتها

 . سنوات4 بعد DA 120.000بـ مبنى حالته تتدهور و يجب القيام بإصالحات تقدر  .7

 . أفلس فجأةً و ال يمكن تحصيل قيمتهDA 1.600أحد الزبائن مدين بقيمة  .8

  :العمل المطلوب 
  .إجراء قيود التسوية في نهاية الدورة  



 
  ) :3(التمرين

  : إلحدى المؤسسات أعطيت لك المعلومات التالية2006من أجل تسوية حسابات نهاية سنة 
  :حسابات المخزونات.1

القيمة   نوع المخزون
  اإلجمالية

المؤونة بتاريخ 
  31/12/2006نتيجة الجرد بتاريخ   31/12/2005

  DA 7.000بيعت البضائع بـ   1.400  8.500  البضائع
  )بدون مبرر(مؤونة بال هدف   1.300  9.800  مواد و لوازم
  DA 8.000القيمة السوقية   2.500  10.900  منتجات تامة

  : كما يليحالة السندات تظهر. 2

القيمة   نوع السندات
  اإلجمالية

المؤونة بتاريخ 
  31/12/2006نتيجة الجرد بتاريخ   31/12/2005

  5.000  20.000  سندات المساهمة
 بـشيك   DA18.000تم بيع كل السندات بـ      

  .بنكي
  ).العملية لم تسجل بعد(

  DA 8.000القيمة السوقية   2.000  15.000  سندات التوظيف
 لمواجهة غرامة ضريبية سددتها خالل سنة DA 56.000 كونت المؤسسة مؤونة بـ 2005  في نهاية سنة.3

  .DA 60.000 بقيمة 2006
  :وضعية الزبائن المشكوك فيهم تظهر كما يلي. 4

القيمة   الزبائن
  اإلجمالية

المؤونة 
  31/12/2006المالحظة بتاريخ   31/12/2005

  .سنةسدد المستحق عليه خالل ال  8.000  18.000  مسعود
  .الزبون غير قادر على التسديد نهائياً  6.000  10.000  مراد

   :العمل المطلوب 
  .تسجيل قيود التسوية في اليومية  



 
  

  :أجوبة التقويم الذاتي . 5
  

  ) :1(حل التمرين
   N/31/12قيود التسوية في تاريخ 

    
      )1(   

    
  

  

   1.500  مؤونات تدني البضائع    390
  796  

    
   تكاليف السنوات السابقةاسترجاع من

    )إنقاص المؤونة(
1.500 

        
      )2(   

    

    100  مؤونة تدني سندات التوظيف    4923
  استرجاع من تكاليف السنوات السابقة  796  

    )إنقاص المؤونة(
100  

        
      )3(   

    

    4.000  مؤونة تدني الزبائن    4970
  بقةاسترجاع  تكاليف السنوات السا  796  

    )إنقاص المؤونة(
4.000  

        
  

)4(  
      

    500 مؤونة الخسائر المحتملة    190
  استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  

 )إنقاص المؤونة(
  500  

      
 

)5( 
 

    
    1.500 مخصصات استثنائية    699

  1.500   مؤونة التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات  195  
     )مؤونةزيادة ال(    
  
  
  
  



 
  .31/12/2006قيود التسوية بتاريخ ):2(حل التمرين

    
      )1(   

    
  

  

   2.650  مؤونات تدني البضائع    390
  796  

    
  استرجاع تكاليف السنوات السابقة

  المؤونة إنقاص(
25

10600 2.650
100

DA(  
  

2.650 

        
      )2(   

    

    1.500  مخصصات استثنائية    699
  مؤونة تدني المواد و اللوازم  391  

    )زيادة المخصص(
1.500  

        
      )3(   

    

    9.000  ديون معدومة    694
  9.000    الزبائن  470  

          
  

  
    

    18.000  مؤونة تدني الزبائن    4970
  استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  

    )استعمال المؤونة(
18.000  

        
  

)4(  
      

    11.000 سندات التوظيف    423
  البنك  485  

 )إلغاء القيد الخاطئ(
  11.000  

      
 

// 
 

    
    11.000 البنك    485

  نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل عنها  793  
  ) للسندDA220  سند بـ50التنازل عن (

  11.000  

      
 

// 
 

    
    1.500 مؤونة تدني سندات التوظيف    4923

  



 
 

    9.500 قيمة العناصر األخرى  لألصول المتنازل عنها    693
  سندات التوظيف  423  

  11.500   )  سند50التنازل عن (
        
      //   

    
  

  

   1.250 مؤونة تدني سندات التوظيف    4923
796    

    
  استرجاع تكاليف السنوات السابقة

    )إنقاص المؤونة للسندات الباقية(
1.250 

        
      )5(   

    

    6.000  أجور للغير    625
  الصندوق  478  

    )دفع تعويض بسب خسارة القضية(
6.000  

        
      //   

    

    5.000  مؤونة الخسائر المحتملة    190
  

  استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796
  )استعمال المؤونة(

  
5.000  

          
)6(  

  
    

    68.000  ع س/مؤونة التكاليف الواجب توزيعها    195
  65.000    تحويل تكاليف اإلنتاج  75  
  استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  

    )استعمال المؤونة و استرجاع الباقي(
3.000  

        
  

)7(  
      

    30.000 مخصصات استثنائية    699
  30.000    .ع س/مؤونة ت الواجب توزيعها  195  

      
 

)8( 
 

    
    1.600 ديون معدومة    694

  الزبائن  470  
  )إفالس الزبون(

  1.600  

  
  



 
  31/12/2006قيود التسوية بتاريخ ): 3(حل التمرين

      
 

)1( 
 

    
    1.400 مؤونة تدني البضائع    390
    1.300 مؤونة تدني المواد و اللوازم    391

  2.700    تكاليف السنوات السابقةعاسترجا  796  
     )إنقاص المؤونة(    
        
      //   

    
  

  

   400 مخصصات استثنائية    699
  395  

    
  مؤونة تدني المنتجات التامة

    )المؤونة زيادة(
400 

        
      )2(   

    

    18.000  البنك    485
  نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل عنها  793  

    )عند سندات المساهمة التنازل(
18.000  

        
      //   

    

    5.000  المساهمةمؤونة تدني سندات     4921
    15.000  قيمة عناصر األصول األخرى المتنازل عنها     693

  
  سندات المساهمة  421

  )ترصيد حسابي المؤونة و السندات(
  

20.000  
//          

//  
  

    
    1.000 مخصصات استثنائية    699

  مؤونة تدني سندات التوظيف  4923  
    )زيادة المؤونة(

1.000  

        
  

)3(  
      

    56.000 مؤونة الخسائر المحتملة    190
  56.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      )استعمال المؤونة(    



 
 

      
 

)8( 
 

    
    8.000 مؤونة تدني الزبائن    4970

  8.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      )إلغاء المؤونة للزبون مسعود(    

        
  

//  
  

    

    10.000 ديون معدومة    694
  الزبائن  470  

  
  10.000  

        
  

//  
  

    

    8.000 مؤونة تدني الزبائن    4970
  8.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      )استعمال مؤونة الزبون مراد(    

  


