
 
 الفاتورة العادیة:

:ھي وثیقة محاسبیة تثیت عملیة الشراء أو البیع للسلع والخدمات ، ینشأ بموجبھا حق للمورد على الزبون . تعریف الفاتورة
 الذي یلتزم بالوفاء بھ بتاریخ معین.

 .تقید الفاتورة بمجرد استالمھا 
  الدفع  واجبةتسمى بالفاتورة. 
  والخدمات.تتبث عملیات الشراء والبیع للسلع 

 وصف القاتورة: .1
 :الجزء األعلى(L’entête) 

 .تسمیة الوثیقة "فاتورة واجبة الدفع" "فاتورة إنقاص" ورقمھا التسلسلي 
 .بیانات البائع 
 .بیانات المشتري 
 .تاریخ تحریر الفاتورة 

 :الجزء الھیكلي)ULe corps(       
  المرجعRéférences رمز یمنح للسلعة أو الخدمة 
  التعیین Désignations أو الخدمة. ةالسلع ومواصفات تسمیة 
 الكمیات Quantités .عدد الوحدات حسب طبیعة القیاس 
  أسعار الوحداتprix unitaire  .سعر الوحدة خارج الرسم 
  المبلغLe montants .المبلغ اإلجمالي خارج الرسم لكل سلعة أو خدمة 

  الجزء األسفلLe pied)( 
 .والتخفیضات المختلفة والزیادات  یظھر مختلف المبالغ المستحقة

 .المبلغ الخام خارج الرسم یمثل مجموع المبالغ اإلجمالیة لكل السلع أو الخدمات 

 .المبلغ الصافي خارج الرسم.بعد استبعاد مختلف التخفیضات(RRR) 
 التخفیضات التجاریة: 
ورید او تمنح للزبون في حالة وجود عیوب في السلعة أو تأخر الت(Rabais)التخفیضات  •

 عدم مطابقة المواصفات.
 تمنح لخصوصیة وأھمیة الزبون أو حجم الطلبیة. (Remises)التنزیالت  •
تمنح للزبون نتیجة وصول رقم أعمالھ إلى حد معین خالل  (Ristournes) المحسومات  •

 فترة معینة.

 اریة.مالحظة: بعد كل تخفیض یجب حساب صافي تجاري جدید.یمنع جمع معدالت التخفیضات التج

 التخفیضات البنقدیة: 
یمنح للزبون من أجل تحفیزه لكي یسدد المبلغ في المدة المتفق  تخفیض تعجیل الدفع •

 علیھا.

 مالحظة : بعد حساب التخفیض النقدي تتحصل على الصافي للدفع خارج الرسم.

  المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم(TTC) . بعد زیادة الرسم على القیمة المضافة 

 .%7أو  %17غالبا ما یكون  Tvaم على القیمة المضافة الرس •
 



 

 Facture d’avoir) فاتورة اإلنقاص : 2

إعتراف البائع بحق المشتري من االستفادة بتخفیض على فاتورة عادیة ھي وثیقة محاسبیة قانونیة تثبت : ) تعریف1
 سابقة .

 یتم إعددا فاتورة اإلنقاص في إحدى الحاالت التالیة:
 .رد الزبون المشتریات للمورد ألي سبب كان 
 .السماح للزبون بتخفیضات تجاریة بعد الفاتورة العادیة 
 .السماح للزبون بتخفیض نقدي بعد الفاتورة العادیة 

 ) طریقة اعدادھا:2
 .یجب أن تحتوي فاتورة اإلنقاص على نفس الجانب العلوي للفاتورة العادیة 
 مھا ومرجع الفاتورة العادیة.یجب اظھار اسم فاتورة انقاص ورق 
 یجب أن تظھر فاتورة اإلنقاص التخفیضات التالیة عند المورد والزبون حسب كل حالة 

 رد الزبون للمشتریات للمورد: 
 انخفاض

 عند المشتري عند البائع
 المشتریات خارج الرسم المبیعات خارج الرسم

لمضافة قابل الرسم على القیمة ا الرسم على القیمة المضافة المحصل
 لالسترجاع

   TTCدیون اتجاه المورد TTCحقوق اتجاه الزبون
 السماح للزبون بتخفیضات تجاریة بعد الفاتورة العادیة. 

 انخفاض
 عند المشتري عند البائع

التخفیضات والتنزیالت والمحسومات 
 )709الممنوحة(

التخفیضات والتنزیالت والمحسومات 
 المتحصل علیھاعن المشتریات

الرسم على القیمة المضافة قابل  الرسم على القیمة المضافة المحصل
 لالسترجاع

 419زبائن دائنون 
 تخفیض حقوق اتجاه الزبون

 409موردون مدینون 
   تخفیض دیون اتجاه المورد  

 السماح للزبون بتخفیض نقدي بعد الفاتورة العادیة. 
 عند المشتري عند البائع

المحسومات التخفیضات والتنزیالت و
 709الممنوحة(

التخفیضات والتنزیالت والمحسومات 
 المتحصل علیھاعن المشتریات

الرسم على القیمة المضافة قابل  الرسم على القیمة المضافة المحصل
 لالسترجاع

 419زبائن دائنون 
 تخفیض حقوق اتجاه الزبون

 409موردون مدینون 
   تخفیض دیون اتجاه المورد  

 

 تیتبع بتطبیقا


