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 أنشطة التعلم المضامین المعرفیة التوجیهات المنهجیة والبیداغوجیة

ــــــ یقتصـــــر علـــــى تســـــجیل الفـــــواتیر لـــــدى 
 فقط. المشتري

  . عملیات الشراء1
جـــدول مــــ یســـجل المـــتعلم باســـتعمال ال

عملیــــــات شـــــــراء البضـــــــائع و بیعهـــــــا 
ـــــــــًا  مـــــــــن مجموعـــــــــة فـــــــــواتی  رانطالق

 ووصوالت إدخال و إخراج.
 

ــــ یســـجل المـــتعلم باســـتعمال المجـــدول 
عملیـــات شـــراء المـــواد واللـــوازم وٕانتـــاج 
وبیع المنتجـات انطالقـًا مـن مجموعـة 

 فواتیر ووصوالت إدخال وٕاخراج.

 شراء البضائع. 1.1 ـ االعتماد على مبدأ الجرد الدائم.
 شراء المواد واللوازم. 2.1 
 التموینات األخرى شراء .3.1 

ـ تسجل مشتریات الدراسات والخدمات 
 .604في حساب  المؤذاة

 المؤذاة. مشتریات الخدمات 4.1
 للمؤسسة

ـ تسجل المشتریات من المواد والتوریدات 
 .607(اللوازم) غیر المخزنة في حساب 

. المشتریات غیر المخزنة من 5.1
 المواد والتوریدات (اللوازم)

التــــــام ــــــ یقتصــــــر علـــــى تســــــجیل اإلنتـــــاج 
 الصنع.

 .عملیات اإلنتاج2

ــ اإلشــارة إلــى الوثــائق المســتعملة لتســجیل  ـ
حركـــة المخزونـــات مثـــل وصـــل الخـــروج 

)Bon de sortie(  ووصل الدخول)Bon 
d'entrée(. 

إخراج المواد واللوازم من . 1.2
 المخزن

. إدخال اإلنتاج التام الصنع إلى 2.2
 المخزن

البیـــع علـــى ــــ یعتمـــد فـــي تســـجیل عملیـــات 
نفـــس الفـــواتیر المســـتخدمة فـــي تســـجیل 

 عملیات الشراء.

 ـ عملیات البیع 3

 بیع البضائع. 1.3 .تسجیل الفاتورة والخروج من المخزنـ 
 بیع اإلنتاج التام الصنع. 2.3

ـ اإلشارة إلى أن مبیعات األشغال تسجل 
ومبیعات الدراسات  704في حساب 

 .705تسجل في حساب 

 الخدمات أداء. 3.3

ــــ  اإلشــــارة إلـــى أن التخفیضــــات التجاریــــة 
وتخفــــــــیض تعجیـــــــــل الـــــــــدفع یســـــــــجالن 

فــي حالــة  609محاســبًیا فــي الحســابین 
 في حالة البیع. 709الشراء و

فاتورة اإلنقاص (فاتورة . حالة 4
 )(Facture d’avoir دائنة)

 

 :الكفاءات المستھدفة

 ـ يسجل محاسبيا مختلف عمليات الشراء واإلنتاج والبيع.

       



 الجاریةاالستغالل  عملیاتالمیدان المفاھیمي الثاني: 

 ): عملیات الشراء واإلنتاج والبیع07الوحدة رقم (
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 مؤشرات التقویم:

 .یسجل محاسبیاً عملیات الشراء واإلنتاج والبیع باالعتماد على الوثائق المحاسبیة 

 المضافة الواجب الدفع. یحسب ویسجل الرسم على القیمة 

 وسائل الدعم واإلیضاح :

 ،و وصل الخروج. الدخولوصل  فاتورة دائنة، الفاتورة 

 التوجیھات المنھجیة والبیداغوجیة:

  التأكید أثناء التسجیل المحاسبي لعملیات شراء المخزون�ات أنھ�ا ت�تم  عل�ى م�رحلتین ھم�ا  نق�ل الملكی�ة واس�تالمھا

 في مخازن المؤسسة.

 كم�ا  لى تسجیل إخراج المواد واللوازم من المخازن إلى ورشات اإلنت�اج م�ن أج�ل التحوی�ل (التص�نیع)،یقتصر ع

 تسجیل وإدخال المنتجات التامة للمخازن فقط. یقتصر

 .تسجیل مرحلتي إخراج البضائع و المنتجات المباعة من المخازن ونقل الملكیة 

 60حساب  تدمج مشتریات الدراسة والخدمات األخرى مباشرة ضمن. 

  إن المقتنیات غیر القابلة للتخزین (الماء والطاقة) أو غیر المخزن�ة المتعلق�ة ب�اللوازم الت�ي ال ی�تم تخزینھ�ا، تس�جل

 مشتریات مستھلكة. 60ھي األخرى في الحسابات 

 ا بالنس��بة لف��اتورة اإلنق��اص ی��تم االعتم��اد مباش��رة عل��ى النم��اذج المدروس��ة ف��ي الوح��دة الس��ابقة م��ن أج��ل تس��جیلھ

 محاسبًیا.

 .یستخرج الرسم على القیمة المضافة الواجب الدفع من فواتیر الشراء وفواتیر البیع 

 

 : الكفاءات المستھدفة

 ـ یسجل محاسبیا مختلف عملیات الشراء واإلنتاج والبیع.



 . عملیات الشراء:1
 شراء البضائع: .1.1

 : هي السلع التي یشتریها الكیان لبیعها على حالها بعد تخزینها.تعریف البضائع
 تتم عملیة شراء البضائع بمرحلتین:

 عن انتقال الملكیة من المورد للزبون. مرحلة استالم الفاتورة وتعبر 
 .مرحلة استالم البضائع وٕادخالها المخازن 

 قد تكون المرحلتین متزامنتین أو متباعدتین. •
استلمت مؤسسة الهضاب الفاتورة التالیة مع البضاعة من المورد مؤسسة المستقبل.وصل : 1مثال  •

 . BE521اإلدخال رقم 
 0456الفاتورة رقم :

 15/2/2011المشریة في                                     مؤسسة المستقبل
 مؤسسة الهضاب  

 المبلغ الخام
  %4التخفیض التجاري

400000 
16000 

 الصافي التجاري
 %5تخفیض تعجیل الدفع 

384000 
19200 

  HTالمبلغ الصافي للدفع 
  TVA17%الرسم على القیمة المضافة 

364800 
62016 

 TTC  426816المبلغ الصافي للدفع  
 التسدید النصف بشیك والباقي بعد أسبوعین

 التسلیم فورا
 

 لتسجیل الفاتورة و وصل الدخول في دفاتر مؤسسة الهضاب نحدد المصدر واالستخدام.
 :عند استالم الفاتورة 

 المصدر: 
 دج213408...بنوك حسابات جاریة .........................  512حساب  •
 دج213408موردو المخزونات والخدمات...................... 401حساب  •

 االستخدام:        
 دج364800مشتریات المخزونات............................ 380حساب  •
 دج62016الرسم على القیمة المضافة قابل لالسترجاع .... 4456حساب  •

كلفة الشراء ألنه سیسترجع حین بیع الرسم على القیمة المضافة لیدرج ضمن ت
 البضاعة.

 :عند استالم البضائع 
مشتریات  380:  حساب المصدر  •

 دج364800المخزونات............................
البضائع المخزنة  30: حساب  االستخدام •

 دج364800.................................
 15/2/2011الهضاب : بتاریخ  التسجیل في دفتر یومیة  مؤسسة

380 
4456 

 
 

512 
401 

 مشتریات المخزونات
 الرسم على القیمة المضافة قابل لالسترجاع

 بنوك حسابات جاریة
 موردو المخزونات والخدمات

364800 
62016 

 
 

213408 
213408 

30  
380 

 البضائع المخزنة
 مشتریات المخزونات

364800 
 

 
364800 

 الیومیة یجب الترحیل للدفتر الكبیر.بعد التسجیل في دفتر 
حسب النظام المحاسبي فإن التخفیضات الموجودة على الفاتورة األصلیة ال تسجل محاسبیا سواء كانت مالحظة:

 تجاریة أو لتعجل الدفع
 



 شراء المواد األولیة: 2.1

 : ھي المواد ولوازم المشتراة من أجل تحویلھا إلى منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة...إلخ.تعریف المواد األولیة

 البضائع على مرحلتین  استالم الفاتورة  واستالم المواد األولیة. تسجل المواد ولوازم محاسبیا مثل

 استلمت مؤسسة الرفاھیة إلنتاج األثاث العصري الفاتورة التالیة من مؤسسة الخشب والفلین.: 2مثال 

 10254الفاتورة رقم 
 مؤسسة الخشب والفلین

 مؤسسة الرفاھیة                                        24/11/2011 بتاریخ
 المبلغ الخام

  %3تخفیض 
300000 

9000 
 الصافي التجاري

  %2تنزیل 
291000 

5820 
 HT 258180المبلغ الصافي للدفع 

 48480.6 % 17الرسم على القیمة المضافة 
 TTC 333660.6المبلغ الصافي للدفع المتضمن الرسم 
 4587التسدید بشیك بنكي رقم 

 أیام 10التسلیم بعد 
 تسجیل الفاتورة في دفاتر مؤسسة الرفاھیة

 عند استالم الفاتورة:

  دج333660.6البنوك والحسابات الجاریة ............................... 512المصدر :حساب 
 : دج258180المواد األولیة واللوازم المخزنة...................... 381حساب  - االستخدام 

 دج48480.6الرسم على القیمة المضافة قابل لالسترجاع.....4456حساب  -

 
381 

4456 

 
 
 

512 

 
 المواد األولیة واللوازم المخزنة

 الرسم على القیمة المضافة القابل لالسترجاع
 بنوك وحسابات جاریة

 10254الفاتورة رقم 
 

 
258180 
48480.6 

 
 
 

333660.6 

 عند استالم المواد األولیة ولوازم وإدخالھا المخازن.

  دج258180المواد األولیة واللوازم المخزنة...................... 381المصدر: حساب 
  دج258180...................................مواد أولیة ولوازم . 31االستخدام: حساب 

 
31 
 

 
 

381 

 
 المواد األولیة واللوازم 

 المواد األولیة واللوازم المخزنة
 إذن الدخول رقم .....

 

 
258180 

 

 
 

258180 

 
 ینات األخرى:وشراء التم 3.1

األخرى:ھي المواد واألشیاء التي تساھم في النشاط االستغاللي للمؤسسة . مثل مواد التنظیف و  تعریف التموینات
 التغلیفات  غیر المسترجعة ولوازم المكتب ...إلخ

 تسجل التموینات األخرى مثل البضائع والمواد األولیة.

من 14/6/2011بتاریخ غلیف تالفة الریاضیة  مواد تعبئة وت األحذیةلصناعة  الذھبياشترت مؤسسة الكعب : 3مثال 
دج مع تخفیض تجاري 154000.بمبلغ خام 948ووصل الدخول رقم  2145مؤسسة الصناعات الورقیة  الفاتورة رقم 

 . التسدید نقدا .% 17مع العلم أن الرسم على القیمة المضافة  %10وتخفیض تعجیل الدفع  10%

 دج138600))=0.1*154000(-154000الصافي التجاري = ((

 دج127740)) = 0.1*138600(-138600الصافي للدفع خارج الرسم = ((

 دج21205.8=0.17*127740الرسم على القیمة المضافة = 

24/11/2011  24/11/2011  

04/12/2011  



 دج148945.8=21205.8+127740الصافي للدفع متضمن الرسم = 

 تسجیل الفاتورة في دفاتر مؤسسة الرفاھیة

 عند استالم الفاتورة:

 دج148945.86....................................................الصندوق  53ر :حساب المصد 
  دج127740التموینات األخرى المخزنة........................... 382حساب  -: االستخدام 

 دج21205.8الرسم على القیمة المضافة قابل لالسترجاع.....4456حساب  -

 
382 

4456 

 
 
 
53 

 
 التموینات األخرى المخزنة

 الرسم على القیمة المضافة القابل لالسترجاع
 الصندوق

 2145الفاتورة رقم 
 

 
127740 
21205.8 

 
 
 

148945.8 

 .عند استالم التموینات األخرى وإدخالھا المخازن

  دج127740المخزنة...................... التموینات األخرى 382المصدر: حساب 
  دج127740.................................... التموینات األخرى 32االستخدام: حساب 

 
32 
 

 
 

382 

 
 تموینات أخرى 

 تموینات أخرى  المخزنة
 948إذن الدخول رقم 

 

 
127740 

 

 
 

127740 

 
والتي تندرج ضمن : هي الدراسات والخدمات التي یؤدیها الغیر لفائدة المؤسسة مشتریات الخدمات المؤذاة للمؤسسة 4.1

تكلفة األشغال أو المنتجات المصنعة .مثل مؤسسة البناء تنجز سكنات من أجل إعادة بیعها ، تشتري دراسات 

 ها.هندسیة  معماریة من مكاتب مختصة  كما یمكنها تكلیف شركة مختصة بالحراسة واألمن لحراسة عتاد

كلفة مؤسسة "األشغال العمومیة لبلدیة المشریة"مكتب الدراسات الهندسیة الحدیثة بالقیام بدراسة هندسیة من أجل :4مثال 

إنجاز ممر علوي للراجلین یمر فوق السكك الحدیدیة وصوال لمحطة نقل المسافرین البریة. بعد إنجاز الدراسة قدم 

 المكتب الفاتورة التالیة

 454الفاتورة رقم 
 مكتب الدراسات الحدیثة

 مؤسسة األشغال العمومیة                        24/1/2011بتاریخ 
 HT 32500المبلغ الصافي للدفع 

 5525 % 17الرسم على القیمة المضافة 
 TTC 38025المبلغ الصافي للدفع المتضمن الرسم 

 یوم 15التسدید بعد 
 
 

 
604 

4456 

 
 
 

401 

 
 مشتریات الدراسات والخدمات المؤذاة

 الرسم على القیمة المضافة القابل لالسترجاع
 موردو المخزونات والخدمات

 454الفاتورة رقم 
 

 
32500 
5525 

 
 
 

38025 

 
 

 . المشتریات غیر المخزنة من المواد والتوریدات (اللوازم):5.1
 في المقتنیات غیر القابلة للتخزین مثل الكھرباء والغاز التي تستھلك مباشرة من طرف الكیان. تثمثل

المشتریات غیر المخزنة من المواد والتوریدات مدینا وأحد  607عند استالم فاتورة المشتریات غیر المخزنة یجعل حساب 
 مات دائنا.موردو المخزونات والخد 401) أو حساب 53أو  512حسابات المالیة (

24/11/2011  14/6/2011  

14/6/2011  

24/1/2011  



استلمت مؤسسة النھضة الفاتورة الخاصة باستھالك الكھرباء والغاز للثالثي األول مبلغھا  14/4/2011* بتاریخ  :5مثال 
 دج .1894

 سددت مؤسسة النھضة فاتورة الكھرباء والغاز نقدا. 20/4/2011*بتاریخ          

 لتسجیل العملیة عند مؤسسة النھضة

 دج1894موردو المخزونات والخدمات ........................ 401:حساب  المصدر 
 دج1894المشتریات غیر المخزنة من المواد والتوریدات.. 607: حساب  االستخدام 

 
607 
 

 
 

401 
 

 
 المشتریات غیر المخزنة من المواد والتوریدات
 موردو المخزونات والخدمات

 الفاتورة رقم ......
 

 
1894 

 
 

1894 
 

 عند تسدید الفاتورة :.

 دج1894الصندوق................................................ 53: حساب المصدر 
 دج1894موردو المخزونات والخدمات ..................... 401: حساب االستخدام 

 
401 
 

 
 

53 

 
 المخزونات والخدمات موردو

 الصندوق
 رقم .....وصل نقدي 
 

 
1894 

 

 
 

1894 

 

 عملیات اإلنتاج.2

وعند الحصول على  تتطلب عملیة اإلنتاج استھالك مواد أولیة ولوازم یتم إخراجھا من المخازن إلى ورشات التصنیع
 یتم إدخالھا إلى المخازن في انتظار بیعھا. عمنتجات تامة الصن

 یتم إثبات حركة المواد األولیة والمنتجات التامة الصنع بوصل اإلدخال و اإلخراج.

 إخراج المواد واللوازم من المخازن-2.1

 إخراج المواد واللوازم من المخازن إلى ورشات اإلنتاج یعتبر استھالكا یسجل ضمن حساب األعباء ویقیم بتكلفة الشراء

 ن المواد واللوازم من المخزن إلى ورشة اإلنتاجدج م28000تم إخراج  n/14/01مثال:في 

 )120bsالستعمالھا في عملیة التصنیع وصل إخراج رقم(

 دج28000موادأولیةولوازم............31الحساب المصدر:

 دج28000موادأولیة................601الحساب االستخدام:

 التسجیل على دفتر الیومیة 

                                      14/01/n 

 28000                                 المواد األولیة                                 601

 28000                                      المواد األولیة واللوازم                            31         

 )  120bsرقم( لإخراج مواد أولیة وص                        

  

  

 : إدخال اإلنتاج تام الصنع إلى المخزن .22

 المنتجات التامة الصنع ھي المنتجات التي وصلت إلى مرحلتھا النھائیة قي عملیة التصنیع

  

20/4/2011  

14/4/2011  



 وتكون جاھزة للبیع،عند إدخالھا إلى المخازن من ورشات اإلنتاج تدرج في حساب المنتجات

 بتكلفة اإلنتاج،وتسجل ھده التكلفة في حساب اإلنتاج المخزن وھو من حسابات المتوجاتالمصنعة 

 انتھت مؤسسة "الوفاء"للآلثاث العصري  عملیة اإلنتاج لمنتجات تامة  n/20/01مثال: في 

 )360BEدج   تم إدخالھا إلى المخازن وصل إدخال رقم(400000بتكلفة  

 دج400000............انتاج مخزن ......72الحساب المصدر:

 دج400000المنتجات المصنعة.........355:الحساب االستخدام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 التسجیل في دفاتر مؤسسة

                                                   20/01/n 

 400000                                       المنتجات المصنعة                            355

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 400000                      إنتاج مخزن                                                           72             

 365BEإدخال منتجات تامة إلى المخازن                           

 / عمليات البيع : 3ا
                                :  تتم عملية بيع البضائع على مرحلتني :                                                                                       . بيع البضائع  3-1

                                                   مرحلة حترير الفاتورة و تعرب عن نقل امللكية من املورد إىل الزبون                                                               •

 مرحلة إخراج البضائع من املخازن و تسليمها للزبون و يتم إثباهتا بوصل إخراج . •

وصل إخراج رقم   da 70000اليت حررهتا مؤسسة الروضة  مع العلم أن تكلفة شراء هذه البضائع  07151:الفاتورة رقم  1ال رقم مث

145 BS . 

 07151فاترة رقم 
 N/05/10التاريخ : 

 مؤسسة الروضة                          الزبون مؤسسة املتيجة
95000 
16150 

 HTاملبلغ الصايف خارج الرسم 
  % 17الرسم على القيمة املضافة 

 CTTاملبلغ املتضمن الرسم   111150
 00589التسديد بشيك بنكي رقم 

 التسليم فورا
 _ التسجيل في دفتر اليومية  لدى البائع  مؤسسة الروضة 

                                                       05/10/N 

 111151بنوك احلسابات اجلارية                                                               512

 95000املبيعات من البضائع                                                                     700              

 16150صل                         رسم على القيمة املضافة حم                                4457             

   07151بيع بضاعة فاتورة رقة                          

  

 70000مشرتيات البضائع املبيعة                                                              600

 70000                                    حمزونات البضائع                                          30           

 



اليت حررهتا مؤسسة الروضة و املتعلقة مببيعات البضائع علما أ ن تكلفة شراء هذه البضائع   07320:الفاتورة رقم  2مثال رقم 

220000 da   149وصل إخراجها  BS . 
 07320فاتورة رقم 
                                                                                                                                                         N/12/10التاريخ : 

 مؤسسة الروضة 
 الزبون مؤسسة املتيجة

370000 
14800 

 املبلغ اخلام
 % 4ختفيض 

355200 
17760 

 الصايف التجاري
 % 5ختفيض تعجيل الدفع 

337440 
57364.80 

 HTاملبلغ الصايف خارج الرسم  
 TVA % 17الرسم على القيمة املضافة  

 TTCاملبلغ متضمن الرسم   394804.80
 يوما 20نقدا و الباقي بعد  % 50التسديد 

 التسليم فورا

 التسجيل يف دفاتر مؤسسة الروضة ( البائع ) _

                                           12/10/N 

 197402.4الصندوق                                                                               53    

 197402.4الزبائن                                                                                 411   

 337440املبيعات من البضائع                                                                                   700          

 57364.8الرسم على ق م حمصل                                                                               4457         

 07320بيع بضاعة فاتورة رقم                           

                                                / / 

 220000مشرتيات البضائع املبيعة                                                             600

                                                  220000حمزونات البضائع                                                                                          30       

 BS 149إخراج بضائع من املخزن  وصل رقم 

 

 :بيع اإلنتاج التام الصنع  2 -3

 املنتجات التامة على مرحلتني : ( مثل البضائع )تتم عملية بيع 

 مرحلة حترير الفاتورة للزبون  ومتثل نقل امللكية إىل الزبون •

 مرحلة إخراج املنتجات التامة من املخازن و تقيم املنتجات عند إخراجها من  خمازن املؤسسة بتكلفة اإلنتاج •

املتعلقة ببيع منتجات تامة الصنع للزبون سليم ،  12514اتورة رقم حررت مؤسسة " الشريعة  " الف 30/01/2011: يف  مثال

 . BS 7821، وصل إخراج رقم  da 205000علما أن تكلفة إنتاجها   

 

 

 

 

 

 

 

 :_ التسجيل في دفاتر مؤسسة الشريعة  



                        12/10 /N 

 326781                                         الزبائن                       411   

 279300املبيعات من املنتجات التامة                                                        701            

 47481الرسم على ق م احملصل                                                             4457           

 12514بيع منتجات تامة فاتورة رقم                 

                                                        // 

 205000اإلنتاج املخزن                                                              72 

   205000املنتجات املصنعة                                                                   355           

 BS 7821وصل رقم                               

 
 أداء الخدمات :  3-3

املؤسسة اخلدمية نشاطها الرئيسي هو تقدمي خدمات للغري  ، كما تلجأ مؤسسات أخرى يف بعض األحيان إىل تأجري 

املعدات  وتنفيذ خدمات لفائدة الغري ، إجناز أشغال ، تقدمي دراسات يف خمتلف امليادين تقنية ، هندسية ، تسيري مايل ، 

 التجارة ...اخل . 

 تقدمي خدمات أخرى . 706معدات كاآلالت و وسائل النقل ) نستعمل حساب رقم  عند بيع اخلدمات ( تأجري •

 مبيعات األشغال . 704عند بيع األشغال نستعمل احلساب رقم  •

 مبيعات الدراسات . 705عند بيع الدراسات نستعمل حساب  •

خارج الرسم  da 700000أجرت مؤسسة " السالم " بناية ملؤسسة " الساحل " مببلغ  N/25/03: يف  1مثال رقم 

 . 012678بشيك بنكي رقم  635سددت الفاتورة رقم  % 17معدل الرسم على ق .م . 

 _ التسجيل في دفاتر اليومية  مؤسسة السالم :

 / الفاتورة : 1

  635فاتورة رقم 
 N/25/03التاريخ : 

 مؤسسة السالم          الزبون : مؤسسة الساحل
700000 
119000 

املبلغ الصايف خارج الرسم 
HT 

 TVAالرسم على ق م 
املبلغ متضمن السم  819000

TTC 
التسديد بشيك بنكي  

 012678رقم 
 : / دفتر يومية مؤسسة السالم2  

                                          25/03/N 

 819000بنوك احلسابات اجلارية                                                    512  

 700000تقدمي اخلدمات األخرى                                                             706           

 119000                         الرسم عل ق م احملصل                                    4457          

 

 حررت مؤسسة " األشغال العمومية " فاتورة متعلقة بتهيئة بناية ملؤسسة " النور " . N/18/02يف  : 2مثال رقم 

 _ التسجيل يف دفاتر مؤسسة األشغال العمومية :

 / الفاتورة :1



  715فاتورة رقم 
 N/18/02التاريخ : 

                                            مؤسسة األشغال العمومية       
 الزبون : مؤسسة النور

450000 
76500 

املبلغ الصايف خارج الرسم 
HT 

 TVAالرسم على ق م 
املبلغ متضمن السم  526500

TTC 
التسديد بشيك بنكي رقم  

05849 
 : / دفتر يومية مؤسسة  األشغال العمومية2  

                                     18/02/N 

 526500بنوك احلسابات اجلارية                                                 512

 450000مبيعات األشغال                                                               704           

  76500الرسم على ق م احملصل                                                       4457          

  715بيع خدمات فاتورة رقم                                

 

حررت مؤسسة " الدراسات اهلندسية احلديثة " فاتورة ملؤسسة " األشغال الفنية " مقابل هندسية إلجناز ممر  : 3مثال رقم 

 علوي للراجلني .

 يل لدى مؤسسة الدراسات احلديثة :_ التسج

 :  / الفاتورة1 
 4512فاتورة رقم 
 N/20/10التاريخ : 

مؤسسة الدراسات احلديثة                                                 
 الزبون : األشغال الفنية

32500 
5525 

املبلغ الصايف خارج الرسم 
HT 

 TVAالرسم على ق م 
املبلغ متضمن السم  38025

TTC 
 يوما 15التسديد خالل  

 : / دفتر يومية مؤسسة  الدراسات الحديثة2  

                                         18/02/N 

 38025                                          الزبائن                       411

 32500مبيعات الدراسات                                                              704           

  5525الرسم على ق م احملصل                                                       4457          

  4512بيع دراسات هندسية فاتورة رقم                             

 

 / حالة فاتورة اإلنقاص ( فاتورة دائنة ) :4
تسجل التخفيضات التجارية بأنواعها الثالثة و التخفيض تعجيل الدفع املسجلة يف فاتورة اإلنقاص حماسبيا لدى كل من •

 املورد و الزبون للتعديل احملاسيب للمبيعات و املشرتيات املسجل سابقا  كما هو مبني يف اجلدول التايل :

 لدى املورد بونلدى الز 



إنقاص قيمة الدين اجتاه  -
 املورد

إنقاص قيمة ( ر . ق . م   -
 ) القابل لالسرتجاع

إنقاص قيمة املشرتيات  
  -املستهلكة

إنقاص قيمة املبلغ  -
 املستحق على الزبون

إنقاص قيمة ( ر . ق  -
 . م ) احملصل

إنقاص قيمة املبيعات  
 -املسجلة 

 ختفيضات و تنزيالت و حمسومات ممنوحة . 709يستعمل يف إنقاص قيمة املبيعات احلساب رقم • 

التخفيضات و التنزيالت و احملسومات احملصل عليها  609يستعمل يف إنقاص قيمة املشرتيات املستهلكة احلساب رقم  •

 عن املشرتيات .

اج األلبسة اجلاهزة " الفاتورة التالية ملؤسسة حمالت فؤاد سلمت مؤسسة " األنيق إلنت N/21/05يف تاريخ  : 1مثال رقم 

 التجارية 

   

 4512فاتورة رقم 
 N/21/05التاريخ 

 مؤسسة األنيق لألبسة اجلاهزة
 الزبون :حمالت فؤاد                                      

35000 
5950 

املبلغ الصايف خارج الرسم 
HT 

 TVAالرسم على ق م 
17 % 

املبلغ متضمن السم  40950
TTC 

 يوما 15التسديد خالل  
 حررت مؤسسة األنيق إلنتاج لأللبسة اجلاهزة فاتورة اإلنقاص التالية املتعلقة بتخفيض على  N/28/05يف تاريخ   -

 نوعية السلع لفائدة حمالت فؤاد .

 

 125فاتورة إنقاص  رقم 
 8712املرجع الفاتورة رقم                N/28/05التاريخ 

 مؤسسة األنيق لألبسة اجلاهزة
 الزبون :حمالت فؤاد                                   

15000 
1500 

 املبلغ الصايف اخلاضع للتخفيض
 HTخارج الرسم  %10التخفيض 

 TVA%17الرسم على ق م   255
 CTTمبلغ التخفيض متضمن الرسم  1755

 

 

 
 
 
 

 

 تسجل الفاتورتين في دفاتر كل من مؤسسة " األنيق " و " محالت فؤاد " كما يلي :   •



 "                          / التسجيل لدى املورد " مؤسسة األنيق 1

               21/05/N 

 40950                                                      الزبائن                    411                  

       35000      مة                                     املبيعات من املنتجات التا                 701                   

                  5950                               الرسم على ق م احملصل                                  4557                 

 8712بيع منتجات تامة فاتورة رقم                                          

                                          28/05/N 

 1500ممنوحة                     ختفيضات و تنزيالت و حمسومات                     709              

 255الرسم على ق م احملصل                                                          4457              

                   1755الزبائن                                                                                   411                  

  

 "                               / التسجيل لدى الزبون  " محالت فؤاد2

                                                    21/05/N                                                                            

                                  35000البضائع املخزنة                                                                    380

                                                      5950رسم على ق م قابل لالسرتجاع                                                4456

 40950        موردو املخزونات و اخلدمات                                            401              /

 8712شراء بضائع فاتورة رقم                                   

                                   28/05/N 

 1755ات                              موردو املخزونات و اخلدم                     401     

 1500ت . ت . م احملصل عليها من املشرتيات                                         609                     

 255        السرتجاع                      رسم على ق م قابل ل                    4456      

  125استالم فاتورة إنقاص رقم                                       

 

  130: الكتاب املدرسي املقرر  صفحة  2مثال رقم 
 


