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السنت الجامعيت9191/9102 :

 -/1تعريف المخزونات:

حسب المادة  1-123مف النظاـ المحاسبي المالي وحسب المعيار المحاسبي رقـ  ،IAS 2كالتالي:

المخزونػات هػي أصػوا يمتمكهػا الكيػاف وتكػوف مو هػب لمبيػإ اػي إطػار ااسػتديؿ العػاد أو هػي قيػد اتنتػػاج أو
هي موادا أوليب أو لوازـ مو هب ليستهيؾ اي عمميات اتنتاج أو تقديـ الخدمات.

 -تكوف المخزونات اي إطار عمميب تقػديـ خػدمات هػي كماػب الخػدمات التػي لػـ يقػـ الكيػاف بعػد باحتسػاب النػوات

المناسبب لها.

 -/2أنواع المخزونات:

تمثػؿ المخزونػات ػز مػف األصػوؿ (ال اريػب المتداولػب المشػتراة أوالمنت ػب مػف قبػؿ المؤسسػب لدػرض البيػإ أو

التحويؿ و تتكوف مف الحساب الحساب الرئيسي  03الذ يتارع الى عدة حسابات منها:
 -الحساا  " 30السام أوالبضاائ " :أ

كػؿ مػا يشػتري الكيػاف بدػرض البيػإ دوف التحويػؿ ،وهػي تخػص

النشاطات الت اريب.

 -الحسا  " 31المواد األولية والموازم"  :المػواد األوليػب وهػي المػواد المو هػب لمتحويؿ(التصػنيإ اتشػكؿ المنػت

النهائي .مثي :الخشب اي صناعب األثاث ،القماش اي صناعب األلبسب ،وال مد اي صػناعب األحذيػب ،وهػذا النػوع
مف المخزوف يميز المؤسسسات الصناعيب (اانتا يب .

 -الموازـ :وهي عناصر تساعد اي عمميب التحويؿ ،أو تدخؿ اي عمميب التحويؿ ذاتها كالد ار والمسػامير بالنسػبب

لصناعب األثاث واألحذيب ،و الخيط واألزرار اي صناعب األلبسب.

 -الحسااااااا  32تموينااااااات أخاااااار  :وهػ ػ ػػي م ػ ػ ػواد تسػ ػ ػػاهـ اػ ػ ػػي عمميػ ػ ػػات المعال ػ ػ ػػب أو التصػ ػ ػػنيإ أوااسػ ػ ػػتديؿ

دوف أف ت ػػدخؿ ا ػػي تك ػػويف المنت ػػات المعال ػػب أو المص ػػنعب كوق ػػود لممحركػ ػات أو الطاق ػػب األخ ػػرع ،أو عناص ػػر
تتستهمؾ نهائيا اي المؤسسسب كمواد التنظيؼ أو الموازـ المكتبيب الورؽ والدياات غير المتداولب.

ومف الحسابات الارعيب لمحساب  32ن د :

حا -321/مواد قابمة لالستهالك ( مثؿ مواد صيانب المعدات .

حا -322/لوازم (توريدات) قابمة لالستهالك (مثؿ مواد التنظيؼ ولوازـ المكتب. ...
حا -326/األغمفة المستهمكة (غير قابمب ليستر اع .

مالحظة:

 ااختيؼ بيف الحسػابيف  31و 32اػاألوؿ يػدؿ عمػى مػواد تػدم اػي تصػنيإ المنت ػات أمػا الثػاني ايػدؿعمػػى م ػواد تسػػتهمؾ اػػي عمميػػب تصػػنيإ المنت ػػات أو اػػي عمميػػب ااسػػتديؿ دوف أف تكػػوف أحػػد مكونػػات

المنت ات المصنعب.

 إف التوري ػ ػ ػػدات الت ػ ػ ػػي ا تخ ػ ػ ػػزف (الما ،الكهرب ػ ػ ػػا  ...ا تسػ ػ ػ ػ ؿ بالحس ػ ػ ػػاب  32لك ػ ػ ػػف بالحس ػ ػ ػػاب 607حػ /مشتريات غير مخزنب.

– الحساا  – 33سام قياد اتنتاا  :هػي المنت ػات أو األشػداؿ التػي وصػمت مرحمػب معينػب مػف التصػنيإ اػي
نهايب الدورة المحاسبيب.
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ياتح هذا الحساب يكوف اي نهايب السنب لتس يؿ المنت ات واألشداؿ التي ا تزاؿ قيػد التنايػذ عمػى أف يرصػد هػذا
الحساب اي بدايب السنب المواليب بتس يؿ قيد معاكس .وينقسـ الحساب  33إلى:

حا -331/المنتجات الجاري إنجازها :وهي السمإ التي ماتزاؿ اي حا ب انتاج ولـ تكتمؿ بعد.

حا –335/األشغال الجاري إنجازها :هي األشداؿ التي ماتزاؿ قيد اان از ولـ تتـ بعد.

 الحسا  – 34خدمات الجاري تقديمها :هي دراسات أو خدمات التي وصمت مرحمب معينب مف التصنيإ اينهايػػب السػػنب .ياػػتح هػػذا الحسػػاب اػػي نهايػػب السػػنب لتسػ يؿ الدرسػػات والخػػدمات التػػي ا ت ػزاؿ قيػػد التنايػػذ عمػػى أف

يرصد هذا الحساب اي بدايب السنب المواليب بتس يؿ قيد معاكس.

ونس ؿ ب تكماب الخدمات ( المقدمب والتي ا تزاؿ قيد اتن از اي نهايب السنب .وينقسـ هذا الحساب إلى:

حا –341/دراساات قياد اتنجااز :يقصػد بهػا الدرسػات التػي صػرات ايهػا ناقػات ولػـ تكتمػؿ اػي نهايػب

الدورة المحاسبيب مثؿ تكاليؼ المخططات حسب در ب تقدمها.

حا –345/خدمات مقدمة قيد اتنجاز :مػثي نقػؿ البئػائإ لمديػر وتكػوف بكميػات كبيػرة حتػى أف دورة

محاسبيب ا تكايها وا يمكف أيئا اوترة ز مف الخدمب ،اتدرج ئمف هذا الحساب.

– الحسا  - 35مخزون منتجات :هي العناصر النات ب مف عمميب التحويؿ ،وتنقسـ إلى:

حا – 351/منتجات وسيطة  :هي المنت ات النصؼ مصػنعب بالمؤسسػب هػي مختمػؼ المػواد التػي وصػمت

إل ػ ػ ػػى در ػ ػ ػػب معين ػ ػ ػػب م ػ ػ ػػف التص ػ ػ ػػنيإ بحي ػ ػ ػػث تس ػ ػ ػػطيإ المؤسس ػ ػ ػػب بيعه ػ ػ ػػا ،أو إدخاله ػ ػ ػػا إل ػ ػ ػػى ورش ػ ػ ػػات أخ ػ ػ ػػرع ؿ

إتماـ عمميات اانتاج.

حاااا –355/منتجاااات مةااانعة  :ه ػػي مختم ػػؼ المنت ػػات الت ػػي وص ػػمت إل ػػى المرحم ػػب النهائي ػػب م ػػف العممي ػػب

اانتا يب و اهزة لمبيإ.

حا –358/بقايا منتجات ومواد ( بقايا ومهمالت) :تعنػي البقايػا مػف أيػب طبيعػب كانػت (مػواد ،منت ػات..

التي ايها عيوب والتي ا تصمح أل استخداـ داخؿ المؤسسب وا تسويقها كمنت ات عاديب.
 -الحسا  36مخزونات متأتية من التثبيتات :ويشمؿ العناصر الماككب أو المستر عب مف التثبيتات الماديب.

 الحسا  37مخزون في الخار (لد الغير) :ويمثػؿ السػمإ التػي تػـ شػرائها ولػـ يػتـ اسػتيمها بعػد إلػى غايػبنهايب السنب الماليب ومزالت عند الدير.

 الحسااا  38مشااتريات مخزنااة :ويشػػمؿ كػػؿ المشػػتربات مػػف المخزونػػات سػوا كانػػت عمميػػب شػ ار بئػػائإ أوم ػواد أوليػػب أو تموينػػات أخػػرع .ومػػاهو إا حسػػاب وسػػيط ي ارقػػب لنػػا حركػػب المخزونػػات (تحريػػر الاػػاتورة وادخػػاؿ
المخزوف المشترع إلى المخازف .

 -الحسااا  39خسااائر القيمااة لاان المخزونااات والجاااري تخزينهااا :نتطػػرؽ لػ عنػػد د ارسػػتنا أعمػػاؿ نهايػػب السػػنب

الماليب.
 -/3تقييم المخزونات :يتـ تقييـ المخزونات واؽ النظاـ المحاسبي المالي كما يمي:

 -/1-3حالة الشراء:

 تكماػػب الشػ ػ ار ا ثمػػف الشػ ػ ار خػػارج الرس ػػـ القابػػؿ ليس ػػتر اع  +المصػػاريؼ الممحق ػػب بالش ػ ار (مص ػػاؤيؼ
النقؿ ،حقوؽ ال مارؾ ،مصاريؼ الشحف ،التأميف  +الرسوـ غير المستر عب – التخايئات الت اريب
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 -/2-3حالة االنتا :
تكماػػب اانتػػاج ا تكماػػب ش ػ ار المػ ػواد األوليػػب والم ػوازـ المسػػتهمكب المحػ ػددة مسػػبقا  +األعبػػا المباش ػرة ل نت ػػاج +
األعبا غير المباشرة ل نتاج.

أ تقيـ المنت ات أو المخزونات بتكماب إنتا ها.

 -/3-3تكمفة المخرجات :وتقيـ بإحدع الطرؽ التي ذكرها النظاـ المحاسبي المالي (: SCF
التكماب الوسطيب المر حب .CMUPالتكماب الوسطيب المر حب بعد كؿ إدخاؿ.-الوارد أوا الصادر أوا .FIFO

 -/4طرق متابعة المخزونات:

تظهػػر المخزونػػات اػػي أصػػوؿ الميزانيػػب ،كمػػا تظهػػر مبيعػػات البئػػاعب وتكماػػب هػػذب المبيعػػات اػػي ػػدوؿ حسػػابات

النتائ  .السؤاؿ المطروح - :كيؼ يمكف تحديد كميب وتكماب البئاعب المتبقيػب بالمخػازف اػي نهايػب السػنب الماليػب،
وكذلؾ كيايب تحديد تكماب البئاعب المباعب خيؿ تمؾ الاترة ؟

م ػػف أ ػػؿ تحدي ػػد ذل ػػؾ يو ػػد م ػػدخيف يمك ػػف اس ػػتخداـ أح ػػدهما بقػ ػرار م ػػف مس ػػير المؤسسس ػػب ،هم ػػا :نظ ػػاـ ال ػػرد
المس ػػتمر(الدائـ  ،أو نظ ػػاـ ال ػػرد ال ػػدور (المتن ػػاوب  .حي ػػث أف النظ ػػاـ المحاس ػػبي الم ػػالي ت ػػرؾ لممؤسس ػػب حري ػػب

اختيػػار أسػػموب ػػرد المخػػرزوف األنسػػب لهػػا ،ش ػريطب أف يػػتـ ااسػػتمرار اػػي تطبيػػؽ الطريقػػب المختػػارة اػػي بػػاقي
السنوات.

 /1-4نظام الجرد المستمر (الدائم):
هػػو نظػػاـ متبػػإ اػػي المؤسسػػات التػػي تتميػػز مبيعاتهػػا بتكماػػب مرتاعػػب نسػػبيا ،ويكػػوف عػػدد عمميػػات البيػػإ كػػؿ يػػوـ

محدود ،ولهذا يكوف مػف السػهؿ التعػرؼ عمػى تكماػب كػؿ عنصػر مبػاع ،وهػذب حالػب المؤسسػات التػي تبيػإ األ هػزة
المعمرة كالثي ات ،التمازيوف ،السيارات ،حيث بإمكػاف تسػ يؿ تكماػب البئػاعب المباعػب لكػؿ عمميػب بيػإ ،وتسػ ؿ

اػػي حسػػاب المخػػزوف كػػؿ وحػػدة تئػػاؼ ل ػ أو تسػػحب من ػ يوميػػا ،لػػذا يسػػمى هػػذا النظػػاـ المخػػزوف المسػػتمر أو
الدائـ .عند إعداد الكشػوؼ الماليػب ،يمكػف تحديػد تكماػب البئػاعب المباعػب بسػهولب خػيؿ الاتػرة عػف طريػؽ ت ميػإ
التكاليؼ المس مب يوميا عف الوحدات المباعب.

التسجيل المحاسبي لحركة المخزون وفق أسمو الجرد الدائم :ويكوف كالتالي:

-عممي ػ ػػات شػ ػ ػ ار البئ ػ ػػاعب أو المػ ػ ػواد  :وتسػ ػ ػ ؿ ا ػ ػػي قي ػ ػػديف ،حي ػ ػػث ن ع ػ ػػؿ الحس ػ ػػاب  380أو  381أو382

مػػدينا وحسػػاب بنػػؾ أو صػػندوؽ أو مػػوردوف دائنػػا .والحسػػاب  30أو  31أو  32مػػدينا مقابػػؿ الحسػػاب  380أو
 381أو 382دائنا.

-عممي ػػات بي ػػإ البئ ػػاعب والمنت ػػات :تسػ ػ ؿ ا ػػي قي ػػديف ،حي ػػث ن ع ػػؿ حس ػػاب البن ػػؾ ،ص ػػندوؽ أو العم ػػي ...

مدينػػب والحسػػاب مبيعػػات(  700أو  701أو  702أو  703دائنػػب بسػػعر بيػػإ .والحسػػاب  600أو  724مػػدينا
مقابؿ الحسابات  30أو  351أو  355أو  358دائنا.

-إف عمميات استهيؾ المواد األوليب :يس ؿ الحساب  601أو  602مدينا مقابؿ الحساب  31أو  32دائنا.

وكػػذا إنتػػاج المنت ػػات تس ػ ؿ محاسػػبيا كالتػػالي :الحسػػاب  351أو  355أو  358مػػدينا مقابػػؿ الحسػػاب 724

دائنا.
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 /2-4نظام الجرد الدوري (المتناو ):
هو نظاـ يناسب المؤسسات التي تبيإ بئائإ متنوعب ومتعددة ،كما يكوف سعر الوحدة ايها منخائا ،وهذب حالػب

محػػيت بي ػػإ المػ ػواد الدذائي ػػب م ػػثي أو الص ػػيدليات ،اق ػػد تبي ػػإ المؤسس ػػات لزب ػػوف واح ػػد ع ػػدة أنػ ػواع م ػػف البئػ ػائإ،
وباعتبار هذب العمميب تتكرر اي اليوـ عدة مرات ،اي يعقؿ أف نر إ لمس يت اي كؿ مرة لمعراب وتس يؿ تكماػب

كؿ وحدة مباعب ،لهذا عادة ما ينتظر حتى نهايب السنب الماليب لتحديد تكماب الئاعب المباعب.

التسجيل المحاسبي لحركة المخزون وفق أسمو الجرد المتناو  :ويكوف كالتالي:

– اػػي بدايػػب السػػنب  :تظهػػر حسػػابات المخػػزوف مدينػػب بقيمػػب المخػػزوف اااتتػػاحي وهػػذا ئػػمف قيػػد اػػتح اليوميػػب
(أ قيد إثبات األرصدة اااتتاحيب .

– خيؿ السنب تس ؿ قيود حركب المخزوف كالتالي:

* عممي ػػات شػ ػ ار البئ ػػاعب أو المػ ػواد  :وتسػ ػ ؿ ا ػػي قي ػػد واح ػػد ،حيػ ػث ن ع ػػؿ الحس ػػاب  380أو  381أو382
مدينا وحساب بنؾ أو صندوؽ أو موردوف دائنا.

* عمميػػات بيػػإ البئػػاعب والمنت ػػات :تس ػ ؿ اػػي قيػػد واحػػد حيػػث ن عػػؿ حسػػاب البنػػؾ ،صػػندوؽ أو العمػػي ...

مدينب والحساب مبيعات(  700أو  701أو  702أو  703دائنب بسعر بيإ.

* إف عممي ػػات اس ػػتهيؾ المػ ػواد األولي ػػب وك ػػذا إنت ػػاج المنت ػػات ا تسػ ػ ؿ محاس ػػبيا ذل ػػؾ ألف حس ػػابات المخ ػػزوف

( ..30،31ا تستخدـ خيؿ السنب اي ال رد المتناوب.

-اي نهايب السنب وبعد إ ار ال رد الماد لممخزوف نس ؿ القيود التاليب:

* قي ػػد إلد ػػا ( أ اس ػػتهيؾ مخ ػػزوف بداي ػػب الس ػػنب حي ػػث ن ع ػػؿ حس ػػابات المخ ػػزوف 36، 35، 32، 31، 30
دائنب بقيمب مخزوف بدايب السنب والحسابات  72، 602، 601، 600عمى التوالي مدينب.
* ترصيد حساب  38ب عم دائنا و عؿ الحساب المناسب  602، 601 ، 600مدينب.

* إثبػ ػ ػػات مخػ ػ ػػزوف نهايػ ػ ػػب السػ ػ ػػنب حيػ ػ ػػث ن عػ ػ ػػؿ الحسػ ػ ػػابات  36، 35، 32، 31، 30مدينػ ػ ػػب بقيمػ ػ ػػب مخػ ػ ػػزوف

آخرالسنب والحسابات  72، 602، 601، 600دائنب.

إف اله ػ ػػدؼ م ػ ػػف إثب ػ ػػات القي ػ ػػود أع ػ ػػيب ه ػ ػػو ترص ػ ػػيد حس ػ ػػاب مش ػ ػػتريات وك ػ ػػذلؾ إثب ػ ػػات مخ ػ ػػزوف نهاي ػ ػػب الس ػ ػػنب

وحساب تكماب البئاعب المباعب والمواد المستهمكب وتحديد ارؽ المخزوف اي المنت ات.

 -/5الرسم لمى القيمة المضافة (:)Taxe sur Valeur Ajoutée

ه ػػي ئػ ػريبب غي ػػر مباشػ ػرة عم ػػى ااس ػػتهيؾ يتحممه ػػا المس ػػتهمؾ األخير(النه ػػائي  ،االمؤسس ػػب تعتب ػػر وس ػػيط ب ػػيف

المستهمؾ وادارة الئرائب ،حيث:

 تداإ  TVAعندما تشتر أو تتحصؿ عمى خدمب (ينشأ لديها حؽ قابؿ ليستر اع حػ 4456 /رسـ عمىالقيمب المئااب قابؿ ليستر اع .

 تقػػبض  TVAعنػػدما تبيػػإ أو تقػػدـ خدمػػب (ينشػػأ لػػديها التػزاـ وا ػػب التسػػديد حػػ 4457 /رسػػـ عمػػى القيمػػبالمئااب المستحقب .

 تقػوـ المؤسسػب مػرة كػػؿ شػهر عمػى األقػؿ بتسػػويب وئػعيتها ت ػاب ادارة الئػرائب مػػف خػيؿ المقاصػب بػػيفماقامت بداع مف رسوـ لممورديف وما قبئت مف زبائنها.
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معدؿ الرسـ عمى القيمب المئااب العاد يبمغ  %19ويطبؽ عمى العمميات والخدمات والمنت ات والسمإ ،وهنػاؾ

معدؿ مخاض لمرسـ عمى القيمب المئػااب  ،%9مػإ ااشػارة إلػى بعػض المؤسسػات معايػب مػف داػإ الرسػوـ عمػى
القيمب المئااب.

 -/6المعالجة المحاسبية لممخزونات:

ونعرئها ئمف المؤسسب الت اريب والمؤسسب اانتا يب والمؤسسب الخدميب ،وذلؾ ايما يمي:

مالحظة :يتـ التس يؿ المحاسبي واؽ ال رد الدائـ ،ونوئح ايما بعد التس يؿ اي ال رد المتناوب.

 -/1-6بالنسبة لممؤسسة التجارية :نشاطها التوزيإ (البيإ عمى الحالب نستعمؿ حػ. 30 /
-حالة الشراء :يمر التس يؿ المحاسبي لممخزوف بمرحمتيف:

 مرحمب الحصوؿ عمى الممكيب (استيـ الااتورة عف طريؽ الحسابات الماليب أو أل ؿ (عمى الحساب ، -ومرحمب إدخاؿ البئاعب إلى المخازف (استيـ المخزوف وهذا بتكمفة الشراء.

-حالة البي  :يمر التس يؿ المحاسبي بمرحمتيف:

 مرحمب تحرير الااتورة وتكوف بسعر البي عف طريؽ الحسابت الماليب أو أل ؿ، -ومرحمب تسميـ البئاعب إلى الزبائف بتكمفة الشراء أو تكمفة اتنتا .

عمما أف :سعر البي = تكمفة الشراء أو اتنتا  +هامش الربح
أ /حالة الشراء.......محاسبة الزبون
رقـ االحساب
ـ

المبالغ
تاريخ العممية

د

380

مف حػ /مشتريات بئائإ

4456

حػ TVA /قابمب ليستر اع

401

أو5...

أ /حالة البي .......محاسبة المورد

إلى

ـ

رقـ االحساب

د

ـ

XX
XX

حػ /موردو المخزونات

تاريخ العممية

د

/411
XX

5...

XX

أو الحسابات الماليب

المبالغ
مف حػ /الزبائف
700

380

XX

مف حػ /بئاعب مستهمكب

حػ /مخزوف بئائإ
قياااااد تساااااميم البضاااااالة الاااااى
الزبون

المخازن(استالم المخزون)

5….

XX

وةل إخ ار رقم .....

مرحمة إدخال البضالة إلى

إلى حػ /الحسابات الماليب

XX

إلى

30

وةل استالم رقم .....

401

XX

حػ TVA /محصمب

 ----تاريخ العممية ----

600
XX

حػ /مشتريات بئائإ

مف حػ /موردو المخزونات

حػ /مبيعات بئائإ

XX

الفاتورة)

إلى

------تاريخ العممية-----

XX

مرحماااة نقااال الممكياااة (تحريااار

(استالم الفاتورة).
30

XX

فاتورة بي رقم ....

مرحماااة الحةاااول لماااى الممكياااة

مف حػ /مخزوف بئائإ

إلى

4457

فاتورة شراء رقم .......

 ----تاريخ العممية ---

حػ /الحسابات الماليب

ـ

د

XX

XX

411

-----تاريخ العممية----

5….

مف حػ /الزبائف

إلى حػ /الحسابات الماليب
تحةيل من الزبائن

تسديد دين المورد

5

XX

XX

مثال :قامت مؤسسب ( Xبالعمميات التاليب:
  :2017/03/05ش ػ ار بئػػاعب بقيمػػب  20000دج خػػارج الرسػػـ ( ، TVA 19%التسػػديد  1/2بشػػيؾوالباقي عمى الحساب ،ااتورة ش ار رقـ .005

  :2017/03/07استممت المؤسسب البئاعب مف عند المورد وأدخمت لممخزف ،وصؿ إدخاؿ رقـ .017 :2017/03/15 -تـ تسديد ال ز الباقي مف البئاعب لممورد نقدا ،وصؿ نقد رقـ .033

  :2017/03/20تـ بيإ ناس البئاعب بقيمب  50000دج TVA 19%( ،التسديد  1/2بشػيؾ والبػاقيعمى الحساب .ااتورة بيإ رقـ  ،125وقد تـ إخراج البئاعب اي ناس اليوـ وصؿ إخراج رقـ .003

 :2017/03/27 -تحصمت المؤسسب عؿ ال ز الباقي مف الزبائف ،عف طريؽ شيؾ بنكي رقـ .0015

المطمو  :س ؿ العمميات اي داتر اليوميب.

الحل :تس يؿ العمميات اي داتر اليوميب
لند الشراء

----------2017/03/05---------مف حػ /مشتريات بئائإ

380

حػTVA /قابمب ليستر اع(0.19*20000ا3800

4456
512
401

إلى

20000
3800

11900
11900

حػ /البنؾ

حػ /موردو المخزونات والخدمات
فاتورة شراء رقم 005

مرحمة الحةول لمى الممكية (استالم الفاتورة).

---------- 2017/03/07 --------

30

مف حػ /مخزوف بئائإ
380

20000

إلى

20000

حػ /مشتريات بئائإ

وةل استالم رقم 017

مرحمة إدخال البضالة إلى المخازن(استالم

المخزون)

---------2017/03/15---------

401

مف حػ /موردوالمخزونات والخدمات
53

إلى

حػ /الصندوؽ

تسديد الجزء الباقي بوةل نقدي رقم 033

6

11900
11900

لند البي
-----------2017/03/20---------

مف حػ /الزبائف

411

حػ /البنؾ

512

29750

إلى

700
4457

29750

50000

حػ /مبيعات بئائإ

9500

حػTVA/محصمب(0.19*50000ا9500

فاتورة بي رقم 125

مرحمة نقل الممكية (تحرير الفاتورة)
---------------//-------------

600

مف حػ /بئاعب مستهمكب

إلى

30

20000
20000

حػ /مخزوف بئائإ

وةل إخ ار رقم 003

قيد تسميم البضالة الى الزبون

----------2017/03/27--------

512

مف حػ /البنؾ
إلى

411

29750

حػ /الزبائف

29750

تحةيل الجزء الباقي بشيك بنكي رقم 0015

 -/2-6بالنسبة لممؤسسة الةنالية (اتنتاجية) :نشاطها إنتا ي (التمويف أل ؿ اانتاج .

أ-/حالة الشااااااراء :تقػوـ المؤسسػب اانتا يػب بشػ ار المػواد األوليػب أو التموينػات األخػرع ،هنػا التسػ يؿ المحاسػبي
يمر ناػس التسػ يؿ المحاسػبي لمشػتريات البئػاعب اػي حالػب المؤسسػب الت اريػب .ايػتـ تعػويض حػػ 30/بالحسػابيف

 31و.32

 -إذا كانت المواد قابمب لمتخزيف ( مثؿ األغماب المستهمكب ،والموازـ المكتبيب ..اإف تس يؿ عمميب شرائها يتـ اي

قيديف ( قيد الش ار وقيد استيـ المواد .

-إذ لػػـ تكػػف المػػواد قابمػػب لمتخ ػزيف( كهربػػا  ،غػػاز ،مػػا  ...عنػػدها يمكػػف أف تس ػ ؿ اػػي قيػػد واحػػد حيػػث ن عػػؿ

حػ 607/مشتريات مواد ولوازـ غير مخزنب مدينا والحساب بنؾ أو صندوؽ أو موردوف دائنا.

7

أ /حالة الشراء
رقـ االحساب
ـ

تاريخ العممية

د

مف حػ /مشتريات مواد أوليب ولوازـ مخزنب

381أو

حػ /مشتريات تموينات أخرع

382

حػ TVA /قابمب ليستر اع

4456

إلى

401
أو5...

المبالغ
ـ

د

XX
XX
XX

حػ /موردو المخزونات

XX

أو الحسابات الماليب

XX

فاتورة شراء رقم .......

مرحمة الحةول لمى الممكية (استالم الفاتورة).

 ---------تاريخ العممية --------------

 31أو

مف حػ /مواد أوليب ولوازـ

32

XX

حػ /تموينات أخرع
إلى

381
أو382

XX

XX

حػ /مشتريات مواد أوليب ولوازـ

XX

حػ /مشتريات تموينات اخرع
وةل استالم رقم .....

مرحمة إدخال البضالة إلى المخازن(استالم المخزون)

------------تاريخ العممية-----------

401
5…..

مف حػ /موردو المخزونات والخدمات
إلى

حػ /الحسابات الماليب

XX
XX

تسديد دين المورد

 -/حالة االنتاااااا :
تقػػوـ المؤسسػػب بتحويػػؿ المػػادة األوليػػب أو التموينػػات األخػػرع مػػف م اركػػز تخزينهػػا الػػى م اركػػز تحويمهػػا (ورشػػات

التصنيإ  ،نحصؿ مف و ار عمميػب التصػنيإ عمػى منت ػات مختماػب سػوا كانػت منت ػات تامػب الصػنإ أو منت ػات
نصؼ مصنعب أو ائيت وبقايا منت ات ،انقوـ بتخزينها اي مخازنها أل ؿ بيعها أو اتماـ تصنيعها.
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 /حالة اال نتا
رقـ االحساب
ـ

تاريخ العممية

د

601

مف حػ /مواد أوليب ولوازـ مستهمكب

602

ـ
XX

إلى
32

د

XX

حػ /تموينات أخرع مستهمكب

31

المبالغ

XX

حػ /مواد أوليب ولوازـ

XX

حػ /تموينات أخرع

إخ ار المواد األولية والتموينات من المخزن إلى ورشة
التةني (قيد االستهالك)

-----------------// -------------

351

مف حػ /منت ات وسيطب أو نصؼ مصنعب

355

حػ /منت ات تامب الصنإ

358
724

XX
XX

حػ /بقايا منت ات
إلى

XX

حػ /تدير المخزونات مف المنت ات

XX

إدخال المنتجات إلى المخزن (قيد االنتا وادخالها
لممخزن)

مثال :قامت مؤسسب " أحمد" خيؿ شهر مارس  2018بالعمميات التاليب:
  :2018/03/03ت ػػـ تحوي ػػؿ موادأولي ػػب بقيم ػػب  20000دج  10000 ،دج تموين ػػات أخ ػػرع إل ػػى ورش ػػبالتصنيإ لدرض التحويؿ وصؿ إخراج رقـ .014

-

 :2018/03/15تحصػػمت المؤسسػػب عمػػى منت ػػات نصػػؼ مصػػنعب وتامػػب الصػػنإ وبقايػػا منت ػػات مػػف

الورشات بقيمب  10000دج 10000 ،دج 10000 ،دج ،وصؿ إدخاؿ رقـ  .021عمى التوالي.

المطمو  :س ؿ العمميات اي داتر اليوميب.

9

الحل :تس يؿ العمميات اي داتر اليوميب
 /حالة االنتا
-----------2018/03/03------------

مف حػ /مواد أوليب ولوازـ مستهمكب

601

حػ /تموينات أخرع مستهمكب

602
31
32

إلى

20000
10000

حػ /مواد أوليب ولوازـ

20000

حػ /تموينات أخرع

10000

إخاااا ار المااااواد األوليااااة والتموينااااات ماااان المخاااازن إلااااى

الورشة (قيد االستهالك) .وةل إخ ار رقم014

--------- -2018/03/15------------

351

مف حػ /منت ات وسيطب أو نصؼ مصنعب

355

حػ /منت ات تامب الصنإ

358

10000
10000
10000

حػ /بقايا منت ات
إلى

724

حػ /تدير المخزونات مف المنت ات

30000

إدخاااال المنتجاااات إلاااى المخااازن (قياااد االنتاااا وادخالهاااا

لممخزن)

وةل إدخال رقم 021

الحسا  33و:34
أما بالنسبب لممنت ات والخدمات ال ار ان ازها(ا هي منت ات تامػب الصػنإ وا هػي نصػؼ مصػنعب أ التػيتكوف قيد الصنإ اي الورشات اي نهايب السنب الماليب .اي هذب الحالب ي عؿ حػ 33 /منت ات سمإ ار ان ازهػا

( 331منت ػػات ػػار ان ازهػػا 335 -أشػػداؿ ػػار ان ازهػػا أو حػػ 34 /خػػدمات ػػار انتا هػػا( 341د ارسػػات
ار ان ازها 345 -خدمات ار ان ازها مدينا ،وي عؿ حػ 723 /تدير المخزونات ال اريب اي نهايب السنب،

ويعكس القيد اي بدايب السنب المواليب.

مثال:

اي نهايب السنب  2016/12/31أظهر رد مخزوف مؤسسب " عمر" ما يمي:
منت ات قيد التصنيإ  5000دج ،دراسب قيد اتن از لصالح مؤسسب "أحمد" بقيمب  1000دج.

وخيؿ  2017أتممت المؤسسب المنت ات والدارسات كالتالي:

10

 بتػاري  :2017/01/10تطمػػب إتمػػاـ المنت ػات قيػػد التصػػنيإ مػػا يمػي :مػوادا أوليػػب  1000دج ،وأ ػػو ارسددت بشيؾ  3000دج.

 بتػ ػػاري  :2017/01/15تطمػ ػػب إتمػ ػػاـ الد ارسػ ػػب أ ػ ػػو ار سػ ػػددت بشػ ػػيؾ  3000دج ،عممػ ػػا أف سػ ػػعر بيػ ػػإالخدمات هو  8000دج.

المطمو  :س ؿ العمميات اي داتر يوميب مؤسسب "عمر".

الحل :تس يؿ العمميات اي داتر يوميب مؤسسب "عمر".

-----------2016/12/31------------

331

مف حػ /منت ات ار ان ازها

341

حػ /دراسات ار ان ازها

1000

إلى

723

5000

6000

حػ /تدير المخزونات ال اريب

إثبااات المنتجااات والدراسااات الجاااري انجازهااا فااي نهايااة

السنة

--------- -2017/03/01/01----------

723

مف حػ /تدير المخزونات ال اريب

6000

إلى

331

5000

حػ /منت ات ار ان ازها

341

1000

حػ /دراسات ار ان ازها

خرو المنتجات والدراسات التمام انجازها
-----------2017/01/10------------

601
631

حػ /مواد أوليب مستهمكب

31
512

3000

حػ /أ ور مستخدميف
إلى

1000

حػ /مواد أوليب ولوازـ

1000
3000

حػ /البنؾ

مةاريف اتمام المنتجات قيد التةني
355

----------------//---------------

724

حػ /منت ات تامب الصنإ

9000

إلى حػ /تدير المخزونات مف المنت ات

9000

إثبات المنتجات تامة الةن وفق وةل إدخال رقم...
631

------------2017/01/15-----------

512

حػ /أ ور مستخدميف
إلى

حػ /البنؾ
11

3000

3000

مةاريف اتمام الدراسات
-----------------//--------------

411

حػ /الزبائف

8000

إلى

705

8000

حػ /مبيعات خدمات

خدمات لمى الحسا

جا /حالة البيااااااااااااااااا :

حالااة البي ا االسااتثنائي لممااادة األوليااة أوالتموينااات األخاار  :تقػػوـ المؤسسػػب اػػي حػػيت اسػػتثنائيب ببيػػإ المػػادةااولي ػػباو التموين ػػات (ع ػػدـ تناس ػػبها م ػػإ ا.ات اانتا ي ػػب ،الا ػػائض . ....ا ػػي ه ػػذب الحال ػػب له ػػا نا ػػس المعال ػػب

المحاسبيب لعمميب بيإ البئائإ ،ويكوف التس يؿ المحاسبي كما يمي:
حالة بي .......المادة األولية او التموينات
رقـ االحساب
ـ

تاريخ العممية

د

/411

مف حػ /الزبائف

5...

ـ
XX

إلى

700

حػ /مبيعات بئائإ

4457

XX

حػ TVA /محصمب

XX

فاتورة بي رقم ....

 -----------تاريخ العممية -----------مف حػ /بئاعب مستهمكب

XX

إلى

31

XX

حػ /مواد أوليب ولوازـ

أو 32

د

XX

حػ /الحسابات الماليب

600

المبالغ

XX

حػ /تموينات أخرع

وةل إخ ار رقم .....

قيد تسميم المواد االولية او التموينات إلى الزبون

------------تاريخ العممية-------------

411
5….

مف حػ /الزبائف
إلى حػ /الحسابات الماليب
تحةيل من الزبائن

12

XX
XX

مثال :قامت مؤسسب ( Yخيؿ شهر واف بالعمميات التاليب:
  :2015/06/04تػػـ ش ػ ار م ػواد أوليػػب بقيمػػب  30000دج ،وتموينػػات أخػػرع  40000دج ،تػػـ التسػػديدنقدا ،ااتورة رقـ  ،002وصؿ إدخاؿ رقـ .003

  :2015/11/10قامت ببيإ نصؼ ( 1/2المواد األوليب والتموينات األخرع المشتراة بشػيؾ بنكػي بقيمػب 25000 ،20000عمى التوالي ،ااتورة رقـ  ،012وصؿ إخراج رقـ .014

المطمو  :س ؿ العمميات اي داتر يوميب المؤسسسب.
الحل :تس يؿ العمميات اي الداتر اليومي

حالة بي .......المادة األولية أو التموينات
-----------2015/06/04----------حػ/381

مشتربات مواد أوليب مخزنب

30000

382

حػ /مشتريات تموينات أخرع

40000

إلى
53

70000

حػ /الصندوؽ
فاتورة شراء رقم 002

----------------//-------------31

حػ /مواد أوليب ولوازـ

32

30000
40000

حػ /تموينات أخرع
إلى

381

حػ /مشتربات مواد أوليب مخزنب

30000

382

حػ /مشتريات تموينات أخرع

40000

وةل إخ ار رقم 003

------------2015/11/10----------

512

حػ /البنؾ
700

45000

إلى

45000

حػ /مبيعات بئائإ (25000+20000
فاتورة بي رقم 012
 ----------تاريخ العممية -----------

600

مف حػ /بئاعب مستهمكب

31
32

إلى
حػ /مواد أوليب ولوازـ

حػ /تموينات أخرع
وةل إخ ار رقم 014

اخ ار نةف  2/1المواد األولية والتموينات

13

25000
15000
20000

حالة بي مخزون المنتجات :تمر عمميب بيإ مخزوف المنت ات (حػػ 35 /بػناس الم ارحػؿ التػي تمػر بهػا عمميػببيإ البئائإ ،ولكف ااختيؼ يكمف اي أرقاـ الحسابات المستعممب.
-----تاريخ العممية-------411أو

حػ /الزبائف

5….

سعر البيإ

حػ /الحسابات الماليب
إلى

701

حػ /مبيعات منت ات مصنعب

703

حػ /مبيعات بقايا منت ات

702

حػ /مبيعات منت ات وسيطب

4457

حػTVA /مستحقب

تحرير فاتورة بي

------تاريخ العممية-------

حػ /تدير المخزونات مف المنت ات

724

إلى

351
355

حػ/منت ات نصؼ مصنعب

تكماباانتاج

حػ /بقايا منت ات

إخ ار المنتجات من المخازن

-----تاريخ العممية-------411

تكماباانتاج

حػ /انتاج تاـ الصنإ

358

5….

سعر البيإ

حػ /الحسابات الماليب
إلى

حػ /الزبائف

XXX
XXX

تحةيل من الزبائن

مثال :قامت مؤسسب "أحمد" خيؿ شهر أاريؿ  2014بالعمميات التاليب:
  :2014/04/05بيػػإ منت ػػات تامػػب الصػػنإ بمبم ػػغ  10000دج خػػارج الرسػػـ ،تكماػػب انتا ه ػػا 70000دج.ااتورة بيإ رقـ ، 126وصؿ إخراج رقـ .26

  :2014/04/12بيػ ػػإ منت ػ ػػات نصػ ػػؼ مصػ ػػنعب  50000دج خػ ػػارج الرسػ ػػـ بشػ ػػيؾ ،عممػ ػػا أف تكماتهػ ػػا 20000دج .ااتورة رقـ  ،32وصؿ إخراج رقـ .002

 :2014/04/25 -تحصيؿ مف الزبوف بشيؾ بريد رقـ  ،12المبمغ الخاص بالعمميب .2014/04/05

المطمو  :س ؿ القيود المناسبب
الحل :تس يؿ القيود المناسبب

14

-----2014/04/05------

حػ /الزبائف

411

119000

إلى

حػ /مبيعات منت ات مصنعب

701

حػTVA /مستحقب

4457

19000

فاتورة بي رقم 126

---------//----------

حػ /تدير المخزونات مف المنت ات

724

100000

إلى

355

70000
70000

حػ/منت ات تامب الصنإ

وةل إخ ار رقم 26

إخ ار المنتجات من المخازن
------2014/04/12----حػ /البنؾ

512
702

إلى

50000

حػ /مبيعات نصؼ مصنعب

4457

9500

حػTVA /مستحقب

فاتورة بي رقم 32

---------//---------724

59500

حػ /تدير المخزونات مف المنت ات
إلى

351

20000
20000

حػ/منت ات نصؼ مصنعب

وةل إخ ار رقم 002

إخ ار المنتجات من المخازن
517

------2014/04/25-----

411

حػ /شيؾ بريد
إلى

حػ /الزبائف

تحةيل من الزبائن بشيك بريدي
رقم 12

15

119000
119000

حالة بي الخدمات:تػؤد عمميػػب الخػػدمات إلػى تحصػػيؿ المؤسسػػب تيػراد يسػ ؿ اػػي ال انػػب الػػدائف اػي أحػػد الحسػػابات التاليػػب704 :
مبيعػات أشػداؿ 705 ،مبيعػات الد ارسػات 706 ،مبيعػػات الخػدمات األخػرع ،اػي حػػيف يسػ ؿ اػي ال انػب المػػديف
حسابات الزبائف أو أحد الحسابات الماليب .دون أن ننسى الرسم لمى القيمة المضافة (.)TVA

-حالة تسجيل مردودات المشتريات أو المبيعات :إف تس يؿ مردودات المشتريات أو المبيعات يكوف بعكس قيود

الش ار أو البيإ سوا أكاف ذلؾ اي حالب تطبيؽ ال رد الدائـ أو ال رد المتناوب ،وبقيمب البئاعب المردودة.

 -/7بعض العمميات المتعمقة بشراء وبي المخزونات

 -/1-7التسبيقاااااااااااااااااااااات

 -عػػادة يسػػتمـ المػػورد طمبيػػب مػػف عنػػد الزبػػوف بدػػرض تػػواير مخزونػػات مػػا ،ولكػػف المػػورد ( يشػػترط عمػػى

الزبػػوف ( داػػإ تسػػبيؽ عمػػى طمبيت ػ  ،ايعتبػػر هػػذا التسػػبيؽ حااق بالنسػػبب لمزبػػوف ايس ػ ؿ اػػي ح ػػ409x /
"موردوف مدينوف" تسبيقات المورديف ،ويعتبر التزاما بالنسبب لممورد ات اب الزبػائف ويسػ ؿ اػي حػػ419x /

" زبائف دائنوف" تسبيقات مف عند الزبائف.

 -وعند تتـ عمميب البيإ والش ار الخاصب بالتسبيقات اي هذب الحالب يرصد التسبيؽ .تتـ المعال ب كا.تي:

-المعالجة المحاسبية لمتسبيقات لمى لممية الشراء والبي :

لند البي .......يومية المورد(البائ )

لند الشراء.......يومية الزبون(المشتري)
رقـ االحساب
ـ
409x

التاريخ

د

-----تاريخ العممية------

…5

رقـ االحساب

المبالغ

حػ /تسبيقات المورديف

إلى حػ /الحسابات الماليب

ـ
XX

ـ

د

5...
XX

المبالغ
التاريخ

د

-----تاريخ العممية----

419x

38x

مف حػ /مشتريات

4456

حػ TVA /قابمب ليستر اع

401

5….

409x

إلى

4457

XX

حػ /تسبيقات المورديف

حػ /تسبيقات الزبائف
70x

XX

حػ /الحسابات الماليب

حػ /الحسابات الماليب

419x
XX

حػ /موردو المخزونات

مف حػ /الزبائف

5...

XX

3x

مف حػ /مخزوف بئائإ
38x

إلى

حػ /مشتريات
وةل استالم رقم .....

XX
XX
XX

حػ TVA /محصمب

حػ /تدير المخزونات ال اريب
3x

35x

إلى

حػ /مخزونات

حػ/مخزوف المنت ات
وةل إخ ار رقم .....

16

XX

حػ /مبيعات

مف حػ /بئاعب مستهمكب

724
XX

XX

إلى

 ----تاريخ العممية ----

600

XX

XX

فاتورة رقم ..وترةيد تسبيقات

فاتورة رقم ...وترةيد تسبيقات

 ----تاريخ العممية ---

إلى حػ /تسبيقات الزبائف
----تاريخ العممية-----

411

XX

XX

استالم تسبيقات من الزبائن

دف تسبيق لممورد
------تاريخ العممية-----

حػ /الحسابات الماليب

ـ

د

XX
XX
XX
XX

مثال :قامت مؤسسب " ناصر" بالعمميات التاليب:
  :2017/05/03أرسمت المؤسسب طمبيب إلى أحد المورديف مف أ ؿ تػواير بئػائإ ،وكانػت هػذب الطمبيػبمراقب بتسبيؽ قيمت  30000دج نقدا.وصؿ نقد رقـ .11

  :2017/05/15استممت المؤسسب الااتورة رقـ  032مراقب بالبئائإ ،وقد تئمنت الااتورة مايمي :سعرالش ػ ار خػػارج الرسػػـ  130000دج عمػػى الحسػػاب ،هػػامش ربػػح بقيمػػب  20000دج .وصػػؿ إدخػػاؿ رقػػـ
.002

 :/201/05/25 -تسديد مبمغ ديف المورد اي العمميب السابقب بشيؾ بنكي رقـ .001

المطمو  :س ؿ العمميات اي يوميب المؤسسب (الزبوف  ،ويمويب البائإ (المورد .
الحل :تس يؿ العمميات اي يوميتي الزبوف والمورد.

 التسجيل المحاسبي في يومية المؤسسة –الزبون (المشتري)-------2017/05/03------

حػ /تسبيقات المورديف

409x
53

إلى حػ /الصندوؽ

مف حػ /مشتريات بئائإ

4456

حػ TVA /قابمب ليستر اع

401
409x

24700

124700

حػ /موردو المخزونات
حػ /تسبيقات المورديف

30000

فاتورة رقم 032

مف حػ /مخزوف بئائإ
380

130000

إلى

---------//-----------

30

30000

دف تسبيق لممورد وةل نقدي11
------ 2017/05/15------

380

30000

130000

إلى

130000

حػ /مشتريات بئائإ

وةل استالم رقم 002

-------2017/05/25------

401

حػ /موردو المخزونات والخدمات
512

إلى

حػ /البنؾ

تسديد لممورد بشيك رقم 001

17

124700
124700

 التسجيل المحاسبي في يومية المورد (البائ )----- 2017/05/03-------

حػ /الصندوؽ

53
419x

إلى

حػ /تسبيقات الزبائف

مف حػ /الزبائف

419x

124700

30000

حػ /تسبيقات الزبائف
إلى

700

130000

حػ /مبيعات بئائإ

4457

24700

حػ TVA /محصمب

فاتورة رقم 032

------------//---------

600

30000

استالم تسبيقات بوةل رقم11

------ 2017/05/15------

411

30000

مف حػ /بئاعب مستهمكب

110000

إلى

30

110000

حػ /مخزوف بئائإ

وةل إخ ار رقم 002
512

------2017/05/25-------

411

حػ /البنؾ

إلى

124700

حػ /الزبائف

124700

تحةيل من الزبائن بشيك رقم001
سعر البيإ ا تكماب الش ار  +هامش الربح

130000ا تكماب الش ار 20000 +

ومن تكماب الش ار ا 20000 -130000ا 110000.

 -/2-7التخفيضااااااااااااااااااااااااااااااات

يمنح المورد (البائإ إلى الزبوف (المشتر

تخايئات نتي ب المعاميت التي تتـ بينهما أو نتي ب ألسباب أخرع،

والتخايئات تنقسـ إلى نوعيف( :التخايئات الت اريب والتخايئات الماليب .

أ-/التخفيضات التجارية :تو د ثيثب أنواع مف التخايئات الت اريب:

*الحسيمات ) :(Les Rabaisتمنح مثي اي و ػود عيػب اػي البئػائإ أو المنت ػات المباعػب أو عػدـ مطابقتهػا

لممواصاات المطموبب أو عند التأخر اي التسميـ.

18

*التنازيالت ) :(Les Remiseتمػنح عػادة بػالنظر لح ػـ العمميػب الت اريػب التػي تمػت مػإ البػائإ والمشػتر  ،رقػـ
ااعماؿ.

*المرتجعااات ) :(Les Ristourneتمػػنح بسػػبب طػػوؿ المعاممػػب (زبػػوف واػػي  ،أو بسػػبب بمػػوغ الح ػػـ -رقػػـ
ااعماؿ نسبب معينب خيؿ السنب.
-/التخفيضات المالية:

هو خصـ لقا تع يػؿ الػداإ ،أ يقػوـ الزبػوف بػداإ ديونػ قبػؿ وصػوؿ ميعػاد اسػتحقاقها ،أو الػداإ اػورا .ويحسػب

التخايض مف الصااي الت ار األخير ،أ التخايئات الت اريب تسبؽ التخايئات الماليب.

جا -/التسجيل المحاسبي لمتخفيضات الواردة ضمن فاتورة الحق(الفاتورية العادية) (:)Facture de doit

-بالنسبة لمتخفيضات التجارية :اي هذب الحالب تحسب وا تس ؿ هذب التخايئات محاسػبيا ،بحيػث تسػ ؿ قيمػب

(المشتربات -المبيعات بالصااي الت ار دوف حساب الرسـ عمى القيمب المئااب.
الةافي التجاري = ثمن الشراء – التخفيض التجاري
إذا تئ ػػمنت الا ػػاتورة ع ػػدة تخايئ ػػات ت اري ػػب نق ػػوـ بحس ػػاب الص ػػااي الت ػػار األوؿ ث ػػـ نق ػػوـ بحس ػػاب
التخايض الت ار الثػاني مػف الصػااي الت ػار األوؿ ،لنتحصػؿ عمػى الصػااي الت ػار الثػاني ،ثػـ نقػوـ بحسػاب

التخا ػػيض الت ػػار الثال ػػث م ػػف الص ػػااي الت ػػار الث ػػاني لنتحص ػػؿ عم ػػى الص ػػااي الت ػ ػار الثال ػػث (.الص ػػااي
الت ار (( – 1التخايض الت ار  xالصااي الت ار ( 1ا الصااي الت ار ( ، 2وهكذا.

ويكوف التس يؿ المحاسبي لمتخايئات الت اريب ئمف الااتورة العاديب اي يوميتي الزبوف والمورد كما يمي:
يومية المورد(البائ )

يومية الزبون(المشتري)
------تاريخ العممية-----

38x

حػ /مشتريات(الةافي التجاري

4456

حػ TVA /قابمب ليستر اع

401

5….

إلى

411

XX

حػ /الحسابات الماليب

مف حػ /الزبائف

5...

XX

حػ /موردو المخزونات

----تاريخ العممية-----

XX
XX

حػ /الحسابات الماليب

70x

4457

تخقيض تجاري ضمن فاتورة

XX
XX

إلى

حػ /مبيعات(الةافي التجاري
حػ TVA /محصمب

تخقيض تجاري ضمن فاتورة
الحق

الحق

مثاااال :بت ػػاري  2015/04/20قام ػػت مؤسس ػػب " أحم ػػد" بشػ ػ ار بئ ػػائإ م ػػف الم ػػورد " عم ػػر"  ،وأدخم ػػت لممخ ػػزف

بوصؿ إدخاؿ رقـ  ،001وقد تئمنت الااتورة رقـ  2015/112ما يمي:

سعر الش ار  100000دج ،تخايض ت ار أوؿ  ،%1وتخايض ت ار ثاني .TVA 19% ،%2

المطمو  -/1 :إعداد الااتورة رقـ .2015/112

 -/2تس يؿ القيػود المناسػبب اػي يوميػب الزبوف(أحمػد ويوميػب المػورد(عمر  ،عممػا أف تكماػب البئػاعب

عند المورد تقدر بقيمب  70000دج.

19

XX
xx

الحل:

 -/1إلداد الفاتورة رقم 2015/112
فاتورة رقم 2015/112
المبمغ

البيان

100000

المبمغ اا مالي

- 1000

تخايض ت ار أوؿ (%1

100000x0.01ا1000
الصااي الت ار األوؿ

99000

تايض ت ار ثاني (%2

1980

99000x0.02ا 1980
الصااي الت ار الثاني

-

97020

الرسـ عمى القيمب المئااب TVA 19%

+ 18433.8

المبمغ المتئمف الرسـ TTC

115453.8

97020 x0.19ا 18433.8

-/2تسجيل القيود المناسبة في يومية الزبون(أحمد)
يومية الزبون(المشتري " أحمد" )
---------2015/04/20----------

حػ /مشتريات بئائإ (الةافي التجاري األخير

380

4456

حػ TVA /قابمب ليستر اع
401

إلى

97020

18433.8
115453.8

حػ /موردو المخزونات

فاتورة رقم 2015/112

------------//--------------

30
380

حػ /مخزوف بئائإ

إلى حػ /مشتريات بئائإ
وةل إدخال رقم 001

20

97020
97020

-/3تسجيل القيود المناسبة في يومية المورد (لمر)
يومية المورد(البائ " لمر" )
--------2015/04/20----------

411

حػ /الزبائف
700
4457

600

إلى

حػ /مبيعات بئائإ(الةافي التجاري األخير

97020
18433.8

حػ TVA /مستحقب

فاتورة رقم 2015/112

------------//--------------

30

115453.8

حػ /بئاعب مستهمكب

70000

70000

إلى حػ /مخزوف بئائإ
وةل إخ ار رقم 001

بالنسبة لمتخفيضات المالية :تحسب اي الااتورة وتس ؿ هػذب التخايئػات محاسػبيا (سػوا واردة اػي الاػاتورة أوخارج الااتورة  ،حيث تعتبر إيرادا بالنسبب لمزبوف حػ 768 /إيرادات ماليب ،وعب بالنسبب لممرود حػ 668 /أعبػا

ماليب .ويحسب التخايض المالي مف الصااي الت ار األخير.

ويكوف التس يؿ المحاسبي لمتخايئات الماليب ئمف الااتورة العاديب كما يمي:
يومية المورد(البائ )

يومية الزبون(المشتري)
------تاريخ العممية-----

38x

حػ /مشتريات(الةافي التجاري

4456

حػ TVA /قابمب ليستر اع

401
768

إلى

411

XX

حػ /إيرادات ماليب

مف حػ /الزبائف

668

XX

حػ /موردو المخزونات

----تاريخ العممية-----

XX
XX

تخقيض تجارية ومالية ضمن

حػ/أعبا ماليب

70x

4457

XX
XX

إلى

حػ /مبيعات(الةافي التجاري
حػ TVA /محصمب

تخقيض تجارية ومالية ضمن
فاتورة الحق

فاتورة الحق

مثال :نأخذ نفس المثال السابق
بتػػاري  2015/04/20قامػػت مؤسسػػب " أحمػػد" بش ػ ار بئػػائإ مػػف المػػورد " عمػػر"  ،وأدخمػػت لممخػػزف بوصػػؿ

إدخاؿ رقـ  ،001وقد تئمنت الااتورة رقـ  2015/112ما يمي:

سعر الش ار  100000دج ،تخايض ت ار أوؿ  ،%1وتخايض ت ار ثاني  ،%2تخايض مالي(خصـ تع يؿ
الداإ  ، %5الرسـ عمى القيمب المئااب .TVA 19%

المطمو  -/1 :إعداد الااتورة رقـ .2015/112

21

XX
xx

 -/2تس يؿ القيػود المناسػبب اػي يوميػب الزبوف(أحمػد ويوميػب المػورد(عمر  ،عممػا أف تكماػب البئػاعب
عند المورد تقدر بقيمب  70000دج.

الحل:

 -/1إلداد الفاتورة رقم 2015/112
فاتورة رقم 2015/112
المبمغ

البيان
المبمغ اا مالي

100000

تخايض ت ار أوؿ (%1

1000

100000x0.01ا1000

99000

الصااي الت ار األوؿ

1980

تايض ت ار ثاني (%2

99000x0.02ا 1980
الصااي الت ار الثاني

تخايض مالي(خصـ تع يؿ الداإ %5

97020

4851

-

-

-

97020x0.05ا 4851
الصااي المالي (HT

92169

الرسـ عمى القيمب المئااب TVA 19%

+ 17512.11

المبمغ المتئمف الرسـ TTC

109681.11

92169 x0.19ا 17512.11

-/2تسجيل القيود المناسبة في يومية الزبون(أحمد)
يومية الزبون(المشتري " أحمد" )
---------2015/04/20----------

حػ /مشتريات بئائإ (الةافي التجاري األخير

380

4456
401
768

حػ TVA /قابمب ليستر اع
إلى

97020

17512.11
109681.11

حػ /موردو المخزونات

4851

حػ /إيرادات ماليب

30

فاتورة رقم 2015/112

------------//-------------- 380
حػ /مخزوف بئائإ

إلى حػ /مشتريات بئائإ
وةل إدخال رقم 001
22

97020

97020

-/3تسجيل القيود المناسبة في يومية المورد (لمر)
يومية المورد(البائ " لمر" )
--------2015/04/20----------

411
668

حػ /الزبائف

حػػ /أعبا ماليب

700
4457

109681.11
4851

إلى

حػ /مبيعات بئائإ(الةافي التجاري األخير

97020

17512.11

حػ TVA /مستحقب
600

فاتورة رقم 2015/112

------------//--------------

30

حػ /بئاعب مستهمكب

إلى

70000
70000

حػ /مخزوف بئائإ

وةل إخ ار رقم 001

د -/التسجيل المحاسبي لمتخفيضات الواردة ضمن فاتورة استدراكية-فاتورة انقاص:)Factuer davoir( -
اػػي هػػذب الحالػػب تػػأتي التخايئػػات ئػػمف اػػاتورة مسػػتقمب أو مايسػػمى باػػاتورة انقػػاص أو مايسػػمى باػػاتورة التخاػػيض
التي يرسمها المورد إلى الزبوف بعد اترة مف إرساؿ ااتورة البيإ األولى (الااتورة العاديب .
-بالنسبة لمتخفيضات التجارية :تحسب اي الااتورة وتس ؿ محاسبيا.

ويكوف التس يؿ المحاسبي لمتخايئات الت اريب ئمف الااتورة اتستدراكيب (ااتورة إنقاص كما يمي:
لند المورد(البائ )

لند الزبون(المشتري)
-----تاريخ العممية-----حػ /المورديف

401
609

4456

إلى

حػ /تخايئات مستممب
حػ TVA /مستحقب

----تاريخ العممية-----

709

XX

مف حػ /تخايئات ممنوحب

4457
XX
XX

تخقيض تجاري ضمن فاتورة

حػ TVA /قابمب ليستر اع

411

XX
XX

إلى

حػ /الزبائف

تخقيض تجاري ضمن فاتورة
استدراكية رقم...

استدراكية رقم....

مثال :قامت مؤسسسب النصر خيؿ سنب  2014بما يمي:
 اػي  :2014/03/15تػػـ شػ ار بئػػاعب مػػف عنػػد المػػورد "ناصػػر" وتئػػمنت الاػػاتورة رقػػـ  2014/116مػػايمي :سعر الش ار  30000دج ،حسـ  ،%10الرسـ عمى القيمب المئااب .%19

 اي  :2014/03/25استاادت المؤسسػب مػف عنػد المػورد " ناصػر " مػف تخاػيض ت ػار بنسػبب  %5اػيااتورة استدراكيب ،نتي ب و ود عيب اي البئاعب وقد وااقت عمى ذلؾ ،ااتورة استدراكيب رقـ .15
23

XX

المطمو  -/1 :إعداد الاواتير اليزمب.
الحل:

 -/2س ؿ اقط الااتورة ااستدراكيب عند المؤسسب (الزبوف والمورد (ناصر .

 -/1إلداد الفواتير الالزمة
فاتورة الحق أو العادية رقم 2014/116
300000

سعر الش ار

- 30000

تخايض ت ار %10

300000x0.1ا30000
الصااي الت ار

270000

TVA 19%

+ 51300

270000x0.19ا51300

321300

المبمغ المتئمف الرسـ TTC

فاتورة إستدراكية رقم 15
270000

المبمغ الخائإ لمتخايض
مبمغ التخايض

(13500=270000x0.05

13500

الرسـ TVA 19%

+ 2565

(13500 x0.19ا

مبمغ التخايض المتئمف الرسـ 16065 TTC
 -/2تسجيل فقط الفاتورة االستدراكية لند المؤسسة (الزبون) والمورد (ناةر).
لند المؤسسة (الزبون)
--- 2014/03/15----401

16065

حػ /المورديف
إلى

609

حػ /تخايئات مستممب

13500

4456

حػ TVA /قابمب ليستر اع

2565

تخقيض تجاري ضمن فاتورة
استدراكية رقم 15

24

لند المورد(ناةر)
--- 2014/03/15---مف حػ /تخايئات ممنوحب

709

حػ TVA /مستحقب

4457

13500

2565

إلى
411

16065

حػ /الزبائف
تخقيض تجاري ضمن فاتورة
استدراكية رقم 15

بالنسبة لمتخفيضاات المالياة :تحسػب اػي الاػاتورة وتسػ ؿ هػذب التخايئػات محاسػبيا (ئػمف اػاتورة إسػتدراكيببػػناس طريقػػب تسػ يؿ التخايئػػات الماليػػب الػواردة ئػػمف الاػػاتورة األصػػميب ،حيػػث تعتبػػر إيػرادا بالنسػػبب لمزبػػوف حػػ/

 768إيرادات ماليب ،وعب بالنسبب لممرود حػ 668 /أعبا ماليب.

مثاال :أرسػمت المؤسسػػب إلػى أحػد زبائنهػػا اػاتورة إسػتدراكيب تئػػمنت تخايئػا ماليػا بقيمػػب  5000دج ،الرسػـ عمػػى

القيمب المئااب .19%

المطمو  :س ؿ العمميب اي يوميب الزبوف ويوميب المورد.
الحل:

 تسجيل العممية لند الزبون:
لند (الزبون)
401

5950

حػ /المورديف
إلى

768

حػ /إيرادات ماليب

5000

4456

حػ TVA /قابمب ليستر اع

950

تخقيض تجاري ضمن فاتورة
استدراكية رقم 15

 تسجيل العممية لند المورد
لند المورد(ناةر)
مف حػ /أعبا ماليب

668

حػ TVA /مستحقب

4457
411

إلى

حػ /الزبائف

تخقيض تجاري ضمن فاتورة
استدراكية رقم 15

25

5000
950
5950

 -/3-7األغمفااااااااااااااااااااااااة التجارية:
تستعمؿ المؤسسب مف أ ؿ الحااظ عمػى سػيمب مخزوناتهػا بيعػا وشػ ار ا إلػى أغماػب ،وهػي عبػارة عػف مػواد التعبئػب
والتدميؼ ،وهنا نميز بيف نوعيف مف الدياات :أغماب غير قابمب ليستر اع ،أغماب قابمب ليستر اع.

أ -/األغمفة غيار قابماة لالساترجاع (أغمفاة مساتهمكة) :هػي األغماػب المراقػب مػإ المخزونػات بيعػا وشػ ار ا الدايػب
مػػف ش ػرائها هػػو اسػػتخدامها كم ػواد مسػػتهمكب اػػي نهايػػب المرحمػػب اانتا يػػب ويػػدخؿ ثمنهػػا ئػػمف تكماػػب اانتػػاج أو

مصاريؼ التوزيإ ،مثؿ أكياس الحميب ،عمب األحذيب ،عمب المشروبات والمصبرات ،الصناديؽ....،ال .

المعالجة المحاسبية لألغمفة غير قابمة لالسترجاع حا:326/

 -حالب الش ار لدرض البيإ اتعال كأنها بئاعب (ناس معال ب ش ار وبيإ البئائإ وقد تطرقنا إليها سابقا .

حالب الش ار إذا وردت هذب األغماب مإ مشتريات المخزوف ،اي هذب الحالب تدم قيمب األغماب مإ تكماب الش ار .إذا اشترت المؤسسب أغماب غير قابمب ليسػتر اع مػف أ ػؿ اسػتعمالها اػي العمميػب اانتا يػب متاشػرة ،ولهػذا تػدرجمحاسبيا ئمف التموينات األخرع ،واي هذب الحالب لها ناس المعال ب المحاسبيب لمشػتريات المػواد األوليػب ،والتػي

تـ التطرؽ اليها سابقا.

-عنػػد اسػػتعمالها مػػف طػػرؼ المؤسسػػب اػػي تدميػػؼ المخزونػػات أ إدخالهػػا إلػػى الورشػػات ،اػػي هػػذب الحالػػب تعتبػػر

تموينات أخرع مستهمكب وي عؿ حػ 602 /تموينات أخرع مستهمكب مدينا ،وي عؿ حػ 326 /دائنا بتكماب الش ار .

-عنػػدما تقػػوـ المؤسسػػب ببيعهػػا اػػي حػػاات اسػػتثنائيب لهػػا ناػػس المعال ػػب المحاسػػبيب لمبيعػػات الم ػواد األوليػػب ،وقػػد

تطرقنا اليها سابقا.

 -/األغمفااة قابمااة لالسااترجاع (أغمفااة متداولااة) :هػػي عبػػارة عػػف أغماػػب يعتػػرؼ بهػػا كتثبيتػػات اػػي حػػ،2186 /

تقػػوـ المؤسسػػب بشػرائها مػػف أ ػػؿ اسػػتخدامها بصػػورة دائمػػب ويمكػػف اسػػتر اعها واسػػتعمالها لعػػدة مػرات ،اهػي تبقػػى
عدة سنوات اي المؤسسب ،وترسمها إلى زبائنها مقابؿ داإ مبمغ مالي وذلؾ كرسـ أمانب عميها ،يتـ استر اع عنػد

إعادة األغماب.

ومثاؿ ذلؾ :صناديؽ الحميب ،الحاويات ،البراميؿ ،قارورات الداز ،صناديؽ الخئر والاواكب إل .

المعالجة المحاسبية لألغمفة المتداولة:

يػػتـ تقػديـ الدياػػات المسػػتر عب (المتداولػػب بئػػماف أ يقػػوـ البػػائإ ببيػػإ منت اتػ لممشػػتر داخػػؿ غياػػات مقابػػؿ
مبمػػغ ئػػماف يقدم ػ المشػػتر إلػػى أف ير ػػإ الدياػػات مقابػػؿ أف ير ػػإ ل ػ البػػائإ الئػػماف(.أمانب عمػػى الدياػػات

المتداولب .

-حالة الشراء :عندما تقوـ المؤسسب (كزبوف بش ار مخزونات مراقب بأغماب متداولب ،وتعود ممكيب األغمػب لمديػر،

اي هذب الحالب ي عؿ حػ 4096 /أمانات مداوعب مدينا وبقيمب األغماب ،وي عؿ حػ 401 /أو  5xxدائنا.

-حالة البي  :عندما تقوـ المؤسسب (كمورد ببيػإ مخزونػات ( 358،355،351،31،30مراقػب بأغماػب متداولػب،

اي هذب الحالب ي عؿ حػ 4196 /أمانات تحت التسديد دائنا وبقيمب األغماب ،وي عؿ حػ 411 /أو  5xxمدينا.
ويكوف التس يؿ المحاسبي لمدياات عند الزبوف والمورد كما يمي:

26

حالة البي ---يومية المورد

حالة الشراء--يومية الزبون
------تاريخ العممية-----

38x

مف حػ /مشتريات

4456

حػ TVA /قابمب ليستر اع

4096

حػ /أمانات مداوعب

401

5xxx

411

XX
XX

حػ /موردو المخزونات

حػ/الحسابات الماليب

70x

4457

XX

حػ /الحسابات الماليب

مف حػ /الزبائف

5xxx

XX

إلى

----تاريخ العممية-----

4196

XX

إلى

XX
XX
XX

حػ /مبيعات

XX

حػ TVA /محصمب

XX

حػ /أمانات تحت التسديد
فاتورة بي رقم...

فاتورة شراء رقم...

 الحاالت التي يتم فيها إلادة األغمفة:

 إلادة األغمفة كاممة في حالة جيدة :يكوف التس يؿ عند الزبوف والمورد كما يمي:
يومية المورد

يومية الزبون
------تاريخ العممية-----

401

مف حػ /موردو المخزونات
4096

4196

XX

إلى

مف حػ /أمانات تحت التسديد

411

XX

حػ /أمانات مداوعب

---تاريخ العممية-----إلى

XX
XX

حػ /الزبائف

 إلادة األغمفة كاممة في حالة سيئة ( معطوبة كميا) :يكوف التس يؿ عند الزبوف والمورد كما يمي:
يومية المورد

يومية الزبون
------تاريخ العممية-----

حػ /نقص اي مواد تعبئب وتدميؼ

6136
4096

إلى

4196

XX

حػ /أمانات مداوعب

----تاريخ العممية-----

مف حػ /أمانات تحت التسديد
7086

XX

إلى

XX
XX

حػ /نوات أنشطب أخرع

 إلادة األغمفة جزء معطو والجزء اآلخر سميم :يكوف التس يؿ عند الزبوف والمورد كما يمي:
يومية المورد

يومية الزبون
------تاريخ العممية-----

401

حػ /موردو المخزونات

6136

حػ /نقص اي مواد تعبئب وتدميؼ

4096

إلى

حػ /أمانات مداوعب

----تاريخ العممية-----

4196

XX
XX

مف حػ /أمانات تحت التسديد
411

XX

27

7086

إلى

حػ /الزبائف

حػ /نوات أنشطب أخرع

XX
XX
XX

 اتحتفاظ باألغمفة كاممة  :يكوف التس يؿ عند الزبوف والمورد كما يمي:
يومية المورد

يومية الزبون
------تاريخ العممية-----

حػ /أغماب متداولب

2186

حػ TVA /مستر عب

4456
4096
401

إلى

4196

XX

652

XX

حػ /موردو المخزونات

مف حػ /أمانات تحت التسديد

28186

XX

حػ /أمانات مداوعب

-----تاريخ العممية----

حػ /ااهتيؾ المتراكـ

2186
752

XX

حػ /نقص قيمب التنازؿ عف
حػ/أغماب متداولب

إلى

XX
XX
XX

XX
XX

أو حػ/اائض قيمب التنازؿ

إثبات األغمفة المتنازل لميها

االحتفاظ باألغمفة كاممة

 إحتفاظ بجزء من األغمفة وارجاع الجزء اآلخر :يكوف التس يؿ عند الزبوف والمورد كما يمي:
يومية المورد

يومية الزبون
------تاريخ العممية-----

حػ /موردو المخزونات

401

حػ /أغماب متداولب

2186

حػ TVA /مستر عب

4456
4096
401

إلى

حػ /أمانات مداوعب

حػ /موردو المخزونات

4196

XX
XX

-----تاريخ العممية----

411

حػ /أمانات تحت التسديد
حػ /الزبائف

إلى

XX

XX

استرجاع جزء من األغمفة

XX
XX
XX

ارجاع جزء من االغمفة

-------//---------

4196

مف حػ /أمانات تحت التسديد

28186

حػ /ااهتيؾ المتراكـ

652

حػ /نقص قيمب التنازؿ عف

XX
XX
XX

التثبيتات

واالحتفاظ بالجزء اآلخر
2186
752

إلى

حػ /أغماب متداولب

حػ /أو اائض قيمب التنازؿ
التنازل لن جزء من األغمفة

28

XX
XX

