
(2)qJh a{*,t*" :c,"l+.ôll

éljâ,o A.r+ ,J91t a;*.tt

2020 /2019 :a * r,ol+Jl fu*,Jl

4!/,.t1 é[*r-f+ .r"*l a.r.Ç

Jgl+iJl nSJcl Lpl*r.lb furl,^iâY Ê-*lrJl A+K

(os) q-J. JL"'l
:Çul al:-)r1 Cr, .*T:AÉIl_!-ridl

.Lo.:l.i-cJ trop ee,6Jl c,Ylall 114.o (Factured'avoir)r-La:y1 Â:_rÉ , 4j. _l

.q+li.'.l OVA)4gt+àll a-.éJl .,L e-Jl .r. .r:sall e_il _z

.e._Jt+Jl ;,1 ,. ,:+;ll LtEi c.r" L:. écl" s_9r<^all AÀl -3

.,â*t*"-Éi LJI+.rJl ;,1 ,' ,;:dJ Oé.s" &S -c

.a+Jto c,l ,. ,;-; J, Jfr-*lt a*F! é"1 .;" É*il _5

:û:,Jl g.rl-1.13"11 6;J alJhJl A+t lJ +11-,t*!l a+Jt tt p'-c5< ëe. _a

oy/ r* Ir,Jæ-t;4nJJ Çblt 
"lît*y'U i4t ;l;:,trt-o

:a4+&41_ijdl
6130 'r'''t .r 64 ..,"1-S 1500 :-r--Çl ..'"!.51J 6c35 :r*r .r 9G .1*!S 1000 :.r! t ,:.*.,::r ,elb q:ur À;g1;Jl ,,1+JJ :01a

..bltl p,lalJ 6-:15;.r..1 d-g 1200 :;-Çl ,y!_StJ 6150';s*"1 Ê 1ZO r"lrS g00:.r_lrjl 
.r"LSu

.o/o5gà.Jl J++rr'uaggz,- ,o/o4gn->,Vo3Jë;iJ,o/o2,à,i#:ÇLJl c,t ,.,;liJl cJ^ o,,r.jJl .qrù4+
.rJdl-9 o3-.Jl qn*ej g ;:-l.r;Jr J*.',J-2.%j9 4àl,' u a."éJr J, **!r J.u" ôi L.i, Â;gLa_11ÇJ-1 :-./a.!l

:a!l.Jl À;3;l;Jl tJJ ,,[ri:02a
ilIl ,'-rLJl

500000 &t+à+Jl ô.si
oÂ5 Jql cSrt+i , è{ôj*j

Js)'1.jrlâtJl ,iL.^Jt
o/o10,.j13 

r-1rlgs, .',;èj
6-ll+Jl.ity'l

Vo7,!l-4,.' ,;îr.

JUI ,it,,^Jl
%9 4ôl ,' U lqéJl .Jr ,o.,.,J|

33356,75
, ô+J4J-

À3Jl ,iL-
.rJlU-9 ô-9r;Jl ,sç* J ld{+*J çi o),tcl À_,1çLill 1L-! :-.3JÀ| ,fcrJl

:Ç[Jl Â;gbJl ulJJ:03c,

!..f1 ûl+Jl
c+JsV rlJl ,.;

o/oZ ,o.tt>

JgV 6-1lr;tl ,11ro11

Vo3 Jl;
6llaJl ,il, 1l

95660 Jt 
"a+;.,=;

JUI .lt"-Jl
19oloi-ôl r' U i"r,ÉJl ,Jc ,*..,J1

1 1 30500 ro...,11 ,'yo.6.ic ldl
1 30500

, i '-u'uj
4+"i.1 ÉJl ,E-*j*.tl il"ll

.-r-ptlâ*.:._y ôg.;Jl t+.,1* d ô;l3,ibJl ,b*"3 -2 o),{s,l ÂJJi[ôJl ÊL:!-1 :-.fJlll .fcrJl
'oÂ4 :gÀ'Jl &sr; pr-; ,o/o3 :9n- ,1 20000 :JL"?y1 $alt :JUrs -L^.àJr J, irr"* a-*jll tÇ,-dl zoz0/02/1s igLu. :o4a
a$tu. ôryG é +.ç LÊd"jEl6.o c,.rLa.i*l JtrJt_9 ...ri;Jl d ç"1, O;dl c.U4l+olj c4l!.ji f,;i Ul l-t,. rU Ç!r*l ,r,s.g



.1-"1 ,' rlt+ L{Èt-ôbl J"lir %10 a+-''i+

s39ll 4*.s+_t4**.,J,ll ++"g+ c.lalerJl J+- Éa.;),Ulgpl;a,:i .t9olowAJlJ-n" ôi c,"lt li! :-.3Jlell $rJl
;qJtJl gt+I"-r.Jl4 + *.,!,U ,:.G 2018 a;* J)t; :05a

ar-[âjl 
"FLtti 

l3l ,:.,11 &t r* É3,o/o5 o;.r! Ç:l+i È'-ëEJ sl'e cJ.ê*J i..{-*.t.É*,;Jl 6:l> 6.1180000r 4cl +'t tlsÀ -1

.A*,ie OIS a.u;ll9 6'13000 èL{^,4**}ll Ç.f"rug.r-23xJJ

[f.ôKi .5% o;.rs çB g;_-,114* 

"6g;.i9 
.o/o10 o3.r-â J:i ,S_rt+, ùà'-'UÈ.3 ùg.f c^..É ê^+*.t .l*it pt:" 6.1300000, ?.c'l r' t 3r -2

,54 dl+ô *r>.J4.t J+r-*:tt, O:,Jl Jr $a- 6.15000 èl+q a*i.lJ ar-l;cJl 
"FL*9J[+ 

?cl,' rïl 1l;: Ê tC-9. 61200000

.|J.il (arUÀll a4{êJl ,rlc 
'*Jt 

-ra1-;)a4;',l-Jl c,ligu*ll 3â.: e -:

.o/o2 as,t3 dt ,rà+l4r ,* Js..-St y .+tan-*Jl Jt f*Jl pé 6-:220000 èL{^'t <ol:i 'lr" eV -4

.e#rdJl La* Jl ats!^ kJt*r! Êr Ê*Jl pL; 6.150000 éJyd-yJ +lrtc r:lt'!-â -s

.qrL éi.tl Lg;,i,Jl ld4l't p.rrJ.:;3JJ t!Â.i.tl Ç9V -rlsJ.l1/+ 74t! -6

,reT TSOOOO .Â!Â-i.ll .:Jyf*yj a,-!Lalt ptlt JS .a"lri .:Ç 100000 :"! t" ÇLu! +ltr èL-Jl a.ab ot-çao fyr*l -7

.dJ4.i4 cr.l.ta û4â.rjai4.

c,Lg;Il 
"Ja,erc:,o/o3s)6,Jà11ôiÈ1 

.,,,l-.*.*Jl Jr,o.*rJl ptseLulaa;53cr"%1503.r-âg9,.lÂ.L,r+"oul c,ladl't/îe+ -8

a*-!Âl L4f.:=: 1;r;: 6.13000 èl** ,J.ô;Jl 6 a.a'c;:^ AH34 al*lJ.l

.15o/o'6-:1 500004.{i.t4rt-+c,l-{+"ga'(Factured'avoir) ,al.rli! Â;ELàÇr:.;J! z'u,".dl û.LJi -9

lnp ,*- -r5ç3J ar.,.,.,3*-Ll a.bJl c.l t;rllV+ tty;Jl 7Çi -10

l.r;: 6s2000 è1.^r ,FJl 4 a.c.-;.t^ a*v^y at*l9l k-t ,J f. "3f f*;Jl 6-rl- 15000 èll*i dJy<i*yl alL6 a,tlii "!.ri -11

.L,*'_t"ll $J.-*;

612500 d**,fr.fl êL,ê,êàxazts+,,,sâ alâ*l$ trl.aj f.. rit.Ê--njl pt- 25000 ù!..t éJy{i*yj a.lLajl a-ôJiÎ l'h V -12

.''t* 'iq .SJl .:,r,:Jl Jt $ro-- l.c;

.(19V" 1Àl$l a"+lt J, f*rJl ) :-*.,3l1 Ar^:+ c,t+I"rJl J[+*i:-.:Jloll Ll'.-rJl

:qJLrJl c,t+l.r-l! L'*',j,ll ,:.1ô 2019 ?;* J)l; :064

.oy:+lJ 6.1150, 6s-'+ 200:+Jgl.lio aÀJi.I ,V"3:,Jt'" p.e; ,o/o1.]'11s.180000:Jl-+1 lall :e15,i..t As.t,' | ç,UÂ -1

.190000 Ç;aK: .l.r; 
"SJl 

i,g-,l.al.l 6.150, a:tLâ 300:+J9l-u.a a;J;i P/o}:g.e .250000:61+ll :oftJK Çsi ,ls" el -2

L$J*lriA3/4Lç)Le/o7O&.tudæ"éttt:a*l*to;r rflÇt! :a-cal*g4l"KLt tà! :JblKJ13JJ,91rt4-Jl tb.r! -:

.? .*ÉU 4,-'L;"*1 él'.JlJ

.To40;ç+j.t tué$ étJl-9 ir"J* t,ê,^" 
71->jt*l :a*uL9 4lrK lift+Ji-l:JuK ù:..>Jl .r" ':!-l1bJl LV;*l -4

.(19ol" ?-ô[+:ll A"+aJl Jr r*:Jl ) ;@"gl 4*"*t c.t+J *Jl &+*i :.-.:Jlall {.l.rJl

:ÇLJl c.l{LoJtt 4,*..,-!"\l .:*15 2019 +i* J),b :07c,

. 400000 :Ll.Àill c,l.Eo : 120000 :?ct'+-l :p*;Jl pB -l-,*âJl .Jt ,.I l-o ,U't -1

.(90000 L.,ri-l*) 150000:?r.ob c,bao : (60000 L(iÂKJ)100000:+rt+-l:p..,;Jl 6;l- .il-,-âJl .Jt,.I b el -2

.aJL++"S.ryf Ctt .jJ1dl oÇ;l tals to .q.ui -3

.4aja -r13JJ 4Jt#l(Jl a^+ +'r*: o.rti." a*41 ''14 o.;t i! p)*l -+

.l-cty'l c,Lr"'ll dl.+a,d+Ltjlga.c!,+ll a-c'l ,'tll a4!a{.19?t.çt,jl .J"iJFJl'""S.--*r, -5

.tdl'a*tul erl4 &r-dlJ 4irJl J!(t)+Jt++"<lt Jt*r! -6

.6s76:+è1.+:ll a^{êJl Jr e*t .6,1400 .:.ls^'.rjl .-;)l+a û,r-o;a- g..iJlt (t)+Jl*éJl .Jo.--*,- .,irS 4!Jl g. 
'")lal 

-Z

.L{Fl-aâtu1 49lr J*E &r-*rlJ dlr..'Jl J! (Z)aJ[a,^Slt Jl*:! -8

.133:TVA .700.:J++*Jl .;.rL- ,15QQ;1$:r $l3'é:û,c+À4 A.iJl: (Z)+Jt-*"<Jl J[.{-.*] .i,nS ''t-qjl 6" p)'t*l -9

.ù-rJl Jt 4,.J'â*tl (z)ilçStt au+{-6 Jl+i-âl o-:!i.o L*41 ''Lq u.;Lr'â! p&-l-tO

.(19olo :tÂt ,' [l c*éll ,Jr Ê{rJl ) :t*41 ]rr:*+ c,lrlo.r.Jl J{+,ii:+rJÀll slcrJl

@@@@ 6#,jûJU @@@

2



 
 

   
 

1 

  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 )الفاتورة املس تقةل)عریف فاتورة الانقاصت .1

رة عن وثیقة حماسبیة قانونیة تثبت اعرتاف البائع حبق املشرتي من الاس تفادة بتخفیض عن فاتورة عادیة سابقة مت ارسالھا عند فاتورة الانقاص عبا

 :یمت اعداد فاتورة الانقاص يف احلالتنی التالیتنی .تسلمی البضاعة أ و أ داء اخلدمة

ىل الزبون  -  .بعد الفاتورة العادیةختفیضات (جتاریة أ و لتعجیل ادلفع) ممنوحة من املورد ا 

ىل املورد ل ي سبب اكن رد الزبون للسلع املباعة هل  -  ا 

 رة الانقاص تسجیل اخنفاض يف حق البائع عىل املشرتيیرتتب عن فاتو  -

 

 ) TVA (La taxe. Sur la valeur ajoutée)  مفھوم .2

نفاق ختص العملیات اليت تقع يف اجلزائر  .ھي رضیبة غری مبارشة عىل ال 

وعلیھ، تقىص من .الرمس عىل القمیة املضافة رضیبة عامة لالس تھالك ختص العملیات ذات الطابع الصناعي والتجاري واحلريف أ و احلریعترب  -

 .اجملال التطبیقي للرمس عىل القمیة املضافة، العملیات ذات الطابع الفاليح أ و لھا طابع اخلدمة العمومیة غری التجاریة

 .عىل املنتوجات واخلدمات اليت متثل فائدة خاصة حسب اخملطط الاقتصادي، الاجامتعي والثقايفیطبق  :) خمفضمعدل   -(9%

  .یطبق عىل العملیات، اخلدمات واملنتوجات الغری خاضعة للمعدل اخملفض :) عاديمعدل  -(19% 

 املقصود من لك نوع من التخفیضات التجاریة  .3

 للمثن، ولكنه مينح ابلنظر حلجم العملیة التجاریة اليت متت مع البائع واملشرتي.: عبارة عن ختفیض من Remise التخفیض التجاري -

لوحظ أ ن السلعة املطلوبة غری موافقة متاما مع الرشوط املتفق علهيا مبدئیا، أ و فهيا نقص أ و عطب ميكن أ ن  :Rabaisاحلسم التجاري  -

ىل املورد ميكن التفاق عىل ، یرض صاحب الطلبیة عادهتا ا   ختفیض خاص ینقص من أ صل مثن الرشاء.وعوض ا 

ذا بلغت مشرتايت التاجر: Ristourne املرجتعات - أ واملؤسسة خالل فرتة معینة، مت حتدیدها  التخفیضات اليت متنح من البائع ا 

 .مس بقا،مبلغا معینا متفق علیه

يف حاةل احلصول علهيا بعد  املايل احملاس يب النظام یقيضحیث  بعد الفاتورة الاصلیة واردةاذا اكنت التجاریة اثر حماس يب للتخفیضات يكون  .4

 بتسجیلها حماسبیا. الفاتورة الاصلیة

 .اكدلقع فورا او تعجیل ادلفع متنح عادة لعتبارات متعلقة بطرق ادلفع .5

 تعاجل مصاریف النقل يف حاةل ما اذا اكنت بوسائل املورد هنا جند حالتنی: .6

ظهار مصاریف النقل عىل : احلاةل الاوىل - يرادات ال نشطة امللحقة/ 708تسجل مصاریف النقل يف حيف هذه احلاةل  الفاتورة،ا   .ا 

 يف هذه احلاةل تدمج مصاریف النقل مضن سعر املبیعات دون أ ن تظهر يف الفاتورة،: احلاةل الثانیة -
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 التمرين االول 

 انجاز الفاتورة

 املبلغ السعر الكمية املنتج

 35000 35  1000 ص 96كراس 

 45000 30 1500 ص 64كراس 

 40000 50 800 ص 120كراس 

 18000 15 1200 قلم

 138000 املجموع

 (2760)  (138000×  0.02: )%02تخفيض 

 135240 الصافي التجاري االول 

 (4057.2) (135240×  0.03: )%03تنزيل 

 131182.8 الصافي التجاري الثاني

 (5247.312) (131182.8×  0.04: )%04حسم 

 125935.488 الصافي التجاري الثالث

 (6296.7744)  (125935.488×  0.05: )%05تخفيض تعجيل الدفع 

 PHT 119638.7136 الصافي املالي

 TVA 19%( :0.19×119638.7136) 22731.355584على القيمة املضافة  رسمال

 TTC 141370.07املبلغ املستحق الدفع 

عند التسجيل املحاسبي في يومية املورد والزبون يجب ان ننتبه لقيمة املشتريات أواملبيعات حيث تظهر : التسجيل املحاسبي

وح/  380بالصافي التجاري الثالث اي بعد استبعاد التخفيضات التجارية الثالثة فقط وليس تخفيض تعجيل الدفع اذن ح/ 

  768له اثر محاسبي فعند الزبون يعتبر ايراد ويسجل في ح/ ، وبالنسبة لتخفيض تعجيل الدفع125935.488قيمتهمها هي  700

، اما فيما يخص الرسم على القيمة مصاريف مالية أخرى  668وبالنسبة للمور يعتبر عبئ ويسجل في ح/  ايرادات مالية أخرى 

 لة.رسوم محص4457رسوم قابلة لالسترجاع واملورد تظهر في ح/  4456املضافة فيظهر في يومية الزبون في ح/

 التسجيل في يومية الزبون 

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  125935.488 مشتريات البضاعة  380

  22731.355584 رسوم قابلة لالسترجاع  4456

 141370.07  موردو املخزونات والخدمات 401 

 التاريخ
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                           التمرين الثاني

 اتمام الفاتورة       

 500000 ثمن البضاعة

 (25000)  (500000×  0.05: )%05 تجاري اول  تخفيض

 475000 الصافي التجاري االول 

 (47500) (475000×  0.1: )%10 تجاري ثاني تخفيض

 427500 الصافي التجاري الثاني

 (29925)  (427500×  0.07: )%07 ماليتخفيض 

 PHT 397575الصافي املالي 

 TVA 09%( :0.09×397575) 35781.75على القيمة املضافة  رسمال

 TTC 433356,75املبلغ املتضمن الرسم 

 (33356.75)  تسبيق

 400000 املبلغ املستحق الدفع 

 6296.7744  ايرادات مالية أخرى  768 

  
 استالم فاتورة الشراء

  

  125935.488 مخزون البضاعة  30

 125935.488  مشتريات البضاعة 380 

   ادخال املشتريات للمحزن   

 التسجيل في يومية املورد

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  141370.07 الزبائن  411

مالية أخرى مصاريف   668  6296.7744  

 125935.488  مبيعات البضاعة 700 

 22731.355584  رسوم محصلة 4457 

  
 تحرير  فاتورة البيع

  

 تكلفة الشراء االستهالكات من البضاعة  600
 

 تكلفة الشراء  البضاعة مخزون 30 

   اخراج املبيعات  

// 

 التاريخ

// 



 
 

   
 

4 

  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 التسجيل املحاسبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التسجيل في يومية الزبون 

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  427500 مشتريات البضاعة  380

  35781.75 رسوم قابلة لالسترجاع  4456

 400000  موردو املخزونات والخدمات 401 

 29925  ايرادات مالية أخرى  768 

 33356.75  تسبيقات-املوردون املدينون  409 

  
 استالم فاتورة الشراء

  

  427500 البضاعةمخزون   30

 427500  مشتريات البضاعة 380 

   ادخال املشتريات للمحزن   

 التسجيل في يومية املورد

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  400000 الزبائن  411

  29925 مصاريف مالية أخرى   668

419  
  33356.75 تسبيقات -الزبائن الدائنون 

 427500  مبيعات البضاعة 700 

 35781,75  رسوم محصلة 4457 

  
 تحرير  فاتورة البيع

  

 تكلفة الشراء االستهالكات من البضاعة  600
 

 تكلفة الشراء  البضاعة مخزون 30 

 

 

 

   اخراج املبيعات 

 التاريخ

 التاريخ

// 

// 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 التمرين الثالث

 اتمام الفاتورة

 1100000 ملواد االوليةثمن ا

 22000 %02تخفيض تجاري اول 

 1078000 الصافي التجاري االول 

 32340 %03تخفيض تجاري ثاني 

 1045660 الصافي التجاري الثاني

 95660 تخفيض مالي %

 PHT 950000الصافي املالي 

 TVA 19%  180500الرسم على القيمة املضافة 

 TTC 1130500املبلغ املتضمن الرسم 

 130500 تسبيق

 1000000 املبلغ املستحق الدفع 

 الكمال الفاتورة نتبع الخوات التالية: 

 الصافي املالي 1.19الصافي املالي =  0.19املبلغ املتضمن الرسم = الصافي املالي +  .1

 950000=   1.19/  1130500الصافي املالي = 

 10850=  0.19×  950000الرسم علة القيمة املضافة =  .2

 1045660=  95660+  950000=  الصافي التجاري الثاني، تخفيض مالي - الصافي التجاري الثانيالصافي املالي =  .3

الصافي التجاري  0.03 – الصافي التجاري االول =  تخفيض تجاري ثاني - الصافي التجاري االول =  الصافي التجاري الثاني .4

 1078000=  1045560/0.97=  الصافي التجاري االول ، ومنه االول 

 ثمن املواد االولية 0.98ثمن املواد االولية =  0.02 -= ثمن املواد االولية  الصافي التجاري االول  .5

 1100000=  0.98/  1078000ومنه: ثمن املواد االولية = 

 التسجيل في يومية الزبون 

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  1045660 املواد االوليةمشتريات   381

  180500 رسوم قابلة لالسترجاع  4456

 1000000  البنك 512 

 95660  ايرادات مالية أخرى  768 

 130500  تسبيقات-املوردون املدينون  409 

 التاريخ
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين الرابع

 الفاتورة االصلية

 120000 البضائعثمن 

 (3600) %03حسم 

 116400 الصافي التجاري 

 (4656) % 04تعجيل الدفع خصم 

 PHT 111744الصافي املالي 

 TVA 19%  21231.36الرسم على القيمة املضافة 

 TTC 132975,36املبلغ املتضمن الرسم 
 

 فاتورة االنقاص

 TTC 132975,36 السابق املبلغ املتضمن الرسم

  
 استالم فاتورة الشراء

  

 مخزون البضاعة  30
1045660  

 1045660  مشتريات البضاعة 380 

   ادخال املشتريات للمحزن   

 التسجيل في يومية املورد

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

 البنك  512
1000000  

  95660 مصاريف مالية أخرى   668

  130500 تسبيقات -الزبائن الدائنون   419

 1045660  مبيعات البضاعة 700 

محصلةرسوم  4457    180500 

  
 تحرير  فاتورة البيع

  

 تكلفة الشراء االستهالكات من البضاعة  600
 

 تكلفة الشراء  البضاعة مخزون 30 

 

 

 

   اخراج املبيعات 

// 

 التاريخ

// 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 13297.536 % 10التخفيض الجديد 

 TVA 19% 2526.53184الرسم على القيمة املضافة 

 TTC 15824,06784املبلغ املسترجع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسجيل في يومية الزبون 

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  116400 البضاعةمشتريات   380

  21231.36 رسوم قابلة لالسترجاع  4456

 132975,36  موردو املخزونات والخدمات 401 

 4656  ايرادات مالية أخرى  768 

  
 استالم فاتورة الشراء

  

 مخزون البضاعة  30
116400  

 116400  مشتريات البضاعة 380 

  
 ادخال املشتريات للمحزن 

  

  15824,06784  موردو املخزونات والخدمات  401

 609 
تخفيضات تجارية محصل عليها عن 

 RRRاملشتريات
 

13297.536 

 2526.53184  رسوم قابلة لالسترجاع 4456 

   تسجيل فاتورة االنقاص  

 التسجيل في يومية املورد

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

 الزبائن  411
132975,36 

 

  4656 مصاريف مالية أخرى   668

 116400  مبيعات البضاعة 700 

 21231.36  رسوم محصلة 4457 

  
 تحرير  فاتورة البيع

  

15/02/2020 

// 

 بعد استالم فاتورة االنقاص

15/02/2020 

// 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 

 

 

 

 

 التمرين الخامس

 1العملية 

 مبلغ البضاعة 180000

 %05تخفيض تجاري  9000

 الصافي التجاري  171000

 مصاريف النقل 3000

 املبلغ خارج الرسم 174000

33060 TVA19% 

 املبلغ متضمن الرسم 207060

 مصاريف النقل في هذه الحالة ال تظهر اثناءالتسجيل املحاسبي النه تم تحميلها مباشرة في فاتورة الشراء مالحظة:

 تكلفة الشراء االستهالكات من البضاعة  600
 

 تكلفة الشراء  البضاعة مخزون 30 

 

 

 

   اخراج املبيعات 

709 

 

تخفيضات تجارية ممنوحة من 

 RRRاملؤسسة 
13297.536 

 

  2526.53184 رسوم محصلة  4457

 15824,06784  الزبائن 411 

   تسجيل فاتورة االنقاص  

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  171000 مشتريات البضاعة  380

  33060 رسوم قابلة لالسترجاع  4456

 207060  البنك 512 

  
   استالم فاتورة الشراء

  171000  البضاعة خزونم  30

 171000  مشتريات البضاعة 380 

   ادخال البضاعة المخزن  

 بعد استالم فاتورة االنقاص

01 

// 
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 :02العملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :3العملية 

 سجيل الرسم على القيمة املضافة في مرحلة االسترجاع،ت

على املبيعات (للشهر الواحد، TVA ( املحصلةعلى املشتريات (من الرسوم  TVA (ويقصد به اقتطاع الرسوم املدفوعة

 .دفع الفرق فقط وهذا قبل تسديد الرسوم الواجبة الدفع الى مصلحة الضرائب ،حيث يتم 

 G 50.من الشهر املوالي في وثيقة تسمى 20ولهذا الغرض تقوم املؤسسة بإعداد تصريح الرسم قبل 

 :تستعمل املعادلة التاليةوعند تحديد الرسوم الواجبة الدفع من طرف املؤسسة 

 الرسوم القابلة –(الرسم الواجب الدفع = الرسوم املحصلة من الزبائن )رسوم على املبيعات 

 مبلغ البضاعة 300000

 %10تخفيض تجاري اول  30000

 الصافي التجاري اول  270000

 %05تخفيض تجاري ثاني  13500

 الصافي التجاري الثاني 256500

 مصاريف النقل 5000

 املبلغ خارج الرسم 261500

49685 TVA19% 

 املبلغ متضمن الرسم 311185

 البنك  512
311185  

 261500  مبيعات البضاعة 700 

 49685  رسوم محصلة 4457 

  
   تحرير فاتورة البيع

  200000 بضاعة مسنهلكة  600

 200000  مخزون بضاعة 30 

   اخراج البضاعة من املخزن   

 رقم الحساب
 البيان

 املبالغ

 الدائن املدين الدائن املدين

02 

// 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 :حاالت3هنا يمكن أن نميز بين 

القابلة لالسترجاع  أي أن الرسوم املحصلة من الزبائن )رسوم على املبيعات( =الرسوم0، =الرسم الواجب الدفع  −

 G 50( ) ريات(. هنا يقوم املدين بإعداد التصريح الضريبي)رسوم على املشت

 .بمالحظة ال ش يء في هذه الحالة على املشتريات

الرسوم القابلة من أكبر املبيعات( أي أن الرسوم املحصلة من الزبائن )رسوم على 0، <الرسم الواجب الدفع  −

 .الضرائب ملصلحة لالسترجاع )رسوم على املشتريات(. هنا يقوم املدين بدفع الفرق 

الرسوم القابلة  أي أن الرسوم املحصلة من الزبائن )رسوم على املبيعات( أقل من0، >الرسم الواجب الدفع  −

االعمال بمالحظة تسبيق، الن الرسوم  لالسترجاع )رسوم على املشتريات(. هنا يقوم املدين بإعداد تصريحه برقم 

 الرسوماملستلمة من الزبائن ال تسمح بتغطية كل 

اذن  49685=  4457بينما الرسوم على املبيعات ح/  33060=  4456في هذا التمرين نالحظ ان الرسوم على املشتريات ح/

، وهذا املبلغ الذي سوف تدفعه املؤسسة ملصلحة الضرائب في الشهر املوالي ويكون التسجيل 16625الفرق هنا موجب ويقدر ب: 

 املحاسبي كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 :04العملية 

 رقم الحساب
 البيان

 املبالغ

 الدائن املدين الدائن املدين

  49685 رسم محصل على املبيعات  4457

 33060  رسم قابل لالسترجاع 4456 

 16625  رسم واجب الدفع 4458 

  
 التصريح الضريبي للرسم لشهر***

  

  16625 رسم واجب الدفع  4458

 16625  الصندوق  53 

   الدفع نقداتسديد الرسم الواجب   

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  220000 مشتريات املواد االولية  381

  40964 رسم قابل لالسترجاع  4456

 256564  موردو املخزونات والخدمات 401 

 4400  إيرادات مالية أخرى  768 

03 

04 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،في حالة ارجاع املشتريات هنا نقوم بعكس قيد الشراء فقط وتسمى هذه العملية مردودات املخزونات: 60العملية 

 .04ففي هذه العملية نقوم بعكس قيد العملية 

فاتورة الشراءاستالم       

  220000 مواد اولية  31

 220000  مشتريات ملواد االولية 381 

  
   ادخال البضاعة املخزن 

  50000 مشتريات اللوازم القابلة لالستهالك  3822

  9500 رسم قابل لالسترجاع  4456

 59500  موردو املخزونات والخدمات 401 

   ستالم فاتورة الشراء  

 50000  اللوازم القابلة لالستهالك  322
 

 50000  مشتريات اللوازم القابلة لالستهالك 3822 

   ادخال البضاعة املخزن   

  50000  استهالك اللوازم القابلة لالستهالك  6022

 50000  اللوازم القابلة لالستهالك 322 

   ادخال اللوازم للورشة للتصنيع  

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  256564 موردو مخزونات وخدمات  401

مالية أخرىإيرادات   768  4400  

املواد االوليةمشتريات  381    220000 

 40964  رسم قابل لالسترجاع 4456 

   ارجاع املشتريات  

  220000  املواد االوليةمشتريات   381

 220000  مخزون املواد االولية 31 

// 

05 

// 

06 

// 

// 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 التامة الصنع. استهالك املواد لغرض االنتاج والقيد الثاني هو قيد استالم املنتجاتهنا نسجل قيدين قيد  :07العملية 

 مع مالحظة اننا سجلنا قيد استهالك اللوازم اذن ال يظهر في القيد االول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 08لعملية ا

 االجماليةتكلفة املنتجات  300000

 (1/2× 300000تكلفة املنتجات املباعة ) 150000

 (150000) 0,15×  150000سعر بيع=  172500

 % 03تخفيض مالي  5175

 PHTصافي مالي  167325

31791,75 TVA 19% 

 مصاريف النقل 3000

202116,75 TTC 
 

   اخراج املشتريات من املخزن   

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  100000 استهالك املواد االولية  601

  150000 اجور املستخدمين  631

 100000  مواد اولية 31 

 150000  البنك 512 

   استهالك املواد لغرض التصنيع  

  300000 منتجات تامة الصنع  355

 300000  تغير مخزون املنتجات 724 

   ادخال املنتجات التامة للمخزن   

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  202116,75 الزبائن  411

  5175 مصاريف مالية أخرى   668

منتجات تامةمبيعات  701    172500 

07 

// 

08 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 :09العملية 

 فاتورة االنقاص

 150000 قيمة املبيعات

 22500 % 15التخفيض 

 TVA 19% 4275الرسم على القيمة املضافة 

 TTC 26775املبلغ املسترجع 
 

 

 

 

 

 

 

 :10العملية 

 31791,75  رسوم محصلة 4457 

اخرى دمات خ 706    3000 

   تحرير  فاتورة البيع  

724  
  تغير مخزون املنتجات

150000  

 150000  منتجات تامة 355 

 

 

 

   املبيعاتاخراج  

 3000 مصاريف النقل  624
 

 3000  الصندوق  53 

   تسديد مصاريف نقل املبيعات  

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

709 

 

تخفيضات تجارية ممنوحة من 

 RRRاملؤسسة 
22500 

 

  4275 رسوم محصلة  4457

 26775  الزبائن 411 

   تسجيل فاتورة االنقاص  

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

// 

// 

09 

 

10 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 

 

 

 

 

 :11العملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في فاتورة النقل لم يتم احتساب الرسم على القيمة املظافة النه لم يرد في السؤال اي مالحظة بخصوصها. مالحظة:

 :12العملية 

  43125 منتجات تامةمبيعات   701

  7947,9375 رسوم محصلة  4457

 49779,1875  الزبائن 411 

 1293,75  مصاريف مالية أخرى  668 

   مردودات املبيعات  

355  
 منتجات تامة

37500  

 37500  تغير مخزون المنتجات 724 

 

 

 

   للمخزن  املبيعاتارجاع  

 املبالغ البيان الحسابرقم 

 الدائن املدين الدائن املدين

  15000 مشتريات االغلفة املستهلكة  3826

  2850 رسم قابل لالسترجاع  4456

 17850  موردو مخزونات وخدمات 401 

   استالم فاتورة الشراء  

 15000 اغلفة مستهلكة  326
 

 15000  مشتريات االغلفة املستهلكة 3826 

   لمخزن ادخال االغلفة ل  

 2000 مصاريف النقل  624
 

 2000  الصندوق  53 

   استالم فاتورة النقل  

 مبلغ املبيعات 25000

4750 TVA 

29750 TTC 

 نقل 2500

 مبلغ مستحق 32250

// 

11 

// 

// 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في فاتورة النقل لم يتم احتساب الرسم على القيمة املظافة النه لم يرد في السؤال اي مالحظة بخصوصها. مالحظة:

 التمرين السادس

 :01العملية  

 

 مبلغ البضاعة 180000

 %01تنزيل  1800

 الصافي التجاري  178200

 % 03خصم مالي  5346

 الصافي املالي  172854

32842,26 TVA19% 

 املبلغ متضمن الرسم 205696,26

 150 × 200: الغالفات املتداولة 30000

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

 البنك  512
32250  

 25000  مبيعات بضاعة 700 

 4750  رسوم محصلة 4457 

اخرى دمات خ 706    2500 

   تحرير  فاتورة البيع  

6026  
 استهالك االغلفة القابلة لالستهالك

7500  

 7500  االغلفة القابلة لالستهالك 326 

 

 

 

 
 اخراج املبيعات

  

  2500 مصاريف النقل  624

 2500  الصندوق  53 

   استالم فاتورة النقل  

12 

 

// 

// 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 املبلغ املستحق 235696,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 02العملية 

 مبلغ املبيعات 250000 

 % 02حسم  5000 

 الصافي التجاري  245000 

 46550 TVA19% 

بالنسبة لالغلفة هنا النطبق عليها الرسم النها 

 سوف تسترجع ولم تباع بصفة نهائية

 املبلغ متضمن الرسم 291550

 50×300الغالفات املتداولة  15000

 املبلغ املستحق 306550
 

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  178200 مشتريات البضاعة  380

  32842,26 رسوم قابلة لالسترجاع  4456

  30000 تسديد امانة أغلفة  4096

 235696,26  البنك 512 

 5346  ايرادات مالية أخرى  768 

  
 استالم فاتورة الشراء

  

 180000 مخزون البضاعة  30
 

 180000  مشتريات البضاعة 380 

   ادخال املشتريات للمحزن   

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  306550 الصندوق   53

 245000  مبيعات البضاعة 700 

 46550  رسوم محصلة 4457 

 15000  امانة اغلفة مقبوضة 4196 

  
 تحرير  فاتورة البيع

  

01 

// 

02 

// 
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  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 

  :03العملية 

 سليمة وهنا يتم استرجاع مبلغ االمانة املدفوع كامال.ارجاع جميع االغلفة الحالة االولى:  -

 

 

 

 

، في هذه الحالة سوف تسترجع املؤسسة نصف املبلغ %70نصفها سليمة والباقي معطوب بنسبة ارجاع : الحالة الثانية -

 .من البلغ يعتبر خسائر بالنسبة للمؤسسة %70، و%30والنصف الباقي تسترحع منه  كامال 

 

 

 

 

من املبلغ الن  3/4االغلفة سليمة والباقي احتفظت به املؤسسة، هنا املؤسسة ستسترجع  3/4: ارجاع الحالة الثالثة -

 وتطبق عليها الرسم على القيمة املظافة ويكون التسجيل كالتالي: االغلفة ستشتريها املؤسسة 1/4االغلفة هنا سليمة، و

 190000 االستهالكات من ااملواد االولية  601
 

 190000  املواد االولية مخزون 31 

   اخراج املبيعات  

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  30000 موردو املخزونات والخدمات  401

 30000  تسديد امانة أغلفة 4096 

   ارجاع االغلفة سليمة  

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  15450 موردو املخزونات والخدمات  401

  14550 خسارة االغلفة  6136

 30000  تسديد امانة أغلفة 4096 

   ارجاع االغلفة مع وجود عطب  

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  22500 موردو املخزونات والخدمات  401

 22500  تسديد امانة أغلفة 4096 

سليمةاالغلفة  3/4ارجاع       

 7500 اغلفة متداولة  2186
 

  1425 رسم قابل لالسترجاع  4456

 8925  موردو املخزونات والخدمات 401 

03 

03 

03 

// 



 
 

   
 

18 

  2019/2020 مناقشة السلسةل الثالثة

 

 

 :04العملية 

 جاع مبلغ االمانة كامال.وهنا يتم ار سليمة رجاع جميع االغلفة ستاالحالة االولى:  -

 

 

 

 

، في هذه الحالة سوف ترجع املؤسسة نصف املبلغ %04رجاع نصفها سليمة والباقي معطوب بنسبة ستا: الحالة الثانية -

 .بالنسبة للمؤسسة ارباحبلغ يعتبر من امل %40، و%60كامال والنصف الباقي ترحع منه 

 

 

 

 

 

 

 التمرين السابع

االغلفة 1/4االحتفاظ بـ       

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

  15000 مقبوضة امانة أغلفة  4196

 15000  الزبائن 411 

   استرجاع االغلفة سليمة  

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن املدين الدائن املدين

 15000 مقبوضة امانة أغلفة  4196
 

 12000  الزبائن 411 

 3000  (ربح أغلفة) نواتج أنشطة ملحقة 7856 

رجاع االغلفة مع وجود عطبستا      

 املبالغ البيان رقم الحساب

 الدائن المدين الدائن املدين

 120000 مشتريات بضاعة  380
 

  22800 رسم قابل لالسترجاع  4456

 142800  موردو مخزونات وخدمات 401 

   شراء بضاعة على الحساب  

  400000 معدات النقل  2182

  76000 رسم قابل لالسترجاع  4456

 476000  موردو التثبيتات 404 

   شراء معدات نقل على الحساب  
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  297500 الزبائن  411

 100000  مبيعات البضاعة 700 

 150000  مبيعات املنتجات التامة 701 

 47500  رسوم محصلة 4457 

   بيع بضاعة ومنتجات تامة على الحساب  

 60000 بضاعة مستهلكة  600
 

  90000 تغير مخزون املنتجات  724

 60000  مخزون بضاعة 30 

 90000  منتجات تامة 355 

   اخراج املبيعات من املخزن   

 142800 موردو مخزونات وخدمات  401

 

  476000 موردو التثبيتات  404

 618800  اوراق الدفع 403 

   تسديد ما عليها للموردين بورقة تجارية  

  618800 اوراق الدفع  403

 618800  البنك 512 

  

   تسديد قيمة الورقة التجارية للموردين

 297500 اوراق القبض  4130
 

 297500  الزبائن 411 

   سحب ورقتين تجاريتين على الزبائن  

مقدمة للتحصيل اوراق القبض  4135  119000 

 

 119000  اوراق القبض 4130 

هاالى البنك لتحصيل 1قة ارسال الور       

  118524 البنك  512

  400 خدمات مصرفية  627

  76 رسوم قابلة لالسترجاع  4456

مقدمة للتحصيل اوراق القبض 4135    119000 

1تحصيل قيمة الورقة       

للخصممقدمة  اوراق القبض  4132  178500 
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 178500  اوراق القبض 4130  

للبنك لخصمها 2ارسال الورقة       

  176167 البنك  512

  1500 فوائد بنكية  661

  700 خدمات مصرفية  627

  133 رسم قابل لالسترجاع  4456

 178500  مساهمات بنكية جارية 519 

   تحصيل قيمة الورقة الثانية  

 178500 مساهمات بنكية جارية  519

 

مقدمة للخصم اوراق القبض 4132    178500 

   ترصيد الحسابين  
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