
1 
 

 تق60         : عىمٗات الشراٞ ٔاالٌتاج ٔالبٗع60 60ٔ:  الفٕترٚ مترَٖ لمٕحذٚ

 :2102 جٕاُبالعىمٗات التالٗٛ خاله شّر التجارٖٛ " الٍٕرقاوت وؤشصٛ "التىرَٖ االٔه: 

 30/33  ٞختفٗض دج،233333املبمغ اخلاً  تتضىَ البٗاٌات التالٗٛ: 21/013فاتٕرٚ رقي بضاعٛ شرا

 البضاعٛ ٔ اشتالً 2200. بشٗك بٍك٘ رقي ℅24،وعذه الرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ ℅1 تعجٗن الذفع

 21/45يف ٌفض الًٕٗ بٕصن رقي 

 36/33  وعذه ،  %32ختفٗض جتارٙ  21/221دج عمٜ احلصاب، فاتٕرٚ  42333بٗع ٌصف البضاعٛ بـ

 .223االشتالً يف ٌفض الًٕٗ بٕصن رقي  .℅24الرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ 

 24/33 دج04233بقٗىٛ   21/2465رقي  دفعت ٌقذا فاتٕرٚ الكّرباٞ ٔالغاز. 

 15/33  دج.25233مببمغ وتضىَ الرشي :  21/112شراٞ متٍٕٖات اخرٝ فاتٕرٚ رقي 

 املطمٕب : اعذاد فٕاتري الشراٞ ٔالبٗع . ثي قي بالتصجٗن احملاشيب يف الذفرت الٕٗو٘.

 

وؤشصٛ "عبذ الٍٕر" ٖتىجن ٌشاطّا يف صٍاعٛ الطأالت ٔ اخلساٌات ٔ الكراش٘ ٔ تصتعىن : التىرَٖ الجاٌ٘

 اخلشب كىاّدٚ أٔلٗٛ. 

 قاوت  املؤشصٛ بالعىمٗات التالٗٛ: 1320 ٔ خاله شّرٙ جاٌف٘ ٔ فٗفرٙ

 %2ختفٗض جتارٙ   FA/90دج الفاتٕرٚ رقي 633وَ اخلشب شعر املرت  1000m²شراٞ  30/32يف  (2

 ختفٗض تعجٗن الذفع 

 .BE/55ٔالعىمٗٛ متت عمٜ احلصاب وع االشتالً يف ٌفض الًٕٗ  % 31

  BS/10 توَ اخلشب اىل الٕرشا 800m²إخراج  32/32(يف 1

ٔ  لمٕحذٚ  DA0533طألٛ بقٗىٛ 90لمٕحذٚ ٔ DA1233 باب بقٗىٛ 233مّت إٌتاج ٔ ختسَٖ  23/32( يف 0

   BE/56لمٕحذٚ.   1000DAكرش٘ بقٗىٛ  63

 17500وصارٖف الكّرباٞ    DA 25333دفع املصارٖف التالٗٛ ٌقذا  : دراشات لتطٕٖر املٍتٕج   24/32( يف 1

DA  

بـ كرش٘  23ٔ  دج لمٕحذٚ 1333بـ  طألٛ 23ٔ  دج لمٕحذ2333ٚبـ: باب 13بٗع  لمسبُٕ   11/32( يف2 

وعذه الرشي عمٜ القٗىٛ  %32: ختفٗض جتارٙ  ٔتتضىَ واٖم٘, FV/60 الفاتٕرٚ رقيدج لمٕحذٚ 2133

 BS/35  خاله الًٕٗ بٕصن . العىمٗٛ متت عمٜ احلصاب وع التصمٗي %24املضافٛ 

 . 20/002وا عمْٗ بشٗك بٍك٘ رقي  شذد السبُٕ 22/31( يف 3

 .20/441شذدت املؤشصٛ ٌصف دٌّٖٕا حنٕ املٕرد "ٌاصر" بشٗك رقي  13/31( يف 34

 .15/31دج عٍذ ٔصٕهلا بتارٖخ 11233كّرباٞ ٌقذا بقٗىٛ ( دفعت فاتٕرٚ ال35

  

 املطمٕب : اعذاد فٕاتري الشراٞ ٔالبٗع . ثي قي بالتصجٗن احملاشيب يف الذفرت الٕٗو٘.
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 بالتٕفٗق 

 

 

 

 

3AYACHI 

  12/10/2100خمتصٛ يف خٗاطٛ ٔ بٗع الصتاٟر بتارٖخ العىمٗات اليت قاوت بّا املؤشصٛ  مترَٖ:

، تٍسٖن 30000DAتتضىَ البٗاٌات التالٗٛ: املبمغ اخلاً  2123وٕاد أٔلٗٛ ٔلٕازً فاتٕرٚ رقي  شراٞ 31/32/1322

 ًٖٕ.                    13التصذٖذ بعذ  .BE/0124%. إدخاه املٕاد يف ٌفض الًٕٗ 4%، وعذه الرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ 1

 .3212ٔرشات اإلٌتاج  ٔصن إخراج رقي  إىل 14000DAإخراج وٕاد أٔلٗٛ وَ املخازُ قٗىتّا  33/32/1322

لإلمجال٘ أدخمت إىل املخازُ  49075DAٔحذٚ تاوٛ الصٍع بتكمفٛ  323أٌتجت املؤشصٛ  34/32/1322

BE/0126 

%، وعذه 1% وَ تكمفٛ الشراٞ، ختفٗض جتارٙ 13ٔحذٚ وع حتقٗق ِاوش ربح قذرٓ  133بٗع  36/32/1322

 .             212456ذ بشٗك بٍك٘%. التصذ24ٖالرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ 

اشتمىت املؤشصٛ فاتٕرٚ وتعمقٛ باملٕاد األٔلٗٛ تتضىَ املعمٕوات التالٗٛ: املبمغ اخلاً  21/32/1322

20000DA% ٖٕوا. 22(، التصذٖذ بعذ  2125% ) فاتٕرٚ رقي 24، وعذه الرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ 2،التٍسٖن 

 .3325ٔ شمىتّا إىل السبُٕ إرُ خرٔج رقي  36/32التاوٛ املباعٛ بتارٖخ أخرجت املؤشصٛ املٍتجات  22/32/1322

 .3203ٔ إدخاهلا إىل املخازُ ٔصن إدخاه رقي  21/32اشتالً املٕاد األٔلٗٛ املشرتاٚ يف  24/01/1322

ٔاشتفادت وَ  2123654بشٗك بٍك٘ رقي  2125شذدت املؤشصٛ املبمغ املصتخق عمٜ الفاتٕرٚ رقي  26/01/1322

 .3214% فاتٕرٚ إٌقاص رقي 1فٗض تعجٗن الذفع بٍصبٛ خت

 .3313إىل ٔرشات اإلٌتاج ٔصن إخراج رقي  21/32وَ املٕاد األٔلٗٛ املشرتاٚ بتارٖخ  ¾إخراج  11/01/1322

 1323اشتمىت املؤشصٛ الفاتٕرٚ اخلاصٛ باشتّالك الكّرباٞ ٔ الغاز لمجالث٘ األخري وَ شٍٛ   10/01/1322

 .   28600DAوبمغّا 

 .2102شذدت املؤشصٛ فاتٕرٚ الكّرباٞ ٔ الغاز ٌقذا ٔصن ٌقذٙ رقي  11/01/1322

لمٕحذٚ أدخمت إىل  70.5DAٔحذٚ وٍتجٛ بتكمفٛ  113حتصمت املؤشصٛ وَ الٕرشٛ عمٜ  12/01/1322

 .3312املخازُ ٔصن إدخاه رقي 

 133ألحذ زباٍّٟا تتضىَ املعمٕوات التالٗٛ: الكىٗٛ الباعٛ  2133حررت املؤشصٛ فاتٕرٚ رقي  11/01/1322

 13% التصذٖذ TVA  =24%، وعذه 0% ، ختفٗض تعجٗن الذفع %1، تٍسٖن 80DAٔحذٚ، شعر بٗع الٕحذٚ 

 BS/14ٖٕوا، وع تصمٗي املٍتجات يف ٌفض الًٕٗ  21ٔالباق٘ بعذ  123654بشٗك بٍك٘ رقي 

 شجن خمتمف العىمٗات يف الذفرت الٕٗو٘ لمىؤشصٛ  العىن املطمٕب:

 


