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

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

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

 21/45يف ٌفض الًٕٗ بٕصن رقي 

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

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

 24/33 رج04233بقٗىٛ   21/2465رقي  رفعت ٌقزا فاتٕرٚ الكّرباٞ ٔالغاز. 

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

 املطمٕب : اعزار فٕاتري الشراٞ ٔالبٗع . ثي قي بالتصجٗن احملاشيب يف الزفرت الٕٗو٘.

................................................................................................................. 

 

 بالعىمٗات التالٗٛ: جتارٖٛ قاوت وؤشصٛ 1321خاله شّر شبتىرب   التىرَٖ الجاٌ٘

 T.V.A = 17% .3ٌقزا ٔ الباق٘ عمٜ احلصاب( فاتٕرٚ رقي  2/1)رج   033333  :شراٞ بضاعٛ بقٗى21/36ٛ

 (2االشتالً رقي صن ٔاملشرتٖات)تصمىت املؤشصٛ اش

رٔج اخل إسُعمٜ احلصاب ، 21فاتٕرٚ رقي % وَ مثَ الشراٞ،12املدسُٔ وَ البضاعٛ بتخقٗق ِاوش ربح:بٗع 22/09

 T.V.A = 17% .2رقي

 .0الزفع رقي صنٔرٌْٖٕ لمىؤشصٛ ٌقزا.   السبُٕ :شزر 13/36

الزخٕه  إسُ،مت اشتالً كن البضاعٛ ، عمٜ احلصاب 13،فاتٕرٚ رقيرج  033333  :شراٞ بضاعٛ بقٗى11/36ٛ

 T.V.A = 17% .1رقي

 212ملؤشصٛ لمىٕرر بشٗك بٍك٘ رقي ا صف ٌ فع ر:13/36

 21،فاتٕرٚ بٗع رقي شراٞ% وَ مثَ ال03ح% وَ املدسُٔ املتبق٘ وَ البضاعٛ بتخقٗق ِاوش رب33:بٗع 15/36

  T.V.A = 17% .1اخلرٔج رقي إسُ ،/ٌقزا ٔ الباق٘ بشٗك بٍك٘،

 .رج عٍز ٔصٕهلا 11233قٗىٛ بٌقزا  231رقي  كّرباٞرفعت فاتٕرٚ ال 03/36

  

 املطمٕب : اعزار فٕاتري الشراٞ ٔالبٗع . ثي قي بالتصجٗن احملاشيب يف الزفرت الٕٗو٘.
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 ٔالٍجاح لمجىٗع بالتٕفٗق 

  1321خاله شّر جاٌف٘ اهلٍاٞ  العىمٗات اليت قاوت بّا املؤشصٛ  :

تتضىَ البٗاٌات التالٗٛ: املبمغ اخلاً  21وٕار أٔلٗٛ ٔلٕازً فاتٕرٚ رقي عمٜ احلصاب شراٞ  /31/32

 %.24وعزه الرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ % 1ختفٗض وال٘  %، 3 فٗضخت، جر153333

 33ٕصن رقي بإرخاه املٕار يف ٌفض الًٕٗ  

 .22إىل ٔرشات اإلٌتاج  ٔصن إخراج رقي رج  133 000إخراج وٕار أٔلٗٛ وَ املدازُ قٗىتّا  /33/32

 ُأرخمت إىل املداز مٕحزٚ ل رج 1333ٔحزٚ تاوٛ الصٍع بتكمفٛ  223أٌتجت املؤشصٛ  /35/32

  26بٕصن رقي 

%، 1ختفٗض جتارٙ ، الٌتاج ا% وَ تكمفٛ 13ٔحزٚ وع حتقٗق ِاوش ربح قزرٓ  223بٗع  /23/32

 .             256رقي  %. التصزٖز بشٗك بٍك24٘وعزه الرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ 

ٔ شمىتّا إىل السبُٕ إسُ خرٔج  23/32أخرجت املؤشصٛ املٍتجات التاوٛ املباعٛ بتارٖذ  /22/32

 .35رقي 

ٔاشتفارت وَ  54بشٗك بٍك٘ رقي 21عمٜ الفاتٕرٚ رقي شزرت املؤشصٛ املبمغ املصتخق  /26/01

 .34% فاتٕرٚ إٌقاص رقي 23ختفٗض تعجٗن الزفع بٍصبٛ 

لكّرباٞ ٔ الغاز لمجالث٘ األخري وَ شٍٛ اشتمىت املؤشصٛ الفاتٕرٚ اخلاصٛ باشتّالك ا  /10/01

 .   رج 03333وبمغّا  1320

 .2102شزرت املؤشصٛ فاتٕرٚ الكّرباٞ ٔ الغاز ٌقزا ٔصن ٌقزٙ رقي  /11/01

 ٌقزا الفاتٕرٚ تتضىَ وا ٖم٘ : بشراٞ وٕار تٍظٗف  / قاوت املؤشص12/01ٛ

 .%24 رج الرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ 21313 وتضىَ الرشي : املبمغ 

ٔكمفتّا وبمغ امجال٘ خارج الرشي وٍتٕجّا  رراشٛ لتطٕٖر  بإجراٞقاوت املؤشصٛ    /16/01

يف ٌفض الًٕٗ .ٔالتصزٖز  200اشتمىت الفاتٕرٚ رقي  %24ٔالرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ رج 233333

 بشٗك بٍك٘ يف الًٕٗ املٕال٘ 

 العىن املطمٕب: شجن خمتمف العىمٗات يف الزفرت الٕٗو٘ لمىؤشصٛ 


