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المحاسبة في المنشآت الصناعية  بخالف المحاسبة في المنشآت التجارية أو منشآت يتم الرتكيز على س 

 الخدمات التي سبق دراستها ,لذا البد من التفريق بينهما:
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 التجارية والمنشآت الصناعية تالفرق األساسي بين المنشآ

 

 الصناعية تالمنشآ

 تشرتي ادلواد اخلام مث تصنعها وتعرضها للبيع.

 التجارية تالمنشآ

 تقوم بعرض ادلنتجات )ادلواد( للبيع على احلالة اليت مت شراؤها هبا.

 سرخذو انًُشآخ انصُاعٍح َظاو يساسثح انركانٍفذ: الصناعية تالنظام احملاس يب املس تخدم للمحاس بة عن املنشآ  

   قثمانًساسثً انعاو إرا كاَد انًُشؤج ذٓذف إنى يعشفح ذكهفح انٕزذج انًُردح   إنى خاَة انُظاو 

 إعذاد انقٕائى انًانٍح مَٓاٌح انفرشج انًساسثٍح أٔ قث
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 التكاليف الصناعية  عُاصش
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تكلفة المواد المباشرة (.1

الخام ) المواد  و هي تكلفة المواد

األولية( وهي المواد و السلع 

الداخلية التي استخدمت في إنتاج  

المنتج و التي يمكن تتبعها و 

ربطها بالمنتج بدقة  و بطريقة 

 ممكنة اقتصاديا.

 مثال
ادلواد ادلستخدمة يف بناء وحدة سكنية: 
مجيع  ما يصرف يف البناء من حديد و 

 اخلإمسنت و رخام و مواد كهرباء.....
 

نٍس كم يًٓت  يالحظت

 اإلَتاجفً  تنذاخهاانًٕاد 

أي تى ششاؤْا ْزا  جذٌذة

انعاو بم قذ تكٌٕ يٕجٕدة 

سابقت  يٍ سُٕاث

ٔبانتانً ًْ سصٍذ يٍ 

تهك انسُٕاث تسًى 

 1\1سصٍذ يٕاد انخاو فً 

 
 (. تكلفة األجور المباشرة2

تكلفة الوقت أو العمل الذي 
بالنسبة يصرف يف اإلنتاج 

للعاملني و اليت ميكن حتديدها 
و ربطها بادلنتج بطريقة ممكنة 

 اقتصاديا.
 مثال

تكانيف انعمم انمباشر 

نهمبنى تتضمه تكانيف ما 

انبناؤون و  هصرف

انداهنون وجميع انعامهيه 

 في انمبنى.

 

 
(. المصاريف الصناعية غير 3

 المباشرة 
لإلنتاج من تكاليف  لهو ما حيم

مواد وتكاليف عمل مت صرفها 
فعلبا خالل فرتة احملاسبة ، ومتت 
استفادة اإلنتاج منها طوال الفرتة 
ولكن دون حتديد ما أخذه فعال  

 :وتشمل ثالث عناصرمنتج كل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مثم رواتب أجور غير مباشرة

انمدراء و انمراقبيه و انحراس 

 اننظافة و عمال

: مثم انمواد مواد غير مباشرة

نتنظيف آالت انمصنع   ةانالزم

 وأرضيته

المصاريف الصناعية غير  
مثل المباشرة األخرى )متنوعة(: 

مصاريف الكهرباء و الغاز و ادلياه 
ادلستخدمة يف ادلصنع  و استهالك 
 آالت ادلصنع .

 ويتم تقسيمها إلى:
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 نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية

 

 

 

 نظام تكاليف المراحل اإلنتاجية

  

 َظى يحاسبت انتكانٍف انصُاعٍت
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 : أٔال: َظاو يحاسبت تكانٍف األٔايش اإلَتاجٍت
 

  ٍانُظاو انزي ٌرى زساب انركهفح فٍّ نًُرح أٔ خذيح يسذدج أٔ كًٍح ي ْٕ
 رنك انًُرح أٔ انخذيح.

 ًانرً ٌكٌٕ اإلَراج  أ انٕسش ٔ انًقأنٍٍ ٔ انًصاَع يُشاج يثم: ٌسرخذو ف
 (.طهثٍّفٍٓا تُاء عهى طهة انعًٍم )

 

 أيثهت
 إصالذ انسٍاسج فً انٕسش انًرخصصح. 
 ذعاقذ ٔصاسج انًعاسف يع أزذ انًقأنٍٍ نثُاء يذسسح. 
طهة تائع األززٌح يٍ أزذ انًصاَع عذدا يٍ األززٌح تًٕاصفاخ ٔ يقاٌٍس  

 ٔأنٕاٌ يعٍُح.
 

 تحذٌذ تكهفت األيش اإلَتاجً:
  ٍزصش يا اسرخذو نزنك األيش يٍ يٕاد ٔيا ازراخّ يٍ عًانح ٔيا زًم تّ ي

 يصاسٌف صُاعٍح غٍش يثاششج
  ٌخصص نكم أيش إَراخً تطاقح ذسًم سقى األيش اإلَراخً ٔ تعض انًعهٕياخ

 األساسٍح ذسًى )تطاقح ذكهفح األيش اإلَراخً( 
 

 اإلنتاجيةللمراحل نظام تكاليف 

 السلع متشابهة -1

 االنتاج يتم للتخزين ثم البيع -2

 التكاليف تحمل لكل مرحله-3

 اإلنتاجية األوامرنظام تكاليف 

 سلع مختلفة-1

 االنتاج يتم حسب طلبيات-2

 التكاليف تحمل لكل امر إنتاجي-3
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البضاعة  ح/ مراقبة تكلفة( 2
 تامة الصنع

 
 انًعانجت انًحاسبٍت ل يحاسبت تكانٍف أليش اإلَتاجً

 

 

 قيود(  9 –خطوات  7التسعة إلثبات العمليات المالية )  ةإعداد قيود اليومية الالزم -1
 حسابات(  6تصوير حسابات المراقبة ذات العالقة. )  -2

 
  و لتوضيح الصورة من الناحية المحاسبية أن األمر اإلنتاجي يمر بما يلي:

 
 

 

 

 

  

 = مواد مباشرة + أجور مباشرة + تكاليف صناعية غير مباشرة محملة ) تقديرية( )معدل التحميل(ألمر اإلنتاجي تكلفة ا
 

البضاعة  ح/ مراقبة تكلفة(3
 المباعة

 

 

( ح/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت 1
 التشغيل

 تكلفة ادلواد ادلباشرة××××  
 تكلفة األجور ادلباشرة×××× 
 ت ص غري ش مقدرة ) احململة(×××× 
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 خطوات المحاسبة في حال استخدام محاسبة تكاليف األوامر اإلنتاجية 
 تصوير حسابات المراقبة ذات العالقة. )ب( إلثبات العمليات ة)أ(إعداد قيود اليومية الالزم

 خطوات الحل: 
 قيدين(محاسبة المواد( 
 قيدين(محاسبة األجور( 
 قيد المصاريف الصناعية غير المباشرة األخرى الفعلية(

 واحد(
 

 تحميل المصاريف الصناعية الغير مباشرة لإلنتاج المحملة
 )قيد واحد(

 =معدل حتميل ادلصاريف الصناعية الغري مباشرة 

 111× ادلصــــــاريف الصناعية غري ادلباشرة    
 أساس التحميل )األجور ادلباشرة أو ادلواد ادلباشرة(  
 

 قيد واحد(معالجة فروق التحميل( 
 

 التكاليف ألمحملو التكاليف الفعلية
  

  
 

  قيد واحد(حصر األوامر تامة الصنع ( 
 حمملة شمواد مباشرة + أجور مباشرة + ت.ص.غري تكلفة األمر اإلنتاجي = 

 

 قيد واحد( حصر األوامر المباعة ( 
 

 ح/ مراقبة المواد
جيعل مدين جبميع ××××  

ادلشرتيات من ادلواد) ادلباشرة أو غري 
 مباشرة(

جيعل دائن بادلواد ادلباشرة الفعلية ×××× 
 لألمر اإلنتاجي حتت التشغيل.

احململة  شجيعل دائن بادلواد غ.×××× 
 لألمر اإلنتاجي حتت التشغيل.

×××× ×××× 
 

 ح / مراقبة الرواتب و األجور
جيعل مدين جبميع األجور ×××× 

 ادلدفوعة ادلباشرة أو غري مباشرة(

جيعل دائن باألجور ادلباشرة ×××× 
 الفعلية لألمر اإلنتاجي حتت التشغيل.

احململة  شجيعل دائن باألجور غ.×××× 
 لألمر اإلنتاجي حتت التشغيل.

×××× ×××× 
 

 األوامر اإلنتاجية تحت التشغيلح/ مراقبة 
 تكلفة ادلواد ادلباشرة××××  
 تكلفة األجور ادلباشرة×××× 
 ) احململة( شت ص غري ×××× 

 ح/ تكلفة البضاعة تامة الصنع×××××  

×××× ×××× 
 األوامر اإلنتاجية تامة الصنعح/ مراقبة 

جيعل مدين بتكلفة البضاعة ×××× 
 التامة الصنع

 بتكلفة البضاعة ادلباعةجيعل دائن ×××× 

×××× ×××× 

 ح/ مراقبة تكلفة البضاعة المباعة
جيعل مدين بتكلفة البضاعة ××××  

 ادلباعة

 

×××× ×××× 
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 أوال: القيود المحاسبة :
)ٌٍيحاسبت انًٕاد ) قٍذ 

 يتم القيد كالتالي:يعتبر نظام الجرد المستمر من أىم الخصائص نظام األوامر اإلنتاجية بناء على ىذا النظام 
 المباشرة والغير المباشرة تدخل المخزن بعهدة أمين المستودع بالقيد التالي: ةتسجل بالتكلفة كل المواد المشترا -1

 (إثبات شراء المواد) انقٍذ فً انٍٕيٍح انعايح 

 يٍ ذ/ يشاقثح انًٕاد×× 

 إنى ذ/ انًٕسدٌٍ أٔ انصُذٔق أٔ انثُك×× 

             
 

مواد  الصرف حسب الحاجة من المستودع ويتم القيد التالي بعد تفرقة المواد المباشرة من غير المباشرة حيث تحملعند -2
مباشرة على :ح/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل أما المواد غير مباشرة تحمل على:ح/ مراقبة مصاريف صناعية غير 

 مباشرة
 

 انقٍذ فً انٍٕيٍح انعايح 
 ٍيٍ يزكٕسٌ

 ) تكهفت انًٕاد انًباششة (ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذسد انرشغٍم ××× 
 ) تكهفت انًٕاد انغٍش  يباششة انفعهٍت(ذ/ يشاقثح يصاسٌف صُاعٍح غٍش يثاششج ××× 

 )انًٕاد انًباششة + انغٍش يباششة انفعهٍت(إنى ذ / يشاقثح انًٕاد ××× 

 

 الخالصة:

 تدخل                                               
 

 

 

 

  

 

  

 عند صرف المواد لإلنتاج: -2
ال بد من فصل المواد المباشرة و غير 

 المباشرة
 )قيد واحد(

 عند شراء المواد:-1

 )سواء مباشرة أو غير مباشرة( 

 )قيد واحد(

 المستودع

 أمين المستودعالمخازن بعهدة 
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)ٌٍيحاسبت األجٕس )قٍذ 
 و األجور خالل فترة ) مثل الفصل الحادي عشر الرواتب و األجور(: بالرواتعند صرف  -1

 :انقٍذ فً انٍٕيٍح انعايح
 ٔ األخٕس ةيٍ ذ/ يصاسٌف انشٔاذ××××× 
 إنى يزكٕسٌٍ           

 ذ / انُقذٌح ) انًثهغ انزي سذد نهعايهٍٍ َقذا( ×××      
  ذ/ انًؤسسح انعايح نهرؤيٍُاخ االخرًاعٍح ×××      

 
بعد ذلك يتم تحميل الوقت حسب تكلفة حسب ما صرف على كل أمر بعد تحديد المباشر منو وغير المباشر كما  -2

اإلنتاجية تحت التشغيل أما األجور غير الحال في المواد حيث تحمل األجور مباشرة على :ح/ مراقبة األوامر 
 : :ح/ مراقبة مصاريف صناعية غير مباشرةعلى تحمل مباشرة

 انقٍذ فً انٍٕيٍح انعايح 
 يٍ يزكٕسٌٍ

 )األخٕس انًثاششج(ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذسد انرشغٍم ×××  
 انفعهٍح(   ج)األخٕس انغٍش يثاششذ/ يشاقثح ذكانٍف صُاعٍح غٍش يثاششج ××× 

 )األخٕس انًثاششج + انغٍش  يثاششج انفعهٍح  (إنى ذ / يشاقثح انشٔاذة ٔ األخٕس ×××              

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذ ذاؾثاـوة: ذاؾفرق ذتتبع ذؿنذؿالحظة ذبنصوبها ذاإلـتاجوة ذاألواؿر ذحتمل ؾكي

ذملعرػةذؽوفذ ذؽلذقوم ذػاـهذقتمذحتلولذوؼتذاؾعمالذآخر ذاألجور اؾرواتبذو

"ذتبنيذؽوفذوؼتذاملوظفصرػواذوؼتهمذوذغاؾباذؿاذقدتخدمذبطاؼةذتدمىذ"ذ

 صرفذؽلذؿوظفذأوذعاؿلذوؼتهذػرتةذاؾعمل.

 أفموةذاؾتحلول:ذ

 قداعدذعلىذؿعرػةذاؾوؼتذاؾذيذصرفذؾكلذؿوظفذأوذعاؿل.*ذ

 *ذاؾوؼتذاؾذيذصرفذدونذأنذخيتصذبهذأؿرذإـتاجيذؿعني.
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 : انًصاسٌف انصُاعٍت غٍش انًباششة انفعهٍت 
  فعلياَ(.ما يصرف على اإلنتاج من مواد و لوازم صناعية ال تخص أمرا إنتاجيا معينا )و ىي مصاريف حدثت 

    و ىي عبارة عن المصاريف الصناعية الغير مباشرة األخرى غير المواد و األجور غير المباشرة  فإنها تحمل على
 ح/ مراقبة المصاريف غير المباشرة.

 
 :أمثلو
 زيوت تشحيم اآلالت في ورشة إصالح السيارات و كالغراء في مصنع للمقاعد المدرسية -أ 
أمرا إنتاجيا معينا كرواتب المشرفين و الحراس و المنظفين و كل من يقوم بعمل  صاألجور و الرواتب التي ال تخ -ب 

 بصورة عامة ييخدم النشاط الصناعي أو اإلنتاج
ما يصرف على الخدمات التي تسهل العملية اإلنتاجية كالوقود و الطاقة و الكهرباء و المياه و التلفون و إيجار أو  -ج 

 استهالك مكان العمل

 
 مثال

 ترد فاتورة الكهرباء مثال فإنها تضاف إلى المصاريف الصناعية غير المباشرةعندما 
 الحل:قيد إثبات المصاريف الصناعية الغير مباشرة:

 يٍ ذ/ يشاقثح انًصاسٌف انصُاعٍح غٍش انًثاششج××××× 
 انثُك أٔ  إنى  ذ/ انششكح انًٕزذج نهكٓشتاء ××××                   
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 المواد المباشرة

 االجور المباشرة

 انصُاعٍت انغٍش يباششة نإلَتاج ) انًحًهت(تحًٍم انًصاسٌف 

 
   

 
 
 
 

 أيا انًصاسٌف انصُاعٍت انغٍش يباششة

 ال يعرف مجموعها إال بعد االنتهاء السنة المالية أو الفترة المحاسبية. 

 ويتم حسابها على خطوتين: 
 المصاريف الصناعية غير المباشرة بناء علىلذلك فانو يتم تحميل اإلنتاج بنصيبو من 

ويكون جلميع األوامر اليت ستتم يف ادلصنع يعذل تحًٍم 
 شمقدار ما صرف على أمر من ت.صوبعد ذلك يتم احتساب.  
 أساس التحميل سواء مواد أو أجور مباشرة ذلذا األمر.× = معدل التحميل ضشبب

 

 111× ادلصـــــــــــــــــــــــــــــــــاريف الصناعية غري ادلباشرة   =انًباششةيعذل تحًٍم انتكانٍف انصُاعٍت غٍش 
 أساس التحميل ) مثال األجور ادلباشرة(                                                               

.األجور ادلباشرة الفعلية(أساس التحميل لألمر فقط ) مثال × معدل التحميل = يحًهت نأليش انٕاحذ شث.ص 

 القيد:
 يٍ ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذسد انرشغٍم ××

 إنى ذ/ يشاقثح انًصاسٌف انصُاعٍح انغٍش يثاششج ××          

 مثال:
 لاير 433,333رياال و األجور  المباشرة تقدر بمبلغ  333,333عندما تقدر المصاريف الصناعية غير المباشرة بمبلغ 
 %75=  111×  311،111احلل: معدل حتميل ادلصاريف الصناعية الغري مباشرة =  
                                                          411,111 

% من األجور المباشرة ) األجور 75أي أن  المصاريف الصناعية الغير مباشرة الواجب تحميلها لألمر اإلنتاجي = 
 %(75× المباشرة

 رياال أجور مباشرة ؟ 2,233دما يصرف على أمر إنتاجي عن
 لاير 1,651% = 75×  2,211ادلصاريف الصناعية الغري مباشرة اليت سيتم حتميلها لألمر اإلنتاجي = 

 

 انقٍذ 
 يٍ ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذسد انرشغٍم 0561

 إنى ذ/ يشاقثح انًصاسٌف انصُاعٍح انغٍش يثاششج 0561          

 يتم تحميلها مباشرة على اإلنتاج 
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:انًعانجت انًحاسبٍت نفشٔق انتحًٍم 

األوامر  ىعل المحملةمع المصاريف الصناعية غير المباشرة  الفعليةما مدى توافق المصاريف الصناعية الغير مباشرة  
 اإلنتاجية؟

 ح/ مراقبة المصاريف الصناعية الغير مباشرة

  

 (المقدرة التكاليف)  تقديري (الفعلية التكاليف)  فعلى

 (الفعلية)  المباشرة غير المواد تكلفة 0555

 (الفعلية)  المباشرة غير األجور تكلفة 0555

 (الفعلية) متنوعة أخرى ش غير ص ت 0555 

 غير الصناعية المصاريف 050555

 على( المقدرة) المحملة المباشرة

  التشغيل تحت اإلنتاجية األوامر

  (تحميل زيادة)  رصيد 0555

050555 050555 

 

 (المقدرة التكاليف)  تقديري (الفعلية التكاليف)  فعلى

 (الفعلية)  المباشرة غير المواد تكلفة 0555

 (الفعلية)  المباشرة غير األجور تكلفة 0555

 (الفعلية) متنوعة أخرى ش غير ص ت 0555 

 غير الصناعية المصاريف 8555

 على( المقدرة) المحملة المباشرة

  التشغيل تحت اإلنتاجية األوامر

 (تحميل نقص)  رصيد 0555 

050555 050555 

 
 َالحظ ٔجٕد سصٍذ أيا أٌ ٌكٌٕ دائُا أٔ يذٌُا:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أي حساب ٌتحًم فشٔق انتحًٍم بُٕعٍٓا:

إال انو ليس من العدل معالجة الفروق التحميل في ح/ مراقبة المصاريف الصناعية الغير مباشرة  فقط الن معظم األوامر 
اإلنتاجية التي كانت تحت التشغيل أثناء الفترة المحاسبية و التي تحملت بأكثر أو اقل من نصيبها من المصاريف الصناعية 

غها محاسبيا إلى ح/  البضاعة تامة الصنع ثم تسلم إلى أصحابها أو تباع إن كانت غير المباشرة تم تصنيعها و نقلت مبال
 ( .ازدواجمصنعة للبيع ثم تعتبر تكلفتها محاسبيا جزءا من تكاليف البضاعة المباعة ) 

 رصيد دائنا 

 نقص تحميل

المصاريف الصناعية غير المباشرة المحملة  
على األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل اقل من 

 الالزم

 

 رصيد مدينا

 زيادة تحميل

لمصاريف الصناعية غير المباشرة المحملة ا 
على األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل اكثر من 

 الالزم

  

 أو
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 انسم:

 
 
 
 
 
 
 
 

 إرا فً حال فشٔق انتحًٍم انسابقت ٌظٓش نذٌُا عذد يٍ االحتًاالث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبيا صغيراذا كان المبلغ 

 يحمل على

 مراقبة البضاعه المباعة \ح 

 نسبيا كبيراذا كان المبلغ 

 :ذات الصله 3يحمل على الحسابات ال 

 مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل/ ح

 األوامر اإلنتاجية تامة الصنع/ ح

 تكلفة البضاعة المباعة/ ح

 الرصيد فرق التحميل

 تسوية فرق التحميل

 في حال كان مبلغ كبير نسبيا  

 زيادة=مدين
 تحميل

 مراقبة ت ص ش / من ح

 إلى مذكورين       

 مراقبة األوامر/ ح         

 اإلنتاجية تحت التشغيل          

 األوامر اإلنتاجية/ ح          

 تامة الصنع            

 تكلفة البضاعة/ ح       

 المباعة  

نقص =دائن
 تحميل

 من مذكورين

مراقبة األوامر اإلنتاجية / ح
 تحت التشغيل

األوامر اإلنتاجية تامة / ح
 الصنع

مراقبة تكلفة البضاعة / ح
 المباعة

 ش.ص.مراقبة ت\الى ح      

 تسوية فرق التحميل

 في حال كان مبلغ صغير نسبيا  

زيادة = مدين
 تحميل

 ش.ص.مراقبة ت \من ح

 البضاعة المباعه \الى ح    

نقص = دائن 
 تحميل

 تكلفة البضاعه المباعه\من ح

 ش.ص.مراقبة ت \الى ح    
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: انًعانجت انًحاسبٍت نألٔايش انتايت 

 
 
 
 

تعذ أٌ ٌؤخز األيش اإلَراخً يٍ يٕاد ٔ أخٕس يثاششج ٔ غٍش يثاششج ٔ تعذ أٌ ٌرسًم 
انصُاعٍح انغٍش يثاششج فاَّ ٌصثر أيشا إَراخٍا ذاو انصُع أٔ ذاو تُصٍثّ يٍ انًصاسٌف 

 اإلَراج ٔ عُذ ْزِ انُقطح ٌقرضً َظاو يساسثح انركانٍف َقم ذكهفح ْزا األيش
 

 من ح/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل                      إلى ح/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تامة الصنع 
 ً:انقٍذ كانران

 يٍ ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذايح انصُع ××× 
 إنى ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذسد انرشغٍم×××        

 ذكهفح األٔايش االَراخٍح ذايح انصُع \َقم ذكهفح يا ذى إَراخّ إنى ذ

 
ت :ًباعانًعانجت انًحاسبٍت نألٔايش ان 

اإلَراخٍح ذايح انصُع ٔ إنى ذ/ يشاقثح التذ يٍ َقم ذكهفرٓا: يٍ ذ/ يشاقثح األٔايش 
 ذكهفح األٔايش اإلَراخٍح انًثاعح

 انقٍذ كانرانً:
 يٍ ذ/ يشاقثح ذكهفح األٔايش اإلَراخٍح انًثاعح ××

 إنى ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذايح انصُع  ××                
 َقم ذكهفح يا ذى تٍعح فعال إَراج خالل انفرشج

 
  

 = مواد مباشرة + أجور مباشرة + تكاليف صناعية غير مباشرة محملة ) تقديرية( )معدل التحميل(تكلفة األمر اإلنتاجي 
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حسابات المراقبة ذات العالقة.ب( تصوير   

 ح/ مراقبة المواد
جيعل مدين جبميع ادلشرتيات من ادلواد) ادلباشرة أو ××××  

 غري مباشرة(

جيعل دائن بادلواد ادلباشرة الفعلية لألمر اإلنتاجي حتت ×××× 
 التشغيل.
احململة لألمر اإلنتاجي حتت  شجيعل دائن بادلواد غ.×××× 
 التشغيل.

 

×××× ×××× 
 

 ح / مراقبة الرواتب و األجور
جيعل مدين جبميع األجور ادلدفوعة ادلباشرة أو غري ×××× 
 مباشرة(

جيعل دائن باألجور ادلباشرة الفعلية لألمر اإلنتاجي حتت ×××× 
 التشغيل.
احململة لألمر اإلنتاجي حتت  شجيعل دائن باألجور غ.×××× 
 التشغيل.

×××× ×××× 
 

 اإلنتاجية تحت التشغيلح/ مراقبة األوامر 
 تكلفة ادلواد ادلباشرة××××  
 تكلفة األجور ادلباشرة×××× 
 ت ص غري ش مقدرة ) احململة(×××× 

 ح/ تكلفة البضاعة تامة الصنع×××××  

×××× ×××× 
 

 األوامر اإلنتاجية تامة الصنعح/ مراقبة 
 بتكلفة البضاعة ادلباعةجيعل دائن ××××  جيعل مدين بتكلفة البضاعة التامة الصنع×××× 

×××× ×××× 
 

 ح/ مراقبة تكلفة البضاعة المباعة
  جيعل مدين بتكلفة البضاعة ادلباعة××××  

×××× ×××× 
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 مثال شامل على األوامر اإلنتاجية
 غير مباشر مباشره البند
 لاير 3533كيلو تمر ب   1333 المواد

 لاير 533كيلو عجينة ب   933
 لاير 833كيلو مكسرات ب 133

 ال يوجد

 ال يوجد لاير 2333 األجور
 % من األجور المباشرة133تحمل بنسبة  شت.ص.

 لاير 2333=%2333 × 133

 أ( تصوير القيود اليومية ذات العالقة.
 قيدين(محاسبة المواد( 

 ٌٕخذ ششاء يٕاد خذٌذِ : الانقٍذ االٔل -0

 يٍ ذ/ يشاقثح انًٕاد×× 

 انصُذٔق أٔ انثُكإنى ذ/ انًٕسدٌٍ أٔ ×× 
 انقٍذ انثاًَ -2

 ) تكهفت انًٕاد انًباششة يٍ ذ / يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذسد انرشغٍم  0011
 )انًٕاد انًباششة + انغٍش يباششة انفعهٍت(إنى ذ / يشاقثح انًٕاد  0011

 
 قيدين(محاسبة األجور( 

 يعهٕياتّ غٍش يتٕفشِ؟؟؟؟ انقٍذ االٔل -1

 ٔ األخٕس ةانشٔاذيٍ ذ/ يصاسٌف ××××× 
 إنى يزكٕسٌٍ           

 ذ / انُقذٌح ) انًثهغ انزي سذد نهعايهٍٍ َقذا( ×××      
 ذ/ انًؤسسح انعايح نهرؤيٍُاخ االخرًاعٍح  ×××      

 انقٍذ انثاٍَّ -2

 )األخٕس انًثاششج(يٍ ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذسد انرشغٍم   2111
 )األخٕس انًثاششج + انغٍش  يثاششج انفعهٍح(إنى ذ / يشاقثح انشٔاذة ٔ األخٕس 2111    

 
" قيد واحد(المصاريف الصناعية غير المباشرة " الفعلية( 

 يٍ ذ/ يشاقثح انًصاسٌف انصُاعٍح غٍش انًثاششج 2111 
 إنى  ذ/ انششكح انًٕزذج نهكٓشتاء أٔ انثُك 2111                  
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قيد واحد(تحميل المصاريف الصناعية الغير مباشرة لإلنتاج المحملة( 
 %من األجور المباشرة ال داعي لحسابو133معدل التحميل معطى في سؤال = 
 111× ادلصــــاريف الصناعية غري ادلبـــــــــــــــــــاشرة ادلقدرة  معدل حتميل ادلصاريف الصناعية الغري مباشرة = 

 أساس التحميل التقديري )األجور ادلباشرة( أو )ادلواد ادلباشرة(                                                            
 انقٍذ:
 يٍ ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذسد انرشغٍم 2111

 إنى ذ/ يشاقثح انًصاسٌف انصُاعٍح انغٍش يثاششج 2111          
 

 قيد واحد(التحميلمعالجة فروق ( 
 فروق تحميل ال توجد% إذا 133ىنا تحمل  

 التكاليف المحملة التكاليف الفعلية

2222 2222 

 ال يوجد رصيد ال مدين وال دائن = ال يوجد قيد إذا

 قيد واحد(حصر األوامر تامة الصنع (  
 يٍ ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذايح انصُع  0011 

 إنى ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذسد انرشغٍم 0011       
 ذكهفح األٔايش اإلَراخٍح ذايح انصُع \َقم ذكهفح يا ذى إَراخّ إنى ذ

 
 قيد واحد( حصر األوامر المباعة ( 

 يٍ ذ/ يشاقثح ذكهفح األٔايش اإلَراخٍح انًثاعح 0011
 إنى ذ/ يشاقثح األٔايش اإلَراخٍح ذايح انصُع   0011               

 َقم ذكهفح يا ذى تٍعح فعال إَراج خالل انفرشج
 
 

 يباع اإلنتاج أو تسلم األوامر اإلنتاجية إلى أصحابها ماعند
 القيد:

 يٍ ذ/ انًذٌٍٍُ )أٔ انُقذٌح( غٍش يسذد تانًثال 010111
 إنى ذ/ انًثٍعاخ 010111                 
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 ب( تصوير حسابات المراقبة ذات العالقة.

 ح/ مراقبة المواد
 ادلباشرة الفعلية لألمر اإلنتاجي حتت التشغيل \من ح 4811 رصيد منقول 4811

4811 4811 
 

 ح / مراقبة الرواتب و األجور
 الفعلية لألمر اإلنتاجي حتت التشغيلباألجور ادلباشرة \من ح 2111 رصيد منقول 2111

2111 2111 
 

 ح/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل
 تكلفة ادلواد ادلباشرة \اىل ح  4811
 تكلفة األجور ادلباشرة\اىل ح 2111
 ت ص غري ش ) احململة(\اىل ح 2111

 من ح/ تكلفة البضاعة تامة الصنع  8811

8811 8811 
 

 اإلنتاجية تامة الصنعاألوامر ح/ مراقبة 
 بتكلفة البضاعة ادلباعة \من ح 8811 بتكلفة البضاعة التامة الصنع 8811

8811 8811 
 

 ح/ مراقبة تكلفة البضاعة المباعة
 رصيد منقول 8811 بتكلفة البضاعة ادلباعة \اىل ح  11,111

8811 8811 
 

 
 


