
 امر (وتطبٌقات الفصل الخامس عشر )األ

 

 : 1مثال 

 هـ  1211تمت العملٌات التالٌة بإحدى المنشآت الصناعٌة خالل عام 

 02222مواد خام تم شراإها خالل العام وكان رصٌد المواد الخام  1-022222

 هـ . 1210لاير خالل عام 

مواد مباشرة  012222خالل العام منها  لإلنتاجمواد خام تم صرفها  0-032222

 والباقً مواد غٌر مباشرة .

 أجور مباشرة تم صرفها خالل العام . 1-102222

 أجور غٌر مباشرة تم صرفها خالل العام . 2-002222

 مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة أخرى دفعت بشٌك . 3-00222

% من األجور  122ٌتم تحمٌل المصارٌف الصناعٌة غٌر المباشرة على أساس -4

 المباشرة .

 ٌتم معالجة فروق التحمٌل باعتبار فروق التحمٌل صغٌرة نسبٌاً .-0

 

 الحل :

 قٌد شراء المواد 

 الى ح/ البنك  022222من ح/ مراقبة المواد                022222

 قٌد صرف المواد 

 من مذكورٌن : 

 ح/ إنتاج تحت التشغٌل  012222

 ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  22222

 ح/ مراقبة المواد  032222                                                



  األجور :قيد 

 من ح /مصارٌف الرواتب واألجور  322222

 الى مذكورٌن :                                 

 ح/التؤمٌنات االجتماعٌة  32222                               

  ح/ البنك  204222                              

 قيد تحميل األجور :

 من مذكورٌن : 

 ح/ إنتاج تحت التشغٌل  102222

 ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  002222

 ح/ مراقبة المواد 322222                                                

 المصاريف الصناعية الفعلية :قيد صرف 

 ة غٌر مباشرة         من ح/ مصارٌف صناعٌ 00222

 الى ح/ البنك  00222                                   

 قٌد التحمٌل : 

 % من األجور المباشرة 122مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة مقدرة = 

=102222 x 122 = %102222  لاير 

 من ح/ انتاج تحت التشغٌل                       102222

 الى ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  102222                   

 ٌل :مفروق التح

 الجانب الدائن  الجانب المدٌن

 مواد غٌر مباشرة  22222
 أجور غٌر مباشرة  002222
 مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة فعلٌة  00222

 مصارٌف صناعٌة غبر مباشرة مقدرة  102222

 فروق تحمٌل نقص   10222 



110222 110222  

 

 من ح/ تكلفة البضاعة المباعة      10222

 / مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة الى ح  10222                        

 قيد االنتاج التام :

صناعٌة غٌر مباشرة االنتاج التام = مواد مباشرة + أجور مباشرة + مصارٌف 

 محملة )مقدرة(

              =22222  +102222 +102222  

 لاير  402222=            

 من ح/ اإلنتاج التام                        402222

 الى ح/ اإلنتاج تحت التشغٌل  402222                       

 قيد اإلنتاج المباع :

 من ح/ االنتاج المباع       402222

 الى ح االنتاج التام  402222                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : 2مثال 

قامت إحدى المنشآت بتصنٌع األوامر التالٌة : أمر إنتاجً  0210خالل شهر فبراٌر 

 وفٌما ٌلً ملخص البٌانات: 322رقم 

 322أمر  بٌان 

 122222 مواد مباشرة

 12222 مواد غٌر مباشرة 

 122222 أجور مباشرة 

 122222 أجور غٌر مباشرة 

 

 فإذا علمت أن :

 مواد مشتراة خالل العام  1-00222

 مصارٌف الكهرباء والتلفون دفعت بشٌك . 0-32222

 ٌتم تحمٌل المصارٌف الصناعٌة الغٌر مباشرة على أساس األجور المباشرة .-1

 عتبارها صغٌرة نسبٌاً .ٌتم معالجة الفروق با -2

 

 

 الحل :

 قيد شراء المواد 

 من ح/ مراقبة المواد             00222

 الى ح/ البنك  00222                            

 قيد صرف المواد 

 من مذكورٌن : 

 ح/ إنتاج تحت التشغٌل  122222

 ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  12222

 ح/ مراقبة المواد 112222                                                



  الرواتب واألجور : قيد 

 من ح /مصارٌف الرواتب واألجور  222222

 الى مذكورٌن :                                 

 ح/التؤمٌنات االجتماعٌة  22222                               

 ح/ البنك   142222                              

 قيد تحميل األجور :

 من مذكورٌن : 

 ح/ إنتاج تحت التشغٌل  122222

 ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  122222

 ح/ مراقبة المواد 222222                                                

 قيد صرف المصاريف الصناعية الفعلية :

 ف صناعٌة غٌر مباشرة                   من ح/ مصارٌ 32222

 الى ح/ البنك  32222                

 قٌد التحمٌل : 

 122× أجور مباشرة ( ÷ معدل التحمٌل = )مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة 

             ( =112222  ÷122222× )122    =10  % 

 لاير  111222=    %122222 × 10=      

 من ح/ انتاج تحت التشغٌل                          111222

 الى ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  111222            

 

 

 



 يل :مفروق التح

 الجانب الدائن  الجانب المدٌن

 مواد غٌر مباشرة  12222
 أجور غٌر مباشرة  122222
 مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة فعلٌة  32222

 مصارٌف صناعٌة غبر مباشرة مقدرة  111222

 فروق تحمٌل نقص   20222 

142222 142222  

 

 من ح/ تكلفة البضاعة المباعة            20222

 الى ح / مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  20222               

 قيد االنتاج التام :

غٌر مباشرة االنتاج التام = مواد مباشرة + أجور مباشرة + مصارٌف صناعٌة 

 محملة )مقدرة(

              =122222  +122222 +111222  

 لاير   311222=            

 من ح/ اإلنتاج التام                              311222

 الى ح/ اإلنتاج تحت التشغٌل  311222          

 قيد اإلنتاج المباع :

 من ح/ االنتاج المباع               311222

  الى ح االنتاج التام  311222                

 

 

 

 

 



 : 3مثال 

فٌما ٌلً البٌانات المستخرجة من مصنع الشرق لالثاث والذي ٌطبق نظام األوامر 

 االنتاجٌة :

 مواد خام مشتراة خالل االنتاج  1-122222

 أجور مباشرة  0-42222

 مصرفات صناعٌة غٌر مباشرة فعلٌة  1-22222

 لاير  42222بلغت تكلفة المواد المباشرة  -2

 لاير  32222بلغت المصروفات الصناعٌة غٌر المباشرة المحملة على اإلنتاج -3

 تم إنتاج األوامر اإلنتاجٌة جمٌعها ولكنها لم تسلم بعد للعمالء .-4

 

 المطلوب / قٌود الٌومٌة الالزمة إلثبات جمٌع ماسبق 

 

 الحل :

 قيد شراء المواد 

 من ح/ مراقبة المواد           122222

 الى ح/ البنك  122222            

 قيد صرف المواد 

 ح/ إنتاج تحت التشغٌل                   من  42222

 ح/ مراقبة المواد  42222                

 قيد االجور :  

 من ح /مصارٌف الرواتب واألجور  42222

 الى مذكورٌن :                                 

 ح/التؤمٌنات االجتماعٌة  4222                               



 ح/ البنك   32222                              

 قيد تحميل األجور :

 ح/ إنتاج تحت التشغٌل    من  42222

 ح/ مراقبة المواد 42222                            

 فعلية :قيد صرف المصاريف الصناعية ال

 من ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة              22222

 الى ح/ البنك  22222         

 قيد التحميل : 

 من ح/ انتاج تحت التشغٌل             32222

 الى ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  32222            

 يل :مفروق التح

 الجانب الدائن  الجانب المدٌن

 مصارٌف صناعٌة غبر مباشرة مقدرة  32222 مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة فعلٌة  22222

  فرق تحمٌل زٌادة  12222

32222 32222 

 

                    مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرةمن ح/  12222

  تكلفة البضاعة المباعةالى ح /  12222                         

 قيد االنتاج التام :

تاج التام = مواد مباشرة + أجور مباشرة + مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة االن

 محملة )مقدرة(

              =42222  +42222 +32222  

 لاير  102222=            

 



 من ح/ اإلنتاج التام                      102222

 الى ح/ اإلنتاج تحت التشغٌل  102222                      

 اإلنتاج المباع :قيد 

 من ح/ االنتاج المباع          102222

 الى ح االنتاج التام  102222                    

 

 : 4مثال 

 ظهرت لك المعلومات التالٌة من سجالت إحدى المنشآت الصناعٌة 

 22222 1/1رصٌد المواد الخام فً 

  42222 1/1رصٌد البضاعة تحت التشغٌل فً 

 102222 1/1التامة الصنع فً رصٌد البضاعة 

 مواد تم شراإها خالل العام  00222

أجور مباشرة والباقً أجور غٌر  122222العام منها أجور تم صرفها خالل  202222
 مباشرة 

 مواد غٌر مباشرة  0222مواد مباشرة     /  02222

  03222مصارٌف اإلضاءة والوقود والتلفون  

 % من االنتاج تحت التشغٌل  03االنتاج التام 

 % من األجور المباشرة  32تحمل المصارٌف الصناعٌة غٌر المباشرة لإلنتاج بنسبة 

 

 المطلوب : قٌود الٌومٌة الالزمة   / فتح الحسابات ذات العالقة 

 

 الحل :

 قيد شراء المواد 

 الى ح/ البنك  00222من ح/ مراقبة المواد                00222

 

 



 قيد صرف المواد 

 من مذكورٌن : 

 ح/ إنتاج تحت التشغٌل  02222

 ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  0222

 ح/ مراقبة المواد  00222                                                

 قيد األجور :  

 من ح /مصارٌف الرواتب واألجور  202222

 الى مذكورٌن :                                 

 ح/التؤمٌنات االجتماعٌة  20222                               

 ح/ البنك   100222                              

 قيد تحميل األجور :

 من مذكورٌن : 

 ح/ إنتاج تحت التشغٌل  122222

 ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  102222

 ح/ مراقبة المواد 202222                                                

 قيد صرف المصاريف الصناعية الفعلية :

 من ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة      03222

 الى ح/ البنك  03222                

 قيد التحميل : 

  % من األجور المباشرة32مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة مقدرة = 

=122222 x 32 = %132222  لاير 

 



 من ح/ انتاج تحت التشغٌل                  132222

 الى ح/ مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  132222         

 يل :مفروق التح

 الجانب الدائن  الجانب المدٌن

 مواد غٌر مباشرة  0222
 أجور غٌر مباشرة  102222
 مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة فعلٌة  03222

 مصارٌف صناعٌة غبر مباشرة مقدرة  132222

 فروق تحمٌل نقص   0222 

130222 130222  

 

 من ح/ تكلفة البضاعة المباعة             0222

 الى ح / مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة  0222          

 

 قيد االنتاج التام :

مواد مباشرة + أجور رصٌد أول المدة لحساب تحت التشغٌل + االنتاج التام = 

 مباشرة + مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة محملة )مقدرة(

              =42222  +02222 +122222  + 132222 

 لاير  302222=            

 321322% = 03×  30222نسبة االنتاج التام = 

 من ح/ اإلنتاج التام                          321322

 الى ح/ اإلنتاج تحت التشغٌل  321322          

 قيد اإلنتاج المباع :

  االنتاج التام خالل العام + لحساب االنتاج التلم  رصٌد أول المدة 

102222  +321322  =401322 

 



 من ح/ االنتاج المباع                         401322

 الى ح االنتاج التام  401322                                

 في حالة البيع :

 الى ح/المبٌعات  401322من ح/ المدٌنٌن أو البنك                        401322

 

 


