
 معالجة األوامر اإلنتاجية

 

 أوالً: قيود اإلنتاج تحت التشغيل

 
 قيود المواد

 

 
 قيود األجور

 
 قيود المصاريف الصناعية غير المباشرة

 
 :( قيد إثبات شراء المواد1)
 

 من حـ/ مراقبة المواد
 إلى حـ/ البنك     

 
 
 
( قيد إثبات صرف المواد )تحميل 2)

 المواد على اإلنتاج(:
 

 مذكورينمن 
 نتاج تحت التشغيل إحـ/ مراقبة 

 )مواد مباشرة(           
 ة مصاريف صناعية غير مباشرة بحـ/ مراق

 )مواد غير مباشرة(             
         

 إلى حـ/ مراقبة المواد             
 
 

 
 :( قيد إثبات سداد األجور1)
 

 من حـ/ مراقبة األجور
 إلى مذكورين        
 حـ/ البنك        
 حـ/األجور المستحقة )إن وجدت(        

 
( قيد إثبات تحميل األجور على 2)

 اإلنتاج:
 

 من مذكورين
 نتاج تحت التشغيل إحـ/ مراقبة 

 )أجور مباشرة(           
 ة مصاريف صناعية غير مباشرة بحـ/ مراق
 )أجور غير مباشرة(           
          

 إلى حـ/ مراقبة األجور                  
 

 
 :ىاألخر ( قيد إثبات سداد المصاريف الصناعية غير المباشرة1)
 

 )هاتف،كهرباء....( من حـ/ مراقبة مصاريف صناعية غير مباشرة
 إلى حـ/ البنك           

 
 
غير المباشرة على  يد إثبات تحميل المصاريف الصناعية( ق2)

 اإلنتاج:
 

"المصاريف الصناعية غير المباشرة القيد هو  هذا المستخدم فيالرقم 
 ويحسب كالتالي: المقدرة )المحملة("

 
 :أوالً: نحسب معدل التحميل

 
 x100 مصاريف صناعية غير مباشرة للمصنعمعدل التحميل = 

 األجور المباشرة للمصنع                           
 

 :مرلأل المباشرة المقدرة ف الصناعية غيريثانياً: نحسب المصار
 

 معدل التحميل x لألمر م.ص.غ.ش مقدرة = األجور المباشرة
 

 القيد:
 من حـ/ مراقبة إنتاج تحت التشغيل        

 إلى حـ/ مراقبة مصاريف صناعية غير مباشرة               
 



 :(إن وجدت)( قيد معالجة فروق التحميل 3)
 

 المباشرة الفعلية:أوالً: يجب حساب المصاريف الصناعية غير 
 

 م.ص.غ.ش فعلية= 
 مباشرة+ م.ص.غ.ش أخرى غير +أجور  مباشرةغير مواد 

 (في السؤال )كلها معطى

 
 ثانياً: يتم حساب فرق التحميل:

 
 م.ص.غ.ش فعلية –( 2م.ص.غ.ش مقدرة )الفقرةفرق التحميل= 

 
 

إذا كان فرق التحميل 
 بالزيادة

إذا كان فرق التحميل 
 بالنقص

 
 م.ص.شحـ/مراقبة من 

 إلى حـ/ مراقبة إنتاج مباع   
 

 
 مباعمن حـ/ مراقبة إنتاج 

 م.ص.شإلى حـ/ مراقبة    

 
 

 قيد إثبات اإلنتاج التامثانياً: 

 

 .تصنيعه واستخدام الرقم الناتج في القيد تمنتاجي الذي يجب أوالً حساب تكلفة األمر اال

 مباشرة )لألمر( + مصاريف صناعية غير مباشرة مقدرة )محملة( لألمرتكلفة األمر اإلنتاجي= مواد مباشرة )لألمر( + أجور 

 معدل التحميل( x+ )أجور مباشرة لألمر   أجور مباشرة لألمر   + = مواد مباشرة لألمر                            

 

 من حـ/ مراقبة أوامر إنتاجية تامة الصنع

 إلى حـ/ مراقبة أوامر إنتاجية تحت التشغيل    



 

 

 المباع )المسلم(قيد إثبات اإلنتاج : ثالثاً 

 

 يتم استخدام تكلفة األوامر اإلنتاجية التي تم بيعها للقيد )محسوبة في الفقرة السابقة غالباً(

 

 من حـ/ مراقبة أوامر إنتاجية مباعة )مسلمة(

 إلى حـ/ مراقبة أوامر إنتاجية تامة الصنع    

 

 األمر اإلنتاجي للعميل واستالم قيمتها:في حال تم إصدار فاتورة بقيمة بيع 

 

 من حـ/ البنك أو الصندوق

 إلى حـ/ المبيعات    

 


