
 التصنيع
  

، وهذه   وظائف للتصنيع يمكن العمل بواحد منها أو أكثر وفقا لطبيعة عمل المنشأة             ثالث لوجيكظام  نيوجد في   

  :الوظائف هي

  

وهو للتصنيع في المنشأة ألغراض اإلنتـاج       )  الحركة اليومية  –في وظائف المخازن     ( : التصنيع الداخلي  – ١

ة حيث يمكن لكل مرحلة من مراحل اإلنتاج تخـصيص نـوع            ويمكن أن يكون ألكثر من مرحل     . الخاص بها 

 كما يمكن لمادة ناتجة في نوع تصنيع معين أن تكون مـادة أوليـة لنـوع                 .مستند محدد في أنواع المستندات    

  .تصنيع آخر

  

وهو في حال إرسال مواد أولية لمـصنع  )  الحركة اليومية –المشتريات  في وظائف    (: تصنيع لدى الغير     – ٢

لجاهزة أو نصف المصنعة من المواد األولية المرسلة إليـه، ويمكـن            اوم بتصنيعها ثم إعادة المادة      خارجي يق 

  . للمصنع الخارجي أن يضيف مواد أولية من عنده في وظيفة التصنيع لدى الغير

  

وهو أن يقوم المصنع بتصنيع مادة جـاهزة أو         )  الحركة اليومية  –المبيعات  في وظائف    (: تصنيع للغير    – ٣

  .نصف مصنعة للغير باستخدام مواد أولية مرسلة إليه من الزبون أو باستخدام مواد أولية من المصنع ذاته

  

تتكامل جميعها لتأدية وظـائف التـصنيع       اثنتان منها أو    منفردة أو   كل واحدة منها    تعمل  هذه الوظائف الثالث    

  . سواء من مرحلة واحدة أو أكثر

  

 بعد التي ستذكرأكثر المزايا التي تقوم بها وتختلف بشكل جزئي ببعض األمور          تتشابه هذه الوظائف الثالثة في      

  .قليل



  

  

  ) الحركة اليومية–في وظائف المخازن (  :التصنيع الداخلي  - ١

  

وجـدول علـوي    ) رأس المـستند  (تتألف نافذة مستند التصنيع من جزء علوي        ) ١(هو واضح في الشكل     كما  

للتكاليف الثابتة والمتغيرة واألجور ومجموع كلفة المواد       (وجزء أوسط   ) و أكثر  مادة واحدة أ   –المواد األولية   (

فـي تـسجيل    وجزء سفلي لتنفيذ الوظائف الفنية      )  مادة واحدة أو أكثر    –المواد الناتجة   (وجدول سفلي   ) األولية

  .لتصنيعمستند ا

حدد في سجل تعريفهـا أنهـا       في جدول المواد الناتجة يظهر في قائمة األصناف فقط األصناف الم          : مالحظة 

  ). نعم(مصنعة، أي مؤشر التصنيع فيها يساوي 

  

  
  

   نموذج مستند التصنيع)١(الشكل 

  



  :يوجد البيانات التالية ) رأس المستند(الجزء العلوي في 

أو بالضغط علـى     .)ممكن االختيار من القائمة إذا تم تعريف نوع مستند لكل مرحلة تصنيع            (:نوع المستند  -

Enter يضع البرنامج نوع المستند االفتراضي كما هو محدد في وظيفة أنواع المستندات االفتراضـية فـي                ف

 .سجل الضبط العام

  .  كما هو محدد في تعريف نوع المستند في أنواع المستندات الذي يولد تلقائيا أو يسجل يدويا:رقم المستند -

حدد في جهاز الكمبيوتر أو آخر يوم في الفترة المحاسبية          واالفتراضي فيه هو تاريخ اليوم الم      :تاريخ المستند  -

  . الجارية إذا كان تاريخ اليوم في الجهاز أكبر من تاريخ آخر يوم في الفترة الجارية

 وال يوجد نمـوذج قيـد   . يأتي بشكل افتراضي من نوع المستند ويمكن تغييره لنموذج قيد آخر :نموذج القيد  -

أما في طريقة الجرد المستمر فيحدد القيد       . د الدوري في مستند التصنيع الداخلي     محاسبي عند إتباع طريقة الجر    

في البرنامج   يمكن االطالع عن أهم الفروق بين طريقة الجرد المستمر و طريقة الجرد الدوري              . حسب اللزوم 

 في القرص   Doc الموجود في المجلد  ) القيود المحاسبية التلقائية  (وفي المستند   ) حلول ومقترحات (من المستند   

  .الليزري للبرنامج

  . اإلنتاج أو أي رقم ذو داللة للمنشأةتقرير اختياري يمكن استخدام رقم :  رقم المرجع -

  .اختياري أيضا يمكن استخدام تاريخ تقرير اإلنتاج أو أي تاريخ آخر ذو داللة للمنشأة:  تاريخ المرجع -

صرف المواد األولية منه لعملية التصنيع ويمكـن أن يكـون           وهو المخزن الذي يتم     :  مخزن المواد األولية     -

  .مخزن مواد اإلنتاج الوسيط الذي تنقل إليه المواد من المخزن الرئيسي للمواد األولية

 وسـيط  المواد الجاهزة ويمكن أن يكون أيضا مخزن         هفيوهو المخزن الذي توضع     :  مخزن المواد الجاهزة   -

  .مخزن النهائي للمواد الجاهزةللمنتجات ريثما يتم نقلها إلى ال

اختياري وهو رقم نموذج التكاليف المعيارية يسجل إذا كان محـددا ذلـك فـي وظيفـة                 :  نموذج التكاليف    -

إذا استخدم هذا الرقم يقوم البرنامج بحساب المواد األولية والمواد الناتجة بشكل تلقائي وفقا              . التكاليف المعيارية 

  .للنموذج المعياري المحدد

  

بعد االنتهاء من تـسجيل     . اختيارية ويكتب فيها المالحظات الهامة الخاصة بعملية التصنيع هذه        :  مالحظات   -

كما في الشكل    وإذا كان محددا رقم نموذج تكاليف يقوم البرنامج بفتح نافذة خاصة             Enterالمالحظات وضغط   

مطلوب تصنيعها ليقوم البرنامج بحساب     مادة جاهزة   كمية  مادة أولية مطلوب استخدامها أو      كمية  لتسجيل  ) ٢(

 ويعرضها في جدول المواد األولية وجدول المـواد         كل المواد األولية والناتجة وفقا لنموذج التكاليف المعيارية       

  .الناتجة في مستند التصنيع

  



  
  

  نموذج ضوابط إنشاء بيان التصنيع من نموذج التكاليف المعيارية) ٢(شكل 

  

 التلقائي وفقـا    ء بعد اإلنشا  )كلفةأو ال كميات  األصناف أو ال   ( التصنيع ات مستند  من بيان  يمكن للمستخدم أن يعدل   

  .لألرقام الفعلية التي ترد في تقرير أو بيان اإلنتاج

في وظائف التكاليف المعيارية    ذج تكاليف   والستخدام التكاليف المعيارية في التصنيع يمكن تحديد نم       : مالحظة  

إنتاج ثم استخدامه في عملية التصنيع حيث يعطي البرنامج بعـد ذلـك انحرافـات               واعتماده لكل نوع عملية     

  ).مستخدم كتركيبة منتج(نموذج لتكاليف معيارية ) ٣(التكاليف المعيارية عن الفعلية وفي الشكل التالي 

  



  
  

  .نموذج تكاليف معيارية لعملية تصنيع داخلية) ٣(شكل 

  

ويمكن له أن يحدد . لمستخدم أن يحدد المواد األولية والمواد الناتجة     ليمكن   أما إذا لم يحدد رقم نموذج تكاليف ف       

فـيمكن أن   . البيانات في الجزء األوسط حسب توفرها وحسب درجة تطور دقة العمل المحاسبي في المنـشأة              

ـ يحدد عدد ساعات العمل أو مبلغ األجور المدفوعة لعملية التصنيع ويمكن أن يحدد المصاريف المتغيرة                 ل مث

في عمليـة التـصنيع وإذا كانـت حـسابات          التي أنفقت   ) الخ...قيمة الوقود والزيوت أو الكهرباء الصناعية     (

  .االهتالكات مطبقة محاسبيا ويوجد تكاليف معيارية يعمل بها فيمكن أيضا تسجيل التكاليف الثابتة

  

التحميل المئوية لكلفـة المـواد      في جدول المواد الناتجة في حال وجود أكثر من مادة ناتجة يمكن تحديد نسب               

تحميل المواد  (األولية واألجور والتكاليف المتغيرة والثابتة وساعات العمل على كل مادة ناتجة ثم ضغط الزر               

  .ليقوم البرنامج بتوزيع هذه المبالغ حسب النسب المحددة) الناتجة حسب النسب المئوية

  

يقوم البرنامج بتدقيق البيانات المسجلة ويتأكد من تـوفر         . عالعتماد مستند التصني  ) اعتماد( يمكن ضغط الحقل    

حيث يمكن للمستخدم أن يعدل الكلفة المقترحة من البرنامج ويزيـد           (المواد األولية في المخازن كميات وكلفة       

. قبل أن يقـوم باعتمـاد المـستند       ) عليها أو ينقصها حسب ما يراه مناسبا لعملية التصنيع الذي يقوم بتسجيلها           

االعتماد يقوم البرنامج بإنقاص كمية وكلفة المواد األولية من مخازن المواد األولية ويضيف المواد الناتجـة                وب



كمية وكلفة إلى مخزن المواد الناتجة ويولد القيود المحاسبية الالزمة لعملية التـصنيع وفقـا لنمـوذج القيـد                   

  . في طريقة الجرد المستمر)٤ (المحاسبي المحدد في مستند التصنيع مثال النموذج التالي شكل

  

  
  

  .نموذج قيد محاسبي لعملية تصنيع داخلي في طريقة الجرد المستمر) ٤(شكل 

  

الحساب المدين في قيد إخراج المواد األولية هو حساب كلفة المواد األولية في حسابات التـشغيل والحـساب                  

أمـا حـسابات    . تخدمة في عملية التـصنيع    الدائن يكون حساب المخزن التي أخرجت منه المواد األولية المس         

التحميل األخرى فالحساب المدين فيها هو حساب المخزن الذي أدخلت إليه المواد الناتجة أما الحساب الـدائن                 

مثـل  (فيكون حساب مراقبة للتكاليف المحملة على المخزن المأخوذة من حسابات التشغيل وهـذه التكـاليف                

 .تكون قد صرفت  مسبقا أو متوقع صرفها في سندات القيد أو الصرف            )  لثابتةاألجور والتكاليف المتغيرة أو ا    

الموجود أسفل النافذة لمشاهدة القيد المحاسبي الذي نشأ        ) د الحسابات وقي(وبعد االعتماد يمكن الضغط على زر       

بالنسبة لتمثيل الفروع والمشاريع ومراكز الكلفة في القيـود          أما   ).٥( وطباعته كما في الشكل      علعملية التصني 

لمعرفة تمثـل هـذه     )  فقرة قيود التصنيع   –القيود المحاسبية التلقائية    (المحاسبية للتصنيع فيمكن مراجعة مستند      

  .المواضيع في القيود المحاسبية

  



  
  

  نافذة قيود محاسبية لعملية تصنيع) ٥(شكل 

  

الدوري ال يوجد قيود محاسبية لمستند التصنيع الداخلي ألن حساب تكاليف المـواد             في طريقة الجرد    : مالحظة

وال يوجد حساب مخزن في طريقة الجرد الدوري ولذلك ال يوجد قيود            . األولية يتأثر عند شراء المواد األولية     

  .تحميل على المخزن من التكاليف التي صرفت

  

للمساعدة ) ٦(صائص بالضغط عليه تظهر النافذة التالية شكل        في الجزء السفلي من نافذة التصنيع يوجد زر خ        

   مستند التصنيععملفي تخصيص شكل و

  
  .نافذة اختيار الخصائص لمستند التصنيع) ٦(شكل 



  )٧( تخصيص نافذة مستند التصنيع كما في الشكل نستطيع) المستندخصائص تسجيل (من الزر األول 

  

  
   لمستند التصنيعنافذة تحديد خصائص التسجيل) ٧(شكل 

  

نستطيع تنشيط أو تجميد استخدام الحقول حسب ما يلزم أثنـاء           الخاص بحقول رأس المستند     في الجزء العلوي    

الجـزء  (وتفاصيل المواد الناتجـة     ) الجزء اليمين  ( األولية  أما تفاصيل المواد   . وكذلك في وسط المستند    ،العمل

 فيمكن مـثال    .كما يمكن تحديد العرض المالئم بالملم لكل حقل       فيمكن تنشيط أو تجميد استخدام الحقول       ) اليسار

تنشيط حقول المخزن إذا استخدمت المواد األولية من أكثر من مخزن أو رقـم الدفعـة مـع أو دون تـاريخ                      

الصالحية إذا كانت هذه الخصائص مستخدمة في تعريف األصناف، أيضا األرقام المسلسلة ووحدات القيـاس               

  . تخصيص أسلوب العمل في مستند التصنيع بما يتوافق مع تعريف األصنافأي يمكن. المتعددة

  

فيفيد في التحكم السهل بعرض الحقول في جدول المواد         ) حفظ عرض حقول جدول األصناف    (أما الزر الثاني    

األولية وجدول المواد الناتجة حيث يمكن تصغير الحقول في الجدولين أو تكبيرهم حسب لزوم كل حقـل ثـم                   

فيقوم ) حفظ عرض حقول جدول األصناف    (من أسفل نافذة مستند التصنيع ثم ضغط الزر         ) خصائص(زرطلب  



يمكن تخصيص الحقـول  (مالحظة  . في جدول خصائص التسجيل تلقائيا    البرنامج بحفظ عرض الحقول ويثبتها      

  .وعرضها لكل نوع مستند تصنيع إذا تم استخدام أكثر من نوع مستند تصنيع

  

  ).٨( طباعة مستند التصنيع كما في الشكل تحديد خصائصيعطي إمكانية ) صائص الطباعةخ(الزر الثالث 

  

  
  نافذة خصائص طباعة مستند التصنيع) ٨(شكل 

  

حيث يمكن تحديد عنوان الطباعة في المستند المطبوع المؤلف من أربع أسطر وكل سطر مؤلف مـن ثالثـة                   

 تواقيع كما يمكن تحديـد      ٦المطلوبة حيث يوجد مكان لـ      وكتابة أسماء التواقيع    ). يمين ووسط ويسار  (أقسام  

وفي حال استخدمت األرقام المسلسلة للمنتجات      . إمكانية طباعة بيان الكلفة في المستند المطبوع أم عدم طباعته         

SerNoفيمكن التحكم بطباعتها في نهاية المستند أو عدم طباعتها .  

  

 من مخـزن    لإلنتاج المواد األولية الالزمة     إخراج الفاصل بين     إذا كان الزمن   حركة إنتاج معينة  في  : مالحظة  

 وال يوجد مخزن وسيط تنقل إليه المواد        ،المواد األولية وبين اكتمال تصنيع هذه المواد طويال أي أكثر من يوم           

د  إخراج المواد األولية بمـستن     أسلوب فيفضل استخدام    ،مثل مخزن مواد تحت التصنيع    الالزمة لإلنتاج   األولية  

لمواد المصنعة بمستند إدخال مواد بدال من مستند التصنيع، وذلك لضبط مخزون المواد             إخراج مواد وإدخال ا   

وواجب محاسب المواد في هذه الحالة ضبط كميات المواد األولية الخارجة مـن مخـازن               . األولية بشكل آني  



ويكـون القيـد    . مخزن المـواد الجـاهزة    المواد األولية مع الكميات المنتجة من المواد المصنعة الداخلة إلى           

. تكـاليف المـواد األوليـة     : الحساب المـدين    : المحاسبي في طريقة الجرد المستمر إلخراج المواد كما يلي          

: أما قيد إدخال المواد الناتجة في طريقة الجرد المستمر فيكون كالتالي            . مخزن المواد األولية  : الحساب الدائن   

 .حساب تحميل مراقبة المخزن من التكـاليف      : الحساب الدائن . زن المواد الناتجة  حساب مخ : الحساب المدين   

  .وال يوجد قيود لهذه العمليات في طريقة الجرد الدوري

  



  ) الحركة اليومية–في وظائف المشتريات (  :لدى الغيرالتصنيع  - ٢

  

  :لداخلي مع بعض الفوارق أهمهاتشبه نافذة التصنيع لدى الغير نافذة التصنيع ا) ٩(كما هو واضح في الشكل 

  

  .  المورد ويحدد في مستند التصنيع المورد الذي قام بعملية التصنيع للمنشأة-

 سعر تصنيع وسعر مصاريف إضافية وعدم وجود ساعات عمل وأجور وذلك ألن العمل ينفذ خارج المنشأة                 -

  . ويعتبر سعر التصنيع بديال عن األجور

عند إرسـال  ولية فهو يمثل مخزن المورد حيث تنقل إلية المواد األولية بمستند نقل       بالنسبة لمخزن المواد األ    -

  . التي عند الموردأرصدة المواد تتم متابعة كيمن أجل تصنيعها عند المورد المواد األولية 

  

  
  نموذج تصنيع لدى الغير) ٩(شكل 

  

ائـن بـسعر التـصنيع الكلـي وبـسعر          عند اعتماد مستند التصنيع لدى الغير يضاف إلى ذمة المورد مبلغ د           

لموردين وقيد مدين علـى حـساب       لحساب ا ويتشكل لها قيد محاسبي قيد دائن       . المصاريف اإلضافية إن وجد   

وفي طريقة الجرد المستمر يضاف قيد آخر وهو قيد تحميـل بـسعر التـصنيع أو               . تكاليف تصنيع لدى الغير   

ساب المخزن الذي أدخلت إليه المادة المصنعة والحساب        المدين فيه ح  الحساب  المصاريف اإلضافية إن وجدت     

 يتم تشكل القيود المحاسبية     .الدائن حساب مراقبة للتكاليف المحملة على المخزن المأخوذة من حسابات التشغيل          



أما في طريقة الجرد الدوري فال      ) ١٠(في طريقة الجرد المستمر حسب نموذج القيد المحاسبي كما في الشكل            

  .القيود الخاصة بتكاليف إخراج المواد األولية أو قيود التحميل على مخزن المواد الناتجةيوجد فيه 

  

  
  

  نموذج قيد محاسبي لحركة تصنيع لدى الغير) ١٠(شكل 

  

من زر خصائص أسفل نافذة تصنيع لدى الغير يمكن تحديد خصائص التسجيل والطباعة كما في نوع التصنيع                 

  .الداخلي

  



  

  ) الحركة اليومية–في وظائف المبيعات (  :رللغيالتصنيع  - ٣

  

تشبه نافذة التصنيع للغير نافذة التصنيع الداخلي مـع بعـض الفـوارق             ) ١١(أيضا كما هو واضح في الشكل       

  :أهمها

  

  .  الزبون ويحدد في مستند التصنيع الزبون الذي تقدم له خدمة التصنيع في المنشأة-

 المنـشأة  فـي جود ساعات عمل وأجور وذلك ألن العمل ينفـذ          و مع سعر تصنيع وسعر مصاريف إضافية       -

  . األجور هي تكلفة األجور الفعلية أما سعر التصنيع فهو السعر الذي يطالب به الزبونعتبر تو

  

  
  

  مستند تصنيع للغير) ١١(شكل 

  

ه بمستند إدخـال    تستلم المواد األولية في    حيث   مخزن لبضائع الزبون   بالنسبة لمخزن المواد األولية فهو يمثل        -

 أو يمثل مخزن المنشأة ذاتهـا إذا        .مواد كميات فقط دون كلفة كي تتم متابعة الكميات المتبقية الخاصة بالزبون           

 تجميع كمبيوتر من قطع متنوعة كمواد أولية     :  للزبون من مواد أولية تخص المنشأة مثال         ةتم تصنيع مادة ناتج   

  . االعتماددعن حتى ال يحمل على المخزن ا غير مخزنياوفي هذه الحالة تكون المادة الناتجة صنف



  

  .يمكن في التصنيع للغير أن يتم تسعير كل مادة من المواد األولية أو االكتفاء بسعر التصنيع الكلي

  

يتم إخراج المواد األولية من المخزن وإذا كانت المادة الناتجة صنفا مخزنيـا             عند اعتماد مستند التصنيع للغير      

 فال يتأثر المخزن به ألنه يعتبر قد سلم للزبون بإتمام عمليـة             اه إلى المخزن أم إذا كان غير مخزني       يتم إضافت 

يتم تحميل الزبون بقيمة أسعار المواد األولية إن وجدت وبقيمة سـعر التـصنيع وبقيمـة سـعر                  و. التصنيع

كلفة التي تشبه قيود الكلفة في      لها باإلضافة إلى قيود ال    ويتشكل قيود محاسبية    .  إن وجدت  المصاريف اإلضافية 

لطريقة الجـرد   ) ١٢(مستند التصنيع الداخلي وذلك وفقا لنموذج القيد المحاسبي للتصنيع للغير كما في الشكل              

المستمر أما في طريقة الجرد الدوري فال تتشكل قيود كلفة إخراج المواد األولية وال قيود تحميل كلفة للمـواد                   

  . الناتجة

  
  

  ذج قيد محاسبي لحركة التصنيع للغيرنمو) ١٢(شكل 

  

من زر خصائص أسفل نافذة تصنيع للغير يمكن تحديد خصائص التسجيل والطباعة كما في نـوع التـصنيع                  

  .الداخلي

  

  


