
 ثانیا: محاسبة تكلفة المراحل اإلنتاجیة
  

عندما یتم اإلنتاج على مراحل كل مرحلة تتم في قسم معین بحیث تعتبر البضاعة أو المنتج تامة الصنع بالنسبة لذلك القسم إال أنھا تعتبر 
 مادة خام بالنسبة للقسم الذي یلیھ. مثال: صناعة االسمنت، ونسیج األقمشة. 

  
 الفرق بین مفھوم نظام تكالیف المراحل اإلنتاجیة ونظام األوامر المراحل اإلنتاجیة. 

  
 نظام األوامر اإلنتاجیة  نظام تكالیف المراحل اإلنتاجیة 

 السلع مختلفة  السلع متشابھة 
  هاإلنتاج یتم حسب الطلبي اإلنتاج یتم للتخزین ثم البیع 
 التكالیف تحمل لكل أمر إنتاجي  التكالیف تحمل لكل مرحلة 

  
 الفرق بین المعالجة المحاسبیة لنظام تكالیف المراحل اإلنتاجیة ونظام األوامر المراحل اإلنتاجیة: 

  
 نظام األوامر المراحل اإلنتاجیة  نظام تكالیف المراحل اإلنتاجیة 

            لكل مرحلة أو  یعد ح/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت التشغیل-1
بتكالیف المواد والعمل المباشر والتكالیف الصناعیة  ( على حدة ) قسم

 الغیر مباشرة. 
  

 یعد ح/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت التشغیل -1
  )حساب واحد فقط(

   توجد المصاریف الصناعیة الغیر مباشرة الفعلیة فقط -2
حسب ما ھو في (یتم توزیع ھذه التكالیف على المراحل حسب معدل معین 

  )السؤال
  

 یوجد نوعین من المصاریف الصناعیة الغیر مباشرة: -2
تحمیل األوامر اإلنتاجیة    یتم)محملة(الفعلیة والتقدیریة 

 وبالتالي تظھر )تقدیریة(بالتكالیف الصناعیة الغیر مباشرة 
 فروق التحمیل إما بالزیادة أو النقصان 

  اإلنتاج التام -3
أن اإلنتاج التام بأي مرحلة ما عدا المرحلة األخیرة یعتبر مادة خام للمرحلة 

 التالیة، وبالتالي یتم نقل تكلفتھ إلى المرحلة التالیة بالقید التالي: 
  

من حـ/ مراقبة تكالیف إنتاج تحت التشغیل مرحلة ب   
       إلى حـ/ مراقبة تكالیف إنتاج تحت التشغیل مرحلة أ 

     
أما تكلفة اإلنتاج التام من القسم األخیر أو المرحلة األخیرة ینتقل إلى 

  حـ/ مراقبة اإلنتاج التام: 
  

            من حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج التام 
                 إلى حـ/ اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة ب

  اإلنتاج التام -3
ھو األوامر اإلنتاجیة التي انتھى تصنیعھا ولم تبع بعد، ولم 

 تسلم إلى أصحابھا إن كانت أوامر إنتاجیة خاصة. 
  

  القید:
 من حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجیة تامة الصنع      

  إلى حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجیة تحت التشغیل       
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  إعداد قیود الیومیة: -أ
  

  ( محاسبة المواد ) قیدین(1)
  

    
   قید عند صرف المواد لإلنتاج:)ب(                                                                                    قید شراء المواد:)أ(

  مذكورین                                                                                                                                             من                                        ××× من حـ/ مراقبة المواد 
 حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت التشغیل المرحلة أ                                                           ××× إلى حـ/ الموردین أو البنك

                                                                               (المواد المباشرة مرحلة أ)     
                                                                 حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت التشغیل المرحلة ب 

                 (المواد المباشرة مرحلة ب)                           
 حـ/ مراقبة تكالیف صناعیة غیر مباشرة  

 (المواد الغیر مباشرة)                                                       
         

                                                                                    إلى حـ/ مراقبة المواد       
  
  
  
  ( محاسبة األجور ) قیدین(2)
  

 
   

   قید تحمیل األجور:)ب(                                                                        قید إثبات صرف الرواتب و األجور:  )أ(
 من حـ/ مصاریف الرواتب واألجور                                                                            

          من مذكورین 
 حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة أ  

  )األجور المباشرة مرحلة أ(              
 حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة ب  

 )األجور المباشرة مرحلة ب(              
   حـ/ مراقبة تكالیف صناعیة غیر مباشرة  

  )األجور الغیر مباشرة(                
                                   إلى حـ / مراقبة الرواتب واألجور  

           إلى مذكورین 
 حـ / النقدیة )المبلغ الذي سدد للعاملین           

    حـ/المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة
  

  
  
  المصاریف الصناعیة غیر المباشرة األخرى -3
   

               من حـ/ مراقبة المصاریف الصناعیة غیر المباشرة                                              
 إلى  حـ/ البنك  
 
 

  تحمیل وتوزیع المصاریف الصناعیة الغیر مباشرة الفعلیة على المراحل اإلنتاجیة: -4
  
  یتم تجمیع المصاریف الصناعیة الغیر مباشرة  -1
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  ) مواد غیر مباشرة+ أجور غیر مباشرة + المصاریف الصناعیة الغیر مباشرة أخرى متنوعة(
  

  یتم توزیع ھذه التكالیف على المراحل حسب معدل معین حسب ما ھو في السؤال -2
  

          من مذكورین  
                ) مرحلة أ(حـ/ مراقبة تكالیف إنتاج تحت التشغیل 

  )مرحلة ب(  حـ/ مراقبة تكالیف إنتاج تحت التشغیل 
                                إلى حـ/ مراقبة المصاریف الصناعیة الغیر مباشرة

  
  
  
  إثبات تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة األولى: -5
  

 إن اإلنتاج التام بأي مرحلة ماعدا المرحلة األخیرة یعتبر مادة خام للمرحلة التالیة ،وبالتالي یتم نقل تكلفتھ إلى المرحلة التالیة بالقید التالي: 
  

  )مرحلة ب(            من حـ/ مراقبة تكالیف إنتاج تحت التشغیل 
 )مرحلة أ(                       إلى حـ/ مراقبة تكالیف إنتاج تحت التشغیل 

  
 وتتكرر ھذه اإلجراءات مع تكرر األقسام أو المراحل 

  
  

  إثبات تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة الثانیة واألخیرة والمحول لإلنتاج التام: -6
  

 تنتقل تكلفة اإلنتاج التام من القسم األخیر أو المرحلة األخیرة إلى ح / مراقبة اإلنتاج التام 
  

        من حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج التام 
                 إلى حـ/ اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة ب 

  
  إثبات تكلفة البضاعة المباعة والمسلمة -7
  

 تنقل تكلفة اإلنتاج المباع إلى حساب تكلفة البضاعة المباعة 
  

 ×××× من حـ / تكلفة البضعة المباعة 
       ×××× إلى حـ/ مراقبة تكلفة اإلنتاج التام 

    
  

  مثال:
  

 بدأت منشأة صناعیة فترتھا المحاسبیة باألرصدة التالیة: 
  

  لایر بضاعة تامة الصنع 90 000 -۱
  

 % 60 وحدة درجة تمامھا 10 000 وتتكون من )ب( لایر إنتاج تحت التشغیل في القسم 50 000 -۲
  

  لایر مواد خام. 62 000%، 80 وحدة درجة تمامھا 3500 تتكون من )أ( لایر إنتاج تحت التشغیل في القسم 70 000 -۳
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 وقد تمت في المنشأة خالل الفترة المحاسبیة األمور التالیة: 
  

  نقداً وبالباقي باألجل. 80 000 لایر منھا 175 000اشترت المنشأة مواد خام بلغت قیمتھا  -۱
  

 و )ب( لایر في القسم 45 000 و )أ( لایر استخدمت في القسم 120 000 لایر منھا 210 000بلغت المواد التي استخدمت في اإلنتاج  -۲
  لایر مواد غیر مباشرة. 45 000

  
 لایر أجور 160 000 ،)أ( لایر أجور مباشرة في القسم 80 000 لایر منھا 280 000بلغت مصاریف الرواتب واألجور المحاسبیة  -۳

  والباقي أجور ورواتب غیر مباشرة .وقد تم تسدید الرواتب واألجور كاملة بشیكات. )ب(مباشرة في القسم 
  

 لایر ،مع العلم بأنھا توزع على كل من قسم أ 230 000بلغت المصاریف الصناعیة عدا الرواتب واألجور والمواد غیر المباشرة  -٤
 وقسم ب مناصفة. 

  
  خالل الفترة )ب( ونقل إلى قسم )أ(بلغت تكلفة اإلنتاج الذي تم تصنیعھ في القسم  -٥

  لایر. 306 000
  

  لایر. 543 000 ونقل إلى مستودعات البضاعة تامة الصنع )ب(بلغت تكلفة اإلنتاج الذي تم تصنیعھ في القسم  -٦
  

  لایر. 600 000بلغت تكلفة البضاعة المباعة  -۷
  

 المطلوب: إجراء القیود الیومیة الالزمة. 
  

  ( محاسبة المواد:1
  

   قید شراء المواد:-أ
 من حـ/ مراقبة المواد                   175 000
 مذكورین    إلى 

  حـ/ الدائنون                    95 000                
   حـ / البنك80 000                

  
   قید عند صرف المواد لإلنتاج:-ب

   
     من مذكورین 

   حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت التشغیل المرحلة أ  120 000
   حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت التشغیل المرحلة ب  45 000
  حـ/ مراقبة تكالیف صناعیة غیر مباشرة                      45 000

  إلى حـ / مراقبة المواد   210 000        
  

  محاسبة األجور: -2
  

  قید إثبات صرف الرواتب واألجور: -أ
  

    من حـ/ مصاریف الرواتب واألجور 280 000
   إلى حـ / البنك     280 000    
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  تحلیل األجور وتحمیلھا: -ب
  

             من مذكورین 
   حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة أ  80 000
  حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة ب 160 000

  حـ/ مراقبة تكالیف صناعیة غیر مباشرة )األجور الغیر مباشرة( 40 000 
    إلى حـ / مراقبة الرواتب واألجور  280 000           

  
  المصاریف الصناعیة غیر المباشرة األخرى -3

   
  من حـ/ مراقبة المصاریف الصناعیة غیر المباشرة 230 000

  إلى  حـ/ البنك  230 000         
  
  

 توزیع المصاریف الصناعیة الغیر مباشرة الفعلیة على المراحل اإلنتاجیة - 4
  

 المصاریف الصناعیة الغیر مباشرة =  
 مواد غیر مباشرة+أجور غیر مباشرة+المصاریف الصناعیة الغیر مباشرة أخرى متنوعة 

  
  لایر 315 000 =230 000 + 40 000+ 45 000= 

  
   یتم توزیع ھذه التكالیف على المراحل حسب معدل معین توزع بالنصف

  
   لایرx 50 = %157500 315000نصیب مرحلة أ=

   لایرx 50 = %157500  315000نصیب مرحلة ب=
    

                من مذكورین 
  ) مرحلة أ( من حـ/ مراقبة تكالیف إنتاج تحت التشغیل 157 500
  )مرحلة ب(  من حـ/ مراقبة تكالیف إنتاج تحت التشغیل 157 500

   إلى حـ/ مراقبة المصاریف الصناعیة الغیر مباشرة 315 000          
  

  )ب(إثبات تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة األولى )الذي استلمتھ المرحلة  - 5
   

  )مرحلة ب( من حـ/ مراقبة تكالیف إنتاج تحت التشغیل 306 000
  )مرحلة أ( إلى حـ/ مراقبة تكالیف إنتاج تحت التشغیل 306 000          

  
  إثبات تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة الثانیة واألخیرة والمحول لإلنتاج التام -6

  
 تنتقل تكلفة اإلنتاج التام من القسم األخیر أو المرحلة األخیرة إلى ح/مراقبة اإلنتاج التام 

  
  من حـ/ مراقبة تكالیف اإلنتاج التام 543 000

   إلى حـ/ اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة ب543 000               
  

  إثبات تكلفة البضاعة المباعة والمسلمة -7
  

 تنقل تكلفة اإلنتاج المباع إلى حساب تكلفة البضاعة المباعة 

 5   



  
  من حـ / تكلفة البضعة المباعة 600000

  إلى حـ/ مراقبة تكلفة اإلنتاج التام 600000      
  
  

 حـ/ مراقبة المواد 
  

   ح/ مراقبة األوامر اإلنتاجیة تحت                  120000
 التشغیل مرحلة أ 

     ح/ مراقبة األوامر اإلنتاجیة تحت                  45000
 التشغیل مرحلة ب 

    ح/ مراقبة تكالیف صناعیة غیر                  45000 
       رصید مرحل 27 000مباشرة  

  1/1رصید 62000           
             جمیع المشتریات من المواد   17000

      المباشرة أو غیر مباشرة 

 237،000  237،000 
  

 حـ/ مراقبة الرواتب واألجور 
  

       ح/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت                   80000
 التشغیل مرحلة أ  

      ح/ مراقبة تكالیف اإلنتاج تحت                    160000
 التشغیل مرحلة ب 

       ح/ مراقبة تكالیف صناعیة غیر                   40000 
 مباشرة )األجور الغیر مباشرة( 

  

          ح / البنك  280000

 280,000  280,000 
  
  

   حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجیة تحت التشغیل مرحلة ب                         حـ/مراقبة األوامر اإلنتاجیة تحت التشغیل مرحلة أ       
  

  ح/ تكلفة البضاعة                543000
تامة الصنع  

  رصید آخر المدة 175500

      رصید أول المدة 50000
    ح / مراقبة األوامر                  306000

تحت التشغیل                      
 مرحلة أ 
     إلى ح/ مراقبة المواد 45000

   إلى ح/ مراقبة  األجور 160000
     ت ص غیر ش  157500

                 مقدرة المحملة 

  

  

    ح/ مراقبة األوامر                 306000
تحت التشغیل                   

 مرحلة ب 
      رصید آخر المدة 121500

   رصید أول المدة 70000
 إلى ح/ مراقبة                      120000

المواد  
  إلى ح/ مراقبة                    80000 

 األجور 
  ت ص غیر ش 157500

          مقدرة المحملة 

 718,500  718,500  427,500  427,500 
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 حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجیة تامة الصنع 
  

   ح/ مراقبة تكلفة البضاعة                   600000
 المباعة 
       رصید آخر المدة 33000

  1/1       رصید 90000
     إلى ح/ مراقبة أوامر إنتاجیة                          543000

 تحت التشغیل 
 633,000  633,000 

  
 حـ/ مراقبة تكلفة البضاعة المباعة 

  
     إلى ح/ مراقبة أوامر إنتاجیة                             600000   ح / المتاجرة  600000

 تامة الصنع 

 600,000  600,000 
  
  
  

  مستوى اإلتمام وعالقتھ بحساب التكلفة
  

  معرفة تكلفة وحدة اإلنتاج في كل مرحلة.ھدف محاسبة تكالیف المراحل اإلنتاجیة ھو       
  

 ولحساب تكلفة الوحدة الواحدة من اإلنتاج یجب أن نحدد عدد وحدات اإلنتاج أوالً !    
  

یجدر الذكر ھنا أن ما یتم في الحیاة العملیة ھو أنھ عندما تنتھي الفترة السابقة فإن ھناك إنتاج تحت التشغیل قد أخذ نصیبھ كامالً أو غیر 
كامل من بعض عناصر التكلفة وال یزال یحتاج إلى مزید من بعض العناصر األخرى حتى یصبح إنتاجاً كامالً فینتقل إلى مرحلة 

 أخرى. 
  

 وبالتالي، تتكون تكالیف اإلنتاج في الغالب من التكالیف التالیة: 
  

 التكالیف المنقولة من مرحلة سابقة إن وجدت.  -۱
 تكالیف المواد المباشرة التي أضیفت في المرحلة إن وجدت.  -۲
 تكالیف العمل المباشر الذي تم في المرحلة.  -۳
 المصاریف الصناعیة غیر المباشرة التي تحملھا اإلنتاج في المرحلة.  -٤

 
 
 
 

تكالیف إنتاج خالل 
الفترة  

 
 
 

التكالیف المنقولة من 
مرحلة سابقة إن وجدت  

       
 
 

            +

تكالیف المواد المباشرة التي أضیفت في المرحلة  
تكالیف العمل المباشر التي أضیفت في المرحلة 

المصاریف الصناعیة غیر  المباشرة التي تحملھا االنتاج 
في المرحلة  
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ولكي نحصر تكالیف الوحدة المنتجة من ھذه المرحلة فال بد من قسمة مجموع التكالیف على جمیع الوحدات التي أنتجت في المرحلة خالل 
 الفترة 

  
  مجموع تكالیف اإلنتاج في المرحلة تكلفة الوحدة في المرحلة =   
 عدد الوحدات المنتجة في المرحلة خالل الفترة                           

  
  

ونظرا الختالف نسب إتمام الوحدات التي تعرضت لإلنتاج في المرحلة خالل الفترة فانھ یلزم تحویل اإلنتاج غیر التام إلى عدد من 
 الوحدات التامة ویتم ذلك باستخدام طریقة " الوحدات المتجانسة" كالتالي:  

 أوال: إعداد جدول) الوحدات المتجانسة 
  

 أ -تحدید عدد الوحدات المتجانسة. 
  

وحدات 
 متجانسة 

 بیان  عدد الوحدات  مستوى اإلتمام خالل الفترة 

 وحدات تحت التشغیل أول الفترة وانتھت خالل الفترة  ××××  متمم نسبة اإلتمام  

 وحدات جدیدة بدأت خالل الفترة و انتھت خالل الفترة  ××××  %100  
=عدد الوحدات التامة – الوحدات تحت التشغیل أول 

 الفترة 

 وحدات تحت التشغیل آخر الفترة  ××××   نسبة اإلتمام نفسھا  
 بدأت خالل الفترة وال تزال تحت التشغیل آخر الفترة . 

 إجمالي عدد الوحدات المتجانسة                                                       ×××× وحدة

  
  

 (ب) متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة=  
  

                    مصاریف اإلنتاج بالمرحلة خالل الفترة
  الوحدات المتجانسة

  
                            ( المواد مباشرة + أجور مباشرة + ت ص غیر مباشرة)= 

   عدد الوحدات المتجانسة
                                            
  

 ثانیا: حصر التكالیف في المرحلة الثانیة: 
  

  ) تكلفة اإلنتاج تحت التشغیل أول الفترة= 1(
   

 تكلفتھ المرحلة السابقة في الفترة السابقة (إن وجدت) + تكلفة المرحلة الحالیة في الفترة السابقة 
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    عدد الوحدات تحت التشغیل 
 × نسبة اإلتمام  

 × متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة 

  
 + 

   عدد الوحدات تحت التشغیل أول المدة × تكلفة 
 الوحدة المنقولة 

  
  
  

 
 
) تكلفة الوحدات الجدیدة المنقولة( المستلمة) من المرحلة األولى (إن وجدت) = 2(
 ال یتم حسابھا في المرحلة األولى ویتم حسابھا في المرحلة الثانیة  

  
 التكلفة في المرحلة السابقة  
  تكلفة الوحدة المنقولة من المرحلة السابقة x= عدد الوحدات الجدیدة المنقولة 

  
 ) التكالیف الخاصة بالفترة =  3(

 ( معطاة في السؤال) 
  

 مواد مباشرة + أجور مباشرة + مصاریف صناعیة غیر مباشرة 
  

  ) تكلفة اإلنتاج التام = 4(
  

 تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة السابقة (إن وجدت) + تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة الحالیة 
  

    عدد وحدات اإلنتاج التام 
 × متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة 

  
 + 

   عدد وحدات اإلنتاج التام × 
 تكلفة الوحدة المنقولة 

                     
 = ) تكلفة اإلنتاج تحت التشغیل أخر الفترة5(

   
 تكلفتھ في المرحلة السابقة (إن وجدت) + تكلفتھ  في المرحلة الحالیة حتى نھایة الفترة 

  
   عدد الوحدات تحت التشغیل آخر المدة × نسبة 

 اإلتمام  
 × متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة 

  
 + 

   عدد الوحدات تحت التشغیل آخر المدة × تكلفة 
 الوحدة المنقولة 

  
 : 1مثال 

 م  2005البیانات التالیة تتعلق بمرحلة الخلط في إحدى الشركات عن شھر یونیو 
  

 وحدات تحت التشغیل أول المدة  % 70 وحدة مستوى اإلتمام 100000

 وحدات مستلمة خالل الشھر   وحدة 800000

 وحدات تامة   وحدة 700000

 وحدات تحت التشغیل أخر الفترة  % 60 وحدة مستوى اإلتمام 200000

 9   



 كم عدد الوحدات المتجانسة؟ 
  
  
  

 
  

 : 2مثال  
 في إحدى الشركات التي تتبع نظام تكالیف المراحل ظھرت البیانات التالیة: 

  
 عدد الوحدات في بدایة الفترة   % 20 وحدة بنسبة إتمام 2000

 عدد الوحدات التي تمت   وحدة 23000

 عدد الوحدات تحت التشغیل أخر الفترة   % 33.333 وحدة بنسبة إتمام 3000

  

  كم عدد الوحدات المتجانسة؟
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   مثال شامل:

  
 زوج أحذیة في 300 زوج أحذیة تحت التشغیل في المرحلة األولى و 500مصنع أحذیة یمر اإلنتاج بمرحلتین بدأ سنتھ المالیة ب 

 المرحلة الثانیة . 
  

% من احتیاجاتھا من المواد ومن العمل. أما األحذیة تحت 80وقد أخذت األحذیة التي ال تزال تحت التشغیل في المرحلة األولى 
 % من احتیاجاتھا من المواد ومن العمل في المرحلة الثانیة . 60التشغیل في المرحلة الثانیة فقد أخذت 

  
 زوجا من األحذیة خالل الفترة نقلت إلى مستودع األحذیة تامة الصنع. وفي نھایة السنة اتضح انھ بقى في 900وقد تم إتمام تصنیع 

% و بفرض أن مصاریف اإلنتاج للمرحلة التالیة خالل الفترة 40 زوج من األحذیة بنسبة إتمام تصل فقط إلى 400المرحلة الثانیة 
 كانت كما یلي: 

  
 تكلفة وحدة اإلنتاج المنقولة من المرحلة األولى    لایر 18

 تكلفة المواد المستخدمة   ریاال 8800

 تكلفة األجور المستخدمة   ریاال 4400

 المصاریف الصناعیة غیر المباشرة                      ریاال 4400
  
  

 والمطلوب:  
  

 أ) حساب الوحدات المتجانسة للمرحلة الثانیة. 
 ب) حصر تكالیف المرحلة الثانیة. 

 ج) إعداد قیود الیومیة الالزمة 
   
  

 ترتیب المعلومات في جدول 
  

   المرحلة األولى (أ)  المرحلة الثانیة (ب) 

  زوج  300
 %) 60(نسبة اإلتمام 

  زوج  500
 %) 80(نسبة اإلتمام 

 وحدات تحت التشغیل أول الفترة 

  زوج  400
 %) 40(نسبة اإلتمام 

 وحدات تحت التشغیل آخر الفترة   

 اإلنتاج التام     زوج  900
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 (أ) تحدید عدد الوحدات المتجانسة في المرحلة الثانیة 
  

 
  

   متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة =  
  

                                              مصاریف اإلنتاج بالمرحلة الثانیة خالل الفترة 
  الوحدات المتجانسة                 

  
                             ( المواد مباشرة + أجور مباشرة + ت ص غیر مباشرة)= 

 عدد الوحدات المتجانسة                       
                                            

  لایر/للوحدة 20  =4400 + 4400 + 8800= 
  وحدة   880                      

 
 

  حصر التكالیف في المرحلة الثانیة: )(ب
  

   ) تكلفة اإلنتاج تحت التشغیل أول الفترة= 1(
  

 تكلفتھ في المرحلة السابقة حتى بدایة السنة + تكلفتھ في المرحلة الحالیة 
  

    عدد الوحدات تحت التشغیل 
 × نسبة اإلتمام  

 × متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة 

  
 + 

   عدد الوحدات تحت التشغیل أول المدة × تكلفة 
 الوحدة المنقولة 

  
 20× %60 ×300( + )18 ×300  = 

  لایر 9000 = 3 600 +5 400= 
 ) تكلفة الوحدات الجدیدة المنقولة( المستلمة) من المرحلة األولى=  2(

  ھي نفسھا تكلفة الوحدات التامة في المرحلة السابقة
  

 لحساب التكلفة ال بد أوال ً من معرفة عدد الوحدات الجدیدة المنقولة من المرحلة األولى وذلك بالمعادلة التالیة:  

 12   



  

 وحدات االنتاج التام
+ 

 عدد وحدات االنتاج تحت التشغیل آخر الفترة

 الوحدات تحت التشغیل أول الفترة  = 
 +                                                  

الوحدات الجدیدة المستلمة من المرحلة 
 السابقة

  
   400+ 900 + س = 300

  
  وحدة  1000س = 

  
 تكلفة xتكلفة الوحدات المنقولة= التكلفة في المرحلة السابقة  = عدد الوحدات المنقولة 

 الوحدة المنقولة 
  

  لایر 18 000 = 18× 1000تكلفة الوحدات الجدیدة المنقولة من المرحلة السابقة=  
  

   معطاة في السؤال) التكالیف الخاصة بالفترة=  3(
  

 4 400 + 4 400 + 8800مواد مباشرة + أجور مباشرة + مصاریف صناعیة غیر مباشرة = 
   لایر17600= 

  
  )تكلفة اإلنتاج التام=  4(

 تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة السابقة + تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة الحالیة 
  
  

 20x900( + )18 ×900 =  
  لایر 34 200= 18 000 + 16 200 = 

                     
 = ) تكلفة اإلنتاج تحت التشغیل أخر الفترة5(

 تكلفتھ في المرحلة السابقة + تكلفتھ في المرحلة الحالیة حتى نھایة السنة 
  

   عدد الوحدات تحت التشغیل آخر المدة × نسبة 
 اإلتمام  

 × متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة 

  
 + 

   عدد الوحدات تحت التشغیل آخر المدة × تكلفة 
 الوحدة المنقولة 

    20 × %40 × 400( + ) 18 × 400 = 
  لایر 10400 = 3200 + 7200=   

  
 تكلفة الوحدة المنتجة من المرحلة الثانیة=  

  
    تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة الثانیة    

 عدد وحدات اإلنتاج التام في المرحلة الثانیة 
  

  لایر/ الوحدة 38 = 900/ 34200      = 
            
                           

 

    عدد وحدات اإلنتاج التام 
 × متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة 

  
 + 

   عدد وحدات اإلنتاج التام × 
 تكلفة الوحدة المنقولة 
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  قیود الیومیة: )ج
  

        من حـ/ اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة ب 18000   
       إلى حـ/ اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة أ 18000              

  
  

  من حـ/ اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة ب                      17600  
       إلى مذكورین                    

 حـ/ مراقبة المواد 8800                            
 حـ/ مراقبة األجور 4400                            
 حـ/ مراقبة ت ص غیر مباشرة 4400                            

  
  

   من حـ/ تكلفة البضاعة تامة الصنع 34200
    إلى حـ/ اإلنتاج تحت التشغیل مرحلة ب 34200                

  
  

 حـ / اإلنتاج تحت التشغیل المرحلة الثانیة 
        ح/ تكلفة البضاعة تامة الصنع   34200

                  تكلفة اإلنتاج التام 
       رصید آخر المدة  اإلنتاج تحت التشغیل آخر 10400

 الفترة 

             رصید أول المدة اإلنتاج تحت التشغیل أول الفترة 9000
           ح / مراقبة األوامر تحت التشغیل مرحلة أ  18000

                        ( الوحدات المنقولة من المرحلة األولى إلى                          
المرحلة الثانیة) 

             إلى ح/ مراقبة المواد 8800 
             إلى ح/ مراقبة األجور 4400
             ت ص غیر ش مقدرة المحملة 4400

 44,600  44,600 
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