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 الفصل الخامس عشر
 المحاسبة في المنشآت الصناعية

 
 ما هو الفرق بين المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية؟

 : تقوم بشراء المواد الخام ثم تصنيعها وعرضها للبيع.المنشآت الصناعية
بعد إضافة  : تقوم ببيع المواد على نفس الحالة التي تم شراؤها بهاالمنشآت التجارية

 .هامش الربح
 

 المستخدم للمحاسبة عن المنشآت الصناعية؟ بيما هو النظام المحاس
يستخدم نظام التكاليف باإلضافة إلى النظام المحاسبي العام لمعرفة تكلفة الوحدة المنتجة 

 قبل نهاية الفترة المحاسبية وقبل إعداد القوائم المالية.وذلك 
 

 ما المقصود بمحاسبة التكاليف؟
 لحساب تكلفة الوحدة المنتجة: محاسبة التكاليف تستخدم إحدى النظامين التاليين

 نتاجية.نظام تكلفة األوامر اإل أوالً:
 نتاجية.نظام تكلفة المراحل اإل ثانيأ:

 
 ما هي عناصر تكلفة الوحدة المنتجة؟

 
 

 

( المصاريف 3) ( تكلفة األجور )الوقت والعمل(2) ( تكلفة المواد الخام )األولية(1)
الصناعية الغير 

 مباشرة )األخرى(
في المواد التي تستخدم  تكلفة هي -
 نتاج.إلا
تشمل نوعين من المواد: المواد  -

التي تكون فعالً أولية والمواد المصنعة 
 التي ستستخدم في االنتاج.

سواء كانت هذه المواد خام أو  -
مصنعة فإنها ستعتبر أولية بالنسبة 

 للمنتج الذي تم تصنيعه.
 

( المواد 1)
 المباشرة

مواد تصرف 
منتج  إلنتاج
مثل:  محدد

سمنت، األ
القماش، 

 الخشب، الورق

( مواد غير 2)
 مباشرة

ف فعالً مواد تصر
كل فترة ويستفيد 

نتاج بوجه منها اإل
رة دالمقعام دون 

تحديد ما على 
استفاد منه فعالً 

وحدة من كل 
مثل: الغراء،  منتج

 الدهان، الخيوط
 

هي تكلفة العمل أو الوقت الذي يصرف  -
 في االنتاج.

 

 ( أجور مباشرة1)
تسمى مباشرة 

عندما يعرف بوضوح 
ودقة الوقت الذي 

صرف من قبل 
شخص معين على 

أو إنتاج  عمل معين
مثل: أجر منتج معين 

النجار والخياط وعامل 
 البناء

( أجور غير 2)
 مباشرة

يقصد بها الوقت 
الذي صرف دون 

أن يختص به منتج 
مثل: أجر  محدد

مشرف  الحارس أو
اإلنتاج أو عامل 

عامل  والنظافة أ
  النقل

 
صاريف هي الم

الصناعية غير المباشرة 
المواد  التي ال تعتبر

الغير مباشرة واألجور 
مثل  الغير مباشرة.

مصاريف الكهرباء والمياه 
 والهاتف.
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 أوالً: نظام تكلفة األوامر اإلنتاجية:
 
 وفقاً لهذه الطريقة يسمى الشيء الذي يراد حساب تكلفته أمراً إنتاجياً )طلبية أحذية(. -
"بطاقة تكلفة" تحمل رقم األمر اإلنتاجي وتفصيل لكل ما استهلكه  تاجيإنيخصص لكل أمر  -

 197ص  من مواد وأجور ومصاريف صناعية غير مباشرة.
 

 كيف تتم المحاسبة عن تكاليف األوامر اإلنتاجية؟
 
 ( محاسبة المواد:1)
 
مين تدخل المواد المشتراة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة للمخازن لتكون بعهدة أ -1

 .إلثباتهاوتسجل في بطاقة الصنف  المستودع
 
 يتم تسجيل تكلفة هذه المواد كالتالي: -2
 

 )مدين أصالً(من حـ/ مراقبة المواد                            
 أو الدائنون الموردين أو النقدية والبنك أإلى حـ/                                         

 
 
فسيتم  )مباشرة أو غير مباشرة( اإلنتاجية إلى المواد الخامعندما يحتاج أحد األوامر  -3

 بحيث: صرف الكمية التي يحتاجها من المستودع
 
 يتم تخفيض الكمية المسجلة في بطاقة الصنف بحجم المواد المصروفة             
 

 المنصرفة ةالمواد المباشرة والغير المباشربكمية  "حـ/ مراقبة المواد"يتم تخفيض              
 ناً.بجعله دائوذلك              

 
 بقيمة الكمية "ـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيلح"يتم تحميل )زيادة(              

 فقط. المواد المباشرةالمنصرفة من              
 

 بقيمة المواد "الغير مباشرةحـ/ مراقبة المصاريف الصناعية "يتم تحميل )زيادة(              
 فقط. التي تم صرفهاباشرة غير الم             
 

أو  من المستودعات التالي إلثبات عملية صرف الموادوبالتالي يتم عمل قيد اليومية  -4
 كالتالي: تحميل المواد على اإلنتاج

 
 

 من مذكورين                 
 ) المواد المباشرة(  امر اإلنتاجية تحت التشغيل   حـ/ مراقبة األو               
 لم تحمل على اإلنتاج بعد  )المواد الغير مباشرة(   الصناعية الغير مباشرةالمصاريف حـ/ مراقبة                

        )مجموع المواد المباشرة والغير مباشرة( / مراقبة المواد    إلى حـ                              
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 :األجور( محاسبة 2) 
 
 ديد الوقت الذي صرفه.يقوم كل موظف بتعبئة بطاقة الوقت الخاصة فيه يومياً حتى يتم تح -1
 
 صرفه كل عامل أو موظف على كل أمريتم تحليل بطاقة الوقت لمعرفة الوقت الذي  -2

 إنتاجي.
 
 للعمال وعمل القيد التالي: صرف الرواتب واألجوريتم  -3
 

 من حـ/ مصاريف الرواتب واألجور                                    
 إلى مذكورين                                                  

 حـ/ البنك أو النقدية                                                  
 حـ/المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية                                                  

 
 بحيث: على اإلنتاج تحميل مصاريف األجوريتم اثبات  -4
 

 ميل كل أمر انتاجي بتكلفة الوقت الذي صرف عليه كأجور مباشرة.يتم تح               
 الزيادة على "حـ/مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل"               

 
 الذي صرف على األوامر مباشرة بالوقتيتم تحميل المصاريف الصناعية الغير                
 باستخدام "حـ/مراقبة المصاريف الصناعية غير مباشرةنتاجية جميعاً كأجور غير اإل               

 المباشرة"               
    

 :تحميل األجور على اإلنتاجوبالتالي يتم عمل قيد اليومية التالي إلثبات 
 

 من مذكورين                   
 ة() األجور المباشر مر اإلنتاجية تحت التشغيل  حـ/ مراقبة األوا         
 لم تحمل على اإلنتاج بعد )األجور الغير مباشرة( لمصاريف الصناعية الغير مباشرةحـ/ مراقبة ا        

 )مجموع األجور المباشرة والغير مباشرة(إلى حـ/ مراقبة الرواتب واألجور                      
 

 

 ( محاسبة المصاريف الصناعية غير المباشرة:3)
 
 :األخرىالً: إثبات سداد المصاريف الصناعية غير المباشرة أو
 

يتم سدادها  )شركة الكهرباء( األخرى عند ورود فاتورة ألحد المصاريف الصناعية الغير مباشرة
 التالي: السداد قيدوإجراء 

 
 لم تحمل على اإلنتاج بعد من حـ/ مراقبة المصاريف الصناعية الغير مباشرة                 

 إلى حـ/ شركة الكهرباء                                             
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 التقديرية: تحميل األوامر اإلنتاجية بالمصاريف الصناعية غير المباشرةثانياً: 
 
 ) أ ( حساب معدل تحميل المصاريف الصناعية الغير مباشرة: 
 

أوالً حساب معدل التحميل للمصاريف الصناعية غير المباشرة كلها وهو معدل تقديري يجب 
هذا المعدل عن طريق نسبة مجموع المصاريف الصناعية غير يحسب وليس فعلي. 

بتها المباشرة المقدرة خالل العام إلى مجموع األجور المباشرة السنوية للمصنع )يمكن ن
 .لغير األجور المباشرة حسب ما هو معطى في السؤال(

 
 

  100×  للمصنع قدرةالمصاريف الصناعية الغير مباشرة الممعدل التحميل =  *
 للمصنع األجور المباشرة المقدرة                             

 
 

 300 000بمبلغ  ألحد المصانع السنوية المصاريف الصناعية غير المباشرة تقدرمثال: عندما 
لاير. فما معدل تحميل المصاريف الصناعية  400 000بمبلغ  السنوية لاير واألجور المباشرة

 على أساس األجور المباشرة. ه يتم تحميلهاالغير مباشرة إذا علمِت أن
 

 %75=  100×  300 000معدل تحميل المصاريف الصناعية الغير مباشرة = 
                                                                000 400 

 
 

 :وتحميل األمر اإلنتاجي به األمر اإلنتاجي كل )ب( حساب المبلغ الواجب تحميله على
  

 المبلغ الواجب تحميله على األمر اإلنتاجي = 
 

 التحميل لمعد×  الواحد اإلنتاجي لألمراألجور المباشرة          
 
 

لاير. فكم سيتحمل هذا األمر من  2200ألمر انتاجي بلغت  ةمثال: لو أن األجور المباشر
 م.ص.غير مباشرة وما هو قيد التحميل؟

 
 لاير 1650=  %75×  2200=   المقدرة )المحملة( المصاريف الصناعية غير المباشرة لألمر

 
 

 من حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل     1650                  
 إلى حـ/ مراقبة المصاريف الصناعية غير المباشرة   1650                             
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 معالجة فروق تحميل م.ص.غير مباشرة: ثالثاً:
 

عن تلك صرفها فعالً  مالتي تالفعلية  ةعية غير المباشرفي الغالب تختلف المصاريف الصنا
معدل التحميل. يؤدي  ها باستخدامحسابالتي تم و لسابقالمستخدمة في القيد ا المقدرة

 ذلك إلى وجود رصيد دائن أو مدين في حساب المصاريف الصناعية الغير مباشرة.
 

 م.ص. غير مباشرة فعلية =
 المباشرة + م.ص. غير مباشرة أخرىغير المباشرة + األجور غير المواد  
 

 =  )مقدرة( م.ص.غير مباشرة محملة
 الواحد اإلنتاجياألجور المباشرة لألمر × معدل التحميل 

 
 فرق التحميل = م.ص.غير مباشرة محملة ــ م.ص. غير مباشرة فعلية

 م.ص.غير مباشرة محملة ــ )م غ ش + أ غ ش + م غ ش أخرى( =                  
 
 
 

 إذا كان فرق التحميل )+(
 

فهذا يعني أن رصيد حساب المصاريف 
 ير مباشرة مدين.الصناعية الغ

أي تم تحميل اإلنتاج بالمصاريف الصناعية 
 الغير مباشرة بالزيادة.         

 (-إذا كان فرق التحميل )
 

فهذا يعني أن رصيد حساب المصاريف 
 الصناعية الغير مباشرة دائن.

أي تم تحميل اإلنتاج بالمصاريف الصناعية 
 الغير مباشرة بالنقص.         

           
    

 

  :) أ ( إذا كان فرق التحميل )الرصيد( قليل نسبياً 
 

. ألن المبلغ الذي يظهره هذا مراقبة تكلفة البضاعة المباعةفيعالج بإقفاله في حساب 
 الحساب يمثل تكلفة معظم األوامر اإلنتاجية التي صنعت خالل الفترة المحاسبية وتم بيعها.

 
 
 

 فرق التحميل بالنقص                                                                              فرق التحميل بالزيادة 
 

 من حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية المباعة                                 من حـ/ مراقبة م.ص.غير مباشرة            
 إلى حـ/ مراقبة م.ص.غير مباشرة                          ة        إلى حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية المباع           

 
 

  :كبيراً  )ب( إذا كان فرق التحميل
 

 فيجب أن يتم توزيعه على ثالثة حسابات حسب نسبة أرصدتها على بعضها البعض:
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 فرق التحميل بالنقص                                                                               فرق التحميل بالزيادة 
 

 من مذكورين                من حـ/ مراقبة م.ص.غير مباشرة                                     
 حـ/ م. األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل                إلى مذكورين                                                    
 حـ/ م. األوامر اإلنتاجية المباعة                            وامر اإلنتاجية تحت التشغيل حـ/ م. األ        

    حـ/ م. األوامر اإلنتاجية تامة الصنع                      حـ/ م. األوامر اإلنتاجية المباعة                        
 مراقبة م.ص.غير مباشرة إلى حـ/                                    حـ/ م. األوامر اإلنتاجية تامة الصنع               

 

 

 
 ( المعالجة المحاسبية لألوامر اإلنتاجية المنتهية:4)
 
عندما يصبح األمر اإلنتاجي تام الصنع فإنه يجب نقل تكلفته من حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية  

 امر اإلنتاجية تامة الصنع )بجعله مديناً(.تحت التشغيل )بجعله دائناً( إلى حـ/ مراقبة األو
 

 كالتالي: اب مجموع تكلفتهعند االنتهاء من تصنيع أمر إنتاجي يجب أن يتم حس
 

 إجمالي تكلفة األمر اإلنتاجي = 
 م ش + أ ش + م.ص. غير مباشرة محملة )مقدرة(                                      = 

 األجور المباشرة(×  لألمر اإلنتاجي = م ش + أ ش + ) معدل تحميل م.ص.غير مباشرة
 
 

 مراقبة األوامر اإلنتاجية تامة الصنعمن حـ/         
 مراقبة  األوامر اإلنتاجية تحت التشغيلحـ/  إلى                 

 
 
 ( المعالجة المحاسبية لألوامر اإلنتاجية المباعة:5)

 
بها فإنه يجب نقل تكلفته من تسليمها ألصحا عندما يتم بيع األوامر اإلنتاجية التامة أو

مراقبة األوامر اإلنتاجية تامة الصنع )بجعله دائناً( إلى حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية المباعة حـ/
 )بجعله مديناً(.

 
 مراقبة األوامر اإلنتاجية المباعةمن حـ/         

 مراقبة  األوامر اإلنتاجية تامة الصنعإلى  حـ/                 
 

 افة إلى ذلك يتم إجراء قيد البيع كالتالي:باإلض
 أو المدينين من حـ/ النقدية أو البنك      

 إلى حـ/ المبيعات           
 

* بالتالي يظهر رصيد تكلفة األوامر اإلنتاجية تامة الصنع تكلفة تلك األوامر التي تم إنتاجها 
 ولكن لم يتم بيعها بعد.
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 205مثال : ص 
علبة من بسكويت التمر زنة كيلو غرام واحد.  2000باإلحساء طلب بتصنيع ورد لمصنع التمور 

 وقد تم تنفيذ الطلب حيث استهلك هذا األمر من المواد ما يلي:
 

 لاير 3500كيلو تمر تكلفتها  1000
 لاير 500كيلو عجينة تكلفتها    900
 لاير 800كيلو مكسرات مختلفة تكلفتها    100

 
 أجور مباشرة. أما المصاريف الصناعية غير المباشرة فإن لاير 2000كما استهلك مبلغ 

 من األجور المباشرة. %100المصنع يحملها لإلنتاج بنسبة 
 

 لاير. 10 000نتهاء من الصنع سلم للعميل، ثم أتبع بفاتورة بلغت وبعد اال
 

 إعداد اليومية المتعلقة بما سبق. المطلوب:
 المواد:( 1) 

 
 لاير 4800=  800+  500+  3500=  تكلفة المواد المشتراة

 
 ) أ ( قيد شراء المواد:               

 
 حـ/ مراقبة المواد الخاممن       4800      

 إلى حـ/ النقدية     4800               
 

 )ب( قيد صرف المواد من المخازن وتحميلها على اإلنتاج:
 

 جية تحت التشغيلمن حـ/ مراقبة األوامر اإلنتا        4800       
 إلى حـ/ مراقبة المواد الخام        4800                 

 
مراقبة مصاريف صناعية غير وبالتالي ال نستخدم حـ/ * مالحظة: ال توجد مواد غير مباشرة

 مباشرة
 
 
 ( األجور:2)
 

 ) أ ( قيد دفع األجور للعمال والموظفين:     
 
 من حـ/ مراقبة الرواتب واألجور     2000 

 إلى حـ/ البنك      2000        
 

  جور على اإلنتاج:)ب( قيد تحميل األ
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 من حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل    2000  
 إلى حـ/ مراقبة األجور     2000          
 

مراقبة مصاريف صناعية غير وبالتالي ال نستخدم حـ/ غير مباشرة أجور* مالحظة: ال توجد 
 مباشرة

 
 
 ( المصاريف الصناعية الغير مباشرة:3)
 

 ) أ ( قيد سداد المصاريف الصناعية الغير مباشرة األخرى:  ال توجد
 
 تحميل المصاريف الصناعية الغير مباشرة على اإلنتاج:ب( قيد )
 

 =  )مقدرة( م.ص. غير مباشرة محملة
 لاير 2000=  )معطى( %100×  2000=  معدل التحميل× األجور المباشرة 

 
 من حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل   2000     

 إلى حـ/ مراقبة المصاريف الصناعية الغير مباشرة    2000           
 
ال توجد فروق تحميل ألنه ال توجد مواد أو أجور غير مباشرة أو م.ص. غير مباشرة )جـ(  

                                                  أخرى.
 
 
 ( معالجة األوامر اإلنتاجية تامة الصنع:4)
 

   محملة )مقدرة( إجمالي تكلفة األمر اإلنتاجي = م ش + أ ش + م.ص. غير مباشرة
            لاير 8800=  2000+  2000+  4800=                                       
 

 مراقبة األوامر اإلنتاجية تامة الصنعمن حـ/          8800           
 مراقبة  األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل حـ/ إلى         8800                   

 
 
 المباعة: ( معالجة األوامر اإلنتاجية5)
 

 حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية المباعةمن         8800                           
 حـ/ مراقبة  األوامر اإلنتاجية تامة الصنعإلى            8800                                 

 
 

 مدينينمن حـ/ النقدية أو البنك أو ال       10 000                             
 إلى حـ/ المبيعات       10 000                                    
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 مثال:
هـ )جميعها بشيكات( 1434  ألحساء من المواد خالل عامابلغت مشتريات مصنع التمور ب

لاير، وكانت جملة  25 000لاير، كما بلغت قيمة المخزون من المواد في بداية المدة  65 000
لاير، كما أن هناك مبلغ  100 000بشيكات خالل العام  بالمصنع والمدفوعةمصاريف األجور 

لاير أجور مستحقة عن شهر ذي الحجة لم يسدد بعد. ويتبع المصنع سياسة  10 000
تحميل األوامر اإلنتاجية بنصيبها من المصاريف الصناعية غير المباشرة بمعدل تحميل بواقع 

)تكلفة األوامر  وق لحساب مراقبة األوامر المسلمة(من األجور المباشرة )تحمل الفر 50%
 المباعة(

 
 فيما يلي تفاصيل األوامر اإلنتاجية خالل العام:

 

 105رقم  104رقم  103رقم  102رقم  101رقم  رقم األمر اإلنتاجي

 14 000 8 000 6 000 12 000 10 000 مواد مباشرة

 8 000 1 000 2 000 4 000 3 000 مواد غير مباشرة

 25 000 12 000 15 000 22 000 20 000 أجور مباشرة

 6 000 3 000 1 000 2 000 4 000 أجور غير مباشرة

 
لاير  14 000وبلغت المصاريف الصناعية غير المباشرة األخرى والمتعلقة بالمصنع خالل العام 

 )سددت جميعاً بشيكات(
 

قد تم  105،102نتاجها وأن األوامر رقم قد تم إ 105،102،101فإذا علمتِ أن األوامر اإلنتاجية 
 تسليمها للعمالء.

 
 فالمطلوب:

 قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة. -1
 تصوير حسابات المراقبة ذات العالقة. -2

 
 (المواد:1)
 

 ) أ ( قيد شراء المواد:  
               

 من حـ/ مراقبة المواد الخام      65 000     
 إلى حـ/ النقدية     65 000              
 

 )ب( قيد صرف المواد من المخازن وتحميلها على اإلنتاج:
 

 إجمالي المواد المباشرة لكل األوامر اإلنتاجية =
 لاير 50 000=  14 000+  8000+  6000+  12 000+  10 000 
 

 إجمالي المواد غير المباشرة لكل األوامر اإلنتاجية = 
 لاير 18 000=  8000+  1000+  2000+  4000+ 3000
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 من مذكورين                   
 حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل        50 000 
 حـ/ مراقبة المصاريف الصناعية غير المباشرة       18 000  

 إلى حـ/ مراقبة المواد الخام      68 000           
 
 
 ( األجور:2)
 

التي لم تدفع  األجور المستحقة وإثبات للعمال والموظفين ) أ ( قيد دفع األجور
 :بعد
    

 حـ/ مراقبة الرواتب واألجورمن     110 000         
 إلى مذكورين                                   

 حـ/ البنك       100 000                  
 حـ/ األجور المستحقة        10 000                   

 
 )ب( قيد تحميل األجور على اإلنتاج:                                                                      

 
 إجمالي األجور المباشرة لكل األوامر اإلنتاجية =

 لاير 94 000=  25 000+  12 000+  15 000+  22 000+  20 000 
 

 جية =غير المباشرة لكل األوامر اإلنتا إجمالي األجور
 لاير 16 000+ =  6000+  3000+  1000+  2000+  4000 

 
 من مذكورين                                   

 حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل             94 000           
 حـ/ مراقبة المصاريف الصناعية غير المباشرة            16 000            

 إلى حـ/ مراقبة األجور     110 000                          
 
 
 ( المصاريف الصناعية الغير مباشرة:3)
 

 ) أ ( قيد سداد المصاريف الصناعية الغير مباشرة األخرى:  
 

 من حـ/ مراقبة المصاريف الصناعية غير المباشرة    14 000          
 إلى حـ/ البنك     14 000                    

 
 )ب( قيد تحميل المصاريف الصناعية الغير مباشرة على اإلنتاج:

 
 =  )المقدرة( م.ص. غير مباشرة محملة

 لاير 47 000=  %50×  94 000=  % 50×  لجميع األوامر األجور المباشرة
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 أو
 

 =  %50× األجور المباشرة لكل أمر  =م.ص. غير مباشرة محملة )المقدرة(
(2000×50%( + )22000×50%(+ )15000×50%(+ )12000×50%( +)25000 ×50% )

 لاير  47000 =
 
 

 من حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل   47 000        
 إلى حـ/ مراقبة المصاريف الصناعية الغير مباشرة    47 000                     

 
 
 :فروق تحميل م.ص. غير مباشرةمعالجة )جـ(  
 
 م.ص.غير مباشرة محملة ــ م.ص. غير مباشرة فعلية فرق التحميل = 

 ــ )م غ ش + أ غ ش + م غ ش أخرى( )مقدرة( =  م.ص.غير مباشرة محملة
                                                 تحميل(بال نقص) 1000( = ـــ  14000+  16000+  18000ــ )  47 000= 
 

 ة تحت التشغيل بأقل مما كان يجب تحميله عليها.* أي أنه تم تحميل تكلفة األوامر اإلنتاجي
 
 

 من حـ/ تكلفة األوامر اإلنتاجية المسلمة )المباعة(     1000                    
 إلى حـ/ مراقبة المصاريف الصناعية غير المباشرة     1000                            

 
 معالجة األوامر اإلنتاجية تامة الصنع:( 4)

 
  =ي تكلفة األمر اإلنتاجي الواحدالإجم

 م ش + أ ش + م.ص. غير مباشرة محملة )مقدرة( 
  
 

 لاير 40 000( = %50×  20 000) + 20000+  10000 = 101تكلفة األمر 
 

 لاير 45000( = %50×  22000+ ) 22000+  12000 = 102تكلفة األمر 
 

 لاير 51500( = %50×  25000+ ) 25000+  14000 = 105تكلفة األمر 
 
 

 105+ األمر  102+ األمر  101تكلفة األمر  تكلفة األوامر اإلنتاجية التامة =
 

 لاير 136 500=  51 500+  45 000+  40 000=                                           
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 حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تامة الصنعمن          136 500           
 حـ/ مراقبة  األوامر اإلنتاجية تحت التشغيلإلى          136 500                   

 
 
 ( معالجة األوامر اإلنتاجية المباعة:5)
 

 105+ تكلفة األمر  102تكلفة األوامر اإلنتاجية المباعة = تكلفة األمر 
 ابقة()من الفقرة الس لاير 96500=  51500+  45000=                                       

 
 

 من حـ/ مراقبة األوامر اإلنتاجية المباعة   96 500      
 إلى  حـ/ مراقبة  األوامر اإلنتاجية تامة الصنع   96 500             

 
 

 حـ/ مراقبة المواد                                                         

 1/1 رصيد                    25000
 إلى حـ/ البنك                    65000

 من حـ/ م. أوامر إنتاجية تحت التشغيل     50000
 من حـ/ م. ص. غ. ش     18000

 أو                           
 من مذكورين     68000
 30/12رصيد      22000

000 90 000 90 

 
 

 األجورحـ/ مراقبة                                                         

 من مذكورين   110 000 إلى مذكورين                 110 000
 أو                        

 من حـ/ م. أوامر إنتاجية تحت التشغيل    94 000
 من حـ/ م.م.ص.غ.ش     16000

000 110  000 110 

 
 

 .ص.غ.شمحـ/ مراقبة                                                     

 إلى حـ/ البنك                 14000
 إلى حـ/ م. المواد                 18000
 إلى حـ/ م. األجور                 16000

 من حـ/ م. أوامر إنتاجية تحت التشغيل     47000
 من حـ/ م. األوامر المسلمة أو المباعة       1000

48000  48000 

 
 

 أوامر إنتاجية تحت التشغيلحـ/ مراقبة                                      

 إلى حـ/ م. المواد                50000
 إلى حـ/ م. األجور                94000
 إلى حـ/ م.م.ص.غ.ش             47000

 من حـ/ م. أوامر إنتاجية تامة الصنع    136 500
 رصيد آخر المدة     54 500

 (104+  103األمر  )                

000 191 000 191 
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 األوامر تامة الصنعحـ/ مراقبة 

 تحت إنتاجيةمر اإلى حـ/ م. أو    136 500
 التشغيل                            

 

 من حـ/ م. األوامر اإلنتاجية المسلمة   96 500
 رصيد آخر المدة    40 000

 101أمر                 

500 136 500 136 

 
 

 األوامر المباعة )المسلمة(حـ/ مراقبة 

 إلى حـ/ األوامر اإلنتاجية تامة الصنع      96 500
 إلى حـ/ م.ص.غ.ش         1000

 
 رصيد       97 500

500 97 500 97 
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 ثانيا: محاسبة تكلفة المراحل اإلنتاجية
 

تبر البضاعة عندما يتم اإلنتاج على مراحل كل مرحلة تتم في قسم معين بحيث تع
القسم إال أنها تعتبر مادة خام بالنسبة للقسم المنتج تامة الصنع بالنسبة لذلك أو 

 الذي يليه. مثال: صناعة االسمنت، ونسيج األقمشة.
 

نظام األوامر المراحل م تكاليف المراحل اإلنتاجية والفرق بين مفهوم نظا
 .اإلنتاجية

 
 اليف المراحل اإلنتاجيةظام تكن اإلنتاجيةنظام األوامر 

 السلع متشابهة السلع مختلفة

 اإلنتاج يتم للتخزين ثم البيع اإلنتاج يتم حسب )الطلبية(

 التكاليف تحمل لكل مرحلة التكاليف تحمل لكل أمر إنتاجي

 
نظام الفرق بين المعالجة المحاسبية لنظام تكاليف المراحل اإلنتاجية و

 :األوامر المراحل اإلنتاجية

 
 نظام تكاليف المراحل اإلنتاجية نظام األوامر المراحل اإلنتاجية

يعد ح/ مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت  (1
 )حساب واحد فقط(التشغيل 

                  يعد ح/ مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت التشغيل( 1
العمل لكل مرحلة أو )قسم( على حدة )بتكاليف المواد و

 (.اعية الغير مباشرةلتكاليف الصناالمباشر و
 

الصناعية المصاريف نوعين من وجد ي (2
  التقديرية )محملة(والفعلية  :الغير مباشرة

الصناعية  تكاليفالاإلنتاجية ب تحميل األوامر يتم
بالتالي تظهر فروق والغير مباشرة )تقديرية( 

 التحميل إما بالزيادة أو النقصان

توجد المصاريف الصناعية الغير مباشرة الفعلية ( 2
 فقط 

يتم توزيع هذه التكاليف على المراحل حسب معدل معين 
 )حسب ما هو في السؤال(

 

 اإلنتاج التام (3
األوامر اإلنتاجية التي انتهى تصنيعها ولم تبع هو 

بعد، ولم تسلم إلى أصحابها إن كانت أوامر 
 .إنتاجية خاصة

 
 القيد:

   ة األوامر اإلنتاجية تامة الصنع مراقب/ ـمن ح 
 / مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيلـإلى ح  

 

 التاماإلنتاج ( 3
تبر مادة عدا المرحلة األخيرة يع أن اإلنتاج التام بأي مرحلة ما

بالتالي يتم نقل تكلفته إلى المرحلة خام للمرحلة التالية، و
 التالية بالقيد التالي:

 
 بة تكاليف إنتاج تحت التشغيل )مرحلة ب(/ مراقـمن ح

 )مرحلة أ( مراقبة تكاليف إنتاج تحت التشغيل/ ـإلى ح      
    

أو المرحلة األخيرة  أما تكلفة اإلنتاج التام من القسم األخير
 / مراقبة اإلنتاج التام:ـتقل إلى حين
 

 / مراقبة تكاليف اإلنتاج التامـمن ح           
 / اإلنتاج تحت التشغيل مرحلة بـح إلى               

 



 15 

 :إعداد قيود اليوميةأ( 
 

 محاسبة المواد ) قيدين( (1)
 
 
 قيد عند صرف المواد لإلنتاج: )ب(                           شراء المواد:قيد  ()أ

                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 محاسبة األجور ) قيدين( (2)
 
 

 قيد تحميل األجور: )ب(                                       قيد إثبات صرف الرواتب و األجور:  )أ( 
                                                                           
 من مذكورين         
 نتاج تحت التشغيل مرحلة أ / مراقبة تكاليف اإلـح

 األجور المباشرة مرحلة أ()              
 / مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت التشغيل مرحلة ب ـح

 )األجور المباشرة مرحلة ب(              
 / مراقبة تكاليف صناعية غير مباشرة ـح 

 ()األجور الغير مباشرة                
                                                                                                              

  األجور/ مراقبة الرواتب و ـإلى ح
 

 
 المصاريف الصناعية غير المباشرة األخرى (3
  

 / مراقبة المصاريف الصناعية غير المباشرةـمن ح               
 / البنك ـى  حإل                                 

 / مراقبة الموادـمن ح××× 

   أو البنك/ الموردين ـإلى ح××× 

 األجور/ مصاريف الرواتب وـن حم
 إلى مذكورين           

 المبلغ الذي سدد للعاملين( ) / النقدية ـح   
 / أجور مستحقة )األجور الغير مسددة(  ـح   
   االجتماعية /المؤسسة العامة للتأميناتـح  
 

 من مذكورين                 
 / مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت التشغيل المرحلة أ ـح

 )المواد المباشرة مرحلة أ(                      
 / مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت التشغيل المرحلة بـح

 )المواد المباشرة مرحلة ب(                                    
 / مراقبة تكاليف صناعية غير مباشرة ـح

          مباشرة( )المواد الغير                  
      

       / مراقبة الموادـإلى ح                    
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المصاريف الصناعية الغير مباشرة الفعلية على المراحل توزيع و( تحميل 4
 :اإلنتاجية

 
 يتم تجميع المصاريف الصناعية الغير مباشرة  (1

 ) مواد غير مباشرة+ أجور غير مباشرة + المصاريف الصناعية الغير مباشرة أخرى متنوعة(
 
حسب ما هو في ل حسب معدل معين )يتم توزيع هذه التكاليف على المراح (2

 السؤال(
 

 / مراقبة تكاليف إنتاج تحت التشغيل ) مرحلة أ(ـمن ح          
 / مراقبة تكاليف إنتاج تحت التشغيل )مرحلة ب(ـمن ح          

 / مراقبة المصاريف الصناعية الغير مباشرةـإلى ح                              
 
 
 
 :التام في المرحلة األولى( إثبات تكلفة اإلنتاج 5
 
تبر مادة خام للمرحلة التالية، ن اإلنتاج التام بأي مرحلة ماعدا المرحلة األخيرة يعإ
 بالتالي يتم نقل تكلفته إلى المرحلة التالية بالقيد التالي:و
 

 / مراقبة تكاليف إنتاج تحت التشغيل )مرحلة ب(ـمن ح            
 مراقبة تكاليف إنتاج تحت التشغيل )مرحلة أ( /ـإلى ح                       

 
 تتكرر هذه اإلجراءات مع تكرر األقسام أو المراحلو
 

 
 :المحول لإلنتاج التامو األخيرةونتاج التام في المرحلة الثانية إثبات تكلفة اإل (6
 

 نتاج التامتنتقل تكلفة اإلنتاج التام من القسم األخير أو المرحلة األخيرة إلى ح / مراقبة اإل
 

 / مراقبة تكاليف اإلنتاج التامـمن ح       
 / اإلنتاج تحت التشغيل مرحلة بـإلى ح                

 

 المسلمةإثبات تكلفة البضاعة المباعة و (7
 

 تنقل تكلفة اإلنتاج المباع إلى حساب تكلفة البضاعة المباعة
 

 / تكلفة البضعة المباعة ـمن ح×××× 
 / مراقبة تكلفة اإلنتاج التامـحإلى ××××       
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 مثال:
 

 باألرصدة التالية:بدأت منشأة صناعية فترتها المحاسبية 
 
 لاير بضاعة تامة الصنع 90 000 -1 
 
وحدة درجة  10 000من  تحت التشغيل في القسم )ب( وتتكون إنتاجلاير  50 000 -2 

 %60تمامها 
 
وحدة درجة  3500تتكون من  تحت التشغيل في القسم )أ( إنتاجلاير  70 000 -3 

 لاير مواد خام. 62 000، %80تمامها 
 

 وقد تمت في المنشأة خالل الفترة المحاسبية األمور التالية:
 
نقداً وبالباقي  80 000لاير منها  175 000اشترت المنشأة مواد خام بلغت قيمتها  -1

 باألجل.
 
 لاير 120 000لاير منها  210 000بلغت المواد التي استخدمت في اإلنتاج  -2

لاير مواد غير  45 000لاير في القسم )ب( و  45 000استخدمت في القسم )أ( و 
 مباشرة.

 
لاير أجور  80 000لاير منها  280 000بلغت مصاريف الرواتب واألجور المحاسبية  -3

م )ب( والباقي أجور لاير أجور مباشرة في القس 160 000مباشرة في القسم )أ(، 
 الرواتب واألجور كاملة بشيكات. تم تسديدوقد مباشرة. ورواتب غير 

 
لاير،  230 000بلغت المصاريف الصناعية عدا الرواتب واألجور والمواد غير المباشرة  -4

 قسم ب مناصفة.قسم أ و مع العلم بأنها توزع على كل من
 

إلى قسم )ب( خالل الفترة  لالذي تم تصنيعه في القسم )أ( ونقبلغت تكلفة اإلنتاج  -5
 لاير. 306 000

 
ت تكلفة اإلنتاج الذي تم تصنيعه في القسم )ب( ونقل إلى مستودعات البضاعة بلغ -6

 لاير. 543 000تامة الصنع 
 

 لاير. 600 000بلغت تكلفة البضاعة المباعة  -7
 

 ية الالزمة.مإجراء القيود اليو المطلوب:
 

 ( محاسبة المواد:1
 

 )أ( قيد شراء المواد:
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 / مراقبة المواد ـمن ح 175 000
 إلى مذكورين                 
                    نونئالدا/ ـح 95 000                
 / البنك ـح 80 000                

 
 )ب( قيد عند صرف المواد لإلنتاج:

  
 من مذكورين    

 / مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت التشغيل المرحلة أ ـح  120 000
 / مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت التشغيل المرحلة ب ـح  45 000
 صناعية غير مباشرة                      / مراقبة تكاليفـح 45 000

 / مراقبة المواد   ـإلى ح 210 000        

 
 ( محاسبة األجور:2
 
 األجور:قيد إثبات صرف الرواتب و أ(
 

 األجور/ مصاريف الرواتب وـمن ح   280 000
 / البنك     ـإلى ح  280 000    

 
 تحليل األجور وتحميلها: ب(

 
 من مذكورين            

 / مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت التشغيل مرحلة أ ـح  80 000
 / مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت التشغيل مرحلة بـح 160 000

 / مراقبة تكاليف صناعية غير مباشرة )األجور الغير مباشرة(ـح 40 000 
 / مراقبة الرواتب واألجور  ـإلى ح   280 000           

 
 شرة األخرى( المصاريف الصناعية غير المبا3

  
 / مراقبة المصاريف الصناعية غير المباشرةـمن ح 230 000

 / البنك ـإلى  ح 230 000         
 
 
 اإلنتاجية( توزيع المصاريف الصناعية الغير مباشرة الفعلية على المراحل 4
 

 المصاريف الصناعية الغير مباشرة = 
 غير مباشرة أخرى متنوعةمواد غير مباشرة+أجور غير مباشرة+المصاريف الصناعية ال

 
 لاير 315 000= 230 000+  40 000+ 45 000= 
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  توزع بالنصف(عدل معين )يتم توزيع هذه التكاليف على المراحل حسب م

 

 لاير x 50%  =157,500 315,000نصيب مرحلة أ=

 لاير x 50%  =157,500  315,000نصيب مرحلة ب=

   
 من مذكورين               

 راقبة تكاليف إنتاج تحت التشغيل ) مرحلة أ(/ مـمن ح 157 500
 / مراقبة تكاليف إنتاج تحت التشغيل )مرحلة ب(ـمن ح  157 500

 / مراقبة المصاريف الصناعية الغير مباشرةـإلى ح  315 000          
 
 إثبات تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة األولى )الذي استلمته المرحلة ب( (5
  

 بة تكاليف إنتاج تحت التشغيل )مرحلة ب(/ مراقـمن ح 306 000
 / مراقبة تكاليف إنتاج تحت التشغيل )مرحلة أ(ـإلى ح 306 000          

 
 المحول لإلنتاج التاماألخيرة وونتاج التام في المرحلة الثانية إثبات تكلفة اإل (6
 

 قبة اإلنتاج التاممراخير أو المرحلة األخيرة إلى ح/تنتقل تكلفة اإلنتاج التام من القسم األ
 

 / مراقبة تكاليف اإلنتاج التامـمن ح 543 000
 / اإلنتاج تحت التشغيل مرحلة بـإلى ح 543 000               

 
 المسلمةتكلفة البضاعة المباعة و إثبات (7
 

 تنقل تكلفة اإلنتاج المباع إلى حساب تكلفة البضاعة المباعة
 

 / تكلفة البضعة المباعة ـمن ح 600,000
 / مراقبة تكلفة اإلنتاج التامـإلى ح 600,000      

 
 

 / مراقبة الموادـح
 

 1/1رصيد               62،000
 جميع المشتريات من المواد            175،000

 المباشرة أو غير مباشرة()                        

 ح/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت   120،000
 مرحلة أالتشغيل                  

 ح/ مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت     45،000
 التشغيل مرحلة ب                 

 ح/ مراقبة تكاليف صناعية غير    45،000 
 مباشرة                  

 رصيد مرحل      27 000

237،000 237،000 
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 األجور/ مراقبة الرواتب وـح

 
 ح/ مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت       80,000 ح / البنك          280,000

 التشغيل مرحلة أ                   
 ح/ مراقبة تكاليف اإلنتاج تحت       160,000

 التشغيل مرحلة ب                  
 ح/ مراقبة تكاليف صناعية غير       40,000 

 (مباشرة )األجور الغير مباشرة                  
 

280,000 280,000 

 
 

 / مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل مرحلة بـح         مراقبة األوامر اإلنتاجية تحت التشغيل مرحلة أ/ـح
 

 رصيد أول المدة  70,000
 إلى ح/ مراقبة 120،000

 المواد                     
 إلى ح/ مراقبة  80,000

 األجور                   
 ت ص غير ش 157,500

 المحملة(ة )مقدر         

 ح/ مراقبة األوامر    306,000
 تحت التشغيل                 

 مرحلة ب                 
 رصيد آخر المدة     121,500

 رصيد أول المدة     50,000 
 ح / مراقبة األوامر    306,000

 تحت التشغيل                  
 مرحلة أ                    

 اقبة الموادإلى ح/ مر    45،000
 إلى ح/ مراقبة  األجور  160,000

 ت ص غير ش     157,500

 المحملة(مقدرة )                

 ح/ تكلفة البضاعة  543,000
 تامة الصنع               

 رصيد آخر المدة 175,500

427,500 427,500  718,500 718,500 

 

 
 األوامر اإلنتاجية تامة الصنع/ مراقبة ـح

 
 1/1رصيد        90,000

 إلى ح/ مراقبة أوامر إنتاجية     543,000
 التشغيل تتح                         

 ح/ مراقبة تكلفة البضاعة   600,000
 المباعة                  

 رصيد آخر المدة      33,000

633,000 633,000 

 
 مراقبة تكلفة البضاعة المباعة/ ـح

 
 إلى ح/ مراقبة أوامر إنتاجية     600,000

 الصنع امةت                            
  ح / المتاجرة  600,000

600,000 600,000 
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 عالقته بحساب التكلفةمستوى اإلتمام و
 

 .معرفة تكلفة وحدة اإلنتاج في كل مرحلةهدف محاسبة تكاليف المراحل اإلنتاجية هو 
 
 اج أوالً!يجب أن نحدد عدد وحدات اإلنت لحساب تكلفة الوحدة الواحدة من اإلنتاجو
 

يجدر الذكر هنا أن ما يتم في الحياة العملية هو أنه عندما تنتهي الفترة السابقة فإن 
هناك إنتاج تحت التشغيل قد أخذ نصيبه كامالً أو غير كامل من بعض عناصر التكلفة وال 
يزال يحتاج إلى مزيد من بعض العناصر األخرى حتى يصبح إنتاجاً كامالً فينتقل إلى مرحلة 

 خرى.أ
 

 ليف اإلنتاج في الغالب من التكاليف التالية:وبالتالي، تتكون تكا
 

 التكاليف المنقولة من مرحلة سابقة إن وجدت. -1
 تكاليف المواد المباشرة التي أضيفت في المرحلة إن وجدت. -2
 تكاليف العمل المباشر الذي تم في المرحلة. -3
 في المرحلة. المصاريف الصناعية غير المباشرة التي تحملها اإلنتاج -4

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ولكي نحصر تكاليف الوحدة المنتجة من هذه المرحلة فال بد من قسمة مجموع التكاليف 
 على جميع الوحدات التي أنتجت في المرحلة خالل الفترة

 

 

 

 

 
نظرا الختالف نسب إتمام الوحدات التي تعرضت لإلنتاج في المرحلة خالل الفترة فانه و

ويتم ذلك باستخدام طريقة "  التام إلى عدد من الوحدات التامة غير يلزم تحويل اإلنتاج
  الوحدات المتجانسة" كالتالي:

من مرحلة سابقة التكاليف املنقولة 
 إن وجدت()
 

 تكاليف إنتاج املرحلة خالل الفرتة =

 

تكاليف املواد املباشرة اليت أضيفت يف املرحلة  
 )إن وجدت(

تكاليف العمل املباشر اليت أضيفت يف املرحلة  
 )إن وجدت(

ة اليت حتملها املصاريف الصناعية غري املباشر 
 اإلنتاج يف املرحلة

 جمموع تكاليف اإلنتاج يف املرحلةت الوحدة يف املرحلة =      
 عدد الوحدات املنتجة يف املرحلة خالل الفرتة                                

 

+ 
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 الوحدات المتجانسة(اد جدول )أوال: إعد

 
 .تحديد عدد الوحدات المتجانسة أ()

 
عدد  بيان

 الوحدات
مستوى اإلتمام خالل 

 الفترة
وحدات 

 متجانسة

انتهت ت تحت التشغيل أول الفترة ووحدا
 خالل الفترة

  )متمم نسبة اإلتمام( ××××

أت خالل الفترة و انتهت بدحدات جديدة و
 خالل الفترة

الوحدات تحت  –عدد الوحدات التامة =
 الفترة أولالتشغيل 

×××× 100%  

 وحدات تحت التشغيل آخر الفترة
 آخرال تزال تحت التشغيل )بدأت خالل الفترة و

 الفترة(

  نسبة اإلتمام نفسها()  ××××

 وحدة                ××××                                                       إجمالي عدد الوحدات المتجانسة

 

 
 متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة =)ب( 

 
 خالل الفترة مصاريف اإلنتاج بالمرحلة   

  الوحدات المتجانسة               

 

 ر مباشرة(+ أجور مباشرة + ت ص غيالمواد مباشرة ) =  

    عدد الوحدات المتجانسة                            
                                           

 
 حصر التكاليف في المرحلة الثانية: ثانيا:

 
 اإلنتاج تحت التشغيل أول الفترة =( تكلفة 1)
  

 في الفترة السابقة المرحلة الحالية ة+ تكلف )إن وجدت( لسابقةفي الفترة ا المرحلة السابقةتكلفته 

 
 لوحدات تحت التشغيل أول المدةعدد ا   
 تكلفة الوحدة المنقولة× 

 
+ 

 عدد الوحدات تحت التشغيل   
 نسبة اإلتمام × 
 متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة× 
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 = إن وجدت() المستلمة( من المرحلة األولىكلفة الوحدات الجديدة المنقولة )ت( 2)
 حسابها في المرحلة الثانييتم يتم حسابها في المرحلة األولى وال 

 
 التكلفة في المرحلة السابقة =

 تكلفة الوحدة المنقولة من المرحلة السابقة xقولة = عدد الوحدات الجديدة المن
 
 التكاليف الخاصة بالفترة = ( 3)

 ) معطاة في السؤال(
 

 مباشرة + أجور مباشرة + مصاريف صناعية غير مباشرةمواد 
 
 تكلفة اإلنتاج التام = ( 4)
 

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

 
 وحدات اإلنتاج التامعدد    
 منقولةتكلفة الوحدة ال× 

 
+ 

 وحدات اإلنتاج التامعدد    
 متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة× 

                    
 =إلنتاج تحت التشغيل أخر الفترةتكلفة ا( 5)
  

 حتى نهاية الفترة + تكلفته  في المرحلة الحالية )إن وجدت( في المرحلة السابقة تكلفته

 
 المدة آخرعدد الوحدات تحت التشغيل    
 تكلفة الوحدة المنقولة× 

 
+ 

 آخر المدة عدد الوحدات تحت التشغيل   
 نسبة اإلتمام × 
 متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة× 

 
 :1مثال 

 م 2005البيانات التالية تتعلق بمرحلة الخلط في إحدى الشركات عن شهر يونيو 

 

 وحدات تحت التشغيل أول المدة (%70مستوى اإلتمام وحدة ) 100.000

 ل الشهروحدات مستلمة خال وحدة 800.000

 وحدات تامة وحدة 700.000

 وحدات تحت التشغيل أخر الفترة (%60مستوى اإلتمام )وحدة  200.000

 

 كم عدد الوحدات المتجانسة؟
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عدد  بيان
 الوحدات

مستوى اإلتمام خالل 
 الفترة

وحدات 
 متجانسة

انتهت خالل ت تحت التشغيل أول الفترة ووحدا
 الفترة

100.000 30% 
نسبة اإلتمام حيث  متمم)

 ( %70أن نسبة اإلتمام

30,000 

انتهت خالل بدأت خالل الفترة وجديدة حدات و
 الفترة

الوحدات تحت  –= عدد الوحدات التامة 
 100.000- 700.000= الفترة  أولالتشغيل 

600.000 100% 600.000 

 وحدات تحت التشغيل آخر الفترة
ال تزال تحت التشغيل آخر خالل الفترة وبدأت )

 الفترة(

200.000  60%  
 نسبة اإلتمام نفسها()

120,000 

وحدة750,000 إجمالي عدد الوحدات المتجانسة  

 

 

 :2مثال 

 :ظهرت البيانات التاليةفي إحدى الشركات التي تتبع نظام تكاليف المراحل 

 

 عدد الوحدات في بداية الفترة % 20وحدة بنسبة إتمام  2000

 عدد الوحدات التي تمت دةوح 23000

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

 

 كم عدد الوحدات المتجانسة؟
 

عدد  بيان
 الوحدات

مستوى اإلتمام خالل 
 الفترة

وحدات 
 متجانسة

انتهت خالل ت تحت التشغيل أول الفترة ووحدا
 الفترة

2.000 80%  
ام حيث )متمم نسبة اإلتم

 (%20أن نسبة اإلتمام

1,600 

انتهت خالل بدأت خالل الفترة وجديدة حدات و
 الفترة

الوحدات تحت  –عدد الوحدات التامة =
 2.000- 23,000=  الفترة أولالتشغيل 

21,000 100% 21,000 

 وحدات تحت التشغيل آخر الفترة
حت التشغيل آخر ال تزال تبدأت خالل الفترة و)

 الفترة(

3.000  33,33%  
 نسبة اإلتمام نفسها()

1,000 

وحدة23,600 إجمالي عدد الوحدات المتجانسة  

 

حلة
لمر

بة ل
لنس

م اب
ج ات

إنتا
 

 

حلة
لمر

بة ل
لنس

م اب
ج ات

إنتا
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 (: مثال )شامل
 

زوج أحذية تحت التشغيل  500ب  الماليةمصنع أحذية يمر اإلنتاج بمرحلتين بدأ سنته 
 زوج أحذية في المرحلة الثانية.  300في المرحلة األولى و 

 
من  %80ى قد أخذت األحذية التي ال تزال تحت التشغيل في المرحلة األولو

من العمل. أما األحذية تحت التشغيل في المرحلة الثانية فقد احتياجاتها من المواد و
 من العمل في المرحلة الثانية. من احتياجاتها من المواد و %60ت أخذ

 
ت إلى مستودع األحذية لفترة نقلزوجا من األحذية خالل ا 900وقد تم إتمام تصنيع 

زوج من األحذية  400في نهاية السنة اتضح انه بقى في المرحلة الثانية . وتامة الصنع
و بفرض أن مصاريف اإلنتاج للمرحلة التالية خالل  %40بنسبة إتمام تصل فقط إلى 

 الفترة كانت كما يلي:
 

 لاير 18   تكلفة وحدة اإلنتاج المنقولة من المرحلة األولى      

 رياال 8800 تكلفة المواد المستخدمة

 رياال 4400 تكلفة األجور المستخدمة

 رياال 4400 المصاريف الصناعية غير المباشرة                         

 
 
  :المطلوبو
 
 حساب الوحدات المتجانسة للمرحلة الثانية. (أ

 ( حصر تكاليف المرحلة الثانية.ب
 إعداد قيود اليومية الالزمة (ج
  

 
 (علومات في جدول)ترتيب الم

 
 المرحلة الثانية )ب( المرحلة األولى )أ( 

حدات تحت التشغيل و
 أول الفترة

 زوج  500
 (%80نسبة اإلتمام )

 زوج  300
 (%60نسبة اإلتمام )

وحدات تحت التشغيل 
 آخر الفترة

 زوج  400 
 (%40نسبة اإلتمام )

 زوج  900  اإلنتاج التام

 
 
 
 



 26 

 
 لمتجانسة في المرحلة الثانيةتحديد عدد الوحدات ا( أ)
 

عدد  بيان
 الوحدات

مستوى اإلتمام خالل 
 الفترة

وحدات 
 متجانسة

انتهت خالل ت تحت التشغيل أول الفترة ووحدا
 الفترة

300 40% 
)متمم نسبة اإلتمام حيث 

 (%60أن نسبة اإلتمام 

120 

، جديدة منقولة من المرحلة السابقةحدات و
 ت خالل الفترةانتهبدأت خالل الفترة و

الوحدات تحت  –= عدد الوحدات التامة 
 الفترة أولالتشغيل 

 وحدة 300 –وحدة  900=

600 100% 600 

 وحدات تحت التشغيل آخر الفترة
ال تزال تحت التشغيل آخر بدأت خالل الفترة و)

 الفترة(

400 40%  
 نسبة اإلتمام نفسها()

160 

 وحدة                 880                                                           إجمالي عدد الوحدات المتجانسة

 

 متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة =   
 
 مصاريف اإلنتاج بالمرحلة الثانية خالل الفترة )ت المرحلة الثانية( 

      الوحدات المتجانسة                                             

 

  اد مباشرة + أجور مباشرة + ت ص غير مباشرة(المو) = 

 عدد الوحدات المتجانسة                             
                                           

 لاير/للوحدة 20 = 4,400+  4،400+  8,800= 
 وحدة   880                      

 
 حصر التكاليف في المرحلة الثانية:( ب)

 
  اإلنتاج تحت التشغيل أول الفترة =لفة ( تك1)
 

 + تكلفته في المرحلة الحالية حتى بداية السنة تكلفته في المرحلة السابقة
 

 عدد الوحدات تحت التشغيل أول المدة   
 تكلفة الوحدة المنقولة× 

 
+ 

 عدد الوحدات تحت التشغيل   
 نسبة اإلتمام × 
 متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة× 

 
 ( =300 ×18( + )300 ×60% ×20) 

 لاير 9000=  3 600+ 5 400= 

ة لل
نسب

 ابل
 اتم

تاج
إن

حلة
مر
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 المستلمة( من المرحلة األولى =كلفة الوحدات الجديدة المنقولة )ت( 2)
 هي نفسها تكلفة الوحدات التامة في المرحلة السابقة()
 

 ولىلة من المرحلة األالوحدات الجديدة المنقو عدد من معرفة أوالً  ال بدلحساب التكلفة 
  :يةوذلك بالمعادلة التال

 
 

                                                   = 
 
 

 
  400+ 900=  س+  300

 
 وحدة  1000=  س

 
 التكلفة في المرحلة السابقة تكلفة الوحدات المنقولة= 

 تكلفة الوحدة المنقولة xقولة = عدد الوحدات المن
 

 تكلفة الوحدات الجديدة المنقولة من المرحلة السابقة= 
 لاير 18 000( = 18× 1000)
 
 ) معطاة في السؤال(=  لفترةالتكاليف الخاصة با( 3)
 

 مباشرة + أجور مباشرة + مصاريف صناعية غير مباشرةمواد 
 لاير 17600=  4 400+  4 400+  8,800= 
 
 تكلفة اإلنتاج التام =( 4)

 تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة الحاليةتكلفة اإلنتاج التام في المرحلة السابقة + 
 

 وحدات اإلنتاج التامعدد    
 تكلفة الوحدة المنقولة× 

 
+ 

 وحدات اإلنتاج التامعدد    
 متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة× 

 
  =(900 ×18)  +(900x20) 
 لاير 34 200= 18 000+  16 200=  

                    
 =غيل أخر الفترةإلنتاج تحت التشتكلفة ا( 5)

 حتى نهاية السنة في المرحلة الحالية+ تكلفته  في المرحلة السابقةتكلفته 
 

 المدة آخرعدد الوحدات تحت التشغيل    
 تكلفة الوحدة المنقولة× 

 
+ 

 آخر المدة عدد الوحدات تحت التشغيل   
 نسبة اإلتمام × 
 متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة× 

 الوحدات تحت التشغيل أول الفترة
+ 

الوحدات الجديدة المستلمة من 
 المرحلة السابقة

 وحدات االنتاج التام
+ 

عدد وحدات االنتاج تحت التشغيل آخر 
 الفترة
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( =400  ×18 ( + )400  ×40%  ×20  )  
 لاير 10,400=  3200+  7200=   

 
 الوحدة المنتجة من المرحلة الثانية = كلفةت
 

 تكلفة اإلنتاج التام في المرحلة الثانية    
 عدد وحدات اإلنتاج التام في المرحلة الثانية  
 

 لاير/ الوحدة 38= 34,200=       
           900 

                          
 قيود اليومية:)ج( 

 
 ب/ اإلنتاج تحت التشغيل مرحلة ـمن ح       18,000   

 أ/ اإلنتاج تحت التشغيل مرحلة ـإلى ح      18,000              
 
 
 ب/ اإلنتاج تحت التشغيل مرحلة ـمن ح  17,600  

 إلى مذكورين                          
 راقبة المواد/ مـح8,800                            
 / مراقبة األجورـح4,400                            
 / مراقبة ت ص غير مباشرةـح4,400                            

 
 

 / تكلفة البضاعة تامة الصنعـمن ح  34,200
 / اإلنتاج تحت التشغيل مرحلة بـإلى ح   34,200                

 
 

 الثانية / اإلنتاج تحت التشغيل المرحلة ـح
 اإلنتاج تحت التشغيل أول الفترة(رصيد أول المدة )            9,000

 ح / مراقبة األوامر تحت التشغيل مرحلة أ           18,000
 الوحدات المنقولة من المرحلة األولى إلى )                        
 المرحلة الثانية(                        

 ى ح/ مراقبة الموادإل            8,800
 األجورإلى ح/ مراقبة             4,400
 المحملة(ت ص غير ش مقدرة )            4,400

   ح/ تكلفة البضاعة تامة الصنع        34,200
 )تكلفة اإلنتاج التام(                 

 رصيد آخر المدة        10,400
 اإلنتاج تحت التشغيل آخر)                 

 الفترة(                  

44,600 44,600 

 


