
 2يحاسبت كهفت 

 َظاو االواير االَخاجيت 

 اعداد 

حسٌن كرٌم دمحم الشمري. د  



 انحاجت انى بياَاث عٍ حكهفت انوحدة ؟  

الحتساب المخزون ألغراض  اعداد القوائم المالية وذلك  -1

 .ولقياس دخل الفترة 

 .لغرض التخطيط  -2

 .اتخاذ القرارات  -3



 َظى ححديد انخكانيف 

 نظام االوامر •

 نظام المراحل •



 َظاو االواير 

  المنتج كلفة بتحديد تعنى التي التكاليف نظم من االوامر نظام يعد

 بموجب البضائع توفر التي االقتصادية الوحدات في يطبق وهو,

 التي الزبون متطلبات وفق تنفذ خاصة اوامر او , طلبيات

 تختلف امر كل كلفة فان وبالتالي , المنتج في بتوفرها يرغب

 . االخر االمر كلفة عن

 االنشاء , المالبس صناعة , االثاث صناعة : امثلتها

 تمتاز التً الصناعات من وغٌرها السفن بناء , والمماوالت
   نمطٌة وغٌر متغاٌرة منتجاتها



(أمر خدمه ) أمر االنتاج   

 تحدٌد تكلفة األمر االنتاجً

 مواد مباشرة مصارٌف صناعٌة غٌر مباشرة

مثال ذلن ؛ وحدة االلتصادٌة مع الزبون الطلبٌة ذات مواصفات خاصة ٌتفك علٌها   

 انتاج سٌارة ذات مواصفات خاصة 

 أجور مباشرة

 وتحسب على أساس فعلى  وتحسب على أساس تمدٌري 

 نظام  األوامر اإلنتاجٌة  



 محاسبة تكالٌف األوامر اإلنتاجٌة
 االمروٌتم إثبات تكلفة المواد واألجور والتكالٌف الصناعٌة الالزمة إلنتاج أمر إنتاج معٌن فً بطالة تسمى بطالة تكلفة 

أي ٌتم تخصٌص بطالة تكلفة لكل أمر إنتاجً و ٌسجل بها ما صرف على األمر من مواد و أجور و ٌحمل به .  االنتاجً
 :وتأخذ البطالة الشكل التالًمرالبة إنتاج تحت التشغٌل بحساب ( تمدٌرٌه)من مصارٌف غٌر مباشرة 

 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 :................رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 :  املعاجلة احملاسبية ألوامر اإلنتاج 
 :المواد

 : المٌد ٌكون المواد عند شراء . 1
 

 مرالبة مخازن المواد/ من حـ×× 
 لدائنونا -البنن  -الصندوق/ إلى حـ××         

 (مباشرة و غٌر مباشرة) عند صرف المواد . 2
، أما المواد غٌر مرالبة إنتاج تحت التشغٌل تحمل على األمر اإلنتاجً المواد المباشرة 

 : التالً مرالبة تكالٌف صناعٌة غٌر مباشرة بالمٌد المباشرة تحمل على حساب 
 من مذكورٌن

 (التكالٌف المباشرة ) مرالبة إنتاج تحت التشغٌل  / حـ××
 (لتكالٌف غٌر المباشرة ) فعلٌة مباشرةمرالبة تكالٌف صناعٌة غٌر /  حـ××

 مرالبة مخازن المواد/إلى حـ××                 

 
 اما اذا زادت المواد المباشرة او غٌر المباشرة فٌتم ارجاع المواد الى المخازن و نعكس المٌد  



 :األجىر 
حضىر العامل وانصرافه يىميا ومنها جحدد ساعات العمل األصلية واإلضافية   من خالل بطاقة الىقث والحي جثبث

 .واألجر المسححق 

وبطالة الشغلة توضح الولت الذي لضاه كل عامل من العمال فً كل أمر من أوامر اإلنتاج لتحدٌد نصٌب األمر 

أما الولت الذي لم ٌستفد منه أمر إنتاجً معٌن ٌعتبر أجور غٌر مباشرة ، وكال   من األجور المباشرة  اإلنتاجً

 :النوعٌن من األجور ٌتم إثباتهما كما ٌلً

  

                           :   عند دفع األجور    -1

                                                          XXX  مرالبة األجور / من حـ 

                                                                XXXX   النمدٌة / إلى حـ 

 :تحمٌل األجور  -2
حساب مرالبة إنتاج  األمر اإلنتاجًعلى تحمٌل األجور المباشرة ٌتم  ،و مباشرٌتم تحلٌل األجور إلى مباشر وغٌر 

 : مرالبة تكالٌف صناعٌة غٌر مباشرة بالمٌد التالً   ، أما األجور غٌر المباشرة تحمل علىتحت التشغٌل 

 من مذكورٌن                                                

 (المباشرة ) مرالبة إنتاج تحت التشغٌل / حـ××                              

 (غٌر المباشرة ) فعلٌة غٌر مباشرة ص  .مرالبة ت/حـ××                              

                                   ×× إلى حـ/مرالبة األجور                   



 
 :  التكاليف الصناعية غري املباشرة 

 .إنتاجيا معينا  يقصد هبا التكاليف اليت ال ختص أمرا - 
 
 
 
 
 

فانه يتم حتميل كل امر إنتاج بنصيبه من لذلك  ال ميكن حتديد جمموعها إال بعد انتهاء السنة املالية أو الفرتة احملاسبية -
يتم حسابه يف بداية الفرتة احملاسبية بناء على تقدير التكاليف الصناعية معدل حتميل التكاليف الصناعية غري املباشرة بناء على 

ححًيم األواير وهو ما يطلق عليه   .كاملواد املباشرة أو األجور املباشرةغري املباشرة وذلك علي أساس حتميل معني  

 .  املقدرحتميل التكاليف الصناعية غري املباشرة   معدلباسخخداو  انًقدراإلَخاجيت ححج انخشغيم  بُصيبه 
 

 عُد ححًيم أحد األواير اإلَخاجيت ححج انخشغيم  بُصيبه انًقدر  خالل انعاو يكوٌ انقيد في انيوييت انعايت

ححج انخشغيم َخاج ايراقبت / يٍ حـ××   

     ××     إنى حـ/ مراقبة ت.ص غير مباشرة المحملة  

 :ابلقيد  غري مباشرة ص.تمراقبة /حػعند حدوثها خالل العام على  فعليةويتم إثبات التكاليف الصناعية غري املباشرة  اخرى 
 غري مباشرة  ص.تمراقبة /من حػ××                          

 (اخل ......اتمني , انداثر) ( مباشرة. غ. ص.تمفردات )/ إىل حػ××                             



 : املعاجلة احملاسبية لألوامر املنتهية 
ونصيبه من التكاليف الصناعية   بعد أن يتم حتميل األمر اإلنتاجي بنصيبه من عناصر التكاليف من مواد مباشرة وأجور مباشرة

مراقبة اإلنتاج وعندما يصبح أمرا إنتاجيا اتم الصنع وابلتايل تنقل تكلفته إىل حساب يسمى حساب (  ملةاحمل) غري املباشرة 
 :  وذلك ابلقيد التايلالتام 

 التام إلنتاج خمازن امراقبة / من حػ××                      
 اإلنتاج حتت التشغيل  مراقبة / إىل حػ××                                    

 .  مل تبع أو مل تسلم ألصحاهبا بعد   ويظهر رصيد حساب مراقبة اإلنتاج التام تكلفة األوامر اليت
 

من حساب مراقبة اإلنتاج التام على حساب مراقبة اإلنتاج املباع   وعندما يتم بيع اإلنتاج أو تسليمه ألصحابه يتم نقل تكلفته
 :ابلقيد التايل 

   تكلفة البضاعة املباعة/حػمن ××                        
 اإلنتاج التام  خمازن مراقبة/ إىل حػ××                                    

 
 :  التايلالقيد اثبات قيمة املبيعات  

 نوناملديالصندوؽ أو البنك أو / من حػ××                         
 املبيعات / إىل حػ××                                      

عبارة عن جممل ربح األوامر اإلنتاجية( تكلفة املبيعات ) و الفرؽ بني حساب املبيعات وحساب مراقبة اإلنتاج املباع   



 : الفعليةو  ملةاحملحتميل التكاليف الصناعية    املعاجلة احملاسبية لفروؽ
الفعلية ال جترى أي قيود ، لكن يف الواقع العملي يصعب أن تتساوى التكاليف ابلتكاليف إذا تساوت التكاليف احململة 
مع التكاليف الصناعية غري املباشرة الفعلية ، بل الغالب وجود فرؽ بينهما زايدة أو ( املقدرة )الصناعية غري املباشرة احململة 

 :  وعليه يتم معاجلة الفرؽ كما يلي . نقصا 
 
اي احنراؼ غري مالئم  ( اي ان التحميل اقل دما جيب )  اقل من الفعلية   احململةكانت التكاليف إذا  - أ

   :التايلابلقيد يعاجل 
 المحملة غير مباشرة ص.تمراقبة / من حػ××     

 (االنحراف غٌر مفضل )غ م محملة بالل مما ٌجب  ص.تمرالبة / حػ   ××      
 الفعلية مراقبة تكاليف صناعية غري مباشرة / إىل حػ××                   

 
 اي ان االحنراؼ مالئم  يعينإذا كانت التكاليف احململة أكرب من الفعلية   -ب
 المحملة غير مباشرة ص.تمراقبة / من حػ××  

 الفعلية مراقبة تكاليف صناعية غري مباشرة / إىل حػ××                   
 (مفضل االنحراف )مما ٌجب  باكثرغ م محملة  ص.تمرالبة / حػ   ××                    



بني التكاليف الصناعية غري ( م احململة ابلزايدة او النقص , غ , ص , ت ) ان االحنراؼ بني 
 -:املباشرة احململة والفعلية فيتم معاجلتها 

 قفل االرابح واخلسائر 
 كلفة البضاعة املباعة 
 توزيعه بني وحدات انتاج حتت التشغيل اخر املدة. 
 وحدات االنتاج التام اخر املدة 
 ووحدات االنتاج التام املباعة 

 :ابالفرتاض ان االحنراؼ غري مالئم وقفله هو يف حساب كلفة البضاعة املباعة فان القيد كااليت 
  xx  كلفة البضاعة املباعة / من ح 
        xx   ت ص غ م حمملة ابقل دما جيب / اىل ح 
 



 2محاسبة كلفة 

 نظام االوامر االنتاجية 

 اعداد 
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 مثال تطبيقي



 مثال تطبيقي



 المواد

:شراء مواد    

مراقبة مخازن المواد / من ح  165000    

الدائنون / الى ح  165000          

 214امر +  213امر +  212امر : صرف المواد 

 =26000  +48000  +80000  =154000 

 انتاج تحت التشغيل / من ح  154000  

 مراقبة مخازن المواد / الى ح  154000    



 االجور 

غ المباشرة + المباشرة = االجور المستحقة   

                      =240000   +60000   

                      =300000 

 مراقبة االجور / من ح  300000

 االجور المستحقة / الى ح  300000   

 

 انتاج تحت التشغيل / من ح  240000 

 مراقبة االجور/ الى ح  240000    



 ت ص غ م الفعلية 

 اثبات ت ص غ م الفعلية  

 ت ص غ م الفعلية / من ح  84000  

 الى مذكورين                  

 مواد غير مباشرة  4000                

 اجور غير مباشرة  60000                

 اندثار 10000                

 تدفئة    4000                

 مصاريف اخرى  6000                

 

 



 ت ص غ م المحملة 

 االمر  ساعات دوران المكائن معدل التحميل  ت ص غ م المحملة

10000 2 5000 212 

60000 2 30000 213 

50000 2 25000 214 

 االجمالي  120000

 

 انتاج تحت التشغيل  / من ح  120000
 ت ص غ م محملة / الى ح  120000          



 االوامر التامة الصنع  

  213امر +  212امر = االوامر التامة 

                 =121000  +229000 

                  =350000 

 مراقبة مخازن االنتاج التام / من ح  350000

 مراقبة االنتاج تحت التشغيل / الى ح 350000          



 كلفة البضاعة المباعة 

 االمر الكلفة الربح قيمة المبيعات 

125000 25000 100000 211 

151250 30250 121000 212 

 االجمالي  221000 276250

 كلفة البضاعة المباعة / من ح 221000 

 مراقبة مخازن المواد/ الى ح 221000            

 

 

 المدينون / من  ح  276250
 المبيعات  / الى  ح     276250               



قفل ت ص غ م المحملة والفعلية واثبات 

 االنحراف
 120000= المحمل     

   84000= الفعلي      

 ت ص غ م المحملة / من ح 120000    

 مذكورين / الى ح                  

 ت ص غ م الفعلية  84000             

 ت ص غ م المحملة بأكثر مما يجب  36000             

 غلق االنحراف      

 مما يجب  باكثرت ص غ م المحملة / من ح 36000

 كلفة البضاعة المباعة / الى ح 36000         



 المبيعات

 المبيعات /من ح  276250      

 ملخص الدخل  / الى ح  276250                 

 غلق حساب المبيعات 

 

 مخلص الدخل / من ح  185000

 كلفة البضاعة المباعة/ الى ح  185000           

 

 

 

 



مخازن المواد  مراقبة مراقبة االنتاج تحت التشغيل   

  المبلغ التفاصيل المبلغ  التفاصيل  المبلغ التفاصيل المبلغ التفاصيل 

 40000 رصيد 154000 صرف 86000 رصيد 350000 انتاج التام

 165000 شراء 4000 مواد غ م 154000 مواد 

 240000 اجور

ت ص غ م 
محملة /  

120000 

31رصيد  31رصيد  25000   47000 

600000 600000 205000 205000 



 مراقبة مخازن االنتاج التام  تكلفة البضاعة المباعة  

  المبلغ التفاصيل المبلغ  التفاصيل  المبلغ التفاصيل المبلغ التفاصيل 

ب م  ك 221000 انتاج تام  36000 انحراف   100000 رصيد 221000 

 تحت
 التشغيل

350000 

مخلص 
 الدخل 

31رصيد  185000  229000 

221000 221000 450000 450000 

 المبيعات

 المبلغ التفاصيل  المبلغ التفاصيل المبلغ التفاصيل المبلغ  التفاصيل



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ....212:.........رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

1 /1 
 

خالل 
ة  الفتر

 15000 رصيد 
 

 
26000 

 20000 رصيد
 

 
40000 

 10000 رصيد 
 

 
10000 

 121000 20000 60000 41000 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ...........213:.....رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

1/1 

 

 

ة  خالل الفتر

 17000 رصيد 

 

48000 

 16000 رصيد

 

80000 

 8000 رصيد 

 

60000 

 229000 68000 96000 65000 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ..........214:......رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

ة  50000 120000 80000 خالل الفتر

 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 2محاسبة كلفة 

 نظام االوامر االنتاجية 

 اعداد 
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 المواد 

 :شراء 

 مراقبة مخازن المواد/ من ح  5800000

 البنك / الى ح  5800000            

 : صرف المواد 

 2500000=  1500000+  1000000= المواد المباشرة 

 انتاج تحت التشغيل / من ح  2500000 

 ت ص غ م الفعلية / ح       500000 

 مراقبة مخازن المواد / الى ح  3000000             

 



 االجور 

 2100000=  1200000+  900000= االجور المباشرة 

 700000=  2100000 – 2800000= االجور غ المباشرة 

 

 انتاج تحت التشغيل/ من ح  2100000

 ت ص غ م الفعلية / ح         700000

 مراقبة االجور / الى ح 2800000             



 ت ص غ م

 الفعلية  

 ت ص غ م الفعلية / من ح 300000   

 مذكورين/ الى ح  300000             

 :المحملة 
 675000% = 75* 900000=  1االمر 

 900000% =75* 1200000= 2االمر 

 1575000= االجمالي                         

 

 

 انتاج تحت التشغيل / من ح  1575000

 ت ص غ م محملة / الى ح  1575000            



(1)اكتمال االمر   

 مراقبة مخازن االنتاج التام / من ح  3075000  

 مراقبة االنتاج تحت التشغيل / الى ح 3075000              

 

 

 كلفة البضاعة المباعة / من ح  3075000

 مراقبة مخازن االنتاج التام / الى ح 3075000            



 االنحراف 

     

 ت ص غ م المحملة / من ح  1575000  

 ت ص غ م الفعلية / الى ح  1500000              

 اكثر مما يجب / ح  75000                

 معالجة مقدار االنحراف

 ت ص غ م اكثر / من ح  75000

 كلفة البضاعة المباعة/ الى ح 75000        

 



 المبيعات  

 كلفة البضاعة المباعة  3000000

+ 

 الربح%  25*  3000000

 اجمالي المبيعات      3750000

 

 الصندوق/ من ح 3750000

 المبيعات / الى ح  3750000            



المواد مخازنمراقبة  البضاعة المباعة  كلفة   

  المبلغ التفاصيل المبلغ  التفاصيل  المبلغ التفاصيل المبلغ التفاصيل 

ص  ت

غ م اكثر 
 مما يجب 

 3075000 تام 75000

3000000 

3075000 3075000 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ....1:.........رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 امجايل  غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

رقم 
المستن

 د

رقم بطاقة  المبلغ
 الوقت 

 المبلغ معدل التحميل المبلغ

 رصيد 
 

خالل 
ة   الفتر

 
 

1000000 

 
 

900000 

 
 

675000 

500000 
 

2575000 

 3075000 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ....2 :.........رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

رقم 
 المستند

رقم بطاقة  المبلغ
 الوقت 

معدل  المبلغ
 التحميل

 المبلغ

خالل 
ة   الفتر

1500000 1200000 900000 

المجمو 
 ع 

 االنتاجتكلفة 



 2محاسبة كلفة 

 نظام االوامر االنتاجية 

 اعداد 

حسين كريم دمحم الشمري. د  





  

 





 المىاد 

 

 (242)انتاج تحت التشغيل امر / من ح  3200

 ( 301)انتاج تحت التشغيل امر / ح     4600

 مراقبة مخازن المواد / الى ح  7800              



 االجىر 

 

 (242)انتاج تحت التشغيل / من ح  11000

 (301)انتاج تحت التشغيل /  ح      14000

 مراقبة االجور / الى ح  25000        

 



 ت ص غ م المحملة 

 ساعات العمل المباشر/ ت ص غ م المقدرة = معدل تحميل  

                =80000   /20000 

 دينار لساعة 4=                

 ساعات العمل المباشر* معدل التحميل = ت ص غ م المحملة

 8800=  2200*  4(   = 242)االمر 

 11200=   2800* 4(   = 301)االمر 

 (242)انتاج تحت التشغيل االمر / من ح  8800 

 (301)انتاج تحت التشغيل االمر / ح    11200 

 ت ص غ م المحملة / الى ح  20000           



(301)االنتاج تحت التشغيل امر  مراقبة (242)انتاج تحت التشغيل امر  مراقبة   

  المبلغ التفاصيل المبلغ  التفاصيل  المبلغ التفاصيل المبلغ التفاصيل 

 3200 مواد  4600 مواد

 11000 اجور 14000 اجور

  8800 محملة 11200  محملة



 مراقبة مخازن االنتاج التام  تكلفة البضاعة المباعة  

  المبلغ التفاصيل المبلغ  التفاصيل  المبلغ التفاصيل المبلغ التفاصيل 

 المبيعات

 المبلغ التفاصيل  المبلغ التفاصيل المبلغ التفاصيل المبلغ  التفاصيل



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ......242:.......رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

ة  23000 8800 11000 3200 خالل الفتر

 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ..........301:.....رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

ة   29000 11200 14000 4600 خالل الفتر

 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 مىاد 

 انتاج تحت التشغيل / من ح  11700

 مراقبة مخازن المواد/ الى ح 11700        

 

 + 1800= 933امر 

 +2400=  934امر 

 + 5300=  935امر 

   2200=  936امر 



 االجىر

انتاج تحت التشغيل / من ح  5800  

مراقبة االجور / الى ح  5800       



 ت ص غ م المحملة 

المكائن ساعات دوران  ت ص غ م المحملة  االمر  معدل التحميل 

600 300 2 933 

800 400 2 934 

1000 500 2 935 

400 200 2 936 

 االجمالي 2800

 انتاج تحت التشغيل / من ح  2800
   ت ص غ م المحملة/ الى ح  2800      



 ت ص غ م الفعلية وانحرافها

 ت ص غ م الفعلية / من ح  4200 

 مذكورين / الى ح            

 مواد غير مباشرة 1200        

 اجور غير مباشرة   800        

 قوى محركة   900        

 اندثار مكائن  850        

 مصروفات اخرى  450         



 معالجة االنحراف

 ت ص غ م المحملة / من ح  2800   

 ت ص غ م المحملة باقل مما يجب   1400   

 ت ص غ م الفعلية / الى ح  4200         

 

 كلفة البضاعة المباعة / من ح  1400

 ت ص غم م المحملة باقل مما يجب / الى ح  1400    



 االنتاج التام / من ح 19300

 انتاج تحت التشغيل / الى ح  19300      

 

 

 كلفة البضاعة المباعة / من ح 8700

 االنتاج التام / الى ح  8700      

 

 



مخازن المواد  مراقبة مراقبة االنتاج تحت التشغيل   

  المبلغ التفاصيل المبلغ  التفاصيل  المبلغ التفاصيل المبلغ التفاصيل 

  11700 مواد 

 5800 االجور

 2800 ت ص غ م



 مراقبة مخازن االنتاج التام  تكلفة البضاعة المباعة  

  المبلغ التفاصيل المبلغ  التفاصيل  المبلغ التفاصيل المبلغ التفاصيل 

 المبيعات

 المبلغ التفاصيل  المبلغ التفاصيل المبلغ التفاصيل المبلغ  التفاصيل



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ........933:.....رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

 رصيد
 

 
ة   خالل الفتر

600 
 

 
1800 

300 
 

 
1200 

200 
 

 
600 

1100 

 

 

3600 

 4700 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ......934:.......رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

 رصيد
 

 
ة  خالل الفتر

800 
 

 
2400 

200 
 

 
1600 

100 
 

 
800 

1100 

 

 

4800 

 5900 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ........935:.....رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

ة  8700 1000 2400 5300 خالل الفتر

 8700 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 .......936:......رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 
 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

ة   3200 400 600 2200 خالل الفتر

 3200 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 2محاسبت كلفت 

 نظام االوامر االنتاجيت 

 اعداد 

حسين كريم دمحم الشمري. د  





  

 



)A )حساب المادة   

 التاريخ  الوارد الكلفة  الصادر الكلفة  الرصيد الكلفة

 رصيد 2500 3400

3400 2500 3600 2000 2-7  

3600 2000 

3400 2500 3600 800 5 -7  

3600 1200 

3400 2200 3600 1200 8-7  

3400 300 

3400 2200 1900 1200 12 -7  

1900 1200 

3400 1800 1900 1200 

3400 400 



 7 – 2تاريخ 

 مراقبة مخازن المواد / من ح 7200000

 البنك / الى ح  7200000             

 7 – 5تاريخ 

 (1002)مراقبة انتاج تحت التشغيل / من ح  2880000

 راقبة مخازن الموادم/ الى ح  2880000             

 2880000= دينار  3600* وحدة  800



  

 7 – 8تاريخ 

 5340000=  3400*  300+  3600* وحدة  1200

 (1003امر)مراقبة انتاج تحت التشغيل / من ح  5340000 

 مراقبة مخازن المواد/ الى ح  5340000             

 

 7 – 12تاريخ 

 مراقبة مخازن المواد / من ح  2280000 

 البنك/ الى ح  2280000             



 7 – 20بتاريخ 

دينار  3400*وحدة  400+ دينار  1900* وحدة  1200

=3640000 

 (1004امر)مراقبة انتاج تحت التشغيل / من ح 3640000 

 مراقبة مخازن المواد / الى ح  3640000        



 االجور

 480000=دينار  600* ساعة   800( =  1002)االمر  

 600000=     600*  1000(= 1003)االمر + 

 840000=  600*  1400( =  1004)االمر +

 

 مراقبة انتاج تحت التشغيل / من ح  1920000

 مراقبة االجور / الى ح  1920000        



 ث ص غ م المحملت 

 1200000= دينار  2000* ساعة  600=  1002االمر 

 2400000=        2000*       1200=  1003االمر 

 3000000=     2000*         1500=  1004االمر 

 

 انتاج تحت التشغيل / من ح  6600000

 ت ص غ م المحملة / الى ح  6600000           



 ت ص غ م الفعلية / من ح  6330000

 مذكورين/ الى ح  6330000           

 التلف والعجز

 دينار 170000=  3400* وحدة  50

 ت ص غ م الفعلية / من ح 170000

 مراقبة مخازن المواد / الى ح  170000         



 ت ص غ م المحملة / من ح  6600000 

   

 ت ص غ م الفعلية / الى ح  6500000             

 ت ص غ م محملة بأكثر مما يجب / ح        100000             

 

 ت ص غ م محملة بأكثر مما يجب / من ح  100000

 كلفة البضاعة المباعة / الى ح  100000           



 انتاج تام / من ح  5040000

 1002انتاج تحت التشغيل امر / الى ح  5040000          

 

 

 انتاج تام / من ح  8340000

 1003انتاج تحت التشغيل امر/ الى ح  8340000             



 كلفت البضاعت المباعت 

 كلفة البضاعة المباعة / من ح  7200000

 1001انتاج تام امر / الى ح  7200000           

 تخفيض كلفة البضاعة المباعة باالنحراف

كلفة البضاعة  7100000=  100000 – 7200000

 المباعة 

 احتساب سعر البيع 

7100000 ( +7100000  *25 ) % 

8875000   

 البنك / من ح 8875000

 المبيعات / الى ح  8875000       

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 .1002:............رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 

 التاري    خ

 االجمالي غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

 رصيد

 
 

ة  خالل الفتر

 

 
 

2880000 

 

 
 

 

 

 
 

480000 

 

 
 

1200000 

480000 

 

 

4560000 

 5040000 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 .......1003:........رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 

 التاري    خ

 مالحظات غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

ة  8340000 2400000 600000 5340000 خالل الفتر

 83400000 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 2محاسبت كلفت 

 نظام االوامر االنتاجيت 

 اعداد 

حسين كريم دمحم الشمري. د  



   



المواد     

 مراقبة مخازن المواد / من ح  1800000

 البنك / الى ح  1800000      

 انتاج تحت التشغيل / من ح 2500000          

 مراقبة مخازن المواد/ الى ح  2500000                   

 

 

(ب) القسم االجمالي  (أ)القسم    االمر  

700000 400000 300000 A 

1100000 600000 500000 B 

700000 500000 200000 C 

 االجمالي 2500000



 مواد غير المباشرة 

رصيد  –مشتريات + رصيد اول المدة = مواد غير المباشرة  

 مواد مباشرة مصروفة   –اخر المدة 

 300000 – 1800000+  1400000= مواد غير المباشرة 
– 2500000 

 400000= مواد غير المباشرة 

 ت ص غ م فعلية / من ح  400000

 مراقبة مخازن المواد / الى ح  400000       

 



  

  

 االجمالي 

 (ب)القسم ( + أ)القسم 
(ب)القسم  (أ)القسم   /  االمر 

االجور 

  المباشرة

دينار  1000 240000 ساعة  150  900دينار    100/ ساعة    A 

288000 1000 180 900 120 B 

230000 1000 50 900 200 C 

 االجمالي  758000



  

  

 االجمالي 

 (ب)القسم ( + أ)القسم 
(ب)القسم  (أ)القسم   ت / االمر /  

ص غ م 

  المحملة 

ساعة  140 1500 460000
 دوران

ساعة  100 2500
 عمل 

A 

450000 1500 100 2500 120 B 

680000 1500 120 2500 200 C 

 االجمالي  1590000



 االجور  

 انتاج تحت التشغيل / من ح  758000

 مراقبة االجور/ الى ح  758000             

 االجور المباشرة –االجور المدفوعة = االجور غير المباشرة 

                          =880000 – 758000 

 دينار  122000=                      

 ت ص غ م الفعلية / من ح  122000

 (غير مباشرة )مراقبة االجور / الى ح  122000          

   

 

  



 ث ص غ م المحملت والفعليت  

 انتاج تحت التشغيل / من ح  1590000

 ت ص غ م المحملة/ الى ح 1590000        

 

 ت ص غ م الفعلية / من ح 1131600 

 مذكورين / الى ح  1131600           

مواد غير ) 400000+  1131600= ت ص غ م الفعلية 

   122000(اجور غير مباشرة ( +  )مباشرة 

                      =1653600 

 

 



 الفرق بين ث ص غ م الفعليت والمحملت 

 ت ص غ م المحملة / من ح  1590000

 ت ص غ م المحملة باقل مما يجب / ح    63600 

 ت ص غ م الفعلية / الى ح  1653600        

 



 مذكورين / من ح

 (A) انتاج تحت التشغيل امر / ح  18400

 (B) انتاج تحت التشغيل امر / ح  18000

 ( C) انتاج تحت التشغيل امر / ح  27200

 ت ص غ م المحملة باقل مما يجب / الى ح  63600       



 

 

 

 

( * 1) الجدول

( /  2)الجدول 

(3)الجدول   

اجمالي ت ص 

 غ م المحملة

(3)  

ت ص غ م 
(2) المحملة  

1 االنحراف  االمر 

18400 1590000 460000 63600 A 

18000 1590000 450000 63600 B 

27200 1590000 680000 63600 C 



 مراقبة مخزون االنتاج التام / من ح  4874000

 مراقبة انتاج تحت التشغيل / الى ح  4874000         

 ( A  , B)اكمال االمرين 

 كلفة البضاعة المباعة / من ح  3018400

 Aمراقبة مخزون االنتاج التام / الى ح  3018400      

 Aبيع االمر 

 



 63680% =  20*  3018400= الربح

 

   63680+  3018400= المبيعات 

           =3082080 

 الصندوق/ من ح  3082080

 المبيعات / الى ح  3082080          



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ......A:.......رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 

 التاري    خ

 االجمالي غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

 رصيد

 
ة  خالل الفتر

 

 

 

 
700000 

 

 
240000 

 

 
460000 

1600000 

 

1400000 

 

 +18400 

 3018500 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ........B:.....رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 

 التاري    خ

 االجمالي غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

 المبلغ معدل التحميل المبلغ رقم بطاقة الوقت  المبلغ المستندرقم 

ة   1838000 450000 288000 1100000 خالل الفتر

 

 +18000 

 1856000 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 

 
 
 

 
 
 

 بطاقة تكلفة االمر

 ........C:.......رقم االمر:.......................                                                  اسم العميل
 :................طبيعة االمر:.....................                                                  عنوان العميل

 :.............اتريخ تسليم العمل:.............      اتريخ اهناء العمل:..................       اتريخ بدء العمل

 

 التاري    خ

 االمجايل غري مباشرة.ص.ت أجور مباشرة مواد مباشرة

رقم  المبلغ المستندرقم 

بطاقة 
 الوقت 

 المبلغ معدل التحميل المبلغ

ة   1610000 680000 230000 700000 خالل الفتر

 

+27200 

 1637200 المجموع 

 االنتاجتكلفة 



 2محاسبت كهفت 

 نظاو تكانيف انمراحم االنتاجيت 

 اعداد 

حسٌن كرٌم دمحم الشمري. د  



 مفهىو نظاو تكانيف انمراحم االنتاجيت

 االساس المحور فان االنتاجٌة المراحل تكالٌف نظام ظل فً اما

 المركز او القسم او المرحلة هو وتجمٌعها التكالٌف تدفق لتتبع

 النشاط االنتاجٌة المراحل تكالٌف نظام وٌناسب , االنتاجً

 وبكمٌات متماثل أي ،  نمطً فٌه االنتاج ٌكون الذي الصناعً

 كل ومستمرة متتابعة مراحل على المنتج تصنٌع وٌمر ، كبٌرة

 طبٌعة حٌث من األخرى المراحل عن مستقلة تكون منها مرحلة

 بأنها Process اإلنتاجٌة المرحلة وصف وٌمكن . اإلنتاج

 الخطوات شان ومن اإلنتاجً النشاط خطوات من خطوة
   على الحصول إلى تؤدي أن مجتمعة



 نحو  جزئً إنجاز بانها المرحلة اعتبار ٌمكن وبالتالً ، النهائً لمنتجا

 ٌتم للمرحلة الجزئً االنجاز ان الى باإلضافة هذا , النهائً الهدف تحقٌق

 ٌنجز وعندما : اإلنتاجً الجهد من لمزٌد التالٌة للمرحلة نقله او ، ترحٌله

 ، اإلنتاجً الجهد من لمزٌد التالٌة للمرحلة ترحٌله ٌتم المرحلة تلك فً

 بنهاٌة أن إذ ، األخٌرة المرحلة إلى تصل أن إلى هكذا العملٌة وتستمر

 تامة بضاعة شكل فً ٌكون الذي النهانً المنتج على نحصل نشاطها

 ومن . للبٌع جاهزة وتصبح التام اإلنتاج مخازن إلى ترحٌلها ٌتم المصنع

 الصناعات ، السكر صناعة فً هو ، النظام هذا تطبٌق على األمثلة
  االلكترونٌة والصناعات ، الغذائٌة الصناعات و الكٌمٌاوٌة



 أخرى مرحلة إلى مرحلة من ٌكون اإلنتاج تدفق أن ، ذلك إلى أضف

 لٌس إنه إال ، المرحلة تلك فً تام أصبح اإلنتاج ذلك أن وٌعنً ، تالٌة

 فً المرور ٌتطلب الزال إذ ، االقتصادٌة الوحدة مستوى على تاما

 إلى ٌصل حتى اإلنتاجً والنشاط الجهد من لمزٌد إضافٌة مراحل

 مستوى على قام بعدها المنتج ٌصبح والتً األخٌرة اإلنتاجٌة المرحلة

 التً الوحدات أما .المرحلة مستوى على فقط ولٌس االقتصادٌة الوحدة

 تلك فً التشغٌل تحت كوحدات فتظل مرحلة كل فً احتٌاجاتها تستوفً

 المراحل عبر اإلنتاج تدفق أن كما متطلباتها تستوفً حتى المرحلة

 لٌتم المراحل من مرحلة ولكل التكالٌف عناصر تدفق ٌتبعه اإلنتاجٌة

 وبٌن التالٌة للمرحلة ٌحول الذي اإلنتاج بٌن تخصٌصها أو ، توزٌعها

  . التشغٌل تحت اإلنتاج



، باإلضافة إلى أن تكالٌف المراحل الوسٌطة تتضمن تكالٌف •

أو المراحل السابقة ؛ وهذا ٌعنً أن ) اإلنتاج التام من المرحلة 

تدفق التكالٌف وتجمٌعها فً نظام التكالٌف على أساس المراحل 

اإلنتاجٌة هو تدفق تراكمً وأن تكلفة إنتاج الوحدة فً أي 

مرحلة إنتاجٌة هً تكلفة تراكمٌة ، بمعنى أنها تتضمن نصٌب 

الوحدة من تكالٌف المراحل السابقة ، باإلضافة إلى نصٌب 

 الوحدة من تكلفة المرحلة الحالٌة

 



 نماذج مراحم انحصنيع

 النموذج هذا ظل فً -: المتتابعة التصنٌع مراحل انموذج -1

 محدد وبترتٌب ومتسلسلة متتابعة تصنٌع بمراحل االنتاج ٌمر

 ٌنتقل ثم التصنٌع من االولى بالمرحلة ٌمر ان البد المنتج ان أي

 المرحلة فً تصنٌعه اكتمل قد ٌكون ان بعد الثانٌة مرحلة الى

 االنتهاء ٌتم حتى وهكذا التالٌة المرحلة الى ٌنتقل ثم ، األولى

 لمخازن ٌحول حٌث الصنع تام منتج وٌصبح تصنٌعه من

 صناعة فً واضحا االنموذج هذا تطبٌق وٌظهر ، التام اإلنتاج
   األدوٌة وصناعة البالستٌكٌة األنابٌب



 األنموذج هذا  بموجب : المستقلة التصنٌع مراحل انموذج .2 

 تتخذ وال ، بعضها عن مستقلة أو منفصلة التصنٌع مراحل تكون

 بمعزل تتم ان ٌمكن مرحلة كل أن أي ، معٌن تتابع او تسلسل

 من المنتج اجزاء تجمٌع ٌتم النهاٌة وفً األخرى المراحل عن

 هذا تطبٌق وٌظهر ، النهائً المنتج لٌظهر المختلفة المراحل

 السٌارات و الحاسوب اجهزة صناعة فً واضحا األنموذج

   وغٌرها

 



 فً االنموذج هذا ٌستخدم المتوازٌة التصنٌع مراحل انموذج -3

 كل ان اذ ، أكثر بإنتاج تقوم التً الصناعٌة االقتصادٌة الوحدات

 ، االخرى المنتجات تصنٌع مراحل عن مراحله فً ٌستقل منتج

 بٌنما ( 1,2,3 ) التصنٌع بمراحل ( س ) المنتج تصنٌع ٌمر فقد

 االمثلة من (4,5,6 ) تصنٌع بمراحل (ص) المنتج تصنٌع ٌمر

   .الغذائٌة الصناعات هو

 



 انمعانجت انمحاسبيت في نظاو تكانيف انمراحم االنتاجيت 

عن صرف المواد المباشرة ألي   -:تكلفة المواد المباشرة 

 -:مرحلة ٌتم تسجٌل القٌد االتً 

 مراقبة انتاج تحت التشغٌل للمرحلة / من ح    

 مراقبة مخازن المواد/ الى ح      

فان التكلفة توزع على جمٌع  -:تكلفة االجور المباشرة  

 -: ٌتم تسجٌل القٌد االتً المراحل االنتاجٌة 

 سمراقبة انتاج تحت التشغٌل للمرحلة / من ح  

 صمراقبة انتاج تحت التشغٌل للمرحلة / من ح 

 االجورمراقبة / الى ح          



 انمعانجت انمحاسبيت في نظاو تكانيف انمراحم االنتاجيت 

   -:التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة 

 (س)انتاج تحت التشغٌل للمرحلة / من ح *** 

 (ص)انتاج تحت التشغٌل للمرحلة / من ح *** 

 مراقبة ت ص غ م المحملة / الى ح ***       

مع مالحظة ان عنصري تكلفة االجور و ت ص غ م قد ٌتم 

استعمالها فً اغلب االحٌان بشكل تدرٌجً فً المراحل 

 االنتاجٌة 

 (س)انتاج تحت التشغٌل للمرحلة / من ح *** 

 (ص)انتاج تحت التشغٌل للمرحلة / من ح *** 

 تكالٌف التشكٌل / الى ح ***         

 



 انمحىل بين انمراحم االنتاجيت 

عند االنتهاء من تصنٌع المنتج فً مرحلة او قسم معٌن ٌتم 

حصر التكالٌف الصناعٌة التً انفقت فً تلك المرحلة او القسم 

وتسمى هذه التكالٌف فً , لٌتم تحمٌلها للمرحلة او القسم التالً 

القسم الذي انتهت فٌه عملٌة الصنع بالتكالٌف المحولة فً حٌن 

ٌطلق علٌها فً القسم او المرحلة المحول الٌها المنتج بالتكالٌف 

 .المستلمة 

 (المستلمة ( )ص)مراقبة انتاج تحت التشغٌل للمرحلة *** 

 (المحولة )( س)مراقبة انتاج تحت التشغٌل للمرحلة ***      

 



 خطىاث تطبيق نظاو تكانيف انمراحم االنتاجيت

 .المرحلة ( الوحدات المادٌة ) تحدٌد االنسٌاب الكمً  -1

 (.المكافئ) احتساب االنتاج المعادل  -2

 .تحدٌد متوسط تكلفة الوحدة المعادلة  -3

 .اعداد ملخص بالتكالٌف التً تم المحاسبة علٌها  -4

 



عدم وجود وحدات انحاج جحث انحشغيم اول او :انحانة االونى 

 اخر انمدة 

  

 : 2018لشهر اذار ( الوحدات )التدفق المادي •

 المدة  صفراول واخر وحدات انتاج تحت التشغٌل •

 وحدة  50وحدات جدٌدة تم البدء بها •

 50وحدات تامة الصنع ومحمولة للمرحلة االنتاجٌة الثانٌة •

 وحدة 

 : 2018تدفق التكالٌف لشهر اذار •

 دٌنار  5000كلفة المواد المباشرة •

 وحدة  8000تكالٌف التشكٌل •



 االنسياب انكمي و حدات االنحاج انمعادل انمكافئ 

 المعادلاالنتاج وحدات 

 2خطوة 
 تدفق الوحدات 

 المادٌة 
 1خطوة 

 التفاصٌل 

تشكٌل تكالٌف  مواد مباشرة 

 انتاج تحت التشغٌل اول المدة  وحدات 0

   وحدات جدٌدة 50

 عنها  اجمالً الوحدات التً سٌتم المحاسبة 50

 (المدخالت)

 وحدات تامة الصنع  50 50 50

 وحدات تحت التشغٌل اخر المدة  0 0 0

 اجمالً الوحدات التً سٌتم المحاسبة عنها  50

 (المخرجات)

 االنتاج المعادل  50 50



 احتساب تكهفت انىحذة انمعادنت ومهخص انتكانيف  

تكالٌف  االجمالً 
 تشكٌل

مواد 
 مباشرة

 التكالٌف

 التكالٌف التً سٌتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغٌل اول المدة  0 0 0

 التكالٌف المضافة خالل الشهر  5000 8000 13000

 (1)االجمالً  5000 8000 13000

 (2)وحدات االنتاج المعادل  50 50

 (3 خطوة) ( 2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   100  160

 التكالٌف التً تمت المحاسبة علٌها 

13000 50 *160 
8000 

50 *100 
5000 

  تكلفة الوحدات تامة الصنع

وحدات انتاج تحت التشغٌل اخر المدة   تكلفة 0=  100* 0 0= 160* 0  

 ( 4خطوة ) االجمالً    5000 8000 13000





 انقيىد 

 مراقبة انتاج تحت التشغٌل للمرحلة االولى / من  ح 5000

 مراقبة مخازن المواد / الى ح  5000    

 

 مراقبة انتاج تحت التشغٌل للمرحلة االولى / من  ح 8000

 تكالٌف التشكٌل مراقبة / الى ح  8000    

 



عدم وجود وحدات جحث انحشغيم اول انمدة: انحانة انثانية   

 : 2018لشهر اذار ( الوحدات )التدفق المادي •

 وحدات انتاج تحت التشغٌل اول المدة  صفر•

 وحدة  100وحدات جدٌدة تم البدء بها •

 وحدة  40( ب)وحدات تامة الصنع ومحمولة للمرحلة االنتاجٌة الثانٌة •

من % 60وحدة بنسبة  60وحدات انتاج تحت التشغٌل اخر المدة •

 تكالٌف التشكٌل 

 : 2018تدفق التكالٌف لشهر اذار •

دٌنار وتضاف المواد فً بداٌة المرحلة  5000كلفة المواد المباشرة •

 .  االنتاجٌة 

 وتضاف بشكل تدرٌجً وحدة  8000تكالٌف التشكٌل •

 



 االنسياب انكمي و حدات االنحاج انمعادل انمكافئ 

تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 
 المادٌة 

 التفاصٌل 

 تكالٌف نسبة 

 تشكٌل
مواد  نسبة

 مباشرة

 انتاج تحت التشغٌل اول المدة  وحدات 0

   وحدات جدٌدة 100

 اجمالً الوحدات التً سٌتم المحاسبة 100

 عنها 

100%  40 100%  وحدات تامة الصنع  40 40 

60%  36 100% وحدات تحت التشغٌل اخر المدة  بنسبة  60 60 

 %60اتمام 

اجمالً الوحدات التً سٌتم المحاسبة  100
 عنها 

 االنتاج المعادل  100 76



 احتساب تكهفت انىحذة انمعادنت ومهخص انتكانيف  

 التكالٌف مواد مباشرة تكالٌف تشكٌل االجمالً 

 التكالٌف التً سٌتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغٌل اول المدة  0 0 0

 التكالٌف المضافة خالل الشهر  5000 8000 13000

 (1)االجمالً  5000 8000 13000

 (2)وحدات االنتاج المعادل  100 76

 ( 2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   50 105.263

 التكالٌف التً تمت المحاسبة علٌها 

6210.5 40 *105.263= 

4210.5 
40  *

50=2000 
  تكلفة الوحدات تامة الصنع

6789.5 36  *105.263  

= 

3789.5 

 60 *50 = 
3000 

وحدات انتاج تحت التشغٌل اخر المدة   تكلفة  

 االجمالً 5000 8000 13000



 2محاسبت كلفت 

 نظام تكاليف المراحل االنتاجيت 

 اعداد 

حسين كريم دمحم الشمري. د  



 طريقة انمحوسط انمرخح : انمدة وخود وحدات جحث انحشغيم اول : انحانة انثانثة 

 : 2018لشهر اذار ( الوحدات )التدفق المادي •

 %40بمستوى اتمام  40وحدات انتاج تحت التشغيل اول المدة  •

 وحدة  100وحدات جديدة تم البدء بها •

 وحدة  60( ب)وحدات تامة الصنع ومحمولة للمرحلة االنتاجية الثانية •

 من تكاليف التشكيل % 50وحدة بنسبة  80وحدات انتاج تحت التشغيل اخر المدة •

 تضاف المواد بداية المرحلة االنتاجية والتشكيل تضاف تدريجيا•

 : 2018تدفق التكاليف لشهر اذار •

 

 مواد مباشرة  تكاليف التشكيل  االجمالي 

دينار  400 750 1150 تكاليف انتاج تحت  
 التشغيل اول المدة 

تكاليف مضافة  1000 1250 2250

للمرحلة خالل 

 الشهر 



 تام  من الجديدة 

وحدات انتاج تحت التشغيل اول المدة فترة 

 سابقة  
من وحدات انت تحت التشغيل اول المدة  تام  

(الفترة الحالية %) 60متمم النسبة   

%50وحدات تحت التشغيل اخر المدة   

 خالل الفترة الحالية  

اضافة 

 المواد 



 االنسياب انكمي و حدات االنحاج انمعادل انمكافئ 

تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 
 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة

 انتاج تحت التشغيل اول المدة  وحدات 40

   وحدات جديدة 100

 اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة 140

 عنها 

100%  60 100%  وحدات تامة الصنع  60 60 

50%  40 100% وحدات تحت التشغيل اخر المدة  بنسبة  80 80 

 %50اتمام 

اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة  140

 عنها 

 االنتاج المعادل  140 100



 احتساب تكلفت الوحذة المعادلت وملخص التكاليف  

 التكاليف مواد مباشرة تكاليف تشكيل االجمالي 

 التكاليف التي سيتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغيل اول المدة  400 750 1150

 التكاليف المضافة خالل الشهر  1000 1250 2250

 (1)االجمالي  1400 2000 3400

 (2)وحدات االنتاج المعادل  140 100

 ( 2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   10 20

 التكاليف التي تمت المحاسبة عليها 

1800 60  *20 

1200 
60  *10 

600 
  تكلفة الوحدات تامة الصنع

1600  40 *20 
800 

80 *10 
800 

وحدات انتاج تحت التشغيل اخر المدة   تكلفة  

 االجمالي 1400 200 3400



طريقة ما يدخم اوال ينحح اوال:وخود وحدات جحث انحشغيم اول انمدة : انحانة انثانثة   

المطلوب اعداد تقرير : بالتطبيق على بيانات المثال السابق 

 .تكاليف المرحلة االولى بتطبيق ما يرد اوال ينتج اوال 



 االنسياب انكمي و حدات االنحاج انمعادل انمكافئ 
تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 

 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة

 انتاج تحت التشغيل اول المدة  وحدات 40

   وحدات جديدة 100

 اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة 140

 عنها 

60%  24 0% انتاج تحت التشغيل / تامة الصنع  وحدات 40 0 
 %(40نسبة االتمام )اول المدة  

100%  20 100% من الوحدات /  وحدات تامة الصنع 20 20 

 الجديدة

50%  40 100% وحدات تحت التشغيل اخر المدة  بنسبة  80 80 

 %50اتمام 

اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة  100 84
 عنها 

 االنتاج المعادل 



 احتساب تكلفت الوحذة المعادلت وملخص التكاليف  
 التكاليف مواد مباشرة تكاليف تشكيل االجمالي 

 التكاليف التي سيتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغيل اول المدة  - - 1150

 التكاليف المضافة خالل الشهر  1000 1250 2250

 (1)االجمالي  1000 1250 3400

 (2)وحدات االنتاج المعادل  100 84

 ( 2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   10 14.88

 التكاليف التي تمت المحاسبة عليها 

فترة سابقة/ انتاج تحت التشغيل اول المدة  تكاليف 400 750 1150  

357 24*14.88=

357 
انتاج تحت التشغيل اول المدة/ تامة  0  

498 20 *14.88 = 

298 
وحدات جديدة / تامة  200= 10*  20  

1395 40  *14.88 =

595 
وحدات انتاج تحت التشغيل اخر المدة   تكلفة 800=  10* 80  

 االجمالي 1400 2000 3400



 2محاسبت كهفت 

 نظاو تكانيف انمراحم االنتاجيت 

 اعداد 

حسين كريم دمحم الشمري. د  



انمحاسبة عن انمرحهة انثانية في ظم نظاو 

 تكانيف انمراحم االنتاجية 



 مثال توضيحي

 تكاليف نظام باستخدام الصناعية الشركات احدى تقوم : مثال

 خالل من (س) الوحيد هاجمنت انتاج في االنتاجية المراحل

 , أ المرحلة بداية في المواد اضافة يتم اذا , (ب ,أ ) مرحلتين

 مستوى االنتاج وصول عند المواد فتضاف ب المرحلة في اما

 كال في تدريجي بشكل التشكيل تكاليف وتنشا . %70 اتمام

  ب للمرحلة يحول أ المرحلة في االنتاج اتمام وعند . المرحلتين

 علما , التام االنتاج مخازن الى يحول ب المرحلة في وبإتمامه ,

 البيانات يلي وفيما . المرجح المتوسط طريقة تستخدم الشركة ان
   الثاني كانون شهر عن بالمرحلتين المتعلقة



 تحت التشغيل اخر المدة المرحلة االولى  

 تحت التشغيل اخر المدة المرحلة الثانية 



 معهوماث متعهقت بانمثال 

 المرحلة أ المرحلة ب

تامة % 80ب, وحدة  2000

بالنسبة لتكاليف التشكيل تكلفتها 

تكاليف المرحلة السابقة : كما يلي 

دينار 91800  

دينار 12000مواد مباشرة   

دينار 38400تكاليف تشكيل   

تامة  %60ب, وحدة  6000

بالنسبة لتكاليف التشكيل تكلفتها 

:كما يلي   

دينار 72000مواد مباشرة   

دينار 45900تكاليف تشكيل   

وحدات انتاج تحت التشغيل اول 

 المدة 

وحدة 18000 وحدة 16000   وحدات تم البدء بها خالل الشهر  

%50وحدة تامة بنسبة  8000  
 

%75وحدة تامة بنسبة  4000 اخر   وحدات انتاج تحت التشغيل  
 المدة

دينار 60000 دينار 192000  مواد مباشرة/ تكاليف مضافة    

دينار 259200 دينار 225000  تكاليف التشكيل /تكاليف مضافة    



 االنسياب انكمي و حدات االنتاج انمعادل انمكافئ 

تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 
 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة

 انتاج تحت التشغيل اول المدة  وحدات 6000

   وحدات جديدة 16000

 اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة 22000

 عنها 

100%  18000 100%  وحدات تامة الصنع  18000 18000 

75%  3000 100% وحدات تحت التشغيل اخر المدة  بنسبة  4000 4000 

 %75اتمام 

اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة  22000

 عنها 

 االنتاج المعادل  22000 21000



 احتساب تكهفت انوحذة انمعادنت ومهخص انتكانيف  

 التكاليف مواد مباشرة تكاليف تشكيل االجمالي 

 التكاليف التي سيتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغيل اول المدة  72000 45900 117900

 التكاليف المضافة خالل الشهر  192000 225000 417000

 (1)االجمالي  264000 270900 534900

 (2)وحدات االنتاج المعادل  22000 21000

 ( 2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   12 12.90

 التكاليف التي تمت المحاسبة عليها 

448200 18000  *

12.90= 

232200 

18000  *12 = 

216000 
  تكلفة الوحدات تامة الصنع

86700 3000  *12.90  

=38700 

4000 *12  

=48000 
وحدات انتاج تحت التشغيل اخر المدة   تكلفة  

 االجمالي 264000 270900 534900



  

 

(ب)المرحلة الثانية    



 االنسياب انكمي و حدات االنتاج انمعادل انمكافئ 

تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 
 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة
تكاليف  النسبة 

 المستلمة

انتاج تحت التشغيل  وحدات 2000

 اول المدة 

   وحدات جديدة 18000

اجمالي الوحدات التي سيتم  20000
 عنها  المحاسبة

100%  12000 100

% 
12000 100%  وحدات تامة الصنع  12000 12000 

50%  4000 0%  0 100% وحدات تحت التشغيل اخر  8000 8000 
 %50المدة  بنسبة اتمام 

اجمالي الوحدات التي سيتم  20000

 المحاسبة عنها 

 االنتاج المعادل  20000 12000 16000



 احتساب تكهفت انوحذة انمعادنت ومهخص انتكانيف  

تكاليف  االجمالي 
 تشكيل

مواد 
 مباشرة

تكاليف 
 المستلمة

 التكاليف

 التكاليف التي سيتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغيل اول المدة  91800 12000 38400 142200

 التكاليف المضافة خالل الشهر  448200 60000 259200 767400

 (1)االجمالي  540000 72000 297600 909600

 (2)وحدات االنتاج المعادل  20000 12000 16000

 ( 2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   27 6 18.6

 التكاليف التي تمت المحاسبة عليها 

619200 12000  *

18.6   =

223200 

12000  *6 

=72000 
12000  *

27   =

324000 

  تكلفة الوحدات تامة الصنع

290400 4000  *18.6 

 =74400 
0 8000  *27 

 =216000 
وحدات انتاج تحت التشغيل اخر المدة   تكلفة  

 االجمالي 540000 72000 297600 909600



 2محاسبت كهفت 

 نظاو تكانيف انمراحم االنتاجيت 

 اعداد 

حسٌن كرٌم دمحم الشمري. د  



 انمعانجت انمحاسبيت نهوحذاث انتانفت وانمفقودة 
  -:فحريا الهحجات التالفة والمفقهدة ومدتهيات طبيعة  1
  فاقج أو ( Spoilage تمف وجهد انتاجية عممية أي يخافق ان البج 

Waste ) ) بعض تكهن  فقج . ترنيعيا اثناء الهحجات بعض في 
 لمعاييخ مدتهفية وغيخ الالزمة لممهاصفات مظابقتيا لعجم تالفة الهحجات
 مممهسة مادية صهرة أي تممك ال التي و مفقهدة تكهن  وقج ، الجهدة
 تكاليف وتتمثل . وغيخىا واالنكماش كالتبخخ معينة عخوؼ نتيجة وتحجث

 لغاية الوحدات هذه عمى انفق ما بإجمالي المفقودة أو التالفة الوحدات
 الهحجات تحجيج حيث من اما . االنتاجية العممية عن وعزلها اكتشافها
 الهحجات عمى الفحص اجخاء طخيق عن ذلك يتم فقج ، المفقهدة أو التالفة
 اقترادية وحجة من يختمف الحال بظبيعة وىه الترنيع عمميات اثناء
 اربع ىنالك ، الرجد ىحا وفي ، منيا لكل النذاط طبيعة باختالؼ ألخخى 

 : وكاالتي لمفحص مدتهيات



 مستوياث انفحص

 لتحجيج الفحص ىحا يكهن  ما عادة : المخحمة بجاية في الهحجات فحص . ا
 التي الرناعات في خاصة االنتاجية المخحمة بجاية في المفقهدة الهحجات
 ، الرنع عممية بجاية في االنكماش او لمتظايخ معخضا االنتاج فييا يكهن 
 من صفخ ىه التالفة وخاصة الهحجات ىحه اتمام مدتهى  أن اإلشارة مع

 . التكاليف عناصخ جميع
  لمهحجات المدتمخة بالمتابعة ويتمثل : باستمخار الهحجات فحص . ب 

 لحلك % 100 - % 0 بين الفحص من النهع ىحا ويقع ، التذغيل تحت
 تكاليف من % 50 التالفة الهحجات مدتهى  يكهن  أن االتفاؽ جخى  فقج

 بجاية في انو وىل استخجاميا بظبيعة تختبط المهاد أن حيث من التذكيل
 . مدتهى  أي في أو نيايتيا أو العممية

 



 مستوياث انفحص

فػػػي ىػػػحه الحالػػػة يػػػتم فحػػػص : فحػػػص الهحػػػجات عنػػػج مدػػػتهى معػػػين . ت . 
اتمػػام معػػين تفحػػص عنػػجه لتحجيػػج فيمػػا اذا مدػػتهى الهحػػجات عنػػج وصػػهليا 

كانػػت جيػػجة ام تالفػػػة ، وىػػحا المدػػػتهى يكػػهن محػػجد حدػػػ  طبيعػػة العمميػػػة 
كمػػا انػػو . االنتاجيػػة بحيػػث ال يمكػػن أن تتمػػف الهحػػجات بعػػج ىػػحا المدػػتهى 

في ىحا النهع من الفحص يكهن مدػتهى االتمػام ىػه نفدػو مدػتهى الفحػص 
بالندػػبة لتكػػاليف التذػػكيل وامػػا مػػن حيػػث المػػهاد فيػػحا يعتمػػج عمػػى الكي يػػة 

 . التي يتم فييا صخفيا واستعماليا في االنتاج 
فحػص الهحػػجات فػي نيايػػة المخحمػة يػػتم فحػص الهحػػجات عنػج اتماميػػا . ث 

داخػػل المخحمػػة التحجيػػج فيمػػا اذا كانػػت جيػػجة ام تالفػػة ، وفػػي ىػػحا النػػهع مػػن 
مػػن جميػع عناصػػخ  100% الفحػص يكػهن مدػػتهى اتمػام الهحػػجات التالفػة 

 التكاليف



انواع انوحذاث انتانفت او انمفقودة  -2  

  : وكاالتي نهعين عمى المفقهدة او التالفة الهحجات أن
 الحي الفقج أو التمف وىه : ( الظبيعي او ) بو المدمهح الفقج او التمف . أ

 العممية مدتمدمات من ويكهن  مقجما الند  او المعجالت لو تهضع
 وتكمفتو طبيعي يعج وبحلك بجونو التذغيل اتمام يمكن ال أي االنتاجية
 الدب  يعهد وىحا الدميمة أو الجيجة لمهحجات اإلنتاج تكمفة من جدء تكهن 
 تكهن  ما عادة الظبيعي بو المدمهح التمف وحجات احتداب عممية ان

 ناحية من اما . الجيجة او الدميمة التامة الهحجات عجد من مئهية كندبة
 : االتية المعادلة وفق تكهن  احتدابيا فعممية ( الجيجة ) الدميمة الهحجات

 



 انواع انوحذاث انتانفت او انمفقودة  -2

 التي المجة اول التذغيل تحت انتاج وحجات = ( الجيجة ) الدميمة الهحجات
 الهحجات من التام االنتاج وحجات + الفحص مدتهى  تتعجى او تعبخ لم

 وتعجت وصمت التي المجة اخخ التذغيل تحت انتاج وحجات + الجيجة
 .الفحص مدتهى 

 ىحا يمثل : ( الظبيعي غيخ او ) بو المدمهح غيخ الفقج او التمف  -ب 
 أما يمثل وىه ، بيا المدمهح الندبة او المعجل عن الديادة الفقج او التمف
 المدتخجمة المهاد مظابقة عجم او المخحمة داخل االداء كفاءة عجم حالة

 الفقج أو التمف ىحا تكمفة فان وبحلك االنتاجية لمعممية المظمهبة لممهاصفات
   . والخدائخ االرباح حداب في تغمق کخدارة تعج



 مثال

 للمرحلة الصناعٌة االبداع شركة تخص االتٌة البٌانات : مثال

 : األولى االنتاجٌة

 : 2018 آذار لشهر الوحدات المادي التدفق . اوال 

 بمستوى وحدة 50 المدة أول التشغٌل تحت انتاج وحدات .1 

  40 % . اتمام

 . وحدة 100 بها البدء تم جدٌدة وحدات .2

 80 الثانٌة االنتاجٌة للمرحلة ومحولة الصنع تامة وحدات .3 

  . وحدة

 50 بنسبة تامة وحدة 60 المدة اخر التشغٌل تحت وحدات .4
 . التشكٌل تكالٌف من %



 معهوماث متعهقت بانمثال 

التشكٌل  تكالٌف  مواد  

دٌنار  400 دٌنار 750 انتاج تحت التشغٌل اول المدة تكالٌف     

 تكالٌف مضافة للمرحلة خالل الشهر الحالً  1000 1250

 االجمالً  1400 2000

معلومات اخرى : ثالثا   

.تضاف المواد بداٌة المرحلة االنتاجٌة وتضاف تكالٌف التشكٌل تدرٌجٌا  -1  

من الوحدات الجٌدة والفحص ٌكون باستمرار % 5تمثل وحدات التلف الطبٌعً ما نسبته   -2  

اعداد تقرٌر تكالٌف المرحلة االولى اذا علمت ان الشركة تطبق ما ٌرد اوال ٌنتج اوال :  المطلوب  
 .للمحاسبة عن مخزون وحدات  انتاج تحت التشغٌل 



 االنسياب الكمي و حدات االنتاج المعادل المكافئ 
تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 

 المادٌة 

 التفاصٌل 

 تكالٌف نسبة 

 تشكٌل
مواد  نسبة

 مباشرة

 %(40) انتاج تحت التشغٌل اول المدة  وحدات 50

   وحدات جدٌدة 100

 /  عنها   اجمالً الوحدات التً سٌتم المحاسبة 150

60%  30 0%  التشغٌل اول المدة من تحت/  وحدات تامة  50 0 

100%  30 100%  الجدٌدة / وحدات تامة  30 30 

50%  30 100% اتمام وحدات تحت التشغٌل اخر المدة  بنسبة  60 60 

(50)% 

50%  3.5 100%  %(50)وحدات التلف الطبٌعً  7 7 

50%  1.5 100%  %(50) وحدات التلف غٌر الطبٌعً 3 3 

 /  اجمالً الوحدات التً سٌتم المحاسبة عنها   150

 االنتاج المعادل  100 95



 احتساب تكهفت انوحذة انمعادنت ومهخص انتكانيف  

 التكالٌف مواد مباشرة تكالٌف تشكٌل االجمالً 

 التكالٌف التً سٌتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغٌل اول المدة  - - 1150

 التكالٌف المضافة خالل الشهر  1000 1250 2250

 (1)االجمالً  1000 1250 3400

 (2)وحدات االنتاج المعادل  100 95

 (  2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   10 13.158

 التكالٌف التً تمت المحاسبة علٌها 

  تكلفة الفترة السابقة 400 750 1150

394.74 30  *13.158 

394.74 

اول المدة انتاج تحت التشغٌل/ تكلفة الفترة الحالٌة  -  

694.74 30  *13.158 

 =394.74 
الجدٌدة / تكلفة الفترة الحالٌة  300=  10*  30  

مجموع تكلفة الوحدات التامة الصنع قبل اضافة تكلفة التلف  700 1539.48 2239.48

 الطبٌعً 

  تكلفة التلف الطبٌعً 66.3143

 مجموع تكلفة الوحدات التامة بعد اضافة تكلفة التلف الطبٌعً  2305.8



تكمهت   / مهخص انتكانيف   

 التكالٌف مواد مباشرة تكالٌف تشكٌل االجمالً 

994.74 30  *13.158 = 

394.74 
60  *10 = 

600 
 تكلفة وحدات تحت التشغٌل اخر المدة 

 نصٌبها من كلفة التلف الطبٌعً  49.74

 انتاج تحت التشغٌل اخر المدة  اجمالً كلفة 1044.48

 غٌر الطبٌعً  تكلفة التلف 49.74

 االجمالً  3400



 مالحظاث 

وحجات انتاج تحت التذغيل  ( =الجٌدة ) احتساب الوحدات السلٌمة 
وحجات االنتاج التام + اول المجة التي لم تعبخ او تتعجى مدتهى الفحص 

وحجات انتاج تحت التذغيل اخخ المجة التي + من الهحجات الجيجة 
 .وصمت وتعجت مدتهى الفحص

   60+ 30+  50( = الجيجة )وحجات الدميمة   
 وحجة 140=                            

 وحجة  7% = 5* وحجة  140= وحجات التمف الظبيعي     
 تمف ط  7 –تمف كمي  10=  وحجات التمف غ ط        

 وحجة  3=                           



 احتساب كهفت انتهف انطبيعي 

*  3.5( + )دٌنار  10* وحدة  7= )كلفة التلف الطبٌعً 

 دٌنار  116.05(    = 13.158

 وحدات االنتاج السلٌم 

 66.3143( =  140/  80*)  116.05= التام  

 49.74( =  140/  60* )  116.05= تحت التشغٌل  

 1.5( + ) دٌنار  10* وحدة  3= )تكلفة التلف غٌر الطبٌعً 

 *13.158 = )49.74 



تحت التشغٌل اول المدة  انتاج  100%  

%50انتاج تحت التشغٌل اخر المدة   

 الفحص 



 2محاسبت كلفت 

 نظام تكاليف المراحل االنتاجيت 

 اعداد 

حسين كريم دمحم الشمري. د  





انمكافئاالنسياب انكمي و حدات االنتاج انمعادل   

 طريقة متوسط انمرجح  

تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 
 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة

 انتاج تحت التشغيل اول المدة  وحدات 6000

   وحدات جديدة 21000

 اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة 27000

 مدخالت / عنها  

100%  17000 100%  وحدات تامة الصنع  17000 17000 

5%  500 10% وحدات تحت التشغيل اخر المدة  بنسبة  10000 1000 

 اتمام

اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة  27000

 مخرجات / عنها  

17500 18000 
 

 االنتاج المعادل 



انمكافئاالنسياب انكمي و حدات االنتاج انمعادل   

FIFO  
تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 

 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة

 انتاج تحت التشغيل اول المدة  وحدات 6000

   وحدات جديدة 21000

 اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة 27000

 عنها 

انتاج تحت التشغيل / تامة الصنع  وحدات 6000 4200 70% 3600 60%

 المدةاول 

من الوحدات /  وحدات تامة الصنع 11000 11000 100% 11000 100%

 الجديدة

وحدات تحت التشغيل اخر المدة  بنسبة  10000 1000 10% 500 5%

 اتمام

اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة  27000

 عنها 

 االنتاج المعادل  16200 15100







انمكافئاالنسياب انكمي و حدات االنتاج انمعادل   

 طريقة متوسط انمرجح  

تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 
 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة

 انتاج تحت التشغيل اول المدة  وحدات 5000

   وحدات جديدة 45000

 اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة 50000

 مدخالت / عنها  

 وحدات تامة الصنع  40000 40000 100% 40000 100%

وحدات تحت التشغيل اخر المدة  بنسبة  10000 10000 100% 6000 60%

 %60 اتمام

اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة  50000

 مخرجات / عنها  

 االنتاج المعادل  50000 46000



 احتساب تكلفت الوحذة المعادلت وملخص التكاليف  

 التكاليف مواد مباشرة تكاليف تشكيل االجمالي 

 التكاليف التي سيتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغيل اول المدة  50000 50000 100000

 التكاليف المضافة خالل الشهر  450000 525000 975000

 (1)االجمالي  500000 575000 1075000

 (2)وحدات االنتاج المعادل  50000 46000

 ( 2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   10 12.5

 التكاليف التي تمت المحاسبة عليها 

900000 40000 *12.5 

500000 
40000   *10   

400000 
  تكلفة الوحدات تامة الصنع

175000 6000  *12.5 

75000 

10000  *10 

100000 
وحدات انتاج تحت التشغيل اخر المدة   تكلفة  

 االجمالي 500000 575000 1075000



تحت التشغيل  مراقبة انتاج  

 100000 رصيد اول المدة  900000 انتاج تام 

 450000 مواد 

 420000 اجور

 105000 ت ص غ م  175000 رصيد اخر المدة 

 1075000 االجمالي 1075000 االجمالي









انمكافئاالنسياب انكمي و حدات االنتاج انمعادل   

3سؤال / طريقة متوسط انمرجح  حم   

تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 
 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة

 انتاج تحت التشغيل اول المدة  وحدات 0

   وحدات جديدة 150000

 اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة 150000

 مدخالت / عنها  

100%  112500 100%  وحدات تامة الصنع  112500 112500 

50%  18250 100% وحدات تحت التشغيل اخر المدة  بنسبة  37500 37500 

 %50  اتمام

اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة  150000

 مخرجات / عنها  

 االنتاج المعادل  150000 131250



 احتساب تكلفت الوحذة المعادلت وملخص التكاليف  

 التكاليف مواد مباشرة تكاليف تشكيل االجمالي 

 التكاليف التي سيتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغيل اول المدة  0 0 0

 التكاليف المضافة خالل الشهر  90000 262500 352500

 (1)االجمالي  90000 262500 352500

 (2)وحدات االنتاج المعادل  150000 131250

 ( 2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   0.6 2

 التكاليف التي تمت المحاسبة عليها 

292500 112500*2 

225000 
112500 *0.6 

67500 
  تكلفة الوحدات تامة الصنع

59000 18250*2 

36500 

37500 *0.6 
22500 

وحدات انتاج تحت التشغيل اخر المدة   تكلفة  

 االجمالي 90000 262500 352500



 المرحلت الثانيت 



 االنسياب انكمي و حدات االنتاج انمعادل انمكافئ 

تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 
 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة
تكاليف  النسبة 

 المستلمة

انتاج تحت التشغيل اول  وحدات 0

 المدة 

   وحدات جديدة 112500

اجمالي الوحدات التي سيتم  112500
 عنها  المحاسبة

100%  90000 100

% 
90000 100

% 
 وحدات تامة الصنع  90000 90000

40%  9000 80%  18000 100

% 
وحدات تحت التشغيل اخر المدة   22500 22500

 40مواد و% 80بنسبة اتمام 

 تشكيل 

اجمالي الوحدات التي سيتم  112500
 المحاسبة عنها 

 االنتاج المعادل  112500 108000 99000



 احتساب تكلفت الوحذة المعادلت وملخص التكاليف  

تكاليف  االجمالي 
 تشكيل

مواد 
 مباشرة

تكاليف 
 المستلمة

 التكاليف

 التكاليف التي سيتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغيل اول المدة  0 0 0 0

 التكاليف المضافة خالل الشهر  292500 16200 178200 486900

 (1)االجمالي  292500 16200 178200 486900

 (2)وحدات االنتاج المعادل  112500 108000 99000

 ( 2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   2.6 0.15 1.8

409500 90000  *1.8 

162000 
90000  *

0.15 = 

13500 

90000  *

2.6 = 

234000 

  تكلفة الوحدات تامة الصنع

77400 9000  *1.8 

16200 
18000  *

0.15 = 

2700 

22500  *

2.6 

58500 

وحدات انتاج تحت التشغيل اخر المدة   تكلفة  

 االجمالي 292500 16200 178200 486900



 مالحظت

اما حسب منطوق السؤال , تم احتساب تكاليف كل المرحلة 

يكون الحل فقط بالمواد وتكاليف التشكيل بدون التكاليف 
 .المستلمة 



 انمكافئاالنسياب انكمي و حدات االنتاج انمعادل 

 4حم انسؤال / طريقة متوسط انمرجح  

تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 
 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة

 انتاج تحت التشغيل اول المدة  وحدات 5000

   وحدات جديدة 15000

 اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة 20000

 مدخالت / عنها  

100%  12500 100%  وحدات تامة الصنع  12500 12500 

60%  4500 100% وحدات تحت التشغيل اخر المدة  بنسبة  7500 7500 

 اتمام

اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة  20000

 مخرجات / عنها  

 االنتاج المعادل  20000 17000



 احتساب تكلفت الوحذة المعادلت وملخص التكاليف  

 التكاليف مواد مباشرة تكاليف تشكيل االجمالي 

 التكاليف التي سيتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغيل اول المدة  5250 6250 11500

 التكاليف المضافة خالل الشهر  15150 57500 72650

 (1)االجمالي  20400 63750 84150

 (2)وحدات االنتاج المعادل  20000 17000

 ( 2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   1.02 3.75

 التكاليف التي تمت المحاسبة عليها 

59625 12500  *3.75 

46875 
12500  *1.02 

12750 
  تكلفة الوحدات تامة الصنع

24525 4500  *3.75 

16875 

7500  *1.02 
7650 

وحدات انتاج تحت التشغيل اخر المدة   تكلفة  

 االجمالي 20400 63750 84150



 2محاسبت كلفت 

 نظام تكاليف المراحل االنتاجيت 

 اعداد 

حسين كريم دمحم الشمري. د  







 االنسياب الكمي و حدات االنتاج المعادل المكافئ 
تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 

 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
 مواد مباشرة نسبة

 %(05(انتاج تحت التشغيل اول المدة   وحدات 500

   وحدات جديدة 600

 /  عنها   اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة 1100

50%  250 0%  التشغيل اول المدة من تحت/ وحدات تامة   500 0 

100%  200 100%  الجديدة / وحدات تامة  200 200 

70%  245 100% وحدات تحت التشغيل اخر المدة  بنسبة اتمام  350 350 

(70)% 

50%  5.5 100%  %(50)وحدات التلف الطبيعي  11 11 

50%  19.5 100%  %(50) وحدات التلف غير الطبيعي 39 39 

 /  اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة عنها   1100

 االنتاج المعادل  600 720



 احتساب تكلفت الوحذة المعادلت وملخص التكاليف  

 التكاليف مواد مباشرة تكاليف تشكيل االجمالي 

 التكاليف التي سيتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغيل اول المدة  - - 5760

 التكاليف المضافة خالل الشهر  8000 5000 13000

 (1)االجمالي  8000 5000 18760

 (2)وحدات االنتاج المعادل  600 720

 (  2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   13.333 6.944

 التكاليف التي تمت المحاسبة عليها 

  تكلفة الفترة السابقة 5760

1736 250  *6.944   

1736 

اول المدة انتاج تحت التشغيل/ تكلفة الفترة الحالية  13.333*  0  

4055.55 200  *6.944 

1388.88 
200 *13.333  

2666.7 
الجديدة / تكلفة الفترة الحالية   

مجموع تكلفة الوحدات التامة الصنع قبل اضافة تكلفة التلف  11551.55

 الطبيعي 

  تكلفة التلف الطبيعي 67.2

 مجموع تكلفة الوحدات التامة بعد اضافة تكلفة التلف الطبيعي  11618.75



تكملت   / ملخص التكاليف   

 التكاليف مواد مباشرة تكاليف تشكيل االجمالي 

6368 245 *6.944 

1701 
350 *13.333 

4667 
 تكلفة وحدات تحت التشغيل اخر المدة 

 نصيبها من كلفة التلف الطبيعي  118

 انتاج تحت التشغيل اخر المدة  اجمالي كلفة 6486

 غير الطبيعي  تكلفة التلف 655.4

 االجمالي  18760



 احتساب وحذاث التلف

 وحدة  50=  1050 – 1100= التلف الكلي 

وحدات انتاج تحت التشغيل اول المدة    =وحدات االنتاج السليم 

وحدات االنتاج التام  + التي لم تعبر او تتعدى مستوى الفحص 

وحدات انتاج تحت التشغيل التي وصلت + الوحدات الجديدة 

 .وتعدت مستوى الفحص 

 550=350+  200+  0=وحدات االنتاج السليم 

 11% = 2*  550= التلف الطبيعي 

  39=  11 – 50= التلف غير الطبيعي 

 



 احتساب كلفت التلف 

 184.87(=  6.944*   5.5( + )13.333*  11= )كلفة التلف الطبيعي 

 67.2=  550/  200*  184.87= حصة التام من التلف الطبيعي 

 118=  550/  350*  184.87= حصة انتاج تحت التشغيل من التلف الطبيعي 

 

 655.4( =  6.944*  19.5( + ) 13.333*  39= )تكلفة التلف غير الطبيعي 
 

 







 االنسياب الكمي و حدات االنتاج المعادل المكافئ 
تدفق  وحدات االنتاج المعادل

الوحدات 

 المادية 

 التفاصيل 

 تكاليف نسبة 

 تشكيل
مواد  نسبة

 مباشرة

 %(40)انتاج تحت التشغيل اول المدة   وحدات 1000

   وحدات جديدة 11000

 /  عنها   اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة 12000

60%  600 0%  التشغيل اول المدة من تحت/ وحدات تامة   1000 0 

100%  8800 100%  الجديدة / وحدات تامة  8800 8800 

60%  900 100% وحدات تحت التشغيل اخر المدة  بنسبة اتمام  1500 1500 
(60)% 

100%  467 100%  وحدات التلف الطبيعي  467 467 

100%  233 100%    وحدات التلف غير الطبيعي 233 233 

 /  اجمالي الوحدات التي سيتم المحاسبة عنها   12000

 االنتاج المعادل  11000 11000



 احتساب تكلفت الوحذة المعادلت وملخص التكاليف  

 التكاليف مواد مباشرة تكاليف تشكيل االجمالي 

 التكاليف التي سيتم المحاسبة عنها 

 تكلفة انتاج تحت التشغيل اول المدة  - - 4690

 التكاليف المضافة خالل الشهر  33000 33000 66000

 (1)االجمالي  33000 33000 70690

 (2)وحدات االنتاج المعادل  11000 11000

 (  2( / )1)كلفة الوحدة المعادلة   3 3

 التكاليف التي تمت المحاسبة عليها 

  تكلفة الفترة السابقة - - 4690

1800 600  *3 

1800 

اول المدة انتاج تحت التشغيل/ تكلفة الفترة الحالية  3* 0  

52800 8800 *3 

26400 
8800  *3 

26400 
الجديدة / تكلفة الفترة الحالية   

مجموع تكلفة الوحدات التامة الصنع قبل اضافة تكلفة التلف  59290

 الطبيعي 

  تكلفة التلف الطبيعي 2802

 مجموع تكلفة الوحدات التامة بعد اضافة تكلفة التلف الطبيعي  62092



تكملت   / ملخص التكاليف   

 التكاليف مواد مباشرة تكاليف تشكيل االجمالي 

7200 900 *3 

2700 
1500  *3 

4500 
 تكلفة وحدات تحت التشغيل اخر المدة 

 نصيبها من كلفة التلف الطبيعي  0

 انتاج تحت التشغيل اخر المدة  اجمالي كلفة 7200

 غير الطبيعي  تكلفة التلف 1398

 االجمالي  70690



 احتساب وحذاث التلف
 وحدة  700= التلف الكلي 

وحدات انتاج تحت التشغيل اول المدة    =وحدات االنتاج السليم 

وحدات االنتاج التام  + التي لم تعبر او تتعدى مستوى الفحص 

وحدات انتاج تحت التشغيل التي وصلت + من الوحدات الجديدة 

 .وتعدت مستوى الفحص 

 9800=  0+  8800+ 1000= وحدات االنتاج السليم 

 467= 21/ 1*  9800= التلف الطبيعي 

 233=  467 -700= التلف غير الطبيعي 

 



 احتساب كلفت التلف

 2802( =  3* 467( + ) 3*  467= )كلفة التلف الطبيعي 

 2802= حصة التام من التلف الطبيعي  

 0=حصة انتاج تحت التشغيل من التلف الطبيعي 
 1398( =  3* 233( + ) 3*  233= )تكلفة التلف غير الطبيعي 

 



 2محاسبت كهفت 

 طرق تحديد وتجميع انتكانيف

 اعداد 

حسين كريم دمحم الشمري. د  
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 قائمت انتكانيف عهى اساس انتكهفت انكهيت 

50000 (100000  *0.500)              

30000 (100000  *0.300)              

      ف                   80000

20000 (100000  *0.200)                

     ع            50000

      ف        150000

            ف      ج      0

           

    ف       ج  150000

   ف      ج              (0)

           

           ف       ج 150000



   ف       ج        150000

    ف      ج                0

    ف     ض                  150000

(30000)      ج                   ف  (1.5*   20000) 

    ف     ض             120000

16000 (80000  *0.200)                             

40000                         

56000                   

      ف          176000



 مالحظاث 

  20000)            ف       ج                        •

 *1.5   ) 

   100000/  150000            ف                •

 



 قائمت اندخم 

240000 (3  *80000)                  

   ف     ض             120000

          ح  120000

16000                             

40000                             

56000                                     

64000                 



 قائمت انتكانيف عهى اساس انتكهفت انمتغيرة  

50000 (100000  *0.500)              

30000 (100000  *0.300)              

      ف                   80000

20000 (100000  *0.200)                

 (        )      ف        100000

            ف      ج      0

           

    ف       ج            100000

   ف      ج              (0)

           

           ف       ج 100000

         



   ف       ج                  100000

    ف      ج                0

   ف     ض                  100000

           

(20000)      ج                   ف  ( 1*   20000) 

    ف     ض             80000

16000 (80000  *0.200)                             

      ف                    96000



 قائمت اندخم 

240000 (3  *80000)                  

   ف     ض                       80000

ه  ش      ه           160000  

16000                             

 ه  ش      ه    144000

                

(50000)                       

(40000)                       

54000                 



 مالحظاث 

  20000)            ف       ج                        •

*1 ) 

   100000/  100000            ف                •

 



بطريقتي انكهيت وانمتغيرة / مثال واجب   
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