
 6- 15تمرین 
 ) صرف المواد:1(

من مذكورین               

   حـ/ مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (أ) 20 000

   حـ/ مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (ب) 30 000

   حـ/ مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (ج) 30 000

   إلى حـ/ مراقبة المواد 80 000       

 ) صرف األجور:2(

من مذكورین  

   حـ/ مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (أ) 30 000

   حـ/ مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (ب) 30 000

   حـ/ مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (ج) 30 000

    إلى حـ/ مراقبة األجور90 000       

 ) صرف المصاریف الصناعیة غیر المباشرة:3(

من مذكورین               

   حـ/ مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (أ) 25 000

   حـ/ مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (ب) 30 000

   حـ/ مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (ج) 25 000

    إلى حـ/ مصاریف صناعیة غیر مباشرة80 000       

 ) انتقال الوحدات تحت التشغیل من مرحلة (أ) إلى (ب)4(

)8000x50+(%000 20+000 30+000 25 =000 79 لایر 

    من حـ/مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (ب) 79 000

     إلى حـ/مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (أ) 79 000      

 

 ) انتقال الوحدات تحت التشغیل من مرحلة (ب) إلى (ج)5(

 (معطى)    من حـ/مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (ج) 140 000



   إلى حـ/مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (ب) 140 000      

 ) انتقال الوحدات التامة من مرحلة (ج) إلى النتاج التام6(

 (معطى)    من   حـ/مراقبة االنتاج التام 160 000

  إلى حـ/مراقبة إنتاج تحت التشغیل – مرحلة (ج) 160 000      

 ) بیع اإلنتاج التام:7(

 (معطى)   من حـ/ مراقبة اإلنتاج المباع180 000

     إلى حـ/مراقبة اإلنتاج التام180 000      

  7-15تمرین 
 المرحلة (أ):

تحدید الوحدات المتجانسة:  )۱(

وحدات 
 متجانسة 

الل 5مستوى اإلتمام خ
 الفترة

 بیان  عدد الوحدات 

 وحدات تحت التشغیل أول الفترة وانتھت خالل الفترة  4000  50% 2000

8000  %100  12000-4000 
=8000 

وحدات جدیدة بدأت خالل الفترة و انتھت خالل 
 الفترة 

=عدد الوحدات التامة – الوحدات تحت التشغیل أول 
 الفترة 

 وحدات تحت التشغیل آخر الفترة  8000  60%  4800
بدأت خالل الفترة وال تزال تحت التشغیل آخر الفترة 

 . 

 إجمالي عدد الوحدات المتجانسة   وحدة14800                                                     

 

 ) تقریر التكالیف:2(

 لایر 168 000= 58 000+60 000+50 000إجمالي التكالیف خالل الفترة= 

 لایر/وحدة 11.35= / 14 800 168 000متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة = 

                                                      

 إذاً : 

 لایر 4000x50 (%x 11.35 = 700 22(تكلفة وحدات أول المدة= 



 لایر x 11.35 =200 136 12 000تكلفة وحدات تامة ومحولة= 

 لایر 800x60 (%x 11.35 =480 54(تكلفة وحدات تحت التشغیل آخر المدة= 

 

 

 ):ب(المرحلة 

 تحدید الوحدات المتجانسة: )۱(

وحدات 
 متجانسة 

 بیان  عدد الوحدات  مستوى اإلتمام خالل الفترة 

 وحدات تحت التشغیل أول الفترة وانتھت خالل الفترة  6000   60% 3600

4000  %100  10000-6000 
= 4000 

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

 الفترة 

 وحدات تحت التشغیل آخر الفترة  6000  50%  3000
 بدأت خالل الفترة وال تزال تحت التشغیل آخر الفترة . 

 إجمالي عدد الوحدات المتجانسة   وحدة10600                                                     

 

 

 ) تقریر التكالیف:2( .

 لایر 130 000= 40 000+50 000+40 000إجمالي التكالیف خالل الفترة= 

 لایر/وحدة 12,26= 10 600/  130 000متوسط تكلفة الوحدة المتجانسة = 

                                                      

 : إذاً 

 لایر 6000x 11.35)+(6000x40%x12.26 = (524 97(تكلفة وحدات أول المدة= 

 10x 11.35)+(000 10x12,26 =(200 136 + 600 122 =100 000تكلفة وحدات تامة ومحولة= (
 لایر 236

 لایر 6000x 11.35)+(6000x50%x12.26 = (880 104(تكلفة وحدات تحت التشغیل آخر المدة= 

 .

 


