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  المفاهيم االساسية للمحاسبة اإلدارية والتكاليفالمفاهيم االساسية للمحاسبة اإلدارية والتكاليف:: ::   المحاضرة األولىالمحاضرة األولى
    ::تتسم محاسبة التكاليف بالتاليتتسم محاسبة التكاليف بالتالي  ((11

AA    إعداد المعلومات بصورة إجماليةإعداد المعلومات بصورة إجمالية    
BB    غير ملزمة بالمبادئ المحاسبية عند إعداد بياناتهاغير ملزمة بالمبادئ المحاسبية عند إعداد بياناتها    
CC    تقاريرها تركز على خدمة المستخدم  الداخلي و الخارجيتقاريرها تركز على خدمة المستخدم  الداخلي و الخارجي    
DD     توفر معلومات تاريخية فقط توفر معلومات تاريخية فقط  

    BBاإلجابة الصحيحة          اإلجابة الصحيحة          
  ::تتسم المحاسبة المالية بالتاليتتسم المحاسبة المالية بالتالي  ((22

AA     توفر معلومات تاريخية ومستقبلية توفر معلومات تاريخية ومستقبلية  
BB     غير ملزمة بالمبادئ المحاسبية عند إعداد تقاريرها غير ملزمة بالمبادئ المحاسبية عند إعداد تقاريرها  
CC     بياناتها تفصيلية بياناتها تفصيلية  
DD     تقاريرها على خدمة المستخدم الداخلي والخارجيتقاريرها على خدمة المستخدم الداخلي والخارجيتركز تركز  

    DDاإلجابة الصحيحة          اإلجابة الصحيحة          
  ::تتسم محاسبة التكاليف بالتاليتتسم محاسبة التكاليف بالتالي  ((33

AA     إعداد المعلومات بصورة إجمالية إعداد المعلومات بصورة إجمالية  
BB    إعداد تقاريرهاإعداد تقاريرها  تلتزم بالمبادئ المحاسبية عندتلتزم بالمبادئ المحاسبية عند    
CC     تسجل العمليات المالية والكمية تسجل العمليات المالية والكمية  
DD    توفر معلومات تاريخية فقطتوفر معلومات تاريخية فقط  

    CCاإلجابة الصحيحة         اإلجابة الصحيحة         
  ::كم تبلغ قيمة التكلفةكم تبلغ قيمة التكلفة00  ..لايرلاير  240222240222هـ عقد لمدة سنة لنظافة المصنع بمبلغ هـ عقد لمدة سنة لنظافة المصنع بمبلغ 14311431||99||11وقعت الشركة فيوقعت الشركة في  ((44

AA    100222100222  لايرلاير  
BB    0022200222  لايرلاير  
CC    120222120222  لايرلاير  
DD    100222100222  لايرلاير  

    AAالصحيحة       الصحيحة         اإلجابةاإلجابة
  ..لاير الستخدامها في السنة القادمةلاير الستخدامها في السنة القادمة  0022200222بمبلغ بمبلغ هـ هـ 14311431||1212||11قامت الشركة بشراء بعض المواد الخام في قامت الشركة بشراء بعض المواد الخام في   ((55

  ::كم تبلغ قيمة المصروفكم تبلغ قيمة المصروف
AA    0022200222لايرلاير    
BB     صفر لاير صفر لاير  
CC    1052210522 لاير لاير  
DD    4052240522لايرلاير  

    BBاإلجابة الصحيحة        اإلجابة الصحيحة        
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  ::مصطلح التكلفة المستنفذة مرادف لمصطلحمصطلح التكلفة المستنفذة مرادف لمصطلح  ((00
AA     التكلفة التكلفة  
BB     الخسارة الخسارة  
CC     اإليراد اإليراد  
DD    المصروفالمصروف  

    DDاإلجابة الصحيحة        اإلجابة الصحيحة        
  ::تظهر التكلفة على شكلتظهر التكلفة على شكل  ((77

AA     إيرادات في قائمة المركز المالي إيرادات في قائمة المركز المالي  
BB     مبالغ مخصومة من اإليرادات في قائمة الدخل مبالغ مخصومة من اإليرادات في قائمة الدخل  
CC     أصول في قائمة المركز المالي أصول في قائمة المركز المالي  
DD    أصول في قائمة الدخلأصول في قائمة الدخل  

    CCاإلجابة الصحيحة      اإلجابة الصحيحة      
  ::من أمثلة المصروفاتمن أمثلة المصروفات  ((00

AA    على المباني ضد الحريق المقدمعلى المباني ضد الحريق المقدم  التأمينالتأمين    
BB    آالت للمصنعآالت للمصنع  شراءشراء    
CC     إيجار السنة الحالية المدفوع إيجار السنة الحالية المدفوع  
DD    مخزون البضاعةمخزون البضاعة  

    CCاإلجابة الصحيحة      اإلجابة الصحيحة      
  المصطلح المحاسبي باللغة اإلنجليزية المقابل لمصطلح الخسارةالمصطلح المحاسبي باللغة اإلنجليزية المقابل لمصطلح الخسارة  ((99

AA    CCOOSSTT    
BB    LLOOSSSS    
CC    EEXXPPEENNSSEE    
DD    EEXXPPIIRREEDD    

    BBاإلجابة الصحيحة       اإلجابة الصحيحة       
  

  المحاضرة الثانيةالمحاضرة الثانية  ::::تبويب وتصنيف عناصر تبويب وتصنيف عناصر التكاليفالتكاليف
  ::تعتبر تكلفة التعبئة والتغليفتعتبر تكلفة التعبئة والتغليف  ((11

AA     تكلفة إنتاجية تكلفة إنتاجية  
BB     تكلفة تسويقية تكلفة تسويقية  
CC     تكلفة إدارية تكلفة إدارية  
DD    كل ما ذكركل ما ذكر  

    BBالصحيحة         الصحيحة           اإلجابةاإلجابة
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  ::تعتبر تكلفة صيانة معدات المصنعتعتبر تكلفة صيانة معدات المصنع  ((22
AA    تكلفة إنتاجيةتكلفة إنتاجية              
BB     تكلفة تسويقية تكلفة تسويقية  
CC     تكلفة إدارية تكلفة إدارية  
DD    كل ما ذكركل ما ذكر  

            AAالصحيحة     الصحيحة       اإلجابةاإلجابة
  ::يعتبر استهالك سيارات اإلدارةيعتبر استهالك سيارات اإلدارة  ((33

AA     تكلفة إنتاجية تكلفة إنتاجية  
BB     تكلفة تسويقية تكلفة تسويقية  
CC     تكلفة إدارية تكلفة إدارية  
DD    كل ما ذكركل ما ذكر  

    CCاإلجابة الصحيحة          اإلجابة الصحيحة          
  ::أي العناصر التالية يعتبر تكلفة فترةأي العناصر التالية يعتبر تكلفة فترة  ((44

AA     التأمين ضد الحريق على مباني المصنع التأمين ضد الحريق على مباني المصنع  
BB    المستخدم في صناعة الشنطالمستخدم في صناعة الشنط  الجلدالجلد    
CC     رواتب مشرفي اإلنتاج رواتب مشرفي اإلنتاج  
DD    الموظفينالموظفين  رواتب شئونرواتب شئون    

    DDالصحيحة          الصحيحة            اإلجابةاإلجابة
  ::أي العناصر التالية يعتبر تكلفة تحويلأي العناصر التالية يعتبر تكلفة تحويل  ((55

AA     إيجار المصنع إيجار المصنع  
BB    عمال اإلنتاجعمال اإلنتاج  أجورأجور    
CC     أجور عمال األمن في المصنع أجور عمال األمن في المصنع  
DD    كل ما ذكركل ما ذكر  

    BBالصحيحة          الصحيحة            اإلجابةاإلجابة
  ::أوليةأوليةأي العناصر التالية يعتبر تكلفة أي العناصر التالية يعتبر تكلفة   ((00

AA    تقطيع الخشب في مصنع األثاثتقطيع الخشب في مصنع األثاث  أجر عاملأجر عامل    
BB    سيارات المصنعسيارات المصنع  استهالكاستهالك    
CC     تكلفة قطع غيار تكلفة قطع غيار  
DD    عمولة المبيعاتعمولة المبيعات  

        AAالصحيحة       الصحيحة         اإلجابةاإلجابة
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  ::أظهرت دفاتر أحد المنشآت الصناعية البيانات التاليةأظهرت دفاتر أحد المنشآت الصناعية البيانات التالية
  لاير لاير   1052210522  مواد غير مباشرة مواد غير مباشرة   00    لاير لاير   220222220222  مواد خام مباشرة مواد خام مباشرة 

  لاير لاير   150222150222  أجور عمال اإلنتاج أجور عمال اإلنتاج   00  لاير لاير   1022210222  مواد ومهمات مكتبية مواد ومهمات مكتبية 
  لاير لاير   2022220222  مرتبات إدارية مرتبات إدارية   00لاير لاير   3022230222  أجور مشرفي اإلنتاج أجور مشرفي اإلنتاج 

  لاير لاير   322322  مكافأة الوقت اإلضافي لموظفي اإلدارة مكافأة الوقت اإلضافي لموظفي اإلدارة   00  لاير لاير   522522  مكافأة الوقت اإلضافي لعمال اإلنتاج مكافأة الوقت اإلضافي لعمال اإلنتاج 
  : : 1212إلى إلى   77بناء على البيانات السابقة أختر اإلجابة الصحيحة لألسئلة من بناء على البيانات السابقة أختر اإلجابة الصحيحة لألسئلة من 

  ::تبلغ التكلفة األوليةتبلغ التكلفة األولية  ((77
AA    350222350222لايرلاير    
BB    420222420222 لاير لاير  
CC    300222300222 لاير لاير  
DD    300222300222لايرلاير  

    AAالصحيحة        الصحيحة          اإلجابةاإلجابة
  ::تبلغ تكاليف اإلنتاجتبلغ تكاليف اإلنتاج  ((00

AA    430322430322لايرلاير    
BB    350222350222 لاير لاير  
CC    420222420222 لاير لاير  
DD    390522390522لايرلاير  

    CCالصحيحة        الصحيحة          اإلجابةاإلجابة
  ::تبلغ تكاليف التحويلتبلغ تكاليف التحويل  ((99

AA    5022250222   لاير لاير  
BB    220222220222   لاير لاير  
CC    350222350222   لاير لاير  
DD    230322230322  لايرلاير  

    BBالصحيحة        الصحيحة          اإلجابةاإلجابة
  ::تبلغ تكاليف الفترةتبلغ تكاليف الفترة  ((1212

AA    0032200322  لايرلاير    
BB    3002230022  لايرلاير    
CC    5032250322   لاير لاير  
DD    3032230322  لايرلاير  

    DDالصحيحة        الصحيحة          اإلجابةاإلجابة
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  ::المحاسبي باللغة اإلنجليزية المقابل لمصطلح التكلفة اإلضافيةالمحاسبي باللغة اإلنجليزية المقابل لمصطلح التكلفة اإلضافيةالمصطلح المصطلح   ((1111
AA    DDiirreecctt  ccoosstt    
BB    PPrroodduuccttiioonn  CCoosstt    
CC    OOvveerrhheeaadd  CCoosstt    
DD    AAddmmiinniissttrraattiivvee  CCoosstt    

    CCالصحيحة        الصحيحة          اإلجابةاإلجابة
  المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة  :: :: تابع تبويب وتصنيف عاصر التكاليفتابع تبويب وتصنيف عاصر التكاليف

  ::تصنف تكلفة أجور عمال اإلنتاج على أنهاتصنف تكلفة أجور عمال اإلنتاج على أنها  ((11
AA     تكلفة متغيرة تكلفة متغيرة  
BB     تكلفة مختلطة تكلفة مختلطة  
CC     تكلفة ثابتة تكلفة ثابتة  
DD    ال شيء مما ذكرال شيء مما ذكر  

    AAالصحيحِة      ِ الصحيحِة      ِ   اإلجابةاإلجابة
  ::أي التكاليف التالية يصنف على أنه تكلفة مختلطةأي التكاليف التالية يصنف على أنه تكلفة مختلطة  ((22

AA    المحاسبين المحاسبين   رواتبرواتب  
BB     عمولة المبيعات عمولة المبيعات  
CC    الصيانةالصيانة  تكلفةتكلفة    
DD     مواد خام أساسية مواد خام أساسية  

    CCالصحيحة         الصحيحة           اإلجابةاإلجابة
  ::التالية يعتبر تكلفة متغيرةالتالية يعتبر تكلفة متغيرةأي العناصر أي العناصر   ((33

AA     التأمين ضد الحريق على مباني المصنع التأمين ضد الحريق على مباني المصنع  
BB    شئون الموظفينشئون الموظفين  رواتبرواتب    
CC     رواتب مشرفي اإلنتاج رواتب مشرفي اإلنتاج  
DD    المستخدم في صناعة االثاثالمستخدم في صناعة االثاث  الخشبالخشب    

    DDالصحيحة        الصحيحة          اإلجابةاإلجابة
لاير 0 فإذا علمت لاير 0 فإذا علمت   0222202222لاير و إجمالي تكاليفها خالل نفس الفترة لاير و إجمالي تكاليفها خالل نفس الفترة   2222222222بلغت التكاليف الثابتة ألحد الشركات بلغت التكاليف الثابتة ألحد الشركات   ((44

    ::فإن التكلفة المتغيرة للوحدة ستبلغفإن التكلفة المتغيرة للوحدة ستبلغ    ::وحدةوحدة  1222212222أن عدد الوحدات المنتجة أن عدد الوحدات المنتجة 
    AA    55   لاير لاير  

BB    22   لاير لاير  
CC    00   لاير لاير  
DD    44  لايرلاير  

    DDالصحيحة          الصحيحة            اإلجابةاإلجابة
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^___^^___^  

  المحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعة  ::::تابع تبويب وتصنيف عناصر التكاليفتابع تبويب وتصنيف عناصر التكاليف
  ..تحقيق الهدف األول لمحاسبة التكاليف و هو قياس تكلفة اإلنتاج و تقييم المخزونتحقيق الهدف األول لمحاسبة التكاليف و هو قياس تكلفة اإلنتاج و تقييم المخزونهو التصنيف الذي يساعد بشكل أساسي في هو التصنيف الذي يساعد بشكل أساسي في   ((11

AA    التكاليف التاريخيةالتكاليف التاريخية  
BB     التكاليف المعيارية التكاليف المعيارية  
CC     التكاليف التقديرية التكاليف التقديرية  
DD    التكاليف  المستهدفةالتكاليف  المستهدفة  

    AAاإلجابة الصحيحة         اإلجابة الصحيحة         
  ..القراراتالقراراتيعتبر من تصنيفات التكاليف الغير مالئمة عادة عند اتخاذ يعتبر من تصنيفات التكاليف الغير مالئمة عادة عند اتخاذ   ((22

AA     التكاليف الغارقة التكاليف الغارقة  
BB     التكاليف الضمنية التكاليف الضمنية  
CC     التكاليف التفاضلية التكاليف التفاضلية  
DD    الفرصة البديلةالفرصة البديلة  تكلفةتكلفة    

    AA            اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
0 وبعد مرور خمسة أعوام قررت المنشأة 0 وبعد مرور خمسة أعوام قررت المنشأة % % 1212لاير 0 يحتسب لها استهالك سنوي بنسبة لاير 0 يحتسب لها استهالك سنوي بنسبة   4222242222تم شراء آلة بمبلغ تم شراء آلة بمبلغ   ((33

  . . لايرلاير  42224222التخلص من اآللة ببيعها 0 حيث بلغت القيمة البيعية لها في هذا التاريخ التخلص من اآللة ببيعها 0 حيث بلغت القيمة البيعية لها في هذا التاريخ 
  ::بناء عليه تبلغ قيمة التكلفة الغارقةبناء عليه تبلغ قيمة التكلفة الغارقة

AA    120222120222   لاير لاير  
BB    120222120222   لاير لاير  
CC    170222170222   لاير لاير  
DD    100222100222  لايرلاير  

    DD                  اإلجابة الصحيحة اإلجابة الصحيحة 
  ::لاير ويود استثمارها في أحد البدائل الموضح بياناتها في الجدول التاليلاير ويود استثمارها في أحد البدائل الموضح بياناتها في الجدول التالي  222222222222بفرض أن شخصاً ما لديه بفرض أن شخصاً ما لديه   ((44

  33البديل البديل   22البديل البديل   11البديل البديل   البدائلالبدائل

  110111110111  0111101111  121111121111  اإليراداتاإليرادات

  0011100111  0011100111  111111111111  المصروفاتالمصروفات

  3211132111  2011120111  2111121111  الربحالربحصافي صافي 

  ..ما هو الربح أو الخسارة الحقيقي ألسوأ بديل من البدائل الثالثة السابقةما هو الربح أو الخسارة الحقيقي ألسوأ بديل من البدائل الثالثة السابقة
  AA     لايرلاير  120222120222خسارة خسارة    

BB     لاير لاير   0022200222ربح ربح  
CC     لاير لاير   120222120222ربح ربح  
DD     لايرلاير  0022200222خسارة خسارة  

  AA        اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة



  77  ^_^^_^  33إدارة أعمال المستوى إدارة أعمال المستوى   --ير ير غغمحمد السيد الصمحمد السيد الص. . دد––أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف   ––أسئلة اختبر نفسك أسئلة اختبر نفسك  
^___^^___^  

          SSuunnkk  CCoossttssالمصطلح المحاسبي باللغة العربية المقابل لمصطلح المصطلح المحاسبي باللغة العربية المقابل لمصطلح   ((55
AA     التكلفة الضمنية التكلفة الضمنية  
BB     التكلفة التاريخية التكلفة التاريخية  
CC     التكلفة الغارقة التكلفة الغارقة  
DD     التكلفة التفاضلية التكلفة التفاضلية  

    CC                    اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
        لمصطلح المحاسبي باللغة االنجليزية المقابل لمصطلح التكلفة الضمنيةلمصطلح المحاسبي باللغة االنجليزية المقابل لمصطلح التكلفة الضمنيةاا  ((00

AA    IImmpplliicciitt  CCoosstt    
BB    SSuunnkk  CCoossttss  
CC    TTaarrggeett  CCoossttss  
DD    TTaarrggeett  CCoossttss  

    AA              اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
  المحاضرة الخامسةالمحاضرة الخامسة::::المحاسبة عن تكلفة الموادالمحاسبة عن تكلفة المواد

لاير للطن الواحد  0 وحصلت على خصم تجاري لاير للطن الواحد  0 وحصلت على خصم تجاري   522522طن حديد  بسعر طن حديد  بسعر   222222امت شركة الوحدة الصناعية بشراء امت شركة الوحدة الصناعية بشراء قق  ((11
    ..لاير مصاريف جمارك لاير مصاريف جمارك   1522215222لاير 0 ودفعت لاير 0 ودفعت   2222221212من سعر الشراء0 وبلغت مصروفات النقل من سعر الشراء0 وبلغت مصروفات النقل % % 1212بنسبة بنسبة 

    ::بناء على ما تقدم تبلغ تكلفة الحديد الكليةبناء على ما تقدم تبلغ تكلفة الحديد الكلية
AA..    115222115222  لايرلاير    
BB..    205222205222  لايرلاير    
CC..      237522237522  لايرلاير    
DD..      195222195222لايرلاير    

  AAاإلجابة الصحيحة       اإلجابة الصحيحة       
  ::هـهـ14311431فيما يلي حركة المواد الخام ألحد المنشآت الصناعية خالل األسبوع األول من شهر محرم فيما يلي حركة المواد الخام ألحد المنشآت الصناعية خالل األسبوع األول من شهر محرم   ((22

  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1212وحدة بسعر وحدة بسعر   152152هـ كان رصيد المخزون من المواد هـ كان رصيد المخزون من المواد 14311431/ / 11/ / 11في في 
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1515وحدة بسعر وحدة بسعر   122122هـ تم شراء هـ تم شراء   14311431/ / 11/ / 22في في 
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1313وحدة بسعر وحدة بسعر   132132هـ تم شراء هـ تم شراء   14311431/ / 11/ / 44في في 
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1010وحدة بسعر وحدة بسعر   142142هـ تم شراء هـ تم شراء   14311431/ / 11/ / 77في في 

  ..اجاجوحدة من المواد لإلنتوحدة من المواد لإلنت  212212هـ تم صرف هـ تم صرف 14311431/ / 11/ / 00فإذا علمت أنه في فإذا علمت أنه في 
  ::فإن تكلفة المواد المنصرفة لإلنتاج وفقاً لطريقة الوارد أوال صادر أواًل في تسعير المخزون تبلغفإن تكلفة المواد المنصرفة لإلنتاج وفقاً لطريقة الوارد أوال صادر أواًل في تسعير المخزون تبلغ

AA    2009220092  لايرلاير    
BB    3015230152   لاير لاير  
CC    2072220722   لاير لاير  
DD    2002220022  لايرلاير  

  CC      اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة



  88  ^_^^_^  33إدارة أعمال المستوى إدارة أعمال المستوى   --ير ير غغمحمد السيد الصمحمد السيد الص. . دد––أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف   ––أسئلة اختبر نفسك أسئلة اختبر نفسك  
^___^^___^  

  ::هـهـ14311431فيما يلي حركة المواد الخام ألحد المنشآت الصناعية خالل األسبوع األول من شهر محرم فيما يلي حركة المواد الخام ألحد المنشآت الصناعية خالل األسبوع األول من شهر محرم   ((33
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1212وحدة بسعر وحدة بسعر   152152هـ كان رصيد المخزون من المواد هـ كان رصيد المخزون من المواد 14311431/ / 11/ / 11في في 
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1515وحدة بسعر وحدة بسعر   122122هـ تم شراء هـ تم شراء   14311431/ / 11/ / 22في في 
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1313وحدة بسعر وحدة بسعر   132132هـ تم شراء هـ تم شراء   14311431/ / 11/ / 44في في 
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1010وحدة بسعر وحدة بسعر   142142هـ تم شراء هـ تم شراء   14311431/ / 11/ / 77في في 

  ..وحدة من المواد لإلنتاجوحدة من المواد لإلنتاج  212212هـ تم صرف هـ تم صرف 14311431/ / 11/ / 00أنه في أنه في فإذا علمت فإذا علمت 
  ::فإن تكلفة المواد المنصرفة لإلنتاج وفقاً لطريقة الوارد أخيرا صادر أوالً في تسعير المخزون تبلغفإن تكلفة المواد المنصرفة لإلنتاج وفقاً لطريقة الوارد أخيرا صادر أوالً في تسعير المخزون تبلغ

AA    2009220092  لايرلاير    
BB    3015230152   لاير لاير  
CC    2002220022   لاير لاير  
DD    2072220722  لايرلاير  

    AA                اإلجابة الصحيحة اإلجابة الصحيحة 
  المحاضرة السادسةالمحاضرة السادسة::::تابع المحاسبة عن تكلفة الموادتابع المحاسبة عن تكلفة المواد

  ::هـهـ14311431فيما يلي حركة المواد الخام ألحد المنشآت الصناعية خالل األسبوع األول من شهر محرم فيما يلي حركة المواد الخام ألحد المنشآت الصناعية خالل األسبوع األول من شهر محرم   ((11
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1212وحدة بسعر وحدة بسعر   152152هـ كان رصيد المخزون من المواد هـ كان رصيد المخزون من المواد 14311431/ / 11/ / 11في في 
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1515وحدة بسعر وحدة بسعر   122122هـ تم شراء هـ تم شراء   14311431/ / 11/ / 22في في 
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1313وحدة بسعر وحدة بسعر   132132هـ تم شراء هـ تم شراء   14311431/ / 11/ / 44في في 
  ..لاير للوحدةلاير للوحدة  1010وحدة بسعر وحدة بسعر   142142هـ تم شراء هـ تم شراء   14311431/ / 11/ / 77في في 

  ..وحدة من المواد لإلنتاجوحدة من المواد لإلنتاج  212212هـ تم صرف هـ تم صرف 14311431/ / 11/ / 00فإذا علمت أنه في فإذا علمت أنه في 
  ::فإن تكلفة المواد المنصرفة لإلنتاج وفقاً لطريقة الوارد المتوسط المرجح في تسعير المخزون تبلغفإن تكلفة المواد المنصرفة لإلنتاج وفقاً لطريقة الوارد المتوسط المرجح في تسعير المخزون تبلغ

AA    20922092  لايرلاير    
BB    31523152   لاير لاير  
CC    20222022   لاير لاير  
DD    57572727  لايرلاير  

          DD    اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
  ::ما هو قيد اليومية الواجب تسجيله عند صرف المواد المباشرة لإلنتاجما هو قيد اليومية الواجب تسجيله عند صرف المواد المباشرة لإلنتاج  ((22

AA    من مذكورينمن مذكورين  
  مراقبة إنتاج تحت التشغيلمراقبة إنتاج تحت التشغيل/ / حـحـ
  مراقبة تكاليف صناعية إضافية فعليةمراقبة تكاليف صناعية إضافية فعلية/ / حـحـ
  مراقبة مخازن مواد خاممراقبة مخازن مواد خام/ / حـحـ  

BB    مراقبة إنتاج تحت التشغيل مراقبة إنتاج تحت التشغيل //من حـمن حـ  
  مراقبة مخازن مواد خاممراقبة مخازن مواد خام/ / إلى حـإلى حـ  

CC    الموردينالموردين/ / من حـمن حـ  
  مراقبة مخازن مواد خام مراقبة مخازن مواد خام / / إلى حـإلى حـ    

DD    من مذكورينمن مذكورين  
  مراقبة إنتاج تحت التشغيلمراقبة إنتاج تحت التشغيل/ / حـحـ      
  مراقبة تكاليف صناعية إضافية محملةمراقبة تكاليف صناعية إضافية محملة/ / حـحـ      

  مراقبة مخازن مواد خاممراقبة مخازن مواد خام/ / إلى حـإلى حـ                          
      BB          الصحيحةالصحيحةاإلجابة اإلجابة 
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    ::العجز في مخزون المواد الخام نتيجة التبخر والرطوبة يعالج على أنهالعجز في مخزون المواد الخام نتيجة التبخر والرطوبة يعالج على أنه  ((33
AA    خسارةخسارة    
BB    تكلفة مباشرةتكلفة مباشرة    
CC    تكلفة غير مباشرةتكلفة غير مباشرة    
DD    تكلفة فترةتكلفة فترة    

    CC            اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
    ::العجز في مخزون المواد الخام نتيجة االخطاء الحسابية البسيطة يعالج على أنهالعجز في مخزون المواد الخام نتيجة االخطاء الحسابية البسيطة يعالج على أنه  ((44

AA    خسارةخسارة    
BB    تكلفة غير مباشرةتكلفة غير مباشرة    
CC    تكلفة مباشرةتكلفة مباشرة    
DD    تكلفة فترةتكلفة فترة    

  BB    اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
    ::العجز في مخزون المواد الخام نتيجة االخطاء الحريق يعالج على أنهالعجز في مخزون المواد الخام نتيجة االخطاء الحريق يعالج على أنه  ((55

AA    خسارةخسارة    
BB    تكلفة غير مباشرةتكلفة غير مباشرة    
CC    تكلفة مباشرةتكلفة مباشرة    
DD    تكلفة فترةتكلفة فترة    

  AA    اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
  المحاضرة السابعةالمحاضرة السابعة  ::::المحاسبة عن تكلفة المحاسبة عن تكلفة االجوراالجور

لاير للعمل لاير للعمل   1515لاير للوقت العادي ولاير للوقت العادي و  1212يعمل حسين لدى شركة األمل إلنتاج وتجميع مكونات ألحد منتجات الشركة ويدفع له يعمل حسين لدى شركة األمل إلنتاج وتجميع مكونات ألحد منتجات الشركة ويدفع له     
ساعة وقت ضائع ساعة وقت ضائع   1111ساعة 0 منها ساعة 0 منها   4949افترض أنه خالل األسبوع الماضي عمل حسين افترض أنه خالل األسبوع الماضي عمل حسين 0 0 ..ساعة في األسبوعساعة في األسبوع  4242    الذي يزيد عن الذي يزيد عن 

  ..يانة العامةيانة العامةخاص بفترات الصالة والغداء والصخاص بفترات الصالة والغداء والص
  ::التاليينالتاليين( ( 22))و و ( ( 11))بناء على المعلومات السابقة أجب عن السؤالين بناء على المعلومات السابقة أجب عن السؤالين 

  ::تبلغ تكلفة األجر المباشر للعامل حسينتبلغ تكلفة األجر المباشر للعامل حسين  ((11
AA    422422    لايرلاير  
BB    302302  لايرلاير  
CC    492492  لايرلاير  
DD    445445  لايرلاير  

        BB          اإلجابة الصحيحة  اإلجابة الصحيحة  
    ::تبلغ عالوة الوقت اإلضافيتبلغ عالوة الوقت اإلضافي  ((22

AA    صفر لايرصفر لاير  
BB    9292    لايرلاير  
CC      135135  لايرلاير  
DD      4545    لايرلاير    

  DD          اإلجابة الصحيحة اإلجابة الصحيحة 
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^___^^___^  

  كم تبلغ تكلفة األجور المباشرةكم تبلغ تكلفة األجور المباشرة: : فيما يلي بيانات عاملين من عمال مصنع االمل فيما يلي بيانات عاملين من عمال مصنع االمل   ((33
  العاملالعامل

الساعات الساعات 
  الفعليةالفعلية

معدل معدل 
  األجراألجر

األجر األجر 
  األساسياألساسي

  المكافآتالمكافآت
عالوة الوقت عالوة الوقت 

  االضافياالضافي
إجمالي إجمالي 

  األجراألجر
  االستقطاعاتاالستقطاعات

صافي صافي 
  األجراألجر

  520520  7272  570570  1010  ------  502502  لايرلاير  1212  5050  محمد عامل انتاجمحمد عامل انتاج

  472472  5555  525525  ------  7575  452452  لايرلاير  1212  4545  علي عامل خدماتعلي عامل خدمات

AA      520520    لايرلاير  
BB      502502    لايرلاير  
CC    570570    لايرلاير  
DD      492492    لايرلاير  

  BB      اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
لاير لاير   1515لاير للوقت العادي و لاير للوقت العادي و   1212يعمل خالد لدى شركة الفتح بأحد األقسام الخاصة بتجميع األثاث المكتبي ويدفع له يعمل خالد لدى شركة الفتح بأحد األقسام الخاصة بتجميع األثاث المكتبي ويدفع له   ((44

ساعة ساعة   1111ساعة 0 منها ساعة 0 منها   0202افترض أنه خالل األسبوع الماضي عمل خالد افترض أنه خالل األسبوع الماضي عمل خالد 0 0 ..ساعة في األسبوعساعة في األسبوع4242الذي يزيد عن الذي يزيد عن للوقت للوقت 
    ..وقت ضائع خاص بفترات الصالة والغداء والصيانة العامةوقت ضائع خاص بفترات الصالة والغداء والصيانة العامة

  ::بناء على ما سبق 0 تبلغ تكلفة األجر المباشر للعامل خالدبناء على ما سبق 0 تبلغ تكلفة األجر المباشر للعامل خالد
AA            402402    لايرلاير    
BB        022022      لايرلاير    
CC        412412    لايرلاير    
DD        512512    لايرلاير    

    DD    اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
    ::تعالج تكلفة الوقت الضائع  نتيجة توقف العمل بالمصنع للراحة المتعارف عليها على أنهاتعالج تكلفة الوقت الضائع  نتيجة توقف العمل بالمصنع للراحة المتعارف عليها على أنها  ((55

AA    تكلفة غير مباشرةتكلفة غير مباشرة    
BB    تكلفة مباشرةتكلفة مباشرة    
CC    خسارةخسارة    
DD    تكلفة منتجتكلفة منتج    

    AA                  اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
    ::األجور غير المباشرة على اإلنتاجاألجور غير المباشرة على اإلنتاجما هو قيد اليومية الواجب تسجيله عند تحميل ما هو قيد اليومية الواجب تسجيله عند تحميل   ((00

AA                مراقبة األجور مراقبة األجور //من حـمن حـ  
  األجور المستحقة  األجور المستحقة  / / إلى حـإلى حـ                                                                          

BB                مراقبة األجور مراقبة األجور / / من حـمن حـ  
  النقديةالنقدية/ / إلى حـإلى حـ                                                                          

CC              مراقبة تكاليف صناعية  غير مباشرة فعليةمراقبة تكاليف صناعية  غير مباشرة فعلية/ / من  حـمن  حـ    
    مراقبة األجورمراقبة األجور/ / إلى حـإلى حـ                                                                            

DD              من مذكورينمن مذكورين//حـحـ    
    مراقبة اإلنتاج تحت التشغيلمراقبة اإلنتاج تحت التشغيل/ / حـحـ                  
    مراقبة تكاليف صناعية غير مباشرة فعليةمراقبة تكاليف صناعية غير مباشرة فعلية/ / حـحـ                  

    مراقبة األجورمراقبة األجور/ / إلى حـإلى حـ                                                                          
    ــCCاإلجابة الصحيحة           اإلجابة الصحيحة           
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^___^^___^  

  ::ما هو قيد اليومية الواجب تسجيله عند تحميل األجور المباشرةما هو قيد اليومية الواجب تسجيله عند تحميل األجور المباشرة  ((77
AA        مراقبة األجور مراقبة األجور //من حـمن حـ  

  األجور المستحقةاألجور المستحقة/ / إلى حـإلى حـ                        
DD        مراقبة األجور مراقبة األجور / / من حـمن حـ  

  النقديةالنقدية/ / إلى حـإلى حـ                    
  CC      مراقبة اإلنتاج تحت التشغيلمراقبة اإلنتاج تحت التشغيل/ / من حـمن حـ  

  مراقبة األجورمراقبة األجور/ / إلى حـإلى حـ                              
  DD      مراقبة تكاليف صناعية  غير مباشرة فعليةمراقبة تكاليف صناعية  غير مباشرة فعلية/ / من  حـمن  حـ  

    مراقبة األجورمراقبة األجور/ / إلى حـإلى حـ                      
      CC      اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة

  ::تصنف أجور عمال الخدمات االدارية على أنهاتصنف أجور عمال الخدمات االدارية على أنها  ((00
AA  تكاليف فترةتكاليف فترة  
BB  تكاليف مباشرةتكاليف مباشرة  
CC  تكاليف إنتاجيةتكاليف إنتاجية  
DD  كل ما سبقكل ما سبق  

                            AAاإلجابة الصحيحة        اإلجابة الصحيحة        
  المحاضرة الثامنةالمحاضرة الثامنة:: :: المحاسبة عن التكاليف الصناعية غير المباشرةالمحاسبة عن التكاليف الصناعية غير المباشرة

  ::من مشاكل التكاليف الصناعية غير المباشرةمن مشاكل التكاليف الصناعية غير المباشرة  ((11
AA    اختالف سلوك هذه التكاليف مع التغير في حجم االنتاجاختالف سلوك هذه التكاليف مع التغير في حجم االنتاج  
BB    بالمنتجبالمنتج  مرتبطة مباشرةمرتبطة مباشرة  
CC    تشابه عناصرهاتشابه عناصرها  
DD    ثبات حجمها من شهر إلى أخرثبات حجمها من شهر إلى أخر  
    AAالصحيحة          الصحيحة            اإلجابةاإلجابة
  ::من خطوات تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرةمن خطوات تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة  ((22
AA    تحديد مراكز التكلفةتحديد مراكز التكلفة  
BB    حصر وقياس عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرةحصر وقياس عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة  
CC     مراكز التكلفةمراكز التكلفةتخصيص وتوزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة على تخصيص وتوزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة على  
DD    كل ما سبقكل ما سبق  

    DDاإلجابة الصحيحة        اإلجابة الصحيحة        
  ::من األسباب الشائعة لحدوث فروق التحميل في التكاليف الصناعية غير المباشرةمن األسباب الشائعة لحدوث فروق التحميل في التكاليف الصناعية غير المباشرة  ((33
AA    الطبيعة الموسمية لإلنتاجالطبيعة الموسمية لإلنتاج  
BB    الدقة في تقدير عناصر التكاليف غير المباشرةالدقة في تقدير عناصر التكاليف غير المباشرة  
CC     ثبات الظروف الطبيعية عبر الفترات التكاليفية ثبات الظروف الطبيعية عبر الفترات التكاليفية  
DD     شيء مما ذكرشيء مما ذكرال ال  
    AA          الصحيحةالصحيحة  اإلجابةاإلجابة
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^___^^___^  

  المحاضرة التاسعةالمحاضرة التاسعة  ::::تابع المحاسبة عن التكاليف الصناعية غير المباشرةتابع المحاسبة عن التكاليف الصناعية غير المباشرة
  ::غير المباشرة من خالل غير المباشرة من خالل   يتم حساب معل التحميل التقديري للتكاليف الصناعيةيتم حساب معل التحميل التقديري للتكاليف الصناعية  ((11

AA  حجم النشاط الفعليحجم النشاط الفعلي/ / التكاليف اإلضافية المتغيرةالتكاليف اإلضافية المتغيرة  
BB   النشاط الفعليالنشاط الفعليحجم حجم / / التكاليف اإلضافية الثابتة التكاليف اإلضافية الثابتة  
CC   حجم النشاط التقديريحجم النشاط التقديري/ / إجمالي التكاليف اإلضافية التقديرية إجمالي التكاليف اإلضافية التقديرية  
DD   حجم النشاط الفعليحجم النشاط الفعلي/ / إجمالي التكاليف اإلضافية التقديرية إجمالي التكاليف اإلضافية التقديرية  

    ــCCالصحيحة          الصحيحة            اإلجابةاإلجابة
  هـ لشركة الجوف الصناعية هـ لشركة الجوف الصناعية 14311431فيما يلي بعض البيانات  المستخرجة من موازنة فيما يلي بعض البيانات  المستخرجة من موازنة   

  : : التكاليف التقديريةالتكاليف التقديرية
  لايرلاير  22202222220222    التكاليف الصناعية غير المباشرةالتكاليف الصناعية غير المباشرة

  لايرلاير  12202221220222        المواد المباشرةالمواد المباشرة
  لايرلاير  15202221520222        األجور المباشرةاألجور المباشرة

  : : بيانات تقديرية أخرىبيانات تقديرية أخرى
  ساعةساعة  220222220222    ساعات عمل اآلالتساعات عمل اآلالت

  ساعةساعة  250222250222    ساعات العمل المباشرساعات العمل المباشر
  وحدةوحدة  120222120222    وحدات اإلنتاج المقدرةوحدات اإلنتاج المقدرة

  : : األسئلة االتية األسئلة االتية في ضوء هذه البيانات أجب عن في ضوء هذه البيانات أجب عن 
  : : معدل تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس ساعات العمل االلي هو معدل تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس ساعات العمل االلي هو   ((22

AA        1212   ساعة عمل أليساعة عمل ألي/ / لاير لاير  
BB      1212 ساعة عمل أليساعة عمل ألي/ / لاير لاير  
CC        1515 ساعة عمل أليساعة عمل ألي/ / لاير لاير  
DD          2222 ساعة عمل أليساعة عمل ألي/ / لاير لاير  

    AAالصحيحة          الصحيحة            اإلجابةاإلجابة
  معدل تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس ساعات العمل المباشر هو معدل تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس ساعات العمل المباشر هو   ((33

  AA  1212   ساعة عمل مباشرساعة عمل مباشر/ / لاير لاير  
  BB              1212 ساعة عمل مباشرساعة عمل مباشر/ / لاير لاير  
  CC              00 ساعة عمل مباشرساعة عمل مباشر/ / لاير لاير  
  DD          1111 ساعة عمل مباشرساعة عمل مباشر/ / لاير لاير  

    ــCCالصحيحة          الصحيحة            اإلجابةاإلجابة
  : : معدل تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس المواد المباشرة هو معدل تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس المواد المباشرة هو   ((44

AA            55 من تكلفة المواد المباشرةمن تكلفة المواد المباشرة/ / لاير لاير  
BB        00   من تكلفة المواد المباشرةمن تكلفة المواد المباشرة/ / لاير لاير  
CC          77 من تكلفة المواد المباشرةمن تكلفة المواد المباشرة/ / لاير لاير  
DD          22 من تكلفة المواد المباشرةمن تكلفة المواد المباشرة/ / لاير لاير  

  DDالصحيحة        الصحيحة          اإلجابةاإلجابة
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    ::تكون فروق التكاليف اإلضافية المحملة بأكثر من الالزم 0 إذا كانتتكون فروق التكاليف اإلضافية المحملة بأكثر من الالزم 0 إذا كانت  ((55
AA  التكاليف اإلضافية المحملة أكبر من التكاليف اإلضافية الفعليةالتكاليف اإلضافية المحملة أكبر من التكاليف اإلضافية الفعلية    
BB  التكاليف اإلضافية الفعلية أكبر من التكاليف اإلضافية التقديريةالتكاليف اإلضافية الفعلية أكبر من التكاليف اإلضافية التقديرية    
CC  التكاليف اإلضافية الفعلية أكبر من التكاليف اإلضافية المحملةالتكاليف اإلضافية الفعلية أكبر من التكاليف اإلضافية المحملة    
DD  التكاليف اإلضافية التقديرية أكبر من التكاليف اإلضافية الفعليةالتكاليف اإلضافية التقديرية أكبر من التكاليف اإلضافية الفعلية    

    AA                    اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
شركة السالم الصناعية تستخدم ساعات العمل المباشر كأساس لتحميل األعباء الصناعية لمنتجاتها 0 وفي موازنة عام شركة السالم الصناعية تستخدم ساعات العمل المباشر كأساس لتحميل األعباء الصناعية لمنتجاتها 0 وفي موازنة عام   ((00

وفي نهاية السنة بلغ عدد الساعات الفعلية للعمل المباشر وفي نهاية السنة بلغ عدد الساعات الفعلية للعمل المباشر ( ( لاير  للساعة لاير  للساعة   22) ) هـ  كان معدل التحميل هـ  كان معدل التحميل 14311431
  على البيانات السابقة تبلغ فروق التحميل على البيانات السابقة تبلغ فروق التحميل   بناءبناء. . لايرلاير  100222100222ساعة واألعباء الصناعية الفعلية ساعة واألعباء الصناعية الفعلية 7752277522

AA..  1122211222 محمل بأقل من الالزممحمل بأقل من الالزم  لاير لاير    
BB..  220222220222  لاير محمل بأقل من الالزملاير محمل بأقل من الالزم    
CC..  120222120222  لاير محمل بأكثر من الالزملاير محمل بأكثر من الالزم    
DD..  120222120222  لاير محمل بأقل من الالزملاير محمل بأقل من الالزم    

      AA                اإلجابة الصحيحة اإلجابة الصحيحة 
لاير لاير   22لتحميل األعباء الصناعية لمنتجاتها بمعدل تحميل لتحميل األعباء الصناعية لمنتجاتها بمعدل تحميل شركة السالم الصناعية تستخدم ساعات تشغيل اآلالت كأساس شركة السالم الصناعية تستخدم ساعات تشغيل اآلالت كأساس   ((77

ساعة واألعباء ساعة واألعباء   155222155222هـ وفي نهاية السنة بلغ عدد الساعات لتشغيل االالت هـ وفي نهاية السنة بلغ عدد الساعات لتشغيل االالت 14311431ساعة0 وفي موازنة عام ساعة0 وفي موازنة عام //
  بناء على البيانات السابقة تبلغ فروق التحميلبناء على البيانات السابقة تبلغ فروق التحميل. . لايرلاير  332222332222الصناعية الفعلية الصناعية الفعلية 

AA..  2222222222  لاير محمل بأقل من الالزملاير محمل بأقل من الالزم    
BB..  1222212222  لاير محمل بأكثر من الالزملاير محمل بأكثر من الالزم    
CC..  2222222222  لاير محمل بأكثر من الالزملاير محمل بأكثر من الالزم    
DD..  1222212222  لاير محمل بأقل من الالزملاير محمل بأقل من الالزم    
      AAالصحيحة        الصحيحة          اإلجابةاإلجابة    
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  المحاضرة العاشرةالمحاضرة العاشرة  :: :: تابع المحاسبة عن التكاليف الصناعية غير المباشرةتابع المحاسبة عن التكاليف الصناعية غير المباشرة
باإلضافة الى قسمين باإلضافة الى قسمين 0 0 ((قسم التجميع 0قسم التشطيبقسم التجميع 0قسم التشطيب0 0 قسم التقطيعقسم التقطيع))يوجد لدى أحد المصانع ثالثة أقسام لإلنتاج هي  يوجد لدى أحد المصانع ثالثة أقسام لإلنتاج هي    ((11

  وفيما يلي ملخص بيانات المصنع عن كل قسموفيما يلي ملخص بيانات المصنع عن كل قسم(. (. قسم الصيانةقسم الصيانة0 0 قسم األفرادقسم األفراد:):)للخدمات هيللخدمات هي

  تشطيبتشطيب  تجميعتجميع  تقطيعتقطيع  الصيانةالصيانة  األفراداألفراد  اإلجمالياإلجمالي  أقسام اإلنتاجأقسام اإلنتاج  أقسام الخدماتأقسام الخدمات  بيانبيان
  42502224250222  020222020222  12202221220222  15202221520222  350222350222  420222420222  تكاليف إضافيةتكاليف إضافية
  13121312  322322  322322  422422  252252  0202  عدد الموظفينعدد الموظفين              بيانات إحصائيةبيانات إحصائية
  50225022  12221222  15221522  25222522  122122  522522  ساعات الصيانةساعات الصيانة

  : : في ظل طريقة التخصيص التنازلي فإن نصيب قسم التقطيع من تكلفة قسم االفراد تبلغفي ظل طريقة التخصيص التنازلي فإن نصيب قسم التقطيع من تكلفة قسم االفراد تبلغ
AA..  1422214222  لايرلاير    
BB..  1202212022  لايرلاير    
CC..  1752217522  لايرلاير    
DD..  1702217022  لايرلاير    

  BBاإلجابة الصحيحة              اإلجابة الصحيحة              
باإلضافة الى قسمين باإلضافة الى قسمين 0 0 ((قسم التجميع 0قسم التشطيبقسم التجميع 0قسم التشطيب0 0 قسم التقطيعقسم التقطيع))يوجد لدى أحد المصانع ثالثة أقسام لإلنتاج هي  يوجد لدى أحد المصانع ثالثة أقسام لإلنتاج هي    ((22

    ::وفيما يلي ملخص بيانات المصنعوفيما يلي ملخص بيانات المصنع(. (. قسم الصيانةقسم الصيانة0 0 قسم األفرادقسم األفراد:):)للخدمات هيللخدمات هي
  تشطيبتشطيب  تجميعتجميع  تقطيعتقطيع  الصيانةالصيانة  األفراداألفراد  جماليجمالياإلاإل  أقسام اإلنتاجأقسام اإلنتاج  أقسام الخدماتأقسام الخدمات  بيانبيان

  425222425222  0222202222  122222122222  152222152222  3522235222  4222242222  تكاليف إضافيةتكاليف إضافية
  11221122  322322  322322  422422  4242  0202  عدد الموظفينعدد الموظفين              بيانات إحصائيةبيانات إحصائية
  50225022  12221222  15221522  25222522  122122  522522  ساعات الصيانةساعات الصيانة

  في ظل طريقة التخصيص المباشر فإن نصيب قسم التجميع من تكلفة قسم الصيانة تبلغ في ظل طريقة التخصيص المباشر فإن نصيب قسم التجميع من تكلفة قسم الصيانة تبلغ 
AA..  1222212222  لايرلاير    
BB..  1292212922  لايرلاير    
CC..  1252212522  لايرلاير    
DD..  1192211922  لايرلاير    

  CC            اإلجابة الصحيحة  اإلجابة الصحيحة  
خاصة خاصة والبيانات التالية والبيانات التالية 0 0   ساعة من ساعات العمل المباشرساعة من ساعات العمل المباشر//لاير لاير 77األعباء الصناعية المقدرة لشركة زهران  تحمل بمعدل األعباء الصناعية المقدرة لشركة زهران  تحمل بمعدل   ((33

    ::الذي أنتج خالل الشهر األول من السنةالذي أنتج خالل الشهر األول من السنة  999999باألمر اإلنتاجي رقم باألمر اإلنتاجي رقم 
    لايرلاير  2222222222    تكلفة المواد المباشرةتكلفة المواد المباشرة
    لايرلاير  1422214222    تكلفة العمل المباشرتكلفة العمل المباشر

    ساعةساعة  22222222                        ساعات العمل المباشرساعات العمل المباشر
    ::999999بناء على ما تقدم من بيانات حول شركة زهران  تبلغ تكلفة  األمر اإلنتاجي رقم بناء على ما تقدم من بيانات حول شركة زهران  تبلغ تكلفة  األمر اإلنتاجي رقم 

AA..  4022240222لايرلاير    
BB..  1022210222لايرلاير    
CC..  1722217222لايرلاير    
DD..  2752227522لايرلاير    

    AA                                اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
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^___^^___^  

  المحاضرة الحادية عشرالمحاضرة الحادية عشر  ::::قوائم التكاليفقوائم التكاليف
  

    ::هـهـ14321432فيما يلي البيانات المستخرجة من سجالت شركة األثاث الحديثة خالل شهر محرم فيما يلي البيانات المستخرجة من سجالت شركة األثاث الحديثة خالل شهر محرم   ((11
  ..لايرلاير  122222122222تكاليف المواد المباشرة والمستخدمة خالل الشهر   تكاليف المواد المباشرة والمستخدمة خالل الشهر     --
  لاير لاير   3222232222تكاليف األجور المباشرة    تكاليف األجور المباشرة        --
    ..لايرلاير  3522235222  التكاليف الصناعية الغير مباشرة التقديرية  التكاليف الصناعية الغير مباشرة التقديرية    --
    ..لاير     على التواليلاير     على التوالي  1522215222و و     لايرلاير  1252212522تكاليف التسويق والتكاليف اإلدارية     تكاليف التسويق والتكاليف اإلدارية       --
  لاير على التوالي لاير على التوالي   75227522و و لاير لاير   52225222تكاليف مخزون اإلنتاج تحت التشغيل أول وآخر الشهر تكاليف مخزون اإلنتاج تحت التشغيل أول وآخر الشهر   --

  : : هـهـ14321432بناء على البيانات السابقة تبلغ التكاليف الصناعية لإلنتاج التام خالل شهر محرم بناء على البيانات السابقة تبلغ التكاليف الصناعية لإلنتاج التام خالل شهر محرم 
AA..  102222102222  لايرلاير    
BB..  157522157522  لايرلاير    
CC..      105222105222لايرلاير    
DD..  102522102522  لايرلاير    

    DDالصحيحة        الصحيحة          اإلجابةاإلجابة
  

    ::الفترات التكاليفيةالفترات التكاليفيةالبيانات التالية مستخرجة من سجالت شركة األمل الصناعية عن إحدى البيانات التالية مستخرجة من سجالت شركة األمل الصناعية عن إحدى   ((22
    لايرلاير      352222352222مبيعات مبيعات   --
    لايرلاير  102222102222      خالل الفترةخالل الفترةتكلفة اإلنتاج تكلفة اإلنتاج   --
  لاير لاير   1922219222مصاريف إدارية مصاريف إدارية   --
  لايرلاير    1122211222تكاليف تسويقية    تكاليف تسويقية      --

    ::وقد تبين أن أرصدة المخزون قد ظهرت على النحو التاليوقد تبين أن أرصدة المخزون قد ظهرت على النحو التالي
    لايرلاير1022210222  لاير0  وأخر الفترةلاير0  وأخر الفترة    1222212222تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة  تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفترة    --
    لايرلاير  2222222222لاير0   وأخر الفترة لاير0   وأخر الفترة     3222232222تكلفة مخزون اإلنتاج التام أول الفترة   تكلفة مخزون اإلنتاج التام أول الفترة     --

    ::بناء على البيانات السابقة تبلغ تكلفة البضاعة المباعة بناء على البيانات السابقة تبلغ تكلفة البضاعة المباعة 
AA..  102222102222  لايرلاير    
BB..  109222109222  لايرلاير    
CC..  151222151222  لايرلاير    
DD..  152222152222  لايرلاير    

  AAاإلجابة الصحيحة           اإلجابة الصحيحة           
  
  
  



  1616  ^_^^_^  33إدارة أعمال المستوى إدارة أعمال المستوى   --ير ير غغمحمد السيد الصمحمد السيد الص. . دد––أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف   ––أسئلة اختبر نفسك أسئلة اختبر نفسك  
^___^^___^  

  
    ::هـهـ14321432المستخرجة من سجالت شركة الوطن الصناعية خالل شهر محرم المستخرجة من سجالت شركة الوطن الصناعية خالل شهر محرم فيما يلي بعض البيانات فيما يلي بعض البيانات   ((33

  لاير مشتريات خامات لاير مشتريات خامات   102222102222  ––
  لاير مسموحات مشتريات خامات لاير مسموحات مشتريات خامات   22222222  ––
  لاير مردودات مشتريات لاير مردودات مشتريات   32223222  ––
  لاير مصاريف نقل مشتريات خامات لاير مصاريف نقل مشتريات خامات   75227522  ––
  لاير مصاريف تأمين الخامات المشتراةلاير مصاريف تأمين الخامات المشتراة  1252212522  ––
  امات المشتراة امات المشتراة لاير رسوم جمركية على الخلاير رسوم جمركية على الخ  2752227522  ––
    ..لاير عمولة مشتريات خاماتلاير عمولة مشتريات خامات  25222522  ––

    ::فإذا علمت ما يليفإذا علمت ما يلي
    لايرلاير  5222252222تكلفة مخزون الخامات أول الشهر بلغت تكلفة مخزون الخامات أول الشهر بلغت   --
    لايرلاير  4222242222تكلفة مخزون الخامات آخر الشهر بلغت تكلفة مخزون الخامات آخر الشهر بلغت   --

  ::بناء على ما سبق تبلغ تكلفة المواد المستخدمة في اإلنتاج خالل شهر محرمبناء على ما سبق تبلغ تكلفة المواد المستخدمة في اإلنتاج خالل شهر محرم
AA..  225222225222  لايرلاير    
BB..  215222215222  لايرلاير    
CC..  222222222222  لايرلاير    
DD..  225222225222  لايرلاير    

  BBاإلجابة الصحيحة        اإلجابة الصحيحة        
  

    ::هـهـ14321432فيما يلي البيانات المستخرجة من سجالت شركة األثاث الحديثة خالل شهر محرم فيما يلي البيانات المستخرجة من سجالت شركة األثاث الحديثة خالل شهر محرم   ((44
  ..لايرلاير  222222222222تكاليف المواد المباشرة والمستخدمة خالل الشهر تكاليف المواد المباشرة والمستخدمة خالل الشهر   --
    ..لاير لاير   7222272222  لاير  0التكاليف الصناعية الغير مباشرةلاير  0التكاليف الصناعية الغير مباشرة  0222202222تكاليف األجور المباشرة تكاليف األجور المباشرة   --
    ..لاير على التواليلاير على التوالي  3222232222لاير و لاير و   2522225222تكاليف التسويق والتكاليف اإلدارية تكاليف التسويق والتكاليف اإلدارية   --
    ..لاير على التواليلاير على التوالي  1522215222و و   1222212222تكاليف مخزون اإلنتاج تحت التشغيل أول وآخر الشهر تكاليف مخزون اإلنتاج تحت التشغيل أول وآخر الشهر   --
    لايرلاير  1022210222تكاليف مخزون اإلنتاج التام أول الشهر تكاليف مخزون اإلنتاج التام أول الشهر   --
    لايرلاير  1322213222تكاليف مخزون اإلنتاج التام آخر الشهر تكاليف مخزون اإلنتاج التام آخر الشهر   --

    ::هـهـ14321432بناء على البيانات السابقة تبلغ التكاليف الصناعية لإلنتاج التام خالل شهر محرم بناء على البيانات السابقة تبلغ التكاليف الصناعية لإلنتاج التام خالل شهر محرم 
AA..    31502223150222  لايرلاير    
BB..    32202223220222لايرلاير    
CC..  33225022250222  لايرلاير    
DD..  33202223320222  لايرلاير    

      CC                            اإلجابة الصحيحة اإلجابة الصحيحة 



  1717  ^_^^_^  33إدارة أعمال المستوى إدارة أعمال المستوى   --ير ير غغمحمد السيد الصمحمد السيد الص. . دد––أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف   ––أسئلة اختبر نفسك أسئلة اختبر نفسك  
^___^^___^  

  المحاضرة الثانية عشرالمحاضرة الثانية عشر  :: :: تابع قوائم التكاليفتابع قوائم التكاليف
    ::مستخرجة من سجالت شركة الوفاء الصناعية عن إحدى الفترات التكاليفيةمستخرجة من سجالت شركة الوفاء الصناعية عن إحدى الفترات التكاليفيةالبيانات التالية البيانات التالية   ((11
    لايرلاير      525222525222  مبيعات مبيعات   --
    لايرلاير  205222205222    خالل الفترةخالل الفترةتكلفة اإلنتاج تكلفة اإلنتاج   --
    لايرلاير    112522112522    مصاريف إداريةمصاريف إدارية  --
    لايرلاير      0252202522    مصاريف تسويقيةمصاريف تسويقية  --
    ::وقد تبين أن أرصدة المخزون قد ظهرت على النحو التاليوقد تبين أن أرصدة المخزون قد ظهرت على النحو التالي  --
    لايرلاير  01125211252 وأخر الفترة  0 وأخر الفترة    لاير لاير   75227522التشغيل أول الفترة   التشغيل أول الفترة   تكلفة الوحدات تحت تكلفة الوحدات تحت   --
    لايرلاير  1375213752لاير   0 وأخر الفترة   لاير   0 وأخر الفترة     2252222522تكلفة مخزون اإلنتاج التام أول الفترة    تكلفة مخزون اإلنتاج التام أول الفترة      --

    ::بناء على البيانات السابقة يبلغ صافي الربحبناء على البيانات السابقة يبلغ صافي الربح
AA..  4222242222  لايرلاير    
BB..  3375233752  لايرلاير    
CC..  4075240752  لايرلاير    
DD..  4022240222  لايرلاير    

  AAاإلجابة الصحيحة            اإلجابة الصحيحة            

    ::البيانات التالية مستخرجة من سجالت شركة الوفاء الصناعية عن إحدى الفترات التكاليفيةالبيانات التالية مستخرجة من سجالت شركة الوفاء الصناعية عن إحدى الفترات التكاليفية  ((22
    لايرلاير    022222022222مبيعات    مبيعات      --
  لايرلاير  202222202222            الفترةالفترة  التام خاللالتام خاللتكلفة اإلنتاج تكلفة اإلنتاج   --
    ::وقد تبين أن أرصدة المخزون قد ظهرت على النحو التاليوقد تبين أن أرصدة المخزون قد ظهرت على النحو التالي  --
    لايرلاير1522215222لاير   0 وأخر الفترة      لاير   0 وأخر الفترة        1222212222تحت التشغيل أول الفترة   تحت التشغيل أول الفترة   تكلفة الوحدات تكلفة الوحدات   --  --
    لايرلاير    1222212222لاير  0 وأخر الفترة   لاير  0 وأخر الفترة     3222232222تكلفة مخزون اإلنتاج التام أول الفترة      تكلفة مخزون اإلنتاج التام أول الفترة        --
    لايرلاير    5222252222مصاريف إدارية   مصاريف إدارية     --
  لايرلاير    5522255222    مصاريف تسويقيةمصاريف تسويقية  --

  ::بناء على البيانات السابقة يبلغ صافي الربحبناء على البيانات السابقة يبلغ صافي الربح
AA..  122222122222            لايرلاير    
BB..  195222195222            لايرلاير    
CC..    102222102222        لايرلاير    
DD..      105222105222        لايرلاير    

    BBاإلجابة الصحيحة          اإلجابة الصحيحة          

  



  1818  ^_^^_^  33إدارة أعمال المستوى إدارة أعمال المستوى   --ير ير غغمحمد السيد الصمحمد السيد الص. . دد––أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف   ––أسئلة اختبر نفسك أسئلة اختبر نفسك  
^___^^___^  

  والربحوالربح  والحجموالحجم  التكلفةالتكلفة  عالقةعالقة  ::::  عشرعشر  المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثالثة
وبتكلفة ثابتة وبتكلفة ثابتة رياال للوحدة 0 رياال للوحدة 0   4242لاير لكل وحدة 0 وبتكلفة متغيرة قدرها لاير لكل وحدة 0 وبتكلفة متغيرة قدرها   0202تقوم شركة الجفالي ببيع وحدة اإلنتاج بسعر تقوم شركة الجفالي ببيع وحدة اإلنتاج بسعر   ((11

  ::لاير عن الفترة وبناء على ما تقدم وضح ما يلي لاير عن الفترة وبناء على ما تقدم وضح ما يلي   3222232222
    ::كمية مبيعات التعادل هيكمية مبيعات التعادل هي

AA..              52225222  وحدةوحدة  
BB..  35223522  وحدةوحدة  
CC..                15221522  وحدةوحدة  
DD..                  أخرى أخرى   إجابةإجابة....  

    CCاإلجابة الصحيحة        اإلجابة الصحيحة        
رياال للوحدة 0 وبتكلفة ثابتة رياال للوحدة 0 وبتكلفة ثابتة   4242لاير لكل وحدة 0 وبتكلفة متغيرة قدرها لاير لكل وحدة 0 وبتكلفة متغيرة قدرها   0202تقوم شركة الجفالي ببيع وحدة اإلنتاج بسعر تقوم شركة الجفالي ببيع وحدة اإلنتاج بسعر   ((22

  : : لاير عن الفترة وبناء على ما تقدم وضح ما يلي لاير عن الفترة وبناء على ما تقدم وضح ما يلي   3222232222
    ::قيمة مبيعات التعادل هي قيمة مبيعات التعادل هي 

AA..  4222242222   لاير لاير  
BB..  7522275222   لاير لاير  
CC..  9222292222   لاير لاير  
DD..   أخرىأخرىإجابة إجابة....    

    CCاإلجابة الصحيحة           اإلجابة الصحيحة           
رياال للوحدة 0 وبتكلفة ثابتة رياال للوحدة 0 وبتكلفة ثابتة   4242لاير لكل وحدة 0 وبتكلفة متغيرة قدرها لاير لكل وحدة 0 وبتكلفة متغيرة قدرها   0202تقوم شركة الجفالي ببيع وحدة اإلنتاج بسعر تقوم شركة الجفالي ببيع وحدة اإلنتاج بسعر   ((33

  : : لاير عن الفترة وبناء على ما تقدم وضح ما يلي لاير عن الفترة وبناء على ما تقدم وضح ما يلي   3222232222
    ::لاير هي لاير هي   7222272222كمية المبيعات الالزمة لتحقيق أرباح مستهدفة كمية المبيعات الالزمة لتحقيق أرباح مستهدفة 

AA..  52225222   وحدة وحدة  
BB..  35223522   وحدة وحدة  
CC..  25222522   وحدة وحدة  
DD..   ىىإجابة أخر إجابة أخر ... ...  

      AA    اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
رياال للوحدة 0 وبتكلفة ثابتة رياال للوحدة 0 وبتكلفة ثابتة   4242لاير لكل وحدة 0 وبتكلفة متغيرة قدرها لاير لكل وحدة 0 وبتكلفة متغيرة قدرها   0202تقوم شركة الجفالي ببيع وحدة اإلنتاج بسعر تقوم شركة الجفالي ببيع وحدة اإلنتاج بسعر   ((44

  : : لاير عن الفترة وبناء على ما تقدم وضح ما يلي لاير عن الفترة وبناء على ما تقدم وضح ما يلي   3222232222
    ::لاير هي لاير هي   7222272222تحقق أرباح مستهدفة تحقق أرباح مستهدفة قيمة المبيعات التي قيمة المبيعات التي 

AA..  4222242222   لاير لاير  
BB..  322222322222   لاير لاير  
CC..  9222292222   لاير لاير  
DD..   ىىإجابة أخر إجابة أخر ... ...  

          BB          اإلجابة الصحيحة    اإلجابة الصحيحة    
  
  



  1919  ^_^^_^  33إدارة أعمال المستوى إدارة أعمال المستوى   --ير ير غغمحمد السيد الصمحمد السيد الص. . دد––أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف   ––أسئلة اختبر نفسك أسئلة اختبر نفسك  
^___^^___^  

   وان وان 0 0 لايرلاير  02220222والتكاليف الثابتة للمشروع والتكاليف الثابتة للمشروع 0 0 لايرلاير  00لاير وتكلفته المتغيرة لاير وتكلفته المتغيرة   1212إذا فرض أن سعر بيع الوحدة من منتج ما إذا فرض أن سعر بيع الوحدة من منتج ما
  ::وبناء على ما تقدم وضح ما يلي وبناء على ما تقدم وضح ما يلي 0 0 لاير لاير   22222222ربح قدره ربح قدره اإلدارة تهدف إلى تحقيق اإلدارة تهدف إلى تحقيق 

  كمية مبيعات التعادل هيكمية مبيعات التعادل هي  ((55
AA..  022022   وحدة وحدة  
BB..  22222222   وحدة وحدة  
CC..  25222522   وحدة وحدة  
DD..   ىىإجابة أخر إجابة أخر ... ...  

          BBاإلجابة الصحيحة        اإلجابة الصحيحة        
    ::قيمة مبيعات التعادل هيقيمة مبيعات التعادل هي  ((00
AA..      5222252222   لاير لاير  
BB..      2522225222   لاير لاير  
CC..      2222222222   لاير لاير  
DD..     ىىإجابة أخر إجابة أخر ... ...  

    CCاإلجابة الصحيحة             اإلجابة الصحيحة             
    ::لاير هيلاير هي  22222222كمية المبيعات لتحقيق أرباح مستهدفة قدرها كمية المبيعات لتحقيق أرباح مستهدفة قدرها   ((77
AA..  22222222   وحدة وحدة  
BB..  35223522   وحدة وحدة  
CC..  25222522   وحدة وحدة  
DD..     ىىإجابة أخر إجابة أخر ... ...  

    CCاإلجابة الصحيحة             اإلجابة الصحيحة             
    ::لاير هيلاير هي  22222222قيمة مبيعات لتحقيق أرباح مستهدفة قدرها قيمة مبيعات لتحقيق أرباح مستهدفة قدرها   ((00
AA..  2522225222   لاير لاير  
BB..  2222222222   لاير لاير  
CC..  3522235222   لاير لاير  
DD..     ىىإجابة أخر إجابة أخر ... ...  

      AA    اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
  

    



  2121  ^_^^_^  33إدارة أعمال المستوى إدارة أعمال المستوى   --ير ير غغمحمد السيد الصمحمد السيد الص. . دد––أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف   ––أسئلة اختبر نفسك أسئلة اختبر نفسك  
^___^^___^  

  
  والربحوالربح  والحجموالحجم  التكلفةالتكلفة  عالقةعالقة  تابعتابع:: ::   عشرعشر  المحاضرة الرابعةالمحاضرة الرابعة

  
  3232وان التكلفة المتغيرة للوحدة وان التكلفة المتغيرة للوحدة 0 0 لايرلاير  5252بفرض أن سعر بيع الوحدة في إحدى المنشآت التي تنتج  منتجا واحدا يبلغ بفرض أن سعر بيع الوحدة في إحدى المنشآت التي تنتج  منتجا واحدا يبلغ   ((11

باستخدام باستخدام . . وحدةوحدة  42224222لاير 0 وكمية اإلنتاج والمبيعات الفعلية لاير 0 وكمية اإلنتاج والمبيعات الفعلية   0222202222لاير وأن إجمالي التكلفة الثابتة عن السنة تبلغ لاير وأن إجمالي التكلفة الثابتة عن السنة تبلغ 
  ::البيانات السابقة 0 تبلغ كمية األمانالبيانات السابقة 0 تبلغ كمية األمان

AA..  42224222  وحدةوحدة    
BB..  32223222    وحدةوحدة    
CC..  02220222    وحدةوحدة  
DD..    12221222  وحدةوحدة    

    DDالصحيحة        الصحيحة          اإلجابةاإلجابة
  

لاير لاير   3232وان التكلفة المتغيرة للوحدة وان التكلفة المتغيرة للوحدة 0 0 لايرلاير  5252بفرض أن سعر بيع الوحدة في إحدى المنشآت التي تنتج  منتجا واحدا يبلغ بفرض أن سعر بيع الوحدة في إحدى المنشآت التي تنتج  منتجا واحدا يبلغ (  (    22
باستخدام البيانات باستخدام البيانات . . وحدةوحدة  42224222لاير 0 وكمية اإلنتاج والمبيعات الفعلية لاير 0 وكمية اإلنتاج والمبيعات الفعلية   0222202222وأن إجمالي التكلفة الثابتة عن السنة تبلغ وأن إجمالي التكلفة الثابتة عن السنة تبلغ 

  ::السابقة 0 تبلغ قيمة هامش األمانالسابقة 0 تبلغ قيمة هامش األمان
AA..  5222252222  لايرلاير    
BB..  102222102222    لايرلاير    
CC..  0222202222      لايرلاير  
DD..  122222122222  لايرلاير    

      AA    اإلجابة الصحيحةاإلجابة الصحيحة
  


