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 اإلداريةالتكاليف والمحاسبة  ئمباد                  الموحدالفصلي االختبار                             جامعة الملك سعود        
ـ        1437/  36العام الجامعي                     األعمال               كلية إدارة  حسب 202                     ه

 ساعتان :الزمن                               ولاالالفصل الدراسي                                          قسم المحاسبة    

 :المسلسل :الرقم الجامعي :االسم

 :عن األسئلة التالية أجب
 درجات( 7) السؤال األول

  :حيح الخطأمع تصامام العبارة الخاطئة )×( امام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  

 التصحيح العالمة العبارة

   .بقياس والتقرير عن المعلومات المالية اإلدارية المحاسبة تهتم -1

 المتعارف عليهاالمحاسبة اإلدارية بالمبادئ المحاسبة  لتزميجب أن ت -2
 ألغراض القياس واالفصاح.

  

بجذب المديرين للتركيز الدور الذي يؤديه المحاسب االداري المتعلق  -3
 هو حل المشاكل. التي ستضيف قيمة للمنشاة الفرص   ىعل

  

خدمة( ويطلق  او مثل منتج)يحتاج المديرون لمعرفة تكلفة شئ معين  -4
 .على هذا )الشيء( هدف التكلفة

  

تجميع التكلفة مصطلح عام يشتمل علي تتبع التكاليف المباشرة  -5
 وتخصيص التكاليف غير المباشرة.

  

   .ابدا جزء من تكلفة المخزون الفترة ال تعتبر تكلفة -6

التكلفللة الي الفتللرة الحاليللة  دإذا حصلل  المشأللعة عللا مشللااس مللن اسلتشفا -7

 تعتبر التكلفة أصل يظهر اي قائمة المركز المالي. 

  

يستخدم مفهوم التكلفة المتغيرة ألغراض اعداد التقارير الخارجية ألنه  -8
 يتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

  

وقيمة مبيعات  %40إذا بلغت نسبة هامش االمان ألحدي الشركات  -9
 لاير.900000لاير، فان قيمة مبيعات الشركة تبلغ  360000التعادل 

  

   .تحويل جميس تكاليف التصشيس المباشرالمل تكاليف تتأ -10

 المتغيرة التكاليف لاير، 50 المنتج من للوحدة البيع سعر كان إذا -11
 يجب فانه لاير، 50000 الثابتة التكاليف ماليوإج لاير، 40 للوحدة

 لاير. 10000 لتحقق ربح مستهدف وحدة 6000 تبيع أن الشركة على

  

 المتغيرة اليفالتك لاير، 100000ت مبيعات إحدى الشركات إذا كان -12
تحتاج الي  الشركة فان لاير، 45000 الثابتة والتكلفة لاير، 70000

 .التعادل نقطة  لتصل اليلاير 20000زيادة مبيعاتها بمبلغ 

  

لاير  6 المتغيرة اإلنتاج وتكاليف للوحدة، لاير 18إذا كان سعر البيع  -13
 10000 للوحدة، والتكاليف الثابتة لاير 3 وعمولة المبيعات للوحدة،

 لاير. 12 للوحدة يبلغلاير، فان الربح الحدي 

  

وحدة  10000وتم إنتاج  ،الفترةبدأت إحدى الشركات اعمالها خالل  -14
اولية  تكاليف وكانت عناصر التكاليف كاالتي: ،وحدة 7500وبيعت 

لاير للوحدة،  0.75تكاليف صناعية متغيرة  لاير للوحدة، 14.25
لاير  37500لاير للوحدة، تكاليف صناعية ثابتة  3 عمولة مبيعات

 متوسط فأن سنويا،لاير  13500، المصروفات اإلدارية الثابتة سنويا
 .لاير 18 بلغي المتغيرةوفقا لمفهوم التكلفة الوحدة  انتاج تكلفة
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 درجات( 7) الثانيالسؤال 

إجمالي التكاليف،  إجمالي اإليرادات، خط التعادل بيانيا مس توضيح: خط رسم خريطةالأكل التالي اي  استخدم اوال:

 (درجات 4) ، قيمة مبيعات التعادل.غيرةخسارة، نقطة التعادل، التكاليف الثابتة، التكاليف المتالربح، مشطقة المشطقة 

                                                                                             

 لاير                                                                                                                              

  

 

 

                                                                                  

 وحدات                 

 

 (اتدرج 3) ي قائمة التكاليف الصشاعية وقائمة الدخل واقا لمفهوم التكلفة الكلية:ايما يل: ثانيا

 4500 مواد مباشرة  

 مباشر عمل

 تكلفة اضااية 

 ؟

5000 

 18500 إجمالي التكاليف الصشاعية

 2500 إنتاج تح  التأغيل أول المدة مخزون

 ؟ إنتاج تح  التأغيل آخر المدة مخزون

 18000 م تكلفة اإلنتاج التا

 30000 قيمة المبيعات

 1000 أول المدة تامإنتاج  مخزون

 ؟ تكلفة اإلنتاج التام

 ؟ متاح للبيستكلفة اإلنتاج ال

 ؟ آخر المدة تامإنتاج  مخزون

 17000 المباعتكلفة اإلنتاج 

 13000 مجمل الربح

 ؟ مصرواات التأغيل

 4000 صااي الدخل

 اقصة.استكمال البيانات الش المطلوب:
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 درجات( 5) السؤال الثالث

 50وحدة بسعر بيس  10000وتشتج الأركة وتبيس حاليا  السلكي،تقوم إحدى الأركات بإنتاج أحد مكونات جهاز            

  خالل الفترة: تكلفة المشتجهيكل  يليوايما  لاير للوحدة،

 لاير 22المباشرة للوحدة     التكاليف الصشاعية  -

وحدة، كما تبلغ  7000لاير عشد ادني مستوي للتأغيل وقدرة  45000غير المباشرة  التكاليف الصشاعية -

 وحدة. 12000لاير عشد أقصا مستوي للتأغيل وقدرة  70000

 لاير. 3عمولة المبيعات للوحدة     -

 لاير. 30000 للفترةالتكاليف التسويقية الثابتة  -

 لاير. 60000 للفترةتكاليف االدارة العامة  -

 المطلوب:

 حديد التكلفة المتغيرة للوحدة، والتكاليف الثابتة االجمالية.ت -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعادل.مبيعات  حجمتحديد  -2

 

 

 

 تحديد الربح أو الخسارة عشد حجم المبيعات الفعلي. -3

 

 

 تحديد نسبة هامش االمان. -4

 

 

علالن اضللااية ملن خللالل تحملل تكللاليف ا %20مللدير الألركة انللن يمكلن زيللادة حجلم مبيعللات الألركة بشسللبة  اقتلرح -5

 ؟ اقتراح مدير الأركة علاهل توااق و لاير، حدد أثر ذلك علي صااي دخل الأركة؟ 30000
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 درجات( 6) لرابعالسؤال ا

ـ: 30/12/1436ايما يلي البيانات الخاصة بعحدي الأركات الصشاعية عن اترة التكاليف المشتهية اي         ه

لاير، وتكلفة مخزون  50000لاير وآخر المدة  30000د المباشرة أول المدة تكلفة مخزون الموا بيانات المحزون: -1

 لاير، وال يوجد تغير اي تكلفة مخزون اإلنتاج تح  التأغيل.  40000االنتاج التام اول المدة 

ببيس وحده، وقام  الأركة  25000وحدة، وبلغ حجم اإلنتاج التام خالل الفترة  5000بدأت الفترة بمخزون إنتاج تام   -2

 لاير للوحدة. 15وحدة بسعر بيس  20000

 بيانات التكاليف خالل الفترة: -3

 لاير 75000لاير                        عمالة مباشرة                        120000مأتريات مواد مباشرة           
 لاير   9000غير مباشرة متغيرة         لاير                          عمالة 10000مواد غير مباشرة متغيرة            

 لاير 30000متغيرة(      مصرواات بيعين متغيرة           %20لاير ) 30000إصالحات وصيانة للمصشس         
 لاير  36000لاير                          مصرواات إدارية وتمويلية       20000مصرواات بيعين ثابتة                
 :بلمطلوا

 إعداد قائمة التكاليف الصشاعية وقائمة الدخل عن الفترة واقا لمفهوم التكلفة المتغيرة، وتحديد التكلفة المتغيرة للوحدة. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق،،،،


