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 التكاليف والمحاسبة اإلدارية مبادئ                     النهائي     االختبار                جامعة الملك سعود                       

 حسب 202             هـ                 1437/  36العام الجامعي   كلية إدارة األعمال                             

 ساعتان: الزمن                                 ولاالالفصل الدراسي                                        قسم المحاسبة  

 :المسلسل :الرقم الجامعي :االسم

 :أجب عن األسئلة التالية

 درجات( 10) السؤال األول

 (درجات 5): مع تصحيح الخطأ امام العبارة الخاطئة)×( امام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  :أوال

 التصحيح العالمة العبارة

   التكلفة هو دائما إما منتج أو خدمة. غرض -1

   قد تكون نفس التكلفة مباشرة لغرض معين وغير مباشرة لغرض اخر. -2

تعتمد التكاليف الثابتة على مستوي الطاقة المستخدمة وليس الطاقة  -3
 المتاحة للشركة.

  

   على التكاليف الثابتة فقط. تشتمل تكاليف الفترة -4

تبيععع إحععدش الشععركاء المععات نععص عبععوتين نصععف لتععر ولتععر  وبلعع  ح ععم  -5
عبوة  نان ح م المبيعاء معن العبعوة اللتعر يبلع   1200مبيعاء التعادل 

 وحدة 600

  

وحدة. لذلك، لل لاير 10وحدة التكلفة الثابتة  20000إنتاج  حجم عند -6

 وحدة.لل لاير 10التكاليف الثابتة  تظل وحدة 25000عندما يتم إنتاج 
  

تكاليف المراحل يتم معاملة التكاليف المحولة من المرحلة  في نظام -7

 السابقة كما لو انها مواد مباشرة تضاف بالكامل في بداية المرحلة.
  

المتوسط المرجح انها تفرق بين األعمال التي  ةمن خصائص طريق -8

ي تمت في الفترة الحالية عند تحديد تمت في الفترة السابقة واالعمال الت

 الوحدات المستفيدة. 

  

   مشاهدتين نقط لتقدير دالة التكاليف. تعتمد طريقة تحليل االنحدار على -9

نص طريقة التوزيع المباشر يتم تخصيص تكاليف كل قسم خدماء  -10
 االنتاج. واقسام الخدماءعلى اقسام 

  

 (درجات 5) :العمليات الحسابية إذا تطلب األمرمع بيان  أكمل الفراغات التالية :ثانيا 

لاير سنويا والحد  45000االيجار الثابتة لكل الة  لفةبلغ تكت، ومنتجاتهاالت لتصنيع تقوم إحدى الشركات باستئجار اآل -1

 وحدة، فان تكلفة 290000ج الشركة هـ كان من المتوقع ان تنت1437وحدة، وفي عام  120000األقصى إلنتاجها 

 تبلغ...........................   للشركة السنوية ار الثابتةااليج

لاير، وتكلفة مخزون  24000لاير واخر الفترة  20000بفرض ان تكلفة مخزون اإلنتاج تحت التشغيل اول الفترة  -2

 لاير، فان 246000لاير، وتكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة  22000لاير واخر الفترة  36000اإلنتاج التام اول الفترة 

 . .............اعة تبلغ..................المب تكلفة البضاعة. و................اجمالي التكاليف الصناعية تبلغ....................

وبلغت لاير،  50000واجمالي التكلفة الثابتة  للوحدة، لاير 40التكلفة المتغيرة  لاير للوحدة، 50إذا كان سعر البيع  -3

   .....................لاير، فان صافي الربح المستهدف يبلغ........ 300000الشركة  مبيعات

 5400لاير مواد،  6500من الفترة السابقة ه تكلفتو (% 40)وحدة  3000اإلنتاج تحت التشغيل أول الفترة  كانإذا  -4

لاير  79600لاير مواد  38500ة الحالي وتكلفة الفترةوحدة  20000الوحدات المضافة خالل الفترة تحويل، ولاير 

، نتاجبالكامل في بداية االالمواد تضاف (، و% 30) وحدة 2500 بلغ اإلنتاج تحت التشغيل آخر الفترةتحويل، و

 .........تبلغ............... فقط التحويلمن  المرجح، فان تكلفة االنتاج التام والمحولطريقة المتوسط  تستخدم المرحلةو
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 درجات( 10) السؤال الثاني

يلني  ب وفيمناوقسنمين لننتناج أ،  ،المعلومناتونظنم  المصننع كون إحدى الشركات الصناعية من قسمين للخدمات صيانةتت 

 :االخيرةالمستخرجة من دفاتر الشركة عن فترة التكاليف البيانات 

 انـــــــــــــــالبي
 أقسام اإلنتاج اقسام الخدمات

 ب أ نظم المعلومات المصنع صيانة

 150000 125000 75000 175000 اضافية مقدرةتكاليف  

 750 500 250 ـــ  ساعات الصيانة

 500 400 ـــ 100 ساعات الحاسب اآللي

 :اجابة لكل مما يلي مع بيان العمليات الحسابية أفضلضع دائرة حول  المطلوب:

 قسم االنتاج )ب( يبلغ: على المصنع صيانةطريق التوزيع المباشر، فأن المبلغ المخصص من تكاليف قسم باستخدام  -1

 لاير. 70000 -أ

 لاير. 105000 -ب

 لاير.                         75000 -ج

 لاير. 87500 -د

 يبلغ: المصنع صيانةقسم  على نظم المعلومات، فأن المبلغ المخصص من تكاليف قسم التنازليباستخدام طريق التوزيع   -2

 لاير 25000 -أ

 لاير.  75000 -ب

 لاير.                      7500 -ج

 لاير. صفر -د

  ( يبلغ:أعلي قسم االنتاج ) المصنع صيانةباستخدام طريق التوزيع التنازلي، فأن المبلغ المخصص من تكاليف قسم    -3

 تقريبا. لاير 58333 -أ

 تقريبا. لاير 166667 -ب

 لاير تقريبا.                         60833 -ج

 لاير تقريباً. 121667 -د

 قسم االنتاج )أ( يبلغ: على نظم المعلوماتباستخدام طريق التوزيع التنازلي، فأن المبلغ المخصص من تكاليف قسم    -4

 لاير تقريبا. 58333 -أ

 لاير تقريبا. 33333 -ب

           لاير تقريبا.               46296 -ج

 لاير تقريباً  41667 -د

)س(، والتكاليف القابلة  المصنع صيانةالتكاليف القابلة للتوزيع لقسم  باستخدام طريقة التوزيع التبادلي، وبفرض ان -5

 للتوزيع لقسم نظم المعلومات )ص(، فأي المعادالت الخطية التالية يمثل التكاليف القابلة للتوزيع لقسم نظم المعلومات؟

 ( ص100/1000+ )175000=  س   -أ

 ( س1500/ 250+ ) 75000ص=  -ب

 ( ص1500/ 250+ ) 75000=   س -ج

 ( س100/1000+ )75000 =  ص -د
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 درجات( 10) الثالثالسؤال 

 ويتم تحديد معدل التحميل التقديري علي اساس ساعات العمل المباشر، ،الشركات نظام تكاليف األوامر إحدىتستخدم     

 :االخيرةفترة التكاليف ت لديك البيانات التالية عن وقد توافر

( تام الصنع وبلغت 14، واالمر رقم )لاير 20000( تحت التشغيل وبلغت تكلفته 15كان األمر رقم ) الفترةفي بداية  -1

 لاير 60000تكلفته 

 40000، 15لألمر رقم  25000)لاير  110000بلغت أذونات صرف المواد المباشرة الصادرة ألوامر االنتاج  -2

 لاير. 10000( وبلغت جملة أذونات صرف المواد غير المباشرة 17رقم  لألمر، والباقي 16لألمر رقم 

، 16لألمر رقم  27000، 15رقم  لألمر 18000) لاير 90000من واقع بطاقات العمل المباشرة بلغ اجمالي االجور  -3

وكانت ساعات العمل المباشر الخاصة باألوامر  .لاير 30000غير مباشرة  االجور وبلغت (17باقي لألمر رقم الو

 .17لألمر رقم  ساعة 10000، 16ساعة لألمر رقم  6000، 15ساعة لألمر رقم  4000كاالتي: 

 لاير. 25000بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة األخرى بخالف المواد واالجور المباشرة  -4

 ساعة عمل مباشر. 30000لمستوي نشاط مقدر  رياال 90000كانت التكاليف الصناعية غير المباشرة المقدرة  -5

 العمالء.الي  15ورقم  14، كما تم تسليم أمر االنتاج رقم 16رقم  و15تصنيع أمر االنتاج رقم  انتهيخالل الفترة  -6

 :المطلوب

 .عداد قائمة تكاليف األوامر وتحديد فروق التحميلا -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ةالالزم اليوميةقيد  -2

 الصنعاألوامر تامة  تكلفةإلثبات 

 

 

 

 

 

الصناعية المحملنة فني الفعلينة  التكاليفواقفال  تكلفة األوامر المباعة ثباتوا

 ومعالجة فروق التحميل.

 

 

 األوامر تامة الصنع. وحساب مراقبة، حساب مراقبة األوامر تحت التشغيل تصوير -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدون تصوير الحساب(.)المباعة تحديد تكلفة األوامر  -2
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 درجات( 10) الرابعؤال الس

 االخيرة في دورة االنتاج بإحدى الشركات الصناعية: بمرحلة التشطيب التي تعتبر المرحلةفيما يلي البيانات الخاصة    

 وتكلفته  %80 تمامرجة دوحدة ب 24000انتاج تحت التشغيل اول الفترة 

 بتكلفة وحدة 64000محولة من المرحلة السابقة في الفترة الحالية  وحدات

 تشغيلالقرب نهاية تكلفة المواد المباشرة التي تضاف بالكامل 

 بانتظام اثناء التشغيلتضاف  التي تحويلال تكلفة

 اجمالي التكاليف

 لاير   52000

 لاير 128000

 لاير   34000

 لاير 68500

 لاير 282500

 %30تمام رجة دب وحدة 20000وفي نهاية الفترة بلغ االنتاج تحت التشغيل   

 باستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال. لمرحلة التشطيبتقرير االنتاج والتكاليف  إعداد :المطلوب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،،،، أطيب التمنيات بالتوفيق


