
 

حسب(202تطبيقات  مادة مبادئ التكاليف والمحاسبة اإلدارية )  

 الفصل الرابع

 

اختاري اإلجابة الصحٌحة : /1س  

لدٌك البٌانات التالٌة الخاصة بإحدى الشركات الصناعٌة توفرت -1  

لاير , ت.مخزون إنتاج تام  080888= 1/1ت.مخزون إنتاج تام 

لاير  , ت. إنتاج مباع خالل الفترة =  000888=  08/11

لاير , التؽٌر فً ت . مخزون إنتاج تحت التشؽٌل =  1080888

لاير بالنقص  180888  

 فإن تكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة =

  1080888 -د  1080888 -ج   1000888-ب    1000888-أ

______ 

الشركات  خالل الفترة الحالٌة توفرت لدٌك البٌانات التالٌة عن إحدى -1

لاير , ت.ث  0888لاير , ت.غ =  180888, المبٌعات = 

لاير  1888لاير , صافً الربح =  0888=  

فإذا كان من المتوقع تضاعؾ المبٌعات خالل الفترة التالٌة فإن صافً 

 الربح المتوقع ٌبلػ = 

لاير  0888-لاير  د 11888-لاير ج 08888 -لاير ب 08888-أ  

______ 

 080888بدأت إحدى أعمالها خالل الفترة الحالٌة وقامت بإنتاج -0

لبٌعٌة و والتكالٌؾ ا 1880888بلؽت ت.اإلنتاج الصناعٌة وحدة و

 10وحدة بسعر  000888لاير وباعت الشركة  080888اإلدارٌة 

 لاير / وحدة فإن ت.مخزون آخر الفترة = 



 

110088-د  000888-ج  10088-ب   110888-أ  

___ 

توفرت لدٌك البٌانات التالٌة الخاصة بإحدى الشركات الصناعٌة -0  

%متؽٌر(08)لاير  080888لاير  , ت ص =  080888ت.أولٌة =  

%متؽٌر( , التؽٌر فً ت.إنتاج 08) 080888ت.تسوٌقٌة و إدارٌة = 

لاير بالنقص  180888تحت التشؽٌل =   

 فإن تكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة تبلػ وفقاً لمفهوم التكلفة المتؽٌرة =

-لاير  د 1080888لاير  ج. 1010888-لاير   ب 110888-أ

180888 

_______ 

تً أصبحت تامة الصنع وقابلة للبٌع ولم تباع بعد المنتجات ال -0  

 خالل الفترة الحالٌة هً : 

مخزون إنتاج تام آخر الفترة الحالٌة .-أ  

مخزون إنتاج أول الفترة التالٌة .-ب  

الشًء مما ذكر -أ و ب      د -ج  

______ 

ٌختلؾ مفهوم التكلفة الكلٌة عن مفهوم التكلفة المتؽٌرة فً :-0  

عن التكالٌؾ الصناعٌة الثابتة المحاسبة -أ  

المحاسبة عن التكالٌؾ المتؽٌرة -ب  

الشًء مما ذكر  -د     أ و ب  -ج  

/ أكملي الفراغات التالية :2س  



 

-, ---------حسابات المخزون الرئٌسٌة فً المنشأت الصناعٌة هً -1

----------- 

--------تتضمن عناصر ت. الصناعٌة الرئٌسٌة للمنتجات التامة  -1  

----------و  ---------------و   

نقوم بإضافة مخزون إنتاج تحت التشؽٌل  -----------إلٌجاد ت. -0

, األجور أول الفترة إلى ت.المواد المباشرة والمستخدمة فً اإلنتاج   

 س , ت ص س ثم نطرح مخزون إنتاج تحت التشؽٌل آخر الفترة .

________ 

ناعٌة نظام تكالٌؾ األوامر اإلنتاجٌة تستخدم أحدى الشركات الص /3س

وفقاً لمفهوم التكلفة الكلٌة وفٌما ٌلً المعلومات التً تم الحصول 

: 1000علٌها من سجالت الشركة عن عام   

لاير , ت. األوامر التامة خالل  0888مجموع ت صناعٌة لألوامر = 

 0088, التكالٌؾ الصناعٌة لمحملة على األوامر  0018الفترة = 

% من األجور المباشرة ( 18 )على أساس معدل تحمٌل لاير  

لاير 018هـ ٌبلػ  1/1/1000رصٌد األوامر تحت التشؽٌل فً -  

 المطلوب :

  1000تحدٌد األجور المباشرة عن عام -1

  1000تحدٌد إجمالً ت . المواد المباشرة المستخدمة عام  -1

هـ 1/1/1000تحدٌد رصٌد األوامر تحت التشؽٌل فً -0  

 

 

/ فٌما ٌلً بعض البٌانات المستخرجة من سجالت التكالٌؾ إلحدى 0س

 الشركات الصناعٌة عن فترة التكالٌؾ األخٌرة 



 

التؽٌر فً تكلفة مخزون اإلنتاج تحت التشؽٌل  بيانات المخزون:-1

لاير بالزٌادة , حجم مخزون اإلنتاج التام فً بداٌة الفترة  180888

وحدة  1888وحدة وفً نهاٌة الفترة  1888  

 

 080888: المواد المباشرة المستخدمة بيانات التكاليف خالل الفترة -2

لاير , التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر  080888لاير , األجور المباشرة 

% منها تكلفة متؽٌرة ( ,تكالٌؾ 08لاير ) 1880888المباشرة 

لاير تكلفة ثابتة ( ,  080888لاير )منها  01888التسوٌق والتوزٌع 

التكالٌؾ االدارٌة التموٌلٌة 000888 لاير , علماً بأن متوسط التكلفة 

الواحدة فً الفترة الحالٌة لم ٌختلؾ عن متوسط تكلفة الوحدة فً 

 الفترة السابقة 

لاير للوحدة  08لاير بسعر بٌع  0080888 قيمة المبيعات-3  

 المطلوب : 

فقاً لمفهوم إعداد قائمة التكالٌؾ الصناعٌة وقائمة الدخل عن الفترة و

 التكلفة المتؽٌرة , وتحدٌد التكلفة المتؽٌرة للوحدة .

 

 

 

 

 تمنياتي لكن بالتوفيق 

 أ/ سارة المعيذر 


