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  اإلداريةالتكاليف والمحاسبة  ئمباد                    )متعدد( النهائياالختبار                         جامعة الملك سعود        

     حسب 202                       هـ        1437/  36العام الجامعي                  األعمال               كلية إدارة

  تانساع الزمن:                                 االولالفصل الدراسي            بة                            قسم المحاس  

 :المسلسل :الرقم الجامعي :االسم

 :عن األسئلة التالية جبأ

 درجات( 01) السؤال األول

 األمر:تطلب مع بيان العمليات الحسابية إذا اجابة لكل مما يلي  أفضلدائرة حول ضع   

 :بتجميع البيانات والتقرير عنها هو المتعلق الدور الذي يقوم به المحاسب اإلداري -1

 التسجيل. -أ

 .حل المشاكل -ب

 توجيه االهتمام. -ج

 اجابة اخري هي ............. -د

 يقصد بتخصيص التكاليف: -2

 .وغير المباشرة لغرض معين تتبع التكاليف المباشرة -أ

   المباشرة لغرض معين غير تعيين التكاليف -ب

 تحديد التكلفة الفعلية لغرض معين.    -ج

  تتبع التكلفة -د

 مختلطة:أي مما يلي يعتبر تكلفة  -3

 االيجار الشهري. -أ

 راتب المدير. -ب

 فاتورة الهاتف الشهرية. .-ج

 المواد المباشرة. -د

 مسبب التكلفة االكثر احتماالً للمواد المباشرة هو: -4

 اء المكونة للمنتج.عدد االجز -أ

 ساعات العمل المباشر. -ب

 ساعات االنتاج. -ج

 عدد الوحدات المنتجة. -د

، فأنه عند بيع لاير 600التكلفة الثابتة اجمالي لاير و 400التكلفة المتغيرة  وحدة بلغ اجمالي 200 نقطة التعادل عند -5

 مساهمتها في ارباح الشركة: تكون 201الوحدة 

 لاير. 1 -أ

 .لاير 3 -ب

    لاير. 2 -جـ

 لاير.  5  -د 

 وتفكر وحدة، 40000 حاليا تنتج و سنويا، وحدة 50000 إنتاج على القدرة ولديها تنتج احدي الشركات منتج وحيد، -6

 وتكاليف التصنيع تكاليف إلجمالي احتماال األكثر السلوك فأن المقبل، العام وحدة 45000 إلى اإلنتاج زيادة في

 التغيير يكون: لهذا نظرا للوحدة التصنيع

 .بدون تغير للوحدة التصنيع تكاليف وتظل التصنيع ، اجمالي تكاليفتزيد  -أ

 .بدون تغير التصنيع للوحدة و تكاليف التصنيع تكاليف تظل اجمالي  -ب

 .للوحدة التصنيع تكاليف ، وتنخفض التصنيع تكاليف اجماليتزيد   -ج

 .للوحدة التصنيع تكاليف وتنخفضكما هي،  التصنيع تكاليف اجماليتظل   -د
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 فيما يلي بعض البيانات الخاصة بأحدي الشركات -7

          2015/ 1/1تكلفة االنتاج التام في 
      2015/ 31/12تكلفة االنتاج التام في 

  المباعة                         البضاعة تكلفة
  المبيعات                               ايرادات
  ت التشغيلمصروفا

 لاير   80000
 لاير   67000

 لاير 270000
 لاير 500000
 لاير 145000

 فأن تكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة يكون:

 لاير. 230000  -أ

 لاير.   355000  -ب

 لاير. 283000  -ج

 لاير. 257000  -د

 :كلية كاالتيالشركات التي تستخدم مفهوم التكلفة ال إحدىكانت بيانات  الماضي، العام في -8

 لاير 420000 ايرادات المبيعات
 لاير 22000 1/1/2015مخزون مواد مباشرة في 

 لاير 146000 مشتريات مواد مباشرة
 لاير 16000 31/12/2015مخزون مواد مباشرة في 

 لاير 180000 تكاليف العمالة المباشرة
 لاير 40000 التكاليف الصناعية غير المباشرة

 لاير 35000 1/1/2015م الصنع فيمخزون انتاج تا
 لاير 104000 تكلفة االنتاج تام الصنع خالل الفترة

 لاير 36000 31/12/2015مخزون انتاج تام الصنع في
 لاير 140000 تكاليف التشغيل

 فأن تكلفة البضاعة المباعة تبلغ:

 لاير. 103000  -أ

 لاير. 152000  -ب

 لاير. 268000  -ج

 لاير. 317000  -د

و  تكلفة مباشرة والباقي تكلفة غير المباشرة، 1200000لاير منها  2100000المقدرة  ةذا كانت التكاليف الصناعيإ -9

 :التكلفة المباشرة، فأن معدل التحميل التقديري يبلغيتم تحميل األوامر بالتكاليف الصناعية غير المباشرة كنسبة من 

  من التكلفة المباشرة. %57   -أ

 تكلفة المباشرة.من ال %175 -ب

 من التكلفة المباشرة. %43 -ج

 من التكلفة المباشرة %75 -د

لاير، ومن  1بلغت تكلفة الوحدة من المواد المباشرة احد المراحل االنتاجية طريقة الوارد اوال صادر اوال، و متستخد  -10

وحدة بدرجة تمام  2000اول الفترة لاير، وكان االنتاج تحت التشغيل  5لاير، ومن التكلفة المستلمة  3ل يتكلفة التحو

 تكون: الفترة اولاالنتاج تحت التشغيل  استكمال تصنيع وتضاف المواد المباشرة في نهاية التشغيل، فأن تكلفة 40%

 لاير. 15600   -أ

 لاير. 12400 -ب

 لاير. 5600 –ج 

 اجابة اخري هي......................   -د



3 

 

 درجات( 10) السؤال الثاني

يلاي  ، وقسمين لإلنتاج أ، ب وفيمااالمعلوماتإحدى الشركات الصناعية من قسمين للخدمات صيانة المصنع ونظم  كونتت 

 :المستخرجة من دفاتر الشركة عن فترة التكاليف االخيرةالبيانات 

 انـــــــــــــــالبي
 أقسام اإلنتاج اقسام الخدمات

 ب أ نظم المعلومات المصنع صيانة

 150000 125000 75000 175000 ية مقدرةاضافتكاليف  

 750 500 250 ـــ  ساعات الصيانة

 500 400 ـــ 100 ساعات الحاسب اآللي

 :ضع دائرة حول أفضل اجابة لكل مما يلي مع بيان العمليات الحسابية 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

 المصانع صايانةعلاى قسام  نظام المعلوماات، فأن المبلاغ المخصاص مان تكااليف قسام التنازليباستخدام طريق التوزيع   -2

 يبلغ:

 لاير 25000 -أ

 لاير.  75000 -ب

 لاير.                      7500 -ج

 صفر لاير. -د

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

 لاير تقريبا. 58333 -أ

 لاير تقريبا. 166667 -ب

 لاير تقريبا.                         60833 -ج

 قريباً.لاير ت 121667 -د

 على قسم االنتاج )أ( يبلغ: 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 صيانةي، وبفرض ان التكاليف القابلة للتوزيع لقسم باستخدام طريقة التوزيع التبادل -5

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

 ( ص100/1000+ )175000س  =   -أ

 ( س1500/ 250+ ) 75000ص=  -ب

 ( ص1500/ 250+ ) 75000س  =  -ج

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

 االنتاجية:نظام تكاليف االوامر  الشركات الصناعية التي تستخدم ألحدييلي البيانات الخاصة بأنشطة التصنيع  افيم

 الحساب   علىمشتريات مواد مباشرة 

 مواد مباشرة منصرفة لألوامر

 االجور المباشرة

 تكاليف اضافية فعلية

 تكلفة األوامر تامة الصنع

74000  

41000  

65000  

73000 

146000  

 تكلفة األوامر المباعة

 :الفترة(اول  )األرصدةتكلفة المخزون 

 رصيد مواد مباشرة اول الفترة             

 رصيد أوامر تحت التشغيل اول الفترة     

 رصيد أوامر تامة الصنع اول الفترة     

128000 

 

13000 

32000  

29000 

 من االجور المباشرة %125علما بأن معدل التحميل الذي تستخدمه   

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

 المباشرة المستخدمة في االنتاج في دفتر اليومية بجعل حساب:تسجل المواد  -1

 لاير.                          41000دائن بمبلغ المواد  مخازنمراقبة    -أ

 لاير.                          74000بمبلغ  مدينالمواد  مخازنمراقبة  -ب

 لاير.                         41000دائن بمبلغ  األوامر تحت التشغيل مراقبة -ج

 لاير. 74000مراقبة األوامر تحت التشغيل مدين بمبلغ  -د 

 خر الفترة لحساب مراقبة مخازن المواد يبلغ: رصيد ا -2

 لاير. 87000 -أ

 لاير 46000 -ب

 لاير.                      41000 -ج

 لاير. 54000 -د

 رصيد اخر الفترة لحساب مراقبة االوامر تحت التشغيل يبلغ:  -3

 لاير. 219250 -أ

 لاير 95000 -ب

 لاير.                      73250 -ج

 .لاير 21000 -د

 رصيد اخر الفترة لحساب مراقبة االوامر تامة الصنع يبلغ:  -4

 لاير. 29000 -أ

 لاير 18000 -ب

 لاير.                      146000 -ج

 لاير 47000 -د

 فروق التحميل تبلغ:   -5

 لاير بالزيادة. 8250 -أ

 لاير بالنقص. 8250 -ب

                      .ةلاير بالزياد 18250 -ج

 اجابة اخري هي...................... -د
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 (درجات 10)السؤال الرابع 

بتصنيع المنتج )س( في مرحلة التجميع، حيث تضاف المواد المباشرة بالكامل في بداية المرحلة، الشركات  إحدىتقوم    

 وتستخدم طريقة المتوسط المرجح، وقد توافرت لديك البيانات التالية:

 تكاليف التحويل اشرةالمواد المب وحدات 

 لاير 22000 لاير 230000 (%40) 400 تحت التشغيل اول الفترة

 لاير 1175000 لاير 700000 1200 بدا عليها التشغيل خالل الفترة

   (%80) 250 تحت التشغيل اخر الفترة

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

 التوالي يبلغ: علىلمستفيدة )االنتاج المتجانس( من تكلفة المواد وتكلفة التحويل الوحدات ا -1

 وحدة. 1550    وحدة، 1600 -أ

 .وحدة 1690   وحدة، 1850 -ب

 .وحدة 1350     وحدة، 1350 -ج

 .وحدة 200وحدة،        250 -د

 المباشرة:متوسط تكلفة الوحدة من تكلفة المواد  -2

 لاير.  1250 -أ

 لاير. 581.25 -ب

                      .لاير  575 -ج

   لاير  1241.94  -د

 متوسط تكلفة الوحدة من تكلفة التحويل:  -3

 لاير.  1250 -أ

                      .لاير  575 -ب

 لاير 900 -ج

 لاير. 581.25  -د

 تكلفة المواد التي تم تعينها )تحديدها( لإلنتاج تحت التشغيل آخر الفترة: -4

 لاير.  248387.1 -أ

 لاير  2500000 -ب

 لاير.                       143750 -ج

 لاير.  145312.5   -د

 تكلفة التحويل التي تم تعينها )تحديدها( لإلنتاج تحت التشغيل آخر الفترة: -5

 لاير.  143750   -أ

 لاير. 145312.5  -ب

 لاير.                       180000  -ج

  .لاير 250000    -د

 

 

 ،،،، أطيب التمنيات بالتوفيق
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 نموذج اإلجابة

 السؤال الرابع        السؤال الثالث                            السؤال الثاني             السؤال األول           

 أ 1  أ 1  ب 1  أ 1

 ب 2  ب 2  د 2  ب 2

 ج 3  ج 3  أ 3  ج 3

 د 4  د 4  ج 4  د 4

 ج 5  أ 5  ب 5  ب 5

          ج 6
          د 7
          أ 8
          د 9

          ج 10

 


