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 الواجب االول

 ( 3)الى رقم (1)الفقرة التالٌة تتعلق باالسئلة من رقم 

هـ 1435تصنع احدى الشركات منتجاً معٌنا وقدرت كمٌة المبٌعات من هذا المنتج فً العام القادم 

وحدة 1000 لاير ومخزون االنتاج التام المتوقع فً اول العام القادم 12وحدة وسعر البٌع للوحدة 10000بـ

وحدة وتحتاج الوحدة من هذا المنتج فً التصنٌع الى 2000ومخزون االنتاج التام المستهدف فً آخر العام 

كٌلو 5000 لاير للكٌلو جرام ومخزون المادة الخام المتوقع اول العام القادم 4كٌلو جرام من المادة الخام بسعر 2

ساعات عمل مباشر 5كٌلو جرام وٌحتاج تصنٌع الوحدة 3000جرام ومخزون المادة الخام المستهدف اخر العام 

 :لاير وبناء على هذه المعلومات فإن 6وٌقدر معدل االجر للساعة بمبلغ 

 :هـ هً 1435كمٌة االنتاج التقدٌري بالوحدات خالل العام القادم  -1

 وحدة 10000 .أ 

 وحدة 11000 .ب 

 وحدة 9000 .ج 

 الشًء مما سبق  .د 

 مخزون اول المدة –مخزون آخر المدة +كمٌة المبٌعات = كمٌة االنتاج التقدٌري /الحل 

 =                                10000+2000-1000 

 وحدة 11000                                = 

 

 :هـ1435تكلفة مشترٌات المواد الخام التقدٌرٌة باللاير خالل العام القادم  -2

  لاير 88000 .أ 

 لاير 96000 .ب 

  لاير80000 .ج 

 الشًء مما سبق  .د 

 سعر شراء مواد تقدٌري xكمٌة مشترٌات مواد خام =تكلفة مشترٌات مواد خام /الحل 

  x 4؟                                                             =  

  بما ان 

  احتٌاج الوحدة من المواد xكمٌة االنتاج = احتٌاج االنتاج من المواد *

  =                            2x11000 

 =                            22000 

مخزون مواد اول –مخزون مواد آخر الفترة +احتٌاجات االنتاج من المواد = كمٌة مشترٌات مواد *

 الفترة 

 =                                   22000+3000-5000 

  كٌلو جرام 20000                                  = 

 اذن 

 سعر شراء مواد تقدٌري xكمٌة مشترٌات مواد خام = تكلفة مشترٌات مواد خام 

 =                             20000x4 

 لاير 80000                            = 
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 :هـ هً 1425تكلفة العمل المباشر التقدٌرٌة باللاير خالل العام القادم  -3

 لاير 330000 .أ 

 لاير 270000 .ب 

 لاير 300000 .ج 

 الشًء مما سبق  .د 

 

  معدل االجر للساعة xتقدٌرات ساعة العمل المباشر =تكلفة العمل المباشر /الحل 

 x6 ؟                              =  

 نستخرج تقدٌرات ساعة العمل المباشر للتوصل للمطلوب 

 احتٌاج الوحدة من ساعات العمل المباشرة xكمٌة االنتاج التقدٌري = تقدٌرات ساعات العمل المباشر 

 =                                    11000 x5 

 =                                   55000 

 اذن 

  معدل االجر للساعةxتقدٌرات ساعة العمل المباشر =العمل المباشر 

 =                55000 x6 

 لاير 330000               = 

 

 

 الواجب الثانً

 

 
 

 

وحدة للعام 15000تقدٌرات تكلفة المواد غٌر المباشرة بالموازنة المرنة لمستوى االنتاج الفعلً  -1

 /هً 1433

 لاير 10800 .أ 

 لاير 12000 .ب 

 لاير 13500 .ج 

 الشًء مما سبق  .د 

 x15000 0.8=  مواد غٌر مباشرة /الحل 

  لاير 12000                           = 
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وحدة للعام 15000تقدٌرات قطع غٌار ومهمات بالموازنة المرنة لمستوى االنتاج الفعلً  -2

 :هً 1433

 لاير 11000 .أ 

 لاير 6000 .ب 

 لاير 21500 .ج 

 الشًء مما سبق  .د 

 (x15000 0.4+)5000= قطع غٌار ومهمات /الحل 

 لاير 11000                               = 

 

انحرافات تكلفة المواد غٌر المباشرة الفعلٌة عن الموازنة المرنة لمستوى االنتاج الفعلً  -3

 :هً 1433وحدة للعام 15000

 وفر فً صالح المنشأة ,لاير 3000 .أ 

 وفر فً صالح المنشأة ,لاير 1500 .ب 

 اسراف فً غٌر صالح المنشأة ,لاير 1500 .ج 

 الشًء مما سبق  .د 

 

 تكلفة فعلٌة –تكلفة تقدٌرٌة بالموازنة = انحراف المواد الغٌر مباشرة /الحل 

 =                                       12000-13500 

  -  =                                       1500   

  من التكلفة التقدٌرٌة بالموازنة اكبراسراف فً غٌر صالح المنشأة النه التكلفة الفعلٌة 

 

 

 الواجب الثالث

 :تبوب عناصر التكالٌف من حٌث العالقة باتخاذ القرارات الى  -1

 تكالٌف متغٌرة وتكالٌف ثابتة  .أ 

 تكالٌف قابلة للرقابة وتكالٌف غٌر قابلة للرقابة  .ب 

 تكالٌف مباشرة وتكالٌف غٌر مباشرة  .ج 

 تكالٌف مالئمة وتكالٌف غٌر مالئمة  .د 

 :تعتبر الفروع الخارجٌة للشركات متعددة الجنسٌات من امثلة  -2

 مراكز االنتاج  .أ 

 مراكز االٌرادات  .ب 

 مراكز االستثمار  .ج 

 مراكز الربحٌة  .د 
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 لاير للوحدة من اجزاء 30وحدة بسعر 10000تلقت احدى الشركات عرضا من احد الموردٌن لتورٌد  -3

تبلغ تكلفة تصنٌع الوحدة .المنتج الذي ٌتم تصنٌعها داخلٌا من خالل تجهٌزات متاحة للشركة حالٌا 

 لاير تكلفة انتاجٌة غٌر 10,لاير اجور انتاجٌة مباشرة 9,لاير تكلفة مواد مباشرة 7:الواحدة داخلٌا 

فً ضوء هذه المعلومات فإن التكلفة التفاضلٌة .لاير تكلفة انتاجٌة غٌر مباشرة ثابتة 5,مباشرة متغٌرة 

 :المالئمة للتصنٌع الداخلً للوحدة من الجزء المذكور هً 

  لاير 31 .أ 

  لاير 26 .ب 

  لاير 10 .ج 

 الشًء مما سبق  .د 

طبعا استبعدنا حساب التكلفة االنتاجٌة غٌر مباشرة ) لاير  26 =10+9+7= التكلفة التفاضلٌة المالءمة /الحل 

 ( غٌر مالئمة الثابتة  النها التكلفة ثابتة

من التكلفة االنتاجٌة الثابتة ٌمكن تجنبها فإن التكلفة التفاضلٌة %60فً فقرة السؤال السابقة بفرض ان  -4

 :المالئمة للتصنٌع الداخلً للوحدة تكون 

  لاير 31 .أ 

 لاير 30 .ب 

 لاير 29 .ج 

 الشًء مما سبق  .د 

 

 ٌمكن  تجنبها والباقً الٌمكن تجنبها 3 ٌعنً x5=3 %60 /الحل 

 3+26= التكلفة التفاضلٌة المالئمة 

  لاير 29                             =

         

 

 

 


