
1 
 

 الوادب االول 

 

 

 :  تعترب املباشسة املواد تكلفة -1

 (ال)تكلفةاولية(,ىعه)صياعية تكلفة) ىعه(حتويل تكلفة) 

 (ال)تكلفةاولية(,ىعه)صياعية تكلفة) ىعه(حتويل تكلفة) 

 (ىعه)تكلفةاولية(,ىعه)صياعية تكلفة) ال(حتويل تكلفة) 

 (ىعه)تكلفةاولية(,ال)صياعية تكلفة) ال(حتويل تكلفة) 

 

 

 : يفرةاملطت التكاليف امجلة مً -2

  املكدو التأمني مصسوف

  والتوشيع اليكل ضيازات شساء تكلفة

  الطيوي املباىي إجياز

  اخلاو املواد خمصوٌ تكلفة

 

 

 : التالية البياىات الصياعية امليشات احد دفاتس اظَست -3

 

 

 زيال 24000

  زيال 70000

  زيال 25000

 زيال 30000
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 اىيالوادب الج

 

 :أظَست دفاتس أحد امليشآت الصياعية البياىات التالية - 1

 
 

 زيال 4500

 زيال 4000

 زيال 3800

 زيال 3300

 

 

فينا يلي حسكة املواد اخلاو ألحد امليشآت الصياعية خالل األضبوع األول مً شَس حمسو  (1)(2)

ٍـ مت 2/1/1431زيال للوحدة. يف  6وحدة بطعس  300ٍـ كاٌ زصيد املخصوٌ مً املواد 1/1/1431ٍـ: يف 1431

زيال للوحدة. يف  10وحدة بطعس  260ٍـ مت شساء 7/1/1431زيال للوحدة. يف  8وحدة بطعس  200شساء 

وحدة بطعس  300ٍـ مت شساء 13/1/1431زيال للوحدة. يف  12وحدة بطعس  280ٍـ مت شساء 10/1/1431

وحدة مً املواد لإلىتاج. فإٌ تكلفة املواد  460سف ٍـ مت ص11/1/1431زيال للوحدة. فإذا علنت أىُ يف  12

  :امليصسفة لإلىتاج وفكًا لطسيكة املتوضط املسدح يف تطعري املخصوٌ تبلؼ

 
 زيال 4140

 زيال 5130

 زيال 5790

 زيال 4600

 

 

 :ما ٍو قيد اليومية الوادب تطذيلُ عيد صسف املواد غري املباشسة لإلىتاج -3

 خاو إىل حـ/ خمصوٌ إىتاج حتت التشػيلمً حـ/مساقبة خمصوٌ مواد 

 مً حـ/ مساقبة خمصوٌ مواد خاو إىل حـ/ مساقبة تكاليف صياعية غري مباشسة

 مً حـ / مساقبة إىتاج حتت التشػيل إىل حـ / مساقبة خمصوٌ مواد خاو

 مً حـ/ مساقبة تكاليف صياعية غري مباشسة إىل حـ/ مساقبة خمصوٌ مواد خاو
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 الوادب الجالح

 

زيال  20يعنل خالد لدى شسكة الفتح بأحد االقطاو اخلاصة بتذنيع األثاخ املكتيب ويدفع لُ  -1

ضاعة يف األضبوع . افرتض أىُ خالل األضبوع املاضي  50زيال للوقت الري يصيد عً  30للوقت العادي و

امة . بياء ضاعة وقت ضائع خاص بفرتات الصالة والػداء والصياىة الع 11ضاعة , ميَا  72عنل خالد 

 على ماضبل , تبلؼ تكلفة األدس املباشس للعامل خالد : 

 زيال  400

 زيال 1220

 زيال 410

 زيال  510

  61 = 11 -72طسيكة احلل / 
 1220ويطاوي  20يف  61وٍو ييب االدس املباشس وبالتالي ىطسب 

 

2-

 

 خاشٌ تبلؼ :يف ظل طسيكة التخصيص التياشلي فإٌ ىصيب قطه الطنكسة مً تكلفة قطه امل

 زيال  14000

 زيال 17100

 زيال 12800

 زيال 17500
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3-

 

 

فينا يلي بعض البياىات املطتخسدة مً ضذالت شسكة " الكسامة " الصياعية خالل شَس حمسو  -4

زيال مسدودات  1500 –زيال مطنوحات مشرتيات خامات  1000 –زيال مشرتيات خامات  80000ٍـ : 1434

 –زيال مصازيف تأمني اخلامات املشرتاة  6250 –ازيف ىكل مشرتيات خامات زيال مص 3750 –مشرتيات 

زيال عنولة مشرتيات خامات . فإذا عنلت  1250 –زيال زضوو مجسكية على اخلامات املشرتاة  13750

تكلفة خمصوٌ اخلامات آخس الشَس بلػت  –زيال  25000تكلفة خمصوٌ اخلامات أول الشس بلػت  -مايلي:

 بياء على ماضبل تبلؼ تكلفة املواد املطتخدمة يف اإلىتاج خالل شَس حمسو :زيال  20000

  زيال 107500

 زيال  100000

 زيال  108000

 زيال  110000

 

 


