
 1-محاسبة التكاليف  اسم المادة بالعربية
 Cost Accounting – 1 النكليزيةاسم المادة با

 االول الفرل الدراسي الثالثة المرحلة الدراسية
عدد الداعات 

 االسبهعية
 المجمهع العملية النظرية

2 ---- 2 
 محاسبة التكاليف الكتاب المعتمد

 الجبهري  و   د. عبد خلف الجنابيد.نريف جاسم  المؤلف/ المؤلفهن 
  االسبهع

مفههم محاسبة التكاليف واهدافها والمقارنة بين المحاسبة المالية ومحاسبة  االول
 التكاليف

 مفههم التكلفة وطرق تبهيبها الثاني
 ماهية عناصر التكاليف الثالث
 تحديد تكلفة اقتناء المهاد والرقابة عليها الرابع

 االقترادية للذراء ونقطة الطلبالكمية  الخامس
 تحديد تكلفة المهاد الرادرة وطرق التدعير الدادس
 المعالجة القيدية للتلف والعجز الدابع
 حلهل اسئلة الفرل الثامن
 االمتحان التحريري الذهري االول التاسع
 الرقابة على تكلفة العمل العاشر

 الدورة المدتندية وتحليل االجهر الحادي عذر
 طرق تحديد االجهر الثاني عذر
 المحاسبة عن تكلفة العمل الثالث عذر
 المعالجات المحاسبية لالجهر وحل اسئلة الفرل الرابع عذر

 االمتحان التحريري الذهري الثاني الخامس عذر
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 اىفظو اىخاٍس: اىشقاتح ػيى االخ٘س

 

 ٍثاه

 اٌاً  فً االسث٘ع:6ذ٘فشخ ىذٌل اىثٍاّاخ االذٍح ػِ احذ ػاٍيٍٖا اىزي ٌؼَو ششمح طْاػٍح 

 ساػاخ. 8ساػاخ اىؼَو اىٍٍٍ٘ح 

دقٍقح ٍِ االقساً  االّراخٍح اىى اىث٘اتح  15ٍِ ت٘اتح اىَظْغ ٗدقٍقح ىيذخ٘ه  15ٌسرغشق اىؼاٍو 

 ٌٍٍ٘ا.

 اىؼاٍو  ساػراُ فً االسث٘ع ىالّرقاه ٍِ اىؼَيٍح أ اىى اىؼَيٍح ب.ٌسرغشق 

 ٌسرغشق اىؼاٍو ّظف ساػح ٌٍٍ٘ا اسرشاحح ىرْاٗه اىطؼاً.

 دقٍقح فً االسث٘ع تسثة طٍاّح غٍش اىَثشٍدح. 120ذ٘قف اىؼاٍو ػِ اىؼَو ٍذج 

 ذ٘قف اىؼاٍو ساػراُ فً االسث٘ع تسثة ػذً ذ٘فش اىَ٘اد.

 ْاس فً اىساػح.دٌ 1500اخش اىؼاٍو 

% ضَِ 10ذسدٍو اىقٍ٘د فً ظو اىَحاسثح اىَاىٍح ٍغ اىؼيٌ تاُ ْٕاك اسرقطاع ٍقذاسٓ  -1ً// 

 اخرَاػً.

ذسدٍو اىقٍ٘د فً سدالخ اىرناىٍف تطشٌقح اىرضخٌٍ ٗػذً اىرضخٌٍ ٍغ اىؼيٌ تاُ اى٘قد  -2

 :.1: 2اىَرثقً )اىَْرح( خظض اإلّداص ىيؼَيرٍِ أ ٗب ٗٗصع اى٘قد تٌٍْٖ تْسثح 

 اىحو

 ساػح 48ػاٍو=  1ساػح*  8اٌاً * 6= ىإلّراجاى٘قد اىنيً  -1

 6اسرشاحح ىرْاٗه اىطؼاً*  1/2ساػح +)  2اٌاً( +  6*  1/2اى٘قد اىضائغ اىطثٍؼً=)  -2

 اٌاً(

 ساػح 3ساػح+  2ساػح +  3= 

 ساػح 8=

 ساػح 2دقٍقح +  120/60اى٘قد اىضائغ  غٍش اىطثٍؼً=  -3
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 ساػح4= ساػح 2ساػح +  2

 اى٘قد اىضائغ –اى٘قد اىَْرح = اى٘قد اىنيً  -4

 ساػح 36= ساػح( 4ساػح + 8) –ساػح  48

 دٌْاس  1500ساػح *  48اخَاىً اسرحقاق اىؼاٍو  ٍِ االخش= 

 دٌْاس 72000= 

 دٌْاس 1500ساػح *  8ذنيفح اى٘قد اىضائغ اىطثٍؼً= 

 دٌْاس 12000=

 دٌْاس 6000= 1500ساػح *  4ذنيفح اى٘قد اىضائغ غٍش اىطثٍؼً= 

 دٌْاس 54000دٌْاس=  1500ساػح *  36ذنيفح اى٘قد اىَْرح = 

 دٌْاس  7200=  100/ 10*  72000اىضَاُ االخرَاػً = 

 اىقٍ٘د

 :القيود  في ظل المحاسبة المالية

 من ح / رواتب واجور  00777

 الى ح / رواتب واجور مستحقة 00777      

 قيد استحقاق االجر

 من ح / رواتب واجور مستحقة 00777

 الى مذكورين      

 ح/ استقطاع ضمان اجتماعي  0077      

 ح / الصندوق 00877      

 قيد تسديد االجر      

 اىقٍ٘د فً ظو  ٍحاسثح اىرناىٍف
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 طريقة عدم التضخيم  -1

 ٍِ ذ/ ٍشاقثح االخ٘س 72000

 اىى ذ/ اسرار اىرناىٍف 72000       

 

 

 قٍذ اسرحقاق االخش  

 ٍِ ٍزم٘سٌِ

 ذ/ ٍشاقثح االخ٘س اىَثاششج 54000

 ذ / ٍشاقثح اى٘قد اىضائغ اىنيً 18000

 اىى ذ / ٍشاقثح االخ٘س 72000                  

         االخش وقٍذ ذحيٍ           

 دٌْاس حظح اىؼَيٍح أ 36000=  2/3*  54000

 ح بدٌْاس حظح اىؼَيٍ 18000=  1/3*  54000

 ٍِ ٍزم٘سٌِ  

 ذ/ ٍشاقثح االّراج ذحد اىرشغٍو/ اىؼَيٍح أ 36000

 ذ / ٍشاقثح االّراج ذحد اىرشغٍو / اىؼَيٍح ب  18000

 ح االخ٘س اىَثاششجاىى ذ / ٍشاقث 54000              

 قٍذ ذحٍَو االّراج تاألخش اىَثاشش

 ٍِ ٍزم٘سٌِ   

 ذ / ٍشاقثح اى٘قد اىضائغ اىطثٍؼً  12000

 ذ / ٍشاقثح اى٘قد اىضائغ غٍش اىطثٍؼً  6000

 اىى ذ / ٍشاقثح اى٘قد اىضائغ اىنيً 18000       

 قٍذ ذحيٍو  اى٘قد اىضائغ اىنيً  

 ٍِ ذ / ٍشاقثح خ ص ؽ ً  12000
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 اىى ذ / ٍشاقثح اى٘قد اىضائغ اىطثٍؼً 12000       

 قٍذ ذحٍَو االّراج ترنيفح اى٘قد اىضائغ اىطثٍؼً 

 ٍِ ذ / أ . خ 6000

 اىى ذ / ٍشاقثح اى٘قد اىضائغ غٍش اىطثٍؼً 6000      

 قٍذ ذحٍَو أ . خ ترنيفح اى٘قد اىضائغ غٍش اىطثٍؼً

 طريقة التضخيم – 2

االّراج ٗاى٘قد اىضائغ غٍش ْٕا س٘ف ىِ ٌظٖش اى٘قد اىضائغ اىطثٍؼً ألّٔ س٘ف سٍ٘صع ػيى 

 اىطثٍؼً.

ػذد ساػاخ  اى٘قد اىضائغ  –ذنيفح اىساػح اىَضخَح = اىرنيفح اىنيٍح ىألخ٘س/ ػذد ساػاخ 

 اىطثٍؼً

 دٌْاس / ساػح 1800ساػح =  8 -48/ 72000

 ٍِ ذ / ٍشاقثح االخ٘س 72000

 اىى ذ/ اسرار اىرناىٍف 72000      

 قٍذ اسرحقاق االخش   

 دٌْاس 1800ساػح *  36 ميفح االخ٘س اىَثاششج =

 دٌْاس 64800= 

 دٌْاس  1800ساػح *  4ميفح اى٘قد اىضائغ اىنيً = 

 دٌْاس 7200

 ٍِ ٍزم٘سٌِ   

 ذ /ٍشاقثح االخ٘س اىَثاششج ذحد اىرشغٍو  64800

 ذ / اى٘قد اىضائغ اىنيً  7200

 اىى ذ / ٍشاقثح االخ٘س  72000            

 قٍذ ذحيٍو االخش            

 دٌْاس حظح اىؼَيٍح أ 43200= 2/3*  64800
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 دٌاس حظح اىؼَيٍح ب 21600=  3/ 1* 64800

 ٍِ ٍزم٘سٌِ    

 ذ/ ٍشاقثح االّراج ذحد اىرشغٍو اىؼَيٍح أ  43200

 ذ / ٍشاقثح االّراج ذحد اىرشغٍو اىؼَيٍح ب 21600

 اىى ذ/ ٍشاقثح االخ٘س اىَثاششج   64800               

 تاألخش اىَثاششقٍذ ذحٍَو االّراج    

 ٍِ ذ / ٍشاقثح اى٘قد اىضائغ غٍش اىطثٍؼً  7200

 اىى ذ / ٍشاقثح اى٘قد اىضائغ اىنيً  7200       

 قٍذ ذحيٍو اى٘قد اىضائغ اىنيً      

 أ . خٍِ ذ/   7200

 اىى ذ / ٍشاقثح اى٘قد اىضائغ غٍش اىطثٍؼً   7200       

 قٍذ ذحٍَو ذ أ. خ ترنيفح اى٘قد اىضائغ غٍش اىطثٍؼً     

    

 

 

 

 

 

 

 

 


