
        ZU/QP10F003                                                01:         اإلصذاس                2015 حضٌشاى 24: تاسٌخ اإلصذاس
   

  جامعة الزرقاء  0403212 :المتطلب السابق 

  االقتصاد والعلوم اإلدارٌة:  الكلٌة  د خالد القطٌنً .أ: اسم المدرس 

  المحاسبة:  القسم   1 – 12: موعد المحاضرة 

 المحاسبة اإلدارٌة                                       :عنوان المقرر :الساعات المكتبٌة 
0403420 

 

   

 
 وصف المساق 

        ٌتضوي هزا الوساق الوذخل الٌظشي للوحاسبت اإلداسٌت ، باإلضافت إلى تحلٍل العالقت بٍي التكلفت والحجن واإلسباح ، كوا ٌتضوي 

 .    التقذٌشٌت والتكالٍف الوعٍاسٌت ثاستخذام التكالٍف فً اتخار القشاساث والوىاصًاث الشأسوالٍت ، والوىاصًا

 

 أهداف المساق 
         ٌهذف هزا الوساق إلى جعل  الطالب قادساً على استخذام األسالٍب الوختلفت فً هعالجت الوعلىهاث الوحاسبٍت والوالٍت الوختلفت 

 .  وجعلها هٌاسبت للوساعذة فً اتخار القشاساث الششٍذة وعولٍت التخطٍط والشقابت وتقٍٍن األداء فً الوٌشأة 

 
 

 :مخرجات التعلم

 
A. المعرفة والفهم: 

 :ٌتوقع من الطالب فً نهاٌة الفصل أن ٌتعرف على ما ٌلً

 .المقدرة على التمٌٌز بٌن األنواع المختلفة للتكالٌف .1

 .المقدرة على تحلٌل سلوك التكالٌف فً توقع التكلفة .2

 .فهم كٌفٌة استخدام نقطة التعادل فً اتخاذ القرارات اإلدارٌة .3

 .فهم خطوات إعداد الموازنة .4

 .فهم قائمة الدخل المبنٌة على هامش الربح .5

 .فهم نظام التكالٌف المبنً على األنشطة .6

 .استخدام تقنٌات المحاسبة اإلدارٌة فً اتخاذ القرارات .7
 

B.  مهارات اإلدراك: 

 .تطبٌق المبادئ األساسٌة للمحاسبة اإلدارٌة فً اتخاذ القرارات .1

 .تطبٌق المبادئ األساسٌة للمحاسبة اإلدارٌة .2

 .إعداد قائمة الدخل المبنٌة على هامش الربح .3

 .القدرة على استخدام نظام التكالٌف المبنً على األنشطة فً تحدٌد سلوك التكالٌف وتحسٌن القدرة على اتخاذ القرارات .4

 .القدرة على توظٌف تصنٌفات التكالٌف وسلوك التكالٌف فً التخطٌط وتقٌٌم األداء .5
 

C.  (مع المصادر واألشخاص )مهارات االتصال والتواصل األكاديمي: 

 .شرح نظام متكامل لكٌفٌة استخدام المعلومات المالٌة وغٌر المالٌة فً اتخاذ القرارات .1

 ..تزوٌد متخذي القرارات بالمعلومات الالزمة ومساعدتهم فً تحلٌل مكونات التقارٌر الصادرة عن المحاسبة اإلدارٌة .2
 

D. مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة: 

 
 .إدراك معنى تصنٌفات التكالٌف فً القرارات اإلدارٌة .1

 .إدراك التكالٌف التً ٌجب أخذها بعٌن االعتبار فً اتخاذ القرارات .2

 .استخدام المحاسبة اإلدارٌة فً التخطٌط تقٌٌم األداء واتخاذ القرارات .3
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 :هيكل المقرر

 

 

الساعة  األسبوع
 المعتمدة

نتاجات 
 التعلم

إجراءات  المواضيع
 التعلم

 طرق التعليم

 

 األول

 

 . انًذخم انُظري نهًحاسبت اإلداريت   
 التعرٌف بالمحاسبة اإلدارٌة  -
 أهداف المحاسبة المحاسبة اإلدارٌة -
عالقة المحاسبة اإلدارٌة بالمحاسبة المالٌة ومحاسبة  -

 التكالٌف

  

 

 انثاَي 

 و

 انثانث

 

 و

 .انرابغ

 

 

 

 . تحهيم انؼالقت بيٍ انتكهفت وانحجى واألرباح   
 العالقة بٌن التكالٌف والحجم   -
 واألرباح ، أهمٌة نقطة التعادل ، -
  احتساب نقطة التعادل بالوحدات والقٌمة  -
  كٌفٌة تمثٌل نقطة التعادل بالرسم البٌانً  -
 احتساب حجم المبٌعات الالزم لتحقٌق  -
 الربح المستهدف ، الربح المستهدف وضرٌبة الدخل ، -
  نقطة التعادل فً حالة تعدد المنتجات   ،  -
 . نقطة التعادل تمحاذٌر وافتراضا -
 هامش األمان ونسبة هامش األمان ، -
هٌكل التكالٌف و الرافعة التشغٌلٌة ، نقطة تماثل  -

 التكالٌف ، دور نقطة التعادل قً تقٌٌم المشارٌع
 االستثمارٌة، أثر التغٌر فً التكلفة المتغٌرة والثابتة  -

 .وسعر البٌع على نقطة التعادل

  

 

 

 انخايس 

 و

 

 انسادس

 

 و

 

 انسابغ

 

 . انتكانيف واإليراداث انًالئًت التخار انقراراث اإلداريت  
 مراحل اتخاذ القرار، -
التكالٌف واإلٌرادات المالئمة التخاذ القرارات اإلدارٌة  -

 قصٌرة األجل،
  قرار التصنٌع الداخلً أو الشراء،  -
 قرار البٌع عند االنفصال أو التصنٌع اإلضافً ،  -
 .قرار قبول العروض الخاصة  -
 القرارات المتعلقة بالموارد المحدودة ، -
  قرارات إضافة أو إغالق قسم أو خط إنتاجً ، -
 قرارات المخزون ، كمٌة الطلب االقتصادٌة، مخزون  -

 .األمان ، نقطة إعادة الطلب 

  

 

 

 انثايٍ 

 و

 انتاسغ

 

 

 . الموازنات الرأسمالية  
  المقصود بالموازنات الرأسمالٌة وأنواعها ،  -
 طرق تقٌٌم المشارٌع الرأسمالٌة،  -
 طرٌقة صافً القٌمة الحالٌة،  -
 طرٌقة معدل العائد الداخلً ، -
  مؤشر الربحٌة -
 طرٌقة فترة االسترداد ، -
  وطرٌقة فترة االسترداد المخصومة -
 طرٌقة معدل العائد المحاسبً ، -
  طرٌقة القٌمة االقتصادٌة المضافة ، -
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 انؼاشر 

 و

 

انحادي 

 ػشر

 و

انثاَي 

 ػشر

 .  وأَظًت انرقابتةانًوازَاث انتخطيطي  
 

 المقصود بالموازنات التخطٌطٌة، -
  طبٌعة وأهداف الموازنة التخطٌطٌة ،  -
 األمور الواجب توفرها إلعداد وتنفٌذ الموازنة ،  -
 أنواع الموازنات التخطٌطٌة،  -
 المراحل المختلفة إلعداد الموازنة الشاملة، إ -
 .عداد موازنة المبٌعات -
موازنة المواد وموازنة العمل المباشر  )موازنة اإلنتاج  -

 ، ( تكالٌف التصنٌع غٌر المباشرة ةوموازن
 . موازنة المصارٌف اإلدارٌة والبٌعة  -
 (المقبوضات والمدفوعات )موازنة النقدٌة  -
قائمة الدخل التقدٌرٌة ، قائمة المركز المالً التقدٌرٌة ،  -

 قائمة التدفقات النقدٌة التقدٌرٌة ، الموازنات
الساكنة والموازنات المرنة، اثر العنصر البشري فً  -

 .إعداد وتنفٌذ الموازنة

  

انثانث 

 ػشر

 

 استخذاو انتكانيف وقراراث انتسؼير  
 العوامل المؤثرة على قرار التسعٌر -
 التكالٌف وقرارات التسعٌر فً األجل الطوٌل -
 تسعٌر المنتجات باستخدام التكالٌف كأساس للتسعٌر -
 الربح المستهدف و قرار التسعٌر -
التسعٌر بناء على السعر المستهدف والتكالٌف  -

 المستهدفة
 دورة حٌاة المنتج وأثره فً قرارا التسعٌر -

  

 

انرابغ 

 ػشر 

و 

انخايس 

 ػشر

 بطاقت األداء انًتوازٌ  

تعرٌف بطاقة األداء المتوازن   -

بطاقة األداء المتوازن  أهداف البطاقة -
الرئٌسٌة لبطاقة األداء المتوازن  لمكونات -
نظام قٌاس األداء المؤسسً  مراحل تأسٌس -
بطاقة األداء المتوازن  خطوات بناء -
 مثال تطبٌقً -

  

انسادس 

 ػشر

   أيثهت تطبيقيت  

 
 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 محمد أبو نصار. د.  أ:المحاسبة اإلدارية 
 

 المقررات المساندة ك
 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول 20 

 االمتحان الثاني 20 

 االمتحان الشفهي 10 

 عرض تقديمي  

 االمتحان النهائي 50 
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Zarqa University  Instructor: Prof: Khaled 

Alkotany  

Faculty Lecture’s time:12 – 1  

Department:Accounting Semester: First 2018/2019  

Course title: management accounting Office Hours: 
  

Course description: 
 
 
This course includes theoretical entrance of management accounting, as well as the 

relationship between cost, volume and profit analysis, also includes the use of costs in 
decision-making and capital budgets, and budgets and standard costs 
 

Aims of the course: 

This course aims to make students able to use different methods in different accounting 
and financial information processing and make it suitable to assist in decision-making and 
governance process of planning, monitoring and evaluation of performance at the facility. 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. KnowledgeandUnderstanding 
A1. The ability to distinguish between different types of costs. 
A2. The ability to analyze cost behavior in the predicted cost. 
A3. Understand how to use the breakeven point in making administrative decisions. 
A4. Understand the steps to prepare the budget. 
A5. Understand the list based on income profit margin. 
A6. Understanding based on activities costing system. 
A7. Use management accounting techniques in making decisions. 
 

B.  Subject-specific skills 

B1. Apply the basic principles of management accounting in the decision-making. 

B2. Apply the basic principles of management accounting. 

B3. Preparation of the list of income based on the profit margin. 

B4. The ability to use cost-based system on activities in determining the behavior of the costs 

and improve the ability to make decisions. 

B5. The ability to employ cost classifications and behavior of costs in planning and 

performance evaluation. Critical-Thinking Skills 

 
C1.Analytic skills: 
C1. Explain how an integrated system for the use of financial and non-financial information in 

making decisions. 
C2. To provide decision makers with the necessary information and help in the analysis of the 

management accounting reports components . 
 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability andpersonaldevelopment) 
 .Realize the meaning of the costs of administrative decisions in the classifications.D1 

Realize costs that must be taken into account in making decisions.D2 

D3. The use of management accounting in the planning and decision-making performance evaluation Course 

 



 

       01ZU/QP10F004:         اإلصدار2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
 

 

structures: 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 

Assessment 

methods 
1+2   Chapter I: Theoretical Entrance of ManagementAccounting. 

- Definition of management accounting. 

- Accounting Management Accounting goals. 

- Management accounting related to financial accounting 

and cost accounting. 

  

3   Chapter II: The Relationship Between Cost, Volume and 

Profit Analysis. 

-  The relationship between cost and size 

And profits. 

- The importance of abreakeven point. 

- Calculating breakeven point in units and the value of 

the point. 

  

4   - Calculating the volume of sales to achieve 

Profit target,  

- Target profit and income tax 

- The breakeven point in the case of multiple 

products, 

- Warning and assumptions that break-even 

point. 

  

5   - Margin of safety and the proportion of margin 

of safety, 

- Cost structure and operational leverage, 

similar cost points 

- The role of the break-even point valuable 

project evaluationInvestment 

- The impact of the change in the variable and 

fixed cost and the selling price to the 

breakeven point 

  

6   Chapter III: The costs and revenues to the 

appropriate management decisions. 

-  Stages of decision-making. 

- Costs and revenues appropriate to take short-

term administrative decisions. 

-  the decision-house manufacturing or 

Purchase, sale decision when to separate or 

additional manufacturing. 

  

7   - Resource decisions 

- Limited, decisions add or department closed 

or production line, inventory decisions, order 

quantityeconomic, safety stock, reorder point. 

  

8   Chapter IV: Budgets capital. 

-  Intended budgets and types of capital. 

valuation methodsCapital projects 

- method of net present value, internal rate of 

return method, profitability index 

  

9+10   - Payback period method, 

- The method of discounted payback period 

- Accounting rate of return method, economic 

value added method 

  

11   Chapter V: planning budgets and control systems.   
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-  Intended budgets planning, nature 

The objectives of the planning budget, 

things that should be available for the 

preparation and implementation of the 

budget, types of budgetsPlanning,  

- the various stages of preparation of the 

overall budget 

- preparing the sales budget. 

12   - Production balance (material balance and the 

budgetDirect labor and manufacturing costs 

offset indirect) 

-  budget administrative expenses  

  

13+14   - Cash balance (receipts and payments) 

List estimated  income, list estimated 

financial position, list estimated cash flows,  

- budgetsStatic and flexible budgets 

- The impact of the human element in the 

preparation and implementation of the budget. 

  

15   Case Study   

 

References: 

A. Main Textbook: Management Accounting  
Mohammad Abo Nasar 

 

 

B. Supplementary Textbook(s):  

 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

First Exam 20  

Second Exam 20  

participation 10  

Final Exam 50  

   

 


