
 
 

 عالء ریاض 1

   و مراقبة انحرافات التكالیفأسالیب و طرق فحص
  

  
  
  
  

  :مقدمة 
علمى سلیم نظرا ألن الى أساس ن اتخاذ قرار بشان تحلیل أسباب حدوث انحرافات التكالیف یجب أن یخضع إ

 ال یمكن تفادیھا – كما سوف یتضح فیما بعد – االنحرافاتعملیة التحلیل تتطلب مجھود و تكلفة كما أن بعض 
   ٠را لوجود مسببات لھا مستقرة فى العملیة التشغیلیة نظ

 التى ال االنحرافاتوسوف یتم التعرض فى ھذا البحث الى مسببات االنحرافات بصفة عامة ثم أسالیب تحدید 
   ٠ واألخرى التى یجب التقصى عن أسباب حدوثھا التخاذ اإلجراءات العالجیة لھا اضافىتحتاج الى تحلیل 
  : م البحث الى الفصول التالیة وبذلك سوف ینقس

   ٠ التكالیف انحرافات أسباب حدوث :األولالفصل 
   ٠ االنحرافات أسلوب الخرائط اإلحصائیة لمراقبة :الفصل الثانى 

   ٠ االنحرافات لمراقبة االنحدار أسلوب خط :الثالثالفصل 
   ٠ االنحرافات أسلوب نظریة القرارات لمراقبة :الرابعالفصل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 عالء ریاض 2

  
  الباب األول

  الفصل األول 
  نحرافات التكالیفاأسباب حدوث 

  
  :  إلى  من حیث مصادرھاویمكن تصنیف أسباب ظھور االنحرافات فى عناصر تكالیف اإلنتاج

  ٠تقلبات عشوائیة فى مستوى كفاءة التشغیل  .١
  ٠أخطاء فى قیاس األداء و التكالیف الفعلیة  .٢
  ٠أخطاء فى وضع المعاییر  .٣
  ٠خطاء تشغیلیة أ .٤

  
  :التقلبات العشوائیة فى مستوى كفاءة التشغیل : أوال 

أو فى عدد ساعات التشغیل لآلالت أو ساعات العمال ھى ، التقلبات العشوائیة فى كمیة عنصر المواد األولیة 
ھذه وھى مقبولة نظرا ألن تكلفة تخفیض ، ویمكن توقعھا ، تقلبات تحدث فى أى حالة من أحوال التشغیل 
إذ یتطلب تخفیض التقلبات العشوائیة تغییر فى مواصفات المنتج ، التقلبات تفوق المزایا المتوقعة من تخفیضھا 

   ٠أو تعدیل فى العملیات التشغیلیة 
ألن ھذه الدراسة ، واالنحرافات الناتجة عن التقلبات العشوائیة ال تحتاج إلى تقصى وفحص و دراسة إضافیة 

 وعلى ذلك فإذا كانت االنحرافات ٠ت ال یقابلھا منفعة وال یترتب علیھا قرارات جدیدة تتطلب جھودا و نفقا
 ال حاجة إلى إجراء الفحص االضافى لھذه فأنةترجع إلى التقلبات العشوائیة بنسبة احتماالت كبیرة 

  ٠االنحرافات
  :ألداء و التكالیف الفعلیة ا فى قیاسأخطاء : ثانیا 

 ٠ انحرافات غیر حقیقیة  تسجیل عناصر التكالیف محاسبیا مما یؤدى إلى ظھورقد یحدث أخطاء فى قیاس و
أو ، فإذا تم فحص ھذه االنحرافات واتضح أن السبب فى ظھورھا ھو عدم التحدید الدقیق لكمیات المدخالت 

ت فإن القرار المتوقع ھو تحسین عملیا، أخطاء فى قیاس التكلفة سواء على مستوى األقسام و المنتجات 
الحصر و التبویب و التسجیل المحاسبى لعناصر التكالیف وال یعنى وجود انحرافات فى ھذه الحالة أن الخطط 

   ٠أو العملیات التشغیلیة تحتاج إلى تعدیالت 
  : أخطاء فى وضع المعاییر : ثالثا 

افات حتى إذا كان فإنھ حتما سوف تظھر انحر، إذا كانت المعاییر المحددة مقدما مبالغ فیھا أو غیر سلیمة 
   ٠ْالتشغیل كف 

فقد تؤسس المعاییر لتحقیق مستوى مرتفع وغیر عادى من الكفاءة أو لمحاولة الوصول إلیة وفى ھذه الحالة 
ویكون معروفا مقدما أن ھذه المعاییر یصعب الوصول إلیھا عملیا إذ أنھا " معاییر محفزة " تسمى المعاییر 

الفرق بین نتائج فعلیة وبین وفى ھذه الحالة فإن االنحرافات سوف تمثل ، غیل فوق المستوى العادى لكفاءة التش
   ٠تقدیرات غیر عملیة 

فإنھ من الضرورى إجراء تحلیل أو فحص ، وإذا كانت المعاییر موضوعة على أساس أن تكون محفزة 
اقى االنحرافات ممثال ویكون ب،  لتحدید مقدار االنحرافات الناجمة عن التشدد فى وضع تلك المعاییر اضافى

   ٠لالنحرافات الناجمة عن التقلبات العشوائیة وغیرھا 
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مما یؤدى إلى إظھار انحرافات غیر حقیقیة مالئمة أو غیر وقد یطبق مدخل غیر مالئم لوضع المعاییر 
   ٠مالئمة
  : أخطاء تشغیلیة : رابعا 

 ظھور انحرافات مالئمة أو غیر مالئمة تبعا إن عدم إتباع اإلجراءات التشغیلیة المحددة مقدما سوف یؤدى إلى
 وكال النوعین من االنحرافات یحتاج ٠ مستوى كفاءة التشغیل الفعلیة عن مستوى الكفاءة المعیارى الختالف

 فاالنحرافات المالئمة یجب التعرف على أسباب حدوثھا حتى یمكن االستفادة من ھذه ٠الى الفحص و التحلیل 
كما أن التعرف على االنحرافات المالئمة وأسباب ، ط و الموازنات المستقبلیة المعلومات فى وضع الخط

   ٠حدوثھا ضرورى لتفادى تكرارھا مرة أخرى 
  

وذلك بافتراض ویمكن تصنیف أسباب ظھور االنحرافات من حیث مدى الحاجة إلى اتخاذ قرارات صحیحة 
  :إلى أن المعاییر مبنیة على ظروف تشغیلیة كفء 

 ٠ال تدعو الى اتخاذ قرارات تصحیحیة انحرافات  .١
  ٠انحرافات لھا أھمیة تخطیطیة  .٢
  ٠انحرافات لھا أھمیة رقابیة  .٣
  
  :انحرافات ال تدعو الى اتخاذ قرارات تصحیحیة : أوال 

 وھى كما اتضح من قبل ٠وھى االنحرافات التى تنتج عن التقلبات العادیة والتى توجد فى العملیات التشغیلیة 
كما ال توجد مبررات للقضاء علیھا طالما أن تكلفة ذلك ، عدیل الخطط التشغیلیة أو االستثماریة ال تتطلب ت

   ٠أكبر من منافع التخلص منھا 
   :  وتنقسم إلى نوعان ھماانحرافات لھا أھمیة تخطیطیة: ثانیا 

فات لمعرفة ویجب فحص ھذه االنحرا:"  االنحرافات الناتجة عن استخدام معاییر غیر مالئمة –} أ { 
 تغییرات فى إجراء وقد یتطلب ذلك ٠مسبباتھا  واالستفادة من تلك المعلومات لتعدیل الخطط و المعاییر 

   ٠" و إجراءات التشغیل ، وحجم اإلنتاج ، تشكیلة المنتجات 
ت فإذا كان: "  المعیارى األداء الفعلى عن طریقة األداء االنحرافات الناتجة عن اختالف طریقة –} ب { 

مالئمة فإنھا تعتبر ذات أھمیة تخطیطیة إذ یمكن االستفادة منھا فى تعدیل الخطط وتضمین تلك الخطط الطرق 
   ٠األكثر كفاءة للتشغیل 

  : انحرافات لھا أھمیة رقابیة : ثالثا 
 ویجب اتخاذ ،تفحص یجب أن ،القیاساالنحرافات غیر المالئمة الناتجة عن أخطاء التشغیل وكذلك أخطاء 

   ٠ارات للقضاء على مسبباتھا قر
وانخفاض ، فقد یوضح الفحص االضافى أن أسباب حدوث أخطاء التشغیل ھو سوء حالة اآلالت المستخدمة 

   ٠وضعف الرقابة على العمال ، جودة المواد األولیة 
وقد یوضح الفحص االضافى أن أخطاء القیاس ناتجة عن خلل فى الدورة المستندیة أو فى التسجیل 

  ٠حاسبىالم
  
  
   



 
 

 عالء ریاض 4

  : الخالصة 
   تقریر عن ھذه االنحرافات لإلدارة العلیا ؟ بإعدادالسؤال المھم ھنا ھو ھل یكتفى محاسب التكالیف 

كخطوة منطقیة تلى اكتشاف ، تحتاج اإلدارة العلیا الى معلومات مالئمة التخاذ القرارات التصحیحیة الالزمة 
  : وأھم ھذه المعلومات ھى ، االنحرافات 

واتخاذ ، یعتبر االنحراف فى عنصر التكالیف ھاما مما یستدعى توجیھ جھود خاصة نحو أسباب حدوثھ ھل 
 أن االنحراف غیر ھام أو فى حدود المسموح بھ وبالتالى ال یستدعى اتخاذ أم ٠قرارات رقابیة للتصحیح 

 أى عشوائى یرجع وبلغة إحصائیة یكون السؤال ھل االنحراف معنوى أم غیر معنوى، قرارات تصحیحیة 
  ٠الى الصدفة 

  ولكن كیف یمكن للمحاسب أن یحدد ھل االنحراف معنوى أم غیر معنوى ؟
  فإذا زاد مقدار االنحراف عن رقم معین محدد مقدما فإن ، ھل یعتمد على مقدار االنحراف

  ٠االنحراف یكون ھاما ویحتاج الى تفسیر و تحلیل اضافى 
  لمقدار االنحراف منسوبا الى المعیار أو التكلفة المعیاریة أو أو یعتمد على نسبة محددة مقدما

فإن ، فإذا زادت نسبة االنحراف الفعلى عن تلك النسبة المحددة مقدما ، مجمل الربح المعیارى 
  ٠األمر یحتاج الى مزید من الدراسة و التحلیل 

  بالتحیز الشخصى للقائم ال تتأثر، أم أن تحدید مدى أھمیة االنحراف یتطلب استخدام طرق علمیة 
 أو الحد الفاصل الذى یقارن بھ االنحراف الفعلى سواء كان ذلك رقما مطلقا أو األساسبتحدید 

  ٠نسبة مئویة 
  یمكن االعتماد علیھا التخاذ ، ال شك أن استخدام الطرق العلمیة سوف یوفر معلومات أدق

تعزل العوامل العشوائیة عن العوامل إذ أن ھذه الطرق سوف ، القرارات التخطیطیة و الرقابیة 
وھل ھناك ، وبالتالى سوف توضح ھل االنحراف معنوى أم غیر معنوى ، المسببة لالنحرافات 

 ٠ للتحلیل و التقصى اإلضافیةحاجة الى بذل الجھود 
  

          تقسیم آخر ألسباب االنحرافات في الرقابة وطرق معالجتھ :
 

             أ- أسباب مصدرھا المعیار نفسھ: قد یكون المعیار المحدد في الخطة غیر مالئم أو غیر واقعي بالنسبة       
.للعاملین، كالعامل الذي یُطلب منھ إنجاز مھمة أعلى من قدراتھ وخبراتھ، فال یستطیع إنجازھا                  
  وصول إلیھ، فعند وضع األھداف أو المعاییر ًالتركیز على المعیار بحیث یصبح معیارا یمكن ال: العالج-              
.یجب األخذ بعین االعتبار خبرات ومؤھالت العاملین وقدراتھم على إنجازھا                 

ً سلیما، ویكون سبب االنحراف عائدا إلى العاملین   ً               ب- أسباب مصدرھا العاملون أنفسھم: قد یكون المعیار
:أنفسھم وذلك بسبب                     
                                        ٠ للقیام بعملھم على الوجھ الصحیح  ألنھم غیر مھتمین- ٢    أو النقص في قدراتھم ومھاراتھم- ١                   

               العالج:
               الحالة األولى: تدریب ھؤالء العاملین على الطریقة الصحیحة في العمل من أجل تحسین مستواھم          

.وتنمیة قدراتھم                   
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ًیكون في عدم اھتمامھم أو إھمالھم في العمل عائدا إلى تدني روحھم المعنویة والعالج یجب                الحالة الثانیة: 
.أن ینبع من السبب الحقیقي، ویسعى إلى عالجھ                 

            ج- أسباب مصدرھا ظروف استثنائیة ال عالقة لھا بالعاملین أو المعیار: مثل ظروف الطقس أو               
.إلخ.. االضطرابات السیاسیة أو الركود االقتصادي                
 كان من المتوقع أن التركیز على إزالة ھذه الظروف، أو احتوائھا أو اللجوء إلى التكیف معھا إذا: العالج-               
.ًتدوم طویال ولم تستطع المؤسسة تعدیلھا أو احتوائھا                

  
 

       : و مراقبة انحرافات التكالیفطرق تحدید مدى أھمیة تحدید وتحلیل
  ٠أسلوب الخرائط اإلحصائیة  .١
  ٠أسلوب تحلیل االنحدار  .٢
   ٠أسلوب نظریة القرارات  .٣
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  الفصل الثانى 
  أسلوب الخرائط اإلحصائیة
  لمراقبة انحرافات التكالیف

  
فى عناصر التكالیف ھى كیف یمكن تحدید االنحرافات إن المشكلة التى تواجھ اإلدارة عند دراسة االنحرافات 

   ٠العشوائیة وعزلھا عن االنحرافات التى تحتاج الى الفحص و التحلیل االضافى 
   ٠ى ھذا الفصل بعرض الطرق اإلحصائیة لتعیین االنحرافات العشوائیة سوف نھتم ف

وأنة توجد فى أى نظام ، ھى عبارة عن انحرافات ترجع الى الصدفة : " تعریف االنحرافات العشوائیة 
تشغیلى عوامل مستقرة مسببة لھذه الصدفة و ھذه االنحرافات ال یمكن تفادیھا وذلك بعكس االنحرافات 

   ٠" مكن اكتشافھا و تصحیحھا األخرى فی
ألغراض التمییز بین االنحرافات العشوائیة واالنحرافات األخرى التى تحتاج للفحص و التحلیل نستخدم 

  ٠المتكررة } صناعیة أو غیر صناعیة { وذلك فى حالة العملیات التشغیلیة ، خریطة المراقبة اإلحصائیة 
تحدید الحدود الفاصلة بین ھذین النوعین من االنحرافات إذ أنھا ال ھى فقط لخریطة المراقبة والوظیفة الوحیدة 

   ٠توضح ماذا یجب عملة أو كیف نفحص االنحرافات غیر العشوائیة 
وحد المراقبة ، متوسط األداء : ھى عبارة عن رسم بیانى یوضح  " :تعریف خریطة المراقبة اإلحصائیة 

مستویات الثالثة لألداء بناء على التحلیل اإلحصائى للعینات وتتحدد ھذه ال٠وحد المراقبة األدنى ، األعلى
الحد األعلى ورقم الحد ویتحكم فى تحدید رقم ، و االنحراف المعیارى ، والذى ینحصر فى تحدید المتوسط 

  ٠"األدنى للمراقبة قرار إدارى بالنسبة إلى عدد االنحرافات المعیاریة التى تضاف الى أو تخصم من المتوسط 
  فى حالة مراقبة إحصائیة إذا كان األداء داخل حدود المراقبة      } أو عنصر التكلفة { ن العملیة التشغیلیة وتكو

واالنحراف عن المتوسط فى ھذه الحالة یسمى انحراف عشوائى یرجع إلى عوامل الصدفة المستقرة فى { 
ألسباب حدوث ھذه االنحرافات ألن  وفى ھذه الحالة ال یحتاج األمر الى فحص و تحلیل ٠} نظام التشغیل 

   ٠اإلدارة ال تستطیع التخلص من ھذه األسباب 
فإن الطریق الوحید للعالج ، وإذا رأت اإلدارة أن األداء غیر مرضى رغم انھ فى نطاق المراقبة اإلحصائیة 

   ٠ھو إجراء تعدیل جذرى فى العملیات التشغیلیة 
بة اإلحصائیة فإن االحتمال ضئیل جدا أن یكون ذلك بسبب الصدفة وإذا كان األداء الفعلى خارج حدود المراق

وعالجھا لتحسین األداء فى ، وبالتالى یجب التعرف على مسببات االنحراف فى ھذه الحالة ، وحدھا 
   ٠المستقبل

  :إعداد خریطة المراقبة اإلحصائیة 
 ٠ المعاییر الكمیة لعناصر التكالیفإن إعداد خریطة المراقبة اإلحصائیة یمكن أن تكون مصاحبة لعملیة وضع

  : وھناك نوعان من خرائط المراقبة ھما 
  ٠ )باستخدام أسلوب العینات  ( خریطة المراقبة على أساس المتوسط .١
  ٠)الفرق بین أكبر المفردات و أصغرھا فى العینة ( خریطة المراقبة على أساس المدى  .٢
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  ابة على االنحرافات ؟؟؟؟كیف تستخدم خریطة المراقبة اإلحصائیة للرق
یتم أخذ عینات من األداء الفعلى و ، بعد تحدید المتوسط اإلحصائى و االنحراف المعیارى و حدى المراقبة 

ونحسب ، نأخذ عددا من العینات كل یوم عمل ، بالنسبة لعنصر المواد األولیة : فمثال ،  المتوسط إیجاد
  ونضع نقطة ھذا المتوسط فى الخریطة ، لوحدة المنتجة المتوسط أى متوسط كمیة المواد المستخدمة ل

و إذا كان المتوسط خارج } عادى { فإذا كانت داخل منطقة المراقبة اإلحصائیة فإن االنحراف مسموح بھ 
ومن الضرورى فحصة و } غیر عادى  { بھمنطقة المراقبة اإلحصائیة فإن االنحراف یكون غیر مسموح 

  ٠تحلیلھ 
   : لمراقبة اإلحصائیة للمتوسط كما یلى وتظھر خریطة ا  
  
  
  
    
     =    

   ه٣+   س   الحد األقصى  
     =     
   ه٢+    س    

  =      
  ه+     س   
  =       

  = المتوسط اإلحصائى س   المتوسط  
  =        
   ه –      س   
  =        
   ه٢ –      س   

        =  الحد األدنى  
   ه٣ –      س    
  
  

  رقم العینة  
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  الفصل الثالث 
  أسلوب تحلیل االنحدار

  لمراقبة انحرافات التكالیف
  

 ویمكن استخدام ھذه البیانات ٠ توفر سجالت التكالیف بیانات عن كل عنصر تكلفة لعدد من الفترات السابقة
   ٠وبین متغیر مستقل } فى صورتھ الكمیة أو القیمیة { یجاد العالقة بین عنصر التكلفة إل

ونستخدم إلیجاد ھذه العالقة ، یجاد العالقة بینھما وبین كمیة اإلنتاج الفعلیة  إكمیة الزمن أو المواد یمكنفمثال 
وأخیرا نحسب ، معادلة الخط المستقیم بطریقة المربعات الصغرى ثم نقوم بإیجاد معامالت ارتباط الفروق 

   ٠ت التكالیف وبین متغیرات مستقلة  كما یمكن إیجاد معادالت تربط بین انحرافا٠االنحراف المعیارى 
نقوم بإیجاد تقدیر للمتغیر التابع عند المتغیر المستقل الفعلى و } ، معادلة االنحدار { وبعد إیجاد المعادلة 

و نحولھ الى ، الرقم الفعلى بمسموحات المیزانیة ونحدد الفرق  ثم نقارن ٠یسمى ھذا بمسموحات المیزانیة 
 فإذا كان عدد االنحرافات المعیاریة الفعلیة أقل من العدد المسموح بھ فمعنى ٠عیاریة عدد من االنحرافات الم

و العكس إذا كان عدد ، وال یحتاج إلى تحلیل اضافى ، ذلك أن االنحراف یقع داخل المراقبة اإلحصائیة 
   ٠االنحرافات المعیاریة الفعلیة أكبر من العدد المسموح بھ 

  
  

  ع ـــــالفصل الراب
  وب نظریة القراراتأسل

  لمراقبة انحرافات التكالیف
  

فحص لالنحراف المعین فى عنصر التكلفة وھل االنحراف داخل أم أن اتخاذ قرار بإجراء أو عدم إجراء 
خارج المراقبة اإلحصائیة باستخدام أسلوب الخرائط و المعادالت اإلحصائیة فقط أنما یتجاھل عوامل أخرى 

  :وھى یجب أن تؤخذ فى االعتبار 
  ٠تكلفة أجراء الفحص  .١
  ٠تكلفة تصحیح االنحراف  .٢
   ٠تكلفة أو خسائر عدم أجراء الفحص  .٣

جب أن تبنى على أساس مقارنة تكلفة ولھذا فإن قاعدة اتخاذ القرار بشأن فحص االنحراف المعین من عدمھ ی
 الخسائر المترتبة على  فإذا كانت التكالیف المترتبة على أجراء الفحص أقل من٠الفحص بتكلفة عدم الفحص 

والعكس ، فمن المنطقى اتخاذ قرار بإجراء الفحص لما یترتب علیة من وفورات للمنشأة ، عدم الفحص 
  :ویجب التفرقة بین حالتین وھما  ٠صحیح 

یجرى الفحص إذا كانت التكلفة المتوقعة للفحص و التعدیل أقل من { :حالة تقدیر االنحراف مقدما .١
  ٠}تكلفة االنحراف 
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تعرف درجة االحتمال الحرجة فى مجال دراسة انحرافات  " بدرجة االحتمال الحرجةماذا یقصد * 
التكالیف بأنھا درجة االحتمال التى تكون عندھا التكلفة المتوقعة إلجراء الفحص مساویة للتكلفة 

    ٠ المراقبة وھى تعبر عن درجة احتمال أن تكون العملیة تحت التحكم و٠المتوقعة لعدم إجراء الفحص 
 
 فى نظام الرقابة المستمرة على التكالیف  –عقب حدوث االنحراف : "حالة حدوث االنحراف فعال  .٢

أى أن { ھل ھو انحراف مرتبط بالظروف العادیة للتشغیل ، یجب البحث عن طبیعتھ 
 ٠أم أنة انحراف غیر عادى نتیجة ألن العملیات خارج التحكم } العملیات تحت التحكم 

  : التفرقة ھنا بین أسلوبین للتحلیل ھما ویجب 
لجمیع االحتماالت المتعلقة بمستویات االنحراف فى حالتى أسلوب یالئم المعرفة الكاملة   -  أ

وسوف نطلق علیة أسلوب ، ویكون توزیع االحتماالت غیر معتدل ، التحكم و عدم التحكم 
  ٠التوزیع غیر المعتدل 

  ٠وسوف نطلق علیة أسلوب التوزیع المعتدل ، الت أسلوب یالئم التوزیع المعتدل لالحتما  -  ب
  
  

  الباب الثانى
  الفصل األول

  تحدید و تحلیل االنحراف فى التكلفة المباشرة
  

بعد التعرض ألسباب االنحرافات و أسالیب مراقبتھا یتم فى الفصل التالى تحلیل لھذه االنحرافات وذلك 
   ٠باستخدام نظام التكالیف المعیاریة 

ن األھداف التى یسعى نظام التكالیف المعیاریة إلى تحقیقھا ھو تحدید انحراف التكلفة الفعلیة عن إن من بی
إال } ،  التكلفة الفعلیة –التكلفة المعیاریة { وعلى الرغم من سھولة حساب ھذه االنحرافات ، التكلفة المعیاریة 

 نظرا ألنھا ال تلقى الضوء على األسباب ،أن عملیة حساب االنحراف أو تحدیده ال تمثل ھدفا فى حد ذاتھا 
  ٠التى أدت الى وقوع االنحراف 

وكذلك یوفر نظام التكالیف المعیاریة معلومات مفیدة لإلدارة العلیا عن اآلثار الكلیة لالنحرافات فى عناصر 
 االنحرافات وھذا یؤدى الى اھتمام اإلدارة العلیا بدراسة مسببات ھذه، التكالیف على صافى الربح المستھدف 

     ٠ومحاولة عالجھا خاصة إذا كانت ھذه االنحرافات غیر خاضعة لرقابة مباشرة من مدیرى مراكز المسئولیة 
، ذا كانت عملیة تحدید االنحراف الكلى تمثل أولى خطوات الرقابة على التكلفة الفعلیة بالتكالیف المعیاریة فإ

عات و مجموعات فرعیة من االنحرافات یمثل أولى مھام فإن عملیة تحلیل ھذا االنحراف الكلى الى مجمو
مثل التغیرات { نظرا ألھمیة ھذه العملیة فى تحدید مسببات حدوث ھذه االنحرافات ، نظام التكلفة المعیاریة 
التغیرات فى ، التغیرات فى كمیة المنتج ، التغیرات فى مستوى الكفاءة التشغیلیة ، فى أسعار المدخالت 

   ٠} " نسب المزج بین المخالت " خالت تشكیلة المد
ویعتبر تحلیل االنحرافات من أھم واجبات محاسب التكالیف إذ یساعد بذلك اإلدارة فى أداء مھامھا الرقابیة 

 بعیدا عن النواحى –فتقاریر انحراف التكالیف التى یعدھا المحاسب بطریقة مفھومة لإلدارة ، السلیمة 
وسبب ، توضح نوع االنحراف و مقداره وأین حدث و من المسئول عن حدوثھ  –المحاسبیة الفنیة المعقدة 
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 وال شك أن ھذه التقاریر عندما ترفع لإلدارة فى الوقت المناسب سوف تساعد اإلدارة على اتخاذ ٠حدوثھ 
   ٠فى المستقبل بما یؤدى الى تحسین األداء ، اإلجراءات التصحیحیة الالزمة قبل أن یستفحل االنحراف 

ن الضرورى أن یتحرى محاسب التكالیف عن األسباب الحقیقیة لحدوث االنحرافات فى أى عنصر من وم
بل علیة أن یتنبھ الى أن بعض االنحرافات الموجبة قد تكون سببا فى انحرافات سالبة فى ، عناصر التكالیف 

 تخفیض كمیة المواد أو تحسن ایجابى فى،  فمثال قد یوجد انحراف موجب فى كمیة المواد ٠عناصر أخرى 
ولكن ذلك یكون قد تطلب زیادة غیر عادیة فى الوقت الالزم لالھتمام الزائد بعملیات ، التالفة و العوادم 

   ٠وبالتالى على كمیة اإلنتاج الفعلیة ، المناولة من جانب عمال القسم بما ینعكس على الوقت المنتج 
 محاسب التكالیف خبرة و درایة بطبیعة العملیات وتتطلب من، إن مثل ھذه المالحظات ھامة و مفیدة 

 وإذا ما تضمنت تقاریر محاسب التكالیف مثل ھذه المالحظات فإنھا ٠بجانب خبرتھ المحاسبیة ، الصناعیة 
  ٠لتخفیض التكالیف فى مركز المسئولیة التابع لھ سوف تفید اإلدارى المسئول فى اتخاذ القرار المالئم 

  
  : تكلفة المواد المباشرة تحلیل انحراف  - ١/١/١

ویتم تحدید تكلفة المواد الداخلة فى ، غالبا ما تمثل تكلفة المواد المباشرة نسبة كبیرة فى ھیكل التكلفة الصناعیة 
سعر الوحدة من المواد الخام المستخدمة إلنتاج : المتغیر األول : فى ضوء متغیرین ) أو المنتجات ( المنتج 
   ٠كمیة المواد الخام المستخدمة فى العملیة اإلنتاجیة : و المتغیر الثانى  ، )أو المنتجات ( المنتج 

فإذا تطلبت العملیة اإلنتاجیة ، ھذا ویتم تحدید انحراف تكلفة المواد المباشرة بالنسبة لكل مادة خام على حدة 
ویكون االنحراف ، على حدة یتم إیجاد انحراف المواد بالنسبة لكل مادة ، استخدام ثالث أنواع من المواد الخام 

 وتتحدد معادلة انحراف كل مادة خام ٠الكلى للمواد الخام مساویا لمجموع االنحرافات الثالثة للمواد الخام 
  :على النحو التالى 

  ٠٠٠ التكلفة المعیاریة للمادة – ٠٠٠التكلفة المعیاریة للمادة = انحراف تكلفة المادة 
  ٠سواء المعیاریة أو الفعلیة ما ھى إال محصلة كمیة مرجحة بسعر استنادا على اعتبار أن التكلفة 

ویقوم محاسب ،  الفرق بین التكالیف الفعلیة و التكالیف المعیاریة  عبارةانحراف التكلفة ھووبالتالى فإن 
اد األولیة التكالیف بحصر التكالیف الفعلیة للمواد األولیة المباشرة ثم مقارنة مجموعھا بالتكالیف المعیاریة للمو

أى فى كل موقع تم فیھ ،  ویتم تحدید االنحرافات على مستوى كل مركز مسئولیة ٠الالزمة للعملیات التشغیلیة 
  :استخدام مواد أولیة ویجب تحلیل انحراف تكلفة المواد المباشرة الى أسبابة 

  ، " بانحراف الكمیة" ا ھل یرجع االنحراف الى اختالف الكمیة الفعلیة عن الكمیة المعیاریة ویسمى ھذ* 
  أم یرجع االنحراف الى اختالف التكلفة الفعلیة لوحدة المواد األولیة عن التكلفة المعیاریة لھا ویسمى  ** 

  ٠  "بانحراف السعر"     ھذا 
   ٠أم یرجع االنحراف الى ھذین السببین معا ***  
  :انحراف كمیة المواد : أوال  

ذلك ألنة ناتج عن اختالف  ، "انحراف الكفاءة "  أو "حراف استخدام المواد ان" وقد یسمى ھذا االنحراف بـ 
   ٠الكمیة المستخدمة فعال عن الكمیة المعیاریة المحددة إلنتاج الفترة 

  :للمواد المباشرة ) الكمیة ( أسباب حدوث انحراف الكفاءة 
لتى یمكن الرقابة و السیطرة علیھا من  انحراف الكمیة یعد من االنحرافات ابدایة یجب األخذ فى االعتبار أن

ومن ثم فمثل ھذه االنحرافات تكون موضع مسائلة تمھیدا التخاذ اإلجراءات التصحیحیة ، قبل مدیر اإلنتاج 
   ٠التى تكفل منع حدوث مثل ھذه االنحرافات مستقبال 
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لى واحد أو أكثر من األسباب ا) الكمیة ( وبصفة عامة یمكن تحدید األسباب الرئیسیة لحدوث انحرافات الكفاءة 
  : التالیة 

فى عملیة المناولة واالستخدام مما یترتب علیة وجود عوادم و توالف فى اإلھمال من جانب العمال  .١
  ٠المواد األولیة 

عدم إرجاع المواد غیر المستخدمة الى المخازن أو عدم جردھا فى قسم اإلنتاج مما یزید من التكلفة  .٢
  ٠م الكمیة المرتجعة من الكمیة المنصرفة الى القسم المستخدم للمادة األولیة الفعلیة نظرا لعدم خص

  :   مثل ، حدوث تغیرات لم تؤخذ فى االعتبار عند وضع الكمیة المعیاریة  .٣
   ٠تغییر فى تقییم السلعة  - 
   المستخدمة فى العملیة اإلنتاجیة٠أسالیب أو طرق اإلنتاج أو حالة اآلالت والمعداتتغییر فى  - 
 ٠حالل مواد أولیة أخرى إ - 

عدم إمكانیة المحافظة على اآلالت و المعدات فى حالة جیدة مما یؤدى إلى زیادة فى استخدام المواد  .٤
  ٠األولیة 

 ٠سوء تخزین المادة الخام  .٥
 ٠استخدام مادة خام لھا مستوى جودة أقل من مستوى الجودة المطلوبة  .٦
 ففى حالة التشدد فى إجراءات رقابة الجودة قد یزداد ،التغیر فى درجة رقابة الجودة على المنتجات  .٧

والعكس صحیح ففى حالة تخفیف إجراءات أو ، فى استخدام المادة الخام ) الكمیة ( انحراف الكفاءة 
   ٠فى استخدام المادة الخام ) الكمیة ( مستوى رقابة الجودة قد ینخفض انحراف الكفاءة 

  : باشرة كیفیة تحدید انحراف كمیة المواد الم
 وغالبا ما تتحدد ٠تحدید الكمیة المعیاریة من المواد المباشرة الالزمة إلنتاج الوحدة الواحدة من المنتج : أوال 

  :ھذه الكمیة فى ضوء قائمة استخدام المواد التى تأخذ الشكل التالى 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠قائمة استخدام مواد مباشرة للمنتج 

  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ : كود المنتج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:أسم المنتـــج       
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:وحدة اإلنتاج      

  نسبة الفقد المسموح بھ  الكمیة المثالیة  كود المادة  وحدة القیاس  المادة
          

                             مدیر الشئون الھندسیةالقسم الھندسى                                                            
  
  

، إن الھدف االساسى من إعداد قائمة استخدام المواد یتمثل فى تحدید أنواع المواد الخام الالزمة إلنتاج المنتج 
   ٠وكذلك تحدید الكمیة المعیاریة الالزمة لوحدة اإلنتاج من كل مادة على حدة 

المعیار الواقعى البد و أن تتضمن الكمیة المعیاریة المعدل أو النسبة المسموح بھا فى حالة تبنى المنشأة لمفھوم 
  ٠ أما فى حالة تبنى المنشأة لمفھوم المعیار المثالى فلن یكون ھناك حاجة إلضافة المسموحات الحتمیة ٠للتلف 
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ح ھذه الكمیة بكمیة اإلنتاج الفعلى  من المادة الخام الالزمة إلنتاج الوحدة و ترجیبإیجاد الكمیة المعیاریة: ثانیا 
والتى تعتبر حجر األساس لقیاس أو تحدید انحراف كمیة ، یتم الحصول على الكمیة المعیاریة لإلنتاج الفعلى 

  : وعلیة تتحدد الكمیة المعیاریة لكل مادة خام على النحو التالى ٠المواد المباشرة 
  

   ٠ الكمیة المعیاریة للوحدة x الفعلى كمیة اإلنتاج = ٠٠٠٠الكمیة المعیاریة للمادة 
وبترجیح الكمیة المعیاریة الالزمة لحجم اإلنتاج الفعلى بمعدل السعر المعیارى الالزم لشراء الوحدة یتم 

  : وذلك على النحو الظاھر بالمعادلة التالیة ، الحصول على التكلفة المعیاریة للمادة الخام 
   معدل السعر المعیارى x ٠٠٠كمیة المعیاریة للمادة ال = ٠٠٠٠التكلفة المعیاریة للمادة 

وغالبا ما ، من الناحیة األخرى یتم حساب الكمیة الفعلیة المستخدمة فى اإلنتاج من واقع أذون صرف المواد 
   ٠یتم حساب الكمیة الفعلیة المستخدمة فى اإلنتاج الفعلى استنادا على بیانات أكثر من أذن صرف واحد 

الكمیة المعیاریة لوحدة : لإلنتاج الفعلى والسابق تحدیدھا فى ضوء  المواد المباشرة المعیاریة وبمقارنة كمیة
وفى ضوء كمیة اإلنتاج الفعلى مع الكمیة الفعلیة المستخدمة من المواد } ، قائمة استخدام المواد { اإلنتاج 

ف الكفاءة فى استخدام المواد المباشرة و السابق تحدیدھا فى ضوء أذون صرف المواد یمكن تحدید انحرا
  :بالمعادلة التالیة 

     } كمیة فعلیة للمواد –كمیة مواد معیاریة لإلنتاج الفعلى { = انحراف كفاءة استخدام المواد 
وحتى یمكن ترجمة انحراف كفاءة استخدام المواد البد من ترجیح انحراف الكمیة السابق بمعدل السعر 

 والسبب فى استخدام معدل السعر المعیارى ولیس معدل السعر الفعلى یرجع الى المعیارى لشراء المادة الخام
 أن سعر الشراء األمر الذى یعنى، أن السعر الفعلى یتأثر بمدى كفاءة إدارة المشتریات فى القیام بمھامھا 

فعلى لترجیح  وعلى ذلك إذا ما استخدم السعر ال٠ أو التوفیر اإلسرافالفعلى قد یتضمن بعض أوجھ انحرافات 
فإن ذلك یعنى أن جزءا من ھذا االنحراف یرجع الى انحراف السعر المعیارى عن السعر ، انحراف الكمیة 

   ٠الفعلى 
اختصارا یجب استبعاد تأثیر انحرافات السعر الفعلى عن السعر المعیارى لشراء المادة الخام عند حساب قیمة 

حراف الحقیقى فى كمیة المادة الخام المستخدمة فى العملیة للحصول على االن، انحراف كمیة المادة الخام 
   ٠اإلنتاجیة 

على النحو " انحراف الكفاءة " تتحدد معادلة انحراف كمیة المادة الخام المستخدمة فى العملیة اإلنتاجیة 
  :الظاھر بالمعادلة التالیة 

  ل سعر معیارى  معدx}  كمیة فعلیة –كمیة معیاریة { ) = الكفاءة ( انحراف الكمیة 
  :للوصول للمعادلة السابقة 

   }٠٠٠  تكلفة فعلیة للمادة – ٠٠٠تكلفة معیاریة للمادة {  = ٠٠٠نحسب انحراف تكلفة المادة : أوال 
  } معدل السعر المعیارى   x ٠٠٠كمیة معیاریة للمادة {  = ٠٠للمادة نحسب التكلفة المعیاریة : ثانیا 

  
  :} انحراف استخدام و انحراف خلط { : میة التحلیل االضافى النحراف الك

 الصناعات أو العملیات اإلنتاجیة تختلف النسب الفعلیة للمواد المستخدمة فى العملیة اإلنتاجیة عن فى كثیر من
 ولذا وفى حالة استخدام أكثر من مادة خام واحدة إلنتاج منتج معین قد ٠النسب المعیاریة الستخدام ھذه المواد 

أى تحدید نسبة الكمیة المعیاریة ، مفید تحدید نسبة الخلط المعیارى بالنسبة لكل مادة خام على حدة یكون من ال
   ٠للمادة الى إجمالى الكمیات المعیاریة الالزمة إلنتاج المنتج 
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اختصارا یمكن حساب انحراف الخلط وكذلك انحراف االستخدام فى حالة استخدام أكثر من مادة خام واحدة 
   ٠تج معین إلنتاج من

      :    انحراف خلط المواد المباشرة : أوال 
یظھر انحراف الخلط عندما تختلف النسب الفعلیة لخلط المواد الالزمة إلنتاج منتج معین عن النسبة المعیاریة 

ة  ولعل ما تجدر اإلشار٠لخلط ھذه المواد و المحددة من قبل الفنیین أو المحددة بناءا على التجارب المعملیة 
إلیة فى تناول انحراف الخلط ھو ضرورة أن تكون المواد الخام المستخدمة إلیجاد انحراف الخلط ذات وحدة 

كأن تكون وحدة قیاس ، بمعنى آخر أن تكون المواد الخام المستخدمة ذات طبیعة واحدة ، قیاس واحدة 
علیة ال یرى ضرورة إلیجاد  و٠أو غیر ذلك من وحدات قیاس تكلفة الخامات ، الخامات ھى الكیلو جرام 

وحدة { كما فى حالة استخدام األخشاب ، انحراف الخلط حالة استخدام مواد خام ذات وحدات قیاس مختلفة 
   ٠} وحدة قیاس تكلفتھا اللتر { و السوائل } ، قیاس تكلفتھا المتر المكعب أو المتر الطولى 

 –نسبة الخلط المعیاریة للصنف  ( xلیة المستخدمة الكمیة الفعلیة لمجموع المواد األو{  = انحراف الخلط
  ٠ السعر المعیارى للصنف x} ) نسبة الخلط الفعلیة للصنف 

  
  :انحراف معدل سعر شراء المواد المباشرة  - ١/١/٢

األمر الذى یؤدى الى حدوث ، فى كثیر من األحیان یختلف سعر الشراء الفعلى عن سعر الشراء المعیارى 
 ویتم حساب انحراف سعر شراء المادة ٠فة الفعلیة عن التكلفة المعیاریة للمواد المباشرة انحراف فى التكل

الخام عن طریق ترجیح الفرق بین سعر الشراء الفعلى عن سعر الشراء المعیارى بالكمیة الفعلیة المستخدمة 
  ٠فى العملیة اإلنتاجیة 

دمة فى العملیة اإلنتاجیة على النحو الظاھر تتحدد معادلة انحراف معدل سعر شراء المادة الخام المستخ
  : بالمعادلة التالیة 

   الكمیة الفعلیة x}  السعر الفعلى –السعر المعیارى { = انحراف معدل سعر الشراء 
  : أسباب حدوث انحراف معدل سعر شراء المواد المباشرة 

إال أنة من الخطأ ، رة المشتریات قد یكون المتسبب الرئیسى النحراف معدل سعر شراء المواد الخام ھو إدا
والعكس صحیح ، نسبة انحراف اإلسراف فى معدل سعر شراء المواد الخام الى عدم كفاءة إدارة المشتریات 

فمن الخطأ نسبة انحراف التوفیر فى معدل سعر شراء المواد الخام الى كفاءة إدارة المشتریات ورشاده 
  ٠قراراتھا 

  : حدوث انحراف معدل سعر شراء المواد الخام فى مجموعتین ھما بصفة عامة یمكن تصنیف أسباب
   ٠ }انحرافات تخضع للرقابة  { انحرافات تسأل عنھا إدارة المشتریات: المجموعة األولى 
   ٠ }انحرافات غیر خاضعة للرقابة  { انحرافات ال تسأل عنھا إدارة المشتریات: المجموعة الثانیة  

  :یسیة لحدوث انحرافات كل مجموعة فى واحد أو أكثر من األسباب التالیة ویمكن تحدید األسباب الرئ
  : انحراف مصدرة إدارة المشتریات 

والتى یمكن أن تؤدى الى حدوث انحراف فى المعدل من بین األسباب التى مصدرھا إدارة المشتریات 
  :  ما یلى  سلطة إدارة المشتریات وتكون خاضعة لرقابة والمعیارى عن المعدل الفعلى لسعر شراء المواد الخام

  ٠عدم احتفاظ المنشأة بسجل للموردین  .١
  ٠عدم كفاءة إدارة المشتریات فى اختیار مصدر التورید المناسب  .٢
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كأن یتم الشراء ، عدم الشراء فى التوقیت المناسب نتیجة عدم التوقع الجید لظروف السوق المستقبلیة  .٣
  ٠فى ظل وجود ندرة فى المادة الخام 

 سیاسات الشراء بالكمیات االقتصادیة التى تؤدى الى تخفیض تكلفة الوحدة المشتراة الى أقل إتباععدم  .٤
  ٠حد ممكن 

  ٠أو تكالیف للنقل السریع ، دفع تكالیف مناولة اضافیة  .٥
  ٠مما یرفع من تكلفة الوحدة ، النقص فى الكمیة المشتراة أثناء النقل  .٦
  ٠الى زیادة فى تكالیف النقل الشراء من أسواق بعیدة بما یؤدى  .٧

  :انحراف مصدرة أسباب تخرج عن نطاق تحكم أو سیطرة إدارة المشتریات 
من بین األسباب التى ال یمكن نسبتھا الى إدارة المشتریات والتى یمكن أن تؤدى الى حدوث انحراف فى 

  : المعدل المعیارى عن المعدل الفعلى لسعر شراء المواد الخام ما یلى 
  ٠أثرت على أسعار المواد الخام  تشریعات أو قوانین صدور .١
ففى حالة التشدد فى إجراءات رقابة الجودة قد یزداد ، التغیر فى درجة رقابة الجودة على المنتجات  .٢

والعكس صحیح ففى حالة تخفیف إجراءات أو ، فى استخدام المادة الخام ) الكمیة ( انحراف الكفاءة 
  ٠فى استخدام المادة الخام ) الكمیة ( خفض انحراف الكفاءة مستوى رقابة الجودة قد ین

التغیر فى أسالیب أو طرق اإلنتاج أو حالة اآلالت و المعدات المستخدمة فى العملیة اإلنتاجیة التى  .٣
  ٠كانت مقررة قبل البدء فى العملیة اإلنتاجیة 

  ٠التقلبات فى أسعار الشراء من أسواق المواد المباشرة  .٤
  : الخالصة 

  :من الضرورى تحلیل انحراف السعر الى 
 ٠انحراف یخضع للرقابة  .١
  ٠انحراف ال یخضع للرقابة  .٢

وتكون مھمة محاسب التكالیف ھى إجراء ھذا التحلیل مع توضیح أسباب حدوث كل نوع و المكونات النسبیة 
وذلك ، المعیارى  كما یجب التعبیر عن كل نوع من انحرافات السعر كنسبة مئویة من السعر ٠لكل منھا 

   ٠لتوضیح ما إذا كان االنحراف فى حدود مقبولة أم صار غیر عادى 
  ولكن كیف یحسب انحراف السعر للمواد المباشرة ؟

  خالل الفترة ؟، ھل یحسب للمواد المباشرة المشتراة 
  أم یحسب للمواد المباشرة المستخدمة خالل الفترة ؟ 

و الكمیة ، للكمیة المشتراة : على انحراف السعر لالثنین فى رأى الكاتب أنة من الضرورى التعرف 
ومن ناحیة تعدیل التكلفة المعیاریة ، المستخدمة ألھمیة ذلك من ناحیة الرقابة على نشاط إدارة المشتریات 

لإلنتاج خالل الفترة بما یخصھا من انحرافات السعر لكى تتحول الى تكلفة فعلیة تتمشى مع أسس القیاس 
  ٠فى المحاسبة المالیة المحاسبى 

  : ویحسب انحراف السعر للكمیة المشتراة خالل الفترة كما یلى 
  ٠ الكمیة المشتراة فعال x}  السعر الفعلى –السعر المعیارى { = انحراف السعر للمشتریات 

  ٠إذن یكون االنحراف مالئم } انحراف موجب { لو الناتج  
  ٠نحراف غیر مالئم إذن یكون اال} انحراف سالب { ولو الناتج 

  : ویحسب انحراف السعر للمواد المستخدمة خالل الفترة كما یلى 
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 الكمیة المستخدمة فعال إلنتاج x}  السعر الفعلى –السعر المعیارى { = انحراف السعر للمواد المستخدمة 
  ٠الفترة 

  ٠إذن یكون االنحراف مالئم } انحراف موجب { لو الناتج  
  ٠إذن یكون االنحراف غیر مالئم } سالب انحراف { ولو الناتج 

  
ویرى بعض الكتاب أن یحسب انحراف السعر عن الكمیة المعیاریة ولیس عن الكمیة الفعلیة المستخدمة 

  : لإلنتاج وعلى ذلك فإن مجموع انحرافات المواد یتكون من 
 xxx                     =  السعر المعیارى   x}  الكمیة الفعلیة –الكمیة المعیاریة { = انحراف الكمیة  .١
 xxx=  الكمیة المعیاریة                        x}  السعر الفعلى –السعر المعیارى { = انحراف السعر  .٢
 } السعر الفعلى –السعر المعیارى  { x }  كمیة فعلیة –كمیة معیاریة { = انحراف مشترك  .٣

 xxxمتمم حسابى                                                      =                                                   
 xxxx } ٣+٢+١{  =  االنحرافات   إذن مجموع                                                                   

 
  : انحراف صافى السعر و االنحراف المشترك 

عدل سعر شراء المادة الخام یرجع الى اختالف السعر الفعلى عن من الصحیح التسلیم بأن إجمالى انحراف م
السعر المعیارى فى حالة تساوى الكمیة الفعلیة المستخدمة فى العملیة اإلنتاجیة مع الكمیة المعیاریة المقرر 

 انحراف معدل السعر الى اختالف السعرین إرجاع فى ھذه الحالة فقط یمكن ٠استخدامھا فى العملیة اإلنتاجیة 
فإن انحراف معدل السعر قد ،  أما إذا اختلفت الكمیة الفعلیة عن الكمیة المعیاریة ٠} المعیارى و الفعلى { 

  : یحدث نتیجة واقعتین معا 
   ٠زیادة الكمیة الفعلیة عن الكمیة المعیاریة المحددة مسبقا : الواقعة األولى 
   ٠اختالف السعر الفعلى عن السعر المعیارى  : الواقعة الثانیة 

یمكن القول بأن ھناك حاجة لتحلیل انحراف معدل السعر لتحدید مبلغ االنحراف الذى مصدرة : اختصارا 
اختالف الكمیة الفعلیة عن الكمیة المعیاریة و االنحراف الذى مصدرة اختالف السعر الفعلى عن السعر 

   ٠المعیارى 
  :عر انحراف صافى الس

یعمل انحراف صافى السعر على تحدید االنحراف فى السعر الفعلى عن السعر المعیارى فى ظل استبعاد أثر 
  :وعلى ذلك یتحدد انحراف صافى السعر فى ضوء المعادلة ، التغیر فى الكمیة الفعلیة عن الكمیة المعیاریة 

 الكمیة x } ٠٠٠السعر الفعلى للمادة  – ٠٠٠السعر المعیارى للمادة {  = ٠٠٠انحراف صافى سعر المادة 
    ٠٠٠المعیاریة للمادة 

  :االنحراف المشترك 
فى كثیر من الحاالت قد یرجع انحراف سعر المادة الخام لیس فقط الى اختالف السعر الفعلى عن السعر 

حراف السعر أى أن جزءا من ان، ولكن أیضا نتیجة اختالف الكمیة الفعلیة عن الكمیة المعیاریة ، المعیارى 
للمادة الخام یمكن نسبتھ الى انحراف السعر الفعلى عن السعر المعیارى و أیضا إلى اختالف الكمیة الفعلیة عن 

  :  وعلى ذلك یتحدد االنحراف المشترك على النحو التالى ٠الكمیة المعیاریة 
   } الكمیة المعیاریة  {–} لیة الكمیة الفع { x} السعر الفعلى  { –} السعر المعیارى { = االنحراف المشترك 
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  :تحدید و تحلیل االنحراف فى تكلفة األجور المباشرة  - ١/٢

یقصد بالعمل المباشر ساعات العمل لعمال اإلنتاج التى تخص المنتج أو أمر اإلنتاج المعین ویتم حصرھا و 
 العمالة لكل مرحلة فى نظام أو بموجب كشوف} ، فى نظام األوامر { تحدیدھا بموجب تحلیل بطاقات الشغل 

وتنخفض األھمیة ، تمثل األجور المباشرة نسبة كبیرة جدا فى ھیكل تكلفة الصناعات الیدویة و٠المراحل 
   ٠النسبیة لألجور المباشرة كلما تم االعتماد على المیكنة فى العملیة الصناعیة بدال من العمالة المباشرة 

  :لمباشرة  تحدید انحراف تكلفة األجور ا- ١/٢/١
حسب { ألغراض تطبیق نظام التكالیف المعیاریة یجب تقدیر الزمن المعیارى الالزم من كل نوع من العمالة 

وكذلك یجب تقدیر معدل ، الالزمة إلنتاج وحدة من المنتج المعین } التخصص و درجة المھارة المطلوبة 
یتم تحدید انحراف تكلفة األجور  و٠الة األجر المعیارى لكل ساعة من ساعات العمل حسب كل نوع من العم

یتم ، فإذا تطلب إنتاج الوحدة المرور بثالث مراكز إنتاجیة ، على حدة المباشرة بالنسبة لكل مركز إنتاجى 
ویكون االنحراف الكلى لألجور المباشرة مساویا ، إیجاد انحراف األجور بالنسبة لكل مركز على حدة 

ویقاس إجمالى االنحرافات بمقارنة التكالیف الفعلیة  ٠الث مراكز إنتاجیة لمجموع انحرافات األجور فى الث
    ٠للعمل المباشر مع التكالیف المعیاریة لھ 

  : وتتحدد معادلة انحراف كل مركز على النحو التالى 
    التكلفة الفعلیة لألجور –التكلفة المعیاریة لألجور = انحراف تكلفة األجور 

  :كلفة األجور المباشرة  تحلیل انحراف ت- ١/٢/٢
فإنھ ، مرجحة بمعدل آجر الساعة ) زمن ( استنادا على اعتبار أن تكلفة العمالة ما ھى إال محصلة ساعات 

یمكن إرجاع السبب الرئیسى فى انحراف التكلفة الفعلیة عن التكلفة المعیاریة فى عنصر تكلفة األجور 
  : المباشرة الى السببین التالیین 

   ٠انحراف نتیجة التغیر فى المعدل المعیارى لألجر المباشر عن المعدل الفعلى ألجر الساعة  : السبب األول
التغیر فى ساعات العمل الفعلیة المستنفدة فى اإلنتاج عن الساعات المعیاریة الواجب استخدامھا : السبب الثانى 

   ٠فى العملیة اإلنتاجیة 
  :المباشرة ) الزمن ( انحراف ساعات العمل 

   والذى یمكن أن یشار إلیة أیضا بانحراف الكفاءة –لتحدید انحراف ساعات العمل المباشرة أو انحراف الزمن 
یتطلب األمر أوال تحدید ساعات العمل المعیاریة الالزمة إلنتاج الوحدة الواحدة من المنتج فى كل مركز تكلفة 

  :الذى یأخذ الشكل التالى " یان تشغیل العملیات ب" إنتاجى وغالبا ما تتحدد ھذه الساعات المعیاریة فى ضوء 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠بیان تشغیل عملیات المنتج 

  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:  كود المنتج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:     أسم المنتـــج  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:     وحدة اإلنتاج 

  %٠٠٠الوقت الضائع المسموح بھ   لمثالیةالساعات ا  بیان العملیة  الكود  المركز
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٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

            مدیر الشئون الھندسیة                                 القسم الھندسى                                         
  

یتمثل فى تحدید مراكز اإلنتاج الالزمة إلنتاج المنتج " ملیات المنتج بیان تشغیل ع" الھدف االساسى من إعداد 
  ٠وكذلك تحدید ساعات العمل المعیاریة الالزمة لوحدة اإلنتاج فى كل مركز على حدة 

فى حالة تبنى المنشأة لمفھوم المعیار الواقعى البد و أن تتضمن الساعات المعیاریة المعدل أو النسبة المسموح 
 أما فى حالة تبنى المنشأة لمفھوم المعیار المثالى فلن یكون ھناك حاجة ٠الضائع المسموح بھ بھا للوقت 

   ٠إلضافة المسموحات الحتمیة للتعبیر عن الوقت الضائع المسموح بھ 
بإیجاد الساعات المعیاریة الالزمة إلنتاج الوحدة فى كل مركز تكلفة إنتاجى و ترجیح ھذه الساعات بكمیة 

والتى تعتبر حجر االساس لقیاس أو ، یتم الحصول على الساعات المعیاریة لإلنتاج الفعلى ، لفعلى اإلنتاج ا
   ٠تحدید انحراف ساعات العمل المباشر 

  :وعلیة تتحدد الساعات المعیاریة فى كل مركز تكلفة إنتاجى على النحو التالى 
  ات المعیاریة للوحدة  الساعxكمیة اإلنتاج الفعلى  = ٠٠٠الساعات المعیاریة لمركز 

یتم ،  بمركز التكلفة اإلنتاجى وبترجیح الساعات المعیاریة الالزمة لحجم اإلنتاج الفعلى بمعدل األجر المعیارى
  :وذلك على النحو الظاھر بالمعادلة التالیة ، الحصول على التكلفة المعیاریة لألجور المباشرة 

      معدل األجر المعیارى  x ٠٠٠المعیاریة للمركز الساعات = التكلفة المعیاریة لألجر المباشر 
وغالبا ما ، المستخدمة فى اإلنتاج من واقع أذون تشغیل العمال من الناحیة األخرى یتم حساب الساعات الفعلیة 

 وبمقارنة الساعات المباشرة المعیاریة ٠یتم حساب ھذه الساعات استنادا على بیانات أكثر من بطاقة تشغیل 
وفى ضوء ، ) قائمة تشغیل ( الساعات المعیاریة لوحدة اإلنتاج :  السابق تحدیدھا فى ضوء –الفعلى لإلنتاج 

السابق تحدیدھا فى (  مع الساعات الفعلیة المستنفدة فى العملیة اإلنتاجیة أو الصناعیة –كمیة اإلنتاج الفعلى 
فى ساعات العمل المباشر على النحو یمكن تحدید انحراف الزمن أو الكفاءة ) ضوء بطاقات تشغیل العمال 

  :التالى 
   ساعات فعلیة –ساعات معیاریة لإلنتاج الفعلى = انحراف الزمن 

وحتى یمكن ترجمة انحراف الزمن أو انحراف الكفاءة فى تشغیل العمال البد من ترجیح انحراف الساعات 
لساعات بمعدل األجر المعیارى بمعدل األجر المعیارى للساعة ویمكن إرجاع السبب فى ترجیح انحراف ا

ولیس الفعلى الى أن األجر الفعلى یرتبط بالقرارات اإلداریة التى یمكن أن تؤثر فى مبلغ األجر الذى یحصل 
األمر الذى یعنى أن معدل األجر الفعلى قد یتضمن بعض أوجھ انحرافات اإلسراف أو ، علیة عمال اإلنتاج 

،  وعلى ذلك إذا ما استخدم األجر الفعلى لترجیح انحراف الساعات ٠فیھا التوفیر التى ال دخل لعمال اإلنتاج 
   ٠فإن ذلك یعنى أن جزءا من ھذا االنحراف یرجع الى انحراف السعر الفعلى عن السعر المعیارى 

یجب استبعاد تأثیر انحرافات معدل األجر الفعلى عن معدل األجر المعیارى لساعة العمل المباشر : اختصارا 
للحصول على االنحراف الحقیقى فى الزمن المستغرق فى العملیة ، حساب قیمة انحراف الزمن عند 

انحراف الكفاءة على النحو الظاھر ،  وتتحدد معادلة انحراف الزمن المستغرق فى العملیة اإلنتاجیة ٠اإلنتاجیة
  :بالمعادلة التالیة 

  عدل أجر معیارى  مx}  ساعات فعلیة –ساعات معیاریة { = انحراف الساعات 



 
 

 عالء ریاض 18

  :فى ساعات العمل المباشر ) الزمن ( أسباب حدوث انحراف الكفاءة 
بدایة یجب األخذ فى االعتبار أن انحراف الزمن یعد من االنحرافات التى یمكن الرقابة و السیطرة علیھا داخلیا 

 المسئول عن تخطیط أو من الشخص، سواء من الشخص المسئول عن مركز التكلفة اإلنتاجى أو مدیر اإلنتاج 
 ومن ثم فمثل ھذه االنحرافات تكون موضع مسائلة تمھیدا التخاذ اإلجراءات –جداول اإلنتاج بالمنشأة 

   ٠التصحیحیة التى تكفل منع حدوث ھذه االنحرافات مستقبال 
 األسباب الى واحد أو أكثر من) الزمن ( بصفة عامة یمكن تحدید األسباب الرئیسیة لحدوث انحرافات الكفاءة 

  :التالیة 
  ٠استخدام مادة خام ذات جودة منخفضة من تلك المقرر استخدامھا  .١
  ٠انخفاض كفاءة اآلالت المستخدمة فى العملیة اإلنتاجیة عن الكفاءة المقررة أو المخططة لھا  .٢
لإلنتاج األمر الذى یمكن أن یؤدى الى اختالف الزمن الالزم ، اختالف الكفاءة اإلنتاجیة لعمال اإلنتاج  .٣

  ٠من عامل آلخر 
قد یؤدى الى اختالف الزمن الفعلى عن ، إدخال أسالیب إنتاجیة مستحدثة بدال من المتعارف علیھا  .٤

  ٠الزمن المعیارى لإلنتاج 
األمر الذى یعنى استنفاد ، اختالف درجة أو مستوى مراقبة الجودة الفعلى عن المستوى المخطط  .٥

  ٠صالح جزء من ساعات العمل فى أعمال اإل
  :وكأحد متطلبات الرقابة السلیمة یجب تحدید مصدر االنحراف ونطاق المسئولیة عن ھذا االنحراف 

  ٠ھل یدخل ضمن مسئولیة مدیر اإلنتاج المسئول عن جدول اإلنتاج 
  ٠أم یدخل ضمن مسئولیة مدیر المركز أو القسم اإلنتاجى  
  ٠أم ألسباب أخرى داخلیة غیر ذلك  

 
  :جر المباشر انحراف معدل األ

األمر الذى یؤدى إلى ، قد یحث فى بعض األحیان أن یختلف معدل األجر الفعلى عن معدل األجر المعیارى 
 ویتم حساب انحراف معدل األجر ٠حدوث انحراف فى التكلفة الفعلیة عن التكلفة المعیاریة لألجور المباشرة 

األجر المعیارى بالساعات الفعلیة المستنفدة فى عن طریق ترجیح الفرق بین معدل األجر الفعلى عن معدل 
   ٠العملیة اإلنتاجیة 

  :وتتحدد معادلة انحراف معدل األجر على النحو الظاھر بالمعادلة التالیة 
   الساعات الفعلیة x}  األجر الفعلى –األجر المعیارى { = انحراف معدل األجر 

قد یكون من ، ألجر من مركز تكلفة الى مركز تكلفة آخر ھذا و تجدر اإلشارة الى أنھ فى حالة اختالف معدل ا
حتى یمكن تقدیم معلومات مفیدة لإلدارة عن ، المفضل حساب انحراف األجر الخاص بكل مركز على حدة 

 وكذلك الحال یفضل فى حالة اختالف معدل األجر بین العمال داخل ٠االنحرافات الخاصة بمعدل األجر 
حتى یمكن االستفادة من بیانات أو ، ضل أیضا التعامل مع كل فئة أجور على حدة فمن المف، المركز الواحد 

   ٠معلومات انحرافات معدل األجر فى اتخاذ قرارات محسنة لألداء داخل المنشأة 
  :أسباب حدوث انحراف معدل األجر المباشر 

ومن ثم ھناك عالقة تعاقدیة یتم ، ل غالبا ما یتحدد معدل األجر بناء على عقد العمل المبرم بین المنشأة و العام
   ٠االلتزام بھا من جانب المنشأة من ناحیة و العامل من ناحیة أخرى 
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إال أنة فى بعض األحیان قد یختلف معدل األجر الفعلى عن معدل األجر المعیارى نتیجة مجموعة من العوامل 
  : منھا على سبیل المثال ما یلى 

 ولم تسفر – بالزیادة أو النقص – المنشأة على تعدیل األجور  بین العامل وإدارةحدوث مفاوضات .١
  ٠ھذه المفاوضات عن نتائج حتى لحظة إقرار معاییر التكلفة 

یتحدد معدل السعر المعیارى فى ضوء متوسط معدل األجر لمجموعة العاملین بمركز تكلفة معین  .٢
یتحدد ھذا المعدل فى ضوء معدل ولن ، والذین قد تختلف معدالت أجورھم طبقا لكفاءتھم و خبرتھم 

 مراعاة العتبار اقتصادیة نظام التكلفة المعیاریة –األجر الذى یحصل علیة كل عامل على حدة 
وعلیة فھناك احتمال الختالف معدل األجر الفعلى عن معدل األجر المعیارى نتیجة تشغیل عامل ذو 

  ٠أو العكس ، اءة كفاءة مرتفعة ال تحتاج العملیة اإلنتاجیة لمثل ھذه الكف
أیة مبالغ تدخل فى نطاق إقرار اإلدارة لمكافآت أو منح أو حوافز یحصل علیھا عمال اإلنتاج أو  .٣

  ٠ولم تكن مثل ھذه المبالغ معتمدة لحظة إقرار معاییر التكلفة ، األجور 
عالوة ، نتاج انحراف معدل األجر المعیارى غالبا ما یخرج عن نطاق وسیطرة أو تحكم مدیر اإل: الخالصة 

 عدا االنحراف الناتج عن تشغیل ساعات –على أن جانب كبیر منة قد ال یصعب التحكم فیھ أو السیطرة علیة 
   ٠فعلیة أكبر من الساعات المعیاریة 

  : انحراف صافى معدل األجر و االنحراف المشترك 
عدل الفعلى عن المعدل المعیارى من الصحیح التسلیم بأن إجمالى انحراف معدل األجر یرجع الى اختالف الم

فى حالة تساوى الساعات الفعلیة المستنفدة فى العملیة اإلنتاجیة مع الساعات المعیاریة المقرر استخدامھا فى 
 ٠} المعیارى و الفعلى {  فى ھذه الحالة یمكن إرجاع انحراف األجر الى اختالف المعدلین ٠العملیة اإلنتاجیة 

  :فإن انحراف معدل السعر قد یحدث نتیجة واقعتین ،  الفعلیة عن الساعات المعیاریة أما إذا اختلفت الساعات
   ٠زیادة الساعات الفعلیة عن الساعات المعیاریة المحددة مسبقا : الواقعة األولى 
   ٠اختالف المعدل الفعلى عن المعدل المعیارى : الواقعة الثانیة  

یل انحراف معدل األجر لتحدید مبلغ االنحراف الذى مصدرة یمكن القول بأن ھناك حاجة لتحل: اختصارا 
اختالف الساعات الفعلیة عن الساعات المعیاریة و االنحراف الذى مصدرة اختالف المعدل الفعلى عن المعدل 

   ٠المعیارى 
  :انحراف صافى معدل األجر 

معدل المعیارى فى ظل یعمل صافى انحراف معدل األجر على تحدید االنحراف فى المعدل الفعلى عن ال
أى فى ظل استبعاد أثر الكفاءة اإلنتاجیة لعمال ، استبعاد أثر التغیر فى الساعات الفعلیة عن الساعات المعیاریة 
وعلى ذلك یتحدد انحراف صافى المعدل فى ، اإلنتاج على انحراف معدل األجر الفعلى عن المعدل المعیارى 

  : ضوء المعادلة التالیة 
   الساعات المعیاریة لإلنتاج الفعلى x}  المعدل الفعلى –المعدل المعیارى { =  معدل األجر انحراف صافى

  :االنحراف المشترك 
فى كثیر من الحاالت قد یرجع انحراف معدل األجر لیس فقط الى اختالف المعدل الفعلى عن المعدل المعیارى 

أى أن ، یة عن الساعات المعیاریة لإلنتاج الفعلى ولكن أیضا نتیجة اختالف الساعات الفعل، لألجور المباشرة 
جزءا من انحراف المعدل للمادة الخام یمكن نسبتھ الى انحراف المعدل الفعلى عن المعدل المعیارى وأیضا 

  ٠الى اختالف الساعات الفعلیة عن الساعات المعیاریة 
  : وعلى ذلك یتحدد االنحراف المشترك على النحو التالى 
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      }   الساعات المعیاریة –الساعات الفعلیة  { x}  المعدل الفعلى –المعدل المعیارى { = مشترك االنحراف ال
  
  
  
  
  

  الباب الثانى
  الفصل الثانى

  )المصروفات اإلضافیة  ( التحلیل غیر النفعى النحرافات التكلفة غیر المباشرة
  

   ٠قة مباشرة بعكس المواد و األجور المباشرة ھى الى ال توجد بینھا وبین المنتج عال: التكلفة غیر المباشرة 
و الخدمات الصناعیة ، العمل غیر المباشر ، المواد غیر المباشرة : وھى تتكون من عناصر عدیدة مثل 

یتم حصر المصروفات غیر المباشرة على مستوى ،  وفى الشركات الصناعیة متعددة األقسام ٠المتنوعة 
   ٠الصیانة و غیرھا ، لصناعیة مثل القوى المحركة مراكز اإلنتاج و مراكز الخدمات ا

نظرا للطبیعة التى تتصف بھا ، تمثل أحد أھم المشكالت التى تواجھ محاسبى التكالیف : التكلفة غیر المباشرة 
   ٠من حیث تعدد و تنوع بنودھا و صعوبة الرقابة علیھا ، البنود غیر المباشرة 

أى أنھ تحلیل ال یقدم إلدارة المنشأة من البیانات أو : ة غیر المباشرة التحلیل غیر النفعى النحرافات التكلف
ویستند وصف تحلیل انحرافات التكلفة  ٠المعلومات التى تمكنھا من ترشید قرارات رقابة أو تخطیط التكلفة 

  : مثل الصناعیة غیر المباشرة بكونھ تحلیال غیر نفعى الى طبیعة و خصائص التكلفة الصناعیة غیر المباشرة
  ٠تعدد وتنوع التكالیف غیر المباشرة وغالبا ما تدمج فى إطار وعاء واحد أو اثنین للتكلفة  .١
  ٠صعوبة التحكم و السیطرة على كثیر من التكالیف الصناعیة غیر المباشرة  .٢
المعلومات المتوفرة عن طریق إتباع مدخل المحاسبة عن طریق النشاط أفضل بكثیر من مدخل  .٣

  ٠ مراكز التكلفة
  
  : التحلیل غیر النفعى النحرافات التكلفة غیر المباشرة فى ظل الموازنة الثابتة - ٢/١

الموازنة الثابتة تعنى أن تخطیط و رقابة التكلفة الصناعیة غیر المباشرة تتم فى ظل افتراض وجود مستوى 
نة التكلفة الفعلیة بالتكلفة ویتم مقار٠واحد فقط للنشاط یتم قیاس التكلفة المعیاریة أو المخططة على أساسھ 

   ٠المعیاریة المحددة فى ضوء ھذا الحجم من النشاط 
  :تحدید و تحلیل انحرافات التكلفة غیر المباشرة المتغیرة : أوال 

  : یتحدد انحراف التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة فى ضوء المعادلة التالیة 
   التكلفة غیر –التكلفة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة  = متغیرةانحراف التكلفة الصناعیة غیر المباشرة ال

                                                                 المباشرة المتغیرة الفعلیة
فإن األمر یستلزم أوال إیجاد التكلفة ، إلیجاد انحراف التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة و تحلیلھ 

وذلك ، ناعیة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة لحجم النشاط المخطط و المحدد فى ظل الموازنة الثابتة الص
  : على النحو الذى تظھره المعادلة التالیة 

   معدل التحمیل المعیارى xساعات معیاریة لحجم اإلنتاج الفعلى = التكلفة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة 
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                                    للتكلفة غیر المباشرة المتغیرة                   
أى تحدد فى ، تتحدد الساعات المعیاریة لحجم اإلنتاج المخطط على النحو الوارد فى حساب األجور المعیاریة 

تتحدد  وعلى ذلك ٠ضوء حجم اإلنتاج الفعلى مرجح بساعات العمل المعیاریة الالزمة إلنتاج الوحدة الواحدة 
  : الساعات المعیاریة لحجم اإلنتاج الفعلى على النحو الوارد بالمعادلة التالیة 

   ساعات معیاریة للوحدة الواحدة xكمیة اإلنتاج الفعلى = لحجم اإلنتاج الفعلى الساعات المعیاریة 
  

ة المتغیرة المتوقعة أو أما فیما یتعلق بمعدل التحمیل المعیارى فإنھ یتحدد فى ضوء كل من التكلفة غیر المباشر
وھذه ، وفى ضوء الساعات المخططة خالل فترة سریان المعیار ، المخططة خالل فترة سریان المعیار 

 ٠الساعات تتحدد فى ضوء حجم اإلنتاج المخطط مرجحة بالساعات المعیاریة الالزمة إلنتاج الوحدة الواحدة 
صناعیة غیر المباشرة المتغیرة على النحو الذى تظھرة وعلى ذلك یتحدد معدل التحمیل المعیارى للتكلفة ال

  :المعادلة التالیة 
                                                                          التكلفة غیر المباشرة المتغیرة المخططة 

  =               المعدل المعیارى لتحمیل التكلفة غیر المباشرة المتغیرة 
                                                                     ساعات مخططة لحجم نشاط مخطط     

  :اختصارا لما سبق یظھر الشكل التالى الكیفیة التى یتم بھا إیجاد التكلفة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة 
  =التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة 

   معدل التحمیل المعیارى للتكلفة غیر المباشرة المتغیرة x             ساعات معیاریة لحجم اإلنتاج الفعلى        
  
  

   ساعات معیاریة للوحدة الواحدة xكمیة اإلنتاج الفعلیة 
  شرة المتغیرة المخططة                                                                      التكلفة الصناعیة غیر المبا

  
                                                                         ساعات مخططة لحجم نشاط مخطط

  
  

                                                               
   ساعات معیاریة للوحدة الواحدةx اإلنتاج المخطط      كمیة                                                         

  
  

  :تحلیل انحرافات التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة 
  : التحلیل الثنائى النحرافات التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة  .١

  ٠رة متغیرة انحراف كفاءة و انحراف معدل تحمیل تكلفة صناعیة غیر مباشیتم تحلیل االنحراف الكلى الى 
   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات فعلیة –ساعات معیاریة { = انحراف الكفاءة 

ومن الواضح أن السبب الرئیسى النحراف الكفاءة یرجع الى اختالف الزمن الفعلى للتنفیذ عن الزمن 
   ٠المعیارى أو الزمن المخطط لھذا التنفیذ 

   الساعات الفعلیة x} معدل التحمیل الفعلى –رى معدل التحمیل المعیا{ = انحراف معدل التحمیل 
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ویرجع السبب الرئیسى لظھور انحراف معدل التحمیل الى اختالف التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة 
وھنا تجدر اإلشارة الى أن ھذا االنحراف لن یقدم معلومات أو بیانات مفیدة ، الفعلیة عن التكلفة المعیاریة لھا 

لما أن التحلیل مبنى على أساس مقارنة التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة مع الفعلیة لإلدارة طا
ولذلك و ألغراض تقدیم معلومات أكثر إفادة یرى ضرورة مقارنة التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة 

   ٠ة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة مع التكلفة الفعلیة لھا على مستوى كل بند من بنود التكلف
  

  : التحلیل الثالثى النحرافات التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة  .٢
استنادا على التحلیل الثالثى النحرافات التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة یتم تحلیل االنحراف اإلجمالى 

  :نحرافات التالیة للتكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة الى اال
   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات فعلیة –ساعات معیاریة {  =  انحراف الكفاءة

   تكلفة غیر مباشرة متغیرة فعلیة –تكلفة غیر مباشرة متغیرة مخططة = انحراف موازنة 
   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات مخططة –ساعات فعلیة { = انحراف طاقة   

 :  افات التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة التحلیل الرباعى النحر .٣
   ٠ھذا التحلیل یكتسب بعدا ریاضیا أكثر من اكتسابھ البعد التكالیفى الرامى الى ترشید قرارات رقابة التكلفة 

   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات فعلیة –ساعات معیاریة { = ارى ـــــــانحراف الكفاءة المعی
   الساعات المعیاریة x}  معدل تحمیل فعلى –معدل تحمیل معیارى { = تحمیل انحراف صافى معدل ال

   معدل تحمیل فعلى x}  ساعات فعلیة –ساعات معیاریة { =  انحراف الكفاءة الفعلـــــــــى  
   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات معیاریة –ساعات فعلیة { =  االنحراف المتــــــــــــــــــم   

  
  :حدید و تحلیل انحرافات التكلفة غیر المباشرة الثابتة ت: ثانیا 

  : یتحدد انحراف التكلفة الصناعیة غیر المباشرة فى ضوء المعادلة التالیة  
   التكلفة غیر –التكلفة غیر المباشرة الثابتة المعیاریة = انحراف التكلفة الصناعیة غیر المباشرة الثابتة 

                                  المباشرة الثابتة الفعلیة                               
                                                                               التكلفة غیر المباشرة الثابتة المخططة

  =المعدل المعیارى لتحمیل التكلفة غیر المباشرة الثابتة 
                                                 ساعات مخططة لمستوى الطاقة المعتمد                              

  
  :اختصارا لما سبق یظھر الشكل التالى الكیفیة التى یتم بھا إیجاد التكلفة غیر المباشرة الثابتة المعیاریة 

  =انحراف التكلفة الصناعیة غیر المباشرة الثابتة 
   التكلفة غیر المباشرة الثابتة الفعلیة xفة الصناعیة غیر المباشرة الثابتة المعیاریة                     التكل

  
  

   معدل التحمیل المعیارى للتكلفة غیر المباشرة الثابتة  x ساعات معیاریة لحجم اإلنتاج الفعلى
  

   الثابتة التقدیریة ة الصناعیة غیر المباشرة                                                                     التكلف 
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                                                                         ساعات مخططة لحجم نشاط مخطط
  
  

                                                               
   ساعات معیاریة للوحدة xكمیة اإلنتاج الفعلى 

  
 : التحلیل الثنائى النحرافات التكلفة الصناعیة غیر المباشرة الثابتة  .١

   ٠وانحراف معدل تحمیل تكلفة صناعیة غیر مباشرة ثابتة ، یحلل االنحراف الكلى الى انحراف كفاءة 
   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات فعلیة –ساعات معیاریة { = انحراف كفاءة 

   الساعات الفعلیة x}  معدل تحمیل فعلى –یل معیارى معدل تحم{ = انحراف معدل تحمیل 
  :ویرجع السبب الرئیسى لظھور انحراف معدل التحمیل الى واحد من السببین الرئیسیین التالیین 

  اختالف التكلفة الصناعیة غیر المباشرة الثابتة الفعلیة عن التكلفة المعیاریة لھا : السبب األول 
   الطاقة الفعلیة عن المستوى المعتمد من قبل اإلدارة إلقرار معیار التكلفة الثابتةاختالف مستوى: السبب الثانى 

ألغراض تقدیم معلومات أكثر إفادة یرى ضرورة مقارنة التكلفة الصناعیة غیر المباشرة الثابتة المعیاریة مع 
خاصة بنود التكلفة ، ثابتة التكلفة الفعلیة لھا على مستوى كل بند من بنود التكلفة الصناعیة غیر المباشرة ال

   ٠كإھالك اآلالت و المعدات ، الثابتة المرتبطة بالعملیة اإلنتاجیة أو التشغیلیة 
 : التحلیل الثالثى النحرافات التكلفة الصناعیة غیر المباشرة الثابتة  .٢

   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات فعلیة –ساعات معیاریة { = انحراف كفاءة 
   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات مخططة –اعات فعلیة س{ = انحراف طاقة 

   التكلفة غیر المباشرة الفعلیة –التكلفة غیر المباشرة التقدیریة = انحراف موازنة 
  
  :  التحلیل غیر النفعى النحرافات التكلفة الصناعیة غیر المباشرة فى ظل الموازنة المرنة - ٢/٢

ابة التكلفة الصناعیة غیر المباشرة تتم فى ظل افتراض وجود أكثر الموازنة المرنة تعنى أن عملیة تخطیط ورق
ومن ثم یتم قیاس التكلفة ، من مستوى واحد للنشاط یمكن تحققھ خالل الفترة محل الرقابة و تقییم األداء 
   ٠المعیاریة أو المخططة على أساس كل مستوى من ھذه المستویات المخططة 

  : یر المباشرة المتغیرة تحدید انحرافات التكلفة غ: أوال 
  : یتحدد انحراف التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة فى ضوء المعادلة التالیة 

  = انحراف التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة 
  تغیرة الفعلیة التكلفة غیر المباشرة الم–                                      التكلفة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة 

  :یظھر الشكل التالى الكیفیة التى یتم بھا إیجاد التكلفة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة 
  =التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة 

   یرة  معدل التحمیل المعیارى للتكلفة غیر المباشرة المتغx                    ساعات معیاریة لحجم اإلنتاج الفعلى 
  
  

   ساعات معیاریة للوحدة الواحدة xكمیة اإلنتاج الفعلیة 
                                                                       التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة المعیاریة 
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     ساعات معیاریة لحجم نشاط فعلى                                                                    

   x  فرق الساعات بین الساعات المعیاریة و ساعات المستوى األدنى xتكلفة المستوى األدنى 
   تكلفة المستوى األدنى – تكلفة المستوى األعلى 

  
   ساعات المستوى األدنى – ساعات المستوى األعلى 

  :تحلیل انحرافات التكلفة الصناعیة غیر المباشرة 
 : التحلیل الثنائى النحرافات التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة  .١

   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات فعلیة –ساعات معیاریة { = انحراف الكفاءة 
   الساعات الفعلیة x}  معدل تحمیل فعلى –معدل تحمیل معیارى { = انحراف معدل التحمیل 

 : صناعیة غیر المباشرة المتغیرة التحلیل الثالثى النحرافات التكلفة ال .٢
   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات فعلیة –ساعات معیاریة { = انحراف كفاءة 
   معدل تحمیل معیارى x}  ساعات مخططة –ساعات فعلیة { = انحراف طاقة 

   تكلفة غیر مباشرة متغیرة فعلیة- تكلفة غیر مباشرة متغیرة مخططة = انحراف موازنة 
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   : المنھج العلمى لقیاس وتحلیل انحرافات التكالیف
  

  : التى یقوم علیھا المنھج المحاسبى لقیاس وتحلیل انحرافات التكالیف األساسیةاالفتراضات : أوال 
  

 الفرق بین التكلفة الفعلیة والتكلفة إیجاد انحرافات التكالیف على وتحلیلیقوم المنھج المحاسبى فى قیاس 
دید االنحرافات حیث انھ الھدف الرئیسى ح الرقابة على التنفیذ وتإحكام الفعلى بھدف اإلنتاجالمعیاریة لبرنامج 

  .لنظام التكالیف المعیاریة 
  

  :الى قسمین )  تكالیف صناعیة -  مواد- أجور(وینقسم معیار التكلفة الى عنصر من عناصر التكالیف
  
تیاجات المادیة الالزمة لخلق وحدة المنتج من كمیات الماد وساعات ویمثل االح:  الشق المادى للمعیار - ١

  .العمل البشرى واآللى 
  . والتكالیف الصناعیة األجور ویتمثل فى أسعار المواد ومعدالت : الشق النقدى للمعیار - ٢
  

 إال إلبرازه المعاییر وذلك تبعا للھدف الذى تسعى أنواعوتختلف وجھات النظر المحاسبیة فى تناول تقسیمات 
 بنائھا وكیفیة استخدامھا فى مجال أسلوب التى تحكم األساسیة جمیعا تقوم على مجموعة من االفتراضات أنھا

  :الرقابة على أداء العنصر البشرى وھذه االفتراضات ھى 
  

  :وجود عالقة خطیة بین المدخالت والمخرجات  : األولاالفتراض 
  
راض اساسى وھو وجود عالقة خطیة ذات نسب ثابتة بین المدخالت  المعاییر المستخدمة تقوم على افتإن

 استخدامھ ألغراض التخطیط إمكانیة المعیار یمثل قیمة ثابتة یفترض أصبح إنوالمخرجات ویترتب على ذلك 
 المدخالت صرن تحلیل انحرافات التكالیف لعناوبناء على ھذا االفتراض فا . اإلنتاجوالرقابة خالل مراحل 

 نظام الرقابة على التكالیف یتمثل ذلك فى المحافظة على مستوى أھدافلیھ تحقیق ھدف اساسى من یترتب ع
  . لعناصر المدخالت وتحدید االنحرافات عنھا اإلنتاجیةالكفاءة 

  
 إلمكانویعتبر افتراض خطیة العالقة بین المدخالت والمخرجات من وجھة النظر المحاسبیة شرط اساسى 

 وان كان األداء یتم استخدامھا فى أغراض تخطیط ورقابة اإلنتاجفة على مدار فترة تحدید معاییر التكل
 خالل الفترة الزمنیة اإلنتاج متوسط التكلفة المتغیرة یتأثر بحجم إنیتعارض مع وجھة النظر االقتصادیة حیث 

 تحدید إنمعیار حیث  یعد احد العوامل التى تؤثر على تحدید قیمة الاإلنتاج التغییر فى مستویات إنحیث . 
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 إن إذالمعیار فى صورة رقم ثابت قد یؤدى الى تفسیر مضلل النحرافات التكلفة الفعلیة عن التكلفة المعیاریة 
   .أساسة الفعلى عن المدى االنتاجى الذى وضعت المعاییر على اإلنتاجاالنحرافات قد تنشأ عن اختالف حجم 

 تحدید قیمة ثابتة لمعیار إن إاللعوامل االقتصادیة والفنیة وعلى الرغم من تجاھل ھذا االفتراض لبعض ا
  . والرقابة على التنفیذ اإلنتاج تحدید تكلفة إلغراضیحظى بقبول المحاسبین 

  
  

   :األداء انحرافات التكالیف ترجع الى مستوى الكفاءة فى إناعتبار :االفتراض الثانى 
ى ة التنفیذ الفعلى نفس الظروف الت ما سادت أثناء فترإذا تكون علیة إنتتمثل معاییر التكلفة الذى یجب 

 انحرافات تحدث للتكلفة الفعلیة على المعاییر أى وبناء على ھذا االفتراض فان أساسھاعت المعاییر على ضو
 ھذا االفتراض یتجاھل االنحرافات الناشئة عن التقلبات إن إالترجع الى مستوى الكفاءة للعنصر البشرى 

  . القیاس والفشل فى الرقابة أخطاء مثل اإلنتاجیة طبیعة العملیة  فىالعشوائیة
  : االختالف بین التكلفة الفعلیة والتكلفة المعیاریة الى أسبابویمكن إرجاع 

 فى الظروف المحیطة بھا أو ذاتھا اإلنتاجیة فى العملیة أو عنصر العمل أداء التقلبات العشوائیة فى مستویات - 
  . للرقابة إخضاعھاب وھذه االنحرافات یصع

 بعض الظروف عند وضع المعاییر وھذا إھمال نتیجة اإلنتاجیة عدم تناسب المعاییر مع طبیعة العملیة - 
  .واقعیة أكثر تصبح حتىیتطلب تعدیل المعاییر 

  . فى ظل الظروف المحیطة بالعمل األداء یكون علیھ إن الفعلى لعنصر العمل مع ما یجب األداء عدم توافق - 
 المحاسبى فى قیاس وتحلیل انحرافات التكالیف یفترض سالمة المعاییر المحددة مقدما األسلوب إنیث وح

 الى تجاھل التقلبات العشوائیة عند وضع المعاییر لذلك فھو یركز على قیاس وتحلیل االنحرافات التى باإلضافة
  . عنصر العمل أداءرجع الى كفاءة  االنحرافات المكتشفة عن المعاییر تأن اعتبار أىترجع للسبب الثالث 

  
   :لإلنتاجعدم استخدام المعاییر فى تحدید الخطة المثالیة : االفتراض الثالث 

  
 اإلنتاج المدخالت الى تخفیض تكالیف عناصر رمعاییر عناصیھدف نظام التكالیف المعیاریة من خالل وضع 

 إن افترضنا وإذا المعاییر الموضوعیة أساسى  بناء الخطة المستھدف تحقیقھا خالل فترة مقبلة علمسیتكما 
الوحدة االقتصادیة تقوم بتحدید الخطة المثالیة بناء على معاییر التكلفة المحددة مقدما والتى یفترض ثباتھا 
خالل الفترة فان ھذا االفتراض یعنى استخدام المعاییر فى تحدید الخطة المثالیة باستخدام نموذج البرمجة 

 فانھ یؤدى الى تحدید تخطیطي البرمجة الخطیة كأسلوب بأسلوبما تم ربط التكالیف المعیاریة  وإذا. الخطیة 
  . تقلیل التكالیف أو اإلرباحالخطة المثالیة التى تؤدى الى تعظیم 

  
  :قیاس وتحلیل انحرافات التكالیف وفقا للمنھج المحاسبى المتعارف علیة : ثانیا 

 المصروفات – العمل –المواد (  تنحصر فى ثالث عناصرنتاجیةاإل المدخالت إنمن المتعارف علیة 
  : یمكن تلخیص مجموعة االنحرافات الى فأنة) الصناعیة غیر المباشرة

  
  : انحرافات المواد المباشرة - ١
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وتتمثل ھذه االنحرافات فى انحراف الكمیھ للمواد وانحراف السعر للمواد واالنحراف الكلى الناشىء من 
 بینھا یتم احتساب اإلحالل وإمكانیة المستخدمة المواد أصناف الكمیھ والسعر وفى حالة تعدد اختالف كل من

  ٠ الموادلھذه المعیاریة عن نسب المزج الفعلیة للمواد والذى یرجع الى اختالف نسب المزج ألتشكیلھانحراف 
فان انحراف تشكیلة المواد )  مشترك– سعر –كمیھ ( النحرافات المواد الثالثيوفى حالة استخدام التحلیل 

  ٠یدمج ضمن انحراف كمیة المواد 
   :المباشرة األجور انحرافات - ٢

 إمكانیةوتتمثل ھذه االنحرافات فى انحرافات الزمن واالنحراف المعدل واالنحراف المشترك وفى حالة 
تحدید االنحرافات  المختلفة فانھ یتم احتساب انحراف المزج للعمل وذلك بھدف ألعمالھ بین فئات اإلحالل
  ٠ النجاز العمل المعین المطلوبة ألعمالھ عن اختالف فئات العمالة الفعلیة عن فئات ألناشئھ

  
   :اإلضافیة انحرافات المصروفات الصناعیة - ٣
  

 موازنة معیاریة مرنھ لعناصر إعداد األمر تحلیل انحرافات التكالیف الصناعیة االضافیھ یتطلب إلغراض
 معدالت إعداد حتى یمكن وثابتة فصل عناصر التكالیف الى متغیره أساس على اإلضافیة یةالصناعالتكالیف 
 والسبب فى ذلك انھ ال توجد عالقة مباشره بین عناصر ھذه التكالیف االضافیھ وبین وحدة المعیاریةالتحمیل 

  ٠المنتج
   :  طریقتینإحدى باستخدام الصناعیةیتم تحلیل انحراف تكلفة المصروفات 

  
  : الثابتة التخطیطیة الموازنة : لطریقة األولى ا

  
 لمستوى النشاط المتوقع الصناعیة للمصروفات تقدیر بنود المصروفات الثابتة التخطیطیة الموازنةوتتضمن 

 فى حساب معدل المصروفات الثابتة الموازنة التى تبینھا التقدیریة القادمة وتستخدم المصروفات الفترةفى 
 الفعلیة الصناعیة وتقارن المصروفات لإلنتاج المحملة الصناعیةمكن من تحدید المصروفات المعیارى الذى ی

 الصناعیة ویعبر الفرق الناتج عن انحراف تكلفة المصروفات لإلنتاج المحملة بالمصروفات الفترةفى نھایة 
  :الذى یحلل الى ثالثة انحرافات فرعیھ وھى 

  ٠ الموازنھأو اإلنفاق انحراف –ا 
   ٠ مستوى التشغیلأو الطاقةانحراف  –ب 
  ٠ الكفایة انحراف –ج 
  

  : )المتغیرة (المرنة التخطیطیة الموازنة : الطریقة الثانیة 
 على بنود ألرقابھ إلحكاملما كان مستوى النشاط الفعلى یختلف عادة عن مستوى النشاط العادى فانھ 

 لنفس مستوى التقدیریةناعیة بالمصروفات  تعد تقدیرات المصروفات الصإن یفضل الصناعیةالمصروفات 
 لإلنتاج المحملة الصناعیة بالمصروفات الفعلیة الصناعیةالنشاط ویعتبر الفرق الناتج عن مقارنة المصروفات 

  ٠ السابقھالفرعیة الذى یتم تحلیلھ الى االنحرافات الصناعیةعن انحراف تكلفة المصروفات 
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  :مراجــع البحــــــــــــــــث
 ٠ ١٩٨٦  –  جامعة االسكندریة –  كلیة تجارة –"  قیاس ورقابة التكالیف فى المشروعات الصناعیة "  على أحمد أبوالحسن ٠ د     
  ٢٠٠٦ – جامعة القاھرة –كلیة تجارة " التكالیف المعیاریة ومحاسبة التكلفة على أساس النشاط "  طارق حسنین – سعید ضو –احمد السباعى ٠د  
  ٠ ٢٠٠٢مین سامي ؛ دراسات في نظم التكالیف ؛ یسرى أ ٠د 

  ٠ ١٩٩٩عبد الرحمن محمود علیان ؛ نظم محاسبة التكالیف  ٠د                                                   
  


