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 التكالیف المنھج العلمى لقیاس وتحلیل انحرافات 
 

علیھا المنھج المحاسبى لقیاس وتحلیل انحرافات  االفتراضات االساسیة التى يقوم: أوال 
 : التكالیف

 
المحاسبى فى قیاس ووتحلیل انحرافات التكالیف على ايجاد الفرق بین التكلفة  يقوم المنھج

 ج االنتاج الفعلى بھدف احكام الرقابة على التنفیذ وتجديدوالتكلفة المعیارية لبرنام الفعلیة
 . االنحرافات حیث انه الھدف الرئیسى لنظام التكالیف المعیارية

 
الى )  تكالیف صناعیة -  مواد-أجور(التكلفة الى عنصر من عناصر التكالیف وينقسم معیار

 : قسمین
 

لالزمة لخلق وحدة المنتج من كمیات المادية ا ويمثل االحتیاجات : الشق المادى للمعیار -1
 . الماد وساعات العمل البشرى واآللى

 . ومعدالت االجور والتكالیف الصناعیة ويتمثل فى أسعار المواد : الشق النقدى للمعیار -2
 

تقسیمات انواع المعايیر وذلك تبعا للھدف الذى  وتختلف وجھات النظر المحاسبیة فى تناول
مجموعة من االفتراضات االساسیة التى تحكم   جمیعا تقوم علىتسعى البرازه اال انھا

الرقابة على أداء العنصر البشرى وھذه االفتراضات  اسلوب بنائھا وكیفیة استخدامھا فى مجال
 : ھى

 
 : المدخالت والمخرجات وجود عالقة خطیة بین : االفتراض االول

 
ود عالقة خطیة ذات نسب ثابتة وھو وج ان المعايیر المستخدمة تقوم على افتراض اساسى
المعیار يمثل قیمة ثابتة يفترض امكانیة  بین المدخالت والمخرجات ويترتب على ذلك ان اصبح

وبناء على ھذا االفتراض فان تحلیل . مراحل االنتاج  استخدامه ألغراض التخطیط والرقابة خالل
اسى من اھداف نظام الرقابة المدخالت يترتب علیه تحقیق ھدف اس انحرافات التكالیف لعناقر

فى المحافظة على مستوى الكفاءة االنتاجیة لعناصر المدخالت  على التكالیف يتمثل ذلك
 . وتحديد االنحرافات عنھا

 
المحاسبیة شرط  ويعتبر افتراض خطیة العالقة بین المدخالت والمخرجات من وجھة النظر

استخدامھا فى أغراض   االنتاج يتماساسى المكان تحديد معايیر التكلفة على مدار فترة
حیث ان متوسط التكلفة  تخطیط ورقابة االداء وان كان يتعارض مع وجھة النظر االقتصادية

التغییر فى مستويات االنتاج يعد احد  حیث ان. المتغیرة يتأثر بحجم االنتاج خالل الفترة الزمنیة 
يد المعیار فى صورة رقم ثابت قد ان تحد العوامل التى تؤثر على تحديد قیمة المعیار حیث

الفعلیة عن التكلفة المعیارية اذ ان االنحرافات قد  يؤدى الى تفسیر مضلل النحرافات التكلفة
الفعلى عن المدى االنتاجى الذى وضعت المعايیر على  تنشأ عن اختالف حجم االنتاج

 . اساسة
ة والفنیة اال ان تحديد قیمة ھذا االفتراض لبعض العوامل االقتصادي وعلى الرغم من تجاھل

 . بقبول المحاسبین الغراض تحديد تكلفة االنتاج والرقابة على التنفیذ ثابتة لمعیار يحظى
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 : التكالیف ترجع الى مستوى الكفاءة فى االداء اعتبار ان انحرافات: االفتراض الثانى

 
ترة التنفیذ الفعلى نفس الذى يجب ان تكون علیة اذا ما سادت أثناء ف تتمثل معايیر التكلفة

المعايیر على اساسھا وبناء على ھذا االفتراض فان اى انحرافات تحدث  الظروف التةوصعت
على المعايیر ترجع الى مستوى الكفاءة للعنصر البشرى اال ان ھذا االفتراض  للتكلفة الفعلیة

 نتاجیة مثل اخطاءاالنحرافات الناشئة عن التقلبات العشزائیة فى طبیعة العملیة اال يتجاھل
 . القیاس والفشل فى الرقابة

 : التكلفة الفعلیة والتكلفة المعیارية الى ويمكن إرجاع اسباب االختالف بین
مستويات اداء عنصر العمل او فى العملیة االنتاجیة ذاتھا او فى  التقلبات العشوائیة فى -

 . وھذه االنحرافات يصعب اخضاعھا للرقابة الظروف المحیطة بھا
االنتاجیة نتیجة اھمال بعض الظروف عند وضع  عدم تناسب المعايیر مع طبیعة العملیة -

 . تصبح اكثر واقعیة المعايیر وھذا يتطلب تعديل المعايیر حنى
علیه االداء فى ظل الظروف  عدم توافق االداء الفعلى لعنصر العمل مع ما يجب ان يكون -

 . المحیطة بالعمل
وتحلیل انحرافات التكالیف يفترض سالمة المعايیر  محاسبى فى قیاسوحیث ان االسلوب ال

التقلبات العشوائیة عند وضع المعايیر لذلك فھو يركز  المحددة مقدما باالضافة الى تجاھل
التى ترجع للسبب الثالث اى اعتبار الن االنحرافات المكتشفة  على قیاس وتحلیل االنحرافات

 . كفاءة اداء عنصر العمل عن المعايیر ترجع الى
 

 : عدم استخدام المعايیر فى تحديد الخطة المثالیة لالنتاج : االفتراض الثالث
 

الى تخفیض تكالیف  يھدف نظام التكالیف المعیارية من خالل وضع معايیرعناصر المدخالت
مقبلة على اساس  عناصر االنتاج كما ستم بناء الخطة المستھدف تحقیقھا خالل فترة

الخطة المثالیة بناء على  عايیر الموضوعیة واذا افترضنا ان الوحدة االقتصادية تقوم بتحديدالم
الفترة فان ھذا االفتراض يعنى  معايیر التكلفة المحددة مقدما والتى يفترض ثباتھا خالل
واذا ما تم ربط . نموذج البرمجة الخطیة  استخدام المعايیر فى تحديد الخطة المثالیة باستخدام

كأسلوب تخطیطى فانه يؤدى الى تحديد الخطة  التكالیف المعیارية باسلوب البرمجة الخطیة
 . تقلیل التكالیف المثالیة التى تؤدى الى تعظیم االرباح او

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

 
 – العمل –المواد ( حصر فى ثالث عناصرالمدخالت االنتاجیة تن من المتعارف علیة ان

 : فانة يمكن تلخیص مجموعة االنحرافات الى) المباشرة المصروفات الصناعیة غیر
 

 : انحرافات المواد المباشرة -1
 

للمواد وانحراف السعر للمواد واالنحراف الكلى  وتتمثل ھذه االنحرافات فى انحراف الكمیه
السعر وفى حالة تعدد اصناف المواد المستخدمه و الناشىء من اختالف كل من الكمیه
انحراف التشكیله للمواد والذى يرجع الى اختالف نسب  وامكانیة االحالل بینھا يتم احتساب



 
 

3 

 ٠المعیاريه لھذة المواد المزج الفعلیه عن نسب المزج
ف فان انحرا)  مشترك– سعر –كمیه ) وفى حالة استخدام التحلیل الثالثى النحرافات المواد

 0 تشكیلة المواد يدمج ضمن انحراف كمیة المواد
 

 : انحرافات االجور المباشره -2
 

 ھذه االنحرافات فى انحرافات الزمن واالنحراف المعدل واالنحراف المشترك وفى حالة وتتمثل
وذلك بھدف  امكانیة االحالل بین فئات العماله المختلفة فانه يتم احتساب انحراف المزج للعمل

العماله المطلوبه النجاز  النحرافات الناشئه عن اختالف فئات العمالة الفعلیة عن فئاتتحديد ا
 ٠العمل المعین 

 
 : المصروفات الصناعیة االضافیة انحرافات -3
 

الصناعیة االضافیه يتطلب االمر اعداد موازنة معیارية مرنه  الغراض تحلیل انحرافات التكالیف
افیة على اساس فصل عناصر التكالیف الى متغیره وثابته حتى االض لعناصر التكالیف الصناعیه

التحمیل المعیاريه والسبب فى ذلك انه ال توجد عالقة مباشره بین  يمكن اعداد معدالت
 ٠االضافیه وبین وحدة المنتج عناصر ھذه التكالیف

 احدى طريقتین يتم تحلیل انحراف تكلفة المصروفات الصناعیه باستخدام
 
 
 :  التخطیطیه الثابتهالموازنه -
 

المصروفات الصناعیه لمستوى  وتتضمن الموازنه التخطیطیه الثابته للمصروفات تقدير بنود
التقديريه التى تبینھا الموازنه الثابته  النشاط المتوقع فى الفتره القادمة وتستخدم المصروفات

صناعیه المحمله من تحديد المصروفات ال فى حساب معدل المصروفات المعیارى الذى يمكن
نھاية الفتره بالمصروفات المحمله لالنتاج ويعبر  لالنتاج وتقارن المصروفات الصناعیه الفعلیه فى

المصروفات الصناعیه الذى يحلل الى ثالثة انحرافات فرعیه  الفرق الناتج عن انحراف تكلفة
 : وھى

 ٠االنفاق او الموازنه  انحراف–ا 
  ٠تشغیل انحراف الطاقه او مستوى ال–ب 
 ٠الكفايه   انحراف–ج 
 
 ) المتغیره(الموازنه التخطیطیه المرنه  -
 

العادى فانه الحكام الرقابه  لما كان مستوى النشاط الفعلى يختلف عادة عن مستوى النشاط
المصروفات الصناعیة بالمصروفات  على بنود المصروفات الصناعیه يفضل ان تعد تقديرات

مقارنة المصروفات الصناعیه الفعلیه  اط ويعتبر الفرق الناتج عنالتقديريه لنفس مستوى النش
تكلفة المصروفات الصناعیه الذى يتم تحلیله  بالمصروفات الصناعیه المحمله لالنتاج عن انحراف

 ٠السابقه الى االنحرافات الفرعیه
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