
 عالء ریاض

  
  .)أ (  التكلفة المعیاریة القبلیة ویرمز لھا بالرمز    -
 .)ب ( التكلفة المعیاریة البعدیة ویرمز لھا بالرمز  -
 ).ج ( التكلفة الفعلیة ویرمز لھا بالرمز               -

  
  

  ) ب (ـــ تكلفة فعلیة ) أ ( تكلفة معیاریة قبلیة  =  اإلنحراف الكلى -
  : إلى ثم یقسم اإلنحراف الكلى -      

  ) :إنحراف خطة ( إنحراف تنبؤ  - )١      (
  )ج ( ـــ  تكلفة معیاریة بعدیة ) أ ( تكلفة معیاریة قبلیة                       = 

  :إنحراف تنفیذى  - )٢      (
  )ب( ـــ تكلفة فعلیة ) ج(تكلفة معیاریة بعدیة                      = 

  
  

  :تكلفة الخامات إنحراف : ًأوال 
  
  تكلفة معیاریة لإلنتاج الفعلى  ـــ  تكلفة فعلیة =   للخاماتاإلنحراف الكلى -
  

  :كیف نحصل على التكلفة المعیاریة لإلنتاج الفعلى ** 
  

  . السعر المعیارى بالجنیة للكیلو الواحدX كمیة معیاریة الزمة للوحدة الواحدة Xكمیة اإلنتاج الفعلى     = 
  

 :إلى ثم یحلل اإلنحراف الكلى  -
  

  . معدل السعر المعیارىX)كمیة الخامات المعیاریة لإلنتاج الفعلى ــ كمیة الخامات الفعلیة  = ( إنحراف كمیة -)١     (
  

  :كیف نحصل على كمیة الخامات المعیاریة لإلنتاج الفعلى    ** 
           
  .دة بالكیلو جرام  الكمیة المعیاریة الالزمة للوحدة الواحXكمیة اإلنتاج الفعلى       = 

  
  . الكمیة الفعلیة X) سعر معیارى ـــ سعر فعلى (  = )سعر(إنحراف قیمة  -)٢   (

  
                                                        تكلفة فعلیة للخامات 

  = كیف نحصل على السعر الفعلى    ** 
          الكمیة الفعلیة                                                  

  
  

  :إنحراف األجور : ًثانیا 
  

  أجور معیاریة لإلنتاج الفعلى ـــ األجور الفعلیة  =  لألجوراإلنحراف الكلى  -
  

  :كیف نحصل على األجور المعیاریة لإلنتاج الفعلى   ** 
  

  .ساعة المعیارى  معدل أجر الX ساعات العمل المعیاریة للوحدة الواحدة Xكمیة اإلنتاج الفعلى    = 
  

  : یحلل اإلنحراف الكلى لألجور الى ثم -
   

   معدل أجر معیارىX) ساعات فعلیة ساعات معیاریة لإلنتاج الفعلى ـــ (  = ) وقت ( إنحراف كفاءة  - )١    (
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  :كیف نحصل على الساعات المعیاریة لإلنتاج الفعلى      ** 
        

  .عات العمل المعیاریة للوحدة الواحدة  ساXكمیة اإلنتاج الفعلى         = 
  

  . ساعات العمل الفعلیة X) معدل األجر المعیارى ـــ معدل األجر الفعلى (  = أجر الساعة إنحراف معدل -)٢   (
  

  تكلفة األجور الفعلیة                                                                 
    = االجر الفعلىكیف نحصل على معدل **       

                                                                     الساعات الفعلیة  
    

  
  :ت التكلفة الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة إنحرافا: ًثالثا 

  
  تكلفة غیر مباشرة معیاریة لإلنتاج الفعلى ـــ تكلفة فعلیة لإلنتاج الفعلى = اإلنحراف الكلى -

  
  :كیف نحصل على التكلفة غیر المباشرة المعیاریة لإلنتاج الفعلى   **  
  

  . ساعات العمل إلنتاج الوحدة الواحدةX معدل التحمیل المعیارى Xكمیة اإلنتاج الفعلى     = 
   

  متغیرة                                                                   التكلفة غیر المباشرة المعیاریة ال
  = كیف نحصل على معدل التحمیل المعیارى  ** 

                                                                               ساعات العمل المعیاریة
  

                                                                          الساعات المعیاریة
  = ى ساعات العمل المعیاریة كیف نحصل عل** 

   اإلنتاج المخططكمیة                                                                       
  

 : ثم یحلل اإلنحراف الكلى الى  -
  

  . معدل تحمیل معیارى X) ساعات معیاریة لإلنتاج الفعلى ـــ الساعات الفعلیة  = ( )وقت ( إنحراف كفاءة  -)١     (
  

  :كیف نحصل على الساعات المعیاریة لإلنتاج الفعلى        ** 
  

  .ساعات المعیاریة للوحدة الواحدة  عدد الXكمیة اإلنتاج الفعلى         = 
  

  . ساعات العمل الفعلیة X) معدل التحمیل المعیارى ـــ معدل التحمیل الفعلى  = ( إنحراف معدل التحمیل -)٢(   
  
  
  

  :غیر المباشرة الثابتة فات التكلفة الصناعیة إنحرا: ًرابعا 
  

  .تكلفة ثابتة معیاریة لإلنتاج الفعلى  ـــ  تكلفة ثابتة فعلیة =  اإلنحراف الكلى -
  

  :كیف نحصل على التكلفة الثابتة المعیاریة لإلنتاج الفعلى     ** 
  

  .معدل التحمیل المعیارى  X دة للوحدة الواح ساعات العمل المعیاریةXكمیة اإلنتاج الفعلى           = 
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  :التكلفة الثابتة الفعلیة كیف نحصل على   ** 
  

  .الزیادات ـــ  اإلستبعادات +  تكلفة ثابتة معیاریة لحجم اإلنتاج لحجم اإلنتاج المخطط           = 
  

  ابتة المعیاریة لإلنتاج المخطط                                                                    التكالیف الث
  = التحمیل المعیارى  كیف نحصل على معدل   **

                                                                             كمیة اإلنتاج المخطط     
   :ماذا لو الشركة تتبنى سیاسة الطاقة القصوى *** 

                                       تكالیف ثابتة معیاریة لإلنتاج المخطط                                  
  = كیف نحصل على معدل التحمیل المعیارى  ** 

                                                                وحدات الطاقة القصوى لإلنتاج        
                                                                   

                                                                            ناتج المعادلة السابقة
  =     ثم نأتى بالمعدل المعیارى للساعة الواحدة ** 

  للوحدة الواحدة                                                              عدد الساعات المعیاریة  
  

  :ثم یحلل اإلنحراف الكلى الى  -
  

  . معدل التحمیل المعیارىX) الساعات المعیاریة لإلنتاج الفعلى ـــ الساعات الفعلیة (  = )وقت ( إنحراف كفاءة   - )١      (
          

  :كیف نحصل على الساعات المعیاریة لإلنتاج الفعلى        ** 
         

  . عدد الساعات المعیاریة للوحدة الواحدة Xإلنتاج الفعلى كمیة ا          = 
  
  . معدل التحمل المعیارىX ) معیاریة ـــ ساعات فعلیةساعات   = ( إنحراف طاقة  - )٢   ( 
  

     
  :إنحراف الطاقة فى حالة تبنى المنشأة لسیاسة الطاقة القصوى كیف یحسب  ** 

  
  . معدل التحمیل المعیارى X) ت قصوى ساعات فعلیة ـــ ساعا= (    إنحراف الطاقة -

  
   تكلفة غیر مباشرة مخططة  ـــ   تكلفة غیر مباشرة فعلیة   = إنحراف الموازنة -)٣   (

  
  
  
  
  

   مع خالص تحیاتى  
                                                                                               

                                                                              عـــــــالء ریـــــــاض                      


