
 
 

 عالء ریاض 1

 التكالیف المعیاریة

  : المقدمة
ال یمكن معرفة التكالیف الفعلیة إال بعد إتمام اإلنتاج واالنتھاء منھ وبالتالي فھي ال یمكن أن تستخدم إلظھار مدى 

الكفایة من عدمھا أو تحدید األخطاء أو اإلسراف التي تحدث إال بعد وقوعھا وفى نھایة فترة التشغیل ومن ثم یصعب 
 التكالیف وكان ھذا سببا لمحاولة معرفة تكلفة اإلنتاج الواجب أن تكون علیھ قبل بدء التشغیل وھذه استخدام أنظمة

  .المحاولة ھي التي أوجدت ما یعرف بنظم التكالیف المحددة مقدما أو التكالیف المعیاریة 
  

  :وسوف نتناول في ھذا البحث المباحث التالیة 
  .ریة ومقوماتھا وشروط نجاحھا مفھوم التكالیف المعیا: المبحث األول 
  ،طرق معایرة التكالیف : المبحث الثاني 
  .المنھج العلمي لقیاس وتحلیل انحرافات التكالیف : المبحث الثالث 

  
  المبحث األول

  
  مفھوم التكالیف المعیاریة ومقوماتھا وشروط نجاحھا

  
  مفھوم التكالیف المعیاریة

  
. لى أنھا مجموعة من المقاییس الالزمة لتحدید مدى التقدم في األداء الفعلي یمكن النظر إلى المعیار أو المعاییر ع

ویمكن تعریف التكالیف المعیاریة على أنھا تكالیف محددة مقدما على أساس علمي ومعملي والتي تعتبر وسیلة من 
  .ى كفایة ممكنة وسائل الضبط والرقابة اى أنھا تمثل التكالیف التي یجب أن تكون بشرط أن یتم األداء بأعل

ویمكن تعریفھا أیضا على أنھا تقدیرات حددت مقدما سواء لتكلفة وحدة منفردة أو عدد من وحدات اإلنتاج أو 
  .الخدمات بغرض استعمالھا كمقیاس لمقارنة التكالیف الفعلیة لألداء 

یف محددة مقدما ولكنھا تختلف ویتضح من التعاریف السابقة إلى أن ھناك إجماع على اعتبار التكالیف المعیاریة تكال
عن التكالیف التي یجب أن تحدث في فترة مستقبلیة وھى في كل ھذا توضع على الظروف المتوقع سریانھا في تلك 

  الفترة إلمكانیة تحقیقھا في ظل كفاءة التشغیل المتوقعة
  

  مقومات التكالیف المعیاریة
  

لمقدم لما ینبغي أن تكون علیھ التكالیف في ظل ظروف التشغیل أن كون التكالیف المعیاریة ھي التنبؤ أو التحدید ا
المتاحة وأنھا تستخدم كأساس لرقابة التكالیف ولقیاس كفاءة األداء یقود ذلك إلى القول بان ھناك شروط ومقومات 

وي على یجب توافرھا في المعیار فالمعاییر كأدوات قیاس ذات مواصفات معینة فنیة ومالیة تتعلق بالمستقبل وتنط
  :التنفیذ وتخدم أھدافا معینة ومن ثم یجب أن تتوافر فیھا المقومات التالیة 

  
أي أن یكون المعیار مناسبا للغرض من استخدامھ فالمعاییر أداة من أدوات القیاس تستخدم للحكم على :المناسبة  - ١

 القیاس علیھ ومن ثم وجوب مدى سالمة األداء الفعلي وكفاءة إنجاز العاملین یجب إذن أن توضع بشكل یمكن
  تھا بالنشاط فترة سریان المعیار مراعاة امكانات العمل وظروفھ ومستوى الكفاءة والمتغیرات األخرى المنتظر أحاط

  



 
 

 عالء ریاض 2

  :الوثوق فیھ  - ٢
یجب أن یكون ھناك ثقة في المعاییر عند استخدامھا ویجب أن تتحقق الشعور بالعدالة حیث أن المعاییر تحدد 

على دراسة وتجارب معملیة متوافرة فیھا صفات معینة وبمجرد اعتمادھا فأنھا یجب أن تكون ملزمة وتوضع بناء 
للعاملین اى أن اعتماد المعیار والموافقة علیة یجعلھ مقیاس لألداء ومن قم یجب مراعاة الدقة في تحدیده والتأكد من 

  .قة اخذ المتغیرات المؤثرة فیھ في الحسبان من كفاءة وإمكانیات وطا
  
اى انھ یمكن التحقق منھ وخالي من التحیز ویمكن الدفاع عنھ اى ان الموضوعیة تتطلب أن یكون  :موضوعي  - ٣

  .المعیار مفھوم واضح بما ال یترك مجال للحدث والتخمین للقائمین بالتنفیذ 
ى ضوئھا كما ھى لم تتغیر ینبغى ان تبقى المعاییر ثابتة ما بقیت االعتبارات والمتغیرات التى وضعت ف: الثبات - ٤
  .ویرتیط مفھوم الثبات بمفھوم اقتصادیة المعیار من حیث الوقت والتكالیف فى تحدیده واستخدامھ . 
  
فبرنامج التكالیف المعیاریة ینبغى ان یتصف بالشمول اى ان یتم معایرة كل المجاالت المالیة فى  :الشمول  - ٥

التكالیف فقط حیث ان ذلك یساھم فى تحقیق الترابط الكامل بین كل المنظمة ما أمكن ولیس االقتصار على عنصر 
القیم المالیة فى المنشاة مما یعمل على الفائدة المرجوة وصوال لألھداف المرغوب فیھا من تصمیم نظم التكالیف 

  .المعیاریة ومعایرة النشاط 
  
    :المرونة - ٦

إلیرادات في المنظمة وتكون ھذه المعاییر ألكثر من یعنى ضرورة وضع معاییر لجمیع عناصر التكالیف وبنود ا
مستوى من مستویات النشاط حنى یمكن مقارنة التكالیف الفعلیة مع التكالیف المعیاریة لنفس حجم النشاط الذي تحقق 

  .فعال خاصة فیما یتعلق بعناصر التكالیف المرتبطة بحجم النشاط 
  

   :شروط نجاح نظام للتكالیف المعیاریة
  
افر وعى محاسبي تكالیفي لدى اإلدارة التنفیذیة والمشرفین ھذا الوعى یمكن ان یؤدى الى تحقیق وفورات فى  تو- ١

  .كل اوجھ األعمال یما یساھم فى النھایة فى تخفیض التكالیف الى المستوى االمرضى 
یتطلب تعاونا وثیقا وفعاال  تعنى عملیة المعایرة فى ذاتھا المحارلة التى تبذل الستكشاف افضل االسالیب ان ھذا - ٢

  .بین الفنیین ومحاسب التكالیف لتحدید طرق وأسالیب االداء وتطویرھا اذا اقتضى االمر 
 العمل على االستفادة من البیانات والمعلومات المحاسبیة المستخرجة من الدفاتر والسجالت من جھة وأیضا - ٣

رى وذلك لتھیئة الظروف التى تمكن من تحقیق المعیار الحصول على اقتراحات المسئولین عن التنفیذ من جھة أخ
  .بدقة والتغلب على الصعوبات التى تواجة القائمین باالداء فى مكان العمل 

 ضرورة تحدید مراكز المسئولیة لمجاالت النشاط المختلفة التى تخضع لرقابة االدارة حتى یمكن معرفة - ٤
 عن المعاییر فبرنامجا ناجحا للتكالیف المعیاریة یجب ان یعتمد على المسئولیة عن انحرافات نتائج االداء الفعلیة

تحدید واضح للمسئولیات یتم المحاسبة على اساسھا ولعل ذلك یتطلب تنظیما اداریا یتم فیھ الفصل بین مسئولیات 
  .االدارات واالقسام كما یتم فیھ تحدید واضح للسلطات واالختصاصات للعاملین فى المنظمة 

  .د واضح ودقیق لعالقة عناصر التكالیف المختلفة بوحدة التكلفة وتحجم النشاط الذى یوضع لھ المعاییر  تحدی- ٥
  
 الربط الجدى والھادف بین االھداف الخاصة بالعاملین ولین أھداف المنظمة ذاتھا وھو ما یعرف بمبدأ االدارة - ٦

  .مى الیھا من خالل تحقیقھ الھدافھ الخاصة باالھداف والذى یعنى ان یحقق العامل اھداف المنظمة التى ینت
تستخدم كوسیلة فعالة فى حصر وتحدید االنحرافات واسبابھا والمسئولین عنھا ) تقاریر وقابیة (  نظام معلومات - ٧

  .بما یتفق ومحاسبة المسئولیات 
  



 
 

 عالء ریاض 3

  المبحث الثانى
  طرق معایرة التكالیف

  
ن أھمیة استخدام التكالیف المعیاریة لتخطیط ورقابة التكلفة تزایدت البحوث فى السنوات االخیرة من الخبراء ع

وذلك بھدف التأكد من استخدام الموارد المتاحة المادیة والبشریة االستخدام االمثل وتحقیق اعلى مستوى كفاءة 
 تمثل ویستخدم فى معایرة عناصر الكالیف عدة طرق القرار مجموعة البنود المعیاریة التى، انتاجیة للمنشاة ككل 

عناصر االنتاج الالزمة لتحقیق المنتج النھائى بأقل تكلفة ممكنة دون إسراف او ضیاع مع مراعاة مستوى الجودة 
  .المطلوب والمواصفات القیاسیة 

  
  :ومن أھم طرق معایرة التكالیف مایلى 

  
  : معایرة عنصر التكالیف وفقا لمستوى تشغیل عادى - ١

اییر عناصر التكالیف طبقا لما یجب ان تكون علیھ التكالیف فى خالل دورة تشغیل ووفقا لھذه الطریقة یتم اعداد مع
كاملة حیث تعتمد المعاییر فى إعدادھا على متوسط التكالیف لعدة فترات سابقھ على ضوء ما یتوقع من تغیرات فى 

  .األسعار وحجم النشاط لمستوى الكفاءة اإلنتاجیة 
ادیة تمثل أرقام متوسطة تمیل الى األخذ في االعتبار التغیرات الناشئة عن ومن ثم یمكن القول ان المعاییر الع

  .العوامل الموسمیة والتطورات االقتصادیة 
إال ان االستخدام البسیط لمتوسطات جزئیة لمعاییر عناصر التكالیف ال یخدم أغراض قیاس الكفاءة اإلنتاجیة 

  .قع إلعطائھ صورة متوسطة غیر حقیقیة ولیست ممثلة للوا
ویعتبر ھذا . حیث ال یمكن القول أن معیارا رشیدا یصلح للتطبیق خالل سنوات مع مستویات مختلفة ألحجام اإلنتاج 

  .النوع من اقل أنواع المعاییر إحكاما وبالتالي اقلھا صالحیة ألغراض الرقابة وقیاس الكفاءة اإلنتاجیة 
  
ووفقا لھذه الطریقة یتم اعداد معاییر عناصر : او نظرى  معایرة عناصر التكالیف وفقا لمستوى تشغیل مثالى- ٢

التكالیف طبقا لما یجب ان تكون علیھ اقل تكالیف ممكنة نتیجة لتحقیق اقصى كفاءة إنتاجیة ممكنة دون االخذ فى 
 تحقیقھا ادنى تكلفة یمكن) النظریة (وتمثل المعاییر المثالیة . االعتبار بالمسموحات سواء كانت عادیة أو غیر عادیة 

فى ظل افضل ظروف تشغیل ممكنة ویقصد بذلك ان ھذا المعیار عند وضعھ یفترض ان المواد الخام ذات جودة 
لذلك فان . عالیة وان التجھیزات االلیة دائما فى حالة جیدة وان كل عامل یؤدى عملھ بأقصى كفاءة انتاجیة ممكنة 

 العملى كما انھ قد یضعف معنویات العاملین ومن ثم فھو ال الوصول الى ھذا المعیار امر یصعب تحقیقھ فى الواقع
  .یصلح لقیاس الكفاءة االنتاجیة لعناصر المدخالت 

  
  : معایرة عناصر التكالیف على اساس المستوى المتوقع مرجح بسنة األساس - ٣

 التى تمت لمستوى انتاج ووفقا لھذه الطریقة یتم اعداد معاییر عناصر التكالیف باستخدام بیانات التكلفة التاریخیة
محدد وتعدیلھا لتالئم مستوى االنتاج المتوقع مع االخذ فى االعنبار الضیاع والعطل الحتمى الذى ال یمكن التحكم فیھ 

  .واعتبار ذلك معیارا للفترة القادمة 
اضى سوف تظل وبالتالى فان االنحرافات الناتجة عن ضعف مستوى الكفاءة االنتاجیة واالخطاء التى حدثت فى الم

تحدث وال یمكن التخلص منھا كلیة وبالتالى فان ھذه المعاییر ال تصلح الغراض قیاس الكفاءة االنتاجیة لعنصر 
وتفترض ھذه المعاییر انھ لن یحدث اختالف فى مواصفات وخصائص المنتجات كما ان التسھیالت . العمل 

وبالتالى فمن الصعب جدا تطبیق ھذه المعاییر . اییر االنتاجیة وطرق االنتاج ستظل كما ھى علیھ عند وضع المع
ویعاب على ھذا النوع من المعاییر عدم واقعیتھ وبذلك فان ھذا . نظرا لصعوبة تحقق االفتراضات الخاصة بھا 

النوع من المعاییر یتصف بعدم المرونة وال یتالئم مع الواقع وال یصلح الغراض قیاس الكفاءة االنتاجیة لعناصر 
  .الت المدخ
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وتقوم ھذه الطریقة على اساس اجراء دراسة معملیة لعنصر : معایرة عناصر التكالیف باستخدام الطریقة المعملیة - ٤

التكلفة المراد معایرتھ عن طریق مجموعة من المشاھدات یقوم بھا مجموعة من الفنیین المتخصصین داخل مراكز 
  .االنتاج اثناء تادیة دورة فى اتمام العملیة 

عاب على ھذه الطریقة انھا تھتم فقط بالجانب الكمى والتصل الى االسعار المعیاریة وبالتالى فان ھذه الطرقة ال وی
د على عنصر التقدیر الشخصى من قبل الباحثین تصلح الغراض قیاس الكفاءة االنتاجیة لعنصر العمل كما انھا تعتم

.  
  
بمقتضى ھذه الطریقة تستنبط معاییر عناصر التكالیف : معایرة عناصر التكالیف باستخدام الطریقة االحصائیة - ٥

عن طریق المعالجة االحصائیة لبیانات التكالیف الماعلقة بالفترات الماضیة ثم تحدید االتجاه العام بھا فى الفترات 
تالیة ومن ثم تحدید الرقم الذى یتخذ كمعیار ویعاب على ھذه الطریقة استخدامھا لبیانات تاریخیة تمت دون رقابة ال

ویعاب أیضا على ھذه الطریقة أیضا انھا . أو دراسة مما یشوبھا عناصر االسراف والضیاع فى بعض البنود 
تجاه العام لكل من انتاجیة عنصر العمل وتكلفتھ مما تستخدم بیانات تاریخیة ولیست معیاریة لم تتحقق عند حساب اال

وأیضاال تأخذ فى االعتبار التنبؤ بظروف المستقبل والتغیرات . ینعكس على مستوى الكفاءة االنتاجیة لعنصر العمل 
لتى الموسمیة والظروف االقتصادیة وكذلك انھا تھمل مستوى الكفاءة االنتاجیة لعنصر العمل واالمكانیات المتاحة وا

  .قد ال تكون ھى ذاتھا التى حدثت فى الماضى 
اال ان الطریقة االحصائیة للمعایرة ال تعتبر معیبھ على طول الخط فتھمل ویستغنى عنھا كلیة فھى مع كثیر من بنود 

  .التكالیف قد تكون الزمة بل الوحیدة التى تفید 
  
  :ة  معایرةعناصر التكالیف باستخدام الطریقة الواقعیة للمعایر- ٦

تعتمد ھذه الطریقھ فى معایرتھا لھناصر التكالیف على البیانات التاریخیة باالضافة الى معالجة ھذه البیانات باجراء 
الدراسة العملیة والعلمیة لتعدیل المعاییر لتواكب الظروف والقدرات المتاحة للمنشاة مع االخذ فى االعتبار الظروف 

  .التشغیل حتى یكون المعیار واقعي ومالئم لتلك الظروف التى من المتوقع ان تسود اثناء فترة 
  

  :وتعتمد ھذه الطریقة فى اعداد معاییر عناصر التكالیف على اربعة اركان رئیسیة 
  . البیانات التاریخیة والتجارب الماضیة - 
  . االمكانیات والقدرات المتاحة - 
  . االصول العلمیة والفنیة للصناعة والنشاط - 
  . أحوال الفترة التى تستخدم فیھا المعاییر  التنبؤات عن- 

  
وتعد ھذه الطریقة فى معایرة التكالیف انسب وسیلة واقدرھا على بناء معاییر واقعیة معبرة عن دائرة امكانیات 

  .المنشاة وقدرتھا المتاحة ومستوى الكفاءة االنتاجیة لعناصر المدخالت 
  

  . التكالیف الواقعیة لمعالجة االسراف وتنمیة الكفاءة  توضح لنا معاییر- :وتتمیز ھذه الطریقة بانھا 
  . تعمل على تالفى عیوب الطرق السابقة - 
 امكانیة تحدید معاییر التكالیف التى تمثل المقادیر الكافیة للعناصر منتج لكل عمل عند اى مستوى من مستویات - 

    . التشغیل
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  المبحث الثالث
   التكالیفالمنھج العلمى لقیاس وتحلیل انحرافات

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

  
یقوم المنھج المحاسبى فى قیاس ووتحلیل انحرافات التكالیف على ایجاد الفرق بین التكلفة الفعلیة والتكلفة المعیاریة 

على التنفیذ وتجدید االنحرافات حیث انھ الھدف الرئیسى لنظام التكالیف لبرنامج االنتاج الفعلى بھدف احكام الرقابة 
  .المعیاریة 

  
  :الى قسمین )  تكالیف صناعیة - مواد- أجور(وینقسم معیار التكلفة الى عنصر من عناصر التكالیف

  
اد وساعات العمل ویمثل االحتیاجات المادیة الالزمة لخلق وحدة المنتج من كمیات الم:  الشق المادى للمعیار - ١

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

وتختلف وجھات النظر المحاسبیة فى تناول تقسیمات انواع المعاییر وذلك تبعا للھدف الذى تسعى البرازه اال انھا 
 االساسیة التى تحكم اسلوب بنائھا وكیفیة استخدامھا فى مجال الرقابة جمیعا تقوم على مجموعة من االفتراضات

  :على أداء العنصر البشرى وھذه االفتراضات ھى 
  

  :وجود عالقة خطیة بین المدخالت والمخرجات : االفتراض االول 
  

خالت ان المعاییر المستخدمة تقوم على افتراض اساسى وھو وجود عالقة خطیة ذات نسب ثابتة بین المد
والمخرجات ویترتب على ذلك ان اصبح المعیار یمثل قیمة ثابتة یفترض امكانیة استخدامھ ألغراض التخطیط 

وبناء على ھذا االفتراض فان تحلیل انحرافات التكالیف لعناقر المدخالت یترتب . والرقابة خالل مراحل االنتاج 
یف یتمثل ذلك فى المحافظة على مستوى الكفاءة علیھ تحقیق ھدف اساسى من اھداف نظام الرقابة على التكال

  .االنتاجیة لعناصر المدخالت وتحدید االنحرافات عنھا 
  

ویعتبر افتراض خطیة العالقة بین المدخالت والمخرجات من وجھة النظر المحاسبیة شرط اساسى المكان تحدید 
ط ورقابة االداء وان كان یتعارض مع وجھة معاییر التكلفة على مدار فترة االنتاج یتم استخدامھا فى أغراض تخطی

حیث ان التغییر فى . النظر االقتصادیة حیث ان متوسط التكلفة المتغیرة یتأثر بحجم االنتاج خالل الفترة الزمنیة 
مستویات االنتاج یعد احد العوامل التى تؤثر على تحدید قیمة المعیار حیث ان تحدید المعیار فى صورة رقم ثابت قد 

الى تفسیر مضلل النحرافات التكلفة الفعلیة عن التكلفة المعیاریة اذ ان االنحرافات قد تنشأ عن اختالف حجم یؤدى 
  .االنتاج الفعلى عن المدى االنتاجى الذى وضعت المعاییر على اساسة 

عیار یحظى وعلى الرغم من تجاھل ھذا االفتراض لبعض العوامل االقتصادیة والفنیة اال ان تحدید قیمة ثابتة لم
  .بقبول المحاسبین الغراض تحدید تكلفة االنتاج والرقابة على التنفیذ 

  
  :اعتبار ان انحرافات التكالیف ترجع الى مستوى الكفاءة فى االداء :االفتراض الثانى 

  
عت تتمثل معاییر التكلفة الذى یجب ان تكون علیة اذا ما سادت أثناء فترة التنفیذ الفعلى نفس الظروف التةوص

المعاییر على اساسھا وبناء على ھذا االفتراض فان اى انحرافات تحدث للتكلفة الفعلیة على المعاییر ترجع الى 
مستوى الكفاءة للعنصر البشرى اال ان ھذا االفتراض یتجاھل االنحرافات الناشئة عن التقلبات العشزائیة فى طبیعة 
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  .لرقابة العملیة االنتاجیة مثل اخطاء القیاس والفشل فى ا
  :ویمكن إرجاع اسباب االختالف بین التكلفة الفعلیة والتكلفة المعیاریة الى 

 التقلبات العشوائیة فى مستویات اداء عنصر العمل او فى العملیة االنتاجیة ذاتھا او فى الظروف المحیطة بھا وھذه - 
  .االنحرافات یصعب اخضاعھا للرقابة 

ملیة االنتاجیة نتیجة اھمال بعض الظروف عند وضع المعاییر وھذا یتطلب  عدم تناسب المعاییر مع طبیعة الع- 
  .تعدیل المعاییر حنى تصبح اكثر واقعیة 

  . عدم توافق االداء الفعلى لعنصر العمل مع ما یجب ان یكون علیھ االداء فى ظل الظروف المحیطة بالعمل - 
لیف یفترض سالمة المعاییر المحددة مقدما باالضافة وحیث ان االسلوب المحاسبى فى قیاس وتحلیل انحرافات التكا

الى تجاھل التقلبات العشوائیة عند وضع المعاییر لذلك فھو یركز على قیاس وتحلیل االنحرافات التى ترجع للسبب 
  .الثالث اى اعتبار الن االنحرافات المكتشفة عن المعاییر ترجع الى كفاءة اداء عنصر العمل 

  
  :عدم استخدام المعاییر فى تحدید الخطة المثالیة لالنتاج : االفتراض الثالث 

  
یھدف نظام التكالیف المعیاریة من خالل وضع معاییرعناصر المدخالت الى تخفیض تكالیف عناصر االنتاج كما 

ستم بناء الخطة المستھدف تحقیقھا خالل فترة مقبلة على اساس المعاییر الموضوعیة واذا افترضنا ان الوحدة 
تصادیة تقوم بتحدید الخطة المثالیة بناء على معاییر التكلفة المحددة مقدما والتى یفترض ثباتھا خالل الفترة فان االق

واذا ما تم ربط . ھذا االفتراض یعنى استخدام المعاییر فى تحدید الخطة المثالیة باستخدام نموذج البرمجة الخطیة 
سلوب تخطیطى فانھ یؤدى الى تحدید الخطة المثالیة التى تؤدى الى التكالیف المعیاریة باسلوب البرمجة الخطیة كأ

  .تعظیم االرباح او تقلیل التكالیف 
  

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

ات الصناعیة  المصروف– العمل –المواد ( من المتعارف علیة ان المدخالت االنتاجیة تنحصر فى ثالث عناصر
  :فانة یمكن تلخیص مجموعة االنحرافات الى ) غیر المباشرة

  
  : انحرافات المواد المباشرة - ١
  

وتتمثل ھذه االنحرافات فى انحراف الكمیھ للمواد وانحراف السعر للمواد واالنحراف الكلى الناشىء من اختالف كل 
وامكانیة االحالل بینھا یتم احتساب انحراف التشكیلھ من الكمیھ والسعر وفى حالة تعدد اصناف المواد المستخدمھ 

  ٠للمواد والذى یرجع الى اختالف نسب المزج الفعلیھ عن نسب المزج المعیاریھ لھذة المواد
فان انحراف تشكیلة المواد یدمج )  مشترك– سعر –كمیھ (وفى حالة استخدام التحلیل الثالثى النحرافات المواد 

  ٠ ضمن انحراف كمیة المواد
  
  : انحرافات االجور المباشره - ٢
  

وتتمثل ھذه االنحرافات فى انحرافات الزمن واالنحراف المعدل واالنحراف المشترك وفى حالة امكانیة االحالل بین 
فئات العمالھ المختلفة فانھ یتم احتساب انحراف المزج للعمل وذلك بھدف تحدید االنحرافات الناشئھ عن اختالف 

  ٠فعلیة عن فئات العمالھ المطلوبھ النجاز العمل المعین فئات العمالة ال
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  : انحرافات المصروفات الصناعیة االضافیة - ٣
  

الغراض تحلیل انحرافات التكالیف الصناعیة االضافیھ یتطلب االمر اعداد موازنة معیاریة مرنھ لعناصر التكالیف 
ه وثابتھ حتى یمكن اعداد معدالت التحمیل الصناعیھ االضافیة على اساس فصل عناصر التكالیف الى متغیر

  ٠المعیاریھ والسبب فى ذلك انھ ال توجد عالقة مباشره بین عناصر ھذه التكالیف االضافیھ وبین وحدة المنتج
  یتم تحلیل انحراف تكلفة المصروفات الصناعیھ باستخدام احدى طریقتین

  
  
  : الموازنھ التخطیطیھ الثابتھ- 

  
یطیھ الثابتھ للمصروفات تقدیر بنود المصروفات الصناعیھ لمستوى النشاط المتوقع فى وتتضمن الموازنھ التخط

الفتره القادمة وتستخدم المصروفات التقدیریھ التى تبینھا الموازنھ الثابتھ فى حساب معدل المصروفات المعیارى 
ناعیھ الفعلیھ فى نھایة الفتره الذى یمكن من تحدید المصروفات الصناعیھ المحملھ لالنتاج وتقارن المصروفات الص

بالمصروفات المحملھ لالنتاج ویعبر الفرق الناتج عن انحراف تكلفة المصروفات الصناعیھ الذى یحلل الى ثالثة 
  :انحرافات فرعیھ وھى 

  ٠ انحراف االنفاق او الموازنھ–ا 
   ٠ انحراف الطاقھ او مستوى التشغیل–ب 
  ٠ انحراف الكفایھ –ج 
  
  ).المتغیره(تخطیطیھ المرنھ  الموازنھ ال- 

  
لما كان مستوى النشاط الفعلى یختلف عادة عن مستوى النشاط العادى فانھ الحكام الرقابھ على بنود المصروفات 

الصناعیھ یفضل ان تعد تقدیرات المصروفات الصناعیة بالمصروفات التقدیریھ لنفس مستوى النشاط ویعتبر الفرق 
الصناعیھ الفعلیھ بالمصروفات الصناعیھ المحملھ لالنتاج عن انحراف تكلفة الناتج عن مقارنة المصروفات 

  ٠المصروفات الصناعیھ الذى یتم تحلیلھ الى االنحرافات الفرعیھ السابقھ
  

  المراجع
  ٢٠٠٢ دكتور یسرى أمین سامي ؛ دراسات في نظم التكالیف ؛ – ١
  ١٩٩٩ ؛ دكتور عبد الرحمن محمود علیان ؛ نظم محاسبة التكالیف– ٢


