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Résumé: 

Le présent travail traite un cas spécial du contrôle de gestion à savoir le 

contrôle des coûts par la technique des écarts. Cette technique permet 

d’améliorer les coûts et par conséquent la compétitivité et les rendements de 

l’entreprise. Après un aperçu sur le système des coûts le travail présentera la 

technique de calcul des écarts sur les charges directes et indirectes 
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  تمهيد
تعد مراقبة التسيير أداة لإلنجاح عملية التسيير عن طريق تعقب مراحل عمليات 

تنفيذه، وإجراء التصحيحات الالزمة في الوقت المناسب بهدف تحقيق األهداف المسطرة 

  .وتحسين أداء المؤسسة و مردوديتها

ر على و تعمل مراقبة التسيي. إن قواعد التسيير، معاييره و تقنياته ليست ثابتة

 .تطويرها و االرتقاء بها نحو األحسن عن طريق االستفادة من سلبيات و إيجابيات الماضي

فهي تهدف إلى تحسين . و مراقبة التكاليف تمثل إحدى مجاالت مراقبة التسيير بشكل عام

تكاليف المؤسسة بصفة مستمرة، من أجل ضمان تنافسية المؤسسة و تحقيق المردود المالي 

و بهذا الصدد تلعب المراقبة عن طريق االنحرافات . ستمراريتها و تطورهاالذي يمكن إل

  .دورا مهما

من خالل عملنا هذا، نهدف إلى تبيان الدور الذي تلعبه المراقبة عن طريق 

االنحرافات في الكشف عن النقائص التي تنطوي عليها تكاليف المؤسسة، و تقديم 

هذا يعني أننا سوف نبين تقنيات هذه الطريقة . ةالتصحيحات المناسبة في األوقات المناسب

  .في التسيير وكيف تمكن من تحسين تكاليف المؤسسة

سوف نبدأ بإلقاء نظرة سريعة على أنظمة التكاليف الشهيرة المعمول بها، و التي 

لننتهي إلى تبيان تسيير التكاليف عن طريق .تعتبر مجال المراقبة عن طريق االنحرافات

 .االنحرافات

  . أنظمة التكاليف

 .ةمفاهيم و مصطلحات خاص/) 
قبل الكالم عن أنظمة التكاليف، يجب أن نتعرف على عدد من المصطلحات 

إن المخطط المحاسبي الفرنسي يقدم بشأن المحاسبة .  المستخدمة في مجال التكاليف

ق لها التحليلية، مجموعة من المصطلحات تتعلق باألسعار، األعباء و التكاليف سوف نتطر

 .إضافة إلى تصنيف المصاريف من قبل محاسبة التكاليف

  .السعر، العبء و التكلفة) 1

 و هو مصطلح يستخدم فقط بخصوص عالقات المؤسسة مع الغير، و يعبر عن  السعر-

المبلغ النقدي لصفقة ما، أتمتها المؤسسة مع الغير تنطوي على تبادل سلعة، منتوج أو 
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  .خدمة

.  ويرتبط بتسديدات نقدية تؤديها المؤسسة، حاال، مسبقا أو بعد حين )المصروف( العبء -

و يخصص المخطط . إلخ...و يتعلق األمر بسداد قيمة مشتريات، أو دفع ألجور العاملين

  .المحاسبي المجموعة السادسة للمصاريف

 وهي تمثل مجموعة من األعباء متعلقة بمنتوج معين، بأداء خدمة أو وظيفة  التكلفة-

  .لذلك تستخدم كلمات تكلفة منتوج، تكلفة خدمة و تكلفة وظيفة. دة تحمل لهمحد

  .تصنيف المصاريف في محاسبة التكاليف) 2

فهي . لحساب التكاليف تصنف المصاريف بطريقة غير تلك التي تستخدمها المحاسبة العامة

  :تصنف إلى

  : مصاريف متغيرة و مصاريف ثابتة-

فكلما زاد نشاطها زاد حجم هذه . تتناسب مع نشاط المؤسسة هي التي فالمصاريف المتغيرة 

ومن بين هذه المصاريف نذكر مصاريف المواد . المصاريف و إذا قل نشاطها قلت كذلك

ونصيب الوحدة الواحدة منها للمنتوج أو النشاط هو الذي . األولية و مصاريف اليد العاملة

  .يبقى ثابتا

من هذا . تبقى ثابتة ال تتغير بزيادة أو انخفاض النشاط، فهي التي المصاريف الثابتةأما   

أما نصيب الوحدة الواحدة . إلخ...النوع من المصاريف نذكر اإليجارات، اإلهتالكات

تعرف هذه . من هذه المصاريف، فهو الذي يتغير بتغير النشاط) أو من النشاط( المنتجة 

فإذا أرادت .  و طاقة معينتينالمصاريف كذلك بالمصاريف الهيكلية الرتباطها بهيكلة

المؤسسة تخطي هذه الطاقة، لتنجز نشاطا يفوق طاقتها فإن مصاريفها الثابتة سوف تنتقل 

  .إلى مستوى أعلى يتوافق مع طاقتها الجديدة

وهي مصاريف تتضمن . المصاريف النصف متغيرةبين هذا و ذاك من المصاريف، توجد 

مصاريف الهاتف التي تتضمن : ذه المصاريفمن أمثلة ه. جزءا ثابتا و آخر متغيرا

االشتراك و هو مصروفا ثابتا كما تتضمن مصروف وحدات المكالمات و هو مصروفا 

 .متغيرا

  : مصاريف مباشرة و مصاريف غير مباشرة-

هي تلك التي تحمل إلى تكلفة محددة بعينها و ال تستدعي أن المصاريف المباشرة  إن
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كمثال على ذلك المادة األولية التي يصنع منها منتوج ما، . نقسمها بين أكثر من تكلفة

كذلك إهتالكات آلة يصنع بها منتوج . فهي تمثل مصروفا مباشرا لتكلفة هذا المنتوج

  .واحد فقط، فهي تعتبر مصروفا مباشرا لتكلفة هذا المنتوج

 فهي التي تخص أكثر من تكلفة، ومن تم فإنه يستوجبأما المصاريف غير المباشرة 

عملية التقسيم هذه تجرى ما بين األقسام المتجانسة . تقسيمها لتأخذ كل تكلفة نصيبها

و من أمثلة هذه المصاريف إهتالكات آلة يصنع بها أكثر من منتوج، ). أقسام التحليل(

  .أجرة عامل بمصلحة الصيانة يخصص عمله لصيانة كل عتاد المؤسسة

 .مشكالت بخصوص تصنيف المصاريف) 3

ت التمييز، بطريقة واضحة ال تستدعي الجدل، بين المصاريف المباشرة و  صعوبا-

   .المصاريف غير المباشرة

    على مستوى مؤسسة بكامل هياكلها، تعتبر كل المصاريف مباشرة و هذا يعني أنه 

لكن األمر أكثر صعوبة من هذا، عندما نبحث عن تكاليف . ممكن تحميلها مباشرة للمؤسسة

  .أو بعملية معينة و إال بمنتوج محدد بذاته. فقط بوظيفة مامباشرة ترتبط 

في تحليل أولي، يالحظ أن حصة األعباء غير المباشرة إلى منتجات معينة، على سبيل 

  :و البيان المعبر عن التحليل السابق هو التالي . المثال، تكون معتبرة

 A B C D المنتجات

رقم األعمال 

 مصاريف مباشرة

x 
x 

x 
x 

x  
x 

x 
x 

 x x x x هامش التكلفة المباشرة

 x مصاريف غير مباشرة
 

 x النتيجة

 إنه يمكن الوصول إلى تدقيق أكثر بشأن تحميل المصاريف المباشرة  عن طريق -

مالحظة و تحليل أحسن لكتلة األعباء غير المباشرة ، غير أن هذا األمر يتطلب تكلفة 

على سبيل المثال، إذا كانت آلة تستعمل لصنع . رة لتحصيل المعلومات قد تكون جد معتب

 يمكننا أن نبحث عن حصة المصاريف التي تحمل إلى هذه د ، جـ ، ب ،  أالمنتجات 
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المنتجات و ذلك بوضع عداد يسمح بقياس الوقت المخصص لصنع كل من هذه المنتجات 

  .المختلفة

تكلفة الحصول على المعلومات  و إنه من مهمة المؤسسة أن توفق في تحديد الفرق  بين -

 . و الفائدة المحصلة من التسيير الحسن لتحميل األعباء على إثر هذه التكلفة

 . تداخل معايير المصاريف ، المتغيرة، المباشرة وغير المباشرة-

بالرغم من المالبسات الكثيرة التي تخيم على العالقة بين التصنيفين السابقين للتكاليف، فإنه 

من هذا . أن نشير إلى أن التكاليف المباشرة يمكن أن تكون عملية أو هيكلية يجدر بنا 

المنطق يكون إهتالك آلة مخصصة لصنع منتوج واحد فقط مشكال لمصروف ثابت و 

عكس هذا، فإن مصاريف البنزين الذي . مباشر بالنسبة لهذا المنتوج الذي تنتجه هذه اآللة 

المنتوجات سوف تمثل مصاريف عملية غير تستهلكه شاحنة مخصصة لتسليم مختلف 

  .مباشرة بالنسبة إلى هذه المنتجات التي يتم تسليمها
 مصاريف ثابتة مصاريف متغيرة 

 مصاريف مباشرة 

 مواد أولية -

     يد عاملة بورشات تصنع -

 واحدا و حيث منتوجا      

 .تابع للمردود     األجر 

  إهتالك معدات ورشات تصنع -

 .وجا واحدامنت     

  مصاريف اإلنطالق في سلسة -

  .معينة     

 تأطير الموظفين بورشة تصنع -

 .منتوجا واحدا    

مصاريف غير مباشرة

 . طاقة كهربائية -

 . إشهار -

 . مواد مستهلكة -

 . معدات المكتب-

 . مصاريف إدارية-

 . الضرائب المباشرة-

 . التأمين-

التوزيع للمصاريف إلى مصاريف ثابتة و أخرى متغيرة ، إنه إنطالقا من هذا اإلزدواج في 

  .و مصاريف مباشرة و أخرى غير مباشرة تتم عملية إعداد أنظمة التكاليف الرئيسية

  .أنظمة التكاليف الرئيسية//)  

  .لكل نظام أهدافه الخاصة. يوجد نظامان أساسيان للتكاليف
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  سواء كانت متغيرة أو ثابتة،  و هي التي تشمل كل المصاريف :التكلفة الشاملة) 1

سعر التكلفة (تفيد التكلفة الشاملة في حساب التكلفة المتحملة . مباشرة أو غير مباشرة

  .لمنتوج معين أو خدمة معينة أو وظيفة ما، كما تفيد في إعداد الفواتير المسبقة) سابقا

 إلى العنصر  و تنتج عن تحميل مجمل أعباء المحاسبة العامة: تكلفة شاملة تقليدية-

  .محل الدراسة

 و تنتج عن تحميل أعباء المحاسبة العامة لكن بعد تعديل : تكلفة شاملة اقتصادية-

 .للبعض منها بالزيادة أو النقصان من أجل تعبير اقتصادي أحسن عن التكاليف

. التكلفة الشاملة و مفهوم مراكز التحليل-

. يف مباشرة و أخرى غير مباشرةهذا النظام يعتمد على تصنيف التكاليف إلى مصار

  :ويقود 

  إلخ؛ .... إلى التحميل المباشر للمصاريف المباشرة إلى تكلفة المنتوجات أو الطلبيات، -

مراكز التحميل . "   المرور على مراكز التحميل بخصوص المصاريف غير المباشرة-

يقود إليه تعقد و تفتح العديد من مراكز التحميل وفقما . تتمثل عموما في مراكز عمل

  ؛"المؤسسة،   نشاطها، أو إحتياجاتها للمعلومات 

 يميز بين المراكز التي توزع تكاليفها إلى مراكز أخرى، و 1988  فالمخطط المحاسبي -

، و ... )مركز تسيير األفراد، مركز تسيير المباني : أمثلة ( يتعلق األمر بالمراكز الثانوية 

 .مل تكاليفها إلى تكلفة المنتوجات، الطلبيات، أو األنشطةبين المراكز الرئيسية التي تح

فالمصاريف غير المباشرة يمكن أن تخصص إلى مراكز التحليل بسهولة، إذا ما تمكنا  من 

و في الحالة المعاكسة سوف توزع . قياس إستهالك األعباء وفق طبيعتها من قبل المراكز

بعد هذه العملية، يتم توزيع . مى التوزيع األوليهذه العملية األولى تس. وفقا لمفاتيح التوزيع

 .مصاريف المراكز المساعدة  بين المراكز الرئيسية، و يتعلق األمر آنذاك بالتوزيع الثانوي
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  .عمليات التوزيع المؤدية إلى التكلفة الشاملة

  
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

مصاريف مباشرة 

الطبيعةحسب

  أقســــــام مســـاعــــــدة  أقســـام رئيسية

  التحميــــل

  تخصص من غير
  

  ـــــاتتكلــــــفة المنتـج  حسابات وسيطية

ع 
  لي

ع 
نوي
التوزي
الثا

   

التوزي
األو

مصاريف 
  مباشرة
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لية التحميل، نبحث عن وحدة إنتاج مشتركة بين مختلف من أجل القيام بعم    

ساعات عمل اآللة، ( و يتعلق األمر بوحدة قياس النشاط . المنتجات التي يستعملها المركز

من أجل إختيار  وحدة قياس النشاط المعبرة أكثر ... ). ساعات يد العاملة، الكلم، الطن 

يانية و اإلحصائية المستعملة في تفرقة عن نشاط المراكز، يمكن إستخدام نفس الطرق الب

  .التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة عندما يتعلق األمر بالمصاريف نصف  المتغيرة

) التقديري ( هذه الطريقة التي تسمح بحساب التكاليف الشاملة تستخدم في الحساب المسبق 

حديد قيمة كشف الخدمة و و تستخدم، أيضا لت, للنتائج حسب المنتجات أو وفقا للطلبيات

  الطلبية

     )Devis  ( إضافة لهذا، فكل مركز تحليل . الذي يجب أن يتضمن كل المصاريف

  .يمكن وضعه تحت أوامر مسؤول، فهو الذي يراقب مجموع المصاريف المستهلكة بمركزه

و نشير إلى أن رقابة المسؤول ال تكون إال في حدود المصاريف المحصلة على إثر 

مصاريف اليد ( ع األولي فقط، بإستثناء المصاريف المحملة مباشرة إلى المنتجات التوزي

كذلك ). العاملة المباشرة على سبيل المثال و التي يعد الرئيس مسؤوال عنها بطبيعة الحال 

فإنه ال يمكن للمسؤول أن يؤثر إال على كمية الخدمات المحصلة من مراكز التحليل 

  .المساعدة

أول هذه . ر إلى أن هذه الطريقة تتصف بمجموعة من النقائصيجدر أن نشي    

النقائص هي كون عملية التوزيع إصطناعية فهي غير عقالنية و ال مبررة في كثير من 

كذلك فإنه ال توجد . األحيان، و خاصة عند تحميل تكاليف المراكز إلى تكاليف المنتجات

  .ت طريقة البحث عنهاوحدة للنشاط يمكنها أن تكون جد مقنعة كيف ما كان

يوجد عيب آخر، قد تخطته نظم أخرى للتكاليف و هو عدم التفرقة بين المصاريف الثابتة و 

  .المصاريف المتغيرة

كخالصة، نشير إلى أن طريقة التكلفة الشاملة بإمكانها أن تعطي ثـقة مبالغ فيها     

تما إلى العقالنية التامة بخصوص التكاليف و تخفي حقيقة هي  أن  كل تكلفة متحملة تفتقد ح

  .التي ال يمكن مناقشتها

  ).التكلفة المتغيرة(التكلفة الجزئية ) 1

فهي . عكس طريقة التكلفة الشاملة، فإن طريقة التكلفة المتغيرة تعد طريقة للتكلفة الجزئية
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تسمى هذه الطريقة أيضا . تدخل في إحتساب تكلفة كل منتوج المصاريف المتغيرة فقط

  ".Direct costing"تكاليف التناسبية أو بطريقة ال

و نعلم أنه وفقا لعلم التسيير، و عكس التحليل اإلقتصادي فالمصاريف المتغيرة تعتبر 

 ( Direct costingو كما هو في تحليل التكلفة المباشرة، فمصطلح . متناسبة مع النشاط

  .يجب ترجمته بالتكاليف المتغيرة) رغم الترجمات المختلفة 

  :ة التكلفة المتغيرة هذه تتميز بالعديد من اإليجابيات فطريق

بينما يبقى (  أنها تفيد في تجنب اإلصطناع  و التعسف في توزيع المصاريف الثابتة -

التعسف و                                     عدم الدقة  قائمين في عملية تمييز األعباء 

  ؛)الثابتة عن المتغيرة 

 تطبيق و تسمح بالحصول على النتائج بسرعة؛ تتصف بسهولة ال-

و يمكن إستعمالها . و بشأن التقديرات) تكاليف مالحظة (  تطبق بخصوص الماضي -

 بسهولة كأداة لتسيير الميزانيات على المدى القصير؛

  . عتبة المردودية أو النقطة الميتةب إنها تسمح خصوصا بإحتسا-

 .  عتبة المردودية-

تسمى كذلك بالنقطة .  المردودية بتقسيم المصاريف إلى ثابتة و متغيرةيرتبط مفهوم عتبة

وتدل على الكمية التي يجب بيعها أو رقم األعمال الواجب تحقيقه . الميتة أو نقطة التوازن

  :تتحقق عتبة المردودية عندما. حتى تكون النتيجة صفرا

   تتعادل التكلفة اإلجمالية مع رقم األعمال المحقق؛-

) الفرق بين رقم األعمال و المصاريف المتغيرة( ا يساوي هامش التكلفة المتغيرة  عندم-

  المصاريف الثابتة؛

  . عندما تساوي تكلفة الوحدة اإلجمالية سعر بيعها-

و تحسب ككمية . تحدد عتبة المردودية كرقم أعمال و تسمى عند ذاك رقم األعمال الحرج

 وتحدد كتاريخ تتحقق فيه و يطلق عليها تسمية .من المبيعات حيث تعرف بعتبة المردودية

  .النقطة الميتة

  . التحميل العقالني للمصاريف الثابتة-

إن التحميل العقالني ال يأخذ بعين اإلعتبار، وقت إحتساب التكاليف،  من المصاريف الثابتة 
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حملة تتشوه بالتأكيد إنه واضح أن التكلفة المت. إال الحصة التي توافق الحجم العادي لإلنتاج

بتقلبات النشاط فحصة التكاليف الثابتة للوحدات تكون أقل ما يمكن كلما كان حجم اإلنتاج 

فالمصاريف . لتفادي هذا التشوه، فإن طريقة التحميل العقالني تقوم بفرز مسبق. أعلى

 المتغيرة تدخل بكاملها في إحتساب  التكاليف، بينما األعباء الثابتة ال تحمل إلى التكلفة

  :المتحملة إال في حدود النسبة 
   اإلنتاج الفعلي              

  )معامل التحميل العقالني ( 
            اإلنتاج العادي

  

  

  

  هذه الطريقة يمكن تطبيقها من أجل تحديد تكلفة النشاط في إطار مراكز التحليل ، و عليه 

كما هو الشأن بخصوص ) قسم ( يجب تحديد المصاريف الثابتة و المتغيرة لكل مركز 

عدل بمعامل التحميل في هذه الحالة، فإن حصة المصاريف الثابتة سوف ت. التكلفة المباشرة

  .العقالني

  /أهداف، مجاالت التكاليف///) 

  . اهداف محاسبة التكاليف) 1

  :يبين المخطط المحاسبي العام، أن للمحاسبة التحليلية أهداف رئيسية يحددها في اآلتي

   معرفة  تكاليف مختلف الوظائف التي تؤديها المؤسسة؛-

  مؤسسة؛ تحديد قواعد تقييم بعض عناصر ميزانية ال-

من أجل مقارنتها ) سلع و خدمات( تفسير النتائج عن طريق احتساب تكاليف المنتجات -

  بأسعار البيع المناسبة؛

تكاليف تقديرية و موازنات االستغالل (  إعداد تقديرات األعباء و اإليرادات الجارية -

  ؛)مثال

  ؛)يف و الموازنات مثالمراقبة التكال(  متابعة اإلنجازات و تحليل االنحرافات المحققة -

  .مجاالت محاسبة التكاليف) 2

أي تحليل و تسيير الفترة المنقضية، بحيث تستخدم معلومات :  تحليل و تسيير الماضي-

  .و قد تناولنا األنظمة المستخدمة لهذا الغرض فيما سبق. تاريخية حقيقية

90  وإدارية  اقتصادية أبحاث



 و تحسين أداء و مردود المؤسسةمراقبة التكاليف بتقنية االنحرافات 

تقوم بجمع و إعداد المعلومات المفيدة في وضع تقديرات أي أنها :  أداة تقدير للمستقبل-

لتحقيق هذا الهدف تستند على معلومات حقيقية للماضي و تأخذ في . للفترة المنقضية

  .االعتبار التطورات التي يقدرها المسئولون للمستقبل

إن هذان المجاالن مرتبطان، و يجب أن تجرى مقارنات في نهاية كل فترة بين الحقائق 

  .معروفة في آخر المدة، و التقديرات المعدة في أول الفترةال

أما في . في حالة مؤسسة عريقة لها نشاط من القدم، هذان المجاالن هما محل استغالل دائم

حال مؤسسة حديثة النشأة، فإن معرفة التكاليف قبل نهاية أول فترة تعد ذات أهمية بالغة، 

  .   الضرورية الستخالص أسعار البيعفهي تمكن من تقدير التكاليف المتحملة 

  .والتسيير بواسطة االنحرافات  التكاليف التقديرية

  .التكاليف التقديرية و المعيارية/) 

من أجل إنجاز عمليات التقدير، يمكننا بالتأكيد استخدام أنظمة التكاليف التي تمت دراستها 

النشاط و المردودية و كذلك من أما من أجل السماح بتحاليل ). تكلفة شاملة، تكلفة متغيرة(

  .أجل تحديد المسئوليات فإننا نستعمل التكاليف التقديرية والمعيارية إلى جانب أدوات أخرى

 هي تكلفة مقيمة مسبقا من أجل تسهيل بعض المعالجات التحليلية، أو  .التكلفة التقديرية) 1

 ) المحاسبي العامالمخطط. (من أجل السماح بمراقبة التسيير و تحليل االنحرافات

  :إن تحديد التكاليف التقديرية يسمح للمؤسسة بـ

   تقدير تكاليف الفترة الموالية؛-

   تقييم سريع لإلنتاج؛-

  . مراقبة شروط االستغالل و دراسة االنحرافات بين التقديرات و اإلنجازات-

  :  و يمكن احتساب العديد من التكاليف التقديرية 

  . و هي تكلفة تحتسب استنادا  إلى فترات محاسبية سابقة:ديرية  التكلفة المتوسطة التق-

 .و هي تكاليف تعد انطالقا من موازنة استغالل تقديرية :  التكلفة الموازناتية-

و هي تكاليف تحتسب انطالقا من تحليل للمادة موضوع الدراسة، و  :  التكلفة المعيارية-

  .العمل الضروري

التكاليف المعيارية تندرج ضمن التكاليف التقديرية، و يعطيها  إن .التكاليف المعيارية) 2

  : المخطط المحاسبي التعريف التالي
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تكاليف محسوبة مسبقا من أجل إعطاء أرقام للحركات الكمية و القيمة داخل المحاسبة  " 

  ".التحليلية من أجل إبراز االنحرافات المسجلة بين األعباء الحقيقية و األعباء التقديرية 

  إن طريقة التكاليف المعيارية التي تقوم على إعداد جيد، تعد جد مهمة لكونها تسمح 

إنها تسهل عملية التسيير باإلقصاء، .  بإجراء تحليل على اإلنحرافات  حقيقية ـ معيارية

إن التخفيف من مهمة  اإلدارة بهذه .  فاإلدارة ال  تتدخل إال إذا كان اإلنحراف مهما

إن هذه الطريقة تسمح بتحديد . اإلهتمام أكثر بمهام التقدير و التنسيقالطريقة يسمح ب

  . المسئوليات و تندرج بكاملها في إطار تسيير و مراقبة الموازنات

  طـريقــة التكاليف المعيارية

                           

 التكلفة التقديرية للوحدة ضرب - الـمـواد  مصاريف مباشرة

  قديريةالكميات الت
  اليد العاملة المباشرة 

 
 المعدل الساعي التقديري ضرب -

  عدد الساعات التقديرية

مصاريف غير 

 مباشرة

مراكز ( مصاريف أخرى 

 )التحليل 

 التكلفة التقديرية لوحدة النشاط -

  ضرب عدد وحدات النشاط التقديري

  .حساب انحرافات المصاريف//) 

  .المبادئ )1

االنحراف بين :  أمثلة. و معطية مالحظةمرجعيةق بين معطية  الفرهو« :االنحراف -

 بين الكمية المخصصة و الكمية المستهلكة الحقيقية، و التكلفة ـــــدرةالتكلفة المق

  ).لمخطط المحاسبي العام (»إلخ...

  . االنحرافاتحساب أهداف -

  ؛ تأثيراتهاقياس البحث عن أسباب االنحرافات و -

  ؛)خارجيةداخلية أو ( تحديد المسئوليات -

  . اإلجراءات التصحيحية الضروريةيتخذوا إعالم المتعاملين من أجل أن -

  .الطريقة )2

  .ساب االنحرافاتتحا منطق -
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يعرف االنحرافات على األعباء المباشرة و غير المباشرة و العام  المخطط المحاسبي إن

نجم ترض على المؤسسات، فإنه إذا كانت هذه التعاريف ال تف.  نموذج تحليل كل منهاكذلك

  . مجموعة من االتفاقياتهاعن

 في يحتسب االنحرافات تقارن اإلنجازات بالتقديرات، و وفقا لالتفاق، فإن االنحراف إن

  . حقيقي ـ تقديري:االتجاه

  . االنحرافات يمكن تحليلها إلى انحراف السعر و انحراف الكمياتكل

 فترجح السعر أما انحرافات .تم تقديرها) أو لتكلفة (م وفقا لسعر انحرافات الكميات تقّيإن

  .لكمية الحقيقيةل

   مثال

QR – QP ( ×PP = (الكمية انحراف

  

  

  
  بسعر تقديريمقيمة  الكميات  ـ تقديريحقيقي 
  
 
  . على االنحرافاتالتعليق -

 هاثارا آل االنحرافات المحتسبة يجب و أن تصنف إما إيجابية أو سلبية و ذلك وفقإن

ثر  عليها على إالمحصل إن اإلشارة . أو اإليجابية على أداء المنظمةـــــيةالسلب

  .حساب االنحراف ليس لها دائما نفس الداللة

 0>  رقم األعمال التقديري – الحقيقي األعمالرقم =  رقم األعمال انحراف:     أمثلة

  .     ايجابي

   .سلبي 0>  التكلفة التقديرية – الحقيقيةالتكلفة =   تكلفة الموادانحراف           

عملية بسمح مما ييل االنحرافات األكثر داللة عند تحلوقف يت مجال مراقبة التسيير قد إن

 .التسيير باالستثناء

  . االنحرافاتحدود  قصور و-

 استعادة يتطلب تحليل االنحرافات يساهم في المراقبة البعدية المتأخرة في إطار اقتصادي إن

  .قوية للنشاط
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 المناصب  يمكن أن نحصل عليه على مستوى كل التعبير المالي ألسباب االنحرافات الإن

  .المتعاملينكل بالطبع   ال يعنيوجه إال للمسئولينيال الذي  االتصال إن .العملية

لمجهودات المبذولة بشأن النوعية ل يغفل عن النظر أن يمكن ه القياس المالي لألداء لوحدإن

  . النشاطإعادة بعثو جهود 

 . التسييرفي نظام مراقبةدد حقسط م تحليل االنحرافات ال يساهم إذا إال بإن

  

 .المخطط العام لحساب اإلنحرافات
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

 كاليفتلا انحراف

 عاتانح المبيحجم راف

 
 

 المبيعاتترآيبة انحراف

 سعرال انحراف

الكمية انحراف

 الهامش انحراف

  األعباء المباشرةانحراف
  الكمياتانحراف

  السعرانحراف

 غير األعباء  انحراف
 المباشرة

 انحراف
 النتيجة

  الكمياتانحراف
  النشاطانحراف

  السعرانحراف
    الموازنةانحراف

من المخطط العام سوف نهتم بانحرافات التكاليف المتمثلة في المصاريف المباشرة 

  و غير المباشرة فقط

    

  .مخططات وحسابات انحرافات المصاريف//) 

  .مخططات وحسابات انحرافات المصاريف المباشرة) 1

  . انحرافات المصاريف المباشرة لحسابالمخطط العام) ا
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  = )1(انحراف اقتصادي
   تكلفة تقديرية لإلنتاج الحقيقي–تكلفة شاملة حقيقية 
QR PR – PP QP  

   =انحراف الحجم
CUP×)  إنتاج تقديري–إنتاج حقيقي (

  االنحراف العام
   تكلفة تقديرية لإلنتاج المقدر–تكلفة حقيقية 

  

  

  

  

  الكميات انحراف
)QR–QP(CUP

  انحراف التكاليف
)PR - PP(×QR

  :الرموز المستعملة -

Q :الرمز .                              كمية عوامل اإلنتاجP :تقديري.  

P :الرمز                          .تكلفة وحدة عامل اإلنتاجR :حقيقي.  

CU :تكلفة الوحدة المنتجة.  

   .مباشرةحساب انحرافات المصاريف ال) ب

نهتم عند دراسة انحرافات المصاريف المباشرة، بانحرافات المواد األولية و 

و سوف نقتصر في مقالنا هذا على دراسة انحرافات المواد . إنحرافات اليد العاملة المباشرة

  .لكون الدراسة تتشابه في الحالتين

   معلومات تقديرية-

 بكميات المواد األولية الضرورية إن هذه المعلومات ترتبط بالكميات المنتجة، و

  .وبتكلفتها

  .                                            وحدة2000: اإلنتاج المزعم تحقيقه

  .                           كلغ للوحدة1.5: الكميات الضرورية

  .                                                 دج للكلغ40: تكلفة الكلغ

  =  التكلفة الشاملة 40 × كلغ 1,5 × وحدة 000 2.دج120000  =

   معلومات حقيقية-
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  .                                            وحدة1850:اإلنتاج المحقق

  . كلغ للوحدة1.6:الكميات المستعملة

  . دج41,5: تكلفة الكلغ

 . دج122840=  وحدة 1850×  كلغ 1.6 × 41.5= التكلفة الشاملة 

  . حساب االنحرافات-

   التكلفة الشاملة التقديرية–تكلفة شاملة حقيقية  =  العاماالنحراف

  )سلبي( دج2840= دج 120000 –دج 122840" " " " " " " " " = 

   تكلفة تقديرية لإلنتاج الحقيقي–تكلفة شاملة حقيقية =  االقتصادياالنحراف 

  )سلبي( دج 11840= ج  د11000 – دج 122840" " " " " " " " " " " "  = 

  :االقتصادي االنحرافتحليل 

 )سلبي (  دج QR= 1,5 × 2 960 = 4440× ) PR -  PP(= إنحراف السعر 

  ) سلبي(  دج CUP = 185 × 400 = 7 400) QR – QP(=إنحراف الكمية 

  =CUP )  إنتاج تقديري –إنتاج حقيقي  = ( إنحراف الحجم

  )إيجابي( دج 9000=  دج 60) 1850 – 2000= ( " " " " " " " " " " " 

  :التحقق

A ( انحراف الحجم+ انحراف اقتصادي = االنحراف العام  

  )سلبي (2840) = ايجابي(9000)   +  سلبي(11840 =   - - - - - - - -    

B ( امحراف الحجم+ انحراف الكميات + انحراف التكاليف = االنحراف العام  

) = ايجابي(9000) + سلبي(7400)   +   لبيس(4440  =    - - - - - -  - -    

  )سلبي(2840

C ( انحراف الكميات+ انحراف التكاليف = االنحراف االقتصادي  

) = سلبي(7400)  + سلبي  (4440  =   -  - - - - - - - -  - -    

 )سلبي(11840

  :تحليل االنحرافات) ج

وقد .  من حالة ألخرىأن تحليل االنحرافات ال يتم بكيفية موحدة و عامة، بل يختلف

قد يكون حامال لإلشارة . علمنا أن طبيعة االنحراف ال تتوقف على إشارة االنحراف
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و قد يحدث العكس حيث . السالب، لكنه يكون ايجابيا بناء على األثر الذي يلحقه بالمؤسسة

  .إشارته إيجابية و طبيعته تكون سلبية لكونه مضرا بالمؤسسة

أو ذاك فتتوقف على عمق التحليل و معرفة ظروف أما أسباب هذا االنحراف 

  .فاالنحراف السلبي في مصروف المواد المباشرة قد تختلف أسبابه. االستغالل في المؤسسة

في مثل هذه الحالة نتأكد .  فمرة، يكون سببه ارتفاع أسعار المواد مقارنة بالتقديرات

و . تار أحسنهم اقتراحا لألسعارمن أن المسئول عن الشراء قد درس تنافسية الموردين و أخ

في حال التأكد من هذا األمر، وحصر السبب في كون المستوى العام ألسعار المواد المعنية 

هو الذي ارتفع، من غير رجعة، فعلى المؤسسة أن تعيد النظر في تكاليفها المعيارية و في 

  .كيفية بناء تكاليفها التقديرية

دراسة السوق و الموردين فعلى المؤسسة أن أما إذا كان السبب يعود لنقص في 

  .تجري دراسة جادة من جديد بهدف الوصول إلى أحسن الموردين سعرا

في هذه الحالة على المسير . أما إذا كان سبب هو الكمية المستهلكة مقارنة بالمعايير

 فإذا كان هذا هو سبب االنحراف فعلى األخير أن. أن يتأكد من نوعية المواد المشتراة

أما إذا توصل إلى كون السبب يتعلق بكيفية تخزين . يبحث عن مصدر أحسن لشراء المواد

المواد أو تناولها أو استخدامها فعليها أن يبحث في تحسين طرق التخزين، المناولة أو 

  .االستخدام

باختصار نقول أن عملية تحليل و تفسير االنحراف تختلف من حالة ألخرى، كما 

 .   المسيرين لذلك ال يمكننا أن نلم بها و نكتفي بما أشرنا إليهتتوقف على مهارات

  . مخططات و حسابات انحرافات المصاريف غير المباشرة) 2

  , المخطط العام لحساب انحرافات المصاريف غير المباشرة)ا
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 .حساب انحرافات المصاريف غير المباشرة) ب

  انحراف الحجم
CUP)  إنتاج تقديري–تاج حقيقي إن(

  انحراف اقتصادي
 تكلفة معيارية لإلنتاج –تكلفة شاملة حقيقية 

  الحقيقي
QRPR–PPQP 

  المردود انحراف
)QR – QP (PP

 انحراف التكاليف
 تكلفة معيارية –تكلفة شاملة حقيقية 

  لالستهالآات الحقيقية

  

  انحراف الموازنة
  تكلفة الموازنة–تكلفة حقيقية 

  انحراف النشاط
  عيارية التكلفة الم–تكلفة الموازنة 

  بالرجوع إلى االستهالك الحقيقي

  االنحراف العام ـ اإلجمالي ـ
   التكلفة المعيارية لإلنتاج المعياري–التكلفة الحقيقية 

  . معلومات تقديرية-

        .     ساعة2400:.النشاط

  .      وحدة2000:      اإلنتاج

 .  دج متغيرة72000 دج ثابتة و 19200 دج منها 91200:       التكلفة

   معلومات حقيقية-

         . ساعة2700: النشاط

 .        وحدة2340:        اإلنتاج

  . دج متفيرة79782 دج ثابتة و 19200 دج منها 98982: التكلفة

  .اب اإلنحرافات  حس-
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 و تحسين أداء و مردود المؤسسةمراقبة التكاليف بتقنية االنحرافات 

   تكلفة معيارية لإلنتاج المعياري–تكلفة شاملة حقيقية  = .اإلنحراف العام

  )سلبي( دج 7782=  دج 91200 – دج 98982 = - - - - - - - - -

   التكلفة المعيارية لإلنتاج الحقيقي–تكلفة شاملة حقيقي  = اإلنحراف اإلقتصادي

-) =2000 ÷91200( × 2340 ( – دج 98982  = -  - - - - -  -  - - - -

  )ايجابي( دج 7722

   التكلفة المعيارية لإلنتاج الحقيقي–تكلفة شاملة حقيقية = إنحراف التكاليف 

  )ايجابي (3618) = 38 × 2700 ( – 98982 = - - - - - - - - - -

   تكلفة الموازنة–تكلفة حفيفية =  انحراف الموازنة 

 1218) = 19200) + 30 × 2700 ( (– دج 98982 = -  - - -  - - - - -

  )ايجابي(دج 

   التكلفة المعيارية–تكلفة لموازنة = انحراف النشاط 

- - - - - - - -) ) =  2700 × 30 + ( 19200 (–) 2700 × 38(  

  )   ايجابي( دج 2400 -  = 102600 – 10200 = - - - - - - - -

    QR – QP (PP(= انحراف المردرد 

السعر )  نشاط تقديرية لإلنتاج الحقيقي–حقيقي نشاط  = (- - - - - - -  

  التقديري لساعة النشاط

   دج4104 = 38 ) ) 1.2× 2340 ( – 2700 = (-  -  - - - - -

  

  

   CUP)  إناج تقديري –إنتاج حقيقي = ( إنحراف الحجم 

  )سلبي( دج 15504 = 45,6 ) 2000 – 2340 = ( - - - - - - - -

  إنحراف الحجم= اإلنحراف اإلقتصادي = ام اإلنحراف الع)  A    :التحقق

  ) سلبي (15504) +ايجابي (7722)) = سلبي( دج 7782                   

             B ( إنحراف المردود+ إنحراف التكاليف = اإلنحراف اإلقتصادي  

 4104)  +   ايجابي (3618)     = ايجابي (7722                         

  ايجابي(
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            C (  انحراف النشاط+  انحراف الموازنة  = انحراف التكاليف  

  )ايجابي (2400)   + ايجابي (1218)    = ايجابي (3618                      

           D ( انحراف النشاط + انحراف الموازنة = اال نحراف اإلقتصادي +

  انحراف المردود        

) + ايجابي (2400) + ايجابي (1218)=  ايجابي (7722                      

  ) ايجابي ( 4104

  .التحليل االنحرافات) ج

إن عملية تحليل المصاريف غير المباشرة تتوقف على تحليل مصاريف القسم 

و بما أن مصاريف كل قسم تضم العديد من . المعني من جهة و مصاريف األقسام المساعدة

قد تشمل كل مصاريف المحاسبة العامة فعلى المحلل أن المصاريف غير المباشرة و التي 

لهذا السبب نجد الخطط . يتمتع بقدرات عالية في التحليل و أن يتوفر على المعلومات الكافية

المحاسبي العام يتطرق إلى تقنيات إحتساب االنحرافات دون الخوض في البحث عن 

  .إسبابها
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