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الموازنة المرنة والموازنة الثابتة
یمكن التمییز بین نوعین من الموازنات طبقاً لمستوى النشاط الذي یتم �

.إعداد الموازنة على أساسھ

الموازنة المرنةالموازنة الثابتة

.للنشاط تعد على أساس عدة مستویات.تعد لمستوى نشاط واحد

تقارن النتائج الفعلیة بالتكالیف 
المخططة طبقاً للموازنة عند مستوى 

.النشاط المخطط للموازنة أصالً 

یمكن تعدیل تقدیرات الموازنة في 
ضوء تغیرات حجم النشاط من 

مستوى آلخر فالموازنة یمكن أن 
تفصل ألي مستوى نشاط داخل المدى 

المالئم



:خصائص الموازنة المرنة

.تعد على أساس عدة مستویات للنشاط١)

أنھا دینامیكیة ولیست ثابتة من حیث طبیعتھا ،حیث ٢)
یمكن تعدیل تقدیرات الموازنة في ضوء تغیرات 

حجم النشاط من مستوى آلخر فالموازنة یمكن أن 
تفصل ألي مستوى نشاط داخل المدى المالئم



:عیوب الموازنة الثابتة

یصعب في ظل استخدام الموازنة الثابتة التفرقة بین ١)
بعدي أداء المدیر من حیث رقابة اإلنتاج ورقابة 

.التكالیف



:مثال 
وحدة خالل ٥٠٫٠٠٠قامت شركة الریاض بإعداد موازنتھا على أساس 

شھر محرم حیث كانت التكالیف الصناعیة الغیر مباشرة المتغیرة 
:المخططة كالتالي 

القوى المحركة ،  ٥٠٠٠زیوت التشحیم ،  ٢٠٬٠٠٠مواد غیر مباشرة �
ولكن الشركة بعد انتھاء شھر محرم اكتشفت أنھا لم تنتج ١٥٠٠٠

:وحدة بتكالیف فعلیة كالتالي  ٤٦٠٠٠سوى 

القوى المحركة ،  ٤٥٠٠زیوت التشحیم ،  ١٧٬٥٠٠مواد غیر مباشرة �

١٤٢٥٠

:المطلوب �

إعداد تقریر األداء باستخدام الموازنة الثابتة ؟ 



:الحل
تقریر أداء الموازنة الثابتة 

نالحظ أن ھذه االنحرافات لیس لھا فائدة حیث أنھا ناتجة عن مقارنة 
التكالیف الفعلیة لمستوى نشاط فعلي معین بالتكالیف المخططة بالموازنة 

.عند مستوى نشاط یختلف عن مستوى النشاط الفعلي

االنحرافالموازنةالفعليالبیـــــــــــــــــــان

)سالب(٤٦٠٠٠٥٠٠٠٠٤٠٠٠كمیة اإلنتاج

التكالیف اإلضافي المتغیرة

)موجب( ٢٥٠٠لایر ٢٠٠٠٠لایر ١٧٥٠٠مواد غیر مباشرة

)موجب(٥٠٠لایر٥٠٠٠لایر ٤٥٠٠زیوت تشحیم

)موجب(٧٥٠لایر١٥٠٠٠لایر  ١٤٢٥٠قوى محركة

لایر ٣٧٥٠لایر ٤٠٠٠٠ لایر ٣٦٢٥٠



:مثال على الموازنة المرنة
وحدة كل شھر  ٧٠٠٠٠وحدة و ٤٠٠٠٠بفرض أن اإلنتاج في شركة الریاض یتراوح بین �

:وبعد دراسة سلوك التكلفة اتضح أن الجزء المتغیر من التكالیف اإلضافیة كما یلي 

تقریر أداء الموازنة المرنة

)للوحدة(معادلة التكالیف المتغیرة التكالیف اإلضافیة

لایر40,مواد غیر مباشرة

لایر 10,زیوت تشحیم

لایر 30,قوى محركة

معادلة التكالیف البیـــــــــــــــــان
للوحدة

التكالیف 
)معطى(الفعلیة

الموازنة على أساس 
وحدة ٤٦٠٠٠فعلي 

االنحراف

التكالیف المتغیرة

)سالب( ١٨٤٠٠٨٠=40,*٤٦٠٠٠لایر١٨٤٨٠لایر40,غیر مباشرة مواد

)سالب(٤٦٠٠١٠٠=10,*٤٦٠٠٠لایر ٤٧٠٠لایر 10,تشحیم زیوت

)سالب(١٦٠  ١٣٨٠٠=30,*٤٦٠٠٠لایر ١٣٩٦٠لایر 30,قوى محركة

)سالب(٣٤٠ ٣٦٨٠٠لایر 80٣٧١٤٠,اإلجمالي



:تحلیل االنحرافات

انحرافات 
اإلیرادات

المخطط >إذا كان الفعلي 
)ص(في صالح المنشأة

الفعلي >إذا كان المخطط 
)غ(في غیر صالح المنشأة

انحرافات التكالیف

المخطط<إذا كان الفعلي 
)ص(في صالح المنشأة

الفعلي <إذا كان المخطط 
)غ(في غیر صالح المنشأة



)١(
السعر الفعلي*الكمیة الفعلیة

)فس * فك (

)٢(
السعر المعیاري* الكمیة الفعلیة 

)ع س*  فك (

)٣ (
السعر المعیاري* الكمیة المعیاریة 

)ع  س*  عك (

تحلیل االنحرافات

إجمالي االنحرافات

(١)–)٢(
انحراف سعر المواد�
انحراف معدل األجر�
انحراف إنفاق التكالیف اإلضافیة �

المتغیرة

)٣(–) ٢  (
انحراف كمیة المواد�
انحراف كفاءة العمل�
انحراف كفاءة التكالیف اإلضافیة المتغیرة�



انحرافات المواد المباشرة

انحراف كمیة الموادانحراف سعر المواد

 الكمیة -الكمیة الفعلیة (السعر المعیاري = )السعر المعیاري - الفعلي السعر(الكمیة الفعلیة =
)المعیاریة

تقع مسؤولیة انحراف السعر على مدیر
المشتریات ویعتبر مقیاس للمقدرة على التنبؤ
حیث ینبھ اإلدارة إلى ضرورة استخدام طرق

أو یشیر إلى ضرورة تغییر مصادر، للتنبؤ أفضل 
.التورید ووسائل الشحن 

أما إذا كان انحراف السعر ناتج عن الطلبات
المستعجلة لمدیر اإلنتاج أو المبیعات ففي ھذه

الحالة یكون االنحراف مسؤولیة مدیر اإلنتاج أو
.المبیعات 

تقع المسؤولیة على مدیر اإلنتاج حیث أنھ 
عن الكمیة التي یتم تشغیلھا  المسؤول

وصوال للمنتج النھائي
بنفس  المشتراهبشرط أن تكون الكمیة 

الجودة المحددة في المعاییر فإذا لم تكن 
بنفس الجودة تقع المسؤولیة  المشتراهالمواد 

على مدیر المشتریات

عن الكمیة المستخدمة فإن انحراف السعر یحسب على  المشتراةفي حالة اختالف الكمیة 
أما في حالة انحراف الكمیة فیحسب على أساس الجزء المستخدم من  المشتراةأساس الكمیة 

.المواد فقط 



:مثال على انحرافات المواد المباشرة
نفترض أنھ ظھر في بطاقة التكالیف إلحدى الشركات الصناعیة البیانات �

:التالیة 

كیلوجرام من المواد وقامت باستخدامھا جمیعھا  ٣٢٠٠وبافتراض أن الشركة اشترت �
وحدة ٢٠٠٠كیلو وقامت الشركة بإنتاج / لایر  ٧٫٨وكان سعر الشراء الفعلي 

:المطلوب �

تحلیل انحرافات المواد المباشرة ؟.  �١

 ٢٥٠٠كیلوجرام من المواد ولكنھا استخدمت  ٣٢٠٠افترضي أن الشركة اشترت .  �٢
وحدة فعلى ھذه االفتراض قومي بتحلیل  ١٦٠٠كیلو جرام فقط خالل الفترة وأنتجت 

انحرافات المواد المباشرة؟

التكلفة المعیاریةالسعرالكمیةالبیــــــــــــــــــــــان

لایر ١٢لایر ٨كیلو ١٬٥مواد مباشرة



:الحل
:  أوالً 
)السعر المعیاري–السعر الفعلي ( الكمیة الفعلیة= انحراف سعر المواد١)

)موجب( ٦٤٠) = ٨-٧٬٨(٣٢٠٠=                               
)الكمیة المعیاریة–الكمیة الفعلیة (السعر المعیاري= انحراف كمیة المواد)٢

احتیاج الوحدة الواحدة من المواد المباشرة* الوحدات المنتجة = الكمیة المعیاریة 
كیلو ٣٠٠٠= ١٫٥*٢٠٠٠= الكمیة المعیاریة 

)سالب( ١٦٠٠) =٣٠٠٠-٣٢٠٠*(٨= انحراف كمیة المواد
انحراف الكمیة+انحراف السعر= إجمالي االنحراف) ٣

سالب ٩٦٠) = ١٦٠٠+(٦٤٠=                          
 ً :ثانیا

:وحدة ١٦٠٠كیلو وأن اإلنتاج  ٢٥٠٠بافتراض أن المواد المستخدمة 
)السعر المعیاري–السعر الفعلي (الكمیة الفعلیة =انحراف سعر المواد١)

)موجب( ٦٤٠)= ٨-٧٬٨(٣٢٠٠=                               
)الكمیة المعیاریة -الكمیة الفعلیة(السعر المعیاري = انحراف كمیة المواد) ٢

احتیاج الوحدة من المواد المباشرة* الوحدات المنتجة= الكمیة المعیاریة        
كیلو ٢٤٠٠=١٬٥*١٦٠٠=                           
)سالب( ٨٠٠)= ٢٤٠٠- ٢٥٠٠(٨= انحراف كمیة المواد 

انحراف الكمیة+انحراف السعر= إجمالي االنحراف
)سالب( ١٦٠)= ٨٠٠+(٦٤٠=                      



:انحرافات العمل المباشر

العمل انحراف كفاءةانحراف معدل العمل
–المعدل الفعلي (ساعات العمل الفعلیة = 

)المعدل المعیاري
–الساعات الفعلیة ( المعدل المعیاري=

)الساعات المعیاریة

المسؤولیة عن انحراف معدل األجر والكفاءة 
في تشغیل واستغالل وقت العمال تكون على

.المشرفین على اإلنتاج

المسؤولیة عن انحراف كفاءة العمل ترجع 
إلى مدیر اإلنتاج نتیجة استخدام عمال غیر 

.مدربین 
وقد ترجع المسؤولیة إلى مدیر المشتریات إذا 
كان االنحراف نتیجة استخدام مواد ردیئة ما 

.یؤدي إلى  زیادة وقت أداء العملیات 



:مثال على انحرافات العمل المباشر
نفترض أنھ ظھر في بطاقة التكالیف إلحدى الشركات الصناعیة البیانات 

:التالیة 

لایر شاملة  ٤٥٣٧٥وبافتراض أن التكلفة الفعلیة لھذا العمل كانت �
مزایا األجر بمتوسط

وحدة خالل  ٢٠٠٠ساعة علماً أن بأن الشركة أنتجت /لایر  �١٣٫٧٥
ھذه الفترة ؟

:المطلوب �

تحلیل انحرافات العمل المباشر ؟.  �١

تكلفة المعیاریةالمعدلالكمیةالبیـــــــان 

لایر ٢٤لایر ١٦ساعة ١٬٥العمل المباشر



:الحل
المعدل –المعدل الفعلي (ساعات العمل الفعلیة= انحراف معدل العمل١)

)المعیاري

)موجب( ٧٤٢٥) = ١٦ -١٣٬٧٥( ٣٣٠٠=                             

الساعات –الساعات الفعلیة (المعدل المعیاري = انحراف كفاءة العمل) ٢
)المعیاریة

احتیاج الوحدة من العمل المباشر* الوحدات المنتجة = الساعات المعیاریة

ساعة  ٣٠٠٠=  ١٬٥*٢٠٠٠=                       

)سالب( ٤٨٠٠) = ٣٠٠٠-٣٣٠٠(١٦= انحراف كفاءة العمل 



انحراف التكالیف الصناعیة اإلضافیة المتغیرة

انحراف الكفاءةانحراف اإلنفاق
المعدل –المعدل الفعلي ( الفعلیة  الساعات= 

المعیاري
–الساعات الفعلیة (المعدل المعیاري = 

)الساعات المعیاریة

:انحراف اإلنفاق ممكن أن ینتج عن 
ارتفاع أسعار عناصر التكالیف اإلضافیة  - ١

كما ھو مخطط في الموازنة المرنة
الضیاع أو اإلسراف في استخدام المواد   - ٢

.الغیر مباشرة

یرتبط بالكفاءة في استخدام ساعات تشغیل 
اآلالت لذلك یفضل أن یطلق على ھذا 

االنحراف انحراف كفاءة ساعات اآلالت 
.ولیس انحراف كفاءة التكالیف اإلضافیة 

:الرقابة على انحراف اإلنفاق 
غالبا تقتصر المنشآت تحلیلھا في انحراف 
اإلنفاق بمفرده باعتباره كافیا للرقابة على 

التكالیف اإلضافیة بما یتضمنھ من معلومات 

:الرقابة على انحراف الكفاءة 
تشتمل مسؤولیة ھذا االنحراف على كل 

عن الرقابة والتحكم في األساس  مسؤول
.المستخدم إلعداد الموازنة المرنة 



تمارین انحرافات التكالیف المتغیرة
 ١٠٠٠فیما یلي البیانات الخاصة بشركة المستلزمات الطبیة عند مستوى نشاط 

:وحدة 
:معاییر وحدة المنتج 

كجم/ لایر  ٥كجم للوحدة بسعر  ٤مواد مباشرة �
ساعة/ لایر  ٨ساعة عمل مباشر للوحدة بمعدل أجر  ٢أجور مباشرة �

:األداء الفعلي 
.وحدة  ١٠٠٠٠عدد الوحدات المنتجة �
لایر ٢٧٠٫٠٠٠تكلفة المواد المباشرة المستخدمة  �
كجم ٥٠٫٠٠٠كمیة المواد المباشرة المستخدمة  �
لایر ٥٫٤سعر الكیلوجرام �
لایر ١٧١٦٠٠األجور المباشرة  �
.ساعة  ٢٢٠٠٠ساعات العمل المباشر  �
لایر ٧٫٨معدل أجر الساعة  �
:المطلوب �
تحلیل انحرافات المواد المباشرة واألجور المباشرة ؟�



تمارین انحرافات التكالیف المتغیرة

تقوم إحدى الشركات الصناعیة باستخدام نظام التكالیف المعیاریة 
:وقد تبین ما یلي 

في صالح المنشأة ١٧٠٠= االنحراف اإلجمالي لألجور المباشرة •  
لایر في غیر صالح المنشأة ٤٠٠انحراف المعدل •  
لایر في الساعة ١٤معدل األجر المعیاري •  
ساعة ١٠٠٠الساعات الفعلیة بلغت •

:المطلوب 
كم یبلغ المعدل الفعلي لألجور المباشرة ؟ -١
لحجم المخرجات  بھاتحدید مقدار الساعات المعیاریة المسموح  -٢

الفعلي ؟



انحراف التكالیف اإلضافیة الثابتة

التكالیف اإلضافیة 
الثابتة الفعلیة

التكالیف اإلضافیة 
الثابتة في الموازنة 

المرنة

التكالیف اإلضافیة 
الثابتة المحملة 

لإلنتاج تحت التشغیل

إجمالي االنحراف

انحراف 
الموازنة

انحراف 
الحجم

=تحت التشغیل  لالنتاجالثابتة المحملة  االضافیةالتكالیف 
االضافیةالجزء الثابت من معدل التكالیف * معیاریا  بھاساعات العمل المسوح 



انحرافات التكالیف اإلضافیة الثابتة

یجب توخي الحذر عند استخدام انحراف الموازنة ألن التكالیف الثابتة �
لذا ال یستخدم ھذا ، تخرج عادة عن نطاق التحكم المباشر لإلدارة 

االنحراف كمقیاس لألداء وإنما یستخدم لجذب انتباه اإلدارة إلى عوامل 
.تغیر األسعار في حاالت كثیرة 

التكالیف –التكالیف اإلضافیة الثابتة الفعلیة = انحراف الموازنة 
اإلضافیة الثابتة المخططة



انحرافات التكالیف اإلضافیة الثابتة

.یقیس انحراف الحجم مدى االستفادة من اآلالت والمعدات �
:یمكن تفسیر وتلخیص انحراف الحجم كما یلي �
معیاریا  بھاإذا تساوى حجم النشاط مع الساعات المسموح ١)

.للمخرجات خالل الفترة فلن یكون ھناك انحراف حجم
معیاریا لمخرجات  بھازاد حجم النشاط عن الساعات المسموح  اذا ٢)

الفترة یكون االنحراف سالب ویشیر إلى استخدام أقل لإلمكانیات 
.المتاحة 

معیاریا لمخرجات  بھاإذا قل حجم النشاط عن الساعات المسموح ٣)
الفترة یكون انحراف الحجم موجبا ویشیر إلى استخدام أعلى 

.لإلمكانیات المتاحة 

الساعات –ساعات المقام * (الجزء الثابت من معدل = انحراف الحجم
التكالیف اإلضافیة المحدد مسبقا) معیاریا بھاالمسموح 



انحرافات التكالیف اإلضافیة الثابتة

) :مكة  أجیاد( فیما یلي البیانات الخاصة بشركة 
ساعة ١٠٠٫٠٠٠ اآلآلتالنشاط كمقام بساعات 

لایر ٢٨٠٫٠٠٠الثابتة المخططة بالموازنة  االضافیةالتكالیف 
ساعة/ لایر  ٢٫٨المحدد مسبقا  االضافیةالجزء الثابت من معدل التكالیف 

:وبافتراض أن نتائج العمالیات للسنة كالتالي 
ساعة ٨٤٠٠٠ساعات العمل الفعلیة �
ساعة ٨٠٠٠٠معیاریا  بھا السموحساعات العمل �
:الثابتة الفعلیة  االضافیةالتكالیف �
لایر ٧٠٠٠٠االستھالك �
لایر ١٦٢٠٠٠مرتبات المشرفین �
لایر ٥٦٠٠٠التأمین �
لایر ٢٨٨٠٠٠التكالیف الفعلیة  اجمالي�

:المطلوب 
تحلیل انحرافات التكالیف الثابتة ؟



مبدأ اإلدارة باالستثناء

تعني أن عنایة المدیر یجب أن توجھ نحو : اإلدارة باالستثناء 
،  أقسام المنشأة التي ال تسیر فیھا األمور وفقا لما ھو مخطط لھ 
مما یساعد المدیر على استغالل وقتھ بأعلى كفاءة ممكنة حیث 
ال یجب إضاعة الوقت والجھد في األقسام المنضبطة التي تسیر 

.فیھا األمور كما یجب 


