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 وتحميل االنحرافات لنتائج  التشغيل الفندقي الرقابة                    

 تحميل االنحرافات

ان نظام الموازنات التخطيطية ليس ىدفًا في حد ذاتو، فالموازنات التي تقوم إدارة الفندق بإعدادىا ما 
األداء ونتائج التشغيل ىي إال وسيمة لتخطيط النشاط الفندقي لفترة مستقبمية قادمة، والرقابة عمى 

ة بأداء خالل ىذه الفترة، وتتحقق الرقابة عمى األداء عن طريق مقارنة األداء ونتائج التشغيل الفعمي
 ، والتعرف عمى االنحرافات وتحميميا.( المقدرة ونتائج التشغيل المخططة )

تيا عمى وجو الدقة وعمى إدارة الفندق أن تيتم باالنحرافات السالبة والتعرف والوصول إلى مسببا
أن تيتم باالنحرافات الموجبة والتحديد، التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنيا، وكذلك عمى إدارة الفندق 

بيدف تنميتيا واالستزادة منيا، وبدون تحديد مسببات تمك االنحرافات فإن التي ىي في صالح الفندق 
العالقة بين تكمفة إعداد الموازنات والعائد منيا  الموازنة تفقد كل دور ليا في المجال الرقابي، بل وتفقد

 ذلك التوازن المطموب.
   مثال

عمى سبيل المثال، فإذا ما فرضنا أن البيانات التالية والخاصة بالتقديرات وفعاليات التنفيذ قد أمكن 
 الحصول عمييا في نياية الموازنة، وكانت عمى النحو التالي:

 الفنادق في نهاية فترة الموازن. الفعمية لممبيعات وعناصر التكاليف ألحداألرقام التقديرية واألرقام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البيان                                           أرقام تقديرية                  أرقام فعمية   
 002222                    022222                                     إيرادات المبيعات

 )مبيت وأطعمة وخدمات(          
 التكاليف

 00222                      02222األطعمة والمشروبات                                  
 00222                     02222المبيت                                                

 02222                     02222                           األخرى    الخدمات الفندقية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    

 020222                    002222                                      إجمالي التكاليف
                                                                                                                                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             

 00222                     02222                                              احـــــاألرب
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الفعمية وجود انحرافات، بعضيا في صالح الفندق خالل المقارنات بين األرقام التقديرية واألرقام ومن 
 02222والبعض اآلخر في غير صالح الفندق، فيناك انحراف موجب في أرقام المبيعات قدره 

( في صالح الفندق، حيث زادت األرقام الفعمية لممبيعات عن األرقام 022222 -002222دينار) 
 -020222دينار) 00222ح الفندق وقدره لممبيعات، وىناك انحراف سالب في غير صال التقديرية

 ( في إجمالي عناصر التكاليف، حيث زادت التكاليف الفعمية عن التكاليف التقديرية،002222
انخفضت األرباح الفعمية عن تمك المقدرة ) التقديرية( بمقدار  حيث وىناك انحراف سالب في األرباح

 .قوىو في غير صالح الفند (02222 -00222دينار ) 0222

فإن الفائدة التي فبدون الدراسة والتحميل فالبد من تحميل ودراسة االنحرافات وتحديد حقيقة مسبباتيا، 
 يمكن الحصول عمييا تصبح محدودة لمغاية.

 كيفية تحميل االنحرافات

االنحرافات في نتائج تشغيل الفندق يمكن تقسيميا إلى نوعين من  عام يمكن القول بإن بشكل
 االنحرافات ىما: انحرافات في تقديرات عناصر اإليرادات، وانحرافات في تقديرات عناصر التكاليف.

 اواًل: تحميل انحرافات تقديرات اإليرادات:

فندق )النزالء( خالل فترة مبيعات الفندق ىي حاصل ضرب عدد األفراد المقدر نزوليم في ال إيرادات
 لمنزيل الواحد. يةاإلنفاقالموازنة في متوسط القوة 

  مثال

 :زمنية معينةأحد الفنادق في نياية فترة  سجالت البيانات التالية أمكن الحصول عمييا من

 نزيل. 022عدد النزالء التقديري )المخطط( 
 دينار. 052 )المخططة( ية التقديريةاإلنفاقالقوة 

 .نزيل 0222عدد النزالء الفعمي 
  دينار. 002ية الفعمية لمنزيل اإلنفاقمتوسط القوة 

 المطموب: أحسب االنحراف الكمي إليرادات المبيعات.
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 الحل:
 ية المقدرة لمنزيل اإلنفاقالقوة × = عدد النزالء المقدر  إيرادات المبيعات المقدرة 

 دينار 022222      =       دينار     052 ×   نزيل   022=                              
 ية الفعمية لمنزيلاإلنفاقالقوة × إيرادات المبيعات الفعمية = عدد النزالء الفعمي 

 دينار 002222  =      دينار              002× نزيل    0222=                           
 انحراف إيرادات المبيعات الكمي ) اإلجمالي(

 دينار 002222إيرادات المبيعات الفعمية      
 دينار 022222إيرادات المبيعات المقدرة      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 دينار 02222    االنحراف اإلجمالي )الكمي(

 
 وىو انحراف في صالح الفندق

 الكمي( إلى نوعين ىما: ويتم تحميل ىذه االنحراف ) االنحراف

 انحراف عدد النزالء. -0
 ية.اإلنفاقانحراف القوة  -0

 وبدييي أن مجموع االنحرافين البد وأن يساوي مقدار االنحراف الكمي لممبيعات.
 المخطط( عدد النزالء -عدد النزالء الفعمي× ) ية الفعمية اإلنفاق= القوة  انحراف عدد النزالء
 دينار 00222( =  022 -0222×     )               002=                    

 
 ية المخططة(اإلنفاقالقوة  –ية الفعمية اإلنفاقالقوة × ) ية = عدد النزالء المخطط اإلنفاقانحراف القوة 

 دينار 00222 -( =  052 – 002× )               022=                       
 النيائية لتحميل أنواع االنحرافات عمى النحو التالي: النتيجةوتصبح 
 دينار انحراف عدد النزالء  00222        

 يةاإلنفاقدينار انحراف القوة   00222  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دينار االنحراف الكمي ) انحراف موجب( 02222       
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، وأن ىناك انحراف موجبًا ) بالزيادة( يمثل الزيادة في عدد النزالءويالحظ  من ىذا المثال أن ىناك 
 ية لمنزالء.اإلنفاقًا سالبًا )بالنقص( يمثل االنخفاض في القوة انحراف

واالستفادة من  أسباب الزيادة غير المتوقعة في عدد النزالءوبالتالي عمى إدارة الفندق التعرف عمى 
حاولة تنميتيا، وفي نفس الوقت البحث عن مسببات انخفاض القوة ىذه الزيادة في الفترة القادمة وم

ية انخفاض مستوى اإلنفاقعما كان مقدر ليا، فقد تكون بعض مسببات انخفاض القوة  ية لمنزالءاإلنفاق
 المقدم لمنزالء، انخفاض مستوى الخدمات المقدمة ليم. جودة أصناف الطعام أو الشراب

تعد من األمور الداخمة في نطاق رقابة وتحكم إدارة الفندق، وبالتالي فإن وبالتالي فإن ىذه المسببات 
عمييا اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الفورية الالزمة التي تضمن عدم تكرار حدوث تمك االنحرافات 

ية مرجعو ن يكون ذلك االنخفاض في القوة اإلنفاق، إال أنو من المحتمل أيضًا أخالل الفترات القادمة
تغيرات في الظروف واألحوال ، بسبب أخرى خارجة عن نطاق وتحكم إدارة الفندق مسببات

فإن األمر يستمزم تعديل التقديرات في الفترات القادمة  االقتصادية بصفة عامة، وحتى في ىذه الحالة
 حتى تتواكب مبالغ اإلنفاق الفعمية مع تمك المقدرة.

 مثال

 القمر في نياية فترة زمنية معينة: البيانات التالية مستخرجة من سجالت فندق
 عدد النزالء المقدر. 022
 دينار متوسط القوة اإلنفاقية المقدرة لمنزيل الواحد. 022
 عدد النزالء الفعمي. 052
 دينار متوسط القوة اإلنفاقية الفعمية لمنزيل الواحد. 002

 المطموب:
 المبيعات. إليراداتأحسب االنحراف الكمي  -0
 االنحراف الكمي لممبيعات إلى أنواعو المختمفة.حمل  -0
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 (0: المطموب )الحل
 متوسط القوة اإلنفاقية المقدرة×  إيرادات المبيعات المخططة = عدد النزالء المقدر

 دينار 02222=          022×                   022=                                
 متوسط القوة اإلنفاقية الفعمية× د النزالء الفعمي إيرادات المبيعات الفعمية =  عد

 دينار 02222=                     002×         052=                               
إيرادات المبيعات  -إيرادات المبيعات الفعمية الكمي إليرادات المبيعات في الفندق= االنحراف
 المخططة

  دينار 02222=         02222 – 02222=                                            
 وىو انحراف موجب في صالح الفندق.  

 (0المطموب )
 :تحميل االنحراف الكمي إليرادات المبيعات

 عدد النزالء المخطط( –عدد النزالء الفعمي × ) انحراف عدد النزالء = القوة اإلنفاقية الفعمية 
 دينار 00222( =  022 – 052× )            002=                        

 وىو انحراف موجب في صالح الفندق.   
 القوة اإلنفاقية المخططة(× القوة اإلنفاقية الفعمية × ) انحراف القوة اإلنفاقية = عدد النزالء المخطط 

 دينار 00222( =  022 – 002× )             022=                         
 وىو انحراف موجب في صالح الفندق.

 وتصبح النتيجة النيائية لتحميل أنواع االنحرافات عمى النحو التالي:
 دينار انحراف عدد النزالء 00222 
 دينار انحراف القوة اإلنفاقية 00222 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دينار انحراف المبيعات الكمي وىو انحراف موجب في صالح الفندق 02222 
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 مثال
 البيانات التالية مستخرجة من سجالت فندق اليرموك في نياية فترة زمنية معينة:

 عدد النزالء المقدر. 022
 دينار متوسط القوة اإلنفاقية المقدرة لمنزيل الواحد. 022
 عدد النزالء الفعمي. 522
 لمنزيل الواحد. الفعمية دينار متوسط القوة اإلنفاقية 02

 المطموب:
 إليرادات المبيعات. أحسب االنحراف الكمي -0
 حمل االنحراف الكمي لممبيعات إلى أنواعو المختمفة. -0

 (0الحل: المطموب )
 متوسط القوة اإلنفاقية المقدرة× = عدد النزالء المقدر  إيرادات المبيعات المخططة

 دينار 02222=               022×      022        =                            
 متوسط القوة اإلنفاقية الفعمية× إيرادات المبيعات الفعمية     =  عدد النزالء الفعمي 

 دينار 02222=             02×            522=                                  
 إيرادات المبيعات المخططة –يرادات المبيعات الفعمية يعات = إاالنحراف الكمي لممب

 دينار    02222 -=      02222  -      02222=                                   
 وىو انحراف سالب في غير صالح الفندق. 

 ( 0المطموب )
 (  عدد النزالء المخطط –عدد النزالء الفعمي × ) الفعمية  انحراف عدد النزالء = متوسط القوة اإلنفاقية

 دينار 0222 -( =  022 – 522× )                    02=                         
 وىو انحراف سالب في غير صالح الفندق.

 قية المخططة (القوة اإلنفا –القوة اإلنفاقية الفعمية × ) انحراف القوة اإلنفاقية = عدد النزالء المخطط 
 دينار 00222 -(      =  022 – 02× )           022=                           

 وىو انحراف سالب في غير صالح الفندق. 
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 وتصبح النتيجة النيائية كما يمي:

 دينار انحراف عدد النزالء.   0222 -
 دينار انحراف القوة اإلنفاقية. 00222 -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 دينار االنحراف الكمي لممبيعات وىو انحراف سالب في غير صالح الفندق. 02222 -

 ثانيًا: تحميل انحرافات تقديرات التكاليف:

األطعمة من الممكن أن يقسم الفندق عناصر تكاليفو إلى ثالثة أنواع من التكاليف، وىي تكاليف 
والمشروبات، وتكاليف المبيت، وتكاليف الخدمات الفندقية األخرى، وفيما يمي تحميل انحرافات كل 

 نوع من ىذه األنواع:

 تحميل انحرافات تكمفة األطعمة والمشروبات:

التقديرية لألطعمة والمشروبات يتم الوصول إلييا عن طريق حساب التكمفة التقديرية  الكميةالتكمفة 
ألي وجبة من الوجبات الثالث السابقة  التقديرية والتكمفةاإلفطار ووجبة الغذاء ووجبة العشاء، لوجبة 

يتم الوصول إلييا عن طريق ضرب التكمفة المعيارية لتمك الوجبة في عدد النزالء المتوقع تناوليم تمك 
 الوجبة.

 مثال

 التالية مستخرجة من سجالت أحد الفنادق في نياية فترة زمنية معينة: البيانات
 عدد النزالء التقديري     الوجبة                 التكمفة المعيارية ) المخططة(       

 نزيل 022دينار                          02اإلفطار                      
 نزيل 022ار                         دين 55الغذاء                        
 نزيل 002  دينار                         05العشاء                       

 فإن التكاليف التقديرية لألطعمة والمشروبات تكون عمى النحو التالي:
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 دينار 00222دينار  =  02× نزيل  022تقديرية لإلفطار=  تكمفة 
 دينار 00222دينار =  55× نزيل  022=  تكمفة تقديرية لمغذاء  

 دينار 00222دينار =  05× نزيل  002تكمفة تقديرية لمعشاء =   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 

 دينار 02222التكمفة التقديرية اإلجمالية لألطعمة والمشروبات      

 غت التكاليف الفعمية لألطعمة والمشروبات عمى النحو التالي:وقد بم

 الوجبة                               الكمفة الفعمية                   عدد النزالء الفعمي
 نزيل 522  دينار                      52                               اإلفطار

 نزيل 052دينار                        02                              الغذاء   
 نزيل 022                        دينار 02العشاء                                

 فإن التكاليف الفعمية لألطعمة والمشروبات تكون عمى النحو التالي:
 دينار 05222 =  دينار 52× نزيل  522تكمفة فعمية لإلفطار = 
 دينار 05222  = دينار 02× نزيل  052تكمفة فعمية لمغذاء   = 

 دينار 00222 =  دينار 02× نزيل  022=  تكمفة فعمية لمعشاء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

 دينار 00222شروبات     التكمفة الفعمية اإلجمالية لألطعمة والم

وعمى مستوى كل وجبة من الوجبات يجري تحميل انحرافات تكاليفيا إلى نوعين من االنحرافات ىما: 
 ، وعمى النحو التالي:انحراف عدد الوجبات، وانحراف تكمفة الوجبات
 عدد الوجبات التقديرية ( –عدد الوجبات الفعمية × ) انحراف عدد الوجبات = التكمفة الفعمية لموجبة 

 (التكمفة التقديرية لموجبة –) التكمفة الفعمية لموجبة ×الوجبات = عدد الوجبات المخططةانحراف تكمفة 
 ولو طبقنا المثال السابق عمى وجبة الغذاء يكون الحل كاآلتي:

 التكمفة الفعمية لموجبة×  التكمفة الفعمية لوجبة الغذاء = عدد النزالء الفعمي 
 دينار 05222دينار   =  02 ×  نزيل   052      =                            
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 التكمفة التقديرية لموجبة× عدد النزالء المقدر التكمفة التقديرية لوجبة الغذاء = 
 دينار 00222دينار      =  55× نزيل       022=                               

 التكمفة التقديرية لوجبة الغذاء –االنحراف الكمي لتكمفة وجبة الغذاء = التكمفة الفعمية لوجبة الغذاء 
 دينار 0222=  00222  –    05222=                                                

 التقديرية. وىو انحراف في غير صالح الفندق حيث زادت التكاليف الفعمية عن التكاليف المخططة أو
 ويمكن تحميل االنحراف الكمي لوجبة الغذاء كما يمي:

 عدد الوجبات المخططة( –عدد الوجبات الفعمية × ) التكمفة الفعمية لموجبة انحراف عدد الوجبات = 
 دينار 0222 -( =   022 -  052×  )             02=                            

) انخفاض عدد األفراد  ندق وذلك النخفاض عدد الوجبات الفعميةانحراف سالب في غير صالح الف
 .الذين تناولوا طعام الغذاء في الفندق عن العدد المقدر أو المخطط(

  التكمفة التقديرية لموجبة(× التكمفة الفعمية لمموجبة) ×الوجبات = عدد الوجبات المخطط  انحراف تكمفة
 دينار 0222 ( = 55 – 02× )               022=                          

وىذا االنحراف وأن كان جبريًا موجبًا، إال أن ىذا االنحراف تكاليفيًا ىو انحراف في غير صالح 
 الفندق حيث زادت التكاليف الفعمية لوجبة الغذاء عن التكاليف المقدرة أو المخططة.

 :يمي كما النيائية النتيجة وتصبح 
 عدد الوجبات. دينار انحراف 0222 -

 دينار انحراف تكمفة الوجبات. 0222
 ـــــــــــــــــــــــــــ
 االنحراف الكمي وىو انحراف في غير صالح الفندق. دينار 0222

ويالحظ أن انحراف عدد الوجبات يستمزم أن تقوم إدارة الفندق بإعادة فحص أنواع الطعام المقدم  
 ا وجودتيا وأسعارىا.لمنزالء من حيث تشكيمتي

انحراف تكمفة الوجبات بالزيادة عما ىو مخطط ليا يستمزم أن تقوم إدارة الفندق بإعادة فحص  اأم
أنظمة العمل بالمطابخ والبحث عن أسباب تمك الزيادة عمى مستوى كل عنصر واتخاذ اإلجراءات 

 الكفيمة بمنع تكرار ىذه االنحرافات مستقباًل. 
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 مثال
التالية مستخرجة من سجالت أحد الفنادق عن عدد الوجبات المقدرة ) العشاء( والتكمفة البيانات 

 المعيارية لموجبة الواحدة:
 وجبة  عدد الوجبات المخططة.  0222

 دينار التكمفة المعيارية لموجبة الواحدة. 02
 .التي قدمت فعالً  وجبة  عدد الوجبات  0022

 الواحدة.دينار التكمفة الفعمية لموجبة  00
 المطموب:

 أحسب االنحراف الكمي لتكاليف األطعمة والمشروبات ) في وجبة العشاء(. -0
 حمل االنحراف الكمي إلى أنواعو المختمفة. -0

 :الحل
 (0المطموب )

 التكمفة الفعمية لموجبة × لألطعمة والمشروبات =  عدد الوجبات الفعمية  التكمفة الفعمية
 دينار 05022=  00×  0022=                                                 

 التكمفة المخططة لموجبة× التكمفة المخططة لألطعمة والمشروبات = عدد الوجبات المخططة 
 دينار 02222=  02×  0222          =                                           

 التكمفة المخططة –= التكمفة الفعمية  االنحراف الكمي لموجبات
  دينار االنحراف الكمي 5022=  02222 – 05022=                         

 ( 0المطموب )
 عدد الوجبات المخططة( –عدد الوجبات الفعمية × ) انحراف عدد الوجبات = التكمفة الفعمية لموجبة 

 دينار 0022( =  0222 - 0022× )        00=                                
 وىو انحراف في صالح الفندق وذلك لزيادة الوجبات الفعمية عن ما ىو مخطط.

  التكمفة المخططة لموجبة( –التكمفة الفعمية لموجبة ×)انحراف تكمفة الوجبات = عدد الوجبات المخطط 
 دينار االنحراف 0222 -( =  02  –  00× )        0222          =                      
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في صالح الفندق عمى اعتبار أن التكمفة الفعمية لموجبات وىو انحراف وأن كان جبريًا سالب إال أنو 
 ىي أقل من التكمفة المخططة.

 ويكون التحميل النيائي لالنحراف الكمي كما يمي
 دينار انحراف عدد الوجبات.  0022       
 دينار انحراف تكمفة الوجبات.  0222 -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وىو انحراف في صالح الفندق.دينار االنحراف الكمي  5022    

 
 تحميل انحرافات تكمفة المبيت والخدمات الفندقية األخرى:

الخدمات الفندقية األخرى في فكرتيا عن تحميل  تحميل انحرافات تكمفة المبيت أو تكمفة ختمفال ي
 .انحرافات تكمفة األطعمة والمشروبات

 ويمكن تحميل االنحراف الكمي لتكمفة المبيت كما يمي:
 عدد النزالء المخطط( –عدد النزالء الفعمي × ) انحراف عدد النزالء =  التكمفة الفعمية لإلقامة 
 التكمفة المخططة لإلقامة( –التكمفة الفعمية لإلقامة × ) انحراف تكمفة اإلقامة = عدد النزالء المخطط 

 ويتم تحميل االنحراف الكمي لمخدمات الفندقية األخرى كما يمي:
عدد  –عدد الخدمات الفعمية × )  عدد ) أو معدل( الخدمة = التكمفة الفعمية لمخدمةانحراف 

 الخدمات المخططة(
التكمفة المخططة  –التكمفة الفعمية لمخدمة × ) انحراف تكمفة الخدمة = عدد الخدمات المخططة 

 لمخدمة (
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 مثال

 :النحو التالي عمىكانت  وأسعار اإلقامة لمدة ليمة واحدة الطاقة االستيعابية القصوى ألحد الفنادق 
 دينار التكمفة الفعمية لإلقامة لميمة واحدة. 022
 عدد النزالء الفعمي. 022
 دينار التكمفة التقديرية لإلقامة لميمة واحدة. 002
 عدد النزالء المقدر. 002

 المطموب:
 أحسب االنحراف الكمي لإلقامة ) المبيت(. -0
 حمل االنحراف الكمي إلى أنواعو. -0
 : الحل 

 (0المطموب )
 التكمفة الفعمية لإلقامة× عدد النزالء الفعمي  فعمية لإلقامة =التكمفة ال

 دينار 02222دينار =  022×  022=                      
 التكمفة المخططة لإلقامة× التكمفة المخططة لإلقامة = عدد النزالء المخطط 

 دينار 00022=  002×  002=                         
 التكمفة المخططة لإلقامة –االنحراف الكمي لإلقامة ) المبيت( = التكمفة الفعمية لإلقامة 

 دينار  0022 -=  00022 – 02222 =                                 
التكمفة الفعمية لإلقامة عما ىو  النخفاض صالح الفندق االنحراف وأن كان جبريًا سالب لكنو في وىذا

 مخطط. 
 (0المطموب )

 عدد النزالء المخطط ( –عدد النزالء الفعمي × ) = التكمفة الفعمية لإلقامة  انحراف عدد النزالء
                        =022           (  ×022 – 002  = )0222 

 مخطط ما ىو  عدد النزالء الفعمي عن  الرتفاعصالح الفندق  حراف فيناال وىذا 
 التكمفة المخططة لإلقامة( –التكمفة الفعمية لإلقامة × ) انحراف تكمفة اإلقامة = عدد النزالء المخطط 
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 دينار 5022 -( =  002 – 022× )           002=                           
 التكاليف الفعمية عن المخطط النخفاض صالح الفندق لكنو في سالبوأن كان جبريًا  نحرافاال وىذا

 :ويكون التحميل النيائي لالنحراف الكمي كما يمي 
 .دينار انحراف عدد النزالء 0222

 .تكمفة اإلقامة دينار انحراف   5022 -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  لتكمفة اإلقامةدينار االنحراف الكمي  0022 -     
 

 مثال
 ) الغسيل والكي( عن عدد الخدمات المقدرةالبيانات التالية مستخرجة من سجالت أحد الفنادق 

 :والتكمفة المعيارية لمخدمة
 .لخدمة ) الغسيل والكي(دينار التكمفة الفعمية  022
 عدد الخدمات الفعمية ) لمغسيل والكي(. 02

 دينار التكمفة المقدرة لخدمة ) الغسيل والكي(. 052
 عدد الخدمات المقدرة ) لمغسيل والكي(. 00

 المطموب:
 أحسب االنحراف الكمي لخدمات الغسيل والكي. -0
 حمل االنحراف الكمي إلى أنواعو المختمفة. -0

 الحل:
 (0المطموب )

 التكمفة الفعمية لمخدمة× =  عدد الخدمات الفعمية    التكمفة الفعمية لخدمة الغسيل والكي
 دينار 00222=  022 × 02             =                                       

 التكمفة المخططة لمخدمة× التكمفة المخططة لخدمة الغسيل والكي = عدد الخدمات المخططة 
 دينار 05022 = 052×  00=                                                 
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التكمفة المخططة  –ل والكي = التكمفة الفعمية لخدمة الغسيل والكي االنحراف الكمي لخدمة الغسي
 لخدمة الغسيل والكي

 دينار 022=  05022 – 00222=                                           
التكمفة الفعمية عن التكاليف  الرتفاعصالح الفندق  غير في لكنو موجبوأن كان جبريًا  نحرافاال وىذا

 .المخططة
 (0المطمب )

 عدد الخدمات المقدرة ( –) عدد الخدمات الفعمية  ×انحراف عدد  الخدمات = التكمفة الفعمية لمخدمة 
 دينار 0022 -  ( =  00 – 02 × ) 022      =                       

الخدمات عدد عدد الخدمات الفعمية عن  النخفاضصالح الفندق  في غيرسالب  وىو انحراف 
 المقدرة.

التكمفة المخططة  –التكمفة الفعمية لمخدمة × ) انحراف تكمفة الخدمة = عدد الخدمات المخططة 
 لمخدمة (
 دينار 0022 ( =  052 – 022× )  00       =                       

التكمفة الفعمية عن ما ىو  الرتفاعصالح الفندق  غير لكنو في موجبوىذا االنحراف وأن كان  جبريًا  
 مخطط.

 ويكون التحميل النيائي لالنحراف الكمي كما يمي:
 دينار انحراف عدد النزالء. 0022 -

 .الخدمةانحراف تكمفة  دينار 0022
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 الخدماتدينار االنحراف الكمي لتكمفة    022    

 
 
 
 
 


