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  التكالیف المعیاریة
  

  
  :ماھیة التكالیف المعیاریة : أوال

تعددت تعریفات التكالیف المعیاریة نتیجة تباین و اختالف وجھات نظر الباحثین في تحدید الظروف 
  :ومن أھم ھذه التعریفات ،والمتغیرات التي یحدد المعیار في ضوئھا  

باالعتماد على معاییر إداریة تتعلق بالتشغیل الكفء التكالیف المعیاریة تمثل تكالیف محدده مقدما "  . أ
و المصروفات الضروریة المرتبطة بھ ویتم استخدامھا كأساس لتحدید األسعار والرقابة على 

   ٠ "التكالیف بتحلیل االنحرافات
تتمثل التكالیف المعیاریة في تقدیرات محدده مقدما سواء لتكلفة واحده منفردة أو لعدد من وحدات "  . ب

   ٠ "نتاج أو الخدمات بغرض االعتماد علیھا كمقیاس تقارن بھا التكالیف الفعلیة لألداءاإل
  

 ثانیا: أنواع المعاییر :
ول مفھوم الطاقة اعند دراسة المعاییر  المتاحة في مجال نظام التكالیف المعیاریة  یتطلب األمر تن

:المستخدمة والتي یمكن ذكرھا بإیجاز فیما یلي   
صو  . أ ة الق ا یمك :ىالطاق صى م ل أق ة نتمث سبان أی ي الح ذ ف تفادة دون األخ ن اس ل أداؤه م  ألص

  ٠لك األعطال متوقعھ أم غیر متوقعھأعطال سواء كانت ت
ة   . ب ة المتاح تفادة أو خدم: الطاق ن اس ل أداؤه م ن ألص ا یمك دد م تھوتح د اس ادل  بع ا یع بعاد م

 ٠األعطال المتوقعة 
 األعطال  أو خدمھ بعد استبعادصل أداؤه من استفادة ما یمكن ألىوتحدد أقص: الطاقة الفعلیة   . ت

           ٠               المتوقعة واألعطال غیر المتوقعة 
 أحكام إعداد المعاییر:
:من المعاییر  على عدة أنواع –بناء على المفاھیم السابقة للطاقة  –یمكن تقسیم المعاییر   

  :المعاییر المثالیة   . أ
            ظروف للتشغیل دون مراعاة ألیة ل التكالیف المقدرة في ضوء أفضل أو أمث وتتمثل في            

              للفقد والتلف و الضیاع واألعطال وتتمیز تلك المعاییر بالثبات حیث یمكن مسموحات              
          یھا إعدادھا بناء على إال أنھ یؤخذ عل،  علیھاتاستخدامھا لفترة طویلة دون إجراء تعدیال             

٠ أسس نظریھ غیر قابلھ للتطبیق العملي أصال               
  : العادیة رالمعایی  . ب

رات           سبانھا فت ي ح ذ ف ي تأخ شأة والت ة للمن ة العادی ى الطاق اء عل درة بن الیف المق ي التك ل ف                                   وتتمث
ل متوسط األداء  اییر تمث ك المع ار أن تل الركود وفترات الرواج التي تمر بالمنشأة ولھذا یمكن اعتب

ي  ي ال  الفعل شأة ف ي للمن ك ،ماض م ذل ا رغ املین إال أنھ ن الع ا م ا وقبولھ سھولة تحققھ ز ب وتتمی
ا ال تمث یصعب االعتماد  ي الماضي لعلیھا حیث إنھ ا حدث ف ل متوسط لم ا تمث ع الحال وإنم  واق

  . معیار صحیح صیاغةفقط وال تكفي ل
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  :المعاییر الفعلیة المتوقعة  . ت
ة وتعبر عن التكالیف المحددة على أساس            ي ظل الظروف العادی  مستوى النشاط المتوقع مستقبال وف

ذا ،للتشغیل من جھة والظروف االقتصادیة العادیة بدون أي تقلبات من جھة أخرى ویعتمد أعداد ھ
ستقبلیة  ات الم دال بالتوقیع ي مع ي الماض ط األداء ف ى متوس ا عل اییر أساس ن المع وع م ذ ،الن ویأخ

   ٠ علي في المدى القصیر األجلعلیھا أنھا قد ال تعكس األداء الف
 : العملیة أو الواقعیة رالمعایی  . ث

سبان مسموحات ىوتمثل التكالیف التق            د   یعتمد في تحدیدھا على مفھوم الطاقة التي تأخذ في الح الفق
ي روھى أفضل أنواع المعایی،والضیاع واألعطال التي ال یمكن تجنبھا  ا ف دى إحكامھ ث م   من حی

  ٠ داء مما یؤدى إلى انتشار استخدامھا بین المنشآت المختلفةتقییم األ
   

 ٢. أسالیب إعداد المعاییر :
  :أسلوب المعاییر المفروضة   -  أ

 ویعتمد على المفھوم التقلیدي لنظام الرقابة داخل المنشآت على أساس إعداد المعاییر بواسطة          
  ن واجب التنفیذ دون الحاجة للرجوع إلي العاملیالمستویات اإلداریة العلیا في المنشأة وبشكل قاطع

وتتسم المعاییر ، بالمنشأة الذین یقع علیھم عبء التنفیذ واإللزام بالمعاییر الموضوعة والمفروضة 
المفروضة من المستویات اإلداریة العلیا للمستویات التنفیذیة في الھیكل التنظیمي أنھا تحد من الصعوبة 

 وتوصیلھا إلي تلك المستویات ومن ثم یدرك العاملون أھمیھ األعمال التي في تحدید أھداف المنشأ
.ینفذونھا لتحقیق ھذه األھداف  

 ب -  أسلوب المعاییر بالمشاركة :
 یقصد بھذا األسلوب مشاركة العامل في إعداد المعاییر على أساس أن مشاركة العامل في إعداد      

.ھ ملتزما بھا ومن ثم تكون الدافع إلظھار كفاءتھ في اإلنتاجالمعاییر التي تحقق أھداف المنشأة تجعل  
ومما ال شك فیھ أن تدفق البیانات من أسفل إلي أعلى خالل الھیكل التنظیمي للمنشأة یوضح ویبین مساھمة 

مما قد یترتب علیھ توافق أھداف المنشأة والعاملین خاصة إذا توافقت الخطة ،العاملین في إعداد المعاییر
ویتوقف نجاح ھذا األسلوب لیس فقط على أساس التدفق ،ئیة مع المقترحات التي سبق للعاملین التقدم بھاالنھا

المتبادل للمعلومات والخطط بین المستویات العلیا والتنفیذیة من الھیكل التنظیمي وإنما یتوقف على مبررات 
.لمنشأة األخذ أو عدم  األخذ بمقترحات العاملین وربطھا بالخطة النھائیة ل  

 ج – أسلوب المعاییر المرتبطة بحوافز مالیة :
یعتمد أسلوب المعاییر المرتبطة بحوافز مالیة على ربط أجور العاملین وحوافزھم كاملة بتحقیق المعاییر 
الموضوعة ویستخدم ھذا األسلوب في ضمان استمرار التزام العامل بقبول وتحقیق أھداف المنشأة ویمثل 

 ھذه المعاییر ویعتبر قبول قه ضمنیھ أو علنیة من العاملین بالوحدة في العمل على تحقیھذا االلتزام صور
العاملین لطریقة ربط أجره بالمعیار المحدد مقدما إشارة صریحة و  واضحة لقبول المعیار كھدف لھ ومن 

.ملین بالمنشأةثم یجمع ھذا األسلوب بین المشاركة في إعداد المعاییر و االلتزام بھا كھدف رئیسي للعا  
 ٣-  دوریة تعدیل المعاییر :

یستلزم إعداد المعاییر ومؤشرات دراستھا على فترات دوریھ حتى یمكن تعدیلھا بما یتالءم والظروف 
الجدیدة التي قد تنشأ والتي لم تؤخذ في االعتبار عند إعدادھا أو تعدیلھا نتیجة تحلیل أسباب االنحرافات وقد 

: ترشید المعاییر ویمكن التمییز بین نوعین من المعاییر یتطلب التصحیح تعدیل أو  
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 أ – معاییر أساسیھ :
وتتمثل في المعاییر التي تبقى لفترة طویلة دون تغییر أو تعدیل وتساعد في إجراء المقارنات بین الفترات 

ا إال على فترات دیلھالمختلفة وفي التخطیط طویل األجل أال إنھا قد ال تعبر عن الظروف الجاریة وال یتم تع
  ٠طویلة نسبیا 

 ب – معاییر جاریھ :
تتمثل في المعاییر التي تعد لفترات قصیرة نسبیا وتبین الظروف الجاریة للتشغیل وال یتم تعدیلھا إال إذا 

 ومن ثم تعبر ھذه المعاییر عما یجب أن فتغیرت تلك الظروف وربما قد ینتج من تحلیل أسباب االنحرا
ء والحكم على  الجاري في الفترات القصیرة حیث یمكن االعتماد علیھا في تقسیم األدایكون علیھ النشاط
  ٠الكفایة في اإلنتاج 

 
 ثالثا:أھداف نظم التكالیف المعیاریة : 

  المساعدة في حسن اتخاذ القرارات وخاصة قرار تسعیر المنتجات. ١
  التخطیطیةت المساعدة في إعداد الموازنا. ٢     
لمساعدة في الرقابة وتقییم األداء ا. ٣       
                        ٠ وتقویم المخزون ت بغرض قیاس الربح المساعدة في تتبع التكلفة على المنتجا. ٤     
٠  المساعدة في توفیر أداة لتحفیز العاملین لتحقیق المستھدف. ٥       

 
 رابعا : مراحل إعداد المعاییر :

  ٠ یار وصیاغتھتكوین لجنة ألعداد المع )١
٠ االعتماد على الخبرة الماضیة) ٢       
٠ تتبع مراحل تحقق القیمة) ٣       
٠ التنبؤ بالظروف المتوقعة) ٤       
٠ تجربة المعیار الحالي ) ٥       

 
 خامسا : مقومات نظام التكالیف المعیاریة :

٠  المالئمة أو المناسبة–أ   
٠  االعتماد أو الوثوق في المعیار–ب   
٠  الموضوعیة والخلو من التحیز–ج   
٠  الثبات واالستمرار في استخدام المعاییر–د   
٠  الشمول–ه   
٠  المرونة–و   
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 سادسا :صیاغة معاییر التكلفة :

 أ – طرق تعتمد على البیانات التاریخیة :
من الضروري استبعاد تعتمد ھذه الطرق على البیانات الفعلیة التي توفرھا الدفاتر والسجالت المحاسبیة و

كما یجب مراعاة ضرورة انتماء بیانات ، بیانات التكلفة الشاذ التي حدثت نتیجة لظروف غیر طبیعیة 
 وكذلك ضرورة توافر عدد من مشاھدات  التكلفة المرتبط بھا لنفس الفترة التكالیفیةالتكلفة ومحرك أو مسبب

. تعدیل البیانات التاریخیة لتالئم توقعات المستقبلالتكلفة ومحرك أو مسبب التكلفة المرتبط بھا وضرورة  
  : البیانیة لصیاغة معاییر التكلفة الطریقة - ١

تعتمد ھذه الطریقة في صیاغتھا لمعاییر التكلفة على التمثیل البیاني لبیانات التكلفة التاریخیة ویمكن 
 عرض إجراءات ھذه الطریقة كما یلي :

٠  تحدید محرك التكلفة*  
٠ یانات التاریخیة عن كل بند تجمیع الب*  
٠  التمثیل البیاني لبیانات التكلفة التاریخیة*  
٠  محاولة توفیق خط مستقیم یتوسط النقاط التي یشتمل علیھا الفراغ البیاني*  
         استكمال الخط المستقیم لیقطع المحور الرأسي حیث تمثل نقطة التقاء الخط الموفق مع المحور *
٠ الشق الثابت في التكلفة المراد معایرتھاالرأسي یمثل      

  ٠ تتمیز ھذه الطریقة بالسھولة وعدم الحاجة إلي عملیات حسابیة كثیرة - 
ویعاب علیھا عدم الدقة في توفیق الخط المستقیم و كذلك اختالف میل الخط المستقیم من شخص  - 

 ٠ ألخر
 ٢ – طریقة أعلى وأدنى مستوى نشاط لصیغة معاییر التكلفة :

د ھذه الطریقة على تحدید الفترة المحاسبیة التي تحقق فیھا أعلى مستوى نشاط وقیاس بند التكلفة تعتم
المراد معایرتھ خالل ھذه الفترة وكذلك تحدید الفترة المحاسبیة التي تحقق فیھا أدنى مستوى نشاط 

:یقة فیما یلي ویمكن إیجاز إجراءات ھذه الطر،  وقیاس قیمة بند التكلفة خالل ھذه الفترة أیضا   
  تحدید محرك التكلفة المؤثر في التكلفة المراد معایرتھا*
  تجمیع البیانات التاریخیة عن كل من التكلفة المراد معایرتھا*
     تحدید أعلى مستوى نشاط والتكلفة المرتبطة بھذا المستوى من النشاط وكذلك تحدید أدنى مستوى *
٠ ستوى بھذا المةنشاط والتكلفة المرتبط      
   إیجاد الفرق بین التكلفة المراد معایرتھا عند أعلى مستوى نشاط وبین ھذه التكلفة عند أدنى مستوى *
    نشاط وكذلك الفرق بین أعلى مستوى نشاط وبین أدنى مستوى نشاط وذلك إلیجاد التكلفة المتغیرة    
٠ للوحدة الواحدة في بند التكلفة المراد معایرتھا     
٠   الشق الثابت عن طریق التعویض في معادلة الخط المستقیم عند أي مستوى نشاط إیجاد*  

تتمیز ھذه الطریقة بسھولة الفصل بین الشق المتغیر والشق الثابت في التكلفة المراد معایرتھا  وقلة  - 
  ٠العملیات الحسابیة 

 ٠ي نتائج غیر دقیقةویعاب على ھذه الطریقة اعتمادھا على مستویین فقط مما قد یسبب التوصل إل - 
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 ٣ – طریقة االنحدار في صیاغة معاییر التكلفة :
تعتمد طریقة االنحدار على أسلوب تحلیل االنحدار اإلحصائي القائم على طریقة المربعات الصغرى 
ویتمیز أسلوب االنحدار البسیط بإمكانیة تضمین أسلوب االنحدار المتعدد ألكبر عدد من المتغیرات 

، لمؤثرة في بند التكلفة المراد معایرتھا مما یؤدى إلي التوصل لمعاییر أكثر واقعیةالمفسرة أو ا  
 

 ویمكن عرض إجراءات معایرة بند التكلفة وفقا ألسلوب تحلیل االنحدار كما یلي :
  ٠  تحدید محرك التكلفة*
٠ المراد معایرتھا تجمیع البیانات التاریخیة عن كل من التكلفة المراد معایرتھا وعن محرك التكلفة *  
            ٠  استبعاد البیانات غیر المنطقیة*
       *  ٠ إیجاد التكلفة المتغیرة للوحدة 
  ٠ إیجاد الشق الثابت في التكلفة*

وتتمیز ھذه الطریقة بالبعد عن التقدیر الشخصي و استخدام الحاسب اآللي في أجراء العملیات  - 
  ٠ الحسابیة

أن البیانات التاریخیة قد یحتوى على بعض نواحي اإلسراف أو الضیاع ویعاب على ھذه الطریقة  - 
 ٠ وتجاھل الظروف المتوقعة  طول زمن صیاغة المعاییر نتیجة كثرة العملیات المحاسبیة

 ب – طرق ال تعتمد على البیانات التاریخیة :
 من خاللھا إعداد معاییر غالبا ما تستخدم ھذه الطرق في حالة عدم توافر البیانات التاریخیة التي یمكن

حتوى على بعض أوجھ عدم الكفاءةالتكلفة وتستخدم ھذه الطرق أیضا حالة ما إذا كان األداء الماضي ی  
   :الطریقة الھندسیة لصیاغة المعاییر - ١

واستخدام ، تستمد ھذه الطریقة جذورھا من دراسات حركة اإلدارة العلمیة في مطلع القرن العشرین
في المعایرة ال یتوقف عند تحدید معاییر التكلفة الصناعیة إال انھ یمتد لیشمل وضع الطریقة الھندسیة 

 أو التسویقیة وكذلك تكالیف بعض األنشطة اإلداریة والتمویلیة كلفة بعض األنشطة البیعیةمعاییر ت
وبصفة عامھ تفضل الطریقة الھندسیة في المعایرة في حالة وضوح العالقات المادیة بین مدخالت 

:لنشاط ومخرجاتھ وإجراءات معایرة بند التكلفة وفقا للطریقة الھندسیة ھي ا  
٠ تحدید األنشطة أو العملیات الالزمة إلنتاج الوحدة الواحدة*   
دراسة تصمیم المنتج بھدف التحدید الواضح لألنشطة أو العملیات الالزمة إلنتاج الوحدة الواحدة * 

٠ نفدة في أداء ھذه األنشطة أو العملیاتبھدف تحدید الموارد االقتصادیة المست  
ترجمة الموارد االقتصادیة الالزمة والضروریة إلنتاج الوحدة الواحدة إلي تكلفة عن طریق ترجیح * 

٠ كمیة الموارد أالقتصادیھ بمعدل التكلفة المعیاري للمورد االقتصادي الواجب االستخدام  
وضوعیھ وخاصة عند تقدیر المسموحات الحتمیة تتمیز الطریقة الھندسیة بالحصول على معاییر م - 

وانخفاض درجة احتمال أن یتضمن معیار التكلفة أي من نواحي اإلسراف أو الضیاع غیر الحتمي 
  ٠أو غیر المسموح بھ 

 التكلفة وعدم مناسبتھا ویعاب على الطریقة الھندسیة في المعاییر ارتفاع تكلفة الحصول على معاییر - 
  لحالة انخفاض نسبة التكلفة المباشرة إلي إجمالي التكلفة للنشاط أو العملیة كما ال تالئم الطریقة

  ٠ الھندسیة صیاغة معاییر تكلفة البنود غیر المباشرة
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 ٢ – الطریقة المعملیة أو التجریبیة لصیاغة معاییر التكلفة :
 إما داخل االتجریبیة في المعایرة على أساس إنتاج محل معایرة تكلفة متقوم ھذه الطریقة المعملیة أو 

الوحدات أو المراكز اإلنتاجیة المنتشرة بالمنشأة وإما أدائھا في واحد من المراكز أو الوحدات الخاصة 
وغالبا ما یتم إجراء التجربة أكثر من مرة، بالقیاس والمعایرة   

معاییر وإمكانیة تحققھا واألخذ في االعتبار ظروف المنشأة و تتمیز الطریقة المعملیة بموضوعیة ال - 
إمكانیاتھا وخاصة في حالة إجراء التجربة داخل المنشأة كما تتمیز التجربة المعملیة بإنتاج معاییر 

   ٠ بدرجة عالیة الدقة نظرا للتحدید السلیم لكمیات الفقد والضیاع المسموح بھ أو الحتمي
لیة صعوبة تجربة بعض بنود التكالیف الصناعیة غیر المباشرة مثل المیاه ویعاب على الطریقة المعم - 

واإلنارة وكذلك ارتفاع تكلفة الحصول على معاییر التكلفة وعدم مراعاة ظروف المشاة في حالة 
 ٠إجراء التجربة المعملیة في المراكز الفنیة المتخصصة 

 سابعا: اعداد معاییر عناصر التكالیف :
یر التكلفة بإتباع إجراءات فنیھ وھندسیة حتى تصبح معاییر مقبولة تتخذ كأساس للقیاس یتم إعداد معای

بھدف الرقابة ویتم إعداد المعاییر بتعاون جمیع المسئولین في المنشأة وخاصة الفنیین بھا حیث یتوفر 
متھ في ومحاسب التكالیف لمساھ،لدیھم المعرفة في مجال العمل واإلنتاج والمواصفات والمستلزمات 

و المشرفون في المنشأة إلدراكھم مدى كفاءة العاملین ومھارتھم وتقدیم ،توفیر بیانات التكالیف الالزمة 
البیانات األولیة التي تعتبر تحت الفحص والتعدیل بعد الدراسة وتمكن التجارب المعملیة من تحدید 

اشرة وكمیة الوقت المباشر وبعض األداء الممكن التوصل إلیھ لكل من المستخدم من كمیة المواد المب
 عناصر التكالیف الصناعیة

 أ -  إعداد معیار تكلفة عنصر المواد المباشرة :
  وتمثل المواد المباشرة احد العناصر الرئیسیة في اإلنتاج حیث یتم تشكیلھا وإنتاجھا لتصبح المنتج 

ر تكلفة المواد المباشرة لتضمن النھائي المعد للبیع بھدف تحقیق الربح ویجب االھتمام بتحدید معایی
.اإلدارة تخفیض الضیاع العادي إلي اقل حد ممكن ومن ثم زیادة الكفایة اإلنتاجیة بتخفیض تكلفة المواد  

: ویتطلب إعداد معیار تكلفة عنصر المواد المباشرة تحدید العوامل التالیة   
 ١ – المواصفات الفنیة و الھندسیة للمواد الالزمة إلنتاج الوحدة :

یجب توصیف المادة قبل تحدید كمیة المادة المطلوبة للوحدة حیث أن أي مادة لھا عدة مواصفات  
ویتطلب األمر ، ویحتاج إنتاج الوحدة إلي قدر محدد معلوم من كل نوع من المواد بمواصفات محددة 

:لتحدید المواصفات التفصیلیة دراسة تحلیلیة لكل من   
  ٠ اجھ ودرجة جودتھ المطلوبة النھائي المطلوب إنتجالمنت - 
 تحدید المراحل اإلنتاجیة التي یمر بھا المنتج وما تتطلبھ كل مرحلة من مواد ونوعھا ومواصفتھا  - 
 ٠ التسھیالت اإلنتاجیة المتاحة في المنشأة من قوى بشریة ومادیة - 
  ٠ مدى تنوع أصناف المواد المتاحة في السوق المحلى - 
ي باألسعار المالئمة التي تتفق مع المواصفات المرتبطة بالمواد التي مدى إمكانیة بیع المنتج النھائ - 

 ٠ یشتمل علیھا المنتج
 ومن ثم أسعار البیع و ةاثر الزیادة في درجة تحمل وجودة مواصفات المادة على أسعار التكلف - 

 ٠ بالتالي على حجم المبیعات واألرباح
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التشریعات القانونیة المعمول بھا لحمایة مراعاة المواصفات التي تتطلبھا الجھات الحكومیة أو  - 
 ٠ المستھلك أو المنتج

 ٢ – معیار كمیة المواد المباشرة الالزمة لوحدة المنتج :
بعد تحدید المواصفات الالزمة للمادة یتطلب األمر تحدید الكمیة التي تستخدم إلتمام تصنیع وحدة المنتج 

 عند تحدید معیار الكمیة للمواد المستخدمة في ویوجد عدد من األسس التي یجب أخذھا في االعتبار
: إنتاج وحدة المنتج  

  یتم تحدید الكمیة من المادة التي تستخدم في وحدة المنتج في ضوء المواصفات المحددة للمواد - 
 یجب أن یؤخذ في الحسبان نوع التسھیالت اآللیة والبشریة - 
 مراعاة أي اعتبارات فنیة أو قانونیةتحدید كمیة تشكیلة المواد التي تدخل في وحدة المنتج مع  - 
  یجب األخذ في االعتبار التلف والضیاع العادي الالزم حدوثھ خالل اإلنتاج - 

 تستخدم البیانات الماضیة الفعلیة لتحدید متوسط استھالك المادة بما في ذلك نسبة الضیاع العادي  - 
 ٣ – معیار سعر المواد لوحدة المنتج :

 تنبؤ بأسعار المواد الجاریة خالل فترة الموازنة وھو ما یخضع إعداد یستلزم تحدید معیار السعر
:كذلك یجب مراعاة االعتبارات اآلتیة، لظروف خارجة عن نطاق إدارة المنشأة  

 إلي النفقات األخرى مثل ةیجب أن تتضمن تكلفة المواد ثمن الشراء من واقع الفاتورة باإلضاف - 
  ٠ العمولة و النولون  والتأمین

 ٠ثمن الشراء بعد استبعاد الخصم التجاري وخصم الكمیة مع عدم استبعاد خصم تعجیل السدادیحدد  - 
تتمثل اإلدارات التي تختص بإعداد معیار السعر للمواد في إدارة التكالیف وإدارة المشتریات وإدارة  - 

 ٠الموازنة 
عا لطریقة التسعیر یتمثل معیار السعر للمادة في السعر الذي سیتم بھ صرف المواد لالستخدام تب - 

 ٠ المتبعة
 ٤ – بطاقة معیار تكلفة المواد :

یختص محاسب التكالیف باستیفاء بطاقات معاییر تكلفة عنصر المواد متى تم تحدید معیار الكمیة 
 ومعیار السعر

وتشتمل بطاقة معیار تكلفة عنصر المواد على البیانات التفصیلیة بمكونات معیار تكلفة عنصر 
مة إلنتاج كل وحدة من وحدات اإلنتاج المواد الالز  

، ویمكن من واقع تلك البطاقة إعداد خطة التكالیف المعیاریة لمجموعة من المنتجات المتجانسة 
.والكمیات الالزمة من المخازن عند بدء اإلنتاج ،  المعیاریة فوقائمة التكالی  

 ب – إعداد معیار األجور المباشرة :
،  الضروري والھام من بین عناصر التكالیف رثیر من المنشات العنصتمثل األجور المباشرة في ك

وتستخدم معاییر تكلفة األجور لتحقیق أھداف مختلفة فھي ال تستخدم في الرقابة فقط بل تستخدم عند 
إعداد الموازنات التخطیطیة لتقدیر االحتیاجات من القوى البشریة وتساعد كذلك في تقدیر المكافآت 

أما العوامل الضروریة إلعداد معیار تكلفة ، ع القواعد الخاصة لحساب العالوات التشجیعیة ووض
:األجور فھي كما یلي   
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 ١ – مستویات المھارة :
:یتم تحدید مستویات مھارة العمل في ضوء مجموعة من االعتبارات أھمھا ما یلي  

ودرجة الكفاءة المطلوبة نوع العملیات اإلنتاجیة ومدى احتیاجھا لعمالة ماھرة أو غیر ماھرة -   
  الخبرة الالزمة إلنجاز العملیات اإلنتاجیة ونوع التدریب المھني المتخصص الالزمة ألداء العمل- 
  جنس العامل وذلك تبعا لنوع العمل ومدى احتیاجھ إلي جھد یبذل إلتمام العمل- 
  عینة كمعیار بینما  مدى توافر المھارات في مجال العمل حیث أنة ال جدوى من اختیار مھارات م- 
  ٠إذا تم البحث عنھا ال توجد   
  حجم العمل لبحث مدى إمكانیة تقسیة ومن ثم تحدید نسبة العمالة الماھرة وغیر الماھرة- 
  درجة إلیة العملیات اإلنتاجیة لتحدید نسبة العمل اآللي والعمل الیدوي -  
  ظروف العمل ومدى احتیاج العملیات اإلنتاجیة للدقة-  

 ٢ –  معیار الزمن الالزم لتشغیل وحدة المنتج : 
یتطلب تحدید معیار الزمن المعیاري ضرورة التعرف على تفاصیل العملیات التي یمر بھا اإلنتاج 

 وكذلك تحدید الزمن الذي یستنفذ في إنتاج وحدة المنتج لكل عملیة من العملیات اإلنتاجیة
إلنتاج باالستعانة بالفنیین بینما یتم تحدید الوقت الذي ویتم تحدید تفاصیل العملیات التي یتطلبھا ا

:یتطلب إنتاج الوحدة في كل عملیة باالستعانة بأحد األسالیب التالیة  
  دراسة وتحلیل البیانات التاریخیة - 
 المالحظة والمشاھدة - 
 دراسة الزمن والحركة - 
 أسلوب العینات اإلحصائیة - 

 ٣ – معیار معدل األجور:
 يال باالعتماد على عقود العمل المبرمة بین المنشأة والعاملین فیھا والتي یحكمھا فیتم تحدید أجور العم

كثیر من األحیان بعض اللوائح والقوانین المنظمة لعالقة العمل ومن ثم فأن تحدید معدالت معیاریة 
عات لألجور تخرج عن سیطرة المنشأة حیث تعتبر أداة لتحدید التكلفة المعیاریة للعمل بترجمة السا

 المعیاریة
وتستخدم المعدالت المعیاریة لألجور كأداة رقابیة ھامة في قیاس انحرافات الكفایة وباالعتماد على 
التوصیف الوظیفي وتحید الكفاءات والمھارات ترجع االنحرافات عن المعدالت المعیاریة لألسباب 

:اآلتیة  
  خرىتطبیق معدالت معیاریة خاصة بأجور عملیة معینة على عملیة أ - 
 استخدام عاملین في عملیة ما زیادة عن الالزم - 
 احتساب معدالت اجر بالساعة بدال من الجر بالقطعة نتیجة انخفاض اإلنتاجیة - 

وتعتمد إدارة التكالیف على إدارة اإلنتاج وإدارة شئون العاملین في تحدید المعدالت المعیاریة لزمن 
ر الشھریة إلي معدالت أجور في الساعة وفي كل ویتطلب ذلك تحویل معدالت األجو، العمل المباشر 

مركز مسئولیة على حدة ولكل عملیة من العملیات اإلنتاجیة ویتم بعد ذلك ربط معدالت األجور في 
  . الساعة بوحدة المنتج النھائي
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 ٤ –  منحنى التعلیم ومعاییر الكفاءة لعنصر العمل : 
ھدف زیادة اإلنتاجیة ورفع معدالت اإلنتاج ویعتبر منحنى یستخدم العدید من األسالیب التي تدعم تحقیق 

التعلم من أھم الطرق التي تبین ذلك بوضوح ویمثل منحنى التعلم أداة ھامة تستخدم في قیاس اثر الزیادة 
. في مستوى الخبرة على رفع كفاءة األداء   

كذلك على مستوى ویتم تطبیق مفھوم منحنى التعلم على عنصر العمل بصورة مباشرة كما یطبق 
وتستخدم مجموعة من العوامل التي تساعد على التعلم وزیادة كفایة عنصر العمل من أھمھا ما ،المنشأة 

:یلي   
  األداء الفعلي للعمل واستمرار القیام بھ لفترة طویلة مما یكسب العامل الخبرة والمھارة - 
التي قد تؤثر على تعلم العامل یساعد وجود اإلشراف المباشر في توجیھ العامل ومواجھة المشاكل  - 

 وزیادة كفایتھ اإلنتاجیة
  مع توفیر الظروف المناسبة للعملاتحدید طرق أداء العمل مع استمرار تعدیلھا والعمل على تحسینھ - 
تحدید معدل األداء وطول فترة القیام بھ مثل عدد الوحدات التي یجب إنتاجھا یومیا مع ثبات ھذا  - 

 المعدل لفترة طویلة
سبق یتضح أن اكتساب العامل خبرة ومھارة وزیادة تعلمھ وكفایتھ یؤدى إلي االنخفاض المستمر ومما 

.في الزمن المتوسط إلنتاج الوحدة حتى یمیل ھذا المتوسط إلي الثبات و االستقرار   
 ٥ –  بطاقة معیار تكلفة عنصر األجور :

:ر متى تم تحدید یقوم محاسب التكالیف باستیفاء بطاقة معیار تكلفة عنصر األجو  
  معیار الوقت في حدود المھارات  - 
 معیار األجر عن الساعة - 

وتساعد البطاقة السابقة على إعداد خطة التكالیف المعیاریة لمجموعة من المنتجات المتجانسة وإعداد 
.قائمة التكالیف المعیاریة و تخطیط حجم العمالة المطلوبة عند إعداد الموازنة عن فترة مقبلة   

عداد معیار التكالیف الصناعیة غیر المباشرإ –ج   
: یرتبط إعداد معیار التكالیف الصناعیة غیر المباشرة بعدد من الصعوبات أھمھا ما یلي   

ا  -  ددة مم ى المنتجات المتع ل عل دل التحمی د مع ب تحدی ر مباشرة یتطل صناعیة الغی الیف ال ع التك توزی
  رة التي تتصف بھایحتاج إلي دراسات مستفیضة نظرا لصفة غیر المباش

ا بحجم  -  دى ارتباطھ ا وم ة من حیث طبیعتھ ود مختلف تشتمل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على بن
 اإلنتاج األمر الذي یمكن من مناقشة طرق تحمیلھا 

ددة  -  ود متع ر المباشرة بن صناعیة غی الیف ال ود التك واد(تضمن بن ة،م ار ،عمال ل اإلیج مصروفات مث
م دراسة و) واإلنارة واإلھالك ر وثابت ث اس متغی ى أس ل أوال عل ود التحلی ذه البن یتطلب كل بند من ھ

  دقیقة للتوصل إلي معیار فني وھندسي سلیم
 .صعوبة تحدید نشاط اإلنتاج الذي سیتم على أساسھ حساب المعدالت المعیاریة  - 

ظریة التكالیف وتختلف طرق إعداد معدل التحمیل المعیاري للتكالیف الصناعیة غیر المباشرة فیظل ن
حیث أن النظریة األولى تقوم على تحمیل ،اإلجمالیة أوفي ظل نظریتي التكالیف المتغیرة والمستغلة 

بینما نظریة التكالیف المتغیرة تھدف إلي تحدید معدل لتحمیل ،وحدات المنتج بكل التكالیف اإلضافیة
 مرتبطة بالفترة وترحل إلي حساب األرباح التكالیف المتغیرة بینما تعتبر التكالیف الثابتة تكالیف زمنیة
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بینما تھدف نظریة التكالیف المستغلة إلي تحدید معدلین للتحمیل للتكالیف الثابتة والمتغیرة ،والخسائر 
.كال على حدة حیث تحمل الفترة بالتكالیف المتغیرة والجزء المستغل من التكالیف الثابتة   

 غیر المباشرة وذلك تبعا لما تحتاج الوحدة أو مجموعة الوحدات ویتم إعداد بطاقة تكلفة عنصر التكالیف
 من ساعات تشغیل إلي وبشرى

كما تفید البطاقة السابقة في تحدید ما یحمل معیاریا على اإلنتاج باإلضافة إلي استخدامھا عند إعداد 
 وفي حالة إعداد ةرقائمة التكالیف المعیاریة وفي حالة إعداد معدالت معیاریة لكل من التكالیف المتغی

معدالت معیاریة لكل من التكالیف المتغیرة والتكالیف الثابتة یتم تقسیم الخانة الخاصة بمعدل التكالیف 
. المتغیرة ومعدل التكالیف الثابتةفالقسمین لمعدل التكالی  

 
  
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  :البحــــــــــــــــثمراجــع 

  ٠ ١٩٩٢ – القاھرة جامعة -التجارة كلیة  " نظام التكالیف " توفیق بلبع محمد ٠د   
  محسب  ىعبدا لھاد خیري ٠د " 


