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   واإللغاء اإلبقاءر التكالیف بین یمعای
   المعاییرإلعدادوالمنفعة كمنھج مقترح 

  
  -:طبیعة المشكلة

      
رة السنوات فيظھرت  الیف ونظم األخی ایرة التك رة مع ان فك ادى ب  آراء تن

الحة لالستخدام  د ص يالتكالیف المعیاریة لم تع شآ ف م تالمن صناعیة ول  ال
ي ظل التغیرات الكبیرة في لوماتمع ما یفید من لإلدارةتعد تقدم   طرأت الت

صادیة  سویقیة واالقت صناعیة والت ة ال ى البیئ يعل ذه الت ا ھ ل فیھ  تعم
يالمنشآت  شر ف سنوات الع رة ال ضا األخی ات أن ویالحظ أی ة الكتاب  األجنبی

 والقواعد واألصول واألھدافلم تتناول بتعمق التعریف )باللغة االنجلیزیة(
ایرة التك ة لمع ك العلمی ام نل ان اھتم تخداماتھا وك دادھا واس الیف وإع

ات  ة الكتاب ات الھام ل االنحراف ول تحلی زا ح يمرك ع الت ستدعى التتب  ت
ایرة حقیقیي كان ھناك قصور إنوالتحلیل ولم تبحث تلك الكتابات  ى المع  ف

ى ظروف إذا العلمیة وما وأصولھاذاتھا   كانت الفكرة غیر قابلة للتطبیق ف
  البیئة الحدیثة 

  
  : البحثإعدادلماذا تم *

   لیس للباحث اعتراض على محاولة التطویر ولكن ما -١    
 تقبلت إنھا ھو األبحاثیختلف فیھ الباحث مع الباحث مع ھذه     
ولو جزئیا الراى بتقادم التكالیف المعیاریة ولم توضح اى رد     
   اآلراءتلك على     
      
اھیم أن ھل صحیح -٢     الیب المف ستحدثواألس ة تحل محل  الم
   تغنى عن استخدامھا؟أومعاییر التكالیف     

  
  :وأھدافھة البحث رفك*

   المنادیة بتقادم فكرة المعایرةاآلراء دراسة وتحلیل -١    
   دراسة العالقة بین التكالیف المعیاریة وبین المفاھیم -٢    
   المستحدثةواألسالیب    

  
  
  



٢ 

  
  : البحث أھداف*

  
  

      :األولالھدف 
   المنادیة بتقادم وقصور فكرة معایرة آلراءاالرد على     
  التكالیف    

  
     :الثانيالھدف 
   المستحدثةواألسالیبتحلیل المفاھیم     

  
  :الھدف الثالث  

   یحقق العمومیة لفكرة المعایرة ویبین فلسفيتقدیم منھج     
  صالحیتھا كفكرة لالستخدام فى ظروف البیئة الحدیثة     

  
  :الھدف الرابع  

يالمنھج المقترح وصالحیتھ للتطبیق اختبار      ة ف  ظروف البیئ
  الحدیثة    

  
   :الدراسةفروض *
  

  :  األولالفرض 
صور إن     ي الق ع ف ي الواق صور العلم ع لق ي ال یرج ول ف  األص
  لفكرة المعایرةالعلمیة     

  
  :   الثانيالفرض 

ي المستحدثة واألسالیب المفاھیم إن     ر ف ة ال تعتب اس التكلف  قی
  لیف المعیاریة بدیال للتكا    

  
  :  الفرض الثالث

  یمكن باستخدام مفھوم المنفعة بناء منھجا فلسفیا مقترحا     
   فكرة معایرة التكلفةةصالحی وتأكید إلثبات    

  



٣ 

  :  الفرض الرابع
   إعداد في المنھج المقترح المبنى على مفھوم المنفعة إن    
  العمليالمعاییر صالحا للتطبیق     

  
  -:تحلیل القیمة ھندسة و- التحلیلأداة*

   تحلیل في ھندسة وتحلیل القیمة أسلوبیستخدم الباحث     
   تحلیلیة تتفق مع كأداة اإلنتاجالمنتجات وتحلیل نشاط     
   الباحث إلیھا یسعى التي األھداف    

  
  :مجال وحدود الدراسة *

 تصمیم نظام كامل للتكالیف إلى الباحث لن یتطرق أن  -١    
  المعیاریة     
      
ي الباحث انھ یجرى تطبیق الفكرة مرتین ارأش -٢      مصنعین ف
   للتصنیع التقلیدي األسلوبمختلفین احدھما یعتمد على     
   الحدیثةاآللیة على المیكنة واألخر    

  
  :وخطة البحث منھج *

نھج      ي االستقرائياتبع الباحث الم ات ف ل الكتاب  دراسة وتحلی
   في الستنباطياالعلمیة المختلفة ثم اتبع الباحث المنھج     
 في المتأصل على المنھج المقترح من مفھوم المنفعة األصول    
  للتكلفة العلميالتعریف     

  
  -:اآلتیة المباحثات إلى الباحث تقسیم البحث رأىوبناء على ذلك فقد *
  

  معایرة التكالیف بین اإللغاء واإلبقاء : المبحث األول
  

  عداد معاییر التكالیفمنھج المنفعة كإطار فلسفي إل: المبحث الثاني
  

  الدراسة التطبیقیة لمنھج المنفعة في المعایرة : المبحث الثالث
  
  
  



٤ 

  
  
  

   :األولالمبحث 
 باإللغاء المنادیة واآلراء واإلبقاء اإللغاءمعایرة التكالیف بین     
   البدیلة والرد علیھابواألسالی    

  
  

  :    مقدمة
اھیم إنیرى الكتاب المؤیدون لھذا االتجاه      اك مف الیب ھن  وأس

ة  الیف المعیاری ل التك ل مح رت لتح د ظھ ة ق الیف (حدیث ستھدفة التك الم
الی شطة فوتك ض ) األن الیبوان بع ة األس ة اإلداری دد ( الحدیث ت المح الوق

الیف وإدارتھاتغنى المنشاة ) والجودة الشاملة ى نظم التك  عن االعتماد عل
  المعیاریة

  
  :فكرة معایرة التكالیف  المنادیة بتقادم اآلراء أوال*
  
یم إن نظم محاسبة التكالیف التقلیدیة تعتبر أن -١ ى ھو تقی دفھا االساس  ھ

  المخزون 
  
ستھدفة التي الصناعات في انھ -٢ ن الجودة الم ي تتمیز بدرجة عالیة م  ف

   تتحقق قریبا أن لھا عالفعلیة یتوقعملیاتھا ومنتجاتھا فان التكالیف 
  
الیف أن -٣ یة ةیالمعیار التك ر ھندس ة تفكی س طریق لوب تعك  أدارى وأس

ابي ولذلك یكون الھدف التكنولوجيیھتم بالجانب  ة الرق الیف المعیاری  للتك
   التكالیف الفعلیة عن التكلفة المخططةفيھو تدنیھ االنحراف 

  
سریع أن -٤ ور ال ي التط ات ف ي المنتج ر ف صر العم ة وق ة الحدیث  البیئ

سوقي ر ال دد الكبی ا والتع ي لھ ن  ف ل م ل تجع ا عوام ات كلھ شكیلة المنتج ت
  الصعب تعدیل المعاییر بسرعة

  
  
  



٥ 

  : من الصول العلمیة لمعایرة التكالیف اآلراءثانیا الرد على 
  

اتھم للتعرف في لم یتطرقوا المحدثین األجانب الكتاب إنالحظ الباحث   كتاب
   إعدادھا وطرق وأھدافھا لمعنى المعاییر التفصیلي

ا إال ا عام ول  تعریف ة یق الیف المعیاری صرا للتك امخت ددة بأنھ الیف مح  تك
اءة  ى ضوء ظروف الكف ا ف يمقدما بعنایة ویستھدف تحقیق اج ف م اإلنت  ول

ة  ة وال طریق ار التكلف ا بمعی ا خاص دموا تعریف دادهیق ھ إع  وأھداف
ار ھواستخدامات ة اختی  وكان اھتمامھم ینصب على تحلیل االنحرافات وكیفی
  أسبابھا بفحصھا وتحلیل اإلدارة تھتم أنب یج التياالنحرافات 

الي ن وبالت ھ م س فان رد األس ن ال ھ یمك ة عالی ة المعروض صول العلمی  وال
  : المنادیة بتقادم فكرة معایرة التكالیف كاالتى اآلراءعلى 
  من حیث التعریف  -١
 من حیث الھدف من وجود واستخدام المعاییر -٢
  المعاییرإعدادمن حیث طریقة  -٣
  وتعدیل المعاییر من حیث مراجعة -٤
  التكالیف الفعلیة فيمن حیث الثقة  -٥
 من حیث سرعة التطور  -٦
   المیدانيمن حیث الواقع  -٧

  
  :تكالیف النشاط والتكالیف المعیاریة * 

  
  تحلیل النشطة -١
 تحلیل محركات التكلفة -٢
 تحدید مجمعات التكلفة -٣
 تحدید وحدة محرك التكلفة  -٤
  منتجات إلىتتبع بنود التكالیف  -٥
   التطویر تخطیط فرص -٦

  
  :نظم الوقت المحدد *

ةوھى مجموعة نظم    شراء إداری ائف ال املة لوظ اج– ش ع -اإلنت  البی
  ورقابة المخزون   

  
  



٦ 

  :نظم الجودة الشاملة والتكالیف المعیاریة *
ات بأنھایمكن اعتبار التعریف العام للجودة    ة خصائص لحاج  مطابق
  ومتطلبات العمالء بالسعر والشكل المطلوبین  
       جودة الرقابة  -٢     جودة التخطیط -١  
    

  :االتى    في یخرج بھا الباحث من التحلیل السابق تتلخص التيوالنتائج 
 
اھیم في ما نشر حدیثا إن -١ ن مف ات المحاسبیة م الیب الكتاب  وأس

ى الحاجة أو تحل محل إنھا یرى البعض إداریة ى تلغ  مفھوم إل
ة  الیف المعیاری الیفالتك اییر التك ى مع ست وال ي لی ة ف  الحقیق

 األجنبیة بعض الدول فيسوى طرق تستخدمھا بعض المنشات 
  لتقدیر التكالیف مقدما 

 
اھج إن -٢ ة المن شار اإلداری ائعة االنت ي ش ق ف ي التطبی  العمل

ي ھيالمحاسبیة والكتابات  ات ف ع توجیھ ة الواق ؤدى إداری  ال ی
تخدامھا  ىاس اء إل ل إلغ ة ب الیف المعیاری م التك ود نظ  إن وج

ذه ت ود ھ الیبدعیم وج ة األس اییر اإلداری تخدام مع ون باس  یك
 إعداد وأصول اتفاقا مع قواعد األكثر)  مالیة -عینیة(التكالیف 
 المعاییر

  
 

ي التطورات الحدیثة سواء إن -٣ و ف صنیع ل ة الت ي بیئ  الظروف ف
ة التوجیھات في أوالسوقیة  ى الجزم اإلداری ا ال تعن اء إم  باإلبق

الیف ا م التك ى نظ ا عل ة كم يلمعیاری رھا ھ شكلھا وعناص  ب
   ھذه النظم بالمرة واالستغناء عنھا بإلغاء أوالمتعارف علیھا 

 


