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  اعتبارات وخطوات تطبیق نظام محاسبة تكالیف النشاط
  اعتبارات تطبیق نظام محاسبة تكالیف النشاط ٤/١

  :أهم االعتبارات والمقومات الواجب اخذها فى الحسبان عند تطبیق تكالیف النشاط بما یلى
   موقف اإلدارة٤/١/١
قة اإلدارة على تطبیق هـذا النظـام  أهم العوامل لنجاح تطبیق نظام محاسبة تكالیف النشاط هو مواف من-

  .ٕوالحصول على تأیید اإلدارة فى تسهیل وانجاح عملیة تطبیق النظام
الهـــدف مـــن النظـــام مـــساعدة اإلدارة بتقـــدیم المعلومـــات الـــضروریة التـــى تـــساعدها علـــى اتخـــاذ قـــرارات  -

وخاصــة مــن جانــب لكــن غالبــا مــا یحــدث مقاومــة لعملیــة التطــویر لنظــام التكــالیف فــى المنــشأة ، ســلیمة
  .المستویات اإلداریة الوسطى والتنفیذیة

ٕذا لتأمین قبول النظام البد مـن إشـراك المنـشأة منـذ البدایـة فـى مراحـل التخطـیط لتطبیـق النظـام واشـراك لو
  . بالمنشأةجمیع المستویات اإلداریة ورؤساء اإلدارات واألقسام

  :ٕدارة واقناعهاومن االقتراحات التى من شأنها الحصول على موافقة اإل
  .إطالع اإلدارة على النجاحات التى حققتها بعض الشركات األخرى التى طبقت النظام) ١(
  .عقد بعض السمنارات والمحاضرات للتعریف بالنظام ومقوماته والفوائد المتوقعة من تطبیقه) ٢(
  .حدیث النظاملنشاط وفوائد تتكلیف فریق عمل مصغر بالمنشأة إلظهار مزایا نظام تكالیف ا) ٣(
اختیــار احــد الوحــدات أو األقــسام التــى تعــانى ضــیاع فــى الوقــت والجهــد وتطبیــق النظــام بهــا إلثبــات ) ٤(

  .أهمیة النظام للمنشأة
  

   مالئمة النظام لظروف ومتطلبات المنشأة٤/١/٢
هـا هناك تفـاوت فـى اسـتفادة المنـشأت مـن هـذا النظـام یرجـع لطبیعـة النـشاط والظـروف التـى تعمـل فـى ظل

وللوصـول إلـى مـدى مالئمـة نظـام ، وكذلك متطلبات كل منشأة من المعلومات التى یقدمها نظام التكالیف
  :لظروف وطبیعة ومتطلبات المنشأة البد من اإلجابة على السؤالین األتیینمحاسبة تكلفة النشاط 

التـى تـم حـسابها ة هـل مـن المحتمـل أن یقـیس نظـام محاسـبة التكـالیف النـشاط تكلفـة مختلفـة عـن التكلفـ-أ
بواسطة النظم التقلیدیة للمنشأة التى یراد تطبیق نظام محاسبة تكالیف النشاط فیها؟ وهل من المحتمل أن 

 ؟یكون حساب التكلفة أفضل من النظم التقلیدیة
 إذا اعتبرت المعلومات التى یقـدمها نظـام محاسـبة تكـالیف النـشاط أفـضل ممـا تقدمـه الـنظم التقلیدیـة -ب

   المعلومات سوف تؤثر على القرارات اإلداریة المعتمدة على هذه المعلومات؟فهل هذه، یفللتكال
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لإلجابة على الـسؤال األول المتعلـق بـاختالف حـساب التكلفـة فـى نظـام محاسـبة تكلفـة النـشاط عـن الـنظم 
  : وهل هذا الحساب أفضل أم ال ؟ ویتطلب ذلك دراسة العوامل التالیةالتقلیدیة

  )Product diversity(  وع المنتجاتكثرة وتن) ١(
تنــوع المنتجـــات یعنــى وجـــود المزیـــد مــن التكـــالیف غیـــر المباشــرة وزیـــادة الطلـــب علــى األنـــشطة الخدمیـــة 

  .كالیفوالمساندة لإلنتاج بالتالى یستلزم وجود نظام محاسبى دقیق لتحمیل هذه الت
  

  )Product complexity(تعقید المنتجات ) ٢(
ــد بــالم ــادة التعقی ــو كانــت الــشركة تنــتج عــدد قلیــل مــن زی ــادة التكــالیف غیــر المباشــرة حتــى ل نتج یــشیر لزی

  . مما یبرر استخدام نظام تكالیف جیدمنتجات التى تتمیز بالتعقید
  

  )Common Process(العملیات المشتركة ) ٣(
مناولـــة ، عالتوزیـــ، التـــسویق، الهندســـة، وهــذه العملیـــات عبـــارة عـــن مجموعـــة أنـــشطة متماثلــة مثـــل اإلنتـــاج

لهـذه ومـن ثـم إن كـان هنـاك درجـة عالیـة مـن العمومیـة  ، التطویر واإلدارة، البحوث، رقابة الجودة، المواد
ن تكالیف الفترة التى یتطلبها كل منتج الیمكن فصلها عند استخدام النظم التقلیدیـة لكـن نظـام لعملیات فإا

  .تكالیف محاسبة النشاط سیكون أكثر فاعلیة
  

  )Rate of growth of period costs(عدل النمو فى التكالیف الدوریة نسبة وم) ٤(
وجــود نــسبة كبیــرة مــن التكــالیف الدوریــة فــى المنــشأة مــن المتوقــع أن یحــدث خطــأ فــى طریقــة تحمیــل هــذه 

ومـن تتغیـر مـن فتـرة إلخـرى  وخـصوصا إذا كانـت التكالیف على موضوعات التكلفة طبقـا للـنظم التقلیدیـة
  .یستلزم استخدام نظام محاسبة تكلفة النشاط هذه التكالیف وتغیرها من فترة ألخرى  ارتفاع نسبةثم

  

هنـاك عـددا مـن العوامـل أما بالنسبة للسؤال الثانى المتعلـق بتـأثیر المعلومـات علـى القـرارات اإلداریـة فـإن 
  :منهامما یبرر استخدام نظام تكالیف النشاط ویجب أخذها فى  االعتبار التى 

  )Pricing Freedom(التسعیر حریة ) ١(
كلما زادت قدرة وحریة تحدید األسعار كلما قلت أهمیـة تكلفـة المنـتج فـى قـرار التـسعیر وبـالعكس إذا قلـت 

تــزداد أهمیــة التكلفــة ،  نتیجــة ظــروف المنافــسة التــى تتعــرض لهــا المنــشأة مــثالالحریــة فــى تحدیــد األســعار
 تركـز علیهـا المنـشأة فـى إنتاجهـا واسـتبعاد المنتجـات غیـر لمعرفة ربحیة المنتجات ومعرفة المنتجات التـى

  . لتوفیر تكلفة دقیقة للمنتجاتالمربحة بالتالى نجد نظام محاسبة تكالیف النشاط
  
  أثر الخطأ فى تحدید التكلفة على عملیات اتخاذ القرارات) ٢(
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خرى حـسب طبیعـة النـشاط یختلف أثر الخطأ فى تحدید التكلفة على عملیات اتخاذ القرارات من منشأة أل
% ٥ علـى سـبیل المثـال خطـا تحدیـد تكلفـة بنـسبة الذى تمارسه كل منشأة ونوعیة المنتجـات التـى تتنتجهـا

قـوى لكـن بالتأكیـد لهـا تـأثیر % ٣٠٠ تنـتج مجـوهرات نـسبة أرباحهـا فى منـشأةال یؤثر من إجمالى التكلفة 
  %.٤إلى % ٢بنسبة هامش ربح بین على منشأة تنتج سلع استهالكیة 

  
  مدى أهمیة التكلفة فى اتخاذ القرارات االستراتیجیة والتشغیلیة) ٣(

مـدى اهتمـام المنـشأة بـربط على سبیل المثال استراتیجیات التسویق والتكنولوجیا والتصنیع والجودة وكـذلك 
 العملیـات العناصر غیر المباشرة من تكالیف المنتج بعملیة اتخاذ القـرارات الداخلیـة بالمنـشأة مثـل تحـسین

  . وغیرها من القراراتاالنتاجیة وتصمیم المنتج وقرارات المفاضلة بین الشراء أو الصنع
  
   التكلفة والعائد) ٤(

تكـالیف النـشاط إال انـه على الرغم مـن الفوائـد والمزایـا المتوقـع الحـصول علیهـا مـن تطبیـق نظـام محاسـبة 
ومن ثـم البـد مـن مقارنـة الموارد البشریة عالیة الكفاءة أنظمة المعلومات اإلداریة وتكالیف زیادة فى یقابله 

  .هذه التكالیف بالعائد من تطبیق هذا النظام
  

ولمعرفة مدى مالئمة تطبیق نظـام محاسـبة تكـالیف النـشاط مـن الناحیـة االقتـصادیة فعلـى المنـشأة مقارنـة 
 بالمنــشأة مثــل مطبــق حالیــاتكــالیف تطبیــق هــذا النظــام مــع تكــالیف اتخــاذ قــرارات خاطئــة نتیجــة النظــام ال

  :القرارات الخاطئة المتعلقة بـ
  .ٕوانتاج وبیع منتجات غیر مربحة، بالمنتجات  - أ 
  . تصمیم المنتج-ب
  . الموازنات التخطیطیة للتكالیف التشغیلیة-ج
  .استثمارات غیر رشیدة على أساس وفورات غیر جوهریة فى التكالیف غیر المباشرة -د
  

لقیمـة الحالیـة للمنـافع مــن تطـویر النظـام تفـوق القیمـة الحالیـة لتكـالیف إعـادة تــصمیم ومـن ثـم فـإذا كانـت ا
  .فمن األفضل تطبیق نظام محاسبة تكالیف النشاط، نظام التكالیف

والبد من األخـذ فـى األعتبـار عنـد تفـصیل النظـام عـدم تجـاوز األهـداف المرجـوة بزیـادة التفـصیل حتـى ال 
  .خراج المعلومات الالزمة لكثرة المعلومات المتدفقة منهیزید تكلفة النظام ویصعب است
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  خطوات تطبیق نظام محاسبة تكالیف النشاط ٤/٣
  تحدید األنشطة )١(
 إنشاء مراكز النشاط )٢(

 اختیار مسببات التكلفة )٣(
 وموضوعات التكلفة، ربط التكالیف باألنشطة )٤(

  
   تحدید األنشطة٤/٣/١
 فـى المنــشأة لتحدیـد وحــصر األنــشطة لتــى یـتم القیــامتتطلـب هــذه الخطـوة تحلیــل الوظـائف و األعمــال ا -

   التى سیتم ربط تكالیف المنشأة بها لتقدیم المعلومات عنهاالالزمة لتطبیق نظام محاسبة تكالیف النشاط
  

 الذى یتم من أجله تطبیق النظام سواء كان الحصول على تكالیف أكثـر یرتبط تحدید األنشطة بالهدف -
إال أنه فى كل حالة یستلزم األمر تحدیـد األنـشطة عـن طریـق التحلیـل العملیات دقة أو تحسین األنشطة و

  .والتقسیم العمال ووظائف المنشأة
بدراســة الخریطــة التنظیمیــة للمنــشأة حیــث یــتم مــن خاللهــا التعــرف علــى وتبــدأ عملیــة التحلیــل الــوظیفى  -

م یـتم بنـاء خریطـة تـدفق لنظـام تكـالیف  ومن ثـالوظائف واألعمال التى یقوم بها كل قسم أو إدارة بالمنشأة
وتختلــف نقطــة البدایــة لهــذه الخریطــة حــسب الهــدف منهــا فــإذا كــان الهــدف تطبیــق النظــام بقــسم ، النــشاط

إدارة المـصنع معینة إذا نقطة البدایة هى هذا القسم أما إذا كان الهدف المصنع أو المنشأة ككل نبدأ مـن 
  :  لمحاسبة النشاطتدفق التكالیفكما نرى بالشكل التالى لخریطة ، نفسه

  

  

 مستوى المصنع اعالقطـ

 )٣(قسم 
 

 )٢(قسم 
 

 )١(قسم 

 )١(نشاط  )٢(نشاط  )٣(نشاط  )٤(نشاط 

 األقسام

 األنشطة
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  :أهمیة خریطة تدفق نظام محاسبة تكالیف النشاط
أتاحــة الفرصــة ألداء العمــل مــن خــالل مــستویات متعــددة أو مهمــات  ،تنظــیم العمــل عنــد تطبیــق النظــام

 وتعتبـر هیكـل  أفـضل لألنـشطة ممـا ینـتج عنـه تحدیـد مما یسهل عملیة التحلیـل الـوظیفى لألنـشطةمتعددة
  .أو إطار لجمع المعلومات وأداة جیدة لالتصال فى تطبیق النظام

  
اإلدارات ومـــن أهـــم طـــرق جمـــع ، عملیـــة تحدیـــد األنـــشطة تتطلـــب جمـــع المعلومـــات الالزمـــة عـــن األقـــسام

  :المعلومات
  لقسمإجراء مقابالت مع المدیرین ورؤساء األقسام لمعرفة عدد العاملین باإلدارة أو ا -
 ) ثانویة–أساسیة (یطلب من كل قسم أن یعد قائمة بالعملیات واألنشطة الخاصة به  -

االنشطة التى یقـوم بهـا والوقـت عدد وملى العامل لنموذج موضح فیه إجراء مقابالت مع العاملین  -
 . وما هى مسببات أداءهاألداءهاالمستغرق 

إنهــا قــد تزیــد عــن ألــف نــشاط بالتــالى اســتخدام مــسبب تكلفــة لكــل ونتیجــة لــذلك بعــد حــصر األنــشطة نجــد 
ســیزید مــن درجــة التعقیــد وبالتــالى ینــصح معظــم الخبــراء والمستــشارین بــأال یزیــد عــدد األنــشطة مــن نــشاط 

  .عشرین إلى ثالثین نشاط حسب طبیعة كل منشأة
لهـدف مـن تطبیـق النظـام ل عدد ممكـن فـى حـین ا كیف یتم تقلیص هذه األنشطة ألقسؤالوهنا یتبادر  -

  هو لیس حساب التكلفة فقط بل وتحسین عملیات المنشأة مما یستلزم التوسع فى عدد األنشطة؟
 هـــى التوســـع فـــى عملیـــة التحلیـــل الـــوظیفى لألنـــشطة إلـــى الحـــد المطلـــوب لتحـــسین العملیـــات جابـــةاإل -

واســتبعاد األنــشطة غیــر ال واالنــشطة ومــن ثــم یــتم تجمیــع األنــشطة الجزئیــة فــى أنــشطة رئیــسیة أكثــر شــمو
 كــل األنــشطة :مثــال، منهــا مــسبب تكلفــة واحــد فقــط لتحمیــل التكلفــةرئیــسى ویحــدد لكــل نــشاط الــضروریة 

ویكــون مــسبب " نــشاط تجهیــز االالت"المتعلقــة بتجهیــز االالت یــتم تجمیعهــا فــى نــشاط واحــد یلطــق علیــه 
  .التكلفة هو عدد مرات تشغیل االالت

  
  : رئیسى واحدجزئیة فى نشاطقواعد دمج األنشطة ال

  . أن تكون األنشطة الجزئیة فى مستوى واحد حسب التسلسل الهرمى لنظام محاسبة تكلفة النشاط-١
  . أن یكون لهذه األنشطة مسبب تكلفة واحد-٢
  .أن یكون لهذه األنشطة هدف واحد -٣
  :یةعلى سبیل المثال بفرض أن قسم خدمة المستهلكین یشتمل على األنشطة التال 

    إعداد الفواتیر– جدولة الشحن – تنفیذ األوامر –  استقبال األوامر



 عالء ریاض

وبتطبیـق " نـشاط تنفیـذ أوامـر المـستهلكین" یمكن تجمیع هذه االنشطة فى نشاط رئیـسى واحـد وهـو ثمومن 
مـــستوى واحــد وهــو مــستوى الدفعـــة  نجــد أن جمیــع األنــشطة فــى القواعــد الــسابقة علــى االنــشطة الجزئیـــة

خدام مـسبب واحـد لقیــاس تكلفـتهم مـثال عـدد اوامـر المــستهلكین وهـدف االنـشطة جمیعهـا واحــد ویمكـن اسـت
  .وهو خدمة المستهلكین الخارجیین

  
 
   إنشاء مراكز النشاط٤/٣/٢

اد بعد تحدید وحصر عدد من األنشطة الرئیسیة فإن الخطوة التالیة هى إنشاء مراكز النشاط من أجل إیج
 حیث یتم تجمیع عدد من األنشطة هیكل للمعلومات المتعلقة باألنشطة فى نظام محاسبة تكالیف النشاط

 مما یمكن من إعداد التقاریر عن "مركز النشاط"المتعلقة بوظیفة أو عملیة معینة فى مركز واحد یسمى 
  .هذه األنشطة بسهولة ومرونة لمواجهة احتیاجات اإلدارة من المعلومات

  
 تكوین المراكز باتجاه عكسى لعملیة التحلیل الوظیفى حیث أن الغرض من إنشاء المراكز التخلص یتم

  . وتلخیصها وتنظیمها بطریقة تفید إدارة المنشأةمن الكم الهائل من المعلومات التى تم جمعها
  

  :الطرق التى یمكن بها تكوین المراكز طبقا لنظام محاسبة تكالیف النشاط 
   كالتالىنشطة المتعلقة بعملیة معینة فى قسم من أقسام المنشأة فى مركز نشاط واحدتجمیع األ) ١(

  

 قسم مراقبة االنتاج
 مركز النشاط

نشاط فحص 
 االالت

نشاط فحص المنتج 
 االول للدفعة

نشاط فحص 
 المواد الواردة

 نشاط تنفیذ أوامر المستهلكین
 

إعداد 
 الفواتیر

جدولة 
 الشحن

  تنفیذ
 األوامر

استقبال 
 األوامر

 نشاط رئیسى

  أنشطة 
 جزئیة



 عالء ریاض

  .لخریطة التنظیمیةا  معوتعتبر هذه الطریقة أسهل الطرق لتكوین مراكز نشاط لسیرها فى خط مواز
  
یتم القیام بها فى عدد من اإلدارات تجمیع عدد من األنشطة المتعلقة بعملیة أو وظیفة معینة التى ) ٢(

 أى أن هذه األنشطة متقاطعة خالل حدود الخریطة أو أقسام المنشأة ولیست مقتصرة على قسم معین
  .التنظیمیة للمنشأة مثل كتجمیع نشاط اكتشاف الخلل فى الجودة 

  
  

ام والمنشأة اختیار الطریقة المالئمة لطبیعة أنشطة وبعد استعراض الطریقتین السابقتین على مصمم النظ
  . تلبى احتیاجات مستخدمى المعلوماتالمنشأة أواستخدام أى طریقة أخرى

 یرى الباحث أن نظام محاسبة تكالیف النشاط یتمیز بالمرونة فى إعداد تقاریر التكالیف ألنشطة المنشأة
م من صیاغة تقاریر بطریقة تلبى احتیاجات إدارة حیث أن التوسع فى تقسیم انشطة المنشأة یمكن المصم

 واالنشطة بالمنشأة اكثر مما تقدمه نظم المنشأة من المعلومات واتاحة الفرصة لرقابة تكالیف االقسام
  .التكالیف التقلیدیة

  
   اختیار مسببات التكلفة٤/٣/٣

 األنشطة الالزمة لمراحل وهى اختیرا مسببات التكلفة بنوعیها مسببات تكلفة الموارد ومسببات تكلفة
  .تخصیص التكلفة فى نظام محاسبة تكالیف النشاط

  :تخضع لألعتبارات التالیة
  

مركز 
 النشاط

 قسم ضمان الجودة

فحص 
 الوارد

 

فحص 
 المنصرف

 

مراقبة 
 فالصن

 مراقبة االنتاجقسم 

 فحص
 االالت

 

فحص 
المنتج 
 األولى

 فالتعبئة والتغلیقسم 

الفحص 
 النهائى

 

فحص 
 العبوات

 

فحص 
العالمة 
 التجاریة
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والتناسب الطردى بین ، اختیار مسببات التكلفة التى تحقق شرطى التجانس فى مجمعات التكلفة) ١(
 مع كل نشاط فى ان یكون مسبب التكلفة مرتبط ارتباط قوى، مجمعات التكلفة واألنشطة فى تكالیفال

  .مجمع التكلفة
  مسببات التكلفة

  مسببات متعلقة بالحجم) ١(
  مستوى النشاط

   ساعات العمل المباشر-
   ساعات دوران األالت-
   عدد الوحدات المنتجة-
   تكلفة العمل المباشر-

  مستوى وحدة االنتاج

  مسببات متعلقة بالعملیات) ٢(
   تجهیز األالت عدد مرات-
   عدد أوامر االستقبال-
   عدد مرات مناولة المواد-
   عدد عملیات الفحص والمعاینة-
   عدد مرات جدولة اإلنتاج-
   عدد مرات تشغیل األالت-

   اإلنتاجدفعةمستوى 

   عدد مرات التصمیم-
   عدد أوامر التغییر الهندسى-
   عدد مرات فحص الجودة-

  مستوى خطوط اإلنتاج

  تعلقة بالمنشأة ككلمسببات م) ٣(
   ساعات عمل األالت-
   عدد العاملین-
   المساحة بالمتر المربع-

  مستوى المنشأة أو المصنع

  مسببات متعلفة بمرحلة ما بعد المصنع) ٤(
   كمیة الوحدات المباعة-
   عدد الحموالت-
   عدد أوامر المستهلكین-
  قنوات التوزیع عدد -

  ومستوى اإلنتاج، مستوى دفعة اإلنتاج
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واختیار مسببات التكلفة التى ، یجب دراسة األثار السلوكیة المترتبة على استخدام مسببات التكلفة) ٢(
  . یترتب علیها اثار سلوكیة إیجابیة

 مما یؤدى إلى زیادة اإلنتاج وتقلیل نها تحفیز العاملین على أداء عملهم بطریقة سلیمة وفعالةأمن شالتى 
اختیار وقت الفحص للمنتج كمسبب للتكلفة من شأنه تحفیز العاملین على بیل المثال  على سالتكلفة

ٕفهذا المسبب وان كان تقلیل وقت الفحص للمنتج بینما لو تم اختیار عدد مرات الفحص كمسبب للنشاط 
  .له دور فى حساب تكلفة دقیقة أال أنه قد ال یؤثر على سلوك العاملین فى هذا النشاط

  
  م مسببات التكلفة المتاحةاستخدا) ٣(

 یتوافر عنها معلومات فى نظام المعلومات الحالى بالمنشأةال اختیار مسببات التكلفة التى  تجنببمعنى
  .او نظام جدید للمعلوماتحیث أن قیاسها وتوفیر معلومات عنها سیترتب علیه جهد وتكلفة 

ب وأكثر  تجهیز االالت یكون أصع لنشاط استخدام عدد ساعات تجهیز االالت كمسبب تكلفة:مثال -
 النه ستطلب عمل  فى القیاس من استخدام عدد مرات تجهیز االالت كمسبب للتكلفة لهذا النشاطتكلفة

  .نظام معلومات جدید لتسجیل ساعات العمل التى یقضیهاالعامل فى تجهیز االالت
  
غیرهم ذو عالقة بالمنشأة و، مشرفین ومهندسى انتاجالیجب مشاركة جمیع العاملین بالنشاط و) ٤(

  .واالستفادة  بالخبرة العلمیة فى عملیة فى اختیار مسبب التكلفة
  
 بالوسائل المتاحة من تحلیل االنحدار والوسائل التأكد من صحة المسببات التى تم اختیارها) ٥(

  .الریاضیة واإلحصائیة
  
   ربط التكالیف باألنشطة وموضوعات التكلفة٤/٣/٤

  :بالتالى البد من القیام 
 وموضوعات حصر التكالیف من خالل المراجعة وفحص السجالت وتحدید احتیاجات األنشطة) ١(

  .التكلفة وقد یتطلب االمر إعادة تصمیم الدورة المستندیة لتالئم احیتاجات النظام محاسبة تكلفة النشاط
  
ببات التكلفة الالزمة لربط التأكد من أن جمیع تكالیف الموارد تم حصرها وتحدیدها وتم اخیتار مس) ٢(

  .هذه الموارد باألنشطة وموضوعات التكلفة
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على مصمم النظام عند تخصیص التكالیف االبتعاد عن التخصیص الحكمى قدر المستطاع ) ٣(
  :للوصول ألقل خطأ فى حساب التكلفة وعلیه أن براعى التالى عند التخصیص

 على األنشطة فى المرحلة األولى  تحمیلها مباشرة التركیز أوال على عناصر التكالیف التى یمكن-أ
  .والمرحلة الثانیة

 بالنسبة لالنشطة التى الیمكن تتبعها تتبع مباشر عند التخصیص البد ان یستخدم مسببات تكلفة -ب
  .مناسبة لتخصیص هذه التكالیف على األنشطة

التخصیص الحكمى  فالبد من تخصیصها بطرق  أما بالنسبة لألنشطة التى یصعب تخصیصها-ج
  .مستخدم المصمم للبدیهة والخیرة الختیار الطربقة المناسبة للتخصیص

  
ویوضح الشكل التالى المسارات التى یمكن أن یسلكها مصمم نظام محاسبة تكلفة النشاط للقیام بربط 

  .عناصر التكالیف باالنشطة
  

   
 

 المــوارد

  تتبع
 اشربم

حمیل من خالل ت
 مسببات التكلفة

  تخصیص 
 حكمى

 المسار الثالث المسار الثانى المسار االول

  تتبع
 اشربم

تحمیل من خالل 
 مسببات التكلفة

  تخصیص 
 حكمى

 ةــاألنشط

 موضـــوعات التكلفـــة


