
  عالء ریاض ١

  محاسبة التكالیف على أساس األنشطة
  
  
  
  

  : الفكرة  
تعتمد على الربط بین الموارد  یرتكز مدخل محاسبة التكالیف على أساس النشاط على فكرة أساسیة             "

   ٠" ثم الربط بین تكالیف األنشطة و بین المنتج النھائى ، المستخدمة و بین األنشطة التى تستخدم ھذه الموارد 
  : مثل توجد مجموعة من المفاھیم األساسیة التى یرتكز علیھا تطبیق مدخل المحاسبة على أساس األنشطة 

   :  " Activities:       " األنشطة  .١
ھى عبارة عن مجموعة من العملیات أو االجراءات التى تشكل فیما بینھا جوھر           " 

ر األنشطة عن طریق اعداد قائمة بكافة أنواع ویتم حص، العمل الذى یتم تنفیذه داخل المنشأة 
األنشطة المختلفة داخل المنشأة والبد بعد حصر ھذه األنشطة من إعادة تبویب ھذه األنشطة  

   ٠  "وذلك باستخدام المرشحات وذلك حسب التجانس بین األنشطة
   " :  Filters: " مرشحات التكلفة        

المعاییر التى تستخدم كمرشحات للتكلفة بھدف اختصار عدد توجد مجموعة من                " 
  :األنشطة فى مجموعات قلیلة من األنشطة المتجانسة مثل 

  ٠معیار مستوى النشاط  
  ٠المعیار المسبب لتكلفة النشاط  
  ٠معیار القیمة المضافة  

  : معیار مستوى النشاط : أوال 
توى داخل مجموعة واحدة وبالتالى االنشطة أى وضع األنشطة التى تؤدى فى نفس المس      " 

ویتم تبویب األنشطة وفقا ألحد المستویات ، الموجودة داخل مجموعة واحدة تكون مترابطة منطقیا 
  :األربعة التالیة 

   ٠ مستوى الطلبیة -                                            ٠ مستوى الوحدة -
   ٠ مستوى المصنع -                                            ٠ مستوى المنتج -
   " :  level Activities–Unit :  " تبویب األنشطة على مستوى وحدة المنتج ) ١

وھذه األنشطة تؤدى فى كل مرة یتم فیھا إنتاج وحدة من المنتج النھائى ومن أمثلتھا المواد      " 
ة المرتبطة بأنشطة على مستوى الوحدة مثل المباشرة و األجور المباشرة وكذلك تكالیف الطاق

   ٠"ساعات تشغیل اآلالت 
   ٠وھذه األنشطة تستھلك موارد المنشأة بنسبة عدد الوحدات المنتجة 

بمعنى وجود عالقة طردیة بین تكالیف األنشطة على مستوى الوحدة و بین عدد الوحدات المنتجة 
٠   

  " Level Activities –Batch " ة اإلنتاجیة تبویب األنشطة على مستوى الطلبیة أو الدفع) ٢
وھذه األنشطة تؤدى فى كل مرة یتم فیھا إنتاج دفعة كاملة من المنتجات وذلك بصرف النظر         " 

عن عدد الوحدات الخاصة بكل دفعة فمثال نشاط إعداد اآللة لتشغیل طلبیة تتطلب تكلفة معینة بغض 
   ٠  "النظر عن حجم الطلبیة نفسھا

 ٠تكالیف المرتبطة باألنشطة على مستوى الدفعة اإلنتاجیة تتغیر مع التغیر فى عدد الدفعات اإلنتاجیة ال
  ٠قة طردیة بین تكالیف األنشطة على مستوى األنشطة وبین عدد الدفعاتإذن ھناك عال
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   " :  Level Activities–Product " تبویب األنشطة على مستوى المنتج ) ٣
نشطة التى تؤدى كلما كانت ھناك حاجة لخدمة منتجات معینة تقوم المنشأة بإنتاجھا وھى األ         " 

إدخال تطویر ،  مثل إدخال تعدیالت ھندسیة ٠بحیث تصبح ھذه المنتجات فى صورة صالحة للبیع 
ونشاط وضع تصمیمات ، إدخال تحسینات على إجراءات اختبارات جودة المنتجات ، على المنتجات 

   ٠  "ھناك عالقة طردیة بین تكالیف األنشطة وبین عدد الوحدات المنتجة ٠المنتجات 
   " : Level Activities–Facility : " تبویب األنشطة على مستوى المصنع ) ٤

  ٠وھى تلك األنشطة التى تؤدى على مستوى المصنع أو على مستوى خط إنتاجى معین        " 
   ٠"عام ولیس على مستوى منتج بعینة وھذه األنشطة تقدم منافع على المستوى ال

   ٠اإلضاءة و النظافة و األمن و الشئون اإلداریة و المالیة : ومن أمثلتھا 
وطالما أن تكالیف ھذه األنشطة تكالیف عامة فإنھ یمكن تجمیعھا فى مجموعة واحدة وخصمھا من 

   ٠ھامش الربح وصوال الى ربح التشغیل 
   

  :  النشاط معیار المسبب لتكلفة: ثانیا 
   ٠أى أن األنشطة التى لھا نفس مسببات التكلفة یمكن أن تبوب فى مجموعة نشاط واحدة         " 

ویؤدى ھذا المخل إلى اختصار عدد األنشطة إلى كم مالئم یمكن معة تسھیل إمكانیة تطبیق مدخل 
   ٠  "المحاسبة على أساس األنشطة

  
  : معیار القیمة المضافة : ثالثا 
  : وم بعض المنشآت بتبویب األنشطة إلى مجموعتین ھما قد تق
   " : Activities–Value Added : " أنشطة ذات قیمة مضافة   ) أ

وھى عبارة عن األنشطة األساسیة التى یستلزم أن تقوم بھا المنشأة لتحقیق أھدافھا وھو       "     
  ٠"إتمام العملیات اإلنتاجیة و التسویقیة 

ونشاط البیع و التسویق و خدمة ، طة نشاط اإلنتاج و الفحص و مراقبة الجودة ومن أمثلة ھذه األنش
   ٠العمالء 

  " : Value added Activities–Non : " أنشطة عدیمة القیمة المضافة   ) ب
والتى تعتبر غیر مؤثرة وھى عبارة عن األنشطة غیر األساسیة أو غیر الضروریة             " 

 أن اإلدارة سوف تسعى إلى إلغاء تلك األنشطة ذات التكالیف المرتفعة  وال شك٠بالنسبة للمنشأة 
   ٠" والتى ال تضیف قیمة إلى المنتج 

  
   " : Cost Pools: " أوعیة التكالیف  -٢

   ٠وعاء التكلفة ھو أقل مستوى من التفصیل یتم عنده تجمیع وتوزیع التكالیف               " 
   ٠واحد من األنشطة أو على مجموعة متجانسة من األنشطة وقد یشتمل وعاء التكلفة على نشاط 

   ٠أى یتم تجمیع التكالیف اإلضافیة الخاصة بمجموعة من األنشطة المتجانسة فى وعاء التكلفة 
وذلك بإعتبار أن كل مجموعة من األنشطة المتجانسة تخلق مركز تكلفة متجانس مما یسھل من عملیة 

   ٠ Cost Objectsفة تخصیص التكالیف على أغراض التكل
   :ملحوظة ھامة بالنسبة لعملیة تحدید أوعیة التكلفة المتجانسة 

ال یجب أن تكون أوعیة التكالیف المتجانسة مبالغا فیھا لدرجة إخاللھا بمبدأ التكلفة و العائد حیث یؤدى 
أال یكون عدد وأیضا یتعین ، زیادتھا إلى ارتفاع تكلفة تطبیق النظام بدون الحصول على عائد مناسب 

  األوعیة قلیال بدرجة قد تخل بعملیة تطبیق مدخل التكالیف على أساس األنشطة ومن ثم 
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   ٠التأثیر السلبى على درجة الدقة المتوافرة فى معلومات التكالیف التى یمكن الحصول علیھا من النظام 
  
   

   " :Cost Drivers: " مسببات التكلفة  -٣
بارة عن السبب الجوھرى فى خلق عنصر التكلفة داخل كل وعاء مسبب التكلفة ھو ع         " 

فھو یستخدم فى قیاس التكالیف المستنفذة فى كل نشاط أو غرض نھائى من أغراض التكلفة ، تكلفة 
٠   

  :اعتبارات یجب مراعاتھا عند تحدید مسبب التكلفة 
 ناصر التكلفة یجب اختبار مسببات التكلفة بحیث تنطوى على عالقة سببیة واضحة بین ع

  ٠المراد تخصیصھا وبین األسس المتبعة فى عملیة التخصیص 
  فى ظل نظام الـA B C  فإن ھناك فرصة كبیرة لتوافر عدد كبیر من مسببات التكلفة 

ویتطلب األمر فى ھذه الحالة اختیار مسببات التكلفة التى تتوافر عنھا بیانات متوافرة بالفعل 
  ٠اسبة أو یمكن إنتاجھا بتكلفة من

  یصعب أحیانا تحدید مسببات التكلفة بصورة واضحة وفى ھذه الحالة تستخدم معامالت
تقیس درجة االستفادة من األنشطة بصورة غیر مباشرة ویطلق علیھا مسببات التكلفة البدیلة 

Surrogate Cost Drivers  ٠  
  

   :  Cost Objects: أغراض التكلفة  -٤
        یتم تجمیع و تحمیل التكالیف علیھا سواء كانت وحدة مخرجاتھو عبارة عن وحدة          " 

  )  الخ ٠٠٠قسم أو وظیفة ( أو وحدة تنظیمیة ، ) منتج  أو خدمة ( 
فغرض التكلفة ھو تعبیر عن الشیئ المراد قیاس تكلفتھ سواء كان ھذا الشیئ منتج أو عمیل أو قناة 

  ٠توزیع أو وظیفة 
  : إلى نوعین ھما ویمكن تقسیم أغراض التكلفة

    : Interim Cost Objectغرض التكلفة المتوسط   ) أ
وھو نشاط یتم داخل المنشأة ویستنفذ جزء من موارد المنشأة بھدف تحقیق منفعة داخلیة         " 

   ٠" مثل نشاط إدارة شئون العاملین 
   :  End Cost Objectغرض التكلفة النھائى   ) ب
وعند تحویل غرض التكلفة ، لتى یتم إنفاق التكالیف من أجلھا وھو المنتج أو الخدمة ا        " 

   ٠" النھائى إلى خارج المنشأة تتحقق إیرادات یمكن مقابلتھا بالتكالیف التى أنفقت علیھا 
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  : خطوات تطبیق نظام التكالیف على أساس األنشطة  
   ٠   Identifying the Activitiesتحدید األنشطة ) ١
   ٠  Determining the Cost of Activitesید تكلفة األنشطة تحد ) ٢
   ٠  Determining the Cost Driversتحدید مسببات التكلفة ) ٣
 Assigning the Cost of Activities toتحمیل تكالیف األنشطة على المنتجات ) ٤

products  ٠   
  
  : تحدید األنشطة : أوال 

وعة من العملیات أو اإلجراءات التى تشكل فیما بینھا جوھر العمل األنشطة ھى عبارة عن مجم       " 
وفى ھذه المرحلة یتم تحدید عناصر التكالیف لألنشطة األساسیة بالشركة  ، الذى یتم تنفیذه داخل المنشأة

والخاصة بالعملیة اإلنتاجیة وھى تختلف من صناعة ألخرى كما تختلف من نفس الصناعة ألخرى 
   ٠تكالیف باإلشتراك مع الفنیین و المھندسین بالشركة بتحدید األنشطة اإلنتاجیة بالشركةویقوم محاسبو ال

   ٠ما ھى األنشطة التى یحتاجھا المنتج حتى یمكن إنتاجة : وتحدید األنشطة یجاوب على السؤال التالى 
  :ویتم تحدید أنشطة المنشأة عن طریق    

 یمكن تحدید األنشطة  Filtersوباستخدام مرشحات التكلفة ، إعداد قائمة بكافة أنواع األنشطة المختلفة 
   ٠فى عدد یتناسب مع التطبیق العملى لمدخل محاسبة التكالیف على أساس األنشطة  

  : أمثلة لبعض األنشطة التى تقوم بھا المنشآت 
  وصف النشاط  النشاط

  إدارة المواد : أوال 
   تشغیل أوامر الشراء -١
  
  مفاوضات و التعاقدإتمام عملیات ال -٢
   استالم المواد-٣
   فحص المواد المستلمة -٤
   تشغیل و معالجات حسابات الموردین -٥
  

  : إدارة العملیات : ثانیا 
   صیانة و إصالح األآلت و المعدات-١
   الرقابة على الورش-٢
   صیانة الخدمات و المھمات اإلنتاجیة-٣
  

  : إدارة اإلنتاج : ثالثا 
   التنبؤ بالمبیعات -١
   جدولة اإلنتاج -٢
   إدارة و متابعة اإلنتاج -٣
   إدارة المخزون-٤
  

  :إدارة الجودة الشاملة : رابعا 
   شكاوى العمالء -١
  
   اختبارات خدمة المنتج -٢
   الرقابة على أداء األقسام اإلنتاجیة -٣

  
لمطلوب شراءھا وتحدید الوقت المناسب تحدید الكمیات ا

   ٠للحصول على المواد 
   ٠التفاوض مع المورد و توقیع العقود 

    ٠ تسجیل المواد المستلمة و مراجعة الكمیات الواردة 
   ٠تحدید مستوى جودة المواد المستلمة 

   ٠استكمال المستندات الالزمة و اتخاذ إجراءات المواد 
  
  

   ٠عدات اإلنتاج القائمة صیانة و إصالح اآلت و م
   ٠اإلشراف على العمالة اإلنتاجیة و كمیات اإلنتاج 

   ٠تخطیط المصنع و صیانة التسھیالت اإلنتاجیة 
  
  

   ٠القیام بعملیة التنبؤ بالمبیعات فى األجل القصیر 
   ٠إعداد جداول اإلنتاج وفقا لطلبات العمالء 

   ٠ى  تجمیع بیانات اإلنتاج على مستوى القسم اإلنتاج
   ٠متابعة المخزون المتاح والتأكد من كفایتھ 

  
  

اإلتصال مع العمالء بشأن الشكاوى الخاصة بالجودة و الشحن 
٠  
   ٠حدید النتائج المترتبة على معالجة شكاوى العمالء ت

   ٠متابعة عملیات األقسام اإلنتاجیة للتأكد من جودة المنتج 
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   اجراءات  اإلختبارات الخاصة بتقییم الجودة -٤
   ات العرض النھائى  إتمام عملی-٥
  
  

  : إدارة النشاط التسویقى : خامسا 
   نشاط البیع -١
  
   نشاط اإلعالن و الترویج -٢
   نشاط التخزین -٣
  
   نشاط النقل -٤
  
  
   نشاط التحصیل و األئتمان -٥
  
   نشاط التعبئة و التغلیف -٦
  
  
  
   نشاط دراسات بحوث السوق -٧
  
    نشاط المناولة -٨
   

   ٠الجودة اجراءات االختبارات الالزمة لتحلیل مشاكل 
   ٠اتمام عملیات العرض و التفتیش النھائى للمنتجات التامة 

  
  
  

عملیة البیع الفعلى للمنتجات أو الخدمات ونقل حیازة المنتج 
  ٠من المنشأة لملكیة العمیل 

  ٠إجراءات الدعایة لمنتجات أو خدمات المنشأة 
عملیة تخزین المنتجات الجاھزة فى مخازن التوزیع المختلفة 

    ٠ المخزن الرئیسى أو فى
إتمام عملیة نقل المنتجات من المصانع أو مخازن اإلنتاج التام 

  ٠إلى المخازن الفرعیة فى مناطق التوزیع أو العمالء أنفسھم 
یختص بكافة التعامالت المالیة التى تتم مع العمالء لتحصیل 

    ٠أقساط البیع و غیرھا 
یجعلھا أشد یختص بعملیة تعبئة و تغلیف المنتجات بشكل 

جاذبیة للعمیل و بصورة یمكن معھا إعادة تداول المنتجات بین 
اإلنتاج و المخازن و مناطق التوزیع و العمالء و ألغراض 

   ٠التصدیر خارج البالد
یختص بعملیة دراسة أحوال األسواق المختلفة و سلوكیات 

    ٠العمالء و احتیاجاتھم و ظروف البیئة التسویقیة 
شاط أساسا بأنشطة النقل و الشحن و التخزین و یرتبط ھذا الن

التعبئة و التغلیف حیث یتم مناولة أو تداول المنتجات فیما بین 
  ٠ھذه األنشطة للوصول فى النھایة إلى المستھلك النھائى

  
ویالحظ أنة قد یتم تبویب األنشطة فى مجموعات متجانسة تشتمل كل مجموعة على عدد من األنشطة 

  و یطلق على ھذه المجموعة من األنشطة وعاء تكلفة متجانس ، بب تملك نفس المس
 "Homogenous Cost Pool  "   
  

  :تحدید تكلفة األنشطة : ثانیا 
یتم تخصیص تكالیف الموارد على األنشطة المختلفة و ذلك لتحدید تكلفة الموارد المستخدمة         " 

  ٠" ألداء كل نشاط 
الموارد على األنشطة وذلك ة تعتمد على تتبع التكالیف الخاصة باستخدام إن عملیة تحدید تكلفة األنشط

وذلك باإلعتماد على ، من خالل دراسة عالقة السببیة بین استخدام الموارد وبین مخرجات كل نشاط 
إذ أنة من المنطقى أن تكون ھناك عالقة بین الموارد و بین مسببات " مسبب التكلفة " مقیاس النشاط 

   ٠فزیادة ساعات تشغیل اآلالت یؤدى إلى زیادة تكالیف تشغیل اآلالت التكلفة 
  :ویتم تخصیص تكالیف الموارد على األنشطة باستخدام إحدى الطرق اآلتیة 

   " : Direct Charging" طریقة التخصیص المباشر : الطریقة األولى 
فالطاقة المستخدمة فى تشغیل آلة ، نشاط وھنا یتم القیاس الفعلى للموارد المستخدمة فعال ألداء ال       " 

   ٠"معینة یجب أن تحمل مباشرة على العملیات الخاصة بھذه اآللة 
  ٠كما أن مصروفات تشغیل البیانات یجب أن تخصص مباشرة على المراكز التى تقوم بھذا النشاط  

   ٠بیانات أكثر دقة تتیح ھذه الطریقة  :الممیزات 
   ٠ة مكلفة نظرا لما تتطلبھ ھذه الطریقة من قیاس دقیق للموارد  تعتبر ھذه الطریق:العیوب 



  عالء ریاض ٦

   " : Estimation: " طریقة التقدیر : الطرقة الثانیة 
وھنا یقوم مصمم نظام المحاسبة على أساس األنشطة یقوم بإجراء عدد من المقابالت         " 

اریة مختلفة وذلك بغرض تحدید الشخصیة واستخدام قوائم االستقصاء المختلفة وذلك مع مستویات إد
   ٠" تكلفة تقدیریة لكل نشاط 

   " :  Arbitrary Allocation: " یص العشوائى طریقة التخص: الطریقة الثالثة 
وتعتمد ھذه الطریقة عند استخدامھا على استخدام عالقات افتراضیھ منطقیة تربط بین تكالیف          " 

   ٠" مؤداه الموارد المستخدمة وبین األنشطة ال
   ٠ال یتم اللجوء إلى ھذه الطریقة إال فى حالة اإلضطرار إذ أنھا قد ال تكون دقیقة فى كل األحوال 

   ٠وال یتم اللجوء الیھا إال فى حالة عدم إمكانیة إستخدام طریقة التخصیص المباشر أو طریقة التقدیر 
      

  : تحدید مسببات التكلفة : ثالثا 
   ٠" یلة الربط بین تكلفة األنشطة وبین المنتجات و الخدمات  أى تحدید وس      " 

  : بعض أمثلة مسببات التكلفة لعدد من األنشطة 
  مسبب التكلفة  النشاط

   جدولة اإلنتاج -١
   طلب المواد -٢
   استالم المواد -٣
   اعداد و تجھیز اآلالت -٤
   تشغیل اآلالت -٥
   صیانة اآلالت -٦
   رقابة الجودة -٧
  ئة المنتجات  تعب-٨
   البیع -٩

   تعبئة و تغلیف -١٠
   التخزین -١١
   األئتمان و التحصیل -١٢
   المناولة -١٣

  
   النقل و الشحن ١٤

  
  

   ادارة التسویق-١٥
  
  
  

   الدعایة و االعالن -١٦

   ٠عدد دورات اإلنتاج 
   ٠عدد أوامر الشراء 

   ٠عدد مرات تورید المواد 
   ٠عدد مرات االعداد 

  ٠غیل االالت عدد ساعات تش
   ٠عدد مرات الصیانة 
   ٠عدد مرات الفحص 

   ٠عدد األوامر المسلمة 
   ٠إجمالى المبیعات 

   ٠عدد أو وزن أو حجم الوحدات المطلوبة 
   ٠عدد أو وزن أو قیمة الوحدات المنقولة 

   ٠عدد الفواتیر الصادرة 
  وزن أو قیمة أو عدد البنود المنقولة أو 

   ٠عدد مرات المناولة 
  د ساعات تشغیل سیارات النقل أو عد

  عدد أو قیمة البنود المنقولة أو قیمة الوحدات المنقولة أو
   ٠عدد طلبیات العمالء 

  مقدار الوقت المستنفذ فى العمل أو 
  عدد طلبیات العمالء أو 

  عدد العمالء أو 
    ٠عدد الفواتیر الصادرة 

  كمیة أو قیمة الوحدات المباعة أو 
   ٠النات عدد أو قیمة اإلع

  
  



  عالء ریاض ٧

  : تحمیل تكالیف األنشطة على المنتجات : رابعا 
وفى ھذه الخطوة یتم تخصیص التكالیف الخاصة باألنشطة داخل كل وعاء على المنتجات         " 

   ٠" النھائیة وذلك باستخدام معدل تكلفة كل وعاء 
األالت كمسبب لھذا النشاط  جنیة وساعات تشغیل ١٠٠٠٠٠إھالك اآلالت  فإذا كان  وعاء تكلفة :مثال 

 فإن معدل تكلفة ٣٠٠٠٠ : ١٠٠٠٠ ساعة موزعة بین نوعین من المنتجات بنسبة ٤٠٠٠٠قد بلغت 
ساعة تشغیل /  جنیة ٢.٥ ویكون الناتج ٤٠٠٠٠ / ١٠٠٠٠٠وعاء تكلفة إھالك األالت یحسب بقسمة 

   ٠آلى 
من تكلفة إھالك األالت حیث یصبح  وباستخدام معدل تكلفة وعاء التكلفة یمكن حساب نصیب كل منتج 

   جنیة٧٥٠٠٠ = ٢.٥ * ٣٠٠٠٠الثانى و ،  جنیة ٢٥٠٠٠ = ٢.٥ * ١٠٠٠٠= نصیب المنتج األول 
  

  : مزایا استخدام نظام محاسبة التكالیف على أساس األنشطة 
   ٠یؤدى التركیز على األنشطة و مسببات استھالك الموارد إلى الترشید فى إدارة تكالیف المنشأة  -١
تحلیل األنشطة إلى أنشطة تضیف قیمة و أنشطة ال تضیف قیمة للمنشأة یؤدى إلى محاولة استبعاد  -٢

ھذه األنشطة األخیرة أو على األقل تقلیل حجم موارد المنشأة الموجھة إلى تلك األنشطة مما 
  ٠ینعكس باإلیجاب على تخفیض التكلفة 

 فى األنشطة غیر المنتجة التى بقیت دون تحلیل التكلفة یظھر الطاقات غیر المستغلة ممثلة -٣
وبالتالى یمكن لإلدارة إتخاذ قراراتھا الخاصة باستخدام ھذه ، استخدام من قبل المنتجات النھائیة 

  ٠الطاقات غیر المستغلة 
استخدام مدخل محاسبة األنشطة یتطلب استخدام عدد من مجمعات التكلفة أكبر بكثیر من عدد  -٤

وال شك ان زیادة مجمعات التكلفة وبالتالى ، دمة فى طرق التحمیل التقلیدیة مراكز التكلفة المستخ
  ٠مسببات التكلفة یؤدى إلى الدقة فى تحمیل التكالیف غیر المباشرة على المنتجات 

یؤدى إلى دقة ، زیادة درجة الدقة فى تحمیل التكالیف غیر المباشرة وبالتالى التحدید الدقیق للتكلفة  -٥
  ٠ تتخذھا اإلدارة اعتمادا على قاعدة بیانات التكالیف القرارات التى

  
  : حدود استخدام نظام التكالیف على أساس األنشطة 

إذا كان مدخل التكالیف على أساس األنشطة یوفر معلومات أكثر دقة عن تكلفة المنتجات و الخدمات 
   :مما یتیح ترشید إتخاذ القرارات بصورة أكثر دقة إال أن ذلك یتوقف على

  ٠دقة التحدید السلیم لألنشطة  -١
  ٠توافر مجموعة من مسببات التكلفة المرتبطة باألنشطة المختلفة  -٢
المعلومات الناتجة عن مدخل التكالیف على أساس األنشطة تعتبر معلومات مفیدة لالستخدام  -٣

   ٠الداخلى ولكن استخدامھا فى مجال القرارات اإلستراتیجیھ  یشوبھ بعض المخاطر 
  
  
  
   

  :مراجــع البحــــــــــــــــث
  ٠ م ١٩٩٩ – جامعة عین شمس -كلیة التجارة " دراسات فى محاسبة التكالیف "  ممدوح عبدالحمید ٠د   
  ٠ م ٢٠٠٦ – جامعة القاھرة –كلیة التجارة " التكالیف المعیاریة و محاسبة التكلفة على أساس النشاط "  أحمد سباعى      ٠د  

  


