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 امللخص

 ، الرسالة. العنوان: "قائم على نشاط نظام التكاليف3102فرايوداساري.  رزقا زلفي
كطريقة بديلة حلساب تكلفة اإلنتاج من أجل زيادة ادلزايا التنافسية بريت. ا ن ك )شركة( ماديون 

  3101عام 

 : احلاج. ميلدونا.، العامل يف االقتصاد.، ادلاجستري يف اإلدارة.  ادلشرف

 : تكلفة اإلنتاج التقليدية، أ ب ج، ادليزة التنافسية. كلمات البحث

 

حساب تكلفة اإلنتاج من ادلهم للغاية بالنسبة للشركة. جلبت حساب عدم الدقة من تكلفة اإلنتاج 
من اآلثار الضارة للشركة حيث هدف الشركة هو حتسني النمو والرحبية مع مرور الوقت يف ادلنافسة العادلية على 

ليل التكاليف النسبية لنإنتاج باستددام اسرتاتيجية التسعري لبيع والقرارات اإلدارية األخرى. أهداف البحث، وحت
يف حساب الزيادة يف التكاليف  أ ب ج، والفوائد النامجة عن تطبيق األسلوب أ ب جالطريقة التقليدية وطريقة 

 يرتبط أساسا إىل ميزة جتارية تنافسية.
اععني يستددم هذا البحث ادلنهج الوصفي البحوث النوعية مع ادلقارنة أسلوب دراسة احلالة. اخل

( سيارة 2ك ، االقتصاد سكة حديد )(2أ ج)ك للدراسة هناك ثالثة ادلنتجات اليت القطار الشركات االقتصاد 
 .مت مجع البيانات عن طريق ادلالحظة، وادلقابالت، وثائق (2أ ج )ك م ف خضراء، االقتصاد سكة حديد 

ن باستددام الطرق التقليدية يف من البحوث، فمن ادلعروف الشركة احملدودة. ا ن ك )الشركة( ماديو 
حساب تكلفة اإلنتاج باستددام ساعات العمل ادلباشر كأساس لتحديد تكلفة النفقات العامة من كل منتج، 

( 2، االقتصاد سكة حديد )ك 3233532224( االقتصاد أ ج هو روبية. 2وتكلفة إنتاج نتائج القطارات )ك 
( أ ج هو روبية. 2سكك احلديدية االقتصاد )ك م ف و ال 302 032 222األخضر السيارات روبية. 

( االقتصاد أ ج 2. حساب تكلفة اإلنتاج مع أسلوب أ ب ج لتكلفة السلع ادلصنعة قطار )ك 2022022203
و  202 110 221( األخضر السيارات روبية. 2، االقتصاد سكة حديد )ك 3333543141هو روبية. 

. مقارنة بني الطريقة التقليدية 2242302202ب هو روبية.  ( أ 2السكك احلديدية االقتصاد )ك م ف 
( ا 2وطريقة ا ب ج، الطريقة التقليدية يف حتديد تكلفة اإلنتاج أقل )أوندرقستيد( إىل االقتصاد سكة حديد )ك 

. بينما 353 134 324( ا ج هو روبية. 2واالقتصاد )ك م ف  220 121 312ج هو روبية. القطارات 
( األخضر الطريقة التقليدية سيارة لتحديد تكلفة اإلنتاج أعلى )أوبرقستيد( من 2ديد )ك االقتصاد سكة ح

. فوائد ا ب ج ادلرتبطة زيادة استددام ميزة تنافسية هو مساعدة اإلدارة 2032455األسلوب ا ب ج هو روبية. 
ة، وتنفيذ اإلدارة القائمة على يف اختاذ القرارات فيما يتعلق بتحديد سعر بيع، وحتديد اسرتاتيجية قيادة التكلف

 النشاط أو نشاط اإلدارة القائمة على )ا ب م(

 

 


