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تكلفة النشاط اإلنتاجي دورا يف حتديد حساب إنتاج حمددة التكاليف و إنشاء تقرير  
 السليم من سعر البيع . إدارة أنظمة مثل نظام استخدام تكاليف التكاليف على أساس النشاط

(CBA) ( يلعب دورا يف حتديد. حيدث النشاط تقدير التكاليف على أساسCBAميك ) ن أن
تساعد يف حتليل البيانات احلسابية عندما شحن تكلفة بعض أنواع منخفضة جدا و فرض أنواع 
معينة من السلع مرتفعة جدا على كل منتج . من هذه اخللفية الضرورية ل دراسة بعنوان " حتليل 

( ")دراسة حالة يف السرية CBAحتديد تكلفة اإلنتاج على أساس " على أساس تكلفة النشاط )
 CV PATT ENGINEERING الذاتية.

يستخدم هذا البحث البحث الكمي وصفي. مت تقسيم مراحل هذه الدراسة إىل ثالث  
جمموعات . وضمت اجملموعة األوىل ، وحتديد األنشطة، و حتديد التكاليف ادلرتبطة هبا، النشاط 

نية : حساب تكلفة التحميل جتمع موحد ، واجلمع بني تكلفة األنشطة اجملمعة. وتشمل اخلطوة الثا
)النفقات العامة تكلف ( لكل نشاط ، وادلرحلة الثالثة من حساب ومقارنة تكلفة اإلنتاج 

 باستخدام الطريقة التقليدية وطريقة التكاليف على أساس النشاط ، ومعرفة ادلنتج فرض أنواع معينة
يف  (CBA)س النشاط وأظهرت النتائج أن تكلفة اإلنتاج باستخدام التكاليف على أسا  

أكثر دقة مقارنة باستخدام الطريقة التقليدية. وميكن  NNEGNNNIGNEالسرية الذاتية. بات 
مالحظة ذلك من اختالف يف نتائج التحليل حتديد تكلفة إنتاج كل منتج يتم حساهبا من خالل 

-جتربة أكثر  NMEع من ، أن تسفر البيانات هو نو )CBA)الطريقة التقليدية والتكاليف على أساس النشاط 
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