أ

أثر تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة ( (ABCعلى تحسين األداء المالي في المنشآت
الصغيرة ومتوسطة الحجم
إعداد
حمزه ماجد قويسم
شرف
ا ا
الدكتور نمر سليحات
الملخص
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة ((ABCعلى
تحسين األداء المالي في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم .تكون مجتمع الدراسة من المنشآت الصغيرة
ومتوسططططة الحجم في لواء األغوار الشط ططمالية وعددها (( ،)22مرفق جدول بأسط ططماء المنشطططآت).

تم توزيع

االسططتبانة على المديرين الماليين ،رؤسططاء األاسططام ،المحاسططبيين ،مداق داملي ،ومداق مارجي،

تم توزيع

( )219اسططتبانة ،تم اسططترجا ( )198اسططتبانة منها ،وتم اسططتبعاد ( )3اسططتبانات لعدم صططتهيتها للتحليل،
لتتكون عينة الدراسة من ( ،)195اي بنسبة ( )%89من اجمالي االستبانات الموزعة .استخدم الباهث في
هذه الدراسة المنهج الوصفي وتم اعتماد االستبانة كأداة للدراسة وجمع البيانات .وتوصلت الدراسة الى أن
أثر تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشططة ( )ABCعلى تحسطين االداء المالي في المنشطآت الصطغيرة
ومتوسططة الحجم في لواء االغوار كان مرتفعاً؛ ووجود تأثير و داللة هصطايية لهذا المتغير المسطتلل على
المتغير التابع تحسططين األداء المالي في المنشططآت الصططغيرة ومتوسطططة الحجم ،والذي ينلسططم الى السططياسططات
اإلنتاجية ،التسعير ،واللدرة التنافسية .وأوصت الدراسة بضرورة علد اجتماعات دورية ما بين المدير المالي
في المنشطآت الصطغيرة ومتوسططة الحجم والمحاسطبين ،ورؤسطاء األاسطام والمدالين ،وأيضطا بضطرورة أن ينون

ب

الجهد مشططتركاً ما بين اإلدارة ،واسططم المحاسططبة للتعرف على نلاط اللوة والضططعف في نظام التكاليف المبني
على األنشطة ( )ABCما بين اإلدارة واسم المحاسبة والمدالين من الدامل والخارج والمدير المالي.
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Abstract
The aim of this study is to identify the effect of the ABC system on
improving financial performance at small and medium-sized enterprises (SMEs)
The study population consists of 22 small and medium-sized enterprises of the
Northern Jordan Valley, where (219) the questionnaire were distributed to
managers, accountants , auditors and department heads (198) questionnaires were
retrieved (198), and (3) questionnaires were excluded for their lack of validity for
analysis. The study sample consists of (195), (89%) of the total Distributed
Questionnaires. The researcher used descriptive methodology in this study and
the questionnaire was adopted as a tool Study and data collection. The results of
the study showed that the effect of the factor on the ABC system at the small and
medium-sized enterprises in the Jordan Valley was high; a statistically significant
effect of this factor on the dependent variable is the improvement in financial
performance of small and medium-sized enterprises, which is divided into
policies Productivity, pricing, and competitiveness. The study recommended that
small and medium-sized enterprises should pay attention to the joint effort
between the administrative leadership and the departments together. The need for
periodic meetings between the CFO of SMEs , accountant ,and the internal and
external auditor to identify the strengths and weaknesses of the ABC system.
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