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المرتبطة باألنشطة الموجهة بالوقت  أثر واقع تطبيق نظام التكلفةهدفت هذه الّدراسة إلى التعرف على" 

". ولتحقيق هدف الّدراسة تّم تطوير  مع تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

 استبانة ، وتم التأكد من صدقها وثباتها.

األردنيــــــــــــة الهاـميـــــــــــــة المساهمة العامة في المملــــكــــة الشركــــــــات الصناعــــيــــــــــــة الدراسة بتمثل مجتمع 

وتمثلت عينة الدراســــــــــــــة ، ( استبانة175هــــــــذا وتم تو)يع )ـركة،  (54، بلغت العينة )بورصة عّمانالمسجلة ب

( استبانة لعدم مالئمتها الختبارات 14، إال أنــــــــــــــــــــ  تــــــــــــم استبعاد )بالمحاسبين العاملين لدى الشركات الصناعية

، هذا وقد (161ي، وبذلك تكون عدد االســتبانات القابلة إلجراع عمليات التحليل اإلحصــائي )التحليل اإلحصــائ

 Statistical Package)تم تحليل البيانات باســـــــتخدام نظام برنامة الحصمة اإلحصـــــــائية للعلوم االجتماعية 

for Social Sciences –SPSS.ver 20) وبعد تحليل ألجل الوصـــول إلى اا ات وأهداف هذه الدراســـة ،



( α ≥ 0.05بأن  يوجد أثــــــــــــر عند مستوى داللة )األداة توصلت الّدراسة إلى مجموعة  من النتائة  كان أبر)ها 

ـــــة ل ــام التكلفـ ـــ ـــ ـــ ـــــظـ ـــــت )تطبيق نـ ـــ ـــــوقـ ـــ ـــ ـــــاة باألنشطة الموجهة  بالـ ـــ ـــ ( لدى الشركات الصناعية TDABCعلى أسـ

 وتخفيض التكلفةالمساهمة العامة األردنية 

ضرورة استفادة الشركــــــــــــــــات  وفي ضوع النتائة السابقة خرجت الّدراسة بمجموعة من التوصيات أبر)ها

الصناعــــــيــــــــــــــــــة والعمل بشـل جد  على تطبيـــــــــــــــق أسـ ومبادر نــــــظــــــــــــام التكلفــــــة المرتبــــــــــــ  والموج  بالــــــــــــوقـــــــــت 
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Abstract 

This study aimed to identify the "impact cost associated with the timeshare 

oriented activities to reduce costs in the Jordanian public shareholding 

companies and industrial system." To achieve the objective of the study was to 

develop a questionnaire, were confirmed validity and reliability. 

The study represents the community of industrial public shareholding 

companies in the Hashemite Kingdom of Jordan registered the ASE, the sample 

was (54) company, this was distributed (175) questionnaire, and consisted of 

the study sample accountants working for industrial companies, however, were 

excluded (14) to identify the lack of suitability tests statistical analysis, and thus 

the number of questionnaires recoverable statistical analysis operations (161), 

this data has been using the statistical package for social Sciences software 

system analysis (statistical package for social Sciences -SPSS.ver 20) in order 

to reach the goals and objectives of this study, after analyzing the study found 

the tool set of results, most notably that there is the effect when the level of 



significance (α ≤ 0.05) for the application of the system cost oriented activities 

timeshare basis (TDABC) at the Jordanian industrial companies and reduce the 

cost 

In light of previous study results it came out a set of recommendations 

highlighted the need to take advantage of industrial companies and work in 

earnest to implement the foundations and principles associated with the cost-

oriented system of timeshare companies. 

 


