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"أثر التكلفة المستهدفة على التدفقات النقدية التشغيلية  في هدفت الدراسة إلى التعرف على 

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة،  "،المصانع العاملة في مدينة الحسن الصناعية

( مجاالت، واستخدم مقياس ليكرت الخماسي بهدف قياس 5( فقرة، ووزعت على )28تكونت من )

تكون مجتمع الدراسة من المصانع العاملة في مدينة الحسن الصناعية ، آراء أفراد عينة الدراسة

ممثله  بالمدراء  ( مصنع120من ) ووزعت على عينة الدراسة المكونة ( مصنع،140وعددها )

(، SPSS، وتم تحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي )الماليين ومدراء التدقيق الداخلي ومحاسبين

 إلى النتائج التالية: وقد توصلت الدراسة

هدفة على التدفقات النقدية التشغيلية أظهرت النتائج وجود أثر لتطبيق مدخل التكلفة المست

ووجود أثر لسلسلة القيمة على التدفقات النقدية التشغيلية في المصانع العاملة في مدينة الحسن 



ووجود أثر  وأظهرت النتائج وجود أثر ألساس النشاط على التدفقات النقدية التشغيلية، الصناعية

، في المصانع العاملة في مدينة الحسن الصناعية ةليللتحسين المستمر على التدفقات النقدية التشغي

وأظهرت النتائج عدم وجود أثر لهندسة القيمة على التدفقات النقدية التشغيلية في المصانع العاملة 

 .في مدينة الحسن الصناعية
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Abstract 

This study aims to identify the impact of target costing on operating 

cash flows in Al-Hassan Industrial CITY. To achieve this, the researcher has 

prepared a questionnaire; consisting of 28 items that were distributed in 5 

fields. Moreover, Likert Quintet Scale was used to measure the individuals' 

views of this study sample. The study area of this research consists of 140 

functional factories in Al-Hassan Industrial city. This study area has been 

distributed on a study sample that consists of 120 factories whose 

representatives are chief financial officers, internal audit directors, and 



accountants. this study area has been analyzed by SPSS, shows the following 

results: 

 There is an impact of applying the target costing on the operating cash 

flows. There is also an impact of the value chain on the operating cash flows 

in the functional factories in Al-Hassan Industrial city. The results also show 

that there is an impact of the activity based on the operating cash flows and 

an impact of the progressive improvement on the operating cash flows in the 

functional factories in Al-Hassan Industrial city. In contrast, these results 

have shown the lack of the impact of the value engineering on the operating 

cash flows in the functional factories in Al-Hassan Industrial city. 

 


