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الموجهة بالوقت  األنشطة أساسعلى  التكاليفهذه الدراسة لقياس أثر تطبيق نظام  هدفت

استخدم الباحث  ، وقدعلى تحسين القدرة التنافسية في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

 ،المبحوث والمجتمع الظاهرة تصف بحيث وتصنيفها البيانات المنهج الوصفي التحليلي للتعامل مع

 الحزمة برنامج باستخدام تحليلها وتم بمتغيرات الدراسة المتعلقة البيانات لجمع وتم اعتماد االستبانة

 .االجتماعية للعلوم اإلحصائية

 ومحاسب ،المبيعات مدير ،اليالم المدير ) مستجيبًا  ( 90 ) من سةراالد عينة وتكونت 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها  عينة الدراسة. شركات يف (التكاليف

الذي له األثر على  الحديثة التكاليف أنظمة تطبيق في  العلمية الكفاءة من اليع مستوى وجود

زيادة القدرة التنافسية لدى الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، كما بينت النتائج إلى 
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وجود معوقات وصعوبات لتطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت على الرغم 

لشركات  بتطبيق أنظمة تكاليف حديثة، و يعزى سبب ذلك إلى التكاليف من المعرفة لدى إدارة هذه ا

المرتفعة التي قد تترتب عند التطبيق، ومن اهم التوصيات ضرورة استخدام المعلومات التي تنتج 

 من أنظمة التكاليف التخاذ القرارات المتعلقة بزيادة الحصة السوقية وتخفيض سعر المنتج.
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Abstract 

 This study aimed to measure the effect of the application time driven 

activity based costing to improve the competitiveness of industrial 

companies listed on Amman Stock Exchange. 

 The researcher has used the descriptive analytical approach to deal with the 

required data that describe the phenomenon and the community respondent. 
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Further, a questionnaire used to collect data on the study variables and 

analyzed using the statistical package for social Sciences program (SPSS)  

 The study sample consisted of 90 respondents (financial manager, sales 

manager, and accountant costs) in the study sample companies. The study 

reached a set of results, the most significant one was a high level of 

scientific competence in the application of modern costs which has the 

effect of systems to increase the capacity level competitiveness among 

industrial companies listed on Amman Stock Exchange, also, the results 

showed that there are obstacles and difficulties to apply time driven activity 

based costing despite the knowledge of the management of these companies 

to apply modern cost systems, and was due largely to higher costs that may 

arise when the application is used. 

One of the most important recommendations is need to use the information 

that results from cost systems to make decisions relating to increasing 

market share and reducing the price of the product.
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