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 يعد نظام التكاليف المبني على االنشططططططططمو يع المهمططططططططيت المامو لي اله م الثامطططططططط  لما ل  يع ا  

على   ارات الشطططططط صات ال ططططططناعيو بالتي ععد ااب   ما  لي اال ت ططططططاع ادرعنيا برناا العد د يع الدرا ططططططات 

حهل رذا المهمططططططه  لما ل  يع ارميو صبي و بالاهادد العد دو التي لمرع للشطططططط صات ا  عث طططططط  علياا يع   ل 

 عمبيقااا

بني على االنشططططططططمو على دططططططططالي التدلا ردلم رذه الدرا ططططططططو الى الكشططططططططف عع ا   عمبيا نظام التكاليف الم

 النقدي ) دالي التدلقات التشغيليو باال تثماريو بالتمهيليو( لي الش صات ال ناعيو لي ادرع ا

عم ا ططتادام المناا الهدططاي التثليليث حيو عكه  ي تمت الدرا ططو يع العايليع لي  ما  الشطط صات ال ططناعيو 

( شطططط صات دططططناعيو بصانم بحدو 8حيو عم عهزيت العينو على )( يهظف بيهظاو 87ادرعنيو بالبالغ عدعرم )

المعا ن  )المدراء الماليعث رؤ طاء ا اطام المثا طبوث المثا طبيع( لي الشط صات ال طناعيو بصا  عدع اال طتبانات 

 ( ا تبيا ا100التي عم جمعاا بعثليلاا بالمقبهل اح اديا )



( لاثص الا مطططططيات ببدطططططف الع  و 2015-2011لاالمطططططال  الى ملت عم عثلي  القهادم الماليو للاطططططنهات ) 

 بالنتادا صاالعي: SPSSبيع المتغي ات بها مو الب نايا االح ادي 

   اظا ت الدرا ططططططو ان   هجد ا   مبعالل  اح ططططططاديو لنظام التكاليف المبني على االنشططططططمو عند ياططططططته

𝛼)عاللو ) = ى دطططالي التدلا النقدي )التدلا النقدي التشطططغيلي بالتدلا النقدي اال طططتثماري عل 0.05

 بالتدلا النقدي التمهيلي( لي الش صات ال ناعيو لي ادرع ا

   اظا ت الدرا ططو ان  ال  هجد ا   مبعالل  اح ططاديو لنظام التكاليف المبني على االنشططمو عند ياططته

𝛼)عاللو ) =  ي لي الش صات ال ناعيو لي ادرع اعلى دالي التدلا التشغيل 0.05

   اظا ت الدرا ططططططو ان   هجد ا   مبعالل  اح ططططططاديو لنظام التكاليف المبني على االنشططططططمو عند ياططططططته

𝛼)عاللو ) =  على دالي التدلا اال تثماري  لي الش صات ال ناعيو لي ادرع ا 0.05

  المبني على االنشططمو عند ياططته  اظا ت الدرا ططو ان   هجد ال ا   مبعالل  اح ططاديو لنظام التكاليف

𝛼)عاللو ) =  على دالي التدلا التمهيلي  لي الش صات ال ناعيو لي ادرع ا 0.05

بلي مططططهء يا  ططططبا يع نتادا  ام الباحو بتقديم ي مهعو يع التهدططططيات ارماا: عشطططط يت ادططططثا  الق ار 

بالتي  ظموبني على االنلي الشططططططط صات ال طططططططناعو لاططططططط برو عمهي  يعا ي  جد دو عمهر نظام التكاليف الم

عاطططططططططططارم يتاذي الق ار لاعاام الق ارات المنا طططططططططططبوث عدريا المهظايع على النظام الذ ع  تعايله  يت نظام 

 التكايف المبني على االنشمو بملت للث هل على الا  النتادا يع النظاما

ث الشطط صات ال ططناعيو ث  الكلمات الماتاحيو : نظام التكاليف المبني على االنشططمو ث دططالي التدلا النقدي

 ادرع ا
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Abstract 

Activity based costing system is considered the most important costing topic at this 

time due to its impact on the decision taken by decision makers in the manufacturing 

companies which represents the biggest portion on the Jordanian sector. 

Too many studies have showed the importance and usefulness for applying this 

system. 

This study aimed to show the effect of applying activity based costing system on the 

net cash flow (operating, investing and financing) in manufacturing companies in Jordan  

To achieve the objective of this study, descriptive analytical method has been conducted. 

The study population consisted of employees in the manufacturing companies totalling 

of 87 male and females. Surveys have been distributed to 8 manufacturing companies.  

The sample unit consisted of (finance managers, chief accountants, and 

accountants), 100 surveys Were collected back in addition, financial statements have 

been analysed for the years 2011-2015 in order to test hypothesis and describe the 



relationship between variables using the statistical software SPSS. The results revealed 

that: 

 There is A statistically significant result at (𝛼 = 0.05) for the effect of the activity based 

costing system (ABC) on the net cash flow (operating cash flow activities, investing 

cash flow activities and financing cash flow activities) in manufacturing companies in 

Jordan. 

 According to results of the tests that there is no statistically significant result at (𝛼 =

0.05) for the effect of the activity based costing system (ABC) on the net operating cash 

flow in manufacturing companies in Jordan. 

 According to results of the tests that there is a statistically significant result at (𝛼 =

0.05) for the effect of the activity based costing system (ABC) on the net investing cash 

flow in manufacturing companies in Jordan. 

 According to results of the tests that there is no statistically significant result (𝛼 = 0.05) 

for the effect of the activity based costing system (ABC) on the net financing cash flow 

in manufacturing companies in Jordan. 

Based on research findings the researcher gave several recommendations: 1) 

encouraging decision makers in manufacturing companies in Jordan to improve the new 

standards that serves the activity based costing system that helps the management to 

take the proper decision.  2) Train and prepare the people who are dealing with activity 

based costing system and develop their skills to have the maximum use of applying 

activity based costing system. 
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