
 المستخلص 

( TD-ABCاختصت هذه الرسالة بدراسة تطبيق نظام التكلفة المبنى على األنشطة الموجهة بالوقت )
  تأثير   بيانوأثره على الربحية كدراسة تطبيقية لمصنع المكال لتعليب األسماك ، وهدفت الدراسة إلى  

  مراكز   تكاليف  إجمالي  في  الفروق و   الدراسة  عينة   في  الربحية  على(  TD-ABC)التكلفة  نظام  تطبيق
و TD-ABC)التكلفة  نظامي  بموجب   التكلفة  ، حاليًا(  المستخدم  والنظام   معدالت   في  الفروق   بيان ، 

، وأثر جميع ما سبق على ربحية المصنع،    التكلفة   نظامي  بين  التكلفة  مراكز  موارد  طاقة  ستغاللا
التكلفة   لنظام  العلمية  المرجعيات  العلمي    (TD-ABC)معتمدا على  الجانب  السابقة في  والدراسات 

الم والتحليل  الدراسة  بعينة  المقابالت  أسلوب  وعلى  للدراسة،  نتائج  والنظري  لدراسة  واإلحصائي  الي 
 الدراسة في التطبيق العملي.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عوامل التكلفة بموجب نظام التكلفة       وقد توصلت الدراسة إلى
(TD-ABC)    ونظام التكلفة المستخدم بعينة الدراسة وأثر ما سبق على الربحية ، حيث توصلت الدراسة

التكلفة نظام  تطبيق  ظل  في  التكلفة  مراكز  تكاليف  في  انخفاض  بقيمة    (TD-ABC)إلى 
  التكاليف   من  المنتجة  العلبة  تكلفة  تخفيض   إلى، كما توصلت الدراسة    اً يمني  رياالً   (  (554,676,617

متوسط لجميع  بمقدار انخفاض    (TD-ABC)  بالوقت   الموجه  التكلفة  نظام  لتطبيق  وفقاً   المباشرة  غير
توصلت الدراسة إلى  كما  ،  %  67.8لكل علبة منتجة بمعدل انخفاض    رياال   63.6بقيمة  المنتجات  
بانخفاض   انخفاض  المستغلة  غير  الطاقة  حصر  بعد  بالعينة  المستغلة  إلى    الطاقات  %  76يصل 

 . دقيقة 24,537,125كمتوسط لجميع المراكز وبإجمالي انخفاض كطاقة موارد بالدقيقة 

 

 

 

Abstract 

This thesis is concerned with studying the implementation of Time Driven Activity Based 
Cost System (TD-ABC) and how this system affecting on the profitability as an applied 
study on Mukalla Fish Canning Factory. This study was aimed to clarify the effect of the 
activity cost system (TD-ABC) on profitability in the study sample and the differences in 



the total costs of the cost centers under the two cost systems (The Study System and 
The System used for the sample). It aimed also to clarify the differences in the utilization 
rates of the energy of the cost centers resources  between the two cost systems, and 
how all of what mentioned above has affected on the profitability of the factory. Whereas, 
the scientific references of the cost system (TD-ABC) and the previous studies were 
relied upon it in the scientific and theoretical side of the study first and on the method of 
meetings with the study sample and financial and statistician analysis to study the results 
of the study in the praxis. 
The study has concluded to the existence of statistically significant differences between 
the cost factors under the cost system (TD-ABC) and the cost system used in the study 
sample, and how all of what mentioned before has affected on the profitability. As the 
result of this study was a decrease in the costs of the cost centers by applying the cost 
system (TD-ABC) of (554,676,617) Yemeni Riyals, as well as reducing the cost of the 
produced Can from the indirect costs according to the application of the time-guided cost 
system (TD-ABC) by an average decrease for all products of 63,3 Riyals per each Can 
produced at a rate of reduction of 67,8%, It also indicates a decrease in the energies 
utilized in the sample after counting the unused energy with a decrease of 67% as an 
average for all centers, with a total decrease in resource capacity per minute, 24,537,125 
minutes. 

 

 


