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ن ِفي ِعَب ِاد َ
َوأ َْد ِخ ْلنِي بِ َر ْح َمتِ َ
الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد األنام سيد األوليين واآلخيرين وعليى أليو وصيحبو ومين سيار
على دربو واستنن بسنتو إلي يوم الدين أما بعد,,,
انطالقا من قول النبي صلى اهلل عليو وسلم (من ال يركر الناس ال يركر اهلل).
فالحمد اهلل الذض َمن على ويسر لي إتمام هذا الجهد المتوا ع والذض ما كان ليتم لوال ف ل اهلل أوال ثم بف ل
أصحاب الف يل اليذين ذلليوا ليي الصيعاب وأفا يوا عليي بعلمهيم وليم يبخليوا عليي بنصيحهم حتيى أثمير جهيدض

وظهيير هييذا العمييل المتوا ييع إلييي حيييز الوجييود  ,فإنييو لميين تمييام األعمييال وكمييال األخييال االعت ي ار

لييذوض

الف ييل بف ييلهم ورييكرهم وتيييديريهم  ,لييذا فييإنني أقييدم رييكرض وتيييديرض للييدكتور الفا ييل إبيراهيم علييي واكييد ..
والدكتور الفا يل عليي سيليمان النعيامي  ,لميا بيذلوه مين جهيد كبيير معيي ومتابعية مسيتمرة وعليى ميا منحيوني
إياه من علم غزير وارراد متواصل حتى أنجز هذا البحث.
كما أتييدم بالريكر العميي  :للدكتور مفييد خاليد الرييل عليي واليدكتور سيالم عبيد اهلل حليس لتف يلهما بيبيول
مناقرة الرسالة ودورهما في إصالح جوانيب اليصيور فيهيا وابيدام المالحظيات الييمية واآلرام السيديدة فهيم أهيل
لسد خللها وتيويم معوجها وتهذيب نتوآتها ,سائال اهلل الكريم أن يثيبهم عني خي ار.
وانييو ليطيييب لييي ويسييعدني أن أتيييدم ببييالظ الرييكر وعظيييم اإلمتتييان إلييي جييامعتي جامعيية األزهيير التييي فتحييت
ذراعيها لكل المتعطريين للعليم والمتلهفيين للمعرفية نسي ل اهلل العليي العظييم أن يحفيظ هيذه الجامعية لتبييى منيارة
العلم والعلمام.
كمييا وال يفييوتني إال أن أرييكر األسيياتذة المحكمييين الييذين ب يذلوا جهييداً فييي تحكيييم أداة الد ارسيية  .وال يفييوتني أن
أتوجو بالركر لكل من ساعدني في هذا البحث ولو بكلمة أو نصيحة أو كتابة فلهم مني عظيم الود والتيدير.
وأسال اهلل الذض جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية فيي جنية قطوفهيا دانيية فيي جنيات الخليد إن ريام اهلل ميع
النبيين والصدييين والرهدام والصالحين وحسن أولئن رفييا  ,وأرجو من اهلل العلي اليدير أن يجعل عمليي هيذا
خالصاً متيبالً لوجهو وأن يجعلو في ميزان حسناتي يوم الييامة إنو على ما يرام قدير.

ت

ملخص الدراسة
هدفت هذه الد ارسية بريكل أساسيي إليي قيياس ميدر تي ثير اسيتخدام أسياليب المحاسيبة اإلداريية الحديثية عليى
حجم تداول أسهم الرركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين وذلن من خالل التوصل إليى قيياس
درجيية ممارسيية رييركات المسيياهمة العاميية المدرجيية فييي بورصيية فلسييطين ألسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية
واسييتخراح حجييم التييداول لكييل ميين هييذه الرييركات وميين ثييم د ارسيية العالقيية بييين درجيية اسييتخدام الرييركات محييل
الدراسة لتلن األساليب وحجم التداول .ولغير

اليييام بهيذه الد ارسية تيم اسيتخدام المينهي الوصيفي التحليليي مين

خالل إعداد قائمة استيصام وزعت على رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين وعددها ()49
رييركة وقييد بلييظ عييدد الرييركات المسييتجيبة ( )36رييركة بنسييبة اسييتجابة ( )%73وتييم بعييد ذليين اسييتخراح حجييم
التداول من اليوائم المالية المنرورة لتلن الرركات والخاصة بالسنتين الماليتين (.)2014-2013
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائي أهمها :أن تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسيطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية بلظ ( ,)%63وقد بينت النتائي أن أكثر أساليب المحاسيبة اإلداريية الحديثية تطبييياً
ميين قبييل الرييركات هييي إدارة الجييودة الريياملة بنسييبة ( )%77وأقلهييا تطبييياً التكلفيية المسييتهدفة بنسييبة (,)%63
كمييا أظهييرت النتييائي وجييود عالقيية ذات دالليية إحصييائية بييين اسييتخدام رييركات المسيياهمة العاميية المدرجيية فييي
بورصيية فلسييطين ألسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية والتغييير فييي حجييم التييداول لتليين الرييركات ,وأظهييرت أن
العالقيية بييين أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية وحجييم التييداول لييم تت ي ثر بعييد

ييبط المتغي يرات األخييرر ذات

الصلة مثل سيولة السهم ومعدل العائد السوقي للسهم.
وقييد أوصييت الد ارسيية علييى ترييجيع الرييركات الفلسييطينية علييى تطبيي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية ميين
أجل زيادة الكفامة االقتصادية والتي سيكون لهيا تي ثي ار ايجابيياً عليى حجيم تيداول األسيهم والربحيية ,ميع
إجرام الدراسات المعمية في البحث في السلون االستثمارض للمساهم الفلسطيني.


ث

يرورة

Abstract
This study examines the relationship between the use of new managerial
accounting techniques by the firms listed on the Palestine Exchange (PE) and their
shares trading volume. This study uses a questionnaire to measure the extent of
firms application of new managerial accounting techniques and extracts data on
share trading volume from the listed companies financial statements.
The results of this study are as follows: First based on the questionnaire response
rate of 73%, the percentage of firms that apply the new managerial accounting
techniques is 63%. The most applied technique is total quality management (%77)
and the least applied is target cost technique (%63). Second there is a statistically
significant relationship between the application of the new managerial accounting
techniques and shares trading volume of firms listed on Palestine Exchange.
Finally that relationship remains statistically significant even after controlling for
other relevant variables such as the stock's liquidity and its rate of return.
The study recommends that Palestinian companies should be encouraged to apply
the new managerial accounting techniques in order to increase economic efficiency
which will have a positive effect on shares trading volume and profitability.
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 1.1المقدمة :
تواجو المنظمات الحالية العديد من ال غوطات والتحديات ويرجع ذلن بركل أساسي إلي تلن التغيرات
الجوهرية السريعة والمتالحية خاصة مع بداية اليرن الواحد والعررين التي ترهدها بيئة األعمال المحيطة بنا
إذ يغلب عليها اآلن التيلب والتغير الديناميكي باإل افة إلي تميز هذا التغير بالتيدم التكنولوجي وما تبعو من
تيدم وسائل االتصاالت والحاسبات اآللية وتكنولوجيا المعلومات فالمنظمات على اختال

أحجامها ونوعياتها

أصبحت تعمل تحت مظلة نظام عالمي جديد تتمثل معالمو في العديد من األبعاد منها  :عولمة االقتصاد
وعولمة التجارة وعالمية المنافسة والتكتالت اإلقليمية والدولية والتحالفات اإلستراتيجية للرركات العمالقة التي
استهدفت تعزيز اليدرات التنافسية للمتحالفين وبالتالي السيطرة على السو (جودة )2001,وفي ظل التطور
التكنولوجي الهائل وتزايد ردة المنافسة أصبحت الرركات بحاجة إلي تلبية حاجات عمالئها من خالل تيديم
مستويات أدام عالية لتحيي

نجاحات مستمرة والمحافظة على الميزة التنافسية المستدامة مما دعاها إلي

البحث عن الوسائل الالزمة لمواجهة تلن التحديات ومن هنا برزت أهمية أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
ك داة تسمح بتيديم منتجات أو خدمات بتكلفة أقل وبجودة أعلى لتلبى حاجات العمالم المتغيرة ورغباتهم بما
ي من والئهم والذض يؤدض بدوره إلي زيادة الحصة السوقية والمبيعات واألرباح للرركات (Tseng et al.,
)2008
وحيث إن أساليب المحاسب اإلدارية الحديثة تؤدض إلى السيطرة على مخاطر األعمال التي قد تتعر

لها

هذه الرركات مثل (تيلب الطلب ,تيلب السعر ,ومدخالت اإلنتاح) ( Brigham & Houston, 2009,
 )p112والتي قد تتسبب في زيادة التكالي

أو تذبذب األرباح ومن هنا ي تي دور أساليب المحاسبة اإلدارية

الحديثة كعامل أساسي في زيادة وثبات أرباح الرركات من خالل إدارة التكالي

وترريدها .وال تستطيع أض

رركة أن تعمل بمعزل عن البيئة المحيطة بها فالرركة تحصل على مدخالتها من البيئة وتيدم مخرجاتها إلى
هذه البيئة وبيئتنا الفلسطينية تعاني الكثير من المعييات والصعوبات خاصة المتعلية بارتباط اقتصادنا
الفلسطيني باالحتالل اإلسرائيلي ومحدودية األسوا وعدم اليدرة على الوصول إلي األسوا العالمية .ويعد
استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة من األسباب الالزمة لنجاح الرركة واستم ارريتها خاصة بالنسبة
للرركات التي تعمل في األسوا

رديدة المنافسة وأسهمها متداولة في أسوا

المحاسبة اإلدارية الحديثة تعمل على تخفي

التكالي

المال العالمية .ف ساليب

مع المحافظة على الجودة األمر الذض يرغب بو

العمالم ) )Van Auken et al., 2008وهذا األمر يؤدض إلي زيادة ثية المستثمرين والمالكين وحتى الزبائن
تصل بهم إلي زيادة الثية بإدارات هذه الرركات مما يؤدض إلي زيادة الحصة السوقية للرركات وبالتالي زيادة
حجم التداول على أسهمها وتعظيم ربحيتها.
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 2.1مشكلة الدراسة :
ونظر
تركل الرركات المساهمة العامة ركيزة أساسية ودو اًر هاماً حيوياً في دعم االقتصاد الوطني الفلسطيني
اً
ألهمية هذه الرركات ومحاولة االرتيام بها إلي أف ل مستور إدارض ومالي من أجل تنمية االقتصاد الوطني
والذض يعد األساس الذض تيوم عليو أض دولة لذلن فإن هذا يتطلب الكثير من الجهود لحل المركالت والتغلب
على األزمات وتتحمل إدارة الرركة المسئولية الكاملة عن تخطيط األهدا

ومراقبة تنفيذها واتخاذ الي اررات

اإلدارية بر نها وألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة دو ار هاماً وبار اًز في تطوير هذه الرركات واالرتيام بها
ألف ل المستويات وذلن الرتباط هذه األساليب بتخفي

التكلفة مع المحافظة على الجودة والتي تعمل

بدورها على إكساب الرركات ميزة تنافسية وتتميز أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في قدرتها على الموازنة
بين خف

التكلفة من جهة والحفاظ على جودة المنتي سوام خدمة أو سلعة من جهة أخرر مما يؤثر في

زيادة مبيعات الرركة مع خف

التكلفة في آن واحد مما يعمل على نمو الييمة السوقية وزيادة وثبات األرباح

لهذه الرركات مما يبرر االعتياد ب ن ذلن سو

يرفع من حجم تداول األسهم لتلن الرركات ومن هنا تتمثل

مركلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي -:
ما مدى تأثير استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة على حجم التداول لألسهم المدرجة في بورصة
فلسطين لألوراق المالية ؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية :
 .1مييا مييدر تطبي ي الرييركات المدرجيية فييي بورصيية فلسييطين لييألو ار المالييية ألسيياليب المحاسييبة اإلدارييية
الحديثة ؟
 .2م ييا ه ييي مج يياالت اس ييتخدام أس يياليب المحاس ييبة اإلداري يية الحديث يية ف ييي الر ييركات المدرج يية ف ييي بورص يية

فلسطين لألو ار المالية ؟

 .3ما أهم العوامل المؤثرة على حجم تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين لألو ار المالية؟
 .4هل تطبي أساليب المحاسبة اإلداريية الحديثية ييؤثر عليى حجيم تيداول أسيهم ريركات المسياهمة العامية

المدرجة في بورصة فلسطين لألو ار المالية ؟

 .5مييا هييي طبيعيية العالقيية بييين تطبي ي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية وحجييم تييداول أسييهم رييركات

المدرجة في بورصة فلسطين لألو ار المالية ؟
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 3.1أهمية الدراسة :
 -1تيييديم معلومييات مهميية للمسييتثمرين عيين الرييركات المدرجيية بالبورصيية الفلسييطينية تسيياعدهم فييي اتخيياذ
الي ار ارت االستثمارية المناسبة.
 -2تعتبيير هييذه الد ارسيية اليليليية التييي تناولييت العوامييل المييؤثرة علييى حجييم التييداول ألسييهم الرييركات المدرجيية
بالبورصة الفلسطينية في حدود علم الباحث.
 4.1أهداف الدراسة :
تهد

الدراسة إلي-:
 -1التعر على أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة من حيث مزايا ومحددات كل نوع من هذه األساليب.
 -2تيديم نبذة تو يحية عن سو األو ار المالية الفلسطينية وكيفية العمل والتداول داخل البورصة.
 -3التعر على العوامل المؤثرة على حجم التداول ألسهم الرركات المدرجة في البورصة الفلسطينية.
-4التعر على طبيعة العالقة بين درجة استخدام رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسيطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم التداول ألسهم تلن الرركات.
 -5الخروح بنتائي وتوصيات تفيد المستثمرين وتزيد من كفامة البورصة.

 5.1فرضيات الدراسة :
لإلجابة على التساؤالت المكونة لمركلة الدراسة تم و ع الفر يات التالية :
 -1تطب الرركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة.
 -2ال توجييد فييرو ذات دالليية إحصييائية فييي درجيية اسييتخدام رييركات المدرجيية فييي بورصيية فلسييطين ألسيياليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزض لمتغيرات ( حجم الرركة  ,اليطاع االقتصادض).
 -3ال توجيد فييرو ذات داللية إحصييائية فيي حجييم تيداول أسييهم الريركات المدرجيية فيي بورصيية فلسيطين تعييزض
لمتغيرات (حجم الرركة  ,اليطاع االقتصادض).
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-4ال توجييد عالقيية ذات دالليية إحصييائية بييين تطبي ي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية وحجييم تييداول أسييهم
الرركات المدرجة في بورصة فلسطين.
 -5ال يوجييد أثيير لمتغيييرض (اليطيياع االقتصييادض ,حجييم الرييركة) علييى العالقيية بييين تطبي ي أسيياليب المحاسييبة
اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين.
 -6ال يوجد أثر لنسبة السيولة على العالقة بين تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم تيداول أسيهم
الرركات المدرجة في بورصة فلسطين.
 -7ال يوجد أثر للعائد السوقي للسهم على العالقة بين تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم تداول
أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين.
-8ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين (عائد السهم السوقي  ,السيولة) للرركات المدرجية فيي بورصية
فلسطين وحجم تداول األسهم لتلن الرركات.
 6.1منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهي الوصفي التحليلي الذض يحاول اإلجابة عليى السيؤال األساسيي فيي العليم وماهي يية
وطبيعة الظاهرة مو وع الدراسة ويرمل ذلن تحليل الظياهرة وبيئتهيا وبييان العالقية بيين مكوناتهيا ومعنيى ذلين
أن الوص ي

يييتم أساس ياً بالوحييدات أو الرييروط أو العالق ييات أو الفئ ييات أو التصيينيفات أو األنسييا التييي توجييد

بالفعييل وقييد يرييمل ذليين اآلرام حولهييا واالتجاهييات إزامهييا وكييذلن العمليييات التييي تت ييمنها واآلثييار التييي تحييدثها
والمتجهيات التييي بزغيت عنهييا .و بحثييت الد ارسية أي ييا طبيعية العالقيية بييين متغييرات كمييية ليذا اعتمييدت أي ييا
على منهي التحليل الكمي لتحديد اتجاه وقوة العالقة بين متغيرات الدراسة.
 1.6.1جمع البيانات
تييم جمييع البيانييات الالزميية إلعييداد الد ارسيية ميين خييالل الكتييب والد ارسييات والرسييائل التييي لهييا صييلة بالمو ييوع
وكذلن التيارير واليوائم المالية المنرورة بالصح

والمجالت والمواقع اإللكترونية ذات العالقة.
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 2.6.1مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة في مجموعة الوحيدات االقتصيادية التيي ييتم تيداول أسيهمها فيي البورصية الفلسيطينية فيي
الفترة  2014 - 2013وعددها  49رركة.
 3.6.1منهج تحليل البيانات
اعتمدت الدراسة على برنامي التحليل اإلحصائي ( )SPSSألجرام االختبارات اإلحصائية الالزمة.
 7.1نموذج الدراسة
أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
 -1التكلفة المستهدفة ()TC
 -2بطاقة األدام المتوازن ()BSC
 -3إدارة الجودة الراملة ()TQM
 -4محاسبة التكالي

على أساس األنرطة ()ABC

حجم تداول أسهم الرركات المدرجة في
بورصة فلسطين لألو ار المالية

عائد السييهم السوقي
السيولة
 8.1متغيرات الدراسة
 1.8.1المتغير التابع
يمثل المتغير التابع لهذه الدراسة بحجم التداول ألسهم الرركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
والمياس بالمعادلة التالية التي سب استخدامها من قبل (1968

STjt
VOLjt 100 
SOjt
حيث-:
 = VOLjtحجم التداول للرركة  jفي اليوم .t
 = STjtعدد األسهم المتداولة للرركة  jفي اليوم .t

 = SOjtعدد األسهم المصدرة والمكتتب فيها للرركة  jفي اليوم .t
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:)Beaver

 2.8.1المتغيرات المستقلة:
 -1أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ممثلة باألساليب التالية:
 -1التكلفة المستهدفة (.)TC
-2بطاقة األدام المتوازن (.)BSC
-3إدارة الجودة الراملة (.)TQM
-4محاسبة التكالي

على أساس األنرطة (.)ABC

 -2العائد السوقي للسهم
ويحسب كالتالي Rit = ( Pit + D ) –Pit-1) / Pit – 1 :
 :Ritمعدل العائد السوقي للسهم  Iخالل السنة.t
 :Pitسعر اإلغال السنوض للسهم  Iفي نهاية الفترة .t
 :Pit-1سعر السهم في بداية الفترة.
 :Dالتوزيعات النيدية أو المجانية لألسهم.

 -3السيولة لدى الشركات محل الدراسة وتحسب كالتالي:
السيولة

األصول المتداولة

= يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
االلتزامات المتداولة
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 9.1الدراسات السابقة
يستعر

هذا اليسم من الفصل األدبيات السابية ذات العالقة بمو وع الدراسة من خالل االستعانة

بمنرورات الجامعات المحلية باإل افة إلي منرورات الجامعات العربية واألجنبية ولعدم وجود دراسات تتناول
المتغيرين معاً فيد قسمت الدراسات إلي فرعين الفرع األول يتناول الدراسات المتعلية ب ساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة بينما يتناول الفرع الثاني الدراسات المتعلية بحجم التداول.
أ .الدراسات السابقة الخاصة بالمحاسبة اإلدارية
 -1دراســة ( أبــو حمــام  )2013 ,بعنـوان  " :أســاليب المحاســبة اإلداريــة اإلســتراتيجية المطبقــة مــن قبــل
الشركات المدرجة فـي بورصـة فلسـطين ) (PEXوتأثيرهـا علـى الهيكـل التمـويلي لتلـك الشـركات.هيدفت هيذه
الد ارسيية إلييى التعيير علييى أثيير اسييتخدام الرييركات المدرجيية فييي بورصيية فلسييطين ألسيياليب المحاسييبة اإلدارييية
اإلسيتراتيجية علييى الهيكيل التمييويلي لتليين الريركات واعتمييدت الد ارسية الميينهي الوصييفي التحليليي عبيير اسييتخدام
قائميية استيصييام أعييدت لهييذا الغيير

ووزعييت علييى كافيية الرييركات المدرجيية فييي بورصيية فلسييطين وقييد أظهييرت

الد ارسيية أن الرييركات المدرجيية فييي بورصيية فلسييطين تطبي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية وهييذا التطبيي يتيراوح مييا
بين ( )%70-60كما أن أكثر أساليب المحاسبة اإلدارية تطبيياً هي إدارة الجودة الراملة بنسبة ()%69.34
أما أقلها تطبيياً التكلفة المستهدفة و دورة حياة المنتي بنسبة تيل عن ( .)%61وقد توصلت الد ارسية إليى عيدة
نتييائي أهمهييا :وجييود عالقيية طرديييو ذات دالليية إحصييائية بييين ممارسيية الرييركات المدرجيية فييي بورصيية فلسييطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية والتمويل بالدين لدر تلن الرركات بينما أظهرت وجود عالقة عكسيية
ذات داللة إحصائية بين ممارسة الرركات المدرجة في بورصة فلسيطين ألسياليب المحاسيبة اإلداريية والتموييل
بحيييو الملكييية لييدر تليين .وأوصييت الد ارسيية ب ييرورة توعييية الجهيياز اإلدارض وخاصيية اإلدارة العليييا للرييركات
الفلسيطينية ب همييية تطبيي أسيياليب المحاسيبة اإلدارييية فييي تخفيي
األثر في الوصول لخف

مخيياطر األعميال لييديها واالسيتفادة ميين هييذا

مخاطر التمويل وبالتالي تكلفتو إلى الحد األدنى.

 -2دراسة ( )Sumkaew, et, al., 2012بعنوانManagement Accounting Practices " :
مبييررات ممارسيية أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية التيليدييية

 ,"in Thailandوهييدفت هييذه الد ارسيية استكرييا

والحديثيية فييي الرييركات المدرجيية فييي سييو تايالنييد لييألو ار المالييية لعييام ( )2012باسييتخدام المسييح الميييداني
ل( )465رركة وميارنة نتائي المسح بنتائي أربع دراسات سيابية لهيا وقيد أظهيرت النتيائي األوليية لهيذه الد ارسية
أن ثييية الرييركات فييي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية التيليدييية لييم تتغييير منييذ األزميية المالييية عييام (1997م) ومييازال
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م ييديرض ه ييذه الر ييركات يس ييتيون معلوم يياتهم بممارس يية أس يياليب المحاس ييبة اإلداري يية التيليدي يية ويتجنب ييون ممارس يية
أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ويرجع ذلن لينيص الخبيرة ليديهم مين جهية واتبياعهم مركزيية اإلدارة ومحاولية
تجنبهم األساليب الحديثة لعدم ت كدهم من نتائجها.
 -3دراســة ( )Ahmad, 2012بعن ـوانThe Use of Management Accounting " :
 "Practices in Malaysian SMEsهدفت هذه الدراسة إلى استكرا

مدر ممارسة أساليب المحاسيبة

اإلدارييية التالييية( :نظييام التكييالي  ,ونظييام الموازنييات ,وتيييييم األدام ,ونظييم دعييم الي ي اررات ,والمحاسييبة اإلدارييية
اإلستراتيجية) مين قبيل الريركات الماليزيية صيغيرة ومتوسيطة الحجيم وتحدييد أهميية اسيتخدامها للميدرام فيي تلين
الرركات والعناصر الميؤثرة فيي ميدر اسيتخدام تلين األسياليب وقيد أجرييت الد ارسية عليى ( )160ريركة صيغيرة
ومتوسطة وقد أظهرت النتائي أن غالبية الرركات الممثلة في عينة الدراسة تستخدم أساليب المحاسبة اإلداريية
المتمثليية فييي (نظييام التكييالي  ,ونظييام الموازنييات ,وتيييييم األدام) أكثيير بدرجيية كبي يرة ميين اسييتخدامها ألسيياليب
(نظيام دعيم اليي اررات ,والمحاسيبة اإلداريية اإلسيتراتيجية) .ممييا يريير إليى أن األسياليب التيليديية أكثير اسييتخداما
م يين أس يياليب المحاس ييبة اإلداري يية الحديث يية كم ييا أن الر ييركات متوس ييطة الحج ييم أكث يير اس ييتخداما لكاف يية أس يياليب
المحاسبة اإلدارية ميارنة بالرركة صغير الحجم.
 -4دراسة ) (Ramljak&Rogosic, 2012بعنوانStrategic Management Accounting " :
Croatia

in

 "Practicesهييدفت ه ييذه الد ارسيية إل ييى التع يير علييى أهمي يية أسيياليب المحاس ييبة اإلداري يية

اإلسييتراتيجية ودورهييا فييي إمييداد المييدرام بمعلومييات ذات أهمييية نسييبية فييي التوقيييت المناسييب كمييا هييدفت إلييى
التعر عليى دور هيذه األسياليب متمثلية بنظيام التكيالي
( )TQMفييي الرقابيية علييى التكييالي

عليى أسياس األنريطة ( )ABCوادارة الجيودة الرياملة

وتخفي ييها .وقييد اسييتخدمت هييذه الد ارسيية الميينهي الوصييفي التحليلييي ميين

خييالل قائميية استيصييام وزعييت علييى ( )65رييركة ميين الرييركات الكرواتييية وقييد وجييدت الد ارسيية أن معلومييات
المحاسبة اإلداريية اإلسيتراتيجية مفييدة للميدرام فيي دعيم قي ارراتهم مين خيالل إميدادهم بمعلوميات ذات صيلة وفيي
الوقت المناسب كما أنها تعمل على الرقابة على التكالي

وخف ها كما وجدت الدراسة أن الريركات الكرواتيية

تطب التينيات محل الدراسة بمستويات جيدة جدا.
 -5دراسة ( )Shakouri&Salehi, 2011بعنوانRanking the Useful Tools of ":
) ,"Management Accounting by Multi Criteria Decision Making (MCDMوهدفت
هذه الدراسة إلى و ع تصني

رجرض (عنيودض) ألساليب المحاسبة اإلدارية حسب أهميتها للرركات

المستخدمة تينية اختيار االحتمال الميارب للحل األمثل وتينية التحليل الهرمي للي اررات لترتيب أساليب
المحاسبة اإلدارية حسب فعاليتها وقد استخدمت الدراسة قائمة االستيصام وقد أظهرت الدراسة أن أهم ثالث
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الجودة) .كما

أساليب متبعة لدر الرركات هي (محاسبة إدارة المخاطر ,محاسبة الموارد البررية ,تكالي

أظهرت الدراسة أن أكثر ثالث أساليب فعالية متبعة لدر الرركات المكونة لعينة الدراسة هي (تكالي
الجودة ,التكلفة المعيارية ,تكلفة أوامر اإلنتاح).
 -6دراسة الزعيتـري ( )2010بعنـوان" :اسـتخدام أسـاليب التحليـل االسـتراتيجي بغـرض تخفـيض التكـاليف:
دراسة نظرية تطبيقية على الشركات الصناعية اليمنية" ,وهدفت هذه الدراسة إلى التعم في طبيعية وأهيدا
التحليييل االسييتراتيجي للتكييالي

ومييا يرييتمل عليييو ميين أسيياليب ودوره فييي إدارة وتخفييي

الميومات المالئمية السيتخدام أسياليب التحلييل االسيتراتيجي بغير

تخفيي

التكيالي

التكلفيية وقييد تييم تطبيي
مين خيالل اليييام بيإجرام

دراسة حالة في مصنع أسمنت البرح .كما تم استطالع آرام المسئولين في المصنع حول أهمية ونتيائي تطبيي
التكييالي

الميوميات المالئميية ألسيياليب التحلييل االسييتراتيجي للتكييالي  .وقيد توصييلت الد ارسيية إليى أن تخفييي

يعد من أهم االستراتيجيات التي تتبناها الرركات وأكثرها فاعلية لتحيي مزايا تنافسية إ افة إلى حاجة عملية
تخفي

التكالي

إلى إطار متكامل إلدارة التكلفة ومن أهم تلن المداخل هو التحليل االستراتيجي للتكالي .

 -7دراسة (صباح  )2008بعنوان " :واقع استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركات الصناعية فـي
قطاع غزة " هدفت هذه الدراسة إلي التعر على واقع تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية التيليدية والحديثة فيي
الرييركات الصييناعية فييي قطيياع غ يزة والتعيير علييى أكثيير األسيياليب تطبييييا فييي هييذه الرييركات وتحديييد مجييال
استخدامها واتبعت الدراسة المنهي الوصفي التحليلي عبر قائمة استيصام أعدت لهيذا الغير
على الرركات الصناعية العاملة في قطاع غزة والتي يبلظ رأسمالها نص

وقيد تيم توزيعهيا

ملييون دوالر أمريكيي في كثر والبيالظ

عييددها سييتون رييركة و توصييلت الد ارسيية إلييي مجموعيية ميين النتييائي ميين أهمهييا :يييتم تطبي ي أسيياليب المحاسييبة
اإلدارييية التيليدييية فييي الرييركات الصييناعية بنسييب متفاوتيية وأكثيير األسيياليب تطبييييا أسييلوب التكلفيية الفعلييية يليييو
أس ييلوب تحلي ييل التع ييادل وأقله ييا اس ييتخداماً أس ييلوب أس ييعار التحوي ييل وك ييذلن األم يير بالنس ييبة ألس يياليب المحاس ييبة
اإلدارييية الحديثيية حيييث أنهييا تطبي بنسييب متفاوتيية وأكثيير األسيياليب اسييتخداماً أسييلوب الجييودة الريياملة وتسييتخدم
الر ييركات أس يياليب المحاس ييبة اإلداري يية به ييد
وخف

التع يير المس ييب لتك ييالي

اإلنت يياح وخفي ي

التك ييالي

اإلنتاجي يية

عدد الوحيدات التالفية مين اإلنتياح وأي ياً فيي مجيال التخطييط لإلنتياح والرقابية علييو وتوصيلت الد ارسية

إلييي مجموعيية ميين التوصيييات أهمهييا :تنمييية الييوعي لييدر مييدرام الرييركات الصييناعية ب همييية أسيياليب المحاسييبة
اإلدارية ودورها في تيديم المعلومات المالئمة التخاذ الي اررات والمساهمة في عملية التخطيط والرقابة.
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 -8دراســة الــداعور ( )2008بعنـوان" :أســاليب المحاســبة اإلداريــة المســتخدمة فــي الشــركات الفلســطينية
ومحددات استخدامها" ,استهدفت هذه الدراسة معرفة أساليب المحاسيبة اإلداريية المسيتخدمة مين قبيل الريركات
الفلسييطينية ومحييددات اسييتخدامها .ولتحييي هييد

الد ارسيية تييم اختيييار جميييع الرييركات التييي يييتم تييداول أسييهمها

فييي سييو فلسييطين لييألو ار المالييية ( 36وحييدة) .واعتمييدت الد ارسيية الميينهي الوصييفي التحليلييي وصييممت قائميية
استيصام وزعت على الريركات المختيارة وبلغيت نسيبة المسيتجيبين  25( %70وحيدة) وتيم اسيتخدام األسياليب
اإلحص ييائية لتحلي ييل البيان ييات ومناقر يية النت ييائي .وق ييد توص ييلت الد ارس يية إل ييى أن الر ييركات الفلس ييطينية تس ييتخدم
أساليب المحاسبة اإلدارية التيليدية بركل أكبر من استخدامها لألساليب الحديثة ,وان أكثير األسياليب التيليديية
غييير المبار يرة ,توزيييع تكييالي

اسييتخداما تحليييل التكلفيية-الحجييم-ال يربح ,توزيييع التكييالي

الخييدمات ,والموازنييات

الترييغيلية وال أرسييمالية .وأكثيير األسيياليب الحديثيية اسييتخداما أسييلوب محاسييبة المسييئولية وعائييد المسيياهمة وأقلهييا
اسييتخداما دورة حييياة المنييتي ,سياسيية اإلنتيياح الفييورض ,والبرمجيية الخطييية .كمييا بينييت الد ارسيية أن أهييم المنييافع
التك ييالي

المرج ييوة م يين ممارس يية أس يياليب المحاس ييبة اإلداري يية تخف ييي

وتحس ييين الج ييودة وزي ييادة الربحي يية ,بينم ييا

محددات استخدامها تمثلت في عدم االستيرار األمني فيي فلسيطين وعيدم االهتميام بتييييم كفيامة الينظم اإلداريية
والمالييية وعييدم ت يوافر ك يوادر مؤهليية .وكييذلن بينييت الد ارسيية انييو توجييد عالقيية بييين المتغي يرات (طبيعيية النريياط,
سنوات الخبرة ,الحجم ,وظيفة المستيصى منو ,خبرة المستيصى منو) وأساليب المحاسبة اإلدارية.
 -9دراســـة (2007

 )Waldron,بعنـــوان" :

Accounting

Management

Today’s

 ,"Techniques in N.Z Businessesهدفت هذه الدراسة إلي توفير إمكانية للتحلييل المييارن ألسياليب
المحاسييبة اإلدارييية المسييتخدمة ميين قبييل الر ييركات النيوزيالندييية وأظهييرت هييذه الد ارسيية أن أسيياليب المحاس ييبة
التيليدية ال تزال األكثر استخداما في معظم وحدات األعمال وأن أساليب المحاسبة اإلدارية أقل اسيتخداماً مين
المتوقع مين قبيل ريركات األعميال كميا أظهيرت الد ارسية أي ياً ممارسية أسياليب المحاسيبة اإلداريية الحديثية مين
قبييل الرييركات النيوزيالندييية ال ي يزال فييي أقييل مسييتوياتو ميارنيية بالمنافسييين كمييا أن هنييان اختالف ياً فييي تطبي ي
أساليب المحاسبة اإلدارية من قبل الرركات النيوزيالندية يعود إليي حجيم الريركة ووجيدت أن وحيدات األعميال
تفحص جدارة أساليب المحاسبة اإلدارية لتيييم دعمها إلستراتيجية المنافسة.
 -10دراسـة ( )Xiao, et. al., 2007بعنـوان " ,"Management Accounting In Chinaهيدفت
هيذه الد ارسيية إلييي معرفية مييدر وأهمييية تطبيي أسياليب المحاسييبة اإلدارييية اإلسييتراتيجية فيي الصييين كمييا تناولييت
الد ارسية مييدر االخييتال
يعييود إلييي االخييتال

فييي تطبيي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية اإلسييتراتيجية ميين قبييل الرييركات الصييينية الييذض
فييي الحجييم أو المنيياط الجغرافييية أو الصييناعة ولتحيي ي ذليين اسييتخدمت الد ارسيية قائميية
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االستيصام والتي وزعت عن طري االيميل على  337رركة في سبع مناط جغرافية وبليظ عيدد المسيتجيبين
 225رييركة وقييد رييملت قائميية االستيصييام علييى  25أسييلوب ميين أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية وأظهييرت نتييائي
الدراسة أن األساليب األكثر استخداما من قبل الرركات الصينية هي  :الموازنات الترغيلية ,مكافآت اإلنجاز,
تحليل سلون التكالي  ,توزيع التكالي  ,محاسيبة المسيئولية ,وتحلييل التكلفية-الحجيم-العائيد .وجميعهيا أسياليب
تيليديي يية وأن أقي ييل األسي يياليب اسي ييتخداما تري ييمل اإلدارة علي ييى أسي يياس النري يياط  ,اسي ييتخدام تكنولوجيي ييا المعلومي ييات
واالتصاالت ,مفاو ات أسعار التحويل ,التكالي

المعيارية ,والمحاسبة البيئية .كما وجدت الدراسة اختالفات

هاميية بييين الصييناعات فييي تطبيي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية ا توزيييع التكييالي  ,التكييالي

المسييتهدفة,

موازنات اإلنتاح ,وبطاقة األدام المتوازنا .كما أظهرت الدراسة وجود عالقية طردييو بيين حجيم الريركات وعيدد
األساليب المستخدمة أض أن الرركات ذات الحجم الكبير تستخدم عدد أكبير مين األسياليب عنهيا فيي الريركات
الصغيرة.
 -11دراسة إبـراهيم ( )2005بعنـوان" :دراسـة تحليليـة لمـدى اسـتجابة طـرق وأسـاليب المحاسـبة اإلداريـة
للتغيرات في بيئة التصنيع الحديثة وأثرهـا علـى تحسـين األداء المـالي للشـركة –دراسـة ميدانيـة" هيدفت هيذه
الدراسة إلى معرفة مدر انعكاس التغيرات في بيئة التصينيع الحديثية عليى تحسيين األدام الميالي للريركة .وتيم
ذلن من خالل توزيع قائمية استيصيام عليى عينية عريوائية مين الريركات الصيناعية المصيرية بلغيت  50وحيدة
اقتصادية وتم استجابة  23وحدة أض بنسبة  %46من حجم العينة .وأظهرت نتائي الد ارسية أن  %34.8مين
الرييركات المسييتجيبة تطب ي أسييلوب دورة حييياة المنييتي بينمييا  %26.1 ,%30.4تطب ي أسييلوب هندسيية الييميية
وأسلوب سالسل الييمة على التوالي أما أسيلوبي التكلفية المسيتهدفة والتكلفية عليى أسياس النرياط فيإن %21.7
مين الرييركات المسييتجيبة تطبيهميا وأقييل األسيياليب اسيتخداماً هييو أسييلوب المحاسيبة عيين االنجيياز بنسييبة .%13
كميا توجيد عالقية معنوييية طردييو بيين اسيتخدام كيل مين أسياليب المحاسيبة اإلدارييية الحديثية (دورة حيياة المنييتي,
سلسلة الييمة ,هندسة الييمة) وبين خصائص بيئة التصنيع .كما أظهرت الدراسة وجيود عالقية معنويية طردييو
بييين التحسييين فييي األدام المييالي وبييين كييل ميين أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية (التكلفيية المسييتهدفة ,هندسيية
الييمي ي ية ,دورة حي ي يياة المن ي ييتي) .وال ي ي ييؤثر حج ي ييم الر ي ييركة عل ي ييى تبن ي ييي أو ممارس ي يية أس ي يياليب المحاس ي ييبة اإلداري ي يية
اإلسييتراتيجية حيييث تبييين أن الرييركات كبييرة الحجييم أكثيير اسييتخداماً ألسييلوب التكلفيية المسييتهدفة بينمييا الرييركات
متوسطة الحجم تستخدم أسلوب سالسل الييمة وال توجد عالقة معنوية بين حجم الرركة وبين ممارسة أساليب
المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية األخرر (دورة حياة المنتي ,هندسة الييمة ,المحاسبة عن االنجاز ,التكلفة على
أساس النراط).
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 -12دراسة ( )El-Ebaishi, et. al., 2003بعنوان " Empirical Evidence on the Use of
Management Accounting Techniques in A Sample of Saudi Manufacturing
 "Companiesهدفت هذه الدراسة إلى تيديم أدلة عملية عن أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة من قبل
عينة من الرركات الصناعية السعودية متوسطة وكبيرة الحجم وذلن من خالل توزيع قائمة استيصام على
 200رركة وتم استجابة  121رركة .وأظهرت نتائي الدراسة أن أساليب المحاسبة اإلدارية التيليدية
مستخدمة بركل كبير من قبل الرركات السعودية بينما أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وخاصة أسلوب
التكلفة على أساس النراط ()ABCاستخدم من قبل عدد محدود من الرركات السعودية كما أن موازنة اإلنتاح
أكثر األساليب استخداماً حيث ما نسبتو  %77من الرركات تطب هذا األسلوب ,يليو أسلوب الموازنة النيدية
بنسبة  ,%76الموازنة الرئيسية  %75بينما أسلوب  %25 ABCوأقلها أهمية من وجهة نظر المستجيبين
أسلوب البرمجة الخطية  %16وقد يعود ذلن إلى محدودية استخدام الكمبيوتر كما أظهرت نتائي الدراسة أن
مستور ممارسة هذه األساليب ميارنة بالدول األخرر مثل بريطانيا واستراليا واليابان ميبول كما وتوصلت هذه
الدراسة إلى وجود عالقة طرديو بين حجم الرركة وعدد األساليب المطبية فكلما كبر حجم الرركة كلما زاد
عدد األساليب اإلدارية المطبية.
 -13دراسة (فودة  )2003,بعنوان " نحو إطار مقترح لتقويم األداء الداخلي فـي الشـركات الصـناعية مـن
خالل التكامل بين أسلوب تقنية ضـبط الوقـت " "JITومفهـوم إدارة الجـودة الشـاملة " "TQMدراسـة ميدانيـة
"هدفت هذه الدراسة إلي بنام إطار ميترح لتيويم األدام الداخلي في الرركات الصناعية من خالل التكامل بين
 JITو  TQMويتحي ذلن من خالل مييياس األدام المتيوازن  BSCباعتبياره نظيام إدارض ريامل يحتيوض عليى
مجموعة راملة من مياييس األدام واتبع الباحث المنهجين االستيرائي واالستنباطي في بحثو وتوصيل إليي انيو
يجييب د ارسيية التغييرات المطلوبيية فييي نظييم التصيينيع الحديثيية واألسيياليب الفنييية المسييتحدثة ميين خييالل ميينهي إدارة
التكلفة اإلستراتيجية و رورة أن تتص

الرركات التي تطب  JITبعدة خصائص وهي ترتيب وجدولة أنرطة

اإلنتيياح  ,تحديييد أوقييات اإلعييداد والتهيئيية  ,جدوليية اإلنتيياح و ييرورة األخييذ بالحسييبان المييياييس غييير المالييية
باإل افة للمياييس المالية عند تيييم األدام الداخلي للرركات الصناعية وهذا يتحيي مين خيالل مييياس بطاقية
األدام المتوازن وتوصل الباحث إلي وجود مراكل تواجو مياييس األدام الداخلي للرركات الصيناعية المصيرية
وأوصييى ب ييرورة زيييادة الييوعي ب همييية درجيية التكامييل بييين أسييلوب تينييية
الريياملة لغيير

ييبط الوقييت ومفهييوم إدارة الجييودة

تيييييم األدام الييداخلي للرييركات الصييناعية محييل الد ارسيية واالهتمييام بيييياس األدام الييداخلي ميين

خالل محورين وهما  :تحديد األنرطة التي ت ي

قيمة وتحديد التكالي
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التي ت ي

قيمة.

ب .الدراسات السابقة الخاصة بحجم التداول
-1دراســة (الخاليلــة )2012 ,بعنـوان " :ســلوك حجــم التــداول فــي ظــل تبــاين المعلومــات  :دراســة حالــة
بورصــة عمــان لــألوراق الماليــة" هييدفت هييذه الد ارسيية الختبييار سييلون حجييم التييداول فييي ظييل تبيياين المعلومييات
النارئة عن اإلفصاحات السنوية والنص

سنوية والربع سنوية واتبعت هذه الدراسة منهجيية الحيدث ( Event

 )Studyالختبار سلون حجم التيداول لميا مجموعيو  92ريركة مسياهمة عامية فيي بورصية عميان خيالل الفتيرة
( )2009 -2004منهييا  17رييركة ت ي مين و  38رييركة صييناعية و  37رييركة خدمييية وبمجمييوع مريياهدات
(أيييام حييدث)  1084يييوم حييدث منهييا  329إفصيياح سيينوض 347 ,إفصيياح نص ي

سيينوض و 408إفصيياح ربييع

سيينوض وبعييدد أيييام تييداول (فتيرات التيييدير) حييول الحييدث  35924يييوم تييداول حيييث تييم إيجيياد الفيير فييي سييلون
حجم التداول بيين فترتيي الحيدث التييدير لمعرفية أثير الحيدث عليى سيلون حجيم التيداول وللت كيد فيي النهايية مين
وجييود تبيياين فييي المعلومييات بييين المسييتثمرين .وقييد توصييلت الد ارسيية لعييدة نتييائي ميين أهمهييا وجييود تبيياين فييي
المعلومات بين المستثمرين خالل اإلعالنات النص

سنوية لجميع اليطاعات واإلعالنات الربع سنوية لجمييع

اليطاع ييات وربم ييا يع ييود س ييبب ع ييدم وج ييود تبي يياين ف ييي المعلوم ييات ح ييول اإلعالن ييات الس يينوية لر ييدة االهتمي ييام
بخصوصية المعلومات الواردة في بيانات الرركة حيث أنها ذات ت ثير أكبر في سلون حجم التداول للسهم.
-2دراســة ( ســكيك )2010 ,بعنـوان " :أثــر التقــارير الماليــة المرحليــة علــى ســعر الســهم وحجــم التــداول :
دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية " هدفت الدراسة للتعير عليى أثير
المعلومييات التييي يييتم اإلعييالن عنهييا فييي التيييارير المالييية المرحلييية علييى كييل ميين أسييعار األسييهم وحجييم تييداول
األسهم للرركات المدرجة في سو فلسطين ليألو ار الماليية واعتميدت الد ارسية المينهي الوصيفي التحليليي عبير
استخدام قائمية استيصيام أعيدت لهيذا الغير

وقيد اريتملت الد ارسية عليى عينية مكونية مين  28ريركة مسياهمة

عاميية ميين جميييع اليطاعييات وتييم توزيييع  45اسييتبانو علييى المسييتثمرين لمعرفيية أهمييية التيييارير المالييية بالنسييبة
للمستثمرين وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائي مين أهمهيا وجيو تغيير فيي سيعر السيهم عنيد نرير التييارير الماليية
المرحلي يية وعي يدم وج ييود تغي يير ف ييي حج ييم ت ييداول األس ييهم عن ييد نر يير التي ييارير المرحلي يية كم ييا أظه ييرت النت ييائي أن
المسييتثمرين يييدركون أهمييية التيييارير المالييية المرحلييية كمصييدر للمعلومييات ويعتمييدون عليهييا لترريييد الي ي اررات
االسييتثمارية وقييد أوصييت الد ارسيية بعييدد ميين التوصيييات ميين أهمهييا

ييرورة إتبيياع السياسييات المحاسييبية نفسييها

المطبية عند إعداد التيارير المالية السنوية وأي اً أن يييوم سيو فلسيطين ليألو ار الماليية بتحدييد تياريل موحيد
يييتم فيييو نريير جميييع الي يوائم المالييية الخاصيية بالمنرييآت واالهتمييام بفت يرة التيييارير المرحلييية لمييا تحييييو ميين م ازيييا
للمنرآت والمستفيدين وذلن عن طري إعداد الندوات وحليات النياش العلمي.
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 -3دراسة ( أبو راضي  ) 2009 ,بعنوان " :تحليل حجم تداول أسهم البنـوك المدرجـة فـي بورصـة عمـان
باستخدام نموذج السالسل الزمنية -دراسة حالة " هدفت الدراسة إليي تحلييل واقيع األسيهم فيي بورصية عميان
في قطاع البنون باستخدام نموذح تحليل السالسل الزمنية وذلن من خيالل  :تحلييل اتجياه األسيهم فيي بورصية
عمان لألو ار المالية فيي قطياع البنيون باسيتخدام نميوذح تحلييل السالسيل الزمنيية وبتطبيي الريروط الموجيودة
فييي السييو حيييث تييم تحليييل واقييع اتجيياه األسييهم علييى مييدر اثنييا عريير رييه اًر ولفت يرة ثميياني سيينوات ميين عييام
2007-2000م إليجاد المتغيرات المؤثرة في األدام مع تحديد أهيم مكونيات السلسيلة الزمنيية التيي تتي ثر بهيا
أسييعار األسييهم فييي بورصيية عمييان لييألو ار المالييية التييي تخ ييع لهييا التغي يرات السييعرية لألسييهم ( الموسييمية,
الدورييية ,العريوائية ) وكانييت عينيية الد ارسيية مكونيية ميين البنييون المدرجيية فييي بورصيية عمييان وعييددها ( )17بنكياً
وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائي كان أهمها :ت ثر معدل دوران األسهم فيي قطياع البنيون المدرجية فيي بورصية
عمييان بييالمتغيرات غييير المنتظميية كييان وا ييحاً إ ييافة إلييي تي ثير التغييرات المتعلييية باالتجيياه العييام والمتغييرات
الموسييمية والمتغي يرات الدورييية وأن حجييم التييداول يلعييب دو ار كبي ي ار فييي تغيييير مسييار اتجيياه األسييعار ففييي حاليية
ارتفاع األسعار فإن زيادة حجيم التيداول رييم مطليوب أميا فيي حالية انخفيا
خفي ي

األسيعار فيإن المرغيوب فييو هيو

حج ييم الت ييداول وبن ييام عل ييى النت ييائي قام ييت الباحث يية بتي ييديم مجموع يية م يين التوص يييات الس ييتخدام نم ييوذح

السالسل الزمنية في تحليل واقع األسهم في بورصة عمان.
-4دراســة ( الظــاهر و أبــو الــرب )2006 ,بعن ـوان " :أثــر ق ـرار توزيــع األربــاح علــى ســعر الســهم وحجــم
التــداول للشــركات المدرجــة فــي ســوق فلســطين لــألوراق الماليــةا هييدفت الد ارسيية إلييي معرفيية أثيير قيرار توزيييع
األربيياح فييي الييميية السييوقية وحجييم التييداول ألسييهم الرييركات المسيياهمة العاميية والمتداوليية فييي سييو فلسييطين
لألو ار المالية خالل الفترة الزمنية  2004-1997ولتحيي ذلن أجريت الدراسة على عينة قوامهيا  11ريركة
مدرجيية تمثييل جميييع اليطاعييات االقتصييادية واعتمييدت منهجييية قائميية علييى تحليييل البيانييات ومسييتندة إلييي رصييد
التغيرات النسبية في أسعار التداول وحجمها قبل رهر وبعد رهر من قرار التوزيع وتوصلت الد ارسية إليي عيدة
نتائي كان من أهمها وجود داللة إحصائية للعالقة بين قرار التوزيع وحجم التداول وعالقة غيير دالية إحصيائيا
مييع أسييعار األسييهم السييوقية وتوصييلت الد ارسيية إلييي عييدة توصيييات كييان أهمهييا زيييادة اهتمييام مييديرض الرييركات
المساهمة العامة الفلسطينية بالدراسات واألبحاث التي تبين العوامل التي تؤثر عليى سيعر السيهم السيوقي لهيذه
الرركات واتباع سياسة توزيع األرباح المناسبة التي تمكن الرركة من استخدام األرباح التيي حييتهيا عليى أنهيا
مصدر للتمويل والمحافظة على أسعار أسهمها.
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-5دراســة ( الخــوري وبلقاســم )2006 ,بعن ـوان " :أثــر توقيــت اإلفصــاح عــن الق ـوائم الماليــة علــى أســعار
األسهم وحجم التداول  :دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة األردنية" هدفت الدراسة إليي اختبيار
مدر استجابة بورصة عمان للمعلوميات المحاسيبية المنريورة بالتييارير الماليية السينوية عنيد اإلفصياح عين هيذه
التيييارير وربييط ذليين بتوقيييت اإلفصيياح باإل ييافة إلييي تحديييد األثيير علييى كييل ميين أسييعار األسييهم وحجييم التييداول
للرييركات التييي تفصييح مبك ي ار والرييركات التييي تت ي خر فييي اإلفصيياح عيين تياريرهييا السيينوية واتبعييت هييذه الد ارسيية
منهجييية د ارسيية الحييدث الختبييار سييلون كييل ميين عوائييد األسييهم وحجييم التييداول لعييدد  104تيرييير مييالي منرييور
لعينة مكونية مين  42ريركة مسياهمة عامية فيي الفتيرة خيالل السينوات مين  2000إليي  2002وقيد دليت نتيائي
الدراسة على وجود ت ثير ايجابي ومعنوض ذض داللة إحصائية لإلفصاح عن التيارير المالية السنوية على حجم
التييداول خييالل اليييومين الثيياني والثالييث بعييد تيياريل اإلفصيياح عيين الي يوائم المالييية فالرييركات التييي أفصييحت عيين
تياريرها مبك ار ت ثر حجم التداول في أسيهمها تي ث ار ايجابييا ومعنوييا عنيد اإلفصياح عين التييارير الماليية السينوية
بينمييا لييم يظهيير اثيير ذو دالليية إحصييائية لحجييم التييداول علييى أسييهم الرييركات التييي ت ي خرت فييي نريير تياريرهييا
المالية السنوية ولم تظهر الدراسة أض اثر ذض داللة إحصائية إلعيالن التييارير السينوية أو توقيتهيا عليى عوائيد
األسييهم ويرييير البحييث إلييي أن أحييد األسييباب ورام هييذه النتيجيية ربمييا يعييود إلييي وجييود تحديييد لزيييادة أو نيصييان
السييعر بحيييث ال يتحييرن بحرييية تاميية األميير الييذض معييو اعتبييار السييو غييير ك ي م علييى المسييتور رييبو اليييوض
بالنسبة لإلفصاح عن التيارير المالية السنوية.
-6دراسة (العبد العال )2006 ,بعنوان " :أثر استخدام التقارير المالية المرحلية على العوائد وحجم
التداول غير العاديين لألسهم  :دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان
ا هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر المعلومة المتعلية باإلعالن عن نرر التيارير المالية المرحلية على كل
من أسعار وحجم تداول أسهم الرركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في بورصة عمان كما هدفت هذه
الدراسة أي اً إلى بيان أثر النسب والمؤررات المحاسبية والمالية المستخرجة من التيارير المالية المرحلية
على العوائد وحجم التداول غير العاديين لألسهم .وقد ارتملت الدراسة على عينة مكونة من ( )33رركة
مساهمة عامة أردنية عاملة في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات لألعوام ( .)2002,2003,2004وقامت
الدراسة باستخراح العوائد وحجم التداول غير العاديين لألسهم باستخدام نموذح السو

ثم ت ي ي ي ييم اختبار

الفر يي ي ي ييات المختلف ي ي ي ي ي يية المتعلية بمعلومة اإلعالن عن نرر التيارير المالية المرحلية باستخدام منهجية
الحدث لحساب كالً من العوائد وحجم التداول غير العاديين لألسهم من خالل نافذة حدث امتدت لعررة أيام
حول تاريل نرر التيارير المالية المرحلية وتوصلت الدراسة إلي نتائي ترير إلى وجود عوائد غير عادية
لألسهم حول تاريل نرر التيارير المالية المرحلية والى وجود تداول غير عادض لألسهم كما أظهرت النتائي أن
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المستخدمين يعتمدون على المعلومات الموجودة في التيارير المالية المرحلية لالختيار بين البدائل االستثمارية
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها توجيو اهتمام المستثمرين نحو بنود المعلومات المحاسبية
والمالية المهمة الواردة في التيارير المالية المرحلية وعدم التركيز على بع

المؤررات التي ال تغطي

الجوانب المهمة من أدام ونراط الرركة.
-7دراسة (  )Bong, Oliver, 1999بعنوان" :

The dynamic relationship between

stock returns and trading volume: Domestic and cross-country evidence
) (1999هدفت هذه الدراسة إلي التعر

على العالقة بين عوائد األسهم وحجم التداول لكل من السو

المحلية والسو الخارجية باستخدام البيانات اليومية من أكبر ثالثة أسوا لألو ار المالية نيويورن وطوكيو
ولندن وقد توصلت الدراسة لعدة نتائي كان من أهمها هنان عالقة إيجابية بين حجم التداول وعوائد األسهم
في جميع األسوا

الثالثة فيما يتعل

بالعالقات في السو الخارجية فيد كانت العالقة أقور في السو

األمريكية ألن السو األمريكية تحتور على اليوة التنبؤية بركل أكبر من سو المملكة المتحدة و السو
اليابانية وتوصلت إلي تزايد أهمية حجم التداول بعد إدخال الخيارات في الواليات المتحدة واليابان.
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 10.1التعليق على الدراسات السابقة-:
بالرغم من الترابو بين الدراسات التي تناولت أساليب المحاسبة اإلدارية في الهد

العام من حيث تناولها

أساليب المحاسبة اإلدارية وأهميتها ومدر تطبييها إال أنها اختلفت في تناولها لهذه األساليب ففي حين تناولت
دراسة ) )Ramljak&Rogosi, 2012دور ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية في الرقابة على التكالي
وتخفي ها ونجد أن ) (Shakouri&Salehi, 2011حاوال ترتيب هذه األساليب حسب فاعليتها بينما
قارنت دراسة كل من ( (Ahmad, 2012و ) (Sumkaew, et, al., 2012و ( (Waldron & Everett,
 2005بين أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة والتيليدية واألقل استخداما ومبررات استخدامها مع االختال
بين هذه الدراسات في البيئة المطبية أما ) (Waldron,2007فيد حاول تتبع ما أ افتو أساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة للمحاسبة اإلدارية التيليدية وذلن بالميارنة بينهما ومن المالحظ أن أغلب الدراسات اعتمدت
على المنهي الوصفي التحليلي الذض يعتمد على قائمة استيصام ك داة لليياس.أما من حيث الدراسة التي
تناولت حجم التداول فيد ترابهت في هدفها الرئيسي وهو معرفة سلون حجم التداول إال أنها اختلفت في
العوامل المؤثرة على حجم التداول فيد سعت دراسة (الخاليلة )2012 ,إلي التعر على سلون حجم التداول
في ظل تباين المعلومات أما دراسة ( الظاهر و أبو الرب )2006 ,هدفت إلي معرفة أثر قرار توزيع األرباح
في الييمة السوقية وحجم التداول لألسهم بينما تناولت دراسة ( )Bong, Oliver, 1999العالقة بين عوائد
األسهم وحجم التداول أما دراسة (العبد العال )2006 ,و( سكين )2010 ,هدفتا إلي التعر

على أثر

المعلومات التي يتم اإلعالن عنها في التيارير المالية المرحلية على كل من أسعار األسهم وحجم التداول.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابية بعدة محاور يتمثل المحور األول بالهد

من هذه الدراسة وهو

التعر على أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في الرركات المدرجة في بورصة فلسطين على
حجم تداول أسهمها أض أنها تربط بين نوعين من العلوم المحاسبية التي قلت الدراسات الرابطة بينهما أما
المحور الثاني الذض يميز هذه الدراسة ارتباطها ببيئة األعمال المحلية حيث أن مجتمع الدراسة تمثل برركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين والمحور الثالث للتميز هو أداة الدراسة ففي حين اكتفت كل
من الدراسات السابية ب داة دراسة واحدة إما قائمة استيصام أو اليوائم المالية المنرورة نجد الدراسة الحالية
تجمع بين األداتين.
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الفصل الثاني
أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة

 مقدمة
 أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
 إدارة الجودة الشاملة
 التكلفة المستهدفة
 بطاقة األداء المتوازن
 محاسبة التكاليف على أساس األنشطة
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 1.2مقدمة:
إن التيدم العلمي والصناعي وثورة تكنولوجيا المعلومات أدت لوجود تغيرات جوهرية ومستمرة لكيفية أدام
وتنفيذ األعمال وأي ً ا ارتداد حدة المنافسة بين المنرآت الصناعية واالقتصادية على مستور العالم

وخصوصا بعد اتفاقيات التجارة الدولية وحرية تدف السلع والعمل على تخفي
ً

التعرفة الجمركية ويتطلب

ذلن من المنرآت االقتصادية العمل على تطبي المفاهيم واألساليب اإلدارية الحديثة وذلن لتستطيع مواجهة

التحديات الجديدة المفرو ة عليها ومواجهة المنافسة في سو العمل وهذا يتطلب من اإلدارة العمل على
تحيي

تحسين إنتاجيتها وتحيي

أف ل أدام ممكن والعمل على زيادة األرباح واالرتيام بمستور الخدمات

والمنتجات التي ييدمها .وبعد اإلطالع على الدراسات السابية خاصة في البيئة الفلسطينية تبين لنا أن أهم
أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة المطبية في الرركات الفلسطينية والتي سيتم مناقرتها في هذا الفصل هي:
 -1إدارة الجودة الشاملة (.)TQM
 -2التكلفة المستهدفة (.)TC
 -3بطاقة األداء المتوازن (.)BSC
 -4محاسبة التكاليف على أساس األنشطة (.)ABC
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 2.2أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
التحسين المستمر
يعتبر مدخل التحسين المستمر بمثابة هد
العمل على تخفي

تطويرض لألدام ,يسعى نحو تعظيم منفعة المستهلن عن طري

التكلفة ,لذا فهو يتعل بصفة أساسية بالنواحي الترغيلية للرركة في إطار مفهوم مدخل

التحسين المستمر ,لذلن فيد تعددت المفاهيم الخاصة بالتحسين المستمر التي وردت في الكتابات المحاسبية,
فالتحسين المستمر من وجهة نظر هو عبارة عن عملية للتغيير التدريجي التي تركز على أدام أو تنفيذ المهام
الموجودة بطريية أكثر فعالية ,والعمل باستمرار لتحيي بع

التحسينات حتى ولو كانت بسيطة.

التكلفة المستهدفة
قامت الرركات الصناعية اليابانية بتوسيع المفاهيم األساسية لهندسة الييمة إلى عملية التكلفة المستهدفة,
والتي تهد

التكلفة وتخطيط الربحية وهنان اليوم أكثر من %80

إلى إنتاح منتي بكفامة وفاعلية مع خف

من الصناعات في اليابان مثل السيارات وااللكترونيات وتجهيزات المستهلن واألدوات اآللية والصباغة
التكلفة في المراحل األولى من دورة حياه المنتي.

تستخدم التكلفة المستهدفة ,وأسلوب يعمل على تخفي
إدارة الجودة الشاملة

تنافسيا
سالحا
بالغا بمو وع الجودة و مانها بحيث أصبحت تركل
يرهد العالم في اآلونة األخيرة اهتماما ً
ً
ً

هاما كما أن الجودة ليست وليدة عصر الصناعة بل إن جذورها تمتد إلى اليرن الثامن عرر قبل الميالد
ً
ومفهوم إدارة الجودة الراملة يت من فلسفة لمنهي فكرض متكامل يعتمد على إر ام المستهلكين ك هم

األهدا

التي تسعى إليها الرركة في األمد الطويل من خالل المسؤولية الت امنية بين اإلدارة والعاملين على

التحسينات المستمرة لجميع األنرطة وعلى مستور الرركة ككل.
اإلنتاج بالوقت المحدد
يعتبر نظام تكالي

اإلنتاح بالوقت المحدد JITفلسفة تعمل على إزالة الفاقد في كافة األنرطة والعمليات

الخاصة بعملية إنتاجية معينة داخل المرروع األمر الذض يؤدض تطويرها وتخفي
يعمل على خف

تكاليفها كما أنو نظام

مستويات مخزون المواد الخام ومخزون الوحدات تحت اإلنتاح ومخزون الوحدات المنتجة,

وبالتالي تحسين كفامة وجودة اإلنتاح وتحسين الربحية.

21

التكاليف على أساس األنشطة
في ظل التطور الهائل الذض حدث في مجال التكنولوجيا وبعد دخول التينية لبيئة األعمال بكافة أركالها
تطور الركل التيليدض لهيكل التكالي

الخاصة بالمنتي أو الخدمة حيث التكالي

( )% 45-25من إجمالي تكلفة المنتي بعد أن كانت هذه التكالي
( )%5وهو منهي يييس تكلفة أدام األنرطة والموارد وأغ ار
ويوزع تكلفة األنرطة على أغ ار

التكلفة

غير المباررة أصبحت تمثل

ال تتجاوز قبل هذه الثورة التكنولوجية

التكلفة بحيث يوزع تكلفة الموارد على األنرطة

باالعتماد على استخدامها كما يميز العالقات السببية بين

األنرطة ومسببات التكلفة (المنتجات أو الخدمات).

هندسة القيمة
يوجد مسميات متعددة لهذا األسلوب مثل تحليل الييمة و اليتحكم بالييمية وادارة الييمية وهيذه المسيميات تخ يع
لحاالت المرروع الذض ييتم تطبيي الد ارسية علييو و هندسية الييمية ذات مفهيوم واسيع فهيي ال تعنيي هندسية تلين
اآلالت من مسطرة ومخططات ومياييس وأركال بل تعني هندسة وظيفية أض إعادة دراسة أدام وظيفة المنر ة
وأدام دورها بركل أف ل و بكلفة اقيل وهيي عميل جمياعي مينظم ذو منهجيية علميية يييوم بيو فريي متخصيص
يهد

إلى تحليل وظائ

تكلفيية إجمالييية

العنصير ومكوناتيو وتكاليفيو ثيم طييرح البدائييل التيي تكفييل تحييي تليين الوظيائ

ب قيل

ويتميييز هييذا األسييلوب عيين غي يره ب نييو وسيييلة فاعليية تعتمييد علييى الحلييول اإلبداعييية فييي حييل

المركالت دون الت ثير على الجودة أو األدام.

دورة حياة المنتج
يعد تحليل دورة حياة المنتي أحد أهم أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فهو يوفر إطا اًر إلدارة تكالي

وأدام

المنتي خالل فترة نراطو حيث إن فهم وتحليل دورة حياة المنتي يساعد الرركات على تحديد الوقت المناسب
في إدخال المنتجات إلى األسوا أو معرفة الوقت المناسب الذض يتم فيو سحب المنتي من األسوا استنادا
إلى الو ع التنافسي لمنتجات الرركة في األسوا ومدر نجاح المنتي من حيث الجودة ومدر فرلها أي ا
في تلبية رغبات الزبائن وتحليل دورة حياة المنتي هي إحدر تلن األدوات الحديثة والتي تساعد الرركات على
فهم الت ثيرات البيئية المرتبطة بالمنتجات والعمليات واألنرطة الالزمةا.
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بطاقة األداء المتوازن

تعد عملية تيييم األدام من أهم الوظائ

اإلدارية إذ أنها تكر

عن مدر سالمة األدام في مختل

جوانب

نراط الرركة ,وتحدد مدر نجاح اإلدارة في تعبئة الموارد واإلمكانيات المتاحة لتحيي األهدا  ,باإل افة
إلى توجيو نظر اإلدارة إلى مواطن الخلل ونيص كفامة وفعالية األدام التخاذ اإلجرامات الكفيلة بتخفي

أو

تالفي اآلثار السلبية لها وبطاقة األدام المتوازن على أنو نظام رامل ليياس األدام من منظور استراتيجي ,يتم
بموجبو ترجمة إستراتيجية تنظيم األعمال إلى أهدا

إستراتيجية ومياييس وقيم مستهدفة وخطوات إجرائية

تمهيدية وا حة.

سلسلة القيمة
سلسلة الييمة هي سلسلة من األحداث للمنتجيات تنتييل عبير أحيداث السلسيلة بالترتييب عنيد كيل حيدث يكتسيب
المن ييتي ب ييو الييم يية اإل ييافية .وه ييي مجموع يية مرتبط يية م يين النر يياطات الت ييي تك ييون

ييرورية لخلي ي الب ييائع

والخدمات من استخدام المواد األولية ولغاية تسليم المنتي إلي المستهلن النهائي وهي طريية أو تحلييل يتطليب
دراسة كل أنرطة المنظمة الداخلية والخارجية بحيث يتم ترتيب وتنظيم تلن األنرطة على وف هيكل تنظيمي
واختيار الموارد البررية الكفيومة الييادرة عليى االسيتغالل األمثيل لتلين الميوارد وبالريكل اليذض يسياعد فيي تحييي
أف ل عائد للمنظمة.

محاسبة المسؤولية
هي أسلوب أدارض محاسبي يهد

فعالة على األدام عن طري
إلى تصميم النظام المحاسبي ليحي رقابة ّ

الربط بين التيارير المحاسبية من جهة وبين األفراد المسئولين عن الوحدات اإلدارية المختلفة في المنر ة من
تعر محاسبة المسؤولية أي اً
جهة ثانية ,وفياً لهيكل التنظيم اإلدارض للمنر ة بجميع مستوياتو اإلدارية كما ّ
ب نها نظام يتم بموجبو إعداد البيانات المالية الفعلية والميدرة لفترات مالية معينة ولكل مركز مسؤولية على

حدة ,بيصد تيييم كفامة المركز أو مديره في استخدام الموارد المخصصة لو ,لتحيي
الكر

عن االنحرافات بين البيانات الفعلية والميدرة ومعرفة أسباب االنح ار
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هد

معين كذلن

واتخاذ الي ار ارت لمعالجتها.

 3.2مدخل التكلفة المستهدفة (")Target Cost "TC
فكرة التكلفة المستهدفة نر ت في اليابان في بداية الستينات وبييت سرية لسنوات عديدة حتى بداية الثمانينيات
وبعد ذلن انترر مفهوم التكلفة المستهدفة كعامل رئيسي في المنافسة بين الرركات اليابانية وبعد ذلن انتيل
المفهوم إلي الرركات الغربية حيث إن العديد من هذه الرركات حاولت تبني مدخل التكلفة المستهدفة لخف
التكالي

وزيادة المنافسة (.)Feil, et. Al.2004, p64

باإل افة إلي قيام الصناعات اليابانية بتطوير بع
تتواف

األساليب والمفاهيم األمريكية واكسابها خصائص جديدة

مع متغيرات األعمال التي تواجو الصناعة حيث قام خبرام الصناعة اليابانية بتطوير فكرة أمريكية

بسيطة يطل عليها هندسة الييمة ( )Value Engineeringظهرت في رركة جنرال إلكترين األمريكية أثنام
الحرب العالمية الثانية ومن ثم تحويلها إلي نظام ديناميكي لخف

التكلفة وتخطيط الربحية واستخدام

اليابانيون مدخل التكلفة المستهدفة كان من أحد عوامل تيدم الصناعات اليابانية وقد استخدمت معظم
الرركات اليابانية أسلوب التكلفة المستهدفة لما يحييو من مزايا في إنتاح منتي ب قصى درجات الكفامة
والفعالية مع خف

تكلفة اإلنتاح إلي أدنى مستور (.)Boer, et. Al.1999, p50

وبالرغم من استخدام اليابانيون أسلوب التكلفة المستهدفة ما ييارب ثالثين عاماً باعتباره سالح استراتيجي
إلدارة التكلفة إال أن المدرام خارح اليابان لم تكن لديهم المعرفة الكافية التي تظهر لهم األهمية الكبيرة لهذا
األسلوب فيد كان االعتياد السائد لديهم أن أض ميال أو كتاب يحتور على جملة نظام التكالي

فإنو يناقش

مو وع خاص بعمل المحاسبين وبالتالي فهو خارح اهتمامهم بالرغم من أن مدخل التكلفة المستهدفة هو
أسلوب رامل إلدارة التكالي

واألرباح (منصور ,2008 ,ص.)32

 1.3.2مفهوم التكلفة المستهدفة (:)TC
تعتبر التكلفة المستهدفة أداة جديدة في المحاسبة اإلدارية تم استخدامها في اليابان وتعكس التميز الياباني في
أنرطة البحث والتطوير وأعتمد نجاحها على تبنى الرركات اليابانية ألساليب متطورة في مجال التنظيم
واإلدارة وهذا ال يعني أن مدخل التكلفة المستهدفة ال يمكن انتيالو عبر البلدان األخرر حيث إن استخدام
ونجاح التكلفة المستهدفة في اليابان كان نتيجة لطر التنظيم واإلدارة المتعلية في اليابان والمعرفة والفهم
الدقي

لمبادئ الترغيل بالرغم من ذلن فيمكن انتيالها وتطبييها بنجاح في البلدان األخرر ذات الثيافات

المختلفة (.)Shiozawa, 1990, p28
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وقد تعددت المفاهيم والتعريفات ولم يتف الكتاب والباحثين على تعري

محدد للتكلفة المستهدفة فيد عكست

وجهات نظر مختلفة فيد عرفت أنها :اعبارة عن عملية إلدارة األرباح بصفة عامة وذلن عن طري تحديد
مستويات جودة المنتي والتي تمكن المنظمة من تحيي إستراتيجيتها للربح على أن يتم تحيي تلن المستويات
المذكورة في مراحل التخطيط للمنتي وكذلن تطويره للمستور الذض ييابل تطلعات واحتياجات العمالما
(الرفاعي ,2006 ,ص.)60
كما عرفها ( )Sakura, 1989, p80على أنها ا إحدر أدوات إدارة التكالي

التي تخف

التكالي

الكلية

لإلنتاح على مدار دورة حياة المنتي بمساعدة اليائمين بهندسة اإلنتاح والتصميم وبحوث التسوي والمحاسبة.
ويعرفها ( )Kaplan, et., al., 2012, p62ب نها ميدار االختال
المستهد

بين سعر البيع المستهد

وهامش الربح

وصوالً إلي رقم التكلفة المستهدفة.

ويعرفها ( )Eldyasty,2006, p30أنها أداة إدارية لتخفي
مدخل التكلفة المستهدفة على البدم بتحديد سعر البيع المستهد

تكلفة المنتي خالل دورة حياة المنتي ويعتمد
الذض يطرح منو الربح المستهد

للوصول

إلي التكلفة المسموح بها.
وبالتالي يمكن التوصل إلي أن التكلفة المستهدفة هي :إحدر أدوارة إدارة التكالي
تحيي

الحديثة التي تعمل على

ال يدرة التنافسية للمنر ة وتوليد األرباح التي ترغب بها المنر ة وذلن عن طري

تخفي

تكالي

اإلنتاح مع المحافظة على الجودة وعلى سعر بيع يحي البيام واالستم اررية للمنر ة في ظل المنافسة الحديثة.
 2.3.2أهداف ومزايا مدخل التكلفة المستهدفة (:)TC
يعد مدخل التكلفة المستهدفة من األدوات اإلستراتيجية الحديثة في المحاسبة اإلدارية وخاصة في مجال
خف

التكلفة ويمكن عر

أهم أهدا

 -1إيجاد فهم حيييي للتكالي

ومزايا مدخل التكلفة المستهدفة كما يلي:

المتخصصة خالل دورة حياة المنتي بدماً من مرحلة تطوير وتصميم

انتهام بتكالي
المنتي التي تركل من  80إلي  % 90من تكلفة المنتي خالل المرحلة و ً

التصنيع

والتسوي وتيديم المنتي للمستهلن (مصاروة( , )2010 ,البصول.)2006 ,

 -2تخفي

التكالي

بدماً من مرحلة تخطيط وتصميم المنتي وانتهام بمرحلة خدمات ما بعد البيع

(.)Ellarm, 2001, p189
 -3العمل على تيديم منتي يلبي رغبات ومتطلبات العمالم (.)Garrison & Et al, 2011, p90
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 -4الرقابة على التكالي

من خالل ميارنة التكالي

الفعلية بالتكالي

المستهدفة وتحديد الفجوة بينهما

ومعرفة أسبابها والعمل على سد هذه الفجوة (.)Hilton,2005, p201
 -5تخطيط ربحية المنر ة في

وم اإلمكانات المتاحة للمنر ة وفيا للمنظور الخارجي الذض ي خذ بعين

االعتبار أسعار السو وتكلفة إنتاح المنافسين في السو (عبد الدايم ,2001 ,ص.)500
 -6يعمل مدخل التكلفة المستهدفة على تنمية روح الفري حيث أنو ال يمكن تبني هذا المدخل إال من
خالل تعاون مجموعات من األفراد من مختل

اإلدارات والمستويات التنظيمية (موسى ,2008 ,ص

.)76
 -7التغلب على المنافسين من خالل تخفي

التكالي

مع المحافظة على الجودة المطلوبة ( &Okana

.)Suzuki, 2007
 -8يحي

التفاعل االيجابي بين البيئة الداخلية للمنر ة والبيئة الخارجية لها من عمالم وموردين

(مصرض ,2009 ,ص.)65
 3.3.2مقومات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة (:)TC
يت من مدخل التكلفة المستهدفة ميومات أساسية هي (:)Yazdifar& Askarany, 2011
-1قيادة السعر للتكلفة :إن تحديد التكلفة المستهدفة يتطلب الييام بتحديد السعر الذض يمكن أن يباع بو
المنتي وبطرح الربح المستهد

من السعر نحصل على التكلفة المستهدفة التي يجب أن يتم تصنيع

المنتي بحدودها.
 -2التركيز على المستهلن :يجب على اإلدارة معرفة تف يالت المستهلكين والعمالم وردود أفعالهم اتجاه
المنتي والسعر الذض يناسبهم.
 -3التركيز على تصميم المنتي :تعد هندسة التصميم العنصر الرئيسي في التكلفة المستهدفة إذ يجب
على المهندسين تصميم المنتي بالركل الذض يمكن إنتاجو دون أن يتجاوز التكلفة.
 -4التركيز على عملية التصميم :وهذا يتطلب فحص أوجو العملية اإلنتاجية للت كد من أن المنتي يتم
تصنيعو ب على كفامة ممكنة وذلن باستخدام األساليب الممكنة لتصميم جميع أوجو العملية اإلنتاجية وفيا
للتكلفة المستهدفة للمنتي.
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 -5فر متداخلة المهام :يتطلب تصنيع المنتي في حدود التكلفة المستهدفة تعاون فر العمل المتنوعة
إدارات المنراة كالمتخصصين في بحوث التسوي

االختصاصات في المنر ة ومن مختل

والمبيعات

وهندسة التصميم وجدولة اإلنتاح والتجهيز ومناولة المواد وادارة التكلفة وغيرها من اإلدارات.
 -6دورة حياة التكالي  :أنو يجب أخد جميع التكالي

ذات العالقة بدورة حياة المنتي بعين االعتبار بدماً

انتهام بمرحلة ما بعد البيع.
من مرحلة التصميم والتخطيط و ً

 -7توجيو سلسلة الييمة :أحيانا قد تزيد التكلفة المخططة عن التكلفة المستهدفة وذلن قبل البدم
بالتصنيع وبالتالي يجب بذل الجهود إللغام التكالي

التي ال ت ي

قيمة من أجل تخفي

التكلفة

المخططة.
 4.3.2العوامل التي تدعم تطبيق التكلفة المستهدفة (:)TC
ال يكفي إعجاب اإلدارة ب سلوب التكلفة المستهدفة ل مان نجاح هذا األسلوب عند التنفيذ وانما ينبغي أن
يكون لدر اإلدارة إيمان قوض ب رورة هذا األسلوب لبيام المنظمة وصمودها أما المنافسة الررسة التي
أصبحت من سمات السو المعاصر ومن أهم العوامل الداعمة لنجاح مدخل التكلفة المستهدفة ما يلي
(منصور ,2008 ,ص :)215
 -1وجود نظام جيد للمعلومات المحاسبية.
 -2وجود نظام لتيدير التكالي

باالعتماد على كال من التكالي

التاريخية والدراسة السوقية التجاهات

األسعار.
 -3الدعم من قبل اإلدارة العليا وذلن بسبب الطبيعة اإلستراتيجية لهذا المدخل ولت ثيره على أسلوب
العمل في مختل

اإلدارات دخل المنظمة بالكامل.

 -4توفير الدورات العلمية والتدريب العملي لألفراد على استخدام مدخل التكلفة المستهدفة.
 -5ترجيع وتطوير فر العمل من مختل

اإلدارات والتخصصات.

 -6تنمية العالقات مع الموردين بحيث تكون قائمة على التعاون بدال من ربح طر على حساب خسارة
الطر األخر.
 -7مراركة جميع المعلومات المتاحة بين جميع اإلدارات واألفراد وعدم اختصاص البع
 -8اعتماد اإلدارة على أسلوب تفوي

بها.

السلطات لفر العمل لمساعدتها على االبتكار واإلبداع.

27

 5.3.2متطلبات نجاح تطبيق منهج التكلفة المستهدفة (:)TC
يرر ( )Gagne & Richard, 1995, p18أن المنرآت التي تمتاز بخصائص معينة يمكن أن تجني
معظم الفوائد من تطبي منهي التكلفة المستهدفة ومن هذه المتطلبات:
 -1المنرآت التي تكون حياة منتجاتها متنوعة.
 -2المنرآت التي تعتمد في صناعتها وخدماتها على المعدات اآللية والحاسوب.
 -3أن تعتمد على أنظمة التطوير في خف

التكلفة سوام أثنام مرحة التطوير والتصميم وكذلن أثنام

دورة حياة المنتي.
 -4أن تعتمد أي ا على بع

األدوات واألنظمة اإلدارية مثل سياسة اإلنتاح الفورض وكذلن رقابة الجودة

الراملة وأنرطة استخالص الييمة.
 -5إتباع التحسين المستمر للخدمات مع المحافظة على جودة المنتي والخدمة واالعتماد على برامي
محوسبة لمعالجة البيانات والحصول على المعلومات بالوقت والسرعة الالزمة من متطلبات النجاح
لتطبي منهي التكلفة المستهدفة.
 6.3.2خطوات عملية التكلفة المستهدفة (:)TC
يتم التركيز في مدخل التكلفة المستهدفة على أهمية تحديد السعر والربح المستهد

قبل تحديد التكلفة

المستهدفة كما يجب اإلدران ب همية التخطيط المبكر للتكلفة وعلى طول سلسلة العمليات اإلنتاجية ودورة حياة
المنتي (الذهبي والغلبان ,2007 ,ص .)230وقد لخصت دراسة (عبد الفتاح ,2010 ,ص )63خطوات
عملية التكلفة المستهدفة فيما يلي:
 -1تيدير سعر السو المستهد

وحجم المبيعات.

 -2تحديد الربح المستهد .
 -3تحديد التكلفة المستهدفة.
 -4هندسة الييمة اتحليل تكلفة الخصائص الوظيفية للمنتيا.
 -5تيدير التكلفة.
 -6ميارنة التكلفة المستهدفة بالتكلفة الميدرة.
 -7اتخاذ اليرار النهائي.
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الركل ()1.2
مراحل تطبي التكلفة المستهدفة ()TC
بحوث التسوي

تحليل المنتجات

تحليل متطلبات العميل

التنافسية

تحديد مواصفات المنتي والتصميم المبدئي

تيدير التكلفة

التكلفة المستهدفة

السعر المستهد

المبدئية

التكلفة

المستهدفة
هل التكلفة المستهدفة تساوض أم
أقل من التكلفة الميدرة

ال

نعم

اعتماد التصميم

أنرطة هندسة الييمة

بدم اإلنتاح
تحليل وظائ

المنتي

تحليل مكونات المنتي

إدارة العالقة مع الموردين

برامي Kaizen

cost
إعادة تصميم المنتي وتيدير
الييمة المتبيية

المصدر عبد الحفيظ ,محمد)2009( ,
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 4.2مدخل بطاقة األداء المتوازن (":)Balanced Scorecard "BSC
تعد بطاقة األدام المتوازن من أهم نماذح قياس األدام التي ابتكرت في بداية التسعينات والتي أصبحت من
أف ل النماذح المتعددة األبعاد واألوسع انترا اًر على المستور العالمي وهي تعتبر نظام قياس أدام متوازن
ومتكامل وأدام لترجمة االستراتيجيات إلي أهدا

ترغيلية ومؤررات عملية لتحيي رؤية ومهمة المؤسسات

المالية كما أنها تجاوزت النظرة التيليدية لألدام والتي تركز على المؤررات غير المالية التي تحي مصالح
كافة األط ار

ذوض العالقة بالمؤسسات المالية (الموظفين ,العمالم ,الموردين .... ,الل) ( عبد الحليم,

 ,2005ص.)26
 1.4.2مفهوم بطاقة األداء المتوازن ):(BSC
عر

( ) Kaplan & Norton, 1992, p186بطاقة األدام المتوازن على أنو نظام رامل ليياس األدام

من منظور استراتيجي يتم بموجبو ترجمة إستراتيجية تنظيم األعمال من أهدا

إستراتيجية إلي أهدا

إستراتيجية ومياييس وقيم مستهدفة وخطوات إجرائية تمهيدية وا حة.
وعرفها ( )Robinsonعلى أنها انموذح يعر

طرقاً متنوعة إلدارة المنظمة لكسب عوائد مر ية من خالل

صناعة ق اررات إستراتيجية ت خذ بعين االعتبار اآلثار المنعكسة على كل من المحور المالي والزبائن
والعمليات والمراحل الداخلية وتعلم األفراد وان تحليل األدام وقياسو للمحاور المذكورة يعتمد على تحليل
وترخيص مياييس أدام مالية وغير مالية ألهدا

قصيرة وطويلة األجلا (.)Robinson, 2005, p38

ويرر ( )Newing, 1995, p23أن بطاقة األدام المتوازن ليست مجرد أسلوب أو تكنين ليياس األدام ولكنو
طريية جيدة إلدارة تنظيم األعمال تستهد
األعمال على تحيي

تحسين الربحية واحداث تحسينات مهمة في األدام وتساعد تنظيم

أعلى ربحية وزيادة اليدرة التنافسية في األجل الطويل من خالل

مان التوازن بين

المسببات المختلفة للربح.كما لخص ( )Morisawaجوهر ميياس بطاقة األدام المتوازن طبيا للخبرة التي
استمدتها مؤسسة ( )Nomura Research Institute, NRIمن تيديم إطار لميياس بطاقة األدام المتوازن
تم استخدامو في أكثر من عررين رركة يابانية في النياط الخمس التالية (: )Morisawa, 2002, p9
 -1تحيي التوازن بين األهدا

اإلدارية قصيرة ومتوسطة األجل وطويلة األجل داخل مختل

األدام.
 -2تيوية أهمية تكوين مؤررات وصفية غير مالية بجانب المؤررات غير المالية.
 -3إزالة الغمو

عن طري االحتفاظ بالمؤررات الكمية.
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 -4نرر التعلم التنظيمي من خالل دورة متكررة لمراجعة النظرية.
 -5توفير خطة اتصال إستراتيجية تربط اإلدارة العليا للمنظمة باألفراد العاملين فيها.
ويرر ( )Atkinson, et. al., 2012في بطاقة األدام المتوازن نموذجاً يعمل على قياس أدام الرركات من
أربعة أبعاد مختلفة ومترابطة من حيث السبب واألثر وتلن األبعاد مستمدة من خالل التسلسل من رسالة
الرركة إلي رؤيتها ثم االستراتجيات وهذه األبعاد تحاول الوصول إلي إجابة عن األسئلة الرئيسية لكل بعد
(: )Kaplan, 2010, p35
 .1المنظور المالي اFinancial perspectiveا :كي

يياس نجاحنا بواسطة مساهمينا؟

 .2منظور الزبائن "Customer perspectiveا :كي

نخل قيمة لزبائننا؟

 .3منظور العمليات اProcess perspectiveا :ما العمليات الداخلية الالزمة لنتمكن من تلبية
احتياجات الزبائن وتوقعات المساهمين؟
 .4منظور التعلم والنمو اLearning & Growth perspectiveا :ما هي قدرات العاملين؟ ما هي
مدر كفامة أنظمة المعلومات لدر الرركة وهل نحن بحاجة لتحسين عملياتنا وما طبيعة عالقتنا مع
موردينا وزبائننا؟
وفي

وم التعريفات السابية لبطاقة األدام المتوازن يمكن استنتاح أنها تعد إطار متكامل لألدام االستراتيجي

لتنظيم األعمال فهي األداة التي تستخدم لنيل وتوصيل إستراتيجية المنرآت المالية إلي الوحدات والمستويات
اإلدارية المختلفة وهي أداة لترجمة استراتيجيات المنرآت المالية إلي أهدا

ترغيلية ومؤررات عملية تحي

رؤية ومهمة المنرآت المالية من خالل مياييس راملة لكافة أبعاد األدام اإلدارض والمالي.
 2.4.2أسباب ظهور بطاقة األداء المتوازن ):(BSC
تركز األنظمة المحاسبية التيليدية على اليياس المالي ألدام منرآت األعمال مما يؤدض إلي خل حالة فصام
بين إستراتيجية المؤسسات المالية وطر قياس األدام باإل افة إلي أنها ال تعكس قيمة أغلب األصول غير
الملموسة التي تمثل جانباً مهماً للييمة السوقية لهذه المنرآت كالمعرفة والمهارة لدر العاملين والعالقات مع
الزبائن والمديرين وخبرات اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة وما رابو ذلن (عبد الحليم,2005 ,
ص .)30وألن المؤررات المالية تعالي األدام الما ي والحالي ( )Lagging indicatorsفيد اتجهت
المؤسسات المالية إلي تطوير وابتكار أنظمة ومؤررات أدام تتجو للمستيبل ( )Leading indicatorsوت خذ
في اعتبارها العمالم والعمليات الترغيلية والحاجة إلي االبتكار والتحسين المستمر بما يوفر مدخال أكثر توازناً
وتيارير وتفسيرات أف ل ألدام المؤسسات المالية ( .)Chaudron, 2003وقد تعر ت بيئة األعمال داخل
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وخارح المنرآت المالية لمجموعة من المتغيرات أثرت على مختل

نواحي األدام بها مما دعا تلن المؤسسات

إلي االتجاه نحو تطبي بطاقة األدام المتوازن ( .)Kaplan and Norton, 1996, p106ومن أبرز
هذه المتغيرات ما يلي (جودة:)2008 ,
 .1زيادة حدة المنافسة على المستويين المحلي والدولي أثر ظهور التكتالت االقتصادية الدولية واندماح
منرآت األعمال في كيانات كبيرة والتطبي الفعلي التفاقية تحرير التجارة ( )GAATوازالة الحواجز
والييود الجمركية.
 .2ظهور ثورة تكنولوجية في مجال اإلنتاح وأنظمة المعلومات ترتب عليها استخدام الكمبيوتر في
مختل

ابتدام من مرحلة التصميم للمنتي ومرو اًر بمرحلة التخطيط
نواحي النراط بالمؤسسات المالية
ٌ

لالحتياجات ثم مرحلة التنفيذ وتطبي

أنظمة التصنيع المرنة (

Flexible Manufacturing

 )Systemوأنظمة التخزين واالسترجاع األوتوماتيكي ثم مرحلة الرقابة باإل افة إلي استخدام
أساليب قواعد البيانات في ترغيل البيانات الداخلية والخارجية وامداد اإلدارة بالمعلومات الالزمة
التخاذ الي اررات بسرعة ودقة فائية.
 .3المياييس التيليدية لألدام تعد مياييس ذات طبيعية تاريخية وبالتالي فإن الي اررات التي تبنى على هذه
المياييس ربما تكون غير رريدة ألنها تعتمد على معلومات غير مالئمة وظهور تغيرات وتحوالت
جذرية في أهدا

منرآت األعمال للمحافظة على بيائها وسط ظرو

المنافسة الرديدة حيث أصبح

هدفها األساسي هو خدمة العميل واالحتفاظ المستمر في الجودة وتيديم منتجات متنوعة ومبتكرة
واالستجابة السريعة لطلبات العمالم مع مواجهة تحديات خف

التكلفة واألسعار.

 .4استخدام المياييس التيليدية لألدام يعد نظاماً أحادض البعد وليس متعدد األبعاد وذلن من خالل
التركيز على البعد المالي فيط دون التركيز على العديد من األبعاد األخرر مثل العالقات مع
العمالم ,العمليات الداخلية ,العالقات مع الموردين ,عمليات التعلم واالبتكار والنمو ,العمليات
المتعلية بتحسين البيئة المحيطة.
 .5تركيز اهتمام المياييس التيليدية لتيييم األدام على النتائي في األجل اليصير واهمال العنصر األهم
وهو اتخاذ الي اررات اإلدارية ذات الت ثير طويل األجل مما يدفع متخذض الي اررات إلي تحسين األدام
في األجل اليصير العمل على ت جيل أو االبتعاد عن اتخاذ الي اررات المرتبطة بالتحسينات والتطوير
ذات البعد االستراتيجي طويل األجل.
 .6تركيز اهتمام المياييس التيليدية لتيييم األدام على النتائي النهائية لألدام وعدم االهتمام الكافي
بمسببات تلن النتائي وهو األمر الذض يؤثر على طبيعة الدور الرقابي ألنظمة قياس وتيويم األدام
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فاألنظمة المحاسبية التيليدية تسعى إلي قياس األدام الناتي عن اتخاذ ق اررات ما ية وبالتالي ال
توفر تلن األنظمة مؤررات أدام عن الفترات المستيبلية من ناحية كما ال تو ح األسباب الحيييية
النحرافات األدام من ناحية ثانية.
 3.4.2خطوات بناء نموذج بطاقة األداء المتوازن(:)BSC
يتطلب بنام النموذح الييام بعدة خطوات وهي( :فودة ,2003 ,ص.)164
 .1تحديد و ع األهدا

اإلستراتيجية من قبل اإلدارة العليا في المنر ة.

 .2تحديد مياييس األدام لكل جانب من جوانب اليياس األربعة وقد تكون هذه المياييس كمية أو مالية أو
وصفية.
 .3دراسة المياييس من خالل عر ها على العاملين وابدام رأيهم وتحديد البيانات الالزمة لذلن.
 .4و ع قيمة مستهدفة للمياييس حتى يتم ميارنة األدام الفعلي بالييم والتكالي

المستهدفة.

 .5إعادة النظر في الييم المستهدفة بين فترة وأخرر وذلن حسب التغيرات التكنولوجية والبيئية
واالقتصادية.
 .6إعداد تيرير حول مدر تحيي مؤررات األدام المتوازن للييم المستهدفة.
 .7و ع نظام الحوافز للمدرام والعاملين بنام على مدر تحيييهم لألهدا .
 4.4.2مزايا استخدام بطاقة األداء المتوازن (:)BSC
تعد بطاقة األدام المتوازن من أهم أنظمة قياس األدام التي تم تطويرها حديثا ويسعى هذا الميياس إلي توحيد
أربعة أبعاد مختلفة ليياس األدام وذلن لتفادض التركيز على بعد واحد على حساب األبعاد األخرر فهو لم
يتجاهل أساليب اليياس المالية التي تهم المساهمين كما أنو أخد باالعتبار أساليب غير المالية والتي تهم
العمالم والعمليات الداخلية والتحسين والنمو والتعلم واالبتكار وقد أو حت خبرة كثير من المؤسسات المالية
التي طبيت نموذح ميياس بطاقة األدام المتوازن قد حي العديد من المزايا لإلدارة منها:
 .1تيدم بطاقة األدام المتوازن إطا اًر رامال لترجمة األهدا

اإلستراتيجية إلي مجموعة متكاملة من

المياييس التي تنعكس في صورة ميياس أدام اإلستراتيجية (الخولي ,2001 ,ص.)34
 .2تت من بطاقة األدام المتوازن العديد من التوازنات فمياييس األدام تت من موازنة بين األهدا
طويلة المدر وقصيرة المدر والتوازن بين المياييس المالية وغير المالية وتوازن المياييس الخارجية
والداخلية (.)Garrison, et. al., 2008, p191
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 .3تعمل بطاقة األدام المتوازن على إرباع عدة احتياجات إدارية ألنها تجمع في تيرير واحد أجزام
عديدة من اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسات المالية (عبد الحليم ,2005 ,ص.)33
 .4تسهل بطاقة ا ألدام المتوازن وتحسن طريية تدف

المعلومات وتوصيل وفهم أهدا

العمل لكل

مستويات المنظمة (الريريني ,2004 ,ص.)60
 .5تمكن بطاقة األدام المتوازن المنرآت من إدارة متطلبات األط ار

ذات العالقة ( المساهمين,

العمالم ,الموظفين ,العمليات الترغيلية) (.)Garrison, et. al., 2008, p191
 .6تؤدض بطاقة األدام المتوازن إلي الحد من مركالت اهتمام األقسام ب هدافها الفرعية على حساب
األهدا

العامة حيث ي خذ في االعتبار كل المياييس الترغيلية المهمة وبالتالي يستطيع مدير

الرركة تحديد ما إذا كان التحسين في ميياس يكون على حساب المياييس األخرر ( & Christinian
.)Beiman, 2007, p80
 .7تحسن بطاقة األدام المتوازن األنظمة التيليدية للرقابة والمحاسبة بإدخال الحيائ غير المالية واألكثر
نوعية (عبد الحليم ,2005 ,ص.)33
 .8تترجم بطاقة األدام المتوازن رؤية المؤسسات المالية واستراتيجيتها في مجموعة مترابطة من مياييس
األ دام ترمل كال من مياييس المخرجات ومحركات أدام هذه المخرجات ويؤدض الربط بين المخرجات
التي ترغب الرركة في تحيييها مع محركات تلن المخرجات إلي مساعدة المدرام في توجيو الطاقات
واليدرات والمعلومات تجاه تحيي أهدا

المؤسسة في األجل الطويل (جودة ,2008 ,ص.)86

 .9تمد بطاقة األدام المتوازن اإلدارة بصورة راملة عن عمليات المؤسسات المالية (عبد الحليم,2005 ,
ص)33
 .10تساعد بطاقة األدام المتوازن على اإلدارة الفعالة للموارد البررية من خالل تحفيز الموظفين على
أساس األدام (جودة ,2008 ,ص.)86
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 5.4.2خطوات تصميم وتطبيق مقياس بطاقة األداء المتوازن (:)BSC
ليد تعددت الدراسات وأرام الكتاب والباحثين حول الخطوات الالزمة لتصميم وتطبي

بطاقة األدام

المتوازن ويراعي أن الترتيب الذض يلزم اتخاذه والوقت المخصص لكل خطوة يتم تكييفها طبيا لخصائص
وظرو

كل مؤسسة مالية على حدة (.)Garrison et. al., 2008, p210
والركل ()2-2
يو ح الخطوات التفصيلية لالزمة لتنفيذ بطاقة األدام المتوازن

الخطوة األولى

الخطوة الثانية

رؤية المؤسسات المالية

تحديد رؤية المؤسسات المالية أو الوحدة اإلنتاجية

تحديد االستراتيجيات

أي االستراتيجيات التي يجب إتباعها وأي األشياء
التي يجب التركيز عليها.

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

الخطوة الخامسة

تحديد العناصر

أي األشياء التي يجب التركيز عليها حتى تنجح

الحرجة للنجاح

المؤسسات المالية.

تحديد اليياسات

ما الذي يجب قياسه.

كيف ستتم صياغة األهداف ووضع خطة العمل.

تحديد وتطوير خطة
العمل

الخطوة السادسة

أي األفعال يجب البدء في تنفيذها لتحقيق

تحديد األفعال التنفيذية
األهداف.

الخطوة السابعة

كيف سيتم إجراء عملية المتابعة وتعديل مقياس

المتابعة والتصميم

األداء المتوازن.

المغربي وغربية ,2006 ,ص96
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 5.2مدخل إدارة الجودة الشاملة "Total Quality Management "TQM
سالحا
بالغا بمو وع الجودة و مانها بل أصبحت الجودة اليوم تركل
يرهد العالم في اآلونة األخيرة اهتماما ً
ً
هاما ال يمكن ألض رركة أو مؤسسة معاصرة أن تواجو التحديات التي يفر ها اجتياح العولمة لبيئة
تنافسيا ً

األعمال المعاصرة دون أن تتسلح بو وسوام كانت هذه المؤسسة رركة إنتاجية أو مؤسسة خدمية أو حتى
رركة غير ربحية فإنو يتحتم عليها االهتمام بمو وع الجودة وأن ت عو في سلم أولوياتها حتى تتمكن من
الصمود في وجو المنافسة العالمية التي تزداد يوما بعد يوما بفعل حرية التجارة العالمية وتنامي قوة الرركات
متعددة الجنسية (البكرض ,2002 ,ص .)14ويرر بع

الكتاب أن الجودة ليست وليدة عصر الصناعة

والثورة الصناعية بل أن جذورها تمتد إلى اليرن الثامن عرر قبل الميالد ويدلل (العزاوض ,2002 ,ص)79
على ذلن بما ت منتو المادة ( )229من قوانين حمواربي حيث أرارت هذه المادة بو وح إلى
االهتمام بالجودة وحسن تنفيذ العمل  .كذلن ما عر

رورة

عن الفراعنة من دقة واتيان للعمل في بنام معابدهم

وما تركوا من رواهد باقية حتى عصرنا هذا.
 1.5.2مفهوم إدارة الجودة الشاملة : TQM
يرجع مفهوم الجودة  Qualityإلى الكلمة الالتينية  Qualitasوالتي تعني طبيعة الرخص أو طبيعة
وقديما كانت تعني الدقة واإلتيان (الدراركة ,2006 ,ص )26فالجودة فلسفة إدارية
الريم ودرجة الصالبة
ً
تحتوض على مجموعة من المبادئ التو يحية التي تيوم عليها المؤسسة لخل رركة مستمرة في تحسين أدائو
إدارت الرركة في داخل إطار هياكلها التنظيمية وتعتمد إدارة الجودة على
وهي مسؤولية ت امنية بين جميع ا
استخدام األساليب الكلية واليدرات البررية لتحسين تيديم الخدمة أو المنتي للمستفيد األخير معتمدة على
أساليب تحسين مختلفة تتسم ب نها نظم متكاملة  )Integrate) systemsعلى أن يفي بمتطلبات واحتياجات
العمالم على اختال

أذواقهم ومراربهم (بحر وعبد الحليم ,2007 ,ص.)290

وادارة الجودة الراملة المفاهيم اإلدارية الحديثة وهي تيوم على مجموعة من األفكار والمبادئ التي تهد
تحسين نوعية اإلنتاح والخدمات وتحيي

األدام األف ل وتخفي

إلى

نسب الفاقد والعمل على كسب ر ا

الزبائن (الف ل ونور ,2002 ,ص.)145
وعلى الرغم من وجود العديد من المحاوالت لتعري
األساسية ال يوجد لها تعري

إدارة الجودة الراملة و تحديد ما هي متطلباتها و مبادئها

محدد ورامل ومن هنا تعددت التعاري

والتي بمجملها ركلت إلدارة الجودة

الراملة إطارها و مفهومها و فلسفتها المتميزة في الفكر اإلدارض الحديث حيث يرر (الخطيب,2000 ,
ص ) 96أنها :افلسفة إدارية عصرية ترتكز على عدد من المفاهيم اإلدارية الحديثة الموجهة التي يستند إليها
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المزح بين الوسائل اإلدارية األساسية والجهود االبتكارية وبين المهارات الفنية المتخصصة من أجل االرتيام
بمستور األدام والتحسين والتطوير المستمرينا.
ويرر (علوان ,2005 ,ص )84أن مفهوم إدارة الجودة الراملة يت من فلسفة لمنهي فكرض متكامل يعتمد
على إر ام المستهلكين ك هم األهدا

التي تسعى إليها الرركة في األمد الطويل من خالل المسؤولية

الت امنية بين اإلدارة و العاملين على التحسينات المستمرة لجميع األنرطة وعلى مستور الرركة ككل فهو
مدخل إدارض يتطلب االلتزام الكامل من اإلدارة العليا حيث يتم التركيز على جودة األدام في جميع الجوانب و
التخصصات المختلفة في الرركة .
بينما يرر ) (Al-Fayyad, 2010, p40في إدارة الجودة الراملة نظام رامل ومتكامل يهد

الوصول

إلى جودة المخرجات من خالل التركيز على جودة المدخالت والعمليات الداخلية والمت ثرة بتطلعات كل من
أصحاب العمل والمؤسسات الدولية المعنية بالجودة.
وقد عر

) )Weygandt, et, al., 2012, p145إدارة الجودة الراملة :ب نها أنظمة تسعى للتيليل من

عيوب المنتجات التامة الصنع بهد

التوصل لمستور الالعيوب في المخرح النهائي سوام أكان منتجاً أو

خدمة وهذا ما أطل عليو ( (Crosbyمصطلح ( (Zero Defectوتحسين كل األبعاد أو المكونات في
سلسة الييمة للمنتي بهد

إر ام الزبون وكسب زبائن جدد.وعرفها

Edmonds, et, al., 2012,

) )p205أنها :االتحسين المستمر للجودة من خالل استم اررية العاملين في الرركة في بذل قصارر جهدهم
لخف

العيوب  ,إزالة التال

وال ائع  ,سرعة االستجابة  ,تبسيط تصميم المنتجات  ,تسهيل عملية توصيل

المنتجات والخدمات للزبائن بهد

إر ام توقعات الزبائن حول تلن المنتجات النهائيةا.

وبناء على التعريفات السابقة يمكن التوصل إلي أن نظام إدارة الجودة الشاملة عبارة عن نظام متكامل
يعتمد على العوامل التالية :
 -1تيليل التكالي

مع الحفاظ على الجودة.

 - 2تحيي التميز والتفو في األدام التنظيمي للمنر ة.
 - 3العمل على إر ام المستهلكين بركل مستمر ومتجدد والحفاظ عليو واكتساب زبائن جدد.
 - 4اعتماد المراركة الجماعية والعمل بروح الفري .
 - 5تيديم السلع والخدمات ذات الجودة العالية.
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 -6استغالل كافة الموارد المتاحة مادية وبررية ومعلوماتية بكفامة عالية
 - 7إجرام تحسينات مستمرة على أنرطة المنر ة والعمل على إنجاز األعمال بطريية صحيحة في جميع
األوقات.
 2.5.2أهداف إدارة الجودة الشاملة ( :)TQMتتمثل أهدا

إدارة الجودة الراملة في (علوان ,2005 ,

ص)120
 -1إنتاح منتجات ذات جودة عالية.
 -2امتالن المنر ة ألف ل قنوات توزيع المنتجات بحيث تستطيع تيديم خدمات ما بعد البيع
وبما يتناسب مع احتياجات المستهلن.
 -3أن تكون المنر ة مرنة وقادرة على التكي

مع التغيرات واجرام التعديالت في عمليات

اإلنتاح بما يتالمم مع احتياجات المستهلن.
 -4العمل باستمرار على تخفي

تكلفة المنتجات من خالل عمليات تحسين الجودة والعمل على تخفي

عدد الوحدات المعيبة والتالفة في المنتجات تامة الصنع.
في حين يرى(السقاف ,2005 ,ص )73أن الهد

األساسي من تطبي برنامي إدارة الجودة الراملة في

رركات األعمال هو ( :تطوير الجودة للمنتجات والخدمات مع إحراز تخفي
الوقت والجهد ال ائع لتحسين الخدمة الميدمة للزبائن وكسب ر ائهم) وهذا الهد

في التكالي

واإلقالل من

للجودة يرمل ثالث فوائد

رئيسة مهمة هي:
 .1خفض التكاليف :إن الجودة تتطلب عمل األريام الصحيحة بالطريية الصحيحة من أول مرة وهذا يعني
تيليل المنتجات التالفة أو إعادة إنجازها ومن ثم تيليل التكالي .
 .2تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للزبون :فاإلج ارمات التي و عت من قبل الرركة إلنجاز الخدمات
للزبون قد ركزت على تحيي األهدا

ومراقبتها ومن ثم جامت هذه اإلجرامات طويلة وجامدة في كثير من

األحيان مما أثر ت ثي اًر سلبياً في الزبون.
 .3تحقيق الجودة :وذلن بتطوير المنتجات والخدمات بحسب رغبة الزبائن إن عدم االهتمام بالجودة يؤدض
لزيادة الوقت ألدام وانجاز المهام وزيادة أعمال المراقبة ومن ثم زيادة ركور المستفيدين من هذه الخدمات.
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 3.5.2تكاليف الجودة
عند الييام بجهود التحسين المستمر للجودة أض تطبي نظام إدارة الجودة الراملة سيظهر ميابل ذلن مفهوم
تكالي

الجودة ا  Quality Costsا وييصد بمفهوم تكالي

التحسين المستمر (الجودة) واجمالي التكالي

تكالي

الجودة ب نها :انظام التكالي

الجودة للوصول إلى مستور الجودة المطلوب وتحيي

وبالتالي يمكن تعري
ع

الجودة هو إجمالي التكالي

المتكبدة جرام اليصور في التحسين ( Feigenbaum,1956,

 )p102وقد عر (الحلبي ,2010 ,ص )18تكالي
وتحليل ورقابة تكالي

تكالي

للجهود المبذولة في
الذض يعمل على قياس

التوازن بين الجودة والتكلفةا

الجودة ب نها المياييس المالية ألدام التحسين المستمر للجودة إ افة إلى

التحسين المستمر للجودة أو ما توص

ب نها تكالي

الجودة الرديئة.

 1.3.5.2تصنيف تكاليف الجودة
أو ح ) )Kaplan, et, al., 2012, p86ب ن ما نسبة بين ( )%30-%20من تكالي
صلة بركل مبارر بتكالي

التصنيع (تكالي

 .1تكاليف الوقاية :فهي تلن التكالي

الجودة هي ذات

مباررة) وقد صنفها إلى أربع فئات كالتالي:
المتكبدة ل مان أن الرركات تنتي منتجات وفيا لمعاير الجودة

العالمية ) )ISO 9001ولتجنب منع حدوث عيوب قبل إنتاح المنتي بركلو النهائي من خالل تصميم
منتجات قوية وخالية من العيوب وقد
على الجودة) للوصول إلى الهد

رب أمثلة على ذلن (هندسة الجودة ,وتدريب العاملين ,والرقابة

الرئيسي إر ام الزبون وكسب الثية من طرفهم وجذب زبائن جدد.

 .2تكاليف المطابقة  /التقييم :فتكالي

التيييم هي تلن التكالي

المتعلية بالتحي من أن المنتجات قد لبت

حاجات كل من الزبائن الداخليين (العاملين) وحاجات الزبائن الخارجيين (وهم الزبائن المستهلكين للمنتي
والموزعون) ومن أمثلة تكالي

التيييم التفتيش على المرتريات من المواد الخام واختبار المعدات والمكائن

والتفتيش على األنظمة التكنولوجية وأنظمة المعلومات و التفتيش على نظام الرقابة الداخلي وعرفها
(علوان ,2005 ,ص :)131ب نها تلن التكالي
للمواصفات المعتمدة وتختل
الخدمة على تكالي
يخص تكالي

هذه التكالي

الناجمة عن محاولة معرفة إذا كانت المنتجات مطابية
في السلع عن تلن التكالي

في الخدمات إذ تتحدد في

إجرامات الرقابة الخاصة بالت كد من مدر تواف ممارسات العمل الموصو
موظ

التيييم للسلع فإنها تت من تكالي

وفيما

الفحص والتفتيش كما تت من كلفة المعدات

والنفيات المترتبة على صيانة قسم التفتيش .
 .3تكاليف الفشل الداخلية :وهي تلن التكالي
الخارجين أو قبل طرحو باألسوا

الناجمة عن عيوب في اإلنتاح قبل رحنو للعمالم

وقبل اقتنام الزبائن لتلن المنتجات المعيبة وتسمى بتكالي
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اكترا

العيوب في التصنيع للمنتجات النهائية ومن أمثلة تلن التكالي

إعادة التصنيع أو إعادة تصميم المنتجات

المعيبة وأي ا منتجات هالكة (خردة) غير قابلة للتعديل وهي بمثابة خسارة للرركة وبالتالي تعتبر تكالي
إعادة صياغة المكونات المعيبة للمنتي أو الخدمة هي من

من التكالي

اإل افية والتي يعد سببها

اإلخفا داخل الرركة كما أوجزها ( )Laufer, 1984, p91ب نها مجموعة من التكالي

التي تتحملها

الرركة بسبب إنتاح منتجات ذات جودة رديئة والتي يتم اكترافها قبل عمليات البيع للمستهلن وتت من :
أ -تكالي

الخردة وهي مرتبطة بالمنتجات الرديئة والتي ال يمكن إصالحها والمتمثلة بالمنتجات التامة

الصنع المعيبة والتي يتم الكر
ب -تكالي

عنها خالل عملية اإلنتاح .

العمل المعتاد المرتبطة بإعادة تصليح أو تحديد المنتجات المعيبة .

ت -تكالي

توق

العملية وتت من تصليح أو استبدال المكائن واألجهزة وازالة المسببات المؤدية ذلن.

ث -تكالي

خف

سعر البيع وهي نارئة عن بيع رركات معيبة أو مت ررة أو ذات جودة رديئة.

 .4تكاليف الفشل الخارجية :وهي تكالي
التكالي

تظهر عندما يكتر

الزبائن والعمالم العيوب في اإلنتاح فتلن

المرتبطة بتصحيح المراكل من صيانة للمنتجات وتكالي

ال مان وتكالي

مرتبطة بمندوبي

المبيعات في الرركة لمتابعة حالة المنتجات المعيبة المستلمة كمثل االتصاالت والزيارات الميدانية ومن
الوا ح أنها من اخطر التكالي

التي قد تصيب الرركة على المدر الطويل فيد تخسر الرركة سمعتها

وتخسر عدد من زبائنها األساسين مما يخرح الرركة من أسوا
تسعى جاهدة إلى تجنب مثل هذه التكالي
ب نها مجموعة التكالي

وت كيدا على ما سب

المنافسة وبالتالي تجد أن إدارة الرركة
فيد عرفها ((Laufer, 1984, p96

التي تنر بعد استالم المستهلن للمنتي ذض الجودة الرديئة وهي على األغلب تتعل

بخدمات ما بعد البيع وتت من األنواع التالية:
أ .تكالي

اعت ار

المستهلن :وهي التكالي

الموجهة إلى عمليات البحث واالستجابة المر ية لركاور

المستهلن الناجمة عن بيع المنتجات ذات الجودة الرديئة .
الموجهة لعمليات المناولة ونيل واستبدال المنتجات ذات الجودة

ب .تكالي

إعادة المنتي :وهي التكالي

ح .تكالي

المساملة اليانونية عن المنتي النارئة من فرل المنتي في أدام وظائفو والتي أدت إلى إلحا

الرديئة والتي يتم إرجاعها من قبل المستهلن .

ال رر بالمستهلن بسبب الجودة الرديئة للمنتي .
د .تكالي

فيدان المبيعات النارئة عن عدم ر ا المستهلن لجودة المنتي واحجامو عن ررام المنتي.
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 4.5.2مزايا تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة (( :)TQMالعزاوي ,2005 ,ص)103
 - 1تعزيز الموقع التنافسي للمنرآت من خالل التركيز على تيديم السلع والخدمات ذات
الجودة العالية.
 - 2يمثل تطبي نظام الجودة الراملة سلسلة من الفعاليات المتواصلة والمتتابعة التي تسمح
للمنر ة بتحيي أهدافها وهي تحيي النمو وزيادة األرباح واالستثمار األمثل لمواردها
 - 3التركيز وبصورة مستمرة على تحسين العمليات اإلنتاجية.
 - 4العمل على زيادة الكفامة أثنام العمل وتخفي

األخطام الخاصة بالترغيل.
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 6.2مدخل التكاليف على أساس األنشطة "Activity Based Costing system "ABC
رغم انخفا

تطبي األنظمة التيليدية لتخصيص التكالي

تكالي

وسهولة التعامل معها خاصة وأنها ال

تتطلب تينيات تكنولوجية عالية باإل افة إلى ت قلمها مع المؤسسات التي تتميز بإنتاح منتي واحد وانخفا
التكالي

غير المباررة فيها تعتبر كلها مميزات تحسب لهذه األنظمة .إال إنو في ظل التطور الهائل الذض

حدث في مجال التكنولوجيا وبعد دخول التينية لبيئة األعمال بكافة أركالها تطور الركل التيليدض لهيكل
التكالي

الخاصة بالمنتي أو الخدمة حيث التكالي

غير المباررة أصبحت تمثل ( )%45-25من إجمالي
ال تتجاوز قبل هذه الثورة

تكلفة المنتي ( ,)Needles, et., al, 1999, p180بعد أن كانت هذه التكالي
التكنولوجية (( )%5عبد الكريم والكخن ,1997 ,ص.)496

كما أن التطور الصناعي واستخدام التكنولوجيا والمتمثلة في األتمتة أدت إلى أن يتم تنظيم الدورة اإلنتاجية
بنام على خطوات منطيية مرتبة وليس وفياً لتجهيز وتنظيم األفراد .وقد قدم كل من ()Cooper& Kaplan
هذا النظام الجديد والذض عر

بنظام التكالي

على أساس األنرطة ) (ABCوهو إطار متكامل ورامل

يحاول أوالً تحديد األنرطة التي تستهلن الموارد ثم تتبع مصدر التكالي

التي ارتبطت بتلن الموارد الخاصة

باألنرطة بحيث يحصل على إجمالي التكلفة لكل تلن األنرطة .أما المرحلة الالحية هي تتبع (تخصيص)
تكالي

النراط ) (Activity Costsعلى المنتجات من خالل تحديد محرن التكلفة ) (Cost Driverلكل

نراط وذلن بحساب معدل تكلفة لذلن المحرن واستخدامو ك ساس لتحميل تكلفة النراط على وحدة المنتي
(الريل ,2001 ,ص.)160
 1.6.2مفهوم نظام التكاليف المبني على األنشطة )(ABC
ليد ظهر نظام التكالي

المبني على األنرطة ( )ABCنتيجة ليصور نظم التكالي

التيليدية في تحديد تكلفة

وحدة المنتي بصورة صحيحة ودقيية حيث إن التطور الكبير في تينيات اإلنتاح وتعيد أساليب اإلنتاح أدر
لوجود تغيرات كبيرة في هيكل تكالي
األكبر من التكالي

وتركل التكالي

الحالي فيد أصبحت التكالي
التيليدية يتم تحميل التكالي

اإلنتاح حيث كان عنصرض المواد والعمالة المباررة يركالن الجزم
غير المباررة جزًما

ئيال من التكالي

غير المباررة تركل الجزم األكبر من التكالي

الكلية لإلنتاح أما في الوقت
اإلنتاجية ووفيا لطر التكالي

غير المباررة على المنتجات على أسس ترتبط بالحجم مثل تكلفة العمل المبارر

أو ساعات ترغيل اآلالت مما يؤدض إلى احتساب تكالي
ص.)117
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غير صحيحة للمنتجات (عبد العال,1995,

أما نظام التكالي

على أساس األنرطة ( )ABCفهو قائم على أن األنرطة هي التي تيوم باستهالن الموارد

(وليس المنتجات) ومن ثم المنتجات تستخدم هذه األنرطة ونظام التكالي
محاسبة تكالي

على أساس األنرطة هو نظام

استنادا إلى النراط أض أنو قائم على
ييوم بتحميل تكلفة الموارد المستخدمة على المنتجات
ً

إيجاد العالقات السببية بين الموارد المستخدمة واألنرطة واإلنتاح( .فرح  ,1995 ,ص.)206
وقد عر

المبنى على األنرطة ب نو نظام لتوزيع التكالي

) (Hilton, 2003, p82نظام التكالي

غير

بنام على تحليل األنرطة إلي أنرطة فردية باعتبارها هدفاً الحتساب التكلفة األساسية
المباررة على المنتجات ً
كل نراط على حده وتحمل للمنتجات على أساس حجم

والتي تنجم عنها خدمات مرتركة وتجمع التكالي

استهالكها للخدمة باستخدام محركات التكالي .
وعرفها ( )Needles, 1999, p132نظام التكالي

المبني على األنرطة ب نو :ا أسلوب لتخصيص التكلفة

حيث إ نو يحسب تكلفة المنتي بركل أكثر دقة عبر تصني
وتتبع التكالي

جميع التكالي

غير المباررة إلى تلن األنرطة وتخصيص تكالي

غير المباررة حسب األنرطة

النراط إلى المنتجات باستخدام مسبب

تكلفة يكون مرتبطاً بسبب التكلفة ا.
ويرر (حلس ,2007 ,ص )212أن نظام التكالي
بين تكالي

على أساس األنرطة ( )ABCييوم على أساس الربط

األنرطة والمنتي النهائي سوام أكان وحدات منتجات أو خدمات وبالتالي يصبح استخدام األنرطة

ك ساس لتوزيع التكالي

أم اًر أكثر مو وعية

بينما يرر ( )Garrison, et, al., 2012, p168أن نظام التكالي

على أساس األنرطة ( )ABCهو:

طريية لحساب التكلفة مصمم لتزويد المديرين بمعلومات التكلفة الالزمة التخاذ الي اررات اإلستراتيجية والي اررات
األخرر والتي من المحتمل أن تؤثر على الطاقة اإلنتاجية للرركة وكذلن التكالي
المتغيرة وهو نظام يستخدم كمكمل لنظام التكالي

الثابتة ف الً عن التكالي

األساسي للرركة وليس بديالً عنو.

ويمكن من خالل هذه التعريفات استنتاح أن هذا النظام يهتم بتخصيص التكالي
المنتجات والخدمات التي تمثل هد

غير المباررة على

التكلفة ( )Cost Objectحسب استفادة كل نوع من هذه المنتجات أو

الخدمات من كل نراط من أنرطة الرركة ( )Activityالتي بدورها استنفذت التكالي
تجميعها في وعام تكلفة خاص بكل مجموعة متجانسة من التكالي
التكلفة المالئمة (.)Cost Driver
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غير المباررة التي يتم

( )Cost Poolsباستخدام محركات

 2.6.2مراحل تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة (( :)ABCأبو زيد والدهراوي,2007 ,
ص)123
 -1تحديد األنرطة التي تستهلن الموارد :وتحديد التكالي

لهذه األنرطة ويتطلب الييام بهذه المرحلة

الفهم الجيد لألنرطة الالزمة لإلنتاح.
 -2تحديد العوامل المسببة للتكالي  :تحديد مسببات التكلفة لكل نراط أو لمجموعة متجانسة من
األنرطة وتكون المسببات مياييس كمية مثل عدد أوامر الررام أو عدد ساعات العمل .
 -3تحديد أوعية التكالي

وتخصيص تكالي

األنرطة ( :على مجمعات التكلفة) حيث يخصص لكل

نراط رئيس وعام تكلفة تتراكم فيو تكلفة هذا النراط ويتم تحديد معدل تكلفة لكل وحدة من العامل
المسبب للتكالي

.

 -4تخصيص التكالي
والمنتجات .

استنادا إلى العالقة السببية بين التكلفة والنراط
على المنتجات :وذلن
ً

 3.6.2مزايا تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة ()ABC
يعمل نظام محاسبة التكالي

المبني على األنرطة على توريد معلومات تتص

بالدقة عن كيفية استخدام

الموارد المرتبطة باألنرطة المختلفة ومن خالل دقة هذه المعلومات يمكن تلخيص أهمم مزايا هذا النظام بما
يلي:
 -1فعالية الدور الرقابي لنظام ( )ABCميارنو بنظام التكالي

التيليدض لتخصيص التكالي

غير المباررة

طالما أنو ي خذ في الحسبان التوقيت المبكر للتحكم في األنرطة وقبل االنتهام من عملية اإلنتاح أو تيديم
الخدمات النهائية األمر الذض يزيد من إمكانية تالفي أض انحرافات (درغام ,2007,ص.)680
 -2يزود المديرين ب سباب نروم التكلفة مما يزودهم برؤية وا حة بتحليالت التكلفة والمنفعة ويمكن كذلن
من االستغالل األف ل للموارد النادرة ).(Ellis, 2003, p340
 -3يساعد على اتخاذ ق اررات إدارية أف ل من خالل التحديد الدقي لتكالي
تتعل بالتوق

المنتجات وبالتالي اتخاذ ق اررات

عن إنتاح منتي معين أو التوسع في إنتاجو أو ررائو من الخارح ( Needy et al., 2003,

.)p7
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 -4استناداً إلى عالقة السبب واألثر التي يعتمدها نظام تكالي

األنرطة ) )ABCيمكن تتبع التكالي

غير

المباررة وتخصيصها على المنتجات أو العمالم بدقة ومو وعية دون اللجوم إلى التوزيع االجتهادض أو
التحكيمي كما في أنظمة التكالي
 -5يصن

التيليدية ).(Adamu, et, al., 2010, p40

نظام ) )ABCاألنرطة حسب الييمة الم افة مما يتيح الفرصة إلدارة الرركة لدراسة تكالي

األنرطة بعم ويجعلها قادرة على التحليل المالئم ومحاولة استبعاد األنرطة ذات التكالي
ت ي

المرتفعة والتي ال

قيمة وكذلن دراسة إمكانية تحسين أساليب أدام األنرطة ذات الييمة الم افة ال عيفة (حلس,

 ,2007ص.)225
 -6يساهم في توفير المعلومات المالية وغير المالية عن الوحدات االقتصادية مما يؤدر إلى زيادة الربحية
وتحسين أدام وانسياب العمل في عمليات وأنرطة الوحدات االقتصادية(.(Grasso, 2005, p20
 -7يؤثر نظام ( )ABCبصورة فعالة على ق اررات التسعير من خالل حساب تكلفة التنوع بدرجو أكثر دقو
حيث برهن هذا النظام على أن هنان كثي اًر من التكالي
المنتجات وغيرها من العوامل المسببة لوجود التكالي

ال ترتبط بحجم اإلنتاح بل ترتبط بدرجة تعييد وتنوع
(درغام ,2007 ,ص.)680

 -8طريية مالئمة إلظهار ربحية الزبائن وتساهم في تحديد األنرطة التي ت ي

قيمة والتي ال ت ي

قيمة

مما يجعل المعلومات التي يوفرها هذا المنهي تساعد في تطوير اإلستراتيجية والي اررات الترغيلية kucha,
).)2007, p31
 -9يساعد المديرين في خف

وترريد الموارد المستنفذة من خالل تحسين مستور األدام عند تنفيذ عمليات

البيع والتسوي باإل افة إلى رفع كفامة أدام الوحدات االقتصادية من خالل استخدام المناهي الحديثة
مثل إدارة الجودة الراملة (سامي ,2000 ,ص.)56
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الفصل الثالث
بورصة فلسطين وحجم التداول

 مقدمة
 بورصة فلسطين لألوراق المالية
 حجم التداول

46

 1.3مقدمة :
يتناول هذا الفصل اإلطار النظرض لألسوا

المالية (البورصات) وحجم التداول فيها ويرتمل على مبحثين

لتو يح بورصة فلسطين لألو ار المالية ,حجم التداول ,حيث سيتم التطر إلي بورصة فلسطين لألو ار
المالية نر تها وأهدافها والمعوقات التي تحول دون تطورها والرركات المتداولة فيها وعدد األسهم المتداولة
وقيمة األسهم المتداولة وسيتم التطر إلي حجم التداول وأنواع األو ار

المتداولة من أسهم وأو ار

للتحويل وما يتم تداولو في بورصة فلسطين لألو ار المالية وكيفية التداول في البورصة.
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قابلة

 2.3بورصة فلسطين لألسواق المالية
 1.2.3مقدمة:
ليد خطت بورصة فلسطين لألو ار المالية منذ ت سيسها خطوات منرودة في دفع االقتصاد الفلسطيني إلي
حالة من النمو واالزدهار أسوة بباقي األنظمة المالية العربية والعالمية رغم محدودية عدد الرركات المدرجة
فيو والبالغة  49رركة ورغم الظرو

الصعبة التي مر بها االقتصاد الفلسطيني خالل األعوام الما ية وجد

المستثمر الفلسطيني فرصة الستثمار أموالو في هذا الباب االستثمارض آمال في تحيي

أرباح ورغم وجود

مخاطرة في طر هذا الباب االستثمارض إال أن عدد المستثمرين اتسع بركل كبير وساعد على ذلن التغيرات
السياسة المتالحية على الساحة الفلسطينية كما ساهمت اإلجرامات التي قامت بها بع

الرركات المدرجة

في السو في ارتفاع حجم الم اربة وحجم التداول وارتفاع األسعار.
 2.2.3نشأة بورصة فلسطين لألوراق المالية (www.p-s-e.com) :
ت سست رركة سو فلسطين لألو ار المالية ابورصة فلسطينا في العام  1995كرركة مساهمة خاصة لتبدأ
أولى جلسات التداول في  18رباط  1997وفي مطلع رباط من العام  2010كان التطور الهام في مسيرة
السو وتحولها إلى رركة مساهمة عامة تجاوباً مع قواعد الحوكمة الرريدة والرفافية وفي أيلول 2010
أطليت السو

عن هويتها المؤسساتية الجديدة لتصبح ابورصة فلسطينا عالمتها التجارية متخذة من

افلسطين الفرصا رعا ار لها.
تعمل البورصة تحت إر ار

هيئة سو رأس المال الفلسطينية طبياً ليانون األو ار المالية رقم ( )12لسنة

 2004وتسعى البورصة إلى تنظيم التداول في األو ار المالية من خالل رزمة من اليوانين واألنظمة الحديثة
التي توفر أسس الحماية والتداول اآلمن وفي العام  2009و من تصني

ألسوا المال على صعيد حماية

المستثمرين ,حصلت البورصة على المركز الي 33عالمياً ,والمركز الثاني بين األسوا العربية.
بلظ عدد الرركات المدرجة بالبورصة  48رركة كما بتاريل  2014/12/31بييمة سوقية تجاوزت 3,187
مليون دوالر موزعة على خمسة قطاعات هي  :البنون والخدمات المالية ,والت مين ,واالستثمار ,والصناعة,
والخدمات في حين وصل عدد رركات األو ار المالية األع ام بالبورصة إلى  8رركات.
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 3.2.3رسالة البورصة
توفير سو

لتداول األو ار

المالية واألدوات المالية تتسم بالعدالة والرفافية والكفامة لخدمة المستثمرين

والمحافظة على مصالحهم وتساهم في تهيئة المناخ المناسب لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية والتفاعل
مع المؤسسات المحلية والعربية ذات العالقة بما يخدم االقتصاد الوطني ويعزز ثيافة االستثمار في األسوا
المالية.
 4.2.3أهداف بورصة فلسطين لألوراق المالية ): (www.p-s-e.com
تعتبر بورصة فلسطين لألو ار المالية جزماً مهما من أجزام هيكل النظام التمويلي في االقتصاد الفلسطيني
حيث تعتبر هذه البورصة مجمع الموارد المالية وتعمل على توظيفها في المراريع االستثمارية الجديدة وذلن
من خالل اقتنام األفراد أو الرركات لما يصدر عن هذه البورصة من أو ار مالية متنوعة وهذا ينعكس أثره
االيجابي على الدخل اليومي وعلى مستور المعيرة في الدولة.
وبالتالي تسعى (البورصة) األسوا المالية إلي تحيي األهدا

التالية:

 .1توفير أنظمة تداول ورقابة وتسوية وتحويل ونيل لملكية األو ار المالية تكفل السرعة والدقة في إنجاز
صفيات البيع والررام وسالمة التعامل في األو ار المالية وتيسير اكترا
والسندات المدرجة في السو من خالل تعزيز عوامل العر

األسعار الحيييية لألسهم

والطلب.

 .2و ع أسس التداول وايصال معلومة ت من العدالة والتساوض بين جميع المتعاملين باألو ار المالية
بغ

النظر عن موقعهم الجغرافي مما يوفر لجميع المستثمرين فرصاً متكافئة في الربح والخسارة.

 .3توفير أكبر قدر من االستيرار في حركة األسعار بحيث يتم صعود وهبوط أسعار األو ار المالية بركل
منتظم وتدريجي.
 .4توفير انترار واسع ودقي للمعلومات المطلوبة وايصالها بالسرعة الالزمة وذلن ليتسنى للمستثمر اتخاذ
اليرار المناسب لو.
 .5حماية المستثمرين من كافة أركال التالعب واالحتيال.
 .6تطوير خدمات وفعالية السو عن طري

تطوير أساليب واجرامات ووسائل جديدة للتعامل باألو ار

المالية ومن خالل استيطاب المعلومات واالبتكارات التينية والخبرات في هذا المجال.
 .7العمل على استيطاب رؤوس األموال الفلسطينية في الخارح والتي تركل الجزم األكبر من مدخرات
الرعب الفلسطيني.
 .8السعي إللحا السو الفلسطينية وربطها باألسوا العالمية والعربية.
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وقد أضاف (زعرب,2005 ,ص )27األهداف التالية:
 .1إتاحة الفرصة الستثمار مدخرات المواطنين في األو ار المالية بما يخدم االقتصاد الوطني.
.2

مان إتمام عمليات بيع وررام األو ار المالية في جو من النزاهة والحياد من خالل إتباع سياسة
اإلفصاح عن معلومات األسهم المتداولة.

 .3العمل على تطوير السو المالي على نحو وجهود التنمية االقتصادية ويساعد في تحيي

أهدا

السياسة االقتصادية للسلطة.
 .4العمل على ترجيع إنرام رركات جديدة وتطوير وتنظيم إصدار األو ار المالية في السو األولي.
 .5إدراح األو ار

المالية الجديدة في السو

مان تفاعل العر

والسرعة في تسييل األموال المستثمرة لألو ار

المالية مع

والطلب.

 .6إصدار النررات والتيارير التي تت من جميع المعلومات المتعلية ب سعار األسهم وأحجام التداول وكافة
البيانات الالزمة للمستثمرين.
 5.2.3صالحيات بورصة فلسطين لألوراق المالية:
من أجل تحيي

أهدا

سو (بورصة) فلسطين لألو ار المالية فيد منحت عدد من الصالحيات بموجب

اتفاقية الترغيل بين السو وو ازرة المالية ومن أهم هذه الصالحيات ما يلي (قديح ,1998 ,ص:)7
 -1رسم السياسة العامة لعمل السو

بخطوطها العري ة وذلن

من إطار السياسات والتوجيهات

المالية واالقتصادية في فلسطين.
 -2و ع التنظيم والهيكل اإلدارض للسو بالركل المناسب ألجل تنفيذ أعمال السو
 -3قبول رركات األو ار المالية المؤهلة ك ع ام في السو وتنظيم أعمالها واإلر ار

عليها وعلى

مستخدميها بالركل الذض تراه مناسبا لرفع خدمات المستثمر في السو .
 -4فر

عيوبات على األع ام في السو ومستخدميهم في حالة ارتكابهم أو ارتكاب أض منهم ألض

مخالفة بموجب األنظمة المعمول بها.
 -5إييا

التداول في السو عن االقت ام بعد التراور مع و ازرة المالية.

 -6تحديد الرسوم والعموالت التي يتيا ها األع ام في السو ميابل االتجار باألو ار المالية المدرجة
في السو لحساب الغير أو ميابل خدمات.
 -7و ع رروط وأسس إلدراح األو ار المالية بكافة أنواعها في السو ورف
تنطب رروط متطلبات اإلدراح عليها أو على الجهة المصدرة لها.
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إدراح أية أو ار مالية ال

 -8تسجيل مستخدم ي رركات األو ار المالية األع ام في السو والترخيص لهم ببيع وررام األو ار
المالية ورف

أض طلب ميدم من أض جهة كانت لالنتساب لع وية السو .

 -9منع أض تعامل باألو ار المالية ألية رركة في السو إذا كان مثل هذا التعامل من ر نو أن يؤدض
إلي الت ثير على مصلحة مساهمي الرركة على وجو الخصوص.
 6.2.3المعوقات واألزمات التي واجهت السوق المالي الفلسطيني:
ليد واجهت بورصة فلسطين لألو ار المالية العديد من المعوقات واألزمات التي مر بها االقتصاد الفلسطيني
نتيجة الظرو

السياسة واالقتصادية منها االحتالل واالنيسام والفصل الجغرافي للمناط الفلسطينية ذلن كلو

أدر إلى وجود أزمات ومعوقات في أدام السو باإل افة إلي عدة معوقات حول األدام العام والنظام المتبع
واليوانين المفرو ة منها (الييراوض,2005 ,ص: )35
 .1عدم وجود قانون للبورصة في فلسطين كما أن قانون الرركات بحاجة إلي تعديل يناسب متطلبات
التنمية االقتصادية واالستثمارية إ افة إلي ت خر المجلس الترريعي في إصدار العديد من
الترريعات واليوانين.
 .2إن السو تفتير ليانون يدعمها في إلزام العديد من الرركات المساهمة والعاملة في فلسطين إلدراح
أسهمها في السو

المالي رغم المناردات المتعددة لها وان الواقع االقتصادض يو ح ب ن هذه

األسوا لما تنر تاريخيا من فراغ وال بيرار من سلطة عليا وانما استوجبت نر تها ميت يات التطور
االقتصادض فاألسوا المالية تساهم بفاعلية كبيرة في تنمية العادات االدخارية لالستثمارات الوطنية
وأثرها الفعال على تناقص الحاجة إلى مصادر التمويل الخارجي فعدم إدراح هذه الرركات ي ر في
ام ألسهم هذه الرركة وي ر بمصلحة المساهمين فيها.
رفافية التداول بيعاً ورر ً

 .3فيدان السيولة أض اليدرة على تسييل األصول المالية عند الحاجة وذلن لعدد كبير من الرركات
المدرجة بالسو المالي بسبب صغر حجمها وانخفا

حجم التداول عليها وهذا يؤدر إلى ارتفاع

أسعار األسهم فيط بمجرد دخول المستثمرين المؤسسين ثم إلى صعوبات بعد ذلن في بيع األسهم
الحياً وهذه ظاهرة تستح التحليل والدراسة.
 .4السو المالي يعاني نوعاً من عدم التوازن في مستويات االستثمار نظ اًر العتماد السو على رركتين
رئيسيتين هما االتصاالت وباديكو.
ومما ال رن فيو إن السو المالي يجب أن يتوفر لو مناخ استثمارض يتعاون الجميع على تهيئتو منو :
)(www.p-s-e.com
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 -1توفير أو اع سياسية مستيرة واقتصادية مالئمة وذلن بو ع سياسات مالية وسن اليوانين ال ابطة
والترريعات الالزمة.
 -2الحرية واالستياللية االقتصادية عن طري حرية التجارة.
 -3رقابة وتنظيم فعال للرركات المساهمة من قبل السلطات المالية والنيدية.
 -4سن فانون خاص ببورصة فلسطين لألو ار المالية.
 -5تنظيم سو للمعلومات.
 -6إكمال بنام مؤسسة السلطة بما يكفل التنمية االقتصادية وانرام بنون للتنمية واالستثمار.
 -7استحداث صنادي االستثمار وترجيع إنرام المؤسسات المالية وذلن لتوفير السيولة لألسوا المالية
و مان الثية والتنويع الالزمين للمستثمر نفسو وتيليص حجم مخاطره باالستثمار في هذه الصنادي .
 -8توفير الحماية الالزمة للسو المالي من السلطة أو الحكومة لمنع أض تدهور في أدام السو وذلن
بالتدخل المبارر عند األزمات ك ن تيدم للرركات المساهمة مزايا

ريبية أو أن تدعمها عن طري

ررام األسهم من السو وغير ذلن من أدوات الحماية والتي ال تتوفر في بورصة فلسطين لألو ار
المالية.
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الشركات المدرجة وعدد األسهم المتداولة وقيمة األسهم المتداولة والقيمة السوقية ألسهم الشركات في
بورصة فلسطين لألوراق المالية:
جدول رقم()1.3
التطور التاريخي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
عدد الشركات المدرجة

قيمة األسهم المتداولة

عدد األسهم المتداولة

القيمة السوقية لألسهم

السنة

العدد

نسبة التغير

العدد

نسبة التغير

القيمة

نسبة التغير

القيمة

نسبة التغير

1997

19

-

10,000,276

-

25,158,471

-

529,057,368

-

1998

20

%5.263

16,782,498

%67.820

68,642,344

172.840

587,876,243

%11.118

1999

21

%5.000

68,892,607

%310.503

150,243,919

118.879

848,935,775

%44.407

2000

24

%14.286

93,351,075

%35.502

188,982,443

25.784

766,018,025

%9.767-

2001

24

%0.000

33,456,535

%64.161-

74,528,351

60.563-

722,631,785

%5.664-

2002

24

%0.000

18,666,938

%44.205-

45,084,654

39.507-

576,593,466

%20.209-

2003

24

%0.000

40,350,788

%116.162

58,326,445

29.371

650,468,928

%12.812

2004

26

%8.333

103,642,845

%156.855

200,556,709

243.852

1,096,525,380

%68.575

2005

28

%7.692

369,567,295

%256.578

2,096,178,223

945.180

4,456,182,377

%306.391

2006

33

%17.857

222,689,351

%39.743-

1,067,367,951

49.080-

2,728,811,088

%38.763-

2007

35

%6.061

299,422,814

%34.458

813,469,090

23.787-

2,474,679,018

%9.313-

2008

37

%5.714

339,168,807

%13.274

1,185,204,211

45.698

2,123,057,098

%14.209-

2009

38

%2.703

238,877,373

%29.570-

500,393,398

57.780-

2,375,366,531

%11.884

2010

40

%5.263

230,516,370

%3.5001-

451,208,528

%9.829-

2,449,901,545

%3.1378

2011

46

%15.000

184,544,375

%19.943-

365,648,216

%18.962-

2,782,469,900

%13.5747

2012

48

%4.3478

147,304,208

%20.1795-

273,440,441

%25.2176-

2,859,140,375

%2.7554

2013

49

%2.0833

202,965,939

%37.7786

340,774,269

%24.6246

3,247,478,385

%13.5823

2014

48

%2.04-

181,545,154

%10.5538-

353,917,125

%3.8567

3,187,259,624

%1.8543-

تصميم الباحث

ويت ح من الجدول الساب الزيادة في عدد الرركات في بورصة فلسطين والزيادة أي ا في الييمة السوقية
لألسهم مما يدلل على نمو البورصة الفلسطينية وتطورها .
 7.2.3مؤشر القدس:
اعتمدت السو في تموز من عام  1997امؤرر اليدسا وقد تم في حينو اختيار عينة مكونة من عرر
رركات مدرجة ونرطة موزعة على جميع اليطاعات االقتصادية المعرفة بالسو وقد اعتمدت أسعار إغال
جلسة تداول  1997/7/7كنيطة أساس بحيث حددت قيمة الرقم األساسي  100نيطة .مؤرر اليدس هو رقم
قياسي يعطي المستثمر فكرة عامة عن اتجاه أدام السو حيث تعتبر األرقام اليياسية من أهم المؤررات التي
تدل على مستويات أسعار األسهم وتحديد االتجاه العام لألسعار وتستخدم كذلن ليياس التغيرات التي تط أر
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على أسعار األسهم خالل فترة معينة ميارنة مع فترة أخرر ويستخدم المؤرر لمتابعة أدام السو من األسهم
النرطة وذات السيولة العالية التي يوجد عليها أحجام تداول جيدة بحيث تصبح ممثلة لحركة السو .ويحسب
المؤرر ريا يا على أساس حاصل قسمة إجمالي الييمة السوقية لألسهم المدرجة في السو في ذلن اليوم
على إجمالي الييمة السوقية لألسهم المدرجة في المؤرر لفترة سابية كنسبة مئوية وهذا ما يعر

بالمؤرر

المرجح ب وزان الييمة السوقية حيث يت ثر المؤرر بحركة األسعار للرركات الداخلة في احتسابو دون أن يكون
أض أثر لحجم التداول عليو علماً ب ن الرركات ذات الييمة السوقية األكبر يكون ت ثيرها على قيمة المؤرر
بركل أكبر
جدول رقم()2.3
تطور مؤشر القدس لألوراق المالية
السنة

قيمة المؤشر

نسبة التغير السنوي

1997

139.13

-

1998

154.98

%11.392

1999

236.76

%52.768

2000

207.62

%12.308-

2001

195.00

%6.078-

2002

151.16

%22.482-

2003

179.81

%18.953

2004

277.56

%54.363

2005

1128.59

%306.611

2006

605.00

%46.393-

2007

527.26

%12.850-

2008

441.66

%16.235-

2009

493.00

%11.624

2010

489.60

%.68965-

2011

476.93

%2.5878-

2012

477.59

%.13838

2013

541.45

%13.3713

2014

511.77

%5.48-

تصميم الباحث

ويو ح الجدول رقم ( )2.3تطور مؤرر اليدس ونسبة التغير السنوض للمؤرر .ويتبين من الجدول التذبذب
في اتجاه قيمة المؤرر أض عدم ثبات المؤرر ونسبة التغير السنوض تظهر االنخفا
السنوات.
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في المؤرر في أغلب

 3.3حجم التداول
 1.3.3مقدمة:
يعتبر حجم تداول األسهم عامال مهما جدا من العوامل التي يبنى عليها قرار الم اربة باألسهم ويعتبر كذلن
جزم من أهم عوامل التحليل الفني ولتو يح أهمية الحجم في تداول األسهم فإن سعر أض سهم يتحدد من
خالل عدد األسهم المعرو ة وعدد األسهم المطلوبة فإذا كانت طلبات الررام أكثر ارتفع السعر ومن المعلوم
ب ن كل عملية بيع ييابلها عملية ررام لكن تعار الناس في حالة هبوط السعر على قول أن هنان بيع كثير
وال يوجد ررام أو أنو عند هبوط السعر فان هذا معناه أن عمليات البيع كثيرة وبدون ررام فلينتبو المبتدئ في
عالم األسهم لهذه الميولة وبجب أال يعتيد أنو ال يوجد ررام بالفعل حيث أن الررام دائما ييابلو بيع لكن من
ذكر ذلن فإن األمر يعني أن البائعين هم األكثرية وأمام العدد الذض باع عدد أكبر منو لم يستطع البيع ألنو
لم يجد مرتريا بالسعر المعرو

حيث أن عرو هم لم تنفذ وبالتالي لم تسجل

من الحجم الذض رملتو

العمليات المنفذة فإذا كان السو يسجل عمليات بيع وبدون ررام فإن ذلن يعني فيط ب ن عرو

البيع كثيرة

والمرترين عددهم محدود وبالطبع يمكن تطبي نفس النظرية على عملية الررام المتعدد مع قلة البيع ومن
ذلن يمكن تعري

حجم التداول.

 2.3.3تعريف حجم التداول:
يرير حجم التداول إلي عدد األسهم المتداولة للرركة خالل فترة االختبار وال يوجد أساس نظرض الختبار
ميياس محدد ليياس حجم التداول (.)Bamber, 1986, p42
ويعر

حجم التداول أنو عدد األسهم التي تم تداولها في السو لفترة زمنية معينة (سنة ,رهر ,أسبوع

...الل) (البراجنة ,2009 ,ص.)20
من

ويمكن تعري

حجم التداول ب نو عدد األسهم التي تمت الصفيات عليها فيط في خالل وقت معين من

كافة العرو

والطلبات حيث قد يكون هذا الوقت  5دقائ  15 ,دقيية  ,ساعة  ,يوم  ....الل أو أض وحدة

زمن وبمعنى أخر هو كم سهم تم بيعو في خالل الخمس دقائ أو خالل الساعة مثال وطالما أن هذا هو
عدد األسهم المباعة فهو أي ا عدد األسهم المرتراة فالسهم البد لو من مرترض حتى يباع وال بد لو من بائع
حتى يتم رراؤه وبالتالي فإن الحجم يبين لنا عدد األسهم المنفذة من إجمالي العرو
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والطلبات.

 3.3.3التداول في بورصة فلسطين لألوراق المالية
توظ

السو نظاماً محسوبا بالكامل بتنفيذ عملية التداول ومن خالل هذا النظام يتم إدخال األوامر عن

طري

و ع محطات عمل متعددة عن بعد تكون موجودة في مكاتب األع ام في أنحام فلسطين ويتم

تسجيل أوقات أوامر البيع والررام المدخلة بهذه الطريية على أساس وقت وصولها وبدقة متناهية تصل إلي
عرر من الثانية ويتم ترتيبها وصفها للتنفيذ طبياً لمجموعة من الخطوط اإلررادية واليواعد ذات األولوية مثل
السعر ووقت الوصول وفي حالة التساوض في أسعار األوامر فإن أولوية أكبر تعطى إلى أوامر المستثمرين
منها إلي محافظ الوسطام ونظ اًر لطبيعة النظام المؤتمتة بالكامل فإن األوامر تخزن وتيابل وترتب للتنفيذ
بسرعات عالية جداً ويتم تنفيذ الصفيات الناجحة الالحية بدون تدخل ويتم نرر المعلومات ذات العالقة
بصورة آنية كما يتم مراقبة نظام التداول بواسطة نظام مراقبة يعمل بموجب رروط التداول التي يحددها
السو من أجل

مان الرفافية والتداول العادل (داوود,2006 ,ص.)41

 4.3.3األوراق المالية التي يتداولها السوق المالي (البورصة) في فلسطين
تعتبر األو ار المالية خاصة األسهم والسندات التي تصدرها منرآت األعمال السلعة الرئيسة المتداولة في
أسوا رأس المال الفورية فهي تعتبر صكاً إلثبات ح في أصل معين وفي التوقعات النيدية الناتجة عن هذا
األصل أض أنها مستند ملكية أو دين يبين حيو ومطالب المستثمر (حنفي ,2004 ,ص)24
واألو ار المالية عبارة عن صكون في ملكية جماعية لرركة من الرركات أو حيو ناتجة عن عملية قر
أجرتها إحدر الرركات أو الرخصيات االعتبارية العامة بحيث يكون لحملة ذات الصكون حيو والتزامات
متساوية وتتمثل أهم األو ار المالية في األسهم والسندات وحصص الت سيس (فهمي ,1982 ,ص.)5
أوال :األسهم  :stocksوهي نوع من أنواع األو ار المالية المتداولة في سو رأس المال وللسهم مفاهيم عدة
منها (عبد اليادر ,2010 ,ص:)147
 السهم :هو عبارة عن ورقة مالية تثبت امتالن حائزها في جزم من رأس مال المؤسسة التي أصدرتو
مع االستفادة من كل الحيو وتحمل كل األعبام التي تنتي عن امتالن هذه الورقة.
أنواع األسهم
 -1األسهم العادية ( :)Common Stocksوتمثل أداة الملكية ( )Ownershipفي الرركة المساهمة
العامة وهي عبارة عن :اصكون متساوية الييمة قابلة للتداول في بورصة األو ار المالية بالطر
التجارية حيث تمثل مراركة في رأس المال في إحدر الرركات ويمثل السهم حصة الررين في
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الرركة الذض ساهم في رأسمالها والذض يتكون من مجموع الحصص سوام أكانت حصة نيدية أم
حصة عينية (الرواورة ,2008 ,ص  .)79-78وبالتالي فهي عبارة عن أدوات ملكية يتمتع حاملها
بحيو حددتها األع ار

وقانون الرركات ولكن أف ل وص

لألسهم ي تي من خالل التعر على

حيو حملتها التي ي منها لهم قانون الرركات وهي (عبد اليادر ,2010 ,ص:)147
 ح الحصول على نصيبو من األرباح عند توزيعها والح في األرباح المحتجزة.
 الح في الحصول على نصيبو من قيمة موجودات الرركة عند تصفيتها.
 الح

في الح ور في اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وفي التصويت في الي ايا

المطروحة على هذه الهيئة.
 ح نيل الملكية عن طري البيع واهدائها أو توريثها.
 ح األولوية في االكتتاب عند طرح الرركة ألسهم جديدة.
 ح الترريح لع وية مجلس اإلدارة إذا كان يملن الحد األدنى المطلوب في األسهم وح
انتخاب مجلس اإلدارة ومساملتهم.
 -2األسهم الممتازة ( :)Preferred Stocksهي أو ار مالية ال تحدد لها فترة استحيا وهي قابلة
لالستدعام وقد تكون متراكمة األرباح في حالة عدم اتخاذ قرار توزيع األرباح في السنة التي يتحي
بها الربح فمن ح

حملة األسهم الممتازة المطالبة باألرباح للسنة المذكورة بعد أن يتيرر توزيع

األرباح على حملة األسهم في السنوات الالحية (ربيب ,2010 ,ص.)107
وهي أسهم تصدرها الرركات إلي جانب األسهم العادية وقد سميت أسهماً ممتازة ألنها تختل

عن

األسهم العادية في أن لها ح األولوية على األسهم العادية في الحصول على حيوقها (بني هاني,
 ,2002ص .)149وتربو األسهم الممتازة األسهم العادية من حيث أنها سند ملكية لو قيمة اسمية
وقيمة سوقية يرتبط أجلو بوجود واستمرار الرركة كما تربهها من ناحية المعاملة ال ريبية حيث ال
تعد التوزيعات الميررة لحمة األسهم العادية واألسهم الممتازة  -بخال
التكالي

فوائد السندات –

من

الواجبة الخصم وصوالً إلي الدخل الخا ع لل ريبة كما أن عدم سداد التوزيعات الميررة

لكل من حملة األسهم العادية والممتازة ال يترتب عليو إفالس الرركة على العكس في حالة توق
الرركة عن سداد حيو حملة السندات (.)Donald, 1991, p13
ثانياً :األوراق المالية القابلة للتحويل :وييصد بها السندات واألسهم الممتازة التي يمكن تحويلها إلي أسهم
عادية إذا ما رغب حاملها في ذلن وعادة ما تتكون تلن األو ار قابلة لالستدعام وذلن بهد
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إجبار حاملها

على تحويلها إلي أسهم عادية وال يتوقع التلويح باستخدام ررط االستدعام إال عندما تكون قيمة التحويل أعلى
من سعر االستدعام (هندض ,1999 ,ص.)37
 5.3.3العوامل المؤثرة على سعر السهم:
توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر على سعر السهم في سو األو ار المالية وهذه العوامل تتفاوت في
ت ثيرها على سعر السهم:
 -1الييمة الدفترية :معظم المحللين يوجهن اهتمامهم للسعر الذض يتداول بو السهم خاصة إذا كان أقل
من الييمة الدفترية للسهم وهذا ما يفسر على أنو إرارة للررام (حنفي ,2003 ,ص.)238
 -2الموق
الظرو

المالي للرركة ومدر قوتو :إن تحليل المركز المالي للرركة يعتبر نيطة االنطال لتحليل
التي قد تواجهها الرركة في المستيبل أما أدوات التحليل التي يمكن أن يعتمد عليها

المستثمر فتتمثل في اليوائم المالية الميارنة وقائمة الموارد واالستخدامات والنسب المالية  ,تحليل
الربحية ثم تحليل المخاطر (هندض ,1999 ,ص.)195
 -3األرباح المحيية :يعتبر ربح الرركة من المحددات األساسية لسعر السهم لذلن ينصح المحلل المالي
بررام األسهم التي يتوقع زيادة أرباحها كما ينصح ببيع األسهم التي يتوقع انخفا

أرباحها (حنفي,

 ,2003ص.)234
 -4توقعات المستثمرين والمحللين حول مستيبل الرركة :لتيدير الييمة الحيييية التي ينبغي أن يكون
عليها سعر السهم يجب على المستثمرين والمحللين الماليين تيدير الربحية المستيبلية للسهم وذلن ب ن
يمهد لذلن بإجرام تحليل الربحية الحالية للسهم تمهيداً لييامو بتيدير قيمتها السوقية (هندض,1997 ,
ص.)214
 -5توزيعات األرباح :األرباح تتحي بزيادة إيرادات السنة عن مصروفاتها خالل نفس السنة ولكن وجود
األرباح في حسابات الرركة ال يعني بال رورة أن هذه األرباح موجودة في ركل نيد جاهز للتوزيع
أو التصر بو (نمر ,1997 ,ص.)70
 -6مدر أو مستور االستيرار السياسي :والميصود في هذا الصدد المعلومات المتاحة عن الحروب أو
توترات محتملة في منطية ما أو تغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية في دولة بعينها (هندض,
 ,1997ص.)214
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 1.4مقدمة
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهي الدراسة وكل من مجتمع الدراسة وعينتها وكذلن أداة الدراسة المستخدمة
وطر إعدادها وصدقها وثباتها .كما يت من هذا الفصل وصفا لإلجرامات الخاصة بتينين أدوات الدراسة
وتطبييها وأخي ار المعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل الدراسة.
 2.4منهجية الدراسة
حيث أنو قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة مو ع الدراسة مسبياً من خالل مراجعة الدراسات السابية
ا لمتعلية بمو وع الدراسة التي تسعى إلى التعر
بورصة فلسطين لألو ار المالية لبع

على مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في

أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وهي (التكلفة المستهدفة ,بطاقة

األدام المتوازن ,إدارة الجودة الراملة ,وأسلوب توزيع التكلفة حسب األنرطة) وأثرها على حجم التداول لتلن
الرركات .فيد اتبعت هذه الدراسة المنهي الوصفي التحليلي الذض يهد
المركلة مو وع الدراسة لتفسيرها والوقو

إلى توفير البيانات والحيائ عن

على دالالتها.

 3.4طرق جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات
 .1البيانات األولية :وذلن بالبحث في الجانب الميداني عبر تطوير قائمة استيصام لمعرفة أساليب المحاسبة
اإلدارية المطبية في رركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين ودرجة استخدام تلن الرركات
لهذه األساليب وحصر وتجميع المعلومات الالزمة حول هذا الفرع من مو وع الدراسة ومن تم
استخراح النسب المتعلية بفر يات الدراسة من اليوائم المالية لتلن الرركات ,وبعد ذلن تم تفريغها
وتحليلها باستخدام برنامي ) SPSS (Statistical Package for Social Scienceاإلحصائي
واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهد

الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤررات تدعم مو وع

الدراسة.
 .2البيانات الثانوية :تمت مراجعة الكتب والدوريات والمنرورات الخاصة أو المتعلية بالمو وع قيد الدراسة
والتي تتعل

بدراسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة خاصة تلن األساليب قيد الدراسة ومدر

مساهمتها في زيادة حجم التداول للرركات المطبية لها وأية م ارجع قد تسهم في إثرام الدراسة بركل
علمي وذلن بغر

التعر

على األسس و الطر العلمية السليمة في كتابة الدراسات وكذلن أخذ

تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة.
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 4.4مجتمع الدراسة
يتكييون مجتمييع الد ارسيية ميين كافيية الرييركات المدرجيية فييي بورصيية فلسييطين والتييي يبلييظ عييددها  49رييركة حسييب
الموقع اإللكتروني الرسمي لبورصة فلسطين ( .)www.p-s-e.comوتبين أن هذه الرركات موزعة عليى خميس
قطاعييات وهييي قطيياع االسييتثمار و قطيياع البنييون وقطيياع التي مين وقطيياع الخييدمات و قطيياع الصييناعة وقييد تييم
توزيييع قيوائم االستيصييام علييى كافيية الرييركات المكونيية لمجتمييع الد ارسيية ونظي ار لوجييود غالبييية هييذه الرييركات فييي
المحافظييات الرييمالية وصييعوبة الوصييول إليهييا بطريييية مبار يرة فيييد تييم اسييتخدام الفيياكس كوسيييلة لتوزيييع ق يوائم
االستيصييام ولعييدم االسييتجابة ميين غالبييية الرييركات تييم إرسييال ق يوائم االستيصييام مييرة أخييرر عيين طري ي البريييد
اإللكتروني (االيميل) ومرة ثالثية عين طريي الفياكس ميع المتابعية ميع كافية الريركات باالتصيال التليفيوني بهيذه
الر ييركات حت ييى ت ييم الحص ييول عل ييى اس ييتجابة ( )36ر ييركة أض م ييا نس ييبتو ( )%73.47م يين الر ييركات المكون يية
لمجتمييع الد ارسيية جميعهييا معبئيية ميين قبييل المييدرام الميياليين لتليين الرييركات ,ولييم يسييتبعد أض منهمييا نظ ي ار لتحي ي
الرروط المطلوبة لإلجابة والجداول التالية تبين خصائص العينة كما يلي:
 1.4.4القطاع االقتصادي
يو ح جدول رقم ( )1.4أن عينة الدراسة رملت ( )%73.47من الرركات المكونة لمجتمع الدراسة ,كما
يو ح الجدول أن أكبر اليطاعات تمثيالً في عينة الدراسة هو اقطاع الخدماتا بنسبة  ,%27.78وذلن
لكونو أكبر قطاعات المجتمع حيث تجاوبت  %76.92من رركاتو مع هذه الدراسة يليو قطاع الصناعة
بنسبة  %25أما اقطاع البنونا رغم أنو يركل  %22.22من العينة إال أنو قد مثل بالكامل في الدراسة بما
نسبتو ( )% 100وهذه النسبة ترير إلى التعاون الكبير من قبل قطاع البنون في تعبئة قائمة االستيصام أما
أقل اليطاعات تمثيالً إلى حجم اليطاع نفسو ا قطاع االستثمارا بنسبة  ,%55.56وقطاع الت مين بنسبة
 %57.14ويرجع ذلن إلى رف

الرركات في هذين اليطاعين المراركة في تعبئة قائمة االستيصام رغم

تعدد المحاوالت للحصول على استجاباتهم و التي انتهت بالرف

الصريح من قبل بع

الرركات .

جدول رقم () 1.4
توزيع عينة الدراسة حسب القطاع االقتصادي
اليطاع االقتصادض

المجتمع

العينة
التكرار

النسبة المئوية

التكرار

نسبة العينة لليطاع

قطاع الخدمات

10

27.78

13

76.92

قطاع الت مين

4

11.11

7

57.14

قطاع الصناعة

9

25.00

12

75.00

قطاع االستثمار

5

13.89

9

55.56
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قطاع البنون

8

22.22

8

100.00

المجموع

36

100.00

49

73.47

 2.4.4رأس المال
يو ح الجدول رقم ( )2.4أن أكبر اليطاعات تمثيالً في عينة الدراسة هو اقطاع الرركات التي رأسمالها أقل
من  10مليون بنسبة  ,%36.11والرركات التي يتراوح رأس مالها بين ا20 - 10ا بنسبة  %36.11وهي
نسبة مياربة جدا لنسبة رركات هذا اليطاع إلى مجمل الرركات المدرجة في بورصة فلسطين ,يليها الرركات
صاحبة رأس مال أكبر من  40مليون بنسبة  ,%19.44كما يالحظ أن نسبة الرركات المستجيبة إلى
إجمالي العينة ميارب إلى نسبتها للمجتمع وهذا يدلل على عدالة توزيع عينة الدراسة وقوة تمثيلها للمجتمع.
جدول رقم () 2.4
توزيع عينة الدراسة حسب متغير رأس المال
رأس المال

المجتمع

العينة
التكرار

النسبة المئوية

التكرار

نسبة العينة لليطاع

أقل من  10مليون

13

36.11

19

68.42

 – 10أقل من  20مليون

13

36.11

15

86.67

 – 20أقل من  30مليون

1

2.78

4

25.00

 – 30أقل من  40مليون

2

5.56

3

66.67

أكبر من  40مليون

7

19.44

8

87.50

المجموع

36

100.00

49

73.47

 5.4أداة الدراسة:
بعيد االطيالع علييى الد ارسيات السيابية حييول المو يوع والنتيائي التييي توصيلت إليهيا والمييياييس التيي اسييتخدمت,
وانسييجاما مييع أهييدا

الد ارسيية ولغاييية جمييع المعلومييات تييم تطييوير قائميية استيصييام لمعرفيية أسيياليب المحاسييبة

اإلدارييية الحديثيية المطبييية فييي الرييركات الفلسييطينية ودرج يية اسييتخدام تليين الر يركات لهييذه األسيياليب وميين ت ييم
استخراح النسب المتعلية بفر يات الدراسة من اليوائم المالية لتلين الريركات عين العيامين ( 2014-2013م)
واس ييتخدام األس يياليب اإلحص ييائية المناس ييبة لتي يييم العالق يية ب ييين تل يين النس ييب ودرج يية تطبيي ي الر ييركات ألس يياليب
المحاسبة اإلدارية وقد تم إعداد قائمة االستيصام على النحو التالي:
 .1إعداد استبانو أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.
 .2عر

االستبانة على المرر من اجل اختبار مدر مالئمتها لجمع البيانات.
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 .3تعديل االستبانة بركل أولي حسب ما يراه المرر .
 .4تم عر

االستبانة على مجموعة من المحكمين ,والمو حة أسمائهم في الملح رقم ( ,)2والذين قاموا

بدورهم بتيديم النصح واإلرراد وتعديل وحذ

ما يلزم.

 .5إجرام دراسة اختباريو ميدانية أولية لالستبانة بحجم  15استبانو والتعديل حسب ما يناسب الدراسة.
 .6توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة ,وليد تم تيسيم قائمة االستيصام
إلى جزئين كما يلي:
الجزم األول :يتكون من خصائص وسمات عينة الدراسة (اليطاع االقتصادض ,حجم الرركة).
الجزم الثاني :يتناول مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية وتم تيسيمو إلى أربعة محاور كما يلي:
 .1المحور األول :مدر تطبي

رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب

إدارة الجودة الراملة ( ,)TQMويتكون من  15فيرة.
 .2المحور الثاني :مدر تطبي

رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لبطاقة

األدام المتوازن ( ,)BSCويتكون من  15فيرة.
.3المحور الثالث :مدر تطبي

رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب

التكلفة المستهدفة ( ,)TCويتكون من 15فيرة.
 .4المحور الرابع :مدر تطبي
التكالي

رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب

حسب األنرطة ( ,)ABCويتكون من  15فيرة.

وتمريا مع االتجاهات الحديثة في تصميم استمارات االستيصام والتي تؤكد على إن التحديد الوصفي لألوزان
داخل االستمارة (مثل مهم جدا ,مهم إلى حد ما ...الل) يؤدض في أغلب األحيان إلى تدخل متحيز من قبل
الباحث في تحديد النتائي ويرجع ذلن إلى أن الباحث يتولى في مرحلة الحية من البحث ترجمة األوزان
الوصفية إلى أوزان رقمية قد تكون مختلفة عن تلن التي ي عها المستيصى منو إذا طلب منو ذلن .كما أن
نطا األوزان الوصفية محدود ال يتيح للمستيصى منو المرونة الكافية لو ع األوزان التي تتناسب مع معامل
الثية الذض يخصصو لإلجابة لهذا فيد تم تصميم األوزان في ركل رقمي محدد ليختار منها المستيصى منو
ما يتناسب مع اليوة الترجيحية أو معامل ثيتو في اإلجابة وهكذا حاول الباحث استبعاد أض تدخل من جانبو
لتصبح اآلرام الواردة باستمارة االستيصام والتحليالت اإلحصائية التي ت سست عليها فيط تعبر عن آرام
المستيصى منهم ,ويو ح الجدول رقم ( )3.4درجات اليياس الترتيبي والتي تو ح األهمية النسبية حيث

63

ألسلوب المحاسبة اإلدارية بينما الرقم ()1

الرقم صفر يدل على درجة ثية معدومة وبالتالي عدم التطبي
يرير إلى درجة ثية وأهمية نسبية تبلظ من  %20-%1وهكذا.
جدول رقم ()3.4
مقياس اإلجابات
درجات
القياس
الترتيبي

0

1

2

3

4

5

التطبيق
معدوم

%20-%1

%40-%21

%60-%41

%80-%61

%100-%81

 1.5.4صدق أداة الدراسة
صد االستبانة يعني الت كد من أنها سو

تييس ما أعدت ليياسو (العسا  )1995 ,كما ييصد بالصد

رمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية وو وح فيراتها ومفرداتها من ناحية
أخرر ,بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمهاا(عبيدات وآخرون  )2001وقد تم الت كد من صد

أداة

الدراسة بطرييتين كما يلي:
 1.1.5.4الصدق الظاهري لألداة
حيييث عر ييت أداة الد ارسيية فييي صييورتها األولييية علييى مجموعيية ميين المحكمييين ت لفييت ميين ( )7أع ييام ميين
أع ييام الهيئيية التدريسييية فييي الجامعييات الفلسييطينية المتخصصييين فييي المحاسييبة ويو ييح الملح ي رقييم ()2
أسييمام المحكمييين الييذين قيياموا بتحكيييم أداة الد ارسيية وقييد طلييب ميين المحكمييين إبييدام آرائهييم فييي مييدر مالئميية
العبارات ليياس ما و عت ألجلو ومدر و وح صياغة العبارات ومدر مناسبة كل عبارة للمحور الذض ينتمي
إليو ومدر كفاية العبارات لتغطية كل محور من محياور متغييرات الد ارسية األساسيية هيذا باإل يافة إليى اقتيراح
ما يرونو

روريا من تعيديل صيياغة العبيارات أو حيذفها أو إ يافة عبيارات جدييدة ألداة الد ارسية وكيذلن إبيدام

آرائهم فيما يتعلي بالبيانيات األوليية ( الخصيائص والسيمات الخاصية بالريركات) وتركيزت توجيهيات المحكميين
على انتياد طول قائمة االستيصام حيث كانت تحتوض على بع
نص ييحوا ب ييرورة تيل يييص بعي ي

العب ييارات م يين بعي ي

العبارات المتكررة كميا أن بعي

المح يياور وا ييافة بعي ي

المحكميين

العب ييارات إل ييى مح يياور أخ ييرر

واسييتنادا إلييى المالحظييات والتوجيهييات التييي أبييداها المحكمييون تييم إج يرام التعييديالت التييي اتف ي عليهييا معظييم
المحكين حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذ

أو إ افة البع
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اآلخر منها.

 2.1.5.4صدق االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستقصاء
تم حساب االتسا الداخلي لفيرات قائمة االستيصام على عينة الدراسة االستطالعية البالظ حجمها  15رركة
وذلن بحساب معامالت االرتباط بين كل فيرة والدرجة الكلية للمحور التابعة لو كما يلي:
الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسـطين
ألسلوب إدارة الجودة الشاملة ()TQM
جدول رقم ( )4.4يبين معامالت االرتباط بين كل فيرة من فيرات المحور األول (مدر تطبي

رركات

المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب الجودة الراملة ( )TQMوالمعدل الكلي لفيراتو,
والذض يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستور داللة ( ) 0.05حيث إن مستور الداللة لكل فيرة
اقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوض  0.514وبذلن تعتبر فيرات
المحور األول صادقة لما و عت ليياسو.
جدول رقم ()4.4

الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :مدى تطبيق الشركات ألسلوب إدارة الجودة الشاملة
الفيرة

مسلسل

معامل

مستور

االرتباط

الداللة

1

لدض الرركة دراية كافية ب سلوب الجودة الراملة في اإلنتاح.

**

2

يتم إظهار االهتمام بمطالب واحتياجات العمالم.

**

3

هنان نظام يسمح ب خذ وجهة نظر العمالم واقتراحاتهم لتحسين الخدمة المنتي الميدم لهم.

**

4

تعمل الرركة على إيصال خدماتها منتجاتها إلي العميل في المكان والوقت المناسبين.

**

5

ت ّخذ الرركة بآرام العمالم عند تطوير خدمات منتجات جديدة.

**

6

تحرص الرركة على تيديم تركيلة واسعة من الخدمات المنتجات لتلبية حاجات ورغبات أكبر عدد

0.888
0.769

من العمالم.

0.824
0.948
0.824

**

0.821

7

تيوم الرركة بدراسة دورية للسو للتعر على حاجات ورغبات المستهلكين.

**

8

تعمل اإلدارة على نرر ثيافة الجودة في جميع األقسام والمستويات اإلدارية.

**

9

تعطي اإلدارة فرصة للعاملين إلبدام رأيهم في األعمال الموكلة إليهم والخطط المو وعة لتحسين
الجودة واألدام.
بط الجودة.

10

يتم تدريب العاملين على أساليب

11

يتم منح مكافآت وحوافز مادية ومعنوية للعاملين الذين ي ّخذون على عاتيهم مسئولية تنفيذ مراريع
الرركة التكالي

0.904

**

0.673

**

0.958

الجودة
عبر تخفي

0.954

عدد الوحدات التالفة والمعيبة.

**

0.647

12

تخف

13

يوجد في الرركة نظام رقابي يرتمل على إجرامات وقائية وتصحيحية.

**

14

تحرص الرركة على التحسين المستمر على نظام اإلنتاح والخدمة من أجل تحسين الجودة.

**

15

يوجد في الرركة إدارة متخصصة للرقابة على جودة الخدمات المنتجات الميدمة للعميل.

**

قيمة  rالجدولية عند مستور داللة  0.05ودرجة حرية ا13ا تساوض 0.514

65

**

0.836
0.979
0.972
0.943

0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.006
0.000
0.009
0.000
0.000
0.000
0.000

الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
لبطاقة األداء المتوازن ()BSC
جدول رقم ( )5.4يبين معامالت االرتباط بين كل فيرة من فيرات المحور الثاني (مدر تطبي

رركات

المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لبطاقة األدام المتوازن ( )BSCوالمعدل الكلي لفيراتو وحيث
إن مستور الداللة لكل فيرة اقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوض 0.514
وبذلن تعتبر فيرات المحور الثالث صادقة لما و عت ليياسو.
جدول رقم ()5.4
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :مدى تطبيق الشركات لبطاقة األداء المتوازن
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

**0.892

0.000

**0.939

0.000

**0.921

0.000

**0.891

0.000

5

يتم توفير مصادر تمويل تؤدض إلي تحسين اإليرادات للرركة وتطورها.

**0.801

0.000

6

تررن الرركة عمالئها في عملية تصميم المنتجات.

**0.799

0.000

7

تيدم المنتجات الخدمات للعمالم بمستور جودة ومواصفات ميبولة تلبي احتياجات

**0.887

0.000

**0.775

0.001

**0.745

0.001

10

تعمل الرركة على تحديد وترخيص احتياجات المجتمع والسو .

**0.759

0.001

11

يتجاوب العاملين لألوامر واإلجرامات المفرو ة من اإلدارة.

**0.912

0.000

12

ت ع الرركة نظام للحوافز والترقيات للعاملين.

*0.586

0.022

13

بتم تيديم منتجات خدمات جديدة من أجل استخدام الموارد الحالية ب قصى طاقة

**0.939

0.000

14

تمتلن الرركة قسم للبحث والتطوير.

**0.835

0.000

15

تستعمل الرركة التكنولوجيا والتجهيزات المتطورة داخل الرركة.

**0.923

0.000

مسلسل
1

الفقرة
لدض الرركة دراية كافية ب سلوب بطاقة األدام المتوازن.
المالية المراد تحيييها مسبي ًا.

2

تيوم الرركة بتحديد األهدا

3

يتم استغالل الموارد واإلمكانيات المتاحة بآليات تمكن من تحيي أرباح فو المستور
العام.

4

تسعى اإلدارة إلي تعظيم ثروة المساهمين من خالل تحيي عوائد حيييية على
االستثمار.

العمالم.
8

تمتلن الرركة قاعدة بيانات عن عمالئها.

9

يركز بعد العمليات الداخلية على تمييز الرركة وتحيي الييمة التي يتوقعها العمالم
بكفامة وفاعلية

ممكنة.

قيمة  rالجدولية عند مستور داللة  0.05ودرجة حرية ا13ا تساوض 0.514
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الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC
جدول رقم ( )6.4يبين معامالت االرتباط بين كل فيرة من فيرات المحور الثالث (مدر تطبي

رركات

المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكلفة المستهدفة ( )TCوالمعدل الكلي لفيراتو والذض
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستور داللة ( ) 0.05وبذلن تعتبر فيرات المحور الثاني صادقة
لما و عت ليياسو.
جدول رقم ()6.4
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :مدى تطبيق الشركات ألسلوب التكلفة المستهدفة
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

لدض الرركة دراية كافية ب سلوب التكلفة المستهدفة.

**0.676

0.006

2

تتوفر اإلمكانيات الالزمة لتطبي منهي التكلفة المستهدفة.

**0.744

0.001

3
4

بنام على دراسات السو قبل البدم بالعملية اإلنتاجية.
تحدد الرركة سعر بيع المنتي ً

**0.876

0.000

يتم تحديد التكلفة اإلجمالية للمنتي قبل البدم بعملية اإلنتاح.

**0.688

0.005

5

هنان اهتمام بتكالي

المنتي في مرحلة التصميم والتخطيط.

**0.836

0.000

6

تعمل الرركة على تحديد هامش الربح قبل اإلنتاح.

**0.744

0.001

7

تيوم الرركة بتركيل فري عمل متخصص لدراسة تكالي

**0.743

0.001

8

هنان تطور تيني وتكنولوجي داخل الرركة يسهل تطبي أسلوب التكلفة المستهدفة.

**0.809

0.000

9

تعطي إدارة الرركة أهمية الستخدام األساليب الحديثة واألدوات المساعدة لإلدارة الفعالة

**0.940

0.000

10

يوجد لدر الرركة نظام رقابة فعال على كافة عملياتها.

**0.833

0.000

11

يوجد دليل حسابات يت من كافة أنرطة الرركة الالزمة لتطبي أسلوب التكلفة المستهدفة.

*0.591

0.020

12

تهتم الرركة بخصائص ومواصفات المنتي.

**0.775

0.001

13

تيوم الرركة بدراسة وتحليل المنتجات الخدمات المنافسة وميارنتها بمنتجاتها خدماتها.

**0.697

0.004

14

هنان تعاون وثي بين الرركة والموردين.

**0.863

0.000

**0.924

0.000

الفقرة

مسلسل

اإلنتاح مسبيا.

للتكالي .

15

العاملون في قسم أو إدارة التكالي

على درجة عالية من الخبرة والكفامة في مجال تسعير

المنتجات الخدمات.
قيمة  rالجدولية عند مستور داللة  0.05ودرجة حرية ا13ا تساوض 0.514
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الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسـطين
ألسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC
جدول رقم ( )7.4يبين معامالت االرتباط بين كل فيرة من فيرات المحور الرابع (مدر تطبي
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكالي

رركات

حسب األنرطة ( )ABCوالمعدل الكلي

لفيراتو والذض يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستور داللة ( )0.05وبذلن تعتبر فيرات المحور
الرابع صادقة لما و عت ليياسو.
جدول رقم ()7.4
الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :مدى تطبيق الشركات لنظام التكلفة حسب األنشطة
مسلسل
1

معامل

مستور

االرتباط

الداللة

**0.707

0.003

**0.842

0.000

**0.863

0.000

**0.842

0.000

**0.925

0.000

**0.794

0.000

**0.877

0.000

**0.741

0.002

**0.864

0.000

**0.880

0.000

**0.933

0.000

.

**0.831

0.000

**0.867

0.000

**0.706

0.003

**0.935

0.000

الفيرة
لدض الرركة دراية كافية بنظام توزيع التكالي

حسب األنرطة.

المتبع بالرركة يحدد بدقة تكلفة المنتجات الخدمات.

2

نظام التكالي

3

لدر الرركة اليدرة على حصر األنرطة التي ت ي

4

تيوم الرركة بالتخلص من األنرطة التي ال ت ي

قيمة واألنرطة التي ال ت ي
قيمة.

5

لدر الرركة اليدرة على الفصل بين التكالي

6

لدر الرركة اليدرة على حصر كافة األنرطة التي تستهلن موارد اقتصادية.

المباررة والتكالي

الغير مباررة.

7

يتم دراسة األنرطة بهد

8

يتم إعداد تيرير يو ح انحرافات المواد واألجور المباررة عن التكالي

التعر على محرن التكلفة بركل دقي .
المعيارية.

9

يتم إعداد تيرير يو ح انحرافات التكالي

10

تيوم الرركة بتصميم دورات مستنديو خاصة بكل عنصر من عناصر التكالي .
التكالي

قيمة.

اإل افية الفعلية غير المباررة مع التكالي

المعيارية بنام على التكالي

11

يتم إعداد كر

12

تيسم أجزام الرركة إلي أقسام مستيلة عن بع ها البع

13

يوجد فري متخصص بتحديد تكلفة كل نراط بركل دقي .

14

يسهل توافر الكفامات العلمية المتخصصة تطبي نظام التكالي

15

لدر إدارة الرركة اليدرة على التحديد األمثل لألنرطة ومسببات التكلفة لكل نراط.

الفعلية.

الفعلية لفترات سابية.

على أساس األنرطة.

قيمة  rالجدولية عند مستور داللة  0.05ودرجة حرية ا13ا تساوض 0.514

 3.1.5.4صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة
جدول رقم ( )8.4يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفيرات
االستبانة والذض يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستور داللة  0.05حيث إن الييمة االحتمالية
لكل فيرة اقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوض .0.514
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جدول رقم ( )8.4
معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
معامل

الييمة

رقم

االرتباط

االحتمالية

األول

مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب إدارة الجودة الراملة ()TQM

**0.840

0.000

الثاني

مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لبطاقة األدام المتوازن ()BSC

**972.

0.000

الثالث

مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC

**0.967

0.000

الرابع

مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكلفة حسب األنرطة ()ABC

**0.948

0.000

المحور

المحور

قيمة  rالجدولية عند مستور داللة  0.05ودرجة حرية ا13ا تساوض 0.514

 2.5.4ثبات أداة الدراسة
أمييا ثبييات أداة الد ارسيية فيعنييي الت كييد ميين أن اإلجابيية سييتكون واحييدة تيريبييا لييو تكييرر تطبييهييا علييى األرييخاص
ذاتهييم فييي أوقييات مختلفيية (العسييا  .)1995 ,وقييد تييم إجيرام خطيوات الثبييات علييى العينيية االسييتطالعية نفسييها
بطرييتين هما طريية التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 1.2.5.4طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجيية لكيل محيور وقيد تيم
تصييحيح معييامالت االرتبيياط باسييتخدام معامييل ارتبيياط سييبيرمان ب يراون للتصييحيح ( Spearman-Brown
 )Coefficientحسييب المعادليية :معامييل الثبييات =

2r
1 r

حيييث  rمعامييل االرتبيياط وقييد بييين جييدول رقييم

( )4.9أن هنان معامالت ثبات كبيرة نسبيا لكافة محاور قائمة االستيصام مما يعطي طم نينة اتجاه استخدام
أداة الدراسة في عملية البحث
جدول رقم ()9.4
معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
رقم

المحور

المحور
األول

معامل
االرتباط

مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب إدارة
الجودة الراملة ()TQM

الثاني

مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لبطاقة األدام
المتوازن ()BSC

الثالث

مدر تطبي

رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب

التكلفة المستهدفة ()TC
الرابع

مدر تطبي

رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب

التكلفة حسب األنرطة ()ABC

قيمة  rالجدولية عند مستور داللة  0.05ودرجة حرية ا13ا تساوض 0.514
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معامل
االرتباط
المصحح

الييمة
االحتمالية

0.903

0.949

0.000

0.945

0.968

0.000

0.955

0.976

0.000

0.957

0.978

0.000

 2.2.5.4طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
تم استخدام طريية ألفا كرونباخ ليياس ثبات االستبانة كطريية ثانية ليياس الثبات وقد بين جدول رقم
( )10.4أن معامالت الثبات مرتفعة حيث تراوحت بين ( )0.975-0.953مما يعطي طم نينة اتجاه
استخدام أداة الدراسة في عملية البحث ( ) Sekaran,2005
جدول رقم ()10.4
معامل الثبات ( طريقة الفا كرونباخ)
المحور
عنوان المحور

عدد

معامل

الفيرات

ألفا
كرونباخ

األول

مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب إدارة الجودة الراملة ()TQM

15

0.975

الثاني

مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لبطاقة األدام المتوازن ()BSC

15

0.970

الثالث

مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC

15

0.953

الرابع

مدر تطبي رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكلفة حسب األنرطة ()ABC

15

0.969

 6.4المعالجات اإلحصائية
لتحيي

أهدا

الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ,فيد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية

المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( Statistical Package for Social Science
) SPSSوفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
 .1تم حساب التك اررات والنسب المئوية للتعر على سمات عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي Meanلييياس متوسيط درجيات تطبيي أسياليب المحاسيبة اإلداريية ,واالنحي ار

المعييارض

ليياس مدر ترتت درجات تطبي الرركات لهذه األساليب عن متوسطها الحسابي.
 .3اختبار ألفا كرونباخ والمتوسطات النصفية لمعرفة ثبات فيرات االستبانة.
 .4معادلة سبيرمان براون و معامل ارتباط بيرسون ليياس صد الفيرات.
 .5اختبار كولومجرو -سمرنو

لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ( )1- Sample K-S

 .6اختبار  tلمتوسط عينة واحدة  One sample T testلمعرفة مدر تعميم نتائي العينة على المجتمع.
 .7اختبار تحليل التباين األحادض للفرو بين المتوسطات.
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الفصل الخامس
تحليل النتائج واختبار الفرضيات

 مقدمة
 قياس متغيرات الدراسة
 اختبار فرضيات الدراسة
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1.5

المقدمة

تواجو كافة الرركات الربحية بغ

النظر عن حجمها وتنوع أنرطتها نوعين مختلفين من مخاطر األعمال ال

يمكن السيطرة عليها وهي مخاطر عامة متيلبة كتيلبات سعر الصر والظرو

البيئية واالقتصادية والتغيرات

في قوانين ال ريبية وأخطار أخرر يمكن السيطرة عليها والمتمثلة بتذبذب األرباح وعدم الت كد بحالتها
المستيبلية إ افة إلي التيلبات في كل من تكالي

وأسعار البيع وما يترتب عليها من تذبذب التدفيات النيدية

من نراط الرركة وهذه األخطار يمكن السيطرة عليها بممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة والتي تعمل
على تخفي ها من خالل السيطرة على التكالي

وتخفي ها ومن ثم زيادة الربحية وما يترتب عليو من

استيرار لألرباح في ظل التنافس الحداد في األسوا

المحلية والعالمية مما يتيح للرركة اليدرة على التنبؤ

بركل دقي بواقع األرباح المستيبلية و مان استيرار نسبي للتدفيات النيدية.
وحيث أن تخفي

مخاطر األعمال وزيادة واستيرار األرباح وخف

التكالي

هي عامل مؤثر في حجم

التداول ألسهم الرركات وأخذ الي اررات االستثمارية من قبل المستثمرين فاستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية
الحديثة لو أثر على حجم التداول ولو بركل غير مبارر  .من هنا انبثيت مركلة الدراسة والتي سيتم من
خالل هذا الفصل اختبار الفر يات بغية الوصول إلي نتائي لها.
2.5

قياس متغيرات الدراسة

 1.2.5قياس كل من حجم التداول والعائد السوقي ونسبة السيولة للشركات عينة الدراسة
ليياس حجم التداول والعائد السوقي ونسبة السيولة للرركات المكونة لعينة الدراسة تم استخراح النسب المالية
الالزمة من اليوائم المالية لتلن الرركات والتي تم الحصول عليها من خالل:
 التيارير السنوية المنرورة للرركات المدرجة في بورصة فلسطين. -المواقع االلكترونية لبع

مؤسسات الوساطة والسمسرة.

 الموقع االلكتروني الرسمي لبورصة فلسطين.والجدول رقم ( )1.5يو ح حجم التداول والعائد السوقي ونسبة السيولة لهذه الرركات للعامين (, 2013
 )2014إ افة إلى التغير في هذه النسب.
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جدول رقم ()1.5
النسب المالية لشركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
رمز

اليطاع االقتصادض

الرركة

حجم التداول

العائد السوقي

نسبة السيولة

2013

2014

التغير

2013

2014

التغير

2013

2014

التغير

C1

قطاع الخدمات

0.001

0.012

0.011

1.130

1.850

0.720

0.011

0.011-

0.022-

C2

قطاع الخدمات

0.054

0.215

0.161

0.293

0.603

0.310

0.409

0.151-

0.560-

C3

قطاع البنون

0.095

0.064

0.031-

1.840

0.836

1.004-

0.250

0.035

0.215-

C4

قطاع الت مين

0.204

0.096

0.108-

0.943

0.889

0.054-

0.200-

0.135-

0.065

C5

قطاع االستثمار

0.117

0.325

0.208

1.590

2.310

0.720

0.012

0.182-

0.194-

C6

قطاع االستثمار

0.004

0.013

0.009

6.930

1.630

5.300-

0.020-

0.010-

0.010

C7

قطاع الخدمات

0.178

0.047

0.131-

1.080

1.100

0.020

0.116-

0.236-

0.120-

C8

قطاع الصناعة

0.006

0.001

0.005-

1.290

1.170

0.120-

0.244

0.027

0.217-

C9

قطاع البنون

0.112

0.129

0.017

1.110

1.920

0.810

0.128

0.081-

0.209-

C10

قطاع الصناعة

0.082

0.050

0.032-

4.860

3.810

1.050-

0.003

0.145

0.142

C11

قطاع الصناعة

0.022

0.033

0.011

4.720

5.940

1.220

0.085

0.063

0.022-

C12

قطاع الخدمات

0.767

0.539

0.227-

0.534

0.152

0.382-

0.438-

0.556-

0.118-

C13

قطاع الصناعة

0.079

0.026

0.053-

3.700

4.830

1.130

0.304

0.189-

0.493-

C14

قطاع الت مين

0.025

0.032

0.006

1.140

1.080

0.060-

0.365

0.407

0.042

C15

قطاع البنون

0.324

0.126

0.198-

2.280

1.800

0.480-

0.588

0.175-

0.763-

C16

قطاع الصناعة

0.189

0.088

0.101-

0.763

0.804

0.041

0.192

0.181-

0.373-

C17

قطاع الصناعة

0.038

0.069

0.031

2.930

2.480

0.450-

0.348-

0.157-

0.191

C18

قطاع االستثمار

0.035

0.000

0.035-

0.621

0.508

0.113-

0.223-

0.034-

0.189

C19

قطاع الصناعة

0.007

0.006

0.001-

1.550

1.210

0.340-

0.175

0.424-

0.599-

C20

قطاع الصناعة

0.249

0.181

0.069-

5.760

4.250

1.510-

0.764

0.198

0.566-

C21

قطاع الت مين

0.044

0.046

0.003

1.200

1.250

0.050

0.018-

0.028-

0.010-

C22

قطاع االستثمار

0.351

0.216

0.135-

0.604

0.649

0.045

0.059

0.052

0.007-

C23

قطاع الخدمات

0.105

0.090

0.014-

1.370

1.130

0.240-

0.223

0.060

0.163-

C24

قطاع البنون

0.028

0.015

0.013-

1.150

1.160

0.010

0.092-

0.058

0.150

C25

قطاع الخدمات

0.021

0.017

0.005-

0.969

1.810

0.841

0.080

0.275-

0.355-

C26

قطاع البنون

0.073

0.151

0.078

1.280

1.230

0.050-

0.032-

0.210

0.242

C27

قطاع االستثمار

0.163

0.025

0.138-

1.560

1.400

0.160-

0.831

0.019-

0.850-

C28

قطاع الخدمات

0.006

0.002

0.004-

0.941

0.699

0.242-

2.120

0.157-

2.277-

C29

قطاع البنون

0.002

0.050

0.049

1.130

11.190

10.060

0.021-

0.008-

0.013

C30

قطاع البنون

0.063

0.113

0.049

1.110

1.080

0.030-

0.100

0.020-

0.120-

C31

قطاع الخدمات

0.115

0.109

0.006-

0.542

0.481

0.061-

0.083

0.000

0.083-

C32

قطاع الت مين

0.029

0.025

0.003-

0.757

0.808

0.051

0.011

0.040

0.029

C33

قطاع االستثمار

0.132

0.034

0.098-

10.910

7.460

3.450-

0.278-

0.091

0.369

C34

قطاع الصناعة

0.020

0.008

0.012-

6.450

5.040

1.410-

0.382

0.285

0.097-

C35

قطاع الخدمات

0.034

0.027

0.008-

1.450

1.560

0.110

0.000

0.440

0.440

C36

قطاع الخدمات

0.017

0.034

0.017

1.050

0.806

0.244-

0.196-

0.167-

0.029
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ويتبين من الجدول الساب

أن أكبر حجم تداول خالل العام ( )2014كانت من نصيب الرركات

( )C12,C5,C22وهي من قطاعي االستثمار والخدمات .كما أن أقل الرركات في حجم التداول هي
الرركات ( )C18,C8,C28وهي من قطاعات االستثمار والخدمات والصناعة مما يو ح عدم التركيز في
التداول على قطاع معين ,إال أن من المالحظ حسب التغيير في حجم التداول زيادة نراط التداول في
الرركات ( )C12,C15,C27وهي من قطاعآت البنون واالستثمار والخدمات كما يالحظ انخفا

التداول

في رركات أخرر أكثرها ( )C5,C2,C26وهي من قطاعآت البنون واالستثمار والخدمات أي اً مما يو ح
عدم التركيز في التداول على قطاع معين.
كما يت ح من الجدول الساب

أن أكبر نسبة سيولة خالل العام ( )2014كانت من نصيب الرركات

( )C29,C33,C11وهي من قطاعي االستثمار والبنون والصناعة .كما أن أقل الرركات سيولة هي
الرركات ( )C12,C31,C18وهي من قطاعات االستثمار والخدمات والصناعة إال أن من المالحظ حسب
التغيير في نسبة السيولة زيادة هذه النسبة في الرركات ( )C29,C13,C11وهي أي اً من قطاعي
الخدمات والصناعة .كما يالحظ انخفا

نفس النسبة في رركات أخرر أكثرها ( )C33,C20,C6وهي من

قطاعي الصناعة واالستثمار مما يو ح عدم تركز السيولة في قطاع معين دون اآلخر.
أما من حيث العائد السوقي فيمكن مالحظة أن أكبر عوائد خالل العام ( )2014كانت من نصيب الرركات
( )C35,C14,C34وهي من قطاعي الخدمات والت مين والصناعة .كما أن أقل الرركات عوائد هي
الرركات ( )C12,C19,C25وهي من قطاعي الخدمات والصناعة أما من حيث التغيير في هذه العوائد
كانت أكثر الرركات ارتفاعاً ( )C35,C33,C26وهي من قطاعات الخدمات واالستثمار والبنون أما أكثرها
انخفا اً فهي( )C28,C27,C15وهي من قطاعي الخدمات والبنون مما يو ح عدم تركز العوائد في قطاع
معين دون اآلخر.
 2.2.5اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
تم إجرام اختبار كولمجرو  -سمرنو
تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبار

لمعرفة هل النسب الدالة على (المتغير التابع) والمتغيرات ال ابطة
رورض في حالة اختبار الفر يات ألن معظم االختبارات المعلمية

ترترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا .ويو ح الجدول رقم ( )2.5نتائي االختبار حيث أن الييمة االحتمالية
لكل متغير من  ) sig.  0.05 ( 0.05وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام
االختبارات المعلمية.
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جدول رقم ()2.5
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
للنسب المالية لدى شركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
مسلسل

النسبة

1

قيمة  Zالقيمة االحتمالية
0.629 2013

0.824

1.302 2014

0.067

3

التغير

1.046

0.224

4

1.128 2013

0.157

1.284 2014

0.074

6

التغير

0.764

0.604

7

1.352 2013

0.052

8

العائد السوقي 2014

1.01

0.105

9

التغير

1.316

0.063

2

5

حجم التداول

نسبة السيولة

 3.2.5نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة للشركات عينة الدراسة
ليييياس نسييبة تطبي ي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية للرييركات عينيية الد ارسيية تييم جمييع في يرات كييل محييور
وقسمتو على األهمية النسبية العظمى لكافة فيرات المحور كما هو مبين في المعادلة التالية:
I 1

 100%

JI

X

I N

5

zJ 

حيث = ZJ:نسبة تطبي أسلوب المحاسبة اإلدارية (.)J
 = XJIاستجابة عينة الدراسة للفيرة ( )Iمن فيرات محور الدراسة الخاص ب سلوب المحاسبة اإلدارية (.)J
وبتطبيي المعادليية السييابية علييى كافيية محيياور الد ارسيية الخاصيية ب سيياليب المحاسييبة اإلدارييية المزمييع قياسييها تييم
الوصيول إليى نسيبة تطبيي كيل ريركة مين الريركات المكونية لعينية الد ارسية لكيل أسيلوب مين أسياليب المحاسيبة
اإلدارية ,والجدول رقم ( )3.5يو ح هذه النسب.
ويتبييين ميين الجييدول أن أكثيير الرييركات تطبيي ياً لنظييام الجييودة الريياملة هييي الرييركات ()C9,C26,C29,C30
بنسبة تزيد عن ( )%96وجميعها مين قطياع البنيون كميا أن أقيل الريركات تطبييياً لنظيام الجيودة الرياملة هيي
75

الرييركات ( )C4,C33,C1بنسييبة تيييل عيين ( )%35وهييي ميين قطيياعي االسييتثمار والخييدمات ,بينمييا متوسييط
تطبي كافة رركات العينية هيو ( )63.34مميا ييدل عليى متوسيط تطبيي معييول رغيم تبياين هيذا التطبيي بيين
الرركات في نسب تطبييها لهذا األسلوب وكان هذا الترتت بانح ار

معيارض (.)%16.31

كما يت ح من الجدول أي اً أن الرركات ( )C3,C9,C30هي أكثر الرركات تطبيياً لبطاقة األدام المتيوازن
بنسبة تزيد عن ( )%94وهي مين قطياعي الخيدمات والبنيون ,كميا أن أقيل الريركات تطبييياً لهيا هيي الريركات
( )C28,C19,C18بنسبة تيل عن ( )%40وهي من قطاعي الصناعة واالستثمار والخدمات ,بينما متوسط
تطبي كافة رركات العينية هيو ( )68.89مميا ييدل عليى متوسيط تطبيي معييول رغيم تبياين هيذا التطبيي بيين
الرركات في نسب تطبييها لهذا األسلوب وكان هذا الترتت بانح ار

معيارض (.)%22.03

كمييا يتبييين ميين الجييدول أي ياً أن أكثيير الرييركات تطبيي ياً لنظييام التكلفيية المسييتهدفة هييي الرييركات ()C9,C29
بنسييبة تزيييد عيين ( )%94وهييي ميين قطيياع البنييون ,كمييا أن أقييل الرييركات تطبييياً لنظييام التكلفيية المسييتهدفة هييي
الرييركات ( )C15, C27,C28بنسييبة تيييل عيين ( )%30وهييي ميين قطاعييات البنييون واالسييتثمار والخييدمات,
بينما متوسط تطبي كافة رركات العينية هيو ( )63.41مميا ييدل عليى متوسيط تطبيي معييول رغيم تبياين هيذا
التطبي بين الرركات في نسب تطبييها لهذا األسلوب وكان هذا الترتت بانح ار
أمييا أكثيير الرييركات تطبييياً لنظييام التكييالي

معيارض (.)%22.36

حسييب األنرييطة هييي الرييركات ( )C9,C11,C16بنسييبة تزيييد عيين

( )%97وه ي ي ييي م ي ي يين قط ي ي يياعي البن ي ي ييون والص ي ي ييناعة ,كم ي ي ييا أن أق ي ي ييل الر ي ي ييركات تطبييي ي ي ياً ل ي ي ييو ه ي ي ييي الر ي ي ييركات
( )C12,C6,C28بنسبة تيل عن ( )%32وهي من قطاعي االستثمار والخدمات ,ويعيود السيبب فيي التبياين
بييين رييركات الخييدمات فييي التطبي ي إلييى ميومييات التطبي ي التييي تمتلكهييا كييل رييركة مثييل رأس المييال وحجييم
االستثمارات وغيرها من الميومات ,كما يت ح أن متوسط تطبي كافة رركات العينة هو ( )63.67مميا ييدل
على متوسط تطبي معيول رغم تباين هذا التطبي بيين الريركات فيي نسيب تطبييهيا لهيذا األسيلوب وكيان هيذا
الترتت بانح ار

معيارض (.)%20.03
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جدول رقم ()3.5
درجة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية لدى لشركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
رمز
الرركة
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36

نسبة تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة الراملة ()TQM
الوسط
4.067
4.400
4.667
4.000
4.667
1.467
2.267
2.533
4.933
4.467
4.667
3.333
2.067
3.867
2.467
4.667
4.267
3.867
3.467
4.400
2.867
3.067
4.600
4.600
4.333
4.800
2.467
1.333
4.800
4.800
4.200
4.467
4.600
4.733
4.733
3.333

االنح ار
0.573
0.611
0.699
0.816
0.471
0.499
0.680
0.884
0.249
1.024
0.471
0.699
0.772
0.618
0.499
0.471
0.680
0.884
0.957
0.879
0.884
1.340
0.712
0.490
0.596
0.400
0.718
0.471
0.400
0.400
0.653
0.718
0.490
0.680
0.442
0.471

النسبة
81.33
88.00
93.33
80.00
93.33
29.33
45.33
50.67
98.67
89.33
93.33
66.67
41.33
77.33
49.33
93.33
85.33
77.33
69.33
88.00
57.33
61.33
92.00
92.00
86.67
96.00
49.33
26.67
96.00
96.00
84.00
89.33
92.00
94.67
94.67
66.67

التكلفة المستهدفة ()TC

بطاقة األدام المتوازن
()BSC

الوسط
2.733
3.733
4.733
3.933
4.667
1.733
2.600
2.800
4.933
4.067
4.533
2.067
2.733
4.200
2.067
4.600
4.067
2.000
1.800
2.933
3.133
3.133
4.600
4.133
3.400
4.400
2.200
0.800
4.667
4.800
4.267
4.200
4.400
2.533
3.933
2.467

االنح ار
0.772
0.772
0.573
0.772
0.471
0.772
0.800
0.980
0.249
0.929
0.618
0.772
0.680
0.542
0.772
0.611
0.772
0.730
0.833
0.998
0.806
0.884
0.611
0.499
0.611
0.611
0.748
0.542
0.471
0.400
0.854
0.748
0.611
0.618
1.062
0.499

النسبة
54.67
74.67
94.67
78.67
93.33
34.67
52.00
56.00
98.67
81.33
90.67
41.33
54.67
84.00
41.33
92.00
81.33
40.00
36.00
58.67
62.67
62.67
92.00
82.67
68.00
88.00
44.00
16.00
93.33
96.00
85.33
84.00
88.00
50.67
78.67
49.33
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الوسط
2.600
3.533
4.667
3.467
4.600
1.933
2.533
2.467
4.733
3.467
4.667
2.333
2.600
3.933
1.333
4.533
4.200
2.067
1.667
2.800
3.333
2.867
3.800
3.667
3.133
3.933
1.267
0.733
4.800
4.667
1.933
3.933
3.933
2.467
4.600
2.733

االنح ار
1.020
1.024
0.471
1.087
0.611
0.680
0.718
0.499
0.442
0.884
0.699
0.699
0.952
0.854
0.596
0.806
0.748
0.772
0.699
1.222
0.596
0.806
0.833
0.699
0.884
0.854
0.442
0.442
0.400
0.596
0.772
0.929
0.854
0.884
0.490
0.442

النسبة
52.00
70.67
93.33
69.33
92.00
38.67
50.67
49.33
94.67
69.33
93.33
46.67
52.00
78.67
26.67
90.67
84.00
41.33
33.33
56.00
66.67
57.33
76.00
73.33
62.67
78.67
25.33
14.67
96.00
93.33
38.67
56.00
65.33
49.33
92.00
54.67

التكالي
الوسط
2.867
3.533
4.467
3.400
4.800
1.333
2.067
2.733
5.000
3.800
4.867
1.600
2.933
3.133
2.467
4.867
3.400
2.400
2.467
3.267
3.467
3.000
3.200
3.000
2.867
3.600
2.133
0.800
4.667
4.200
2.400
3.067
3.000
2.800
4.067
2.933

حسب األنرطة ()ABC
االنح ار
0.618
0.618
0.499
0.800
0.400
0.596
0.772
0.573
0.000
0.748
0.340
0.490
0.854
0.957
0.884
0.340
0.490
0.611
0.499
1.436
0.499
0.730
1.046
0.632
0.806
0.879
0.718
0.653
0.596
1.046
0.879
0.573
0.894
0.748
0.998
0.573

النسبة
57.33
70.67
89.33
68.00
96.00
26.67
41.33
54.67
100.00
76.00
97.33
32.00
58.67
62.67
49.33
97.33
68.00
48.00
49.33
65.33
69.33
60.00
64.00
60.00
57.33
72.00
42.67
16.00
93.33
84.00
48.00
61.33
60.00
56.00
81.33
58.67

 4.2.5اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
يو يح الجيدول رقيم ( )5.4نتيائي اختبيار كيولمجرو  -سيمرنو ) (1- Sample K-Sللتوزييع الطبيعيي وحييث
أن الييمة االحتماليية لكيل محيور اكبير مين ( )0.05فيإن البيانيات الخاصية بيالمتغير المسيتيل للد ارسية (أسياليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة) تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية.
جدول رقم ()5.4

اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
مسلسل

أسلوب المحاسبة اإلدارية

قيمة  Zالييمة االحتمالية

1

إدارة الجودة الراملة ()TQM

1.15

0.14

2

بطاقة األدام المتوازن ()BSC

1.03

0.24

3

التكلفة المستهدفة ()TC

0.66

0.77

حسب األنرطة (0.53 )ABC

0.94

4

التكالي
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3.5

اختبار فرضيات الدراسة

 1.3.5اختبار الفرضية األولى :تطبق الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين أساليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة.
كمييا يت ييح ميين اختبييار ( )T-testلمتوسييطات تطبيي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية أنهييا بمجملهييا داليية
إحصائياً عند مستور داللة (  .) sig.  0.05كما أن أكثر أساليب المحاسيبة اإلداريية الحديثية تطبييياً هيي
إدارة الج ييودة الر يياملة بنس ييبة ( )%76.81ويرج ييع ذل يين إل ييى التي يزام إدارة الر ييركات الفلس ييطينية بمع يياير الج ييودة
( ,)ISOأما أقلها تطبيياً التكلفة المستهدفة بنسبة ( .)%63.41ميع ذلين يمكين الييول أن هنيان تطبيي بنسيبة
ميبول يية ألس يياليب المحاس ييبة اإلداري يية الحديث يية ف ييي الر ييركات الفلس ييطينية رغ ييم حداث يية تجربته ييا ورغ ييم الو ييع
االقتصادض الصعب في األ ار ي الفلسطينية مما يعطي مؤري اًر ليابليية هيذه الريركات عليى زييادة نسيبة تطبيي
هذه األساليب مستيبالً مع تحسن الو ع االقتصادض واالستيرار األمني في فلسطين.
وهييذه النت ييائي اختلف ييت مييع نت ييائي د ارس يية (الييداعور ) 2008,الت ييي توص ييلت إلييى أن متوس ييط ممارس يية أس يياليب
المحاسبة اإلدارية تتراوح بين حدود  %80-60ويرجع هذا االختال

إلى أن نتائي دراسة (الداعور)2008,

جامت مترتبة على قياس التطبي بالنسبة لليطاعات ,بينما الدراسة الحالية كانت لكل رركة على حدا.
مما سب نستنتي صد الفر ية األولى وعليو يمكن اليول أن ريركات المسياهمة العامية المدرجية فيي بورصية
فلسطين تطب أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة.
جدول رقم ()5.5
مدى تطبيق الشركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة ألساليب المحاسبة اإلدارية
رمز

الجودة الراملة

بطاقة األدام

التكلفة المستهدفة

()TQM

المتوازن ()BSC

()TC

األنرطة ()ABC

76.81

68.89

63.41

63.67

20.64

22.03

22.36

20.03

T

7.79

5.15

3.60

4.09

Sig

0.00

0.00

0.00

0.00

الرركة
الوسط الحسابي
االنح ار

نسبة تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة

المعيارض
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التكالي

حسب

 2.3.5اختبار الفرضية الثانية:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام شركات المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى لمتغيرات (حجم الشركة ,القطاع االقتصادي).
اختبار هذه الفر ية تم توزيعها إلى فر يتين فرعيتين هما:

بغر

 .1ال توجد فرو ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزر لليطاع االقتصادض.
 .2ال توجد فرو ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزر لرأس مال الرركة.
وقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادض الختبار الفرو في درجة ممارسة رركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين لألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية تعزر إلى اليطاع االقتصادض عند مستور
 ,   0.05والنتائي المبينة في الجدول رقم ( )6.5تبين أن قيمة  Fالمحسوبة لكافة األساليب أقل من قيمة F
الجدولية والتي تساوض  ,2.69كما أن الييمة االحتمالية لكافة األساليب هي أكبر من  0.05مما يدل على
عدم وجود فرو

ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

فلسطين لألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية تعزر إلى اليطاع االقتصادض ,ويرجع ذلن إلى أن هذه األساليب
صالحة للتطبي في كافة اليطاعات دون استثنام.
وتختل

هذه النتيجة مع ما توصلت إليو دراسة (الداعور )2008 ,ودراسة ( .)Simon, et. al.,2005وقد

يرجع االختال

مع دراسة ( )Simon, et. al.,2005إلى اختال

البيئة التي تمت عليها الدراسة حيث إن

تيدما من بيئتنا الصناعية ,وبالتالي أكثر معرفة ب ساليب المحاسبة اإلدارية
البيئة النيوزلندية هي بيئة أكثر ً
وامكانية تطبييها ,أما االختال

مع دراسة (الداعور )2008 ,فيد يعود سبب االختال

معها إلى المتغيرات

الرخصية للمستجيبين حيث إن هذه الدراسة اهتمت في توزيعها ب بط هذه المتغيرات من خالل تعبئة قائمة
االستيصام من قبل المدير المالي للرركات.
وبالتالي تم قبول الفر ية الفرعية األولى وعليو فال توجد فرو ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة
رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزر لليطاع
االقتصادض.
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جدول رقم ()6.5
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAالستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية تعزى للقطاع االقتصادي.
مصدر التباين

عنوان المحور
درجة استخدام الجودة الراملة
درجة استخدام بطاقة األدام
المتوازن

درجة استخدام التكلفة المستهدفة
درجة استخدام التكالي
األنرطة

حسب

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

بين المجموعات

1730.387

4

432.597

1.017

0.414

داخل المجموعات

13183.118

31

425.262

المجموع

14913.504

35

بين المجموعات

1882.812

4

470.703

داخل المجموعات

15098.504

31

487.049

المجموع

16981.316

35

بين المجموعات

1954.440

4

488.610

داخل المجموعات

15547.163

31

501.521

المجموع

17501.602

35

بين المجموعات

2651.644

4

662.911

داخل المجموعات

11389.561

31

367.405

المجموع

14041.205

35

0.966

0.974

1.804

0.440

0.436

0.153

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ا31 ,4ا ومستور داللة  0.05تساوض 2.69

كما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادض الختبار الفرو في درجة ممارسة رركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزر لمتغير رأس المال عند مستور
 .   0.05والنتائي مبينة في جدول رقم ( )7.5ويتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لكافة األساليب أقل من قيمة F
الجدولية والتي تساوض  ,2.69كما أن الييمة االحتمالية لكافة األساليب هي أكبر من  0.05مما يدل على
عدم وجود فرو

ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزر إلى رأس المال.
ويختل

ذلن مع دراسة كل من ( )Xiao, et. al., 2007و( ,)Waldron, 2007والتي توصلت إلى وجود

أثر لحجم الرركة (رأس المال) على استخدام الرركات ألساليب المحاسبة اإلدارية ويرجع ذلن االختال

إلى

قلة التباين بين رأس مال رركات المساهمة العامة الفلسطينية حيث إن أكثر من ( )%70من رركات
المساهمة العامة الفلسطينية رأس المال الخاص مترابو .كما وأن رركات المساهمة العامة دائماً ما يكون
رأسمالها كبي اًر باليدر الكافي ليجعلها قادرة على تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية.
وبالتالي تم قبول الفر ية الفرعية الثانية وعليو فال توجد فرو ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة رركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزر لرأس المال.
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وحيث تم قبول الفر يتين الفرعيتين األولى والثانية فيد ترتب على ذلن قبول الفر ية الرئيسة وعليو فال توجد
فرو ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزر لمتغيرات (اليطاع االقتصادض ,رأس مال الرركة).
جدول رقم ()7.5

نتائج تحليل التباين األحادي )(One Way ANOVAالستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية تعزى لحجم الشركة.
عنوان المحور

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

بين المجموعات

1412.644

4

353.161

0.811

0.528

داخل المجموعات

13500.861

31

435.512

المجموع

14913.504

35

بين المجموعات

2027.055

4

506.764

داخل المجموعات

14954.261

31

482.396

المجموع

16981.316

35

بين المجموعات

1336.485

4

334.121

داخل المجموعات

16165.118

31

521.455

المجموع

17501.602

35

بين المجموعات

754.270

4

188.568

داخل المجموعات

13286.934

31

428.611

المجموع

14041.205

35

مصدر التباين

درجة استخدام الجودة الراملة
درجة استخدام بطاقة األدام
المتوازن

درجة استخدام التكلفة المستهدفة
درجة استخدام التكالي

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

حسب

األنرطة

1.051

0.641

0.440

0.397

0.637

0.779

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ا31 ,4ا ومستور داللة  0.05تساوض 2.69

 3.3.5اختبار الفرضية الثالثة:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في حجم التداول لدى الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (حجم الشركة  ,القطاع االقتصادي).
بغر

اختبار هذه الفر ية تم توزيعها إلى فر يتين فرعيتين هما:
 .1ال توجد فرو ذات داللة إحصائية في حجم التداول لدر الرركات المدرجة في بورصة فلسطين
تعزر لليطاع االقتصادض.
 .2ال توجد فرو ذات داللة إحصائية في حجم التداول لدر الرركات المدرجة في بورصة فلسطين
تعزر لرأس مال الرركة.

وقد تم إجرام تحليل التباين األحادض للفرو في حجم التداول حسب اليطاع االقتصادض ويو ح الجدول
( )8.5أنو ال توجد فرو ذات داللة إحصائية بين حجم التداول تعزر لليطاع االقتصادض وهذا يؤكد أن
المستثمر الفلسطيني ال يركز على االستثمار في قطاع معين دون اآلخر ,كما يمكن إرجاع عدم وجود فرو
في كافة النسب إلى التدهور العام في االقتصاد الفلسطيني حيث من المالحظ انخفا
الرركات خالل العام 2014م.
82

هذه النسب في معظم

جدول رقم ()8.5
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAللفروق في حجم التداول تعزى للقطاع االقتصادي.
مصدر التباين

عنوان المحور

2013

حجم التداول

2014

التغيير

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

بين المجموعات

0.030

4

0.007

0.333

0.854

داخل المجموعات

0.697

31

0.022

المجموع

0.727

35

بين المجموعات

0.028

4

0.007

داخل المجموعات

0.373

31

0.012

المجموع

0.401

35

بين المجموعات

0.002

4

0.000

داخل المجموعات

0.252

31

0.008

المجموع

0.253

35

0.586

0.050

0.675

0.995

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ا31 ,4ا ومستور داللة  0.05تساوض 2.69

كما تم إجرام تحليل التباين األحادض للفرو بين متوسطات حجم التداول حسب حجم الرركة ويو ح الجدول
( )9.5عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية بين أض من النسيب الخاصية بحجيم التيداول تعيزر لحجيم الريركة
وهييذا يؤكييد أثيير التييدهور العييام فييي االقتصيياد الفلسييطيني حيييث ميين المالحييظ انخفييا

هييذه النسييب فييي معظييم

الرركات خالل العام 2014م.
جدول رقم ()9.5

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAللفروق في حجم التداول تعزى لحجم الشركة.
مصدر التباين

عنوان المحور

2013

حجم التداول

2014

التغيير

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

بين المجموعات

0.014

4

0.004

0.153

0.960

داخل المجموعات

0.713

31

0.023

المجموع

0.727

35

بين المجموعات

0.008

4

0.002

داخل المجموعات

0.393

31

0.013

المجموع

0.401

35

بين المجموعات

0.013

4

0.003

داخل المجموعات

0.241

31

0.008

المجموع

0.253

35

0.153

0.406

0.960

0.803

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ا31 ,4ا ومستور داللة  0.05تساوض 2.69

وبالتالي تم قبول الفر ية الفرعية الثانية وعليو فال توجد فرو ذات داللة إحصائية في حجم التداول لدر
الرركات المدرجة في بورصة فلسطين تعزر لرأس مال الرركة .وحيث تم قبول الفر يتين الفرعيتين األولى
والثانية فيد ترتب على ذلن قبول الفر ية الرئيسة وعليو فال توجد فرو ذات داللة إحصائية في حجم
التداول لدر الرركات المدرجة في بورصة فلسطين تعزر لمتغيرات (اليطاع االقتصادض ,رأس مال الرركة).
83

 4.3.5اختبار الفرضية الرابعة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلداريـة
الحديثة و حجم تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
بغر

اختبار هذه الفر ية تم استخدام تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة اإلدارية والتغير في

حجم التداول الختبار هذه الفر ية ,ويو ح الجدول رقم ( )10.5أن معامل االرتباط بين كافة أساليب
المحاسبة اإلدارية وحجم التداول لتلن الرركات هي موجبة مما يدلل على وجود عالقة طردية بين نسبة
استخدام رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة والتغير
في حجم التداول لتلن الرركات ويرجع ذلن إلى دور أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في خف

مخاطر

الترغيل وبالتالي زيادة قدرة الرركة تحيي األرباح بركل منتظم مما يزيد من ثية المستثمرين ب سهمها فييبلون
على تداولها .كما أن الييمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أقل من  0.05مما يدل على وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بين استخدام رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية والتغير في حجم التداول لتلن الرركات .وبالتالي تم رف
داللة إحصائية بين تطبي

الفر ية الرابعة وعليو يوجد عالقة ذات

أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة في

بورصة فلسطين.
جدول رقم ()10.5
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم التداول لدى شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
نسبة تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة

بطاقة األدام

الراملة

المتوازن

التكلفة المستهدفة

()TQM

()BSC

()TC

األنرطة ()ABC

معامل االرتباط

*0.369

*0.373

**0.429

*0.408

الييمة االحتمالية

0.027

0.025

0.009

0.014

36

36

36

36

حجم التداول

حجم التداول

حجم العينة

التكالي

حسب

 5.3.5اختبار الفرضية الخامسة :ال يوجد أثـر لمتغيـري (القطـاع االقتصـادي ,حجـم الشـركة) علـى العالقـة
بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
بغر

اختبار هذه الفر ية تم توزيعها إلى فر يتين فرعيتين هما:
 .1ال يوجد أثر لليطاع االقتصادض على العالقة بين تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم
تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين .
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 .2ال يوجد أثر لحجم الرركة على العالقة بين تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم تداول
أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين .
ليياس أثر اليطاع االقتصادض عليى العالقية بيين أسياليب المحاسيبة اإلداريية الحديثية والتغيير فيي حجيم التيداول
لدر رركات المساهمة العامية المدرجية فيي بورصية فلسيطين تيم

يبط أثير اليطياع االقتصيادض وقيياس معاميل

االرتباط وكانت النتائي كما هي مو حة في الجدول رقم ( )11.5ومن خالل الميارنة بين معامالت االرتباط
والييم االحتمالية لها قبل وبعد

بط أثر اليطاع االقتصادض ,يمكن مالحظة أنو لم يحدث اختال

كبير على

أض ميين معييامالت االرتبيياط أو مسييتور الدالليية لييذلن يمكيين اليييول أنييو ال يوجييد أثيير لليطيياع االقتصييادض علييى
عالق يية االرتب يياط ب ييين اس ييتخدام ر ييركات المس يياهمة العام يية المدرج يية ف ييي بورص يية فلس ييطين ألس يياليب المحاس ييبة
اإلدارييية وتغييير حجييم التييداول لييدر رييركات المسيياهمة العاميية ويرجييع ذليين أن أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية فييي
تخفي ها للمخاطر وثبات األرباح للرركات المطبية لها خف ت أي اً من أثر اليطاع االقتصادض على حجم
التييداول حيييث ميين المالحييظ ميين النتيجيية السييابية أن اليطيياع االقتصييادض لييم يييؤثر علييى العالقيية بييين أسيياليب
المحاسييبة اإلدارييية والتغييير فييي حجييم التييداول .وبالتييالي تييم قبييول الفر ييية الفرعييية األولييى ,وعليييو ال يوجييد أثيير
لمتغير اليطاع االقتصادض على العالقة بين ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية والتغير في حجيم التيداول ليدر
رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
جدول رقم ()11.5

نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين أساليب المحاسبة اإلدارية والتغير في حجم التداول لدى شركات المساهمة العامة
قبل و بعد ضبط متغير القطاع االقتصادي

نسبة تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية
أساليب المحاسبة اإلدارية والتغير في حجم

التداول

بطاقة
الجودة

األدام

التكلفة

حسب

الراملة

المتوازن

المستهدفة

األنرطة

()TQM

()BSC

()TC

()ABC

قبل

معامل االرتباط

*0.369

*0.373

**0.429

*0.408

ال بط

الييمة االحتمالية

0.027

0.025

0.009

0.014

بعد

معامل االرتباط

0.370

0.376

0.435

0.423

ال بط

الييمة االحتمالية

0.029

0.026

0.009

0.011

التداول

التغير في حجم

التكالي
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ليياس أثر اليطاع رأس المال على العالقة بيين تطبيي أسياليب المحاسيبة اإلداريية الحديثية وحجيم تيداول أسيهم
الرركات المدرجة في بورصية فلسيطين ,تيم

يبط أثير رأس الميال وقيياس معاميل االرتبياط وكانيت النتيائي كميا

هي مو حة في الجيدول رقيم ( )12.5ومين خيالل الميارنية بيين معيامالت االرتبياط واليييم االحتماليية لهيا قبيل
وبعييد

ييبط أثيير رأس المييال يمكيين مالحظيية أنييو لييم يحييدث اخييتال

كبييير علييى أض ميين معييامالت االرتبيياط أو

مسييتور الدالليية لييذلن يمكيين اليييول أن يو ال يوجييد أثيير ل يرأس المييال علييى عالقيية االرتبيياط بييين تطبي ي أسيياليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين .وهذا مميا يؤكيد ذلين أن
أساليب المحاسبة اإلدارية زادت من ثية المستثمرين رغم كافة العوامل األخرر التي من الممكن أن تترن أثرها
على ق اررات المستثمرين.
وبالتييالي تييم قبييول الفر ييية الفرعييية الثانييية وعليييو ال يوجييد أثيير لمتغييير رأس المييال علييى العالقيية بييين تطبي ي
أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين.
وحيث تيم قبيول الفر ييتين الفيرعيتين األوليى والثانيية فييد ترتيب عليى ذلين قبيول الفر يية الرئيسية أنيو ال يوجيد
أثر لمتغيرض (اليطاع االقتصادض ,حجم الرركة ارأس مالا) في العالقة بين تطبي أساليب المحاسبة اإلداريية
الحديثة وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين
جدول رقم ()12.5

نتائج تحليل االرتباط (  )Pearsonبين أساليب المحاسبة اإلدارية والتغير في حجم التداول لدى شركات المساهمة العامة
قبل وبعد ضبط متغير رأس المال

نسبة تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية
بطاقة
أساليب المحاسبة اإلدارية والتغير في حجم التداول

التكالي

الجودة

األدام

التكلفة

حسب

الراملة

المتوازن

المستهدفة

األنرطة

()TQM

()BSC

()TC

()ABC

قبل

معامل االرتباط

*0.369

*0.373

**0.429

*0.408

التغير في حجم

ال بط

الييمة االحتمالية

0.027

0.025

0.009

0.014

التداول

بعد

معامل االرتباط

0.381

0.387

0.439

0.415

ال بط

الييمة االحتمالية

0.024

0.022

0.008

0.013
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 6.3.5اختبار الفرضية السادسة :ال يوجد أثر لنسبة السيولة على العالقة بـين تطبيـق أسـاليب المحاسـبة
اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
ليييياس أثيير نسييبة السيييولة علييى العالقيية بييين تطبي ي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية وحجييم تييداول أسييهم
الرركات المدرجة في بورصة فلسطين تم

بط أثر نسبة السيولة ,وقياس معامل االرتباط وكانت النتائي كميا

هي مو حة في الجيدول رقيم ( )13.5ومين خيالل الميارنية بيين معيامالت االرتبياط واليييم االحتماليية لهيا قبيل
وبعد

بط أثر نسبة السيولة يمكن مالحظة حيدوث اخيتال

عليى معظيم معيامالت االرتبياط ومسيتور الداللية

حي ي ييث انخف ي ييت مع ي ييامالت االرتب ي يياط وزادت مس ي ييتويات الدالل ي يية والت ي ييي ارتف ي ييع بع ي ييها ليص ي ييبح دون الدالل ي يية
اإلحصائية لذلن يمكن اليول أنو يوجد أثير لنسيبة السييولة عليى عالقية االرتبياط بيين تطبيي أسياليب المحاسيبة
اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين ويرجع ذلن لدور أسياليب المحاسيبة
اإلدارية في الحد من السيولة الزائدة لدر الرركات نتيجة انخفا
أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية فييي

ييبط التكييالي

الحاجية لمثيل هيذه السييولة فيي حيين تسياهم

برييكل دقي ي كمييا أن تييوفر السيييولة لييدر الرييركات قييد تعطييي

مؤرر للمستثمرين باألمان مما يزيد من حجم التداول لذلن كان للسيولة أثرها على العالقة بين تطبي أساليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين.
وبالتالي تم رف

الفر ية السادسة وعليو يوجد أثر لمتغير نسبة السيولة على العالقة بين تطبي أساليب

المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين.
جدول رقم ()13.5

نتائج تحليل االرتباط (  )Pearsonبين أساليب المحاسبة اإلدارية والتغير في حجم التداول لدى شركات المساهمة العامة
قبل وبعد ضبط متغير نسبة السيولة

نسبة تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية
بطاقة
أساليب المحاسبة اإلدارية والتغير في حجم التداول

التكالي

الجودة

األدام

التكلفة

حسب

الراملة

المتوازن

المستهدفة

األنرطة

()TQM

()BSC

()TC

()ABC

قبل

معامل االرتباط

*0.369

*0.373

**0.429

*0.408

التغير في حجم

ال بط

الييمة االحتمالية

0.027

0.025

0.009

0.014

التداول

بعد

معامل االرتباط

0.346

0.331

0.381

0.355

ال بط

الييمة االحتمالية

0.042

0.052

0.024

0.037
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 7.3.5اختبار الفرضية السابعة :ال يوجد أثر للعائـد السـوقي علـى العالقـة بـين تطبيـق أسـاليب المحاسـبة
اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
ليييياس أثيير العائييد السييوقي علييى العالقيية بييين تطبي ي أسيياليب المحاسييبة اإلدارييية الحديثيية وحجييم تييداول أسييهم
الرركات المدرجة في بورصة فلسطين تم

بط أثر العائد السوقي وقياس معامل االرتباط وكانيت النتيائي كميا

هي مو حة في الجيدول رقيم ( )14.5ومين خيالل الميارنية بيين معيامالت االرتبياط واليييم االحتماليية لهيا قبيل
وبعد

بط أثر العائد السوقي يمكن مالحظة أنو لم يحدث اختال

كبيير عليى أض مين معيامالت االرتبياط أو

مسيتور الدالليية لييذلن يمكين اليييول أنييو ال يوجيد أثيير للعائييد السيوقي علييى العالقيية بيين تطبيي أسياليب المحاسييبة
اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الرركات المدرجية فيي بورصية فلسيطين ويرجيع ذلين أن العائيد السيوقي هيو
أحد نتائي أساليب المحاسبة اإلدارية كما أنو أحد مسببات زيادة حجم التداول مما يحد من تي ثيره عليى العالقية
بينهما .وبالتالي تم قبول الفر ية السابعة وعليو ال يوجيد أثير ذو داللية إحصيائية للعائيد السيوقي عليى العالقية
بين تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين.
جدول رقم ()14.5
نتائج تحليل االرتباط (  )Pearsonبين أساليب المحاسبة اإلدارية والتغير في حجم التداول لدى شركات المساهمة العامة
قبل وبعد ضبط متغير العائد السوقي

نسبة تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية
التكالي

أساليب المحاسبة اإلدارية والتغير في حجم التداول

حجم التداول

الجودة

بطاقة األدام

حسب

الراملة

المتوازن

التكلفة

األنرطة

()TQM

()BSC

المستهدفة ()TC

()ABC

قبل

معامل االرتباط

*0.369

*0.373

**0.429

*0.408

ال بط

الييمة االحتمالية

0.027

0.025

0.009

0.014

بعد

معامل االرتباط

0.356

0.360

0.417

0.408

ال بط

الييمة االحتمالية

0.036

0.034

0.013

0.015
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 8.3.5اختبار الفرضية الثامنة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بـين كـل مـن (نسـبة السـيولة ,والعائـد
السوقي للسهم) وحجم تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
بغر

اختبار هذه الفر ية تم استخدام تحليل االرتباط بين كل من (نسبة السيولة ,والعائد السوقي) وحجم

تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين الختبار هذه الفر ية ويو ح الجدول رقم ( )15.5أن
معامل االرتباط بين كل من (نسبة السيولة ,والعائد السوقي) وحجم التداول لتلن الرركات هي موجبة مما
يدلل على وجود عالقة طردية بين كل من نسبة السيولة وحجم التداول وكذلن بين العائد السوقي وحجم
التداول ويعتبر ذلن طبيعي لما ي مثلو كل من السيولة والعائد السوقي من عوامل لزيادة حجم التداول إال أن
من غير الطبيعي أن الييمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أكبر من  0.05مما يدل على عدم وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من (نسبة السيولة ,والعائد السوقي) وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة
في بورصة فلسطين والذض يمكن أن يدل على السلون العروائي للمستثمر الفلسطيني مما يدعو إلى
تثيي

رورة

هذا المستثمر حول التداول واالستفادة من المعلومات المحاسبية في اتخاذ اليرار االستثمارض.

وبالتييالي تييم قبييول الفر ييية الثامنيية وعليييو ال توجييد عالقيية ذات دالليية إحصييائية بييين كييل ميين (نسييبة السيييولة,
والعائد السوقي للسهم) وحجم تداول أسهم الرركات المدرجة في بورصة فلسطين.
جدول رقم ()15.5
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين حجم التداول وكل من نسبة السيولة والعائد السوقي
المتغيرات

حجم التداول
معامل االرتباط

حجم التداول

الييمة االحتمالية
حجم العينة
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نسبة السيولة

العائد السوقي

0.210

0.089

0.220

0.607

36

36

الفصل السادس
النتائج والتوصيات

 1.6المقدمة
 2.6النتائج
 3.6التوصيات
 3.6الدراسات المقترحة
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1.6

المقدمة

بعد استع ار
ثم التعري

اإلطار النظرض لكل من متغيرات الدراسة والتعري

ب ساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ومن

بحجم التداول واجرام الدراسة الميدانية واختبار الفر يات تم إلي النتائي والتوصيات التالية:

 2.6النتائج
بنام على ما تم بيانو في الفيرات السابية من تحليل لبيانات الدراسة واختبار الفر يات فإنو يمكن الخروح
بالنتائي التالية:
 .1هنان تطبي معيول من قبل رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة ,كما أظهرت أكثر أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تطبيياً هي إدارة الجودة الراملة
أما أقلها تطبيياً التكلفة المستهدفة.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة الرركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة وحجم التداول لدر تلن الرركات.
 .3ال يوجد فرو ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزر لمتغيرات (اليطاع االقتصادض ,حجم الرركة).
 .4ال يوجد فرو ذات داللة إحصائية في حجم التداول لدر رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين تعزر لمتغيرات (اليطاع االقتصادض ,حجم الرركة).
 .5ال يوجد أثر لليطاع االقتصادض على العالقة بين ممارسة الرركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم التداول لدر تلن الرركات.
 .6ال يوجد أثر لحجم الرركة على العالقة بين ممارسة الرركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم التداول لدر تلن الرركات.
 .7يوجد أثر عكسي لنسبة السيولة على العالقة بين ممارسة الرركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم التداول لدر تلن الرركات.
 .8ال يوجد أثر للعائد السوقي على العالقة بين ممارسة الرركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة وحجم التداول لدر تلن الرركات.
 . 9ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من (نسبة السيولة ,والعائد السوقي) وحجم تداول أسهم
الرركات المدرجة في بورصة فلسطين.
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 3.6التوصيات
بنام على ما توصلت إليو الدراسة يمكن اقتراح بع

التوصيات:

 .1إجرام الدراسات المعمية في البحث في السيلون االسيتثمارض للمسياهم الفلسيطيني ,ميع

يرورة زييادة اليوعي

االستثمارض لديو عبر دورات يرر عليها خبرام التحليل المالي من خالل بورصة فلسطين.
.2

رورة لفت انتباه مجالس إدارة الرركات الفلسطينية ب همية تطبي أساليب المحاسبة اإلداريية الحديثية فيي
تخفي

مخاطر األعمال لديها وزيادة كفامة استغالل الموارد االقتصادية ومن ثم زيادة األرباح.

 .3قييام الريركات بتيوفير البيانييات المعلوميات الخاصية بالتكييالي

والمعلوميات التيي تتعلي بي دام الريركة وذليين

الستخدامها في تطبي أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة.
 .4رف ييع كف ييامة وخبي يرات الم ييوظفين الع يياملين ف ييي اإلدارة المالي يية وخاص يية ف ييي مج ييال تحلي ييل االس ييتثمار وتيي يييم
الي اررات المالية.
 .5العمييل علييى تيسيييم الرييركة إلييي أقسييام مسييتيلة وانرييام أقسييام مسييتيلة للتكييالي

بمييا يسييهل تطبي ي أسيياليب

المحاسبة اإلدارية الحديثة
.6

رورة اهتميام الجمعييات المهنيية وأسياتذة الجامعيات الفلسيطينية بالمحاسيبة اإلداريية وذلين مين خيالل عييد
النييدوات والمييؤتمرات التييي تسييلط ال ييوم علييى أهمييية المحاسييبة اإلدارييية وأسيياليبها ودورهمييا فييي تييوفير
المعلومات الالزمة التخاذ الي اررات.

 .7االسييتم ارر فييي الد ارسييات التييي تو ييح م ازيييا ممارسيية الرييركات ألسيياليب المحاسييبة اإلدارييية خاصيية التييي
تو ح األثر على األدام المالي واإلدارض للرركات.
 4.6الدراسات المقترحة
في

وم االطالع على الدراسات السابية وما توصلت إليو هذه الدراسة من نتائي فإنو يمكن اقتراح بع

العناوين للدراسات المستيبلية
 .1دور استخدام رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية في
استيرار التدفيات النيدية من األنرطة الترغيلية.
 . 2أثر اإلفصاح عن أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة من قبل الرركة في زيادة الييمة السوقية ألسهمها
بالتطبي على رركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
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ملحق رقم ()1
قائمة استقصاء

جامعـــــــــــــــــة األزهــــــــــــــــــر -غـــــــــــــــــزة
عـمـــــــــــــــادة الـدراســـــــــــــــــات العليــــــــــا

كليـــــــة االقتصـاد والعلـــــــوم اإلداريــــــــة
برنامــــــــــج ماجستيــــــــــر المحاسبـــــــــــة

السادة  ...........................................................المحترمين
تحية طيبة وبعد ,,
الباحث ييوم بدراسة بعنوان ا أثـر استخدام شركات المساهمة العامة ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
على حجم تداول أسهمها في بورصة فلسطينا وبغر
لكونها

الييام بهذه الدراسة وقع االختيار على رركتكم

من أهم الرركات العاملة في دولة فلسطين لذلن يرجى مساهمتكم في هذه الدراسة من خالل

اإلجابة على فيرات قائمة االستيصام واعادتها للباحث في أقرب فرصة ممكنة حيث يتسنى للباحث تحليل
هذه اإلجابات والتي تمثل في رأض الباحث أحد الدعامات األساسية إلثرام البحث وما يسفر عنو من نتائي مع
العلم أن جميع البيانات سو
االستيصام بركل إجمالي ال تكر

تحظى بالسرية التامة ويتم اإلفصاح عن البيانات المستياة من قائمة
عن اسم اليائم باإلجابة عليها.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

حممد هاني السحار
malsahaar@gmail.com

I

القسم األول :معلومات عامة
الرجام و ع عالمة (×) أمام اإلجابة التي ترون أنها تناسب آرائكم.

 .1القطاع الذي تنتمي له الشركة
(

)

قطاع الخدمات

(

)

قطاع الت مين

(

)

قطاع الصناعة

(

)

قطاع االستثمار

(

) قطاع البنون

 .2رأس المال المدفوع للشركة
(

) أقل من  10مليون

(

)

(

)  -20أقل من  30مليون

(

)  -30أقل من  40مليون

(

 40مليون ف كثر

)

II

 -10أقل من  20مليون

القسم الثاني :أسئلة االستبانة
الرجام و ع عالمة (×) أمام اإلجابة التي ترون أنها تناسب آرائكم.

الرقم

الفقرة

0

%20-%1

%40-%21

%60-%41

المحور األول :مدى تطبيق الشركة ألسلوب إدارة الجودة الشاملة في اإلنتاج ()TQM
1

لدض الرركة دراية كافية ب سلوب الجودة الراملة في

2

يتم إظهار االهتمام بمطالب واحتياجات العمالم.

3

هنان نظام يسمح ب خذ وجهة نظر العمالم

4

تعمل الرركة على إيصال خدماتها منتجاتها إلي

5

ت ّخذ الرركة بآرام العمالم عند تطوير
خدمات منتجات جديدة.

6

تحرص الرركة على تيديم تركيلة واسعة من

اإلنتاح.

واقتراحاتهم لتحسين الخدمة المنتي الميدم لهم.

العميل في المكان والوقت المناسبين.

الخدمات المنتجات لتلبية حاجات ورغبات أكبر

عدد من العمالم.
7

تيوم الرركة بدراسة دورية للسو للتعر على

8

تعمل اإلدارة على نرر ثيافة الجودة في جميع

9

تعطي اإلدارة فرصة للعاملين إلبدام رأيهم في

حاجات ورغبات المستهلكين.

األقسام والمستويات اإلدارية.

األعمال الموكلة إليهم والخطط المو وعة لتحسين

الجودة واألدام.

بط الجودة.

10

يتم تدريب العاملين على أساليب

11

يتم منح مكافآت وحوافز مادية ومعنوية للعاملين

الذين ي ّخذون على عاتيهم مسئولية تنفيذ مراريع
الجودة
الرركة التكالي

12

تخف

13

يوجد في الرركة نظام رقابي يرتمل على إجرامات

14

تحرص الرركة على التحسين المستمر على نظام

15

يوجد في الرركة إدارة متخصصة للرقابة على جودة

الوحدات التالفة والمعيبة.

عبر تخفي

عدد

وقائية وتصحيحية.

اإلنتاح والخدمة من أجل تحسين الجودة.

الخدمات المنتجات الميدمة للعميل.
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0
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المحور الثاني :مدى تطبيق الشركة لبطاقة األداء المتوازن ()BSC
1

لدض الرركة دراية كافية ب سلوب بطاقة األدام

المتوازن.
2

تيوم الرركة بتحديد األهدا

3

يتم استغالل الموارد واإلمكانيات المتاحة بآليات

4

تسعى اإلدارة إلي تعظيم ثروة المساهمين من خالل

5

يتم توفير مصادر تمويل تؤدض إلي تحسين

6

تررن الرركة عمالئها في عملية تصميم

7

تيدم المنتجات الخدمات للعمالم بمستور جودة

8

تمتلن الرركة قاعدة بيانات عن عمالئها.

9

يركز بعد العمليات الداخلية على تمييز الرركة

10

تعمل الرركة على تحديد وترخيص احتياجات

11

يتجاوب العاملين لألوامر واإلجرامات المفرو ة

12

ت ع الرركة نظام للحوافز والترقيات للعاملين.

13

بتم تيديم منتجات خدمات جديدة من أجل استخدام

14

تمتلن الرركة قسم للبحث والتطوير.

15

تستعمل الرركة التكنولوجيا والتجهيزات المتطورة

مسبياً.

المالية المراد تحيييها

تمكن من تحيي أرباح فو المستور العام.
تحيي عوائد حيييية على االستثمار.
اإليرادات للرركة وتطورها.

المنتجات.

ومواصفات ميبولة تلبي احتياجات العمالم.

وتحيي الييمة التي يتوقعها العمالم بكفامة وفاعلية

المجتمع والسو .
من اإلدارة.

الموارد الحالية ب قصى طاقة ممكنة.

داخل الرركة.

المحور الثالث :مدى تطبيق الشركة ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC
1

لدض الرركة دراية كافية ب سلوب التكلفة المستهدفة.

2

تتوفر اإلمكانيات الالزمة لتطبي منهي التكلفة

3

بنام على دراسات
تحدد الرركة سعر بيع المنتي ً
السو قبل البدم بالعملية اإلنتاجية.

4

يتم تحديد التكلفة اإلجمالية للمنتي قبل البدم بعملية

المستهدفة.

اإلنتاح.

IV
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الرقم

الفقرة

0

5

هنان اهتمام بتكالي

6

تعمل الرركة على تحديد هامش الربح قبل اإلنتاح.

7

تيوم الرركة بتركيل فري عمل متخصص لدراسة

المنتي في مرحلة التصميم

8

هنان تطور تيني وتكنولوجي داخل الرركة يسهل

9

تعطي إدارة الرركة أهمية الستخدام األساليب

10

يوجد لدر الرركة نظام رقابة فعال على كافة

11

يوجد دليل حسابات يت من كافة أنرطة الرركة

12

تهتم الرركة بخصائص ومواصفات المنتي.

13

تيوم الرركة بدراسة وتحليل المنتجات الخدمات

14

هنان تعاون وثي بين الرركة والموردين.

والتخطيط.

تكالي

%20-%1

%40-%21

اإلنتاح مسبيا.

تطبي أسلوب التكلفة المستهدفة.

الحديثة واألدوات المساعدة لإلدارة الفعالة للتكالي .

عملياتها.

الالزمة لتطبي أسلوب التكلفة المستهدفة.

المنافسة وميارنتها بمنتجاتها خدماتها.
15

العاملون في قسم أو إدارة التكالي

على درجة

عالية من الخبرة والكفامة في مجال تسعير
المنتجات الخدمات.

المحور الرابع :مدى تطبيق الشركة لنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة ()ABC
1

لدض الرركة دراية كافية بنظام توزيع التكالي
حسب األنرطة.

المتبع بالرركة يحدد بدقة تكلفة

2

نظام التكالي

3

لدر الرركة اليدرة على حصر األنرطة التي

4

تيوم الرركة بالتخلص من األنرطة التي ال ت ي

5

لدر الرركة اليدرة على الفصل بين التكالي

6

لدر الرركة اليدرة على حصر كافة األنرطة التي

المنتجات الخدمات.

ت ي

قيمة واألنرطة التي ال ت ي

قيمة.

قيمة.

المباررة والتكالي

الغير مباررة.

تستهلن موارد اقتصادية.
7

يتم دراسة األنرطة بهد
التكلفة بركل دقي .

التعر على محرن

V
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الرقم
8

الفقرة

0

%20-%1

يتم إعداد تيرير يو ح انحرافات المواد واألجور
المباررة عن التكالي

المعيارية.

9

يتم إعداد تيرير يو ح انحرافات التكالي

10

تيوم الرركة بتصميم دورات مستنديو خاصة بكل

الفعلية غير المباررة مع التكالي

الفعلية.

اإل افية

عنصر من عناصر التكالي .

11

يتم إعداد كر

12

تيسم أجزام الرركة إلي أقسام مستيلة عن بع ها

13

يوجد فري متخصص بتحديد تكلفة كل نراط بركل

14

يسهل توافر الكفامات العلمية المتخصصة تطبي

15

لدر إدارة الرركة اليدرة على التحديد األمثل

التكالي

البع

التكالي

المعيارية بنام على

الفعلية لفترات سابية.

.

دقي .

نظام التكالي

على أساس األنرطة.

لألنرطة ومسببات التكلفة لكل نراط.

VI
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ملحق رقم ()2
أسماء المحكمين لقائمة االستقصاء
الرقم

االسم

الدرجة العلمية

المشاركة

1

د .جبر الداعور

أستاذ المحاسبة المرارن بجامعة األزهر  -غزة

محكماً

2

د .سالم حلس

أستاذ المحاسبة المرارن بالجامعة اإلسالمية

محكماً

3

د .جميل النجار

أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة اليدس المفتوحة

محكماً

4

د .صبرض مرتهى

أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة اليدس المفتوحة

محكماً

5

د .إسكندر نروان

أستاذ المحاسبة المرارن بجامعة األقصى

محكماً

6

د .ن ال عبد اهلل

أستاذ المحاسبة بجامعة األقصى

محكماً

7

د .أكرم حماد

مدير عام بو ازرة التربية والتعليم

محكم ًا

VII

