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  :ملخص الدراسة

تتعدد طرق تقييم المخزون السلعي وكذلك تتعدد العوامل المؤثرة في اختيار هـذه             
لذلك استهدفت هذه الدراسة معرفة الطرق المتبعة في تقييم المخزون السلعي فـي         . الطرق

  .قتصادية الفلسطينية والعوامل المؤثرة في اختيار تلك الطرق وأهميتهاالوحدات اال
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم قائمة استقصاء وزعت على عينة عشوائية من            

وتـم اسـتخدام     ، 55%حيث بلغت نسبة المـستجيبين      ، الوحدات االقتصادية الفلسطينية  
  .البيانات واختبار الفرضياتاألساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية لتحليل 

وقد توصلت الدراسة إلى صغر حجم الوحدات االقتصادية الفلـسطينية وبالتـالي            
وكذلك بينت الدراسة أن الوحـدات      . صغر حجم مخزونها كما يغلب عليها الطابع العائلي       

االقتصادية الفلسطينية تتبع طرق مختلفة لتقييم مخزونها السلعي وأكثرها استخداما طريقة           
تطبيـق  "التكلفة المباشرة وطريقة الوارد أوال صادر أوال وذلك لعوامل مختلفة من أهمها             

و " الطريقة توفر الوقت والجهد عند التطبيق     "و"  المتبعة منذ التأسيس   تالطريقة من السياسا  
وبينت الدراسة أيضا أن عمـر      ".  مع طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة      تتالءمالطريقة  "

هل والخبرة لدى المستقصى منه من أهم المتغيرات المؤثرة على العوامـل            الشركة والمؤ 
  .المؤثرة في اختيار طريقة التقييم
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وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها محاولة االستفادة من مزايا            
تباع هذه الطرق وكذلك الحد من الطابع العائلي للوحدات االقتصادية الفلسطينية والتوجـه         ا

 .  العامةةو شكل المساهمنح
Abstract: The main purpose of this study is to explore the inventory 
methods used in Palestinian Economic Entities (PEE) and factors 
influencing the choice of these methods. 
In order to achieve the objectives of this study, a questionnaire was 
designed and distributed to a random sample from PEE. The response 
rate for the questionnaire was 55%. Descriptive and analytical 
statistical techniques were used to analyze the data and testing the 
hypothesis. 
 The findings of the study indicate the small size of PEE and its 
inventory. Predominantly the PEE have a family form. The results of 
the study show that PEE use different inventory methods and the most 
frequently are used direct cost method and LIFO method. These 
differences are related to different factors, most important of these 
factors include " the method application of the policies followed since 
incorporation", "the method save time and effort when applicable" 
and " the method compatible with the nature of the activity practiced 
by the company". 

The study also revealed that the age of the economic entity and 
qualification and experience of respondents are of the most important 
variables affecting the factors influencing the choice inventory 
method.   

The study provided a set of recommendations, foremost of which 
is to attempt to benefit from the advantages of these methods and to 
limit a family form of PEE and expand the public corporation form.  

  

  مقدمة
الكثيـر مـن    لمختلفة من العناصر التي تـستأثر       يعتبر المخزون السلعي بأنواعه ا    

وتمثل االستثمارات فيه نـسبة كبيـرة مـن         ) الوحدات االقتصادية (لمحاسبين  اهتمامات ا 
.  نظرا لما يتسم به من تأثير مزدوج عند إعداد القوائم المالية المنـشورة ، مجموع األصول 

كما ، فهو من ناحية يؤثر على قياس الدخل ألنه يعتبر احد عناصر تكلفة البضاعة المباعة             
اصر قائمة المركز المالي والذي يؤثر على قياس الـسيولة          يعتبر من ناحية أخرى احد عن     

) 2(ولقد عرف المعيار المحاسبي الدولي رقـم        .  والمقدرة على السداد في األجل القصير     
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مخزون بضائع  ( محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادي للمنشأة          أصلالمخزون بأنه   
مخـزون  (نتاج ليصبح قابال للبيـع      أو في مرحلة اإل   ، )مخزون اإلنتاج التام  ، بغرض البيع 

أو في شكل مواد خام أو مهمات تستخدم في مراحل اإلنتاج أو في             ، )اإلنتاج تحت التشغيل  
  ).مخزون المواد(تقديم خدمات 

ونظرا لهذه األهمية للمخزون ال بد من استخدام الطريقة المناسبة لتقييم المخـزون             
موعة من االفتراضات التي تقوم عليهـا       ولقد تعددت هذه الطرق ولكل منها مج      .  السلعي

وان االهتمـام  . كما إن لكل طريقة مزايـا وعيـوب    ، والهدف من عملية التقييم بحد ذاتها     
بطرق تقييم المخزون السلعي ال ينبع من صعوبة التطبيق العملي الى من هـذه الطـرق                

 كثرها تحقيقـا  وإنما في اختيار أكثر هذه الطرق اتساقا مع ظروف الوحدة االقتصادية أو أ            
ن هناك العديد من العوامل التي قد تكون متكاملـة أو      ومن الواضح أ  .  للدقة والموضوعية 

متناقضة تتحكم في اختيار طريقة تقييم المخزون السلعي التي تناسب ظروف كـل وحـدة       
وان كان من المفضل استخدام طريقة واحدة في الوحدات االقتصادية          ، اقتصادية على حدة  

  .المتشابهة
ولقد تناولت كثير من األبحاث طرق تقييم المخزون السلعي ولكنهـا لـم تتطـرق          

ومـن هنـا   .  للعوامل التي تتحكم في اختيار الطريقة المتبعة في تقييم المخزون الـسلعي          
  :تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية

ما الطرق المتبعة من قبل الوحدات االقتـصادية الفلـسطينية فـي تقيـيم                -
  ؟مخزون السلعيال

ـ     - ي ما العوامل المؤثرة في اختيار طريقة تقييم المخزون السلعي وخاصـة ف
 الوحدات االقتصادية الفلسطينية؟

السلعي ما االهمية النسبية للعوامل المؤثرة في اختيار طريقة تقييم المخزون            -
  .من وجهة نظر عينة الدراسة

  :أهداف الدراسة
  :  تالية الاألهداف تحقيق إلىتسعى الدراسة 

التعرف على الطرق المتبعة في تقييم المخـزون الـسلعي فـي الوحـدات               -1
  .االقتصادية الفلسطينية
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التعرف على العوامل المؤثرة في اختيار الطريقة المتبعة في تقييم المخزون            -2
 .السلعي في الوحدات االقتصادية الفلسطينية

ـ   آراءتحليل   -3 )  أهميـة (أثيرا  واستجابات المستجيبين حول أي العوامل أكثر ت
في اختيار الطريقة المتبعة في تقيـيم المخـزون الـسلعي فـي الوحـدات            

 .االقتصادية الفلسطينية

 واستجابات المستجيبين حول أي المتغيرات التنظيمية أكثر تأثيرا         آراءتحليل   -4
في اختيار العوامل المؤثرة في اختيار الطريقة المتبعة فـي تقيـيم            ) أهمية(

 . الوحدات االقتصادية الفلسطينيةالمخزون السلعي في

  :أهمية الدراسة
حيـث فـي معظـم      ، تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذى تتناولـه         

الوحدات االقتصادية بأشكالها المختلفة يمثل المخزون السلعي نسبة عاليـة مـن مجمـوع       
لذا تبرز أهمية   . اليةواحد العناصر المحددة لنتائج أعمالها ومراكزها الم      ،  المتداولة أصولها

  :اآلتيالدراسة من خالل 
تحديد الطرق المتبعة في تقييم المخزون السلعي في الوحـدات االقتـصادية           -

  .الفلسطينية
تحديد العوامل التي لها تأثير كبير في اختيار الطريقة المتبعـة فـي تقيـيم                -

 .المخزون السلعي في الوحدات االقتصادية الفلسطينية

اعد المسؤولين في الوحدات االقتصادية الفلسطينية القائمة    توفير معلومات تس   -
 .والجديدة في اختيار الطريقة التي تتناسب مع هذه الوحدات

 .أنها الدراسة األولى للوحدات االقتصادية العاملة في فلسطين -

 .توفير معلومات قد تفيد الهيئات المهنية والعلمية في فلسطين -

  :فرضيات الدراسة
القتصادية العاملة بدولة فلسطين طـرق مختلفـة لتقيـيم          تطبق الوحدات ا   -1

 .مختلفةالمخزون السلعي وذلك لعوامل 
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 بين العوامل المؤثرة في   0.05)(ال يوجد تأثير معنوي عند مستوى معنوية         -2
اختيار الطريقة المتبعة في تقييم المخزون السلعي مجتمعـة وطـرق تقيـيم             

 : المخزون السلعي 

  طريقة التكلفة المباشرة -

  طريقة الوارد أوال صادر أوال  -
 طريقة الوارد أخير صادر أوال  -
 طريقة المتوسط المرجح  -

 طرق أخرى  -

 للمتغيـرات التنظيميـة    0.05)(ال يوجد تأثير معنوي عند مستوى معنوية         -3
  : التالية مجتمعة 

 حجم الشركة - طبيعة النشاط - نوع النشاط -نوع الشركة  -

 يفة المستقصى منه وظ-) ةعمر الشرك(سنوات الخبرة  -

   عدد سنوات الخبرة للمستقـصى منـه        -المؤهل العلمي للمستقصى منه        -
ن السلعي  على العوامل المؤثرة في اختيار الطريقة المتبعة في تقييم المخزو         

 الفلسطينية في الوحدات االقتصادية 

  :منهجية الدراسة
لمـنهج الوصـفي   لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها فقد اعتمدت الدراسة ا      

  .التحليلي للبيانات الثانوية والميدانية المتعلقة بموضوع الدراسة
  :مصادر تجميع البيانات

تشمل مسحا مكتبيا للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع        : مصادر ثانوية  -1
  .الدراسة

شملت تصميم استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة بهـدف         : أوليةمصادر   -2
 .قة بالدراسةتجميع البيانات المتعل

  :أداة الدراسة
طالع على الدراسات السابقة حول الموضوع محل الدراسة و النتائج التـي            بعد اال 

وانسجاما مع أهـداف الدراسـة ولغايـة جمـع        ، توصلت إليها والمقاييس التي استخدمت    
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المعلومات واختبار فرضيات الدراسة قام الباحث بتطوير قائمة استقصاء لمعرفة الطـرق            
تبعها الوحدات االقتصادية الفلسطينية في تقييم المخزون السلعي والعوامل المـؤثرة           التي ت 

  :وتتكون أداة الدراسة من ثالثة أجزاء.  في اختيار هذه الطرق
نـوع  -نـوع الـشركة   (ويشمل معلومات عامة عن المتغيرات الديمغرافية        :الجزء األول 

عـدد سـنوات   -حجم الشركة-ركة الشموقع-طبيعة النشاط   -النشاط الذي تمارسه الشركة   
  ).عدد سنوات الخبرة للمستقصى منه-وظيفة ومؤهل المستقصى منه-الخبرة لدى الشركة

 ويشمل طرق تقييم المخزون السلعي األكثر استخداما والتي قد تـستخدمها            :الجزء الثاني 
أخيـرا  الـوارد  -الوارد أوال صادر أوال   -التكلفة المباشرة (الوحدات االقتصادية الفلسطينية    

  ).أخرى إن وجدت-المتوسط المرجح-صادر أوال
وتتكون ،  ويشمل العوامل المؤثرة في اختيار طريقة تقييم المخزون السلعي         :الجزء الثالث 

  . من تسعة وعشرون عامال
مارات االستقصاء والتي تؤكد علـى       الحديثة في تصميم است    توتمشيا مع االتجاها  

) إلـخ ... هام إلى حـد مـا    ، مثل هام جدا  (تمارة  ن التحديد الوصفي لألوزان داخل االس     أ
ويرجع ذلـك   . يؤدي في أغلب األحيان إلى تدخل متحيز من قبل الباحث في تحديد النتائج            

 إلـى أوزان    ةإلى أن الباحث يتولى في مرحلة الحقة من البحث ترجمة األوزان الوصـفي            
كمـا أن   . ب منه ذلك  قد تكون مختلفة عن تلك التي يضعها المستقصى منه إذا طل          ، رقمية

نطاق األوزان الوصفية محدود ال يتيح للمستقصى منه المرونة الكافيـة لوضـع األوزان              
لهذا فقد تم تصميم األوزان في شكل       . التي تتناسب مع معامل الثقة الذي يخصصه لإلجابة       

 ليختار منها المستقصى منه ما يتناسب مع القوة الترجيحية أو معامل ثقته في        ، رقمي محدد 
وهكذا حاول الباحث استبعاد أي تدخل من جانبه لتصبح اآلراء الواردة باستمارة            .  اإلجابة

.  االستقصاء والتحليالت اإلحصائية التي تأسست عليها فقط تعبر عن آراء المستقصى منهم        
 قائمة استقصاء على عينة عشوائية مـن الوحـدات االقتـصادية            200لقد تم توزيع عدد     
  %.55 من القوائم الموزعة أي ما نسبته 110 وتم استرجاع عدد العاملة بقطاع غزة

  :صدق وثبات أداة الدراسة
قام الباحث بعرض قائمة االستقصاء على خمسة محكمـين مـن أعـضاء هيئـة               
التدريس في الجامعات الفلسطينية للتحقق من صدق محتوى فقراتها وبعد اإلطـالع علـى      
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وكذلك ، ديالت المطلوبة في صياغة بعض الفقرات     قام الباحث بإجراء التع   ، آراء المحكمين 
 فردا من أفراد 20)(تم عرض قائمة االستقصاء على عينة اختبارية استطالعية مكونة من       

للتعرف على درجـة وضـوح وفهـم        ) ممثلين عن وحداتهم االقتصادية   (مجتمع الدراسة   
قـرات لتكـون    وقد تم إعادة صياغة بعض الف     ، فقرات قائمة االستقصاء من وجهة نظرهم     

وكـذلك اسـتخدم الباحـث اختبـار        .  أكثر وضوحا وفهما لبقية أفراد مجتمع الدراسـة       
Cronbach's Alpha لقياس ثبات االستبانة وتبين أن معامل Alpha  0.8964 يـساوي 

وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبـات أداة          .  وهذا يعني أن معامل الثبات مرتفع     
  .الدراسة

  :محددات الدراسة
التجاريـة  ( تشمل الدراسة الوحدات االقتصادية العاملـة فـي فلـسطين            -

  )والصناعية فقط
للصعوبات التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي في الوصـول إلـى الـضفة             -

  . الغربية فقد اقتصر البحث على الوحدات االقتصادية العاملة في قطاع غزة
  : الدراسات السابقة

ناولت العوامل المؤثرة في اختيار طريقـة تقيـيم         هناك العديد من الدراسات التي ت     
 التي تجري على الوحدات االقتـصادية       األوليالمخزون السلعي ولكن هذه الدراسة تعتبر       

  .الفلسطينية على حد علم الباحث
  

 The FIFO/LIFO "" بعنـوان  Morse & Richardson ) (1983دراسة 

Decision.        1938-(ق تقييم البضاعة للفترة     اهتمت هذه الدراسة بدراسة قرارات طر 
  : وكانت نتائج الدراسة كالتالي1978)

المزايا الضريبية هي أهم العوامل التي تفسر قرار اختيـار طريقـة تقيـيم       -
  المخزون السلعي

هذه المزايا الضريبية تكون أكبر في سنة التحويل إلى طريقة الوارد أخيرا             -
 صادر أوال

 واستخدام طريقة الوارد أخيرا صادر      هناك عالقة قوية بين حجم الشركات      -
فالشركات كبيرة الحجم تطبق طريقة الوارد أخيرا صادر أوال أكثـر           ، أوال
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وهذه النتائج تتطابق مع النتائج التي توصـل        ، من الشركات صغيرة الحجم   
 .Lee & Hsieh) (1985إليها الباحثان 

  .هناك تكاليف مرتبطة باستخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أوال -
ولكن هذه الدراسة لم توضح األسباب التي دعت مجموعة بعينها مـن الـشركات              

  .الختيار طريقة عن أخرى
 Why Do Companies "" بعنـوان  Granof & Short (1984)دراسـة  

Reject LIFO?.    هدفت الدراسة إلى معرفة األسباب التي جعلت الـشركات تـرفض
  : النتائج كالتالياستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال وكانت

من المستجيبين يرفضون استخدام طريقة الـوارد أوال صـادر أوال           % 74 -
 .ألنهم ال يتوقعون فوائد ضريبية من استخدامها

من المستجيبين يرفضون استخدام طريقة الوارد أوال صادر لتكاليفها         % 20 -
ة وتتمثل في زيادة التكاليف اإلدارية والتكاليف المرتبطـة بتـصفي         ، الزائدة

 .مخزون الوارد أوال صادر أوال

  .هناك عوامل أقل أهمية مثل إظهارها األرباح بصورة قليلة -
  :كما استنتجت الدراسة أن

 الشركات ذات مستويات المخزن المنخفض تتوقع وفورات ضريبية قليلـة           -
كما أنها تتوقع استخدام طرق     ، من استخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أوال      

  .الوارد أخيرا صادر أوالأخرى بخالف طريقة 
الشركات ذات مستويات المخزون المادي المرتفع وغير القابل للتنبؤ تعتبر           -

طريقة الوارد أخيرا صادر أوال غير مرغوب فيها بسبب اآلثار الـضريبية        
العكسية السيئة وآثار التدفقات النقدية من طبقة تصفيات المخزون المقـوم           

 Jannisوهذا يتفق مع    ،  غير المتوقعة  على أساس الوارد أخيرا صادر أوال     
 .1980)(ورفاقه 

  

ــة  ــوان Hunt (1985)دراس  Potential Determination of " بعن

Corporate Inventory Accounting Decisions." هدفت هذه الدراسة إلى  
ويتمثل العامل األول فـي     ، دراسة العالقة بين قرار اختيار طريقة تقييم البضاعة وعاملين        
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وكانت نتائج الدراسة   ، مكافآت المدراء بينما يتمثل العامل الثاني في اتفاقيات الديون        خطط  
  :كالتالي

هناك عالقة بين العامل الثاني المتمثل في اتفاقيات الديون وقـرار اختيـار             -
  .طريقة تقييم البضاعة

وجد عالقة بين العامل األول المتمثل في خطط مكافآت المدراء وقرار           تال   -
 .يقة تقييم البضاعةاختيار طر

 .هناك عوامل أخرى تساعد في تحديد طريقة تقييم البضاعة -
 

 LIFO/FIFO : How". " بعنـوان  Bohan & Rubin (1986)دراسـة  
Would It Work?   اقترحت الدراسة االستخدام المزدوج لطريقة الوارد أوال صـادر

رد اات استخدام طريقة الو   وبالتالي فإن على الشرك   ، أوال وطريقة الوارد أخيرا صادر أوال     
واسـتخدام طريقـة    ، أوال صادر أوال وذلك لقياس تكلفة البضاعة المباعة في قائمة الدخل          

  Hansonبينما .الوارد أخيرا صادر أوال لتقييم المخزون السلعي في قائمة المركز المالي
ـ        % 50بين أن أكثر من      1993)(ورفاقه   دة من المشاريع الرئيسية فـي الواليـات المتح

رغـم إن  ، األمريكية تستعمل طريقة الوارد أخيرا صادر أوال لتسعير جزء من بـضاعتها  
  .طريقة الوارد أخيرا صادر أوال ال تمثل التدفق الحقيقي للبضاعة في معظم المشاريع

  

 Balance Sheet Impact of " بعنوان Reeve & Stanga (1987)دراسة 

Using LIFO: An Empirical Study."خلصت الدراسة إلى أن استخدام  ولقد 
حيـث  ، طريقة الوارد أوال صادر أوال قد يؤدى إلى تشويه قائمة المركز المالي للـشركة             

ن أقدم األسعار هي التي تبقى      ي بعيدة عن التكلفة الجارية له أل      تكون تكلفة المخزون السلع   
.  أ من حقيقته  ويؤدى هذا التخفيض إلى ظهور رأس المال العامل بالشركة بصورة أسو          ، به

إن األثر المركب الرتفاع األسعار وتجنب عمليات تصفية المخزون سيؤدى إلـى زيـادة              
الفرق بين القيمة الدفترية للمخزون في ظل طريقة الـوارد أوال صـادر أوال واألسـعار                

ومن ثم تفاقم التشوه في قائمة المركز المالي الناتجة عـن اسـتخدام طريقـة               ، الجارية له 
  . صادر أوالالوارد أوال
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 The LIFO/FIFO Choice "بعنوان ) (Sen & Bar-Yosef 1992 دراسة 

as a Signal of Future Costs."  هدفت الدراسة إلى تحديد الخيار األمثل لطـرق 
وناقشت الدراسة أن طرق قياس المخزون لـديها تـأثير          ، المحاسبة عن المخزون السلعي   

 يدفعون  وذلك ألن المدراء  ، على مكاسب المساهمين  ثير  على إنتاج الشركات وبالتالي ال تأ     
وا التشغيل مـن خـالل      للعقود على أساس الدخل المحاسبي وبالتالي يستطيعون أن يشوه        

) طريقة تقييم المخزون  (كما أن المساهمين يختارون السياسة المحاسبية       . متهزيادة مدفوعا 
م أو مـا  لتطبيـق خيـاراته  وبالتالي يـستخدمونها  ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة   

  .يفضلونه ومراقبة المدراء
وبناء على ذلك فإن المساهمين يختارون الطرق المحاسبية المفضلة لديهم آخـذين            

  :في االعتبار ثالثة عوامل
 معدل الضريبة -

 سعر االمتالك -

  معدل العائد الحقيقي -
 هو  ومع عدم وجود للضرائب والتضخم فإن تطبيق طريقة الوارد أوال صادر أوال           

 سوف تختلـف    اءرب فإن األفضلية لدى المالك والمد     ومع وجود للضرائ  .  القرار األفضل 
  .  مما قد يؤدى إلى تشويه الدخل

  

 on the Determinants "بعنوان ) Cushing & LeClere ) 1992دراسة 

of Inventory Accounting Policy Choice".  هدفت الدراسة إلى تقديم دليـل 
وقارنـت  ، مل التي تؤثر على اختيار طريقة تقييم المخـزون الـسلعي          إضافي على العوا  

الدراسة مستخدمي طريقة الوارد أوال صادر أوال لفترات طويلة مع مـستخدمي طريقـة              
الوارد أخيرا صادر أوال لفترات طويلة وذلك باختبار المتغيرات التي يمكن أن تؤثر فـي               

 دراسة الوفورات الـضريبية المختلفـة       وتضمنت الدراسة .  اختيار طريقة تقييم المخزون   
). الوارد أخيرا صـادر أوال    ، الوارد أوال صادر أوال   (لتقييم طرق المحاسبة عن المخزون      

باإلضافة إلى ذلك استطلعت الدراسة آراء المدراء الماليين لتؤكد صـحة نتـائج تحليـل               
وكانت .  لمخزونوكذلك البحث عن رؤى جديدة عن اختيار طرق تقييم ا         ، البيانات الثانوية 

  :نتائج الدراسة كالتالي
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توقع وفورات ضريبية هو السبب الرئيسي السـتخدام الـشركات طريقـة         -
  .الوارد أخيرا صادر أوال

هناك عوامل عديدة مع عدم وجود عامل رئيسي أو مهيمن لعدم اسـتخدام              -
ومعظم هذه العوامل تقلل مـن      . الشركات طريقة الوارد أخيرا صادر أوال     

الضريبية المحتملة من استخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أوال         الوفورات  
 :وتشمل
 .طريقة الوارد أخيرا صادر أوال) المحاسبة(تكاليف تسجيل  -

 .انخفاض تكاليف اإلنتاج -

 .قواعد التقارير المالية للمحاسبة عن تقادم المخزون -

طبقة تصفيات المخزون المقوم على أساس طريقة الـوارد أخيـرا            -
 .صادر أوال

 .تناقص الضريبة -

 :كما أن هناك عوامل أخرى وتشمل -

 .بة على االتفاقياتالديون المترت -

 .تعقيد طريقة الوارد أخيرا صادر أوال -
  متطلبات طريقة الوارد أخيرا صادر أوال للعقود الحكومية -

  :كما خلصت الدراسة إلى نتائج غير متوقعة وتتمثل في
 دقة في التنبؤ بالشركات التـي  استخدام نموذج متعدد المتغيرات يكون أكثر     -

بينما يمكنه التنبؤ بأقل من نـصف       ، تطبق طريقة الوارد أوال صادر أخيرا     
  الذين يطبقون طريقة الوارد أخيرا صادر أوال

المراسالت بين المستجيبين الستطالع الرأي ويطبقون طريقة الوارد أخيرا          -
مما يـوحى  ، وقعت قوية كما هو مت   صادر أوال وبين البيانات المقطعية ليس     

 .ن تحديد و اختيار طريقة المخزون يظل بعيد المنالبأ
  

 A Conceptual Framework for The " بعنـوان  Kang (1993)دراسة 

Stock Price Effects of LIFO Tax Benefits."    ولقد اقترحت الدراسـة أن
حتملـة مـن    من خالل الزيادة في وفورات الـضرائب الم       ، الزيادة غير المتوقعة للتضخم   
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ربما تؤثر في قرار الـشركات التـي تـستخدم        ، استخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أوال     
طريقة الوارد أوال صادر أوال والتى تتطلع للتحول إلى استخدام طريقـة الـوارد أخيـرا                

  .صادر أوال
حد يستطيع أن يستدل على أن      أنه ال   إ ف Kangولكن من خالل النموذج الذي طبقه       

ستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال إلى استخدام طريقـة الـوارد أخيـرا              التحول من ا  
 Hand (1993)دراسة بينما .  صادر أوال سيؤدى إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار األسهم

 Resolving LIFO Uncertainty: A Theoretical and Empirical" والتي بعنوان

Reexamination of 1974-75 LIFO Adoptions and Non-Adoptions "  والتي
أجريت على عينة من الشركات التي تستخدم طريقة الوارد أوال صادر أوال والتي أعلنت               

وذلك لدراسة مدى تأثير ذلـك  ، أنها تدرس إمكانية تطبيق طريقة الوارد أخيرا صادر أوال        
سـهم   على أسـعار األ اً سلبياًووجدت الدراسة أن هناك تأثير.  التحول على أسعار األسهم   

بينما هناك تـأثير ايجـابي   ، بعد اإلعالن عن النية لتطبيق طريقة الوارد أخيرا صادر أوال   
  .على أسعار األسهم لعدم تطبيق طريقة الوارد أخيرا صادر أوال

  

راء العديـد مـن الـشركات    وقد أجرت الدراسة استقصاء آ ACPA (1993)دراسة 
  :ن السلعي وكانت نتائج الدراسة كالتاليلمعرفة الطرق المستخدمة من قبلها لتقييم المخزو

 تستخدم طريقة الوارد    ةلكتروني من الشركات في صناعة المعدات اإل      19% -
، من الشركات في صناعات المعدات الكهربائية     % 50و، أخيرا صادر أوال  

  .من الشركات في صناعة األدوية تستخدم نفس الطريقة% 56و
ركات فـي صـناعة     مـن الـش   % 100، من المجمعات التجارية  % 100 -

من الشركات في صناعات الورق تـستخدم طريقـة         % 95و، المشروبات
 .الوارد أخيرا صادر أوال

  

 The Capital " بعنــوان Hughes and Trezevant (1995)دراســة 
Structure and LIFO/FIFO Choices: Cash-Flow Signaling or 

Tax Shield Substitution?." غيـرات المتتابعـة فـي      ولقد قارنت الدراسـة الت
التدفقات النقدية التشغيلية للشركات التي طبقت طريقة الوارد أخيرا صادر أوال بـالتغيرات   
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في التدفقات النقدية للشركات التي طبقت طريقة الوارد أوال صادر أوال وذلك من ناحيـة               
  : واستنتجت الدراسة أن، الحجم والصناعة

ت التي تطبق طريقة الوارد أوال صادر أوال أكثر من          التغيرات في التدفقات النقدية للشركا    
  .التغيرات في التدفقات النقدية للشركات التي استخدمت طريقة الوارد أخيرا صادر أوال

  

 The LIFO/FIFO Choice "بعنوان ) (1995 ورفاقه Bar-Yosef دراسة 

as a Signal of Future Costs ." ألسـباب   هدفت الدراسة إلى تقديم أدلة إضافية
. االنتشار الواسع في استخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال في فترة ارتفـاع التكـاليف              

  :يوكانت نتائج الدراسة كالتال
 الشركات معلومات خاصة عن تكاليف اإلنتاج مع توزيع      اءربما يرسل مدر   -

  .المخزون للوارد أوال صادر أخيرا وللوارد أخيرا صادر أوال
إلنتاج المنخفضة تـضيع القليـل مـن وفـورات          الشركات ذات تكاليف ا    -

الضرائب باستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال مقارنة بالـشركات ذات           
 .تكاليف اإلنتاج المرتفعة ومقارنة بطريقة الوارد أخيرا صادر أوال

الصناعات ذات تكاليف اإلنتاج غيـر المؤكـدة مثـل صـناعة المعـدات          -
تستخدم طريقة الـوارد أوال     ، صيدالنية ال –عمال   معدات األ  – ةااللكتروني

قـل  تي يكون فيها ابتكار فـي اإلنتـاج أ       صادر أوال أكثر من الصناعات ال     
 . والورق– السجائر – المشروبات –انتظاما مثل الصناعات الغذائية 

 الوارد أخيرا   –الوارد أوال صادر أوال     (إن توزيع المخزون بين الطريقتين       -
 .محاسبة اإلداريةمن أهم مشاكل ال) صادر أوال

الشركات التي توزع التكاليف بين الطريقتين لديها تأثير هام علـى قيمـة              -
 .الشركة ومصلحة إدارتها

التحول من استخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال إلى اسـتخدام طريقـة              -
 .الوارد أخيرا صادر أوال يتضمن أخبار سيئة

د أوال صـادر أوال يتـضمن   تأييد المقولة السائدة بأن استخدام طريقة الوار       -
 .أخبار جيدة
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 دراسة تحليلية للـسياسات والطـرق       "بعنوان  ) 1996(دراسة الحمود والمومني    
المحاسبية المتبعة في تقييم المخزون السلعي في الشركات المـساهمة العامـة الـصناعية           

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اإلفصاح عن السياسات والطـرق            ".  األردنية
، المتبعة في تقييم المخزون السلعي في الشركات المساهمة العامـة الـصناعية األردنيـة             

وكذلك التعرف على العوامل التي تدعو الشركات األردنية الستخدام طريقة معينة في تقييم         
  :وكانت نتائج الدراسة كالتالي، مخزونها السلعي

 ة لتقييم المخزون  نسبة اإلفصاح عن السياسات والطرق المحاسبية المستعمل       -
 نسبة لإلفصاح لطرق تقييم المخـزون  حيث بلغت أعلى ، السلعي غير كافية  

 .السلعي في حالة المواد الخام

 .الشركات األردنية ال تطبق طريقة الوارد أخيرا صادر أوال -
الشركات األردنية تطبق إما طريقة الـوارد أوال صـادر أوال أو طريقـة               -

 .المتوسط المرجح

تيار طرق تقييم المخـزون الـسلعي تمثلـت حـسب رأي            أهم عوامل اخ   -
 :المستجيبين في

نها تعطي صورة أقرب إلى الحقيقة عن قيمـة المخـزون           أ -
 .السلعي

 .نها تتماشى مع شركات من نفس الصناعةأ -

أن طريقة الوارد أخيرا صادر أوال معقدة جدا بالمقارنة مع           -
 .الطرق المتبناة

 تبنيهـا عنـد بدايـة       االستمرار على نفس الطريقة التي تم      -
 التشغيل

  

دراسة وتحليل العوامل المؤثرة في قرار اختيـار        " بعنوان  ) 1998(دراسة حسن   
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثـر متغيـرات البيئـة            ".  طريقة المحاسبة عن المخزون   

االقتصادية بما تتضمنه من عوامل داخلية وخارجية في اختيار الطريقة المالئمة للمحاسبة            
، وإلقاء الضوء حول أهميتها في الوضـع االقتـصادي المـصري          ،  المخزون السلعي  عن

  :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
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إن عوامل الميزة النسبية هي أكثر العوامل تأثيرا في قرار اختيار طريقـة              -
 :وهذه العوامل تتضمن، المحاسبة عن المخزون السلعي 

 .تقادم المخزون السلعي -

 .ن السلعيتقلب مستويات المخزو -

 .تغييرات األسعار -

 .تكلفة الطريقة المحاسبية -
 .طبيعة عمليات التخزين -

  .تداول المخزون السلعي -
إن عوامل نظرية الوكالة تلي في األهمية عوامل الميزة النسبية تأثيرا فـي              -

وهذه العوامل تتضمن   ، قرار اختيار طريقة المحاسبة عن المخزون السلعي      
وتجانس المصالح بين الملكيـة الخارجيـة       عوامل هيكل الملكية وتعارض     

 .والداخلية
 

 A Test of" بعنوان ) Archarmbault & Archambault) 1999دراسة 
the Firm Characteristics Hypothesis for LIFO Choice of 

Canadian Firms."    هدفت الدراسة إلى اختبار استخدام بعض الخصائص لتفـسير
ام طريقة الوارد أوال صادر أوال لتقييم المخزون السلعي بين          االختالف الملحوظ في استخد   

وقد استخدمت الخصائص التي تفـسر االختيـار بـين         . الواليات المتحدة األمريكية وكندا   
 أوال صادر أوال وطرقة الوارد أخيرا صـادر أوال فـي الواليـات     داستخدام طريقة الوار  

ـ       ة والـشركات األمريكيـة المـستخدمة    المتحدة األمريكية للمقارنة بين الـشركات الكندي
  :وأظهرت الدراسة النتائج التالية. للطريقتين
الشركات الكندية المستخدمة لطريقة التكلفة المتوسطة لديها صفات مشابهة          -

للشركات األمريكية المستخدمة لطريقة الوارد أوال صادر أوال أكثر منهـا           
  .للمستخدمة طريقة الوارد أخيرا صادر أوال

 الكندية المستخدمة طريقة الوارد أخيرا صادر أوال لديها بعـض           الشركات -
الصفات المشتركة مع الشركات األمريكية المطبقة لطريقـة الـوارد أوال           

 .صادر أوال وطريقة الوارد أخيرا صادر أوال
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من الشركات الكندية تستخدم طريقـة الـوارد أوال         % 28 – 3إن ما بين     -
 .صادر أوال

والثقافية ربما تفسر قلة عدد الشركات الكندية التـي         إن العوامل المؤسسية     -
 .تستخدم طريقة الوارد أوال صادر أوال

إن السياسة الضريبية ليست السبب في قلة استخدام طريقـة الـوارد أوال               -
 العوامل المؤثرة في اختيار سياسـة      إحدىصادر أوال في كندا ولكنها ربما       

  .تقييم المخزون السلعي
  

 Incentives for "بعنـوان  ) Reichelsten &  Baldenius )2005  دراسة
Efficient Inventory Management : The Role of Historical 

Cost."              هدفت هذه الدراسة إلى فحص إدارة المخزون السلعي من منظـور حـافزي   .
وأوضحت الدراسة أن حصول المدير على معلومات خاصة عن اإليرادات التـي يمكـن              

يمكن ، فإن قياس الدخل المتبقي المنجز على أساس التكلفة التاريخية        ، ستقبلتحقيقها في الم  
أن يحقق حوافز مثالية مع األخذ في االعتبار مجهودات اإلدارة وكذلك قـرارات اإلنتـاج             

كما خلصت الدراسة إلى أن طريقة الوارد أوال صادر أوال مفضلة عـن طريقـة     .  والبيع
كما وجدت الدراسة أن هنـاك تأييـدا        . نحياز للحوافز الوارد أخيرا صادر أوال لغرض اال     

لسياسة تقييم المخزون السلعي على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل في حاالت حـصول       
  .المدير على معلومات جديدة بعد انكماش المرحلة األولية

  

 An Analysis of Inventory" بعنـوان  ) (2006 ورفاقـه  Smithدراسـة  

Investment In South Africa."     هدفت الدراسة إلى وصف لتقييم االسـتثمار
وكذلك تحديد العوامل التـي     ، في المخزون في دولة جنوب أفريقيا خالل العقدين السابقين        

  :وكانت نتائج الدراسة كالتالي. تؤثر على االستثمار في المخزون خالل تلك الفترة
ب أفريقيا متشابه   على الرغم من أن سلوك االستثمار في المخزون في جنو          -

نـه هنـاك اخـتالف      الستثمار في الدول المتقدمـة إال أ      لحد كبير بسلوك ا   
  . جوهري
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االختالف في المبيعات يزيد االختالف في اإلنتاج وهناك عالقة سلبية بـين        -
 .االستثمار في المخزون وزيادة المبيعات

ة الحالية   معدالت الفائد  – مستوى األسعار    – اإلنتاج   –إن المبيعات الحقيقية     -
 . المبيعات المتوقعة لها تأثير على تقييم االستثمار في المخزون–

ن الدراسة ال تستطيع التنبـؤ باالتجاهـات الحـادة فـي            أعلى الرغم من     -
إال أنها قدمت مساهمة هامة لفهم سلوك االستثمار        ، االستثمار في المخزون  

 .القتصاديةمما يساهم في تحسين السياسة ا، في المخزون بجنوب أفريقيا

إن المعلومات الرئيسية عن العوامل المؤثرة في االستثمار فـي المخـزون          -
تساهم في تفسير التغيرات في مجمل الناتج المحلى وربما تساعد في إعداد            

 .  تنبؤات أكثر دقة لكل أنشطة االقتصاد
 

ــة  ــه Zarzarدراس ــوان ) 2007( ورفاق  The LIFO Inventory" بعن

Method as it Stands Today ." نه ال ينبغي إلغاء استخدام واستنتجت الدراسة أ
طريقة الوارد أوال صادر أوال وذلك ألنها تعكس بوضوح كل من أغراض ضريبة الدخل              

كما أن احتمالية تقـارب  ، )Russell 2006(وهذا يتفق مع ، واعتبارات السياسة الضريبية
)GAAP (   مبادئ المحاسبة المقبولة قبوال عاما و)IAS(  معايير المحاسبة الدولية سـوف 

نه ال يأخـذ فـي   أكما ، يؤدى إلى إلغاء استخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال غير مؤكد    
االعتبار آثار هذا اإللغاء على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجـم والتـي ال تخـضع           

  .لمبادئ المحاسبة المقبولة قبوال عاما
 على وجود حوافز لدى إدارة الـشركة   أدلة عمليةAbdel-Khalik (1985)قدم 

حتى مع وجود المزايا الـضريبية      ، لالستمرار في استخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال       
.  ن الحافز لديهم هو أسـاس الـدخل       ة الوارد أخيرا صادر أوال وذلك أل      من استخدام طريق  

 طريقة الوارد   كما وجدت العديد من الدراسات أن التفسيرات األساسية الستخدام الشركات         
أوال صادر أوال تركز على تحديد العوامل التي تعادل ميزات الـضرائب التـي تحققهـا                

  :ومن هذه العوامل، طريقة الوارد أخيرا صادر أوال
 Granof and(انخفاض تكاليف تطبيق طريقة الـوارد أوال صـادر أوال    -

Short, 1984; Hilke,1986 (    وهذه التكاليف تـشمل أيـضا التكـاليف
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 Bowen and(دارية لتجنب تصفية مخزون الوارد أخيرا صـادر أوال  اإل

Pfeiffer, 1989 (    وكذلك تكاليف ممارسة تطبيق خيـار طريقـة الـوارد
 ).Lee and Petruzzi, 1989(أخيرا صادر أوال 

-1992Abdel-Khalik, 1985; Healy et al.; Bar(تكـاليف الوكالـة    -

Yosef and Sen, 1987.( 

 ;Hughes and Schwartz, 1988; Jung, 1989(مؤشـر الحـوافز    -
Hughes et al., 1994.(  

نه في عالم مثالي ومعرفة تامة فإن استخدام طريقـة   أMangan (2000)ويرى  
الوارد أوال صادر أوال أو طريقة الوارد أخيرا صادر أوال سيؤدى إلـى نفـس النتيجـة                 

 تـساهم فـي النتـائج النهائيـة         والفرق الوحيد سيكون في الدخل والنفقات التي      . النهائية
)Dopuch and Pincus (1988), and Niehaus (1989).(  

ومما سبق بيانه في الدراسات السابقة يالحظ أن هذه الدراسات لـم تتطـرق إلـى     
وإنما تطرق بعضها إلى    ، معظم العوامل المؤثرة في اختيار طريقة تقييم المخزون السلعي        

خر اهتم بالسياسات والطرق المحاسبية المتبعـة فـي         بعض هذه العوامل بينما البعض اآل     
لذلك فإن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة بتركيزها على          .  تقييم المخزون السلعي  

باإلضافة إلـى تركيزهـا علـى    ،  عامال من العوامل المؤثرة في اختيار طريقة التقييم      29
ن طرق تقييم المخـزون الـسلعي       معرفة وتحديد العوامل المؤثرة في اختيار كل طريقة م        

كما أنها الدراسة األولى للطرق المحاسبية والعوامل المؤثرة في اختيارها على           . على حدة 
  . مستوى الوحدات االقتصادية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة

  :تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات 
  تحليل خصائص عينة الدراسة: أوال 

 ي للشركة  الشكل القانون-1
توزيع الشركات المستجيبة حسب الشكل القـانوني للـشركة   ) 1(يبين الجدول رقم    

من الشركات محل الدراسة هي شركات عادية بينما بلغت عدد شـركات   % 60وتبين أن  
كما اتضح أيـضا أن  .  من الشركات محل الدراسة   % 40 شركة وهى تمثل     44المساهمة  
تمثل شركات مساهمة   % 35.5مة بينما ما نسبته     هي شركات مساهمة عا   % 4.5ما نسبته   



  ------------"دراسة میدانیة"العوامل المؤثرة في اختیار طرق تقییم المخزون السلعي لدى الوحدات االقتصادیة الفلسطینیة 
 

  

 )A------------------------- )297-1، العدد 10، المجلد 2008م اإلنسانیة  غزة، سلسلة العلو -جامعة األزھر مجلة 

ن معظم الشركات الفلسطينية يغلب عليهـا       وهذا يعكس الواقع الفلسطيني حيث إ     ، محدودة
  .من حجم العينة% 95.5الطابع العائلي وهى تمثل ما نسبته 

  
  
  
  
  
  
  

  

  نوع النشاط -2
توزيع الشركات المستجيبة حسب نوع النشاط حيث تبين أن         ) 2(يبين الجدول رقم    

تمثـل  % 38.2والنسبة الباقيـة    ، من الشركات المستجيبة تمثل شركات تجارية     % 61.8
ي في قطاع غزة المتمثل فـي كبـر   وهذا أيضا يعكس الوضع االقتصاد، شركات صناعية 

  .حجم القطاع التجاري عن القطاع الصناعي
  

  
  
  
  
  
  

 

  طبيعة النشاط  -3
توزيع الشركات المستجيبة حسب طبيعة النشاط حيث       ) 3(يتضح من الجدول رقم     

من الشركات المستجيبة هي شركات مواد      % 24 شركة والتي تمثل ما نسبته       27تبين أن   
أما شركات المالبس والمـواد     ، غذائية وهذا يعكس الطابع االستهالكي لسكان قطاع غزة         

بينما تمثل شـركات    ، من الشركات المستجيبة  % 17.3الكهربائية فتمثل كل منها ما نسبته       
 والشركات العاملة في مجال األخشاب بلغت        . منهما لكل% 11 تقريبا   طوناوالباأللمنيوم  

  . مما يدلل على قلة االهتمام بهذا المجال% 1.8نسبتها 
  

  )1(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  الشكل القانوني للشركة

 4.5 5  مساهمة عامة

 35.5 39  ةمساهمة محدود

 60.0 66  شركة عادية

 100.0 110  المجموع

  )2(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  نوع النشاط

 38.2 42  صناعة

 61.8 68  تجارة

 100.0 110  المجموع
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   حجم الشركة من حيث عدد الموظفين-أ -4

حجم الشركات المستجيبة من حيث عدد الموظفين في كـل          ) 4(يبين الجدول رقم    
ـ 25حيث بلغت نسبة الشركات المستجيبة والتي عدد موظفيهـا أقـل مـن     ، منها  اً موظف

 وأقل من  25 المستجيبة والتي عدد موظفيها أكثر من        بينما بلغت نسب الشركات   ، 62.7%
بينما بلغت نسبة الشركات المستجيبة والتي عدد موظفيها أكثر مـن           %.  30 موظف   50
  %.7.3 موظف 50

  

  
  
  
  
  
  

  )3(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  طبيعة النشاط

 4.5 5  بالستيك

 11.8 13  ألمنيوم

 24.5 27  مواد غذائية

 17.3 19  مالبس

 17.3 19  مواد كهربائية

 1.8 2  أخشاب

 10.9 12  طوناب

 11.8 13  أخرى

 100.0 110  المجموع

  )4(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  عدد الموظفين

 62.7 69   موظف25اقل من 

 30.0 33   موظف50>  : 25من 

 6.4 7   موظف100>  : 50من 

 9. 1   موظف100أكثر من 

 100.0 110  المجموع
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   حجم الشركة من حيث رأس المال الفعلي- ب -4
حجم الشركات المستجيبة من حيث رأس المال الفعلـي         ) 5(كما يبين الجدول رقم     

وان ، من الشركات المستجيبة رأس مالها أقل من مائة ألف دينار         % 60حيث تبين أن    ، لها
، رأس مالها أكبر من مائة ألف دينار وأقل من خمسمائة ألف دينار           منها  % 24.5ما نسبته   

  %.15.4بينما بلغت نسبة الشركات المستجيبة والتي يزيد رأس مالها عن خمسمائة ألف 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتضح أن غالبية الشركات العاملة في قطاع غـزة شـركات    ) 4,5(ومن الجدولين   
من الشركات المـستجيبة    % 92.7ن  م سواء من حيث عدد الموظفين حيث إ       صغيرة الحج 

أو من حيث رأس المال بحيث بلغت نـسبة       ،  ن موظف ييقل عدد الموظفين فيها عن خمس     
  %.84.5الشركات المستجيبة ويقل رأس مالها عن خمسمائة ألف دينار 

  
  )عمر الشركة(عدد سنوات الخبرة لدى الشركة  -5

رة حيث  بتوزيع الشركات المستجيبة حسب عدد سنوات الخ      ) 6(ويبين الجدول رقم    
،  سنوات الخبرة لديها عن عـشر سـنوات  من الشركات المستجيبة تقل   % 77.3يظهر أن   

كما .   سنة 15 سنوات وأقل من     10عدد سنوات الخبرة لديها أكثر من       % 21بينما حوالي   
.  سـنة  15من الشركات المستجيبة لديها سنوات خبرة تزيد عن         % 11.8يبين الجدول أن    

طة وهذا يدلل على أن معظم الشركات العاملة في قطاع غزة قد أنشأت فـي عهـد الـسل                 
  %. 88الوطنية الفلسطينية والتي بلغت نسبتها ما يزيد عن 

  

  )5(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  رأس المال الفعلي

 60.0 66  اقل من مائة ألف دينار

 24.5 27  لفمائة أمن خمس> : من مائة ألف 

 14.5 16   مليون–ن خمسمائة ألف وواحد م

 9. 1  أكثر من مليون

 100.0 110  المجموع
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  وظيفة المستقصى منه بالشركة -6
توزيع المستجيبين حسب وظائفهم حيث يظهر أن ما نـسبته          ) 7(ل رقم   يبين الجدو 

 أعضاء مجلـس إدارة أو مـدراء مـاليون أو مـدراء           من المستجيبين كانوا إما   % 55.4
% 15.5والنسبة المتبقيـة    ، %29.1وأن نسبة المحاسبين من المستجيبين بلغت       ، نإداريو

  .لمستجيبين من وظائف أخرى
  

  
  
  
  
  
  
  
  المؤهل العلمي للمستقصى منه -7

ويظهـر أن  ، يتعلق بتوزيع المستجيبين حسب مؤهالتهم العلميـة     ) 8(الجدول رقم   
بينمـا العـدد    ، تجيبين يحملون مؤهالت ال تقل عن درجة البكالوريوس       من المس % 60.9

  .يحملون مؤهالت الدبلوم أو ما دون% 39.1المتبقي من المستجيبين والبالغ نسبته 
  
  
  

  

  )6(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  عمر الشركة

 28.2 31   سنوات5اقل من 

 39.1 43   سنوات10>  : 5من 

 20.9 23   سنة15 > 10 :من 

 11.8 13   سنة15أكثر من 

 100.0 110  المجموع

  )7(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  لمستقصى منهوظيفة ا

 14.5 16  عضو مجلس إدارة

 10.0 11  مدير مالي

 30.9 34  مدير إداري

 29.1 32  محاسب 

 15.5 17  آخر

 100.0 110  المجموع
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  عدد سنوات الخبرة للمستقصى منه -8

حيـث  ، يبين توزيع المستجيبين حسب عدد سنوات الخبرة لديهم       ) 9(الجدول رقم   
% 14.6بينما  ،  سنوات 10رة اقل من    بمن المستجيبين لديهم سنوات خ    % 53.6يظهر أن   

  . سنة خبرة15من المستحبين لديهم أكثر من 
  
  
  
  
  
  
  
  

  اختبار الفرضيات : ثانيا 
  الفرضية األولي

عي وذلـك   الوحدات االقتصادية الفلسطينية تطبق طرق مختلفة لتقييم مخزونها الـسل          "
  "لعوامل مختلفة

تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على السؤال المتمثل في القسم الثاني من قائمـة              
والذي يوضح آراء المستجيبين حـول الطـرق        ) 10(االستقصاء كما يظهره الجدول رقم      

  )8(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  المؤهل العلمي
 8.2 9  دراسات عليا

 52.7 58  بكالوريوس

 23.6 26  دبلوم

 15.5 17  ما دون

 100.0 110  جموعالم

  )9(جدول رقم 
  النسبة  التكرار   الخبرةسنوات

 22.7 25   سنوات5قل من أ

 30.9 34   سنوات10> : 5من 

 31.8 35   سنة15 – 11من 

 14.6 16   سنة15أكثر من 

 100.0 110  المجموع
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ومـن  ، التي تتبعها الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة في تقييم المخزون السلعي           
بينمـا  ، من الشركات المستجيبة تطبق طريقة التكلفة المباشرة      % 34.5ول يتضح أن    الجد

من الشركات المستجيبة تطبق طريقة الوارد أوال صادر أوال في تقييم مخزونهـا        % 33.6
من الشركات المستجيبة تطبق طريقة الوارد أخيرا       % 18.2كما يبين الجدول أن     .  السلعي

تطبق %  10.9 من الشركات المستجيبة وتمثل ما نسبته         شركة 12بينما عدد   ،صادر أوال 
من الشركات المستجيبة تتبع طرق اخرى    % 2.7وكذلك نجد أن    ، طريقة المتوسط المرجح  

وهذا يدل على أن الشركات العاملة في قطاع غـزة تطبـق            .  في تقييم مخزونها السلعي   
  . طرق مختلفة في تقييم مخزونها السلعي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

باالعتماد على السؤال المتمثل في الجزء الثالـث  وكذلك تم اختبار الفرضية األولى     
من قائمة االستقصاء والذي يبين العوامل المؤثرة اختيار طريقة تقييم المخـزون الـسلعي            

فقد تم احتساب متوسـط األوزان وانحرافهـا        .  المتبعة ودرجة الثقة الممنوحة لكل عامل     
في اختيار الطريقة المتبعـة فـي       المعياري وذلك لمعرفة األهمية النسبية للعوامل المؤثرة        

تقييم المخزون السلعي على مستوى جميع المشاركين وعلى مستوى متبعي كل طريقة من             
  ).11(الطرق المتبعة في تقييم المخزون السلعي على حدة كما يوضح ذلك الجدول رقم 

 المتبعـة   تتطبيق الطريقة من السياسا   ) "27(ومن الجدول يتضح أن العامل رقم       
حصل على أعلى متوسط لألوزان على مستوى جميع المـشاركين بغـض       " تأسيسمنذ ال 

مما يدلل على أهمية هذا العامل      ، 3.645وذلك بمتوسط قدره    ، النظر عن الطريقة المتبعة   

  )10(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  الطرق المتبعة في تقييم المخزون 

 34.5 38  طريقة التكلفة المباشرة

 33.6 37  طريقة الوارد أوال صادر أوال

 18.2 20  طريقة الوارد أخيرا صادر أوال

 10.9 12  طريقة المتوسط المرجح

 2.7 3  أخرى

 100.0 110  المجموع
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 ويمثل أقـل مـن ثلـث        1.114أما االنحراف المعياري فقد بلغ      .  لدى معظم المشاركين  
  .ول أهمية هذا العاملالمتوسط وهذا يدلل على اتفاق المشاركين ح

" الطريقة توفر الوقت والجهد عنـد التطبيـق       ) "14(يليه في األهمية العامل رقم      
 وهو أيضا أقل من ثلث المتوسط       1.132وبانحراف معياري قدره    ، 3.627بمتوسط قدره   

مما يدلل على عدم اختالف المشاركين على أهمية هذا العامل في التأثير في اختيار طريقة               
  .مخزون السلعي المتبعةتقيم ال

 تـتالءم الطريقة  ) "25( جميع المشاركين رقم     نما العامل التالي في األهمية لدى      بي
وبـانحراف  ، 3.573حصل على متوسط قدره     " مع طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة     

من المتوسط مما يدل على اتفاق المشاركين حول        % 28 وهو يمثل    1.027معياري قدره   
  .املأهمية هذا الع

بمتوسط " الطريقة مناسبة الستخدام الحاسوب   ) "24( تاله في األهمية العامل رقم      
 ويمثل أقل من نصف المتوسط ممـا        1.548بينما بلغ االنحراف المعياري     ، 3.545قدره  

  .يدلل أيضا على عدم اختالف المشاركين على أهمية هذا العامل
بمتوسط  " ر االقتصادي للشركة  الطريقة تساهم في االستقرا   ) "15(ثم العامل رقم    

  .1.202وبانحراف معياري قدره . 3.491
بينما نجد أن العوامل الخمسة التي حصلت على أدنى متوسطات هي العامل رقـم              

ويمثل أقل من ، 2.509وبمتوسط قدره " الطريقة تتماشى مع تكلفة المخزون السلعي) "6(
كبر من نصف المتوسط ممـا  أ وهو 1.445وبلغ انحرافه المعياري  ، الحد األدنى للمتوسط  

يدلل على عدم اتفاق المشاركين حول أهمية هذا العامل في التأثير في اختيار طريقة تقـيم               
  .المخزون السلعي المتبعة
الطريقة تتماشى مع كميـات المخـزون الـسلعي وعـدد       ) "1( تاله العامل رقم    

، " قيمة المخزون الـسلعي     دقيقة عن  ي صورة الطريقة تعط ) "7(فالعامل رقم   ، "األصناف
) 3(فالعامل رقم   "  مع طبيعة ونوعية المخزون السلعي     تتالءمالطريقة  ) "2(فالعامل رقم   

، 2.691بمتوسـطات قـدرها     " الطريقة تتماشى مع األهمية النسبية للمخزون السلعي      "
بينما بلغت االنحرافات المعيارية لهذه المتوسطات      .  على التوالي  2.964، 2.927، 2.891
1.457 ،1.357 ،1.304 ،1.180.  
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ويمكن تفسير هذه النتائج في أن العوامل التي حصلت على أعلى متوسطات وأدنى             
انحراف معياري هي العوامل المرتبطة بتوفير الوقت والجهد وعـدم تغييـر الـسياسات              

وكذلك العوامل المالئمـة لطبيعـة النـشاط وسـهولة     ، المتبعة والنظام المحاسبي المطبق  
سواء ( محل الدراسة    ةوقد يعود ذلك لصغر حجم الشركات الفلسطيني      .  م الحاسوب استخدا

وقد . وقلة عدد سنوات الخبرة لدى هذه الشركات      ) من حيث عدد الموظفين أو رأس المال      
يعود ذلك أيضا للطابع العائلي الذي يطغى على الشركات الفلسطينية والتي بدورها تميـل              

  .ن المزايا التي تحققها الطريقةإلي عدم التغيير واالستفادة م
بينما العوامل التي حصلت على أدنى متوسطات هي العوامل المرتبطة بـالمخزون    

وقد يعتبر هذا دليال إضافيا على صغر حجم الـشركات الفلـسطينية المـستجيبة              ، السلعي
وبالتالي صغر حجم المخزون السلعي لديها مما يفسر عـدم االهتمـام لطبيعـة ونوعيـة          

  .ون السلعي وكذلك لكميات المخزون وعدد أصنافه وقيمته وأهميته النسبيةالمخز
أما على مستوى كل طريقة على حدة من الطرق المتبعة لتقييم المخزون الـسلعي                

 قد حصل أيضا على أعلى متوسط بالنـسبة للمـشاركين الـذين    )27(نجد أن العامل رقم     
وبـانحراف  ، 3.868ون الـسلعي وقـدره      يتبعون طريقة التكلفة المباشرة في تقييم المخز      

 ويبلغ أقل من ثلث المتوسط مما يدلل على عـدم اخـتالف متبعـي    1.189معياري قدره   
و ) 15(تاله في األهمية العامـل رقـم        .  طريقة التكلفة المباشرة حول أهمية هذا العامل      

لل  على التوالي مما يـد  0.998، 1.125 وبانحراف معياري    3.632بنفس المتوسط   ) 25(
 وبأدنى  3.526بمتوسط  ) 29(تالهما العامل رقم    .  على االتفاق حول أهمية هذه العوامل     

 تقريبا ربع المتوسط    ل ويمث 0.893انجراف معياري على مستوى طريقة التكلفة المباشرة        
مما يعني أن هناك شبه إجماع من قبل متبعي طريقة التكلفة المباشرة حول أهميـة هـذا                 

وقدره ) 6(متوسط  على مستوي هذه الطريقة حصل عليه العامل رقم           بينما أدنى   . العامل
   .1.522 وبانحراف معياري قدره 2.184

قد حصل على أعلى ) 14(وبالنسبة لطريقة الوارد أوال صادر أوال فإن العامل رقم          
 ويمثل أقل من ربع المتوسط مما       0.880 وبانحراف معياري قدره     4.054متوسط وقدره   
جماع من قبل متبعي طريقة الوارد أوال صادر أوال حـول أهميـة هـذا               يدلل على شبه إ   

بمتوسـط  ) 29(، )25(، )24(تاله في األهمية العوامل رقم      .  العامل في اختيار الطريقة   
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،  على التـوالي   1.090، 0.796، 1.517 وبانحراف معياري قدره     3.757متساوي قدره   
عنى اتفاق متبعي هذه الطريقـة حـول        وهذه االنحرافات تمثل أقل من ثلث المتوسط مما ي        

 2.568وقـدره  ) 12(بينما أدنى متوسط حصل عليه العامـل رقـم   .  أهمية هذه العوامل  
  .1.191وبانحراف معياري قدره 

أما على مستوى طريقة الوارد أخيرا صادر أوال فإن أعلى متوسط حـصل عليـه       
 وهـو أدنـى انحـراف       0.745 وبلغ انحرافه المعياري     4.150وقدره  ) 18(العامل رقم   

معياري على مستوى الطريقة مما يدلل على اتفاق متبعي هذه الطريقة حول أهمية وتأثير              
 3.700بمتوسـط   ) 4(تاله في األهميـة العامـل رقـم         .  هذا العامل في اختيار الطريقة    

 3.600 بمتوسـط متـساوٍ  ) 26(و) 24(ثـم العامـل رقـم    ، 1.261وبانحراف معياري  
أما أدنى متوسط فقـد حـصل عليـه      .   على التوالي  0.883، 1.569وبانحراف معياري   

  .1.188 وانحراف معياري 2.400بمتوسط ) 6(العامل رقم 
حيـث  ) 5(وبالنسبة لمتبعي طريقة المتوسط المرجح فإن أهم عامل لـديهم رقـم             

 0.953 وبانحراف معياري أقل من ربع المتوسط    4.000حصل على أعلى متوسط وقدره      
. اتفاق متبعي هذه الطريقة حول أهمية وتأثير هذا العامل في اختيار الطريقة           مما يدل على    

 3.667 قـدره    بمتوسـط متـساوٍ   ) 19(و) 18(و) 8(و) 1(تاله في األهمية العوامل رقم      
 وتمثـل   0.888، 0.888، 0.953، 0.985وبلغت االنحرافات المعيارية علـى التـوالي        

.  متبعي الطريقة حول أهميـة هـذه العوامـل   تقريبا ربع المتوسط مما يعنى عدم اختالف  
 2.667بمتوسط متـساوي    ) 10(و) 9(و) 7(بينما أدنى متوسط حصل عليه العوامل رقم        

  . على التوالي1.670، 1.435، 1.303وبانحراف معياري 
أما متبعي طرق أخري لتقييم المخزون السلعي بخالف الطـرق األربعـة األكثـر     

حصل على أعلى متوسط سواء على مستوى هذه الطريقـة          ) 5(استخداما فإن العامل رقم     
 وبـانحراف معيـاري قـدره       5.000أو على مستوى الطرق األخرى وقد بلغ المتوسط         

 مما يدل على أن كل متبعي الطرق األخرى بخالف الطرق األربعـة المـذكورة               0.000
) 4(و) 3(و) 2(ثم يتلوه في األهمية العوامل رقم       .  متفقون حول أهمية وتأثير هذا العامل     

 1.155 أيـضا     وبانحراف معياري متساوٍ   3.667 بمتوسط متساوٍ ) 23(و) 22(و) 21(و
أما .  يمثل أقل من ثلث المتوسط مما يدلل على اتفاق المشاركين حول أهمية هذه العوامل             
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 وبـانحراف   0.667بنفس المتوسـط    ) 7(و) 1(أدنى متوسط فقد حصل عليه العامل رقم        
 مما يدل على شدة التشتت واالختالف حول هـذا        1.155متوسط قدره   معياري أكبر من ال   

  . العامل
يتـضح  ) 11(والجدول رقـم  ) 10(ومن خالل النتائج التي تظهر في الجدول رقم        

 بان الوحدات االقتصادية الفلسطينية تطبق طرق مختلفة في تقيـيم           صحة الفرضية األولى  
  .مخزونها السلعي وذلك ألهداف وغايات مختلفة

  
  الثانيةالفرضية 

للعوامل المؤثرة في اختيار الطريقـة   0.05 ال يوجد تأثير معنوي عند مستوى معنوية "
المتبعة في تقييم المخزون السلعي مجتمعة على كل من الطـرق المتبعـة فـي تقيـيم           

  "المخزون السلعي
الختبـار معنويـة    ) ANOVA(استخدم تحليل التباين    الختبار صحة الفرضية تم     

العوامل المؤثرة في اختيار الطريقة المتبعة في تقييم المخزون مجتمعة على كل مـن  تأثير  
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كذلك تم  ، )12(الجدول رقم   كما هو موضح في     ،الطرق المتبعة في تقييم المخزون السلعي     
الختبار معنوية تأثير كـل عامـل مـن هـذه           ) Regressions(تحليل االنحدار   استخدام  

  ).13( في الجدول رقم  المتبعة كما هو موضحالعوامل على كل طريقة من الطرق
  

  )12(جدول رقم 
  Sig. F F  طرق تقييم المخزون السلعي

 1.421 0.112  طريقة التكلفة المباشرة

 1.079 0.384  طريقة الوارد أوال صادر أوال

 2.745 0.000  طريقة الوارد أخيرا صادر أوال

 2.203 0.003  طريقة المتوسط المرجح

 2.406 0.001  طرق أخرى
  

يتبين أنه ال يوجد تأثير معنوي للعوامل المؤثرة في اختيـار    ) 12(من الجدول رقم    
 Fحيث بلغت قيمـة     ، طريقة تقييم المخزون السلعي مجتمعة على طريقة التكلفة المباشرة        

 وهى أكبر مـن مـستوى المعنويـة    Sig. F =  0.112 بينما قيمة 1.421 =المحسوبة 
الذي يوضح تفصيليا مدى تأثير كل عامل مـن العوامـل           ) 13 (ومن الجدول رقم  . 0.05

لهما تأثير معنوي طردي    ) 18(و) 7(على طريقة التكلفة المباشرة يتضح أن العوامل رقم         
فلها تـأثير معنـوي     ) 28(و) 23(و) 11(أما العوامل رقم    ، على طريقة التكلفة المباشرة   

بينمـا بـاقي   . 0.05 المعنوية  أقل من مستوى Siq. Tحيث بلغت، عكسي على الطريقة
  .العوامل ال تأثير معنوي لها علي طريقة التكلفة المباشرة

كذلك ال يوجد تأثير معنوي للعوامل المؤثرة في اختيار طريقـة تقيـيم المخـزون      
=  المحـسوبة    Fالسلعي مجتمعة على طريقة الوارد أوال صادر أوال حيث بلغـت قـيم              

وهـى اكبـر مـن    ) 12(يوضح ذلك الجدول رقم  كما Sig. F = 0.384 وقيمة 1.079
يتضح أن كل العوامل باستثناء العامـل      ) 13(وتفصيليا من الجدول رقم     ، مستوى المعنوية 

ال تأثير معنوي   " قلة تكلفة احتساب وتسجيل الطريقة مقارنة بالطرق األخرى       ) "12(رقم  
 على حدة أكبر من  لكل عاملSig. Tحيث بلغت ، لها على طريقة الوارد أوال صادر أوال

  .مستوى المعنوية
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ويمكن تفسير عدم التأثير المعنوي للعوامل المؤثرة فـي اختيـار طريقـة تقيـيم               
% 68.1المخزون السلعي على طريقتي التكلفة المباشرة والوارد أوال صادر أوال رغم أن             

ـ ، من الوحدات االقتصادية الفلسطينية التي شملتها العينة تطبق هاتين الطـريقتين           صغر ب
وعـدم االهتمـام   ، حجم معظم الوحدات االقتصادية الفلسطينية وغلبة الطابع العائلي عليها       

بالمزايا التي يمكن أن تحققها الطرق األخرى واالكتفاء بمزايا السهولة في التطبيق وتوفير             
  .  المتبعة منذ التأسيستالوقت والجهد وتمشيا مع السياسا

 فإن العوامل المؤثرة في اختيار طريقة تقيـيم         أما طريقة الوارد أخيرا صادر أوال     
 2.745=  المحسوبة Fحيث بلغت قيمة  ، المخزون السلعي مجتمعة لها تأثير معنوي عليها      

وتفصيليا من الجدول رقم %.  5 وهي أقل من مستوى المعنوية Sig. F = 0.000وقيمة 
قة الوارد أخيرا صـادر  نجد أن العوامل التي لها عالقة ذات داللة إحصائية مع طري    ) 13(

حيث العوامل رقـم  ) 28، 26، 23، 22، 18، 14، 11، 7، 5، 1(أوال هي العوامل رقم  
) 7(لها تأثير معنوي طردي أما العوامـل رقـم       ) 28(و) 23(و) 14(و) 11(و) 5(و) 1(
أما باقي العوامل فال تأثير معنوي لهـا        ، فلها تأثير معنوي عكسي   ) 26(و) 22(و) 18(و

 لكل عامل على حدة أكبر مـن  Sig. T الوارد أخيرا صادر أوال حيث بلغت على طريقة
  .مستوى المعنوية

كذلك يوجد تأثير معنوي للعوامل المؤثرة في اختيار طريقة تقييم المخزون السلعي            
 وقيمـة   2.203=  المحـسوبة    Fمجتمعة على طريقة المتوسط المرجح حيث بلغت قيمة         

Sig. F = 0.003 ،فإن العوامل التي لهـا عالقـة ذات   ) 13(لجدول رقم وتفصيليا من ا
له تأثير ) 14(حيث أن العامل رقم  ) 19، 14، 12، 5، 1(داللة إحصائية مع الطريقة هي      
أمـا  .  فلها تأثير معنوي عكسي  ) 19(و) 12(و) 5(و) 1(معنوي طردي أما العوامل رقم      

 لكل Sig. Tجح حيث بلغت  فال تأثير معنوي لها على طريقة المتوسط المرلباقي العوام
  .عامل على حدة أكبر من مستوى المعنوية

أن هناك تأثير معنوي للعوامل المؤثرة في اختيـار         ) 12(كما يوضح الجدول رقم     
طريقة تقييم المخزون السلعي مجتمعة على الطـرق األخـرى التـي تتبعهـا الوحـدات              

 المحـسوبة  Fحيث قيمة ، خدامااالقتصادية الفلسطينية بخالف الطرق السابقة و األكثر است      
لكل عامل على حدة ) 13(وتفصيليا من الجدول رقم ، Sig. F = 0.001 وقيمة 2.406= 
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هي العوامل التي لها عالقة ذات داللة إحـصائية  ) 27، 21، 15، 8(نجد أن العوامل رقم  
ـ  ) 21(حيث لها تأثير معنوي طردي باستثناء العامل رقم      ، مع الطريقة  وي فله تـأثير معن

 فال تأثير معنوي لها على الطرق األخرى المتبعة فـي تقيـيم             لأما باقي العوام  .  عكسي
 لكل عامل على حـدة أكبـر   Sig. Tالمخزون بخالف الطرق األربعة السابقة حيث بلغت 

  .من مستوى المعنوية
ومن ذلك يمكن استنتاج صحة الفرضية الثانية على مستوى العوامل المؤثرة فـي             

ن السلعي مجتمعة بالنسبة لكل من طريقة التكلفة المباشرة وطريقـة الـوارد             تقييم المخزو 
 لكل من طريقة الوارد أخير صـادر أوال         ةوعدم صحة الفرضية بالنسب   ، أوال صادر أوال  

أما على مستوى كل عامل على حدة وكـل         .  وطريقة المتوسط المرجح والطرق األخرى    
لتي لها تأثير معنـوي سـواء طـردي أو          طريقة على حدة نجد أن لكل طريقة العوامل ا        

  .عكسي عليها وكذلك العوامل التي ال تأثير معنوي لها على هذه الطريقة
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  الفرضية الثالثة
  للمتغيرات التنظيمية مجتمعة علـى       0.05ال يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة         "

لعي فـي الوحـدات     العوامل المؤثرة في اختيار الطريقة المتبعة في تقييم المخزون الس         
  "االقتصادية الفلسطينية 

 الختبار معنوية تـأثير     ANOVAالختبار صحة الفرضية تم إجراء تحليل التباين           
المتغيرات التنظيمية مجتمعة على كل عامل من العوامل المؤثرة في اختيار الطريقة كمـا              

 الختبار  Regressionوكذلك تم إجراء تحليل االنحدار      ) 14(هو موضح في الجدول رقم      
معنوية تأثير كل متغير من المتغيرات التنظيمية على حدة بكل عامل من العوامل المؤثرة              

  ).15(في اختيار الطريقة كما هو موضح في الجدول رقم 
يستدل على أن المتغيرات التنظيمية مجتمعة لهـا تـأثير          ) 14(ومن الجدول رقم    

 Fحيـث يظهـر الجـدول قـيم     ، ريقةمعنوي على معظم العوامل المؤثرة في اختيار الط   
باسـتثناء  % 5 والتي غالبيتها أقل من مـستوى المعنويـة   Siq. Fالمحسوبة وكذلك قيم 

 لكل منهـا علـى   Siq. Fحيث بلغت قيم ) 27(و) 22(و) 21(و) 12(و) 6(العوامل رقم 
 وهى أكبر من مستوى المعنوية ممـا   0.358، 0.113، 0.880، 0.094، 0.094التوالي  
نه ال يوجد تأثير معنوي للمتغيرات التنظيمية مجتمعة على كل عامل من هـذه           أى  يدلل عل 

نجد انه ال تأثير معنـوي لكـل متغيـر          ) 15(كذلك من الجدول رقم     .  العوامل على حدة  
)  27(و) 22(و) 21(و) 12(و) 6(تنظيمي على حدة على كل عامل من العوامـل رقـم            

ومتغيـري  ) 12(و) 6( معنوي على العامل رقـم  باستثناء متغير نوع النشاط فإن له تأثير     
  .فقط) 6(عمر الشركة وخبرة المستقصى منه لهما تأثير معنوي على العامل رقم 

أن المتغيرات التنظيمية مجتمعة لها تأثير واضـح        ) 14(ويالحظ من الجدول رقم     
، 6.571 المحـسوبة    Fحيث بلغـت قـيم      ) 7(و) 18(و) 16(و) 17(على العوامل رقم    

نجد أن هذه العوامل تتأثر   ) 15(ومن الجدول رقم    ،  على التوالي  4.162، 4.808، 6.314
وظيفـة  ، عمر الشركة ، رأس المال (بشكل واضح بمعظم العوامل التنظيمية كل على حدة         

ويمكن تفسير ذلك بـأن  ).  وخبرة المستقصى منه  ، مؤهل المستقصى منه  ، المستقصى منه 
طريقة التقييم ال يدركها إال ذوو االختصاص والخبرة        أهمية ودور هذه العوامل في اختيار       
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 والموازنات والقوائم المالية مما يجعل للمتغيرات التنظيمية        ففهي عوامل مرتبطة بالتكالي   
  .المذكورة دورا في االهتمام بهذه العوامل

يتضح مدى معنوية تأثير كـل متغيـر مـن المتغيـرات            ) 15(ومن الجدول رقم       
، وامل المؤثرة في اختيار طريقة تقييم المخزون السلعي كل علـى حـدة    التنظيمية على الع  

عكسيا ورقم ) 8(ونجد أن متغير نوع الشركة له تأثير معنوي على أربعة عوامل فقط رقم         
بينمـا ال تـأثير   ، %5 أقل من مستوى المعنوية Siq. Tحيث بلغت ) 29(و) 15(و) 14(

  .لهذا المتغير على باقي العوامل
) 6(و) 5(متغير نوع النشاط فنجد أن له تأثير معنوي على العوامل رقم            وبالنسبة ل 

أما متغيـر   . وال تأثير معنوي لهذا المتغير على باقي العوامل       ، )12(و) 11(و) 9(و) 8(و
 فقط على أربعة عوامل من تسعة وعشرون عامال         اً معنوي اًطبيعة النشاط فنجد أن له تأثير     

أما باقي العوامل فال تأثير لمتغير      ، )24(و) 16(و) 15(و) 5(وهى رقم   ، شملها االستبيان 
  %.5 لكل منها أكبر من مستوى المعنوية Siq. Tطبيعة النشاط عليها حيث بلغت قيمة 

ولقد تم تحديد مدى معنوية تأثير حجم الشركة على العوامل المؤثرة فـي اختيـار               
هذين المتغيرين لهمـا    جد أن   وو، الطريقة من خالل متغيري عدد الموظفين ورأس المال       

ير عدد المـوظفين لـه      فنجد أن متغ  ،  على خمسة عوامل فقط ولكنها مختلفة      تأثير معنوي 
 علـى   وطردي) 26(و) 25(و) 24(و) 17(و) 1( على العوامل رقم     تأثير معنوي عكسي  

) 3( على العوامل رقـم   معنوي عكسي  بينما متغير رأس المال فله تأثير     ) 15(العامل رقم   
أما العوامل األخرى فال تأثير معنوي عند مستوى الداللـة     ، )19(و) 18(و) 17(و) 16(و
  .  لمتغيري عدد الموظفين ورأس المال عليها% 5

        علـى أغلبيـة العوامـل      اً طردي اً معنوي اًاما متغير عمر الشركة فنجد أن له تأثير       
) 6(و) 3(قم  أقل من مستوى المعنوية وهى رSiq. Tحيث بلغت قيم ) سبعة عشر عامال(
) 26(و) 24(و) 20(و) 18(و) 17(و) 16(و) 15(و) 14(و) 11(و) 10(و) 9(و) 7(و
.  أما العوامل االخرى فال تأثير معنوي لمتغير عمر الشركة عليها         ، )29(و) 28(و) 26(و

وهذا يدلل على أهمية متغير عمر الشركة في تحديد الطريقة المتبعة في تقييم المخـزون                
  .السلعي



   ------------ ------------------------------------------------------ --- --------------------------------------------------------- جبر إبراھیم الداعور
 

)  

 A-1، العدد 10، المجلد 2008م اإلنسانیة  غزة، سلسلة العلو -مجلة جامعة األزھر --- -----------------------)312(

 على العامل   اً طردي اً معنوي اًتأثير له   أنة لمتغير وظيفة المستقصى منه نجد       وبالنسب
ر على  وبينما ال تأثير لهذا المتغي    ، )25(و) 17(و) 16(وعكسيا على العوامل رقم   ) 7(رقم  

 معنويـا   تـأثيرا  مؤهل وخبرة المستقصى منه نجد أن لهمـا          وأما متغيرا .  باقي العوامل 
 ن متغير المؤهل له تأثير    حيث إ ، ن العوامل ولكنها مختلفة   م عشر عامال    عكسيا على اثني  

، )17(، )13(، )11(، )10(، )9(، )7(، )4(، )3(، )2(، )1( على العوامل رقـم      معنوي
، )14(، )7(، )6( على العوامل رقـم       معنوي بينما متغير الخبرة فله تأثير    ، )26(، )18(
ونجد أنهما مـشتركان    ).  29 (،)28(، )26(، )25(، )23(، )20(، )18(، )17(، )16(

والعوامل االخرى ال تأثير معنوي للمتغيـرين    ، )26(، )18(، )17(، )7(في العوامل رقم    
  .عليها

ويمكن ترتيب أهمية المتغيرات التنظيمية فى اختيار طريقة تقييم المخزون السلعي           
أهـم هـذه   فنجد أن متغير عمر الـشركة  ، من حيث عدد العوامل التي تؤثر معنويا عليها 

 متغيري المؤهل والخبرة    األهمية يليه في     عامالً 17المتغيرات حيث له تأثير معنوي على       
ثم متغيـري نـوع     .   عامالً 12حيث لكل منهما تأثيرا معنويا على       ، لدى المستقصى منه  

 رأس متغير   األهميةيليهما في   .   عوامل 6 على    وعدد الموظفين ولكل منهما تأثير     النشاط
،  المتغيـرات نـوع الـشركة      األخيرةوفي المرتبة   ،  عوامل 5ثير معنوي على    المال له تأ  

  . عوامل4ووظيفة المستقصى منه ولكل منها ، طبيعة النشاط
 24(ومن ذلك يمكن استنتاج عدم صحة الفرضية الثالثة بالنسبة لغالبيـة العوامـل      

وصـحة  ، واملحيث يوجد تأثير معنوي للمتغيرات التنظيمية مجتمعة على هذه الع         ) عامل
حيث ال يوجد تأثير معنوي للمتغيـرات التنظيميـة         )  عوامل 5(الفرضية لبعض العوامل    
أما بالنسبة لكل متغير من المتغيرات التنظيمية على حدة فنجد         .  مجتمعة على هذه العوامل   

أن لكل متغير العوامل التي له تأثير معنوي عليها والعوامل التي ال تأثير معنـوي لهـذا                 
  .ر عليهاالمتغي
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  )14(جدول رقم   
  العوامل المؤثرة في اختيار طريقة تقييم المخزون السلعي  الرقم المتغيرات التنظيمية

Sig. F F  
 3.210 0.002  يقة تتماشى مع كميات المخزون السلعي وعدد األصنافالطر 1

 2.007 0.046   الطريقة تتالئم مع طبيعة ونوعية المخزون السلعي 2

 3.377 0.001   الطريقة تتماشى مع األهمية النسبية للمخزون السلعي 3

 2.566 0.011   الطريقة تتناسب مع معدل دوران المخزون السلعي 4

 2.556 0.011   الطريقة تتالئم مع طرق التخزين السليمة 5

 1.722  0.094   الطريقة تتماشى مع تكلفة المخزون السلعي 6

 4.162 0.000  قيقة عن قيمة المخزون السلعي الطريقة تعطي صورة د  7

 2.419 0.016   الطريقة تحقق التوافق بين تدفق التكلفة و التدفق المادي للبضاعة 8

 2.982 0.003  الطريقة مقبولة لغايات ضريبة الدخل 9

 2.308 0.021   الطريقة مقبولة لغايات التدقيق الداخلي  10

 2.875 0.005   الخارجيالطريقة مقبولة لغايات التدقيق 11

  1.719 0.094  قلة تكلفة احتساب وتسجيل الطريقة مقارنة بالطرق األخرى 12
 2.247 0.025  الطريقة تتالءم مع النظام المحاسبي المطبق  13

 2.517 0.012  الطريقة توفر الوقت و الجهد عند التطبيق 14

 3.526 0.001  الطريقة تساهم في االستقرار االقتصادي للمنشأة  15

 6.314 0.000  الطريقة تمكن المنشأة من الموازنة بين التشغيل والتمويل و االستثمار  16

 6.571 0.000  الطريقة تمكن اإلدارة من إجراء المقارنات الفعالة بين نتائج الفترات المختلفة 17

 4.808 0.000  الطريقة تحقق المقابلة السليمة بين اإليرادات والتكاليف عند قياس الربح 18

 2.025 0.044  الطريقة المستخدمة تظهر اختالف في تكاليف اإلنتاج بين عملية وأخرى 19

 3.016 0.003  الطريقة مالئمة لفترات تقلبات األسعار 20

 0.488 0.880  توفر الطريقة مؤشرات مالية تعمل على ترشيد قرارات اإلدارة 21

 1.643 0.113  على ترشيد قرارات اإلدارةتوفر الطريقة مؤشرات غير مالية تعمل  22

 3.128 0.002  الطريقة تسهل إجراءات الرقابة الداخلية 23

 2.867 0.005  )للتحليل الكمي للبضاعة بالمخازن(الطريقة مناسبة الستخدام الحاسوب  24

 3.571 0.001  الطريقة تتالءم مع طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة 25

ة يتماشى مع الشركات المناظرة في النشاط مما يسهل إجراء استعمال الطريق 26
  المقارنات

0.001 3.328 

 1.117 0.358  تطبيق الطريقة من السياسات المتبعة منذ التأسيس 27

 2.331 0.020  الطريقة المطبقة تعمل على وفورات في التكاليف الالزمة عند استخدامها 28

 3.576 0.001   بالطرق األخرى مما يقلل وقوع األخطاء سهولة حساب وتطبيق الطريقة مقارنة 29
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  االستنتاجات والتوصيات
  االستنتاجات: أوال 

بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليـل لبيانـات الدراسـة واختبـار        
  : لفرضياتها فانه يمكن الخروج باالستنتاجات التالية

ات االقتصادية الفلسطينية يغلب عليها الطابع العائلي وهـي تمثـل           معظم الوحد  -1
وبالتالي فإنها صغيرة الحجم سواء مـن حيـث عـدد       ، من حجم العينة  % 95.5

أو ، اً موظف 50قل من   أمنها عدد موظفيها    % 92.7العاملين والتي بلغ ما نسبته      
ـ      % 84.5ن ما نسبته    من حيث رأس المال فإ     سمائة منها رأس مالها أقل من خم

 .ألف دينار

الوحدات االقتصادية الفلسطينية في معظمها تطبق طريقـة التكلفـة المباشـرة             -2
تطبق طريقـة الـوارد   % 18.2بينما ما نسبته ، وطريقة الوارد أوال صادر أوال    

أمـا الطـرق    . تطبق طريقة المتوسط المـرجح    % 10.9و  ، أخيرا صادر أوال  
  .فقط% 2.7األخرى فمطبقة بنسبة ضئيلة 

 من العوامل لها أهمية نسبية عالية في اختيار طريقة المخـزون الـسلعي              كثير -3
تطبيق الطريقة من السياسات المتبعـة منـذ        ) "27(وأهمها العامل رقم    ، المتبعة

وكذلك العوامل التـي    ، 3.646حيث حصل على أعلى متوسط وقدره       " التأسيس
 .تهتم بتوفير الوقت والجهد والمالئمة لطبيعة النشاط

وبالتـالي  ، م الوحدات االقتصادية الفلسطينية العاملة في قطـاع غـزة   صغر حج  -4
صغر حجم المخزون السلعي مما يفسر عـدم اهتمـام المـستجيبين بالعوامـل              

حيث حصل العامـل رقـم   ، المرتبطة بطبيعة ونوعية وكميات المخزون السلعي     
 على أدنـى  " الطريقة تتماشى مع كميات المخزون السلعي وعدد األصناف       ) "1(

 .متوسط وبالتالي أدنى أهمية

 تقييم المخزون الـسلعي  ةال يوجد تأثير معنوي للعوامل المؤثرة في اختيار طريق   -5
مجتمعة على كل من طريقة التكلفة المباشرة وطريقة الـوارد أوال صـادر أوال           

كما يوجد تأثير %.  5 لكل منهما اكبر من مستوى المعنوية Siq. Fحيث بلغت 
ل مجتمعة على طريقة الوارد أخيرا صـادر أوال وطريقـة           معنوي لهذه العوام  
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كما وجد أن لكل طريقة من الطرق المتبعة        ، المتوسط المرجح والطرق األخرى   
في تقييم المخزون السلعي العوامل التي لها تأثير معنوي عليها وكذلك العوامـل             

 . التي ال تأثير معنوي لها على الطريقة

) 24(لتنظيمية مجتمعة علـى معظـم العوامـل         يوجد تأثير معنوي للمتغيرات ا     -6
المؤهل والخبرة لـدى    ، المؤثرة في اختيار الطريقة وأهمها متغير عمر الشركة       
كما وجد أن لكل متغير     .  المستقصى منه ثم متغير نوع النشاط وعدد الموظفين       

من المتغيرات التنظيمية على حدة العوامل التي له تأثير معنوي عليها والعوامل            
  . ال تأثير معنوي لهذا المتغير عليهاالتي

  التوصيات: ثانيا 
  :بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يقترح الباحث بعض التوصيات

محاولة الوحدات االقتصادية الفلسطينية تحليل ودراسة الطرق المحاسبية المتبعة          §
تحقق  التي ت  لديها في تقييم المخزون السلعي للحصول وذلك لالستفادة من المزايا         

  .تباعهامن ا
محاولة الجهات المعنية من أكاديميين ومهنيين وجمعية المحاسبين والمـراجعين           §

الفلسطينية ووزارة االقتصاد الوطني لعقد المؤتمرات والندوات لتوضيح أهميـة          
ودور شركات المساهمة العامة في تنمية االقتصاد الوطني والعمل على زيـادة            

لكي نـتخلص مـن الطـابع العـائلي للـشركات      ، كاتعدد هذا النوع من الشر 
 .الموجودة في قطاع غزة وبالتالي من صغر حجم هذه الشركات

محاولة االستفادة من نتائج هذه الدراسة و جعلها مقدمة لدراسات مستقبلية أخرى             §
تبحث في نفس الموضوع وبشكل أكثر تفصيال من حيث عدد الطرق المتبعة في             

باإلضافة ، و عدد العوامل المؤثرة في اختيار هذه الطرق       تقييم المخزون السلعي    
إلى دراسة إمكانية تقسيم العوامل إلى مجموعات ومعرفـة مـدى تـأثير كـل               

كما يمكن تطبيق الدراسة علـى الوحـدات        .  مجموعة منها على الطرق المتبعة    
  .االقتصادية العاملة في الضفة الغربية ومقارنة النتائج
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  قائمة استقصاء 
      /السادة شركة 

  ،،تحية طيبة وبعد     
ـ " يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان       المخـزون   تقيـيم  رقالعوامل المؤثرة في اختيار ط

و نظرا لخبرتكم العملية فلقد وقـع االختيـار   ، " في الوحدات االقتصادية الفلسطينية  السلعي
لذلك يسرنا مساهمتكم   ، على شركتكم لتكون ضمن أهم الشركات العاملة في دولة فلسطين         

في هذه الدراسة من خالل اإلجابة على فقرات قائمة االستقصاء و إعادتـه للباحـث فـي         
حتى يتسنى تحليل هذه اإلجابات و التي تمثل في رأى الباحث أحـد             ، كنةأقرب فرصة مم  

مع العلم بأن جميع البيانـات  ، و ما يسفر عنه من نتائج     ، الدعامات األساسية إلثراء البحث   
سوف تحظى بالسرية التامة ويتم اإلفصاح عن البيانات المستقاة من قائمة االستقصاء فـي           

  .ائم باإلجابة عليهاشكل إجمالي ال تكشف عن اسم الق
  .رائكمآم اإلجابة التي ترون أنها تناسب  أما)X(برجاء وضع عالمة   

  مع جزيل الشكر لحسن تعاونكم
  الباحث

  جبر ابراهيم الداعور. د
  استاذ المحاسبة والمراجعة المساعد
   كلية االقتصاد والعلوم االدارية

   غزة-جامعة االزهر
  

  معلومات عامة: الجزء األول
   الشركة نوع-1
   شركة عادية□   مساهمة محدودة□     مساهمة عامة□
  
   نوع النشاط الرئيسي الذي تمارسه الشركة-2
   تجارة□ صناعة         □
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   النشاط  طبيعة-3
 □ أخشاب □ مواد كهر بائية □ مالبس □  مواد غذائية □  ألمنيوم  □بالستيك   □

   ى أخر□  باطون
  
   موقع الشركة-4
  )قطاع غزة( المحافظات الجنوبية □    )   الضفة الغربية( الشمالية  المحافظات□
  
   حجم الشركة-5

  عدد الموظفين بالشركة
 موظف  100 اقل من – 50 □ موظف  50 اقل من -25 □موظف   25 أقل من □ 
   موظف100أكثر من □

  رأس المال الفعلي
قل من أ- ئة ألف خمسما□اقل من خمسمائة ألف- مائة ألف□ أقل من مائة ألف دينار□

  أكثر من مليون دينار□مليون
  
  )عمر الشركة( عدد سنوات الخبرة لدى الشركة -6
أكثر  □ سنة  15 قل من أ  -10 □ سنوات  10  اقل من – 5 □   سنوات5قل من أ □

   سنة15من 
  
   وظيفة المستقصى منه بالشركة-7
   آخر□      محاسب  □     مدير إداري□   مدير مالي   □  عضو مجلس إدارة  □
  
   المؤهل العلمي للمستقصى منه-8
     ما دون□    دبلوم      □               بكالوريوس□    دراسات عليا  □
   عدد سنوات الخبرة للمستقصى منه-9
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 أكثر □  سنة   15  اقل من- 10  □ سنوات    10  اقل من-5 □   سنوات5 اقل من □
   سنة15من 

  
  :الجزء الثاني

  دى شركتكم في تقييم المخزون السلعيالطريقة المتبعة ل
    طريقة التكلفة المباشرة    -1   □
 )FIFO(  طريقة الوارد أوال صادر أوال -2   □

 )LIFO(  طريقة الوارد أخيرا صادر أوال -3   □

    طريقة المتوسط المرجح-4  □
) برجاء ذكرها إن وجدت(  أخرى  -5   □

.............................................................. 

  :الجزء الثالث
  العوامل المؤثرة في اختيار طريقة تقييم المخزون السلعي

 من 2والرقم ، %20  – 1 درجة ثقة من1يمثل الرقم صفر عدم ثقة بالعامل بينما الرقم (
    )%100 -%81  من 5الرقم ، ...... ، 40%- 21%

   العوامل المرتبطة بالمخزون السلعي-أ  ة الثقة بالعاملدرج
0 1 2 3 4 5 

 الطريقة تتماشى مع كميات المخزون السلعي -1
  وعدد األصناف

            

 مع طبيعة ونوعية المخزون تتالءم الطريقة - 2
  السلعي

            

 الطريقة تتماشى مع األهمية النسبية للمخزون - 3
  السلعي

            

 الطريقة تتناسب مع معدل دوران المخزون - 4
  يالسلع

            

               الطريقة تتالئم مع طرق التخزين السليمة- 5
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               الطريقة تتماشى مع تكلفة المخزون السلعي- 6
 الطريقة تعطي صورة دقيقة عن قيمة المخزون - 7

  السلعي
            

 الطريقة تحقق التوافق بين تدفق التكلفة و التدفق – 8
  للمخزون/ المادي للبضاعة 

            

              يقة مقبولة لغايات ضريبة الدخل الطر-9
               الطريقة مقبولة لغايات التدقيق الداخلي - 10
               الطريقة مقبولة لغايات التدقيق الخارجي-11
 قلة تكلفة احتساب وتسجيل الطريقة مقارنة -12

  بالطرق األخرى
            

               الطريقة تتالءم مع النظام المحاسبي المطبق -13
               الطريقة توفر الوقت و الجهد عند التطبيق-14
               الطريقة تساهم في االستقرار االقتصادي للمنشأة -15
 الطريقة تمكن المنشأة من الموازنة بين التشغيل -16

  والتمويل و االستثمار 
            

 الطريقة تمكن اإلدارة من إجراء المقارنات -17
  ختلفةالفعالة بين نتائج الفترات الم

            

 الطريقة تحقق المقابلة السليمة بين اإليرادات -18
  والتكاليف عند قياس الربح

            

 الطريقة المستخدمة تظهر اختالف في تكاليف -19
  اإلنتاج بين عملية وأخرى

            

               الطريقة مالئمة لفترات تقلبات األسعار-20
رشيد  توفر الطريقة مؤشرات مالية تعمل على ت-21

  قرارات اإلدارة
            

 توفر الطريقة مؤشرات غير مالية تعمل على -22
  ترشيد قرارات اإلدارة
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               الطريقة تسهل إجراءات الرقابة الداخلية-23
للتحليل ( الطريقة مناسبة الستخدام الحاسوب -24

  )الكمي للبضاعة بالمخازن
            

ط الذي تمارسه  الطريقة تتالءم مع طبيعة النشا-25
  الشركة

            

 استعمال الطريقة يتماشى مع الشركات المناظرة -26
  في النشاط مما يسهل إجراء المقارنات

            

 تطبيق الطريقة من السياسات المتبعة منذ -27
  التأسيس

            

 الطريقة المطبقة تعمل على وفورات في -28
  التكاليف الالزمة عند استخدامها

            

هولة حساب وتطبيق الطريقة مقارنة بالطرق  س-29
  األخرى مما يقلل وقوع األخطاء 

            

  
  مع وافر شكري وتقديري لتعاونكم

  
  
  


