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 تقدير شكر و  

مِن الرَِّحيمِ ب ِم اهلِل الرَّح  َت َعَميَّ َوَعَمى ))  س  ُكَر ِنع َمَتَك الَِّتي َأن َعم  ِني َأن  َأش  زِع  َمَل َصـاِلحًا َربِّ َأو  َواِلَديَّ َوَأن  َأع 
ِمِمينَ  نِّي ِمَن ال ُمس  يَِّتي ِإنِّي ُتب ُت ِإَلي َك َواِ  ِمح  ِلي ِفي ُذرِّ َضاُه َوَأص   ((  َتر 

 (. 51) اْلحقاف:                                                                             

عمم بالقمم، عمم اإلنسان ما لم يعمم، الميم انفعنا بما عممتنا، وعممنا ماا الحمد هلل رب العالمين، الذي 

عممًا، وىب لنا من لدنك رحماة، إناك أنات الوىااب، والصاالة والساالم عماي نبيناا محماد  اينفعنا، وزدن

 أشرف المرسمين، وعمي الو وصحبو أجمعين، ومن سار عمي ىداه إلي يوم الدين، أما بعد:

اهلل عميو وسمم " من قال جزاكم اهلل خيرًا، فقد أبمغ في الثناء" وقولو صـمي اهلل عميـو يقول الرسول صمي 
 اهلل من ل يشكر الناس ". روسمم " ل يشك

لذا يقتضي الواجب إن أذكر فضال مان شاجعني وسااعدني عماي إتماام ىاذه الدراساة، وال ينكار فضال 

 الفضالء إال من ران عمي قمبو، وساء منبتًا.

ن كان من الواجب أن يذكر أىل الفضل بفضميم، وأن يخص بعضيم بالذكر، فاني أتقدم بخالص  وا 

، الاذي فارس محمـود أبـو معمـر ..د أ/ شكري وعظيم تقديري وامتناني إلي أستاذي الفاضل الدكتور

أسعدني بإشرافو عمي ىذه الدراساة، فقاد رافقناي فاي ىاذه الرحماة التعميمياة، ومنحناي الكقيار مان وقتاو، 

وجااد عمااي بإرشاااداتو السااديدة، وتوجيياتاو المفياادة، ومنحنااي ماان عممااو ماا يعجااز مقمااي عاان مكافئتااو، 

 فجازاه اهلل عني خير الجزاء. 

 المناقشة لتكرميما عمي بمناقشة رسالتي كما وأتقدم بالشكر واالمتنان إلي عضوي لجنة 

 واهلل من وراء القصد, 



 ج 

 ممخص الدراسة

فاي اتحااد المقااولين فاي قطااع  المفعماةتيدف الدراسة إلي التعرف عمى واقا  التخطايط الماالي فاي الشاركات 
اءتياا غزة من خالل التعرف عمى الييكل التمويمي لمشركات ومدى كفاءتياا فاي إدارة رأس الماال العامال وكف

في تقدير حجام التمويال اإلضاافي الاالزم وكفاءتياا فاي إعاداد الموازناات التقديرياة، ولتحقياص ذلاك تام تصاميم 
شااركة  135 ة عماايالسااتبانا وزعااتو شااركة،  235اسااتبانة ليااذا الػاارض ، حيااث بمااع حجاام مجتماا  الدراسااة 

لإلجاباة  %، و72.5 بمػات بنسابة اساترداد منياا اساتبانة 98تم اساترداد و ,  ياوباقي المجتم  رفض استالم
مة نية مساااتخدلمعماااوم االجتماعياااة واإلنساااا SPSSتااام االساااتعانة ببرناااام  اإلحصاااائي  اسااائمة الدراساااة ىعمااا

 :  التالية أىم النتائ  قد توصمت الدراسة الي  و، األساليب اإلحصائية المناسبة 

 % من حجم عينة الدراسة.33.6بواق  ,  شركة 33بمع عدد الشركات التي ال يوجد بيا ديون  .1

 .في الشركات  التخطيط لمربحية( فاص تخطيط التدفص النقدي) الخوف من األزمات النقدية ن  أ .2

 %.77.3 ىو مستوى كفاءة مدراء الشركات في تحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم .3

 %.73.6مستوى كفاءة مدراء الشركات في إدارة رأس المال العامل كان  .4

ويتصادرىا  , (79.1 –72.5 مستوى كفاءة مدراء الشركات في إعداد الموازنات التقديرية يتراوح بين ) .5
 تخطيط التدفص النقدي و يأتي أخيرًا التخطيط لمربحية .

عناد  شركات المقاوالت المفعمة في اتحاد المقاولين في قطاع غازة وجود فروص ذات داللة إحصائية في .6
موازنااة الاادخل والميزانيااة تعاازى  و كفاااءة إعااداد الموازنااات التقديريااةفااي  (α = 0.05)مسااتوي داللااة 

 لمتػير عمر الشركة.

 :الدراسة ما يميوأىم ما أوصت بو 

ضاارورة قيااام اتحاااد المقاااولين فااي قطاااع غاازة عمااى زيااادة كفاااءة التخطاايط المااالي لشااركات المقاااوالت  .1
وناادوات خاصااة فااي التخطاايط المااالي وخاصااة الشااركات القديمااة النشااأة وذلااك ماان خااالل عماال دورات 

 وأدواتو، والعمل عمى جمب متخصصين في مجال اإلدارة والمال ليقوموا بتمك الدورات.
مان غيارىم  أكقار عمرا لما أقبتوه من نتائ  األقل دعم التوجو في فتح المجال لتوظيف المدراء الماليين .2

 دقيص.الخطوات العممية في التخطيط المالي كمفيوم عممي  إتباع في



 ح 

Abstract 

The objective of this study is to determine Financial planning situation among 

Active Contracting Companies in the Union of contractors in the Gaza strip by 

identifying the financing capital structure of the companies, their efficiency in 

managing working capital, efficiency in estimating the size of the additional 

needed fund and the efficiency in the preparing of the four principal financial 

budgets. To achieve that, a questionnaire was designed for this purpose, the 

volume of study's community was 235 company, 135 companies received 

questionnaire and 98 was recovered with 72.5 % recovery percent .To answer 

study's questions SPSS was used (statistical program for social science) using 

appropriate statistical methods. 

The most important findings of the study were :  

1. It was 33 companies ( 33.6 % of study sample size) that totally haven’t any 

debts neither short term nor long term debts. 

2. Companies were a cash flow crisis a verse more than being profitability 

oriented . 

3. That the efficiency of financial managers in determining the size of the 

additional fund needed was at high level of 77.3%. 

4. That the efficiency of financial managers in working capital management 

was at high level of 73.6%. 

5. That the efficiency of preparing financial budgets (cash, income, balance, 

and investment) was between (72.5%- 79.1%) with an overall average of 

76.1% and this level is considered as high level. 

6. There were statistically significant at the level of significance of (α = 0.05) 

in the total score for the preparation of financial budgets and each of income 

budget and financial position budget, that was for the benefit of the 

companies younger age . 

The most important recommendations of the study were: 

1. The need for the Contractors' Union in the Gaza Strip to increase financial 

planning efficiency of the construction companies especially for older aged 

firms. 

2. To encourage contracting firms to hire younger candidates in financial 

management positions because they are more adherence in following 

scientific financial planning steps.  
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 المقدمة 

والتي بدونو ال تستطي  الشركة لإلدارة يعتبر التخطيط الوظيفة اإلدارية األولى في العممية اإلدارية  
مواجية منافسييا في السوص باإلضافة إلي عدم قدرتيا عمى التنسيص بين أنشطة اإلدارات المختمفة 

أداء العاممين وىذا وأقساميا وعدم تنظيم جيود العاممين مما يعمل عمى وجود تعارض وازدواجية في 
 بدوره يقمل من إنتاجياتيم ويؤقر عمى ربحية الشركة وقدرتيا عمى المنافسة.

من أىم وظائف اإلدارة المالية والتي تتعمص بدراسة وتقدير حركة األموال يعتبر التخطيط المالي ف
عمييا  بالمنشاة  والحصول عمي صورة شاممة لعمميات و نشاط المنشاة  ووض  الخطط التي يسير

طويمة األجل م  األخذ بالحسبان  أوالمشروع في المستقبل لمعرفة االحتياجات المالية سواء قصيرة 
صعوبة التنبؤ في المستقبل, وبالتالي ضرورة تمت  التقديرات المالية بدرجة كافية من المرونة التي 

 ( .24, ص 2002متوقعة )كراجو، وآخرون ,م  التطورات الػير  يتجعميا  قادرة عمي التماش

ومصيرية بالنسبة لممنشاة, فيو يتيح  تأتي أىمية التخطيط المالي من خالل تناولو لمواضي  ىامةو 
الفرصة لمتعرف عمي االحتياجات المالية المستقبمية و كيفية االستعداد ليا بشكل مسبص, كما يتيح أيضا 

اة في المستقبل من اجل اتخاذ الفرصة لمتعرف عمي ما سيكون عميو المركز المالي وربحية المنش
إجراءات تصحيحية إذا احتاج األمر لذلك, ومما يكسب التخطيط المالي أىمية خاصة أنو يتناول تحديد 
الحاجة لألموال وكمية ىذه الحاجة ومدتيا وتوقيتيا ومصدر تػطيتيا باإلضافة إلي طريقة تسديدىا 

دارتيا   (.2, ص 2005)جودة , وا 

ويقابمو في  (,v ,ص2005عمي الشركات ,)أبو موسي , من أكقر العوامل خطورة الفشل المالي ويعتبر
 لعوامل األولى المرتبة في جاء" ةالنجاح الحرج عوام كأحد المالية المصادر توفرالجانب األخر "

 (.IIص , 2008 , )حمدية النجاح الحرجة لشركات المقاوالت

دية, حيث يمقل ركيزة ىامة في بناء اليياكل ويعتبر قطاع المقاوالت من أىم القطاعات االقتصا
األساسية في المجتمعات وخاصة النامية منيا , فيو القطاع الذي يشارك في عممية التػيير الييكمي 

 (.102,ص2006بنية االقتصاد )الشريف ,ل

عمما بأن قطاع المقاوالت في حد ذاتو يترابط م  الكقير من قطاعات الصناعة األخرى مقل صناعة 
المواد والصناعات الخشبية و صناعة البالط والسيراميك وصناعة األلمونيوم واالعمال الحديدية و 



3 
 

رفية ية والمصالصناعات الكيماوية و الصناعات البالستيكية و النقل والمواصالت وأيضا الخدمات المال
 ( .27,ص2013واالئتمانية  )وافي ,

باإلضافة الي أن صناعة التشييد ترتبط ارتباطا طرديا م  النات  االجمالي المحمي , حيث ان كل وحدة 
وحدة في النات  االجمالي المحمي , وأن كل  1.416اضافية في وحدة التشييد يقابميا زيادة بمقدار 

فرصة عمل جديدة , ويعتبر قطاع التشييد ىو  50.03النشاءات يولد مميون دوالر يستقمر في قطاع ا
األعمى من حيث العائد عمي االستقمار من بين القطاعات االقتصادية المختمفة في االقتصاد 

 (.IVص ,2010الفمسطيني )رضوان ,

واق   ونظرا ألىمية قطاع المقاوالت في االقتصاد الفمسطيني جاءت ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمي
التخطيط المالي في شركات المقاوالت المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة , حيث ستقوم ىذه 
الدراسة بالتعرف عمي مدي كفاءة شركات المقاوالت في إدارة رأس المال العامل و التنبؤ بحجم التمويل 

 د الموازنات التقديرية.  اإلضافي الالزم والتعرف عمي الييكل التمويمي ليا ومدي كفاءتيم في إعدا

 مشكمة الدراسةأول: 

يعاني قطاع المقاوالت في قطاع غزة من مشاكل تتعمص في صعوبة تحصيل الديون وتوريد المواد الخام 
وذلك نتيجة  والتأخر في إتمام األنشطة عن فترتيا المحددة ليا و دف  المستحقات ومشاكل أزمة السيولة

ومن خالل عمل الباحث  ,ألسباب عديدة من أىميا الحصار المفروض عمى قطاع غزة منذ سنوات
لدى  كميندس مدني في شركات المقاوالت الحظ الباحث بأن ىناك الضعف في التخطيط المالي

ىناك  أن (، كما الحظ الباحث 2005شركات المقاوالت وىذا يؤكد النتيجة التي توصل إلييا جودة ) 
بشكل دائما نتيجة سوء في التدفقات  وبعضيابشكل مؤقت العديد من الشركات توقفت عن العمل 

  النقدية والحصول عمى األموال الالزمة لتسير العمل وىذا نات  عن ضعف التخطيط المالي لدييا،
جنبيا جاءت وت والتخفيف منيا ونظرا لمدور اليام الذي يمعبو التخطيط المالي في حل تمك المشكالت

الدراسة الحالية لمتعرف عمى مستوى التخطيط المالي في شركات المقاوالت وتقديم توصيات من شأنيا 
ما مدي تتمقل مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: المساعدة في تجنب تمك المشاكل، حيث 

ي قطاع غزة ْلدوات كفاءة استخدام شركات المقاولت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين ف
 التخطيط المالي ؟ والذي يتفرع منو اْلسئمة الفرعية التالية :
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 ؟ ما ىو واق  الييكل التمويمي في شركات المقاوالت .1
 ؟ ما مستوي كفاءة شركات المقاوالت في التنبؤ وتحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم .2
 ؟العاملما مستوي كفاءة شركات المقاوالت في إدارة رأس المال  .3
 ؟ ما مدي كفاءة شركات المقاوالت في إعداد الموازنات التقديرية .4
( في الييكل التمويمي   α = 0.05ىل توجد فروص ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .5

   لشركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة تعزى لممتػيرات التالية
 ؟ لتخصص العممي، الخبرة، عمر الشركة، حجم الشركة ) عدد الموظفين() المؤىل العممي، ا

( في كفاءة استخدام   α = 0.05ىل توجد فروص ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .6
شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إلدارة رأس المال العامل 

مؤىل العممي، التخصص العممي، الخبرة، عمر الشركة، حجم الشركة تعزى لممتػيرات التالية ) ال
 ؟ ) عدد الموظفين(

( في كفاءة استخدام   α = 0.05ىل توجد فروص ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .7
شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة لتحديد حجم التمويل 

ى لممتػيرات التالية ) المؤىل العممي، التخصص العممي، الخبرة، عمر اإلضافي الالزم تعز 
 ؟ .الشركة، حجم الشركة ) عدد الموظفين(

( في كفاءة استخدام   α = 0.05ىل توجد فروص ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .8
الموزانات  شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة بكفاءة إعداد

التقديرية تعزى لممتػيرات التالية ) المؤىل العممي، التخصص العممي، الخبرة، عمر الشركة، حجم 
 ؟ .الشركة ) عدد الموظفين(

 أىداف الدراسة ثانيا:

 التالية:ىذه الدراسة إلي تحقيص اليداف  يتسع

 العامل.التعرف عمى مدي كفاءة الشركات في إدارة رأس المال  .1
 لمعمل.التعرف عمى مدي كفاءة الشركات في التنبؤ بحجم األموال اإلضافية الالزمة  .2
  المقاوالت.التعرف عمى واق  ىيكل رأس المال في شركات  .3
 .عمى أساس عمميالموازنات التقديرية  في إعدادشركات المقاوالت  مستوى كفاءةالتعرف عمى  .4
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 أىمية الدراسة ثالثا:

 اْلىمية العممية 
الدراسة األولى في قطاع غزة في حدود عمم الباحث التي تستيدف واق  التخطيط المالي في تعتبر  .1

 قطاع المقاوالت في قطاع غزة .
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية التخطيط المالي لما لو من دور فعال في نجاح أو فشل  .2

 المؤسسات .
 أىمية عممية 
اعد شركات المقاوالت في فيم طبيعة وني  التوصل إلي نتائ  وتوصيات من شأنيا إن تس .1

 التخطيط المالي وأدواتو كمفيوم عممي .
ماسة إلي تطبيص األسس أن شركات العاممة في قطاع غزة وخاصة شركات المقاوالت بحاجة  .2

 العممية عند استخدام أدوات التخطيط المالي في عمميا وتخطيطيا لممستقبل.
 أىمية لمباحث 
 من متطمبات حصول الباحث عمى شيادة الماجستير في إدارة األعمال. تعتبر الدراسة الحالية .1

 : مصطمحات الدراسةرابعا

 التخطيط المالي .1
بأنو التنبؤ باالحتياجات المالية لمشركة أو التنبؤ بالمواقف والمشاكل التي  والذي يعرف التخطيط المالي 

تتعمص بمستقبل المشروع و تقدير جمي  االحتياجات المالية لمتطمبات التوس  وتحقيص الربح ) أبو 
 :التخطيط المالي وىي أدواتمنو أربعة متػيرات تابعة تمقل  يندرجحيث  ،( 83، ص 2000معمر، 

  حجم األصول لتمبيةيل اإلضافي الالزم : يعرف عمي أنو التمويل الخارجي الالزم لزيادة حجم التمو 
 .Brigham,2013)الزيادة في المبيعات )

   لمال العامل، وىي الفترة الزمنية دورة رأس اويقصد بو في ىذا البحث رأس المال العامل : إدارة
لمبي  أو التصني  وتصنيعيا وبيعيا قم تحصيل التي تمتد بين استعمال النقد لشراء المواد الالزمة 

 (. 185، ص 2009الديون المرتبط بيا وتحويمو إلي نقد ) عقل، 
   : بأنو تشكيمة المصادر التي حصل منيا المشروع عمى األموال بيدف ويعرف الييكل التمويمي

 (. 125، ص 2009تمويل استقماراتو ) موسى، وسالم، 
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   ف الموازنة التقديرية عمى أنيا خطة مالية تفصيمية عن المستقبل تطير الموازنة التقديرية : وتعر
 ( Garrison, et, al, 2012, p: 336كمي )بنودىا عادة عمى شكل 

يتم من خالليا التعرف عمى  ،المتػيرات التابعة من خالل استبانة ستعد خصيصا تمكحيث سيتم قياس 
العامل  اإلضافي الالزم و كفاءتيا في إدارة رأس المالكفاءة شركات المقاوالت في تحديد حجم التمويل 

موازنة  الرئيسية األربعة )موازنة النقدية , وكفاءتيا في إعداد الموازنات التقديرية و واق  ىيكميا التمويمي
 .  الدخل , موازنة المركز المالي او الميزانية , الموازنة االستقمارية(   

الشيادة الجامعية التي يحمميا المدراء الماليين في  درجة وىي: لممدير الماليالدرجة العممية  .2
 الشركات ويمكن أن تكون إحدى تمك الدرجات ) دبموم فأقل، بكالوريوس، ماجستير فأكقر (.

يشترطيا اتحاد المقاولين عمي  : وىي تخصصات عمميةالمالي لممدير التخصص العممي .3
 .ليا عالقة بالمجال أخرى ة أو اقتصاد أوإدار أو  ةمحاسبويمكن تصنيفيا كما يمي:  الشركات

: وىي المدة الزمنية لعمل المدير المالي في ىذا المنصب، وتقاس لممدير الماليالعممية  الخبرة .4
 سنوات. 11سنوات، أكقر من  10- 6سنوات، ومن  5 -1من خالل قالقة فئات وىي: 

 وىو عدد سنوات عمل الشركة من تاريخ إنشائيا حتى تاريخ تعبئة االستبانة. عمر الشركة:  .5
 مقاس من خالل عدد الموظفين الدائمين في الشركة. حجم الشركة: .6

لم يتم أخذىم ضمن المتػيرات المستقمة وذلك نظرا ألن  عمما بأن تخصص الشركة و درجة تصنيفيا
في آن واحد , لذلك تم استقناءىم لعدم القدرة عمي  غالبية الشركات ليا عدة تخصصات وعدة تصنيفات

 قياس وايجاد فروص ذات داللة احصائية ليذه العوامل .
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 المقدمة 

يقااوم الماادير الااذي عمااى ضااوئو فااي الشااركات، و يعتباار التخطاايط المااالي ماان أىاام وظااائف اإلدارة الماليااة 
      صاااولمقااال القااارارات االساااتقمارية المتعمقاااة فاااي توقيااات بيااا  وشاااراء األ القااارارات األساسااايةالماااالي باتخااااذ 

 األصول. تمك لعممية شراء  المتعمقة بكيفية الحصول عمى األموال الالزمةالقرارات التمويمية و 

التخطيط بشكل عام ىو عمل ذىني موضوعو الترتيبات التي يفكر فييا اإلنسان في حاضره من أجل أن ف
ل،  باإلضافة إلي يواجو بيا ظروف مستقبمية غير معروفة، وتقميل من حالة عدم التأكد التي تحيط بالمستقب

الحد من عوامل المصادفات والخطر في تشكيل الحياة التي يتطم  إلييا اإلنسان، وتنظر المؤسسات 
التجارية لمتخطيط عمى أنو عممية إدارية تتضمن قيام المؤسسة بوض  أىداف مستقبمية لعمميا في ضوء 

جتماعية السائدة في البيئة التي تتواجد فييا الموارد المتاحة ليا وفي ضوء العوامل السياسية واالقتصادية واال
 والتي يمكن أن تؤقر عمى ىذا األداء، كما تتضمن وض  خطة عمل مناسبة لتنفيذ األىداف الموضوعة

 (.421، ص 2009)عقل،

 اواستراتيجياتيويمقل التخطيط المالي جزءا ىاما من عممية التخطيط اإلجمالي لمشركة حيث يترجم أىدافيا 
وسياساتيا إلي خطط عممية يتم تنفيذىا عمى المدى القصير، ييدف التخطيط المالي أساسا إلي تحديد 
االحتياجات المالية لمشركة وتأمين األموال الالزمة بشكل متوازن من مصادر التمويل المختمفة ) العامري، 

 (. 143، ص 2007

راسة رأس المال العامل وكيفية احتسابو تمقل في دتحيث دراسة وتحميل المركز المالي قصير األجل 
واستخالص المؤشرات المرتبطة بو، كما أن التحميل المركز المالي قصير األجل يرتبط بالتمويل قصير 
األجل وكيفية قيام المدير المالي بتوفير مصادر األموال التي تمكنيا من توفير السيولة النقدية الضرورية 

 (. 112ص 2000قصيرة األجل ) محمد، وآخرون،لمواجية التزاماتيا المتداولة 

الييكل وض  و  العامل لذلك ييتم ىذا الفصل في التعرف عمى دور التخطيط المالي في إدارة رأس المال
حجم التمويل االضافي الالزم التنبؤ ب الموازنات التقديرية و كفاءة الشركات في اعداد والتعرف عمى المالي

كفاءة إدارة رأس المال و التخطيط المالي يتناول المبحث األول  و مبحقين تقسيم ىذا الفصل إلي حيث تم
 ة وحجم التمويل االضافي الالزم .يتحدث عن الموازنات التقديري لقانيوالمبحث ا الييكل التمويميو عامل ال

 



9 
 

دارة رأس المال العامل التخطيط الماليالمبحث اْلول:    وا 

 تمييد: 

كما ييتم ىذا المبحث في تسميط الضوء عمى التخطيط المالي وأىميتو والخطوات المؤقرة عميو وأنواعو 
ومفيومو وأىميتو وأنواعو، باإلضافة لذلك يتناول ىذا ىذا المبحث إدارة رأس المال العامل  يتناول

 بشيء من التفصيل.الييكل التمويمي لمشركات ومصادره المبحث مفيوم 

 التخطيط الماليأول: 

 مفيوم التخطيط المالي .1

يمكن تعريف التخطيط المالي بأنو التنبؤ باالحتياجات المالية لمشركة أو التنبؤ بالمواقف والمشاكل التي 
تتعمص بمستقبل المشروع و تقدير جمي  االحتياجات المالية لمتطمبات التوس  وتحقيص الربح ) أبو 

(الخطة المالية عمى أنيا وقيقة تحدد  276، ص 2009( كما عرف) عقل،  83، ص 2006معمر، 
( التخطيط  143، ص 2007ما يجب القيام بو خالل فترة مستقبمية محددة، كما عرف ) العامري، 

المالي عمى أنو ىو مجموعة الخطط الالزمة لمحصول عمى الموارد واستخداماتيا خالل مدة محددة من 
باحث أن التخطيط المالي ىو عبارة عن تحديد حجم ومصدر ، ويرى الالزمن لتعظيم قروة المساىمين

االحتياجات المالية الالزمة لتػطية األعمال الحالية والمستقبمية المتوق  تنفيذىا في المستقبل لضمان 
 أداء األعمال بكفاءة وفعالية.

 أىمية التخطيط المالي: .2

 ( 87، ص 2006أبو معمر، لمتخطيط المالي أىمية كبيرة في نجاح أي شركة منيا ما يمي: ) 

 التعرف عمى المشاكل والصعوبات المتوقعة والتي تتعمص بمستقبل الشركة. -
 التعرف عمى حجم األموال المطموبة لتمويل شراء البضاعة وتخزينيا. -
 تحديد حجم األموال المطموبة لإلنفاص عمى عمميات التشػيل. -
 جل.تقدير حجم األموال المطموبة لتمويل عمميات البي  األ -
 تحديد حجم األموال الالزمة لتسديد التزامات الشركة التي تستحص خالل الفترة المقبمة. -
 التعرف عمى حجم األموال الالزمة لعمميات التوس  واإلحالل. -
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 تحديد أوقات الحاجة ليذه األموال.  -
 خطوات عممية التخطيط المالي .3

 (:  Brigham,and ehrhardt, 2013, p 476) تتم عممية التخطيط المالي حسب الخطوات التالية

توق  الشركة لمقوائم المالية ضمن البدائل االستقمارية التشػيمية المخطط ليا، وتحميل أقار خطوات  -
 التشػيمية عمى األرباح والنسب المالية المتوقعة.

 تحديد حجم رأس المال الالزمة لتنفيذ البدائل االستقمارية المخطط ليا. -
موال الداخمية المحققة من المبيعات وحجم األموال اإلضافية الالزمة لتمويل الزيادة تحديد حجم األ -

 في المبيعات المستيدفة.
 وض  نظام الحوافز والمكافآت لمعاممين المستند عمى أدائيم. -
 مراقبة األداء الفعمي ومقارنتو بما ىو مخطط لتصحيح أي انحرافات أو أخطاء. -

 التخطيط المالي العوامل المؤثرة عمى فعالية .4

 (: 85، ص2006من العوامل التي تؤقر عمى فعالية التخطيط المالي ما يمي ) أبو معمر، 

الطاقة اإلنتاجية المتاحة لممشروع: ويقصد بيا إجمالي إنتاج المشروع في حال العمل بأقصى كفاءة  -
 ممكنة لممصن  من حيث اآلالت والعمال.

   بالتقسيط، البي  األجل، الخصم الكمي والنقدي (.سياسات االئتمان ومن أمقالتيا ) البي -
سياسات التمويل: وىي السياسات التي تتبعيا الشركة في تمويل احتياجاتيا المالية مقل سياسة  -

 االقتراض، والتمويل عن طريص األرباح المحتجزة، وزيادة رأس المال.
األرباح من حيث توزيعيا سياسات العائد: وىي تمك السياسات التي تتبعيا الشركة بخصوص  -

 ومقداره التوزي  أم عدم توزيعيا.
درجة كفاءة الشركة في مقابمة طمبات العمالء المتزايدة: وىي قدرة الشركة عمى توفير أو تػطية  -

 احتياجات عمالئيا في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة وبالمواصفات المطموبة.
قتصادية السائدة والمتوقعة من تضخم وركود ومستوى العوامل االقتصادية: وتتمقل في الحالة اال -

 الدخل وغيرىا.
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العوامل االجتماعية: وتشمل عمى تػير أذواص المستيمكين ومدى إشباع احتياجاتيم من إنتاج  -
 المشروع والظروف والعالقات االجتماعية.

 العوامل السياسية: ويقصد بيا مدى االستقرار السياسي واألمني. -
القانونية: وىي تمك العوامل التي يتم اتخاذىا إلدارة أو توجيو أمر معين مقل قوانين العوامل  -

 االستقمار والضريبية.
 أسباب فشل الشركات في التخطيط المالي .5

 (: 9، ص 2006من أسباب فشل الشركات في التخطيط المالي ما يمي ) راضي، وحجازي، 

 نقص المقدرة عمى التخطيط. -
 ط.نقص الدافعية لمتخطي -
 عدم الواقعية في التخطيط. -
 األحداث غير المتوقعة التي تجعل الخطة غير واقعية بعد فترة من الوقت. -
 صعوبة إيصال الخطط لمعاممين. -
 عدم دقة مقاييس األداء. -

 أنواع التخطيط المالي .6

 (: 87، ص2006يمكن تقسيم التخطيط المالي من حيث الزمن إلي قسمين وىما) أبو معمر، 

 ل اْلجل:التخطيط طوي -

ويكون عادة أكقر من سنتين ويساعد عمى وض  السياسات المالية التي بناءا عمييا يتم إعداد الخطط 
المالية قصيرة األجل، وتمعب طبيعة نشاط الشركة دورا ىاما في تحديد الفترة الزمنية التي تػطييا 

 الخطة المالية.

 التخطيط قصير اْلجل: -

ال تتجاوز العام وعادة ما تشمل عمى النتائ  المالية المتوقعة خالل  وىو عبارة عن الخطة المالية التي
ىذه الفترة مقل قائمة الميزانية النقدية التقديرية و قائمة الدخل التقديرية، وقائمة الميزانية العمومية 

 التقديرية وعادة ما يطمص عمى ىذه القوائم أدوات التخطيط المالي قصير األجل.
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 رأس المال العامل : كفاءة إدارةثانيا

 تعريف رأس المال العامل .1

يمكن تعريف رأس المال العامل بأنو ىو رأس المال الذي يمكن لممدراء أن يستػموه في العمل مباشرا  
ىناك مفيومان (، حيث  Fabozzi, Peterson, 2003, p628لتوليد مناف  االستقمار الرأسمالي ) 

جمالي رأس المال العامل، حيث يعرف  شائعان لرأس المال العامل وىما صافي رأس المال العامل وا 
صافي رأس المال العامل بأنو فائض الموجودات المتداولة عمى المطموبات المتداولة، أما إجمالي رأس 
المال العامل فيو مجموع استقمارات المؤسسة في األصول المتداولة التي يتوق  تحويميا إلي نقدية 

  .( 168، ص 2009خالل سنة ) عقل، 

 أنواع رأس المال العامل .2

 (: 122، ص 2002يمكن تقسيم أنواع رأس المال العامل إلي قسمين وىما ) كراجو، وآخرون، 

رأس المال العامل الدائم: وىو يمقل الحد األدنى من األصول المتداولة التي ينبػي وجوده في  -
ا النوع دائما ألنو ال يمكن المشروع طالما كانت المنشأة مستمرة في عمميا، ومن قم يعتبر ىذ

 االستػناء عنو طالما كانت المنشأة تمارس أعماليا.
رأس المال العامل المتػير: يمزم ىذا النوع لتمويل الجزء من األصول المتداولة الالزمة لمقابمة توس   -

معين نتيجة بعض العوامل التي قد تكون دورية أو موسمية أو طارئة، وينكمش نتيجة زوال تمك 
 عوامل لذلك يعتبر متػير.ال

 أىمية إدارة رأس المال العامل.3

 (: 213، ص 2007ىناك أىمية كبيرة إلدارة رأس المال العامل منيا) العامري، 

يشكل رأس المال العامل نسبة كبيرة من مجموع موجودات الشركة، بالرغم من اختالف مستوى رأس  -
الشركات الصناعية يزيد رأس المال العامل بيا المال العامل من صناعة إلي أخرى، إال أن معظم 

 عن نصف مجموع ومجوداتيا، لذلك يكرس المدير المالي معظم قراراتو إلدارة تمك الموجودات.
يستحوذ إدارة رأس المال العامل عمى معظم وقت المدير المالي ألنو مرتبط بالقرارات التشػيمية  -

 اليومية.
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متمقال بزيادة المبيعات والحاجة إلي زيادة رأس المال العامل وجود عالقة مباشرة بين نمو الشركة  -
 لدعم ىذا النمو في اإلنتاج والمبيعات.

ىناك تأقير مباشر وقوي لرأس المال العامل عمى السيولة والربحية، فالمزي  المناسب من مكونات  -
نقدية بدون رأس المال العامل يحافظ عمى سيولة الشركة من حيث إمكانية تحويل مكوناتو إلي 

تحمل خسائر، وبنفس الوقت يؤقر عمى ربحية الشركة من حيث أن التمويل الزائد عن الحاجة في 
 رأس المال العامل يحمل الشركة بتكاليف التمويل والفوائد.

 دورة رأس المال العامل.4

 تعريف دورة رأس المال العامل -

استعمال النقد لشراء المواد الالزمة لمبي  أو دورة رأس المال العامل ىي الفترة الزمنية التي تمتد بين 
التصني  وتصنيعيا وبيعيا قم تحصيل الديون المرتبط بيا وتحويمو إلي نقد، وتعتمد الدورة التجارية في 
       طوليا عمى الفترة الالزمة لالنتقال من نقد إلي بضاعة إلي ديون إلي نقد من خالل تحصيل الديون

 (. 185، ص 2009) عقل، 

 (: Ross, and Westerfield, 2004, p475ويمكن تقسيم دورة رأس المال العامل إلي دورتين وىما)

وتعرف عمى أنيا الفترة الزمنية المستػرقة بين شراء المخزون وبيعو وتحصيل النقدية  الدورة التشغيمية: -
 من المدينون، ويمكن حساب تمك الفترة من خالل المعادلة التالية:

 يمية = فترة تحويل المخزون + فترة تحصيل المدينونالدورة التشغ

 حيث أن:

     رصيد المخزونفترة تحويل المخزون = 

تكمفة المبيعات
  

 فترة تحويل المخزون: ىي الفترة التي يحتاجيا المخزون لمتحول إلي نقدية.

     رصيد المدينون فترة تحصيل المدينون = 

المبيعات االجل 
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: وىي الفترة الالزمة لتحويل المدينون إلي نقدية، أي الفترة االئتمانية الممنوحة فترة تحصيل المدينون 
 من الشركة لعمالئيا المدينون.

: وىي عبارة عن الفترة الزمنية المستػرقة بين إنفاص النقدية وتحصيميا، ويمكن الدورة التحويل النقدي -
 حسابيا من خالل المعادلة التالية:

 فترة ائتمان الدائنون –دورة التحويل النقدي= الدورة التشغيمية 

     رصيد الدائنونحيث فترة ائتمان الدائنون = 

المشتريات
 

فترة ائتمان الدائنون: ىي الفترة الزمنية لالئتمان الممنوحة لمشركة من الدائنون لسداد ما عمى الشركة 
 من التزامات.

دورة التحويل النقدي قميمة كمما كان ذلك مؤشر عمى كفاءة اإلدارة في يرى الباحث أنو كمما كانت فترة 
 إدارة رأس المال العامل.

 منافع تخفيض دورة رأس المال العامل .5

 (:  Brigham,and ehrhardt, 2013, p652من مناف  تخفيض دورة رأس المال العامل  ما يمي )

 التمويل: تخفيض دورة التحويل النقدي تعمل عمى تخفيض تكاليف -
زيادة قدرة الشركة من تخفيض دورة التحويل النقدي مقال من خالل تسري  المبيعات مما يؤدي إلي  -

نقص في رصيد المخزون وبالتالي تقل فترة تحويل المخزون إلي نقدية وىذا يعمل عمى تخفيض 
ال العامل دورة التحويل النقدي وىذا بدوره يؤدي إلي تقميل حجم األموال المخصصة في رأس الم

وىذا التوفير في رأس المال العامل يؤدي إلي تقميل حجم التمويل وبالتالي نقص في تكاليف 
 التمويل.

تخفيض دورة التحويل النقدي تعمل عمى توفير في رأس المال العامل وبالتي تعمل عمى تقميل حجم  -
 االحتياجات اإلضافية الالزمة لتمويل الزيادة في المبيعات المستقبمية.

تخفيض دورة التحويل النقدي تعمل عمى توفير في رأس المال العامل وبالتالي تعمل عمى زيادة في  -
 التدفقات النقدية الحرة.
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تخفيض دورة التحويل النقدي تعمل زيادة في قيمة الشركة السوقية حيث وجدت بعض الدراسات مقل  -
سنة  20الل فترة شركة خ 2900عمى  1998الذي أجريت عام Hyun, and Soenen دراسة 

أن ىناك عالقة طردية قوية بين عائدات األسيم السوقية و قدرة الشركة عمى تخفيض دورة التحويل 
 النقدي.

 تحميل مكونات رأس المال العامل.6

لكي تستطي  اإلدارة من تخفيض دورة رأس المال العامل يجب عمييا تحميل مكونات رأس المال العامل 
  كما يمي: والعمل عمى تحسينيا وىي

 إدارة تحصيل النقدية ) المدينون ( .1

ويتم ذلك بالعمل عمى تسري  التحصيل من خالل تقصير المدة التي يمكن من خالليا تحصيل ديون 
 (:190، ص2009الشركة عمى اآلخرين، ويساعد عمى ذلك إتباع الوسائل التالية) عقل، 

المختمفة قم الطمب من المدينين إيداع الشيكات احتفاظ الشركة بحسابات بنكية في المراكز الجػرافية  -
 المدفوعة من قبميم تسديدا لممؤسسة في أحد ىذه الحسابات.

يداعيا بالحساب، كان يتم تعيين شخص يتولى  - استعمال األساليب المباشرة في تحصيل األموال وا 
 االتصال المباشر بالمدينين لمتحصيل.

مدينين نسبة خصم من الديون إذا تم دف  إجمالي الديون إتباع وسائل الترغيب لمتحصيل مقل منح ال -
 دفعة واحدة.

 إدارة المدفوعات النقدية ) الدائنون ( .2

 (: 196، ص 2006ويمكن أن يكون ذلك عن طريص األمور التالية ) أبو معمر، 

 تجنب الدف  المبكر إال في حالة االستفادة من الخصم النقدي. -
ط عن طريص رئيس مجمس اإلدارة أو المدير العام أو المركز مركزية الصرف بحيث يكون الدف  فق -

 الرئيسي لمشركة.
 الدف  عن طريص الشيكات: بحيث ال يتم الدف  نقدا ويتم تحويل الدفعات عبر الشيكات من البنوك. -
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 إدارة المخزون .3

% من إجمالي موجودات 30تعتبر البضاعة من أكقر موجودات المؤسسات أىمية، حيث تشكل حوالي 
% من موجودات المؤسسات الصناعية، وبسبب ىذه األىمية لمبضاعة كان 20البي  بالجممة وما يقارب 

النجاح أو الفشل في كقير من المؤسسات يتوقف عمى مدى كفاءتيا في إدارة مخزونيا من البضاعة 
لشركة خاصة في حالتي تدبدب أسعار البضائ  وندرتيا، حيث كمما زاد المخزون السمعي زادت قدرة ا

عمى مواجية طمبيات العمالء وقمت فرص تعطيل مراحل اإلنتاج والبي  وبالتالي تقميص مخاطر نفاذ 
المخزون السمعي، ولكن تواجو اإلدارة مشكمة مزدوجة وىي االحتفاظ بمخزون مناسب من البضاعة وفي 

بضاعة بشكل جيد نفس الوقت تخفيض نفقات االحتفاظ بالمخزون إلي أدنى قدر ممكن، وممكن إدارة ال
 (: 193، ص2009من خالل األمور التالية  ) عقل، 

 العمل عمى المحافظة عمى سالمة المخزون من خالل تخزينو في أماكن مناسبة. -
العمل عمى توفير الحد األدنى من المخزون الواجب لمواجية متطمبات اإلنتاج بدون أي زيادة غير  -

 مبررة.
د المواد الخام والعمل عمى توفير أكقر عدد ممكن من الموردين عدم االعتماد عمى مورد واحد لتوري -

 وخاصة في حالة االستقرار.

ويمكن إدارة المخزون بفاعمية من خالل تحديد كمية االقتصادية والواجب توافرىا في المخازن، ويمكن 
 the economic order quantityأن يتم ذلك من خالل استخدام نموذج تحديد الكمية االقتصادية ) 

 EOQ ) وىذا النموذج يحدد الكمية االقتصادية المطموب من المخزون والتي يجب طمبيا في نفس ،
الوقت التي يستنفذ بو المخزون، ويفترض ىذا النموذج أن الطمب يكون قابت وأن الموجودات من 

مباشرة، كما يفترض أن التكمفة األساسية  المخزون ستستنفذ بنظام، ويجب شرائيا من نقطة نفاذىا
مرتبطة بإدارة المخزون وتكمفة الحصول عميو وتكمفة طمبو، ويمكن تحديد الكمية االقتصادية من خالل 

 (: Atrill and et all, 2006, p 376المعادلة التالية ) 

     √
   

 
  

 حيث أن : 
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Eoq .= 

b.كمية السنوية لمطمب عمى المخزون = 

C  =.تكمفة إصدار أمر الشراء 

h.تكمفة االحتفاظ الوحدة الواحة من المخزون خالل الفترة = 

ولكن من الناحية العممية يكون ىناك فترة زمنية بين إصدار أمر الشراء وبين تنفيذه األمر الذي 
ة يستدعي إلي تحديد نقطة عممية إعادة الطمب قبل نفاذ المخزون بالكامل، ويمكن تحديد نقطة إعاد

 (: 201، ص2009الطمب من خالل المعادلة التالية) عقل، 

 نقطة إعادة الطمب = مدة االستالم باليوم * متوسط الكمية المستيمكة يوميا.

 ا: الييكل المالي ثالث

 تعريف الييكل المالي .1

يمكن تعريف الييكل المالي بأنو تشكيمة المصادر التي حصل منيا المشروع عمى األموال بيدف تمويل 
استقماراتو، وبالتالي فالييكل المالي يتضمن كافة العناصر التي يتكون منيا جانب الخصوم في 

، 2009الميزانية سواء كانت تمك العناصر طويمة األجل أو قصيرة األجل ) موسى، وسالم، 
 (.125ص

 مصادر التمويل: .2

وعين وىما كما يمي ) بشكل عام نستطي  القول أن مصادر التمويل المتاحة ألي منشأة تنقسم إلي ن
 (: 292، ص 2000محمد، وآخرون، 

 التمويل الداخمي:  -

التمويل الداخمي يعني مقدرة المنشأة عمى تػطية احتياجاتيا المالية الالزمة لسداد الديون وتنفيذ 
االستقمارات الرأسمالية وكذلك زيادة رأسماليا العامل من األموال الذاتية لممنشأة، ومن مصادر التمويل 
الداخمي مخصصات اإلىالك واالحتياطيات واألرباح المحتجزة، ولمتمويل الداخمي مزايا منيا أن التمويل 
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الداخمي يعطي المنشأة حرية الحركة وشبو االستقالل وىذا قد يؤقر عمى األرباح من خالل تخفيض 
عتماد عميو فقط يؤدي الفوائد الواجبة الدف  عمى الديون الخارجية، ومن عيوب التمويل الداخمي أنو اال
 إلي إبطاء التوس  مما يعمل عمى عدم االستفادة من الفرص االستقمارية المتاحة.

 التمويل الخارجي: -

التمويل الخارجي يعني تمويل االستقمارات الجديدة في منشأة األعمال باالعتماد عمى األموال التي يتم  
جراءات الحصول عمييا من المصادر الخارجية لممنشأة، وتحصل ا لمنشأة عمى تمك األموال بشروط وا 

يحددىا سوص المال وعائد الفرصة البديمة وبالتالي تحتاج عمميات التمويل الخارجية إلي وقت أطول من 
التمويل الداخمي، وذلك من أجل دراسة الوض  المالي والتكمفة والعائد المتوق ، ومن مصادر التمويل 

صدار أسيم جديدة سواء كانت عادية أو ممتازة، واالقتراض من الخارجي زيادة رأس المال من خالل إ
صدار سندات مالية.  خالل البنوك والمؤسسات المالية وا 

 (:  125، ص 2009ويمكن تقسيم التمويل حسب الفترة الزمنية إلي) موسى، وسالم، 

 :تمويل قصير اْلجل  

بردىا خالل فترة ال تزيد عن عام واحد، وىي تمك األموال التي تحصل عمييا الشركة من الػير وتمتزم 
 ومن مصادر التمويل قصير األجل ما يمي:

االئتمان التجاري: وىي الدين الذي تحصل عميو الشركة من الموردين ويتمقل في قيمة المشتريات  -
اآلجمة، حيث يعتبر ىذا التمويل في حكم التمويل المجاني وخاصة عند عدم وجود خصم نقدي عمى 

 المشتريات.
االئتمان المصرفي: وىو قرض قصير األجل الذي تحصل عميو الشركة من البنوك، وتتمقل تكمفة ىذا  -

 التمويل في نسبة الفائدة عمى ىذا القرض.
 :مصادر تمويل طويمة اْلجل  

     وىي تمك األموال التي تحصل عمييا الشركة من الػير وتمتزم بردىا خالل فترة زمنية طويمة نسبيا 
 سنة (، وتستخدم الشركة ىذه األموال لشراء أصول قابتة ومن مصادر ىذا التنوي  ما يمي: ) أكقر من
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األسيم العادية: وتتمقل تكمفة ىذا التمويل في العائد الذي يطمبو المستقمرون من وراء شراء تمك  -
بالمصادر األسيم، ومن عيوب ىذا المصدر عدم االستفادة من الوفرات الضريبية وارتفاع تكمفتو مقارنة 

 األخرى.
األسيم الممتازة: تتمقل تكمفة ىذا التمويل بنسبة األرباح الموزعة التي تمتزم بيا الشركة لحممت تمك  -

األسيم، ومن عيوب ىذا المصدر ىو أن األرباح الموزعة ال تعتبر تكاليف وبالتالي ال تستفيد الشركة 
ي  أرباح سنويا يجعل من األسيم الممتازة عبئا من الوفر الضريبي، باإلضافة إلي أن التزام الشركة بتوز 

 ماليا قابتا عمى الشركة.
االقتراض طويل األجل سواء بصورة قرض من البنك أو إصدار سندات، حيث تتمقل تكمفة التمويل  -

بنسبة الفائدة المدفوعة، ومن مميزاتو أنو أقل تكاليف من التمويل باألسيم، كما أن الفائدة المدفوعة 
ليف تخض  لموفر الضريبي وذلك بخصميا من األرباح قبل الضريبة، ومن عيوبيا أن الفشل تعتبر تكا

 يؤدي إلي إفالس الشركة وتصفيتيا. في سداد الدين قد

 (: 21، ص2002وأيضا يمكن تصنيف التمويل من حيث النوع إلي ) الحاج، 

 خرى.تمويل مصرفي: وىو الذي نحصل عميو من البنوك والمؤسسات المالية األ -

 تمويل تجاري: وىو الذي نحصل عميو من التجار أو الموردين. -

 تكمفة التمويل .3

تكمفة التمويل الكمي ىي المتوسط المرجح لتكمفة مصادر التمويل المختمفة سواء كانت عمى شكل 

قروض أو أسيم عادية أو أسيم ممتازة ، وفيما يمي توضيحًا لكيفية حساب تكمفة كل نوع من تمك 

 (:  Brigham,and ehrhardt, 2013, p: 339)المصادر

تكمفة الديون(  xتكمفة األسيم العادية( + )نسبة الديون  xتكمفة التمويل الكمي =  )نسبة األسيم العادية 

 تكمفة األسيم الممتازة(. x+ )نسبة األسيم الممتازة 

 حيث أن:
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 معدل الضريبةx (1- .)تكمفة الديون = معدل الفائدة عمى القروض 

 تكمفة اْلسيم الممتازة = التوزيعات المدفوعة لألسيم الممتازة /  أسعار اْلسيم الممتازة.

 تكمفة األسيم العادية يمكن أن يتم حسابيا من خالل المعادلة التالية:

Rs  = Rf + B( Rm – Rf ) 

 حيث أن :

 Rs .معدل العائد المطموب لممستقمر وىو يقابل تكاليف األسيم بالنسبة لمشركة = 

Rf  معدل العائد الخالي من المخاطرة، ويقاس من خالل معدل العائد عمى السندات الحكومية، ولكن =
في بيئتنا الفمسطينية وبسبب عدم وجود السندات سيتم اعتبار معدل العائد عمى الودائ  المصرفية 

 العائد الخالي من المخاطرة. كمعدل

B .معامل بيتا وىو مقياس تقريبي لممخاطر النظامية لحقوص الممكية = 

Rm .معدل العائد المتوق  لمحفظة السوص = 

 محددات الختيار بين مصادر التمويل .4

 (:166، ص2006من المحددات المؤقرة في اختيار اإلدارة لمصدر التمويل ما يمي)أبو معمر،

 األموال التي تحتاجيا المؤسسة.حجم  -

 الفترة الزمنية التي سيتم توظيف األموال خالليا. -

 تدفص مصادر األموال ألوجو استخدامات توظيف ىذه األموال. -

 كمفة التمويل مقارنة م  معدل التكمفة السائدة ومعدل عائد االستقمار المتوق . -

 تحقيقيا من تشػيل الموجودات الممولة.موعد التسديد وتزامنو م  التدفقات النقدية المتوق   -

القيود التي يفرضيا الممولون عمى المؤسسة المقترضة كشروط عدم االقتراض اإلضافي، وعدم  -
 توزي  األرباح والمحافظة عمى معدالت محددة من النسب المالية طوال فترة االقتراض.
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 ضافي الالزمبحجم التمويل اإلالتنبؤ و : الموازنات التقديرية  الثانيالمبحث 

  :تمييد 

تعتبر الموازنات التقديرية من أىم أدوات التخطيط المالي التي تمجأ إلييا اإلدارة المالية لمتعرف عمى 
حجم التدفقات المستقبمية وتوقيتيا سواء التدفقات النقدية الداخمة أو الخارجة وتحديد أي مشاكل مستقبمية 

االستعداد لحل تمك المشاكل، لذا ييتم ىذا المبحث بالتعرف في كيفية إدارتيا واستخداميا والعمل عمى 
 .وطرص التنبؤ بحجم التمويل اإلضافي عمى أىم الموازنات التقديرية وكيفية إعدادىا

 وأىدافيا الموازنات التقديريةأول: 

 التقديرية وازناتالمتعريف  .1

ير بنودىا عادة عمى شكل ظتتعرف الموازنة التقديرية عمى أنيا خطة مالية تفصيمية عن المستقبل 
( عمى أنيا  396، ص 2005) أبو حشيش، وعرفيا ، ( Garrison, et, al, 2012, p 336كمي )

تعبير رقمي عن الخطط والبرام  التي تضعيا اإلدارة والتي تتضمن كل العمميات والنتائ  المتوقعة في 
الموازنة ىي عبارة عن مزي  من ( أن  144، ص 2002ويرى ) الفضل، ونور، فترة معينة مستقبمية، 

تدفص المعمومات واإلجراءات والعمميات اإلدارية، كما أنيا جزء من التخطيط قصير األجل ونظاما 
لمرقابة عمى مختمف أوجو النشاط في المنشأة ومعيارا لقياس األداء يمتزم بو المسئولين عن التنفيذ، كما 

طة مالية كمية تػطي أوجو النشاطات المختمفة ( عمى أنيا خ 308، ص 2005يا ) أبو نصار، عرف
( عمى أنيا  91، ص 2006وعرفيا ) الحناوي، والعبد،  لموحدة االقتصادية خالل فترة مالية مستقبمية

خطة مالية لممنشأة تتضمن التفصيالت الخاصة بكيفية إنفاص األموال عمى العمالة والخدمات والسم  
كيفية الحصول عمى ىذه األموال، ويرى الباحث أن الموازنة  الرأسمالية وغيرىا، كما أنيا تتضمن

التقديرية ىي عبارة عن خطة كمية مستقبمية لما سيكون عميو وض  الشركة سواء وضعيا المالي أو 
 اإلنتاجي أو التسويقي أو التنافسي.

 أركان الموازنة .2

 (: 186، ص 2006ادم، والرزص،  آليمكن تحديد أركان الموازنة كما يمي ) 

 إلي قيم مالية. االقتصاديةأنيا تقديرات كمية لبرام  وأنشطة الشركة، أي أنيا تترجم أىداف الوحدة  -
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تعتبر الموازنة خطة شاممة منسقة تتعمص بفترة مستقبمية تعتمد عمى التنبؤات والتقديرات التي تترجم  -
 أىداف اإلدارة إلي أرقام شاممة لكل األنشطة.

اط المسئولين وىذا ال يتأتي إال بمشاركتيم في وض  الخطة الفعالة في تعتمد الموازنة عمى ارتب -
 تحديد السمطة والمسؤولية.

 تكمن الموازنة اإلدارة من اتخاذ القرارات المصححة المناسبة. -
 تيدف الموازنة في النياية إلي تحقيص الكفاية القصوى. -

 خطوات إعداد الموازنة .3

 (: 152، ص 2002الية ) الفضل، ونور، يتم إعداد الموازنات تبعا لمخطوات الت

 تحديد واعتماد اليدف الذي ترغب المنشأة في تحقيقو. -
تقوم لجنة الموازنة بتجمي  المعمومات الالزمة إلعداد الموازنة وىي مقل كميات وأنواع المنتجات  -

كل نوع من  والمواد األولية الالزمة إلنتاجيا، العمميات اإلنتاجية التي تمر عمييا وحدة المنت  من
أنواع المنتجات، سعر شراء الوحدة من كل نوع من المواد الخام، معدل أجر الساعة حسب نوع 
 العامل وميارتو، حجم المخزون من اإلنتاج التام وغير التام والمواد الخام، وغيرىا من المعمومات.

سم أو المركز في ضوء تقوم لجنة الموازنة الفرعية في كل قسم أو مركز مسؤولية بإعداد موازنة الق -
رساليا إلي لجنة الموازنة المركزية.  اليدف المعتمد والمحدد لو وا 

تقوم لجنة الموازنة المركزية بمراجعة الموازنات الفرعية التي تمقتيا من إدارات األقسام المختمفة، كما  -
عداد مشروع الموازنة الشاممة لممنشأ رساليا إلي تقوم بالتنسيص بين تمك الموازنات الفرعية وا  ة وا 

جراء  مجمس اإلدارة الذي يقوم بدوره بدراسة المشروع ومناقشتو م  لجنة الموازنة المركزية وا 
 التعديالت قم يتم اعتمادىا كأساس لمتنفيذ وتحقيص األىداف.

 (424، ص 2009) عقل، :تحقيص األىداف والػايات التاليةلالتقديرية  وازناتيتم إعداد المو 

 ؤسسة بكفاية وربحية.استخدام أصول الم -
 أجبار إدارة المؤسسة عمى التوجو المستقبمي في تفكيرىا وتوق  ما قد يتم في المستقبل. -
 التعاون عمى خمص روح الفريص في العمل من خالل ما تتطمبو من تعاون فئات متعددة في إنجازىا . -
 تحديد االحتياجات التمويمية المستقبمية لممؤسسة. -
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ومعقولة ألجل الحكم عمى األداء المتوق  بدال من االعتماد عمى المعمومات إيجاد معايير محددة  -
 التاريخية التي قد تكون أساسا غير مناسب لمحكم عمى الكفاية.

 وض  التخطيط في مكانو الصحيح أي في عقل اإلدارة العميا. -
 التوجو المبكر نحو التعامل م  األحداث المتوقعة. -
 موب منو تحقيقو.إعالم كل من في المؤسسة بالمط -
 وض  األسس ألخذ اإلجراءات التصحيحية في حالة انحراف النتائ  الفعمية عن المتوق . -
تعتبر أداء رقابية تساعد إدارة الشركة عمى معرفة وض  الشركة في نياية كل فترة من فترات العمل  -

ة والمصادر و تساعدىا في تقييم الموقف المالي وكفاءة التخطيط وتحديد االحتياجات المالي
 األنسب لتػطية تمك االحتياجات.

 النقدية التقديرية: وازنةالم: ثانيا

 وازنة النقدية التقديرية:المتعريف  .1

وازنة النقدية التقديرية عمى أنيا ىي إحدى أدوات التنبؤ المالي المستقبمي والتي تساعد المدير المتعرف 
المالي في الموائمة ما بين التدفقات النقدية الداخمة والخارجة التي تحدث خالل فترة زمنية قميمة جدا قد 

مبني عمى أسس (، كما تعرف عمى أنيا توق   89، ص 2006تصل إلي شير أو أقل) أبو معمر، 
سميمة ومنطقية لكمية ومواعيد المقبوضات والمدفوعات النقدية المتوقعة لممؤسسة خالل فترة زمنية 

(، وىي الموازنة التي تظير كمية التمويل المطموبة وتوقيت  431، ص2009مستقبمية معينة ) عقل، 
 97ص، 2006ناوي، العبد، الحصول عمييا وحاجة المنشأة الشيرية واألسبوعية من تمك األموال) الح

 ,Garrison, et)(، وىي عبارة عن خطة تفصيمية تحدد فييا مصادر النقدية المكتسبة واستخداماتيا 
al, 2012, p: 341 ) ويرى الباحث أن الموازنة النقدية التقديرية عبارة عن كشف مالي ييتم ،

 المحتمل لحصوليا.بالتدفقات النقدية الداخمة والخارجة المستقبمية والموعد 

 وازنة النقدية التقديريةالمأىداف  .2

 (: 432، ص2009من األىداف المرجوة من الموازنة النقدية التقديرية ما يمي) عقل، 

 قياس السيولة النقدية عمى المدى القصير بشكل موقوص. -
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 التخطيط لممستقبل مما يؤدي إلي استبعاد أية تقديرات جزافية لالحتياجات المالية.  -
 خمص معيارا محددا لقياس عميو ولمحكم عمى مدى كفاية التخطيط في المؤسسة.ي  -
يساعد اإلدارة مساعدة فعالة في معرفة أوقات حدوث العجز النقدي، وأوقات حدوث الفائض   -

 النقدي، ويعطييا الوقت الكافي لمعالجة الموقف المتوق  بالطريقة األنسب.
المناسب لما تقترضو من أموال وما ستدفعو من أرباح  يساعد اإلدارة عمى وض  برنام  التسديد  -

 لممساىمين.
يساعد في معرفة كمية ومواعيد ونوعية األموال التي تحتاج إلييا المؤسسة خاصة إذا ما تم اختيار   -

الفترات الجزئية التي ينظم ليا الكشف بعناية ليعكس االحتياجات القصوى لممقترض التي تتزامن 
 في النشاط في الدورة التجارية.عادة وموعد الذروة 

 ينبو اإلدارة في الوقت المناسب لالنحرافات الحاصمة في تدفقاتيا النقدية.  -
يساعد اإلدارة المالية في اتخاذ القرارات الخاصة بإضافة أو حذف منت  معين، وكذلك في قرارات   -

الفروقات في التدفص النقدي الشراء أو اإلنتاج واالستئجار واالستقمار، وذلك من خالل معرفة 
 نتيجة اتخاذ كل من ىذه القرارات أو عدم اتخاذىا.

يساعد في تحسين العائد عمى االستقمار بسبب مساعدتيا في االقتصاد وتوفير النقد المتاح   -
 لممؤسسة.

 وازنة النقدية التقديريةالمخطوات إعداد  .3

 (: 90، ص2006النقدية التقديرية عمى الخطوات الرئيسية التالية )أبو معمر، وازنةالميعتمد إعداد 

 وازنة النقدية التقديرية.المتحديد المدة التي ستعد عنيا  -
 تقدير التدفقات النقدية الداخمة لممنشأة أو المتحصالت النقدية. -
 تقدير التدفقات النقدية الخارجية أو المدفوعات النقدية. -
فقات النقدية من خالل طرح التدفقات النقدية الخارجة من التدفقات النقدية تقدير صافي التد -

 الداخمة.
 تحديد الحد األدنى من النقدية الواجب االحتفاظ بيا. -
التنبؤ باالحتياجات المالية الالزمة لالحتفاظ بالحد األدنى من النقدية وتحديد الفترة التي تحتاج  -

 فييا المنشأة إلي نقدية.
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 قائمة الدخل التقديرية:ا: ثالث

 تعريف القائمة الدخل التقديرية: .1

تمقل قائمة الدخل التقديرية أداة التنبؤ باألرباح والخسائر المتوقعة خالل فترة زمنية مقبمة، وتعتبر 
المبيعات العنصر األساسي التي تقوم عميو تقديرات قائمة الدخل، حيث الوصول إلي تقدير المبيعات 

اإلنتاج والتكاليف المتعمقة بو، أما تكمفة المبيعات فيتم تقديرىا بواسطة النسبة السابقة  يمكننا تقدير حجم
(، وىي عبارة عن كشف بالدخل المحقص  95، ص 2006لتكمفة المبيعات إلي المبيعات) أبو معمر، 

عقل، خالل فترة مالية معينة وبالتكاليف التي تحممتيا المؤسسة خالل تمك الفترة لتحقيص الدخل ) 
(، ويرى الباحث أن قائمة الدخل التقديرية ىي عبارة عن الفرص بين اإليرادات  451، ص 2009

 والمصروفات المتوقعة خالل فترة زمنية قادمة.

 :أىداف القائمة الدخل التقديرية .2

 (:  95، ص 2006من األىداف المرجوة من قائمة الدخل التقديرية ما يمي ) أبو معمر، 

 قائمة الدخل التقديرية معرفة األرباح المتوقعة خالل الفترة المالية القادمة.تساعد إعداد  -
 تساعد عمى التعرف عمى اإليرادات والمصروفات. -
 تساعد عمى تحديد كيفية التصرف باألرباح. -
 تساعد عمى معرفة قدرة المنشأة في تمويل احتياجاتيا وذلك من خالل الفترة المالية القادمة.  -

 ائمة الدخل التقديرية:خطوات إعداد ق .3

 (: 453،ص2009يعتمد إعداد الميزانية النقدية التقديرية عمى الخطوات الرئيسية التالية) عقل، 

 تقدير المبيعات لمفترة التي ستعد عنيا قائمة الدخل. -
معرفة العالقة التاريخية القائمة بين المبيعات وبين مختمف بنود قائمة الدخل في المؤسسة أما  -

 إلي قائمة حديقة أو إلي معدالت لمجموعة من القوائم لفترات سابقة.استنادا 
بعد معرفة العالقات النسبية بين المبيعات وبين مختمف بنود قائمة الدخل ومعرفة حجم المبيعات  -

المتوقعة لمفترة القادمة، تضرب المبيعات المتوقعة في النسب المختمفة لبنود المشكمة لقائمة الدخل 
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نود المتعمقة بالفوائد واإليرادات والمصروفات األخرى الػير مكررة ويصعب التنبؤ بيا باستقناء الب
 والضرائب واألرباح المتوق  توزيعيا، لتخرج بعد ذلك بأرقام لقائمة الدخل التقديرية.

الحصول عمى المعمومات المساعدة لتحديد حجم بالفوائد واإليرادات والمصروفات األخرى الػير  -
 ائب واألرباح المتوق  توزيعيا أو استالميا.مكررة والضر 

وتحتاج عممية إعداد قائمة الدخل التقديرية إلي بيانات ومعمومات ميمة تتمقل في إعداد العديد من 
الموازنات وىي موازنة المبيعات، وموازنة اإلنتاج، وموازنة تكمفة البضاعة المباعة، وموازنة تكاليف 

ليف اإلدارية والتسويقية، وموازنة والبحث والتطوير، وموازنة المخزون التصني  اإلضافية، وموازنة تكا
 (.224، ص 2001السمعي )باسيمي، 

 الميزانية العمومية التقديرية:: رابعا

وازنة النقدية التقديرية وقائمة الدخل التقديرية، حيث الميعتمد إعداد الميزانية العمومية التقديرية عمى 
األخيرة في عممية التخطيط المالي، ومن أىداف إعداد الميزانية العمومية يعتبر إعدادىا الخطوة 

التقديرية أنيا تعتبر أداة ميمة من أدوات التخطيط المالي الذي يمكن من خالليا التعرف عمى قيمة كل 
 بند من بنود الميزانية وكذلك التعرف عمى الصورة الكمية لمموقف المالي المتوق ، حيث يتم إعدادىا من

 (: 100، ص2006خالل الخطوات التالية) أبو معمر، 

 تحديد المبيعات الصافية ألخر فترة زمنية لممنشأة التي ستعد عنيا الميزانية العمومية التقديرية. -
 الحصول عمى أخر ميزانية فعمية لممنشأة. -
يعات م  األخذ بعين االعتبار ضعف إيجاد العالقة النسبية بين كل بند من بنود الميزانية وبين المب -

االرتباط بين المبيعات وبين بعض بنود الميزانية مقل األصول القابتة والديون طويمة األجل واألرباح 
غير الموزعة ورأس المال واألوراص المالية، لذلك فإنو يتم تجاىل العالقة بين ىذه البنود وبين 

 المبيعات.
 ستعد الميزانية عنيا قم ضربيا بنسب بنود الميزانية المحسوبة. تقدير صافي المبيعات لمفترة التي -
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 خامسا: الموازنات الرأسمالية:

 تعريف الموازنات الرأسمالية .1

ىي تعبير كمي لمبرام  االستقمارية بالمنشاة لفترة مستقبمية طويمة األجل يوافص عمييا ويرتبط بيا 
المسئولين ويتخذونيا ىدفا وأساسا لمرقابة وصوال ألفضل استقمار لمموارد المتاحة ) الفضل، ونور، 

رة المحاسبية (، وىي أداة توضح حجم اإلنفاص االستقماري المتوق  إنفاقو عن الفت 211، ص2002
(، كما يقصد  257، ص2003المقبمة وكذلك مصادر تمويل ذلك اإلنفاص االستقماري ) قممي، 

بالموازنة الرأسمالية عمى أنيا عبارة عن األسموب المحاسبي لتحميل ورقابة تكاليف المشروعات لمساعدة 
، وىي أيضا عممية ( 244، ص2001المديرين في اتخاذ القرارات طويمة وقصيرة األجل ) باسيمي، 

، 2007إدارة وتحميل قرارات النفقات االستقمار الرأسمالية الذي يتوق  أن تمتد منافعيا لعدة ) العامري، 
(، ويرى الباحث أن الموازنة الرأسمالية ىي مجموعة النفقات االستقمارية المتوق  أدائيا في  355ص

شركة ومصادر تمويميا وحجم العائد المتوق  المستقبل بيدف زيادة االستقمارات والتوس  في أداء ال
 الحصول عميو من تمك النفقات.

 مراحل إعداد الموازنة الرأسمالية  .2

 (: 150، ص2008يمكن إيجاز مراحل إعداد الموازنة الرأسمالية بالمراحل التالية ) ظاىر، 

 مرحمة التعرف عمى المشاريع:  -

االستقمارات الرأسمالية المختمفة والتمييز بينيا أن اليدف من ىذه المرحمة ىو التعرف عمى مشاري  
 لمعرفة تمك المشاري  التي تخدم أىداف المنشاة واستراتجياتيا.

 مرحمة البحث:  -

أن الػاية من ىذه المرحمة ىي الدراسة األولية لمبدائل المختمفة لالستقمارات الرأسمالية التي يمكن 
التقييم األولى ليذه البدائل من خالل التعرف عمى ما من خالليا تحقيص أىداف المنشاة، حيث يتم 

تحتاجو من أدوات و ميارات، وبناء عميو قد يتم رفض جزء من ىذه البدائل في ىذه المرحمة بينما 
 يتم تقييم بقية البدائل بصورة أعمص في مراحل الحقة.
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 مرحمة تجميع المعمومات:  -

باالستقمارات الرأسمالية المختمفة، حيث يتم تجمي  في ىذه المرحمة يتم تجمي  المعمومات المتعمقة 
معمومات عن التكاليف المتوقعة والنتائ  المتوقعة لمبدائل المختمفة مقل حجم المبيعات المتوقعة 

 والتكمفة المتػيرة لموحدة.

 مرحمة الختيار بين المشاريع:  -

الرأسمالية واختيار المشروع الذي يتم في ىذه المرحمة المقارنة بين المشاري  المختمفة لالستقمارات 
 يكون فيو الفرص بين اإليرادات والتكاليف أكبر ما يمكن.

 مرحمة التمويل:  -

يتم في ىذه المرحمة مناقشة إمكانية التمويل الداخمي أو الخارجي لممشروع الذي يتم اختياره ومعرفة 
تباعيا.  الطريقة األفضل لمتمويل وا 

 مرحمة التنفيذ والرقابة:  -

في ىذه المرحمة تنفيذ المشروع االستقماري الذي تم اختياره وتحديد كيفية تمويمو، كما يتم أيضا يتم 
مراقبة وتقييم تنفيذ االستقمارات الرأسمالية بالمقارنة الفعمية لمنتائ  م  ما ىو مخطط لو في 

 الموازنة.

 معايير الموازنة الرأسمالية .3

 يم االستقمارات الرأسمالية منيا:ىناك العديد من المعايير التي تستخدم لتقي

 معيار فترة السترداد: .1

يقيس ىذا المعيار فترة االسترداد لمتكاليف االستقمارية المبدئية وىي من الطرص الواسعة االستخدام في  
تقييم البدائل االستقمارية، حيث في ظل ىذا المعيار يكون البديل ذو فترة استرداد األقل ىو البديل 

 (: 231، ص2002الطريقة تكون مناسبة في الحاالت التالية ) الفضل، ونور،  األفضل، وىذه
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عندما تكون الدقة في التقديرات الربحية لمبدائل االستقمارية غير كافية والمفاضمة المبدئية بين  -
 المشروعات ضرورية.

االستقمارات عندما يكون المركز النقدي واالئتماني الضعيف لو تأقير قوي عمى المفاضمة بين  -
 الممكنة.

 عندما تكون المشروعات المقترحة ذات درجة مخاطرة عالية. -

 وتقاس فترة االسترداد من خالل قسمة الكمفة المبدئية لالستقمار عمى التدفص النقدي السنوي.

ومن مزايا استخدام فترة االسترداد كمعيار لممفاضمة ىو سيولة حسابيا كما أنيا تعطي مؤشرا مبدئي 
عما إذا كان المشروع يستحص المزيد من البحث والدراسة، كما أنيا تستخدم في المفاضمة بين  وسري 

المشروعات التي تخض  لتػيرات تكنولوجية سريعة، ومن عيوب استخدام فترة االسترداد كمعيار 
مفة، لممفاضمة أنيا تتجاىل توقيت الحصول عمى التدفقات النقدية عند المفاضمة بين المشروعات المخت

كما أنيا تتجاىل القيمة البيعية لممشروع ) قيمة الخردة ( في نياية عمره االفتراضي والتي تشكل تدفص 
نقدي داخل، كما أنيا تتجاىل التدفقات النقدية التي يمكن أن تتحقص بعد فترة االسترداد ) موسى، 

 (. 143، ص 2009وسالم، 

 معيار معدل العائد المحاسبي:  .2

ئد المحاسبي بتقسيم متوسط التدفص النقدي السنوي عمى تكمفة االستقمار المبدئية، ويحسب معدل العا
وتكون قاعدة القرار وفقا ليذا المعيار في تقييم البدائل لممشروعات أو االستقمارات التي تحقص عائد 

العامري،  أكبر من معدل العائد المطموب، ويعاب عمى ىذه الطريقة أنيا تتجاىل القيمة الزمنية لمنقود )
 (. 386، ص 2007

   معيار صافي القيمة الحالية: .3

فطبقا ليذا المعيار يتم خصم كل التدفقات النقدية الداخمة والخارجة باستخدام أقل معدل عائد مقبول، 
وبناء عمى ذلك إذا كانت القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة أكبر من القيمة الحالية لمتدفقات النقدية 

جة فإن المشروع أو االستقمار يكون مقبول، وكمما كانت صافي القيمة الحالية أكبر كمما كان ذلك الخار 
أفضل، ويمكن حساب صافي القيمة الحالية من خالل طرح القيمة الحالية لمتدفقات الخارجة من القيمة 
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 ,Ross دلة التالية ) الحالية لمتدفقات الداخمة، حيث تحسب القيمة الحالية لمتدفقات النقدية حسب المعا

and Westerfield, 2004, p 226 :) 

         
 

   
   

 حيث أن:

PV.القيمة الحالية لمتدفقات النقدية = 

C .) قيمة التدفقات المتوقعة ) الداخمة والخارجة = 

R .معدل الخصم = 

N .المدة الزمنية = 

في نياية  لمنقود والقيمة البيعية لممشروعومن مزايا ىذا المعيار أنو يأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية 
عمره االفتراضي، من عيوبو أنو ال تعطي ترتيب سميم لممشروعات في حالة اختالف قيمة االستقمار 

 (. 158، ص2009المبدئي أو اختالف عمر المشروع ) موسى، وسالم، 

 ل العائد الداخمي: معيار معد .4

يقصد بمعدل العائد الداخمي وىو معدل الخصم الذي عمى أساسو يتم خصم التدفقات النقدية لموقت 
الحالي بحيث تكون القيمة الحالية ليذه التدفقات النقدية مساوية تماما لتكمفة االستقمار، بمعنى أن تكون 

ئد الداخمي يجب أتباع الخطوات التالية ) صافي القيمة الحالية لالستقمار صفر، ولحساب معدل العا
 (: 253، ص 2002الفضل، ونور، 

 تقدير التدفقات النقدية الخارجة والداخمة لممشروع موض  الدراسة. -
تحديد الحد األدنى المرغوب فيو كمعدل لمعائد من المشروع موض  الدراسة ويمقل ىذا العائد كمفة  -

في سبيل الحصول عمى رأس المال، قم يتم تحديد القيمة  رأس المال التي يمكن أن تتحمميا المنشأة
 الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة والخارجة من خالل ىذا المعدل.

تحديد صافي القيمة الحالية، فإذا كانت صافي القيمة الحالية سالبة فيذا يعني أن المشروع يحقص  -
ما إذا كانت تساوي صفر فيذا يعني عائد أقل من الحد األدنى المرغوب بو ويتم رفض المشروع، أ
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أن المشروع يحقص عائد يساوي الحد األدنى المرغوب بو، أما إذا كانت النتيجة موجبة فإن ىذا 
يعني أن المشروع يحقص عائد أعمى من الحد األدنى المرغوب فيو كمعدل لمعائد ويمكن استخدام 

مرة أخرى لموصول إلي المعدل  معدل عائد أكبر من معدل عائد المرغوب فيو لخصم التدفقات
 العائد الداخمي.

 . معيار دليل الربحية: 5

وىذا المعيار ىو عبارة عن خارج قسمة القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة لممشروع عمى القيمة 
 الحالية لمتدفقات النقدية الخارجة ليذا المشروع، فإذا كان دليل الربحية أكبر من واحد صحيح فإن ذلك
ذا كان  يعني أن المشروع مربح، أما إذا كان أقل من واحد فالمشروع في ىذه الحالة يحقص خسائر، وا 
يساوي واحد صحيح فإن المشروع ال يحقص ربح وال خسائر، حيث كمما كان دليل الربحية أكبر من واحد 

لمنقود و يساعد صحيح يكون المشروع مفضل، ومن مميزات ىذا المعيار ىو أنو يراعي القيمة الزمنية 
عمى ترتيب البدائل االستقمارية ذات الربحية، كما أنو يعتبر مؤشرا جيدا لقياس الكفاءة اإلنتاجية 
واالقتصادية لممشروعات وخاصة إذا كان ىناك مشاري  تختمف في االستقمارات المبدئية والتدفقات 

اطرة وعدم التأكد التي تصاحب النقدية وعمرىما، ومن عيوب ىذا المعيار أنو ال يعال  مشكمة المخ
 (. 164، ص2009التدفقات النقدية الداخمة والخارجة ) موسى، وسالم،

 لمشركة الضافية  سادسا: التنبؤ بالحتياجات المالية

 التنبؤ بالحتياجات المالية لمشركة  .1

األصول يحتاج أكقر الشركات التي تتوق  نموا في مبيعاتيا تتوق  أيضا نمو في أصوليا، ىذا النمو في 
إلي تمويل خارجي إضافي في حالة كان األموال الداخمية غير كافية، لذا يقوم المدير المالي بتقدير 
حجم األموال الالزمة ومصدره لتمويل الزيادة في المبيعات، ويمكن تحديد حجم األموال اإلضافية 

 (:  Brigham,and ehrhardt, 2013, p 480)الالزمة من خالل الخطوات التالية

يتم تحديد التػير في المبيعات وذلك من خالل تحديد المبيعات المتوقعة وطرح منيا المبيعات  -
 الحالية.
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يتم تحديد األصول التي تتػير مباشرة م  تػير المبيعات وىي ) حساب المدينون و المخزون و  -
 الحالية.النقدية و األصول القابتة ( قم يتم تحديد نسبة تمك األصول من المبيعات 

يتم تحديد االلتزامات التي تتػير بشكل تمقائي م  تػير المبيعات وىي ) حساب الدائنون و  -
 مستحقات األجور والضرائب ( قم يتم تحديد نسبة تمك االلتزامات من المبيعات الحالية.

 يتم تحديد نسبة الربحية من المبيعات وىي بقسمة صافي الدخل عمى المبيعات الحالية. -
 ديد نسبة التوزيعات النقدية وذلك لمتحديد نسبة األرباح المحتجزة.يتم تح -
 بعد تحديد الخطوات السابقة يتم تحديد حجم األموال اإلضافية الالزمة من خالل المعادلة التالية:  -

 –الزيادة التمقائية في االلتزامات  –حجم األموال اإلضافية الالزمة = الزيادة في األصول المطموبة 
 في األرباح المحتجزة. الزيادة

 حيث أن:

نسبة األصول التي تتػير مباشرة م  تػير  xالزيادة في األصول المطموبة = الزيادة في المبيعات 
 (.  2المبيعات) خطوة رقم 

نسبة االلتزامات التي تتػير تمقائيا م  تػير  xالزيادة في المبيعات =  الزيادة التمقائية في االلتزامات
 (. 3المبيعات) خطوة رقم 

 نسبة األرباح المحتجزة. xنسبة الربحية  xالزيادة في األرباح المحتجزة = المبيعات المتوقعة 

 العوامل اْلساسية المؤثرة في حساب التمويل اإلضافي الالزم.2

يمكن حصر العوامل األساسية التي تؤقر في تحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم في العوامل التالية 
(Brigham,and ehrhardt, 2013, p 481  :) 

نمو المبيعات: نمو المبيعات المتزايد يعمل عمى زيادة األصول لتػطية تمك الزيادة في المبيعات مما  -
 ي الالزم.يعمل عمى زيادة حجم التمويل اإلضاف

كقافة رأس المال: وىي عبارة عن إجمالي األصول مقسومة عمى إجمالي المبيعات، حيث ليذه  -
النسبة تأقير كبير عمى حجم احتياجات رأس المال، فكمما زادت كقافة رأس المال كمما زادت حجم 

 التمويل الالزم.
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التي تستطي  زيادة القدرة االئتمانية  نسبة الزيادة التمقائية لمدائنين نتيجة زيادة المبيعات: فالشركات -
 ليا وذلك من خالل زيادة الدائنون لدييا فإنيا ستعمل عمى تخفيض نسبة التمويل اإلضافي الالزم.

نسبة الربحية : الشركات ذات نسبة الربحية العالية تستطي  تخفيض حجم التمويل اإلضافي الالزم،  -
 األصول.ألن نسبة الربحية العالية ستعمل عمى زيادة 

نسبة التوزيعات: تخفيض نسبة التوزيعات النقدية سيعمل عمى زيادة األرباح المحتجزة وبالتالي زيادة  -
 األصول وتخفيض حجم التمويل اإلضافي الالزم. 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقــــــــــــــــــة

 أول: الدراسات المحمية

 ( 2007دراسة ) خمف اهلل،  .1

 قطاع غزة ". –بعنوان:" واقع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية  

نظام الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية  وتنفيذ إعدادتيدف الدراسة إلي تحميل وتقييم واق  
 ىدفلتحقيص تمك الموازنات، و  إعدادبقطاع غزة والتعرف عمى األسس والمبادئ التي تقوم عمييا عممية 

نصف مميون دوالر فأكقر والتي  رأسمالياوتوزيعيا عمى الشركات التي يبمع  استبانو إعدادالدراسة تم 
شركة، وتوصمت الدراسة إلي أن أغمب الشركات الصناعية تطبص نظام الموازنات التخطيطية  66بمػت 

تستخدم الموازنات عممية، كما أن الشركات الصناعية  ومبادئعمى أسس  إعدادىاوتعتمد في 
التخطيطية في تنفيذ وظائفيا المختمفة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات في حين أنيا ال تتخذ تمك 

% من الشركات الصناعية تطبص 63.2كما توصمت إلي أن إلي أن الموازنات كمعيار لتقويم األداء، 
توصمت الدراسة و  زنات الرأسمالية،% من الشركات الصناعية تطبص الموا18.4الموازنات النقدية مقابل 

% بين الشركات في تطبيص نظام الموازنات التخطيطية 5عند  إحصائيةلعدم وجود فروص ذات داللة 
و الشكل القانوني لمشركة ووجود فروص يعزى لحجم رأس المال، وأوصت الدراسة  التأسيستعزى لسنة 

ال تستخدم نظام الموازنات باإلضافة لضرورة  بضرورة وجود نظام الموازنات التخطيطية بالشركات التي
 استخدام الموازنات التخطيطية كمعيار لتقويم األداء.

 ( 2005 عطا اهلل,) دراسة  .2

دراسة ميدانية عمي قطاع المقولت في  –واقع التخطيط الستراتيجي في قطاع المقاولت  " :بعنوان 
 .قطاع غزة "

ىذه الدراسة إلي التعرف عمي واق  التخطيط االستراتيجي في ضوء مدى وضوح مفيوم ىو  ىدفت
, وتم إعداد استبانو خاصة بالبحث وتوزيعيا عمي قطاع المقاوالت بػزةأىميتو و درجة استخدامو في 

م عينة , وتم استخدا 28عينة , باستقناء العينة االستطالعية والبالػة  150شركة واسترد منيا  200
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% من مدراء 64.5 إلي أنوقد توصمت الدراسة األحادي، معامل االرتباط بيرسون و تحميل التباين 
عدم وجود فروص ، كما توصمت إلي الشركات ال يدركون المفيوم العممي المتكامل لمتخطيط االستراتيجي

راتيجي ومدي واستخدام التخطيط االست وأىميةحول مفيوم % 5عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية 
المتػيرات الديمػرافية )عدد العاممين, خبرة المدراء,  إليعمي الموارد المتاحة تعزي  اإلدارةسيطرة 

ضرورة البدء باستخدام مفيوم التخطيط ، وأوصت الدراسة ب(، وعمر الشركة المؤىل العممي لممدراء
 .تيا الداخمية والخارجيةحديث يساعد الشركات عمى التأقمم م  بيئ كأسموب إداري االستراتيجي

 ( 2005دراسة جودة  ) .3

دراسة تطبيقية عمي قطاع الصناعة -واقع التخطيط المالي في مؤسسات الصناعة الوطنية ": بعنوان
 .التحويمية في قطاع غزة"

ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمي واق  التخطيط المالي في مؤسسات الصناعة التحويمية في قطاع 
داريين، ومدراء (116وزعت عمى  استبانو إعدادغزة  ولتحقيص ىدف الدراسة تم  ، موظف ) محاسبين وا 

وقد توصمت وتم استخدام الوسط الحسابي والوزن النسبي وتحميل التباين الختبار فرضيات الدراسة، 
الدراسة ضعف التزام المؤسسات الصناعية الفمسطينية بتطبيص المراحل العممية لمتخطيط المالي وتطبيص 

ضعف التزام المؤسسات الصناعية الفمسطينية بإجراء عمميات التحميل المالي لبياناتيا ، و أدواتو
لي وعدم توافر المقومات ضعف توافر المقومات الداخمية لمتخطيط الما، كما توصمت إلي المحاسبية

% بين القائمين عمى 5عند مستوى داللة  ، وتوصمت لوجود فروص ذات داللة إحصائيةالخارجية لو
التخطيط المالي تعزى لممؤىل العممي والخبرة العممية، كما توصمت لعدم وجود فروص ذات داللة 

ى لمتخصص العممي، كما % بين القائمين عمى التخطيط المالي تعز 5عند مستوى داللة  إحصائية
ضرورة تفعيل دور الرقابة المالية و تدريب و تأىيل الكوادر العاممة واستخدام  أوصت الدراسة إلي

 الموازنات المرنة في ظل ظروف عدم التأكد.  أسموب

 : الدراسات العربيةثانيا

 (  2014دراسة ) أبو الييجاء،  .1

نقد وربحية الشركات الصناعية المساىمة العامة بعنوان:" العالقة بين مؤشرات دورة التحول إلي 
 اْلردنية: دراسة اختباريو ".
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تيدف ىذه الدراسة إلي التعرف عمى العالقة بين دورة التحول األصول إلي نقدية ومكوناتيا وبين ربحية 
(، وقد تم  2012- 2010الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية خالل الفترة الممتدة من ) 

وتم استخدام تحميل التباين األحادي الختبار الفرضيات،  شركة، 53تخدام البيانات الفعمية السنوية اس
بين معدل دوران % 5وتوصمت الدراسة لوجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

التحول النقدي وربحية الشركات الصناعية، ووجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
بين معدل دوران المخزون ومعدل دوران الذمم المدينة من جية وبين ربحية الشركات من جية % 5

حية الشركات ومعدل بين رب% 5أخرى، وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
في %5دوران الدائنون، كما توصمت الدراسة لعدم وجود فروص ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

معدل دوران التحول النقدي فيما بين قطاعات الشركات الصناعية، وأوصت الدراسة بضرورة استخدام 
المسئولة عمى إدارة رأس المال  المديرين الوسائل التي تحسن قدرة الشركات عمى زيادة كفاءة الجيات

 العامل بما فيو عناصر دورة التحول إلي نقد.

 ( 2014، عبد الجميل) دراسة  .2

 .أثر ىيكل رأس المال عمي أداء الشركات الصناعية المساىمة العامة اْلردنية" " :بعنوان 

الصناعية المساىمة ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمي أقر ىيكل رأس المال عمي أداء الشركات 
حيث  2012 إلى 2008 العامة األردنية المسجمة في سوص عمان المالي لمدة خمس سنوات تمتد من

استخدمت الدراسة تحميل االنحدار المتعدد لتحقيص ذلك اليدف شركة، حيث  23بمػت عينة الدراسة 
التػير السنوي في مستوي ,حيث تم اعتبار نسب المديونية ونسبة المديونية لحقوص الممكية ونسبة 

وقد توصمت الدراسة إلي وجود عالقة عكسية ، األصول ومعدل دورانيا كمؤشرات لييكل رأس المال
حقوص الممكية و نسب المديونية من  إلي% لنسبة الديون 10ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية 

ذات داللة إحصائية عند الشركات الصناعية من جية أخري ، ووجود عالقة طردية  أداءجية و 
م  العائد عمي االستقمار ، وأوصت الدراسة عمى  األصول% بين معدل دوران 10مستوي معنوية 

 ضرورة إعادة الدراسة مرة أخري في فترات زمنية الحقة.
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 ( 2011دراسة ) خميل،  .3

ى سياستيا في " أثر الييكل التمويمي عمى ربحية الشركات المساىمة العامة اْلردنية وعم :بعنوان 
 دراسة اختباريو ". –توزيعات اْلرباح 

ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمى أقر ىيكل المالي  عمى ربحية وسياسة التوزيعات لمشركات 
م، حيث تم االعتماد عمى 2009- 2007المساىمة المدرجة في سوص عمان المالي خالل فترة  

شركة، وتم استخدام االنحدار  75ة لعينة عشوائية مكونة من البيانات المالية المنشورة في القوائم المالي
والوسط الحسابي الختبار فرضيات الدراسة، وتوصمت الدراسة إلي عدم وجود عالقة ذات داللة 

%  بين ىيكل الممكية متمقل بنسبة الديون وربحية الشركات المتمقل بنصيب السيم 5إحصائية عند 
%  بين ىيكل 5ي عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند الواحد من اإلرباح، كما توصمت إل

الممكية متمقل بنسبة الديون ونسبة التوزيعات، وأوصت الدراسة عمى ضرورة  تشجي  أساليب التمويل 
نشاط الشركة من خالل زيادة رأس المال بدال من االعتماد عمى القروض ذات الفوائد المرتفعة، 

جراء  المزيد من الدراسات حول العوامل المؤقرة عمى ربحية الشركة ونسب وضرورة استمرار البحث وا 
 التوزيعات.

 (  2009دراسة ) عميان،  .4

" مدى أىمية استخدام الموازنات التخطيطية في التخطيط والرقابة وتقويم اْلداء في الشركات  بعنوان:
 الصناعية اْلردنية المساىمة العامة ".

تيف ىذه الدراسة إلي بيان أىمية استخدام الموازنات التخطيطية في عممية التخطيط والرقابة وتقويم 
 استبانوفي الشركات الصناعية األردنية المساىمة العامة، ولتحقيص أىداف الدراسة فقد تم تصميم  األداء

لي أن غالبية شركة صناعية، وتوصمت الدراسة إ 28الخماسي وزعت عمى  ليكاردوفقا لمقياس 
عدادىاالشركات الصناعية األردنية المساىمة العامة تقوم بتطبيص الموازنات التخطيطية  بشكل منتظم  وا 

، كما توصي األداءوتقويم  اإلنتاجيةالستخداميا كأداة فاعمة في عممية التخطيط والرقابة عمى العممية 
صناعية ييتم بالموازنات التخطيطية قسم خاص في الشركات ال إعدادالدراسة الشركات بالعمل عمى 
  وعممية التحضير ليا وتنفيذىا.
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 (  2009صيام,  ) دراسة .5
" مدى استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في شركات  :بعنوان

 .الصناعة الدوائية المساىمة العامة اْلردنية "

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدى استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 
في شركات الصناعة الدوائية المساىمة العامة األردنية ،وذلك من خالل التعرف إلى مدى مساىمة 

ىداف الدراسة تم تصميم الموازنات التقديرية في مساعدة اإلدارة في أداء وظائفيا اإلدارية , ولتحقيص أ
من المدراء الماليين  والعاممين في الدوائر المالية واألقسام المحاسبية في  70استبانو وزعت باليد عمي
 إليوقد توصمت الدراسة ، الختبار الفرضيات  T-testاستبانو وتم اختبار  62الشركات و استرد منيا 

ضرورة تعزيز ب اإلدارات، وأوصت الدراسةمن قبل  % 78الموازنات التقديرية بنسبة  انو يتم استخدام
 استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط في الصناعات الدوائية.

 (  2009راضي ,  ) دراسة .6
" العالقة بين أدارة رأس المال العامل والربحية في الشركات ,دراسة تحميمية في عينة من  :بعنوان

 .الشركات الصناعية العراقية"

المال العامل المختمفة المتمقمة في متوسط فترة  رأسالتعرف عمي أقر متػيرات إدارة  إليىدفت الدراسة 
من جية  التحصيل و معدل دوران المخزون السمعي و متوسط فترة الدف  ودورة التحويل إلي النقدية

طاعين الخاص عمي صافي الربح التشػيمي لعينة من الشركات الصناعية العراقية العاممة في الق
واستخدمت معامل شركات،  8حيث بمػت حجم العينة , 2002 إلي 1993والمختمط خالل الفترة 

وجود عالقة إلي وقد توصمت الدراسة ، االرتباط بيرسون ومعامل االنحدار المتعدد الختبار الفرضيات
وأوصت الدراسة  الشركة،داللة معنوية سالبة بين متػيرات إدارة رأس المال العامل وربحية  اتارتباط  ذ

خالل التركيز عمي تقميص المخزون السمعي و  تحسين كفاءة إدارة رأس المال العامل منإلي ضرورة 
توفرىا األخيرة  االستفادة من المزايا المالية والعينية التيتحسين القدرة التفاوضية م  الموردين بيدف 

طالة مدة الدف إلى زبائنو في منح االئتمان التجاري بشروط ميسرة و   .ا 
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 : الدراسات اْلجنبيةثالثا

 ( (Makori1 and Jagongo, 2013 : دراست .1

 Working Capital Management and Firm Profitability: Empirical Evidence from ":بعىوان 

Manufacturing and Construction Firms Listed on Nairobi Securities Exchange, Kenya ".   

  

المال العامل المتمقمة بفترة دوران النقدية و  رأسىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمي العالقة بين إدارة 
جية وربحية الشركات  وفترة دوران المخزون ومتوسط فترة التحصيل ومتوسط فترة الدف  لمموردين من

حيث  ،2012إلي  2003 الصناعية واإلنشائية المدرجة في سوص األوراص المالية الكيني خالل الفترة
وقد توصمت الدراسة  شركات، وتم استخدام معامل االرتباط الختبار الفرضيات، 10بمػت حجم العينة 

وفترة تحصيل الديون  بين فترة دوران النقدية%  5 ذات داللة إحصائية عندوجود عالقة عكسية  إلي
بين أيام %  5 لة إحصائية عندات من جية أخرى، وعالقة طردية ذات دالربحية الشركمن جية وبين 

 سداد الديون وفترة تحويل المخزون إلي نقدية من جية وبين ربحية الشركات من جية أخرى، وأوصت
 .زيادة فترة الدف  لمموردين والذي ينعكس عمي زيادة الربحية ضرورةالدراسة ب

 (  Sunday, 2011دراست )  .2

 ". :" effective working capital management in small and medium scale enterprisesبعىوان 

تسعى ىذه الدراسة إلي التعرف عمى أقر كفاءة إدارة رأس المال العامل في الشركات الصػير والمتوسط 
وتوصمت تم استخدام البيانات المالية السنوية لمشركات، ، 2009النقدية لعام بنيجيريا عمى السيولة 

المال العامل في الشركات الصػيرة أدى إلي أن جزء كبير من  رأس ةإدار الدراسة إلي وجود ضعف في 
الدراسة عمى ضرورة استخدام نظام  وأوصت، إعمالياماليا وفشمت في أداء  أعسرةتمك الشركات قد 

المال العامل من خالل  رأسفعال في عممية االئتمان لدى الشركة والعمل عمى زيادة كفاءة إدارة 
 ديون وزيادة فترة االئتمان الممنوحة من قبل الدائنين لمشركة.تحسين عممية تحصيل ال

 (  mensah, 2011دراست )  .3

 ". Financial management practices of small firms in Ghana: An empirical study"  بعىوان:

 ألدواتالمالية  في الشركات الصػيرة في غانا  اإلدارةتيدف الدراسة إلي التعرف عمى مدى استخدام 
عمى والتعرف  وتخطيط االحتياجات المالية ومصادر التمويل ( الرأسماليةالتخطيط المالي ) الموازنات 
، ولتحقيص بشكل سميم دوات التخطيط الماليالمالية  أل اإلدارةدى استخدام مأىم العوامل المؤقرة عمى 
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غانا، وتوصمت الدراسة عدة  شركة صػيرة عاممة في 25عمى  استبانوتوزي  إعداد و الدراسة تم  ىدف
، كما الرأسماليةنتائ  أىميا أن جمي  شركات العينة تستخدم فترة االسترداد كمعيار لقبول االستقمارات 

المحتجزة في تمويل استقماراتيا واحتياجاتيا  األرباح% من الشركات تعتمد عمى 28توصمت الدراسة أن 
% تعتمد عمى قروض 32% من الشركات تعتمد عمى القروض طويمة األجل و 36مقابل      المالية

أسيم، كما توصمت الدراسة أن متطمبات البنوك و المحاسبين  إصدار% تعتمد عمى 4و األصدقاء
المالية الممارسات السميمة  اإلدارةالخارجيين و أصحاب الممكية من أىم العوامل المؤقرة عمى استخدام 

و عدم وجود قسم المحاسبة  المؤىميندوات المالية، كما توصمت الدراسة أن تكاليف المحاسبيين في األ
المالية لمممارسات  اإلدارةالداخمي في الشركات تعتبر من أىم محددات التي تؤدي إلي عدم استخدام 

ممعامالت التخطيط المالي، وأوصت  الدراسة إلي ضرورة فصل الشركات الصػيرة ل أداوتالسميمة في 
 الكامل عن المركز المالي. اإلفصاحالتجارية عن المعامالت غير التجارية، وضرورة 

 ( azhar, et, al, 2010دراست )  .4

 Financial Management Practices: An In-Depth Study Among The CEOs of Small"  بعىوان: 

and Medium Enterprises ".                                                                             

 لألدواتتيدف الدراسة إلي التعرف عمى مدى استخدام الشركات الصػير والمتوسطة في ماليزيا   
المال العامل،  رأس إدارة أدواتالمحاسبة المالية،  أدواتالتخطيط المالي والرقابة،  أدواتالمالية ) 

، حيث تم 20009التحميل المالي ( لسنة  أدوات، الرأسماليةالموازنة  أدوات، اإلداريةالمحاسبة  أدوات
مدير مالي لمشركات الصػير والمتوسط العاممة في ماليزيا، وتم  30وزعت عمى  استبانوتصميم 

استخدام الوسط الحسابي والتكرارات والنسب المئوية لتحقيص أىداف الدراسة، وتوصمت الدراسة أن أغمب 
 رأسإدارة  وأدواتنة تستخدم أدوات التخطيط المالي والرقابة، وأدوات المحاسبية المالية، شركات العي

 الرأسماليةوالموازنة  اإلداريةالمحاسبة  أدواتالمال العامل، كما توصمت الدراسة لضعف استخدام 
 ركات.الدراسة عمى عينة كبيرة من الش إجراء إعادةالدراسة عمى ضرورة  وأوصتوالتحميل المالي، 

 (  SEN and ORUC, 2009دراست )  .5

 Relationship between Efficiency Level of Working Capital Management and Returnبعىوان: " 

on Total Assets in Ise".                                                                                                  

المال العامل المتمقمة بفترة  رأس إدارةىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمي العالقة بين مستوي كفاءة 
المتداولة وفترة دوران المخزون و متوسط فترة  واألصولالمال العامل  رأسدوران النقدية و صافي 

المالية  وراصاألسوص  لمشركات المدرجة في  األصول إجماليالتحصيل من جية و معدل العائد عمي 
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سنة،  15شركة صناعية عمى مدار  49، مستخدمين البيانات الرب  سنوية لي  2007التركي لسنة 
بين تمك المتػيرات والعائد عمي  إحصائيةوجود عالقة عكسية ذات داللة إلي وقد توصمت الدراسة 

المدراء الماليون التأقير بشكل ايجابي في ربحية الشركات من خالل األصول، كما توصمت إلي قدرة 
تطوير نماذج جديدة عمي غرار التقميدية إلدارة  ضرورةاألصول، وأوصت الدراسة ب إدارةزيادة كفاءة 

 تقميل فترة دوران النقدية.حتى يتم  األصول

 ( raheman, nasr, 2007دراست )  .6

  "  working capital management and profitability – case of pakistani firms " .بعىوان: 

تسعى ىذه الدراسة لمتعرف عمى تأقير كفاءة إدارة رأس المال عمى ربحية الشركات المساىمة في 
م، حيث تم استخدام البيانات السنوية 2004 – 1999باكستان والمدرجة ببورصة كراتشي خالل فترة 

شركة وتم استخدام معادلة االنحدار المتعدد ومعامل االرتباط بيرسون الختبار الفرضيات،  94لي 
وتوصمت الدراسة لوجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين دورة تحويل إلي النقدية وربحية 

ة لرأس المال انخفضت ربحية الشركات (، كما توصمت الشركات ) أي كمما زادت دورة التحول إلي نقدي
الدراسة لوجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين ربحية الشركات من جية وبين نسبة الديون و 
نسبة السيولة من جية اخرى، كما توصي الدراسة إلي ضرورة قيام إدارة الشركات بتقميل دورة التحول 

 يادة ربحية الشركات.إلي نقدية لرأس المال العامل لز 

 (  Ganesan, 2007دراست )  .7

 AN Analysis of working capital management efficiency in telecommunicationبعىوان: " 

equipment industry ".                                                                    

ىدفت ىذه الدراسة إلي تحميل كفاءة إدارة رأس المال العامل في الشركات الصناعية ألجيزت 
فت لمتعرف عمى عالقة دم، كما ى2007-2001خالل عام  األمريكيةاالتصاالت في الواليات المتحدة 

لية لي رأس المال العامل  وربحية تمك الشركات، حيث استخدمت الشركة البيانات الما إدارةبين كفاءة 
االرتباط واالنحدار وتحميل التباين الختبار فرضيات الدراسة، وتوصمت الدراسة  أسموبشركة و  443

المال العامل،  رأس إدارة وكفاءةبين ربحية الشركات  إحصائيةلوجود عالقة عكسية ليس ذات داللة 
ل بين الشركات، المال العام رأسفي مكونات إدارة  إحصائيةكما توصمت لوجود فروص ذات داللة 

المال  رأس إدارةاالتصاالت بتحسين كفاءة  أجيزةوأوصت الدراسة بضرورة عمل شركات صناعة 
 العامل لدييا.
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 ( nguyen, 2001دراست )  .8

  " Financial management and profitability of small and medium enterprises ".       : بعىوان 

تيدف ىذه الدراسة إلي التعرف عمى العالقة بين كفاءة اإلدارة المالية في إدارة الممارسات المالية وغير 
دارة رأس المال العامل و األصول  المالية ) ممارسة نظام المعمومات المحاسبية و التقارير المالية وا 

ل دوران األصول ( لمشركات القابتة ونسبة السيولة ونسبة الرف  المالي ونسبة النشاط متمقل بمعد
الفيتنامية الصػيرة والمتوسطة وبين ربحية تمك الشركات، حيث تم تصميم استبانو لقياس الممارسة 
دارة رأس المال العامل  المالية لإلدارة المالية ) ممارسة نظام المعمومات المحاسبية و التقارير المالية وا 

ب النسب المالية لتمك الشركات )  نسبة السيولة شركة وحسا 150و األصول القابتة ( وزعت عمى 
، حيث تم 2000ونسبة الرف  المالي ونسبة النشاط  ونسبة الربحية ( من خالل القوائم المالية لسنة 

استخدام معادلة االنحدار المتعدد ومعامل االرتباط واختبار ت لتحقيص أىداف الدراسة، وتوصمت 
% بين ربحية الشركات وممارسات 1داللة إحصائية عند مستوى الدراسة إلي وجود عالقة طردية ذات 

% بين ربحية الشركات 1اإلدارة المالية، ووجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
% بين ربحية الشركات تعزى 1و معدل دوران األصول، ووجود فروص ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الية، وأوصت الدراسة بضرورة رف  مستوى كفاءة اإلدارة المالية لمشركات، لمستوى الكفاءة لإلدارة الم
 وضرورة إعادة الدراسة والمقارنة بين كفاءة اإلدارة المالية لمشركات الكبيرة والصػير. 

 التعميق عمي الدراسات السابقة ثالثا: 

 أوجو التشابو:

 التالية:في األمور تتشابو ىذه الدراسة م  الدراسات السابقة 

 .أنيا تتناول موضوع التخطيط المالي وأدواتو. 1

في  ( 2007دراسة ) خمف اهلل، و  ( 2005 عطا اهلل,تشابيت م  بعض الدراسات مقل دراسة )  .2
 .وبعض العوامل الديمػرافية مقل خبرة المدراء والمؤىل العممي عينة الدراسة وىي قطاع المقاوالت

 أوجو الختالف:

 باألتي: الدراسات تختمف عن جمي 
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 عطا اهلل,) وىو قطاع غزة , باستقناء دراسة  أالمن حيث السوص الذي سيتم عميو الدراسة تختمف . 1
،  حيث اختمفت الدراسة الحالية (2005دراسة رأفت جودة )و  ( 2007دراسة ) خمف اهلل، و  ( 2005

( بحقت في  2005عن تمك الدراسات في أنيا بحقت في واق  التخطيط المالي بينما دراسة عطا اهلل ) 
واق  إعداد ( بحقت  2005بػزة، ودراسة خمف اهلل )واق  التخطيط االستراتيجي في قطاع المقاوالت 

( 2005رأفت جودة )بينما اختمفت عن دراسة  ،وتنفيذ الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية
والتي ارتكزت  الحالية التي استيدفت الصناعات التحويمية في قطاع غزة بشكل عام خالفا ليذه الدراسة

باإلضافة إلي أنيا اختمفت عنيا من حيث  عمي قطاع المقاوالت فقط من مجمل الصناعات التحويمية,
اءة أدوات التخطيط المالي  وليس التعرف فقط عمى استخدام أن الدراسة الحالية تيدف إلي قياس كف

والتي ايضا اقتصرت عمي المؤىل  تمك األدوات من عدميا كما ىو معمول في دراسة رأفت جودة
العممي والخبرة العممية والتخصص العممي أما ىذه الدراسة أضافت عوامل عمر الشركة وحجميا ممقل 

 سة متػيرات مستقمة.بعدد العاممين الدائمين لتصبح خم

. تختمف عن جمي  الدراسات السابقة في أنيا تحاول التعرف عمى كفاءة الشركات في تحديد حجم 2
 وىو الشيء الذي لم يتم التطرص لو في أية من الدراسات السابقة. التمويل اإلضافي الالزم لمعمل

في  التعرف عمى كفاءة الشركات. تختمف عن جمي  الدراسات السابقة في أن الدراسة الحالية تحاول 3
إعداد الموازنات التقديرية من خالل التعرف عمى مدى إتباع الشركات لمخطوات العممية عند إعداد 

 الموازنات التقديرية، وىو الشيء الذي لم يتم التطرص لو في أية من الدراسات السابقة.

 رابعا: استفادة الباحث من الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة األمور التالية: استفاد الباحث من

 صياغة أسئمة الدراسة -
 تكوين اإلطار النظري لمدراسة -
 إعداد فصل الدراسات السابقة -
 إعداد أداة الدراسة -
 مناقشة وتفسير النتائ  -
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 خامسا: الفجوة البحثية

من حيث مكان التطبيص: اختمفت أماكن تطبيص الدراسات السابقة، فمنيا ما ىو محمي في غزة  .1
وىي دراسات قميمة، ومنيا ما ىو عربي في األردن والعراص ومنيا ما ىو أجنبي في أمريكيا 

 واليند وفيتنام، أما الدراسة الحالية تم تطبيقيا في قطاع غزة.
من حيث اليدف: بعض الدراسات السابقة قاس واق  التخطيط المالي وبعضيا قام بالتعرف  .2

لمؤشرات المالية، أما الدراسة الحالية فتيدف إلي عمى العالقة بين أدوات التخطيط وبعض ا
التعرف عمى واق  التخطيط المالي من خالل التعرف عمى كفاءة استخدام أدوات التحميل 

 المالي.
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 تمييد 
  منيج الدراسة 
 :طرق جمع البيانات 
 مجتمع وعينة الدراسة: 
 أداة الدراسة 
 صدق وثبات الستبانة 
 خصائص عينة الدراسة وفقا لمبيانات الديموغرافية 
 اْلساليب اإلحصائية المستخدمة في التحميل 
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 الرابعالفصل 
 الطريقة واإلجراءات

 
 :تمييد 

في ىذا الفصل سوف يقوم الباحث بتقديم عرضًا لمني  الدراسة, وذلك من حياث طريقاة اختياار 
المستخدمة, وخطوات تصميميا والمعالجاات اإلحصاائية التاي تام اساتخداميا فاي تحميال العينة, واألدوات 

البيانااات بياادف التوصاال إلااى النتااائ  وتفساايرىا عمااى نحااو يكشااف واقاا  التخطاايط المااالي فااي الشااركات 
 المدرجة والمفعمة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة.

 نبذة عن قطاع المقاولتأول: 

يعتبر قطاع المقاوالت من القطاعات االقتصادية اليامة والمحرك الرئيس لالقتصااد الاوطني الفمساطيني 
ممااا  1994وقااد شاايد القطاااع اتساااعا ونشاااطا ممحوظااا منااذ عااودة الساامطة الوطنيااة الفمسااطينية فااي عااام 

ماال الفمساطيني أدي إلي إنعاش المين اإلنشائية والصناعات المساندة ليا، وشج  عمى اساتقمار رأس ال
مان الفمساطينيين، وباات ذا  لاالالفالمياجر في قطاع المقاوالت المحمي، وساىم فاي خماص فارص عمال 

مركااز  رئيسااي ضاامن باااقي القطاعااات فااي جااذب االسااتقمارات، وخمااص فاارص عماال جدياادة  ) الػصااين، 
 (. 14، ص 2004

يااة، طاارص، مياااه ومجاااري، وتقساام مجاااالت العماال فااي قطاااع المقاااوالت إلااي خمسااة مجاااالت وىااي ) أبن
درجاة أولاى كيروميكانيك، أشػال عامة ( مصنفة الشركات وفقا لكل مجال إلي خمسة تصنيفات وىي )

، ودرجااة أولااى ب، ودرجااة قانيااة، ودرجااة قالقااة، ودرجااة رابعااة، ودرجااة خامسااة ( )الموقاا  االلكترونااي أ
 . التحاد المقاولين الفمسطيني (

مؤسساة يعمال فيياا  560فاي فمساطين  2012أنشاطة اإلنشااءات لعاام بمع عدد المؤسسات العامماة فاي 
عاماال ماان اإلناااث، وبمااع حجاام اإلنتاااج المتحقااص ماان أنشااطة اإلنشاااءات  484عااامال، ماانيم  11290
مميون دوالر، وبمع حجام القيماة المضاافة  367.1مميون دوالر، وبمع حجم االستيالك الوسيط  670.1
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، ص 2013ممياااون دوالر ) كتااااب فمساااطين اإلحصااااء السااانوي،  302.9التاااي حققتياااا تماااك األنشاااطة 
183 .) 

العاااممين فااي قطاااع اإلنشاااءات إلااي قساامين، القساام األول وىااو القااوى العاممااة فااي قطاااع تقساايم يمكاان و 
اإلنشااااااءات الرسااااامي وىااااام العااااااممون فاااااي شاااااركات المقااااااوالت المساااااجمة رساااااميا فاااااي اتحااااااد المقااااااولين 

فيام القاوى العامماة فاي قطااع اإلنشااءات غيار المانظم وىام النسابة األكبار  الفمسطينيين، أما القسم القاني
وتشااامل عماااى جميااا  العااااممين فاااي مجااااالت اإلنشااااءات المختمفاااة مقااال أعماااال البنااااء والحدياااد والقصاااارة 
والادىان  والاابالط وغيرىااا، حيااث أن العااممين فااي ىااذا القطاااع يعمماون بمفااردىم وعمااى مسااؤوليتيم ودون 

قانونيااة أو نقابياااة تجمااا  بيااانيم، حيااث يقااادر عااادد العااااممين فااي قطااااع اإلنشااااءات عاااام وجااود أياااة أطااار 
ألااف عاماال،  68م بحااوالي 2005حساب مسااح الااذي قااام بااو الجياااز اإلحصاااء الفمسااطيني عااام  2004

يعمل معظميم في قطاع اإلنشااءات غيار المانظم، إذ يقادر عادد العااممين فاي قطااع اإلنشااءات المانظم 
)معيااد أبحاااث السياسااات االقتصااادية  والباااقي فااي قطاااع اإلنشاااءات غياار الماانظم لعاماا 5700حااوالي 

 .( 10 ، ص2006الفمسطيني ، 

أن نساابة القااوى العاممااة التااي تعماال فااي قطاااع  2009وبااين نتااائ  مسااح القااوى العاممااة الفمسااطينية لعااام 
نااث بمػات  العامماة فاي الي القاوى % مان إجما11.7المقاوالت ) البنااء والتشاييد ( مان الجنساين ذكاور وا 
 (. 81 ، ص2010األراضي الفمسطينية )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

أن قيمااة  2015الااذي قااام بااو الجياااز المركاازي لإلحصاااء الفمسااطيني عااام أظياارت نتااائ  المسااح كمااا 
 2014اإلنفاااص عمااى إنشاااء المباااني الجدياادة واإلضااافات عمااى المباااني فااي فمسااطين بمػاات فااي عاااام 

 39.9ممياون دوالر أمريكاي فاي الضافة الػربياة و 550.2ممياون دوالر أمريكاي بواقا   590.1حوالي 
لمباااني مميااون دوالر أمريكااي فااي قطاااع غاازة، فيمااا بمػاات قيمااة اإلنفاااص عمااى الصاايانة الجاريااة عمااى ا

مميااااون دوالر أمريكااااي، أمااااا قيمااااة اإلنفاااااص عمااااى الصياناااااة  276.6القائمااااة فااااي فمسااااطين لااااذات العااااام 
ممياااون دوالر  496.7والتحساااينات الرأسااامالية عماااى المبانااااي القائمااااة فاااي فمساااطين فقاااد بمػااات حاااوالي 

 .( 15 ، ص2015) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  أمريكي
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 منيج الدراسة ثانيا: 

مااان أجااال تحقياااص أىاااداف الدراساااة قاااام الباحاااث باساااتخدام الماااني  الوصااافي التحميماااي وىاااو أحاااد أشاااكال 
 التحميل والتفسير العممي المنظم لوصف ظاىرة أو مشكمة محددة.

لذا فإن الباحث سيعتمد عمى ىذا المني  لموصول إلاى المعرفاة الدقيقاة والتفصايمية حاول مشاكمة البحاث، 
 تصور أفضل وأدص لمظاىرة موض  الدراسة.ولتحقيص 

 طرق جمع البيانات:ثالثا: 

 ىما: اعتمدت الباحث عمى نوعين من البيانات

 البيانات اْلولية. -1

االعتماد عمى استبانة قام الباحث بإعدادىا من واق  الكتب تم الحصول عمى البيانات األولية من خالل 
   (SPSS)وتاام تفريااع وتحمياال البيانااات باسااتخدام برنااام  والدراسااات ذات العالقااة بموضااوع الدراسااة، 

(Statistical Package for Social Science)  اإلحصااائي واسااتخدام االختبااارات اإلحصااائية
 المناسبة بيدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

 البيانات الثانوية. -2

المنشورات الخاصة أو المتعمقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي  وتمت مراجعة الكتب و الدوريات و 
تتعمص بدراسة واق  التخطيط المالي في الشركات المدرجة والمفعمة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة ، 

 وأية مراج  قد يرى الباحث أنيا تسيم في إقراء الدراسة بشكل عممي.

 :مجتمع وعينة الدراسةرابعا: 

 : مجتمع الدراسة .1
في اتحاد المقاولين في قطاع  المفعمةالشركات المدراء الماليون في يتمقل مجتم  الدراسة في جمي  

شركة وفقا التحاد المقاولين يعممون في خمسة مجاالت وىي الطرص واألبنية  235، والبالع عددىا غزة
 والكيروميكانك والمياه والمجاري واألشػال العامة.
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 عينة الدراسة  .2
 العينة الستطالعية :  -

 تمو  اتشركال مدير مالي من مدراء 30 من مكونة استطالعية عينة عمى الدراسة أداة تطبيص تم
تم استبعادىا من العينة الفعمية في  و عشوائي لمتأكد من صدص وقبات أداة الدراسة اختيارىا بشكل
 التحميل النيائي.

 : الفعمية العينة -
عمما بأن ) باستقناء شركات العينة االستطالعية (قام الباحث بتوزي  االستبانة عمى جمي  الشركات 

شركة رفضت استالم االستبانة بسبب أنيا ال تعمل في الوقت الحالي ) بسبب وض  المواد  70ىناك 
استرداد  استبانة وزعت أي بنسبة 135استبانة من أصل  98(، وتم استرداد والسباب شخصية  الخام
72.5.% 

 أداة الدراسةخامسا: 

عداد االستبانة انطالقا من موضوع الدراسة وأىدافيا وتساؤالتيا وطبيعة البيانات  تم تصميم وا 
والمعمومات المراد الحصول عمييا، وذلك بعد مراجعة األدبيات والدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع 

 الدراسة، وتنقسم االستبانة إلي قسمين وىما:

القسم األول: ويشمل عمى المتػيرات المستقمة المتعمقة بالشركة والمدير المالي ليا وىي ) المؤىل 
العممي، التخصص، الخبرة، عمر الشركة، عدد الموظفين، ونسبة ديونيا طويمة وقصيرة األجل، ومجال 

 عمل الشركة وتصنيف كل مجال (.

( يوضح محاور  1ات كل محور، والجدول رقم ) القسم القاني: ويشتمل عمى محاور الدراسة وعدد فقر 
 االستبانة وعدد فقراتيا كما ىي في صورتيا األولية.
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 ( 1جدول رقم ) 
 يوضح محاور والفقرات السمبية لالستبانة في صورتيا اْلولية

 الفقرات السمبية عدد الفقرات المحور

 الفقرة رقم 12 12 كفاءة رأس المال العامل

 ل يوجد 9 التمويل اإلضافي الالزمكفاءة تحديد حجم 

 الفقرة رقم7 7 كفاءة إعداد الموازنة النقدية التقديرية

 الفقرة رقم 6 6 كفاءة إعداد قائمة الدخل التقديرية

الفقرة رقم  8 8 كفاءة إعداد موازنة المركز المالي  

الفقرة رقم  8 8 كفاءة إعداد الموازنة الرأسمالية  

 50 مجموع الفقرات

وقد تم استخدام مقياس ليكارد الخماسي لقياس استجابات المبحوقين عمى فقرات االستبانة وتحديد  
من خالل المتدرج من خمسة حقول والتي تم مستوى محاور االستبانة من خالل تحديد فئات المقياس 

 الخطوات التالية:

 حساب مدى المقياس -1

 4=  1-5األدنى لممقياس = الحد   –مدى المقياس = الحد األعمى لممقياس 

 حساب مدى الفئة -2

 0.80=  5÷ 4مدى الفئة = مدى المقياس / عدد درجات المقياس = 

 (. 2وفي ضوء ىذه النتيجة تم تحديد قيمة فئات المقياس الخماسي المتدرج كما ىو موضح في جدول رقم ) 
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 ( 2جدول رقم) 

 مقياس أداة الدراسة متدرج من خمسة حقوليوضح 

 % 84أكثر من %84 -%68أكثر من %68 -%52أكثر من %52-%36أكثر من %فأقل36 الوزن النسبيمدى 

 5-4.21 4.20-3.41 3.40-2.61 2.60-1.81 1.80-1 مدى المتوسط الحسابي

 مرتفعة جداً  مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جداً  التصنيف

محاور لدراسة والستبانة ككل، ىل ىي منخفضة جدا أم يتم تحديد فئات المقياس وذلك لمتعرف عمى تصنيف مستويات 
 منخفضة .......................، أم مرتفعة جدا.

 صدق وثبات الستبانة :سادسا

 صدق الستبانة 
 ) الصدق الظاىري ( صدق المحكمين .1

( 11قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين تألفت من )
من أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية، وجامعة األزىر، والمتخصصين في عمم  عضو
، وقد طمب من المحكمين إبداء آرائيم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما والمحاسبة واإلحصاء اإلدارة

 وضعت ألجمو، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة لممحور الذي ينتمي إليو،
ومدى كفاية العبارات لتػطية كل محور من محاور متػيرات الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح 
ما يرونو ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفيا، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، 

تعديالت التي اتفص واستنادا إلى المالحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون قام الباحث بإجراء ال
عمييا معظم المحكمين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منيا. وعمى 

 أسماء( يوضح  1 ( والممحص رقم )50ضوء تمك اآلراء لم يتم استبعاد أي من  الفقرات وعدد الفقرات )
 المحكمين ومكان عمميم. 

 صدق التساق الداخمي: .2

( 30تم حساب صدص االتساص الداخمي لالستبانة عمى عينة الدراسة االستطالعية البالع حجميا )
شركة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لممحور التابعة 

ة إحصائية م  ( والذي يتبين أن جمي  الفقرات حققت ارتباط ذات دالل 2بالممحص رقم ) لو، والنتائ  
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حققت ارتباط غير من محور إدارة رأس المال العامل  6باستقناء الفقرة رقم المحور التي تنتمي لو 
(، حيث قام الباحث بحذفيا لكي يكون ىناك  0.05جوىري ) بمع مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من 

 اتساص داخمي بين جمي  فقرات المحور.

 صدق التساق البنائي .3

( 30ص االتساص البنائي لمحاور االستبانة عمى عينة الدراسة االستطالعية البالع حجميا )تم حساب صد
شركة، بعد حذف الفقرات التي لم تحقص ارتباط ذات داللة إحصائية م  المحور التي تنتمي لو، وذلك 
بحساب معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور االستبانة م  المعدل الكمي لفقرات 

أن معامالت االرتباط بين معدل كل محور  والذي يبين ( 2رقم )  بالممحصستبانة، والنتائ  موضحة اال
(، حيث 0.05من محاور االستبانة م  المعدل الكمي لفقرات االستبانة كانت دالة عند مستوى داللة )

بنائي لمحاور (، وىذا يدل عمى أن ىناك اتساص 0.05إن مستوى الداللة لكل محور كان اقل من )
 االستبانة .

 ثبات الستبانة 

فرد، وذلك باستخدام طريقتي  30تم تقدير قبات االستبانات عمى أفراد العينة االستطالعية البالع عددىا 
 التجزئة النصفية وطريقة ألفا كرونباخ .

 . طريقة التجزئة النصفية:1

تم إيجاد معامل االرتباط بين معدل درجات األسئمة الفردية ومعدل درجات األسئمة الزوجية، لكل محور 
من محاور االستبانة وذلك بعد حدف الفقرات التي لم تحقص ارتباط جوىري م  درجة البعد الكمية، وقد 

بعاد الزوجية واستخدام تم تصحيح معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون لمتصحيح لأل
 ( يوضح النتائ . 3معامل جتمان لألبعاد الفردية، والجدول رقم ) 
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 ( 3جدول رقم ) 

 يوضح معامل ثبات الستبانة وفقا لطريقة التجزئة النصفية

 معامل الثبات بعد التعديل معامل الثبات قبل التعديل عدد الفقرات المحور

 0.848 0.754 11 كفاءة رأس المال العامل

 0.853 0.742 9 كفاءة تحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم

 0.766 0.611 7 كفاءة إعداد الموازنة النقدية التقديرية

 0.859 0.754 6 كفاءة إعداد قائمة الدخل التقديرية

 0.709 0.550 8 كفاءة إعداد موازنة المركز المالي

 0.869 0.769 8 كفاءة إعداد الموازنة الرأسمالية

 0.948 0.862 49 الدرجة الكمية

( أن معامل القبات االستبانة باستخدام طريقة التجزئة النصفية بمػت  3يتضح من جدول رقم ) 
، وىي قيمة مرتفعة تدل عمى أن االستبانة تتمت  بدرجة عالية من القبات تطمئن الباحث إلي 0.948

 تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 كرونباخ:. طريقة ألفا 2

الستبانة وىي طريقة استخدم الباحث طريقة أخرى من طرص حساب القبات وذلك إليجاد معامل قبات ا
 ألفا كرونباخ

 ( 4 جدول رقم )

 يوضح معامل ثبات الستبانة وفقا لطريقة ألفا كرونباخ

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 0.772 11 كفاءة رأس المال العامل

 0.831 9 التمويل اإلضافي الالزم كفاءة تحديد حجم
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 0.721 7 كفاءة إعداد الموازنة النقدية التقديرية

 0.782 6 كفاءة إعداد قائمة الدخل التقديرية

 0.833 8 كفاءة إعداد موازنة المركز المالي

 0.867 8 كفاءة إعداد الموازنة الرأسمالية

 0.920 49 الدرجة الكمية

، 0.920( أن معامل القبات االستبانة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ بمػت  4يتضح من جدول رقم ) 
وىي قيمة مرتفعة تدل عمى أن االستبانة تتمت  بدرجة عالية من القبات تطمئن الباحث إلي تطبيقيا 

 عمى عينة الدراسة.

 خصائص عينة الدراسة وفقا لمبيانات الديموغرافيةسابعا: 
 المؤىل العممي لممدراء الماليينتوزيع عينة الدراسة حسب  -

( أن نسبة المدراء الماليين في عينة الدراسة الذين يحممون مؤىل دبموم بمػت  5يتبين من جدول رقم ) 
ممون مؤىل ماجستير % أما الذين يح74.5%، بينما الذين يحممون مؤىل بكالوريوس بمػت 10.2

مدراء الشركات ىم من حممة الشيادات %، مما سبص يمكن القول أن أغمب  15.3ودكتوراه بمػت
 الجامعية وذلك يتفص م  شروط ترخيص الشركات لدى اتحاد المقاولين.

 ( 5جدول رقم ) 

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي لممدراء الماليين

 النسبة التكرارات المؤىل
 10.2 10 دبموم

 74.5 73 بكالوريوس
 15.3 15 ماجستير ودكتوراه

 100 98 اإلجمالي

 
 
 



56 
 

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي لممدراء الماليين -

( أن نسبة المدراء الماليين في عينة الدراسة الذين تخصصيم إدارة أعمال  6 يتبين من جدول رقم )
%، أما الذين تخصصيم اقتصاد 45.9%، أما نسبة الذين تخصصيم محاسبة بمػت 22.4بمػت 

%، مما سبص يتضح أن أغمب مدراء الشركات الماليين ىم 29.6%، أما باقي التخصصات بمػت 2
 من تخصصات االدارة والمحاسبة وىذا يتوافص م  شروط اتحاد المقاولين لترخيص الشركات.

 ( 6جدول رقم ) 
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي لممدراء الماليين

 النسبة التكرارات التخصص
 22.4 22 إدارة أعمال
 45.9 45 محاسبة
 2 2 اقتصاد

 29.6 29 تخصص أخر
 100 98 اإلجمالي

 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة العممية -

 سنوات فأقل 5خبرتيم ( أن نسبة المدراء الماليين في عينة الدراسة الذين  7يتبين من جدول رقم ) 
أما نسبة %، أما الذين 26.5بمػت  سنوات 10-6تتراوح بين  الخبرتيم%، أما نسبة 27.6بمػت 
%، كما يتبين أن معظم مدراء الماليين في الشركات كانت 45.9سنة فأكقر بمػت  11 الخبرتيم

 سنوات. 6خبرتيم أكقر من 

 ( 7جدول رقم ) 
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة العممية

 النسبة التكرارات الخبرة
 27.6 27 سنوات فأقل 5

 26.5 26 سنوات 10 -6
 45.9 45 سنة فأكثر11

 100 98 اإلجمالي
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 توزيع عينة الدراسة حسب عمر الشركة -

سنة بمػت  15( أن نسبة الشركات في عينة الدراسة  ألعمرىا أقل من  8 يتبين من جدول رقم )
%، أما نسبة الشركات في 42.9سنة بمػت  16-30%، أما نسبة الشركات أألعمارىا تتراوح بين 50

، ويتضح من الجدول أن نصف الشركات حديقة %7.1سنة فأكقر بمػت  31عينة الدراسة  ألعمرىا 
 النشأت في ظل السمطة الفمسطينية وأن نصف االخر من الشركات ىي قديمة النشأت.

 ( 8 جدول رقم )

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عمر الشركة

 النسبة التكرارات العمر
 50 49 فأقل 15

16-30 42 42.9 
 7.1 7 فأكثر 31

 100 98 اإلجمالي

 توزيع عينة الدراسة حسب حجم الشركة ) عدد الموظفين الدائمين ( -

 موظف 15أقل من التي يعمل بيا في عينة الدراسة  الشركات( أن نسبة  9يتبين من جدول رقم ) 
 16-30أن نسبة الشركات في عينة الدراسة التي يتراوح عدد موظفييا من %، أما 78.6بمػت 
فأكقر موظف  31أن نسبة الشركات في عينة الدراسة التي يعمل بيا %، أما 14.3بمػت موظف 
%، وىذه النسب تدل عمى أن أغمب الشركات صػيرة الحجم من حيث عدد الموظفين فييا، 7.1بمػت 

 ة ادخال مواد البناء بشكل مستمر بسبب الحصار عمى قطاع غزة.وىذا قد يرج  إلي عدم ديموم

 ( 9جدول رقم ) 
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب حجم الشركة ) عدد الموظفين الدائمين (

 النسبة التكرارات حجم

 78.6 77 فأقل 15

16-30 14 14.3 
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 7.1 7 فأكثر 31

 100 98 اإلجمالي

 توزيع عينة الدراسة حسب مجال العمل ودرجة التصنيف لكل تخصص  -

الشركات تصنف حسب مجال أو تخصص العمل إلي خمسة مجاالت ( أن  10يتبين من الجدول رقم ) 
وىي ) أبنية، طرص، مياه ومجاري، كيروميكانيك، أشػال عامة ( وتصنف الشركات في كل مجال إلي 

جة أولى ب، ودرجة قانية، ودرجة قالقة، ودرجة رابعة، ودرجة خامسة خمسة درجات وىي درجة أولى أ ودر 
(، كما يتبين من الجدول أن الشركة الواحدة تعمل في أكقر من مجال عمل وليا في كل مجال درجة 

 شركة. 343مع عدد الكمي لمتكرارات مختمفة، لذا ب

 ( 10 جدول رقم )
 التصنيف لكل تخصصيوضح توزيع عينة الدراسة حسب مجال العمل ودرجة 

 اإلجمالي اْلشغال كيروميكاانيك مياه.ومجاري طرق أبنية التصنيف/ المجال*
 86 15 10 17 13 31 درجة أولى أ
 48 8 6 4 13 17 درجة أولى ب

 102 11 24 20 20 27 درجة ثانية

 59 5 9 14 21 10 درجة ثالثة

 14 1 2 5 2 4 درجة رابعة

 34 5 3 6 13 7 درجة خامسة

 343 45 54 66 82 96 اإلجمالي

 .*أن الشركة الواحدة تعمل في أكقر من مجال عمل وليا في كل مجال درجة مختمفة

 اْلساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةثامنا: 

 لتحميل الستبانة واإلجابة عمى تساؤلت الدراسة تم استخدام اإلساليب الحصائية التالية:

(: تم استخداميا لوصف عينة  frequencies and percentagesالنسب المئوية والتكرارات )  .4
 الدراسة.
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي: تم استخدامو لمتعرف عمى مستوى كل محور من  .5
 محاور الدراسة.

 ة.(: لحساب قبات االستبان cronbach,s alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .6
( : تم استخدامو في حساب  pearson correlation coefficientمعامل االرتباط بيرسون )  .7

 االتساص الداخمي والصدص البنائي لالستبانة.
(: تم استخدامو لمتعرف عمى  One Way Analysis of Varianceاختبار تحميل التباين األحادي )  .8

 مستقمة.الفروص بين قالقة مجموعات وأكقر من البيانات ال
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 الخامسالفصل 

 الدراسة التطبيقية

 تمييد 
 تساؤلت الدراسة 

 ؟ ما ىو واق  الييكل التمويمي في شركات المقاوالتأول: 

 ؟ ما مستوي كفاءة شركات المقاوالت في التنبؤ وتحديد حجم التمويل اإلضافي الالزمثانيا: 

 ؟في إدارة رأس المال العاملما مستوي كفاءة شركات المقاوالت ثالثا : 

 ؟ ما مدي كفاءة شركات المقاوالت في إعداد الموازنات التقديريةرابعا: 

( في الييكل التمويمي   α = 0.05ىل توجد فروص ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) خامسا:
يرات التالية ) المؤىل لشركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة تعزى لممتػ

 ؟ العممي، التخصص العممي، الخبرة، عمر الشركة، حجم الشركة ) عدد الموظفين(

( في كفاءة استخدام شركات   α = 0.05ىل توجد فروص ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )سادسا: 
مال العامل تعزى لممتػيرات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إلدارة رأس ال

 ؟ التالية ) المؤىل العممي، التخصص العممي، الخبرة، عمر الشركة، حجم الشركة ) عدد الموظفين(

( في كفاءة استخدام شركات   α = 0.05ىل توجد فروص ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )سابعا: 
المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة لتحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم تعزى 
لممتػيرات التالية ) المؤىل العممي، التخصص العممي، الخبرة، عمر الشركة، حجم الشركة ) عدد 

 ؟ .الموظفين(

( في كفاءة استخدام شركات   α = 0.05صائية عند مستوى داللة )ىل توجد فروص ذات داللة إحثامنا: 
المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة بكفاءة إعداد الموزانات التقديرية تعزى 
لممتػيرات التالية ) المؤىل العممي، التخصص العممي، الخبرة، عمر الشركة، حجم الشركة ) عدد 

 ؟ .الموظفين(
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 نتائج تساؤلت الدراسة 

 ما ىو واقع الييكل التمويمي في شركات المقاولت ؟ أول:

 األجلالديون قصيرة  نسبةولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي لمتعرف عمى 
وطويمة األجل، كما تم حساب التكرارات لمتعرف عمى عدد الشركات التي يوجد في ىيكميا المالي 

 ( يوضح النتائ . 11ديون، والجدول رقم ) 

 ( 11جدول رقم ) 

 يوضح واق  حجم الديون في الشركات

 ديون قصيرة اْلجل ديون طويمة اْلجل البيان

 نسبة الديون
عدد 
 الشركات

النسبة 
 المئوية %

عدد 
 الشركات

النسبة 
 المئوية %

0 46 47 39 40 
1-15% 37 38 39 40 
 20 20 15 15 %16فأكثر
 100 98 100 98 اإلجمالي
 9.82% 8.35% لكل عينة الدراسة متوسط نسبة الديون

 33 عدد الشركات التي ل يوجد بيا ديون قصيرة وطويمة اْلجل

 التالية:( النتائ   11يتبين من الجدول رقم ) 

% من عينة الدراسة 47بما يعادل شركة  46بمع عدد الشركات التي ال يوجد بيا ديون طويمة األجل  .1
جد بيا شركة يو  15و % ، 15-1شركة يوجد بيا ديون طويمة األجل تتراوح نسبتيا من  37 مقابل

 % من إجمالي األصول.16أكقر من  ديون طويمة األجل
  .%8.35جل بشكل عام لكل شركات عينة الدراسة نسبة ديون طويمة األنسبة بمع متوسط  .2
% من عينة الدراسة 40شركة بما يعادل  39بمع عدد الشركات التي ال يوجد بيا ديون قصيرة األجل  .3

شركة يوجد بيا  20% ، و 15-1األجل تتراوح نسبتيا من  قصيرةشركة يوجد بيا ديون  39مقابل 
 الي األصول.% من إجم16األجل أكقر من  قصيرةديون 
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 %.9.82بمع متوسط نسبة ديون قصيرة األجل بشكل عام لكل شركات عينة الدراسة نسبة  .4
% من حجم عينة 33.6شركة بواق   33 عدد الشركات التي ل يوجد بيا ديون قصيرة وطويمة اْلجلبمع  .5

 الدراسة.

مما سبص يمكن القول أن شركات المقاوالت في قطاع غزة تعتمد عمى تمويميا من المصادر الداخمية أكقر  
من المصادر الخارجية، ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي أن أغمب شركات المقاوالت ىي شركات فردية أو 

في تمويل مشاريعيا بدرجة أكبر عائمية وبالتالي تعتمد عمى مصادر التمويل الداخمية مقل األرباح المحتجزة 
  األسيم والسندات والقروض البنكية، وتتعارض تمك النتيجة م  دراسة من مصادر التمويل الخارجية وىي 

 (mensah, 2011 )  32% من الشركات تعتمد عمى القروض طويمة األجل و 36التي توصمت إلي أن %
 0األصدقاءتعتمد عمى قروض 

 شركات المقاولت في التنبؤ وتحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم ؟ما مستوي كفاءة ثانيا: 

ولإلجابة عمى ذلك التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمفقرات 
 ( يوضح النتائ . 12والدرجة الكمية، والجدول رقم ) 

 ( 12 جدول رقم )

 والوزن النسبي لمفقرات والدرجة الكمية لكفاءة تحديد حجم التمويل الالزمالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري 

 المتوسط الفقرة رقمال
النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي%

1 
يتم تحديد التغير في المبيعات وذلك من خالل تحديد المبيعات المتوقعة 

 8 73.3 0.90 3.66 وطرح منيا المبيعات الحالية.

2 

اْلصول التي تتغير مباشرة مع تغير المبيعات وىي) حساب  يتم تحديد
المدينون و المخزون و النقدية و اْلصول الثابتة في حالة العمل بالطاقة 

 اإلنتاجية الكاممة (.
3.93 0.86 78.6 3 

3 
يتم تحديد اللتزامات التي تتغير بشكل تمقائي مع تغير المبيعات وىي ) مثل 

 2 80.2 0.88 4.01 حساب الدائنون(.

4 
يتم تحديد نسبة اْلصول واللتزامات التي تتغير مباشر مع تغير المبيعات 

 9 72.0 0.96 3.60 وذلك من خالل قسمة كل بند عمى المبيعات الحالية.
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5 
يتم تحديد قيمة الزيادة في اْلصول المطموبة لتتماشي مع الزيادة في 

 5 77.8 0.90 3.89 اإلنتاج.

 7 75.5 0.96 3.78 الزيادة التمقائية المتوقعة في اللتزامات.)مثل ديون لمموردين(يتم تحديد  6

7 
يتم تحديد نسبة الربحية من المبيعات وىي بقسمة صافي الدخل عمى 

 4 78.4 0.99 3.92 المبيعات الحالية.

 6 77.6 1.10 3.88 يتم تحديد نسبة التوزيعات النقدية ونسبة اْلرباح المحتجزة. 8

9 
بعد تحديد حجم اْلموال اإلضافية الالزمة لمتمويل يتم تحديد مصادر 

 تمويميا.
4.11 0.96 82.2 1 

  77.3 0.590 3.86 الدرجة الكمية 
 النتائ  التالية: (12يتبينمنجدولرقم)

 بعد تحديد حجم األموال اإلضافية الالزمة لمتمويل يتم"  ( والتي تنص عمى 9.أخذت الفقرة رقم ) 1
الترتيب األول من بين فقرات محور كفاءة تحديد حجم التمويل الالزم بوزن " تحديد مصادر تمويميا

يتم تحديد نسبة األصول وااللتزامات التي ( والتي تنص عمى "  4%، بينما الفقرة رقم  ) 82.2نسبي 
أخذت الترتيب  "تتػير مباشر م  تػير المبيعات وذلك من خالل قسمة كل بند عمى المبيعات الحالية

%، ويرى الباحث تمك النتيجة طبيعية وذلك ألن تحديد نسبة األصول 72األخير بوزن نسبي
ىي خطوة قد ال تحتاج إلي تحديد دائما بينما  الفقرة   وااللتزامات التي تتػير مباشر م  تػير المبيعات

ىي األكقر أىمية  مصادر تمويميابعد تحديد حجم األموال اإلضافية الالزمة لمتمويل يتم تحديد  9رقم 
 وتحتاج إلي تحديد دقيص وبالتالي يتم االىتمام بيا بشكل أكقر.

  – 72 بين )يتراوح   كفاءة تحديد حجم التمويل الالزمالوزن النسبي لجمي  فقرات محور  أن. 2

مرتفعا مما وىذا المستوى يعتبر %، 77.3في حين بمع الوزن النسبي لمدرجة الكمية لممحور  ( 82.2%
، ويعزو الباحث تمك النتيجة كات في تحديد حجم التمويل الالزميدل عمى المستوى العالي لمدراء الشر 

بشكل  االىتمامعمل الشركات في أكقر من مجال عمل مختمف يفرض عمى مدراء الشركات إلي أن 
الالزم لمواجية أي مشروع جديد قد يأتي لمشركات، كما أن  اإلضافي في تقدير حجم التمويل كبير

 من مدراء الماليين لمشركات يحممون درجة البكالوريوس(  (  6 ) أنظر لمجدول رقم ) % 89أكقر من 
 (  7 )بالجدول رقم كما ىو موضح والماجستير وأكقرىم متخصصين في مجال المحاسبة واإلدارة، حيث
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مما قد يساىم في زيادة  متخصصين في مجال المحاسبة واإلدارة لدراسة% من عينة ا68أن أكقر من 
  .كفاءة تحديد حجم التمويل الالزم

ضعف التزام المؤسسات  إليتوصمت ( التي  2005وىذه النتيجة تتعارض م  نتيجة دراسة ) جودة، 
كما تتعارض ، أدواتوبتطبيص المراحل العممية لمتخطيط المالي وتطبيص التحويمية صناعية الفمسطينية 

 ( التي توصمت إلي وجود ضعف في استخدام ادوات المحاسبة azhar, et, al, 2010م  دراسة ) 
 والموازنات. اإلدارية

 ما مستوي كفاءة شركات المقاولت في إدارة رأس المال العامل ؟: ثالثا

والوزن النسبي لمفقرات  ولإلجابة عمى ذلك التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
 ( يوضح النتائ . 13 والدرجة الكمية، والجدول رقم )

 ( 13جدول رقم ) 

 رأس المال العاملإدارة المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي لمفقرات والدرجة الكمية لكفاءة 

النحراف  المتوسط الفقرة الرقم
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي%

 9 65.5 1.38 3.28 يتم الحتفاظ بحسابات بنكية مختمفة في جميع المحافظات. 1

2 
يتم الطمب من جميع فروع البنوك تحويل الرصيد النقدي الخاص 

 7 70.0 1.39 3.50 بالشركة لدييا إلي الحساب الرئيسي لمشركة فورا.

3 
ُيكمف شخص يتولى التصال المباشر بالمدينين لتحصيل الديون 

 2 83.1 0.98 4.15 المستحقة.

 10 64.3 1.21 3.21 يتم تشجيع المدينون بسرعة سداد مديونيتيم من خالل منحيم خصم. 4

5 
يتم استعمال مدة الئتمان الممنوحة من الدائنون بأقصى حد وعدم 

 8 66.3 1.05 3.32 الدفع إل في أخر يوم من ىذه المدة.

 3 81.6 0.86 4.08 من خالل شيك محرر .يتم دفع الديون التي عمى الشركة  6

 6 78.0 1.08 3.90 يرتبط المخزون ارتباط طردي قوي بمستوى المبيعات لدي الشركة. 7

 5 78.4 0.97 3.92 تعمل الشركة باستمرار عمى تخفيض تكمفة الحتفاظ بالمخزون. 8
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9 
يتم تنفيذ طمبات الشراء عند وصول المخزون لرصيد معين محدد 

 4 79.4 0.91 3.97 مسبقا.

 1 84.1 0.87 4.20 يتم العتماد عمى أكثر من مورد لتوريد المواد الخام لمشركة. 10

11 
يتم العمل دائما عمى الحتفاظ برصيد كبير من المخزون يفوق بدرجة 

 11 59.2 1.14 2.96 كبيرة عن ما ىو مطموب لتنفيذ المشاريع.

  73.6 0.51 3.68 متوسط كفاءة إدارة رأس المال العامل 
 النتائ  التالية: (13يتبينمنجدولرقم)

يتم االعتماد عمى أكقر من مورد لتوريد المواد الخام  ( والتي تنص عمى"  10أخذت الفقرة رقم )  .1
% 84.1" الترتيب األول من بين فقرات محور كفاءة إدارة رأس المال العامل بوزن نسبي  لمشركة

يتم العمل دائما عمى الحتفاظ برصيد كبير من المخزون  والتي تنص عمى " (  11بينما أخذت الفقرة رقم ) 

 .%59.2الترتيب األخير بوزن نسبي "، يفوق بدرجة كبيرة عن ما ىو مطموب لتنفيذ المشاريع
 مرتفعا يعتبرذا المستوى وى %، 73.6إدارة رأس المال العامل كفاءة  لمتوسطالوزن النسبي  بمع .2

إدارة رأس المال مما يدل عمى المستوى العالي لمدراء الشركات في كفاءة  وفقا لمقياس الدراسة،
من خالل وااللتزامات كفاءة المدراء في إدارة الموجودات إلي الباحث تمك النتيجة  يعزو، و العامل

كفاءة الشركات في إدارة الذمم المدينة من االعتماد عمى أكقر من مورد في توريد المواد الخام و 
باإلضافة إلي شخص يتولى االتصال المباشر بالمدينين لتحصيل الديون المستحقة. يفكمتخالل 

حسب مستوى العمل المطموب ىذه األمور من المعروف أنيا تعمل عمى زيادة شراء مواد خام 
  %،84.1 -% 81.6تتراوح بين ، حيث كانت نسبة استخدام تمك االجراءتكفاءة رأس المال

 رأس إدارةوجود ضعف في  التي توصمت(  Sunday, 2011)  وتتعارض ىذه النتيحة م  دراسة
( التي  azhar, et, al, 2010كما تتعارض م  دراسة )  ،المال العامل في الشركات الصػيرة

 والموازنات. اإلدارية توصمت إلي وجود ضعف في استخدام ادوات المحاسبة
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 ما مدي كفاءة شركات المقاولت في إعداد الموازنات التقديرية ؟: رابعا

ولإلجابة عمى ذلك التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة 
 14الكمية لمحاور إعداد الموازنات التقديرية ) النقدية، الدخل، والميزانية، والرأسمالية (، والجدول رقم ) 

 ( يوضح النتائ .

 ( 14جدول رقم ) 

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي لمفقرات والدرجة الكمية لكفاءة لمدرجة الكمية لمحاور إعداد 
 الموازنات التقديرية ) النقدية، الدخل، والميزانية، والرأسمالية (

 يبالترت الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط البيان
 1 79.1 0.59 3.96 النقديةالموازنة 
 4 72.5 0.77 3.62 الدخلموازنة 

 3 75.5 0.69 3.78 الميزانية
 2 77.2 0.62 3.86 الرأسماليةالموازنة 

 76.1 0.54 3.80 مموازناتالدرجة الكمية ل
 ( النتائ  التالية: 14يتبين من الجدول رقم )  

من حيث مستوى  كفاءة إعداد الموازنة النقدية الترتيب األول من بين الموازنات التقديرية حتمتا .1
الموازنة الرأسمالية بوزن نسبي %، يمييا في المركز القاني 79.1بوزن نسبي  كفاءة اإلعداد

%، 75.5بوزن نسبي أخذت الترتيب القالث موازنة المركز المالي ) الميزانية ( %، أما 77.2
وأخذت موازنة الدخل الترتيب الراب  من بين كفاءة اإلعداد لمموازنات التقديرية بوزن نسبي 

تخطيط في كبيرة ودورا ، ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي أن الموازنة النقدية ليا أىمية 72.5%
يجاد التوازن بين الربحية والسيولة، باإلضافة لتحديد حجم االنحرافات النقدية سواء  والرقابة النقدية وا 

الفائض أو العجز في النقدية وسبل تػطيتيا ومواجيتيا، وبالتالي ييتم مدراء الشركات في إعدادىا 
( التي توصمت  2007خمف اهلل،  وىذه النتيجة تتوافص م  دراسة ) بشكل أكقر من باقي الموازنات

% من الشركات 18.4% من الشركات الصناعية تطبص الموازنات النقدية مقابل 63.2إلي أن 
 .الصناعية تطبص الموازنات الرأسمالية
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    يتراوح بين  ) النقدية، الدخل، والميزانية، والرأسمالية (أن الوزن النسبي لكفاءة إعداد الموازنات التقديرية  .2
يعتبر مرتف  وفقا لمقياس في اإلعداد % وىذا المستوى 76.1( بمتوسط عام  79.1 –72.5) 

أن الكفاءة العممية لممدراء ونوع التخصص وخبرتيم العممية الدراسة، ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي 
، باإلضافة إلي كما ىو مبين في جدول رقم ) ( تساعدىم في إعداد الموازنات النقدية بمستوى عالي

العطاءات والمناقصات التي تتطمب بدورىا عمى تقديم  بػالبوطبيعة عمل تمك الشركات والتي يقوم 
عدادتخطيط مسبص  الموازنات التقديرية بدرجة عالية من الدقة لمحصول عمى تمك العطاءات  وا 

( التي توصمت إلي أنو يتم استخدام  2009وىذه النتيجة تتفص م  دراسة ) صيام،  ،والمناقصات
توصمت ( التي  2005دراسة ) جودة، م  نتيجة  ىذه تتعارضو  %،78الموازنات التقديرية بنسبة 

بتطبيص المراحل العممية لمتخطيط المالي التحويمية ضعف التزام المؤسسات صناعية الفمسطينية  إلي
توصمت إلي أن أغمب الشركات التي (  2007) خمف اهلل، ، وتتوافص م  دراسة وتطبيص أدواتو

كما  ،عممية ومبادئعمى أسس  إعدادىاالصناعية تطبص نظام الموازنات التخطيطية وتعتمد في 
( التي توصمت إلي وجود ضعف في استخدام  azhar, et, al, 2010تتعارض م  دراسة ) 

 والموازنات. اإلدارية ادوات المحاسبة

 "الخوف من أن حيتض (,2)انظر شكل رقم  وبالنظر الى كفاءات اعداد الموازنات التخطيطية السابقة
 وعزي الباحث ذلك كاالتي : لمربحية" التخطيط فاق النقدية اْلزمات

في علمية خطوة ألول نظرنا لو ألنه والخسارة( الربح )قائمة للربحية التخطيط انخفضمستوي

المالية القائمة التيستعدعنها الدخلفهيتقديرالمبيعاتللفترة قائمة الخطةأوالتخطيطباستخدام

لوضعالراهنفيقطاعغزةمنحصارواغالقداممن(ولماكانا453,ص2002المالية)عقل,

واسمنتوجيرومستلزماتبناءوثمانية منحديد الخام ادخالللمواد ومنع سنواتحتياالن,

خالفه,فكانمنالصعبتقديرالمبيعاتواالنتاجيةللفترةالماليةالمقبلة,لذلكانخفضالتخطيط

,ضمنأدواتالتخطيطالماليفيهذهالدراسةوجاءفيالترتيباألخيرللربحية

أماتصدرالتخطيطللتدفقالنقدي)موازنةالنقدية(للمرتبةاالوليفيعزوالباحثذلكالنالتدفقو

النقديوادارةالسيولةهيعمليةيوميةألنشطةشركاتالمقاوالتوقدتتسببفيايقافسيرالعمل
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ممايؤديلتوقفالعملوحوثغراماتتأخيرعيالشركة,فيحالحدوثعجزماليفيالدفعات

ومعرفة عليالمديالقصير, النقدية فهيقياسالسيولة النقدية اهدافالموازنة ألهم ولونظرنا

)عقل ومناسبة كافية بفترة حدوثه قبل حلول ايجاد علي الفائضوالعمل أو النقدي العجر أوقات

لتجنبحدوثغرا432,ص2002, ماتالتأخيرأوتأخيرسيرالعملوانحرافسيرالمشروع(,

عنالخطةالمفترضةمالياوعمليا.

(1شكلرقم)

 كفاءات اعداد أدوات التخطيط المالي
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فــي الييكــل  (  α = 0.05ىــل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى دللــة )خامســا: 
التمويمي لشركات المقاولت العاممـة و المدرجـة فـي اتحـاد المقـاولين فـي قطـاع غـزة تعـزى لممتغيـرات 
 التالية ) المؤىل العممي، التخصص العممي، الخبرة، عمر الشركة، حجم الشركة ) عدد الموظفين(؟ 

( لكل  One Owe ANOVA )ولإلجابة عمى ذلك التساؤل تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي 
 متػير عمى حدى.

 المؤىل العممي .1
 (15جدول رقم ) 

 لمتغير المؤىل العممي تحميل التباين اْلحادي لييكل التمويمي تعزى نتائج

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 fقيمة  المربعات

مستوى 
 الدللة

 الديون الكمية
  
  

 0.359 61.617 2 123.233 بين المجموعات
  
  

0.699 
  
  

 171.71 95 16312.44 داخل المجموعات
   97 16435.67 اإلجمالي

 ديون طويمة
  
  

 0.356 76.794 2 153.587 بين المجموعات
  
  

0.701 
  
  

 215.504 95 20472.91 داخل المجموعات
   97 20626.5 اإلجمالي

 ديون قصيرة
  
  

 0.256 52.455 2 104.91 المجموعاتبين 
  
  

0.774 
  
  

 204.623 95 19439.14 داخل المجموعات
   97 19544.05 اإلجمالي

 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

ولمديون  لمديون قصيرة األجل وطويمة األجل  (Sig)( أن قيمة مستوى الداللة  15يتبين من الجدول رقم )
المحسوبة أقل من الجدولية  F) قيمة  0.05كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  الكمية

الييكل التمويمي لشركات المقاوالت العاممة و (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
إلي أن ي قطاع غزة تعزى لمتػير المؤىل العممي، ويعزو الباحث تمك النتيجة المدرجة في اتحاد المقاولين ف

أغمب شركات المقاوالت ىي شركات فردية أو عائمية وبالتالي تعتمد عمى مصادر التمويل الداخمية مقل 
األرباح المحتجزة في تمويل مشاريعيا بدرجة أكبر من مصادر التمويل الخارجية وىي األسيم والسندات 
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لقروض البنكية، كما إن قرار التمويل قد يكون باألغمب في يد صاحب الشركة وليس في يد المدير المالي وا
 وبالتالي فإن المؤىل العممي لممدير ال يوجد لو تأقير عمى الديون.

 التخصص العممي  .2
 (16جدول رقم ) 

   لمتغير التخصص العممي تحميل التباين اْلحادي لييكل التمويمي تعزى نتائج

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 fقيمة  المربعات

مستوى 
 الدللة

 الديون الكمية
  
  

 1.262 212.058 3 636.175 بين المجموعات
  

0.292 
 168.08 94 15799.5 داخل المجموعات  

 97 16435.67 اإلجمالي
 

 ديون طويمة
  
  

 1.428 299.673 3 899.019 بين المجموعات
  

0.24 
 209.867 94 19727.48 داخل المجموعات  

 97 20626.5 اإلجمالي
 

 ديون قصيرة
  
  

 0.724 147.093 3 441.278 بين المجموعات
  

0.54 
 203.221 94 19102.77 داخل المجموعات  

 97 19544.05 اإلجمالي
 2.45=  0.05( عند مستوى داللة  94، 3الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة  

ولمديون  لمديون قصيرة األجل وطويمة األجل  (Sig)( أن قيمة مستوى الداللة 16يتبين من الجدول رقم ) 
المحسوبة أقل من الجدولية  F) قيمة  0.05كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  الكمية

الييكل التمويمي لشركات المقاوالت العاممة و (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
إلي المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة تعزى لمتػير التخصص العممي، ويعزو الباحث تمك النتيجة 

مية وبالتالي تعتمد عمى مصادر التمويل الداخمية مقل أن أغمب شركات المقاوالت ىي شركات فردية أو عائ
األرباح المحتجزة في تمويل مشاريعيا بدرجة أكبر من مصادر التمويل الخارجية وىي األسيم والسندات 
والقروض البنكية، كما إن قرار التمويل قد يكون باألغمب في يد صاحب الشركة وليس في يد المدير المالي 

 ص العممي لممدير ال يوجد لو تأقير عمى الديون.وبالتالي فإن التخص
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 الخبرة .3
 (17جدول رقم ) 

 لمتغير الخبرة تحميل التباين اْلحادي لييكل التمويمي تعزى نتائج

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

 الديون الكمية
  
  

 0.109 18.772 2 37.544 بين المجموعات
  

0.897 
 172.612 95 16398.13 داخل المجموعات  

   97 16435.67 اإلجمالي

 ديون طويمة
  
  

 0.042 9.035 2 18.07 بين المجموعات
  

0.959 
 216.931 95 20608.43 داخل المجموعات  

   97 20626.5 اإلجمالي

 ديون قصيرة
  
  

 0.156 32.07 2 64.14 بين المجموعات
  

0.855 
 205.052 95 19479.91 داخل المجموعات  

   97 19544.05 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

ولمديون  (  لمديون قصيرة األجل وطويمة األجلSig( أن قيمة مستوى الداللة ) 17يتبين من الجدول رقم ) 
المحسوبة أقل من الجدولية  F) قيمة  0.05كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  الكمية

الييكل التمويمي لشركات المقاوالت العاممة و (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
إلي أن أغمب النتيجة المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة تعزى لمتػير الخبرة، ويعزو الباحث تمك 

شركات المقاوالت ىي شركات فردية أو عائمية وبالتالي تعتمد عمى مصادر التمويل الداخمية مقل األرباح 
المحتجزة في تمويل مشاريعيا بدرجة أكبر من مصادر التمويل الخارجية وىي األسيم والسندات والقروض 

د صاحب الشركة وليس في يد المدير المالي وبالتالي البنكية، كما إن قرار التمويل قد يكون باألغمب في ي
 فإن خبرة المدير ال يوجد ليا تأقير عمى حجم الديون.
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 عمر الشركة .4
 ( 18 جدول رقم )

 لمتغير عمر الشركة تحميل التباين اْلحادي لييكل التمويمي تعزى نتائج

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 fقيمة  المربعات

مستوى 
 الدللة

 الديون الكمية
  
  

 0.482 82.565 2 165.13 بين المجموعات
  

0.619 
 171.269 95 16270.54 داخل المجموعات  

   97 16435.67 اإلجمالي

 ديون طويمة
  
  

 0.135 29.272 2 58.544 بين المجموعات
  

0.874 
 216.505 95 20567.96 داخل المجموعات  

   97 20626.5 اإلجمالي

 ديون قصيرة
  
  

 1.034 208.114 2 416.228 بين المجموعات
  

0.36 
 201.346 95 19127.82 داخل المجموعات  

 97 19544.05 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة  

ولمديون  لمديون قصيرة األجل وطويمة األجل  (Sig)( أن قيمة مستوى الداللة  18 يتبين من الجدول رقم )
المحسوبة أقل من الجدولية  F) قيمة  0.05كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  الكمية

الييكل التمويمي لشركات المقاوالت العاممة و (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
إلي أن المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة تعزى لمتػير عمر الشركة، ويعزو الباحث تمك النتيجة 

أغمب شركات المقاوالت ىي شركات فردية أو عائمية وبالتالي تعتمد عمى مصادر التمويل الداخمية مقل 
مشاريعيا بدرجة أكبر من مصادر التمويل الخارجية وىي األسيم والسندات األرباح المحتجزة في تمويل 

 الديون. ىيكل تأقير عمى ميما زاد أو نقص فمن يكون لو والقروض البنكية، لذا فأن عمر الشركة
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 حجم الشركة  .5
 ( 19جدول رقم ) 

 لمتغير حجم الشركة تحميل التباين اْلحادي لييكل التمويمي تعزى نتائج

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

 الديون الكمية
  
  

 0.99 167.74 2 335.48 بين المجموعات
  

0.375 
 169.476 95 16100.19 داخل المجموعات  

   97 16435.67 اإلجمالي

 ديون طويمة
  
  

 0.758 161.951 2 323.903 بين المجموعات
  

0.472 
 213.712 95 20302.6 داخل المجموعات  

   97 20626.5 اإلجمالي

 ديون قصيرة
  
  

 0.88 177.808 2 355.616 بين المجموعات
  

0.418 
 201.984 95 19188.44 داخل المجموعات  

   97 19544.05 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

ولمديون  لمديون قصيرة األجل وطويمة األجل  (Sig)( أن قيمة مستوى الداللة  19يتبين من الجدول رقم ) 
المحسوبة أقل من الجدولية  F) قيمة  0.05كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  الكمية

الييكل التمويمي لشركات المقاوالت العاممة و (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
إلي أن المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة تعزى لمتػير حجم الشركة، ويعزو الباحث تمك النتيجة 

وبالتالي تعتمد عمى مصادر التمويل الداخمية مقل  أغمب شركات المقاوالت ىي شركات فردية أو عائمية
األرباح المحتجزة في تمويل مشاريعيا بدرجة أكبر من مصادر التمويل الخارجية وىي األسيم والسندات 

عمي قرار ىيكل التمويل  تأقيركبر أو صػر عدد الموظفين في الشركة ليس لو والقروض البنكية، كما إن 
 15فييا عدد موظفين أقل من  الشركات % من اجمالي 78ك الشركة عمما بأن لدي المدير المالي او مال

موظف فأكقر , أي أن معظم  16(( , وبقية الشركات بإجمالييا تحتوي عمي 9موظف )انظر جدول رقم )
الشركات حجم التوظيف فييا صػير نسبيًا والذي بدوره ال يؤقر عمي المدير المالي أو مالك الشركة لتوفير 

 . وبالتالي فإن حجم الشركة ال يوجد لو تأقير عمى الديون نية رواتب قد تؤقر عمي قرار ىيكل التمويل ,ميزا
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في كفاءة استخدام  (  α = 0.05مستوى دللة ) ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند: سادسا
شــركات المقــاولت العاممــة و المدرجــة فــي اتحــاد المقــاولين فــي قطــاع غــزة إلدارة رأس المــال العامــل 
تعزى لممتغيرات التالية ) المؤىل العممـي، التخصـص العممـي، الخبـرة، عمـر الشـركة، حجـم الشـركة ) 

 عدد الموظفين(؟ 

( لكل  One Owe ANOVAميل التباين األحادي ) ولإلجابة عمى ذلك التساؤل تم استخدام اختبار تح
 متػير عمى حدى.

 المؤىل العممي .1

 ( 20جدول رقم ) 

 لمتغير المؤىل العممي تحميل التباين اْلحادي إلدارة رأس المال العامل تعزى نتائج

 مصدر التباين الفقرة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

1 
  
  

 0.503 0.972 2 1.943 بين المجموعات
  

0.606 
 1.933 95 183.618 داخل المجموعات  

   97 185.561 اإلجمالي

2 
  
  

 4.628 8.279 2 16.557 بين المجموعات
  

0.012 
 1.789 95 169.943 داخل المجموعات  

   97 186.5 اإلجمالي

3 
  
  

 0.681 0.655 2 1.311 بين المجموعات
  

0.508 
 0.962 95 91.393 داخل المجموعات  

   97 92.704 اإلجمالي

4 
  
  

 0.412 0.613 2 1.226 بين المجموعات
  

0.663 
 1.487 95 141.274 داخل المجموعات  

   97 142.5 اإلجمالي

5 
  
  

 0.995 1.099 2 2.199 بين المجموعات
  

0.374 
 1.105 95 104.995 داخل المجموعات  

   97 107.194 اإلجمالي
 0.049 3.115 2.195 2 4.39 بين المجموعات 7
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     0.705 95 66.957 داخل المجموعات
 97 71.347 اإلجمالي

 
8 

  
  

 0.419 0.494 2 0.989 بين المجموعات
  

0.659 
 1.179 95 111.991 داخل المجموعات  

 97 112.98 اإلجمالي
 

9 
  
  

 0.201 0.192 2 0.385 بين المجموعات
  

0.818 
 0.957 95 90.962 داخل المجموعات  

 97 91.347 اإلجمالي
 

10 
  
  

 0.772 0.647 2 1.294 بين المجموعات
  

0.465 
 0.838 95 79.614 داخل المجموعات  

 97 80.908 اإلجمالي
 

11 
  
  

 0.668 0.513 2 1.025 بين المجموعات
  

0.515 
 0.767 95 72.893 داخل المجموعات  

 97 73.918 اإلجمالي
 

12 
  
  

 0.54 0.707 2 1.413 بين المجموعات
  

0.585 
 1.31 95 124.423 داخل المجموعات  

 97 125.837 اإلجمالي
 

 المالرأس 
  
  

 1.599 0.415 2 0.83 بين المجموعات
  

0.207 
 0.26 95 24.661 داخل المجموعات  

   97 25.492 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

 ( النتائ  التالية: 20يتبين من الجدول رقم ) 

(  لمدرجة الكمية إلدارة رأس المال العامل ولجمي  الفقرات باستقناء Sig. أن قيمة مستوى الداللة )1
المحسوبة  F) قيمة  0.05( كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  7، 2فقرة رقم ) 

في كفاءة استخدام شركات أقل من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
ممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إلدارة رأس المال تعزى لمتػير المؤىل المقاوالت العا

، ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي االىتمام الكبير في عممية التخطيط المالي من قبل جمي  العممي
 %90المدراء باإلضافة إلي أن أغمب مدراء الشركات متشابيين في التحصيل العممي حيث أن حوالي 
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من عينة الدراسة تمتمك عمى مؤىل عممي بكالوريوس فما فوص ىذا أدي إلي عدم وجود فروص في 
 كفاءة المدراء في إدارة رأس المال العامل تعزى لممؤىل العممي.

وجود فروص ذات داللة (   التي توصمت لعدم  2005وىذه النتيجة تتوافص م  دراسة ) عطا هلل، 
المؤىل  إليتعزي  في قطاع المقاوالتستخدام التخطيط االستراتيجي وا وأىميةإحصائية حول مفيوم 

  .العممي لممدراء

عند مستوى  ( التي توصمت لوجود فروص ذات داللة إحصائية 2005وتتعارض م  دراسة ) جودة، 
% بين القائمين عمى التخطيط المالي تعزى لممؤىل العممي لمقائمين عمى التخطيط المالي في 5داللة 
 التحويمية .صناعية الفمسطينية  شركات

جمي   " يتم الطمب من( والتي تنص عمى التوالي  7، 2(  لمفقرات رقم ) Sigأن قيمة مستوى الداللة ) .2
" يتم دف  الديون التي ، فروع البنوك تحويل الرصيد النقدي الخاص بالشركة لدييا إلي الحساب الرئيسي لمشركة فورا "

) قيمة  0.05كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  محرر "عمى الشركة من خالل شيك 
F  المحسوبة أكبر من الجدولية ( مما يعني وجود فروص ذات داللة إحصائية في تمك الفقرات تعزى

 LSD  (Least Significantلممؤىل العممي، ولمتعرف عمى الفروص تم استخدام االختبار البعدي 
Difference Test  ) ( والتي يتضح أن الفروص كانت بالنسبة  21والنتائ  موضحة بالجدول رقم )

بين حممة الماجستير من جية وبين حممة البكالوريوس والدبموم من جية أخرى لصالح  2لمفقرة رقم 
وذلك ألن حممة الماجستير ىم أكقر وعيا ألىمية سرعة توفر السيولة في الحساب  حممة الماجستير،

شركة لتكون عمي أتم االستعداد لتػطية أي دفعات أو اقتناص فرص استقمارية سانحة الرئيسي لم
كانت الفروص بين حممة الماجستير وبين حممة  7أما بالنسبة لفقرة رقم  سري  لمسيولة, تحتاج لتوفر

ر مدراء الذين يحممون الماجستيالأن  الدبموم لصالح حممة الماجستير ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي
الماجستير عمى أىمية تمك الخطوات التي  درجةييم وعي بدرجة أكبر من المدراء الذين ال يحممون دل

نون ألقصى درجة ممكنة وذلك عن تعمل عمى االستفادة من مدة االئتمان الممنوحة ليم من قبل الدائ
في حالة  طريص اصدار الدفعات عمي شكل شيكات مصرفية مؤرخة مسبقا, وىذه المزية غير متوفرة
 الدف  النقدي والذي يستوجب عمي الشركة تمبية ىذه الدفعات في أي وقت دون فترة ائتمان . 
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 ( 21جدول رقم ) 

 لمتغير المؤىل العمميفي إدارة رأس المال العامل  7، 2لفقرات  LSDألبعدي الختبار  نتائج

 مستوى الدللة متوسط الفروق  المؤىل (J) المؤىل (I) الفقرة 

2 

 دبموم
  

 0.949 0.02877- بكالوريوس
 0.035 (*)1.16667- ماجستير

 بكالوريوس
  

 0.949 0.02877 دبموم
 0.003 (*)1.13790- ماجستير

 ماجستير
  

 0.035 (*)1.16667 دبموم
 0.003 (*)1.13790 بكالوريوس

7 

 دبموم
  

 0.171 0.39041 بكالوريوس
 0.017 (*)83333.- ماجستير

 بكالوريوس
  

 0.171 0.39041- دبموم
 0.066 0.44292 ماجستير

 ماجستير
  

 0.017 (*)83333. دبموم
 0.066 0.44292- بكالوريوس

 التخصص العممي.2

 ( 22جدول رقم ) 
 لمتغير التخصص العممي تحميل التباين اْلحادي إلدارة رأس المال العامل تعزى نتائج

 مصدر التباين الفقرة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 fقيمة  المربعات

مستوى 
 الدللة

1 
  
  

 1.306 2.475 3 7.424 بين المجموعات
  

0.277 
 1.895 94 178.137 داخل المجموعات  

   97 185.561 اإلجمالي

2 
  
  

 1.233 2.353 3 7.06 بين المجموعات
  

0.302 
 1.909 94 179.44 داخل المجموعات  

   97 186.5 اإلجمالي

3 
  
  

 1.415 1.335 3 4.006 بين المجموعات
  

0.243 
 0.944 94 88.698 داخل المجموعات  

 97 92.704 اإلجمالي
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4 
  
  

 0.501 0.747 3 2.242 بين المجموعات
  

0.683 
 1.492 94 140.258 داخل المجموعات  

   97 142.5 اإلجمالي

5 
  
  

 3.921 3.974 3 11.922 بين المجموعات
  

0.011 
 1.014 94 95.272 داخل المجموعات  

 97 107.194 اإلجمالي
 

7 
  
  

 0.302 0.227 3 0.681 بين المجموعات
  

0.824 
 0.752 94 70.666 داخل المجموعات  

 97 71.347 اإلجمالي
 

8 
  
  

 0.309 0.368 3 1.103 بين المجموعات
  

0.819 
 1.19 94 111.877 داخل المجموعات  

 97 112.98 اإلجمالي
 

9 
  
  

 0.794 0.753 3 2.258 بين المجموعات
  

0.50 
 0.948 94 89.089 داخل المجموعات  

 97 91.347 اإلجمالي
 

10 
  
  

 0.383 0.326 3 0.977 بين المجموعات
  

0.765 
 0.85 94 79.931 داخل المجموعات  

 97 80.908 اإلجمالي
 

11 
  
  

 0.226 0.177 3 0.53 بين المجموعات
  

0.878 
 0.781 94 73.388 داخل المجموعات  

   97 73.918 اإلجمالي

12 
  
  

 1.006 1.305 3 3.916 بين المجموعات
  

0.394 
 1.297 94 121.921 داخل المجموعات  

   97 125.837 اإلجمالي

 رأس المال
  
  

 0.089 0.024 3 0.072 بين المجموعات
  

0.966 
 0.27 94 25.419 داخل المجموعات  

 97 25.492 اإلجمالي
 2.45=  0.05( عند مستوى داللة  94، 3الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة  
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 ( النتائ  التالية: 22يتبين من الجدول رقم ) 

(  لمدرجة الكمية إلدارة رأس المال العامل ولجمي  الفقرات باستقناء Sig. أن قيمة مستوى الداللة )1
المحسوبة أقل  F) قيمة  0.05( كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  5فقرة رقم ) 

في كفاءة استخدام شركات من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إلدارة رأس المال تعزى لمتػير  المقاوالت العاممة
ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي أن أغمب المدراء تخصصيم في مجال اإلدارة ، التخصص العممي

والمحاسبة باإلضافة إلي أن المدراء غير المتخصصين في مجال اإلدارة والمحاسبة قد يكونوا حاصمين 
 ىذا ساىم في جعل التخصص العممي تأقيره قميل. تخصصة في التخطيط المالي وأدواتوعمى دورات م

 وجود فروص ذات داللة إحصائيةعدم ل  ( التي توصمت 2005وىذه النتيجة تتفص م  دراسة ) جودة، 
% بين القائمين عمى التخطيط المالي تعزى لمتخصص العممي لمقائمين عمى 5عند مستوى داللة 

 التحويمية .صناعية الفمسطينية  المالي في شركاتالتخطيط 

( والتي تنص عمى التوالي " يتم استعمال مدة  5(  لمفقرات رقم ) Sigأن قيمة مستوى الداللة ).2
االئتمان الممنوحة من الدائنون بأقصى حد وعدم الدف  إال في أخر يوم من ىذه المدة." كانت أقل من 

المحسوبة أكبر من الجدولية ( مما يعني  F) قيمة  0.05اسة وىو مستوى الداللة المقبول في الدر 
وجود فروص ذات داللة إحصائية في تمك الفقرات تعزى لمتخصص العممي، ولمتعرف عمى الفروص تم 

( والتي يتضح أن الفروص كانت  23 والنتائ  موضحة بالجدول رقم ) LSDاستخدام االختبار البعدي 
وبين تخصص اإلدارة والمحاسبة لصالح تخصص اإلدارة والمحاسبة  بين تخصص االقتصاد من جية

أن المدراء المتخصصين في مجال اإلدارة والمحاسبة لييم وعي  ، ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي
دراك بدرجة أكبر من المدراء الذين يحممون تخصص االقتصاد عمى أىمية تمك الخطوة التي تعمل  وا 

و أيضًا المدراء  ئتمان الممنوحة ليم من قبل الدائنون ألقصى درجة ممكنةعمى االستفادة من مدة اال
% في الػالب قد تمقوا عموما محاسبية أكقر من 68.3بتخصصي االدارة و المحاسبة والذين يشكمون 

 .% من عينة الدراسة 2تخصص االقتصاد و الذين يشكمون 
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 ( 23 جدول رقم )

 لمتغير التخصص العمميفي إدارة رأس المال العامل  5لفقرة رقم  LSDألبعدي الختبار  نتائج

 مستوى الدللة متوسط الفروق التخصص الفقرة

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة

 0.141 0.38889 محاسبة
 0.008 (*)2.00000 اقتصاد

 0.673 0.12069- تخصص أخر

 محاسبة

 0.141 0.38889- إدارة
 0.029 (*)1.61111 اقتصاد

 36 .0 0958.- تخصص أخر

 اقتصاد

 0.008 (*)2.00000- إدارة
 0.029 (*)1.61111- محاسبة

 500 .0 12069.- تخصص أخر

 تخصص أخر

 0.673 0.12069 إدارة
 36 .0 0958. محاسبة
 500 .0 12069 اقتصاد

 الخبرة .3
 ( 24 جدول رقم )

 لمتغير الخبرة تحميل التباين اْلحادي إلدارة رأس المال العامل تعزى نتائج

 مصدر التباين الفقرة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

1 
  
  

 2.369 4.408 2 8.816 بين المجموعات
  

0.099 
 1.86 95 176.745 داخل المجموعات  

   97 185.561 اإلجمالي

2 
  
  

 0.342 0.666 2 1.332 بين المجموعات
  

0.711 
 1.949 95 185.168 داخل المجموعات  

   97 186.5 اإلجمالي

3 
  
  

 0.742 0.713 2 1.426 بين المجموعات
  

0.479 
 0.961 95 91.278 داخل المجموعات  

   97 92.704 اإلجمالي
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4 
  
  

 2.995 4.226 2 8.452 بين المجموعات
  

0.055 
 1.411 95 134.048 داخل المجموعات  

   97 142.5 اإلجمالي

5 
  
  

 3.433 3.613 2 7.226 بين المجموعات
  

0.036 
 1.052 95 99.968 داخل المجموعات  

 97 107.194 اإلجمالي
 

7 
  
  

 0.654 0.484 2 0.969 بين المجموعات
  

0.522 
 0.741 95 70.378 داخل المجموعات  

 97 71.347 اإلجمالي
 

8 
  
  

 0.034 0.041 2 0.082 بين المجموعات
  

0.966 
 1.188 95 112.898 داخل المجموعات  

 97 112.98 اإلجمالي
 

9 
  
  

 1.943 1.795 2 3.59 بين المجموعات
  

0.149 
 0.924 95 87.757 داخل المجموعات  

   97 91.347 اإلجمالي

10 
  
  

 0.29 0.246 2 0.491 بين المجموعات
  

0.749 
 0.846 95 80.417 داخل المجموعات  

 97 80.908 اإلجمالي
 

11 
  
  

 0.775 0.593 2 1.187 بين المجموعات
  

0.464 
 0.766 95 72.732 داخل المجموعات  

   97 73.918 اإلجمالي

12 
  
  

 0.199 0.262 2 0.524 بين المجموعات
  

0.82 
 1.319 95 125.313 داخل المجموعات  

 97 125.837 اإلجمالي
 

 رأس المال
  
  

 0.125 0.034 2 0.067 بين المجموعات
  

0.882 
 0.268 95 25.425 داخل المجموعات  

   97 25.492 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 
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 ( النتائ  التالية: 24يتبين من الجدول رقم ) 

لمدرجة الكمية إلدارة رأس المال العامل ولجمي  الفقرات باستقناء فقرة   (Sig). أن قيمة مستوى الداللة 1
المحسوبة أقل من  F) قيمة  0.05( كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  5رقم ) 

في كفاءة استخدام شركات المقاوالت الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
ويعزو ، الخبرةالعاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إلدارة رأس المال تعزى لمتػير 

ىم من  %74.5, حيث أن  ان عال  الباحث تمك النتيجة إلي أن المستوى التعميمي ألغمب المدراء ك
(( و أكقر من قمقي عينة الدراسة ىم من تخصصي االدارة 5حممة البكالوريوس )انظر جدول رقم )

 تقميل أىمية متػير الخبرة. فيىذا ساىم أي عمي دراية مالية عالية و والمحاسبة بالتالي 

وجود فروص ذات داللة (   التي توصمت لعدم  2005وىذه النتيجة تتوافص م  دراسة ) عطا هلل، 
 لخبرة إليتعزي  في قطاع المقاوالتواستخدام التخطيط االستراتيجي  وأىميةإحصائية حول مفيوم 

 عند ( التي توصمت لوجود فروص ذات داللة إحصائية 2005، وتتعارض م  دراسة ) جودة، لمدراءا
% بين القائمين عمى التخطيط المالي تعزى لخبرة القائمين عمى التخطيط المالي في 5مستوى داللة 

 التحويمية .صناعية الفمسطينية  شركات

يتم استعمال مدة االئتمان ( والتي تنص عمى التوالي "  5لمفقرات رقم )   (Sig)أن قيمة مستوى الداللة .2

" كانت أقل من مستوى الداللة المقبول وعدم الدف  إال في أخر يوم من ىذه المدة.الممنوحة من الدائنون بأقصى حد 
المحسوبة أكبر من الجدولية ( مما يعني وجود فروص ذات داللة  F) قيمة  0.05في الدراسة وىو 

 LSDإحصائية في تمك الفقرات تعزى لمخبرة، ولمتعرف عمى الفروص تم استخدام االختبار البعدي 
( والتي يتضح أن الفروص كانت بين المدراء الخبرتيم تتراوح بين  25موضحة بالجدول رقم ) والنتائ  

، سنوات  10-6سنة لصالح المدراء الخبرتيم  11سنوات وبين المدراء الخبرتيم أكقر من  6-10
و معرفة في مردود  سنوات فأقل( ىم أقل التزاما5ذلك الي أن المدراء االقل خبرة )ويعزو الباحث 

االستفادة من مدة االئتمان واالبقاء عمي السيولة لدييم في الشركات أقصي فترة ممكنة , أما فئة المدراء 
سنوات( فقد واجيوا مؤخرا خبرات وتجارب من مشاكل انخفاض 10-6األكقر نضجا ومعرفة عممية )

االئتمان الممنوحة  السيولة والعسر المالي مما دفعيم الي االلتزام اكقر من غيرىم لالستفادة من مدة
سنة فأكقر( بدت ليم  11لشركاتيم , لكن بعد زيادة وتقدم المدراء في العمر و الخبرة العممية وىم فئة )

وتحسن في الػالب المركز المالي  الطريص أكقر وضوحا وزال عنيم الػموض في طبيعة السوص
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ألمور الشركة المالية وتحديد الحجم األمقل من السيولة  أكقر دراية و إرساًءا افأصبحو  لشركتيم
المطموب توافرىا لمواجية الدفعات النقدية بحيث يكون يحقص توازن بين حجم السيولة من جية وعدم 
تعطيل تشػيل االموال المتوفرة بالشركة من جية أخري , وىذه المقدرة أدت الي انخفاض اىتمام 

مدة االتمان الممنوحة ليم وأن يقوم بالدف  دون أكقر( باالستفادة من سنة ف11المدراء االكقر خبرة )
 انتظارىا نظرا ألنو قد حدد حجم سيولة سيػطي الدفعات الالحقة المتوقعة مسبقًا .

 ( 25جدول رقم ) 

 لمتغير الخبرةفي إدارة رأس المال العامل  5لفقرة رقم   LSDاختبار ألبعدي 

 مستوى الدللة متوسط الفروق الخبرة الفقرة

5 

 سنوات فأقل 5
 0.315 0.2849- سنوات 10 -6

 0.149 0.36296 سنة فأكثر11

 سنوات 10 -6
 0.315 0.2849 سنوات فأقل 5

 0.012 (*)64786. سنة فأكثر11

 سنة فأكثر11
 0.149 0.36296- سنوات فأقل 5

 0.012 (*)64786.- سنوات 10 -6

 عمر الشركة .4
 ( 26جدول رقم ) 

 لمتغير العمر تحميل التباين اْلحادي إلدارة رأس المال العامل تعزى نتائج

 مصدر التباين الفقرة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 fقيمة  المربعات

مستوى 
 الدللة

1 
  
  

 0.797 1.531 2 3.061 بين المجموعات
  

0.454 
 1.921 95 182.5 داخل المجموعات  

 97 185.561 اإلجمالي
 

2 
  
  

 1.088 2.088 2 4.177 بين المجموعات
  

0.341 
 1.919 95 182.323 داخل المجموعات  

 97 186.5 اإلجمالي
 

3 
  
  

 1.883 1.767 2 3.534 بين المجموعات
  

0.158 
 0.939 95 89.17 داخل المجموعات  

 97 92.704 اإلجمالي
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4 
  
  

 2.088 3 2 6 بين المجموعات
  

0.13 
 1.437 95 136.5 داخل المجموعات  

   97 142.5 اإلجمالي

5 
  
  

 0.394 0.44 2 0.881 بين المجموعات
  

0.676 
 1.119 95 106.313 داخل المجموعات  

   97 107.194 اإلجمالي

7 
  
  

 0.439 0.327 2 0.653 بين المجموعات
  

0.646 
 0.744 95 70.694 داخل المجموعات  

   97 71.347 اإلجمالي

8 
  
  

 0.456 0.537 2 1.075 بين المجموعات
  

0.635 
 1.178 95 111.905 داخل المجموعات  

 97 112.98 اإلجمالي
 

9 
  
  

 4.485 3.94 2 7.881 بين المجموعات
  

0.014 
 0.879 95 83.466 داخل المجموعات  

 97 91.347 اإلجمالي
 

10 
  
  

 2.065 1.685 2 3.371 بين المجموعات
  

0.132 
 0.816 95 77.537 داخل المجموعات  

 97 80.908 اإلجمالي
 

11 
  
  

 0.984 0.75 2 1.5 بين المجموعات
  

0.378 
 0.762 95 72.418 داخل المجموعات  

 97 73.918 اإلجمالي
 

12 
  
  

 2.623 3.293 2 6.585 بين المجموعات
  

0.078 
 1.255 95 119.252 داخل المجموعات  

 97 125.837 اإلجمالي
 

 رأس المال
  
  

 0.279 0.075 2 0.149 بين المجموعات
  

0.757 
 0.267 95 25.343 داخل المجموعات  

   97 25.492 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 
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 ( النتائ  التالية: 26يتبين من الجدول رقم ) 

لمدرجة الكمية إلدارة رأس المال العامل ولجمي  الفقرات باستقناء فقرة   (Sig). أن قيمة مستوى الداللة 1
المحسوبة أقل من  F) قيمة  0.05( كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  9رقم ) 

في كفاءة استخدام شركات المقاولت الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
، عمر الشركاتتعزى لمتػير العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إلدارة رأس المال 

ء في تمك الشركات ىي التي ساىمت إلي أن المؤىل العممي وخبرة  المدراويعزو الباحث تمك النتيجة 
عمى الشركات عمر ل العامل وبالتالي ال يوجد أقر لكفاءة تمك الشركات في إدارة رأس المارف  في 

 كفاءة إدارة رأس المال العامل بشكل عام. 

مى تعمل الشركة باستمرار ع( والتي تنص عمى التوالي "  9لمفقرات رقم )   (Sig)أن قيمة مستوى الداللة . 2

 F) قيمة  0.05" كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو تخفيض تكمفة االحتفاظ بالمخزون
الفقرات تعزى لمعمر تمك  المحسوبة أكبر من الجدولية ( مما يعني وجود فروص ذات داللة إحصائية في

والنتائ  موضحة بالجدول رقم )  LSDالشركات، ولمتعرف عمى الفروص تم استخدام االختبار البعدي 
سنة وبين الشركات العمرىا 15( والتي يتضح أن الفروص كانت بين الشركات العمرىا أقل من  27

 سنة ، ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي15سنة لصالح الشركات العمرىا أقل من  30-16يتراوح بين 
أنيا تحتاج إلي العمل باستمرار عمى ىي شركات حديقة وبالتالي ف 15أن الشركات العمرىا أقل من 

تخفيض التكاليف إلي أقصى درجة ممكنة أكقر من الشركات القديمة، لكي تستطي  الصمود في السوص 
 .تخفيض تكمفة االحتفاظ بالمخزونومن وسائل تخفيض التكاليف ىو 

 ( 27جدول رقم ) 

 لمتغير العمرفي إدارة رأس المال العامل  9لفقرة رقم  LSDاختبار ألبعدي 

 مستوى الدللة (I-J) متوسط الفروق العمر (J) العمر (I) المتغير التابع

9 

 فأقل 15

16-30 .58844(*) 0.004 

 0.629 0.18367 فأكثر 31

16-30 

 0.004 (*)58844.- فأقل 15

 0.293 0.40476- فأكثر 31

 فأكثر 31

 0.629 0.18367- فأقل 15

16-30 0.40476 0.293 
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 الحجم الشركة . 5

 ( 28 جدول رقم )
 لمتغير حجم الشركة تحميل التباين اْلحادي إلدارة رأس المال العامل تعزى نتائج

 مصدر التباين الفقرة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 fقيمة  المربعات

مستوى 
 الدللة

1 
  
  

 0.607 1.17 2 2.34 بين المجموعات
  

0.547 
 1.929 95 183.221 المجموعاتداخل   

   97 185.561 اإلجمالي

2 
  
  

 0.028 0.055 2 0.11 بين المجموعات
  

0.972 
 1.962 95 186.39 داخل المجموعات  

 97 186.5 اإلجمالي
 

3 
  
  

 1.178 1.122 2 2.243 بين المجموعات
  

0.312 
 0.952 95 90.461 داخل المجموعات  

 97 92.704 اإلجمالي
 

4 
  
  

 1.239 1.812 2 3.623 بين المجموعات
  

0.294 
 1.462 95 138.877 داخل المجموعات  

 97 142.5 اإلجمالي
 

5 
  
  

 0.597 0.665 2 1.33 بين المجموعات
  

0.553 
 1.114 95 105.864 داخل المجموعات  

 97 107.194 اإلجمالي
 

7 
  
  

 0.646 0.479 2 0.957 بين المجموعات
  

0.526 
 0.741 95 70.39 داخل المجموعات  

 97 71.347 اإلجمالي
 

8 
  
  

 0.698 0.818 2 1.635 بين المجموعات
  

0.500 
 1.172 95 111.344 داخل المجموعات  

 97 112.98 اإلجمالي
 

9 
  
  

 1.796 1.664 2 3.327 بين المجموعات
  

0.172 
 0.927 95 88.019 داخل المجموعات  

 97 91.347 اإلجمالي
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10 
  
  

 2.831 2.276 2 4.551 بين المجموعات
  

0.064 
 0.804 95 76.357 داخل المجموعات  

 97 80.908 اإلجمالي
 

11 
  
  

 0.081 0.063 2 0.126 بين المجموعات
  

0.922 
 0.777 95 73.792 داخل المجموعات  

    97 73.918 اإلجمالي

12 
  
  

 1.442 1.853 2 3.707 بين المجموعات
  

0.242 
 1.286 95 122.13 داخل المجموعات  

   97 125.837 اإلجمالي

 رأس المال
  
  

 0.006 0.002 2 0.003 بين المجموعات
  

0.994 
 0.268 95 25.488 داخل المجموعات  

 97 25.492 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة  

لمدرجة الكمية إلدارة رأس المال العامل   (Sig)( أن قيمة مستوى الداللة  28 يتبين من جدول رقم )
المحسوبة أقل  F) قيمة  0.05ولجمي  الفقرات كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو 

في كفاءة استخدام شركات (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في من الجدولية 
حجم المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إلدارة رأس المال تعزى لمتػير 

إلى أن إدارة رأس المال العامل تق  عمى عاتص المدير المالي ، ويعزو الباحث تمك النتيجة الشركات
 لتالي فال يوجد أقر لعدد الموظفين عمى إدارة رأس المال العامل.وبا
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فـي كفـاءة اسـتخدام  (  α = 0.05ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )سابعا: 
ــد حجــم التمويــل  ــي قطــاع غــزة لتحدي ــي اتحــاد المقــاولين ف ــة و المدرجــة ف ــاولت العامم شــركات المق
اإلضافي الالزم تعزى لممتغيرات التالية ) المؤىـل العممـي، التخصـص العممـي، الخبـرة، عمـر الشـركة، 

 حجم الشركة ) عدد الموظفين(؟ 

( لكل  One Owe ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي )  ولإلجابة عمى ذلك التساؤل تم استخدام
 متػير عمى حدى.

 المؤىل العممي .1
 ( 29جدول رقم ) 

 لمتغير المؤىل العممي تحميل التباين اْلحادي لتحديد حجم التمويل الالزم تعزى نتائج

 مصدر التباين الفقرة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 الدللةمستوى  fقيمة  المربعات

1 
  
  

 0.428 0.348 2 0.696 بين المجموعات
  

0.653 
 0.813 95 77.192 داخل المجموعات  

 97 77.888 اإلجمالي
 

2 
  
  

 0.191 0.145 2 0.29 بين المجموعات
  

0.827 
 0.76 95 72.21 داخل المجموعات  

   97 72.5 اإلجمالي

3 
  
  

 0.641 0.499 2 0.999 بين المجموعات
  

0.529 
 0.779 95 73.991 داخل المجموعات  

   97 74.99 اإلجمالي

4 
  
  

 0.41 0.383 2 0.766 بين المجموعات
  

0.665 
 0.934 95 88.714 داخل المجموعات  

 97 89.48 اإلجمالي
 

5 
  
  

 0.309 0.252 2 0.503 بين المجموعات
  

0.735 
 0.813 95 77.262 داخل المجموعات  

 97 77.765 اإلجمالي
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6 
  
  

 2.354 2.102 2 4.205 بين المجموعات
  

0.101 
 0.893 95 84.857 داخل المجموعات  

   97 89.061 اإلجمالي

7 
  
  

 0.295 0.295 2 0.589 بين المجموعات
  

0.745 
 0.997 95 94.758 داخل المجموعات  

   97 95.347 اإلجمالي

8 
  
  

 1.358 1.62 2 3.24 بين المجموعات
  

0.262 
 1.193 95 113.291 داخل المجموعات  

 97 116.531 اإلجمالي
 

9 
  
  

 0.45 0.421 2 0.842 بين المجموعات
  

0.639 
 0.936 95 88.924 داخل المجموعات  

 97 89.765 اإلجمالي
 

 التمويل
  
  

 0.909 0.318 2 0.636 بين المجموعات
  

0.407 
 0.35 95 33.229 داخل المجموعات  

   97 33.865 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

لمدرجة الكمية لحجم التمويل اإلضافي   (Sig)( أن قيمة مستوى الداللة  29يتبين من جدول رقم ) 
 F) قيمة  0.05الالزم ولجمي  الفقرات كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو 
في كفاءة استخدام المحسوبة أقل من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 

لمقاولين في قطاع غزة في حجم التمويل اإلضافي شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد ا
ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي االىتمام الكبير في عممية الالزم يعزى لمتػير المؤىل العممي، 

التخطيط المالي من قبل جمي  المدراء باإلضافة إلي أن أغمب مدراء الشركات متشابيين في التحصيل 
دراسة تمتمك عمى مؤىل عممي بكالوريوس فما فوص ىذا أدي % من عينة ال90العممي حيث أن حوالي 

 إلي عدم وجود فروص في كفاءة المدراء في تحديد حجم التمويل الالزم تعزى لممؤىل العممي.
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وجود فروص ذات داللة (   التي توصمت لعدم  2005وىذه النتيجة تتوافص م  دراسة ) عطا هلل، 
المؤىل  إليتعزي  في قطاع المقاوالتتخطيط االستراتيجي واستخدام ال وأىميةإحصائية حول مفيوم 

  .العممي لممدراء

عند مستوى  ( التي توصمت لوجود فروص ذات داللة إحصائية 2005وتتعارض م  دراسة ) جودة، 
% بين القائمين عمى التخطيط المالي تعزى لممؤىل العممي لمقائمين عمى التخطيط المالي في 5داللة 
 التحويمية.صناعية الفمسطينية  شركات

 التخصص العممي .2
 ( 30جدول رقم ) 

 لمتغير التخصص العممي تحميل التباين اْلحادي لتحديد حجم التمويل الالزم تعزى نتائج

 مصدر التباين الفقرة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

1 
  
  

 0.908 0.731 3 2.194 بين المجموعات
  

0.440 
 0.805 94 75.694 داخل المجموعات  

 97 77.888 اإلجمالي
 

2 
  
  

 2.14 1.545 3 4.634 بين المجموعات
  

0.100 
 0.722 94 67.866 داخل المجموعات  

   97 72.5 اإلجمالي

3 
  
  

 0.321 0.254 3 0.761 بين المجموعات
  

0.810 
 0.79 94 74.229 داخل المجموعات  

 97 74.99 اإلجمالي
 

4 
  
  

 1.08 0.994 3 2.982 بين المجموعات
  

0.361 
 0.92 94 86.497 داخل المجموعات  

 97 89.48 اإلجمالي
 

5 
  
  

 0.755 0.61 3 1.831 بين المجموعات
  

0.522 
 0.808 94 75.935 داخل المجموعات  

 97 77.765 اإلجمالي
 6 

  
 0.957 0.88 3 2.639 بين المجموعات

  
0.417 

 0.919 94 86.422 داخل المجموعات  
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 97 89.061 اإلجمالي  
 

7 
  
  

 2.313 2.185 3 6.554 بين المجموعات
  

0.081 
 0.945 94 88.792 داخل المجموعات  

   97 95.347 اإلجمالي

8 
  
  

 0.505 0.616 3 1.848 بين المجموعات
  

0.680 
 1.22 94 114.683 داخل المجموعات  

   97 116.531 اإلجمالي

9 
  
  

 0.809 0.753 3 2.258 بين المجموعات
  

0.492 
 0.931 94 87.507 داخل المجموعات  

   97 89.765 اإلجمالي

 التمويل
  
  

 0.687 0.242 3 0.727 بين المجموعات
  

0.562 
 0.353 94 33.138 داخل المجموعات  

 97 33.865 اإلجمالي
 2.45=  0.05( عند مستوى داللة  94، 3الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة  

لمدرجة الكمية لحجم التمويل اإلضافي   (Sig)( أن قيمة مستوى الداللة  30يتبين من جدول رقم ) 
 F) قيمة  0.05الالزم ولجمي  الفقرات كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو 
في كفاءة استخدام المحسوبة أقل من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 

لمقاولين في قطاع غزة في حجم التمويل اإلضافي شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد ا
ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي أن أغمب المدراء تخصصيم الالزم يعزى لمتػير التخصص العممي، 

في مجال اإلدارة والمحاسبة باإلضافة إلي أن المدراء غير المتخصصين في مجال اإلدارة والمحاسبة 
 التخطيط المالي وأدواتو. قد يكونوا حاصمين عمى دورات متخصصة في

 وجود فروص ذات داللة إحصائيةعدم ( التي توصمت ل 2005وىذه النتيجة تتفص م  دراسة ) جودة، 
% بين القائمين عمى التخطيط المالي تعزى لمتخصص العممي لمقائمين عمى 5عند مستوى داللة 

 التحويمية.صناعية الفمسطينية  التخطيط المالي في شركات
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 الخبرة .3

 ( 31جدول رقم ) 
 لمتغير الخبرة تحميل التباين اْلحادي لتحديد حجم التمويل الالزم تعزى نتائج

 مصدر التباين الفقرة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

1 
  
  

 3.31 2.537 2 5.074 بين المجموعات
  

0.041 
 0.766 95 72.813 داخل المجموعات  

   97 77.888 اإلجمالي

2 
  
  

 1.392 1.032 2 2.064 بين المجموعات
  

0.254 
 0.741 95 70.436 داخل المجموعات  

   97 72.5 اإلجمالي

3 
  
  

 1.127 0.869 2 1.739 بين المجموعات
  

0.328 
 0.771 95 73.251 داخل المجموعات  

   97 74.99 اإلجمالي

4 
  
  

 1.615 1.472 2 2.943 بين المجموعات
  

0.204 
 0.911 95 86.536 داخل المجموعات  

   97 89.48 اإلجمالي

5 
  
  

 0.324 0.263 2 0.527 بين المجموعات
  

0.724 
 0.813 95 77.238 داخل المجموعات  

 97 77.765 اإلجمالي
 

6 
  
  

 3.035 2.674 2 5.348 بين المجموعات
  

0.053 
 0.881 95 83.713 داخل المجموعات  

   97 89.061 اإلجمالي

7 
  
  

 1.62 1.573 2 3.146 بين المجموعات
  

0.203 
 0.971 95 92.201 داخل المجموعات  

   97 95.347 اإلجمالي

8 
  
  

 3.029 3.493 2 6.986 بين المجموعات
  

0.053 
 1.153 95 109.545 داخل المجموعات  

   97 116.531 اإلجمالي



93 
 

9 
  
  

 1.661 1.517 2 3.034 بين المجموعات
  

0.195 
 0.913 95 86.732 داخل المجموعات  

   97 89.765 اإلجمالي

 التمويل
  
  

 2.548 0.862 2 1.724 بين المجموعات
  

0.084 
 0.338 95 32.141 داخل المجموعات  

   97 33.865 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

 ( النتائ  التالية: 31 يتبين من جدول رقم )

لمدرجة الكمية لحجم التمويل اإلضافي الالزم ولجمي  الفقرات باستقناء   (Sig).أن قيمة مستوى الداللة 1
المحسوبة  F) قيمة  0.05( كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  1الفقرة رقم ) 

في كفاءة استخدام شركات أقل من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
عاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة في حجم التمويل اإلضافي الالزم يعزى المقاوالت ال

، ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي أن المستوى التعميمي ألغمب المدراء كان عالي ىذا لمتػير الخبرة
 ساىم إلي تقميل أىمية متػير الخبرة.

يتم تحديد التػير في المبيعات وذلك من ( والتي تنص عمى "  1لمفقرة رقم )  (Sig)أن قيمة مستوى الداللة . 2

كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو خالل تحديد المبيعات المتوقعة وطرح منيا المبيعات الحالية" 
ىذه في  المحسوبة أكبر من الجدولية (، مما يعني وجود فروص ذات داللة إحصائية F) قيمة  0.05

سنوات  10-6( أن الفروص كانت بين المدراء الخبرتيم تتراوح بين  32الفقرة، ويتضح من جدول رقم ) 
الخبرتيم تتراوح سنة لصالح المدراء  11سنوات وأكقر من  5من جية وبين المدراء الخبرتيم أقل من 

 سنوات 10-6تتراوح بين المدراء الخبرتيم إلى أن ويعزو الباحث تمك النتيجة  سنوات. 10-6بين 
يمتزمون في إتباع الخطوات العممية في تحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم بدرجة أكبر من المدراء 

 سنة. 11سنوات وأكقر من  5الخبرتيم أقل من 

وجود فروص ذات داللة (   التي توصمت لعدم  2005وىذه النتيجة تتوافص م  دراسة ) عطا هلل، 
 لخبرة إليتعزي  في قطاع المقاوالتواستخدام التخطيط االستراتيجي  وأىميةإحصائية حول مفيوم 

عند  ( التي توصمت لوجود فروص ذات داللة إحصائية 2005، وتتعارض م  دراسة ) جودة، لمدراءا
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ين عمى التخطيط المالي في % بين القائمين عمى التخطيط المالي تعزى لخبرة القائم5مستوى داللة 
 التحويمية .صناعية الفمسطينية  شركات

 ( 32جدول رقم ) 

 لمتغير الخبرة في حجم التمويل الالزم 1لفقرة رقم  LSDألبعدي  نتائج الختبار

 مستوى الدللة (I-J) متوسط الفروق الخبرة (J) الخبرة (I) المتغير التابع

 1الفقرة 

 سنوات فأقل 5
 0.023 (*)55698.- سنوات 10 -6

 0.729 0.07407- سنة فأكثر11

 سنوات 10 -6
 0.023 (*)55698. سنوات فأقل 5

 0.027 (*)48291. سنة فأكثر11

 سنة فأكثر11
 0.729 0.07407 سنوات فأقل 5

 0.027 (*)48291.- سنوات 10 -6

 عمر الشركة.4

 ( 33جدول رقم ) 
 لمتغير عمر الشركة تحميل التباين اْلحادي لتحديد حجم التمويل الالزم تعزى نتائج

 مصدر التباين الفقرة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

1 
  
  

 1.084 0.869 2 1.738 بين المجموعات
  

0.342 
 0.802 95 76.15 داخل المجموعات  

   97 77.888 اإلجمالي

2 
  
  

 3.265 2.332 2 4.663 بين المجموعات
  

0.043 
 0.714 95 67.837 داخل المجموعات  

 97 72.5 اإلجمالي
 

3 
  
  

 0.958 0.741 2 1.483 بين المجموعات
  

0.387 
 0.774 95 73.507 داخل المجموعات  

     97 74.99 اإلجمالي

4 
  
  

 0.628 0.583 2 1.167 بين المجموعات
  

0.536 
 0.93 95 88.313 داخل المجموعات  

   97 89.48 اإلجمالي
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5 
  
  

 1.983 1.558 2 3.116 بين المجموعات
  

0.143 
 0.786 95 74.65 داخل المجموعات  

   97 77.765 اإلجمالي

6 
  
  

 4.688 4 2 8 بين المجموعات
  

0.011 
 0.853 95 81.061 داخل المجموعات  

   97 89.061 اإلجمالي

7 
  
  

 1.195 1.17 2 2.34 بين المجموعات
  

0.307 
 0.979 95 93.007 داخل المجموعات  

   97 95.347 اإلجمالي

8 
  
  

 2.548 2.966 2 5.932 بين المجموعات
  

0.084 
 1.164 95 110.599 داخل المجموعات  

 97 116.531 اإلجمالي
 

9 
  
  

 0.858 0.796 2 1.592 بين المجموعات
  

0.427 
 0.928 95 88.173 داخل المجموعات  

   97 89.765 اإلجمالي

 التمويل
  
  

 3.015 1.011 2 2.022 بين المجموعات
  

0.054 
 0.335 95 31.843 داخل المجموعات  

   97 33.865 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

 ( النتائ  التالية: 33يتبين من جدول رقم ) 

الكمية لحجم التمويل اإلضافي الالزم ولجمي  الفقرات باستقناء  لمدرجة (Sig).أن قيمة مستوى الداللة 1
 F) قيمة  0.05( كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو  6، 2الفقرة رقم ) 

في كفاءة استخدام المحسوبة أقل من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة في حجم التمويل اإلضافي 

خبرة  المدراء في إلي أن المؤىل العممي و ويعزو الباحث تمك النتيجة ، الالزم يعزى لمتػير عمر الشركة
تمك الشركات ىي التي ساىمت في كفاءة تمك الشركات في تحديد حجم التمويل الالزم وبالتالي ال 

 يوجد أقر لمعمر عمى كفاءة تحديد حجم التمويل الالزم بشكل عام. 
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التي يتم تحديد األصول ( والتي تنص عمى التوالي "  6، 2لمفقرة رقم ) (Sig)أن قيمة مستوى الداللة . 2
تتػير مباشرة م  تػير المبيعات وىي) حساب المدينون و المخزون و النقدية و األصول القابتة في حالة العمل بالطاقة اإلنتاجية 

كانت أقل من مستوى الداللة يتم تحديد الزيادة التمقائية المتوقعة في االلتزامات.)مقل ديون لمموردين(" " ، "  الكاممة
المحسوبة أكبر من الجدولية (، مما يعني وجود فروص ذات  F) قيمة  0.05و المقبول في الدراسة وى
( أن الفروص كانت بين الشركات التي  34ىذه الفقرة، ويتضح من جدول رقم ) داللة إحصائية في 

سنة والشركات التي يتراوح عمرىا بين  15سنة فأكقر من جية وبين الشركات األقل من  31عمرىا 
, وىذه الشركات تمقل  سنة فأكقر 31الشركات التي عمرىا ية أخرى لصالح سنة من ج 30 – 16
(( أي أن نسبتيم قميمة مقارنة م  الشركات األصػر 8% من عينة الدراسة )انظر جدول رقم )7.2

عمرا, وحيث ان ىذه الشركات االكبر في العمر قد عايشت فترات مختمفة في سوص العمل وتعاممت م  
رىا بالتالي نسبة احتمالية أنيا واجيت مشاري  تفوص قدرتيا االنتاجية ىي احتمالية مشاري  أكقر من غي

اكبر من غيرىا من الشركات االصػر سنا وأصبح لدييا خبرة أكقر في ىذا الصدد , بالتالي أصبح 
في حالة العمل بالطاقة  مدراءىا الماليون ينتبيون أكقر لمتػير في االصول مقارنة م  المبيعات

 تاجية الكاممة , وكذلك الحال في تحديد الزيادة في االلتزامات .االن

 ( 34جدول رقم ) 

 لمتغير عمر الشركةفي حجم التمويل الالزم  6، 2لفقرات رقم  LSDألبعدي  الختبار نتائج

 مستوى الدللة (I-J) متوسط الفروق العمر (J) العمر (I) متغير التابع

 2التمويل

 فأقل 15
16-30 0.02041 0.909 

 0.016 (*)83673.- فأكثر 31

16-30 
 0.909 0.02041- فأقل 15
 0.015 (*)85714.- فأكثر 31

 فأكثر 31
 0.016 (*)83673. فأقل 15

16-30 .85714(*) 0.015 

 6التمويل

 فأقل 15
16-30 0.2449 0.21 

 0.018 (*)89796.- فأكثر 31

16-30 
 0.21 0.2449- فأقل 15
 0.003 (*)1.14286- فأكثر 31

 فأكثر 31
 0.018 (*)89796. فأقل 15

16-30 1.14286(*) 0.003 
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 حجم الشركة .5

 ( 35 جدول رقم )
 لمتغير حجم الشركة تحميل التباين اْلحادي لتحديد حجم التمويل الالزم تعزى نتائج

 مصدر التباين الفقرة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

1 
  
  

 1.351 1.077 2 2.154 بين المجموعات
  

0.264 
 0.797 95 75.734 داخل المجموعات  

 97 77.888 اإلجمالي
 

2 
  
  

 2.574 1.864 2 3.727 بين المجموعات
  

0.082 
 0.724 95 68.773 داخل المجموعات  

   97 72.5 اإلجمالي

3 
  
  

 0.618 0.482 2 0.964 المجموعاتبين 
  

0.541 
 0.779 95 74.026 داخل المجموعات  

 97 74.99 اإلجمالي
 

4 
  
  

 0.473 0.441 2 0.882 بين المجموعات
  

0.625 
 0.933 95 88.597 داخل المجموعات  

 97 89.48 اإلجمالي
 

5 
  
  

 1.573 1.246 2 2.493 بين المجموعات
  

0.213 
 0.792 95 75.273 داخل المجموعات  

   97 77.765 اإلجمالي

6 
  
  

 2.506 2.232 2 4.464 بين المجموعات
  

0.087 
 0.89 95 84.597 داخل المجموعات  

 97 89.061 اإلجمالي
 

7 
  
  

 1.603 1.557 2 3.113 بين المجموعات
  

0.207 
 0.971 95 92.234 داخل المجموعات  

 97 95.347 اإلجمالي
 

8 
  
  

 1.538 1.827 2 3.654 بين المجموعات
  

0.22 
 1.188 95 112.877 داخل المجموعات  

   97 116.531 اإلجمالي
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9 
  
  

 0.293 0.276 2 0.551 بين المجموعات
  

0.746 
 0.939 95 89.214 داخل المجموعات  

 97 89.765 اإلجمالي
 

 التمويل
  
  

 2.094 0.715 2 1.43 المجموعاتبين 
  

0.129 
 0.341 95 32.435 داخل المجموعات  

   97 33.865 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

(  لمدرجة الكمية لحجم التمويل اإلضافي Sig( أن قيمة مستوى الداللة ) 35يتبين من جدول رقم ) 
 F) قيمة  0.05الالزم ولجمي  الفقرات كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو 

كفاءة استخدام المحسوبة أقل من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية في 
قاولين في قطاع غزة في حجم التمويل اإلضافي شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد الم

حجم التمويل اإلضافي أن ميمة تحديد الالزم يعزى لمتػير حجم الشركات، ويعزو الباحث تمك النتيجة 
وأن الزيادة في عدد الموظفين لن يحتاج لزيادة في األصول لكي  الماليين تق  عمى عاتص المدراء الالزم

عظم الشركات في قطاع غزة ال تعمل بقدرتيا االنتاجية الكاممة وذلك يتم تمويل رواتبيم عمما بأن م
لذا ال يوجد تأقير لحجم الشركات  قطاع غزة يالنخفاض نشاط المقاوالت بسبب الحصار المفروض عم

 . عمي حجم التمويل االضافي ) عدد الموظفين (

فـي كفـاءة اسـتخدام  (  α = 0.05ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عنـد مسـتوى دللـة )ثامنا: 
شركات المقاولت العاممة و المدرجة في اتحاد المقـاولين فـي قطـاع غـزة إلعـداد الموازنـات التقديريـة 
تعزى لممتغيرات التالية ) المؤىل العممـي، التخصـص العممـي، الخبـرة، عمـر الشـركة، حجـم الشـركة ) 

 عدد الموظفين(؟ 

( لكل  One Owe ANOVAدام اختبار تحميل التباين األحادي ) ولإلجابة عمى ذلك التساؤل تم استخ
 متػير عمى حدى.
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 المؤىل العممي .1
 ( 36جدول رقم ) 

 لمتغير المؤىل العممي تحميل التباين اْلحادي إعداد الموازنات التقديرية تعزى نتائج

 مصدر التباين الموازنة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

 النقدية
  
  

 0.03 0.01 2 0.021 بين المجموعات
  

0.970 
 0.35 95 33.261 داخل المجموعات  

   97 33.282 اإلجمالي

 الدخل
  
  

 0.303 0.182 2 0.365 بين المجموعات
  

0.739 
 0.601 95 57.097 داخل المجموعات  

   97 57.462 اإلجمالي

 الميزانية
  
  

 0.144 0.069 2 0.138 بين المجموعات
  

0.866 
 0.482 95 45.776 داخل المجموعات  

   97 45.914 اإلجمالي

 الرأسمالية
  
  

 0.33 0.127 2 0.254 بين المجموعات
  

0.719 
 0.384 95 36.511 داخل المجموعات  

   97 36.765 اإلجمالي

 الموازنات
  
  

 0.035 0.01 2 0.021 بين المجموعات
  

0.966 
 0.298 95 28.263 داخل المجموعات  

   97 28.284 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 

الموازنات التقديرية   لمدرجة الكمية العداد  (Sig)( أن قيمة مستوى الداللة  36يتبين من جدول رقم ) 
المحسوبة  F) قيمة  0.05ولجمي  الموازنات كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو 
في كفاءة استخدام شركات أقل من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية 

عداد الموازنات التقديرية تعزى لممؤىل المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إل
ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي االىتمام الكبير في عممية التخطيط المالي من قبل جمي  العممي، 

% 90المدراء باإلضافة إلي أن أغمب مدراء الشركات متشابيين في التحصيل العممي حيث أن حوالي 
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وس فما فوص ىذا أدي إلي عدم وجود فروص في من عينة الدراسة تمتمك عمى مؤىل عممي بكالوري
 كفاءة المدراء في إعداد الموازنات التقديرية تعزى لممؤىل العممي.

وجود فروص ذات داللة (   التي توصمت لعدم  2005وىذه النتيجة تتوافص م  دراسة ) عطا هلل، 
المؤىل  إليتعزي  التفي قطاع المقاو واستخدام التخطيط االستراتيجي  وأىميةإحصائية حول مفيوم 

( التي توصمت لوجود فروص ذات داللة  2005وتتعارض م  دراسة ) جودة، ، .العممي لممدراء
% بين القائمين عمى التخطيط المالي تعزى لممؤىل العممي لمقائمين عمى 5عند مستوى داللة  إحصائية

 التحويمية .صناعية الفمسطينية  التخطيط المالي في شركات

 التخصص العممي  .2
 ( 37جدول رقم ) 

 لمتغير التخصص العممي تحميل التباين اْلحادي إعداد الموازنات التقديرية تعزى نتائج

 مصدر التباين الموازنة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

 النقدية
  
  

 1.796 0.601 3 1.804 بين المجموعات
  

0.153 
 0.335 94 31.478 داخل المجموعات  

 97 33.282 اإلجمالي
 

 الدخل
  
  

 0.629 0.377 3 1.13 بين المجموعات
  

0.598 
 0.599 94 56.332 داخل المجموعات  

 97 57.462 اإلجمالي
 

 الميزانية
  
  

 1.632 0.758 3 2.273 بين المجموعات
  

0.187 
 0.464 94 43.641 داخل المجموعات  

   97 45.914 اإلجمالي

 الرأسمالية
  
  

 0.347 0.134 3 0.403 بين المجموعات
  

0.791 
 0.387 94 36.363 داخل المجموعات  

   97 36.765 اإلجمالي

 الموازنات
  
  

 1.306 0.377 3 1.132 بين المجموعات
  

0.277 
 0.289 94 27.152 داخل المجموعات  

 97 28.284 اإلجمالي
 2.45=  0.05( عند مستوى داللة  94، 3الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة  
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لمدرجة الكمية العداد الموازنات التقديرية    (Sig)( أن قيمة مستوى الداللة  37يتبين من جدول رقم ) 
المحسوبة  F) قيمة  0.05ولجمي  الموازنات كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو 
في كفاءة استخدام شركات أقل من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية 

المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إلعداد الموازنات التقديرية تعزى 
ال اإلدارة ويعزو الباحث تمك النتيجة إلي أن أغمب المدراء تخصصيم في مجلمتخصص العممي، 

والمحاسبة باإلضافة إلي أن المدراء غير المتخصصين في مجال اإلدارة والمحاسبة قد يكونوا حاصمين 
عمى دورات متخصصة في التخطيط المالي وأدواتو، وبالتالي ال يوجد تأقير لمتخصص العممي لممدراء 

 عمى كفاءة إعداد الموازنات التقديرية.

 الخبرة  .3
 ( 38 جدول رقم )

 لمتغير الخبرة تحميل التباين اْلحادي إعداد الموازنات التقديرية تعزى نتائج

 مصدر التباين الموازنة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

 النقدية
  
  

 0.588 0.204 2 0.407 بين المجموعات
  

0.557 
 0.346 95 32.875 داخل المجموعات  

   97 33.282 اإلجمالي

 الدخل
  
  

 3.178 1.802 2 3.604 بين المجموعات
  

0.046 
 0.567 95 53.858 داخل المجموعات  

 97 57.462 اإلجمالي
 

 الميزانية
  
  

 1.633 0.763 2 1.526 بين المجموعات
  

0.201 
 0.467 95 44.388 داخل المجموعات  

   97 45.914 اإلجمالي

 الرأسمالية
  
  

 1.591 0.596 2 1.192 بين المجموعات
  

0.209 
 0.374 95 35.574 داخل المجموعات  

   97 36.765 اإلجمالي

 الموازنات
  
  

 2.419 0.685 2 1.371 بين المجموعات
  

0.094 
 0.283 95 26.913 داخل المجموعات  

   97 28.284 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 
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 ( النتائ  التالية: 38يتبين من جدول رقم ) 

الموازنات التقديرية  ولجمي  الموازنات  باستقناء  إلعدادلمدرجة الكمية   (Sig).أن قيمة مستوى الداللة 1
المحسوبة أقل  F) قيمة  0.05موازنة الدخل كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو 

في كفاءة استخدام شركات المقاوالت من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية 
، ويعزو لمقاولين في قطاع غزة إلعداد الموازنات التقديرية تعزى لمخبرةالعاممة و المدرجة في اتحاد ا

% ىم من 89.8, حيث ان  الباحث تمك النتيجة إلي أن المستوى التعميمي ألغمب المدراء كان عالي
% ىم من تخصصي المحاسبة و اإلدارة )انظر جدول رقم 68.3حممة البكالوريوس والماجستير و

 بشكل عام.الموازنات التقديرية  إعدادتقميل أىمية متػير الخبرة في  فيىذا ساىم و  ((5+6)

وجود فروص ذات داللة (   التي توصمت لعدم  2005وىذه النتيجة تتوافص م  دراسة ) عطا هلل، 
 لخبرة إليتعزي  في قطاع المقاوالتواستخدام التخطيط االستراتيجي  وأىميةإحصائية حول مفيوم 

عند  ( التي توصمت لوجود فروص ذات داللة إحصائية 2005دراسة ) جودة، ، وتتعارض م  لمدراءا
% بين القائمين عمى التخطيط المالي تعزى لخبرة القائمين عمى التخطيط المالي في 5مستوى داللة 

 التحويمية .صناعية الفمسطينية  شركات

لموازنة الدخل كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في الدراسة   (Sig)أن قيمة مستوى الداللة . 2
في  المحسوبة أكبر من الجدولية (، مما يعني وجود فروص ذات داللة إحصائية F) قيمة  0.05وىو 

كفاءة استخدام شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة في اعداد موازنة 
سنوات وبين  5( يبين أن الفروص كانت بين المدراء الخبرتيم أقل من  39 ل رقم )الدخل، والجدو 

سنوات، ويعزو الباحث تمك  5سنة لصالح المدراء الخبرتيم أقل من  11المدراء الخبرتيم أكقر من 
واقبات  سنوات ىم مدراء جدد يحاولوا تقبيت أنفسيم بوظائفيم 5أن المدراء الخبرتيم أقل من النتيجة 

نجاحيم وتحقيص اعمي دخل لمشركة كما ان خبرتيم االقل تتسبب في انخفاض وضوح الرؤية المالية 
 . سنة 11الخبرتيم أكقر من ييتمون بإعداد موازنة الدخل بدرجة أكبر من المدراء  لكلذلدييم 
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 ( 39جدول رقم ) 

 لمتغير الخبرةلموازنة الدخل   LSDختبار ألبعدي نتائج ال

 مستوى الدللة (I-J) متوسط الفروق الخبرة (J) الخبرة (I) المتغير التابع

 الدخلموازنة 
 
 
 
 
 

 سنوات فأقل 5
 

 0.445 0.15883 سنوات 10 -6

 0.017 (*)44444. سنة فأكثر11

 سنوات 10 -6
 

 0.445 0.15883- سنوات فأقل 5

 0.127 0.28561 سنة فأكثر11

 سنة فأكثر11
 

 0.017 (*)44444.- فأقلسنوات  5

 0.127 0.28561- سنوات 10 -6

 عمر الشركة  .4
 ( 40جدول رقم ) 

 الشركة لمتغير عمر تحميل التباين اْلحادي إعداد الموازنات التقديرية تعزى نتائج

 مصدر التباين الموازنة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

 النقدية
  
  

 1.619 0.549 2 1.097 بين المجموعات
  

0.204 
 0.339 95 32.185 داخل المجموعات  

   97 33.282 اإلجمالي

 الدخل
  
  

 3.891 2.175 2 4.351 بين المجموعات
  

0.024 
 0.559 95 53.111 داخل المجموعات  

   97 57.462 اإلجمالي

 الميزانية
  
  

 3.429 1.545 2 3.091 بين المجموعات
  

0.037 
 0.451 95 42.823 داخل المجموعات  

   97 45.914 اإلجمالي

 الرأسمالية
  
  

 2.091 0.775 2 1.55 بين المجموعات
  

0.129 
 0.371 95 35.215 داخل المجموعات  

   97 36.765 اإلجمالي

 الموازنات
)الدرجة 
 الكمية(

 4.127 1.131 2 2.261 بين المجموعات
  

0.019 
 0.274 95 26.023 داخل المجموعات  

   97 28.284 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة 
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 ( النتائ  التالية: 40يتبين من جدول رقم ) 

كانت أكبر من مستوى الداللة  الرأسماليةلموازنة النقدية ولموازنة   (Sig)أن قيمة مستوى الداللة . 1
المحسوبة أقل من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص  F) قيمة  0.05المقبول في الدراسة وىو 

في كفاءة استخدام شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في  ذات داللة إحصائية
 قطاع غزة في تمك الموازنات تعزى لعمر الشركة.

الموازنات التقديرية  ولموازنات الدخل   إلعدادلمدرجة الكمية   (Sig)قيمة مستوى الداللة  . أن2
المحسوبة أكبر من  F) قيمة  0.05والميزانية كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو 

ت العاممة و في كفاءة استخدام شركات المقاوالالجدولية (، مما يعني وجود فروص ذات داللة إحصائية 
تعزى لعمر  )الميزانية والدخل( المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إلعداد الموازنات التقديرية

سنة وبين  15( يوضح أن الفروص كانت بين الشركات العمرىا أقل من  41الشركات، والجدول رقم ) 
سنة، ويعزو الباحث  15سنة لصالح الشركات العمرىا أقل من  30-16عمرىا بين  راوحالمت الشركات

وازنات تمك الم اعداد ييتمون في سنة 15الشركات العمرىا أقل من إلي أن المدراء في تمك النتيجة 
في وازنات الم، وذلك ألىمية تمك سنة 30-16عمرىا بين  تراوحالم الشركاتبدرجة أكبر من المدراء 

 ي, واحتمالية ان المدراء في الشركات االصػر سنًا ىم فشركات العمرىا قصير في السوصبقاء ال
من وجود  اعداد الموازنات وكما سمف ذكره من نتائ  ىذه الدراسةكقر في أوييتمون الػالب اقل خبرًة 

 يتلموازنة الدخل والمدراء األصػر سنًا وكذلك الحال في اعداد قائم عالقة ذات داللة احصائية
و وحيث ان الشركات التي عمرىا صػير بالػالب يكون . والدخل م  الشركات االصػر سناً  الميزانية

مدراءىا الماليون ىم أصػر سنا ألنيا حديقة النشأة ووضعيا المالي ال يسمح باستقطاب مدراء اكبر 
الشركات االصػر  سنا وخبرة لما يطمبوه من عوائد مالية اكقر من غيرىم االصػر سنا , فان مدراء ىذه

سنا سوف يحرصون كل الحرص عمي اعداد موازنة الميزانية العمومية واعدادىا بشكل دقيص لمعرفة ما 
ءال اليو وض  شركاتيم تحت إدارتيم الشابة خوفا من قمة خبرتيم وعدم درايتيم الكافية بسوص 

بالمركز المالي لمشركة المقاوالت نظرا لصػر سنيم كمدراء في شركات حديقة النشأة فسوف ييتمون 
ود عالقة جمن و  في ىذه الدراسةير من نتائ  ظوعدم السماح بزعزعتو وعد التسبب بخسائر ليا , كما 

 . )االقل خبرًة( صػر سناً ا بين موازنة الدخل والمدراء االذات داللة احصائية ايض
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 ( 41 جدول رقم )

 عمر الشركةلمتغير لموازنة الدخل والميزانية   LSDألبعدي  نتائج

 العمر (J) العمر (I) المتغير التابع
-I) متوسط الفروق

J) مستوى الدللة 

 الدخل

 فأقل 15

16-30 .42857(*) 0.008 

 0.937 0.02381 فأكثر 31

16-30 

 0.008 (*)42857.- فأقل 15

 0.188 0.40476- فأكثر 31

 فأكثر 31

 0.937 0.02381- فأقل 15

16-30 0.40476 0.188 

 الميزانية

 فأقل 15

16-30 .32823(*) 0.022 

 0.543 0.16582- فأكثر 31

16-30 

 0.022 (*)32823.- فأقل 15

 0.075 0.49405- فأكثر 31

 فأكثر 31

 0.543 0.16582 فأقل 15

16-30 0.49405 0.075 

 التقديرية الموازنات

 فأقل 15

16-30 .30413(*) 0.007 

 0.921 0.02102- فأكثر 31

16-30 

 0.007 (*)30413.- فأقل 15

 0.131 0.32515- فأكثر 31

 فأكثر 31

 0.921 0.02102 فأقل 15

16-30 0.32515 0.131 

 

 حجم الشركات  .5
 (42جدول رقم ) 

 لمتغير حجم الشركات تحميل التباين اْلحادي إعداد الموازنات التقديرية تعزى نتائج
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 التباينمصدر  الموازنة
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 مستوى الدللة fقيمة  المربعات

 النقدية
  
  

 1.607 0.545 2 1.089 بين المجموعات
  

0.206 
 0.339 95 32.193 داخل المجموعات  

   97 33.282 اإلجمالي

 الدخل
  
  

 0.035 0.021 2 0.043 بين المجموعات
  

0.965 
 0.604 95 57.419 المجموعاتداخل   

   97 57.462 اإلجمالي

 الميزانية
  
  

 3.611 1.622 2 3.244 بين المجموعات
  

0.031 
 0.449 95 42.67 داخل المجموعات  

   97 45.914 اإلجمالي

 الرأسمالية
  
  

 0.134 0.052 2 0.103 بين المجموعات
  

0.875 
 0.386 95 36.662 داخل المجموعات  

 97 36.765 اإلجمالي
 

 الموازنات
  
  

 0.636 0.187 2 0.374 بين المجموعات
  

0.532 
 0.294 95 27.91 داخل المجموعات  

 97 28.284 اإلجمالي
 3.07=  0.05( عند مستوى داللة  95، 2الجدولية لدرجات حرية )  Fقيمة  

 ( النتائ  التالية:42يتبين من جدول رقم ) 

الموازنات التقديرية  ولجمي  الموازنات  باستقناء  إلعدادلمدرجة الكمية   (Sig).أن قيمة مستوى الداللة 1
المحسوبة أقل  F) قيمة  0.05الميزانية كانت أكبر من مستوى الداللة المقبول في الدراسة وىو موازنة 

في كفاءة استخدام شركات المقاوالت من الجدولية (، مما يعني عدم وجود فروص ذات داللة إحصائية 
العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة إلعداد الموازنات التقديرية تعزى لحجم الشركة. 

لذا ال  الماليين أن ميمة إعداد الموازنات التقديرية تق  عمى عاتص المدراءويعزو الباحث تمك النتيجة 
 وظفين ( عمى كفاءة إعداد الموازنات التقديرية. يوجد تأقير لحجم الشركات ) عدد الم

لموازنة الميزانية كانت أقل من مستوى الداللة المقبول في الدراسة   (Sig)أن قيمة مستوى الداللة . 2
في  المحسوبة أكبر من الجدولية (، مما يعني وجود فروص ذات داللة إحصائية F) قيمة  0.05وىو 

ت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة في اعداد موازنة كفاءة استخدام شركات المقاوال
حجميا تي ( يبين أن الفروص كانت بين الشركات ال44الميزانية تعزى لحجم الشركة، والجدول رقم ) 
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موظف لصالح  30-16موظف وبين الشركات التي بيا موظفين يتراوح عددىم بين  15أقل من 
( ىي 30-16, وىذه الفئة من عدد الموظفين ) 30-16ن يتراوح عددىم بين الشركات التي بيا موظفي

موظف فأكقر , ولما كانت الفئة المتوسطة  31موظف وفئة  15فئة متوسطة العدد بين فئة االقل من 
من عدد العاممين ىي ذات الداللة االحصائية في اعداد موازنة الميزانية عزي الباحث ذلك الي أن 

ين ىم عمي حرص واىتمام في اعداد موازنة الميزانية )المركز المالي( والتحكم بحرص مدراءىا المالي
مة عددىم م  حجم االصول لدي الشركة ليتم تحقيص ئفي أعداد الموظفين الدائمين وعدم زيادتيم ومال

من عدد , وقد يعزي ذلك ايضًا الي أن ىذه الفئة المتوسطة االستخدام االمقل لمموارد البشرية والمادية
( دائمين يدل عمي وجود حجم متوسط من االعمال والمقاوالت لعدة سنوات أدت الي 30-16العاممين)

تقبيت ىذا العدد من العاممين عمي بند موظفين دائمين , اي ان الشركة ستتحمل أعباءىم المالية 
رص المدير المالي , بالتالي سيح ألنيا مستقرة نسبياً  كموظفين دائمين بػض النظر عن حجم مشاريعيا

 30-16في اعداد موازنة الميزانية حتي يتناسب حجم االصول م  عدد الموظفين المتوسط نسبيا )
موظف( حتي ال يحتاج موظفين اضافيين واستػالل الموجودين االستػالل االمقل وتحقيص اعمي 

 ا المتوسط .كبيرة من الموظفين تقابل حجم اعمالي ألعداداالرباح واقل التكاليف من رواتب 

م اكقر في قائمة الميزانية لعدد موظف فأقل( فمن تي15أما الشركات التي عدد موظفييا ىو أقل فئة ) 
 الموظفين الصػير والذي ال يمقل عبء مالي كبير عمييا.

من تيتم الي حد ما في فموظف فأكقر(  31وأما الشركات التي توصمت الي عدد عاممين كبير نسبيًا )
فييا عدد الموظفين من فئة صػيرة  انتقلواعباءىم المالية الن مقل ىذه الشركات التي  عدد الموظفين

الي متوسطة قم أخيرًا الي الفة الكبرى من عدد العاممين الدائمين ىي بالػالب شركات حجم أعماليا 
ين ومقاوالتيا عمي مدار سنوات طوال ىو حجم أعمال كبير وقابت نسبيًا أدي الي وصول عدد الموظف

الدائمين ليذا العدد الكبير من استقرار وظيفي والتزام من قبل الشركة الييم من رواتب واجور وادخارات 
 في اعداد موازنة الميزانية . لدييا بالتالي ىذه الفئة من الشركات ال يؤقر عدد الموظفين الدائمين
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 ( 43جدول رقم ) 

 لمتغير حجم الشركاتلموازنة الميزانية  LSDختبار ألبعدي نتائج ال

 مستوى الدللة (I-J) متوسط الفروق حجم (J) حجم (I) المتغير التابع

 الميزانيةموازنة 
 
 
 
 
 

 فأقل 15
 

16-30 -.43425(*) 0.028 
 0.085 0.46104- فأكثر 31

16-30 
 

 0.028 (*)43425. فأقل 15
 0.931 0.02679- فأكثر 31

 فأكثر 31
 

 0.085 0.46104 فأقل 15
16-30 0.02679 0.931 
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 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات والمقترحات

 

 النتائج أول: 

 التوصياتثانيا: 

 المقترحاتثالثا: 
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 السادسالفصل 

 النتائج والتوصيات والمقترحات

 أول: النتائج:

عمى  تم إجراؤىاالدراسة في ظل األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحميل والتي  أسئمة إن نتائ 
بيانات عينة الدراسة المتمقمة بالشركات المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة 

 م ىي كما يمي:2015خالل عام 

 النتائج المتعمقة بالتساؤل اْلول 
 .%8.35شركات عينة الدراسة نسبة  ة األجل بشكل عام لكلبمع متوسط نسبة ديون طويم .1
 .%9.82متوسط نسبة ديون قصيرة األجل بشكل عام لكل شركات عينة الدراسة نسبة بمع  .2
% من 33.6شركة بواق   33بمع عدد الشركات التي ال يوجد بيا ديون قصيرة وطويمة األجل   .3

 .شركة 98المستردة والبالػة  حجم عينة الدراسة
 نتائج المتعمقة بالتساؤل الثانيال 

الالزم كان مستوى مرتف   اإلضافي أن مستوى كفاءة مدراء الشركات في تحديد حجم التمويل .1
 %. 77.3بنسبة 

تعتبر خطوة تحديد مصادر التمويل اإلضافي الالزم من أكقر الخطوات العممية التي ييتم بيا  .2
 الالزم. المدراء الماليين عند تحديد حجم التمويل اإلضافي

 نتائج المتعمقة بالتساؤل الثالثال 
أن مستوى كفاءة مدراء الشركات في إدارة رأس المال العامل كان مستوى مرتف  بنسبة   .1

73.6.% 
 يعتمد مدراء الماليين في شركات المقاوالت عمى أكقر من مورد لتوريد المواد الخام لمشركة. .2

 النتائج المتعمقة بالتساؤل الرابع 
أن مستوى كفاءة مدراء الشركات في إعداد الموازنات التقديرية ) النقدية، الدخل، والميزانية،  .1

% وىذا المستوى في اإلعداد 76.1( بمتوسط عام  79.1 –72.5والرأسمالية ( يتراوح بين ) 
 .حسب مقياس الدراسة وىو مقياس ليكرت يعتبر مرتف 
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بدرجة أكبر من إعداد الميزانية  كان في إعداد الموازنة النقدية والرأسمالية ليينمدراء الماالاىتمام  .2
 التخطيطب يفوص االىتمام النقدية األزمات الخوف منوموازنة الدخل، وىذا يؤشر عمى  أن 

  لمربحية.
 لنتائج المتعمقة بالتساؤل الخامسا 
المقاوالت العاممة و المدرجة  الييكل التمويمي لشركاتفروص ذات داللة إحصائية في ود وجعدم  .1

في اتحاد المقاولين في قطاع غزة تعزى لممتػيرات التالية ) المؤىل العممي، التخصص العممي، 
 .وعمر الشركة الخبرة، حجم الشركة ) عدد الموظفين(

 النتائج المتعمقة بالتساؤل السادس 

فروص ذات داللة إحصائية في كفاءة استخدام شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في ود وجعدم .1
تعزى لممتػيرات التالية ) المؤىل العممي، العامل لكفاءة إدارة رأس المال اتحاد المقاولين في قطاع غزة 

 .وعمر الشركة التخصص العممي، الخبرة، حجم الشركة ) عدد الموظفين(

المتواجدة في فروع البنوك في ماليين من حممة الماجستير بتجمي  األرصدة النقدية . ييتم المدراء ال2
 يكون في الحساب الرئيسي لمشركة بدرجة أكقر من المدراء حممة البكالوريوس والدبموم.لرصيد واحد 

 النتائج المتعمقة بالتساؤل السابع 

في كفاءة استخدام شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في  فروص ذات داللة إحصائيةود وجعدم .1
         تعزى لممتػيرات التاليةفي تحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم اتحاد المقاولين في قطاع غزة 

 .( الموظفين(، عمر الشركة) المؤىل العممي، التخصص العممي، الخبرة، حجم الشركة )عدد 

  الثامنالنتائج المتعمقة بالتساؤل 

( في كفاءة استخدام شركات   α = 0.05وجود فروص ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ). 1
إلعداد الموازنات في الدرجة الكمية المقاوالت العاممة و المدرجة في اتحاد المقاولين في قطاع غزة 

أن الفروص حيث تعزى لمتػير عمر الشركة ،  العمومية ولكل من موازنة الدخل والميزانية التقديرية 
سنة لصالح  30-16سنة وبين الشركات العمرىا يتراوح بين  15كانت بين الشركات العمرىا أقل من 

 .سنة 15الشركات العمرىا أقل من 
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وجود فروص ذات داللة إحصائية في كفاءة استخدام شركات المقاوالت العاممة و المدرجة في  .2
أن حيث ، خبرة المدراءتعزى لمتػير إعداد موازنة الدخل  فيي قطاع غزة اتحاد المقاولين ف

سنوات وبين المدراء الخبرتيم أكقر  5الفروص كانت أن الفروص كانت بين المدراء الخبرتيم أقل من 
 .سنوات 5سنة لصالح المدراء الخبرتيم أقل من  11من 

 في المدرجة و العاممة المقاوالت شركات استخدام كفاءة في إحصائية داللة ذات فروص وجود .3
اعداد موازنة المركز المالي م  حجم الشركة لصالح الشركات  في غزة قطاع في المقاولين اتحاد

 موظف . 30-16التي عدد موظفييا يتراوح بين 

 ثانيا: التوصيات

بناء عمى ما تم التوصل إليو من نتائ  في ىذه الدراسة، فانو يمكن تمخيص أىم التوصيات التي يرى 
الباحث أنيا ضرورية ويمكن االستفادة منيا في تطوير التخطيط المالي في شركات المقاوالت عمى 

 النحو التالي: 

لمالي لشركات المقاوالت عمى زيادة كفاءة التخطيط افي قطاع غزة اتحاد المقاولين  قيامضرورة  .1
ذلك من خالل عمل دورات وندوات خاصة في التخطيط ، ويتم النشأة القديمةوخاصة الشركات 

 المالي وأدواتو، والعمل عمى جمب متخصصين في مجال اإلدارة والمال ليقوموا بتمك الدورات.
تحفيز شركات المقاوالت لتدعم وتسييل ميمات  ضرورة قيام اتحاد المقاولين في قطاع غزة عمى .2

طالب البحث العممي , وذلك عبر عمل ندوات توضح أىمية البحث العممي في سوص المقاوالت 
 وأيضا منح امتيازات وخصومات لمشركات الداعمة لمبحث والتطوير العممي .

داد الموازنات في إع بشكل كامل خطوات العمميةالاستخدام بضرورة قيام شركات المقاوالت  .3
كبيرة في رف  كفاءة إعداد تمك الموازنات لما لو من أىمية  وخصوصا موازنة الدخل التقديرية

 وتقميل االنحرافات في عممية التقدير.
التنبؤ بحجم التمويل ضرورة قيام شركات المقاوالت باستخدام الخطوات العممية بشكل كامل في  .4

 االنتاجية في حال التنبؤ بتخطي الطاقة االنتاجية الكاممة االضافي الالزم ليتماشى م  الزيادة في
 وعكس ذلك من تحقيص استخدام امقل لمموارد في حال الطاقة االنتاجية االقل من الطاقة الكاممة.

طالع الموظفين والمستويات  .5 إعداد  اإلدارية فيضرورة قيام شركات المقاوالت من إشراك وا 
 اعدىم في تنفيذ تمك الموازنات بدقة.الموازنات التقديرية ألن ذلك سيس
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بتشجي  المدينون بسرعة سداد مديونتيم من خالل منحيم خصم ضرورة قيام شركات المقاوالت  .6
وضرورة االحتفاظ بعدة نقدي،  واستػالل مدة االئتمان الممنوحة لمشركة من الدائنين ألقصى حد 

لما ليذه الخطوات من زيادة كفاءة حسابات بنكية مختمفة لتسري  وتسييل الحصول عمي نقدية و 
 إدارة رأس المال العامل.

بضرورة تحسين قدرتيا عمى زيادة اإليرادات النقدية من الذمم شركات المقاوالت  التأكيد عمى .7
المدينة والعمل عمى زيادة فترة االئتمان الممنوحة ليم من الموردين لما لو من أىمية كبيرة في رف  

 العامل.كفاءة إدارة رأس المال 
أىمية العمل عمى توفير الكوادر البشرية المؤىمة والمدربة في مجال إدارة األصول وااللتزامات  .8

 والعمل عمى توفير التدريب الالزم ليم في ىذا المجال.
من  أكقر عمرا لما أقبتوه من نتائ  األقل توظيف المدراء الماليينل فتح المجال دعم التوجو في .9

 الخطوات العممية في التخطيط المالي كمفيوم عممي دقيص. إتباع فيغيرىم 

 ثالثا: المقترحات

بإعادة تطبيص الدراسة في سنوات الحقة م  إضافة عاممي مجال عمل الشركة  الباحث يوصي .1
ودرجة تصنيفيا الي المتػيرات المستقمة, ومتػير الموازنة الشاممة الي المتػيرات التابعة , و 

ليا ليتسنى لمباحث القدرة عمي ايجاد  تصنيف واحد لمشركة حسب اعمي درجة تخصصاعطاء 
 فروص ذات داللة احصائية .

التي ومحددات يوصي الباحث إجراء دراسات مستقبمية تيدف لمتعرف عمى العوامل ومعوقات  .2
 .في قطاع غزة التخطيط المالي في شركات المقاوالتاستخدام أدوات تؤقر عمى كفاءة 

 اتحاد المقاولين في والمفعمة في حول واق  التخطيط المالي في الشركات المدرجة دراسةإجراء  .3
 الفمسطينية.الضفة الػربية  

 حول واق  التخطيط المالي في الشركات المدرجة بالبورصة الفمسطينية. دراسةإجراء  .4
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 المراجع

 أول: المراجع العربية

 الى مدخل( , "2002أبو الرب , نور الدين , اسالم عبد الجواد , رشيد الكخن , مفيد الظاىر , ) -
 ,جامعة النجاح الوطنية , نابمس , فمسطين ."  التمويل عمم

مقابل  –الطبعة الرابعة، مكتبة آفاص  " اإلدارة المالية "،(،  2006أبو معمر، فارس محمد )  -
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.

" إدارة المخاطر في مشاريع التشييد في قطاع غزة من ( , 2005موسي , جاسر حميد , ) أبو -
 ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسالمية بػزة .وجية نظر شركات المقاولت والمؤسسات المالكة "

العالقة بين مؤشرات دورة التحول إلي نقد وربحية (،"  2014سميمان ) أبو الييجاء، عمي أحمد  -
جستير: جامعة الشرص دراسة ماالشركات الصناعية المساىمة العامة اْلردنية: دراسة اختباريو "، 

 , األردن .األوسط، عمان
الطبعة (،" المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطية "،  2005أبو حشيش، خميل عواد )  -

 األولى، دار وائل لمنشر والتوزي ، عمان ، األردن.
(،" المحاسبة اإلدارية "، الطبعة القانية، دار وائل لمنشر والتوزي ، عمان  2005أبو نصار، محمد )  -

 ، األردن.
"،  ات االدارية المعاصرةسوالسيا(،" المحاسبة اإلدارية  2006آل ادم، يوحنا، صالح الرزص، )  -

 ،عمان، األردن. لمنشر والتوزي  الحامد، دار نيةالقاالطبعة 
مدخل معاصر في التخطيط والرقابة وتقويم  –(،" المحاسبة اإلدارية  2001باسيمي، مكرم عبد )  -

 الطبعة القالقة، المكتبة العصرية، مصر. اْلداء "،
دراسة  "واقع التخطيط المالي في مؤسسات الصناعة الوطنية ,( , 2005جودة , رأفت محمد , ) -

, دراسة ماجستير , جامعة السودان  تطبيقية عمي قطاع الصناعة التحويمية في قطاع غزة "
 لمعموم والتكنولوجيا , السودان .

 من وذلك المقاولت قطاع في الحرجة النجاح عوامل تحديد " ( ,2008حمدية , احمد محمود , ) -
 .الجامعة االسالمية بػزةرسالة ماجستير , في قطاع غزة",  المقاولين نظر وجية
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مسح األبنية القائمة,  إحصاءات اإلنشاءات, (,2015) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، -
 فمسطين. -رام اهلل : النتائ  األساسية، 2014

رقم  2013, كتاب فمسطين اإلحصائي السنوي  ,(2013) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، -
 فمسطين. -رام اهلل ، " 14"
   السنوي التقرير:مسح القوي العاممة الفمسطينية ,(2010) الفمسطيني, لإلحصاء المركزي الجياز -

 فمسطين. -رام اهلل ، 2009
(،" اإلدارة المالية مدخل القيمة واتخاذ  2006الحناوي، محمد صالح، جالل إبراىيم العبد )  -

 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر.القرارات "
(،" الموازنات  2005عبد العزيز بطمان )  عمر زعرور, عالء الشيخ أحمد، حزيني، منير، -

 سوريا. ,حمب ، جامعة حمب،التخطيطية "
 "، دار صفاء لمنشر والتوزي ، عمان، األردن. مبادى التمويل(،"  2002الحاج، طارص )  -
المساىمة (،" أثر الييكل التمويمي عمى ربحية الشركات  2011خميل، إسالم فيصل أحمد  )  -

"، دراسة ماجستير:  دراسة اختباريو –العامة اْلردنية وعمى سياستيا في توزيعات اْلرباح 
 جامعة الشرص األوسط، عمان.

واقع إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية في الشركات (،"  2007خمف اهلل، وائل محمد إبراىيم )  -
 غزة. – سالميةاإل، دراسة ماجستير : الجامعة قطاع غزة " –الصناعية 

(،" المدخل الحديث في إعداد واستخدام  2006راضي، محمد سامي، وجدي حامد حجازي )  -
 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر.الموازنات "

"العالقة  بين أدارة رأس المال العامل والربحية في ( , 2009راضي , حمد عبد الحسين , ) -
, مجمة القادسية لمعموم  الشركات الصناعية العراقية "الشركات ,دراسة تحميمية في عينة من 

 . 37-3908,ص :  4العدد  11و االقتصادية , المجمد رقم  اإلدارية
رسالة  "أثر صناعة التشييد عمي القتصاد الفمسطيني",( , 2010رضوان , خالد رضوان , ) -

 ماجستير ,الجامعة اإلسالمية بػزة .
مدخل مقترح لتخطيط ورقابة تكاليف المقاولت, دراسة "( , 2006الشريف , مي زكريا , ) -

 . 104-102, ص :  120, مجمة المدير الناجح , عدد  دراسة ماجستيرميدانية", 
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" مدى استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة واتخاذ ( , 2009صيام , وليد زكريا , ) -
, مجمة الدراسات والعموم اإلدارية العامة اْلردنية"القرارات في شركات الصناعة الدوائية المساىمة 

 . 440-416,ص :  2العدد  36, المجمد رقم 
الطبعة القانية، دار وائل لمنشر، عمان، " المحاسبة اإلدارية "، (، 2008ظاىر، أحمد حسن )  -

 األردن.
ة المساىمة " أثر ىيكل رأس المال عمى أداء الشركات الصناعي( , 2014عبد الجميل , توفيص , ) -

 403-390,ص :  3العدد  10, المجمد رقم  اإلعمال, المجمة األردنية في إدارة  العامة اْلردنية"
دراسة  –واقع التخطيط الستراتيجي في قطاع المقاولت ( , "2005عطا اهلل , سمر رجب , ) -

 بػزة . ةاإلسالمي, دراسة ماجستير , الجامعة  ميدانية عمي قطاع المقولت في قطاع غزة "
الطبعة األولى، دار المناى  لمنشر  (،" اإلدارة المالية "، 2007العامري، محمد عمي إبراىيم )  -
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(  1 ممحق رقم )  

 أسماء المحكمين

 الييئة التخصص المحكم #
/ إدارة مالية ومصرفية وبحوث  أستاذ عاشور حسين أ.د.يوسف 1

 عمميات
 غزة-اإلسالمية الجامعة

 غزة-اإلسالمية الجامعة أستاذ/محاسبة وتمويل أ.د.سالم عبد اهلل حمس 2
 غزة-اإلسالمية الجامعة إحصاءمشارك /  أستاذ أ.د. سمير صافي 3
 غزة-اإلسالمية الجامعة / محاسبة وتمويل أستاذ أ.د.حمدي شحدة زعرب 4

 غزة-إلسالمية الجامعةا وتكاليف إداريةمشارك/ محاسبة  أستاذ د.ماىر موسي درغام 5
 غزة-اإلسالمية الجامعة مساعد / إدارة األعمال أستاذ د.خالد عبد دىميز 6
أستاذ مساعد / إدارة األعمال / مصارف  د.ياسر الشرفا 7

 إسالمية
 غزة-اإلسالمية الجامعة

 غزة-جامعة األزىر مساعد/ إدارة األعمال أستاذ د.وفيص حممي األغا 8
 غزة-جامعة األزىر مساعد/ إدارة األعمال أستاذ د.وائل محمد قابت 9
 غزة-جامعة األزىر مساعد/ إدارة األعمال أستاذ د.رامز عزمي بدير 10
رئيس اتحاد المقاولين  ميندس مدني م.نييل معيمص أبو معيمص 11

 بقطاع غزة
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( 2ممحق رقم )   

 صدق التساق الداخمي والبنائي لالستبانة

 يوضح نتائج معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور كفاءة إدارة رأس المال العامل والدرجة الكمية لممحور.

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة

1 .688(**) 0.000 

2 .507(**) 0.004 

3 .504(**) 0.004 

4 .679(**) 0.000 

5 .512(**) 0.004 

6 0.195# 0.302 

7 .538(**) 0.002 

8 .362(*) 0.049 

9 .515(**) 0.004 

10 .546(**) 0.002 

11 .509(**) 0.004 

12 .635(**) 0.000 

 0.05# ارتباط غير معنوي عند   0.05*ارتباط معنوي عند مستوى دللة         0.01** ارتباط معنوي عند مستوى دللة  

 من فقرات محور تحديد التمويل الالزم والدرجة الكمية لممحور. يوضح نتائج معامالت الرتباط بين كل فقرة

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة

1 .543(**) 0.002 

2 .507(**) 0.004 
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3 .696(**) 0.000 

4 .652(**) 0.000 

5 .749(**) 0.000 

6 .778(**) 0.000 

7 .800(**) 0.000 

8 .635(**) 0.000 

9 .480(**) 0.007 

 0.05# ارتباط غير معنوي عند   0.05*ارتباط معنوي عند مستوى دللة         0.01** ارتباط معنوي عند مستوى دللة  

 يوضح نتائج معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور الموازنة النقدية والدرجة الكمية لممحور.

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة

1 .401(*) 0.028 

2 .675(**) 0.000 

3 .669(**) 0.000 

4 .679(**) 0.000 

5 .433(*) 0.017 

6 .735(**) 0.000 

7 .732(**) 0.000 

 0.05# ارتباط غير معنوي عند   0.05*ارتباط معنوي عند مستوى دللة         0.01** ارتباط معنوي عند مستوى دللة  
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 بين كل فقرة من فقرات محور قائمة الدخل والدرجة الكمية لممحور.يوضح نتائج معامالت الرتباط 

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة

1 .669(**) 0.000 

2 .813(**) 0.000 

3 .781(**) 0.000 

4 .560(**) 0.001 

5 .731(**) 0.000 

6 .641(**) 0.000 

 0.05# ارتباط غير معنوي عند   0.05*ارتباط معنوي عند مستوى دللة         0.01** ارتباط معنوي عند مستوى دللة  

 يوضح نتائج معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور موازنة المركز المالي والدرجة الكمية لممحور.

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة

1 .800(**) 0.000 

2 .848(**) 0.000 

3 .809(**) 0.000 

4 .426(*) 0.019 

5 .683(**) 0.000 

6 .677(**) 0.000 

7 .758(**) 0.000 

8 .529(**) 0.003 

 0.05# ارتباط غير معنوي عند   0.05*ارتباط معنوي عند مستوى دللة         0.01** ارتباط معنوي عند مستوى دللة  
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 يوضح نتائج معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات محور الموازنة الراسمالية والدرجة الكمية لممحور.

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة

1 .664(**) 0.000 

2 .885(**) 0.000 

3 .707(**) 0.000 

4 .736(**) 0.000 

5 .750(**) 0.000 

6 .853(**) 0.000 

7 .689(**) 0.000 

8 .457(*) 0.011 

 0.05# ارتباط غير معنوي عند   0.05*ارتباط معنوي عند مستوى دللة         0.01** ارتباط معنوي عند مستوى دللة  

 يوضح معامالت الرتباط بين معدل كل محور من محاور الستبانة مع المعدل الكمي لفقرات الستبانة.

 الدللةمستوى  معامل الرتباط المحور

 0.001 (**)593. كفاءة رأس المال العامل

 0.000 (**)783. كفاءة تحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم

 0.000 (**)650. كفاءة إعداد الموازنة النقدية التقديرية

 0.000 (**)783. كفاءة إعداد قائمة الدخل التقديرية

 0.000 (**)749. كفاءة إعداد موازنة المركز المالي

 0.000 (**)744. كفاءة إعداد الموازنة الرأسمالية
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(  3 ممحق رقم )  

 الستبانة
 اإلخوة / المدراء الماليون لشركات المقاوالت ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,المحترمين

 تحية طيبة وبعد ,

 في قطاع غزةالموضوع:واق  التخطيط المالي في الشركات المدرجة والمفعمة في اتحاد المقاولين 

إلي تحميل واق  التخطيط المالي داخل شركات المقاوالت،حيث يشكل ىذا  ه االستبانةيدف ىذت
متطمبات الحصول عمى درجة  الستكمالالباحث  دمياجزءا ىاما من الدراسة التي يق االستبيان

 .الماجستير في إدارة األعمال من كمية التجارة في الجامعة اإلسالمية

فقرة ,وبالتشاور م  50يرجي التكرم من سيادتكم اإلجابة عمي أسئمة االستبانة المكونة من
المدير العام أو رئيس مجمس اإلدارة إن لزم األمر بخصوص القرارات المالية المصيرية , ويجدر 

 ب أومن أمتار مربعة أو طولية أو أكوا اإلنتاجيةىنا تشير إلي  المبيعاتاإلشارة بالذكر بأن كممة 
 مقطوعية أو عدد , وذلك حسب البنود ووحدات قياسيا .

و إذ يمتزم الباحث بعدم استخدام ىذه البيانات إال لػرض البحث العممي فقط , واستخراج نتائ  
عامة ,و يشكركم الباحث عمي حسن تعاونكم وحرصكم والوقت الذي منحتموه إياه في ممئ االستبانة 

 بدقة .

 روالتقدياالحترام م  وافر 

 الباحث

 يامن جميل كالب

 

 

 تحت إشراف

 الدكتور الفاضل / أ.د.فارس محمود أبو معمر
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 االستبانة

 اسم الشركة: ................................................

 في شركات المقاولت الماليون أول: السمات الشخصية لممدراء

 المؤىل العممي: .1

أو دكتوراه                     دبموم                بكالوريوس            ماجستير                   

 التخصص العممي: .2

 محاسبة        اقتصاد      تخصص آخر: ىو........   إدارة أعمال             

 الخبرة العممية  .3

 سنة فأكثر  11سنوات               10-6سنوات فأقل        5         

 ثانيا: سمات تتعمق بالشركة

 العمر الزمني لمشركة )منذ سنة التأسيس والتشغيل( .1

 سنة فأكثر  31سنوات               30-16ا سنوات فأقل       5           

 حجم الشركة )عدد الموظفين الدائمين ( .2

 فأكثر  31                     30-16            ا فأقل      5               

 ودرجة  التصنيف لكل تخصص : مجال عمل الشركة .3

 التخصص     
 كيروميكانيك مياه ومجاري طرق أبنية الدرجة  

الشغال العامة 
 والصيانة

      درجة أولي "أ"
      درجة أولي"ب"

      ثانيةدرجة 
      درجة ثالثة
      درجة رابعة

      درجة خامسة
 (= ..... % ديون طويمة األجل/إجمالي األصولنسبة الديون طويمة األجل من إجمالي األصول) .4
 ( = ...... % ديون قصيرة األجل/إجمالي األصولنسبة الديون قصيرة األجل الكمية )إجمالي  .5
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 أبداَ  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  المال العامل أوًل:كفاءة إدارة رأس الرقم
      يتم االحتفاظ بحسابات بنكية مختمفة في جمي  المحافظات. .1
يتم الطمب من جمي  فروع البنوك تحويل الرصيد النقدي  .2

 الخاص بالشركة لدييا إلي الحساب الرئيسي لمشركة فورا.
     

المباشر بالمدينين لتحصيل شخص يتولى االتصال  ُيكمف .3
 الديون المستحقة.

     

يتم تشجي  المدينون بسرعة سداد مديونيتيم من خالل منحيم  .4
 خصم.

     

يتم استعمال مدة االئتمان الممنوحة من الدائنون بأقصى حد  .5
 وعدم الدف  إال في أخر يوم من ىذه المدة.

     

      المدفوعات.يتولى شخص واحد عممية صرف جمي   .6
      يتم دف  الديون التي عمى الشركة من خالل شيك محرر . .7
يرتبط المخزون ارتباط طردي قوي بمستوى المبيعات لدي  .8

 الشركة.
     

تعمل الشركة باستمرار عمى تخفيض تكمفة االحتفاظ  .9
 بالمخزون.

     

1
0. 

لرصيد معين يتم تنفيذ طمبات الشراء عند وصول المخزون 
 محدد مسبقا.

     

1
1. 

      يتم االعتماد عمى أكقر من مورد لتوريد المواد الخام لمشركة.

1
2. 

يتم العمل دائما عمى االحتفاظ برصيد كبير من المخزون 
 يفوص بدرجة كبيرة عن ما ىو مطموب لتنفيذ المشاري .

     

 أبداَ  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  ثانيًا: كفاءة تحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم 

تحديد التػير في المبيعات وذلك من خالل تحديد  يتم .1
 المبيعات المتوقعة وطرح منيا المبيعات الحالية.

     

 يتم تحديد األصول التي تتػير مباشرة م  تػير المبيعات وىي .2
) حساب المدينون و المخزون و النقدية و األصول القابتة  

 في حالة العمل بالطاقة اإلنتاجية الكاممة (.

     

يتم تحديد االلتزامات التي تتػير بشكل تمقائي م  تػير  .3
 المبيعات وىي ) مقل حساب الدائنون(.

     

تحديد نسبة األصول وااللتزامات التي تتػير مباشر م   يتم .4
تػير المبيعات وذلك من خالل قسمة كل بند عمى المبيعات 

 الحالية.

     

يتم تحديد قيمة الزيادة في األصول المطموبة لتتماشي م   .5
 .اإلنتاجالزيادة في 
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يتم تحديد الزيادة التمقائية المتوقعة في االلتزامات.)مقل ديون  .6
 لمموردين(

     

من المبيعات وىي بقسمة صافي يتم تحديد نسبة الربحية  .7
 الدخل عمى المبيعات الحالية.

     

      يتم تحديد نسبة التوزيعات النقدية ونسبة األرباح المحتجزة. .8
بعد تحديد حجم األموال اإلضافية الالزمة لمتمويل يتم تحديد  .9

 مصادر تمويميا.
     

 

 أبداَ  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  التقديريةكفاءة إعداد الموازنة النقدية  -1ثالثًا: 
      يتم تحديد المدة التي ستعد عنيا الموازنة النقدية التقديرية. .1
يتم تقدير حجم التدفقات النقدية الداخمة لمشركة وتوقيت  .2

 الحصول عمييا.
     

      يتم تقدير حجم التدفقات النقدية الخارجية وتوقيت صرفيا. .3
يتم تقدير صافي التدفقات النقدية من خالل طرح التدفقات  .4

 النقدية الخارجة من التدفقات النقدية الداخمة.
     

      يتم تحديد الحد األدنى من النقدية الواجب االحتفاظ بيا. .5
يتم التنبؤ باالحتياجات المالية الالزمة لالحتفاظ بالحد األدنى  .6

 التي تحتاج فييا المنشأة إلي نقدية.من النقدية وتحديد الفترة 
     

يوجد انحرافات جوىرية بين النقدية الفعمية والمخطط ليا  .7
 مسبقا.

     

 أبداَ  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  كفاءة إعداد قائمة الدخل التقديرية -2ثالثًا: 
يتم تحديد المبيعات المتوقعة لمفترة التي ستعد عنيا قائمة  .1

 الدخل
     

يتم تحديد العالقة التاريخية القائمة بين المبيعات وبين مختمف  .2
 بنود قائمة الدخل التي ليا عالقة م  المبيعات. 

     

يتم تحديد قيمة بنود قائمة الدخل التي ليا عالقة بنمو  .3
 المبيعات من خالل ضرب نسبتيا في المبيعات المتوقعة.

     

المصروفات التي ليس ليا عالقة بالمبيعات يتم تحديد قيمة  .4
 مقل الفوائد والضرائب.....

     

يتم تحديد قيمة اإليرادات التي ليس ليا عالقة بالمبيعات مقل  .5
 فوائد مستممة من األسيم أو أرباح بي  األصول......

     

     يوجد انحرافات جوىرية بين الدخل الفعمي والمخطط لو   .6
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 مسبقا.

 المركز المالي كفاءة إعداد موازنة -3ثالثًا: 
 أبداَ  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  )الميزانية العمومية( 

ألخر فترة زمنية التي ستعد عنيا الميزانية  يتم تحديد المبيعات .1
 العمومية التقديرية.

     

      الموازنة . إعداديتم االستعانة في أخر ميزانية فعمية عند  .2
يتم إيجاد العالقة النسبية بين كل بند من بنود الميزانية التي  .3

تتأقر تمقائيا بالمبيعات مقل النقدية والبضاعة والمدينون و 
 الدائنون.

     

يتم تحديد قيمة بنود الميزانية التي ال تتأقر مباشرة بالمبيعات  .4
 مقل الديون طويمة األجل واألوراص المالية.

     

يتم تقدير صافي المبيعات المتوقعة لمفترة التي ستعد الميزانية  .5
 عنيا. 

     

يتم ضرب نسبة كل بند من بنود الميزانية التي تتأقر تمقائيًا  .6
 بالمبيعات في المبيعات المتوقعة.

     

يتم إعداد الميزانية العمومية التقديرية بعد تحديد جمي  بنودىا  .7
 لمخطوات السابقة.المتوقعة وفقا 

     

يوجد انحرافات جوىرية بين بنود الميزانية الفعمية والبنود  .8
 المخطط ليا مسبقُا.

     

 أبداَ  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  كفاءة إعداد الموازنة الرأسمالية -4ثالثًا: 
يتم التعرف عمى مشاري  االستقمارات الرأسمالية المختمفة  .1

بينيا لمعرفة تمك المشاري  التي تخدم أىداف المنشاة والتمييز 
 واستراتيجياتيا.

     

التقييم و الدراسة األولية لمبدائل االستقمارية الرأسمالية ويتم  يتم .2
رفض جزء من ىذه البدائل قم يتم تقييم بقية البدائل بصورة 

 أعمص.

     

المتوقعة لكل يتم تجمي  معمومات عن التكاليف واإليرادات  .3
بديل من البدائل المختمفة مقل حجم المبيعات المتوقعة والتكمفة 

 المتػيرة لموحدة.

     

يتم المقارنة بين المشاري  المختمفة لالستقمارات الرأسمالية من  .4
األساليب التالية: صافي القيمة الحالية، فترة  إحدىخالل 

 االسترداد، معدل المردود الداخمي، دليل الربحية. 

     

يتم المقارنة بين المشاري  المختمفة لالستقمارات الرأسمالية من  .5
األساليب التالية: صافي القيمة الحالية، فترة  جميع خالل

 لربحية. االسترداد، معدل المردود الداخمي، دليل ا

     

يتم تحديد مصادر التمويل لممشروع الذي يتم اختياره ومعرفة  .6
تباعيا.  الطريقة األفضل لمتمويل وا 
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 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق و السداد

 الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم تنفيذ ومراقبة وتقييم االستقمارات الرأسمالية بالمقارنة الفعمية  .7
 لمنتائ  م  ما ىو مخطط لو في الموازنة.

     

النتائ  الفعمية والنتائ  المخطط يوجد انحرافات جوىرية بين  .8
 ليا مسبقا.

     



131 
 

( 4ممحق رقم )   

 كتاب تسييل الميمة

 


