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 ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل بيان أثر تقرير حمافظ احلسابات على عملية اختاذ القرارات االستثمارية يف 

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالهتا صممت استمارة جلمع  .البنوك التجارية جبيجل
املعلومات، حيث وزعت هذا االستمارة على مستثمرين ومسامهني ومدراء ماليني، ومت حتليلها باستخدام 

 .SPSSالربنامج اإلحصائي 
سابات واختاذ حمافظ احل بني تقريروقد توصلت الدراسة إىل أنه هناك أثر إجيايب ذو داللة إحصائية 

  .القرارات االستثمارية
 .تقرير حمافظ احلسابات، اختاذ القرارات االستثمارية، البنوك التجارية جبيجل: الكلمات المفتاحية

Abstract 

This study aims at demonstrating the impact of the report governor 

accounts on the making investment decisions process in commercial banks 

at jijel .  To achieve the objectives of the study and answer its questions the 

questionnaire was designed to collect the information, it was distributed to 

investors and shareholders and financial managers, and its analysis by the 

statistical program SPSS.   

The study has concluded that there is a positive impact with a 

statistically significant between report governor accounts and making 

investment decisions. 
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 ةـــمقدم
نظرا ملا يشهده العامل من تطورات معاصرة يف بيئة األعمال، وتنشيط أسواق املال وتعاظم املنافسة 

تساهم بصورة أكثر فعالية يف اختاذ  ومالية حماسبيةإىل أمهية توفري معلومات  بني املؤسسات، أدى كل ذلك
اهلامة يف تعظيم القدرة على حتليل  من القرارات القرارات هذه إذ تعدخمتلف القرارات املتعلقة باالستثمار، 

وخمتلف البنوك  فرص االستثمار املتاحة خاصة يف املؤسسات املطروحة أسهمها يف سوق األوراق املالية
 .التجارية

بعامل  رتباطهاالنظرا ي قرارات أخرى أات كوهنا قرارات أكثر خطورة من يز هذه القرار مي وما
 صعبمن ال التكاليف واليت تعدالقرارات جمموعة من  ينتج عن هذه، حيث املخاطرة اليت تتعرض له

 .من إنفاق مبالغ كبرية اتعديلها أو الرجوع فيها نظرا ملا يرتتب عليه
من عرض رأيه الفين حول صدق احلسابات افظ حموسيلة متكن  يعد تقرير حمافظ احلساباتف

املعلومات احملاسبية  إىل مستخدمي وعدالة القوائم املالية للمؤسسة، حيث يعمل على إيصال نتائج عمله
  .مع القوائم املالية يرفقمن خالل صياغة آرائهم على شكل تقرير كتايب  هبا، وذلك املهتمني واملالية

 :سبق فإن مشكلة الدراسة تظهر من خالل طرح السؤال الرئيسي التايلتأسيسا ملا  :إشكالية البحث
 ما هو أثر تقرير محافظ الحسابات على اتخاذ القرارات االستثمارية 

 في البنوك التجارية بجيجل ؟
 : أهمية الدراسة

األمهية الكبرية اليت حيضى هبا موضوع تقرير حمافظ احلسابات  توضح أهنا الدراسة يف أمهية جسدتت
والقرارات االستثمارية وذلك بالبحث يف تأثري تقرير حمافظ احلسابات على اختاذ القرارات االستثمارية 

 .بالبنوك التجارية جبيجل، إذ يعد هذا التقرير من أهم عوامل النجاح يف اختاذ القرارات االستثمارية
 :هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي: راسةأهداف الد
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 توضيح املفاهيم النظرية املتعلقة بتقرير حمافظ احلسابات والقرارات االستثمارية؛ 
 التعرف على طبيعة األثر الذي يرتكه تقرير حمافظ احلسابات على اختاذ القرار االستثماري؛ 
 يف البنوك التجارية حمل الدراسة قياس أثر تقرير حمافظ احلسابات على القرارات االستثمارية. 

 :من أجل اإلجابة على مشكلة الدراسة سوف يتم طرح الفرضية الرئيسية التالية :الدراسةفرضيات 
  يوجد أثر إجيايب ذو داللة إحصائية لتقرير حمافظ احلسابات على اختاذ القرارات االستثمارية يف

 .البنوك التجارية بوالية جيجل
 :إىل الفرضيات الفرعية التاليةوسوف يتم جتزئتها 

 ذو داللة إحصائية للتقرير النظيف على اختاذ القرارات االستثمارية يف البنوك  إجيايب يوجد أثر
 ؛التجارية بوالية جيجل

 ذو داللة إحصائية للتقرير املتحفظ على اختاذ القرارات االستثمارية يف البنوك  إجيايب يوجد أثر
 ؛التجارية بوالية جيجل

 ذو داللة إحصائية للتقرير السليب على اختاذ القرارات االستثمارية يف البنوك  إجيايب يوجد أثر
 ؛التجارية بوالية جيجل

 ذو داللة إحصائية للتقرير االمتناع عن إبداء الرأي على اختاذ القرارات االستثمارية  إجيايب يوجد أثر
 .يف البنوك التجارية بوالية جيجل

 (:ألساليب اإلحصائيةا) أدوات الدراسة 
الستخراج النتائج اإلحصائية، واستخدام األساليب اإلحصائية  SPSSv20مت استخدام برنامج 

معامل ، معامل االرتباط بريسون، (klomogrov- smirnov)ksاختبار ، معامل ألفا كرونباخ: لتفسريها
 .طياالحندار اخلو  التحديد
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 نيلإلجابة على إشكالية الدراسة وإثبات أو نفي صحة الفرضيات مت االعتماد على املنهج :منهج الدراسة
التحليلي، حيث استخدام املنهج الوصفي يف اجلانب املتعلق بعرض مفاهيم تقرير حمافظ و الوصفي 

 .احلسابات والقرارات االستثمارية، واملنهج التحليلي يف التعقيب على ما مت وصفه 
 

 الجانب النظري: ولالمبحث األ
ملية وع تقرير حمافظ احلساباتعلى مفاهيم نظرية عامة حول  سنقتصر من خالل هذا اجلانب

 .اختاذ القرارات االستثمارية
 :تقرير محافظ الحسابات .1

  :تعريف تقرير محافظ الحسابات -1.1
التقارير املالية وسيلة اتصال بني احملافظ ومستخدمي "يعرف تقرير حمافظ احلسابات على أنه 

بشكل وثيقة مكتوبة يبني فيها حمافظ احلسابات ما قام به من إجراءات وما توصل إليه من أحكام 
  1".ويلخص فيها رأيه حول مدى عدالة القوائم املالية

ذلك الكشف الناتج عن املراجعة اليت جيريها حمافظ احلسابات والذي يربز فيه " كما يعرف بأنه  
 2 ."بيانات املالية ومدى صالحيتها واملقدم ملتخذي القراراتمدى مصداقية ال

تقرير يعده حمافظ احلسابات يؤكد فيه صحة املعلومات املالية من عدمها " عرف أيضا على أنه وي
 3 ."ومدى خلوها من األخطاء املادية واالحتيال لتكون بذلك جسرا الختاذ القرارات املناسبة

                                                 
املعدل واخلاص بتقرير ( 011)أثر تعديالت معيار التدقيق الدويل رقم " ، (1122)إبراهيم سليمان عمر الزوي وآخرون  1

آلراء مدققي احلسابات ومعدي القوائم املالية واملستثمرين : املدقق على تضيق فجوة التوقعات دراسة ميدانية
 .790، ص 1122، 4، العدد 0األردنية يف إدارة األعمال، ، اجمللد ، األردن، اجلامعة األردنية،  اجمللة "واألكادمييني

2
  Lois munro and Jenny Stewart,  External auditors reliance on internal audit: the impact 

of sourcing arrangements and consulting activities, Griffith university, 2009, p6. 
3
  The role and function of external auditors, The Institute of Chartered Accountants in 

Australia, www.charteredaccountants.com.au, p8. 
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الناتج النهائي  " نه ميثلأحيث , راجعةمن أهم مكونات عملية امل اتحمافظ احلسابيعترب تقرير إذ 
املراجع حد أويعترب , ج اليت مت التوصل إليهاالذي يبني فيه النتائ افظعمل احمل الصةوهو خ, العمليةلتلك 

  4 ."افظماد عليها لتحديد مسؤوليات احملعتالالرئيسية اليت يتم ا
عن  احلسابات افظحمالتقرير الذي يعرب فيه " تقرير حمافظ احلسابات على أنه  ميكن تعريفوعليه 

صداقية املعلومات املالية وعلى أساسه يستطيع مستخدمي هذا التقرير على اختاذ خمتلف م حولرأيه 
 ".القرارات الرشيدة ورسم السياسات احلالية واملستقبلية

 :أهمية تقرير محافظ الحسابات -1.2
 الوسيلة اليت يستطيع عن طريقها أن يعرب حمافظ يف كونه تقرير حمافظ احلساباتتكمن أمهية 

، حول موثوقية وعدالة املعلومات اليت حتتويها القوائم والتقارير املالية، والذي يستطيع احلسابات عن رأيه
 ثر مالئمة ومصداقية،من خالله مستعمل هذا التقرير على اختاذ قرار رشيد يكون مبين على أسس ذات أك

  5:فيما يلي وميكن إجياز أمهية تقرير حمافظ احلسابات
 تقرير ال ويعد  البيانات واملعلومات املتعلقة باملؤسسةوسيلة مراجعة متكن من التعرف على كافة  يعد

على أنه خالصة ما وصل إليه احملافظ لعمله، واليت انعكست يف النهاية على نتائج األعمال واملركز 
ملايل، حيث يكون هذا التقرير عبارة عن كشف يقدم ملن يهمه األمر يبني فيه التصرفات املالية اليت ا

 قامت هبا املؤسسة خالل فرتة مالية؛
 املساعدة على اختاذ خمتلف القرارات واليت من شأهنا أن حتافظ على أموال املستثمرين؛ 
 ماهتا املستحقة ؛الوفاء بالتزاو  املؤسسة مدى استمرارية إمكانية معرفة 

                                                 
اخلاص بتقرير مدقق احلسابات على ( 011)املنتصر باهلل سهيل نقوال ترزي، أثر تعديالت معيار التدقيق الدويل رقم  4

 مذكرةدراسة حتليلية آلراء مدققي احلسابات ومعدي القوائم املالية واألكادميية يف قطاع غزة،  -تضييق فجوة التوقعات 
 .28، ص1122ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

، عمان، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، " تدقيق احلسابات املعاصر الناحية النظرية"غسان فالح املطارنة،  5
 .227، 224، ص 1112الطبعة األوىل، 
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  التعرف على سالمة الوضع املايل للمؤسسة ضمانا لقروضهم ومساعدهتم يف اختاذ خمتلف القرارات
 الالزمة؛

  زيادة الثقة يف املعلومات املالية اخلاصة مبختلف األنشطة. 
جيب  عند إعداد تقرير حمافظ احلسابات: عند إعداد تقرير محافظ الحسابات ةالمعايير المتبع -1.1

  6 :تتبع ما يلي
 جيب أن حيدد التقرير ما إذا كانت القوائم املالية املعدة طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها أم ال؛ 
  جيب أن حيدد التقرير الظروف اليت أدت إىل عدم الثبات على استخدام معايري حماسبية معينة يف

 الفرتة احلالية مقارنة بالفرتة السابقة عليها؛
  ينظر إىل جوانب اإلفصاح عن املعلومات بالقوائم املالية على أهنا كافية بصورة معقولة إال إذا أشار

 تقرير احملافظ خلالف ذلك؛
  جيب أن يتضمن التقرير التعبري عن رأي احملافظ يف القوائم املالية على أهنا كافية بصورة معقولة إال إذا

 أشار تقرير احملافظ خلالف ذلك؛
 تعبري عن رأي احملافظ يف القوائم املالية ككل أو بيان أسباب عدم إمكانية ن التقرير تضمجيب أن ي

ي، ويف كل األحوال فإنه عندما يقرتن اسم احملافظ بقوائم مالية معينة، فإن التقرير ثالتعبري عن هذا الرأ
املسئولية اليت جيب أن يتضمن إشارة قاطعة لنوع الفحص الذي قام به احملافظ إن وجد ومدى 

 .يتحملها عنه
والذي حيدد حمتوى  1122يونيو  14حسب القرار املؤرخ يف : مكونات تقرير محافظ الحسابات -1.1

 :يـجب أن يتـضمن تقرير حمافظ احلسابات معايري تقارير حمافظ احلسابات، حيث
 اسم وعنوان حمافظ احلسابات ورقم اعتماده ورقم التسجيل يف اجلدول؛  -

                                                 
، 1117، اإلسكندرية، مصر، الدار اجلامعية، (منظور التوافق الدويل) أمني السيد أمحد لطفي، نظرية احملاسبة  6

 .498ص
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شري إىل أن األمر يتعلق بتقرير حمافظة احلسابات لكيان حمدد بوضوح وأنه خيص سنة مالية عنوان ي -
 .مقفلة بتاريخ إقفال دقيق
 :نويتمحور هذا التقرير حول جزأي

  7:ويتضمن: التقرير العام للتعبري عن الرأي  -1.1.1
  ؛مقدمة التقرير -
  ؛الرأي حول القوائم املالية -
 فقرة املالحظات -

 8:يتمحور هذا اجلزء: املراجعات واملعلومات اخلاصة -1.1.1
 اخلالصات الناجتة عن بعض املراجعات اخلاصة؛ -
 املخالفات والشكوك اليت ال تؤثر يف احلسابات السنوية؛ -
 املعلومات اليت يوجب القانون على حمافظ احلسابات اإلشارة إليها؛ -
نوية وإعداد تقريره العام املتعلق يؤدي حمافظ احلسابات مهمته املتعلقة بفحص احلسابات الس -

يوم ابتداء من تاريخ استالم احلسابات ( 47)بالتعبري عن الرأي يف أجل قدره مخسة وأربعون 
 9السنوية املضبوطة من طرف جهاز التسيري املؤهل؛

 جيب أن يتطابق تاريخ التقرير مع تاريخ االنتهاء الفعلي من مهمة الرقابة؛  -
                                                 

، املتعلق مبحتوى  14للعدد  1124أفريل  21الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  1122يونيو  14قرار مؤرخ يف  7
معايري تقارير حمافظ احلسابات حيث يـجب أن يتـضمن الـتقـرير الـعام لـلتـعبـري عن رأي حمافظ احلسابات حول احلسابات 

 .24الفردية، ص
، املتعلق مبحتوى معايري  14للعدد  1124أفريل  21الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  1122يونيو  14قرار مؤرخ يف  8

تقارير حمافظ احلسابات حيث يـجب أن يتـضمن الـتقـرير الـعام لـلتـعبـري عن رأي حمافظ احلسابات حول احلسابات 
 .27الفردية، ص

 21، الصادر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 1124يناير سنة  21املوافق ل  2427عام ربيع األول  21قرار مؤرخ يف   9
 .11، حيدد كيفيات تسليم تقارير حمافظ احلسابات، ص14للعدد  1124أفريل 
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 تقرير مشرتك للتعبري عن الرأي يف حالة تعدد حمافظي احلسابات املمارسني؛يـتم إعداد وتوقيع  -
تضامنني، يديل كل حمافظ حسابات برأيه ملفـي حالة اختالف يف الرأي بني حمافظي احلسابات ا -

 .ضمن التقرير املشرتك
 :القرارات االستثمارية .1

املستثمر واليت تعد من أصعب القرارات هو قرار  يتخذها من بني القرارات اليت تتخذها اإلدارة أو
واعتماده على الكثري من التنبؤات وصعوبة  على بقاء واستمرارية املؤسسة االستثمار، وذلك لكون تأثريه

 .الرتاجع فيها باإلضافة إىل صعوبة تقدير بعض التقديرات الكمية للتدفقات
 : تعريف القرار االستثماري -1.1

القرار الذي ينصب اهتمام متخذها على كيفية توظيف األموال "تثماري على أنه يعرف القرار االس
اليت يتم احلصول عليها، أي التوظيف األفضل هبدف احلصول على العوائد املالئمة ملستوى املخاطرة اليت 

  10 ".تتعرض هلا هذه األموال عند توظيفها
 واليت الالحقة السيولة على للحصول األصول اقتناء إىل يؤدي إنفاق قرار أي : "وقد عرف على أنه

     11". واملؤسسة املالك ثروة زيادة إىل هتدف
ذلك القرار الذي يقوم على اختيار البديل االستثماري الذي يعطي أكرب " على أنه  يعرف أيضاو 

عائد استثماري من بني بديلني على األقل فأكثر واملبىن على جمموعة من دراسات اجلدوى اليت تسبق 
وفقا عملية االختيار ومتر بعدة مراحل تنتهي باختبار قابلية هذا البديل للتنفيذ يف إطار منهجي معني 

 12 ".ألهداف وطبيعة املشروع االستثماري
                                                 

 .9، ص 1117، عمان، األردن، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، "مبادئ االستثمار املايل احلقيقي زياد رمضان، 10
11

 Finance d’entreprise décision d’investissement et choix de financement, Nathalie 

GARDES maître de conférence en gestion, 29/06/2006, p6. 

 20/20/0200بتاريخ  /http://static.canalblog.com  :املوقع من 

، مصر، الدار اجلامعية، "االستثماريةدراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات "عبد املطلب عبد احلميد،  12
 28، ص1111
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القرار الذي يقوم على صرف " عملية اختاذ قرار االستثمار بأهنا  أما من النظرية املالية يعرف
   13."اإلنفاق الفوري من أجل االستفادة من ربح أو فائدة على عدة فرتات متتالية

القرار الذي يقوم على اختيار البديل  هو"ومن ما سبق ميكن تعريف القرار االستثماري على أنه 
لقرار أكثر خطورة الرتباطه املايل الكبري، واعتباره من أهم القرارات املالية املالئم من البدائل املتاحة، فهو ا

بأقل  اليت ميكن اختاذها يف املؤسسة، واهلدف من هذا القرار هو حتقيق عائد خالل سنوات متعاقبة
 ". خماطرة

كغريه من القرارات خبصائص عديدة لعل   القرار االستثماري يتميز :القرار االستثماري خصائص -2.2 
  14:من أمهها

أنه قرار غري متكرر حيث أن كل اجملاالت التطبيقية لدراسات اجلدوى كلها ال يتم القيام هبا إال  -
 على فرتات زمنية متباعدة؛

 أداة متد البصر إىل املستقبل؛إن القرار االستثماري هو قرار اسرتاتيجي حيتاج إىل  -
 إن القرار االستثماري يرتتب عليه تكاليف ثابتة مستغرقة ليس من السهل تعديلها أو الرجوع فيها؛ -
حييط بالقرار االستثماري عدد من املشكالت والظروف اليت من الضروري التغلب عليها؛ مثل  -

املتغريات للقياس الكمي وكلها  ظروف عدم التأكد وتغري قيمة النقود ومشاكل عدم قابلية بعض
 حتتاج إىل أسس ومنهجية علمية للتعامل معها؛

 .ميتد القرار االستثماري دائما إىل أنشطة مستقبلية وبالتايل يرتبط غالبا بدرجة معينة من املخاطرة -
 
 

                                                 
13

 Patrick, PIGET, "décision d’investissement Incertitude et information", Ed Economica, 

paris, 2011, p7. 
 .29عبد املطلب عبد احلميد، املرجع سبق ذكره، ص 14
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االستثماري تتضمن عملية اختيار البديل : مراحل عملية اختيار البديل للقرارات االستثمارية -3.2 
    15:يلي ما

مرحلة تكوين البديل الذي يساعد يف سد الفجوة يف االستثمارات هبدف زيادة إمكانية املستثمر يف  -
 انتهاز الفرص أو احلد من التهديدات اليت يتوقعها من البيئة اخلارجية؛

اخلارجية والداخلية ومبدأ مرحلة تقومي البدائل باالستناد على معايري أمهها التوافق واملالئمة مع البيئة  -
 املالئمة يف االستثمار له دورا فاعال يف جناح االستثمارات؛

مرحلة املفاضلة بني البدائل لغرض حتديد البديل االستثماري املناسب البد من معرفة أهم العوامل  -
 .اليت تؤثر يف حتديد البديل املناسب

االستثماري يوجد أسس البد من أخذها بعني عند اختاذ القرار : أسس اتخاذ القرار االستثماري .1
 :االعتبار

حيث يعد العائد على أنه مثن حتمل عنصر املخاطرة أو عدم التأكد، إذ كلما كان طموح  :العائد -1.1
حيث جند  16.املستثمر للحصول على عائد أكرب كلما كانت درجة املخاطرة أكرب أي وجود عالقة طردية

 .يسعى دوما للحصول على أكرب عائد متوقع مقابل احلصول على أقل خماطرةأن متخذ القرار االستثماري 
تعد املخاطرة واالستثمار عنصرين متالزمني ال ميكن الفصل بينهما، ألن أي عملية : المخاطرة -1.1

فاملخاطرة عبارة عن عدم انتظام العوائد نتيجة عدم التأكد بالتنبؤات  17،استثمارية تتعرض خلطر طبيعي
 :عات املستقبلية وتنقسم املخاطرة إىل قسمنيوالتوق

                                                 
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار "االستثمار والتحليل االستثماري"كامل آل شبيب دريد، 15

 .42، 41، ص  1119
، 1122جهاد فراس الطيلوين، دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  16

 .49، 48ص
17

 Anne PEZET, la gestion du risque dans la décision d'investissement  industriel : de 

lamesure a l'analyse. une étude longitudinale et contextuelle, 

   http://basepub.dauphine.fr/ , p 2. 
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  18؛املخاطر اخلارجية أو املنتظمة -
  19.املخاطر غري منتظمة -
وهو عبارة عن املدة اليت حتتفظ هبا الورقة املالية حيث قد تكون مدة طويلة أو مدة : التوقيت -1.1

 . قصرية
 

 الجانب العملي : نيالمبحث الثا
واملديرين املستثمرين  وذلك من خالل معرفة آراء عينة منفروض الدراسة،  سنخترب يف هذا اجلانب

يف البنوك  ستثماريةوأثرها على القرارات اال تقرير حمافظ احلساباتاملاليني واملسريين للبنوك التجارية بشأن 
 .جبيجل التجارية

لقد مت استخدام تقنية االستبيان كأداة جلمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، : تقديم استبيان الدراسة .1
سؤال، ومت تقسيمه ( 12)ليتضمن االستبيان ، مت تصميم (12)بناء على منوذج الدراسة املبني يف الشكل 

 :ئنيإىل جز 
 ة؛وهو مكون من عدة أسئلة تتعلق باملعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراس: اجلزء األول 
 مبتغريات الدراسة والذي قسم إىل حمورين خاص: اجلزء الثاين: 

o  والذي خصص لتقرير حمافظ احلسابات؛ 
o وضعت له عدة فقرات خاصة باختاذ القرارات االستثمارية. 

 
 
 
 

                                                 
 .218، 217كامل آل شبيب دريد،  مرجع سبق ذكره، ص   18
 1117مان، حممد مطر، فايز تيم، إدارة احملافظ االستثمارية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ع 19
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 نموذج الدراسة: 1الشكل رقم 
 المتغير المستقل

 
 
 
 
 
 
 

 المتغير التابع
 

 

 نيثحابلا دادعإ نم :ردصملا
 

 :كما هو مبني باجلدول التايل مت اعتماد مقياس ليكارت اخلماسي، وقد
 مقياس ليكارت الخماسي: 1جدول رقم 

 موافق بشدة موافق محايد موافق غير غير موافق بشدة اإلجابة
 7 4 2 1 2 الدرجة

 :سوف يتم تفسري املتوسطات احلسابية وفقا ملقياس ليكارت اخلماسي كما يلي
 يشري إىل موافق بشدة أو تسهم بدرجة مرتفعة جدا؛ 4.1متوسط أكثر من  -
 يشري إىل موافق أو تسهم بدرجة مرتفعة؛ 4.1إىل  2.4متوسط يرتاوح بني أكثر من  -
 يشري إىل حمايد أو تسهم بدرجة متوسطة؛ 2.4إىل  1.2يرتاوح بني أكثر من متوسط  -
 يشري إىل غري موافق أو تسهم بدرجة ضعيفة؛ 1.2إىل  2.8متوسط يرتاوح بني أكثر من  -

 تقرير محافظ الحسابات

المتحفظالتقرير  التقرير النظيف تقرير امتناع عن  التقرير السلبي 
 إبداء الرأي

 أثر أثر أثر أثر

 القرارات االستثمارية
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 .إطالقا يشري إىل غري موافق بشدة أو ال تسهم 2.8إىل  2متوسط يرتاوح بني  -
 :عينة الدراسةتحديد  .1

وقع االختيار على ستة بنوك جتارية جبيجل وهم البنك الوطين اجلزائري، بنك التنمية احمللية، بنك 
التنمية الريفية، البنك اخلارجي اجلزائري، القرض الشعيب الوطين، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، إذ مت 

  .% 91استمارة أي بنسبة ( 22) استمارة، ومت اسرتجاع( 41)توزيع 
وذلك لكون  وكان اختيار العينة بطريقة عمدية مكون من املستثمرين، املسامهني واملديرين املاليني

البنوك  عينة واجلدول املوايل يبني توزيع االستمارات على .ارتباطهم بعملية اختاذ القرارات االستثمارية
 :التجارية جبيجل

 االستمارات على البنوك التجارية بجيجلتوزيع : 1 جدول رقم
عدد االستمارات  اسم البنك

 الموزعة
عدد االستمارات 

 المسترجعة
نسبة عينة كل بنك 
 من إجمالي العينة

 22.22 12 10 البنك الوطين اجلزائري

 29.44 10 18 بنك التنمية احمللية

 22.22 12 12 بنك التنمية الريفية

 22.22 12 10 البنك  اخلارجي اجلزائري

 22.88 17 12 القرض الشعيب الوطين

 22.22 12 12 الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط

 %211 22 41 اجملموع

 بيانن باالعتماد على بيانات االستامن إعداد الباحث: المصدر
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وإمكانية االعتماد عليها يف اختبار الفرضيات  ألجل اختبار ثبات أداة الدراسة: ثبات أداة الدراسة .1
 :وحتقيق أهداف الدراسة مت استخدام معامل ألفا كرونباخ، واجلدول املوايل يبني ذلك

 مدى ثبات محاور الدراسة:  1جدول رقم
 قيمة ألفا كرونباخ العنوان الرقم

 1.01 تقرير حمافظ احلسابات: احملور األول 2

 1.28 النظيف التقرير: اجملال األول 1

 1.00 التقرير املتحفظ: اجملال الثاين 2

 1.24 التقرير السليب: اجملال الثالث 4

 1.90 تقرير امتناع إبداء الرأي: اجملال الرابع 7

 1.02 اختاذ القرارات االستثمارية: احملور الثاين  2

 1.01 االستمارة ككل 0

 .SPSS برنامج خمرجاتباالعتماد على : المصدر
، وهي نسبة جتعلنا نقول أن االستمارة تتميز 70% تبني أن معامل الثبات بلغ  (2)من اجلدول 

 .بالثبات العايل ومن مثة صالحيتها للتحليل اإلحصائي
 – Kolmogorovللتأكد من ذلك سوف نستخدم اختبار : اختبار التوزيع الطبيعي .1

Smirnov خيترب الفرضية الصفرية اليت مفادها أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي والفرضية  املوايل اجلدول، و
البديلة اليت مفادها أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، ومن خالل مستوى املعنوية نالحظ أن كلها أكرب 

علمية املتمثلة يف مما يدعونا إىل قبول الفرضية الصفرية ومن مثة إمكانية إجراء االختبارات امل 0.05من 
 .معامل ارتباط بريسون وحتليل االحندار
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 مدى مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي: 1 جدول رقم

 – Kolmogorov العنوان الرقم
Smirnov 

مستوى 
 المعنوية

 1.211 1.174 تقرير حمافظ احلسابات: احملور األول 2
 1.211 1.222 التقرير النظيف: اجملال األول 1
 1.211 1.121 التقرير املتحفظ: اجملال الثاين 2
 1.111 1.124 التقرير السليب: اجملال الثالث 4
 1.211 1.147 تقرير امتناع إبداء الرأي: اجملال الرابع 7
 1.211 1.112 اختاذ القرارات االستثمارية: احملور الثاين  2
 1.211 1.222 االستمارة ككل 0

 .SPSS برنامج خمرجاتباالعتماد على  :المصدر

سنحاول حتليل البيانات أو املعلومات : تحليل اتجاهات أفراد العينة اتجاه متغيرات الدراسة .5
الشخصية املكونة لالستبيان واملتحصل عليها من إجابات أفراد العينة إضافة إىل حتليل نتائج أسئلة  

 .املعياريةباعتماد املتوسطات احلسابية واالحنرافات احملورين 
 :تحليل خصائص عينة الدراسة - 1.5
 يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب جنسهم كما هو موضح يف : توزيع مفردات العينة حسب الجنس

 :اجلدول التايل
 توزيع مفردات العينة حسب الجنس:  5جدول رقم 

 (بالمائة) النسبة  التكرار الجنس
 22.21 11 ذكر

 28.91 24 أنثى

 211 22 اجملموع
 .SPSSبرنامج  ن باالعتماد على إجابات أفراد العينة وخمرجاتامن إعداد الباحث: المصدر               
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 يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب سنهم كما هو موضح يف اجلدول  :توزيع أفراد العينة حسب السن
 :التايل

 توزيع أفراد العينة حسب السن: 6جدول رقم 
 (بالمائة)النسبة  التكرار السن

 / / 15أقل من 
13-15 2 22.01 
13-15 11 77.21 

 10.81 21 15أكثر من
 211 22 المجموع

 .SPSSبرنامج  ن باالعتماد على إجابات أفراد العينة وخمرجاتثامن إعداد الباح: المصدر               

 حسب مستواهم الدراسي  يتوزع أفراد عينة الدراسة : توزيع مفردات العينة حسب المستوى الدراسي
 :كما يف اجلدول التايل

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي: 7جدول رقم 
 النسبة التكرار المستوى الدراسي

 / / متوسط

 8.21 2 ثانوي

 07.11 10 ليسانس

 22.01 2 ماستر

 / / ماجستير

 / / دكتوراه

 211 22 المجموع
 .SPSSبرنامج  باالعتماد على إجابات أفراد العينة وخمرجاتن امن إعداد الباحث: المصدر
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  يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات : توزيع مفردات العينة حسب عدد سنوات الخبرة
  :اخلربة كما هو يف اجلدول التايل
 الخبرة عدد سنوات توزيع أفراد العينة حسب: 8جدول
 (بالمائة)النسبة  التكرار الخبرة

 / / سنوات 5أقل من 
 33.3 12 سنوات 5-13

 52.80 19 سنة 13-15
 13.90 5 سنة 15أكثر من

 100 36 المجموع
  .SPSSبرنامج  ن باالعتماد على إجابات أفراد العينة وخمرجاتثامن إعداد الباح :المصدر

  
أفراد عينة  سنحاول عرض إجابات: تحليل اتجاهات أفراد العينة اتجاه متغيرات الدراسة - 1.5

 :الدراسة وحتليلها باعتماد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية من خالل اجلداول التالية
مبا أن احملور األول واملتمثل يف تقرير حمافظ : تحليل إجابات أفراد العينة نحو محور األول -1.1.5

 :العينة حسب هذه اجملاالت كما يلي والذي قسم إىل أربعة جماالت وعليه كانت اجتاهات أفراد احلسابات
 تحليل إجابات أفراد العينة نحو مجال التقرير النظيف: 

 :ميكن استنتاج ما يلي (9) من خالل اجلدول
 : أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن

 ؛يعرب التقرير النظيف على مصداقية وعدالة القوائم املالية -
تغريات يف املبادئ احملاسبية والطرق املطبقة وقد مت حتديدها يعرب التقرير النظيف على أن هناك  -

 واإلفصاح عنها يف القوائم املالية ؛
 إن التقرير النظيف يعرب عن دقة تعبري القوائم املالية لنتائج األعمال والوضع املايل؛ -
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 .يدل التقرير النظيف على موضوعية القوائم املالية -
 : أفراد العينة موافقون على

 الدوليةاسبة احمللتقرير النظيف على أن القوائم املالية قد أعدت وفق ملعايري يعرب ا. 
 :أفراد العينة محايدين على

 ؛يدل التقرير النظيف على عدم وجود خمالفات جوهرية للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها 
 التقرير النظيف يعرب عن عدم وجود أخطاء جوهرية تؤثر على احلسابات احملاسبية. 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التقرير النظيف: 9جدول رقم

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 2 1.49 4.22 يعرب التقرير النظيف على مصداقية وعدالة القوائم املالية 2

1 
لنتائج إن التقرير النظيف يعرب عن دقة تعبري القوائم املالية 

 األعمال والوضع املايل
4.22 1.48 

 
2 

 4 1.48 4.22 يدل التقرير النظيف على موضوعية القوائم املالية 2

4 
يعرب التقرير النظيف على أن القوائم املالية قد أعدت وفق 

 دوليةالاسبة احململعايري 
4.22 1.21 

7 
 

7 
التقرير النظيف يعرب عن عدم وجود أخطاء جوهرية تؤثر 

 احلسابات احملاسبية على
2.18 1.02 

 
0 

2 
يعرب التقرير النظيف على أن هناك تغريات يف املبادئ 

احملاسبية والطرق املطبقة وقد مت حتديدها واإلفصاح عنها يف 
 القوائم املالية

4.44 1.71 1 

0 
يدل التقرير النظيف على عدم وجود خمالفات جوهرية 

 للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها
2.71 1.27 2 

 1.14 4.12 .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
 .SPSSبرنامج  خمرجاتباالعتماد على : المصدر
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 تحليل إجابات أفراد العينة نحو مجال التقرير المتحفظ: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التقرير المتحفظ: 13جدول رقم

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 1 1.49 4.29 يعرب التقرير املتحفظ عن وجود تالعبات يف القوائم املالية 2

1 
يبني التقرير املتحفظ أن هناك غموض ولبس يف القوائم 

 املالية
4.29 1.49 2 

2 
يعد التقرير املتحفظ أن حمافظ احلسابات وجد أخطاء 

 املاليةوتالعبات يف بنود القوائم 
2.29 1.41 

7 
 

4 
التقرير املتحفظ يبني عن وجود انتقادات واعرتاضات اليت 

 يرى من الضرورة اإلشارة إليها
4.22 1.42 4 

يدل التقرير املتحفظ عن عدم كفاية اإلفصاح أو خمالفة  7
 السياسات احملاسبية

4.78 1.71 2 
 

 1.12 4.20 .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
 .SPSSبرنامج  خمرجاتباالعتماد على : المصدر

 :من خالل اجلدول ميكن استنتاج ما يلي
 : أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن

 ؛يدل التقرير املتحفظ عن عدم كفاية اإلفصاح أو خمالفة السياسات احملاسبية -
 ؛يعرب التقرير املتحفظ عن وجود تالعبات يف القوائم املالية -
 ؛التقرير املتحفظ أن هناك غموض ولبس يف القوائم املاليةيبني  -
 .التقرير املتحفظ يبني عن وجود انتقادات واعرتاضات اليت يرى من الضرورة اإلشارة إليها -

 : أفراد العينة محايدين على
 .يعد التقرير املتحفظ أن حمافظ احلسابات وجد أخطاء وتالعبات يف بنود القوائم املالية -
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  التقرير السلبي إجابات أفراد العينة نحو مجالتحليل: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التقرير السلبي: 11جدول رقم

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

يعرب التقرير السليب عن عدم متثيل الواقع الصحيح  2
 للمركز املايل

4.72 1.71 
 
1 

يبني التقرير السليب عن وجود اختالالت يف احلسابات  1
 السنوية 

4.20 1.78 
2 

يعد التقرير السليب أن احلسابات السنوية مل تعد وفق  2
 النظام احملاسيب املايل

4.11 1.41 
2 
 

 1.17 4.48 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
 .SPSSبرنامج  خمرجاتباالعتماد على : المصدر

 :من خالل اجلدول ميكن استنتاج ما يلي
 : أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن

 ؛يبني التقرير السليب عن وجود اختالالت يف احلسابات السنوية -
 ؛يعرب التقرير السليب عن عدم متثيل الواقع الصحيح للمركز املايل -
 .اسيب املايليعد التقرير السليب أن احلسابات السنوية مل تعد وفق النظام احمل -
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 تقرير امتناع إبداء الرأي تحليل إجابات أفراد العينة نحو مجال: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تقرير امتناع إبداء الرأي: 11 جدول رقم

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

2 
الرأي عن  وجود قيود يعرب تقرير االمتناع عن إبداء 

 مفروضة على عمل حمافظ احلسابات
4.71 1.71 

2 
 

1 
يبني تقرير عدم إبداء الرأي على وجود أحداث 

 مستقبلية ال ميكن التكهن بنتائجها املستقبلية
2.29 1.49 

7 
 

2 
يعرب تقرير عدم إبداء الرأي على قيام زميل آخر 

 للمحافظ الرئيسي بتدقيق بعض القوائم املالية
4.40 1.71 

4 
 

4 
يعد تقرير امتناع الرأي عن وجود أسباب تضييق 

 نطاق الفحص الذي جيريه املراجع
4.72 1.71 1 

7 
عند عدم متكن احملافظ من احلصول على أدلة إثبات 

 اليت متكن من إبداء رأيه فيه ميتنع عن إبداء الرأي
4.72 1.71 2 

 1.22 4.18 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
 .SPSSبرنامج  خمرجاتباالعتماد على : المصدر

 :من خالل اجلدول ميكن استنتاج ما يلي
 : أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن

عند عدم متكن احملافظ من احلصول على أدلة إثبات اليت متكن من إبداء رأيه فيه ميتنع عن إبداء  -
 الرأي؛

 ؛أسباب تضييق نطاق الفحص الذي جيريه املراجع يعد تقرير امتناع الرأي عن وجود -
 يعرب تقرير االمتناع عن إبداء الرأي عن  وجود قيود مفروضة على عمل حمافظ احلسابات؛ -
 .يعرب تقرير عدم إبداء الرأي على قيام زميل آخر للمحافظ الرئيسي بتدقيق بعض القوائم املالية -
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 : أفراد العينة محايدين على
 .إبداء الرأي على وجود أحداث مستقبلية ال ميكن التكهن بنتائجها املستقبليةيبني تقرير عدم  -

 

 : اتخاذ القرارات االستثمارية تحليل إجابات أفراد العينة نحو المحور الثاني  -1.1.5
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور اتخاذ القرارات االستثمارية: 11جدول رقم

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

2 
يعتمد البنك بشكل دائم يف اختاذ قراراته االستثمارية على 

 تقرير حمافظ احلسابات
2.22 1.48 7 

1 
ساعد تقرير حمافظ احلسابات يف حتسني جودة ي

املعلومات احملاسبية مما ينعكس ذلك على عملية اختاذ 
 القرارات االستثمارية

2.82 1.42 2 

2 
إن توفر تقرير حمافظ احلسابات يف اختاذ القرارات 

 االستثمارية يعد من األمور الضرورية واملهمة لدى البنك
4.40 1.71 2 

4 
إن االعتماد على احلكم الشخصي يؤدي إىل عدم اختاذ 

 القرار االستثماري املناسب
2.41 1.71 4 

7 
تضليل ينجر عن جتاهل رأي حمافظ احلسابات  إىل 

 القرارات االستثمارية
4.41 1.71 1 

2 
يف حالة عدم توفر املعلومات الكافية فان متخذ القرار 
 مييل إىل حكمه الشخصي يف اختاذ القرار االستثماري

2.41 1,71 2 

 1.22 2.48 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
 .SPSS برنامج خمرجاتباالعتماد على : المصدر

 :اجلدول ميكن استنتاج ما يلي من خالل
 :أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن

  إن توفري تقرير حمافظ احلسابات يف اختاذ القرارات االستثمارية يعد من األمور الضرورية واملهمة
 لدى البنك؛
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 ينجر عن جتاهل رأي حمافظ احلسابات  إىل تضليل القرارات االستثمارية. 
 : أفراد العينة موافقين على

 ساعد تقرير حمافظ احلسابات يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية مما ينعكس ذلك على ي
 ؛عملية اختاذ القرارات االستثمارية

 إن االعتماد على احلكم الشخصي يؤدي إىل عدم اختاذ القرار االستثماري املناسب. 
 :أفراد العينة محايدين على

  بشكل دائم يف اختاذ قراراته االستثمارية على تقرير حمافظ احلساباتيعتمد البنك. 
 :أفراد العينة غير موافقين بشدة

  يف حالة عدم توفر املعلومات الكافية فان متخذ القرار مييل إىل حكمه الشخصي يف اختاذ
 القرار االستثماري

خالل اإلجابات السابقة ألفراد العينة ومن خالل الوسط احلسايب تبني أن إجاباهتم كانت  من
أغلبيتها موافقة وهذا ما يبني أن كلما كان التقرير نظيف كلما كان القرار املتخذ رشيد وصائب وسوف 

افظ احلسابات من إذ يعد تقرير حم يقلل من درجة املخاطرة وذلك للتعبري عن الوضع احلقيقي واملركز املايل
األمور املهمة اليت على أساسها يتخذ القرار االستثماري، إذ يصادق على موثوقية وموضوعية القوائم املالية 
وأهنا أعدت بطريقة صحيحة أما التقرير املتحفظ فهو يدل على أثر التقديرات يف صدق وعدالة القوائم 

 .املالية
اختبار فرضيات الدراسة، من خالل استخدام معامل االحندار سنحاول : اختبار فرضيات الدراسة .6

 .البسيط، معامل االرتباط ومعامل التحديد، حيث من خالله يتم رفض أو قبول فرضيات الدراسة
كما   1.17ويكون األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  :الفرضية الفرعية األولى -1.6

 :هو يف اجلدول التايل
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 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: 11قمجدول ر 

 البيان
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الثابت
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

أثر التقرير 
النظيف على 

القرارات 
 االستثمارية

1.404 
 

1.117 
 

1.222 2.201 

2 
 

1.112 
24 

27 

 SPSSبرنامج  خمرجات باالعتماد على :المصدر
 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية بني التقرير النظيف واختاذ القرارات 
أي ما قيمته  R2(1.117) ، ومعامل التحديد R(1.404) معامل االرتباط  حيث بلغاالستثمارية، 

من التغري يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية ناتج عن التغري يف التقرير النظيف أي أن نسبة  1.117
كما بلغت قيمة . %11.71مسامهة املتغري املستقل يف تغري احلاصل على مستوى املتغري التابع يقدرب

ؤدي إىل الزيادة يف حتسن ، وهذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف التقرير النظيف يB (1.222)درجة التأثري
أي  0.05كما نالحظ أن مستوى الداللة أقل من   (1.222)اختاذ القرارات االستثمارية لعينة الدراسة بقيمة

 .عالقة معنوية  ومنه نتأكد من صحة الفرضية الفرعية األوىل
 

كما   1.17ويكون األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  :الفرضية الفرعية الثانية -1.6
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية بني التقرير ، حيث (27)هو يف اجلدول 

 ، ومعامل التحديد R(1.210) معامل االرتباط  حيث بلغاملتحفظ واختاذ القرارات االستثمارية، 
R2(1.210)  من التغري يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية ناتج عن التغري يف  1.210أي ما قيمته

ــــ ب يقدرالتقرير املتحفظ أي أن نسبة مسامهة املتغري املستقل يف تغري احلاصل على مستوى املتغري التابع 

واحدة يف التقرير ، وهذا يعين أن الزيادة بدرجة B (1.472)التأثريكما بلغت قيمة درجة . 21.01%



 جمام محمود .د.أ
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كما نالحظ ( 1.472)املتحفظ يؤدي إىل الزيادة يف حتسن اختاذ القرارات االستثمارية لعينة الدراسة بقيمة
 .أي عالقة معنوية  ومنه نتأكد من صحة الفرضية الفرعية الثانية 0.05أن مستوى الداللة اقل من 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 15جدول رقم

 البيان
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الثابت
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

أثر التقرير 
املتحفظ على 

القرارات 
 االستثمارية

1.210 1.210 1.472 
 

7.282 
 

2 
 

1.117 24 

27 
 SPSSبرنامج  خمرجات باالعتماد على :المصدر

 
 

كما   1.17ويكون األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  :الثالثةالفرضية الفرعية  -1.6
  .(22)يف اجلدول مبني هو 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 16جدول رقم

 البيان
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 درجة الحرية الثابت
Sig  مستوى

 الداللة
أثر تقرير السليب 

اختاذ على 
القرارات 
 االستثمارية

1.14 1.11 1.117 2.717 

2 
 

1.121 
24 

27 
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أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية بني التقرير السليب واختاذ حيث 
 وهو ارتباط ضعيف جدا ومعامل التحديدR(1.14 ) القرارات االستثمارية، حيث بلغ معامل االرتباط 

R2(1.11)  أي أن التغري  يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية ال يفسره التقارير السلبية وهذا يدل على
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ندرة التقارير السلبية فغالبا ما تكون التقارير اجيابية فاملستثمرون غالبا تتوفر فيهم املواصفات املالية 
، وهذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف التقرير السليب B (1.117)بلغت قيمة درجة التأثري واحملاسبية، كما

كما نالحظ أن ( 1.117)يؤدي إىل الزيادة يف حتسن اختاذ القرارات االستثمارية لعينة الدراسة بقيمة
 .أي عالقة معنوية  ومنه نتأكد من صحة الفرضية الفرعية الثالثة 0.05مستوى الداللة اقل من 

كما   1.17ويكون األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  :الفرضية الفرعية الرابعة -1.6
 :هو يف اجلدول التايل

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 17جدول رقم

 البيان
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الثابت
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

أثر تقرير امتناع  عن 
إبداء الرأي على اختاذ 
 القرارات االستثمارية

1.174 1.112 1.218 2.944 

2 
 

1.128 24 

27 
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أثر ذي داللة إحصائية بني تقرير امتناع عن إبداء الرأي أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود 
R2(1.112 ) ، ومعامل التحديد R(1.174) بلغ معامل االرتباط  واختاذ القرارات االستثمارية، حيث

من التغري يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية ناتج عن التغري يف تقرير امتناع إبداء  1.112أي ما قيمته 
 %12.11ــــ ب يقدرالرأي، أي أن نسبة مسامهة املتغري املستقل يف تغري احلاصل على مستوى املتغري التابع 

تقرير امتناع عن إبداء ، وهذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف B (1.218)كما بلغت قيمة درجة التأثري
كما نالحظ أن ( 1.218)بقيمة الرأي يؤدي إىل الزيادة يف حتسن اختاذ القرارات االستثمارية لعينة الدراسة

 .أي عالقة معنوية  ومنه نتأكد من صحة الفرضية الفرعية الرابعة 0.05مستوى الداللة أقل من 
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 :الختبار صحة هذه الفرضية اجلدول التايل يوضح ذلك :الفرضية الرئيسية -5.6
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية: 18جدول رقم

 البيان
معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

معامل 
 االنحدار

 الثابت
درجة 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

أثر تقرير حمافظ 
احلسابات على اختاذ 
 القرارات االستثمارية

1.471 1.112 2.199 8.219 
2 

1.112 24 
27 

 SPSSبرنامج  خمرجات باالعتماد على :المصدر

من اجلدول السابق أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية بني تقرير 
، ومعامل التحديد R (4710.) حمافظ احلسابات واختاذ القرارات االستثمارية، حيث بلغ معامل االرتباط 

 R2  (1120. ) من التغري يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية ناتج عن التغري يف  0.203أي ما قيمته
تقرير حمافظ احلسابات، أي أن نسبة مسامهة املتغري املستقل يف تغري احلاصل على مستوى املتغري التابع 

الزيادة بدرجة واحدة يف ، وهذا يعين أن B (2.119)كما بلغت قيمة درجة التأثري. % 20.30بيقدر 
تقرير حمافظ احلسابات يؤدي إىل الزيادة يف حتسن اختاذ القرارات االستثمارية لعينة الدراسة بقيمة 

أي عالقة معنوية  ومنه نتأكد من صحة  0.05، كما نالحظ أن مستوى الداللة أقل من (2.119)
 .الفرضية الفرعية الرئيسية

 

 :اتمةـــــخ
خمرجات مطلوبة يعتمد عليها  وذلك العتبارهيعد تقرير حمافظ احلسابات ذات أمهية كبرية 

يف ختفيض درجة املخاطرة اليت تصاحب قرار  مسامهته باإلضافة إىل ،املستثمرين عند اختاذ قراراهتم
اعدة اإلفصاح احملاسيب وبالتايل مس مستوى إذ يؤدي تقرير حمافظ احلسابات إىل زيادة ،االستثمار

 .املستثمرين واملقرتضني يف ترشيد خمتلف قراراهتم االستثمارية
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 :بينت الدراسة أن :نتائجلا -أوال
بني تقرير حمافظ احلسابات واختاذ  1.17هناك أثر إجيايب ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

 ؛القرارات االستثمارية يف البنوك التجارية جبيجل
وفر على خصائص التقرير النظيف دورا هاما يف ترشيد القرار االستثماري يتيلعب التقرير االجيايب الذي  -

 ؛نظرا ملا يتوفر من معلومات ذات أمهية كبرية
يعد  تقرير حمافظ احلسابات من أهم مصادر املعلومات الضرورية اليت حيتاجها املستثمرين ألجل ترشيد  -

لكون احتواءه على معلومات كيفية تعرب عن صدق وعدالة القوائم املالية حيث   قراراهتم االستثمارية نظرا
 .كلما كانت املعلومات صحيحة وواضحة كلما أدى إىل ترشيد القرار

 :من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن وضع مجلة من االقرتاحات: قتراحاتاال -ثانيا
   املعايري الدولية للمراجعة لكي يتميز هذا  قاحلسابات وااللتزام بتطبيتطوير الكفاءة املهنية حملافظ

 التقرير بأكثر مصداقية وشفافية وبالتايل تسهيل عملية اختاذ القرار االستثماري؛
  جيب أن حيتوي تقرير حمافظ احلسابات عن كل اإليضاحات واإلفصاحات املرفقة للقوائم املالية

داقية هذه القوائم املالية اليت تساهم مستخدمي هذه املعلومات وذلك بغرض أن يثبت موضوعية ومص
 يف اختاذ القرار الرشيد؛

  تأهيل العنصر البشري لكي تزيد قدرته على حتليل املعلومات احملاسبية وبالتايل ترشيد القرار
 .االستثماري،  حيث أن قلة اخلربة سيؤدي إىل بعض الغموض
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