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 الملخص:
ادلالية ببنك االستثمار السعودي بالرياض، وقد توصلت الدراسة  القرارات اختاذ يف هتدؼ ىذه الدراسة إىل بياف مدى مساعلة ادلدير ادلايل    

ح، وقد استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي إىل النموذج الذي ػلتوي القرارات ادلالية وىي قرارات االستثمار وقرارات التمويل وقرارات توزيع األربا 
(، واالستبانة كأداة جلمع ادلعلومات لعينة الدراسة، وقد Excel(، وبرنامج )SPSSالتحليلي والربنامج اإلحصائي يف العلـو االجتماعية )

ر ادلايل مبا ػلقق األىداؼ ادلرجوة. أوصت الدراسة بضرورة االستفادة بقدر اإلمكاف من التكامل الذي غلب أف يكوف بُت اإلدارة العليا وادلدي
الكفيلة اليت  ضرورة االىتماـ بالتوصيات واالقًتاحات اليت تندرج ضمن التقارير ادلالية اليت يوصي هبا ادلدير ادلايل. ضرورة العمل على إغلاد السبل

 دتكن ادلدير ادلايل على أداء عملو بدرجة أكرب من االستقاللية.
 دير ادلايل، القرارات ادلالية، بنك االستثمار السعودي بالرياض.ادل الكلمات المفتاحية:

 JEL: G21تصنيف 
Abstract: 
The study aims at indicating the contribution of the financial manager in making financial decisions in 

the Saudi Investment Bank in Riyadh. The study reached the model which contains the financial 

decisions, investment decisions, financing decisions and profit distribution decisions. The researcher 

used the descriptive analytical approach and statistical program in social sciences (SPSS) , Excel (Excel), 

and Questionnaire as a tool for collecting information for the study sample, The study recommended that 

the integration between the senior management and the financial director should be used as much as 

possible to achieve the desired objectives. Attention should be paid to the recommendations and 

proposals that fall within the financial reports recommended by the Finance Director. The need to find 

ways to enable the financial manager to perform his work more independently. 

Keywords: Financial Manager, Financial Decisions, Saudi Investment Bank, Riyadh. 

Jel Classification Codes : G21 

 

 :)توطئة( مقدمة
 لتحديدي يسعى كونو منهج يف خاصة ادلعاصر، ادلايل الفكر يف كبَت باىتماـ القرارات الختاذ كأسلوب احلديثة ادلالية اإلدارة حظيت      

 قرارات االستثمار، تقرارا أصبحت إذ ادلؤسسة، يف اإلدارة ادلالية اخلصوص وبوجو لإلدارة االسًتاتيجي التوجو تضمن اليت ادلالية القرارات أساس
 قيمة تعظيم وىو أال األساسي ىدفها لتحقيق ادلالية اإلدارة خاللو من تسعى والذي العمل االسًتاتيجي، حرفة األرباح توزيع وقرارات التمويل،
 كافة ادلؤسسة دراسة على الزام أصبح باح، وبالتايلاألر  توزيع وقرار االستثمار قرار التمويل، قرار من كل القرارات ىذه حبيث تشمل ادلؤسسة

 بشقيو ادلايل، اجملاؿ يف ادلتخذة اإلجراءات على النوعية والكمية النقلة إلحداث عندىا والوقوؼ وتوظيفها وحتليلها ومعاجلتها واجملريات ادلعطيات

                                      
 لمؤلف المرسلا 

mailto:adil.almahii@gmail.com
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 يف يتمثل الذي اآلخر والشق ادلؤسسة، حياة يف أعليتها وكذلك ادلالية، القرارات واعقد اخطر وأصعب من تعد اليت االستثمارية القرارات جانب
 اإلدارة يف القياـ بإصدار رللس دور على يرتكز والذي عائد، وأكرب تكلفة أقل بُت جتمع دتويلية مصادر على احلصوؿ التمويلية وكيفية القرارات

 ومواجهة مهامها أداء يف ادلؤسسة الستمرار ادلؤشرو  ادلوجو باعتبارىا ادلؤسسة نشاطات ادلدير ادلايل يف إدارة يلعبو الذي والدور ادلاؿ، القرار
 هبا. الظروؼ احمليطة

 كما الشركة، كوهنا تعكس قرارات اسًتاتيجية دلا ذلا من تأثَت بالغ على مستقبل الشركة تتخذىا اليت القرارات أىم من ادلالية القرارات تعد
 ادلسطرة. بلوغ األىداؼ سبيل يف األرباح( توزيع سةوسيا االستثمار وسياسة التمويل )سياسة ادلنتهجة السياسات تعكس

اختاذ القرارات ادلالية بنك االستثمار  يف مساعلة ادلدير ادلايل مدى حتاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة على السؤاؿ التايل: مامشكلة الدراسة: 
 السعودي، وؽلكن صياغتها يف األسئلة التالية:

 ادلايل؟ بادلدير ادلقصود ما -
 ادلالية؟ بالقرارات قصودادل ما -
 كيف تتم عملية اختاذ القرارات ادلالية داخل بنك االستثمار السعودي بالرياض؟   -

 أهداف الدراسة:
ادلدير  ودور ادلايل أىداؼ وخصائص وأنواع ومراحل صنع القرار التعرؼ على مفهـو ووظائف ومسؤوليات ومهاـ وصالحيات ادلدير ادلايل، وبياف

 ذه، وتقدمي توصيات تسهم يف اإلجابة على تساؤالت الدراسة ؽلكن االستفادة منها يف اجملاؿ التطبيقي.اختا يف ادلايل
 تقـو ىذه الدراسة باختبار الفرضية التالية:فرضيات الدراسة: 

 إىل عدة فرضيات فرعية:ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل واختاذ القرارات ادلالية يف بنك االستثمار السعودي. مت تقسيم الفرضية السابقة 
 أ. ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل واختاذ قرار االستثمار يف بنك االستثمار السعودي.
 ب. ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل واختاذ قرار التمويل يف بنك االستثمار السعودي.

 السعودي.ج.  ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل واختاذ قرار توزيع األرباح يف بنك االستثمار 
 :الدراسة أهمية 

 مهامها أداء يف ادلؤسسة الستمرار وادلؤشر ادلوجو تكمن أعلية الدراسة يف التعرؼ على واقع ادلدير ادلايل يف ادلؤسسة زلل الدراسة باعتبارىا
 يف اذلامة ادلوضوعات إحدى تتضمن اسةالدر  ىذه إىل أف ادلالية، باإلضافة القرارات عملية اختاذ أعليتو يف هبا. وإبراز الظروؼ احمليطة ومواجهة

 مستقبلية. لبحوث داعما يكوف قد كما ادلصريف، رلاؿ
 منهجية الدراسة:

 الوصفي واالستقرائي واالستبيان. األسلوب التحليلي-
 يشتمل رلتمع وعينة الدراسة ادلوظفُت يف بنك االستثمار السعودي. مجتمع وعينة الدراسة:-

طروحة وإثبات صحة الفرضيات اعتمدنا يف دراستنا على قسمُت األوؿ نظري يقـو على ادلنهج الوصفي يف عرض لإلجابة على اإلشكالية ادل
 ادلعلومات وحتليلها، أما القسم الثاين والذي ؼلص الدراسة ادليدانية فقد استخدمنا ادلنهج التطبيقي )دراسة احلالة(.

  حدود البحث الزمنية والمكانية:
 التالية: تغطي الدراسة احلدود

 مت إجراء الدراسة ادليدانية بنك االستثمار السعودي بالرياض.الحدود المكانية:  -
 ، وذلك من خالؿ االستبانة وادلقابلة الشخصية.2018غطت ىذه الدراسة العاـ الحدود الزمنية:  -

اإلطار  الفصل الثاني يشمل:ت السابقة. : ادلقدمة والدراساالفصل األول يشمليتكوف ىذه الدراسة من أربعة فصوؿ: هيكل الدراسة: 
 النتائج والتوصيات ادلقًتحة.  والفصل الرابع يشمل:الدراسة ادليدانية وحتليل البيانات ونتائج اختبار الفروض،  والفصل الثالث يشمل:النظري، 

 الدراسات السابقة:
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 ــ نحو الجزائرية والمتوسطة الصغيرة لنمو المؤسسات المالي للمنطق تحليلية دراسة"( بعنوان 2008الوهاب، عبد )دادن . دراسة1
  ورقلة." المالية القرارات لترشيد نموذج بناء

 وتسمح اجلزائرية وادلتوسطة الصغَتة لنمو ادلؤسسات ادلايل ادلنطق لتحليل علمية طريقة اعتماد ؽلكن كيف التالية: الصيغة يف اشكاليتها دتحورت
 لنمو ادلايل ادلنطق وتفسَت لتحليل جديدة مقاربة بناء زلاولة إىل ىدفت ادلؤسسات؟ الداخلي ذلذه النمو على تأثَتال ذات ادلالية القرارات بًتشيد

 قواعد وتالءـ مدى تطابق اختبار مع وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات من نسيج وىو لو ادلكونة الوحدات من انطالقا ادلؤسسات االقتصادية
 طريقة إغلاد إىل األطروحة ىذه يف كذلك الباحث ىدؼ الضمنية، للعالقات ومالية اقتصادية تفسَتات وإغلاد عمليال الواقع مع ادلالية النظرية
 الباحث استخدـ الداخلي، كما ظلوىا دتويل يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات بو الذي تتميز ادلايل وادلنطق السلوؾ عن بالكشف تسمح علمية
 للمؤسسات الصغَتة ادلالية القرارات لًتشيد ظلوذج بناء إىل األخَت يف ليتوصل األبعاد متعدد اإلحصائي والتحليل ،التحليل ادلايل أدوات من مزغلا

 .األرباح توزيع وقرار التمويل قرار االستثمار، قرار خصوصية اتضحت حيث وادلتوسطة،
 حالة دراسة قرارات التمويل، اتخاذ في حاسبيالم المعلومات نظام وأهمية ( بعنوان: دور2008عيادي، القادر )عبد . دراسة2

  الشلف. ماجستير، جامعة مذكرة "ECDE"بالشلف  ومشتقاته االسمنت مؤسسة
 تناوؿ حيث االقتصادية ادلؤسسة يف قرارات التمويل اختاذ يف احملاسيب ادلعلومات نظاـ مساعلة مدى إشكالية معاجلة خالذلا من الباحث حاوؿ

 ادلالية القرارات باختاذ احملاسيب النظاـ سلرجات عالقة على مركزا التمويلية اختاذ القرارات لعملية دعمو وكيفية احملاسيب ماتادلعلو  نظاـ بالدراسة
نظاـ  أنو الدراسة زلل بادلؤسسة ادلعلومات نظاـ واقع أف مفادىا نتائج إىل األخَت يف الباحث خلص .للمؤسسة ادلالية ادلثلى اذليكلة وحتديد
 شلا فيها القرار متخذي نظر يف نظاما للمعلومات دتثل ال فهي فقط قانونيا مفروضة باعتبارىا كبَتة بدرجة العامة احملاسبة على يعتمد تقليدي

 ادلالية القوائم وحتليل دراسة تتطلب القرار اختاذ عملية أف إىل الباحث كذلك توصل للمؤسسة، احلقيقية الوضعية عن تعرب ال نتائجو جعل
 .للمؤسسة ادلايل الوضع تقييم دلستخدميها يسمح مبا ادلعلومات احملاسيب نظاـ من لةاحملص

 غير مذكرة ماجستير القرارات، واتخاذ المالي األداء تقييم في المالية المعلومات دور ( بعنوان:2003خروف، بن . دراسة )جليلة3
  بومرداس. عةجام التجارية والعلوم االقتصادية والعلوم التسيير علوم منشورة،
 خالؿ من الباحثة ىدفت حيث واختاذ القرارات للمؤسسة ادلايل األداء تقييم يف ادلالية ادلعلومات مساعلة إشكالية بالدراسة الباحثة تناولت
 الختاذ ادلالئمة بادلعلومات ينادلسَت  إمداد يف ودورىا للمؤسسة ادلايل تقييم األداء يف ادلالية القوائم يف الواردة ادلعلومات أعلية إبراز إىل دراستها
 كأسلوب الختاذ ادلالية القيادة لوحة أسلوب كذلك تناولت ادلؤسسة، يف ادلالية القرارات اختاذ يف توظيفها معرفة كيفية خالؿ من وذلك القرارات
 ضرورة مع التمويل األساسية لقرارات الركيزة دتثل ادلالية القوائم أف أعلها النتائج من مجلة إىل الدراسة خالؿ من الباحثة توصلت .ادلالية القرارات

 وأف الدراسة زلل ادلؤسسة يف جدا زلدودة القرار اختاذ يف األساليب ادلستخدمة أف إىل توصلت كذلك إعدادىا يف وادلوثوقية ادلصداقية مراعاة
 .أدائها حتسن ومدى ادلالية قراراهتا ةسالم مدى لتقدير ادلنافسة ادلؤسسات أداء ومقارنتو مع أدائها بقياس تقـو ال ادلؤسسة

 ( بعنوان:Olivier Saulpic & Hervé Tanguy. دراسة )4
L’impact de la structure financière sur les décisions stratégiques: le cas du Negoce vin 

BOURGUIGNON.
 
 

 مركز معطيات من 1997 و1990 السنتُت  بُت تلفة،سل مالية وىياكل اسًتاتيجيات ذات صغَتة مؤسسة 24 على الدراسة دتت وقد
 األداء، إذا مقاييس على أساسا احلديثة" تستند ادلالية "النظرية على القرارات ادلايل اذليكل أثر أف الدراسة أظهرت وقد ادلختصة، ادليزانيات

 يف الداخلية القيادة أدوات استخداـ إشكالية طرح إىل يؤدي ما وىو تلغى، ادلنتظرة اإلغلابية فإف اآلثار متكيفة، غَت ادلقاييس ىذه كانت
 .األمواؿ مع أصحاب العالقات

 بأكثر السابقة الدراسات يف تناوذلا ادلتغَتات اليت مت سلتلف من جزء أخذ فسنحاوؿ بدراستنا يتعلق فيما أما السابقة بالدراسات يتعلق فيما ىذا
 .وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات يف ببعضهما ادلتغَتين عالقة ىذين معرفة أجل من ادلايل واذليكل ادلالية القرارات وعلا تعمق،
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 اإلطار النظري للمدير المالي وعملية اتخاذ القرارات المالية: .1
 المبحث األول: المدير المالي:.1.1

 :المالي المدير مفهوم.1.1.1
اإلدارة، وعليو يًتتب معرفة كل صادرة وواردة يف ادلؤسسة، حبيث يكوف ىو من  ادلدير ادلايل "ىو الّشخص ادلسؤوؿ مالياً يف ادلؤّسسة أماـ رللس

 بتقييم يقـولديو التربيرات يف ادليزانّيات النهائّية واحلسابات اخلتامّية يف ادلؤسسة، ووضع دراسات اجلدوى وإدارة ادلصادر ادلالّية، وىو الذي 
 القرارات اختاذ عملية يف أساسية كمدخالت ويستعملها البيانات حتليل ودراسة على ادلبنية اتالقرار  باختاذ احملاسب، ويقـو يعدىا اليت القوائم
  احملاسب. عمل عندما ينتهي يبدأ ادلايل ادلدير عمل ألف ادلالية

 :المالي المدير وظائف .2.1.1
 ادلايل الوضع ويدرس ػللل فهو وتقييم ادليزانية بتحليل دلايلا ادلدير فبقياـ للشركة ادلايل بادلركز عالقة ذات ادلايل للمدير األساسية الوظائف إف

 واختاذ وتقوؽلها والضعف للمشاكل بؤرة تعترب اليت ادلراكز أو ادلناطق عن للشركة بالبحث ادلالية العمليات وتنظيم ضبط من ذلك وؽلكنو للشركة
 إجراءات دلواجهتها. من يلـز ما

  ىي: للمدير ادلايل وظائف ثالث استخالص ؽلكن شروعللم األساسية ادلالية للقوائم بالرجوع
 جوانب دلعرفة استخدامها ؽلكن معُت حبيث ظلط أو شكل إىل ادلالية البيانات بتحويل الوظيفة ىذه ختتص المالية: البيانات وتحليل دراسة -أ

 تقدير وبالتايل للشركة اإلنتاجية الطاقة لزيادة احلاجة مدى وتقدير ادلستقبل يف عمليات التمويل وختطيط للمشروع ادلايل بادلركز والضعف القوة
 وادلركز األصوؿ بتحديد ىيكل اخلاصة األخرى الوظائف ألداء ضروري الوظيفة ذلذه اجليد األداء فاف لذلك ادلطلوب التمويل اإلضايف حجم
 .للشركة ادلايل
 األمواؿ حجم ذلك ادلايل، ويعٍت ادلركز بقائمة تظهر كما أنواعهاو  األصوؿ ىيكل ظلط ادلايل ادلدير ػلدد الشركة: أصول هيكل تحديد -ب

 أنواع من نوع كل يف لالستثمار األمثل احلجم اإلمكاف بقدر ػلدد ىيكل األصوؿ حتديد متداولة، وبعد وكأصوؿ ثابتة كأصوؿ ادلستثمرة
 ادلتداولة.  األصوؿ
 .تطويرىا أو استبداذلا يتم فنيا، ومىت متقادمة الثابتة األصوؿ تصبح ومىت استخدامها، ينبغي اليت الثابتة األصوؿ ماىي أيضا وأف ػلد

 باذليكل خاصة القرارات من نوعُت حيث يوجد ادلايل، ادلركز قائمة من األيسر باجلانب الوظيفة ىذه تتصل للشركة: المالي الهيكل تحديد-ج
 على أثر من ذلا دلا القرارات أىم من ذلك األجل، ويعترب والطويل القصَت لتمويلادلالئم ل ادلزيج بتحديد القرارات من األوؿ النوع يتصل ادلايل،
  .والسيولة العامة الرحبية

 أو األجل القصَتة للشركة، القروض منفعة أكثر أيهما حتديد حوؿ يدور حيث السابق كالقرار أيضا أعلية ذات القرارات من الثاين النوع أما
 حتليال منها البعض يتطلب وقد للضرورة، وفقا كما يقاؿ أو القرارات من معينة أنواع الظروؼ تفرض فقد معُت، وقت يف األجل طويلة

 .الطويل األجل يف منها كل على ادلًتتبة واآلثار كل بديل وتكلفة ادلتاحة، للبدائل متعمقة ودراسة مستفيضا
 المالي: المدير مسئوليات.3.1.1

 اىل ادلالية القرارات دراسة بداية مند وضرورية، تعد اساسية ادلهاـ ىذه ادلالية، للقرارات اختاذه عند ادلهاـ نم رلموعة ادلايل ادلدير عاتق على يقع
 يف:  ادلسؤوليات ىذه وتتلخص جتسيدىا يتم اف
 .العامة األىداؼ حقيقلت الالزمة اخلطط وضع عند الشركة مسئويل كبار مع النظر وجهات ويتبادؿ يتعاوف ادلايل فادلديروالتخطيط:  التنبؤ -أ

 .ذلا األمثل واالستخداـ األصوؿ ىذه على احلصوؿ بكيفية ادلتعلقة القرارات ىيالشركة:  أصول هيكل إدارة -ب
 هبا دتوؿ اليت فالطريقة واخلارجية الداخلية التمويل مصادر من مزيج أفضل حتديد خالؿ من ادلنشأة أصوؿ دتويل ىيالتمويل:  هيكل إدارة -ج

 .األمواؿ على احلصوؿ وتكلفة ادلخاطرة درجة يف التمويل تؤثر بدائل أف كما ادلنشأة قيمة على تؤثر األصوؿ
 فجميع للشركة، سلتلفة بأنشطة القياـ كفاءة من للتأكد بادلنظمة، اآلخرين ادلسئولُت مع التنسيق ادلايل ادلدير على غلبوالرقابة:  التنسيق-د

 االعتبار. بعُت أخذىا غلب مث مالية ومن انعكاسات ذلا ةبالشرك اختاذىا يتم اليت القرارات
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 المالي: المدير سلطات.4.1.1
 يلي وفيما لألمواؿ، وتدبَت ورقابة ختطيط من األساسية مبهامو تتعلق ادلايل ادلدير وصالحيات سلطات
 :والصالحيات للسلطات أكثر تفصيل
 ذلك. الضرورة دعت كلما وتعديلو للوضع ءمتهامال مدى على والتعرؼ دوريا التقديرية ادلوازنات مراقبة -
 منها. اذلدؼ لتوضيح ادلالية التقارير عليها تشتمل اليت ادلعلومات صحة من التأكد -
 منها. واالستفادة ادلالية التقارير نتائج تفهم يف اإلدارات ورؤساء العاـ ادلدير مساعدة -
 مصدر.  كل تكلفة وحتديد األجل وقصَتة األجل طويلة التمويل مصادر بُت ادلفاضلة -
  المالي: صالحيات المدير.5.1.1

 ادلؤسسة أقساـ من كل قسم تشغيل نتائج عن والصحيحة السريعة بادلعلومات اإلدارة تزويد على قادر شامل مايل نظاـ وتنفيذ تطوير  -
 عليو. والرقابة

 إليها. احلاجة عند إليها الرجوع نتضم بطريقة احملاسبية وادلستندات والسجالت الدفاتر حفظ على اإلشراؼ  -
 مصلحة لو من وكل ادلالية واحلكومية وادلؤسسات وادلساعلُت اإلدارة قبل من الستخدامها للمؤسسة اخلتامية احلسابات إعداد على اإلشراؼ  -

 بادلؤسسة. 
 :المالية القرارات .2.1
 حيث نشاطاهتا، سلتلف يف عليو ادلؤسسة تعتمد الذي ىو ادلايل القرار أف اكم ادلالية، اإلدارة يف ادلواضيع أىم إحدى ادلالية القرارات تعد

 اليت ادلؤسسة يف ادلالية القرارات بُت أولويات من ادلؤسسة يف اسًتاتيجيُت بُت كقرار والتمويل االستثمار بقراري تتعلق اليت الدراسات أصبحت
 ادلالية األسلوب إدارهتا يف شلثلة ادلؤسسة اتبعت فكلما ادلؤسسة، على مكانة والفعاؿ غالبال األثر ذلم دلا عناية خاصة، ادلالية اإلدارة توليهم
 موضع التنفيذ. ووضعو ادلايل القرار صياغة إىل وصوال بدقة األىداؼ دراسة على ادلبٍت العلمي

  المالية: القرارات مفهوم .1.2.1
بيعية ػػ مالية( حبيث هتدؼ القرارات ادلالية إىل دتويل االستثمارات مع حتقيق أعلى ىو كل قرار يوازف بُت احلصوؿ على األمواؿ وامتالؾ أصوؿ )ط

 ربح وبالتايل تعظيم قيمة ادلؤسسة.
 فًتة خالؿ للمؤسسة السوقية القيمة زيادة يًتتب عليو والذي ادلالية ادلواقف من العديد بُت من األمثل البديل بأنو: اختيار ادلايل القرار ويعرؼ

 وتعديلها وحتليلها وادلالية احملاسبية ادلعلومات عن والبحث ادلالية والتقارير القوائم ادلايل( بتحليل احمللل ادلايل )ادلدير يقـو حيث ينةمع زمنية
 ادلالية.  القرارات يف اختاذ لتساعده
 أهداف القرارات المالية: .2.2.1

دة بُت قرارات االستثمار وقرارات التمويل وتوزيع األرباح تساىم يف حتقيق أىداؼ يهدؼ القرار ادلايل إىل تعظيم قيمة ادلؤسسة فالتوليفة اجلي
 ادلؤسسة حبيث أف ىناؾ ارتباط وثيق بُت سلتلف ىذه القرارات.

 المالية:  القرارات خصائص .3.2.1
 ارات.تلك القر  على متوقف ادلؤسسة فشل أو صلاح أف إذ للمؤسسة بالنسبة مصَتية ادلالية القرارات بعض إف
 خاطئة. القرارات إذا كانت اخلطأ إصالح صعوبة إىل يؤدي شلا طويال وقتا تستغرؽ بل بسرعة، تتم ال ادلالية القرارات نتائج إف

 .ىذه القرارات اختاذ عند الشديد احلذر غلب لذا احلاالت، أغلب يف للمؤسسة ملزمة قرارات ادلالية القرارات
 المالية: القرارات صنع مرحل .4.2.1

 عن ادلعلومات ادلنظم االستقصاء أي األساسية القرارات نوعية لتحسُت االستقرائي ادلنهج أساليب تطبيق أيوالدراسات:  البحوث مرحلة -
 اجملاؿ. ىذا يف تتخذ اليت القرارات نوعية لتحسُت الرمسي التنظيم ػلتويها اليت
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 البحث فتستخدـ من ادلستخلصة البيانات على األوؿ يطبق اإلجراءات من ُتلنوع ؼلضع البيانات فتحليلالقرار:  التخاذ التحليل مرحلة -
 االفًتاضات من رلموعة وضع فيتم البحوث االستداللية ىو الثاين والنوع القرار الختاذ كأساس استخدامها قبل التحليل يف الكمية األساليب

 ادلايل. القرار يتخذ ضوئها على اليت النتائج واستخالص لفرضا صحة للتحقق من البحث ويهدؼ ادلالية للظاىرة وادلنطقية ادلعقولة
 ادلثلى والرقابة والطريقة لألداء تفصيلية وموازنات واقعية خطة وجود من البد وفاعليتو القرار سالمة من للتأكدوالرقابة:  التخطيط مرحلة -

 أكثر. السابقة ادلراحل يوضح ادلوايل مية والشكلالتنظي اخلريطة فروع من فرع لكل ادلوازنات نظاـ تطبيق ىي القرار لتشغيل
 المالية: القرارات أنواع .5.2.1

 االستثمار:  قرار -
 أما احلدوث، متتابعة كعوائد النقدية الداخلة للتدفقات ادلصاحبة التأكد عدـ وذلك الرتباطو حبالة القرارات وأخطر أىم من يعد قرار االستثمار

 والقدرات اجلامدة. والطاقات اذلامة وادلصادر واردادل استغالؿ يف فتكمن أعليتو
 ىذه ترتبط الثابتة اجلديدة، كما األصوؿ شراء عملية يف وذلك ادلشروع أماـ ادلتاحة األمواؿ وختصيص باستخداـ االستثمار قرارات وتتعلق

 ادلصانع توسيع جتهيزات، شراء قرارات من وتتكوف ،والبقاء االستمرارية لضماف إصلازىا البد من اليت للمشاريع ادلؤسسة باختيارات القرارات
 اإلنتاجي. النظاـ يف التعديل أو قرارات التغيَت اإلنتاجية،

 عائد أكرب يعطي الدي البديل االستثماري اختيار على يقـو الذي القرار يعرؼ قرارات االستثمار بأنو: ذلكأ. تعريف قرار االستثمار: 
 تنتهي مراحل بعدة ودتر االختيار عملية تسبق اليت اجلدوى من دراسات رلموعة على وادلبٍت أكثر أو قلاال على بديلُت بُت من استثماري

 االستثماري.  ادلشروع ألىداؼ وفقا معُت منهجي يف إطار للتنفيذ البديل ىذا قابلية باختيار
تثمر ونوع األصوؿ اليت يتم االستثمار فيها حبيث يًتتب يهدؼ قرار االستثمار إىل حتديد حجم األمواؿ اليت ستسب. أهداف قرار االستثمار: 

 عن ىذا القرار رلموعة من األخطار بسبب عدـ معرفة النتائج ادلستقبلية ذلذا النوع من القرارات.
  وىي: أساسية مقومات على الناجح االسًتاتيجي االستثماري القرار يقـوج. مقومات قرار االستثمار: 

 عن عددىا يقل ال أف ويستحسن البدائل من العديد اختيار غلب فإنو ضخمة ادلستثمرة األمواؿ أف مبا الستثمارية:ا الخيارات تعدد مبدأ *
 صائبا. قرارا يتخذ جتعلو مرونة القرار متخذ ليكتسب وىذا ثالثة،

 ادلؤسسة. دىل ادلوجودة ادلالية اإلمكانات مع ادلختار االستثماري ادلشروع يتوافق أف غلب أي المالئمة: مبدأ *
 االستعانة وإال ادلشروع، الكافية إلدارة واخلربة الالزمة ادلؤىالت ادلستثمر لدى تتوفر أف البد ادلشروع ينجح حىت والكفاءة: الخبرة مبدأ *

 ادلطلوبة. الشروط فيهم تتوفر ومستشارين سلتصُت على واالعتماد
 معينة أداة يف اخلسارة أف حبيث اخلطر، ختفيض إىل يؤدي ما االستثمارية اتاألدو  تنويع خالؿ من االستثمارية: المخاطر تنويع مبدأ *

 أخرى. أداة يف الربح يعوضها
 يلي:  فيما العوامل امجاؿ ؽلكناالستثمار:  قرار اتخاذ عند بالحسبان أخذها الواجب د. العوامل

 ما كافة أي للتشغيل، واعدادىا تركيب اآلالت ونفقات ثابتةال األصوؿ شراء تكاليف إليها ويضاؼوالخارجة:  الداخلة النقدية التدفقات* 
  خارجي". نقدي "تدفق ادلبدئية النفقات عن عبارة للعمل، وىي جاىزاً  يصبح وجتهيزه حىت دراستو مراحل يف ادلقًتح ادلشروع على انفاقو يتم
 حبجم وترتبط للمشروع باجلانب االستغاليل التكاليف ىذه تتعلقاالستثماري:  األصل وادارة بتشغيل المتعلقة السنوية النقدية التدفقات *

 خارجة"، وعلى نقدية "تدفقات للعمليات النقدية والنفقات األعباء أيضا يأخذ الداخلة، مث التدفقات اىم ادلبيعات وتعترب إصلازه، ادلراد ادلشروع
 ادلتداولة يف األصوؿ ادلتوقعة التغَتات شلكن ذلك كاف لماك احلسباف يف األخذ الضروري ومن االستثماري، االقتصادي لألصل العمر مدى
 .الفًتة خالؿ

 ىذه تقدير من الرغم وعلى األصل كخردة، بيع من ادلتحصلة كاألمواؿاالستثماري:  لألصل المدة نهاية في المتوقعة النقدية التدفقات* 
 .األصل دختري عدـ نفقات مع خاطئ قرار اختاذ اليت يؤدي اعلاذلا اف اال القيمة

 ختصم االستثمار على ادلًتتبة كل االعباء فاف راحبة الشركة اف فبافًتاضبالضرائب:  والممثلة الخارجة النقدية التدفقات بالحسبان األخذ * 
 .فًتة كل عن ضريبة مكاسب أو حتقق وفراً  فهي الضرييب الربح اىل الوصوؿ قبل االيرادات من
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 التمويل:  قرار -
 توضح زلددة اسًتاتيجيات إىل استخداـ األخَتة ىذه تلجأ ما ادلالية، وعادة اإلدارة تتخذىا اليت ادلالية القرارات أىم القرارات من النوع ىذه يعد

 .البعيد القريب أو ادلدى على سواء ادلؤسسة حتتاجها اليت التمويل مصادر وأنواع طبيعة
 األمواؿ الضرورية على ادلؤسسة عليها تتحصل اليت الكيفية عن يبحث الذي ارأنو: القر  على التمويل قرار يعرؼالتمويل:  قرار أ. تعريف

 االستدانة.  إىل اللجوء أو جديدة أسهم إصدار عليها غلب فهل لالستثمارات،
ثمارات حبيث تسعى قرارات التمويل إلغلاد الكيفية اليت حتصل هبا ادلؤسسة على األمواؿ الالزمة لتمويل ىذه االستب. أهداف قرار التمويل: 

 على ادلؤسسة اختيار مصدر التمويل الذي يناسبها )إصدار أسهم جديدة، االستدانة ........ إخل(، حبيث على ادلؤسسة اختاذ قرار استثماري
 يالئم إمكانياهتا التمويلية ألهنا ستقارف بُت مردودية االستثمارات ادلنفذة وتكلفة مصدر التمويل ادلختار.   

 القرارات:  من رئيسية أنواع ثالثة التمويل قرار ويغطيالتمويل: ج. أنواع قرار 
 ادلالية. والديوف ادلساعلُت طرؼ من ادلقدمة األمواؿ بُت التوزيع أي ادلايل، اذليكل . اختيار1
 األرباح على ادلساعلُت. توزيع األرباح، وبُت احتجاز استثمار إعادة بُت االختيار أي األرباح، توزيع . سياسة2
 ادلالية". االستدانة ادلساعلُت أو طرؼ من ادلقدمة "األمواؿ اخلارجي الذايت"، والتمويل "التمويل الداخلي التمويل بُت . االختيار3

 .ادلؤسسة قيمة تعظيم طريق عن ادلالكُت ثروة تعظيم إىل القرار ىذا اختاذ خالؿ من ادلؤسسة وتسعى
 التمويل:  قرار في المؤثرة د. العوامل

 مصدر. كل من الواحد الدينار تكلفة أي للتمويل، ادلختلفة ادلصادر لفة. تك1
 األمواؿ. فيو تستخدـ الذي اجملاؿ مع مالئما التمويل مصدر يكوف أف مبعٌت ادلالئمة، . عنصر2
 كاف فإذا السيولة، ىذه إدارة يف ادلتبعة وسياساهتا القرار، متخذ لدى ادلؤسسة يف النقدية السيولة . وضع3

 يف السيولة على الضغط عوامل األجل لتجنب طويل دتويل مصادر عن والبحث التكلفة عامل لتجاوز ادلؤسسة تضطر قد حرجا الوضع ىذا
 ادلستقبل.

 مصادر على قيود أو األرباح سياسات توزيع أو ادلقدمة، بالضمانات عادة تتعلق واليت ادلقًتضة ادلؤسسة على ادلقرض يفرضها اليت . القيود4
 أخرى. لدتوي
  لتكلفة األمواؿ. ادلرجح ادلتوسط من ختفض ضريبية وفورات ػلقق اخلارجي التمويل فمصادر الضريبية، . ادلزايا5
 األرباح: توزيع قرار -

 واحد، واعلاوفح األرباح، توزيع يف ادلؤسسة لسياسة قراءتُت إعطاء االستثمار، وؽلكن وقرار التمويل قرار من لكل نتيجة األرباح توزيع يأيت قرار
 اليت األرباح نسبة إىل األرباح تشَت توزيع قرارات ادلوزعة، لذلك إف األرباح مقدار عن أو استثمارىا ادلعاد األرباح مقدار عن التساؤؿ إذ ؽلكن

 داخليا. وتطورىا ظلوىا لتمويل ادلؤسسة نفس داخل استثمارىا إعادة تُقرر
 األرباح، من ادلؤسسة يف األسهم حلملة ادلدفوعة النقود رلموعة ىي ادلوزعة زيع األرباح بأنو: األرباحيعرؼ قرار تو أ. تعريف قرار توزيع األرباح: 

 سابقة. فًتة عن احملتجزة األرباح من دفعو يتم أف أو أرباح حالية، حتقق عندما ادلقسـو ىذا ويدفع
ء الذي تقـو ادلؤسسة بتوزيعو على ادلساعلُت أو تقـو بإعادة يتعلق اذلدؼ من قرار توزيع األرباح باجلز ب. أهداف قرار توزيع األرباح: 

 استثماره، وىو متعلق بالقرارين السابقُت فكلما كنا جيدين أمكن للمؤسسة حتقيق أرباح أعلى وبالتايل توزيع أكثر. 
 يف االستقرار اسًتاتيجية اعتماد أف عض الباحثُتب يرى وذلذا ادلايل ادلدير يواجهها اليت الرئيسية ادلشكالت من احتجازىا أو األرباح توزيع ويعترب

  االسًتاتيجية: هبذه إىل القياـ تؤدي األسباب من رلموعة وىناؾ مهما، حال التوزيعات يعترب
 حال دـتق أهنا خالؿ ادلؤسسة من قيمة على ادلؤثرة العوامل من األرباح توزيع سياسة تعترب إذاألرباح:  توزيع لسياسة المعلوماتي . المحتوى1

 ادلالية. األوراؽ سوؽ يف ادلستثمرين منها يعاين اليت التأكد عدـ دلشكلة
 فورية عوائد على من احلصوؿ ادلستثمرين ستمكن مستقرة أرباح توزيع سياسة فإف وبالتايلالحالية:  العوائد في المستمرين رغبة . مدى2

 رغباهتم. حسب زلددة
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 .تعتمدىا اليت للمؤسسات بالنسبة ميزة تعترب السياسة ىذه أف نوفالقا يعترب إذالقانونية:  . االعتبارات3
 :التالية العالقة خالؿ واضحة من تبدو والتمويل االستثمار وقرارات األرباح توزيع سياسة بُت االرتباط إف

 ثمارلالست ادلطلوبة األمواؿ – اخلارجية( التمويل مصادر + التشغيل عن الناجتة )النقدية = األرباح توزيعات
 )داخلية من نقدية ادلؤسسة ذلذه متاح ىو ما بُت للفرؽ زلصلة إال ىي ما ادلؤسسة، يف األرباح توزيع عملية أف لنا توضح السابقة العالقة وىذه

 االستثمار مطالب لتغطية الداخلية كافية النقدية كانت ما إذا أنو مالحظة مع وذلك االستثمار، لعمليات أموؿ من حتتاجو ما خارجية( وبُت أـ
 التوزيع.  عملية لتمويل كاجتاه اخلارجية األمواؿ على للحصوؿ أصال حاجة فال عنها، تزيد أو

 توزيع قرار اختاذ قبل التالية احملاذير اعتباره يف يضع أف ادلايل ادلدير على غلب :األرباح توزيع قرار اتخاذ قبل اعتبارها الواجب ج. المحاذير
 :هاأعل ومن عدمو من األرباح

 كافية. غَت أرباحا ادلؤسسة حققت حاؿ يف األرباح توزيع . جتنب1
  نقدية. بسيولة االحتفاظ خالؿ من ادلايل مركزىا على احملافظة ادلؤسسة . على2
 الطويل.  ادلدى يف ادلستقبلية باستثماراهتا اخلاصة ادلالية احتياجاهتا كل تعرؼ أف ادلؤسسة . على3
 الدراسة الميدانية: .2

 المبحث األول: إجراءات الدراسة: .1.2
( استمارة استبانة على أفراد رلتمع الدراسة، وبلغ 46مت اختيار عينة طبقية عشوائية، حيث قاـ الباحث بتوزيع عدد )عينة الدراسة: .1.1.2

 ( استمارة استبانة.40العدد ادلستلم منها )
 التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة: .2.1.2

 ص العينة لفرضية المدير المالي واتخاذ القرارات المالية بنك االستثمار السعودي.أواًل: خصائ
 . العمر:1

 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير العمر ألفراد عينة الدراسة:3/1/1يوضح الجدول رقم )
 النسبة التكرار الفئة

30 عاـ أقل من     21 52.5 
عاـ   31 إىل أقل من 40 من     18 45.0 
اـع   41 إىل أقل من 50 من     1 2.5 

 100% 40 المجموع
 ـ.2018ادلصدر: إعداد الباحث، من الدراسة ادليدانية، 

%(، (52.5( فرد بنسبة 21سنة فأقل( من أفراد عينة الدراسة بلغ عددىم )  (30أف الذين تبلغ أعمارىم (3/1/5)يتضح من اجلدوؿ رقم 
 (، وأف الذين تبلغ أعمارىم )من 45.0%( فرد بنسبة )18سنة( من أراد عينة الدراسة بلغ عددىم )31-40 وأف الذين تبلغ أعمارىم )من 

 (.2.5%( فرد نسبتو )1سنة( من أفراد عينة الدراسة بلغ عددىم )50-31
 

 

 

 

 
 

 30أقل من 
 سنة

52.5% 

 40إلى  30
 سنة

45.0% 

 50إلى  40
 سنة

2.5% 
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 المؤهل العلمي: . 3

 ألفراد عينة الدراسة( التكرارات والنسب المئوية لمتغير المؤهل العلمي 3/1/2يوضح الجدول رقم )
 النسبة التكرار الفئة 

 20.0 8 دبلـو وسيط
 57.5 23 بكالوريوس
 22,5 9 دبلـو عايل
 %100 40 المجموع

 ـ.2018ادلصدر: إعداد الباحث، من الدراسة ادليدانية، 
(، وأف محلة 20.0%( أفراد بنسبة )8م )إف أفراد عينة الدراسة من محلة الدبلـو الوسيط بلغ عددى (3/1/6)يتضح للباحث من اجلدوؿ رقم 

 (.22.5( بنية )9%( فرداً، وأف محلة الدبلـو العايل بلغ عددىم )(57.5( فرد بنسبة 23البكالوريوس بلغ عددىم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخصص العلمي: . 3
 لدراسة( التكرارات والنسب المئوية لمتغير التخصص العلمي ألفراد عينة ا3/1/3يوضح الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة
 22.5 9 زلاسبة

 45.0 18 إدارة أعماؿ
 25,0 10 بنوؾ
 2.5 1 قانوف
 2.5 1 دتويل
 2.5 1 تسويق

 %100 40 المجموع
 ـ.2018ادلصدر: إعداد الباحث، من الدراسة ادليدانية، 

%(، (22.5( أفراد بنسبة 9مي للمحاسبة بلغ عددىم )إف أفراد عينة الدراسة من التخصص العل (3/1/7)يتضح للباحث من اجلدوؿ رقم 
( أفراد 10(، وإف التخصص العلمي للبنوؾ بلغ عددىم )45.0%( فرد بنسبة )18وإف التخصص العلمي إلدارة األعماؿ بلغ عددىم )

 

 دبلوم وسيط
20.0% 

 بكالوريوس
57.5% 

 دبلوم عالي
22.5% 
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( 1يل بلغ عددىم )(، وإف التخصص العلمي للتمو 2.5%( فرد بنسبة )1(، وإف التخصص العلمي للقانوف بلغ عددىم )25.0%بنسبة )
 (.2.5%( فرد بنسبة )1(، وإف التخصص العلمي للتسويق بلغ عددىم )2.5%فرد بنسبة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 المستوى الوظيفي: . 4
 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير المستوى الوظيفي ألفراد عينة الدراسة3/1/4يوضح الجدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى الوظيفي 
 17.5 7 مرئيس قس

 20.0 8 مدير مايل
 25.0 10 زلاسب

 7.5 3 مراجع داخلي
 17.5 7 خدمة العمالء

 2.5 1 مدير فرع
 10.0 4 مدير مبيعات
 %100 40 المجموع

 ـ.2018: إعداد الباحث، من الدراسة ادليدانية، المصدر 
%(، ووظيفة (20.0( أفراد بنسبة 7يس قسم بلغ عددىم )إف أفراد عينة الدراسة من وظيفة رئ (3/1/8)يتضح للباحث من اجلدوؿ رقم      

(، ومن وظيفة مراجع داخلي 25.0%( أفراد بنسبة )10(، ووظيفة احملاسب بلغ عددىم )25.0%( أفراد بنسبة )10احملاسب بلغ عددىم )
، ومن وظيفة مدير فرع بلغ (17.0%( أفراد بنسبة )7(، ومن وظيفة خدمة العمالء بلغ عددىم )7.5%( أفراد بنسبة )3بلغ عددىم )

 (.10.0%( أفراد بنسبة )4(، ومن وظيفة مدير مبيعات بلغ عددىم )2.5%( فرد بنسبة )1عددىم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 محاسبة
22.5% 

 إدارة أعمال
45.0% 

 بنوك
25.0% 

 قانون
2.5% 

 تمويل
2.5% 

 تسويق
2.5% 

 

 رئيس قسم
17.5% 

 مدير مالي
20.0% 

 محاسب
25.0% 

 مراجع داخلي
7.5% 

 خدمة العمالء
17.5% 

 مدير فرع
2.5% 

 مبيعات
10.0% 
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 سنوات الخبرة: . 5
 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة3/1/5يوضح الجدول رقم )
 النسبة التكرار الخبرة

 37.5 15 نواتس 5أقل من 
 42.5 17 سنوات 6-10

 10.0 4 سنة 11-15
 10.0 4 سنة فأكثر15

 %100 40 المجموع
 ـ.2018ادلصدر: إعداد الباحث، من الدراسة ادليدانية، 

( من أفراد 37.5%( بنسبة )15سنوات بلغ عددىم )5 أف الذين تبلغ سنوات خربهتم أقل من  (3/1/9)يتضح للباحث من اجلدوؿ رقم 
( من أفراد عينة الدراسة، والذين تبلغ سنوات 42.5%( بنسبة )17سنوات( بلغ عددىم ) 10-6ينة الدراسة، والذين تبلغ سنوات خربهتم )ع

سنة فأكثر( بلغ 15( من أفراد عينة الدراسة، والذين تبلغ سنوات خربهتم )10.0%( بنسبة )4سنوات( بلغ عددىم ) 15-11خربهتم )
 (.10.0%( بنسبة )4عددىم )

 
 
 

 

 

 ـ.2018ادلصدر: إعداد الباحث، من الدراسة ادليدانية، 
%(، ووظيفة (20.0( أفراد بنسبة 7إف أفراد عينة الدراسة من وظيفة رئيس قسم بلغ عددىم ) (3/1/8)يتضح للباحث من اجلدوؿ رقم 

(، ومن وظيفة مراجع داخلي 25.0%بنسبة ) ( أفراد10(، ووظيفة احملاسب بلغ عددىم )25.0%( أفراد بنسبة )10احملاسب بلغ عددىم )
(، ومن وظيفة مدير فرع بلغ 17.0%( أفراد بنسبة )7(، ومن وظيفة خدمة العمالء بلغ عددىم )7.5%( أفراد بنسبة )3بلغ عددىم )

 (.10.0%( أفراد بنسبة )4(، ومن وظيفة مدير مبيعات بلغ عددىم )2.5%( فرد بنسبة )1عددىم )
 المستخدمة في الدراسة الميدانية: األساليب اإلحصائية

حصػائية لتحقيق أىداؼ الدراسة، وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت استخداـ العديد من األساليب اإلحصائية ادلناسػبة باسػتخداـ احلػـز اإل
 (.SPSSواليت يرمز ذلا اختصاراً بالرمز ) Statistical Package for Social Sciencesللعلـو االجتماعية 

 وبعد ذلك مت حساب ادلقاييس اإلحصائية التالية:
اة التكػرارات، والنسػب ادلئويػةل للتعػػرؼ علػى خصػائص أفػػراد عينػة الدراسػة، وحتديػد اسػػتجاباهتن جتػاه عبػارات احملػػاور الرئيسػة الػيت تتضػػمنها أد .1

 الدراسة.
توسػط اسػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة علػى كػل عبػارة "ل وذلػك للتعػرؼ علػى مWeighted Meanادلتوسط احلسايب ادلوزوف )ادلػرجح( " .2

 من عبارات احملاور، كما أنو يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسايب موزوف. 
"ل وذلك دلعرفة مدى ارتفاع، أو اطلفػاض اسػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة عػن احملػاور الرئيسػة، مػع العلػم بأنػو يفيػد Meanادلتوسط احلسايب " .3

 يب احملاور حسب أعلى متوسط حسايب.يف ترت

 

 سنوات 5أقل من 
37.5% 

 سنوات 10 - 6 
42.5% 

 سنة 15 - 11 
10.0% 

 سنة فأكثر 15
10.0% 
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ل للتعرؼ على مدى اضلػراؼ اسػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة لكػل عبػارة مػن عبػارات متغػَتات "Standard Deviation"االضلراؼ ادلعياري  .4
ابات أفػراد عينػة الدراسػة الدراسة، ولكل زلور من احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب. ويالحػظ أف االضلػراؼ ادلعيػاري يوضػح التشػتت يف اسػتج

 لكل عبارة من عبارات متغَتات الدراسة، إىل جانب احملاور الرئيسة، فكلما اقًتبت قيمتو من الصفر تركزت االستجابات، واطلفض تشتتها.
 .معامل ارتباط بَتسوف للتحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي لألداة .5
 .معامل كرونباخ ألفا للتحقق من الثبات لألداة .6

 لمبحث الثاني: تحليل بيانات الدراسة:ا. 2.2
 ػللل الباحث يف ىذا ادلبحث ادلدير ادلايل وعملية اختاذ القرارات ادلالية يف بنك االستثمار السعودي.

 فيما يلي اجلداوؿ والرسومات البيانية للتكرارات والنسب ادلئوية لعبارات فرضيات الدراسة. التحليل الوصفي لبيانات الدراسة:.1.2.2
ل (Pearson's Correlation Coefficient)لتحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي لالستبانة، مت حساب معامل ارتباط بَتسوف ل

الت للتعرؼ على درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو العبارة، وتوضح اجلداوؿ التالية معام
 حملاور مبا فيها من عبارات.االرتباط لكل زلور من ا

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول مع الدرجة الكلية للمحور( 3/1/6)الجدول رقم 
 المحور األول

 )الفرضية األولى: اإللتزام بتطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى تنفيذ توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية(
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة لمحورمعامل االرتباط با رقم العبارة

1 0.832** 4 0.698** 
2 0.714** 5 0.747** 
3 0.756** - - 

 فأقل  0.01** داؿ عند مستوى الداللة 
ل شلػا ( فأقػل0.01( أف قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبػارات مػع بُعػدىا موجبػة، ودالػة إحصػائياً عنػد مسػتوى الداللػة )3يتضح من اجلدوؿ )

   يشَت إىل صدؽ االتساؽ الداخلي بُت عبارات احملور األوؿ، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسو. 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني مع الدرجة الكلية للمحور( 3/1/7)الجدول رقم 
 المحور الثاني

 لكافي في القوائم والتقارير المالية للمصرف()الفرضية الثانية:  تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى اإلفصاح ا
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.766** 4 0.632** 
2 0.718** 5 0.702** 
3 0758** - - 

 فأقل  0.01** داؿ عند مستوى الداللة 
( فأقػلل شلػا 0.01ن العبػارات مػع بُعػدىا موجبػة، ودالػة إحصػائياً عنػد مسػتوى الداللػة )( أف قيم معامل ارتباط كل عبارة م4يتضح من اجلدوؿ )

 يشَت إىل صدؽ االتساؽ الداخلي بُت عبارات احملور الثاين، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسو. 
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث مع الدرجة الكلية للمحور( 3/1/8)الجدول رقم 

 محور الثالثال
 )الفرضية الثانية:  تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى اإلفصاح الكافي في القوائم والتقارير المالية للمصرف(

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
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 محور الثالثال
 )الفرضية الثانية:  تطبيق الحوكمة المصرفية يؤدي إلى اإلفصاح الكافي في القوائم والتقارير المالية للمصرف(

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
1 0.659** 4 0.775** 
2 0.775** 5 0.652** 
3 0.695** - - 
 فأقل 0.01ستوى الداللة ** داؿ عند م

( فأقػلل شلػا 0.01( أف قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبػارات مػع بُعػدىا موجبػة، ودالػة إحصػائياً عنػد مسػتوى الداللػة )5يتضح من اجلدوؿ )
   يشَت إىل صدؽ االتساؽ الداخلي بُت عبارات احملور الثالث، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسو. 

   راسة:أ( ثبات أداة الد
 (.Cronbach's Alpha (α)مت التأكد من ثبات أدوات الدراسة من خالؿ استخداـ معامل الثبات ألفاكرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ( )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة( 3/1/9)جدول رقم 
 ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة

 0.768 5 ذات داللة إحصائية بُت ادلدير ادلايل وقرار االستثمارالفرضية األوىل: توجد عالقة 
 0.752 5 الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلدير ادلايل وقرار التمويل

 0.812 5 الفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلدير ادلايل وقرار توزيع األرباح 
 0.823 15 الثبات العام

(، وىػذا يػدؿ علػى أف االسػتبانة تتمتػع بدرجػة ثبػات مرتفعػة ؽلكػن 0.823( أف معامل الثبػات العػاـ عػاؿي حيػث بلػغ )6يتضح من اجلدوؿ رقم )
 االعتماد عليها يف التطبيق ادليداين للدراسة.

 اختبار فرضيات الدراسة: .3.2
 :ئية بين المدير المالي وقرار االستثمارختبار الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصا.1.3.2

ية، للتعػػرؼ علػػى العالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت ادلػػدير ادلػػايل وقػػرار االسػػتثمار ، مت حسػػاب التكػػرارات، والنسػػب ادلئويػػة، وادلتوسػػطات احلسػػاب
إحصػػػائية بػػػُت ادلػػػدير ادلػػػايل وقػػػرار االسػػػتثمار ، واالضلرافػػػات ادلعياريػػػة، والرتػػػب السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة علػػػى عبػػػارات العالقػػػة ذات داللػػػة 

 وجاءت النتائج كما يلي:
استجابات أفراد عينة الدراسة حول العالقة ذات داللة إحصائية بين المدير المالي وقرار االسـتثمار مرتبـة تنازليـاً ( 3/1/10)جدول رقم 

 حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 حسابيال
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 ال أوافق محايد أوافق النسبة %

4 

يسػػػػػػػػػػػػػػند للمػػػػػػػػػػػػػػػدير ادلػػػػػػػػػػػػػػػايل 
عمليػػػػػػػػػػة إعػػػػػػػػػػداد التنبػػػػػػػػػػؤات 
ادلاليػػػػػػػػة لتقػػػػػػػػومي ادلشػػػػػػػػوعات 

 االستثمارية.

 1 17 22 ؾ

2.53 0.554 1 
% 

55.0 42.5 2.5 

3 

يسػػػػػػػػػػػتخدـ ادلػػػػػػػػػػػدير ادلػػػػػػػػػػػايل 
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ 
الكميػػػػػػػػة يف عمليػػػػػػػػة تقيػػػػػػػػيم 

ائل ادلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعات بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 3 14 23 ؾ

2.50 0.641 2 
% 

57.5 35.0 7.5 
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 العبارات م
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 حسابيال
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 ال أوافق محايد أوافق النسبة %

 االستثمارية

5 

يعهػػػػػػػػػػػػػػػد للمػػػػػػػػػػػػػػػدير ادلػػػػػػػػػػػػػػػايل 
عمليػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػوفَت البيانػػػػػػػػػػػات 
وادلعلومػػػػػات ادلاليػػػػػة الالزمػػػػػة 

 الختاذ قرار االستثمار

 4 17 19 ؾ

2.38 0.667 3 
% 

47.5 42.5 10.0 

2 

يػػػػػػػػػػػػػػػتم دراسػػػػػػػػػػػػػػػة ادلخػػػػػػػػػػػػػػػاطر 
احملتملػػػػػػػػػػة والعائػػػػػػػػػػد ادلتوقػػػػػػػػػػع 

السػػػػػػػػػػػػتثمار بنػػػػػػػػػػػػاًء علػػػػػػػػػػػػى ل
نتػػػػػػػػػائج وتوصػػػػػػػػػيات ادلػػػػػػػػػدير 

 ادلايل

 7 12 21 ؾ

2.35 0.770 4 
% 

52.5 30.0 17.5 

1 

يشػػػػػػػػػارؾ ادلػػػػػػػػػػدير ادلػػػػػػػػػػايل يف 
إعػػػػػػػػػداد ودراسػػػػػػػػػة اجلػػػػػػػػػدوى 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػادية للمشػػػػػػػػػػػػػػػػاريع 

 االستثمارية.

 8 13 19 ؾ

2.28 0.784 5 
% 

47.5 32.5 20.0 

 0.646 2.41 المتوسط العام

مػػن  2.41( أف أفػػراد عينػة الدراسػػة موافقػػوف علػى العالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػُت ادلػػدير ادلػػايل وقػرار االسػػتثمار مبتوسػػط )7دوؿ )يتضػح يف اجلػػ
(، وىػي الفئػة الػيت تشػَت إىل خيػار أوافػق علػى أداة 3.00إىل  2.35(، وىو متوسػط يقػع يف الفئػة الثالثػة مػن فئػات ادلقيػاس الثالثػي )مػن 3.00

 الدراسة.
( أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف علػػى أربعػػة مػػن مالمػػح العالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت ادلػػدير ادلػػايل وقػػرار 7ضػػح مػػن النتػػائج يف اجلػػدوؿ )ويت

 ( اليت مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ، كالتايل:2،  5،  3،  4االستثمار تتمثل يف العبارات رقم )
" بادلرتبػة األوىل مػن يسند للمدير المالي عملية إعداد التنبـؤات الماليـة لتقـويم المشـروعات االسـتثمارية. ( وىػي:"4ارة رقم )جاءت العب .1

 (.3من  2.53حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط )
"  م بـدائل المشـروعات االسـتثماريةيسـتخدم المـدير المـالي األسـاليب والطـرق الكميـة فـي عمليـة تقيـي ( وىػي:"3جاءت العبارة رقم ) .2

 (.3من  2.50بادلرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط )
" بادلرتبػة  يعهد للمدير المالي عملية تـوفير البيانـات والمعلومـات الماليـة الالزمـة التخـاذ قـرار االسـتثمار ( وىي:"5جاءت العبارة رقم ) .3

 (.3من  2.38أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط ) الثالثة من حيث موافقة
" :" يـتم دراسـة المخـاطر المحتملـة والعائـد المتوقـع لالسـتثمار بنـاًء علـى نتـائا وتوصـيات المـدير المـالي ( وىي2جاءت العبارة رقم ) .4

 (.3من  2.35بادلرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط )
( أف أفراد عينة الدراسة زلايدوف حػوؿ واحػدة مػن مالمػح العالقػة ذات داللػة إحصػائية بػُت ادلػدير ادلػايل وقػرار 14ئج يف اجلدوؿ )ويتضح من النتا

. " مبتوسػط يشارك المدير المالي في إعداد ودراسة الجـدوى االقتصـادية للمشـاريع االسـتثمارية( وىي:" 1االستثمار تتمثل يف العبارة رقم )
 (.3من  2.28)

يعتمػػد  يتضػح مػن خػالؿ النتػائج ادلوضػحة أعػاله أف ىنػاؾ عالقػة بػُت ادلػدير ادلػايل وقػرار االسػتثمار وتفسػر ىػذه النتيجػة بػأف اختػاذ قػرار االسػتثمار
 على القدرات واخلربات للمدير ادلايل ولذلك صلد أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار االستثمار.

 ل الفرض الذي ينص على أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار االستثمار.وعليو بناء على ىذه النتيجة نقب
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 اختبار الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المدير المالي وقرار التمويل:.2.3.2
سػػػب ادلئويػػػة، وادلتوسػػػطات احلسػػػابية، للتعػػػرؼ علػػػى العالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػُت ادلػػػدير ادلػػػايل وقػػػرار التمويػػػل ، مت حسػػػاب التكػػػرارات، والن

يػل ، وجػاءت واالضلرافات ادلعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة علػى عبػارات العالقػة ذات داللػة إحصػائية بػُت ادلػدير ادلػايل وقػرار التمو 
 النتائج كما يلي:

صـائية بـين المـدير المـالي وقـرار التمويـل مرتبـة تنازليـاً استجابات أفراد عينة الدراسة حـول العالقـة ذات داللـة إح( 3/1/11)جدول رقم 
 حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 ال أوافق محايد أوافق النسبة %

2 
يػػػػػػػػػػػػػػػتم حتديػػػػػػػػػػػػػػػػد مصػػػػػػػػػػػػػػػػادر 
التمويػػػػػػػػػػػػػل انطالقػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػن 

 تقرير ادلدير ادلايل

 2 12 26 ؾ
2.60 0.591 1 

% 65.0 30.0 5.0 

1 

يسػػػػػػػػػاىم ادلػػػػػػػػػدير ادلػػػػػػػػػايل يف 
إجػػػػػػػػراء التحليػػػػػػػػل والتقيػػػػػػػػيم 
والدراسػػػػػػػػػػة ادلاليػػػػػػػػػػة ألجػػػػػػػػػػل 

 اختاذ قرارات التمويل

 2 14 24 ؾ

2.55 0.597 2 
% 

60.0 35.0 5.0 

3 

يػػػػتم استشػػػػارة ادلػػػػدير ادلػػػػايل 
يف التنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلفالس 
وسلػػػػػػػػػػػػػػاطر التعثػػػػػػػػػػػػػػر ادلػػػػػػػػػػػػػػايل 

 بشكل دائم

 4 13 23 ؾ

2.47 0.679 3 
% 

57.5 32.5 10.0 

5 

بنػػػػػػػػاًء علػػػػػػػػى تقريػػػػػػػػر ادلػػػػػػػػدير 
ادلػػػػػػػػػػػػػػػايل يػػػػػػػػػػػػػػػتم االختيػػػػػػػػػػػػػػػػار 
وادلفاضػػػػػػػػػػلة بػػػػػػػػػػُت التمويػػػػػػػػػػل 

 طويل وقصَت األجل

 6 14 20 ؾ

2.35 0.736 4 
% 

50.0 35.0 15.0 

4 

يػػػػػػػدافع ادلػػػػػػػدير ادلػػػػػػػايل عػػػػػػػن 
أفكػػػػػػػػػػػػاره التمويليػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػيت 
يقًتحهػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػػػذين 

 يعارضوهنا

 6 16 18 ؾ

2.30 0.723 5 
% 

45.0 40.0 15.0 

 0.628 2.46 المتوسط العام

مػػن  2.46( أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف علػػى العالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت ادلػػدير ادلػػايل وقػػرار التمويػػل مبتوسػػط )8يتضػػح يف اجلػػدوؿ )
(، وىػي الفئػة الػيت تشػَت إىل خيػار أوافػق علػى أداة 3.00إىل  2.35(، وىو متوسػط يقػع يف الفئػة الثالثػة مػن فئػات ادلقيػاس الثالثػي )مػن 3.00

 الدراسة.
( أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف علػػى أربعػػة مػػن مالمػػح العالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت ادلػػدير ادلػػايل وقػػرار 8ويتضػػح مػػن النتػػائج يف اجلػػدوؿ )
 يبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ، كالتايل:( اليت مت ترت5،  3،  1،  2التمويل تتمثل يف العبارات رقم )

" بادلرتبػة األوىل مػن حيػث موافقػة أفػراد عينػة  يتم تحديد مصادر التمويل انطالقـاً مـن تقريـر المـدير المـالي ( وىي:"2جاءت العبارة رقم ) .1
 (.3من  2.60الدراسة عليها مبتوسط )

"  مــدير المــالي فــي إجــراء التحليــل والتقيــيم والدراســة الماليــة ألجــل اتخــاذ قــرارات التمويــليســاهم ال ( وىػػي:"1جػػاءت العبػػارة رقػػم ) .2
 (.3من  2.55بادلرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط )
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" بادلرتبػة الثالثػة مػن دائـم  :" يتم استشارة المدير المالي في التنبـؤ بـاإلفالس ومخـاطر التعثـر المـالي بشـكل( وىي3جاءت العبارة رقم ) .3
 (.3من  2.47حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط )

" بادلرتبػة الرابعػة  بناًء على تقرير المدير المالي يتم االختيار والمفاضلة بين التمويل طويل وقصـير األجـل ( وىي:"5جاءت العبارة رقم ) .4
 (.3من  2.35ط )من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوس

( أف أفػراد عينػػة الدراسػة زلايػدوف حػػوؿ واحػدة مػػن مالمػح العالقػة ذات داللػػة إحصػائية بػُت ادلػػدير ادلػايل وقػػرار 8ويتضػح مػن النتػػائج يف اجلػدوؿ )
 2.30" مبتوسػط ) ايدافع المدير المالي عـن أفكـارا التمويليـة التـي يقترحهـا أمـام الـذين يعارضـونه ( وىي:"4التمويل تتمثل يف العبارة رقم )

 (.3من 
تتوقػػف يتضػح مػن خػػالؿ النتػائج ادلوضػػحة أعػاله أف ىنػػاؾ عالقػة بػػُت ادلػدير ادلػػايل وقػرار التمويػػل وتفسػر ىػػذه النتيجػة بػػأف فعاليػة قػػرارات التمويػل 

 دلدير ادلايل وقرار التمويل.على كفاءة قرارات ادلدير ادلايل يعتمد على القدرات واخلربات للمدير ادلايل ولذلك صلد أف ىناؾ عالقة بُت ا
 وعليو بناء على ىذه النتيجة نقبل الفرض الذي ينص على أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار التمويل.

 اختبار الفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المدير المالي وقرار توزيع األرباح :.3.3.2 
حصػائية بػػُت ادلػدير ادلػايل وقػرار توزيػع األربػاح ، مت حسػػاب التكػرارات، والنسػب ادلئويػة، وادلتوسػطات احلسػػابية، للتعػرؼ علػى العالقػة ذات داللػة إ

األربػػاح ،  واالضلرافػػات ادلعياريػػة، والرتػػب السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة علػػى عبػػارات العالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت ادلػػدير ادلػػايل وقػػرار توزيػػع
 يلي: وجاءت النتائج كما

استجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول العالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين المـدير المـالي وقـرار توزيـع األربـاح مرتبـة ( 3/1/12)جدول رقم 
 تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 الرتبة المعياري

 أوافق ال محايد أوافق النسبة %

4 
يسػػػػاىم تقريػػػػر ادلػػػػدير ادلػػػػايل 
علػػػػػػػػػػػػى سياسػػػػػػػػػػػػات توزيػػػػػػػػػػػػع 

 األرباح بشكلي مقبوؿ

 1 17 22 ؾ
2.53 0.554 1 

% 55.0 42.5 2.5 

5 
يػػػػػػػؤثر تقريػػػػػػػر ادلػػػػػػػدير ادلػػػػػػػايل 
علػػػػػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػػػػػعار أسػػػػػػػػػػػػػػػػهم 

 ادلؤسسة بشكلي كاؼي 

 2 15 23 ؾ
2.52 0.599 2 

% 57.5 37.5 5.0 

3 
يػػػػػػػؤثر تقريػػػػػػػر ادلػػػػػػػدير ادلػػػػػػػايل 
علػػػػػػػػػػػػػػى قيمػػػػػػػػػػػػػػػة ادلؤسسػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بشكلي كاؼي 

 2 15 23 ؾ
2.52 0.599 3 

% 57.5 37.5 5.0 

1 

يػػػػػػػؤثر تقريػػػػػػػر ادلػػػػػػػدير ادلػػػػػػػايل 
يف علػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػرارات رللػػػػػػػػػػس 
اإلدارة البنػػػػػػػػك يف التعامػػػػػػػػل 

 مع األرباح عند توزيعها

 3 16 21 ؾ

2.45 0.639 4 
% 

52.5 40.0 7.5 

2 
تأخػػػػػػػػذ إدارة البنػػػػػػػػك بػػػػػػػػرأي 

اختػػػػػػػػاذ ادلػػػػػػػػدير ادلػػػػػػػػايل عنػػػػػػػػد 
 قرار توزيع األرباح

 2 19 19 ؾ
2.43 0.594 5 

% 47.5 47.5 5.0 

 0.575 2.49 المتوسط العام
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مػن  2.49( أف أفراد عينة الدراسة موافقوف على العالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلدير ادلايل وقػرار توزيػع األربػاح مبتوسػط )9يتضح يف اجلدوؿ )
(، وىػي الفئػة الػيت تشػَت إىل خيػار أوافػق علػى أداة 3.00إىل  2.35فئػة الثالثػة مػن فئػات ادلقيػاس الثالثػي )مػن (، وىو متوسػط يقػع يف ال3.00

 الدراسة.
( أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف علػػى حسػػة مػػن مالمػػح العالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت ادلػػدير ادلػػايل وقػػرار 9ويتضػػح مػػن النتػػائج يف اجلػػدوؿ )

 ( اليت مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ، كالتايل:2،  1،  3،  5،  4ل يف العبارات رقم )توزيع األرباح تتمث
" بادلرتبػة األوىل مػن حيػث موافقػة  يساهم تقرير المدير المالي على سياسات توزيع األرباح بشكٍل مقبـول ( وىػي:"4جاءت العبارة رقم ) .1

 (.3من  2.53مبتوسط ) أفراد عينة الدراسة عليها
" بادلرتبة الثانية مػن حيػث موافقػة أفػراد  يؤثر تقرير المدير المالي على أسعار أسهم المؤسسة بشكٍل كافٍ  ( وىي:"5جاءت العبارة رقم ) .2

 (.3من  2.52عينة الدراسة عليها مبتوسط )
" بادلرتبػة الثالثػة مػن حيػث موافقػة أفػراد عينػة  كٍل كـافٍ يؤثر تقريـر المـدير المـالي علـى قيمـة المؤسسـة بشـ ( وىي:"3جاءت العبارة رقم ) .3

 (.3من  2.52الدراسة عليها مبتوسط )
"  يؤثر تقرير المدير المالي في على قرارات مجلس اإلدارة البنك فـي التعامـل مـع األربـاح عنـد توزيعهـا ( وىػي:"1جاءت العبارة رقم ) .4

 (.3من  2.45ة عليها مبتوسط )بادلرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراس
" بادلرتبػة اخلامسػة مػن حيػث موافقػة  :" تأخذ إدارة البنك برأي المدير المالي عند اتخاذ قـرار توزيـع األربـاح( وىي2جاءت العبارة رقم ) .5

 (.3من  2.43أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط )
ر ادلايل وقرار توزيع األرباح وتفسر ىذه النتيجة بأف توزيػع األربػاح ػلتػاج لقػرارات يتضح من خالؿ النتائج ادلوضحة أعاله أف ىناؾ عالقة بُت ادلدي

 ودعم ادلدير ادلايل ولذلك صلد أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار توزيع األرباح.
 األرباح.وعليو بناء على ىذه النتيجة نقبل الفرض الذي ينص على أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار توزيع 

 النتائا والتوصيات .3
 توصلت الدراسة إلى عدٍد من النتائا، ومن أبرزها: النتائا: .1.3

 أواًل: الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المدير المالي وقرار االستثمار
 ر االستثمار.أفراد عينة الدراسة موافقوف على العالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلدير ادلايل وقرا

 أفراد عينة الدراسة موافقوف على أربعة من مالمح العالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلدير ادلايل وقرار االستثمار تتمثل يف:
 يسند للمدير المالي عملية إعداد التنبؤات المالية لتقويم المشروعات االستثمارية. .1
 لية تقييم بدائل المشروعات االستثمارية.يستخدم المدير المالي األساليب والطرق الكمية في عم .2
 يعهد للمدير المالي عملية توفير البيانات والمعلومات المالية الالزمة التخاذ قرار االستثمار. .3
 يتم دراسة المخاطر المحتملة والعائد المتوقع لالستثمار بناًء على نتائا وتوصيات المدير المالي.  .4

يشــارك المــدير دة مػػن مالمػػح العالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت ادلػػدير ادلػػايل وقػػرار االسػػتثمار تتمثػػل يف: "أفػػراد عينػػة الدراسػػة زلايػػدوف حػػوؿ واحػػ
 ".المالي في إعداد ودراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية

تيجػة بػأف اختػاذ قػرار االسػتثمار يعتمػػد يتضػح مػن خػالؿ النتػائج ادلوضػحة أعػاله أف ىنػاؾ عالقػة بػُت ادلػدير ادلػايل وقػرار االسػتثمار وتفسػر ىػذه الن
 على القدرات واخلربات للمدير ادلايل ولذلك صلد أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار االستثمار.

 وعليو بناء على ىذه النتيجة نقبل الفرض الذي ينص على أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار االستثمار.
 وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المدير المالي وقرار التمويل:ثانياً: الفرضية الثانية: ت

 أفراد عينة الدراسة موافقوف على العالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلدير ادلايل وقرار التمويل.
 تمثل يف:أفراد عينة الدراسة موافقوف على أربعة من مالمح العالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلدير ادلايل وقرار التمويل ت

 يتم تحديد مصادر التمويل انطالقاً من تقرير المدير المالي. .1
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 يساهم المدير المالي في إجراء التحليل والتقييم والدراسة المالية ألجل اتخاذ قرارات التمويل. .2
 يتم استشارة المدير المالي في التنبؤ باإلفالس ومخاطر التعثر المالي بشكل دائم. .3
 المالي يتم االختيار والمفاضلة بين التمويل طويل وقصير األجل.بناًء على تقرير المدير  .4

يـدافع المـدير المـالي أفراد عينة الدراسة زلايدوف حوؿ واحدة من مالمح العالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلدير ادلايل وقرار التمويل تتمثل يف: "
 ".عن أفكارا التمويلية التي يقترحها أمام الذين يعارضونها

 مػن خػػالؿ النتػائج ادلوضػػحة أعػاله أف ىنػػاؾ عالقػة بػػُت ادلػدير ادلػػايل وقػرار التمويػػل وتفسػر ىػػذه النتيجػة بػػأف فعاليػة قػػرارات التمويػل تتوقػػفيتضػح 
 يل.على كفاءة قرارات ادلدير ادلايل يعتمد على القدرات واخلربات للمدير ادلايل ولذلك صلد أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار التمو 

 عليو بناء على ىذه النتيجة نقبل الفرض الذي ينص على أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار التمويل.و 
 ثالثاً: الفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المدير المالي وقرار توزيع األرباح:

 ر ادلايل وقرار توزيع األرباح.أفراد عينة الدراسة موافقوف على العالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلدي
 أفراد عينة الدراسة موافقوف على حسة من مالمح العالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلدير ادلايل وقرار توزيع األرباح تتمثل يف:

 يساىم تقرير ادلدير ادلايل على سياسات توزيع األرباح بشكلي مقبوؿ. .1
.يؤثر تقرير ادلدير ادلايل على أسعار أسهم ادل .2  ؤسسة بشكلي كاؼي
 يؤثر تقرير ادلدير ادلايل على قيمة ادلؤسسة بشكلي كاؼي . .3
 يؤثر تقرير ادلدير ادلايل يف على قرارات رللس اإلدارة البنك يف التعامل مع األرباح عند توزيعها. .4
 تأخذ إدارة البنك برأي ادلدير ادلايل عند اختاذ قرار توزيع األرباح. .5

ضحة أعاله أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار توزيع األرباح وتفسر ىذه النتيجة بأف توزيػع األربػاح ػلتػاج لقػرارات يتضح من خالؿ النتائج ادلو 
 ودعم ادلدير ادلايل ولذلك صلد أف ىناؾ عالقة بُت ادلدير ادلايل وقرار توزيع األرباح.

 قة بُت ادلدير ادلايل وقرار توزيع األرباح.وعليو بناء على ىذه النتيجة نقبل الفرض الذي ينص على أف ىناؾ عال
 التوصيات:.2.3

 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها، فإف الباحث يوصي مبا يلي: 
 .االىتماـ بدعم ادلدير ادلايل يف ادلنشآت 
 .العمل على معرفة العوامل اليت حتد من فعالية ادلدير ادلايل يف ادلنشآت ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا 
 ئة البيئة ادلناسبة اليت تدعم دور ادلدير ادلايل يف ادلنشآت.هتي 
 .إجراء تقومي دوري ومستمر لواقع دور ادلدير ادلايل يف ادلنشآت 
 .االىتماـ بسن اللوائح والنظم والقوانُت اليت تدعم دور ادلدير ادلايل يف ادلنشآت 
 قياـ بدوره.توفَت فرص التدريب اليت تعزز من كفاءة وقدرة ادلدير ادلايل لل 
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