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 املستخلص

ترشيد قرارات و لمراجعة إلاستراتيجية والرقابة والتقويم إلاستراتيجي كبعدين ل فحص إختيار البدائل إلاستراتيجية،دراسة أثر العالقة بين  اليالدراسة  تهدف
أستخدمت الدراسة إستمارة إلاستبانة لجمع البيانات امليدانية من العاملين في املصارف السودانية والذين لهم عالقة بموضوع  لمصارف السودانية.إلاستثمار ل

صارف يد قرارات إلاستثمار باملصحة الفرضيات أن استحدام املراجعة إلاستراتيجية بأبعادها ساهمت  في ترش تثبتأالدراسة. توصلت الدراسة إلي أن النتائج 

 السودانية.

 .ترشيد قرارات الاستثمار، املراجعة الاستراتيجية :يةحتااملفالكلمات 

 

 الاطار املنهجي للدراسة
 املقدمة

ارجية ة الداخلية أو الخئيلسريعة في املؤسسات سواء في البنسبة للتغيرات ا

للمؤسسة،  تتطلب مسيرين من نوع خاص قادرين على توفير نظرة مستقبلية 

للمؤسسة ومساعدتها على تتبع التغيرات التى تحدث على مستوى كل من 

يين ستراتجالبيئة الداخلية و الخارجية ومواجهتها، وذلك بقيام املديرين إلا 

 بمراجعة و تقييم إلاستراتجيات و الرقابة على تنفيذها وبصفة مستمرة.
ً
 دوريا

 كبير علي مدي سالمةإن نجاح املشروع إلاستثماري يت
ً
لقرارات ا وقف إلي حدا

مل ستراتيجية تعملراجعة ا. في بدء حياة املشروع  التي أتخذت إلاستثمارية 

 يم باملصارف.علي اتخاذ القرار الاستثماري السل

 مشكلة الدراسة
ة تكتنفها العديد من التحديات والصعوبات إلاستثماري اتعملية إتخاذ القرار 

لترشيدها،خاصة املعلومات املتعلقة ر املعلومات الكافية منها عدم توف
ي املؤسسة عل باالستراتيجيات بصورة عامة، ومراجعة وفحص استراتيجية

 :التساؤالت آلاتيةومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة في ص، وجه الخصو 

ؤثر فحص إختيار البدائل إلاستراتيجية كأحد أبعاد املراجعة يهل  -

 يجية علي ترشيد قرارات إلاستثمارإلاسترات
إلاستراتيجي كأحد أبعاد املراجعة علي ترشيد  هل تؤثر الرقابة والتقويم -

 قرارات إلاستثمار؟ 

 أهمية الدراسة
تفيد هذه الدراسة املصارف وخاصة املستثمرين  باملصارف من خالل توفر 

تعتبر  كماعملية إتخاذ القرار إلاستثماري، املعلومات الالزمة التي تساعد في 

مهمة إلدارة املصارف في إختيار املراجعين الذين يقومون بعملية مراجعة 
 ميين فييدالخطط إلاستراتيجية للمصرف، كما تفتح آفاق أخري لألكا

 إشتقاق بحوث وفرضيات جديدة.

 أهداف الدراسة
 عالقة بين املراجعة إلاستراتيجيةأثر ال دراسةهدف الدراسة في  يتمثل

والتقويم  والرقابة ،ةفحص إختيار البدائل إلاستراتيجيبأبعادها واملتمثلة في 

 مع إجراء دراسة ميدانية إلختبار أثر  -وترشيد قرارات إلاستثمار  ،إلاستراتيجي

هذه العالقات بأخذ عينة من العاملين باملصارف السودانية والذين لهم 
 عالقة بموضوع الدراسة، بإستخدام إستمارة إلاستبانة.

 فرضيات الدراسة

 تتمثل فرضيات الدراسة باآلتي: 
د أبعاد كأحيوجد أثر بين إختيار البدائل إلاستراتيجية   الفرضية ألاولي :

 .املراجعة إلاستراتيجية  علي ترشيد القرارات إلاستثمار

يوجد أثر بين الرقابة والتقويم  إلاستراتيجي كأحد أبعاد  الفرضية الثانية :

 .املراجعة و ترشيد قرارات إلاستثمار

 حدود الدراسة
يار فحص إختتصر الدراسة علي بعدين فقط للمراجعة الاستراتيجية هما قت

والرقابة والتقويم إلاستراتيجي؛ وعالقتهما بترشيد  إلاستراتيجية، البدائل

 م.2112القرارات الاستثمارية للمصارف السودانية خالل العام 
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 الدراسات السابقة
هنالك عدد من الدراسات السابقة التي تطرقت الي موضوع املراجعة 

ات الدراس الاستراتيجية، وكذلك القرارات الاستثمارية بصورة عامة، من هذه

أن املراجعة ى توصلت الدراسة إل Thanapon Wimoonard, (2016)  راسةد

إلاستراتيجية تساعد على إضافة قيمة إلى املراجعة الداخلية وتساعد على 
 طيب،الدراسة  باالضافة الى .التأثيرإلايجابي على كفاءة التدقيق الداخلي

الاستراتيجية لغرض إلاستخدام إستهدفت التعرف باملراجعة التي  م(0252)

لت إلى توصو ، داء الشركات الصناعية في السودانوإلاستفادة منها في تقويم أ
راجعة ر امليلتزام الشركة بمعايستراتيجي وتأكيد درجة اأن تقرير املراجع الا 

 تساعد علي تحقيق الاهداف طويلة ألاجل باملصارف.

املصرية تحرص علي القيام أن البنوك  م(0251) ،أيمنوبّينت دراسة 

باملراجعة الاستراتيجية بأبعادها ومتغيراتها املختلفة حتي تتمكن من القيام 
كما يقوم البنك علي بناء نظام استراتيجي  ،ر الاستراتيجي للبنوكيبالتغي

 يساعد علي القيام باملراجعة الاستراتيجية.

 تواجهمشكلة أن إلادارات املصرفية قد  علي (م0252)، ادم وركزت دراسة

صعوبات في إتخاذ القرارات السليمة, إما نتيجية عدم املقدرة علي فهم 
 املوازنوتحليل البيانات السليمة لترشيد القرارات إلاستثما

ً
ات رية تحديدا

تحديد مدي إستخدام إستهدفت التي  (0222عصام, ) دراسة و الرسمالية.

ية في إلاستثمار  رشيد القراراتحاسيية في عملية تلومات املاملستثمر للمع
 توصلت الي أن املستثمرين في سوق فلسطينو سوق فلسطين لالوراق املالية, 

لالوراق املالية يدركون أهمية املعلومات املحاسيية لترشيد قراراتهم 

إلاستثمارية بالرغم من أن املعلومات املنشورة في القوائم املالية تعتبر غير 

 .ات الاستثماريةكافية لترشيد القرار 

ان الدراسات السابقة تناولت املراجعة يتضح للباحثان مما سبق 
تحسن عمل املراجعة الداخلية والتدقيق الداخلي، الاستراتيجية من حيث 

كما ان بعضها ركز علي وتقويم ألاداء، وتحقيق ألاهداف طويلة آلاجل، 

علومات املحاسيية املتوفرة غير كافية القرارات الاستثمارية من حيث ان امل
لترشيدها؛ لذلك فإن هذه الدراسة تبحث في تحديد العالقة بين املراجعة 

 الاسترتيجية وترشيد القرارات الاستثمارية للمصارف السودانية.

  الاطار النظري 

 :
ً
 املراجعة إلاستراتيجيةأوال

ة الداخلي يكتسب التدقيق إلاستراتيجي أهمية بالغة بسيب التغيرات

والخارجية فهي ليست ثابته على املدى البعيد, ومن ثم فأنها ستؤثر في نقاط 

ر سيشمل التوقيت يالقوة والضعف وعلى الفرص واملخاطر, وأن هذا التغي
وإلاسلوب أو الطريقة التي يجري بها،وأن التدقيق إلاستراتيجي يعتبر  تكنيكا 

Technique  يغطى الجوانب الرئيسة 
ً
 لإلدارة إلاستراتيجية وبعضها فيمترابطا

إطار عمل مساند لعملية صنع القرار إلاستراتيجي، وبعد هذا املستوى املتقدم 
أداة تساعد علي تحليل املكثف,  ومراجعة  Strategic Auditمن التدقيق 

شاملة معنية بالتحقق من أستمرارية حيازة املنظمة للمواد الحيوية 

من خالل  Core Competences فايات الجوهريةوالقرارات املميزةالسيما الك

وتقييم  نقاط القوة و الضعف  Value Chain Analysisتحليل سلسلة القيمة 
 .م(0252)الجنابي,  وإستثمار الفرص وتجنب املخاطر بهدف تحسين ألاعمال

بأنها تقييم شامل لكافة العوامل التي تؤثر  إلاستراتيجية راجعةملا عرفت

عرفت بأنها و  م(0222 ،)سيدبشكل ملموس علي نمو املنظمة اقتصاديا
،بما ف ذلك ارجية والداخلية الخاصة باملنظمةفحص ودراسة العوامل الخ

 ، ثم تقييم ورقابة مدى نجاحهاختيار البديل ألامثل وتنفيذهخطوات 

 .م(0221)يوسف, 

 ، بناء علىقييم القدرات والخطط طويلة ألاجلبأنها عملية تأيضا عرفت 
ية والبيئة داخلمعلومات عن مستقبلية تلك القدرات في ضؤ عالقتها بالبيئة ال

 ) ) ملنظمة مع هذه املتغيرات البيئية،ومدي تكييف االخارجية للمنظمة 

1995,Gohan  فحص شامل ومنظم للمتغيرات والعوامل عرفت بأنها كذلك
الداخلية والخارجية التي تساهم في بناء املزايا التنافسية الختيار وتقييم مدي 

 سالمة خيارات إلادارة إلاستراتيجية ، وانجاز أهدافها على املدى البعيد

 .م(5222)بسيوني, 

 توفر معلومات مدققةان املراجعة الاستراتيجية يتضح للباحثان مما سبق 
عن العوامل واملتغيرات الداخلية والخارجية املرتبطة املؤسسة ونشاطها، مما 

يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويعزز نجاحها واستمراريتها في 

 املستقبل.

 :
ً
 أهمية املراجعة إلاستراتيجية ثانيا

 ألادارة على تعديلتعتبر املراجعة إلاستراتيجية وسيلة فعالة تزيد قدرة 

خياراتها إلاستراتيجيةبصورة مستمرة وذلك سيب التغيرات املستمرة في 

العوامل البيئية املختلفة، أي القيام بعمليات التقويم واملراجعة بإستمرار، 

لذلك فهي تعكس حالة تكليف املنظمة مع بيئتها الخارجية والداخلية وتعد 
جراءات والسياسات والبرامج مع بمثابة إختبار لدرجة موائمة الخطط وإلا 

متغيرات البيئة الداخلية والخارجية. باإلضافة  لذلك فإن املراجعة 

عكسية وتتمثل أهميتها من خالل إلاستراتيجية  تذود إلادارة بالتغذية ال

 :م(0252 ،)خليلتيآلا

, تسهيل إدارة التغيير, تطوير التقانة العامة تحسين الكفاء التشغيلية –

 املنظمة.داخل 

توضيح كيفية صياغة ألاهداف وإلاستراتيجيات والسياسيات في صورة  –
 م(0251 ،)شحاتةقرارات إستراتيجية

أن عملية تقويم إلادارة إلاستراتيجية عادة ما تنجم عنها قرارات قد يترتب   -

عليها نتائج ذات أهمية وتأثيرات كبيرة وطويلة املدى مثل هذه القرارات قد 
يقاع عقوبات صارمة قديصعب الخروج منها في حالة غياب تؤدى إلى إ

 .م(0222 ،)الحاكم املراجعة والتقويم املستمرين

لهذا يتفق معظم إلاستراتيجيين أن التقويم واملراجعة إلاستراتيجية من  –
ألاهمية بمكان بالنسبة يمكن من لفت نظر إدارة املنظمة على املشاكل 

 املوقف. الحالية أو املجتمع قبل تفاقم 
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أن عملية تقويم إلادارة إلاستراتيجية عادة ما تنجم عنها قرارات قد يترتب  –

عليها نتائج ذات أهمية وتأثيرات كبيرة وطويلة املدى قد يصعب الخروج منها 

  م(0252، )حسين في حالة غياب املراجعة و التقويم للمستثمرين

 :
ً
 املراجعة إلاستراتيجية خطوات مراحل و ثالثا

يتطلب تنفيذ الخطة إلاستراتيجية وجود نظام فعال يقوم بمقارنة ألاداء 

الفعلي بالنتائج املرغوبة واتخاذ إلاجراءات املناسبة لتحقيق رسالة الوحدة 
 يمتسلسلة بشكل منطقذا يتطلب املرور بمراحل متتابعة و الاقتصادية ، وه

عرفة يص ملوتضمن التشخلتحقيق الهدف من عملية التدقيق الاستراتيجي 

م ومن ثستراتيجية املفروض القيام بها ، كيفية وماهية التحليالت إلا 
ومع ضرورة وجود  اختبارها ،تحليالت املركزة ، ووضع توصيات و ال

وعميقة وعليه تكون املراحل في املوضوعية والقدرة على طرح أسئلة مهمة 

 : م(0250)الشعباني, تيآلا

الوثائق الرئيسة مثل الخطة ويتضمن إلاطالع على  :التشخيص  -

ت الرئيسة اإلاستراتيجية و الخطط التشغيلية و الترتيبات املنظمة و السياس
 .التي تتحكم باألنشطة

يتضمن الفروض الخاصة باملشاكل و الفرص للتطوير من  التحليل املركز : -
خالل تحليل قضايا محددة وتمركز العالقات الداخلية بين مكونات أو 

 الاستراتيجي . عناصر النظام

وتتضمن هذه املرحلة وضع الحلول البديلة للمشاكل  التوصيات :  -
 واختبارها في ضوء متطلبات مواردها إلاستراتيجية .

 كما تتمثل خطوات املراجعه إلاستراتيجية فيما يلي:
 وتكون عن طريق آلاتي: التقويم والرقابة إلاستراتيجية:. 1

 أداء إلادارات املختلفة باملصرف. -

 نظم تبادل املعلومات بين مراكز صنع القرار. -

 حالة التضارب في إلاختصاصات بين الهيكل التنظيمية بالصرف. -

 وتكون من خالل آلاتي:إختيار البدائل إلاستراتيجية:. 2

 الخدمات التي تعظم حقوق  العمالء. -

 متطلبات تنفيذ الخطط إلاستراتيجيات البديلة. -

 البدائل إلاستراتيجيةمبررات إلادارة في إختيار  -

 ترشيد قرارات إلاستثمارالاطار النظري ل
: املفهوم

ً
 أوال

مفهوم القرار إلاستثمار يستند مفهوم القرار الرشيد علي مبدأ الرشيد 

 حيث من  املفترض أن 
ً
إلاقتصادي الذي يقوم علية علم إلاقتصاد أساسا

د في املوار  متخذ القرار إلاستثماري إن يتسم بالقدرة علي حسن التصرف

النادرة املتاحة, أي عملية البحث في كيفية إستخدام املوارد إلاقتصادية 

أحسن إستخدام ممكن, والتي يكون لها إستخدامات عديدة بحيث يصل 
للتوظيف وإستثمار تلك املوارد في النشاط أو املشروع الذي يعطي اكبر عائد 

 في إلاعتبار تكلفة الفر 
ً
ص البديلة أو الضائعة ممكن علي إلاستثمار إخذا

 م(1221)ابوخشيية, واملضحي به

عرفت القرارات إلاستثمار في أسواق ألاوراق املالية بأنها )التخلي عن أموال 

يمتلكها الفرد في لحظة معينو وفترة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر, 
وربما بأصل أو أكثر من ألاصول التي يحتفظ بها لتلك فترة الزمنية  بقصد 

الحصول علي تدفقات مالية مستقبلية تعوضة أما عن القيمة الحالية لتلك 

ألاموال الشرائية بفعل التضخم أو تعويضة عن املخاطر الناشئية عن 
)عوض إحتمال عدم حصول التدفقات املالية املرغوب فيها كما هو متوقع

 .م(2112الكريم,

 يتقرر إنفاقها في سييلكما عرفت بأنها مجموعة من املوارد املالية التي أو  

الحصول علي مجموعة املوارد الرسمالية املرغوب فيها الزمان واملكان وتوفير 
إمكانية إستقاللها تحقيقها للغرض أو ألاغراض التي خصصت من أجل 

 م(2112)الحسن, تحقيقها

 عرفت بأنها القرارات الخاصة بإختيار إلاوراق املالية املختلفة وكمية 
ً
إيضا

املستثمرة في كل منها وتوقيت إلاستثمار وتضمن عملية إلاستثمار ألاموال 
 لطبيعة قرارات إلاستثمار وتنظيمها لألنشطة التي تتضمنها عملية 

ً
تحليال

 .م(212)الحناوي, إتخاذ القرارات إلاستثمارية.

كما عرفت القرارات إلاستثمارية الرشيدة بأنها هي القرارات الذي يقوم علي 

إلاستثمارية الذي يعطي أكب عائد إستثماري من حيث بديلين  إختيار البدائل
علي ألاقل فأكثر واملبني علي مجموعة من دراسات الجدوي التي تسبق عملية 

إلاختيار وتم بعده مراحل وتنتهي يإختيار قابلية هذه البديل لتنفيذة في إطار 

 ألهداف وطبيعة املشروع إلاستثماري.
ً
 م(2113)هندي, منهجي معين وفقا

: أهمية ترشيد القرارات الستثمارية
ً
 ثانيا

زادت أهمية إلاستثمار وطرق إدارية في ألالفية الثالثة نتيجية إلنتشار والتوسع 
في تطبيق مظاهر العوملة وتكنزلوجيا املعلومات وإستخدام إلانترنيت وظهور 

إلابتكارات املالية حيث خلقت هذه الظاعرة عناصر جديدة أفرزت إرتفاع 

املنافسة وسهولة ودقة الحصول علي البيانات واملعلومات وتعدد  حدة
البدائل املتاحة في ألادوات إلاستثمارية املختلفة وسرعة وسهولة إنتقال 

الفوائض املالية ونمو راس املال املستثمر باإلصول املالية املتمثلة في صناعات 

اقات فاع عدد إتفاملصرفية وغير املصرفية, باإلنتاج إلاقتصادي أدي إلي إرت

مناطق التجارة العاملية التي أتحاحت إتفاقياتها زيادة فرص إلاستثمار إلاجنيية 

 .م(2112)الشيب, مما أدي إلي أرتفاع حدة املنافسة وتعدد الفرص املتاحة

يعد القرار إلاستثماري من أهم القرارات التي تتخذها إلادارة املالية باملنشأة 
 ألجل طويل  وذلك ملا يترتب عليها من

ً
إلتزامات مالية بمبالغ كبيرة نسييا

يصعب معها التنبؤ, زتتضح أهمية إلاستثمار من إرتباطها املباشر بنجاح 

 ما يتم إقرار املشروعات 
ً
املنشأة في املدي البعيد او املستقبلي ولذلك فغالبا

, )هواري الجديدة علي أعلي مستوي سواء مستوي الشركة أو املصرف

 م(5220

 :
ً
 يةجية بترشيد القرارات إلاستثمار عالقةاملراجعة إلاستراتيثالثا

تقوم املراجعة إلاستراتيجية بالتركيز علي توجية املعلومات التي تبداء بتحديد 
وتوصيف املشاكل وتنتهي بمراجعة هيكل القرارات إلاستثمارية طويلة آلاجل 
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بداء لقرار وبالتالي ال والتي تحتاج ملعلومات مالئمة تساعد علي عملية إتخاذ ا

من التركيزعلي املوقف التنافس ي للمنظمة, ومن منظور إستراتيجي يري أن 
املنظمة هي ساحة للتعارض وإختالف املصالح وإنصافها بوجود الغرض 

 م0252)خير, :وتتبلور في آلاتي

 إلاعداد للقرار إلاستثمارية
 دراسة إتخاذ القرار إلاستثماري. -

 القرارات إلاستثمارية.تنفيذ وتقييم  -
 في املراحل السابقة 

ً
ومن هنا نجد أن املراجعة إلاستراتيجية تلعب دور فعال

إلا أن ذلك يتطلب وجود نظرية للمراجعة إلاستراتيجية لتحديد وتفسير 

ألادوار التي يمكن أن تلعبها املراجعة إلاستراتيجية واملساعدة في توفير 

القرار إلاستثماري, يجب إعداد املراجع املعلومات التي تساعد في إتخاذ 

 ليتمكن من كافة املفاهم والدراسات املرتبطة 
ً
 وعمليا

ً
إلاسترتيجي علميا

باإلستراتيجيات ليقوم بإعداد املعلومات بشكل مناسب لالدارة بهدف 

مساعدتها في عملية إتخاذ القرار, يجب التعرف علي املشكلة وتحديدها عن 

يجية وتحديد البدائل املمكنة للحل وإختيار ألانسب طريق املراجعة إلاسترات
تساعد املراجعة إلاستراتيجية  املنظمة من خالل ,منها ومتابعهتا ومراجعتها

رقابتها على عمليات التطبيق قد يتضح لها ظهور  بعض املشكالت الداخلية 
والخارجية التي تمنع املنظمة أو تحد من قدرتها على تنفيذ املشروعات 

مارية طويلة آلاجل أو حتى املشروعات السنوية مما ينعكس على إلاستث

تحقيق أهدافها إلاستثمارية  ، فقد تحد التدخالت أو القوانين والقرارات 

الحكومية.أن عملية املراجعة إلاستراتيجية تبدو ذات أهمية بالغة لألنشطة 

لى ه عإلاسثمارية ألن العوامل واملتغيرات الداخلية والخارجية ليست ثابت
املدى البعيد، فالتغير سمة رئيسية لهذه العوامل مما يؤثر توفير معلومات 

 .م(0222)املغربي, تساعد في عملية إتخاذ القرار إلاستثماري 

 الدراسة امليدانيةاملحور الثالث:  

 مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين باملصارف السودانية الذين لهم 

بموضوع الدراسة، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة  عالقة

( استمارة 171عشوائية من املجتمع، حيث قام الباحثان بتوزيع عدد )
 أي ما نسيته )121إستبانة على املبحوثين، واستجاب )

ً
، %88( فردا

ً
( تقريبا

 حيث أعادوا إلاستمارات بعد ملئها بكل املعلومات املطلوبة.

 الدراسة امليدانيةأداة 
اعتمد الباحثان على استمارة الاستبانة كاداة رئيسية لجمع البيانات امليدانية 

من أفراد العينة، وإحتوت استمارة الاستبانة على قسمين رئيسين هما:القسم 

 ؛ والقسم الثاني إشتمل علىالبيانات الشخصية ألفراد عينة ألاول عبر عن
ر فحص إختيامحورين رئيسيين هما: املحور ألاول املراجعة إلاستراتيجيه )

اني (، واملحور الثالبدائل إلاستراتيجيىة , والرقابة والتقويم إلاستراتيجي

، وفق مقياس ليكرت الخماس ي املتدرج الذي يتكون من القرارات الاستثمارية
.ال أوافق بشدةحايد، ال أوافق، خمس مستويات )أوافق بشدة، أوافق، م

 :التحليل الوصفى ملتغيرات الدراسة

 :التحليل الوصفى للمراجعة إلاستراتيجية

  الوسيط وإلانحراف املعياري والتفسير وفق مقاس ليكرت الخماس ي للمتغيرات املستقلة املعبرة عن املراجعة إلاستراتيجية: (5) يوضح الجدول رقم

 والانحرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت( للمحور ألاول.يوضح املتوسطات الحسابية  :(5جدول )

 درجة املوافقة
القيمة 

 إلاحتمالية
 )ت(مةيق

 )ت(

 الانحراف
 ملعياري ا

 املتوسط
 الحسابي

 ا

 اختيار البدائل إلاستراتيجية
 رقم     

 العبارة

 1 تعظم حقوق  العمالء.الخدمات التي  4.2333 66974. 22.554 000. عالية

 2 مدى إرتباط الخطط إلاستراتجيات باألهداف  4.1267 64814. 21.290 000. عالية

 3 متطلبات تنفيذ الخطط إلاستراتيجيات البديلة. 4.0000 74435. 16.399 000. عالية

 4 مبررات إلادارة في إختيار البدائل إلاستراتيجية. 4.0600 79622. 16.305 000. عالية

 2 آليات توفير فرص املشاركة في تبادل ألاراء فيما يتعلق بعمليات املصرف 4.1000 78364. 17.192 000. عالية

  إلاستراتيجي الرقابة والتقويم     

 1 أداء إلادارات املختلفة باملصرف.  4.2667 79989. 19.395 000. عالية

 2 املعلومات بين مراكز صنع القرارنظم تبادل  4.1467 76313. 18.403 000. عالية

 3 نظم آليات إلاتصال بين الوظائف املختلفة  4.1067 83663. 16.200 000. عالية

 4 حالة التضارب في إلاختصاصات بين الهيكل التنظيمية بالصرف.  3.9267 99729. 11.380 000. عالية

 2 الرقابة الداخلية.مدى قوة وضعف نظام  4.1133 91620. 14.883 000. عالية
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 يالحظ من الجدول أعاله ألاتي:
درجة املوافقة على جميع عبارات ُبعد "اختيارالبدائل إلاستراتيجيه" كانت  -

عالية،ويظهر ذلك من خالل املتوسطات الحسابية ألفراد العينة حول جميع 

(، وانحرافات معيارية 4.12الى  3.41العالية)العبارات والتي تقع ضمن الدرجة 

 لجميع عبارات 
ً
قريبة من الواحد الصحيح وقيمة اختبار )ت( دالة إحصائيا

البعد ويمكن مالحظة ذلك من خالل قيمها إلاحتمالية  التي تقل عن مستوى 

 ( مما يعني جود فروق بين هذه املتوسطات ومتوسط 05.الداللة إلاحصائية )

لصالح املوافقة، أي أن اختيارالبدائل إلاستراتيجية باملصرف ( 3املقياس )
 يتسم بدرجة عالية.  

درجة املوافقة على جميع عبارات ُبعد "الرقابةوالتقويم إلاستراتيجي" كانت  -

عالية،ويظهر ذلك من خالل املتوسطات الحسابية ألفراد العينة حول جميع 
(، وانحرافات معيارية 4.12الى  3.41تي تقع ضمن الدرجة العالية)العبارات وال

 لجميع عبارات 
ً
قريبة من الواحد الصحيح وقيمة اختبار )ت( دالة إحصائيا

البعد ويمكن مالحظة ذلك من خالل قيمها إلاحتمالية  التي تقل عن مستوى 
توسط ( مما يعني جود فروق بين هذه املتوسطات وم05.الداللة إلاحصائية )

يجي باملصرف إلاسترات والتقويم ( لصالح املوافقة، أي أن الرقابة3املقياس )

يتسم بدرجة عالية. 

 

 :)ترشيد القرارات إلاستثمارية(: الثانيتحليل ومناقشة النتائج املتعلقة باملحور ا
الثاني.ار )ت( للمحور ونتائج اختبيوضح املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية  (0جدول )

 درجة املوافقة
القيمة 

 إلاحتمالية

 قبمة

 )ت(

الانحراف 

 املعياري 

 املتوسط

 الحسابي
 العبارات

 رقم

 العبارة

 1 يتم إختيار البدائل املناسبة التي تساعد علي تعظيم أهداف املصرف. 4.2467 75916. 20.112 000. عالية

 علي ملعومات كافية. 4.1400 70502. 19.804 000. عالية
ً
 2 نتخذ القرار الرأسمالي بناءا

 3 نتخذ القرارات التوسيعيه في حالة تخفيض املخاطر  4.0400 75866. 16.789 000. عالية

 4 نتخذ القرارات إلابتكاريه عندما توجد حرية ملتخذ القرار 3.9733 85095. 14.009 000. عالية

 2 نتخذ قرارات زيادة عدد ألاسهم في حالة  تخفيض التكاليف. 3.8933 81221. 13.471 000. عالية

 علي تحليل االقيمة املتوقعة 4.0133 73262. 16.940 000. عالية
ً
 2 نتخذ قرار شراء ألادوات املالية بناءا

 علي تحليل التدفقات  4.0000 77719. 15.759 000. عالية
ً
ة املالينتخذ  قرارات بيع ألادوات املالية بناءا

 املتوقعة.

7 

 علي دراسة قيمة التدفقات املالية. 3.9867 85911. 14.066 000. عالية
ً
 8 نتخذ قرار عدم التداول بناءا

 علي توفير  4.0933 86967. 15.397 000. عالية
ً
نتخذ قرار إلاختيار املناسب من بين الفرص املتاحة بناءا

 معلومات كافية.
2 

 علي دراسة اللوائح و القوانين.  4.1333 75677. 18.342 000. عالية
ً
 11 يتم إتخاذ القرارات الرشيدة بناءا

 11 توجد لدينا محفظة إستثمارية لتقليل املخاطر باملصرف.  4.0933 86192. 15.536 000. عالية

 12 القرار .يتوفر لدينا مجموعة من الخبراء واملؤهلين في إتخاذ  4.1333 76559. 18.130 000. عالية

 13 نعتمد علي فلسفة إلادارة الحديثة في عملية إتخاذ القرار. 4.0933 82207. 16.289 000. عالية

  املحور ككل 4.064 52362. 24.901 000. عالية

 م.2112من نتائج الاستييان،  اناملصدر: إعداد الباحث

 
 يالحظ من الجدول أعاله ألاتي:

إلاستثمارية" كانت  درجة املوافقة على جميع عبارات محور "ترشيدالقرارات -
ويظهر ذلك من خالل املتوسطات الحسابية ألفراد العينة حول جميع  عالية،

(، وانحرافات معيارية 4.12الى  3.41العبارات والتي تقع ضمن الدرجة العالية)

 لجميع عبارات قريبة من الواحد الصحيح وقيمة اختبار )ت( دالة إح
ً
صائيا

البعد ويمكن مالحظة ذلك من خالل قيمها إلاحتمالية  التي تقل عن مستوى 
( مما يعني جود فروق بين هذه املتوسطات ومتوسط 05.الداللة إلاحصائية )

 ( لصالح املوافقة3املقياس )
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 يتبين من الجدول أعاله ومن خالل الجزء الخاص بإختبار املحور ككل 
ً
وأيضا

ة املوافقة على املحور كانت عالية  وأن هناك فروق ذات داللة أن درج
( حيث أكدت 3( ومتوسط املقياس )4.12احصائية بين متوسط املحور ككل )

( ذلك الفرق حيث كان 1.111( بقيمة احتمالية )24.2قيمة )ت( والتي بلغت )

 أمام مستوى معنوية )
ً
 إحصائيا

ً
( لصالح املوافقة، أي أن 05.دالا

 إلاستثمارية باملصرف تتسم بدرجة عالية. القراراتترشيد

 اختبار فرضيات الدراسة
 ائيةإحص داللة ذاتة توجدعالق تنص الفرضية الرئيسه للدراسة علي آلاتي:

 للمراجعة إلاستراتيجية )بأبعادها(على ترشيد قرارات إلاستثمار.

 راتإلارتباطات بين املتغي
إستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس درجة ارتباط املتغيرات املستقلة تم 

)املراجعة إلاستراتيجية بأبعادها( باملتغير التابع )ترشيد القرارات إلاستثمارية(.

 

 يوضح معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة.:  ( 2جدول )

 الاستنتاج قيمة احتمالية قيمة م  الارتباط املستقلةاملتغيرات  املتغير التابع

ترشيد القرارات 
 إلاستثمارية

 الارتباط دال، توجد عالقة طردية 000. 561. إلاستراتيجية البدائل

 الارتباط دال، توجد عالقة طردية 000. 612. التقويم الرقابةو

 دال، توجد عالقة طردية الارتباط 000. 768. إلاستراتيجية الدرجة الكلية للمراجعة

 م. 2112املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة، 

 

 عند  ( أعاله3من الجدول ) 
ً
يالحظ أن جميع معامالت إلارتباط دالة إحصائيا

( أو أقل مما يعني وجود عالقة إرتباط طردي )موجبة( بين 1.12مستوى )

ة )املراجعة إلاستراتيجية بأبعادها( واملتغير التابع املستقل اتاملتغير جميع 

 .  إلاستثمارية( )ترشيدالقرارات

 :/تحليل إلانحدار املتعدد0
الختبار صحة الفرضيات املتعلقة باألثر املباشر قام الباحث بإجراء تحليل 

( ملعرفة التغيير املتوقع في (Betaالانحدار اليسيط، وتم إلاعتماد على معامل 

ير التابع بسيب التغيير الحاصل فى وحدة واحدة من املتغيرات املستقلة 
َ
املتغ

للتعرف على قدرة النموذج على تفسير العالقة  (�̅�2)، كما تم الاعتماد على 

( (Fبين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، باإلضافة إلي إستخدام اختبار 
وية نموذج الانحدار. وقد تم الاعتماد على مستوى الداللة للتعرف على معن

( للحكم على مدى معنوية التأثير، حيث يتم مقارنة مستوى املعنوية (0.05

املحتسب مع قيمة مستوى الداللة املعتمد، وتعد التأثيرات ذات داللة 
إحصائية إذا كانت قيمة مستوى الداللة املحتسب أصغر من مستوى الداللة 

وذلك للتحقق من وجود أثر تقدير نموذج الانحدار املتعدد  (.(0.05مد املعت

إلاستراتيجية )بأبعادها( )كمتغيرات مستقلة(  للمراجعة إحصائية داللة ذو

 . إلاستثمارية )كمتغير تابع( القرارات ترشيد على

 .املصرفية إلاستراتيجية  وتخفيض املخاطر أبعاد املراجعة بين نتائج تحليل إلانحدار الخطي اليسيط للعالقة :(2جدول )

Model 𝜷 Std. Error T Sig.(T) F Sig.(F) 
�̅�2 

(Constant) 0.986 0.273712 3.603497 0.0004 

 0.0066 2.759010 0.066693 0.184 إلاستراتيجية البدائل 56. 000. 39.85

 0.0056 2.810852 0.063623 0.178 والتقويم الرقابة

 .م2112املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة، 
 

يتضح من الجدول أعاله أن القيمة إلاحتمالية لبعد )البيئةالخارجية(بلغت 

( وهذا يدل على عدم معنويتها، 1.12( وهي أكبر من مستوى املعنوية )1.227)
بينما نجد ان القيم إلاحتمالية لألبعاد)البدائل إلاستراتيجية، 

،  1.112،  1.112الرقابةوالتقويم، حوكمةاملصرف،البيئةالداخلية( بلغت )

( وهذا 1.12( على التوالي وجميعها أقل من مستوى املعنوية )1.111،  1.112

يدل على معنوية تأثير هذا ألابعاد على ترشيدالقراراتاإلستثمارية، وقيمة 

( وهي أقل من 1.111( والقيمة إلاحتمالية لها )72.22( بلغت )Fاختبار )
الكلية للنموذج املقدر، ( وهذا يدل على املعنوية 1.12مستوى املعنوية )

( وهي تشير إلى نسبة تأثير املتغيرات 1.22وبلغت قيمة معامل التحديد املعدل )
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املستقلة على املتغير التابع، أى أن أبعاد املراجعة إلاستراتيجية تؤثر على 

 (.    %22ترشيدالقراراتاإلستثماريةبنسبة )
 يةإحصائ داللة ذو أثر )يوجدوهذه النتائج تؤكد قبول الفرضية ألاولى وهي 

 .إلاستثمارية( القرارات ترشيد إلاستراتيجية )بأبعادها( على للمراجعة

 النتائج

 إستخدام إختيار البدائل إلاستراتيجية في ترشيد قرارات إلاستثمار.ساهم  -

 إستخدام الرقابة والتقويم إلاستراتيجي في ترشيد قرارات إلاستثمارساهم   -

إلاستراتيجية تؤدي إلي ترشيد القرارات الراسمالية جودة املراجعة  -
 باملصرف.

توفر العوامل التي تعبر عن ممارسة املراجعة إلاستراتيجية إلاستقاللية   -

 والشمولية يضمن توفير معلومات تساعد علي إتخاذ القرارا إلاستثماري.

 التوصيات
 ضرورة تطبيق املراجعة إلاستراتيجية باملصارف السودانية._  

 في إلاعتبار   -
ً
إجراء دراسات أخري حول املراجعة إلاستراتيجية آخذا

 أبعادها املرتبطة بترشيد القرارات إلاستثمارية.

وضع معايير للمراجعة إلاستراتيجية من قبل مجلس تنظيم مهنة   -

 املحاسبة واملراجعة بالسودان.

 .ضرورة تطبيق املراجعة الاستراتيجية في املصارف السودانية  -

 املراجع 

  املراجع باللغة العربية
أثر أسواق ألاوراق املالية علي .م(2112.) ألارقم محمد عثمان عوض الكريم

تشجيع إلاستثمار, )الخرطوم: جامعة السودان, كلية الدراسات العليا, رسالة 

 .27, صماجستير غير منشورة في املحاسبة

التنافسية للمنشاة إدارة املزايا  م(2112)ابو بكر محمد يوسف ،
اهرة )الق والدورالتيسيري  التاثيري للمراجعة إلاستراتيجية :إطار مقترح ،

( كلية التجارة جامعة 1زء )( الج1:مجلة الدراسات والبحوث التجارية العدد )

 2، ص،بنها 

املوازنات الراسمالية ودورها في ترشيد  م(.2117) أدم احمد سليمان,
 دراسة تطبيقة علي فروع املصارف بمدينة الفاشر. -القرارات إلاستثمارية

)الخرطوم: جامعة الفاشر, كلية  , مجلة العلوم إلاقتصادية وإلادارية 

 .27 -12, ص 1, العدد 1والقانونية, املجلد 

دور املراجعة إلاستراتيجية في تقويم الاداء  م(2114) اسعد مبارك حسين، .د

)الخرطوم : جامعة البحر  وطني,دراسة ميدانية على بنك ام درمان ال –

, ص (2البحر، العدد )الاحمر، مجلة جامعة البحر الاحمر، مجلة جامعة 
122.. 

دور املراجعة إلاستراتجية في فحص وتقييم م(. 2113) أشرف موس ي خير,

لقاهرة: جامعة بورسعيد, كلية التجارة, مجلة البحوث بيئة منظمة ألاعمال, )ا
 .81ص ,1العدد الية والتجارية, امل

املراجعة الاستراتيجية ودورها في م(. 2117)الطيب عثمان فضل عثمان، 

ة ميدانية دراس -تقويم الاداء املالياالستراتيجي في شركات الصناعية بالسودان
)الخرطوم: جامعة النيلين، كلية  ،لحالة من شركات السكر السودانية

 .دكتورة غير منشورة في املحاسبة الدراسات العليا، رسالة

م(, ص 2117)عمان: دار أمجد،  الادارة الاستراتيجية،د.اكرم سالم الجنابي، 
317. 

دور املراجعة الاستراتيجية في تحسين القدرة علي م(. 2112)أيمن عادل عيد, 

 ,) القاهرة: جامعةالتغير الاستراتيجي ـدراسة ميدانية علي البنوكاملصرية
دد ات اتجارية, العليية الدراسات التجارية, املجلة املصرية للدراسالقاهرة, ك

 .172ـ 123ص  32,املجلد  1

إلاستراتيجية : مقدمة في إلادارة تصنيف إلادارة م(. 2118)حمد سيد ، 
، )منتدى إدارة ألاعمال ، إلاستراتيجية ، أكاديمية النجاح 

ww.4leed.net27،صص. 

عمان: دار إلاستثمار والتحليل إلاستثمار, ) م(2112) د. دريد كمال الشيب,
 .12, صلبازوري العلمية للنشر والتوزيعا

التدقيق الاستراتيجي ودوره في الادارة م(. 2112)دعاء عبد الفتاح شحاته، 

 الاستراتيجية للمؤسسات دراسة ميدانية لبعض املؤسسات الاقتصادية،

وم الاقتصادية وعلوم )الجزائر: جامعة سطيف، كلية الاقتصاد، مجلة العل
 .41.، ص 412-377، ص 12ير، العدد التسي

دور املعلومات املحاسيية في إتخاذ القرارات  م(.2112) مواهب محمد الحسن,

وم: )الخرط دراسة ميدانية عين سوق الخرطوم لألوراق املالية, –إلاستثمارية 
منشورة في ماجستير غير جامعة النيلين, كلية الدراسات العليا, رسالة 

 .21, صاملحاسبة

إلاستثمار في ألاوراق املالية م(. 2112)محمد صالح الحناوي وأخرون, 
 .11, )إلاسكندرية: الدار الجامعية, صومشتقاتها

إطار مقترح ملراجعة إلاستراتيجية  (,1228, )محمد عبدالقادر السيد بسيوني

 ،  رسالة تصاديةبهدف زيادة فعلية ألاداء إلاداري علي مستوي الوحدة الاق
 . 32ص ة :كلية التجارة ،جامعة عين شمسماجستير غير منشورة )القاهر 

ألاوراق املالية وأسواق املال, ) إلاسكندرية: من م(. 2112)منير إبراهيم هندي, 

يونس الشعبانى ، مالمح تطبيق التدقيق الاستراتيجي  -  -د. صالح إبراهيم 
في العراق دراسة لعينة من الشركات الصناعية  ) بغداد ، جامعة الانبار ، 
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( 2( ،العدد )4مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية و إلادارية ، املجلد )

 387 – 382ص 

 شآة املعارف,

 

املراجعة الاستراتيجية في زيادة دور م(. 2117)د. عبد الرحمن عادل خليل، 
)الخرطوم: كلية الامارات للعلوم و  القدرة التنبؤية  باألرباح املحاسيية،

 . 22(، ص 3التكنلوجيا، مجلة طحنون للدراسات والبحوث، العدد)

مفاهيم وحصائص القرارات  م(1221) عبدالعال هاشم ابو خشبة,
ة عمان, ) عمان: جامع ات املتخلفة,إلاستثمارية والعوامل املؤثرة فيها والتبويب

 . 1ص ,47, مجلة إلادارة, العدد كلية العلوم املالية وإلادارية

الادارة الاستراتيجية بقياس  (.م2117) عبد الحميد عبد الفتاح املغربي،
 227, ص)القاهرة: املكتبة املصرية ,الاداء املتوازي 

إلاستراتيجية لألعمال الانتاجية الادارة  م(.2112) ،على عبدهللا محمد الحاكم

 .. 242 – 242)الخرطوم: شركة مطابع السودان، ص ص  و الخدمية ،

مدي إدراك املستثمرين في سوق فلسطين م(. 2112)عصام محمد البحيص ي, 

لالوراق املالية ألهمية إستخدام املعلومات املحاسيية لترشيد قرارتهم 

كلية التجارة. مجلة الجامعة إلاسالمية,  إلاستثمارية. )غزة: الجامعة إلاسالمية,
 .722-713, ص2العدد  7املجلد 

 :املراجع  باللغة إلانجليزية
Thanapon Wimoonard and others (2016). Strategic Internal Audit 
Excellence and Organizational Survival: An Empirical Investigation of 

Finance Businesses in Thailand, AU-GSB e-journal, vol 9 (2), 82-110 

John, k. (1995) who needs a global strategy accountancy vol 106  

 


	3 cover page.pdf
	3 ???_????????_????????????_??_?????_??????_?????????.pdf

