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 املستخلص
في  اة الي التركيز علي املراجعة الاستراتيجية بأبعادها )فحص البيئية الداخلية، فحص البيئية الخارجية، وفحص حوكمة املصرف( ومدي مساهمتههدفت الدراس

ون لها اطر قد يكخالحد من املخاطر املصرفية، حيث ان العمل املصرفي يالزمه عدد من املخاطر املصرفية مثل مخاطر السيولة، الائتمان و التشغيل، وهذه امل

ن لهم عالة نية والذيانعكاس سلبي علي ألاداء املالي للمصرف. استخدمت الدراسة استمارة الاستبانة لجمع البيانات امليدانية من العاملين في املصارف السودا

ادها ساهمت في الحد من املخاطر املصرفية في بموضوع الدراسة. توصلت الدراسة الي ان نتائج تثبت صحة الفرضيات، حيث ان املراجعة الاستراتيجية بابع
 املصارف السودانية.

 .املخاطر املصرفية-املراجعة الاستراتيجية: املفاتيح الرئيسية للدراسة
 

 الاطار املنهجي للدراسة

 املقدمة
نسبة للتغيرات السريعة في املؤسسات سواء في البئية الداخلية أو الخارجية 

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

للمؤسسة ومساعدتها على تتبع التغيرات التى تحدث على مستوى كل من 

البيئة الداخلية و الخارجية ومواجهتها، وذلك بقيام املديرين إلاستراتجيين 
 بمراجعة و تقييم إلاستراتجيات و الرقابة على تنفيذها وبصفة مستمرة.

ً
 دوريا

علي موضوع إدارة املخاطر, شهدت السنوا
ً
 متزايدا

ً
 وتركيزا

ً
ت الاخيرة إهتماما

وأصبحت الحاجة ملحة إلي إيجاد إطار عمل محدد و واضح من أجل التطبيق 
الفعال إلدارة املخاطر وبيان دورها في تحقيق ألاهداف التي تسعي إليها 

 املؤسسة املتمثلة في إالستمراية والنمو والعوائد.

 للمصارف تساعده علي تحقيق تعتبر املراجعة 
ً
إلاستراتيجية آلية هامة جدا

أهدافه املتمثلة في إستمرارة املصرف وتحقيق النمو والعوائد, كما تتنبؤ 

 باملخاطر املصرفية والعمل علي معالجتها قبل حدوثه.

 مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في ان العمل املصرفي يالزمه عدد من املخاطر 

ثل مخاطر السيولة، الائتمان، التشغيل، وأسعار الصرف، ، وان املصرفية م

هذه املخاطر يكون لها تاثير كبير علي نشاط املصرف والنتائج املالية املختلفة، 
ويحاول الباحثان من خالل هذه الدراسة دراسة املراجعة الاستراتيجية ومدي 

 لتالية:مساهمتها في الحد من تلك املخاطر، ويتم اثارة التساؤالت ا

هل فحص البيئية الداخلية كأحد أبعاد املراجعة إلاستراتيجية تساهم  -

 في الحد من املخاطر املصرفية؟

هل فحص البيئية الخارجية كأحد أبعاد املراجعة إلاستراتيجية تساهم  -

 في الحد من املخاطر املصرفية؟

هل فحص حوكمة املصرف كأحد أبعاد املراجعة إلاستراتيجية تساهم  -

 حد من املخاطر املصرفية؟في ال

 أهمية الدراسة
تفيد هذه الدراسة املصارف وخاصة املستثمرين في تقييم املخاطر املصرفية 

من خالل مدي توفر العوامل املرتبطة بجودة املراجعة إلاستراتيجية، كما 

تعتبر مهمة إلدارة املصارف في إختيار املراجعين الذين يقومون بعملية مراجعة 
تراتيجية للمصرف، كما تفتح آفاق أخري لألكادميين في إشتقاق الخطط إلاس

 بحوث وفرضيات جديدة.

 أهداف الدراسة:
يتمثل هدف الدراسة في معرفة أثر العالقة بين املراجعة 

إلاستراتيجية)بأبعادها واملتمثلة في فحص البيئية الداخلية, فحص البيئة 

فية مع إجراء دراسة الخارجية, وفحص حوكمة املصرف( , املخاطر املصر 
ميدانية إلختبار أثر هذه العالقات بأخذ عينة من العاملين باملصارف 

السودانية والذين لهم عالقة بموضوع الدراسة، بإستخدام إستمارة 

 إلاستبانة.
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 فرضيات الدراسة:
 تتمثل فرضيات الدراسة باآلتي: 

بعاد د أالفرضية ألاولي: هنالك عالقة بين فحص البيئية الداخلية كأح -

 .املراجعة إلاستراتيجية  والحد من املخاطر املصرفية

الفرضية الثانية: هنالك عالقة بين فحص البيئية الخارجية كأحد أبعاد  -

  .املراجعة إلاستراتيجية  والحد من املخاطر املصرفية

الفرضية الثالثة: هنالك عالقة بين حوكمة املصرف كأحد أبعاد   -

 .لحد من املخاطر املصرفيةاملراجعة إلاستراتيجية وا

 الدراسات السابقة:
هنالك عدد من الدراسات السابقة التي تطرقت الي موضوع املراجعة 

 :فية بصورة عامة، من هذه الدراساتالاستراتيجية، وكذلك املخاطر املصر 

 :م(0250دراسة الشعباني، والجميلي، )
إلهتمام لم يحظ باتمثلت مشكلة الدراسة في أن مفهوم التدقيق إلاستراتيجي 

الكافي حتى آلان وربما لم يطبق في العراق على الانشطة إلانتاجية أو الخدمية، 

كما أن ألادوات املستخدمة في قياس وتقويم ألاداء تقتصر على ألادوات 

كما توصلت الدراسة إلى أن كفاءة وفعالية الوحدات , التقليدية فقط

 تراتيجي. الاقتصادية تزداد باستخدام التدقيق إلاس

 م(0252جمال، ): دراسة  -0
إستهدفت الدراسة إختبار أثر إدارة الجودة الشاملة علي إداء املراجعة 

الاستراتيجية في الفنادق السودانية ولتوضيح مدي تطبيق املراجعة 

إلاستراتيجة في الفنادق السودانية, توصلت الدراسة إلي أن الهدف الرئيس ي 

في تخفيض التكلفة الكلية للفنادق،  مساعدة املراجعة الاستراتيجية

والتطبيق الناجح ملفهوم إدارة الجودة الشاملة في عمليات املراجعه 
الاسترتيجية باملؤسسات الفندقية يتضمن أفضل مخرجات للخدمات التي 

تقدمها هذه املؤسسات, توصلت الدراسة الي أن استخدام املراجعة 

 نادق وتخفيض التكلفة. الاستراتيجية ساهم في ذيلدة الجودة بالف

 م(0251دراسة: مراد، )  -1

إستهدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذى يلعبه التدقيق في الادارة 

الاستراتيجية للمؤسسات وما يمكن أن يقدمه من إضافة وتدعيم للقادة من 

أجل مساعدتهم في إتخاذ القرارات إلاستراتيجية,كما توصلت إلي أن إستخدام 
ستراتيجي سساعد علي قدرة املنشأة لخلق قيمة إضافية ودعم التدقيق الا 

 امليزة التنافسية.

 مSpiral & Page ،0222دراسة  -4

مشكلة الدراسة في املعوقات التى تواجه قسم الرقابة الداخلية في  تمثلت 
مواجهة املخاطر املتجددة التى تواجه الشركات البريطانية في ظل قواعد 

توصلت الدراسة إلي أن التطور الكبير في إدارة وأسس التحكيم املؤسس ي, 

الشركة يتطلب إهتمام أكبر باملراجعة الداخلية، كما أن نظام الرقابة 

 الداخلية القوي بإمكانه التقليل من املخاطر التى تتعرض لها الشركة.

 مAbdul Rasid & Other،0251 دراسة   -1
إلادارية للمديرين وإدارة  املالية إستهدفت الدراسة إيجاد روابط بين القرارات

املخاطر ومدى تأثير تلك الروابط في ألاداء التنظيمي للشركة, توصلت الدراسة 

إلي أن تنفيذ برامج إدارة املخاطر يحتاج إلى إستخدام معلومات معقدة من 
نظم املعلومات كما أن إدارة املخاطر جزء ال يتجزاء من صنع القرار وتخطيطه 

 ومتابعته.

 م(0251فالح، )دراسة :   -6

تمثلت مشكلة الدراسة في إلاطار التقليدي للرقابة الداخلية على نطاق 

العمليات والتغذية العكسية للمعلومات فاإلدارة محتاجة لجودة كبيرة 

للمعلومات لحماية أصول املشروع والتأكد من دقه وسالمة البيانات املالية 

تراتيجية تعلقة بألهداف إلاسلتمكنها من التنبؤ باملستقبل وتتبع املخاطر امل
للمشروع, كما توصلت الدراسة إلي أنه ينبغي إشراك قسم إدارة املخاطر 

 واملراجعة الداخلية في صياغة ألاهداف التشغيلية إلاستراتيجية للمشروع.

تختلف دراستنا عن الدراسات السابقة في انها تدرس املراجعة الاستراتيجية 
عاد هي فحص البيئية الداخلية، فحص البيئية من حيث ثالثة إجراءات او اب

الخارجية، وفحص حوكمة املصرف، ومدي تاثيرها في الحد من املخاطر 

 املصرفية بالنسبة للمصارف السودانية.

 الاطار النظري للمراجعة الاستراتيجية
: املراجعة إلاستراتيجية

ً
 أوال

 ل و العوائقتعد املراجعة إلاستراتيجية أحد أهم أساليب تشخيص املشاك
 
ً
التي تواجه تنفيذ املؤسسة لخططها إلاستراتيجية، ويتضمن تحليل تفصيليا

ألداء كأفة الجوانب والوظائف وإلانشطة املختلفة في املؤسسة ومستوى أداء 

، أن التدقيق إلاستراتيجي يذود املؤسسة 
ً
خططها إلاستراتيجية النشطة حاليا

 .م(0222)القطامين, عين بإجابات مفصلة على أسئلة هامة من نوع م

ويعرف التدقيق إلاستراتيجي بانه إجراءات فحص و تقييم للعمليات املؤشرة 
في حياة املنظمة وأهدافها وتأكيد على ألالتزام الصارم بالقواعد واملعايير 

لتصوير   Strategic Lens املحددة لها، وكذلك سعتبر العدسة ألاستراتيجية

 (0250)العبادي, عقدولتحليل النسيج التنظيمي امل
 بانها عبارة عن قائمة فحص

ً
تتكون من عدد من   Checklistعرفت أيضا

الاسئلة تغطى جميع مراحل إلادارة إلاستراتيجية وعلى النحو إلى يمكن من 

إجراء التحليل املنظم للنشاطات و الوظائف املختلفة التي تستلزمها هذه  

 .م(0222)رشيد,  إلادارة

 بأنه
ً
نوع من أنواع املراجعة إلادارية حيث تمثل أداء تشخيصية  عرفت ايضا

لتحديد مجاالت املشكالت على مستوى املنظمة ككل مثل تحديد نقاط القوة 

وجوانب الضعف في املنظمة، واملساهمة في تفسير وجود مشكالت في نشاط 
أو وحدة أعمال  إستراتيجية، املساهمة في تنمية الحلول املالئمة لهذه 
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ت، ترتبط بكافة عناصر النموذج الوصفي لخطوات إعداد الخطة املشكال 

إلاستراتيجية بغرض التعرف على واقع كل خطوة و مشكالتها وأسبابها وسبل 
 م(0251)عيد, التعامل معها

يتضح للباحثان أن للمراجعة إلاستراتيجية هي عبارة عن عملية فحص 

عبارة عن فحص شامل ودراسة العوامل الخارجية والداخلية باملنظمة ،أو 
ومنظم للمتغيرات والعوامل الداخلية والخارجية التي تساعد املصرف الختيار 

وتقييم مدي سالمة الاخيارات إلادارة إلاستراتيجية وانجاز أهدافها على املدى 

 . البعيد

: أهداف املراجعة إلاستراتيجيةثاني
ً
 ا

ت و رص نمو الشركاتهدف املراجعة إلاستراتيجية إلى التحديد املوضوعي لف

حصر وتحديد الخيارات املتاحة امام إلادارة و املساهمين في حالة مواجهتها 

أزمات أو حاجاتها إلتخاذ قرارات مؤثرة في تعظيم قيمة املساهمين، ويتولد 
عن املراجعة إلاستراتيجية ضمان وجود نظام دفاعي قوى ومسار للتطوير 

لتطبيقية التي تساهم في متفق عليه، يتضمن مجموعة من الخطوات ا

 . م(0222)العارف, إحداث تحسينات جوهري في قيمة الشركة

أن الهدف الرئيس ي للمراجعة إلاستراتيجية هو إظهار املمارسات غير الضرورية 

إلى    Electiveللمنظمة وتحويل املوارد غير املشغلة و ألانشطة إلاختيارية 
اجعة إلاستراتيجية في وتمثل أهداف املر   Strategic إستراتيجية 

 :  م(0251)سليمان,أالتي

مراجعة إفتراضات ألادارة  نحو التغير في العديد من املجاالت ومنها الهيكل  -

 العام للصناعة، الوضع التنافس ي، متطلبات عمالئها الرئيسة.

دراسة موضوعية للوضع التنافس ي للمنظمة من خالل تحديد أفضل  -

 ملنظمة.املمارسات، وتقييم مكانة ا

إعادة تقييم إستراتيجية املنظمة في ضوء ألاداء الحالي للمنظمة وتقييمها  -
للرؤية املستقبلية، ولتحديد املنتجات، وألاسواق والطبيعة الجغرافية التي 

 يجب التركيز عليها.

 
ً
 : مميزات املراجعة إلاستراتيجية ثالثا

 :(م5222)عبدالرحمن,تتميز املراجعة إلاستراتيجية باالتي
تساهم املراجعة إلاستراتيجية في التخلص من نقاط الضعف بشكل  -5

 مرض ي .

تساهم املراجعة إلاستراتيجية في املشكالت طويلة املدى بشكل كاف   -0
 تأخذ املراجعة إلاستراتيجية في الحسبان العوامل إلاستراتيجية ألاساسية.

ج في أن املراجعة إلاستراتيجية لها القدرة علي معرفة كافة النتائ  -1

 ألانشطة ، 
والعمليات ، وألاداء ، وتوفير املعلومات في الوقت املالئم .ات، وسبل  -4

 التطوير وذلك لضمان. إستقرار املنظمة في املدى الطوي.

: خصائص املراجعة إلاستراتيجيةرابع
ً
 ا

يجبببب أن تتضببببببببببببمن املراجعبببة إلاسببببببببببببتراتيجيبببة الحببببد ألادنى املطلو  من   -5

ورة واضحة عما يجري في املؤسسة حيث أن املعلومات الضرورية إلعطاء ص

الكم الكبير من املعلومببببات يودي عببببادة إلي ضببببببببببببيببباع املعلومببببات املفيببببدة وغير 

 املفيدة .
يجب أن تركز املراجعة إلاسبببببببببتراتيجية بصبببببببببورة رئيسبببببببببة علي النشببببببببباطات  -0

 الحيوية بغض النظر عن كونها سهلة القياس أم ال .

داء قصيرة املدى فقط بل البد يجب أن ال تركز املراجعة على جوانب ألا  -1
 من الاهتمام كذلك بجوانب ألاداء بعيدة املدى .

يتضببببببببببح للباحثان أن نظام املراجعة إلاسببببببببببتراتيجية سعتبر جزءا مكمال لعملية 

تنفيذ إلاسبببببببببببتراتيجية بدال عن النظرة التقليدية بأنها أداء ملراجعة ألاداء علي 
ن وتنفيذ إلاسببتراتيجية يرتبطاأسببس محاسبببية إي أن املراجعة إلاسببتراتيجية 

ببعضببببببببببببهمبببا بصببببببببببببورة قويبببة وتعبببد عمليبببة املراجعبببة امتبببداد ملجهودات عمليبببة 

 (م0220)املقلي,التنفيذ

: خطوات املراجعة إلاستراتيجيةخامس
ً
 ا

 م(0225)خطاب, تتمثل في آلاتي

 فحص البيئة الداخلية: -5

 لتحديد نقاط القوه والضعف في آلاتي:

 , جانب التسويق  هيكل املصرف, ثقافة املصرف
 فحص البئية الخارجية: -0

 من خالل فحص وقتييم كافة عناصر البيئه الخارجية املتثملة في آلاتي:

 البئيه إلاجتماعية -1
 إيجاز العوامل الخارجيه. -4

حوكمة املصبرف: سعمل مجلس إلادارة علي وضبع القرارات إلاستراتيجية,  -1

 م(.0252, )بعبايةراتيجيةكما تقوم إلادارة التنفيذية بتطبيق القرارات إلاست
يتضببببببببببببح للبباحثان من الاطار النظري للمراجعة الاسببببببببببببتراتيجية انها تعمل علي 

 من أنشبطة املصارف والبيئة التي تعمل فيها سواء 
ً
فحص جوانب مهمة جدا

كبانبت خببارجيبة أو داخليبة، وتييم الفرص والتهببديبدات واملخبباطر، وتييم نقبباط 
القرارات املالئمة وتجنيب املصبببببببرف القوة والضبببببببعف، مما سسببببببباعد في اتخاذ 

.
ً
 مخاطر او خسائر قد تحدث مستقبال

 الاطار النظري للمخاطر املصرفية

: طبيعة املخاطر املصرفية
ً
 اوال

عرفببت بببانهببا عببدم انتظببام العوائببد وتببذبببذ  في قيمتهببا او في نسبببببببببببببتهببا الي راس 

عوائد لاملال املسبتثمر هو الذي سشكل عنصر املخاطره وترجع عمليه انتظام ا

                                                                            (م0250 )عادل,اساسا الي حاله عدم اليقين املتعلقه بالتنبؤات املستقبليه

كما يحدد مفهومها كونه يتفق مع حاله التاكد كل منها يحمل عنصر الشك  
ها ات حاالت طبيعيه وعدم ثباتوعدم اليقين في احداث املستقبل بسبب تغير 

ولكن في حبببببالبببببه الخطر سسببببببببببببتطيع متخبببببذ القرارات ان يضببببببببببببع احتمببببباالت في 

املسبببتقبل اعتمادا علي الخبره السبببابقه والدراسبببات الاحصبببائيه ،وما الي ذلك 

  م(0222)جوري, من معلومات تاريخه

 املخاطر بالنسبببببه للعمل املصببببرفي علي انها تلك الانحرافات الت
ً
 يعرفت أيضببببا

تنشبببببببببببببا وتتحقق نتببباج تحقق نتبببائج غير مطبببابقبببه لالهبببداف املسببببببببببببطره في ظبببل 
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ظروف غير مؤكده بعد قيام البنك بوظائف معينه نتائجها باملستقبل تخص 

                                             م(0252)فارس, قرارات الاستثمار والتمويل

: انواع املخاطر املصرفيه
ً
                                                 ثانيا

 تعاني البنوك من العديد  من املخاطر لكن من اهمها ما يلي :                                 

املخبباطر الائتمببانيببه )مخبباطر القرض (: وهي عببدم قببدره العميببل او التزامببه  -5

 برد اصل الدين او فؤائده او الاثنين معا عند موعد استحقاقه ،وسبب هذه
املخاطر يرجع الي العميل زاته او الي نشبببببباطه او بسببببببببب العمليه التي منح من 

اجلهبببا الائتمبببان او نتيجبببه الظروف العبببامبببه التي تحيط ببببالعميبببل او البنبببك او 

                      م(.0222)الزبيدي, بسبب البنك الذي يمنح الائتمان
مه السبببببببببببوقيه مخاطر السبببببببببببيوله : هي الاختالفات في صبببببببببببافي الدخل والقي -0

الصبببببببببببول البنك الناتجه عن الصبببببببببببعوبه التي تواجه البنك في الحصبببببببببببول علي 

           م(.0255)ملكية, نقديه سواء من بيع اصوله او الحصول علي ودائع جديده
املخباطر التشببببببببببببغيليبه : وهي مخباطر عرفتهبا لجنه بازل للرقابه املصببببببببببببرفيه  -1

عبدم كفبايه او انخفاض علي انهبا  مخباطر التعرض للخسببببببببببببائر التي تنجم عن 

العمليببببببات الببببببداخليببببببه او الا ببببببببببببخبببببباص او الانظمببببببه التي تنجم عن احببببببداث 

 م(.0224)املناعي, خارجيه
مخاطر اسبببببببببعار الفائده: ان خطر سبببببببببعر الفائده مرتبط مباشبببببببببره بعمليه  -4

تحويببل ديون او قروض قصببببببببببببيره الاجببل الي قروض طويلببه الاجببل فببان البنببك 

 في حاله ارتفاع سعر الفائده.يتعرض النخفاض او تدهور فائدته  
املخاطر الاسببتراتيجيه: هي تلك املخاطر املاليه واملسببتقبليه التي يمكن ان  -1

يكون لهببببا تبببباثير علي ايرادات البنببببك وعلي راس مببببالببببه نتيجببببه التخبببباذ قرارات 

خباطئبه او التنفيذ الخاطل للقرارات وعد التجار  املناسببببببببببببب مع التغيرات في 
  م(5002)موس ي, القطاع املصرفي

خطر سببببببببببببعر الصببببببببببببرف: البنوك بسببببببببببببببب طبيعبه تعبامالتهبا املاليه تتعرض  -6

ملخاطر تقلب اسبببببعار الصبببببرف املختلفه تبعا لطبيعه ميزانيتها التي يكون جزء 
 منها بالعمالت املحليه في حين البعض الاخر يكون بالعمالت الاجنبيه.

لتي ا مخاطر التسببعير: يتعين علي البنك دراسببه اسببعار املنتجات املقرضببه -7

)فريدددددد, يتم تحميلهببببا للعمالء في صببببببببببببوره اعببببباء وربطهببببا بمسببببببببببببتوي املخبببباطر

 م(.0222

يتضح للباحثان من الاطار النظري للمخاطر املصرفية انها قد تؤدي الي خسائر 

 للمصرف سواء في املدي القصير او الطويل، الامر الذي سعرض 
ً
كبيرة جدا

 ذر بالفشل املالي او إلافالساملصارف والجهاز املصرف الي هزات مالية قد تن

 او حتي انهيار الجهاز املصرفي.

 الدراسة امليدانية
 مجتمع وعينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين باملصارف السودانية الذين لهم 

عالقة بموضوع الدراسة، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة 
( استمارة 572حثان بتوزيع عدد )عشوائية من املجتمع، حيث قام البا

 أي ما نسبته )512إستبانة على املبحوثين، واستجا  )
ً
، %88( فردا

ً
( تقريبا

 حيث أعادوا إلاستمارات بعد ملئها بكل املعلومات املطلوبة.

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

أفراد العينة، وإحتوت استمارة الاستبانة على قسمين رئيسين هما: من 
القسم ألاول عبر عن البيانات الشخصية ألفراد عينة، وتضمن بيانات عن، 

التخصص العلمي، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي، سنوات الخبرة؛ والقسم 

اتيجيه ستر الثاني إشتمل على محورين رئيسيين هما: املحور ألاول املراجعة إلا 
)فحص البيئه الداخلية، فحص البيئه الخارجية، وفحص حوكمة املصرف(، 

واملحور الثاني املخاطر املصرفية، طلب من أفراد العينة أن يحددوا 

استجابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفق مقياس ليكرت الخماس ي املتدرج 

افق، ال الذي يتكون من خمس مستويات )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أو 

 أوافق بشدة(.

 التحليل الوصفى ملتغيرات الدراسة

 التحليل الوصفى للمراجعة إلاستراتيجية
( الوسيط وإلانحراف املعياري والتفسير وفق مقاس 5يوضح الجدول رقم )

 ليكرت الخماس ي للمتغيرات املستقلة املعبرة عن املراجعة إلاستراتيجية:

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

القيمة   درجة املوافقة
 إلاحتمالية

 قبمة

 )ت(

الانحراف 
 املعياري 

 املتوسط

 الحسابي

   فحص حوكمة املصرف

 5  .مدي تحكم مجلس إلادارة في القرارات إلاستراتيجية 4.0933 88497. 15.131 000. عالية

 0  مدى قدرة إلادارة التنفيذية في تطبيق القرارات إلاستراتيجية. 4.0600 85318. 15.216 000. عالية

 1  مدي إلالتزام باملسؤلية إلاجتماعية   4.0800 77304. 17.111 000. عالية

 4  مشاركة املستويات إلادارية في إتخاذ القرارات.  4.0667 84874. 15.392 000. عالية

 1 مبررات تفضيل املدراء لنشر التقارير املالية بإستمرار. 4.0267 82695. 15.205 000. عالية

القيمة  درجة املوافقة

 إلاحتمالية

 قبمة

 )ت(

الانحراف 

 املعياري 

 املتوسط

 الحسابي

  فحص البيئة الداخلية

 5  الخدمات التي تقدم في شكل إستشارات 4.0400 90398. 14.090 000. عالية

 0  الهيكل التنظيمي املطبق.  4.1200 90428. 15.169 000. عالية
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 1  نظم املعلومات املحاسبية.  4.2467 81871. 18.649 000. عالية

 4  ثقافة املصرف تجاه العاملين   4.0533 86534. 14.908 000. عالية

 1  أساليب التحليل املالي املستخدمة.   3.9933 88611. 13.729 000. عالية

القيمة  وافقةدرجة امل

 إلاحتمالية

 قبمة

 )ت(

الانحراف 

 املعياري 

 املتوسط

 الحسابي

   فحص البيئة الخارجية

 5  تفاعل املنظمة مع التغيرات إلاقتصادية املحيطة. 4.0000 84345. 14.521 000. عالية

 0  إلاجراءات إلاجتماعية التي يتضمنها املصرف 3.8333 84676. 12.053 000. عالية

 1  يتم مراجعة التطورات التكنولوجية ومدى إلاستفادة منها. 3.9533 83816. 13.930 000. عالية

 4  القوانين املقترحة ومدي تأثيرها علي النشاط املصرفي. 4.0000 84345. 14.521 000. عالية

 1  التوافق بين أهداف املصرف وأهداف املجتمع. 3.9133 98265. 11.384 000. عالية

  املحور ككل 4.0625 48775. 26.680 000. عالية

 م.0252املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية، 

 يالحظ من الجدول أعاله ألاتي:

حوكمة املصرف" كانت عالية،  درجة املوافقة على جميع عبارات ُبعد " -
ويظهر ذلك من خالل املتوسطات الحسابية ألفراد العينة حول جميع 

(، وانحرافات 4.52الى  1.42لتي تقع ضمن الدرجة العالية )العبارات وا

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

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

( مما سعني جود فروق بين هذه املتوسطات 05.مستوى الداللة إلاحصائية )

( لصالح املوافقة، أي أن حوكمة املصرف يتسم بدرجة 1ومتوسط املقياس )
 عالية.   

البيئة الداخلية" كانت  درجة املوافقة على جميع عبارات ُبعد "فحص -

عالية، ويظهر ذلك من خالل املتوسطات الحسابية ألفراد العينة حول جميع 
(، وانحرافات 4.52الى  1.42العبارات والتي تقع ضمن الدرجة العالية )

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

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

ن البيئة الداخلية للمصرف ( لصالح املوافقة، أي أ1ومتوسط املقياس )

 تتسم بدرجة عالية.   

البيئة الخارجية" كانت   درجة املوافقة على جميع عبارات ُبعد "فحص -

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

(، وانحرافات 4.52الى  1.42العبارات والتي تقع ضمن الدرجة العالية )
 لجميع  معيارية قريبة

ً
من الواحد الصحيح وقيمة اختبار )ت( دالة إحصائيا

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

( مما سعني جود فروق بين هذه املتوسطات 05.مستوى الداللة إلاحصائية )

( لصالح املوافقة، أي أن البيئة الخارجية للمصرف 1ومتوسط املقياس )

 م بدرجة عالية.   تتس

 يتبين من الجببدول أعاله ومن خالل الجزء الخبباص بببإختبببار املحور  -
ً
أيضبببببببببببببا

ككبل أن درجبة املوافقبة على املحور كبانبت عبالية وأن هناك فروق ذات داللة 

( حيث 1( ومتوسببببببببببببط املقياس )4.26احصبببببببببببائية بين متوسببببببببببببط املحور ككل )

( ذلك الفرق 2.222ة )( بقيمبة احتمبالي06.68أكبدت قيمبة )ت( والتي بلغبت )
 أمام مسببببببتوى معنوية )

ً
 إحصببببببائيا

ً
( لصببببببالح املوافقة، وهذ 05.حيث كان دالا

سعني أن درجة ممارسة املراجعة إلاستراتيجية باملصرف كانت عالية.    

 

 : )املخاطر املصرفية(: تحليل ومناقشة النتائج املتعلقة باملحور الثاني
 :نتائج اختبار )ت( للمحور الثانينحرافات املعيارية و (: املتوسطات الحسابية والا 0جدول )

 درجة املوافقة
القيمة 

 إلاحتمالية

 قبمة

 )ت(

الانحراف 

 املعياري 

 املتوسط

 الحسابي
 العبارات

 رقم

 العبارة

 5 نعمل علي تحديد حجم السيولة املناسبة. 4.1133 90143. 15.127 000. عالية

 0 ر لدينا مؤشرات لقياس الخطر. يتوف 3.9133 91912. 12.170 000. عالية

 1 نعمل علي تالفي سريعة للمخاطر في ظل ألازمات إلاقتصادية 3.8400 89052. 11.553 000. عالية

 4 يوجد لدينا فريق إلدارة ألازمات املالية باملصرف 3.7987 90030. 10.828 000. عالية

 1 يم املعرضة للمخاطر باملصرفيتم تحليل البنود والق 3.8533 90031. 11.608 000. عالية
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 6 يتم إتباع أساليب لفحص السيولة بشكل دوري 3.8600 94144. 11.188 000. عالية

 7 نعمل على خلق عالقات متينة مع العمالء ملعرفة وضعهم املالي 3.8533 94398. 11.071 000. عالية

 8 ياجاته املالية .يتم معرفة مشاكل العميل وإحت 3.8200 95587. 10.507 000. عالية

 2 نتأكد من مدى قدرة العميل علي الوفاء بإلتزاماته املالية 3.9333 95304. 11.994 000. عالية

 52 نفحص القدرات املالية للعمالء عند إلاقتراض  3.9533 89994. 12.974 000. عالية

 55 ة املالية للعميلنحدد طريقة السداد للقروض حسب املقدر  3.8667 95304. 11.138 000. عالية

 50 لدينا عمالء سستطيعون السداد في تاريخ إلاستحقاق 3.9867 85911. 14.066 000. عالية

 51 نقوم بمراجعة املركز املالي للعميل قبل تمويله 4.0600 86101. 15.078 000. عالية

 علي معايير محد 3.9467 92531. 12.530 000. عالية
ً
 54 ده يتم تمويل العمالء بناءا

 51 نتعاون مع كوادر ذوى كفاءة عالية بقسم إدارة املخاطر 4.0200 85507. 14.610 000. عالية

 56 سستطيع املصرف أن يفاضل بصورة ناجحة بين الخيارات إلاستراتيجية 4.0000 84345. 14.521 000. عالية

 57 ملصرفيةنجح املصرف في تطبيق جميع الخطط ا 3.8933 89102. 12.279 000. عالية

 58 سستطيع املصرف املحافظة علي وضعه التنافس ي خالل السنوات السابقة 3.9600 88901. 13.225 000. عالية

 52 نال الصرف إستحسان املجتمع بسبب الصرف علي املسؤولية إلاجتماعية 3.8733  1.0251 10.434 000. عالية

  املحور ككل 3.9172 63611. 17.659 000. عالية

 م.0252صدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية، امل

 يالحظ من الجدول أعاله ألاتي:

املخاطر املصرفية" كانت عالية،  درجة املوافقة على جميع عبارات محور " -

ويظهر ذلك من خالل املتوسطات الحسابية ألفراد العينة حول جميع 
(، وانحرافات 4.52الى  1.42العبارات والتي تقع ضمن الدرجة العالية )

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

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

 افقة( لصالح املو 1ومتوسط املقياس )

 يتبين من الجدول أعاله ومن خالل الجزء الخاص بإختبار املحور  -
ً
وأيضا

ككل أن درجة املوافقة على املحور كانت عالية  وأن هناك فروق ذات داللة 

( حيث أكدت 1( ومتوسط املقياس )1.52احصائية بين متوسط املحور ككل )

لك الفرق حيث ( ذ2.222( بقيمة احتمالية )57.61قيمة )ت( والتي بلغت )

 أمام مستوى معنوية )
ً
 إحصائيا

ً
( لصالح املوافقة، أي أن 05.كان دالا

 تخفيض املخاطر املصرفية تتسم بدرجة عالية. 
ً
 ثالثا

 اختبار فرضيات الدراسة 

 عرض نتيجة الفرضية ألاولي
 :نتائج إلارتباطات بين املتغيرات

قلة ملتغيرات املستتم إستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس درجة ارتباط ا

  )املراجعة إلاستراتيجية بأبعادها( باملتغير التابع )الحد من املخاطر املصرفية(.

 

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

 الاستنتاج قيمة احتمالية قيمة م  الارتباط املتغيرات املستقلة املتغير التابع

تخفيض املخاطر 

 املصرفية

 الارتباط دال، توجد عالقة طردية 000.  526. املصرفحوكمة 

 الارتباط دال، توجد عالقة طردية 000.   669. البيئة الداخلية

 الارتباط دال، توجد عالقة طردية 000.   807. البيئة الخارجية

 الارتباط دال، توجد عالقة طردية 000.  789. الدرجة الكلية للمراجعة إلاستراتيجية

 م.0252صدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية، امل

 عند 1من الجدول ) 
ً
( أعاله يالحظ أن جميع معامالت إلارتباط دالة إحصائيا

(، كما ان قيم معامل الارتباط عالية وموجبة، مما 2.21مستوى اقل من )

 ةاملستقل اتاملتغير سعني وجود عالقة إرتباط طردي )موجبة( بين جميع 

   .)املراجعة إلاستراتيجية بأبعادها( واملتغير التابع )تخفيض املخاطر املصرفية(
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 نتائج تحليل إلانحدار الخطي
( (Betaقام الباحثان بإجراء تحليل الانحدار املتعدد، وتم إلاعتماد على معامل 

ير التابع بسبب التغيير الحاصل فى وحدة واحدة 
َ
ملعرفة التغيير املتوقع في املتغ

للتعرف على قدرة  (�̅�2)املتغيرات املستقلة ، كما تم الاعتماد على  من

النموذج على تفسير العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، باإلضافة 
( للتعرف على معنوية نموذج الانحدار. وقد تم (Fإلي إستخدام اختبار 

معنوية التأثير، حيث ( للحكم على مدى (0.05الاعتماد على مستوى الداللة 

يتم مقارنة مستوى املعنوية املحتسب مع قيمة مستوى الداللة املعتمد، 
وتعد العالقات ذات داللة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى الداللة املحتسب 

 (.     (0.05أصغر من مستوى الداللة املعتمد 

اللة وذلك للتحقق من وجود عالقة ذات دتقدير نموذج الانحدار املتعدد 
إحصائية للمراجعة إلاستراتيجية )بأبعادها( )كمتغيرات مستقلة( على الحد 

 .من املخاطر املصرفية )كمتغير تابع(

 
 :(: نتائج تحليل إلانحدار الخطي للعالقة بين أبعاد املراجعة إلاستراتيجية  والحد من املخاطر املصرفية4جدول )

 

Model 

 

𝜷 

 

Std. Error 

 

T 

 

Sig.(T) 

 

F 

 

Sig.(F) 
�̅�2 

(Constant) 0.563 0.268701 2.096823 0.0378 

76.22 .000 .72 
 0.0111 2.571290 0.052929 0.136 حوكمة املصرف

 0.0000 12.24081 0.055482 0.679 البيئة الداخلية

 0.0110 2.576553- 0.055393 0.142- البيئة الخارجية

 م.0252احثان من بيانات الدراسة امليدانية، املصدر: إعداد الب

 يتضح من الجدول أعاله أن القيمة إلاحتمالية لألبعاد)حوكمة املصرف،

( على 2.255،  2.222،  2.255البيئة الداخلية، البيئة الخارجية( بلغت )

( وهذا يدل على معنوية تأثير 2.21التوالي وجميعها أقل من مستوى املعنوية )
( 76.00( بلغت )Fعلى الحد من املخاطر املصرفية، وقيمة اختبار ) هذا ألابعاد

( وهذا 2.21( وهي أقل من مستوى املعنوية )2.222والقيمة إلاحتمالية لها )

يدل على املعنوية الكلية للنموذج املقدر، وبلغت قيمة معامل التحديد 
تغير التابع، امل( وهي تشير إلى نسبة تأثير املتغيرات املستقلة على 2.70املعدل )

ملخاطر املصرفية أى أن أبعاد املراجعة إلاستراتيجية تؤثر على الحد من ا

 وهذه النتائج تؤكد قبول جميع فرضيات الدراسة.(. %70بنسبة )

 النتائج
 علي الاطار النظري للدراسة والدراسة امليدانية توصل الباحثان الي 

ً
بناءا

 النتائج التالية:

 للمصرف سواء املخاطر املصرفي -
ً
ة يمكن ان تؤدي الي خسائر كبيرة جدا

في املدي القصير او الطويل، الامر الذي سعرض املصارف والجهاز املصرف الي 

 هزات مالية قد تنذر بالفشل املالي او إلافالس او حتي انهيار الجهاز املصرفي.

 من أنشطة  -
ً
املراجعة الاستراتيجية تعمل علي فحص جوانب مهمة جدا

ارف والبيئة التي تعمل فيها سواء كانت خارجية أو داخلية، وتييم الفرص املص

والتهديدات واملخاطر، وتييم نقاط القوة والضعف، مما سساعد في اتخاذ 

.
ً
 القرارات املالئمة وتجنيب املصرف مخاطر او خسائر قد تحدث مستقبال

هم اإستخدام فحص البيئه الداخلية من خالل املراجعة الاستراتيجية س -

 في الحد من املخاطر املصرفية للمصارف السودانية.

أن إستخدام فحص البيئة الخارجية في اطار املراجعة الاستراتيجية  -
 ساعد في الحد من املخاطر املصرفية للمصارف السودانية.

أن إستخدام فحص حوكمة املصرف كبعد للمراجعة الاستراتيجية  -
 ارف السودانية.ساهم في الحد من املخاطر املصرفية للمص

 يلتزم املصرف الوفاء باملسؤلية إلاجتماعية. -

 سعمل املصرف علي مراجعة  أداء املدراء بشكل دوري. -

 التوصيات
 لنتائج الدراسة يقدم الباحثان التوصيات التالية:

ً
 وفقا

تفعيل وتعزيز دور الهيئات التشريعية والرقابية من اجل العمل على  -
 نظمة ملهنة املراجعة ومواكبة التطورات املستمرة.تطوير القوانين واللوائح امل

إصدار معايير للمراجعة إلاستراتيجية من قبل مجلس املحاسبين  -
 واملراجعين القانونيين السوداني.

 في إلاعتبار  -
ً
إجراء دراسات أخري حول املراجعة إلاستراتيجية آخذا

 أبعادها املرتبطة بتخفيض املخاطر املصرفية.

 املراجع

 باللغة العربيةاملراجع 
 والبدائل:  إلاستراتيجية إلادارةابتهاج مصطفي عبدالرحمن ،  -

قاهرة : ، )ال الاستراتيجي التغير إدارة– والرقابة التنفيذ – إلاستراتيجية

 م(.1999الشركة العربية للنشر والتوزيع كلية التجارة , جامعة القاهرة , 

عمان ، )حالت تطبيقيةالادارة الاستراتيجية مفاهيم و أحمد القطامين،  -

 م(.0222: دار مجالوى، 
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 ،، املراجعة الاستراتيجية في منظمات الاعمالاحمد شوقي سليمان -

 م(.0251, 42)دمشق: كلية التجارة, مجلة الاقتصاد إلاسالمي العاملية العدد  

دور املراجعة الاستراتيجية في تحسين القدرة على ايمن عادل عيد ،  -
، )القاهرة: جامعة دراسة تطبيقية على البنوك التغيير الاستراتيجي ،

،  12املنصورة ، كلية التجارة ، املجلة املصرية للدراسات التجارية ، املجلد 

 م(.0251،  5العدد 

تقويم ألاداء إلاستراتيجي للمؤسسات إلاقتصادية حسان بعباية,  -
 ة, ) الجزائر: جامعة محمد بضياف, كليبإستخادم املراجعة إلاستراتيجية

العلوم إلاقتصادية وعلوم التسيير. رسالة ماجستير غير منشورة في املحاسبة, 

 م(.0252

لتأكيد  ERM)إعتماد إطار إدارة مخاطر املشروع )حسين جاسم فالح  -
)بغداد: جامعة واسط، كلية إلادارة وإلاقتصاد، مجلة الكوت جودة الرقابة، 

 م(.0251, 57للعلوم إلادارية وإلاقتصادية، العدد 

 اداره الائتمان املصرفي والتحليل الائتمانيحمزه محمود الزبيدي ، -

 (.0222،)عمان: مؤسسه الوراق ،

اداره املخاطر التشغيليه وكيفيه احتساب املتطلبات جاسم املناعي ، -

 (.0224،)ابو ظبي: صندوق النقد العربي ، الراسماليه منها

الاسددددددددددددتراتيجيدددة التددددقيس الاسددددددددددددتراتيجي ودوره في الادارة سببببببببببببكببباك مراد،  -
، )الجزائر: للمؤسدددددسدددددات دراسدددددة ميدانية لبعد املؤسدددددسدددددات الاقتصدددددادية

جامعة سببطيف، كلية الاقتصبباد، مجلة العلوم الاقتصببادية وعلوم التسببيير، 

 م(.0251، 51العدد 

،)عمان: دار امليسره  اداره املخاطرشقيري نوري موس ي واخرون ، -

،0250.) 

مح مال حسين شالش ى الجميلي، صالح ابراهيم يونس الشعباني، د. وعد  -
دراسدددددددددددددددة ميدددددانيددددة لعينددددة من  –تطبيس التدددددقيس الاسددددددددددددتراتيجي في العرا  

، )بغداد: جامعة املوصببببببببل، كلية الادارة والاقتصببببببببباد، الشددددددددركات الصددددددددناعية
، 2، العببببدد4مجلببببة جببببامعببببة الانبببببار للعلوم الاقتصببببببببببببببباديببببة والاداريببببة، املجلببببد

 م(.0250

، )عمان: دار املناهج، ستراتيجيةالادارة الا  صالح عبد الرضا رشيد، -

0227.) 

أثر ادارة الشددددددددددداملة في أداء املراجعة عائشببببببببببة عبدهللا امل جو  جمال،  -
الاسدددددددتراتيجية في الصدددددددناعات الفندقية في السدددددددودان دراسدددددددة ميدانية علي 

، )الخرطوم: جببامعببة السببببببببببببودان للعلوم الفندداد  خمسدددددددددددددة نجوم بددالخرطوم

ا، رسببببببببببببببالبببة دكتورة غير منشببببببببببببورة في والتكنولوجيبببا، كليبببة البببدراسببببببببببببببات العليببب

 م(.0251املحاسبة، 

, مقدمة في إلادارة إلاستراتيجية املتقدمهعايده سيد خطا ,  -

 م(.0225)إلاسكندرية: د.ن, 

، )الخرطوم :مطابع  إلاستراتيجية إلادارةعمر احمد عثمان املقلي ، -

 م (.2002السودان للعملة املحدودة ، 

–ر املالي في املؤسسات الصناعيه تحليل وتقدير الخطزينب حوري ،  -
ه ) غزة: جامعه قسطنطينيدراسه تطبيقيه باستخدام التحليل التمييزي 

،كليه الدراسات العليا ،اطروحه دكتوراه في العلوم الاقتصاديه غير منشوره 

 م(.0226،

 التقنيات البنكيه محاضرات وتطبيقات ،الجزء الاول فضيل فارس ، -

 م(.0251،)الجزائر: مطبعه ارشيد ،

 تحديث الجهاز املصرفي الجزائري علي ضوء معايير بازل كركار مليكه ، -

،)الجزائر: جامعه البليده ،كليه العلوم الاقتصاديه وعلوم التسيير ،رسالة 

 م(.0255ماجستير في العلوم الاقتصلديه غير منشورة, 

، )عمان: مؤسسة الوراق، الادارة الاستراتيجيةهاشم العبادي،  -

 م(.0250

ائر دراسه حاله الجز – اشكاليه القروض املصرفيه املتعثرهال عادل ،هي -
،)الجزائر:جامعه الجزائر،كليه العلوم الاقتصاديه والعلوم التجاريه وعلوم 

 م(.0250التسيير ،دراسه ماجستير غير منشوره في املحاسبة ، 

تحديدها ،قياسها -املخاطر الائتمانيه مفتاح صالح ،معارفي فريده، -
،)عمان: جامعه الزيتونه ،املؤتمر العلمي الدولي السنوي  ا والحد منها،ادارته

 .(0227السابع ،

دور املراجعة الاستراتيجية في الافصاح و الشفافية عن نادية العارفة ،  -
، ) القاهرة: جامعة املنصورة، كلية التجارة، مجلة العلوم الربح املحاسبي

 م(.0228( ، 0(، العدد )10إلادارية، املجلد  )

 املراجع باللغة إلانجليزية
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