قســـم المحـــاسبـــــة

إطار مقترح للمراجعة اإلدارية للقرارات اإلستراتيجية
في المصارف اإلسالمية (دراسة نظرية – تطبيقية)

بحث مقدم
من الباحث :أحمد شوقي سليمان سليمان
نائب مدير إدارة – ببنك مصر – مراقبة ومتابعة حمفظة التمويل اإلسالمي

للحصول علي درجه التخصص (الماجستير) في المحاسبة

حتت إشراف
األستاذ الدكتور /حسين حسين شحاته
أستاذ احملاسبة املترر ااكليةة

األستاذ الدكتور /عز الدين فكري تهامي
أستاذ ورئةس قسم احملاسبة ااكليةة

( 5341هـ 4153 -م )

-ب-

الرحِيمِ
الرحْم ِن َّ
ِبسْمِ ا ِهلل َّ
ننري اوّ َ َا ْ َ اإنننر ا ّ ذاَل
ّ ذاَلين َ
ري االننن و ذقم و ْ َ اإر اَّن َ
نني َْننننَ ا ا َ
و
ْ
ا
ْ َ َت َخ ّب اط اه اال ّش ْي َط ااي ذَّ َي االْ َم ذوس َذ ذ َِل ذبنََّنّ ا ْم قَاالرا ان ّ َما اال َب ْي اع
َ و
ذَّثْن ا االن و ذقم َح َل َ ن ّ ّ ا
اْ االْ َب ْين َع َح َلن ّنق َ االن و ذقم ه َمن ْني َ ننا َ ا
ََّ ْر ذع َظ ٌة ذَّ ْي َرذب و ذه هَنا ْنَتَ َى هَ َ انه ََّنا َلنََ َو َح َل َّْ انق ا ا ََّلل ّ ذ
اْ
ذو
َح ََّ ْنني اَننا ََ هَنئحالَ ذ َ
حي
نناب االّْ ذ
ننح َل ْ َ ا
ننار ا ْخ ذهوَننا َننا ا َ
(ْ َ ْ )725م َح اق الَّـ اه االن و ذق َم َحيا ْنق ذ ا ّالدنََ قَا ذ َ َحالَّنـ اه َو
ا ذُي ُّب ا ّ
ُك َكفّ ٍار َل ذث ٍمي ﴿{ ﴾726لررة االبإقة}

جلةن لنمةنقشة الكحم
األستاذ الدكتور  /حسين حسين شحاته
أستاذ المحاسبة المتفرغ بالكلية

(مشرفا)

األستاذ الدكتور  /عز الدين فكري تهامي
أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بالكلية

(مشرفا)

األستاذ الدكتور  /عصام عبد الهادي أبو النصر
أستاذ المحاسبة بالكلية

(عضوا)

األستاذ الدكتور  /خالد محمد عبد المنعم ذكي لبيب
أستاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة – جامعة القاهرة (عضوا من الخارج)

اشد أاصت جلةن لكحم النمةنقشة على تبقدل للرسقل مع لنمؤسسقت
لنمقلي لإلسالمي لإلنتفقع مبق ارد بهق من نتقئج اتوصيقت

اإلـهـــــاا
إكي أمي وأاي األحبا
إكي زوجيت وأوالدي األعزا
إكي أساتذتي األجال
إكي أخيت وأصاقائي
إكي أسرة انك مصر
إكي كل من عيمين حرفا
إكي كل من كه فضل عيى ووقف جبانيب
إكي كل من أسهم يف إمتام ـهذه اكاراسة

شمر اتقدير

أحمد هللا تبارك وتعالي واشكره على أن وفقني وأعانني على إتمام هذا البحثث
وأنعم على بأساتذة أجالء تعهدوني بالرعاية واإلشراف ،داعيا المولي  -عثز وجث –
أن يجعله خالصا لوجهه ،وان يتقب منا صالح األعمال.
وإنطالقا من قول رسثولنا معلثم األمثة وهاديهثا صثلي هللا عليثة وسثلم " َمثن َا
يَش ث ُك ُر النسثثا َ َا يَش ث ُك ُر س
هللاَ " فثثيني أتوجثثه بالشثثكر والتقثثدير ل سثثتاذ الثثدكتور /حسثثين
حسثثين شثثحاته (أسثثتاذ المحاسثثبة المتفثثر بالكليثثة والمشثثرف علثثى الرسثثالة) لتفضثثله
باإلشراف على هذا البحث وبذل المجهود الكبير فثي قثراءة البحثث ،وتقثديم المسثاعدة
والتوجية وإبداء الرأي والمالحظات السديدة والتي إستفدت منها كثيرا وكان لها أكبثر
األثر في إتمام هثذا البحثث وإاهثاره بهثذه الصثورة  ،فثأدعو هللا العلثي القثدير أن يثديم
عليه نعمة الصحة والعافية.
ويسثثعدني ويشثثرفني أن أتقثدم بخثثالص الشثثكر والتقثثدير ل سثثتاذ الثثدكتور /عثثز
الدين فكر تهامي (أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بالكلية) لتفضثله باألشثراف علثى هثذا
البحثثث والثثذي شثثملني بالرعايثثة والتوجيثثه وبثثذل قصثثارق جهثثده فثثي القثثراءة وإبثثداء
الرأي والمالحظات القيمة ،وتقديم كافثة سثب العثون والمسثاعدة ومثيافرتي فثي كافثة
مراح البحث ،والذي كان له الفضث الكبيثر فثي خثروج هثذا البحثث للنثور ،فثأدعو هللا
تبارك وتعالي أن يجع ك ما قدمه لي من عون وإرشاد في ميزان حسناته.
وأتقثثدم بالشثثكر والعرفثثان ل سثثتاذ الثثدكتور /عصثثام عبثثد الهثثادي ابثثو النصثثر
(اسثثتاذ المحاسثثبة بالكليثثة) علثثى قبولثثه ااشثثتراك فثثي لجنثثة المناقشثثة والحكثثم علثثى
الرسالة ،ولما قدمه لي من عون بمرحلة تسجي البحث.
وأشكر األستاذ الدكتور /خالثد محمثد عبثد المثنعم فكثي لبيثب (أسثتاذ المحاسثبة
ووكي كلية التجارة بجامعة القاهرة) على تفضله بقبول ااشتراك فثي لجنثة المناقشثة
والحكم على الرسالة ،وإنه لشرف كبير لي أن أحظى بتوجيهاته ومالحظاته.
وأتقدم بالشكر ل ستاذ /محمود منصور (المثدر المسثاعد بالكليثة) لمثا قدمثه
لي من عون ومساعدة في القيثام بالتحليث اإلحصثائي للدراسثة الميدانيثة ،وادعثوا هللا
أن يجعله من صالح األعمال ،ويضعه في ميزان حسناته.
كما يتقدم الباحث بخالص شكره وتقديره للسادة األفاض أعضاء مجلثس إدارة
المصارف اإلسالمية ورؤساء القطاعات اإلسالمية بالبنوك التقليدية بمصر والعثاملين
باإلدارات العليا بها ،لما قدموه من مساعدة في استيفاء قائمة ااستبيان ،ممثا كثان لثه
أثرة الفعال في إثراء الجانب الميثداني بالبحثث ،وأتقثدم بالشثكر لكث مثن سثاعدني فثي
الحصثثثول علثثثى بيانثثثات أو معلومثثثات أثنثثثاء القيثثثام بجمثثثل المثثثادة العلميثثثة ،والدراسثثثة
التطبيقية.
وا يفثثوتني شثثكر فوجتثثي وأمثثي وأبثثي وأختثثي علثثى دعمثثي ومثثيافرتي خثثالل
مرحلة الدراسة.

فهرس لحملتــويـــقت
املوضوع

للتقديـــ للعـــــقم…………………………………………………………………………….….

مةملـــــــ للبحـث ………………………………………………………………………………..

اكصرحة
أ

ب

أهـــــــــدلف للبحث …………..………………………………………………………………………….

د

حــــــــــداد للبحث …………………………………………………………………………………..

ـهـ

أهميـــــــــ للبحث …………………………………………………………………………………..

مةنهـــــــــج للبحث ………………………………………………………………………………….

فـــــــــراض للبحث ………………………………………………………….……………………….

خطـــــــــــ للبحث ……………………………………………………………………………………

-1للفصـــل لألال  -:لإلطقر للفمري للمرلجع لإلدلري للقرلرلت لإلسرتلتييي

بقنمصقرف لإلسالمي .............................................................................
مقدمه للفصل لالال ..............................................................................

 1/1لنمبحث لالال  :للقرلرلت لإلسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي .................

 1/1/1مرهوم االسرتاتةجةة ...........................................................................

 2/1/1ماـهةة اكقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة......................................
 3/1/1طبةعة اكقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة......................................

 2/1لنمبحث للثقني :دالعي لكحقج للمرلجع لإلدلري للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف
لإلسالمي ..............................................................................

 1/2/1مراحل اختاذ اكقرارات اإلسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة.............................

د

ـهـ
ـهـ
و

1
1
2
2
4
7
12
12

 2/2/1اخلصـــائل اكواجـــر توافرـهـــا يف مت ـــذي اكقـــرارات اإلســـرتاتةجةة يف املصـــارف

11

 3/2/1احلاجة إىل املراجعة اإلدارية كيقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة..........

11

اإلسالمةة................................................................................................

 3/1لنمبحـــث للثقلـــث  :لنمرلجعـــ لإلدلريـــ للقـــرلرلت لالســـرتلتييي يف لنمصـــقرف
لإلسالمي .................................................................................

 :1/3/1أـهااف مراجعة اكقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة .........................
 :2/3/1نطاق مراجعة اكقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة ............................
 :3/3/1أسس مراجعة اكقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة.............................
 :4/3/1أساكةر املراجعة اإلدارية كيقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة..............
خالص للفصل لألال......................................................................................

33
33
34
33
44
43

 -2للفصـــل للثقني  -:إطقر مقرتح للمرلجع لإلدلري للقرلرلت لالسرتلتييي

يف لنمصقرف لإلسالمي ....................................................................

44

 1/2لنمبحث لألال :للدرلسقت للسقبق ...........................................................

43

مقدم للفصل للثقني....................................................................................

 1/1/2اكاراسات اكسااقة ذات اكعالقة ااملراجعة اإلدارية ومراجعة االسرتاتةجةة اوجه عام.....
 2/1/2اكاراسات اكسااقة ذات اكعالقة اتقويم األدا يف املصارف اإلسالمةة .....................
 2/2لنمبحث للثقني  :مقهي لنمرلجع لالسرتلتييي .................................

44
43
41
33

1/2/2مرهوم املراجعة االسرتاتةجةة "..........." Strategic Review " –" Strategic Audit

33

 2/2/2خصائل املراجعة االسرتاتةجةة................................................................

34

 3/2/2أـهااف املراجعة االسرتاتةجةة .................................................................

33

 3/2/2خطوات عميةة املراجعة االسرتاتةجةة.........................................................

31

 3/2لنمبحث للثقلث :إطقر مقرتح للمرلجع لإلدلري للقرلرلت لإلسرتلتييي يف لنمصقرف
لإلسالمي ...................................................................................................

:1/3/2خطة املراجعة اإلداريـــة كيقرارات االسرتاتةجةـــة فــي املصارف اإلسالمةــــة ()Plan

35
14

يف ضو معايري املراجعة اكصادرة عن ـهةئة احملاسبة واملراجعة كيمؤسسات املاكةة اإلسالمةة
(................................................................................................ )AAOIFI
 : 2/3/2جتمةع اكبةانات واملعيومات املتعيقة انشاط املصرف اإلسالمي (أدكة االثبات) ........

11

 :3/3/2ارنامج املراجعة اإلدارية كيقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة................

12

 : 4/3/2األساكةر (املقرتحة) اكيت سةستعني اها املراجع اإلداري عنا اكقةام اعميةة مراجعة
اكقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة .......................................................

11

 3/3/2تقرير املراجعة االدارية كيقرارات االسرتاتةجةة...............................................

77

خالص للفصل للثقني....................................................................................

 -3للفصـــل للثقلث  :لجلولنب للتطبيقي لإلطقر لنمقرتح للمرلجع لإلدلري

للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي ........................................

مقدم للفصل للثقلث...................................................................................

 1/3لنمبحث لألال :عرض لعيةن من للقـرلرلت لالسـرتلتييي لـبع

لنمصـقرف لإلسـالمي

جبمهوري مصر للعربي ....................................................................

54
54
51
52

1/1/3املصارف واكبنوك اإلسالمةة اكيت تقام منتجات وخامات مصرفةة إسالمةة جبمهورية
مصر اكعراةة.................................................................................................

53

 2/1/3اعض اكقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة اكعامية جبمهورية مصر اكعراةة.....

53

 2/3لنمبحث للثقني :للدرلس لنميدلني ........................................................

55

 3/3لنمبحث للثقلث منوذج نمرلجع لحدي للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف (للدرلس

للتطبيقي ) ....................................................................................
 1/3/3اكتعريف ابنك مصر...............................................................

 2/3/3تطبةــ اإلطــار املقــرتمل ملراجعــة قــرار اكعمــل اصــة ة اإلجــارة واإلجــارة
املنتهةة ااكتميةك.....................................................................
خالص للفصل للثقلث.........................................................................
للةنتقئــج ...........................................................................

للتوصيقت ..........................................................................

لنمرلجــــع....................................................................................

لنمالحـــق................................................................................

ميح رقم ( )1قائمة االستبةان املوزعة عيي جمتمع اكبحث.......................................

ميح

113
111
115
135
131
141
144
1
1

رقم ( )2نتائج اختبار اكاورات (  )RUNSاإست اام املتوسط (عمود )test value

كنقطة قطع ...............................................................................................

7

ميح رقم ( )3جاول مي ل كيمتوسط املرجح إلستجااات فئيت جمتمع اكبحث.............

5

ميح رقم ( )4جاول مي ل نتائج اختبار مان وتين...............................................

1

ميح رقم ( )3خمرجات  SPSSكنسر اإلستجااات (غري مواف عيي االطالق ،مواف  ،حمايا،
مواف  ،مواف اشاة) مصنرة طبقا كسنوات اخلربة كيمستجةر .....................................

1

ميح رقم ( )1أـهم املؤشرات احملققة " معاالت اكنمو " كيرروع اإلسالمةة ابنك مصر........

22

ميح رقم ()7
أوالً :دراسة مقارنة كنتائج أعمال ومعاالت منو أـهم املنافسني اقطاع اكصريفة اإلسالمةة انهاية
ديسمرب  ،2413ديسمرب ......................................................................... . ،2412

23

ثانةاً :دراسة مقارنة كنتائج أعمال ومعاالت منو أـهم املنافسني اقطاع اكصريفة اإلسالمةة
انهاية ديسمرب  ،2412وديسمرب ................................................................2411

24

ميح رقم ( )5مؤشرات اكتحيةل املاكي ألـهم املنافسني اقطاع اكصريفة اإلسالمةة
انهاية ............................................................................................... 2412

23

فهرس لجلدلال
رقم اجلاول
1-1
2-1
3-1
4-1

املوضوع
أـهااف اكقرار االسرتاتةجي واكقرار غري االسرتاتةجي
وجهــيت اكنظــر كقةــام كــل مــن املراجــع اخلــارجي واملراجــع اكــااخيي يف
اأعمال املراجعة اإلدارية
نطاق عمل املراجع اإلداري عنا اكقةام مبراجعة اكقرارات االسرتاتةجةة
اكرــــرق اــــني أســــاكةر تقــــويم األدا اكتقيةايــــة وأســــاكةر تقةــــةم األدا
االسرتاتةجي

اكصرحة
1-5
23
34
42

1-2

ارنامج املراجعة اإلدارية كيقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة

14-12

2-2

املعايري املاكةة كتقويم أدا املصرف اإلسالمي

17-11

3-2

املعايري غري املاكةة كتقويم أدا املصرف اإلسالمي

15-17

1-3
2-3

اكقرارات اإلسرتاتةجةة كيمصارف اإلسالمةة واكبنوك اكنمطةة ذات اكرروع
اإلسالمةة
تصــنةف اكقــرارات االســرتاتةجةة ااملصــارف االســالمةة واكبنــوك ذات اكرــروع
االسالمةة

53-54
51

3-3

األاعاد اكرئةسةة كيقرارات االسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة

57

4-3

عاد االستمارات املوزعة واملرتاة وغري املرتاة

51

3-3

توزيع افراد اكعةنة حسر اكارجة اكوظةرةة

51

1-3

توزيع أفراد اكعةنة حسر املؤـهل اكعيمي

51

7-3

توزيع أفراد اكعةنة حسر نوع املؤـهل

51

5-3

توزيع أفراد اكعةنة حسر سنوات اخلربة

51

1-3

تليرة اكودائع إىل اكودائع ألـهم املنافسني اقطاع اكصريفة اإلسالمةة

121

فهرس لالشمقل
املوضوع

رمق االشلك
1-1

اكعوامل اخلارجةة املـؤثرة يف صـنع واختـاذ اكقـرارات االسـرتاتةجةة يف املصـارف
اإلسالمةة

االدفحة
16

7-1

ااعاد املراجعة االدارية

71

1-7

عميةة اختاذ اكقرارات االسرتاتةجةة يف ضو مرهوم املراجعة االسرتاتةجةة

52

7-7

اســـت اام اســـيوب املراجعـــة االســـرتاتةجةة ملراجعـــة عميةـــة اختـــاذ اكقـــرارات
االسرتاتةجةة "االطار املقرتمل"

55

3-7

ملونات مرحية اكرحل ااالطار املقرتمل

65

4-7

اهلاف من مرحية اكرحل ااإلطار املقرتمل

65

5-7

حتيةل  SWOTاكررص وامل اطر  /اكقوة واكضعف ملوقف اكبنك اإلسالمي

27

6-7

اكقرار االسرتاتةجي يف ضو األاعاد االسرتاتةجةة ملصروفة SWOT

27

2-7

حتيةل  SWOTألحا املصارف اإلسالمةة

23

8-7

تقرير املراجع اإلداري كيقرارات اإلسرتاتةجةة يف املصارف اإلسالمةة

25

1-3

اكبنوك اكيت تقام منتجات وخامات مصرفةة اسالمةة اكعامية يف مصر

83

7-3

توصةف عةنة اكبحث

59

3-3

احلصة اكسوقةة كيودائع الـهم املنافسني اقطاع اكصريفة اإلسالمةة يف 2412/12

118

4-3
5-3

احلصة اكسوقةة حملرظـة اكتوظةـف ألـهـم املنافسـني اقطـاع اكصـريفة اإلسـالمةة يف
2412/12
حتيةل سوات كقطاعي املعامالت اإلسالمةة ابنك مصر

115
173

مصروفة تقويم اكعوامل اخلارجةة كقطاعي املعامالت اإلسالمةة ابنك مصر

6-3

()External Factors Analysis Matrix
مصروفة تقويم اكعوامل اكااخيةة كقطاعي املعامالت اإلسالمةة ابنك مصر
( )Internal Factors Analysis Matrix

174

لإلطــقر للعــقم للبحـث

للتقدي للعقم-:

لالطقر للعقم للبحث

تعد عملية اتخاذ القررارا بمختلر أنواعهرا مر المهراا الرئيسرية الترو تقروا بهرا
إدارة منظما األعمال ،والتو تؤثر بطبيعتهرا يرو أنةرطة وممارسرا المنظمرة ،وعلر
رأسها القرارا االستراتيجية  ،وذلك لكونها تؤثر عل كاية جوانر وأجرءام منظمرا
األعمرررال لفتررررا بمنيرررة بعيررردة األجرررل والررريج لجعلهرررا تتسرررم بالمخرررانرة ،ولقرررد كرررا
للمتغيرا المحلية والعالمية الحدلثة التو شرهدتها العدلرد مر القطاعرا المختلفرة والترو
صاحبها تقدا ملحوظ يو تقنيا اإلنتاج والمعلوما العدلد مر اآلثرار البالغرة والهيكليرة
عل مختل النواحو االقتصادلة للمةروعا  ،وقد يرضت تلرك المتغيررا العدلرد مر
التحدلا عل اإلدارة العليا عند اتخاذها القرارا االستراتيجية بما لواكر  ،أثرار تلرك
المتغيرررا  ،وعلر رأسررها المنايسررة التررو يرضررتها التكررتي الدوليررة واتفاقيررا تحرلررر
التجارة العالمية.
وتتسرررم القررررارا االسرررتراتيجية يرررو المصرررارر اإلسررريمية عررر يرهرررا مررر
القرارا اإلدارلة بالةمول ونول المدى اليج تغطيه ،حيث تتعامرل هريا القررارا مر
مةكي استراتيجية تررتب البرا ب بالمسرتقبل الريج ال لعلمره إال س سربحانه وتعرال ممرا
لجعلها تتسم بالمخانرة وعدا التأكد ،كما تتعامل القرارا االسرتراتيجية مر مةركي
ذا جوان وآثار متعددة وم ثم معالير متعددة للتقرولم  Multi Criteriaممرا لجعلهرا
تتسم بدرجة كبيرة م التعقيرد الريج لسرلتءا دراسرة متأنيرة ومتخصصرة لهريا القررارا
بمرررا لت رررم مراعررراة جميررر هررريا األبعررراد عنرررد اتخررراذ القررررار .ولررريا يرررر القررررارا
االستراتيجية ترؤثر ترأثيراب بالغرا ب علر كايرة أنةرطة المصرارر اإلسريمية ومر ثرم علر
معرردال ربحيررة ونمررو هرريا المصررارر ممررا لسررتلءا الدقررة يررو اتخرراذ ومراجعررة هرريا
القرارا االستراتيجية .
وم اتساع نةران المصرارر اإلسريمية ريل الفتررة الماضرية سروام مر حيرث
بلادة عددها ،وانتةارها الجغرايرو ،وعردد المتعراملي معهرا ،وحجرم معاميتهرا ،أصرب
م الصع تجاهل دورهرا سروام يرو العرالم اإلسريمو أو ارجره والترو امترد لتصرل
إل دول أوربا وأمرلكا ،األمر اليج لدي إلر الحفراظ علر مرا وصرلت إليره المصرارر
اإلسيمية م نجاحا والعمل عل استمرارها يو النمو واالنتةار يو المستقبل ،وذلرك
م يل التأكد م سيمة وجودة قراراتها االستراتيجية .
والو جان مرا لثرار عنرد اتخراذ القررارا االسرتراتيجية يرو المؤسسرا الماليرة
التقليدلة ،ير هناك بعداب آ ر وهامرا ب تخرتب بره المصرارر اإلسريمية وهرو مردى إتفرا
القرارا االستراتيجية م أحكراا ومبرادا الةررلعة اإلسريمية والترو تت رمنها الفتراوى
والقرارا والتعليما الصرادرة عر مجرام الفقره وهيارا الفتروى والمعرالير الةررعية
والمحاسبية الصادرة ع هيارة المحاسربة والمراجعرة للمؤسسرا الماليرة اإلسريمية مر
ناحية ،وم ناحية أ رى م األهدار والسياسا والخط االسرتراتيجية المعتمردة لهريا
المصارر.
-ل-

ولقد تبي للباحث إ ق ية المراجعة والرقابة عل القرارا االسرتراتيجية يرو
المصررارر اإلسرريمية لررم تأ رري االهتمرراا األوير سرروام مر ناحيررة التنظيررر أو مر حيررث
التطبيق العملو وهيا واض م الدراسا واألبحاث التو تمرت يرو هريا المجرال أو مر
التطبيق العملو م يل برامج ونماذج و رائ إجراما  ،وهريا مرا دعرا الباحرث إلر
ا تيرررار موضررروع دور أسرررالي المراجعرررة اإلدارلرررة المعاصررررة يرررو الرقابرررة والتقرررولم
للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية.

مةمل للبحث
لرتب استقرار وسيمة مستقبل المصارر اإلسيمية بسيمة وصرحة القررارا
االستراتيجية والتو تعتبر المحررك الرئيسرو للمصرارر اإلسريمية علر المردى نولرل
االجل ،وذلك أل كل قرار وكل المراحل الخاصة باتخاذ قرار اسرتراتيجو معري لعتبرر
حلقررة مر سلسررلة مر القرررارا  ،وبالتررالو يررا اتخرراذ قرررارا اسررتراتيجية يررر ميئمررة
سور لقود إل سلسلة م القررارا الخانارة يرو كايرة األعمرال التنفييلرة المتعلقرة بهريا
القرررار والترررو سرررتؤثر بالسرررل علررر مسررتوى المصررررر بالكامرررل .ومررر تعررردد األبعررراد
الةرعية والقانونية والمصريية واإلدارلة والماليرة الترو لجر أ ريها يرو االعتبرار عنرد
اتخاذ القرار االستراتيجو يو المصارر اإلسيمية ،ير األمرر لتطلر ضررورة وجرود
رقابة عل عملية اتخاذ هريا القررارا يرو جمير مراحلهرا بمرا ل رم اتسراقها مر تلرك
األبعاد والمعالير المتنوعة التخاذ القرار االستراتيجو يو المصارر اإلسيمية.
وتستلءا عملية اتخراذ القررارا االسرتراتيجية اسرتخداا وتوظير كميرا هائلرة
مر المرروارد واإلمكانررا التنظيميررة بالمصرررر ،ومر ثررم يهر تت ررم تخصرريب قرردر
ملموس م المروارد الماليرة واألصرول المادلرة والمروارد البةررلة الترو لجر الحصرول
عليهررا إمررا م ر البياررة الدا ليررة أو البياررة الخارجيررة للمصرررر والتررو سررتكبد المصرررر
تكررالي عاليررة لتنفيرريها ،كمررا إ لهرريا القرررارا تررأثيرا معقرردة عل ر البيررة مجرراال
النةان يو المصرر اإلسريمو ،وبالترالو يرر هنراك طرورة بالغرة مر اتخراذ قررارا
استراتيجية ير ميئمة بسب حدوث طأ ما م جهة متخريج القررارا االسرتراتيجية
والتو ستؤدى إل حدوث سرائر كبيررة يرو مروارد وإمكانرا المصررر وبالترالو عردا
الحفاظ عل كيا المصارر اإلسيمية.
كما تستند القررارا االسرتراتيجية إلر تقردلرا المردلرل المسرتقبلية ولريس مجررد
معريتهم الحالية عند اتخاذ مثل هيا القرارا  ،مما لتطل التركيرء علر السرينارلوها
المسررتقبلية التررو سررور تمك ر المصرررر م ر اال تيررار م ر برري البرردائل االسررتراتيجية
المتاحرررة ،البررردلل الررريج لتوايرررق مررر الهياكرررل القيميرررة واالجتماعيرررة واالقتصرررادلة لبيارررة
المصررارر اإلسرريمية ،كمررا لجر ا تيررار الوقررت المناسر لتنفيرري القرررار االسررتراتيجو،
حيث عادة ما تتطل القرارا االستراتيجية التطبيق يرو وقرت مبكرر حتر ال لستةرعر
المنايسي باتجاها المصرر المستقبلية ،وم ثم ير سرعة التطبيق لحقرق العدلرد مر
المءالا التنايسية للمصرر اإلسيمو مثل بلادة الةرلحة السوقية ،والرلرادة يرو السرو
المصريو.
-ب-

ومر أهميررة القرررارا االسررتراتيجية وآثارهررا الجسرريمة عل ر منظمررا األعمررال يقررد
القت هيا القرارا اهتماما ب م الباحثي يو العدلد م الدراسا السرابقة ،ومر ذلرك لرم
تلقررر القررررارا االسرررتراتيجية  -مثرررل يرهرررا  -مررر القررررارا التةرررغيلية واإلدارلرررة
والتموللية واالستثمارلة االهتماا الكايو يو المصارر اإلسريمية ،برالر م مر طرورة
هيا القرارا ومرا قرد لسرب أج طرأ يرو اتخاذهرا علر مسرتقبل المصررر اإلسريمو،
وع القرارا االستراتيجية يو المصارر
مما لستلءا الحاجة الملحة إل ضرورة
اإلسيمية لعمليا يحب وتدقيق ومراجعة ل ما سيمتها وهريا مرا دعرا الباحرث إلر
معالجة هيا المةكلة التو لمسها عل المستوى النظرج والعملو م ريل وضر إنرار
مقتررررل للمراجعرررة اإلدارلرررة يرررو المصرررارر اإلسررريمية لأ ررري يرررو االعتبرررار األسرررالي
والتقنيرا الحدلثرة للمراجعررة اإلدارلرة يرو هرريا المجرال مر ناحيررة ،ونبيعرة و صررائب
المصارر اإلسيمية كمؤسسة مالية إسيمية م ناحيرة أ ررى .حيرث لعتقرد الباحرث أ
تطبيررررق هرررريا اإلنررررار المقترررررل لمررررنهج المراجعررررة اإلدارلررررة كررررأداة لتقررررولم القرررررارا
االستراتيجية سور لحقق العدلد م المءالا للمصارر اإلسيمية ومنها -:
 التحقررق مرر مرردى كفررامة والتررءاا إدارة المصرررر اإلسرريمو يررو اتبرراع الررنظم
واألسس والسياسا والمعرالير الماليرة والمصرريية والمحاسربية والةررعية الترو
وضعها المصرر عند القياا بعمليرة اتخراذ القررارا االسرتراتيجية وذلرك للتأكرد
م ر مرردى لررو القرررارا االسررتراتيجية م ر المخالفررا الةرررعية والمصررريية
والمالية ولتجن وقوع اإلدارة العليا بالمصرر يو حرج المخالفا .
 التأكد م مدى ياعلية القرارا االسرتراتيجية مر ريل قيراا المراجر اإلدارج
بتحليل ومراجعة وتقولم كاية المراحل التو لمر بها القرار االسرتراتيجو ،وذلرك
للوصول إلو القرارا االستراتيجية الميئمة والتو تتفق مر أهردار المصررر
والتو ستساعد بدورها يو نمو وتقدا المصارر اإلسيمية.
 تحليل أوجه القوة والعمرل علر دعمهرا وتنميتهرا واسرتخدامها االسرتخداا األمثرل
ليسررتفادة منهررا يررو معالجررة وتقررولم نقرران ال ررع الدا ليررة التررو لعررانو منهررا
المصرر والتو قد تكبدا سائر كبيرة.
 مواجهه التحدلا التو قد تعو مسيرة المصارر اإلسيمية م ريل الدراسرة
الةاملة والمستفي رة السرتغيل الفررل المتاحرة وتقلريب تلرك التحردلا ألدنر
مستوى ممك .
 بيرررا التجررراوبا واالنحرايرررا الترررو سرررتظهر مررر ررريل عمليرررة المراجعرررة
واإليصال عر أوجره القصرور وتحليرل أسربابها وتقردلم اإلرشرادا والتوجيهرا
والنصررررائ لمعالجتهررررا أوالب بررررأول يررررو ضرررروم ال ررررواب الةرررررعية والماليررررة
والمحاسبية والمصريية.

-ج-

أهدلف للبحث

لتمثررل الهرردر العرراا لهرريا البحررث يررو وض ر إنررار مقترررل للمراجعررة اإلدارلررة
للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية وذلك م يل التالو-:
 -1بيررا أهميررة القرررارا االسررتراتيجية يررو المصررارر اإلسرريمية وأثرهررا عل ر
تطور ونمو وتقدا المصارر اإلسيمية.
 -2بيا العوامل الةرعية والفنية والمصريية و يرها م العوامرل الترو ترؤثر يرو
القرار االستراتيجو يو المصرر اإلسيمو.
 -3وضرر إنررار مقترررل آلليررة المراجعررة اإلدارلررة للقرررارا االسررتراتيجية يررو
المصررارر اإلسرريمية بمررا لتناس ر م ر معررالير المراجعررة الصررادرة ع ر هياررة
المحاسرربة والمراجعررة للمؤسسررا الماليررة اإلسرريمية ل ررما اتخرراذ قرررارا
إستراتيجية رشيدة.
 -4بيررررا الجوانرررر التطبيقيررررة ل نررررار المقترررررل للمراجعررررة اإلدارلررررة للقرررررارا
االسررتراتيجية يررو المصررارر اإلسرريمية م ر رريل دراسررة ميدانيررة ال تبررار
يروض البحرث ودراسرة تطبيقيرة تتمثرل يرو تطبيرق اإلنرار المقتررل علر أحرد
القرارا االستراتيجية بأحد المصارر اإلسيمية بمصر.
أهمي للبحث

لحظو هيا البحث بأهمية تنب م سرما القررارا االسرتراتيجية يرو منظمرا
األعمررال بصررفة عامررة سرروام عل ر المسررتوى النظرررج أو التطبيقررو ،وتررءداد أهميررة
مراجعررة وترردقيق القرررارا االسررتراتيجية يررو المصررارر اإلسرريمية بصررفة اصررة
نظراب لما لحققه اتخاذ قرارا اسرتراتيجية ميئمرة وسرليمة مر انعكاسرا علر أدام
المصارر اإلسيمية يو جوان عدلدة ومنها -:
 -1ضررما التررءاا المصررارر اإلسرريمية بالمعررالير الفنيررة والةرررعية يررو اتخرراذ
القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية .
 -2الحرد مر المخررانر واأل طرام التررو قررد تنررتج عر اتخرراذ قرررارا اسررتراتيجية
يررر ميئمررة وعيجهررا أوالب بررأول ،وتقرردلم التوصرريا واإلرشررادا اليبمررة
للتطولر إل األي ل يو المستقبل.
 -3الحفرراظ عل ر سررمعة ونمررو وتطررور المصررارر اإلسرريمية يررو ظررل المنايسررة
الةدلدة.
 -4أهمية دور المراجعة اإلدارلة يو التحقرق مر كفرامة األدام اإلدارج لمتخريج
القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية يو ظل ظرور المنايسة.
 -5نمأنررة أصررحا المصررال  Stakeholdersبالمصررارر اإلسرريمية بمرردج
ياعليررة سياسررا وأهرردار المصرررر عل ر المرردى نولررل األجررل م ر رريل
مراجعة األدام اإلدارج االستراتيجو للمصرر اإلسيمو .
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حداد للبحث

لتم البحث يو ظل الحدود التالية :
 لقتصر البحث بصفة أساسية عل استخداا منهج وأسالي المراجعة اإلدارلة
لتطبيقه يو مجال مراجعة القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية،
وذلك للتحقق م مدى كفامة وياعلية القرارا االستراتيجية بالمصارر
اإلسيمية.
 سور تقتصر الدراسة عل تطبيق اإلنار المقترل عل أحد القرارا
االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية بجمهورلة مصر العربية.
 سور تقتصر الدراسة الميدانية عل عينة لبعض المصارر اإلسيمية العاملة
دا ل جمهورلة مصر العربية يق .
مةنهج للبحث

لقوا البحث عل استخداا المنهج االستنبانو (الدراسة النظرلة) م يل
العدلد م األبحاث والكتابا المعاصرة التو تطرقت إل موضوع المراجعة
اإلدارلة للقرارا االستراتيجية واألبحاث الحدلثة ذا العيقة.
ولقوا أل ا عل المنهج االستقرائو ولقوا هيا المنهج بدراسة الظواهر
والمةاهدة ،ثم وض الفروض التو تفسر هيا الظواهر وا تبار صحة هيا
الفروض ،يم يل هيا البحث سيتم وض بعض الفروض وا تبارها عل عينة
م المجتم والمتمثلة يو العاملي بالمصارر اإلسيمية و اصة باإلدارا العليا
بالمصارر اإلسيمية.
فراض للبحث

للباحث صيا ة

يو ضوم أهمية وأهدار البحث السابق ذكرهما ،لمك
الفروض التالية:
 هناك عيقة نردلة بي استخداا منهج المراجعة اإلدارلة للقرارا
االستراتيجية واتفا القرارا االستراتيجية م أهدار وسياسا و ط المصرر
اإلسيمو.
 هناك عيقة نردلة بي تفعيل دور المراج اإلدارج يو عملية اتخاذ القرار
اال ستراتيجو ونجال تطبيق القرار االستراتيجو يو الواق العملو بالمصارر
اإلسيمية .
 هناك عيقة نردلة بي حجم البيانا المتويرة للمراج اإلدارج ع القرار
االستراتيجو وبي قدرة المراج اإلدارج يو تقييم ومراجعه عملية اتخاذ القرار
االستراتيجو بالمصارر اإلسيمية.

-ه-

خطــ للبحث

يو ضوم نبيعة مةكلة الدراسة وهدر البحث لمك للباحث تخطي البحث
عل النحو التالو:
 الفص األول  :اإلطار الفكري للمراجعة اإلدارية للقرارات ااستراتيجية
بالمصارف اإلسالمية.
 المبحث األول  :القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية.
 المبحرررررث الثرررررانو :دواعرررررو الحاجرررررة للمراجعرررررة اإلدارلرررررة للقررررررارا
االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية.
 المبحررررث الثالررررث  :المراجعررررة اإلدارلررررة للقرررررارا االسررررتراتيجية يررررو
المصارر اإلسيمية.
 الفص الثاني :إطار مقترح للمراجعة اإلدارية للقرارات ااستراتيجية في
المصارف اإلسالمية.
 المبحث األول :الدراسا السابقة.
 المبحث الثانو :ماهية المراجعة االستراتيجية .
 المبحث الثالث  :إنار مقترل للمراجعة اإلدارلة للقرارا
االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية.
 الفص الثالث  :الجوانب التطبيقية لإلطار المقترح للمراجعة اإلدارية
للقرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية.
 عرض لعينة م القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية
بجمهورلة مصر العربية.
 الدراسة الميدانية ل نار المقترل .
 نموذج لمراجعة أحد القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية.





النتائـــــج
التوصيات
المراجـــل
المالحــــق
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للفصل لألال :

لإلطقر للفمري للمرلجع لإلدلري
للقرلرلت لالسرتلتييي
بقنمصقرف لإلسالمي

مقدمـــ :

تعد القرارا االستراتيجية م المهاا الجوهرلة والوظائ األساسية ل دارة العليا
(مجلس اإلدارة ) بالمنظمة ،كما أ مقدار النجال اليج تحققه ألة منظمة أعمال لتوق يو
المقاا األول عل قدرة وكفامة أيراد اإلدارة العليا ويهمهم للقرارا االستراتيجية وأسالي
اتخاذها ،وبما لدلهم م مفاهيم ت م رشد مثل هيا القرارا وياعليتها ،وكيفية تنفييها،
والعمل عل متابعة تنفييها وتقولمها يو الوقت المناس وتطولرها إل األي ل يو ضوم
المتغيرا المعاصرة ولرج ذلك إل ما تت منه هيا القرارا م استثمارا ضخمة
والتءاما نوللة اآلجل ،وأثرها الةامل عل كاية عناصر البياة التو تعمل بها المنظمة
سوام كانت عناصر البياة الخارجية أو البياة الدا لية ،اآلمر اليج لوج التأكد م مدج
صحة القرارا االستراتيجية ع نرلق دراسة القرار االستراتيجو بكفامة وعنالة يائقة
وبطرلقة علمية وعملية ،ومعرية ميم و صائب وأهمية القرار االستراتيجو وأثرا عل
منظما األعمال.
وسرررور لتنررراول هررريا الفصرررل اإلنرررار العررراا الفكررررج للمراجعرررة اإلدارلرررة للقررررارا
االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية م يل المباحث التالية -:
المبحرررث األول  :القررررارا االسرررتراتيجية بالمصرررارر اإلسررريمية والررريج سررريتناول مفهررروا
و صائب ونبيعة وأهدار ونماذج وأهمية القرارا االستراتيجية.
المبحرث الثررانو  :دواعررو الحاجرة للمراجعررة اإلدارلررة للقررارا االسررتراتيجية يررو المصررارر
اإلسرريمية والرريج سرريتناول مراحررل اتخرراذ القرررارا االسررتراتيجية والعوامررل المررؤثرة بهررا،
ونبيعرررة المراجعرررة اإلدارلرررة والحاجرررة لمراجعرررة القررررارا االسرررتراتيجية وأهميرررة اسرررتخداا
المراجعة اإلدارلة لمراجعة القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية.
المبحث الثالث  :المراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسريمية ،والريج
سيتناول أهردار ،ونطرا  ،وأسرس ،وأسرالي المراجعرة اإلدارلرة للقررارا االسرتراتيجية يرو
المصارر اإلسيمية.
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لنمبحث لألال

 1/1للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي

متهيد -:

تتميررء القرررارا االسررتراتيجية بوجرره عرراا بطبيعررة مختلفررة ع ر العدلررد م ر القرررارا
اإلدارلة األ رى م حيث الهدر والم مو والترأثير والتطبيرق .وإلل رال الطبيعرة المميرءة
للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية ،سيتناول هيا المبحث النقان التالية:
 مفهوا االستراتيجية. مفهوا و صائب القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية. نبيعة القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية. 1/1/1مفهوم لالسرتلتييي -:

بدأ ظهور كلمة استراتيجية م يل الحرو العسكرلة ،ولرجر أصرل االسرتراتيجية
إل ر اللغررة اليونانيررة  stratēgosوالتررو تعنررو األمررر العسرركرج وبالبحررث يررو قررواميس اللغررة
اإلنجليءلة يهو تعنو ي إعداد وتحرلك القوا قبل المعركة ،وم التطور الحدلث لرم لقتصرر
مفهوا االستراتيجية عل الجوان العسكرلة يقر بينمرا اتسر اسرتخداا مصرطل االسرتراتيجية
يررو العدلررد م ر المجرراال واتسر مفهرروا االسررتراتيجية حيررث أصررب لكررل مجررال اسررتراتيجيته
المتعلقرة برره مثررل اسررتراتيجية المنظمررة ،اسررتراتيجية اإلدارة ،إسررتراتيجية التوبلر  ،اسررتراتيجية
التسولق ،استراتيجية المراجعرة ،واسرتراتيجية تقليرل األ طرام المحاسربية يرو مجرال المحاسربة
والمراجعررة حيررث أصرربحت االسررتراتيجية مصررطلحا ب ميصررقا لكايررة المصررطلحا يررو شررت
المجاال وبالتالو سيختل مفهروا االسرتراتيجية مر مجرال آل رر ،لريا لجر معريرة المفهروا
العلمو ليستراتيجية.
مفهوم ااستراتيجية كمصطلح -: Strategy
لدور مفهوا االستراتيجية يو العدلرد مر األبحراث والدراسرا بصرفة عامرة علر إنره
منهج علمو وعملرو تقروا بصريا ته اإلدارة العليرا للمنظمرة لتحقيرق أهردار وسياسرا و طر
وبرررامج المنظمررة لفترررة بمنيررة مسررتقبلية عرر نرلررق تجميرر ودراسررة المرروارد واإلمكانررا
الموجودة بدا ل المنظمة بهدر تقليل المخانر وتحقيق النمو والتطور(.)5

 - 5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الي -:
 د /عالدة سيد طا " ،اادارة ااستراتيجية المتقدمة " ،المكتبة األكادلمية ،إصدار  ،2002صــ23 د /محمررد المحمرردج الماضررو" ،اسثثتراتيجية التيييثثر التنظيمثثي – مثثدخ إسثثالمي مقثثارن" ،دار النةررر للجامعررا  ،الطبعرةاألول  ،سبتمبر  .2000صــ .21
 محمد عبد القادر السيد بسريونو "إطثار مقتثرح لمراجعثه اإلسثتراتيجية بهثدف فيثادة فاعليثة األداء اإلداري علثى مسثتويالوحدة ااقتصادية  -دراسة ميدانيه " ،رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،جامعه عي شمس ،1221 ،صـ .3
 الموق اإلليكترونو لقاموس اكسفورد (.)http://oxforddictionaries.com الموق اإلليكترونو للموسوعة البرلطانية (.)http://www.britannica.com-7-

مفهوم ااستراتيجية في مجال األعمال -: Business Strategy
لعتبررر مفهرروا اسررتراتيجية األعمررال م ر المفرراهيم الحدلثررة نسرربيا ب يررو مجررال الكتابررا
اإلدارلة ،ولمك تفسير االتجاا الحالو باالهتماا المتءالد بهرا لمواجهرة المردلرل يرو المنةر
لدرجة عالية م التغيير يو البياة التو لعملو ييها ،وأل ا لدرجه عاليرة مر عردا التأكرد ممرا
ديعهررم إل ر البحررث ع ر الوسررائل والطررر التررو تمكررنهم م ر مواكبرره ظرررور عرردا التأكررد يررو
البياة(.)1
وقد قسم أ ل الباحثي مسرتولا االسرتراتيجية بمنظمرا األعمرال إلر ثيثرة مسرتولا
أساسية وهو كالتالو(:)2
 استراتيجية المنظمة ( -:)Corporate Strategyوهو التو تص هيكرل ومسرتقبل المنظمرة وتعكرس
عيقا المنظمة م المجموعا الرئيسية ببياة العمل التو تتعامل معها.

 االسررتراتيجية التنايسررية أو اسررتراتيجية األعمررال

(or Business Strategy

-:)Competitive

والتو لتم م يلها ا تيرار المنتجرا أو الخردما الترو سرتقوا المنظمرة بتطولرهرا ،ودراسرة السرو
التو ستقوا بتقدلم منتجاتها و دماتها م يله ،ودراسة الوض التنايسو للمنظمة.
 االسرتراتيجية التةرغيلية أو الوظيفيرة ( -:)Operational or Functional Strategyوهرو الترو
تساهم يو تعظيم الكفامة الدا لية للمنظمة والتو تتناول تحسي األدام يو ظل القيود الدا لية المتاحة.

ولدور مفهروا اسرتراتيجية األعمرال يرو ضروم الدراسرا واألبحراث ذا الصرلة ( )3حرول
العناصر اآلتية-:
 تحقيق األهدار بعيدة المدى لمنظما األعمال. تحقيق مميءا تفاضلية يو منظما األعمال. تةكيلة الموارد الدا لية لمنظما األعمال. التحدلا الخارجية التو تواجهها منظما األعمال. احتياجرررا السرررو الترررو تسرررعو منظمرررة األعمرررال لتلبيتهرررا وإشرررباع ر برررا وتوقعررراالمساهمي .

 - 1أمي بخيت عسكر" ،التخطيط ااستراتيجي كأداة لتحسين معايير أداء البنثوك التجاريثة فثي مصثر – دراسثة مقارنثة"،
رسالة دكتوراا ،كلية التجارة جامعة عي شمس ،2002 ،ل .35
 -2لمزيد من التفصي -:
 Gareth R.Jones & Jennifer M.George, Contemporary Management, Fifth Edition,
McGraw-Hill Irwin, 2008, p 308.
 Neil Riston, Strategic Management, Ventus Publishing ApS ,2008, pp19-20. Web site:
http://www.bookBoon.com .
 -3لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلى -:
 Robert M .Grant, Contemporary Strategy Analysis, instructors' guide: An Overview,
Seventh Edition, 2010, p7. Web site: www.contemporarystrategyanalysis.com
 Feng-Hui Lee, Tzai-Zang Leeb & Wann-Yih Wu, The relationship between human
resource management practices, business strategy and firm performance: evidence
from steel industry in Taiwan, The International Journal of Human Resource Management
Volume 21, Issue 9, 2010,p 1354. Web site: http://www.tandfonline.com/doi/abs/
 Horngren C., Foster G., et.al., " Cost Accounting". prentice Hall International, INC, 2000,
p 221.
 Gareth R.Jones ,et.al. ,2008, Op.cit, p 297.
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ولمك ر للباحررث تعرل ر اسررتراتيجية األعمررال عل ر أنهررا مررنهج علمررو وعملررو لتحقيررق
أهدار منظما األعمال بعيدة المدى م يل تةركيلة مواردهرا الدا ليرة وتحردلا البيارة
الخارجية الترو تواجههرا للوصرول إلر تحقيرق ميرءة تنايسرية لعميئهرا ولتحقيرق االسرتقرار
والنمو والتطولر إل األي ل.
مفهوم االستراتيجية في المصارف اإلسالمية -:
لمك تعرل االستراتيجية يو المصرر اإلسريمو علر إنهرا "وضر ورسرم الخطر
والسياسا للوصول إل أهدار محددة يو يترا بمنية بعيدة المدى وذا ترأثير شرامل علر
كايه جوان المصرر م ريل الحةرد الكامرل للمروارد واإلمكانرا المتاحرة ودراسرة عيقرة
المصرر بالبياة الخارجية المحيطرة واتخراذ القررارا االسرتراتيجية ،وذلرك يرو ضروم أحكراا
ومبادا الةرلعة اإلسيمية والفتاوى الصادرة ع مجام الفقه يو هيا المجال(.)1
م هيا التعرل أ هناك عدة أبعاد لمك استخيصها ع االستراتيجية
ولت
المصريية يو المصارر اإلسيمية وه كالتالو-:
 ضرورة وض الرؤلة المستقبلية للمصرر اإلسيمو .Vision
 صيا ة ورسم رسالة المصرر اإلسيمو . Mission
تحدلد أهدار المصرر اإلسيمو  Objectivesومستولا اإلنجاب المطلو

تحقيقها لكل هدر  Goalsومعالير  Criteriaقياس مدى تحقيقها.
 أهمية تفاعل المصرر اإلسيمو م بياته . Environments
 تحدلد وتخصيب الموارد واإلمكانا المتاحة للمصرر اإلسيمو . Recourses
 اتخاذ القرارا االستراتيجية  Strategic Decisionsالمؤثرة عل المدى البعيد.
 االهتماا بتصريا وممارسا اإلدارة العليا . Top Management
 الجوان الةرعية للمعامي المصريية .Shariah Compliance
 2/1/1مقهي للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي -:
 مفهوم القرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية-:إ للقرار االستراتيجو دوراب مركءلا ب وجوهرلا ب للتأثير يرو حيراة المصررر اإلسريمو،
وهو اليج لصدر عر مسرتولا سياسرية عليرا لتحقيرق أهردار بعيردة المردى وبمعنر آ رر يهرو
مساوليه القائد العاا وهو عموما ب مساولية أعل مستولا صرن القررار ،والقررار االسرتراتيجو
قد لصدر يو أوقا نبيعية معترادة ،ولكر يرو حرال وجرود مةركلة جوهرلرة يرا ذلرك لحتراج
قررررارا هامرررا ب بعيرررد األثرررر ،كمرررا لسرررتخدا القررررار االسرررتراتيجو يرررو أوقرررا ومواقررر حررردوث
األبمرررا ( ،)4وقرررد تناولرررت العدلرررد مررر الدراسرررا النظرلرررة والتطبيقيرررة مفهررروا القررررارا
 -5يمكن الرجوع الي -:
 د/عبد الحميرد عبرد الفترال المغربرو" ،التخطثيط ااسثتراتيجي فثي البنثوك والميسسثات الماليثة ااسثالمية" ،مقالرة منةرورة برالموق
الرسمو للمجلس العاا للبنوك والمؤسسا المالية االسيمية. http://cibafi.org/newscenter/details . 2010/4/14 ،
 د /عبد الحميد محمد الةواربو ،محمد عبد الحميد الةواربو" ،إداره المخاطر اائتمانية" ،منةأا المعارر 2002 ،صـ .11

Jonathan Charkham , Guidance for the directors of banks, work paper at global
corporate governance forum , Focus 2 ,2003, CBE, p1.available at



http://www.kantakji.com/fiqh/manage.html

 -2د /عبد الناصر محمد سرور "،دوافل وتداعيات القرار ااستراتيجي األمريكي باحتالل العراق عسكريا في  ،4114مجلرة جامعره
األقص (سلسلة العلوا اإلنسانية) ،ءا ،يلسطي  ،المجلد الراب عةر ،العدد األول ،لنالر  ،2010صـ .55
avilable at: http://www.alaqsa.edu
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االستراتيجية بوجه عاا ،والتو لصت إل أنه هو قرار تخطيطرو نولرل المردى ولعتبرر مر
أصررع أنررواع القرررارا وذلررك لنرردرة المعلومررا وصرربغتها بعرردا التأكررد وابدلرراد المخررانرة
والتعامل م المجهول ،األمر اليج لؤدج إل نول دورة حياا القررار ،وبالترالو ترءداد يرصرة
تقل العوامل الت لبن عليها القرار ،ولعتقد الباحث أ صناعة القررار االسرتراتيجو تتطلر
نظم معلوما متطورة وأسالي حسابية متعددة وتكنولوجيا متقدمرة معتمردة بةردة علر الريكام
االصررطناعو والررنظم الخبيرررة وأسررالي دعررم القرررار واألسررالي اإلحصررائية المتقدمررة التررو
تخان وتتعامل م المجهول لتحوله إل شبه معلوا.
وتختل ر نبيعررة القرررارا االسررتراتيجية يررو المصررارر اإلسرريمية ع ر يرهررا م ر
المنظما المالية األ رى ،ولرج ذلك اال تير أل المصارر اإلسريمية تتسرم بالعدلرد مر
السما والخصائب التو تميءها ع يرها م البنوك التقليدلة األ رى ،وقد تناولرت العدلرد
م األبحاث والدراسا ( )1الطبيعة المميءة للمصرارر اإلسريمية ،ومر أهرم هريا الخصرائب
االلتءاا الكامل بأحكاا الةرلعة اإلسيمية يو كل تعاميتها المصرريية،عدا الفصرل بري أمرور
الدل وأمور الدنيا يكما لج مراعاة ما شررعه س يرو العبرادة لجر مراعراة مرا شررع س يرو
المعامي برحيل ما أحله وتحرلم ما حرمه ،وعردا التعامرل بالفائردة المصرريية أ رياب وعطرام
بةكل مباشر أو ير مباشر وذلك لكونها ربا محرا شرعاب ،إرسرام لمبردأ المةراركة يرو الررب
والخسارة والمستند إل مفهوا الخرراج بال رما والغرنم برالغرا ،والمسراعدة يرو تحقيرق تنميرة
اقتصادلة واجتماعية بالمجتم اليج تعمل به وذلك لكو المصرر أحرد أجرءام النظراا المرالو
واالقتصادج اإلسيمو بالمجتم .
ويررو ضرروم مرا سرربق لرررج الباحررث إنرره يررو مجررال المصررارر اإلسرريمية لرردور مفهرروا
القرار االستراتيجو عل إنه البدلل االستراتيجو القابل للتطبيق مر بري البردائل االسرتراتيجية
األ ررررى مررر وجهررره نظرررر اإلدارة العليرررا بالمصررررر اإلسررريمو والررريج لتوايرررق مررر أهررردار
وسياسررا المصرررر نوللررة األجررل والرريج سرريثمر تطبيقرره تحقيررق أي ررل نتررائج وسرريؤدج إلر
إضاية قيمة وميءة تنايسية للمصرر ،وذلك يو ضوم أحكاا ومبادا الةررلعة اإلسريمية ذا
العيقة بالمعامي المالية والمصريية.

 -5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلى -:
 oمعالير المحاسبة والمراجعة وال واب للمؤسسا المالية اإلسيمية ،بيان المحاسبة الماليثة رقثم ( )4مفثاهيم المحاسثبة
المالية للمصارف والميسسات المالية اإلسالمية ( 1425 ،)AAOIFIهـ ،لونيو  2004ا ،ل ل .30-21
 oد /حسي حسري شرحاتة" ،المصثارف اإلسثالمية بثين الفكثر والتطبيثق" ،مكتبرة التقروج ،مدلنرة نصرر ،2002 ،ل ل
 ،31-30مدرج عل الموق اإلليكترونو للمؤل  :دار المةورة http://www.dr-hussienshehata.com
 oمصطفو إبراهيم محمد مصطفو ،نحو منهج متكام للرقابثة علثى المصثارف اإلسثالمية ،رسرالة دكتروراا ،الجامعرة األمرلكيرة
المفتوحة ،مكت القاهرة ،قسم االقتصاد اإلسيمو ،2012 ،ل ل.12 -2

 oد /عبد الستار أبو دة " ،المصرفية اإلسالمية خصائصها وآلياتها ،وتطويرها"،المؤتمر األول للمصارر والمؤسسرا
المالية اإلسـيمية ،سورلة – دمةرق  14-13مرارس  ،2002ل ل  ،1-4منةرور علر الموقر اإلليكترونرو " لمركرء
أبحاث يقه المعامي اإلسيمية" . http://www.kantakji.com/index.html
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خصائص القرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية.
كلمررا باد درجررة تعقيررد البياررة التررو تعمررل ييهررا منظمررا األعمررال كلمررا باد أهميررة
عملية اتخاذ القرارا  ،والقرار االستراتيجو بطبيعته لتعلق بالمستقبل البعيد ير المؤكرد ألنره
ير معلوا صفاته إال هلل سبحانه وتعالو ﴿ ا ّي ّ َ
اْ ذع ََْْ ا ذا ْ اْل ا ّالسااَ ذة َحْا َ وذن ال االْغَ ْي َث َحْ َ ْع َ اْل ََّا ذِف ْ َاْل ْر َ نا ذ

و
اْ انَ ٌ َبيذن ٌ
َح ََّا تََْ ذر ن َ ْف ٌس ََّا َذا تَ ْك ذس اب غًََ ا َح ََّا تََْ ذر ن َ ْف ٌس ذبنَ ذو َل ْر ٍض تَ امنر ا ا ّي ّ َ
و

﴾ ]سرورا لقمرا ،
اآللة  [34وتعتبر عملية صن القرارا أحد األدوار األساسية التو تمارسرها إدارة المصررر
عند أدام وظائ التخطي  ،التنظيم ،التوجيه ،والرقابة.
وقد تناولت العدلد م األبحاث والدراسا سما و صرائب القررارا االسرتراتيجية
يرررو منظمرررا األعمرررال ولمكررر للباحرررث إبرررراب أهرررم الميمررر الرئيسرررية لخصرررائب وسرررما
القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية كالتالو(-:)1
 قرارا تتعلق بالمستقبل اليج ال لعلمه إال س عرء وجرل ولمترد تأثيرهرا لفتررا بمنيرة
نوللة وليلك يهو تتسم(بالمخانرة ،عدا التأكد ،امتداد تأثيرها لفترا بمنيرة نوللرة،
وقلة عددها).
 لتركء المنب الرئيسو للقررارا االسرتراتيجية يرو المصرارر اإلسريمية بالمسرتولا
اإلدارلة العليا والمتمثلة يو مجلس إدارة المصرر اإلسيمو.
 قرارا تنظم االستخداا أو االستغيل األمثل للموارد المتاحة دا ل المصرر لتحقيق
أهرردار ذا تررأثير يعررال يررو كايررة أركررا المصرررر الدا ليررة والخارجيررة ،لرريا يهررو
قرارا تكلفتها عالية.
 قرارا شاملة يهو تمتد لتةمل كاية جوان المصرر ،وعيج لعدد م المةكي .
 قرارا تنظم العيقة بي البياة الدا لية للمصرر والمجتم المحري بره بكايرة نوائفره
ومؤسساته وعاداته وتقاليدا.
 قرار مرنة يو تطبيقها ،حيث لسهل تطولعها وميممتها مر البيارة الترو لرتم اتخاذهرا
بها والتطورا والتغيرا التو قد تواجه المصرر اإلسيمو.
 قرررارا تسرراهم يررو التحررول الجرريرج والةررامل يررو كايررة ممارسررا المصرررر ولرريس
مجرد تغيير يو جان واحد يق بل يو كاية أجءام وجوان المصرر.
 قرارا تهتم بمتلقو الخدمة أو المنتج ،حيث تهدر مثل هيا القرارا إلر تقردلم ميرءة
تنايسية لةعر بها العميل مثل الجودة وااللتءاا بمواعيد تقدلم الخدمة ،كما تحتاج دائمرا
إل السرعة يو تنفييها لتنال قبول عميئها وذلك أل تطبيق أجءام مر االسرتراتيجية
قرررد للفرررت انتبررراا المنايسررري ممرررا قرررد لرررؤدج إلررر رد يعرررل أقررروى ممرررا لرررو ترررم تطبيرررق
االستراتيجية كليةب.

 -5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الي -:
 oد /حسرري حسرري شررحاتة" ،اإلطثثار العثثام لثثنظم الرقابثثة الشثثاملة فثثي المصثثارف اإلسثثالمية" ،الطبعررة األولر  ،سرربتمبر
 ،2002صـ  . 125مدرج بالموق اإلليكترونو للمؤل  :دار المةورة http://www.dr-hussienshehata.com
 oد /ثابت عبد الرحم إدرلس ،د /جمال الدل محمد المرسو" ،اإلدارة ااستراتيجية (مفاهيم ونماذج تطبيقية)" ،الردار
الجامعية ،2002 ،صـ .22
 oد /عبد الحميد عبرد الفترال المغربرو" ،اإلدارة ااسثتراتيجية فثي البنثوك اإلسثالمية" ،مكتبرة الملرك يهرد الروننو ،البنرك
اإلسيمو للتنمية ،الطبعة األول  ،2004 ،ل ل. 233-232
 oحسي محمد حسي "نموذج مقترح لتفعي اتخاذ القرار لالرتقاء بجودة الخدمات التعلىمية ،بثالتطبيق علثى الجامعثات
الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية" رسالة دكتوراا ،كلية التجارة ،جامعه عي شمس ،2010 ،صـ .12
الموق اإلليكترونو لدليل دراسا اإلدارة )http://www.managementstudyguide.com( Management study guide
o
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 3/1/1طبيع للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي
نماذج من القرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية -:
ترررتب القرررارا االسررتراتيجية ارتبانرا ب ونيررداب برراإلدارة العليررا يررو المصرررر اإلسرريمو
ولمك بلورة أهم القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية كالتالو(: )1
 قرارا الموايقة عل إنةام يروع جدلدة ،أو إلغام يرع قائم ،أو قرارا دمج الفروع .
 قررررارا وضررر الخطررر االسرررتراتيجية ألنةرررطة المصررررر أو نةررران معررري مررر أنةرررطة
المصرر لفترة مستقبلية وذلك مر أجرل التطرولر وتحسري مسرتوى األدام لتحقيرق معردال
نمو مرتفعة.
 قرررارا إصرردار دمررة مصررريية جدلرردة أو تعرردلل دمررة مصررريية قائمررة أو تقرردلم صرريغة
استثمارلة جدلدة أو قرارا تقدلم صك إسيمو.
 قرارا رسم سياسا العمل (سياسة االسرتثمار ،وسياسرة التوظير  ،وسياسرة التعامرل مر
البنوك التقليدلة ،وسياسة التنول  )..،ووض نظم العمل ومعالير ومؤشرا تقولم األدام.
 قرارا تصحي وتصول األ طرام واالنحرايرا عر مبرادا وأحكراا الةررلعة اإلسريمية
يو ضوم ال واب الةرعية .مثل التخلب م الكس الحراا إ وجد.
 قرررارا ا تيررار العرراملي يررو اإلدارة العلي را بالمصرررر وتحدلررد السررما والقرريم األ يقيررة
والسلوكية والمعرية والخبرة.
 قرارا تدرل العاملي بالمصرر بصفة عامة لتحقيق أهدار و الرا اسرتراتيجية معينرة
وقرارا تدرل العاملي باإلدارا العليا بالمصرر اإلسيمو بصفة اصة.
 قرارا توبل األربال بي أصحا الحسابا االستثمارلة والمصرر اإلسيمو.
 قرارا الموايقة عل ودراسة العقود نوللة األجل بالمصرر اإلسيمو.
وتأسيسرررا ب علررر مرررا سررربق مررر عررررض وتحليرررل ،يهنالرررك ضررررورة شررررعية ،واجتماعيرررة،
وإدارلة ،وماليرة لخ روع مثرل هريا الوظرائ و يرهرا للمراجعرة بهردر التوصرل إلر القررار
الرشيد اليج لحقق األهدار المرجوة والتو ال ت ر بمصلحه المصارر اإلسيمية والتو تعرد
م أهم الركائء األساسية يو االقتصاد اإلسيمو.

5

 لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الي -: حيدر حمءة جودج" ،عالقة القرار ااستراتيجي في األداء المصرفي (دراسة تحليلية)" ،مجلة االقتصاد
واإلدارة ،الجامعة المستنصرلة – كلية اإلدارة واالقتصاد ،العدد الثام والستو  ،2001 ،صـ .11
 د /عايدة سيد خطاب ،2002 ،مرج سبق ذكرا ،ل .22
 د /عبد الحميد عبد الفتاح الميربي ،2004،مرج سبق ذكرا ،ل .234
 Said Elbanna & John Child," Influences on Strategic Decision Effectiveness :
Development and test of an integrative model , Strategic Management Journal,
volume28, 2007 , available at www.interscience.wiley.com
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أهداف القرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية -:
لعررد الهرردر الرئيسررو ألج قرررار اسررتراتيجو هررو لررق أو إضرراية قيمررة (.)1ولنبغررو أ
تستند القرارا االستراتيجية عل أساس يهم القيمة الم اية لما لتم إدارته وأ تكو النقطرة
المرجعية ل دارة هو االستمرار يو إضاية القيمرة والريج لترأثر بالعوامرل الدا ليرة والخارجيرة
يعنرردما تقرروا إدارة المصرررر باتخرراذ أج قرررار ييكررو هنرراك عرردا أهرردار تسررعو لتحقيقهررا مر
يل هيا القرار ومعظم هريا األهردار أهردار رئيسرية والربعض اآل رر منهرا أهردار يرعيرة،
وبالتررالو ييرررتب الهرردر مر القرررار باألهرردار التررو تسررعو إدارة المنظمررة إلنجابهررا ،يررالقرار
عبارة ع الةكل النهائو لعملية اتخراذ القررار ،ولختلر الهردر مر قررار أل رر حسر رؤلرة
متخي القرار ،يقد لتم اتخاذ قرار استراتيجو معي (أ) بأحد المصارر(س) ولكو الهدر منره
قصير األجل ،وبالنظر إل نفس القرار(أ) نجد انه تم اتخاذا بالمصرر (ل) ألهدار أ ررج
نوللة األجل ،وسيقوا الباحث بتناول مجموعرة مر القررارا االسرتراتيجية ودراسرة أبعادهرا
لمعرية األهدار الرئيسية للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية م يل الجردول
( ) 1-1التالو-:
القرار
اسرررررررتخداا نظرررررررم
المعلومرررررررررررررررررررا
الحدلثررررة (برررررامج
الحاسرررر اآللررررو)
يو تقدلم الخدما
المصررررررررررررررررررررريية
اإلسيمية

التوسررر يرررو عررردد
يروع المصرر

الهدر م القرار
استراتيجو
 دعررم قرردرة المصرررر علر تقرردلم دمررة
متميررءة لعميئرره يررو ضرروم المتغيرررا
الحدلثة يو مجال الصيرية اإلسيمية.
 بلرررادة الةررررلحة السررروقية مررر العمررريم
اليل لر بو يرو اسرتثمار أمروالهم يرو
ضررررررروم أحكررررررراا ومبرررررررادا الةررررررررلعة
اإلسيمية.
 تقررردلم ميرررءة تنايسرررية عررر المؤسسرررا
الماليرررررة المنايسرررررة (السررررررعة ،الدقرررررة،
الجودة.).... ،
 الوصول إل شرلحة جدلدة مر عمريم
المصرر التو ترلد التعامل مر البنروك
نبقا ب ألسس وأحكاا الةرلعة اإلسيمية.
 تلبية ر با عمريم المصررر لسرهولة
الحصرررول علرررر الخرررردما المصررررريية
اإلسيمية.
 تنةررري وتررررولج الخررردما المصرررريية
اإلسررريمية واالجتماعيرررة الترررو لقررردمها
المصرر.
 بلرررررادة القررررردرة التنايسرررررية للمصررررررر
اإلسيمو.







ير استراتيجو
تبسررررري اإلجرررررراما التنفييلرررررة
الدا لية بالمصرر.
تحسررررررررررررررري أدام العررررررررررررررراملي
بالمصرر.
الحررد م ر التكررالي الءائرردة التررو
تهدر أموال المصرر.
إحكررراا عمليرررة الرقابرررة والتررردقيق
الدا لية.
الرب بي الفروع آليا.

 الر بررة يررو االنتةررار الجغرايررو
للمصرر.
 بلررادة حجررم العرراملي  ،المسرراعدة
يو حل مةكلة البطالة.
 تنفيي قرارا سيادلة.

1

- Louise Côté, Michel Vézina, Vincent Sabourin ," The strategic management process in
e-business" , Ivey Business Journal, May/June 2005, p3.
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تقررررررررردلم دمرررررررررة  االسرتحواذ علر حصرة سرروقية جدلرردة  تنولرررر وبلررررادة الخرررردما التررررو
مصررريية إسرريمية
مرر رريل إدراج الخدمررة المصررريية لقدمها المصرر.
جدلدة
اإلسيمية.
 مواكبة تطور الخدما المصريية
 تقررردلم ميرررءة تنايسرررية لعمررريم قطررراع الحدلثة.
الصيرية اإلسيمية .
ترررردرل العرررراملي
 بلرررررررادة مهرررررررارا العررررررراملي
 تمهيرررداب للوصرررول إلررر أهررردار بعيررردة
بالمصرر
بالمصرررررر اإلسرررريمو بصررررفة
المرردى مثررل اسررتخداا نظررم تكنولوجيررا
عامة.
المعلومررا الحدلثررة لمواكبررة التطررور
الحررررررردلث يرررررررو مجرررررررال الصررررررريرية
 توسرري مجررال معريررة العرراملي
اإلسيمية.
بالمصرر لمواكبة التطور.
 ريررررر القررررريم اإللمانيرررررة واأل يقيرررررة
والسررلوكية عنررد العرراملي بالمصرررر
ليرتقررررام بمسررررتوى تقرررردلم الخرررردما
المصررريية اإلسرريمية وللمسرراعدة يررو
جررري شررررلحة جدلررردة مررر العمررريم
الجدد بالمصرر.
 إدراج ررررردما مصرررررريية إسررررريمية
جدلدة مواكبة للتطورا والمتغيررا
الحدلثة.
قرررررارا ا تيررررار
 تعيي عراملي ذوج كفرامة و بررة  الحاجرررررة إلررررر بلرررررادة عرررررردد
العنصر البةرج
العرررراملي مرررر ذوج المعريررررة
وعلرررر درالررررة بكايررررة الجوانرررر
بالجوانرررررررررررررر الةرررررررررررررررعية
الةرررررعية والماليررررة والمصررررريية
والمصررريية والماليررة والكفررامة
لتحقيررررررررق أهرررررررردار الصرررررررريرية
والخبرررة للحفرراظ علرر سررمعة
اإلسيمية.
وأصول المصرر المالية.
 ا تيرررار العررراملي علررر مسرررتوى
اإلدارة العليرررررا للمصررررررر ممررررر
لتحلو بالقيم اإللمانية واأل يقية
والسلوكية المثل .
جدول ( )1-1أهدار القرار االستراتيجو والقرار ير االستراتيجو
المصدر ( إعداد الباحث )

االستراتيجية يو المصارر

وم يل ما سبق لمك بلورة أهم أهدار القرارا
اإلسيمية م يل التالو -:
 تقديم مزايا تنافسية للمصرف .حيث لعتمد القرار االستراتيجو بةكل رئيسو عل نقان
القوة و الوصول لميءة تنايسية مثل الجودة وااللتءاا والسرعة يو مواعيد تنفيي الخدما
والمرونة يو تيليل العقبا  ،وتقليل اإلجراما التنفييلة ،والقدرة عل تقدلم دما
مصريية ومنتجا وصيغ استثمارلة يو ضوم أحكاا ومبادا الةرلعة اإلسيمية،
ومواكبة التطورا الحدلثة.
 ااهتمام بقاعدة عمالئها .تسع إدارة المصرر اإلسيمو دائما إل بلادة رضام
عميئها ،وذلك م يل بلادة المناي المالية ،واالقتصادلة ،واالجتماعية التو تقدمها
لهم ،وبلادة درجة إشباع ر باتهم ،للمحايظة عل الحصة السوقية لها م العميم
الحاليي والسعو دائما إل بلادتها.
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 تكون دائما ذات أهداف بعيدة األج  .مثل إضاية دمة مصريية أو منتج أو صيغة
استثمارلة إسيمية جدلدة ،أو يت يروع جدلدة ،أو شرام مصرر إسيمو آ ر ،أو
استخداا تقنيا العمل الحدلثة ،وهو يو مجملها قرارا لبق أثرها لفترا بمنية
نوللة ،ولصع تغييرها بدو تكلفة عالية.
يل دراسة متغيرا البياة
 ااهتمام بكافة العوام البيئية الميثرة والمحيطة .م
الدا لية والخارجية وقياس حجم وقوة هيا المتغيرا عل أدام المصرر ومحاولة
استغيل الفرل التو تنب م هيا المتغيرا االستغيل األمثل ،ومواجهة التهدلدا التو
تواجه المصارر اإلسيمية ومحاولة تقليصها سوام كانت هيا المتغيرا دا لية أا
ارجية .وبالتالو ير متخيج القرارا االستراتيجية لعملو دائما عل تعدلل اتجاها
المصرر بحيث تصب أكثر مواممة م المتغيرا الحالية والمتوقعة ،وتييو طر
التهدلدا  ،والوقوع يو حرج المخالفا أماا الهياا والجها الةرعية والرقابية.

أهمية القرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية -:
تتطل صيا ة القرارا االستراتيجية قدراب كبيراب م دقة التنبرؤ باألحرداث المسرتقبلية
مما لمك مر نجرال تطبيقهرا ،وبالترالو نمرو المصررر وبقائره ،يالمؤسسرا الناجحرة هرو تلرك
الترررو لهرررا رؤلرررة صرررائبة عررر األمرررور المسرررتقبلية ودقرررة توقعهرررا ،وبالترررالو تكررررس مواردهرررا
واهتماماتها لمثل هيا األمور( ،)1كما تت م القرارا االستراتيجية تخصريب قردر ملمروس
م الموارد المالية واألصول المادلة والموارد البةرلة ،والترو لجر الحصرول عليهرا إمرا مر
المصررادر الدا ليررة أو المصررادر الخارجيررة ،كمررا إنهررا تمتلررك تررأثيرا معقرردة بالنسرربة لغالبيررة
مجاال النةان .يالقرارا بةأ مءلج العمريم ،التركيرء التنايسرو أو الهيكرل التنظيمرو علر
سبيل المثال تؤثر بال رورة عل أنةطة ونتائج أعمال العدلد م وحدا األعمال أو األقسراا
دا ل المصرر .يجمير هريا المجراال سرور تترأثر برعرادة تخصريب المروارد والمسراوليا
الناتجة ع اتخاذ هيا القرارا (.)2
وتنب أهمية القرارا االسرتراتيجية يرو البنروك والمصرارر بوجره عراا ويرو المصرارر
اإلسيمية بوجه ال م يل التالو -:
 تُعتبررر المصررارر اإلسرريمية أحررد الركررائء الرئيسررية التررو لقرراا عليهررا االقتصرراد
اإلسيمو ،ياسرتقرار االقتصراد اإلسريمو مررتب باسرتقرار ركرائءا والترو لعتبرر
أهمها المصارر اإلسيمية ،كما أ استقرار المصارر اإلسيمية متعلرق بسريمة
القرارا االستراتيجية والتو تعتبر المحرك األساسو للمصارر اإلسيمية علر
المدى نولل األجل.
 تؤثر القرارا االستراتيجية تأثيرا إلجابيا عل كاية جوان المصرر اإلسريمو
سوام يو الجوانر الدا ليرة أو الخارجيرة ،وبالترالو يرر هنراك طرورة حردوث أو
وجررود طررأ يررو عمليررة اتخرراذ القرررارا االسررتراتيجية يررو المصررارر اإلسرريمية
األمرررر الررريج سررريقود إلررر سلسرررلة مررر االنحرايرررا يرررو كايرررة األعمرررال التنفييلرررة
والتةغيلية المتعلقة بهيا القرار.
 -1د /عبد الحميد عبد الفتاح الميربي ،2004،مرج سبق ذكرا ،ل .221
 -4د /ثابت عبد الرحمن إدريس ،واخرون ،2002 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل .25-24
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 تؤثر العوامل الدا لية والخارجية المحيطة بالمصرر علر القررار االسرتراتيجو،
ييج عل متخي القرار االستراتيجو القيراا بالدراسرة المتأنيرة والمستفي رة لنقران
القرروة وال ررع  ،والتحرردلا والمعوقررا التررو لتفاعررل معهررا المصرررر اإلسرريمو
والتو قد لؤدج تجاهلها إلر اتخراذ قررارا اسرتراتيجية ت رر بمسرتقبل المصررر
اإلسيمو عل المدى نولل األجل.
 تحرري عمليررة اتخرراذ القرررارا االسررتراتيجية نسرربة كبيرررة جررداب م ر ظرررور عرردا
التأكد ،األمر اليج لجعل عملية اتخاذ القرار االستراتيجو شربه معقردة جرداب ،والترو
ستحتاج إل قدرة عالية عل القياا بعمليا التجمي والتحليل والتردقيق للعدلرد مر
البيانا المتعلقة م قرل أو بعيد بالقرار اليج سيتم اتخاذا ممرا قرد لرؤدج تجاهرل
أج جررءم م ر البيانررا الوصررول إل ر البرردلل االسررتراتيجو الغيررر ميئررم يررو ظررل
ظرور عدا التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرار االستراتيجو.
 تُةرركل الطبيعررة المميررءة لمتخرريج القرررار االسررتراتيجو يررو المصررارر اإلسرريمية
أهمية بالغة يرو عمليرة اتخراذ القررار االسرتراتيجو لريس يقر يرو التنبرؤ بالتحردلا
التو تواجه المصرر ،واتخاذ القرارا االسرتراتيجية برل وأل را بمردى معريتره
لكيفيررة االسررتغيل األمثررل للمرروارد واإلمكانررا دا ررل المصرررر ،وكيفيررة ا تيررارا
للتوقيررت السررليم لتنفيرري القرررار االسررتراتيجو ،حيررث قررد لررؤدج اال تيررار الخرران
لتوقيت تنفيي القرار االستراتيجو إلر تكبُرد المصررر اإلسريمو تكرالي باهظرة،
وبالتالو سيؤدج إل تحقيق سائر بالمصرر اإلسيمو.
 لعد تنوع وا تير تةكيلة القرارا االسرتراتيجية مر أهرم العوامرل المرؤثرة يرو
مسررتقبل المصررارر اإلسرريمية ،يهنرراك العدلررد م ر القرررارا االسررتراتيجية التررو
تتعلررق بةرركل مباشررر بررالعميم سرروام مررودعي أو مقترضرري مثررل قرررارا تةرركيلة
الخدما  ،والمنتجا الترو لصردرها المصررر ،وانتةرار يروعره .يررذا لرم تترواير
تةكيلة الخدما والمنتجرا الترو تلبرو كايرة احتياجرا عمريم المصررر يسرور
لؤدج ذلك إل يقدا المصرر لعميئه واتجاههم للبحث ع البدائل األ رى التو
تلبو احتياجاتهم بالبنوك والمصارر األ رى ،والريج سريؤدج إلر انخفراض قيمرة
أصررول المصرررر والمتمثلررة يررو حجررم محفظررة التوظيرر "المقترضرري " وكـررـيا
انخفاض قيمــة رأس المال والمتمثلة يو األموال المودعة م المودعي .
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لنمبحث للثقني

 2/1دالعي لكحقج للمرلجع لالدلري للقرلرلت لالسرتلتييي
متهيــد

يف لنمصقرف لالسالمي

لتناول هيا المبحرث أهميرة مراجعرة القررارا االسرتراتيجية يرو المصرارر اإلسريمية
يو ضوم نبيعة والخصائب المميءة لهيا القرارا وسور لركء هيا المبحرث علر مراحرل
القرررارا االسررتراتيجية ،والعوامررل المررؤثرة ييهررا ،ومرردى وأهميررة الحاجررة للمراجعررة اإلدارلررة
لمثل هيا القرارا وذلك م يل النقان التالية-:
 مراحل اتخاذ القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية.
 صفا متخيج القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية.
 المراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية.
 1/2/1مرلحل لختقذ للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي -:
إ عملية اتخاذ القرار هو أسرلو اال تيرار الرشريد بري البردائل المتاحرة لتحقيرق هردر
معي  .وقد تعدد النماذج التحليلية لعمليرة صرن القررار ،وعلر الرر م مر ا رتير البراحثي
يو هيا الموضوع إال أ هناك العدلد مر عناصرر االتفرا بيرنهم ،حيرث اتفرق أ لر البراحثي
عل أ عمليرة صرن القررار تمرر بمجموعرة مراحرل إال أنهرم لختلفرو يرو عردد هريا المراحرل
وترتيبها ،ولمك إلجابها يو التالو (-:)1
 -1تحدلد وتعرل المةكلة التو بصددها اتخاذ القرار واألهدار المراد تحقيقها معا ب.
 -2الحصول عل البيانا والمعلوما الكايية ذا العيقة بالمةكلة.
 -3إل ال وتحليل البدائل وتحليل المناي م كل بدلل وأثرا عل المةكلة.
 -4تحدلد وترتي مخانر كل بدلل.
 -5اال تيار بي البدائل واتخاذ القرار.
 -2تنفيي البدلل المختار.
 -5متابعة التنفيي وتقييم النتائج.

 -5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الى -:
Michelle Powers , The Five Basic Steps Involved in Systematic Decision Making ,
Nov 7, 2008 , website at : http://jobfunctions.bnet.com.



Gareth R.Jones ,et.al. ,2008, Op.cit, p 263.
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وتناولررت العدلررد م ر الدراسررا ( )1مراحررل عمليررة صررن القرررارا االسررتراتيجية يررو
منظمرا األعمررال والتررو لررم تختلر كثيررراب عر عمليررة صررن القرررار إال يررو المراحررل األوليررة،
والتررو لمكر للباحررث يررو ضرروئها ويررو ضرروم الطبيعررة المميررءة للمصررارر اإلسرريمية إل ررال
مراحل عملية اتخاذ القرارا االستراتيجية يو المصارر كالتالو-:
 )5تحديثثثد مجثثثال اتخثثثاذ القثثثرار ااسثثثتراتيجي .حيرررث تتنررروع القررررارا االسرررتراتيجية يرررو
المصارر اإلسيمية – كما سبق اإلشارة إل نماذج منهرا يرو المبحرث السرابق – ومر ثرم
يعل متخي القرار االستراتيجو مراعاة مدى توايقه بصورة مبدئية م ال واب الةررعية
ال عدا تحقرق ال راب الةررعو (مثرل التعامرل بالربرا) للغرو براقو مراحرل اتخراذ القررار
تلقائيا ب.
 )4تحديد األبعاد الرئيسية المتعلقة بالقرار ااستراتيجي .والتو قد تكو شرعية أو ماليرة أو
اقتصادلة أو اجتماعية ،عل أ لرتم ترجمرة هريا األبعراد يرو صرورة أهردار Objective
لرج تحقيقها ثم وض معالير  Criteriaلقياس مدج تحقق هيا األهدار.
 )4تجميثثل البيانثثات والمعلومثثات عثثن موضثثوع القثثرار ااسثثتراتيجي  .لقرروا متخرري القرررار
بتجميررر البيانرررا والمعلومرررا " أوليرررة ،ثانولرررة ،كميرررة ،نوعيرررة " ذا الصرررلة برررالقرار
االستراتيجو محل الدراسة وذلك بهدر معرية البدائل االستراتيجية المناسبة.
 )3تبويثثثثب البثثثثدائ ااسثثثثتراتيجية اتخثثثثاذ القثثثثرار ااسثثثثتراتيجي .حيررررث تتوقرررر البرررردائل
االستراتيجية عل عدا عوامل ،ولمك تقسم هيا العوامل إل -:
 عوامل دا لية " السياسا  ،األهدار ،وض المنظمة ،اإلمكانا  ،الموارد الدا لية "
 عوامل ارجية " المنايسي  ،السو  ،العميم ،الموردل  ،القواني المنظمة ،والفتاوى
الةرعية الصادرة ع الهياا والجها الةرعية المختصة ." ...
 )1تحلي البدائ ااستراتيجية وتحديد المخاطر المحيطثة بهثا .تحتراج عمليرة تحليرل البردائل
االستراتيجية إل القياا بعمليا المقارنا بي كل بدلل لتحدلد القيمة الم اية لكرل بردلل
ولمعرية المخانر التو قد لتعرض لها كل بدلل سوام كانت مخانر دا لية وهرو المتمثلرة
يو المعوقا  ،وأل ا لتحدلد المخانر الخارجيرة والترو تتمثرل يرو التحردلا  ،حتر لصرل
متخرري القرررار االسررتراتيجو إلر البرردلل الرريج سرريعطو أي ررل قيمررة م رراية ،ولحيطرره قرردر
مقبول م المخانر.
 )6اختيار البدي ااستراتيجي المناسب ( القرار ااستراتيجي ) .لرررررتم يرررررو هررررريا المرحلرررررة
المفاضلة بي البدائل االستراتيجية للوصول إل البدلل االستراتيجو المناس ولتم الحكرم
عل البدلل المناس ويقا ب لبعض المعالير ومنها التالو :
 مدى تحقيق البدلل لألهدار المحددة ،أو أكثر البدائل مساهمة يو تحقيقها.
 كفامة البدلل ،والعائد اليج سيحققه تنفيي البدلل المختار.
 درجة السرعة المطلوبة يو الحل البدلل ،والموعد اليج لراد الحصول ييه عل النتائج.
 -5لمزيد من اإليضاح يمكن الرجوع الى -:
■ د /ليل الةماع" ،المحاسبة اإلدارية في المصارف :التكاليف واألسعار والموافنات في اإلطار ااستراتيجي" ،الجءم
األول ،مصرر سورلا المركءج ،دمةق ،2002 ،ل  ،4ع حيدر حمءة جودج ،مرج سبق ذكرا ،2001 ،ل .12
 David Hunger & Thomas. L. Wheelen, "Essentials of Strategic Management", 2003
, folks international, p5, www.hrfolks.com
 Edward Blocher ,David Stout ,Gary Cokines, Cost Management: A Strategic
Emphasis ,5th edition, 2010, pp 18-19.
 http://www.studystack.com
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اتفا البدلل م رسالة المصرر ،وأهدايه ،وقيمه ،ونظمه ،وال واب الةرعية.
المعلوما المتاحة ع الظرور البياية المحيطة.
مدى ميممة كل بدلل م العوامل البياية الخارجية للمصرر مثل العادا والتقاليد.
قبول العاملي بالمصرر للحل البدلل واستعدادهم لتنفييا.

 )7متابعة تنفيذ القرار ااستراتيجي وتقويمه أوا بأول.حيث تقروا اإلدارة العليرا بالمصررر
بعد اتخاذ القرار االستراتيجو الميئرم با تيرار الوقرت المناسر الريج سريتم تطبيرق القررار
االسرررتراتيجو ييررره ،وأل رررا وضررر األسرررس اليبمرررة (الةررررعية ،المصرررريية ،الماليرررة،
االجتماعيرررة ) .... ،الترررو ستسررراعدها يرررو متابعرررة تنفيررري القررررار ومعالجرررة أوجررره القصرررور
والمخانر التو قد لواجهها القرار وتقولمه إذا احتاج األمر ليلك أوال بأول.

 العوام الميثرة في اتخاذ القرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالميةتحتاج اإلدارة العليا عند القياا باتخاذ القرار االستراتيجو إل الحصول عل معلوما
ومعرية ُمعينة بع ها ارجو والبعض اآل ر لتعلق بالمؤسسة( ،)1وتحي عملية صن
القرار العدلد م العوامل والمؤثرا والتو بدورها تؤثر عل ياعلية القرار ومدى تحقيقه
لألهدار المرجوة وأل ا مدج قابلية القرار للتطبيق ،وأحيانا ما تؤثر العوامل المحيطة
بالقرار تأثيراب سلبيا ب تؤدج إل اتخاذ قرار ير يعال بالدرجة المطلوبة و ير قابل للتطبيق،
وقد تناولت العدلد م الدراسا ( )2شرحا ب تفصيليا ب للعوامل التو تؤثر يو عملية صن القرار
إال أ معظمها تناول تلك العوامل يو منظما األعمال بصفة عامة دو التطر إل ما
اصة لج مراعاتها عند اتخاذ القرارا بصفة
تتميء به المؤسسا اإلسيمية م سما
عامة والقرارا االستراتيجية بصفة اصة .وتنقسم العوامل المؤثرة يو اتخاذ القرارا
بصفة عامة إل عوامل دا لية وعوامل ارجية ،وتبو العوامل الدا لية بدورها إل
عوامل مرتبطة بالجان التنظيمو دا ل المنظمة وعوامل متعلقة بمتخي القرار ،وسور
لتناول الباحث ييما للو العوامل التنظيمية الدا لية والعوامل الخارجية ،عل أ لتناول
العوامل المتعلقة بمتخي القرار ضمنيا ب بالنقطة التالية التو تناقش الخصائب الواج توايرها
يو متخيج القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية.

1

- G. Aouad, A. Lee and S. Wu, "A Framework For Strategic Decision-Making Based On A
Hybrid Decision Support Tools", Journal of Information Technology in Construction (It Con) ,
vol.10, May 2005, p117.
 -4لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلى -:
• د /نسيمة أحمد الصيد"،أساليب المدخ الكمي وأهميتها في ترشيد القرارات اإلدارية" ،ورقة عمرل برالملتق الروننو السرادس حرول
األسالي الكمية ودورها يو اتخاذ القرارا اإلدارلة ،بجامعه سكسيدا ،بالجءائر ،ألاا  21 – 25جانفو  ،2002ل ل .5-2
• د /عمر شرل " ،أسلوب التحكم في نظم المعلومات واتخاذ القرارات في الميسسثة" ،ورقرة عمرل برالملتق الروننو السرادس حرول
األسالي الكمية ودورها يو اتخاذ القرارا اإلدارلة ،بجامعه سكسيدا ،بالجءائر ،ألاا  21 – 25جانفو  ،2002ل ل .4-2
• María Cardelle-Elawar, María L. Sanz de Acedo Lizárraga, et.al.,"Factors that affect decision
making: gender and age differences", International Journal of Psychology and Psychological
Therapy, 2007,volume 7,number 3, pp 381-391.
• Susan Quinn ," Management Basis ", Ventus Publishing ApS , 2010 ,pp21-22.
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 -1العوام التنظيمية الداخلية الميثرة في اتخاذ القرارات ااستراتيجية في المصارف
اإلسالمية.
نظررراب لمررا تتمت ر برره المص رارر اإلسرريمية م ر سررما اصررة يررر هنرراك العدلررد م ر
العوامل الدا لية التو تؤثر يو اتخاذ القرارا االستراتيجية وم أهم تلك العوامل التالو-:
أ) أهداف المصرف اإلسالمي .وم أهمها تقدلم البردلل اإلسريمو للمعرامي البنكيرة التقليدلرة
لري ر الحرررج ع ر المسررلمي  ،االلتررءاا بأحكرراا الةرررلعة اإلسرريمية يررو كايررة أوجرره األنةررطة
المختلفررة ،ديرر عجلررة التنميررة االجتماعيررة واالقتصررادلة لألمررة اإلسرريمية بمررا ال لتنرراي مرر
ال واب الةرعية ،ومساعدة المتعاملي معها عل أدام يرل ة الءكراة علر أمروالهم ،وتنميرة
القيم العقائدلة واأل يقية يو المعامي وتثبيتها لدى العاملي والمتعاملي معها(.)1
ب) المثثثوارد واإلمكانثثثات التثثثي يحشثثثدها المصثثثرف اإلسثثثالمي .لجررر دراسرررة كايرررة المررروارد
واإلمكانا المتاحة سوام كانت مادلة كالنقدلة والمبانو  ...و يرهرا ،أو كانرت بةررلة (إدارلرة
وتنظيمية وتنفييلة) وذلك م حيث مدى تواير الكفاما المطلوبة بالكم والنروع المناسر  ،إلر
جان العوامل المعنولة والتو تتمثرل يرو مردى قردرة العيقرا بري األيرراد وتماسرك جماعرا
العمرررل ومررردى حرصرررهم علررر تقررردا ونمرررو المصررررر ،وكررريا الهيكرررل التنظيمرررو للمصررررر
اإلسيمو(.)2
جـ ) اللوائح واألحكام المنظمة للعمث فثي المصثارف اإلسثالمية .والترو لجر أ تتطرابق مر
مبادا وأحكاا الةرلعة اإلسيمية يو ضوم المعالير الصادرة ع هيارة المحاسربة والمراجعرة
للمؤسسا المالية اإلسيمية والفتاوى الصادرة ع هياا الفتوى الةرعية.
د ) خضوع المصارف اإلسالمية لنثوع خثام مثن الرقابثة (الرقابثة الشثرعية) .ولرجر ذلرك
إل السمة المميرءة للمصرارر اإلسريمية وهرو التءامهرا بأحكراا الةررلعة اإلسريمية يرو كايرة
وعها للرقابة الةرعية للتأكد م سيمة األعمال التو لقروا بهرا
معاميتها ،وهو ما لوج
المصرر مر الناحيرة الةررعية ،ولكرو ال تقر اإلدارة العليرا بالمصررر يرو حررج المخالفرا
الةرعية.
هـ )حجم المصرف اإلسالمي وانتشاره الجيرافثي .حيرث لمثرل حجرم المصررر وانتةرارا يرو
كاية أنحرام البلرد الترو لقر بهرا أحرد عوامرل القروة ،والريج لجر أ ريا يرو االعتبرار عنرد اتخراذ
العدلررد م ر القرررارا االسررتراتيجية ،ولكررو تواجرره إدارة المصرررر الصررعوبا المختلفررة عنررد
اتخاذ قراراتها االستراتيجية .

 -5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلى -:
• د /أحمد محمد عل  ،دور البنوك اإلسالمية في مجال التنمية ،البنك اإلسيمو للتنمية ،المعهد اإلسيمو للبحوث والتدرل  ،سلسلة
محاضرا العلمام الفائءل بجائءة البنك رقم  ،3الطبعة الثالثة 1422 ،هـ  2001 -ا ،ل .12
• د /عبد الحميد محمود البعلر " ،أخالقيثات العمث المصثرفي اإلسثالمي" بحرث مقردا برالمؤتمر الخرامس للهيارا الةررعية للمؤسسرا
المالية اإلسيمية ،المنظم بمعرية هياة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية ،المنعقد يو مملكة البحرل يرو  11-15شروال
1422هـ الموايق  20-12نويمبر 2005ا ،ل ل .14-12
• مصطفي ابراهيم محمد مصطفي ،مرج سبق ذكرا ،2012 ،ل ل .2-5
• د /حسين حسين شحاته ،2002 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل 31. -30

 -2لمك الرجوع الو ،د/عبد الحميد عبد الفتاح الميربي ،2004 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل 251. – 242
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 -4العوام ث الخارجيثثة المثثيثرة فثثي صثثنل واتخثثاذ القثثرارات ااسثثتراتيجية فثثي المصثثارف
اإلسالمية .
وتتمثررل بصررفة رئيسررية يررو التحرردلا والمعوقررا التررو تواجهرره المصرررر والتررو لمك ر
للباحث إل احها م يل الةكل (-: ) 1 – 1

شك (  ) 5-5العوام الخارجية الميثرة في صنل واتخاذ القرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية

المصدر (د /عبد الحميد عبد الفتال المغربو،2004 ،مرج سبق ذكرا ،ل .)250

 2/2/1لخلصقئص للولجب تولفرهق يف متخذي للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف

لإلسالمي .
لةير التفكير االسرتراتيجو للعراملي يرو البنرك اإلسريمو إلر ترواير القردرا والمهرارا
ال رورلة لقياا الفرد بالتصريا االستراتيجية وممارسة مهراا اإلدارة االسرتراتيجية بحيرث
لمد صراحبه بالقردرة علر يحرب عناصرر البيارة المختلفرة والقيراا بررجرام التنبرؤا المسرتقبلية
الدقيقررة م ر إمكانررا صرريا ة االسررتراتيجية واتخرراذ القرررارا المتكيفررة يررو ظرررور التطبيررق
والقدرة عل كس معظم المواق التنايسية باإلضاية إلر إدراك األبعراد الحرجرة والمحورلرة
يررو حيرراة المصرررر واالسررتفادة م ر مواردهررا النررادرة(.)1ولمك ر للباحررث تقسرريم الخصررائب
الواج توايرها يو متخيج القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسريمية إلر قسرمي وهمرا
كالتالو-:
 القيم اإللمانية ،واأل يقية والسلوكية لمتخيج القرار االستراتيجو.
 المهارا الواج توايرها بمتخيج القرارا االستراتيجية .

-1

المرجل السابق ،صـ 221.
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أوالً  -:القيم اإليمانية واألخالقية والسلوكية لمتخذي القرارات االستراتيجية .
قدا ميثرا أ يقيرا العراملي يرو المؤسسرا الماليرة اإلسريمية( ،)1وميثرا أ يقيرا
المحاس والمراج الخارجو للمؤسسا المالية اإلسيمية ( )2الصادرل عر هيارة المحاسربة
والمراجعررة للمؤسسررا الماليررة اإلسرريمية إنرراراب أل يقيررا العرراملي يررو المؤسسررا الماليررة
اإلسيمية مستمداب م أحكاا ومبادا الةرلعة اإلسيمية ثم م المبادا األ يقية التو اشتملت
عليها المواثيق األ يقية لمهنة العمل المصريو مما ال لتعرارض مر أحكراا ومبرادا الةررلعة
اإلسرريمية ليلتررءا بهررا جمير العرراملي يررو المؤسسررا الماليررة اإلسرريمية بمختلر مسررتولاتهم
بررداي عقيدترره وامتثرراالب ألوامررر س تعررال  ،واجتناب را ب لنواهيرره ،ولمك ر للباحررث تنرراول أهررم القرريم
اإللمانية واأل يقية والسلوكية لمتخيج القرارا االستراتيجية يو المصرارر اإلسريمية يرو
ضوم ما ورد بالميثاقي كالتالو-:
 األمانثثة :لج ر أ لكررو متخرري القرررار االسررتراتيجو أمينررا " ،إِنَّ خَيْ ـ َ مَ ـنْ اسْ ـرَتَ َ ْقَ الَ ـ ِ
الَـــتمينُ" ]سرررورة القصرررب" [22 :ا ْعَلَنـــَ ََلـــا خَـ ـلَاَنِ الَـــت ِِْ إِنـــَ حَ ـــي َلـــي ٌم" ]سرررورة
لوس [55:
 اإلخالم في العمث  :لجر ا لكرو متخري القررار االسرتراتيجو مخلصرا للعمرل الريج
لقوا به إلرضام س سبحانه وتعال " ،ما أُمـ ُ ا إِلاـا ليَعْبُـاُ ا اللاـَُ مُخْلَـينَ لـُُ الـاينَ" ] سرورة
البينة .[5 :
 التقوق  :لقصد بها مخاية س يو السر والعل  ،ولكرو تتحقرق التقروى لجر علر متخري
القررار االسررتراتيجو االمتثررال ألوامررر س عررء وجررل واجتنررا نواهيرره " يَــا أياَــا الاـ ينَ
آمَ ُن ا ارَّ ُ ا اللا َُ حَقَّ رُ ارُ"]سورة ال عمرا .[102 :
 اإلحسان وإتقان العم  :لج عليه أدام المهاا المنونرة بره علر أحسر وجره "إِنَّ اللاـَُ
ل َاَلِإحْسَانِ"]سورة النحل .[20 :
َيتَمُ ُ باَلعَاْ ِ
 الثقة :لنبغ أ لكو موثوقا به أمينا يرو أدام واجباتره ،وأ لتصر سرلوكه بالنءاهرة
واألمانة واالستقامة والمحايظة عل سرلة المعلوما .
 المشثثثروعية :وتعنررر التءامررره يرررو كرررل أعمالررره المهنيرررة والوظيفيرررة بأحكررراا الةررررلعة
اإلسيمية.
 الموضثثوعية :وتعنر أ لكررو عررادال ومتجررردا ومحالرردا يررر متحيررء ولتجنر وضر
نفسه يو موق لفقدا استقيله.
 العثثزة واإلبتعثثاد عثثن مواضثثل الشثثبهات :وتعنررو أ لكررو دائمرا ب يررو موضر قرروة ،وأ
لبتعد ع أج أعمال قد تثير شكوك أو وجود مصال م األ رل ذا صرلة باألعمرال
التو لقوا بها.
 الكفاية المهنية وإتقان العم  :أ لقوا ببيل العنالة الواجبة ألدام أعماله.
ومتطلبا اإللما باهلل والترو
 السلوك اإليماني :وذلك بأ تتسق سلوكياته م مقت
تتمثل يو استةعار مراقبه س عء وجل ،اإللما بالحسا األ روج. . . . ،
 -1ميثا أ يقيا العاملي يو المؤسسا المالية اإلسيمية الصادر ع هياة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية،
 1425هـ – لونيو  2004ا ،ل ل .22-25
 -2ميثا أ يقيا المحاس والمراج الخارجو للمؤسسا المالية اإلسيمية ،2004 ،)AAOIFI(،مرج سبق ذكرا ،ل ل -2
.12
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 السلوك المهنى والمعثايير الفنيثة :ولكرو ذلرك برااللتءاا بالقواعرد اإلرشرادلة المنظمرة
لعمله ،والعنالة التامة يو أدام األعمال والواجبا  ،وعدا اإل يل بواجباته المهنية .
ثانيا ً  -:المهارات الواجب توافرها بمتخذي القرارات االستراتيجية .
تتسررم عمليررة اتخررراذ القرررارا االسررتراتيجية بالصرررعوبة والتعقيررد ،ولجرر أ لتحلررر
األيراد ذوج التفكير االستراتيجو بالعدلد م الخصائب والمهارا وم أهمها التالو(-:)1
 -5القدرة على بنثاء اليايثات واألهثداف  :لتميرء اإلسرتراتيجيو بالقردرة علر شرحي هممهرم
وإثارة يكرهم اإلستراتيجو بما لنتج عنه وض الا بعيدة المردى للمصررر لمكر أ
تةتق منها األهدار ،إ وض الغالا ليس مهمرة أج شرخب وإنمرا لخرتب بريلك مفكرراب
استراتيجيبا لمكنه استنتاج هيا الغالا بعد تدبر رسالة المنظمة.
-4البصيرة النافذة والفراسثة فثي وفن األمثور  :لجر أ لتحلر متخري القررار االسرتراتيجو
بحسر البصريرة ودقرة وب األمررور المختلفرة اصرة وهرو لتعامررل مر مسرتقبليا لكتنفهررا
العدلد م نواحو الغموض المختلفة وترءداد أهميرة البصريرة والرؤلرة النايرية للمردلر كلمرا
اتس ر المرردى االسررتراتيجو والرريج لمثررل الفررر برري الموق ر الحررالو والموق ر المررأمول
مستقبيب.
-4ااستشعار البيئي  :ولقصد هنا القدرة عل تحليرل عوامرل البيارة الخارجيرة للمصررر بمرا
تويرا م يرل أو ما لنتج عنها م مخانر ومعوقا  ،ياالسرتراتيجية قرد تبنر بصرورة
رئيسية عل ا تناا يرصرة متاحرة بالبيارة كالعمرل علر إشرباع حاجرا ور برا األيرراد
ير المةربعة أو االسرتفادة مر التطرور التكنولروجو يرو تطرولر المنتجرا بالصرورة الترو
لر بها األيراد .كما لج مراعاة المعوقا والمخرانر البيايرة لمرا لهرا مر أثرر برالغ علر
وض االستراتيجية المناسبة واتخاذ القرار االستراتيجو.
 -3مهثارات تحليث البيانثات والمعلومثات وتفسثيرها :ولقصرد بهرا قردرة االسرتراتيجو علر
تجمي وتحليل البيانا وتفسيرها الستخيل النتائج واتخاذ قراراته االسرتراتيجية الترو
تؤثر عل المستقبل البعيد بالمصرر اإلسيمو.
 -1مهثثارة ااختيثثار ااسثثتراتيجي :الب را ب مررا لواجرره االسررتراتيجو العدلررد م ر المواق ر التررو
تتطلر اتخرراذ قرررار با تيررار نمر اسررتراتيجو معرري دو آ ررر يهنرراك برردائل اسررتراتيجية
تختل أهميتها حس الظررور والمتغيررا الترو تواجره المصررر ،ولجر علر المردلر
االسرتراتيجو أ لقروا بحصرر االسرتراتيجيا البدللرة لمواجهرة الموقر التنظيمرو ولعرردد
مءالاها ومبررا تطبيق كل منها بما لسهم يو حس ا تيارا ألي لها.
 -6مهثثارة تحديثثد المثثوارد واإلمكانثثات المتاحثثة واسثثتخدامها بكفثثاءة :لجرر علرر المرردلر
االسررتراتيجو أ تكررو لدلرره القرردرة علر تحدلررد المررواد المطلوبررة والتيسرريرا والخرردما
المادلررة والمعنولررة ،واالسررتثمارا المطلوبررة ،وكرريلك تحدلررد الهياررة اإلدارلررة والةرررعية
المطلوبررة ،وإعررداد العرراملي ونوعيرراتهم ومهرراراتهم والكفرراما الفنيررة الواج ر توايرهررا
و يرهررا ،كمررا لج ر عل ر المرردلر االسررتراتيجو أ تكررو لدلرره القرردرة عل ر تخصيصررها،
واستخدامها ،واستغيلها بأي ل نرلقة ممكنرة ومر ثرم يمر األبعراد الهامرة بيرا المروارد
واإلمكانا التو لنبغو تعباتها لتحقيق الغالا واألهدار بمرا لسراعد علر تحدلرد الطرلقرة
التو لنبغو أ لسير عل هدلها المصرر اإلسيمو (الخط  ،السياسا  ،البرامج.).... ،
 -1د /عبد الحميد عبد الفتاح الميربي ،2004،مرج سبق ذكرا232-221 ،
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 -7التجثثاوب ااجتمثثاعي بثثين المنظمثثة وبيئتهثثا المحيطثثة :لج ر أ لراع ر متخرري القرررار
االستراتيجو مصال عميم ومروردج وجمراهير المصررر بصرفة عامرة ،وأ لقروا علر
تحسررري عيقرررة المصررررر بالحكومرررة والمنظمرررا المرتبطرررة بهرررا ،وأ تُبنرررو عيقتهرررا
بالمنايسرري عل ر أسررس رشرريدة وعقينيررة بمررا ال لتعررارض م ر أحكرراا ومبررادا الةرررلعة
اإلسرريمية ،وذلررك مررا لطلررق علي ره المسرراولية االجتماعيررة وال شررك أ رعالررة المصرررر
لمساوليته االجتماعية لمثل بعداب هاما ب عند بنام واتخاذ القرار االستراتيجو المناس .
..-8مواكبثة عولمثة الفكثر اإلداري :لجر أ لتعررر متخري القررار االسرتراتيجو بالمصررر
اإلسرريمو علر أبعرراد العولمررة اإلدارلررة التررو تحكررم المعررامي السررائدة ييمررا برري الفترراوى
واألحكرراا الةرررعية الحدلثررة الصررادرة م ر هياررا الفترروى الةرررعية ،ومنظمررا األعمررال
الدولية ،يلم تعرد البيارة المحليرة هرو المرؤثر الوحيرد عنرد صريا ة القررارا االسرتراتيجية
وتطبيقها ومراجعتها بل ترد ل عوامرل البيارة العالميرة والترو أصربحت لهرا هيمنتهرا سروام
بصورة مباشرة أو ير مباشرة يو إنتاج الفكر اإلدارج االستراتيجو.
..-9القثثدرة علثثى اتخثثاذ القثثرارات ااسثثتراتيجية  :حيررث لجر أ لكررو متخرريو القرررارا
االسررتراتيجية عل ر درالررة كاملررة وملمررو بسررما و صررائب القرررارا االسررتراتيجية
والفر بينها وبي القررارا اإلدارلرة األ ررى ،كمرا أ قردرة متخريج القررار علر اتخراذ
القرارا بطرلقة سرلعة تساعد عل تحسي القدرة التنايسية للمصرر.
 3/2/1لكحقج إىل لنمرلجع لإلدلري للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي .
تعتبر المراجعة اإلدارلة تطولراب للمراجعة المحاسبية التقليدلة اقت ته ظرور التطور
السرل يو نبيعة أدام الوظائ اإلدارلة المختلفة وأساليبها ،يو ظل التحدلا المعاصرة
التو تتطل بيانا ومعلوما محاسبية ومالية سرلعة ودقيقة ومحللة بهدر تحقيق الرشد يو
اتخاذ القرارا (،)1وتعد المراجعة اإلدارلة م أهم األدوا التو تساعد اإلدارة العليا يو
عملية اتخاذ القرارا بوجه عاا وبصفة اصة القرارا االستراتيجية ،وسيتناول الباحث
دراسة وتحليل مفهوا المراجعة اإلدارلة ،وأنواعها ،وأهميتها يو مجال مراجعة القرارا
االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية.

أوا  -:طبيعة المراجعة

اإلدارية.

ظهرر المراجعرة اإلدارلرة نتيجرة لتطرور الفكرر اإلدارج حيرث سراهمت المحاسربة يرو
مساعدة اإلدارة عل دعم هيا التطور ع نرلق المحاسربة اإلدارلرة الترو اهتمرت بالعدلرد مر
المجراال وأهمهرا الموابنرا التخطيطيرة والتكرالي المعيارلرة ومحاسربة المسراولية ،وكريلك
بنظم المعلوما المحاسبية التو تساعد اإلدارة يو الوصول إلر القررارا اإلدارلرة الرشريدة،
وظهر أل ا ب العدلد م العوامل األ رى التو أد إل نل الرأج والمةورة للمسراعدة يرو
الوصول إل القرارا الصائبة والرشيدة عند القياا باألعمال اإلدارلة ،وم أهم هيا العوامل
اتفاقية الجا وعالمية األسوا المالية ،والتطور التكنولوجو ،والحاجة إلر معلومرا حدلثرة
 -1د /حسرري حسرري شررحاته" ،دلي ث إرشثثادات المراجعثثة والرقابثثة فثثي المصثثارف اإلسثثالمية" ،إصرردار  ،2003الموق ر اإلليكترونررو
للمؤل  ،صـ .33
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ودقيقررة يررو وقررت قليررل يررو ظررل وجررود منايسرري أقولررام ،ويررو ظررل نظررم مراقبررة الجررودة عل ر
المنتجا والخدما والتو ساعد عل نمو حجم وأهمية المراجعة اإلدارلة.
اإلدارية.

أ -مفهوم المراجعة
توض االتجاها الحدلثة يو المراجعة أ األهمية الكبرى ستكو للمراجعة اإلدارلة
حيث تتفو يو يوائدها عل ما لتـحـقـق بالمراجعا المالية التقليدلة ،ونالما أ اإلدارة
أصبحت مساولة ع تحقيق أهدار مالية و ير مالية عل حد سوام ،يقد أصب م
ال رورج أ تقدا مهنة المراجعة دما تخرج ع نطا المراجعة المالـية المتعارر
عليها ،وبنا بم عل ذلك يا إدارة المةروعا أصبحت تـميل إل التوسـ يو دمـا
المراجعة المالية (الدا ـلية  -الخارجية) ،بحيث ال تقتصر عل كونها أداة للرقابة المالية ،بل
لج أ تقدا دما لمساعدة اإلدارة يو إنجاب الرقابة الةاملة ،واليج لت م البعد ير
اإلدارة أ تحقق م هيا التوس أ لكو لدلها الوسيلة التو تساعد عل
المالو .وتر
تقييم معظم المجاال الوظيفية للمةروع ،ويقا ب لمعالير محددة مقدما ،ومعالير الصناعة أو
النةان محل اال هتماا ،والهدر م ذلك اكتةار أوجه عدا الكفامة لعيجها بالطرلقة المناسبة
ضمانا ب لتحقيق االستغيل األمثل للموارد (.)1
وهناك تعرلفا عدلدة ( )2لمفهوا المراجعة اإلدارلة ولكنها تدور حول إنها يحب
ومراجعة وتقييم أدام المنظمة ألنةطتها المختلفة ،وتقدلم التوصيا اليبمة للتطولر،
والتحسي لألي ل لتحقيق أهدايها بأقص كفالة وياعلية ممكنة .ولت م هيا المفهوا المعالم
األساسية للمراجعة اإلدارلة وه -:
 -1نبيعة المراجعة اإلدارلة -:يحب وتحليل انتقادج ومنظم للهيكل التنظيمو للمنظمة.
 -2مجال المراجعة اإلدارلة  -:تةمل المنظمة كلها أو أحد أقسامها أو سياساتها ،وكيلك
مواردها وإمكاناتها المادلة والبةرلة.
 -3أسالي المراجعة اإلدارلة  -:حيث تعتمد المراجعة اإلدارلة عل العدلد م األسالي
واالتجاها والوسائل الحدلثة يو هيا المجال.
 -4عناصر المراجعة اإلدارلة  -:حيث لمك تمثيل المراجعة اإلدارلة بثيث أبعاد تتمثل يو
"مراجعه االلتءاا " و"مراجعه الكفالة " و"مراجعه الفاعلية " كما بالةكل (-:)2-1

 -1محمد سيد سيد درولش" ،دور المراجعة اإلدارية في ترشيد قرار اائتمان المصرفي  -دراسة تحليلية تطبيقية" رسالة ماجستير،
كلية التجارة – بني  ،جامعه األبهر ،2011 ،صـ .5
 -2لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الي -:

 oالمرجل السابق ،صـ .25
 oد/عبد الوها نصر عل " ،المراجعة اإلدارية والتشييلية -المدخ لمراجعة الموافنات ودورات العمليات في
مواجهه األفمات المالية" ،الدار الجامعية ،2011 ،ل ل .45-42
 oد/منصور حامد محمود ،د /ثنام عطية يراج " ،المراجعة اإلدارية وتقييم األداء " مركء جامعه القاهرة للتعليم
المفتول ،1225 ،صـ .2
Michell Suharli, "Audit Financial Audit Manajmen Dan Sistem Pengendalian Intern",
Jurnal UBL( Universitas Budi Luhur ), Vol.3-No.1-Agustus2006,pp 36-59. available at:

o

http://research.mercubuana.ac.id/proceeding/BEJ-v3-n1-artikel3-agustus2006.pdf

www.businessdictionary.com.
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o

مدي تطابق األداء الفعلى
للقوانين والقواعد والبيئة
المحيطة

ااستخدام اامث للموارد
واامكانات المتاحة

تقييم جودة استخدام الموارد ودراسة عالقة
النتائج باألهداف المراد تحقيقها

شكل ( ) 2-1أبعاد المراجعة االدارلة
(المصدر  :د /منصور حامد محمود وأخرون ،5997 ،مرجل سبق ذكره م م  8-7بتصرف)
)

وهناك محاور للمراجعة اإلدارلة وم أهمها ما للو (:)1
 -المراجعة اإلدارلة الوظيفية

Functional Managerial Audit

تعتبررر الوظررائ وسرريلة لتصررني أنةررطة المةررروع ،علرر سرربيل المثررال وظررائ اإلنترراج
والتوبل والتسولق ،وهناك العدلد مر الطرر المختلفرة لتصرني الوظرائ وتقسريمها إلر وظرائ
يرعية ،كما لوحو االسم يرا المراجعرة اإلدارلرة الوظيفيرة تتعامرل مر وظيفرة أو أكثرر مر وظرائ
الةركة ،وهو لمك أ تكرو ألحرد األقسراا أو الفرروع أو للةرركة وحردة واحردة .وتتميرء المراجعرة
الوظيفيررة بأنهررا تسررم بتخصرريب المررراجعي حيررث لمك ر لرربعض المررراجعي أع ررام المراجعررة
الدا لية ذوى الخبررة المهنيرة الملموسرة أ لقومروا بتطرولر بررة مهنيرة ملحوظرة يرو مجرال معري ،
ولك لعي المراجعة الوظيفية الفةل يرو تقيريم الو ظرائ المتدا لرة والمتبادلرة الترأثير حيرث تتفاعرل
وتتدا ل بعض الوظائ دا رل الةرركة مر بع رها الربعض بحيرث لصرع تقيريم كرل وظيفرة دا رل
الةركة عل حدة.

 -المراجعة اإلدارلة التنظيمية

Organizational Managerial Audit

تتعامل المراجعة اإلدارلة التنظيمية م كاية الوحدا التنظيمية ،عل سبيل المثال أحد
األقساا أو الفروع أو أحد الةركا التابعة .ولتم التركيء يو عملية المراجعة التنظيمية عل  :كي
تتعامل الوظائ ويعالية ذلك التعامل؟ ،وتعتبر طة الةركة أو الطر الخاصة بالتنسيق بي
األنةطة هامة السيما يو ظل هيا النوع م المراجعة اإلدارلة.

 -مهاا اصة (مراجعة إدارلة لحاال

اصة)

Special Assignment

تنةأ مهاا المراجعة اإلدارلة الخاصة عند نل اإلدارة ،وهناك مجموعة واسعة م المهاا
عند أدام تلك المراجعا  ،وتت م األمثلة عل ذلك تحدلد سب عدا يعالية نظاا تةغيل البيانا
إلكترونيا ب ،ويحب احتمال الغش يو أحد األقساا باإلضاية إل عمل توصيا لتخفيض تكلفة المنتج
الصناعو.

ويو كل محور يا جءم م عملية المراجعة م المحتمل أ لهتم بتقييم نظم الرقابة الدا لية
للكفامة والفعالية.

 -1د/أمي لطفو ،موسوعة د/أمي لطفو يو المراجعة " المراجعة ألغراض مختلفة" الكتا العاشر2004-2003 ،ا،
المؤسسة الفنية للطباعة والنةر ،ل ل .202-200
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ب  -أهمية المراجعة اإلدارية -:
تمثل المراجعة اإلدارلة أهمية ألنرار ثيثة بالمنظمة وهم (-:)1
يل تأثيرها عل القرارا
 إدارة المنظمة  -:تظهر أهمية المراجعة اإلدارلة م
اإلدارلة ،حيث تساعد المراجعة اإلدارلة يو اكتةار المةاكل التو قد ال لتال للمدلرل
وقت لمتابعتها واقترال التوصيا اليبمة لحلها ،وتساهم يو إشباع حاجة اإلدارة إل
معرية وجها نظر جدلدة واكتةار نر وأسالي اي ل للعمل ،كما تساعد أل ا ب يو
اتخاذ القرارا وترشيدها م يل تويير البيانا التحليلية والمعلوما ال رورلة،
وذلك بالمراجعة الفعلية ألنةطة وعمليا المنظمة.
 العاملي بالمنظمة  -:تساعد المراجعة اإلدارلة يو إرشاد العاملي بالمنظمة وتءولدهم
بالثقة ييما لقومو به م أعمال ،كما تساعد تقارلر المراجعة اإلدارلة عل إل ال
أسبا ال ع او القصور يو األنةطة والعمليا وكيا معوقا التنفيي التو تواجهها
منظما األعمال ،حيث لمك للعاملي تحسي أدائهم والعمل يو ضوم التوصيا التو
لصدرها المراج اإلدارج مما لنعكس عل كفامتهم وتحسي أدام عملهم.
 المنظمة ككل  -:تظهر أهمية المراجعة اإلدارلة م إدراك المدلرل بأهميتها يو اإلسهاا
لتحقيق الرقابة والتنسيق بي اإلدارا المختلفة واكتةار المةاكل التو قد لصع
اكتةايها باألسالي التقليدلة للمراجعة والعمل عل تحسي إجراما الرقابة وتبسي
العمل وتحسي االتصال ،وتنب أهمية المراجعة اإلدارلة بالنسبة للمنظمة يو أنها تساهم
يو اآلتو-:
o
o
o
o

بث االنمانا لدج أصحا المنظمة إل حس إدارة نةانها وأ الجهاب اإلدارج
لعمل باستمرار عل ترشيد األدام بما لؤدج إل بلادة الكفالة والفاعلية.
تكول كوادر إدارلة جدلدة مؤهلة ومدربة وقادرة عل أدام العمل.
تكول وإنةام مركء للمعلوما م يل أورا وتقارلر المراجعة اإلدارلة وكيلك
نماذج وسجي الفحب والمراجعة والتحليل التو لقوا بها قسم المراجعة اإلدارلة
ولؤدج ذلك إل استقرار العمل ككل وبلادة اإلنتاجية دا ل المنظمة.
تمكي المراجعي اإلدارلي م إجرام التقييم اليبا ليستثمارا بما لسم بالمراجعة
السابقة عل استحواذ األصول ،وتساهم كثير م دراساتهم مساهمة يعالة يو اتخاذ
القرار األمثل ليستحواذ عل تلك األصول.

ويو ضوم ما سبق لرى الباحث أ المراجعة اإلدارلة تكم أهميتها يو التالو(-: )2
 تةخيب المةكي التو قد تعو المنظمة ع تحقيق أهدايها والتو ال لستطي
المدلرو التعرر عليها يو الوقت الحالو ،وبيا اإللجابيا والعمل عل تنميتها.
 المساعدة يو ضب وترشيد التكالي الءائدة وتنمية اإللرادا وري كفامة األدام.
 تقدلم التوصيا واالقتراحا اليبمة والميئمة لمعالجة السلبيا وأوجه القصور
أوالب بأول يو صورة تقارلر لمساعدة المدلرل عل اتخاذ القرارا اليبمة
 -5د /منصور حامد محمود وأخرون ،1225 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل 10.-1

 -2لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الى -:
 محمد سيد سيد درويش ،2011 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل 32-22- Barber, E.. The adoption of the principles of benchmarking and other evaluative tools
as part of the management improvement process. In Proceedings of the "consolidate
innovate expand" 19th International Conference. Canberra: Australasian Evaluation Society,
2001, October, p7.
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ومواجهة التحدلا

التو تواجهها ،وبلادة ربحية المنظمة

لمعالجة نقان ال ع
ودعم المركء المالو.
 متابعة تنفيي القرارا والتأكد م صحتها والتحقق م مدى مطابقتها ألهدار
وسياسا المنظمة.
جـ  -أهداف المراجعة اإلدارية -:
تهدر المراجعة اإلدارلة إل مساعدة ال ُميك عل معرية مدج كفرامة اإلدارة يرو أدام
وظائفها وتحقيق األهدار المحددة للمةروع ،وحث اإلدارة علر عردا االهتمراا بالةرق المرالو
يق لألدام( .)1وتسع المراجعة اإلدارلة إل تحقيق عدة أهدار م اهمها (-:)2
 -1إبدام الرأج ييما إذا كانرت اإلدارة قرد اسرتخدمت المروارد المتاحرة البةررلة والمادلرة
بأي ل نرلقة ممكنة.
 -2مسراعدة اإلدارة علر ترشريد قراراتهرا ،عر نرلرق اكتةرار أوجره القصرور
والمةاكل التو تتعرض لها المنظمة واقتررال وسرائل التصرحي الميئمرة ،ثرم إمرداد
اإلدارة بهيا المعلوما لغرض مساعدتها يو تحسي كفامة إنجابها يو المستقبل.
 -3تقيريم أدام األيرراد دا رل األقسراا المختلفرة مر ريل متابعرة التنفيري الفعلرو للمهراا
المحددة.
 -4البحث ع المعوقا يو العمليا التةغيلية وتحليلهرا ،وإظهرار األسربا الترو أد
إليها ،واقترال نر التصحي المناسبة.
 -5مسراعدة اإلدارة يرو إنجراب وظيفرة الرقابرة مر ريل ا تبرار وتقيريم أنظمرة الرقابرة
المستخدمة.
 -2تقردلم المسراعدة لر دارة يرو مجرال تحدلرد النرواحو يرر ال ررورلة ييمرا تءاولره
المنظمة م أنةطة ،والتو إذا ما استغن عنها قد لتحقق وير يو التكرالي وبلرادة
يو اإللرادا .
التو تساعد اإلدارة يو ترشيد

ولرج الباحث أ المراجعة اإلدارلة م أبرب األدوا
قراراتها والتو تسعو لتحقيق هديي رئيسيي وهما -:
 تحقيق االستخداا األمثل لموارد المنظمة االقتصادلة ،والتأكد م ياعلية استخدامها،
وربطها بسياساتها اإلدارلة ،والرقابة عليها .والرقابة عل كاية النظم الدا لية.
 تحقيق أقص معدال كفالة إنتاجية ،وتيليل العقبا والتهدلدا التو تواجه اإلدارة
م يل تقدلم التوصيا اليبمة لكاية أقساا أو أنظمة المنظمة لتصحي المسار
لألي ل يو الوقت المناس  ،وتجن األنةطة التو ال ت ي قيمة وتؤدج إل إهدار
موارد المنظمة.

 -1د/عبد الوهاب نصر على ،1122 ،مرجع سبق ذكره ،ص 85.
 -2محمد أحمد االشقر " مجاات مساهمة المراجعة اإلدارية في خدمة اإلدارة وترشيد قراراتها في الشركات المساهمة العامة
الفلسطينية  .دراسة تحليلية  :ألراء مدراء الشركات المساهمة ،المراجعين الداخليين ،المراجعين الخارجيين في األراضي
الفلسطينية " رسالة ماجستير ،عمادا الدراسا العليا ،كلية التجارة ،قسم التمولل والمحاسبة  -الجامعة اإلسيمية – ءة،
.2001ل ل .14-13
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د  -نطاق ومجال المراجعة اإلدارية -:
تتميء المراجعة اإلدارلة بتنوع مجاالتها ،وقد تناولت العدلد م الدراسا ( )1مجاال
المراجعة اإلدارلة المختلفة ولمك القول أ مجاال عمل المراج اإلدارج ال تقتصر عل
مجاال محددة بعينها بمنظما األعمال ،وإنما لمتد مجالها ليةمل يحب وتقييم أنةطة
المنظمة ككل أو أحد أنةطتها ،األمر اليج لمك تحدلدا بنام عل ر بة اإلدارة العليا
للمراجعة اإلدارلة ما للو-:
واهتماماتها .وم أهم المجاال التو تخ
 مراجعة األهدار والسياسا للمنظمة .
 الخط والبرامج واإلجراما لتحقيق األهدار.
 األسالي واألدوا المتبعة يو تنفيي أهدار المنظمة.
 القرارا اليبمة لري كفامة األدام ،ونظم ووسائل قياس وتقييم األدام،
والرقابة عليها.
 يحب وتقييم نظاا المعلوما اإلدارج.
 يحب وتقييم أنظمة وأدوا ووسائل الرقابة الةاملة.
 يحب وتقييم التأثير المتبادل بي المنظمة ومتغيرا البياة الخارجية،
التةرلعا والتد ي الحكومية والمركءلة ،وأثرها عل إنتاج أو إلرادا
ونفقا المةروع ،ومدج التءاا اإلدارة بهيا التةرلعا .
 ماال تفص عنه اإلدارة م معلوما يو قوائمها المالية ،التنبؤا والتوقعا
اإلدارلة ،أنظمه اإلنتاج والتسولق ،وسياسا وقرارا االستثمار......
هـ  -التكوين العلمي والعملي للمراجل اإلداري -:
ترج ر عمليررة تحدلررد القررائم بأعمررال المراجعررة اإلدارلررة بمنظمررا األعمررال إل ر العدلررد م ر
العوامل وم أهمها حجم المنظمرة ،والسياسرا الترو تتبعهرا ،وحجرم العمليرا الترو تقروا بهرا،
واألنةررطة التررو تررتم دا لهررا ،وكرريا البياررة المحيطررة بهررا ،وقررد لختل ر القررائم بأعمررال المراجعررة
اإلدارلة م منظمة أل رى يقد لقوا المراج الدا لو بأعمال المراجعة اإلدارلة وقد لقوا بهرا
المراج الخارجو يو بعض المنظما وقد تعرضت العدلد مر الدراسرا واألبحراث ( )2إلر
اإلجابرررة علررر سرررؤال مثثثن القثثثائم بعمليثثثة المراجعثثثة اإلداريثثثة؟ ول جابرررة علررر هررريا السرررؤال
سيسررتعرض الباحررث م ر رريل الجرردول ( )2-1التررالو اإللجابيررا والسررلبيا لقيرراا كررل م ر
المراج الدا لو والمراج الخارجو لعملية المراجعة اإلدارلة.
 - 5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الي -:

 oد /سمير محمود عبد الغنو " ،تقييم مدق إمكانية تطبيق المراجعة الدولية على المراجعة اإلدارية – إطار
مقترح " مجلة الدراسا والبحوث التجارلة ،كلية التجارة بنها ،جامعة الءقابلق ،2000 ،ل .1
 oد/عبد الوهاب نصر على ،2011 ،مرج سبق ذكرا ،ل .51
 oد /محمد سمير الصبا " ،دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية" ،الدار الجامعية ،1225 ،ل .121
 oمحمد سيد سيد درويش ،2010 ،مرج سبق ذكرا ،ل .42
 -4لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلى -:
 oد /محمود لوس الكاش "نحو إنار متكامل لتطولر ياعلية المراجعة الدا لية كنةان م ي للقيمة" المجلة
العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عي شمس ،العدد الراب  ،أكتوبر ،2000 ،ل .32
o Linda Lee Larson ,"Internal Auditor and Job Stress" Managerial Auditing Journal,
V19, N9, 2004, p 119.
"o Alven A.Arens & James K.Loebbecke،”Auditing: An Integrated Approach
Seventh Edition، Prentice Hall، 1997, 794
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المراج الدا لو
اإللجابيا

السلبيا

المراج الخارجو

تهرردر المراجعررة الدا ليررة إلرر دمررة اإلدارة لهررررتم بفحررررب وتقيرررريم أنظمررررة الرقابررررة
عرر نرلررق تحدلررد نقرران ال ررع يررو أنظمررة الدا ليررة ،وهررو تمثررل إل ر حررد كبيررر أحررد
الرقابرررة الدا ليرررة المطبقرررة واقتررررال الوسرررائل المجاال الرئيسية للمراجعة اإلدارلة.
اليبمة لعيجها.
لدلرررره برررررة ومعريررررة بكايررررة مجرررراال نةرررران مهامرررره محررررددة وواضررررحة ،وتحررررد مرررر
المنظمة وأهدايها ،وذلك لموقعه المتميء دا لها حرردوث ترردا ل يررو اال تصاصررا إذا مررا
ودرالتررره الكاملرررة بكايرررة التفاصررريل والمةررراكل قاا بها مراج دا لو لرم تحردد لره اإلدارة
والمعوقا التو تعو العمل وتقلل مر الكفرامة مهامه بصورة واضحة.
والفاعلية واالقتصاد المرجوة.
لعرررد هرررو اقرررر شرررخب للسياسرررا والخطررر لدلرره برررة مهنيررة تمكنرره م ر إبرردام رأج
اإلدارلرررة الموضررروعة مررر أجرررل التوصرررل إلررر ينو محالد.
تحقيق األهدار.
القرردرة علر الوصررول إلر المعلومررا اليبمررة لتمت باستقيل كامل ع إدارة المنظمة.
لعمليرررة المراجعرررة اإلدارلرررة يرررو أسررررع وقرررت
ممك .
ليس لدلره بررة مهنيرة كاييرة أل برتره دا رل لأ ي وقت نولل للحصول علر البيانرا
والمعلومرررا اليبمرررة لعمليرررة المراجعرررة
المنظمة يق .
ال لستطي إبردام رأج ينرو محالرد بحكرم موقعره اإلدارلة.
كع و دا ل المنظمة.
لقررروا بربررردام رألررره يرررو ضررروم البيانرررا
ال لهتم بفحب وتقييم نظم الرقابة الدا لية.
ال لتمت باستقيل كامرل عر اإلدارة بحكرم أنره والمعلومرررا المتاحرررة ،وقرررد لحتررراج إلررر
ع و بالمنظمة ،يقد ال لستطي أ لقن اإلدارة بيانرررا أ ررررى للوصرررول إلررر الصرررورة
الكاملة إلبدام الرأج.
األ ي بالتوصيا التو لقدمها.
قررررد لررررؤدج قيرررراا المراجرررر الرررردا لو بأعمررررال لررريس لدلرررة درالرررة كاييرررة بكايرررة الحقرررائق
المراجعرررة اإلدارلرررة إلررر حررردوث تررردا ل يرررو الخاصة برالخط والسياسرا واألهردار
اال تصاصا وذلرك لكرو المراجعرة اإلدارلرة والظرور التو تعيةها المنظمة.
مرر وجهرره نظرررر الرربعض هرررو تطررور نبيعرررو
للمراجعة الدا لية.

جدول (  ) 4-5وجهتي النظر لقيام ك من المراجل الخارجي والمراجل الداخلي بأعمال المراجعة اإلدارية

المصدر (الباحث)

ولتفق الباحث م رأج العدلد م الباحثي ( )1والمتمثل يو ضرورة األ ري بفكررة يرلرق
العمل للقياا بالمراجعة اإلدارلة واليج لمك أ لتم م وجهة نظر الباحث م يل اآلتو:
 التعاو الجاد بي كل م المراج الدا لو والمراج الخارجو وذلك ال التقيريم الريج
تقوا به المراجعة اإلدارلرة لرتم علر مسرتولي  :المسرتوى الكلرو للمنظمرة والمتمثرل يرو
نظرررة المراج ر الخررارجو األشررمل واألد  ،وذلررك لتعاملرره م ر العدلررد م ر المنظمررا

 -5يمكن الرجوع الي-:
 oد/عبد الوهاب نصر على ،2011 ،مرج سبق ذكرا ،ل 51
 oد /محمد سمير الصبان ،مرج سبق ذكرا ،1225 ،ل ل .122 -125
 oمحمد سيد سيد درويش ،2010 ،مرج سبق ذكرا ،ل .55
 oمحمد أحمد األشقر ،2001 ،مرج سبق ذكرا ،ل .32
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األ رى المماثلة ،وعل المستوى الجءئو والمتمثل يرو الردور الهراا الريج سيسراهم بره
المراج الدا لو بما لدله م برا دا لية بسير العمل دا ل المنظمة.
 االس رتعانة بررالكوادر الفنيررة األ رررى يررو المجرراال المختلفررة التررو ال لسررتطي كررل م ر
المراجرررر الرررردا لو والخررررارجو إبرررردام الرررررأج بهررررا وذلررررك ل ررررما سرررريمة التقيرررريم
وموضوعيته.
 التأهيل العلمو والعملو لكل م المراج الدا لو والخارجو للقياا بمثل هيا النوع مر
أعمال المراجعة ،وهيا ما سيتناوله الباحث يو البند التالو.
التأهي العلمي والعملي للمراجل اإلداري-:
لقصررد بالتأهيررل أو الترردرل أو التمرررل معن ر آ ررر يررر التعل ريم ،ذلررك أ التعل ريم هررو
إكسا المعرية للةخب أما التدرل يهو المقردرة علر االسرتفادة ممرا تعلمره اإلنسرا  ،وعليره
يررر المررراد بالتأهيررل هررو جعررل الةررخب أهريب لمءاولررة مررا تعلمرره( .)1وتتميررء نبيعررة العمررل يررو
مجال البنوك والمؤسسا المالية اإلسيمية ع يرهرا بةرمولية التردرل  ،إذ ال لقتصرر علر
الجوان المصريية الفنية ،بل لتناول أل ا ب التدرل عل الجوانر الةررعية ،وهرو لريس أمرراب
تحسينيا ب بل إنهما لسيرا جنبا ب إلر جنر  ،برل لعتبرر التأهيرل الةررعو أهرم مر الجانر الفنرو،
ألنه هو اليج لحقق للمصارر اإلسيمية صوصيتها التو وجد م أجلها.
 التأهي العلمي للمراجل اإلداري-:إ التطررور الرريج تةررهدا الصررناعة المصررريية اإلسرريمية تتطل ر إعررداد كرروادر بةرررلة
مؤهلررة علمي را ب وعملي را ب لتتوايررق م ر نبيعررة تلررك الصررناعة ،وقررد اهررتم الفكررر اإلسرريمو بالتأهيررل
يل القرآ الكرلم (َ ....قُـلْ َبيـَ
العلمو للمراج الخارجو اهتماما ب شدلداب ،وارسو جيورا م
لِاْنَ َلَمـا ) [ نره ،]114:والسرنة النبولرة المطهررة يرو عمروا قرول رسرول س صرلو س عليره
وسرلم" طيـر اكعيـم فريضــة عيـى كـل مســيم ،فاغـا أيهـا اكعااــا عاملـاً أو متعيمـاً وال خــري فةمـا اـني ذكــك"
و"اطيبوا اكعيم وكو ااكصني فإن طيـر اكعيـم فريضـه عيـى كـل مسـيم  ،".....وأحكراا الفقره اإلسريمو ،
واجتهاد العلمام بهيا الةأ (.)2
ولعد التأهيل العلمو هو نقطة االنطي للتأهيل العملو ،ولكراد لتسراوى ذلرك لردى كرل
مر المراجر الرردا لو والمراجر الخررارجو ( .)3ولج ر أ لكررو أع ررام يرلررق المراجعررة
اإلدارلة ملمي بنظرلرة المراجعرة وعلر درالره كاملرة بأساسريا التنظريم واإلدارة وعلر علرم
بمبررادا وأسررالي وأدوا الرقابررة ،ولرردلهم لفيرره محاسرربية قولررة ،ولرردلهم إلمرراا باإلحصررام،
االقتصرراد ،التمولررل ،اإلنترراج ،الةرررام ،التسررولق ،والهندسررة الصررناعية ،كمررا لج ر أ لرردرس
المراج اإلدارج قبل ممارسته المهنة يو العدلد م المجاال وم أهمها  :مةراكل األعمرال،
اتخرراذ القرررارا  ،التخطرري اإلدارج ،المحاسرربة اإلدارلررة ،محاسرربة التكررالي  ،اإلدارة الماليررة،
نظم المعلوما  ،نظرلة المراجعرة ،الرقابرة اإلدارلرة ،الرقابرة باسرتخداا الموابنرة التخطيطيرة،
 -1د/عبد الستار أبو دة"،بحوث في المعامالت واألسثاليب المصثرفية اإلسثالمية" ،ج 2مجموعرة دلرة البركرة1422 ،هرـ -
2005ا ،ل.312
 -2الد عبد المنعم ذكو لبي  " ،اإلطار العلمي لمعايير التكوين الذاتي ومسئولية مراقب الحسابات بين النظم الوضعية
والفكر اإلسالمي" رسالة دكتوراا ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة.1222 ،ل ل 122.-112
 -3محمد أحمد األشقر ،2001 ،مرج سبق ذكرا ،ل .22
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أسررالي االتصررال ،العيقررا اإلنسررانية ،بحرروث العمليررا  ،أسررالي المراجعررة المتقدمررة ،علررم
الررنفس اإلدارج ،تخطرري وجدولررة اإلنترراج ،التجررارة اإلليكترونيررة ،ونظررم معلومررا المحاسرربة
الفورلة(.)1
ويو ضوم الدراسا المتخصصرة ( )2الترو تناولرت موضروع التأهيرل العلمرو للمراجر
لمكر القرول أ القرائمي بأعمرال المراجعرة يرو المصرارر اإلسريمية لجر أ لؤهلروا ترأهييب
علميا ب لتناس م هيا النطا عل أ لت م هيا التأهيل بصفة أساسية ما للو-:
 -5التأهي ث العلمثثي األساسثثي :لج ر أ لكررو م ر رلج رو كليررا التجررارة واإللمرراا بمررواد
المحاسرربة ،المراجعررة ،الرقابررة ،اإلدارة ،المصررارر ،المررال ،التجررارة ،اإلحصررام ،األسرروا ،
التحليل المالو ،التكالي  ،ونحوها م العلروا الفنيرة الترو تعطيره أساسريا المعريرة المحاسربية
والتجارلة والمالية.
 -4التأهيث العلمثثي التخصصثثى فثي المصثثرفية اإلسثثالمية :لجر أال لقتصررر التأهيررل العلمررو
عل اإلجرابة الجامعيرة األولر يقر  ،وإنمرا لتطلر األمرر الحصرول علر الدراسرا التكميليرة
المتخصصة ،وأ لكو لدله معرية باالقتصاد اإلسريمو ويروعره المختلفرة ،ومعريرة متعمقرة
عررر نبيعرررة أنةرررطة المصرررارر اإلسررريمية (صررريغ التمولرررل ،أسرررالي االسرررتثمار ،ومصرررادر
واسررتخداما األمرروال ،الخرردما المصررريية ،الجوانرر اإلدارلررة والتسررولقية  ،)....وأصررول
المحاسرربة عر الءكرراة ومر مصررادر هرريا المعريررة  :الدراسررا العليررا يررو االقتصرراد اإلسرريمو
والمصارر اإلسيمية ،أو االشتراك ي الدورا التدرلبية الترو تنظمهرا الجهرا والمنظمرا
المهنية المساولة ع كيفية أدام األعمال المصريية اإلسيمية.
 -4التأهيث العلمثثي الشثثرعي  :أ لكرو لدلرره معريررة بفقرره المعرامي بصررفة عامررة والتكيير
الةرعو للمعامي المصريية التو تقروا بهرا المصرارر اإلسريمية بصرفة اصرة ،وال لكفر
أ لكو قد درسها بالجامعة يق  ،بل لج عليه أ لدرس ولفهم ما صدر يو هريا الةرأ عر
مجام ومراكء الفقه وهياا الفتروى بالمصرارر اإلسريمية مر يتراوى وقررارا وتوصريا
و اصة ما ورد ع هياة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية (.)AAOIFI
 التأهي العملي للمراجل اإلداري -:وبغض النظر عم لقوا بعملية المراجعة اإلدارلة يرنره لجر أ تترواير مجموعرة مر
الصفا الخاصة لردى المراجر اإلدارج (سروام مراجر دا لرو أو رارجو أو أع رام يرلرق
المراجعة) ،لج ا لمتلك المراج اإلدارج معرية أساسية بكامل بياة المنةأة محل الفحب،
وكيلك درجة عالية م المهارة والخبرة بأسالي وأدوا التحليل المطلوبة لحل المةاكل .كما
أ المراجر اإلدارج لج ر أ لكررو لدلرره حساسررية لمختلر أهرردار ونموحررا جمير أيررراد
 -1د/عبد الوهاب نصر على ،2011 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل .25-25
 – 2لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلى -:
 دار المراجعررة الةرررعية " أدوات التأهيث المتكامث للعثثاملين فثثي الميسسثثات الماليثثة اإلسثثالمية ودور الهيئثثات الشثثرعيةوالمعاهد في تدريبهم شرعيا" بحث مقدا بالمؤتمر الخامس للهياا الةرعية للمؤسسا الماليرة اإلسريمية ،المرنظم بمعريرة
هياة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسريمية ،المنعقرد يرو مملكرة البحررل يرو  11-15شروال 1422هرـ الموايرق
 20-12نويمبر 2005ا ،ل ل .11-1
 د /محمد البلتاجو" ،دور المعاهد المصرفية في تأهي العاملين في الميسسات الماليثة اإلسثالمية" بحرث مقردا برالمؤتمرالخررامس للهياررا الةرررعية للمؤسسررا الماليررة اإلسرريمية ،المررنظم بمعريررة هياررة المحاسرربة والمراجعررة للمؤسسررا الماليررة
اإلسيمية ،المنعقد يو مملكة البحرل يو  11-15شوال 1422هـ الموايق  20-12نويمبر 2005ا ،ل ل .13-11
 د /حسين حسين شحاته ،2003 ،مرج سبق ذكرا ،ل .22 خالد عبد المنعم ذكي لبيب ،1222 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل .121-112- 72 -

المنةررأة محررل الفحررب ومهررارا االتصررال والمعريررة بالحاسر اآللررو ونظررم المعلومررا لكررو
لتمك م تقدلم دما يعالة (.)1
ولتفق معظرم ال ُكترا علر ضررورة تأهيرل المراجر اإلدارج وإعردادا بطرلقرة مختلفرة
عما هو علية الوض اآل يو المراجعة المالية ،ولررو أ تأهيرل المراجر اإلدارج لجر أ
لمكنه م اكتسا مهارا مثل إدارة المقابي وعمليرة االتصرال ،القردرة علر يهرم األحرداث
االجتماعية وقياسها ،يهم وقياس المتغيرا البياية المرؤثرة يرو أنةرطة المنةرأة اصرة مرا لقر
منهررا ررارج نطررا المراجعررة الماليررة ،رب ر نظررم وإجررراما المنةرراة بأهرردايها وبياتهررا ،ويهررم
العيقررا برري المرررد ي والمخرجررا والعوامرررل المحررددة لهرررا والقرردرة علررر قرررامة أيكرررار
المساهمي ومجلس اإلدارة والحكم عل المعلوما التو تقدمها اإلدارة (.)2
وويقرررا ب للمعرررالير الترررو وضرررعتها لجنرررة المعرررالير التابعرررة لمعهرررد المحاسررربي القرررانونيي
األمرلكيي  )3( AICPAيا معيار التأهيل العلمو والخبرة هو أول المعرالير التنظيميرة الترو
تهتم يو المقاا األول ب رورة تويير التأهيل العلمو يرو المراجر باإلضراية إلر ترواير تأهيرل
عملو لتحقق بالتدرل يرو أحرد مكاتر المحاسربة والمراجعرة لفتررة بمنيرة معينرة ،مر ضرما
اسررتمرار تواصررل عمليررة التعل ريم والترردرل لممارس رة المهنررة للتعرررر عل ر مجرراال البحررث
والدراسررا الجدلرردة التررو ترررتب بمهنررة المحاسرربة والمراجعررة( )4مر رريل ح ررور الرردورا
التدرلبيرة وورش العمررل المتخصصررة وح ررور المررؤتمرا والنرردوا ذا الصررلة بالمراجعررة
والمحاسرربة ،كمررا تنرراول كررل م ر ميثررا األ يقيررا الصررادر ع ر االتحرراد الرردولو للمحاسرربي
 ،)5( IFACوميثرررا األ يقيرررا الصرررادر عررر معهرررد المرررراجعي الررردا ليي  )2( IIAأهرررم
المتطلبا المهنية الواجبة لتأهيل المراج ومساعدله علميا ب وعمليا ب وكيفية بيل العنالرة المهنيرة
أثنام قيامه بعملية المراجعة.
ولم لقتصر اهتماا الفكر اإلسيمو عل مجرد التأهيل العلمو للمراج ولم لغفل أهميرة
و طررورة شرررن كفالررة التأهيررل العملررو والخبرررة العمليررة حيررث لرردرج الفكررر اإلسرريمو مسررألة
التأهيرل العملرو للمراجر ضرم يرروض العرري ( أو الواجبرا العينيرة) التررو لتحرتم علر كايررة
أيراد المهنة االلتءاا بمتطلباتها بأعل درجا الكفامة وااللتءاا ،برل واعتبرر هريا المسرالة مر
ضرررورا حفررا مصررال األمررة وأموالهررا م ر ال ررياع والهرريك م ر ناحيررة ،وعل ر إنهررا أحررد
ا تصاصا العرر (باعتبارا أحد مصادر التةرل اإلسيمو) األمرر الريج لوضر ضررورة
األ ي بما اسرتقر عليره العررر المهنرو يرو مجرال التأهيرل العلمرو للمراجر  ،واعتبرار ذلرك مر
الواجبا الةرعية عل أع ام المهنة م ناحية ا رى ،كما أ هناك ضرورة لقيراا الجهرا
المهنية المختصة بوضر الةررون وال رواب الكفيلرة ب رما جدلرة وكفالرة وياعليرة التردرل

1- Kristine N. Palmer, Douglas E. Ziegenfuss and Robert E. Pinsker, "International Knowledge,
Skills, and Abilities of Auditors / Accountants ", Managerial Auditing Journal, V19, N7, 2004, p 38.

 -2د/عبد الوهاب نصر على ،2011 ،مرج سبق ذكرا ،ل . 25
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Code of Professional
Conduct and Bylaws, June,1, 2013
 -4د /محمد سمير الصبا " ،نظرية المراجعة و آليات التطبيق" ،الدار الجامعية ،2000 ،ل ل .50-42
5- International Federation of Accountants, Code Of Ethics For Professional Accountants,
2010, available at: http://www.ifac.org.
6- Institute of Internal Auditors, Code of ethics, 2009, available at:https://na.theiia.org
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العملو ،م حيث الةرون والمواصفا الواج توايرها يو التدرل وعملية اكتسا الخبررة
العملية ،والكفامة العلمية والعملية للقائمي بعملية التدرل أل ا ب(.)1
كما تناول ميثا األ يقيا الصادر ع هياة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا الماليرة
اإلسريمية لكر لرؤدج المراجر واجباتره و دماتره الوظيفيرة بررأعل مسرتولا الكفالرة واإلتقررا
لج ر ا لكتس ر مسررتوى ريي ر م ر التأهيررل العلمررو والعملررو والتفقرره الرردلنو يررو المعررامي
الماليررة والخبرررة المهنيررة والمحايظررة علر ذلررك المسررتوى مر رريل التأهيررل والترردرل الجيررد،
والتنمية المتواصلة لمعاريه الفنية ،والمتابعة الواعية للتطورا الفنية الترو تطررأ علر المهنرة
والمتابعة لمعالير المحاسبة والمراجعة التو تصدر حدلثا ب(.)2

ثانيثثا  :الحاجثثة إلثثى المراجعثثة اإلداريثثة للقثثرارات ااسثثتراتيجية فثثى المصثثارف
اإلسالمية للمراجعة -:
إ كبر حجم أعمال المصارر يو السنوا القليلة الماضرية وتعردد ردماتها وعملياتهرا
والقطاعررا التررو تقرردا لهررا رردماتها وكرريا اسررتخداا التكنولوجيررا الحدلثررة لتطررولر نرلقررة تقرردلم
الخرردما والمنتجررا لتلبيررة ر بررا كايررة عميئهررا (ممررولي ومسررتثمرل ) ،سررور لقررود إدارة
المصرر إل تحمل العدلد مر المخرانر المختلفرة والترو سرتؤثر علر عمليرة اتخراذ القررارا
االستراتيجية وتعقدها وتةابكها ،والتو قد لرؤدج اتخراذ أج قررارا اسرتراتيجية انارة " يرر
ميئمة" إل العدلد م الخسائر مثل هبون مستوى المصرر بوجره عراا وانخفراض الحصرب
السرروقية واإلضرررار بحصررب المسرراهمي  ،وم ر ثررم يهنرراك ضرررورة تحررتم عل ر المسرراهمي
والمسررتثمرل وكايررة الطوائ ر المعنيررة بالمصرررر التأكررد م ر سرريمه القرررارا االسررتراتيجية
المتخرية بواسررطة مجلرس إدارة المصرررر " اإلدارة االسررتراتيجية بالمصررر "،ولتحقيررق هرريا
ال رورة سيتناول الباحث أهمية مراجعة القرارا االستراتيجية يرو المصرارر اإلسريمية،
وأهميررة اسررتخداا المراجعررة اإلدارلررة يررو مراجعررة القرررارا االسررتراتيجية يررو المصررارر
اإلسيمية.
أ -أهمية مراجعة القرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية-:
تدي ظرور عدا التأكد والتعقيد التو تحي
متخيى القرار االستراتيجو إل السعو نحو الحد م
التحكم ييها ،والتو لق عاتق اتخاذها عل اإلدارة
االستراتيجية يو المرتبة األول م حيث األهمية ع
الفرعية الرئيسية للمنظمة ،والتو لبن عليها بعد ذلك
الدنيا م القرار(.)3

بعملية اتخاذ القرارا االستراتيجية
المةكي الكبيرة إل واحدة لمك
العليا بالمنظمة ،حيث تق القرارا
القرارا التةغيلية والتو تمثل النظم
مستولا القرار السفلو ثم المستولا

تقرر مسرراولية حمالررة االسررتقرار المررالو للبنررك علرر عرراتق مرردلرج البنرروك "مجلررس
اإلدارة" ،كمررا لج ر أ ل ررم مجلررس إدارة البنررك أ البيانررا الماليررة المعرردة والمسررتخدمة
 -1خالد عبد المنعم ذكي لبيب ،1222 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل .123-122
 -2ميثا أ يقيا المحاس والمراج الخارجو للمؤسسا المالية اإلسيمية ،2004 ،)AAOIFI(،مرج سبق ذكرا ،ل .14
3
- G. Aouad, A. Lee and S. Wu, 2005 , Op.cit, pp 112-117
- 75 -

إلعداد االسرتراتيجية تمثرل بدقرة حالرة البنرك الواقعيرة حتر تكرو االسرتراتيجية المعردة قابلرة
للتنفيي ،وأ تدابير تخفي المخانر كاييرة لحمالرة أمروال المرودعي والمسراهمي  ،وبا تصرار
يررا إدارة البنررك (مجلررس اإلدارة) تسررعو جاهرردة للعمررل برردو تحمررل مخررانر مفرنررـة ،يمر
المهرراا الرئيسررية لمجلررس إدارة البنررك التعامررل م ر المخررانر االسررتراتيجية التررو تررؤثر عل ر
سياسا البنك األساسية والتو ال لمك تفول ها(.)1
ترتب القرارا االستراتيجية بالوظائ اإلدارلة االستراتيجية العليرا يرو المصررر
اإلسرريمو مثررل :تحدلررد األهرردار ،دراسررة الجرردوى ،رسررم السياسررا  ،وضر الخط ر  ،تصررميم
النظم ،وض اللوائ  ،تصميم نظم التنسيق والتوجيه والرقابة ،وض معالير ومؤشررا تقرولم
األدام ،اتخاذ القررارا اليبمرة للتنفيري واتخراذ القررارا المصروبة لينحرايرا  ،ونحرو ذلرك.
ومما ال شك ييه أ لمثل هيا القرارا بعداب شرعيا ب وقانونيا ب ومصرييا ب وإدارلا ب وماليا ب لجر أ
تراجر لينمانررا مر سرريمتها ،كمررا أ هنرراك طررورة مر وجررود طررأ يرو اتخرراذ القرررارا
االستراتيجية يو المصرر اإلسيمو أل هيا سور لقرود إلر سلسرلة مر األ طرام يرو كايرة
األعمررال التنفييلررة المبنيررة علر هرريا القرررار ،لرريلك يهنرراك ضرررورة لخ رروعها للمراجعررة يرو
المنب عنرد مرون صرن القررار ،وال حـرـرج يرو ذلرك وسيـرـرة رســرـول س صرل س عليـرـه
ـررـوع قراراتـــررـه للرقابــــررـة م ر قبـــررـل س عررء
وسررلم حايلررة بالنمرراذج العمليــــررـة علـررـ
2
وجــــل وكيلك للمراجعـــة م بعض الصحابــة ( ).
لرررج الباحررث أ القرررارا االسررتراتيجية لهررا أثرهررا الفعررال علر مسررتقبل المصررارر
اإلسرريمية وذلررك لكررو القرررارا االسررتراتيجية م ر أهررم القرررارا التررو لبن ر عليهررا كاي رة
األعمررال المختلفررة بالمصرررر ،وبالتررالو ي رر هنرراك ضرررورة شرررعية وحتميررة لوجررود أجهررءة
رقابية عل متخيج القررارا االسرتراتيجية بالمصرارر اإلسريمية وذلرك لتييرو حردوث ألرة
أضرررار بسررب عرردا قرردرة متخرريج القرررار االسررتراتيجو عل ر اتخرراذ القرررارا الصررائبة التررو
تحايا عل كيا المصارر اإلسيمية وتتمثل هيا األضرار يو التالو-:
 تحقيررق سررائر ماليررة كبيرررة وذلررك الحتيرراج القرررار االسررتراتيجو إلر تكررالي كبيرررة
لتنفييها.
 إتخاذ قرارا إدارلة وتنفييلة وتسرولقية و يرهرا مر القررارا الخانارة وذلرك أل
كل قرار لعقبه البا ب مجموعه أ رى م القرارا .
 انخفاض الحصة السوقية للمصرر والمتمثلة يرو المرودعي ونرالبو التمولرل وذلرك
أل اإلدارة االسررتراتيجية يررو المصرررر تسررع دائم را ب إل ر تحقيررق المنرراي للعمرريم
وبلادة رضائهم.
 التأثير السلبو نولل األجل يو مستقبل المصررر اإلسريمو وذلرك لكرو القررارا
االستراتيجية لمتد تأثيرها لفترا نوللة ولصع تغييرها بدو تكلفة عالية.
 ضررررع المرررروارد واإلمكانررررا للمصرررررر ولرجرررر ذلررررك أل تطبيررررق القرررررارا
االستراتيجية لتطل عادة حةدبا كبيربا للموارد البةرلة والمادلة.
 التأثير السلبو عل كاية جوان المصرر ولرج ذلك أل القررارا االسرتراتيجية
ذا آثار متعددة تؤثر يو كاية جوان أنةطة المصرر اإلسيمو.
- Jonathan Charkham,2003, Op.cit, pp,V-24.

 - 2د /حسين حسين شحاتة ،2003 ،،مرج سبق ذكرا ،ل ل .123 -120
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1

ب -أهمية استخدام المراجعة اإلدارية في مراجعة القرارات ااستراتيجية في المصارف
اإلسالمية
كلما كبر منظمة األعمال وتعقد أنةطتها كلما مالت عملية اتخاذ القرارا
االستراتيجية إل التعقيد كيلك ،وم ثم لحتاج المدلرو إل إنار إرشادج أو قائمة مراجعة
 Checklistلمساعدتهم يو تجمي البيانا ال رورلة وتنظيمها أل راض التحليل
االستراتيجو وتنمية البدائل االستراتيجية اليبمة لعمليا التنفيي .ولوصو الدارسو
والباحثو واالحصائيو والممارسو باستخداا المراجعة اإلدارلة ( ،)1ولتركء عمل
المراجعة اإلدارلة عل مراجعة اآلليا أكثر م مراجعة النتائج ،أل ذلك لساعد المراج
اإلدارج المستقل يو الحكم عل مدى كفامة اإلدارة يو أدام وظائفها بموضوعية أكثر،
اصة وأ هيا االهتماا سور لعتبر امتداداب لنطا المراجعة المالية ،وم أهم ما لركء
المراج اإلدارج عل يحصه هياكل الرقابة ،السياسا  ،اإلجراما  ،الخط  ،هيكل التنظيم،
وكفامة األيراد .ولبلور البعض مجاال ووظائ المراجعة اإلدارلة يو يحب كاية وظائ
وعمليا وقرارا اإلدارة (.)2
ولقد تبي م الدراسة الميدانية التو قاا بها أحد الباحثي ( )3عل عينرة مر المصرارر
اإلسيمية ،وم يل الدورا التدرلبية للعاملي بالمصارر اإلسريمية أ بعرض المروظفي
لقولررو " :نح ر موظفررو ال حررول لنررا وال قرروة وأننررا نلت رءا ب رالقرارا والتعليمررا واألوامررر
والتفسيرا الواردة لنا م اإلدارة العليا" ،كما لقول بع هم" :أننا عندما نعترض علر عمرل
ما بأنه مخال لةرع س أو للقواني أو للنظم واللوائ  ،تأت األوامرر العليرا ب ررورة التنفيري"
ليلك هناك ضرورة بأ تعقد لقاما ل دارة العليا م المراج اإلدارج يو إنار مر التعراو
والتنسيق وتبادل الرأى حول وجو الرقابرة اإلدارلرة للقررارا االسرتراتيجية ،يري يرر يريهم
إ لم لسمعوها وال جدوى م أجهءة الرقابة إ لم تقولها.
ويو ضوم ما سبق لرى الباحث أ استخداا أسالي المراجعة اإلدارلة يو مجال مراجعة
القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية سور لحقق العدلد م المناي وم أهمها
التالو-:
 يحب وتقييم األدام اإلدارج بالمصرر اإلسيمو القائم بعملية اتخاذ القرارا
االستراتيجية ،حيث تُركء المراجعة اإلدارلة بوجه عاا عل يحب وتقييم كاية وظائ
وعمليا وقرارا اإلدارة وذلك بهدر التأكد م أنها قد استخدمت الموارد المتاحة
(البةرلة ،المادلة ).. ،االستخداا األمثل ،ومدى قدرتها عل تحقيق أي ل النتائج يو
ضوم أهدار المصرر اإلسيمو المحددة مسبقا ب.
 مساعدة ال ُميك عل معرية مدى كفامة إدارة المصرر اإلسيمو يو أدام وظائفها
وتحقيق األهدار المحددة للمصرر اإلسيمو.
 معاونة متخيى القرارا االستراتيجية يو المصرر عل ترشيد قراراتهم ،حيث تُظهر
المراجعة اإلدارلة مجاال المةكي وتلقو ال وم عل نقان القوة وال ع وتقدا

 -1د /ثابت عبد الرحمن إدريس ،واخرون ،2002 ،مرج سبق ذكرا ،ل .2
 -2د/عبد الوهاب نصر على ،2011 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل .41 -45
 -3د /حسين حسين شحاتة ،2003 ،مرج سبق ذكرا ،ل .124
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التوصيا اليبمة لمعالجة أوجه القصور والتهدلدا التو تواجه المصرر اإلسيمو،
وكيا تقدلم المعلوما اليبمة بغرض تحسي الكفامة يو المستقبل.
 تقدلم العو ل دارة يو مجال تحدلد األنةطة التو ال ت ي قيمة و ير ال رورلة ييما
لءاوله المصرر اإلسيمو م أنةطة ،والتو إذا ما تم التخلب منها سيؤدج إل وير يو
التكالي وبلادة يو إلرادا المصرر اإلسيمو.
 مساهمة المراجعة اإلدارلة يو اكتةار المةاكل التو قد ال لتال للمدلرل وقتا ب لمتابعتها
واقترال التوصيا اليبمة لحلها.
يل الدراسا المتأنية
 تحدلد المجاال التو لج االستثمار والتوس بها م
والمستفي ة ويحب وتقييم البياة الخارجية للمصرر اإلسيمو وذلك بهدر الحفاظ عل
مستقبل المصرر اإلسيمو والحفاظ عل الةرلحة السوقية للمصرر وتجن انخفاضها
بسب عدا تنول تةكيلة الخدما والمنتجا التو لقدمها المصرر لعميئه سوام عميم
الةركا  ،أو التجءئة المصريية ،وعدا التوس واالنتةار الجغرايو ويت وحدا
مصريية جدلدة.
 يحب وتقييم السياسا التو لتبعها المصرر اإلسيمو ،حيث لعد م وظائ المراجعة
اإلدارلة التعرر عل وتحدلد ما تتبعه اإلدارة م سياسا  ،وما تستخدمه م إجراما
وهو بصدد قيامها بوظائفها كل عل حدة ،وكيلك التةجي عل اتباع مبادا السلوك
اإلدارج الرشيد يو عملها.
 تنوع وتعدد المجاال التو لةملها عمل المراج اإلدارج وذلك لما لدله م برة واسعة
م المعرية و برة ينية عالية تمكنه م القياا بعملية مراجعة القرارا االستراتيجية يو
المصارر اإلسيمية.
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لنمبحث للثقلث

:3/1لنمرلجع لإلدلري للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي
متهيد-:
لسرررع المراجررر اإلدارج عنرررد القيررراا بعمليرررة مراجعرررة القررررارا االسرررتراتيجية يرررو
المصارر اإلسيمية دائما ب إل التحقرق مر سريمة القررارا االسرتراتيجية ومردى ميممتهرا
ألهدار وسياسا المصرر اإلسيمو م ناحية ،ومر ناحيرة أ ررى االنمانرا علر أنهرا ال
تت م مخالفا شرعية ،ومصريية ،ومالية . . ،وبالتالو لج عل المراجر اإلدارج تحدلرد
األهرردار المررراد تحقيقهررا م ر عمليررة المراجعررة للقرررار االسررتراتيجو ،وتحدلررد نطررا عمليررة
المراجعة التو ستةرملها عمليرة المراجعرة يرو ضروم مجموعرة مر األسرس الترو سرور لسرتند
إليها عند القياا بأعماله ،وتحدلد األسالي التو سيتم اسرتخدامها يرو عمليرة المراجعرة اإلدارلرة
للقرررارا االسررتراتيجية يررو المصررارر اإلسرريمية ،وسرريختب هرريا المبحررث بتنرراول أهرردار،
نطا  ،أسس ،وأسالي المراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية.
 :1/3/1أهدلف مرلجع للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي -:
لعد الهدر الرئيسو ألج قرار استراتيجو كمرا سربق القرول هرو إضراية قيمرة ،وتختلر
القيمررة الم رراية ألج قرررار اسررتراتيجو تبع را ب ال ررتير وتعرردد اتجاهررا اإلدارة االسررتراتيجية
للمصرر والتو تسع دائما ب ال الحفراظ علر اسرتقرار المصررر يرو المردى البعيرد ،وتعظريم
العائد ،والحفاظ عل القدرة التنايسية للمصرر بي المؤسسا المالية األ رى المنايسة ،ولريا
لجــ عل القائمي بمراجعة القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية التأكد والتريق
م ر إضرراية تلررك القيمررة المررراد تحقيقهررا وبمررا ال ل ررر بمسررتقبل المصرررر ويررو ضرروم أسررس
وأحكاا ومبادا الةرلعة اإلسيمية والفتاوى والقواني المنظمة وسياسا وأهردار المصررر
اإلسيمو.
وتحقق عملية مراجعة القرارا االستراتيجية مجموعــة م المقاصرد واألهردار مر
بينها ما للو (-: )1
 الترريق م ر أ اإلدارة العليررا تعط ر اهتمام را ب صررادقا و الص را ب وأمين را ب بررااللتءاا الترراا بأحكررااومبررادا الةرررلعة اإلسرريمية وبررالقواني والقرررارا والتعليمررا المختلفررة حت ر ال تق ر يررو
حرج المخالفا .
 بيررا البعررد الةرررعو لمهرراا اإلدارة العليررا االسررتراتيجية ليؤ رري يررو الحسرربا عنررد اتخرراذالقرارا اإلدارلة االسرتراتيجية ،ومر األي رل أ لكرو لردلها دليرل شررعو للرجروع إليره
عند الحاجة.
 التأكررد مر يهررم والتررءاا اإلدارة العليررا بتنفيرري األهرردار ،والسياسررا  ،والخطر  ،والبرررامج،وأنه ال لوجد تعارض بينها وبي القرارا .
 بيا المخالفا الةرعية ،المصريية ،اإلدارلة ،والمالية قبل وعند وبعد التنفيي والعمرل علرتصولبها يوراب حت ال لحدث لل يو األدام.
 -1حسين حسين شحاته ،2003 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل .125 -124
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 تقدلم اإلل احا واألجوبة عل االستفسارا التو ترد إل اإلدارة العليا بعرد الرجروع إلرالقواني والقرارا والسياسا والخط ونحو ذلك.
 التقولم اإلدارج ألدام اإلدارة العليا م أجل التطرولر إلر األحسر وهريا بردورا لقروى الثقرةييها وي قراراتها.
 القدرة عل يهم ومناقةة التقارلر اإلدارلة السنولة المعدة م قبل مجلس اإلدارة والتو تقرداإل المساهمي وإل أصحا الحسابا االستثمارلة ،وإل الجها الحكومية والةعبية ع
مدى التءاا اإلدارة العليا باألهدار والسياسا والخط االستراتيجية .
 :2/3/1نطقق مرلجع للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي -:
لقصد بتعبير " نطا المراجعة " إجراما المراجعة التو لرى المراجر أنهرا ضررورلة
حس مقت يا الظرور لتحقيق الهدر م المراجعة .ولنبغو أ لحدد المراج اإلجرراما
المطلوبة لتنفيي أعمال المراجعة ويقا لمعالير المراجعرة الصرادرة عر الهيارة وعليره عندئري أ
لأ ي باالعتبار ما هو ميئم م متطلبا كل م  :أحكاا ومبادا الةرلعة اإلسريمية ،ومعرالير
المراجعة الصادرة عر الهيارة ،والصرادرة عر الهيارا المهنيرة ،والتةررلعا واألنظمرة ذا
العيقة التو ال تتعارض م أحكاا ومبادا الةرلعة اإلسيمية .كما عليه أ لأ ي يو االعتبرار
شرون مهمة تنفيي عملية المراجعة ومتطلبا إعداد التقارلر حيثما كا ذلك مناسبا (.)1
لختل نطا عمل المراج اإلدارج عند القياا بمراجعة القرارا االستراتيجية م
قرار استراتيجو أل ر ولمك إل ال ذلك م يل الجدول (-:)3-1
نطا مراجعة قرار إدراج دمة مصريية جدلدة نطا مراجعة قرار إنةام يرع جدلد للمصرر
 مررردى حاجرررة المصررررر إلدراج هررريا الخدمرررة  -مرررردى حاجررررة المصرررررر لفررررت يرررررع جدلرررردبالمنطقة محل اال تيار.
المصريية .مردى توايرق الخدمرة المصرريية مر
 سياسررا وأهرردار المصرررر والقررانو العرراااألحكاا والمبادا الةرعية.
للمصرر.
 تةكيلة الخدما المصريية الحالية بالمصرر. دراسة الجدوى لمةروع إنةرام الفررع الجدلرد الةرلحة السوقية المستهدية ومدى اتفاقها مللمصرر.
أهدار وسياسا المصرر.
 ا تيرررار الكررروادر اإلدارلرررة والعررراملي الجررردد سياسا وأهدار المصرر المرتبطة بتنولبفرع المصرر.
الخدما المصريية.
 الخدما التو سيقدمها الفرع الجدلد. العوائد المتوقعة م الخدمة المصريية. العقرود نوللررة األجرل الخاصررة برالفرع الجدلررد نظم الميكنة اآللية التو سيتم تقدلم الخدمة م(عقررررررود اإلنةررررررام ،الصرررررريانة ،الحراسررررررة،
يلها ومدى ميممة تكلفتها.
النظاية).....
 تكلفة تدرل العاملي القائمي بالخدمة عل العيقا التنظيمية بي الفرع ويرروع البنروكالنظاا الجدلد.
والمصارر األ رى.
 النظم التسولقية للخدمة المصريية وتكلفتها.جدول ( )3-1نطا عمل المراج اإلدارج عند القياا بمراجعة القرارا االستراتيجية
المصدر الباحث

 -1معرالير المراجعرة للمؤسسرا الماليرة اإلسريمية الصرادرة مر هيارة المحاسربة والمراجعرة للمؤسسرا الماليرة اإلسريمية
) (AAOIFIإصدار لونيو  ،2004معيار المراجعة رقم ( )1هدر المراجعة ومبادئها ،صـ 2.
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ويررو ضرروم مررا سرربق لمك ر للباحررث إل ررال نطررا عمررل المراج ر اإلدارج عنررد القيرراا
بمراجعة القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية يو النقان اآلتية-:
 )1مراجعة دراسا الجدوى الخاصة برنةام الفروع للتأكد مر اتفاقهرا مر أهردار وسياسرا
المصرر.
 )2مراجعة مريكرا إدراج الخردما والمنتجرا المصرريية الجدلردة للتأكرد مر سريمتها مر
الناحية الةرعية والمصريية وللتأكد م اتفاقها م أهردار وسياسرا المصررر المعتمردة
م قبل مجلس اإلدارة.
 )3مراجعة الخط االستراتيجية ألنةطة المصرر اإلسريمو لينمانرا علر سريمتها مر
الناحية الةرعية والقانونية والمصريية والوسطية وأنها تتفق م أهدار المصرر.
 )4مراجعة األهدار االستراتيجية للمصرر اإلسيمو للتأكد م اتفاقها مر األهردار العامرة
المعتمدة م قبرل مجلرس اإلدارة ،والتأكرد مر سريمتها مر الناحيرة الةررعية والمصرريية
والقانونية والمالية.
 )5مراجعرررة السياسرررا االسرررتراتيجية للمصررررر اإلسررريمو للتأكرررد مررر سررريمتها الةررررعية
والقانونية والمصريية والمالية ،والعمل عل التوييق بي المتعارض منهما.
 )2مراجعرررة الرررنظم والنمررراذج واللررروائ المختلفرررة الترررو تمثرررل الجوانررر التطبيقيرررة لألهررردار
والسياسا والخط وذلك لينمانا عل أنها تحقق المقاصد المنةرودة وأنهرا ال تت رم
أج مخالفا شرعية أو قانونية أو مصريية أو إدارلة أو مالية.
 )5مراجعررة نمرراذج العقررود نوللررة األجررل م ر الغيررر لينمانررا م ر أنهررا ال تت ررم أج بنررود
مخالفة م الناحية الةرعية والقانونية والمصريية والمالية.
 )1مراجعة نظم الرقابة والمتابعة وكيا مؤشرا ومعالير تقولم األدام للتحقق مر أنهرا تسراهم
يو تطولر األدام إل األي ل.
 )2القياا بالدراسا والبحوث ع المةكي اإلدارلة التو تواجه اإلدارة العليا والتو لرم تسر
اإلدارة العليا إلر البحرث عر حلرول لهرا ،والترو ترؤثر يرو أدام اإلدارة العليرا بالمصررر،
وإعداد تقارلر وميكرا بالتوصيا لعيج هيا المةكي .
 )10العمررل عل ر تحقيررق التنسرريق والتكامررل والتعرراو برري المرردلرل التنفيرريلي يررو تفعيررل
القرارا اإلدارلة االستراتيجية .
 :3/3/1أسس مرلجع للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي -:
تقوا المراجعة والرقابة يو المصارر اإلسيميــة عل مجموعــة م األسس م أهمها
القيم اإللمانية ،األ يقية ،سلوكية سولة ،الةمولية ،الموضوعية ،االستمرارلة ،الفورلة،
الجم بي الثبا والمرونة،المعرية والكفامة الفنية ( ،)1وتتحدد أسس مراجعة القرارا
االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية يو ضوم أسس المراجعة والرقابة بصفة عامة ويو
الفكر اإلسيمو بصفة اصة ولمك للباحث تقسيم هيا األسس إل قسمي  :أسس شخصية،
وأسس مهنية كالتالو-:
 -5األسس الشخصية  -:والتي يمكن تقسيمها إلى األسس الفرعية التالية-:
تختل نبيعة العمل يو المصرر اإلسيمو ع يرا م البنوك والمؤسسا الماليرة
التقليدلة ،وكيلك ير عملية المراجعة والرقابة يو المصرر اإلسريمو تتطلر شخصرا ب ذا قريم
و لق ومثل ومؤهي علمية و برا ينية يو ممارسة األعمرال المصرريية اإلسريمية ،ومر
 -1د /حسين حسين شحاته ،2003 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل 22.-23
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أهم األسس الةخصية التو لج أ للتءا ولتسم بها القائمي بعمليا المراجعة بوجه عاا يرو
المصارر اإلسيمية وبصفة اصة القائمو بعملية مراجعة القرارا االستراتيجية اآلتو-:
= القيم اإليمانية -:
لجر أ لكرو القرائم بعمليرة مراجعررة القررارا االسرتراتيجية بالمصرارر اإلسرريمية
ِن اللاَُ كَانَ َلىكُـمْ َقيبـا﴾
عل لقي بأ س سبحانه وتعال لراقبه يو كل أعماله وتصرياته ﴿ إ َّ
[سورة النسام ،اآللة  ] 1وأنة سيق بي لدج القه لوا القيامة لحاسبه عل كل ما قاا بره مر
أعمررال وتصررريا  .وأ لكررو عل ر إلمررا صرراد بررأ س سرربحانه وتعررال المالررك األصررلو
كمْ) [النرور
والحقيقو لألموال التو هرو موضر عمليرة المحاسربة ( َآرُـ ُُمْ مـنْ مَـالِ اللاـُ الاـ آرَـا ُ
َ َمَّـا َ بالسـ ﴾ [سرورة لوسر  ،اآللرة ]53
 ،]33:كما لج أ ال لتب هوى نفسره ﴿ إِنَّ الـنا َ َ
وأ لتجن وسوسة الةريطا ﴿ مـن َـ اَل َسْـ َاَِ اَلخَناـاَِ﴾ [سرورة النراس ،اآللرة ﴿ ،]4ف َسْـ َََ
إِليُْ الَايْطانُ﴾ [سرورة نــرـه ،اآللرة  ،]120وا لكرو علر إلمرا واضر برأ مءاولرة عملره
عبادة وشكر هلل سبحانه وتعال ماداا للتءا بالةرلعة اإلسريمية( ،فـإِ َا قُِـيَقْ الََّـلا ُ فانرََـ ُ ا
فَ الَت ِِْ َابْ َرغُـ ا مـنْ فَِـ ِل اللاـُ) (الجمعرة  ،)10:ويرو يصرة األمرر لجر علر القرائم بعمليرة
مراجعة القرارا االسرتراتيجية يرو المصرارر اإلسريمية أ لعمرل برر يل وإتقرا وأ ال
لخةر إال س سرربحانه وتعررال عنررد القيرراا بمهامرره والبع رد عر ال ررغون التررو قررد ليقيهررا ألن ره
لتعامل م نوعية حساسة م القرارا والتو لها تأثير كما سبق القرول لريس ب رايل أو علر
مسرررتوج معررري أو ضررريق دا رررل المصررررر برررل لمترررد تأثيرهرررا ليةرررمل كايرررة جوانررر وأجرررءام
المصرر يو المستقبل نولل األجل.
= األسس األخالقية -:
لج إ لتحل القائم بعمليرة مراجعرة القررارا االسرتراتيجية براأل ي الحميردة مثرل
(الصرررررد واألمانرررررة واإلتقرررررا ) (يَاأبَـــــق اسْـــــرَتَ ْ ُي إِنَّ خَيْـــــ َ مَـــــنْ اسْـــــرَتَ َ ْقَ الَ ـــــ ِ الَـــــتمينُ)
[القصب]22:وقوله تعالو (يَا أياَا الا ينَ آمَنُ ا ارَّ ُ ا اللاَُ َكُ نُـ ا مَـ َ الََّـااقينَ) [التوبرة ]112 :
(ما أُم ُ ا إِلاا ليَعْبُـاُ ا اللاـَُ مُخْلَـينَ لـُُ الـاينَ) [البينرة  ]5 :والترو ستسراعدا علر تحقيرق الثقرة ييمرا
لقدمه مر توجيهرا وتوصريا وإرشرادا ونصرائ  ،كمرا لجر أ لكسر تعرـاو ومسراعدة
اآل رل معه ليحقق الفاعلية المطلوبة م عملية مراجعة القررارا االسرتراتيجية ،وقرد تنراول
ميثا األ يقيا ( )1العدلد م المبادا األ يقية للعاملي بالمؤسسا المالية اإلسيمية ومر
أهمها ما للو-:
 oالثقثثة  :حيررث لنبغررو أ لكررو موض ر ثقررة يررو أدام أعمالرره وهرريا لتطل ر ( النءاهررة
والصد واألمانة واالستقامة والمحايظة عل سرلة المعلوما ).
 oالمشثثثروعية  :التررريق مررر مةرررروعية كرررل مرررا لتعلرررق بعملررره وأدام واجباتررره و دماتررره
الوظيفية والمهنية يو ضوم أحكاا ومبادا الةرلعة اإلسيمية.
 oالكفثثاءة المهنيثثة وإتقثثان العمث  :لجر أ لكررو أهريب لكررل مررا لقرروا برره مر مهرراا وأ
لؤدج عملة بعنالة وإتقا .
 oالسلوك اإليماني  :لج أ تتسق سلوكياته وتصرياته م القيم اإللمانيرة المسرتمدة مر
إحكاا ومبادا الةرلعة اإلسيمية.
1

 -ميثا أ يقيا المحاس والمراج الخارجو للمؤسسا المالية اإلسيمية ،2004 ،)AAOIFI(،مرج سبق ذكرا ،ل ل.11-10
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= األسس السلوكيـة -:
لج ا لتحل القائم بعملية مراجعة القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية
بالسلوكيا الحميدة والطيبة وذلك لكونه لتعامل م أعلر مسرتولا صرن القررار بالمصررر
ع إِلـا
اإلسيمو وا لقدا لهم النصيحة والتوجيه واإلرشاد بةوم م الحكمرة والموعظرة  ااْ ُ
ـل ََـن سَـبيلُ
ن إِنَّ َبَّكَ ُُ أَْلمُ بمَن ِ َّ
َ أحْسَ ُ
سَبيلِ َبكَ بالَحكْمَة َالَ َم َْ ة الحَسَنة َ َاالَاُم بالارَ ُ َ

َُ أَْلمُ بالَمُاْرَاينَ [ سورة النحل ،اآللة  ]125كما لج أ لبتعرد عر التعصر والكراهيرة
وح يرض الرأج وذلك لكو مثل هيا القرارا تحتاج إل تكالي كبيرة عند تطبيقهرا ،كمرا
إ هيا النوعية م القرارا تؤدج إل التحول الجيرج يو تنفيي كاية األعمرال .كمرا لجر أ
لتحلرر بالصرربر والهرردوم وتقبررل أرام اآل رررل ومبرررراتهم وعرردا التسرررع يررو الحكررم علرر
المبررررا وحسرر اإلنصررا  ،والقرردرة علرر النقررد البنررام الرريج لسرراعد يررو تنميررة وابدهررار
المصرررر اإلسرريمو واالبتعرراد عر النقررد الهررادا .كمررا تنرراول ميثررا األ يقيررا ( )1العدلررد مر
المبادا السلوكية والمتمثلة يو كيفية تحقيق المبادا األ يقية والتو لجر أ للترءا بهرا القرائم
بعملية مراجعة القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية وم أهمها التالو-:
o
o
o
o

بالنسبة للقواعد المتعلقة بمبدأ الثقة :وتتمثل يو كل م  :االلتءاا بالصد والةرفايية يرو
عرررض المعلومررا  ،والمحايظررة علر السرررلة ،وتجنر اسررتغيل المعلومررا الخاصررة
بالمؤسسة م أجل نف شخصو أو لمجاملة الغير.
بالنسبة للقواعد المتعلقة بمبدأ المةروعية :وتتمثل يو كرل مر  :الويرام بمسراولياته أمراا
ه
س عء وجل وااللتءاا بأحكاا الةرلعة اإلسيمية يو أدام دماته المهنية.
بالنسرربة للقواعررد المتعلقررة بمبرردأ الكفررامة المهنيررة :وتتمثررل يررو التأهيررل العلمررو والعملررو
المناس ر  ،وعرردا القيرراا بعمررل إال أ لكررو قررادرا علي ره ،وإتقررا العمررل بمررا لتفررق م ر
المعالير الموضوعة ،وتخطي العمل واإلشرار عليه.
بالنسبة للقواعد المتعلقرة بمبردأ السرلوك اإللمرانو :وتتمثرل يرو استةرعار مراقبرة ه
س عرء
وجل وحسابه اال روى لروا القيامرة ،واإل ريل ،والويرام برالعقود ،والمحبرة واأل روة
يو ه
س لتحقيق التعاو  ،وأ لكو قدوة حسنة للعاملي معه.

= أسس الكفاءة الفنية والمعرفة -:
تمتد الكفامة الفنية والمعرية للقائم بعملية مراجعة القرارا االسرتراتيجية بالمصرارر
اإلسيمية لتةمل العدلد م الجوان والنقان الهامة وم أهمها ما للو -:
◄ أ لكررو عل ر درالررة بطبيعررة أنةررطة المصرررر ولدلرره برررة ميئمررة عل ر كيفيررة تأدلررة
األعمال وذلك للتأثير الكلو عل القرارا االستراتيجية يو المصرر اإلسيمو.
◄ أ لكو عل معرية بالقواني واألحكاا والفتاوى الةرعية الترو تحكرم أعمرال المصررر
اإلسيمو وذلك لكو القرارا االستراتيجية تتأثر بالبياة المحيطة.
◄ أ لكو ملما ب بسياسا وأهدار المصرر التو تؤ ي يو ضوئها القرارا االستراتيجية.

 – 1المرج السابق ،ل ل.12-11
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◄ القدرة عل الحصول عل المعلوما م العدلد م المصادر وذلك للتأكد م موضروعية
المعلوما التو سيتم يو ضوئها مراجعة القرارا االستراتيجية .
◄ أ لكررو ملتءم را ب بتطررولر أدائ ره م ر رريل ح ررور الرردورا التدرلبيررة والمةرراركة يررو
الندوا العلمية المتعلقة بةت مجاال المصارر اإلسيمية.
◄ أ لكررو مواكبررا ب للتطررورا الحدلثررة وأ لتحلرر بالمعاصرررة واسررتخداا أسررالي التقنيررة
الحدلثررة عنررد القيرراا بأعمالرره مثررل الحاسرربا االلكترونيررة ونظررم المعلومررا المتكاملررة اآلليررة
وشبكا االتصاال المحلية واإلقليمية والعالميرة وكريلك نظرم دعرم الخبررة وبررامج المراجعرة
باستخداا الحاسبا االلكترونية.
 - 4األسس المهنيــــة  -:ومن أهمها األسس التالية:
= ااقتصاد في نفقات عملية المراجعة :
تحتاج القرارا االستراتيجية عند تطبيقها إل نفقا كبيرة وذلك ألنها تتطل حةد
وتخصيب لموارد وإمكانا المصرر بالكامل ،وكيا عند القياا باتخاذها وذلك للحاجة إل
الحصول عل أكبر قدر ممك م البيانا والمعلوما والتو تتطل نظم معلوما متطورة
وأسالي حسابية متعددة وتكنولوجيا متقدمة والنظم الخبيرة وأسالي دعم القرار واألسالي
اإلحصائية المتقدمة التو تخان وتتعامل م المجهول لتحوله إل شبه معلوا وصوالب إل
القرار االستراتيجو القابل للتطبيق .وبالتالو يستحتاج عملية مراجعة القرارا االستراتيجية
إل نفقا كبيرة وذلك لكثرة عمليا التحليل والدراسة المتأنية والمستفي ة لكاية
الموجودا المحيطة ببياة القرار الدا لية والخارجية ،وباستخداا نظم تكنولوجية حدلثة.
ييج عل القائم بعملية مراجعة القرارا االستراتيجية أ لكو قدر اإلمكا مقتصداب يو
تكلفة األعمال التو لقوا بها وذلك ألنه قد لتوصل إل عدا قابلية القرار االستراتيجو للتطبيق
يو الوقت الحالو أو بةكل نهائو ،أو تأجيل تطبيق القرار لفترة مستقبلية.
= الشمولية -:
لمتد نطا القرار االستراتيجو ليةمل كاية عمليا المصرر المختلفة وذلك لكونه
لسهم يو تطولر كاية أعمال المصرر ،يعند إدراج دمة مصريية جدلدة يرنها سور تمتد
لتؤثر يو العدلد م الجوان ومنها عل سبيل المثال وليس الحصر إدراج نظم اليكترونية
جدلدا لتنفيي الخدمة ،تدرل العاملي عل تنفيي الخدمة عل النظاا الجدلد ،إدراج حسابا
جدلدة بحسابا األستاذ العاا بالمصرر ،عمل مطبوعا جدلدة أو تعدلل يو المطبوعا ،
وقد لتطل األمر إنةام إدارة جدلدة مكملة للخدمة المصريية الجدلدة مثل دمة "االستفسار
ع الحسابا باستخداا الهوات واالنترنت" ،و دما استخداا البطاقا اإلليكترونية.
وبالتالو ييج أ تغطو عملية مراجعة القرارا االستراتيجية الجوان واألجءام المتعلقة
بالقرار سوام كانت م بعيد أو قرل " مالية أو كمية" – " دا لية أو ارجية " ويو مختل
المستولا التنفييلة.
= الموضوعية -:
لقصد بالموضوعية بوجه عاا :ه مءلج م النظرة الةاملة واألمانة الفكرلة وعدا
وجود مصال متعارضة ( ،)1وبالتالو ييج أ تكو عملية مراجعة القرارا االستراتيجية
مبنية عل أسس موضوعية ،أج أ تكو مدعمة بأدلة إثبا يو كل األمور المتعلقة بالقرار
 - 1معالير المحاسبة المصرلة إصدار إبرلل  ،2004المعيار المحاسبو المصرج رقم " 24معيار السلوك المهنو االستقيلية " صـ.315
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صغيرها وكبيرها سوام بالقبول أو الريض كما لج أ تكو هيا األدلة محالدة وأ تكو
بعيدة ع تأثر النواحو الةخصية والعانفية ،وتجل وهيا الصفة الثقة يو تقارلر عملية
مراجعة القرارا االستراتيجية وتجنبهما الةك ،كما إنها تعط التوصيا القوة عل التنفيي.
= ااستمرارية -:
تأتو القرارا االستراتيجية يو المقاا األول م حيث األهمية وأولولة التنفيي بالنسبة
للنوعيا األ رى م القرارا وذلك ييما لتعلق بالتصريا المستقبلية بعيدة المدى.
وبالتالو يا عملية مراجعة القرارا االستراتيجية مستمرة ما داا نةان المصرر قائماب،
األمر اليج لؤدج إل وجود طة وبرنامج بمنو للقياا بعملية مراجعة القرارا
االستراتيجية وذلك أل التأ ير يو اتخاذ قرار استراتيجو معي قد لسب حدوث سائر
مستقبلية للمصرر والمتمثلة يو تكلفة التأ ير  the cost of delayيو اتخاذ القرار والتو
ستؤدج إل تكبد تكالي إضايية عند التأ ر يو اتخاذا وتطبيقه وعل وجه الخصول تلك
المتعلقة باالستثمارا الجدلدة.
= الفوريـة -:
تتعامل القرارا االستراتيجية م كاية جوان وعمليا المصرر و البا ب ما تحتاج
هيا القرارا كما سبق القول إل السرعة يو اتخاذها وتطبيقها ،وبالتالو يرنه لج أ للتءا
القائمو بعمليا مراجعة القرارا االستراتيجية يو المصرر اإلسيمو القياا بأعمالهم
أوالب بأول أل كل قرار لتبعه البا ب مجموعة أ رى م القرارا األ رى بحيث تكو عملية
المرا جعة قبل ومتءامنة م التنفيي حت لمك معرية االنحرايا قبل ويور حدوثها وبيا
أسبابها وتقدلم التوصيا اليبمة لعيجها ،وذلك لتجن حدوث سائر كبيرة بسب التكلفة
العالية التو لتسم بها القرار االستراتيجو.
= الثبات والمرونة والجمل بينهما -:
لتسم القرار االستراتيجو بطبيعته بالندرة وعدا التكرار وليلك ييج أ تتسم
القرارا االستراتيجية بالمرونة و اصة عند التطبيق ،اآلمر اليج لتطل عند مراجعتها
االلتءاا بيا الصفتي الثبا والمرونة ،ولقصد بيلك ثبا أسس ومعالير المراجعة (معالير
المراجعة الصادرة ع هياة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية) والمرونة يو
اإلجراما واألسالي واألدوا المستخدمة والتو لج أ تتكي حس الظرور
والمتغيرا المحيطة بالمصرر اإلسيمو ،كما لج عل القائم بمراجعة القرارا
االستراتيجية أ لأ ي يو االعتبار أسالي التقنية الحدلثة ما داا ذلك ال لتعارض م أحكاا
ومبادا الةرلعة اإلسيمية.
= تنظيم العالقات :
تهررتم القرررارا االسررتراتيجية بالبياررة الخارجيررة للمصرررر إذ منهررا لسررتمد المصرررر
مرواردا المادلرة والبةررلة الترو تحردد بةركل كبيرر مردى اسرتمرار المصررر واسرتقرارا بتلرك
البياة ،كما تهتم هيا القرارا بمتلق الخدمة أو المنتج ،حيث تعتمد مثل هريا القررارا بتقردلم
ميءة تنايسية لةعر بها العميل مثل السعر التنايسو والجرودة وااللترءاا بمواعيرد تقردلم الخدمرة.
وبالتالو ييج أ لكو القرائم بمراجعرة القررارا االسرتراتيجية علر درالرة كاييرة بالعيقرا
الترو تررب ولرررتب بهررا المصرررر اإلسرريمو ،وأ لأ رري دائمررا يررو االعتبررار ضرررورة الحفرراظ
عل هيا العيقا عند قيامره بأعمالره والعمرل علر قبرول وجهرا النظرر األ ررى (العراملي ،
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العمرريم ،المنايسرري ،الموردل  )... ،بةررأ القرررار ودراسررتها ،والعمررل عل ر تونيررد وتماسررك
العيقا القائمة بي المصرر واألنرار األ رى " الخارجية والدا لية ".
 :4/3/1أسقليب لنمرلجع لإلدلري للقرلرلت لإلسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي -:
لسررتخدا المراجرر اإلدارج عنررد تنفيرري عمليررا المراجعررة اإلدارلررة الوسررائل التقليدلررة
للحصول عل المعلوما كرجرام المقابي الةخصية م اإلدارة والعاملي  ،واستخداا قروائم
االستقصررام والفحررب المباشررر لكيفيررة إنجرراب األنةررطة المختلفررة ،باإلضرراية إل ر ذلررك لحترراج
المراجر إلر اسررتخداا األسررالي التحليليررة المتخصصررة للتعمررق يررو جمر المعلومررا وإجرررام
التحليي التو تساعــد علـــرـ الوصرول إلر أدلرة المراجعرة لتكولــرـ الررأج الفنرو وإعرـداد
التوصيا اليبمة( ،)1وتتمثل أهم االنتقادا التو توجه لألسالي التقليدلة يو األتو (-:)2
 التركيء عل النتائج قصيرة األجل وتجاهل النتائج نوللة األجل. االهتماا بتقييم األدام الدا لو للمنةاة دو األدام الخارجو. التركء عل الجوان المالية يق وإ فال الجوان األ رى ير المالية. تجاهل العنصر البةرج وأثرا الهــاا يو تقييم األدام. التركي رء عل ر بعررض مراحررل دورا حيرراة المنررتج وبرراأل ب مرحلررة اإلنترراج وترررك برراقوالمراحل وذلك لتوجهها الرئيسو نحو تقليب تكلفة إنتاج المنتج بالمنةاة.
 توجيه االهتماا نحو تعظيم المخرجرا علر حسرا الجرودة وذلرك مر ريل السرعو نحروفض التكالي مهما انخفض مستوى وجودة المخرجا (المنتج – الخدمة).
 عدا المساعدة يو كة مدى قدرة المنةأة عل تحقيق األهدار االستراتيجية وم أهمهراالقدرة عل المنايسة واالستمرار.
 عدا وجود رب وتكامل بينها وبي استراتيجية المنةأة. عدا مراعاة البعد االستراتيجو للمنةاة واإلقتصار عل النظررة الدا ليرة ،ومر ثرم يهرو التسرراعد يررو دراسررة وتقيرريم أدام المنايسرري وبالتررالو يهررو ال تسرراعد عل ر تقولررة المركررء
التنايسو للمنةأة.
ويررو ضرروم االنتقررادا السررابقة ألسررالي تقيرريم األدام التقليدلررة ،ظهررر أسررالي جدلرردة
لتقولم األدام االسرتراتيجو للمنةراة وذلرك لتييرو القصرور بأسرالي تقيريم األدام التقليدلرة ومر
أهمها -:
 -1محمد سيد سيد درويش ،2010 ،مرج سبق ذكرا ،ل .14
 -4لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلى-:
 oد/جودة عبد الرؤور ب لول" ،نموذج مقترح لتطوير نظام قيا األداء ااستراتيجي متعددة المعايير باستخدام منهج
التحلي الدرجى" مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،كلية التجرارة ،جامعرة اإلسركندرلة ،مجلرد  ،45عردد  ،2لوليرو،
 ،2001ل .223
 oد/حاتم محمد عبد الرؤور الةيةينو " نحو إطار لقيثا محثددات اسثتخدام ونجثاح تبنثي نظثام قيثا األداء المتثوافن
" ،مجلة البحوث التجارلة ،كلية التجارة جامعة الءقابلق ،العدد االول ،المجلد  ،22لنالر ،2004 ،ل .103
 oضحو محمد اسعد عداس" ،إطار محاسبي لتكام عمليات المصثادر الخارجيثة وأسثاليب المحاسثبة اإلداريثة لتحسثين
األداء الكلي في شركات البترول في سثوريا – دراسثة تطبيقيثة" ،رسرالة دكتروراا ،كليرة التجرارة ،جامعره عري شرمس،
 ،2001ل .134
 oيرروبج حامررد عل ر عل ر السررولدج " ،مثثدخ مقتثثرح لتطثثوير نظثثم قيثثا التكلفثثة لمواجهثثة متطلبثثات البيئثثة الصثثناعية
اإلداريثثة الحديثثثة لمنش ثآت األعمثثال المصثثرية" رسررالة ماجسررتير ،كليررة التجررارة باإلسررماعيلية ،جامعرره قنرراة السررولس،
.2001ل ل .101-105
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 مقياس األدام المتواب  : Balanced Scorecardلرجر الف رل يرو ظهرور مقيراس األدام
المتواب إل كل م  Kaplan & Nortonعاا  ،1222ولعتبر مقياس األدام المتواب نظاما ب
متكاميب لتقييم وإدارة األدام االستراتيجو للمنةأة باالعتماد علر مجموعرة مر المقراليس الماليرة
و يررر الماليررة المرنررة لتحقيررق األهرردار االسررتراتيجية للمنة رأة وتوصرريل اسررتراتيجية المنةررأة
للعاملي ييها بهدر تحسي األدام الكلو للمنةأة ودعم قدرتها التنايسية(.)1








مقيرراس األدام االسررتراتيجو  : Strategic Scorecardم ر سرريا نمرروذج القيرراس المتررواب
لألدام ظهر مقياس األدام االستراتيجو اليج لهدر إلر تفعيرل أدام مجرالس إدارة الةرركا مر ريل
إعطام وجهة نظر صادقة وعادلة عر المركرء االسرتراتيجو للةرركة ومردى تقدمره ،دعرم القردرة علر
التعامل م الخيارا االستراتيجية ومساعدة المجلس -اصة األع ام ير المستقلي – يرو مراقبرة
عمليا الةركة االستراتيجية وتركيء االنتباا عل النقان التو تحتاج إل تد ل مجلس اإلدارة (.)2
أسلو القياس المرجعو  : Benchmarkingوهرو لهردر إلر المقارنرة المسرتمرة والمنتظمرة
لمؤشرا األدام المالية والغير مالية المرتبطة باألهدار االستراتيجية للمنةرأة ويقرا ب الستراتيجيتهرـا إذا
كانـت استراتيجيـة رلادة للتكلفـة أا استراتيجية تميـء؟ أا أج استراتيجيـة أ ـرج تتبعهـا المنةأة(.)3
منةررور األدام  :Performance Prismأد الدراسررا المتواصررلة م ر قبررل األكررادلميي
والتطبيقي يو مجرال قيراس وتقيريم األدام إلر ظهرور نمروذج جدلرد ثيثرو األبعراد لطلرق عليره منةرور
األدام ولت م منةور األدام مسة أوجه :وجهو القمة والقاع (البعرد األول) وهمرا رضرام األنررار
ذا المصررلحة بالمةررروع ومسرراهمتهم يررو أدام المةررروع ،أمررا برراقو األوجرره الررثيث األ رررى يهررو
االستراتيجيا ( البعد الثانو ) والتو لمك دراستها عل مسرتوى المةرروع ومسرتوى وحردا األعمرال
ومسررتوى المنتجررا والخرردما ومسررتوى التةررغيل ،أمررا العمليررا والقرردرا (البعررد الثالررث) يالعمليررا
تت ررم تطررولر منتجررا وقرردرا جدلرردة وتوليررد الطلر وإنجرراب الطلر وتخطرري و إدارة المةررروع،
وتت م القدرا واأليراد والممارسا والتكنولوجيا والبنية األساسية للمةروع (.)4
المراجعررة االسررتراتيجية  : Strategic Auditتعتبررر المراجعررة االسررتراتيجية أحررد الفررروع
الرئيسررية للمراجعررة اإلدارلررة والتررو تسررتخدا كوسرريلة تةخيصررية لتحدلررد المجرراال التررو تنطرروج عل ر
مةاكل عل مستوج المنظمة .وهو أداة معاونة للمخططي االستراتيجيي  ،حيث تساعدهم عل تحدلد
وتةخيب األسبا التو لمك أ تفسر وجود مةكي يو أنةطة وأعمرال المنظمرة والترو ترؤثر سرلبا ب
عل ر األدام الكلررو للمنظمررة كمررا تسرراعدهم أل را ب عل ر تنميررة الحلررول البدللررة الميئمررة لمعالجررة هرريا
المةررركي ( ،)5وتتسرررم المراجعرررة االسرررتراتيجية برررالنظرة الةرررمولية وتقررردلم تقيررريم متكامرررل للموقررر
االسررتراتيجو للمنظم رة ،وتتنرراول مراجعررة العوامررل الدا ليررة والعوامررل الخارجيررة وعمليررا اال تيررار
والتنفيي االستراتيجو باإلضاية إلر عمليرا التقيريم والرقابرة .ومر ثرم يرنهرا تغطرو الميمر الرئيسرية
لعملية اإلدارة االستراتيجية وت عها يو إنار عملية اتخاذ القرارا (.)2

 -1د /سيد عبد الفتال "،تقييم فاعلي ة التكام بين األساليب الحديثثة إلدارة التكلفثة وتقيثيم األداء فثي ترشثيد قثرارات اإلدارة
ااسثثتراتيجية لمنظمثثات األعمثثال -دراسثثة ميدانيثثة " المجلررة العلميررة للبحرروث والدراسررا التجارلررة ،جامعررة حلرروا  ،العرردد
الثانو ،الجءم األول ،2010 ،ل .220
 -2د/عء الدل يكرج تهامو" ،دور أساليب المحاسبة اإلدارية في تفعي حوكمة الشركات لمعالجة مشكلة الوكالة للملكية"
المجلة العلمية لقطاع كليا التجارة ،جامعة األبهر ،العدد الثالث ،لوليو ،2001 ،ل .240
 -3د /سيد عبد الفتال "،تقييم فاعلي ة التكام بين األساليب الحديثثة إلدارة التكلفثة وتقيثيم األداء فثي ترشثيد قثرارات اإلدارة
ااسثثتراتيجية لمنظمثثات األعمثثال -دراسثثة ميدانيثثة " المجلررة العلميررة للبحرروث والدراسررا التجارلررة ،جامعررة حلرروا  ،العرردد
الثانو ،الجءم األول.2010 ،ل .222
 -3د/عماد سيد قط  " ،إطار مقترح لتقييم األداء ااستراتيجي من خالل التكام بين مدخ إدارة القيمة ومنشور األداء"
المجلة العلمية ليقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عي شمس ،العدد الثالث ،2003 ،ل .425
 -5د /ثابت عبد الرحمن إدريس ،واخرون ،2002 ،مرج سبق ذكرا ،ل .441
 -2د /جمال الدل محمد المرسو ،د /مصطفو محمود أبرو بكرر ،د /نرار رشردج جبرة" ،التفكيثر ااسثتراتيجي واإلدارة
ااستراتيجية" ،منهج تطبيقو ،الدار الجامعية اإلسكندرلة ،2002 ،ل 55.
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الفرق بين أساليب تقويم األداء التقليدية وأساليب تقويم األداء ااستراتيجية -:
ويو ضوم ما سبق لمك إل ال الفر بي أسالي تقولم األدام االستراتيجية وأسالي تقرولم
األدام التقليدلة م يل الجدول (:)1()4-1
أساليب تقويم األداء التقليدية
أساليب تقويم األداء ااستراتيجي
تركررء علر األهرردار االسررتراتيجية للمنةررأة تركررء عل ر األهرردار الماليررة للمنةرراة مثررل بلررادة
الربحية.
مثل رضام العميل والمرونة.
التعق المتءام لتنفيي االسرتراتيجية لجمير ال ترررررررتب مرررررر الخطرررررروا التنفييلررررررة لتحقيررررررق
استراتيجية المنةأة.
مستولا المنةأة.
اسرررتخداا التحليرررل النسررربو ال تيرررار أي رررل عدا استخداا التحليل النسبو.
البدائل.
تسررتخدا المقارنررة بمنررايس نمرروذجو يتعتبررر ال تعكرررس الوضررر التنايسرررو يهرررو تهرررتم بررراألدام
الدا لو وتحدلرد االنحرايرا عر نرلرق المقارنرة
نظاا معلوما ونظم للتحفيء.
بي المخط أو المعيارج والفعلو.
تهدر إل دمة وتلبية احتياجا كل م لره تهدر إل تلبية احتياجا حامل األسهم يق مثرل
مصررلحة يررو المنة رأة يهررو تةررمل المرروردل تحقيق األربال وارتفاع قيمة المنةأة يو السو .
والعاملي وحامل األسهم والمستهلكي .
مقررراليس أدام دورلرررة ويورلرررة لرررألدام لكرررل مقاليس أدام متأ رة ألنها تهرتم بقيراس األدام بعرد
مسرررررتوى إدارج ،وتتناسررررر مررررر السررررررعة إتمامه كلية عل مستوى المنةأة ككل.
المناسرررررربة واليبمررررررة التخرررررراذ القرررررررارا
واقتنال الفرل المتاحة.
جدول ( )3-5الفرق بين أساليب تقويم األداء التقليدية وأساليب تقويم األداء ااستراتيجية
ولمك للباحث إل ال أهمية استخداا أسالي تقولم األدام االسرتراتيجو للمراجر اإلدارج
عند القياا بعملية مراجعة القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية كالتالو(-:)2
 تعتبررر مقرراليس أدام يورلررة تسرراعد اإلدارة عل ر اتخرراذ القرررارا الرشرريدة اليبمررة ويررو
الوقت الميئم لتطبيقها.
 تبرب نقان ال ع والقوة بالمصرر اإلسيمو وتقدا الحلول اليبمة يو وقت مبكر.
 تساعد يو وض وتوصيل االستراتيجية لكاية المستولا اإلدارلة بالمصرر اإلسيمو
بةكل أي ل.
 لنص تركيء هيا األسالي عل األهدار االستراتيجية للمصرر اإلسيمو مثرل تقردلم
منتجررا و رردما مصررريية جدلرردة ومبتكرررة و ررءو األسرروا وسرررعة تقرردلم المنررتج أو
الخدمة المصريية يو الوقت المناس .
 تتميء هريا األسرالي بسررعة االسرتجابة مر المتغيررا البيايرة الخارجيرة ومر الظررور
الدا لية للمصرر اإلسيمو.
 -1د /سيد عبد الفتاح ،2010 ،مرج سبق ذكرا ،ل .211
 -2لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلى -:
 د/عماد سيد قطب ،مرج سبق ذكرا ،ل ل .1-2
 د /سيد عبد الفتاح ،2010 ،مرج سبق ذكرا ،ل ل .220 -212
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خالصــــــ للفصــل لألال
لعد القرار االسرتراتيجو مر أهرم القررارا الترو تقردا عليهرا إدارة المصررر اإلسريمو
إلنجرراب أهرردايها الرئيسررية ،والرريج لتفرررع منرره العدلررد م ر القرررارا التنفييلررة األ رررى ،ولمتررد
تأثيرا ليةمل كاية جوانر وأجرءام المصررر ،كمرا تت رم هريا القررارا أل را ب اسرتثمارا
كبيرررة والتءامررا نوللررة األجررل ،وترررتب ارتبان را ب وثيق را ب برراإلدارة العليررا للمصرررر .ولعرررر
القرار االستراتيجو يو المصارر اإلسيمية عل إنه البدلل االستراتيجو القابرل للتطبيرق مر
بي البدائل االستراتيجية األ رى م وجهرة نظرر اإلدارة العليرا بالمصررر اإلسريمو والريج
لتوايررق مر أهرردار وسياسررا المصرررر نوللررة األجررل ،والرريج سرريثمر تطبيقرره تحقيررق أي ررل
نتائج ،وسيؤدج إلر إضراية قيمرة وميرءة تنايسرية للمصررر ،وذلرك يرو ضروم أحكراا ومبرادا
الةرلعة اإلسيمية ذا العيقة بالمعامي المالية والمصريية .وتحتاج المصارر اإلسريمية
يررو الوقررت الررراه إل ر اتخرراذ العدلررد م ر القرررارا االسررتراتيجية حت ر تسررتطي المنايسررة
واالستمرار يو النمو يو سو المال مثل قرارا إضراية ردما مصرريية ومنتجرا تمولرل
اسررتثمار تتناس ر م ر سررما هرريا المصررارر والتررو م ر أهمهررا التوايررق م ر مبررادا وأحكرراا
الةرلعة اإلسيمية.
وتؤثر القرارا االستراتيجية يو مستقبل المصارر اإلسيمية بوجه عاا وبالترالو يرا
هنررراك ضررررورة شررررعية وماليرررة ومصرررريية واجتماعيرررة لخ ررروع القررررارا االسرررتراتيجية
للمراجعة ي المنب عند مون صن القرار ،وال حررج يرو ذلرك وسريرة رسرول س صرل س
وع قراراته للرقابرة مر قبرل س عرء وجرل وكريلك
عليه وسلم حايلة بالنماذج العملية عل
للمراجعة م بعرض الصرحابة .ولررى الباحرث أ هنراك ضررورة لوجرود أجهرءة رقابيرة علر
متخيى القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية (مجلس اإلدارة ) وذلرك لتييرو حردوث
العدلررد م ر األضرررار ومنهــررـا تحقيررق سررائر ماليررة كبيرررة ،اتخرراذ قرررارا إدارلررة وتنفييل رة
وتسولقية و يرها م القرارا الخاناة ،إنخفراض الحصرة السروقية للمصررر والمتمثلرة يرو
المررودعي ونررالبو التمولررل ،التررأثير السررلبو نولررل األجررل يررو مسررتقبل المصرررر اإلسرريمو،
وضررع المرروارد واإلمكانررا للمصرررر ولرجرر ذلررك إل تطبيررق القرررارا االسررتراتيجية
لتطل عادة حةدبا كبيربا للموارد البةرلة والمادلة.
ولمكر اسررتخداا أسررالي المراجعررة اإلدارلررة يررو عمليررة مراجع رة القرررارا االسررتراتيجية
بالمصررارر اإلسرريمية يررو المنب ر إلر تحقيررق مجموعـررـة م ر المقاصررد واألهرردار مر بينهررا
التيق م أ اإلدارة العليا تعط اهتماما ب صادقا و الصا ب وأمينا ب بااللتءاا التاا بأحكاا ومبرادا
الةرلعة اإلسيمية وبالقواني والقرارا والتعليما المختلفة ،والتأكد م يهم والترءاا اإلدارة
العليررا بتنفيرري األهرردار والسياسررا والخطرر والبرررامج ،وأنرره ال لوجررد تعررارض بينهررا وبرري
القرارا االستراتيجية ،وبيا المخالفا الةررعية والمصرريية واإلدارلرة والماليرة قبرل وعنرد
وبعد التنفيي ،والعمل عل تصولبها يوراب حت ال لحدث لريب يرو األدام مر ريل التوصريا
الواردة بتقرلر المراج اإلدارج ،والتو ستساهم يو دعرم اإلدارة العليرا بالمصررر اإلسريمو
عل اتخاذ القرارا االستراتيجية الرشيدة.
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للفصل للثقني :

إطقر مقرتح للمرلجع لإلدلري
للقرلرلت لالسرتلتييي
يف لنمصقرف لإلسالمي

مقدمــ -:
لواجه العدلد م متخيى القرارا االستراتيجية يو مختل المجاال بمنظما األعمال
العدلد م العقبا واألمور الطارئة التو لم تك يو الحسبا  ،وقد لعترضه أبما متعددة
تفرض علي ه التعامل المباشر معها ،واتخاذ التدابير اليبمة لتفادلها أثنام قيامة بصناعة
القرار االستراتيجو ،ومما ال شك ييه أ نبيعة التعامل م تلك العقبا واألبما قد تؤثر
بالسل أو اإللجا يو عملية صناعة القرار االستراتيجو ونر تطبيقه عل أرض الواق .
األمر اليج لدي إل البحث ع وسيلة لمساعدة متخيى القرارا االستراتيجية للتغل عل
مثل هيا العقبا واألبما التو قد لواجهها عند قيامه بمهامه المختلفة عند صيا ة القرار
االستراتيجو ،وتتمثل هيا األداة يو تويير دور رقابو مساعد لمتخي القرار االستراتيجو
لمعاونته يو تخطو العقبا واألمور الطارئة التو قد لتعرض لها ،ولتقدلم التوصيا اليبمة
إذا لءا االمر لتصحي المسار أوالب بأول وذلك تجنبا ب النحرار متخي القرار االستراتيجو ع
الدور الرئيسو المنون به ،واالنةغال بالبحث ع السبل والوسائل التو تساعدا يو تخطو
مثل هيا العقبا واألمور.
وتعد عملية صناعة القرارا االستراتيجية يو البنوك والمصارر اإلسيمية ذا نبيعة
اصة وحساسة ولرج ذلك لتأثيرها البالغ يو االقتصاد الكلو الواقعة به ،ونظراب ألهمية
القطاع المالو يو النةان االقتصادج م يل قيامه بعمليا االستثمار والتوظي  ،وتمولل
القطاعا المختلفة ،األمر اليج لتطل تفعيل دور المراج اإلدارج يو عملية اتخاذ
القرارا االستراتيجية وذلك لتجن االنحرايا التو قد لق ييها متخيى القرارا
االستراتيجية يو مختل المجاال المصريية بقطاع المصارر اإلسيمية واليج سيتم تناوله
بالتفصيل يو هيا الفصل م يل تقدلم إنار مقترل الستخداا أسالي المراجعة اإلدارلة
لفحب وتقولم عملية صن القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية حيث سيعتمد
الباحث عل أسلو المراجعة االستراتيجية متكاميب م أسالي المراجعة اإلدارلة األ رى،
م األ ي يو االعتبار القياا بعملية المراجعة يو ضوم معالير المراجعة الصادرة ع هياة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية ،وذلك م يل المباحث التالية-:
المبحث األول  :الدراسا السابقة.
المبحث الثانو  :ماهية المراجعة االستراتيجية .
المبحث الثالث :إنار مقترل للمراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية يو المصارر
اإلسيمية.
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لنمبحث لألال

 1/2للدرلسقت للسقبق
السابقة ذا

العيقة بموضوع

وسيقوا الباحث م يل هيا المبحث بعرض الدراسا
البحث وسيتم تقسيمها إل القسمي التاليي -:
القسم األول  :الدراسا السابقة ذا العيقة بالمراجعة اإلدارلة ومراجعة االستراتيجية
بوجه عاا.
القسم الثانو  :الدراسا السابقة ذا العيقة بتقولم األدام يو المصارر اإلسيمية.
 1/1/2للقس لالال  :للدرلسقت للسقبق ذلت للعالش بقنمرلجع لإلدلري امرلجع
لإلسرتلتييي بوجه عقم.

 -5دراسة .)5( 5997 ،John O'Shaughnessy & David McNamee
تهدر هيا الدراسة إل بيا الدور الحدلث للمراجعة الدا لية يو عملية إعرداد الخطر
االستراتيجية للمنةرأة .وقرد تناولرت هريا الدراسرة دور المراجر الردا لو يرو مراجعرة الخطر
االستراتيجية التو تقوا بوضعها اإلدارة المالية للمنةأة كما أوضحت أل ا أنه لمكر للمراجر
الدا لو أ لعالج العدلد م األ طام التو قد تحردث عنرد وضر الخطر االسرتراتيجية للمنةرأة
مثررل أ طررام تجمي ر البيانررا التررو لررتم تجميعهررا لوض ر الخط ر االسررتراتيجية ،حيررث لمك ر
للمراج الدا لو ا تبار صحة هيا البيانرا ومصرادر الحصرول عليهرا ومقارنرة هريا البيانرا
بالبيانررا المناسرربة يررو تةرركيل الخط ر االسررتراتيجية والتأكررد م ر دقتهررا ،كمررا لصررت هرريا
الدراسررة إل ر أ المراجعررة الدا ليررة الدقيقررة لمك ر أ تخفررض م ر مخررانر أ طررام التوقعررا
المسررتقبلية عنررد إعررداد الخط ر والسياسررا والتخطرري العرراا المسررتقبلو ،كمررا لمك ر أ تسرراعد
عملية المراجعة الدا لية يو التأكد م صحة ودقة البيانا التو بنيت عليها هيا الخط .
 -4دراسة محمد عبد القادر السيد بسيوني5998 ،
تهدر هيا الدراسة إل تقدلم إنار مقترل لمراجعة االستراتيجية بهدر بلادة ياعلية
األدام اإلدارج عل مستوى الوحدة االقتصادلة .وقد تناولت هيا الدراسة عرضا ل نار العاا
لعمليه التخطي االستراتيجو وعرض لماهية مراجعة الخط االستراتيجية والدراسا
السابقة المتعلقة بها .وقد توصلت هيا الدراسة إل أنه لمك للمراج بلادة األدام اإلدارج
عل مستوج الوحدة االقتصادلة م يل مجموعة م المتغيرا وم أهمها مكانة المراج
الدا لو يو الهيكل التنظيمو  -برة المراج الخارجو  -يحب وتقييم البياة الخارجية -
تقييم موارد المنةأة  -تقييم ويحب البياة الدا لية .كما لصت الدراسة إل ضرورة تبنو
مكات المحاسبة والمراجعة لهيا النوع م المراجعة وذلك إلنه يو حالة مراجعة الخطة
االستراتيجية لتم مراجعه ما قد لحدث يو المستقبل وبالتالو لمك م يل عملية المراجعة
التوصية ع االنحرايا يو تقرلر المراجعة لتييو األ طام واالنحرايا يو المستقبل.
()4

1

"-John O.Shaughnessy and David McNamee, "The Internal Auditor and the Strategic plan
Internal Auditing, Winter, 1997.
 -2محمد عبد القادر السيد بسيوني ،1221 ،مرج سبق ذكرا.
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 -4دراسة خالد محمد عبد المنعم لبيب4115 ،
تهدر هيا الدراسة إرسام وتطولر محاور تطبيق نموذج التقولم المتواب لألدام
االستراتيجو ،ودراسة إمكانية تطبيقه لتقولم أدام منة األعمال بمصر م التطبيق عل
أحد منة األعمال المصرلة باتباع نظرلة المنفعة متعددة األهدار وقد تناول البحث أسبا
ومبررا ضرورة تطولر نظاا تقولم األدام التقليدج ،وكيلك أهم الدراسا التو تناولت
نموذج التقولم المتواب لألدام االستراتيجو لمنة األعمال والمقاليس المتركء عليها،
ودورا كأداة حدلثة لمنهج اإلدارة االستراتيجية ،واستعرض البحث دلناميكية وض نموذج
التقولم المتواب لألدام االستراتيجو ،وقد لصت الدراسة إل العدلد م النتائج ومنها
ضرورة قياا منة األعمال المصرلة بوجه ال والعربية اإلسيمية بوجه عاا بتطبيق
نموذج التقولم المتواب لألدام االستراتيجو ،والمفاضلة بي سبل التحول م النظاا التقليدج
لتقولم األدام إل ذلك النموذج وذلك بهدر اكتسا تلك المنة للقدرة المناسبة عل مواجهة
تحدلا المنايسة العالمية والمحلية واالقليمية وتثبيت أقدامها يو تلك األسوا بالةكل
المطلو  ،وضرورة القياا بدراسة إمكانية إدراج بعض المؤشرا الهامة ضم محاور
مقاليس النموذج المتواب لتقولم األدام االستراتيجو ومنها مؤشرا تقولم األدام االجتماعو
لمنة األعمال ،ومؤشرا التءاا المنةأة والعاملي بها بقواعد السلوك األ يقو.
()5

 -3دراسة نصر الدين محمد على هندي4114 ،
تهدر هيا الدراسة إل بلادة ياعلية دور المراجعة اإلدارلة يو البنوك المصرلة،
حيث أشار الدراسة إل أهمية استخداا نموذج  CAMELSوهو النموذج اليج تعتمد علية
البنوك األمرلكية لتقييم األدام اإلدارج واليج لتكو م العناصر " كفالة رأس المال
 ،Capital Adequacyجودة األصول  ،Assets Qualityالعوامل اإلدارلة
 ،Management Factorsالسيولة  ،Liquidityالحساسية للمخانر Sensitivity to
 ،Market Riskحيث لةتمل كل عنصر م هيا العناصر عل مجموعة م المتغيرا
تقيس كفامة هيا العنصر ولعطو هيا النموذج مجموعة م التقدلرا بي (.)5( ، )1
وتناولت ال ا ب نموذج  PATROLاليج تعتمد عليه البنوك اإللطالية يو تقييم أدام البنوك
واليج لتكو م مسة عناصر هو كفالة رأس المال ، Capital Adequacyالربحية
 ،Profitabilityجودة االئتما  ،Credit Qualityالتنظيم  ،Organizationالسيولة
 ،Liquidityولةمل كل عنصر م هيا العناصر عل مجموعة م المتغيرا تقيس كفامة
هيا العنصر ولعطو هيا النموذج مجموعة م التقدلرا بي ( )5( ، )1مثل النموذج
األمرلكو ،وتري تقارلر شهرلة بنتائج التقييم للمصرر المركءج لتقولم أدام البنوك.
()4

 -1دراسة عماد سيد قطب السيد.)4( 4114 ،
تهدر هيا الدراسة إل وض إنار شامل لتقييم األدام االستراتيجو لرب عملية
التقييم بكل م إدارة القيمة وجمي مستولا قياس وتقييم األدام ولهدر إل إرضام
األنرار ذا المصلحة بالمنةاة ولرب جمي المستولا األ رى للقياس والتقييم بهيا
 -1د /الد محمد عبد المنعم لبي " مثدخ مقتثرح لتطثوير فاعليثات تقثويم أداء منشثأت األعمثال باسثتخدام نمثوذج التقثويم المتثوافن
لث داء اإلسثتراتيجي(( )BSCدراسثثة تطبيقيثة) " مجلررة العلروا اإلدارلرة ،كليررة التجرارة ببورسررعيد ،جامعرة قنراة السررولس ،ملحرق العرردد
األول ،لنالر -لونيو .2001
 -2د /نصر الدل محمد عل هندج " نحو فيادة فاعلية دور المراجعة اإلدارية في البنوك المصرية" مجلة البحوث التجارلة
المعاصرة ،كلية التجارة جامعة سوهاج ،العدد الثانو دلسمبر .2002
 -3د/عماد سيد قطب ،2003 ،مرج سبق ذكرا.
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الهدر ،وتحدلد األبعاد الجدلدة لدور المحاسبة اإلدارلة يو مجال تقييم األدام االستراتيجو
م يل التكامل بي مد ل إدارة القيمة ومنةور األدام ،وقد تناول البحث عرضا ب لمد ل
إدارة القيمة ومنةور األدام لتقييم وقياس األدام االستراتيجو ،وقد لصت الدراسة إل تحدلد
عناصر اإلنار المقترل لتقييم وقياس األدام ،وكيا تحدلد نقان التوايق والتكامل بي مد ل
إدارة القيمة ومنةور األدام.
 -6دراسة جمال رشدي عبد العزيز.)5( 4113 ،
تهدر هيا الدراسة إل تقدلم منهج متكامل متعدد األبعاد لتطولر نظاا تقولم األدام
للوحدا االقتصادلة لتيما م تعدد وتنوع أهدايها ولكو قادراب عل تدعيم قدرا هيا
الوحدا يو مواجهة تحدلا المرحلة الحالية والمستقبلية م يل الكة ع نقان القوة
وال ع يو أدام هيا الوحدا  ،وقد تناولت هيا الدراسة عرضا ب شاميب لمنهج اإلدارة
االستراتيجية ،وكيفية استخداا منهج التحليل الهيكلو الهرمو  AHPيو تقييم األدام يو
الوحدا االستراتيجية ،كما توصلت الدراسة إل تأكيد أهمية اإلدارة االستراتيجية وإبراب
أهمية منهج تقولم األدام المقترل يو تغطية ثغرا وأوجه القصور التو تعانو منها نظم
تقولم األدام الحالية ،و لصت هيا الدراسة إل تقدلم إنار مقترل لتقولم األدام يو الوحدا
االقتصادلة (قطاع األدولة) لتوايق م منظومة العمل يو الفكر االستراتيجو واليج لركء
عل إجرام التقولم يو عدة منانق ومنها الرسالة أو المهمة المختارة يو ظل ظرور البياة
الدا لية والخارجية  -الغالا واألهدار يو المدى القصير  -االستراتيجيا المحددة مقدما ب –
مدى قدرة الوحدا عل تحقيق األهدار.
 -7دراسة أمين بخيت عسكر.)4(4116 ،
تهرردر هرريا الدراسررة إلر إل ررال دور التخطرري االسررتراتيجو يررو تحسرري أدام البنرروك
التجارلررة المصرررلة حيررث تناولررت الدراسررة مفهرروا كررل م ر اإلدارة االسررتراتيجية يررو البنرروك
ومفهوا التخطي االستراتيجو والعوامل الترو تحكرم نجاحره وياعليتره لردى البنروك والخطروا
الرئيسية للتخطي االستراتيجو يو البنوك ،وقد لصت الدراسة إل العدلد مر النترائج ومنهرا
إ التخطي االستراتيجو لعد أساسا ب لبقام البنوك واستمرارها يو دنيا األعمرال يرو ظرل البيارة
الخارجيررة سرررلعة التغيررر ويررو ظررل ظرررور المنايسررة م ر قبررل البنرروك والمؤسسررا الماليررة
األ رى بعد يترة م ظرور التةغيل المستقرة ،ولعد أساسا ب للبنوك التو لتم إعرادة هيكلتهرا أو
تر يو تنول عملياتها وتحسي المركء التنايسو أو إعادة تحدلد نةانها األساسو.
 -8دراسة .)4(4117 ،Hurreeram, Dinesh Kumar
تهدر هيا الدراسة إل مراجعة االستراتيجية لدى أحد الةركا و اصة يو شركا
تصني الميبس ،وقرد تناولرت هريا الدراسرة أهميرة عمليرة مراجعرة االسرتراتيجية يرو صرناعة
االستراتيجية الحاليرة للةرركة وكريا يرو عمليرة ا تيرار البردلل االسرتراتيجو المناسر والقردرة
عل تطبيقه ،وقد توصلت هيا الدراسرة إلر أ عمليرة المراجعرة المطرورة تعمرل علر تجمير
مستوى واس م البيانا م األ ي يرو االعتبرار الخبررا ذا الغالرا المتناق رة للوصرول
 -1جمال رشدج عبد العءلء"،منهج مقترح لتطوير قيا وتقويم أداء الوحدات ااقتصادية في ا مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية"،
رسالة دكتوراه ،كليه التجارة ،جامعه عين شمس.4113 ،
 -2أمين بخيت عسكر ،2002 ،مرج سبق ذكرا.
3
-Hurreeram, Dinesh Kumar, “Manufacturing strategy auditing for garment making companies”,
Benchmarking: An International Journal, Volume 14, Number 3, 2007 , pp. 272-288(17) Emerald
Group Publishing Limited.
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إل وض األهدار االستراتيجية للةركة ،وقد لصرت هريا الدراسرة إلر أ اسرتخداا أدوا
المراجعة سيكو بمثابة دليل لصيا ة البدائل االستراتيجية ،كما أ استخداا نظرلرة المراجعرة
سيساعد يو عملية صناعة وتحليل االستراتيجية بدرجة عالية م الدقة.
 -9دراسة محمد سيد سيد درويش.)5(4155 ،
تهدر هيا الدراسة إل المساعدة يو ترشيد القررار االئتمرانو المصرريو وذلرك اسرتناداب إلر
المعلومررا الررواردة بتقرلررر المراجر اإلدارج بحيررث لت ررم تقرلررر المراجر اإلدارج وضر
رؤلررة كاملررة ع ر األدام التةررغيلو للعمليررا بالمنةررأة المقترضررة (عميررل جدلررد  -عميررل قررائم -
عميرل متعثررر) وقررد تناولررت الدراسررة ماهيررة المراجعررة اإلدارلررة وكرريا مفهرروا قرررارا االئتمررا
المصريو ،وقد توصلت هيا الدراسة إل العدلد م النترائج مر أهمهرا لجر أال لعتمرد القررار
االئتمررانو عل ر تقرلررر المراج ر المررالو يق ر وذلررك إل هنرراك جان ر تةررغيلو ال لتطررر إليررة
التقرلر ،ولج االستفادة م تقرلر المراج اإلدارج يو تقييم القرار االئتمانو المصريو مر
يل تقييم األدام التةرغيلو ،كمرا لجر أ لتمتر المراجر اإلدارج ولجنرة المراجعرة اإلدارلرة
بمستوى متميء م التأهيل العلمو والعملو واالستقيل أعل م تلك الترو لتمتر بهرا المراجر
المالو (الدا لو – الخارجو ).
يو ضوم العرض السرابق للدراسرا السرابقة الخاصرة بالمراجعرة اإلدارلرة ،ومراجعرة
االستراتيجية بوجه عاا يتبين للباحث ما يلي -:
 أ أ ل الدراسرا السرابقة تناولرت اتسراع مفهروا المراجعرة الدا ليرة ليةرمل مراجعرة
الخطررة االسررتراتيجية ولكنهررا لررم تتعرررض لكيفيررة مراجع رة القرررار االسررتراتيجو والرريج
علررر أساسررره لرررتم صررريا ة الخطررر االسرررتراتيجية (مراجعرررة مراحرررل اتخررراذ القررررار
االستراتيجو) وهيا ما لهدر إليه الباحث.
 تناولت معظم الدراسا السابقة تطبيقا المراجعة اإلدارلرة يرو منظمرا أعمرال يرر
مالية ،ولم تتناول اسرتخداا مرنهج المراجعرة اإلدارلرة كرأداة لمراجعرة وتقرولم القررارا
االسررتراتيجية يررو البنرروك التجارلررة بصررفة عامررة والمصررارر اإلسرريمية عل ر وجرره
الخصول.
 تناولت إحدى الدراسا تقيريم األدام االسرتراتيجو إلحردى منةر األعمرال مر ريل
نموذج التقولم المتواب لألدام االستراتيجو ( )BSCوأهمية تطبيق النموذج بمنةرا
األعمال إال إنها لم تتعرض لتقولم القرارا االستراتيجية بمنة األعمرال ،و اصرة
بالمؤسسا المالية اإلسيمية.
 لررم تتعرررض الدراسررا السررابقة لوض ر إنررار لمراجعررة القرررارا االسررتراتيجية يررو
المصارر اإلسريمية ويقرا ب لمعرالير المراجعرة الةررعية والمصرريية السرائدة ،وهريا مرا
لهدر إليه الباحث نظراب لما تتميء به المصارر اإلسريمية مر سرما تجعلهرا ملتءمرة
بتطبيق معالير المراجعة الصرادرة عر هيارة المحاسربة والمراجعرة للمؤسسرا الماليرة
اإلسيمية ومعالير المراجعة الصادرة ع الهياا التقليدلة األ ررى والقرواني والرنظم
المحليررررة  -يررررو حالررررة ضرررررورة التطبيررررق عنررررد القيرررراا بعمليررررة المراجعررررة للقرررررارا
االستراتيجية.
 -1محمد سيد سيد درويش ،2011 ،مرج سبق ذكرا.
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 2/1/2للقس للثقني  :للدرلسقت للسقبق ذلت للعالش بتقوي لألدلء يف لنمصـقرف
لإلسالمي

 -1دراسة المعهد العالمى للفكر اإلسالمي.)5( 5996 ،
هررديت هرريا الدراسررة إل ر القيرراا بتقيرريم شررامل لمة ركي أدام المصررارر اإلسرريمية ،وآليررا
تقولمها م يل تقسيم العمل إل عدة لجا تعمل عل وض معالير لتقرولم األدام مر ريل
مجموعة محاور وهو-:
 تقولم عمل هياا الرقابة الةرعية يو المصارر اإلسيمية. تقولم الدور االجتماعو للمصارر اإلسيمية. تقولم الدور االقتصادج للمصارر اإلسيمية. تقولم الجوان اإلدارلة للمصارر اإلسيمية. تقولم الجوان المحاسبية للمصارر اإلسيمية.وقد تناولت الدراسة نقد أدام المصارر اإلسيمية وتقولمه ،وقد ترم تطبيرق هريا المعرالير علر
عدد م الدول اإلسيمية ،وقد توصلت الدراسة إل العدلد م النتائج م أهمها-:
 ا نسبة  %20مر عينرة الدراسرة هرو الترو تمرارس نةران الءكراة ،ونسربة %25هروالتو تمارس نةان القرض الحس  ،ونسربة  %31هرو الترو تمرارس نةران التبرعرا ،
ومحدودلررة دور المصررارر اإلسرريمية يررو تعباررة المررد را  ،وإ الودائ ر تمثررل نسرربة
مرتفعة م إجمالو الموارد المتاحة ،ويو المقابل توصلت الدراسة إل أ نسبة حقو
الملكية إل إجمالو الموارد كانت منخف ة.
 تدن نسبة التوظيفا نوللة األجل إل إجمالو التوظيفا . استحواذ أسلو المرابحة عل النسبة الغالبة م إجمالو أسالي االستثمارا . ثانولة دور المصارر اإلسيمية يو تدعيم االستثمار القومو.وأوصت الدراسة ب رورة المتابعة واالستمرار يو التقولم للوقور عل موان القصرور
ومعالجتها حت تؤدج المصارر اإلسيمية الدور المأمول منها .
.)2(5999

 -2دراسة ،Abdus Samad & M. Kabir Hassan
تهرردر هرريا الدراسررة إل ر تقيرريم أدام بنررك ماليءلررا اإلسرريمو بيرهرراد Bank Islam
 )BIMB( Malaysia Berhadمقارنة بأدام مجموعة م البنوك التقليدلة بدولة ماليءلا م
رريل مجموعررة مر معررالير تقيرريم األدام مثررل الربحيررة  ، Profitability Ratiosالسرريولة
 ،Liquidity Ratiosالمخرانر ، Risk Ratiosالمريمة الماليرة ، Solvency Ratios
ومردى االلترءاا االقتصرادج و اإلسريمو Commitment to Economy and Muslim
 ،Communityوقررد تناولررت الدراسررة عرضرا ب تفصرريليا ب لمؤشرررا تقيرريم األدام المرريكورة كررل
عل ر حرردة ،وقررد توصررلت الدراسررة إل ر أ بنررك ماليءلررا اإلسرريمو بيرهرراد ( )BIMBمقارنررة
بالبنوك التقليدلة الثمانية محل المقارنة هو األكثر سيولة نسبيا ب واألقل م ناحية المخانر.
 -1المعهد العالمو للفكر اإلسيمو ،بعنوا " موسوعة تقثويم أداء البنثوك اإلسثالمية "إعرداد لجنرة مر األسراتية الخبررام االقتصرادلي
والةرعيي والمصرييي " ،المعهد العالمو للفكر اإلسيمو ،القاهرة.1222 ،
2
- Abdus Samad & M. Kabir Hassan, The Performance Of Malyasian Islamic Bank , During 19841997, AN EXPLORATORY STUDY, International Journal of Islamic Financial Services Vol. 1
No.3, Oct-Dec 1999.
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 -4دراسة محمد عبد الحليم عمر.)5(4111 ،
تهدر هيا الدراسة إل وض المعالير المناسبة لقياس األدام يو المصارر اإلسريمية
بما لتناس م نبيعتها وأهدايها ؛وذلك م يل ثيثة نقان وهو-:
● األسس التو لستند إليها يو وض المعالير.
● المعالير العامة لقياس أدام المصارر اإلسيمية .
● المعالير التفصيلية لقياس أدام المصارر والتو تم تقسيمها إل عدة أقساا ومنها-:
 معررالير لبيررا مرردى االلتررءاا ا لةرررعو وضررما التأكررد م ر هرريا االلتررءاا وتمثررل هررياالمعالير يو "وجود هياة شرعية بالمصرر  -وجود الرقابة الةرعية".
 معالير لقياس مدى قدرة المصرر عل جي المد را . معالير مدى قدرة المصرر عل التوظي األمثل للموارد المتاحة. معالير الربحية. معالير األدام القومو(الوننو) للمصرر. معالير كفامة أدام الخدما المصريية. معالير الكفامة العامة إلدارة المصرر.وقد لصرت الدراسرة إلر إ المصرريية اإلسريمية يرو مجملهرا نجحرت وتسرير علر الطرلرق
السليم ،أما بالنسبة لكل مصرر علر حردة ،يرر األمرر لتطلر وجرود معرالير تفصريلية لقيراس
أدائها والحكم عليها.
 -3دراسة محمد محمد البلتاجي .)4(4111
تهرردر هرريا الدراسررة إل ر بنررام نمرروذج محاسرربو لتقررولم وسررائل االسررتثمار يررو المصررارر
اإلسيمية وقد تناولت الدراسة أهمية تقولم أدام وسائل االستثمار يو المصارر اإلسيمية ،واقترال
أسررس ومعررالير لتقررولم أدام وسررائل االسررتثمار يررو المصررارر اإلسرريمية (المرابحررة ،الم رراربة،
المةاركة) ومنها معالير ال واب الةرعية ،معيرار الربحيرة ،معيرار االسرتثمار (التوظير ) ،معيرار
تطبيق وسيلة االستثمار .وكيا إعداد نموذج لتقرولم أدام وسرائل االسرتثمار يرو المصرارر اإلسريمية
(المرابحة ،الم اربة ،والمةاركة) كما قاا الباحث برجرام دراسة ميدانية يو المصرارر اإلسريمية
يرو السررعودلة ،وقرد لصررت الدراسررة إلر العدلررد مر النترائج ومر أهمهررا أ المرابحرة هررو الصرريغة
المف رلة لردى المصرارر اإلسرريمية والمتعراملي معهرا ،ومحدودلررة اسرتخداا الم راربة والمةرراركة
يررو مجررال التمولررل ولرج ر ذلررك إل ر ارتفرراع مخانرهررا ،وعرردا وجررود مؤشرررا قياسررية للصررناعة
المصريية اإلسيمية ،وقد أوصت الدراسة عل العدلد م التوصيا وم أهما العمل علر إصردار
مؤشرررا قياسررية عرر الصررناعة المصررريية اإلسرريمية ،وإصرردار معررالير لتقررولم أدام المصررارر
اإلسيمية ،وتويير قاعدة البيانا والمعلوما الميئمة ع الصناعة المصريية اإلسيمية.

 -1دراسة حسين حسين شحاتة.)4(4116 ،
هررديت هرريا الدراسررة إلرر عرررض الخطررون الرئيسررية المتعلقررة بتقيرريم أدام المصرررر
اإلسيمو وقد تناولت هيا الدراسة المقاصد العامة لتقيريم أدام المصررر اإلسريمو ،والحاجرة
 -1د /محمد عبد الحليم عمر" ،معايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية" ،الملتق العلمو الساب  -المصارر اإلسيمية
– واق وأيا  ،كلية الدراسا اإلسيمية ،جامعة الجءائر2005./4/21-22 ،
 -2د /محمررد محمررد البلترراجو "نحثثو بنثثاء نمثثوذج محاسثثبي لتقثثويم وسثثائ ااسثثتثمار فثثي البنثثوك اإلسثثالمية ( المرابحثثة،
المضاربة ،المشاركة)" مؤتمر تصحي مسيرة البنوك اإلسريمية المنعقردة برمرارة دبرو بدولرة اإلمرارا العربيرة المتحردة يرو
شعبا  1422هـ  -سبتمبر 2005.
 -3د /حسي حسي شحاتة" ،اإلطار العام لمعايير تقييم أداء المصرف اإلسالمي" بحث منةور عل الموق اإلليكترونو للمؤل
المةورة) ،ومدرج بكتا المؤل  ،المصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيق ،2002 ،مكتبة التقوى ،ل ل .112 -125
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(دار

إل معالير لتقييم أدام المصرر اإلسيمو ،ونواحو التقييم يو المصررر اإلسريمو والترو ترم
عرضها كاآلتو-:
 معالير تقييم أدام نةان الخدما المصريية. معالير تقييم المقدرة عل جي المد را (مصادر األموال). معالير تقييم أدام نةان االستثمارا وعوائدها (استخداما األموال). معالير تقييم أدام نةان المصرر يو المجال االجتماعو. معالير تقييم أدام نةان المصرر يو المجال الدلنو. معالير تقييم التواب بي مصادر التمولل الياتية والخارجية. معالير تقييم مستوى السيولة النقدلة يو المصرر اإلسيمو. معالير تقييم المقدرة عل تحقيق الربحية يو المصرر اإلسيمو. معالير تقييم التطور والنمو ي أنةطة المصرر اإلسيمو. معالير تقييم األدام العاا للمصرر اإلسيمو. -6دراسة .)5( 2010 ،Muhammad Atif Akbar &. Ali Sajid
تهدر هيا الدراسة إل القياا بعملية المراجعة االستراتيجية ألحد المصارر اإلسيمية يو
باكستا (مصرر اإلمارا اإلسيمو العالمو) ،وقد تناولت هيا الدراسة عرضا ب ألعمال المراجعة
كأداة هامة ل دارة للتأكد م تحقيق أهدايها ،وكيا أهمية المراجعة االستراتيجية كأداة للتأكد م أ
المصرر مابال ل ي قيمة ،ومدى تطبيق أعمال الحوكمة ،وقد توصلت هيا الدراسة م يل
تنفيي عملية المراجعة االستراتيجية إل العدلد م النتائج ومنها أ إدارة المصرر لم تك لدلها
ال معرية الجيدة بموارد المصرر بالمقارنة بمنايسيها اليل لدلهم المعرية الجيدة لمواردهم ،وأ
إدارة المصرر تفوض سلطاتها ل دارة الوسط والدنيا إلشراكهم يو وض االستراتيجيا  ،كما
تسعو إدارة المصرر إل الحرل عل مةاركة كاية العاملي بالمصرر يو وض
االستراتيجيا اآلمر اليج سيؤدج إل تحقيق السرعة يو العمليا  ،وبلادة جودة الخدمة وإل
فض التكالي التو قد لتحملها المصرر.

 -7دراسة أمارة أبو عاصي.)4(4151 ،
تهرردر هرريا الدراسررة إل ر تقيرريم األدام المررالو للمصررارر اإلسرريمية م ر التطبيررق عل ر
البنك اإلسيمو األردنو للتمولل واالسرتثمار ،وقرد تناولرت الدراسرة ماهيرة تقيريم األدام المرالو
يو المصارر اإلسيمية ،ومجاال تقييم األدام المصرريو والعوامرل المرؤثرة ييره ،والمعرالير
المسرررتخدمة يرررو تقيررريم األدام المصرررريو ،وتوصرررلت الدراسرررة إلررر العدلرررد مررر النترررائج علررر
المصررررر محرررل الدراسرررة مررر أهمهرررا ا اسرررتخداما األمررروال (األصرررول ) تنمرررو بمعررردال
مت اعفة يل الفترة مر  ،2001-2003وكريا مصرادر األمروال (الخصروا) يرو تءالرد حراد
ومستمر ،كما أ هنراك ترواب نسربو بري األصرول والخصروا والترو تردل علر إ المصررر
محل الدراسة لحتل مكانة مرموقة يو السو المصريية األردنية ،وقد أوصت الدراسة العدلرد
م التوصيا م أهمها أنه لج السعو نحو ابتكار أسالي تموللية واستثمارلة جدلدة للعمرل
المصررريو اإلسرريمو تتماشررو مرر الةرررلعة اإلسرريمية وتلبررو احتياجررا المتعرراملي معهررا،

- Muhammad Atif Akbar & Ali Sajid, “Strategic audit of Emirates Global Islamic Bank Limited,
Shadman, Pakistan”, New York Science Journal, volume 3, no 3, 2010.
 -2أمارا أبو عاصو" تقييم األداء المالي للمصثارف اإلسثالمية  -دراسثة تطبيقيثة علثى البنث اإلسثالمي األردنثي" ،رسرالة ماجسرتير،
جامعة حل  ،سورلا2010. ،
1
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والتركيء عل األسالي الحدلثة يو مجال التخطي المالو للموابنة بي الودائر  ،والتوظيفرا
وآجالها.
.)5(4155

 -8دراسة عز الدين فكري تهامي،
تهدر هيا الدراسة إلر وضر نمروذج متكامرل لتقرولم أدام المصرارر اإلسريمية لأ ري
يو االعتبار الطبيعة الخاصة لها ولمك م دعم أهردايها وسياسراتها االسرتراتيجية ،وذلرك إل
نظم ومقاليس أدام المحاسبة اإلدارلة التقليدلة تركء عل األدام المالو يرو األجرل القصرير وال
تعطررو صررورة متكاملررة عر األدام االسررتراتيجو لمنظمررا األعمررال نظررراب لعرردا قرردرتها عل ر
تويير مؤشررا ومقراليس ماليرة و يرر ماليرة ،وقرد استعرضرت الدراسرة التحردلا المعاصررة
للمصارر اإلسيمية والحاجة إل تقولم أدائها ،وبنام نموذج محاسبو كمو مقترل لتقرولم أدام
Fuzzy Analytic Hierarchy Process
المصررارر اإلسرريمية باسررتخداا أسررلو
( )FAHPبالتكامل م Technique For Order Performance By Similarity To
 ،)TOPSIS( Ideal Solutionوقد توصلت الدراسة إل العدلد مر النترائج ومر أهمهرا أ
هناك العدلد م التحدلا التو تواجه المصارر اإلسيمية يو الوقت الراه مثل عردا وجرود
إنار مؤسسو لحكم عمل المصرارر اإلسريمية ،وعردا ترواير المنتجرا الجدلردة والجيردة مر
صيغ استثمار وتمولل إسيمو ،كما أ هناك حاجة ماسة إل معالجة هيا التحدلا م ريل
وض االسرتراتيجية المناسربة للعمرل المصرريو اإلسريمو ،ثرم وضر إنرار متكامرل لمعرالير
تقررولم أدام المصررارر اإلسرريمية لقيرراس مرردى تحقيقهررا السررتراتيجيتها ،وقررد أوصررت الدراسررة
بتطبيق النموذج المقترل يرو تقرولم أدام المصرارر اإلسريمية يرو الواقر العملرو علر الرر م
م أنه لحتاج إل تواير قاعدة بيانا للمصارر اإلسيمية.
ولتبي للباحث م تحليل الدراسا السابقة لتقولم أدام المصارر اإلسيمية ما للو -:
 ركء هيا الدراسا عل جان تقولم األدام – كأحد جوان المراجعة اإلدارلة – كما
اعتمد معظمها عل معالير تقولم األدام المالو يق م إهمال معالير التقولم ير المالية
والتو تمك م قياس األدام االستراتيجو للمصرر اإلسيمو.
 عرضت بعض الدراسا تقولم أل ل جوان األدام يو المصارر اإلسيمية م
الناحية الةرعية والناحية المالية واإلدارلة إال إنها لم تقدا تصوراب شاميب لمراجعة
القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية حيث أهملت أحد مراحل المراجعة
الهامة وهو الوقائية قبل التنفيي.
 تناولت إحدى الدراسا تقدلم إنار متكامل لتقولم أدام المصارر اإلسيمية أ ياب يو
االعتبار المعالير المالية و ير المالية ،إال انه لم لتناول الجوان االستراتيجية األ رى
التو تساعد يو عملية اتخاذ القرارا االستراتيجية .
وفي ضوء ذل يرق الباحث أن الدراسات السابقة وإن كانت قدمت عدة مداخ لتقويم
أداء المصارف اإلسالمية إا إنها لم تتعرض إلطار متكام لمراجعة القرارات
ااستراتيجية في هذه المصارف وهذا ما ينصب عليه البحث.
ومن ثم فسوف يتناول الباحث في بقية أجزاء الفص إطارا متكامال للمراجعة
ااستراتيجية كأداة شاملة تتضمن معظم أساليب المراجعة اإلدارية خالل مراح تنفيذها
لمراجعة القرارات ااستراتيجية بالمصارف اإلسالمية.
 -1د/عء الدل يكرج تهامو" ،نموذج محاسبي كمي لتقويم أداء البنوك اإلسالمية" ،مجلة مركء صال كامل ليقتصاد
اإلسيمو ،السنة الخامسة عةرة،العدد 1432 ،43هـ  2011 -ا.
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لنمبحث للثقني

 2/2مقهي لنمرلجع لالسرتلتييي
تعد المراجعة االستراتيجية أداا هامة ل دارة ،وتساعد متخيى القرارا يو عملية
يل تويير المعلوما اليبمة يو الوقت المناس وتقدا المراجعة
صناعة القرار م
االستراتيجية نظرة شاملة للمنةأة والتو بدورها تقوا بالتقولم الةامل لوض المنةأة
يل هيا المبحث باستعراض مفهوا المراجعة
االستراتيجو( ،)1وسيقوا الباحث م
االستراتيجية ،و صائصها ،وأهدايها ،و طواتها.

1/2/2مفهوم لنمرلجع لالسرتلتييي "" Strategic Review " –" Strategic Audit
ظهر مفهوا المراجعة االستراتيجية بنام عل نل معهد المراجعي الدا ليي
 )IIA( Institute of Internal Auditorsللدياع ع مناهج دراسة أسالي القياس التو
لمك تطبيقها للتأكد م مدى االلتءاا بالخطة االستراتيجية للةركة عند التطبيق ( ،)2وتنقسم
عملية المراجعة االستراتيجية إل مجموعتي م التحليل والتدقيق وهما الدا لو والخارجو،
وتعمل المراجعة االستراتيجية عل تحدلد القدرا التو تمك م لق ميءة تنايسية للةركة
م يل يهم قدراتها المميءة للوصول إل كيفية تحدلد الخيارا االستراتيجية (.)3
وتعرررد عمليرررة المراجعرررة االسرررتراتيجية ذا أهميرررة بالغرررة إل العوامرررل والمتغيررررا
الدا ليرة والخارجيرة ليسررت ثابترة علر المرردى البعيرد ،يررالتغير سرمة رئيسرية لهرريا العوامرل ممررا
لؤثر بالتالو عل نقان القوة وال رع وكريلك الفررل والمخرانر ،ولريس التغييرر يقر ولكر
أل ا مت سيكو هيا التغيير ،وبأج الطر سيتم (.)4
ولمك تعرل المراجعة االستراتيجية عل إنها عملية يحب وتقييم منهجو للموق
االستراتيجو لمنظما األعمال والتو تتسم بالةمولية م حيث تحليل عوامل البياة الدا لية
وعوامل البياة الخارجية ،وعمليا اال تيار والتنفيي االستراتيجو ،لتقدلم التوصيا
واالقتراحا اليبمة ل دارة عند قيامها بعمليـة اتخـاذ القرارا االستراتيجية ،ولدعم
الموق االستراتيجو ،وللتأكد م أ المنظمة مابالت ت ي قيمة م يل التحقق م
1-Diana-Laura Radu & Sabina-Cristiana Necula " Discussions on qualitative assessment or risk
quantification in adopting decisions concerning risk in financial auditing" Proceedings of the
15th WSEAS international conference on Applied mathematics,2010, p91,website at:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id
2

-Mellalieu, P. J. "Investing in education for sustainability: An exploratory strategic audit of a
tertiary educational organization", Unitec Business School Working Paper Series, 2008, February,
New Zealand Centre for Innovation & Entrepreneurship, Auckland: Unitec Institute of Technology.
website at: http://www.unitec.ac.nz
3

-Heidi Lehtonen & Liisa Sipilä, Compititor Analysis and Strategic Marketing Planing A
HVAC Company - Case company: LVI-Kallio Oy, International Business and Marketing
Logistics, April 2007, pp: 1-86, available at: http://publications.theseus.fi/
 -4د /عبد الحميد عبد الفتاح الميربي ،2004،مرج سبق ذكرا ،ل .255
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كفامة وياعلي ة إدارة المنظمة يو استخداا مواردها االقتصادلة وتحقيقها ألهدايها
االستراتيجية(.)1

 2/2/2خصقئص لنمرلجع لالسرتلتييي -:

لمك بلورة صائب المراجعة االستراتيجية يو النقان التالية-:
 الشمولية -:إ المراجعة االستراتيجية هو مجموعة م التحليي التو تنظر إل
"الصورة الكبيرة "  Big Pictureوالتو تقدا نظرة شمولية ( .)2حيث تغطو عملية
المراجعة االستراتيجية جمي عمليا اإلدارة االستراتيجية والتو تت م العدلد م المهاا
وليس عل عملية واحدة أو مرحلة واحدة م مراحلها ،ولرج ذلك أل جمي عمليا
اإلدارة االستراتيجية مترابطة ومتكاملة م بع ها البعض وذلك لتحقيق األهدار الرئيسية
التو تسعو إليها المنظمة ،والمتمثلة بةكل رئيسو يو أربعة عناصر وهو الفحب البياو،
تكول االستراتيجية ،تنفيي االستراتيجية ،التقييم والرقابة (.)3
 ااستقاللية  -:لج أ لكو المراج اإلدارج مستقيب ومحالداب تماماب ،مثل مراج
الحسابا ولنبغو أ لحايا المراج اإلدارج عل استقيله بةقيه الحقيقو والظاهر.
وبالتالو لج أ لكو كل ع و م أع ام يرلق المراجعة اإلدارلة سوام إ كا
ع واب ثابتا ب أو مؤقتا ب وسوام كا محاسبا ب أوم ذوج التخصصا األ رى مستقيب أل ا يو
الظاهر والواق ( ،)4ولظهر دور المراج اإلدارج عند قيامة بأعمال المراجعة االستراتيجية
يو كونه متمتعا ب باالستقيل التاا واليج لتي له القدرة عل إبدام رأله بكل وضول ودو
تعرضه ألج ضغون م األنرار المرتبطة بعملية المراجعة ،وحت لؤثر ذلك عل بلادة
ياعلية عملية المراجعة االستراتيجية يو الواق العملو ،ول ي المعيار رقم SAS
 NO.1الصادر ع معهد المحاسبي القانوني األمرلكيي ( )5إنه لج عل المراج
الحفاظ عل استقيليته يو كاية األعمال المتعلقة بعملية المراجعة.
 الدورية وااستمرارية  -:تظهر ياعلية عملية المراجعة االستراتيجية يو قدرتها عل
معالجة االنحرايا المتعلقة باألعمال االستراتيجية أوال بأول وذلك قبل الوقوع ييها وذلك
المتداد أثر أعمال اإلدارة االستراتيجية لفترا مستقبلية بعيدة ،والحد م التكالي
اإلضايية المترتبة عل هيا القرارا االستراتيجية.

 -5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلى -:

 د /عبد الحميد عبد الفتاح الميربي ،2004،مرج سبق ذكرا ،ل ل .251 -255
 د/نبيل مرسو ليل" ،دلي المدير في التخطيط ااستراتيجي" ،دار المعرية الجامعية ،اإلسكندرلة.251 ،1225،
 Muhammad Atif Akbar, Op.cit,2010, p 55.
 Chris Frith, "There’s nothing I don’t know about running my business” said the prospect to
the consultant" 2011, AUSPresence Pty Ltd, p3, web site www.auspresence.com
 Tony Grundy, "Strategic audit: why it's vital to give your strategy a health check",2007 Gale,
Cengage Learning, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), available at :
http://www.thefreelibrary.com/Strategic+audit
 Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org.
2
- Heidi Lehtonen, et.al., Op.cit, 2007, p. 12.
3
- David Hunger & Thomas. L. Wheelen, "Essentials of Strategic Management", 2003 , folks
international p 4 , www.hrfolks.com

 -4د/عبد الوهاب نصر على ،2011 ،مرج سبق ذكرا ،ل .10
- American Institute of Certified Public Accountant (AICPA Standards) SAS NO.1, p1599.
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5

 الموضوعية  -:تتم عملية المراجعة اإلدارلة بةكل عاا بصورة منهجية ومنمطة ومحددة
لألعمال التو تغطيها عملية المراجعة وتكو مبنية أل ا عل أسس موضوعية ( مدعمة
بأدلة اإلثبا ) .وبالتالو يل تبعد المراجعة االستراتيجية ع المنهج العاا لعملية المراجعة
اإلدارلة ،وذلك لكونها أحد أشكالها ولتعاملها م أكثر اإلدارا حساسية عل مستوى
المنظمة "اإلدارة االستراتيجية ".
 الحفاا على العالقات  -:لج أ تهتم عملية المراجعة االستراتيجية والقائمي بها بالحفاظ
عل العيقا التو ترتب بها منظما األعمال ،وأ تأ ي دائما يو االعتبار ضرورة
الحفاظ عل هيا العيقا عند القياا بأعمال المراجعة االستراتيجية وتحدلد وتفسير
وتطولر تلك العيقا بي المنظمة وكل م "العاملي  ،والعميم ،والموردل ،
والمنايسي  ."...،والقياا بتقدلم التوصيا اليبمة لتطولرها والعمل عل اتساع مجالها
وكيفية تخصيب الموارد للحفاظ عل هيا العيقا ودعمها.

 3/2/2أهدلف لنمرلجع لالسرتلتييي -:
لعررد الهرردر الرئيسررو للمراجعررة االسررتراتيجية هررو إظهررار الممارسررا يررر ال رررورلة
للمؤسسة وتحولل الموارد يرر المسرتغلة واألنةرطة اال تيارلرة  electiveإلر اسرتراتيجية
 )1(Strategicوتتمثل أهدار المراجعة االستراتيجية يو التالو(-:)2
 مراجعة ايتراضا اإلدارة نحرو التغييرر يرو العدلرد مر المجراال ومنهرا الهيكرل العراا
للصناعة ،الوض التنايسو ،متطلبا عميئها الرئيسية.
 دراسررة موضرروعية للوض ر التنايسررو للةررركة م ر رريل تحدلررد أي ررل الممارسررا ،
وتقييم مكانة الةركة.
 إعررادة تقيرريم اسررتراتيجية الةررركة يررو ضرروم األدام الحررالو للةررركة وتقييمهررا للرؤلررة
المسررتقبلية ،ولتحدلررد المنتجررا  ،واألسرروا  ،والطبيعررة الجغراييررة التررو لج ر التركيررء
عليها ،والكفاما  ،وسبل التطولر وذلرك ل رما اسرتقرار الةرركة يرو المردى الطولرل
ولتحقيق ميءة تنايسية.
 تحدلد الموارد المالية واإلدارلة الواج استغيلها ل ما نجال الةركة يو المستقبل.
وم يل ما سبق لرى الباحث أ الهردر الرئيسرو للمراجعرة االسرتراتيجية لتمثرل يرو
دراسة الوض االستراتيجو للمنةأة يو ضروم تحدلرد نقران القروة وال رع (يحرب البيارة
الدا لية) وتحدلد الفرل والتهدلدا (يحب البياة الدا ليرة) للمصررر اإلسريمو لتجنر
األنةطة التو ال ت ي قيمة ،ووصوالب إل تحقيق ميءة تنايسية.
وسور لتناول الباحث يرو النقطرة التاليرة عمليرة المراجعرة االسرتراتيجية بصرفة عامرة
وذلررك تمهيررداب لبيررا مرردى إمكانيررة تطبيقهررا بالمصررارر اإلسرريمية يررو ضرروم الخص رائب
المميءة لتلك المصارر.
1

- Kip R. Krumwiede & Shannon L. Charles, "Finding The Right Mix, How to match
strategy and management practices to enhance firm performance", 2006, p 8, web site:
http://www.ifac.org/
2

- Bill Mason & Riad Dimechkie, "Auditing, is not just for accountants, the Strategic
Auditing Process", Strategic Initiatives, Strategic Commentary from The Hale Group, Ltd.
Vol. 15 No. 4 2000, p2, ( ww.halegroup.com).
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 4/2/2خطولت عملي لنمرلجع لالسرتلتييي -:
لتمثل اإلنار العاا لعملية المراجعة االستراتيجية يو التالو (-: )1
 -2تقييم نتائج أدام الةركة الحالو

Evaluate Current Performance Results

= األدام الحالو  -:وذلك لمعرية أدام الةركة يو العاا الماضو يو ضوم العائد عل االستثمار ،نصيبها
يو السو ،الربحية..،الخ.
= الوض االستراتيجو -:وذلك لمعرية وتقييم مهمة ،أهدار ،استراتيجيا  ،وسياسا الةركة ومدى
ميممتهم م وض الةركة دوليا.

 -2مراجعة حوكمة الةركة

Review Corporate governance

م يل يحب وتقييم إدارل الةركة اإلستراتيجيي
= مجلس االدارة .Board Of Directors

 -3يحب وتقييم البياة الخارجية

= اإلدارة العليا

.Top Management

Scan & assess the external environment

م يل يحب وتقييم كاية عناصر البياة الخارجية التو تؤثر عل الةركة والمتمثلة يو اآلتو:
= البياة االجتماعية " : societal Environmentللتعرر عل الفرل والتهدلدا الحالية والمستقبلية
للةركة وسوام كانت اقتصادلة ،تكنولوجية ،قانونية."...
= البياة الخاصة  " :Task Environmentلتحدلد الفرل والتهدلدا الخاصة بالةركة والتو تؤثر
عل صناعتها والمتمثلة يو العميم ،المنايسي  ،العمال ،الممولي  ،الموردل . "....،
= إلجاب العوامل الخارجية  : Summary of External Factorsلتحدلد التحدلا والعناصر الخارجية
التو تواجه الةركة يو الوقت الحالو والمستقبل.

 -4يحب وتقييم البياة الدا لية

Scan & assess the internal environment

لتحدلد نقان ال ع والقوة يو ضوم اآلتو -:
= ثقاية الةركة .Corporate Culture
= هيكل الةركة .Corporate Structure
= موارد الةركة  " Corporate Resourcesالتسولق ،التمولل ،التنمية والتطولر ،العمليا  ،الموارد
البةرلة."...،
= تلخيب العوامل الدا لية  : Summary of Internal Factorsلتحدلد ما هو نقان القوة وال ع
التو تواجه الةركة يو الوقت الحالو والمستقبل.

 -5تحليل العوامل االستراتيجية باستخداا سوا

Analyze Strategic Factors using
SWOT

= لتحدلد مجاال أو منانق المةكي .
= لمراجعة وتعدلل مهمة الةركة واألهدار حس ال رورة.
 -5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الي -:

 David Hunger & Thomas. L. Wheelen,Op.cit, 2003,pp 31-85.
 Marc Ackerman, Beth Rucker, Anecia Wells, Joseph Wilson, Randy Wittmann, "IT
Strategic Audit Plan", Journal of Technology Research, April, 2009, Volume 1,p1.
 Clement Chen, Lisa Duong, Hideo Yang, Marny Susanty, Mario Vellandi, Andrea Betro
“FedEX Corporation Strategic Audit” May 14, 2004,pp 1-24 , avilable at:
www.melodiesinmarketing.com/




د/عايدة سيد خطاب" ،مقدمة في االدارة االستراتيجية المتقدمة" ،بدون ناشر ،إصدار  ،1112ص .255
حسا بوعبالة " تقييم األدام االستراتيجو للمؤسسا االقتصادلة باستخداا أسلو المراجعة االستراتيجية -
دراسة حالة -تعاونية الحبو و الخ ر الجاية لواللة المسيلة" رسالة ماجستير ،كلية العلوا االقتصادلة وعلوا
التسيير والعلوا التجارلة ،جامعه محمد بوضيار بالمسلية الجءائرhttp://www.univ-msila.dz. .2010،
- 56 -

 -2توليد وتقييم البدائل االستراتيجية

Generate & Evaluate Strategic Alternatives

وذلك للوصول إل البدلل االستراتيجو المناس م يل التالو -:
Strategic Alternatives
= تحدلد البدائل االستراتيجية
Recommended Strategy
= تحدلد االستراتيجية المطلوبة

 -5تطبيق االستراتيجيا المختارة

implement Strategies

م يل اآلتو -:
= تحدلد نبيعة البرامج المساعدة للتنفيي ،ومدى ميممتها للتنفيي.
= التأكد م مدج ميممة الميءانيا وتطولرها لتناس تطبيق االستراتيجية.
= تحدلد اإلجراما اليبمة وتطولرها للمساعدة يو التطبيق.

 -1التقييم والرقابة

Evaluate and Control

ع نرلق التالو-:
= تحدلد مدج ميممة نظم المعلوما الحالية ومدى قدرتها عل التغيلة العكسية ،و لتحقيق الرقابة عل
األنةطة واألدام.
= تحدلد مدى دقة نظم رقابة األدام الحالية يو تقييم الخطة االستراتيجية .

وتعتبر المراجعة االستراتيجية أداة هامة ومفيدة للغالرة ألولارك األيرراد الريل ترتلخب
مهرامهم يرو تقيريم األدام الكلرو للمنظمرة ،ولعررض الةركل الترالو مردج الترراب بري القرررارا
االستراتيجية ،ومفهوا المراجعة االستراتيجية ،مما لبررب أهميرة هريا النروع مر المراجعرة يرو
تقولم األدام الكلو للمنظمة.
() - 3
ا تيرررررررررررررررررار
العوامررررررررررررررل
االستراتيجية 
= الفرل
= التهدلدا
( )5

( )1

المراجعة والرقابة

تنفيي االستراتيجية



()2

(- 5

)

( -5أ)

( -3أ)
يحرررب البيارررة
الخارجية

()2

( -1

)

يحب وتقولم
مراجعررررررررة أدام
تحليل العوامرل
مراجعرررررررررة
توليرررررررررررد
= األهدار
المررررررررررررررررردلرل
االسرررررتراتيجية
تنقي :
وتقيرررررررريم
= االستراتيجيا
 وا تيررررار  = الرسالة  يرررررررو ضررررررروم  االستراتيجيي
= المهمة
= مجلرررررررررررررررس
الموق الحالو
=األهدار
أي ررررررررل
= السياسرررررررررررا
اإلدارة
SWOT
حسررررررررررررر
البدائل
الحالية
=اإلدارة العليا
ال رورة

() - 4
ا تيرررررررررررررررررار
العوامررررررررررررررل
االستراتيجية
= قــوة
= ضع

( - 4أ )
يحرررب البيارررة
الدا لية

(شك  )5 -4عملية اتخاذ القرارات ااستراتيجية في ضوء مفهوم المراجعة ااستراتيجية
المصدر :د /ثابت عبد الرحم إدرلس ،وا رو  ،2002 ،مرج سبق ذكرا ،ل 15
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( -1أ )
تقررررررولم
نترررررررائج
 األدام
الحالو

3/2
لتعلق نطا المراجعة اإلدارلة بصفة عامة بجمي أنةطة المنظمة وما تت منه مر طر
وأهردار وسياسررا وأسررالي العمررل واإلمكانررا المتاحررة لهررا ،ويررو ضرروم مررا سرربق بيانرره عر
مفهوا ومراحل تطبيق المراجعة االستراتيجية  .ير اإلنار العراا لعمرل المراجر اإلدارج يرو
عملية مراجعة القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية لتمثل ييما للو -:
 -1تقييم الموق الحالو للمصرر اإلسيمو .م يل اآلتو-:
 تقييم األدام الحالو للمصرر اإلسريمو لينمانرا والتأكرد مر مردى تحقيقره لألهردار
المعدة مسبقا ب.
 مراجعررة الرسررالة والرؤلررة االسررتراتيجية للمصرررر وذلررك للتأكررد م ر سرريمة رسررالة
المصرررر وإنهررا ال تتعررارض مر القررواني واللرروائ والمعررالير الصررادرة عر الجهررا
والهياا الرقابية والفتاوى الصادرة ع الهياا الةرعية المنظمة لعمل المصرر.
 مراجعة أهدار المصررر .للتأكرد مر أ األهردار الموضروعة ال تتعرارض مر رؤلرة
المصرر االستراتيجية ،وللتأكد م أ أهدار المصررر قابلرة للقيراس ومردى تحقيقهرا
م عدمه.
 -2تقييم ومراجعة المدلرل االستراتيجيي بالمصرر اإلسيمو للتأكد مر مردى الترءامهم
بأهرردار وسياسررا المصرررر ،والقررواني واللرروائ والمعررالير الصررادرة ع ر الجهررا
والهياا الرقابية والفتاوى الصادرة ع الهياا الةرعية المنظمة لعمل المصرر.
 -3يحب وتقييم البياة الخارجيرة للمصررر اإلسريمو مر ريل يحرب البيارة الخارجيرة
العامررة والخاصررة بالمصرررر للتعرررر عل ر الفرررل والتهدلرردا الحالي رة والمسررتقبلية
(االقتصادلة ،القانونية ،التكنولوجية،المنايسري  ،العميم،الممرولي  ،المروردل  ،العمالرة
 )....وصوالب إل اآلتو -:
 تحدلد أهم التحدلا الخارجية التو تواجه المصرر للعمل عل مواجهتها.
 تحدلد أهم الفرل التو لج عل المصرر استغيلها يو أقر وقت ممك .
 -4يحب وتقييم البياة الدا لية للمصرر والمتمثلة يرو المروارد واإلمكانرا الترو لمتلكهرا
المصرر (مالية ،موارد بةرلة ،تكنولوجية ،).... ،للوصول إل -:
 تحدلررد أهررم نقرران القرروة والحفرراظ عليهررا ،واسررتخدامها االسررتخداا األمثررل ،والعمررل عل ر
تنميتها.
 تحدلد نقان ال ع التو لعانو منها المصرر والعمل علر تقردلم التوصريا اليبمرة
لعيجها أوال بأول يو الوقت الحالو ويو المستقبل.
 -5تقييم البدائل االستراتيجية م يل تحدلد أهم نقان القوة وال ع وتحدلد التهدلردا
والفرل وتقييم المخانر المحيطة بكل بدلل استراتيجو.
 -2مراجعة نظم تطبيق البدلل االستراتيجو المختار (القرار االستراتيجو) للتأكد مر عردا
وجود مخالفا  ،شرعية ،قانونية ،مالية ،مصريية عند التطبيق.
 -5متابعة تطبيق القرار االستراتيجو وتقردلم التوصريا واإلرشرادا أوالب برأول لتصرحي
االنحرايا م يل تقارلر مراجعة.
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يو ضوم نطا ونبيعة مراحل اتخراذ القررارا االسرتراتيجية يرو المصرارر اإلسريمية
السررابق اإلشررارة إليهررا يررو الفصررل األول ،سرريعرض الباحررث ييمررا للررو هيكررل Framework
اإلنار المقترل للمراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسريمية وعيقتره
باتخاذ هيا القرارا .
دور المراجل اإلداري في مراجعة عملية القرارات
ااستراتيجية من خالل المراجعة ااستراتيجية

مراح عملية اتخاذ
القرار ااستراتيجي

تقييم األداء الحالي

تحديد األبعاد األساسية المتعلقة
بالقرار ااستراتيجي.

تقييم ومراجعة المديرين
ااستراتيجيين بالمصرف

مراجعة األهداف

المرحلة المبدئيــة

تحديد مجال اتخاذ القرار ومدق
توافقه مل أهداف وسياسات المصرف

تقييم الموقف الحالي
للمصرف اإلسالمي

مراجعة الرسالة
والرؤية ااستراتيجية

فحص وتقييم البيئة الخارجية
تجميل البيانات والمعلومات عن
موضوع القرار ااستراتيجي.

فحص وتقييم البيئة الداخلية

مرحلة
الفحص

تحلي العوام ااستراتيجية

تحديد وتبويب البدائ
ااستراتيجية اتخاذ القرار
ااستراتيجي.

تحديد وتقييم البدائ ااستراتيجية
وتفسير المخاطر المحتملة

مرحلة التحلي
والتقرير

تحلي البدائ ااستراتيجية وتحديد
المخاطر المحيطة بها
اختيار البدي ااستراتيجي
المناسب (القرار ااستراتيجي).

كيفية تطبيق البدي
ااستراتيجي المختار

متابعه تنفيذ القرار ااستراتيجي
وتقويمه أوا بأول

التقييم والرقابة

مرحلة التطبيق

المرحلة النهائية  -المتابعة

شك ( )4-4استخدام أسلوب المراجعة ااستراتيجية لمراجعة عملية اتخاذ القرارات ااستراتيجية "ااطار المقترح"
المصدر (الباحث)
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ولتنفيذ هذا اإلطار المقترح فين األمر يتطلب تحديد النقاط الرئيسية التالية-:
-1
-2
-3
-4
-5

وض طة المراجعة ( Planالخطة).
تجمي البيانا المتعلقة بنةان المصرر اإلسيمو (أدلة اإلثبا ).
وض برنامج التنفيي (البرنامج).
تحدلد األسالي التو سور لستعي بها المراج اإلدارج يو أدام عمله.
إعداد تقرلر المراجعة .

وهيا ما سيتناوله الباحث يو النقان التالية بالتفصيل
 :1/3/2خط لنمرلجع لإلدلري للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصـقرف لإلسـالمي ( )Planيف
ضــوء معــقير لنمرلجع ـ للصــقدر عــن هيئـ لحملقســب النمرلجع ـ للمؤسســقت لنمقلي ـ

لإلسالمي (.)AAOIFI

حتررر لرررتمك المراجررر اإلدارج( )1مررر القيررراا بأعمرررال مراجعرررة القررررارا االسرررتراتيجية
بالمصارر اإلسيمية ،ييجر أ ل ر طرة لتنفيري اإلنرار المقتررل وتتمثرل األبعراد لرئيسرية
لهيا الخطة ييما للو(:)2
 -1تحدلررد الهرردر مر عمليررة المراجعررة للقرررار االسررتراتيجو بكررل دقررة ويررو ضرروم المبررادا
العامررة للمراجعررة الررواردة بالمعيررار األول "هرردر المراجعررة ومبادئهررا" ،كمررا لجر تحدلررد
نطررا عمليرررة المراجعرررة والمقصررود بهرررا نبقرررا ب لمررا ورد بالمعيرررار األول بأنهرررا إجرررراما
المراجعة التو لرى المراج أنها ضرورلة حس مقت يا الظرور لتحقيق الهدر مر
المراجعة .ولنبغو أ لحدد المراج اإلجراما المطلوبة لتنفيي أعمال المراجعة.
 -2تجميرر البيانررا والمعلومررا واإلل رراحا اليبمررة إلتمرراا عمليررا المراجعررة وذلررك
لتحقيررق التأكررد المعقررول يررو ضرروم مررا ورد بالمعيررار األول " التأكررد المعقررول هررو مفهرروا
ل ررتب بتجمي ر أدلررة اإلثبررا ال رررورلة يررو المراجعررة والتررو لررتمك بهررا المراج ر م ر
استنتاج عدا وجود لل ذج أهمية نسبية ،كما لرتب التأكد المعقرول بعمليرة المراجعرة يرو
الجملة".
 -3تحدلررد شرررون االرتبرران لعمليررة مراجعررة القرررارا االسررتراتيجية ويررو ضرروم مررا ورد
بالمعيار رقم ( )3اليج لختب برعداد طابا ارتبان متعلقة بعمليا المراجعة ،كمرا إنره
م ال رورج أ لتم االتفا عل هيا الةرون وتدولنها يو أج شكل مر أشركال العقرود.
وبالترالو يرنره مر ال ررورج أ لرتم تحدلررد طرا االرتبران لعمليرة المراجعرة للقرررارا
االستراتيجية والريج لجر أ لرنب علر تأكيرد قبرول المراجر للتعيري  ،وأهردار ونطرا
المراجعررة ،ومسرراولية المراجر تجرراا المصرررر ،وشرركل تقرلررر المراج ر  ،ومر مصررلحة
المصررر أ لرسررل المراجر طررا االرتبرران إلر إدارة المصرررر قبررل تعيينرره وذلررك
للمساعدة يو إبالة أج سوم يهم لعملية االرتبان .كما لج تحدلد أوجه التعراو والتنسريق
 - 1لميل الباحث إل الرأج اليج لؤلد أ لقوا المراج اإلدارج عند إعداد طة المراجعة بتةكيل يرلق عمل تحت إشررار
المراج الخارجو وبالتعاو م المراج الدا لو بالمصرر اإلسريمو مر االسرتعانة بألرة بررا ارجيرة عنرد ال ررورة
وذلك أل العدلد م الدراسا السابقة مالت نحرو تةركيل يرلرق المراجعرة اإلدارلرة ،وكريا لموايقرة مجتمر البحرث بةردة لهريا
الرأج عند اإلجابة عل قائمة االستبيا بالمحور الثانو .
 - 2لمءلد م التفصيل لمك الرجوع لمعالير المراجعة الصادرة ع هياة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية -1425
لونيو 2004ا .
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م اإلدارة العليا يو المةراركة يرو مناقةرة القررارا االسرتراتيجية سروام بالح رور يرو
لجا صن القرار أو بأج وسيلة أ رى.
 -4اسرتخداا اإلنررار المقترررل يرو القيرراا بعمليررة مراجعررة القررارا االسررتراتيجية بدالررة مر
المرحلة األول وحت نهالة مرحلة التطبيق .وعرض نتائج وميحظرا عمليرة المراجعرة
بكل مرحلة قبل ال ُم و يو المرحلة التالية وذلك لتقليل االنحرايا وللحد م التكالي .
 -5القيرراا بمناقةررة الميحظررا التررو ظهررر رريل عمليررة المراجعررة م ر اإلدارة العليررا أو
اإلدارة االسررتراتيجية وذلررك ليكتمررل الهرردر الرئيسررو لعمليررة المراجعررة وهررو التصررول
والتطولر إل األي ل ولتجن اتخاذ قرارا استراتيجية ير صائبة.
 -2القياا برعداد تقرلر ع عملية المراجعة للقرارا االسرتراتيجية ،حيرث لجر أ لةرتمل
تقرلررر المراج ر اإلدارج عل ر األيكررار والمجهررودا النهائيررة للمراج ر  ،ولج ر أ لقرردا
التقرلر صورة كاملة لكفامة اإلدارة يو أدام وظائفها ،مر اإلشرارة لمظراهر عردا الكفرامة،
واقترال سبل العيج المناس لها .ولمك للمراج اإلدارج إعداد تقرلرا يو ضوم البنود
الواردة بالمعيار الثانو "تقرلر المراج الخارجو" م اآل ي يرو االعتبرار ا رتير هيكرل
التقرلر نظراب ال تير نبيعة عملية المراجعة اإلدارلة ع المراجعة المالية والريج سريتم
تناولرره الحقررا ب برر ر المبحررث يررو تقرلررر المراجرر اإلدارج للقرررارا االسررتراتيجية يررو
المصرر اإلسيمو.
 -5متابعررة سررير التقررارلر أوالب بررأول للتأكررد مرر اتخاذهررا المسررار السررليم لتحقيررق المقاصررد
المنةودة منها وتقدلم التوصيا اليبمة يو الوقت المناس .
 :2/3/2جتميع للبيقنقت النمعلومقت لنمتعلق بةنةقط لنمصرف لإلسالمي (أدل لإلثبقت)

لحتاج المراج اإلدارج عند قيامة بعملية المراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية الرو
مجموعررة مرر أدلررة اإلثبررا ال رررورلة،والكايية ،والميئمررة (نبق را ب لمررا ورد بالمعيررار األول
"هررردر المراجعرررة ومبادئهرررا" الصرررادر عررر هيارررة المحاسررربة والمراجعرررة للمؤسسرررا الماليرررة
اإلسرريمية) والتررو ستسرراعدا عل ر اسررتنتاج عرردا وجررود لررل ذو أهميررة نسرربية يررو القرررارا
االستراتيجية محل المراجعة ولينمانا عل سيمتها ،وم أهم أدلة اإلثبا ما للو-:
 -1القواني والتعليما العامة الصادرة ع البنك المركءج.
 -2القواني والتعليما العامة الصادرة ع الهياا الرقابية اإلقليمية والدولية.
 -3األدلة والفتاوى الةرعية العامة والقرارا الةرعية الصادرة عر هيارا ومجرام يقره
المعامي المصريية اإلسيمية.
 -4التقارلر والنةرا الدورلرة الصرادرة عر البنرك المركرءج والهيارا الرقابيرة اإلقليميرة
والدولية ،وهياا ومجام يقه المعامي المصريية اإلسيمية.
 -5تقارلر التطورا االقتصادلة المحلية للدولة التو لق بها المصرر اإلسيمو.
 -2قانو تأسيس المصرر اإلسيمو والئحته التنفييلة.
 -5هيكل المصرر اإلسيمو اإلدارج والفنو .
 -1أهدار وسياسا المصرر االستراتيجية المعتمدة م مجلس اإلدارة.
 -2الخط االستراتيجية للمصرر المعتمدة م مجلس اإلدارة.
 -10قرارا الجمعية العامة العادلة و ير العادلة للمساهمي .
 -11برامج األدام ونظم العمل المعتمدة م مجلس اإلدارة.
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 -12القرارا الصادرة ع اجتماعا الهياة الةرعية بالمصرر.
 -13ميثا أ يقيا العاملي بالمصرر اإلسيمو.
 -14تقارلر المراق الةرعو الدورلة والسنولة وما ت منته م ميحظا وتوصيا .
 -15تقارلر مراق الحسابا الخارجو الدورلة والسنولة وما ت منته م ميحظا وتوصيا .

 -12تقارلر تقييم األدام الدورلة والسنولة بالمصرر.
 -15تقارلر مراق الحسابا السنولة للمؤسسا المالية اإلسيمية والمصارر المنايسة.
 -11التقارلر الدورلة لتقييم أدام المؤسسا المالية اإلسيمية ،والمصارر المنايسة.
 -12التقارلر االقتصادلة واإلحصائية الصادرة ع الهياا والمؤسسا الحكومية.
 -20األ بررار المتعلقررة بررالقرارا االسررتراتيجية بالمؤسسررا الماليررة اإلسرريمية والمصررارر
اإلسيمية المنايسة.
 -21محاضر اجتماعا لجا إعداد واتخاذ القرارا االستراتيجية .
 -22أى مصادر أ رى للبيانا والمعلوما تساعد يو تحقيق المراجعة اإلدارلة .
 : 3/3/2برنقمج لنمرلجع لإلدلري للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي .
لعررض الباحررث يررو جرردول ( )1-3برنررامج تنفيرري اإلنررار المقترررل للمراجعررة اإلدارلررة
للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية واليج لت م العناصر الرئيسية التاليه -:
 -1إجراما تنفيي المراجعة .
 -2أدلة اإلثبا اليبمة يو كل إجرام م اإلجراما .
 -3أسررلو المراجعررة اإلدارلررة المناسر لكررل إجرررام مر هرريا اإلجررراما  ،علر أ لعررود
الباحث لمناقةة كيفية تنفيي كل أسلو منها يو النقطة التالية بالمبحث.
مسلسس

اإلجراما التنفييلة للمراجعة اإلدارلة

أدلة اإلثبا

أسلو المراجعة
اإلدارلة

تقييم الموقف الحالي للمصرف ااسالمي.
1

2

تقييم األدام الحالو للمصرر لينمانرا علر مردج
تحقيقه لألهدار المعدة مسبقا ب.
التأكررررررد مرررررر سرررررريمة الرسررررررالة والرؤلررررررة
االسرررتراتيجية للمصررررر مررر عررردا وجرررود
تعرررارض مررر القرررواني واللررروائ والمعرررالير
والفتررراوى الصرررادرة مررر الهيارررا الةررررعية
المنظمة لعمل المصرر.

 القررررررروائم الماليرررررررة السرررررررنولة  -االنيع . معالير تقولم األدامالمعتمدة.
 تقرررارلر تقيررريم األدام المعتمررردة المالية و ير المالية. Benchmarkingم مجلس اإلدارة.
 االنيع . محاضر المناقةا دليرررررررررل رسرررررررررالة ورؤلرررررررررة  -المناقةاالمصرر.
 القرررواني واللررروائ الصرررادرةعررر الهيارررا الرقابيرررة واألدلرررة
واألحكرررراا الةرررررعية الصررررادرة
عررررر هيارررررا ومجرررررام يقررررره
المعرررررررررررررامي المصرررررررررررررريية
اإلسيمية.

المراجل اإلدارق
جدول رقم ( )5-4برنامج المراجعة اإلدارية للقرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالميةالمصدر الباحث
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مسلسسل
3

اإلجراما التنفييلة للمراجعة االدارلة

أدلة اإلثبا

أسلو المراجعة
اإلدارلة

 المناقةا .التأكررد م ر أ االهرردار الموضرروعة ال تتعررارض م ر  -محاضر المناقةا
رؤلة المصرر االستراتيجية ،وللتأكد م ا أهردار  -تقرررررارلر تقيررررريم األدام  -االنيع.
 معالير تقولم األدامالمعتمدة
المصرر قابلة للقياس ومدى تحقيقها م عدمه.
المالو و ير المالو.
 أهررررررردار وسياسرررررررا Benchmarkingالمصرر.

تقييم ومراجعة المديرين ااستراتيجيين بالمصرف.
4
5

االنمانررا عل ر وجررود الرردليل اإلدارج لمهرراا اإلدارة العليررا الرررردليل اإلدارج لمهرررراا  -اإلنيع
اإلدارة العليا
للرجوع إليه عند اتخاذ القرار االستراتيجو.
 المناقةا .االنمانا عل مردى الترءاا المردلرل االسرتراتيجيي  -محاضررررررر مناقةررررررا
بالمصرر اإلسريمو بأهردار وسياسرا المصررر ،واجتماعرررررررا مجلرررررررس  -االنيع.
والقواني واللوائ والمعرالير والفتراوج الصرادرة مر اإلدارة الدورلة.
الهياررا الةرررعية المنظمررة لعمررل المصرررر ،ومرردج  -القرررررررواني واللررررررروائ
اقتنرراعهم بأهميررة المراجعررة اإلدارلررة والموايقررة عل ر الصرررادرة عررر الهيارررا
الرقابيرررررررررررة واألدلرررررررررررة
مةاركة المراج اإلدارج عند صن القرارا .
واألحكرررررررراا الةرررررررررعية
الصررررادرة عرررر هياررررا
ومجام يقره المعرامي
المصريية اإلسيمية.

فحص وتقييم البيئة الخارجية بالمصرف.
2

5

االنمانا علر أ المردلرل االسرتراتيجيي قرادرو  -تقرررررارلر تقيررررريم األدام  -المناقةا .
 مصرررررررفوية تقرررررررولمعلرر مواجهررة التحرردلا (التهدلرردا ) التررو تواجهرره المعتمدة.
المصرررررر اإلسرررريمو يررررو الوقررررت الحررررالو ويررررو  -التقارلر الصرادرة عر عوامررررررررررررل البياررررررررررررة
الخارجية.
الهيارررررررررا والجهرررررررررا
المستقبل.
 SWOTالحكومية
Analysis
 تقررررررارلر التطرررررروراالتأكررد م ر ا المرردلرل اإلسررتراتيجيي قررادرل عل ر االقتصادلة المحلية
اسررتغيل الفرررل المتاحررة أمرراا المصرررر اإلسرريمو  -القواني الصرادرة عر
البنرررررررررررك المركرررررررررررءج
يو الوقت الحالو ويو المستقبل.
والهياا الرقابية.
 القررررررررررروائم الماليرررررررررررةالمنةرررررورة للمؤسسرررررا
الماليرررررررة والمصرررررررارر
اإلسيمية المنايسة.
 تقارلر تقييم األدام. األ بررررررررار المتعلقررررررررةبالقرارا االسرتراتيجية
......

المراجل اإلدارق
تابل جدول رقم ( )5-4برنامج المراجعة اادارية للقرارات ااستراتيجية في المصارف ااسالمية
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مسلسسل

اإلجراما التنفييلة للمراجعة االدارلة

أدلة اإلثبا

أسلو المراجعة
اإلدارلة

فحص وتقييم البيئة الداخلية بالمصرف.
1

2

االنمانا عل أ المدلرل اإلستراتيجيي قادرو علر  -تقرررررررارلر تقيررررررريم األدام  -المناقةا .
 مصررررررفوية تقررررررولممعالجرررة نقررران ال رررع الترررو لعرررانو منهرررا المصررررر المعتمدة.
 الهيكرررررررررل التنظيمرررررررررو عوامررررررررررل البياررررررررررةاإلسيمو أوالب بأول.
الدا لية.
للمصرر.
 القرروائم الماليررة السررنولة SWOT -Analysis
المعتمدة.
 المراكررء الماليررة الربررسنولة للمصرر.
 السياسا الوظيفية.التأكد م ا المدلرل اإلستراتيجيي قادرو عل تنميرة
 أدلة التعلىما الدا لية.وتطولر نقان القوة التو لتسم بها المصرر اإلسيمو.
 تقارلر تقييم األدام. القوائم المالية المنةورةللمؤسسررررررررررا الماليررررررررررة
والمصررررارر اإلسرررريمية
المنايسة.
 األ برررررررررار المتعلقررررررررررةبالقرارا االستراتيجية.

تحلي العوام ااستراتيجية .
10

11

االنمانررا علرر أ رسررالة وأهرردار المصرررر الحاليررة محاضررررررر اجتماعررررررا اتخرررررراذ  -المناقةا .

ميئمة يو ضوم العوامرل االسرتراتيجية الخارجيرة الترو القرارا االستراتيجية .
 دليررررل رسررررالة ورؤلررررةتمثل يرل وتهدلدا لعيج المةكي نوللة األجل.
المصرر.
 تقارلر تقييم األدام المعتمدة. الخطرررر المسررررتقبلية المعتمرررردةاالنمانرررا مررر أ رسرررالة وأهررردار المصررررر الحاليرررة
م مجلس اإلدارة يرو المسرتوى
ميئمررة يررو ضرروم العوامررل االسررتراتيجية الدا ليررة التررو
قصير ونولل األجل.
تمثرل نقران قروة ونقران ضرع لعريج المةركي قصريرة
األجل.

تحديد وتقييم البدائ ااستراتيجية وتفسير المخاطر المحتملة والتقرير عنها.
12

13

14
15

االنمانررا علررر ا اإلدارة االسررتراتيجية تقررروا بتحدلرررد محاضررر ومرريكرا اجتماعرررا
وتقييم أهم البردائل االسرتراتيجية وتحدلرد أهرم نقران القروة اتخاذ القرارا االستراتيجية .
وال ررع وتحدلررد التهدلرردا والفرررل وتقيرريم المخررانر
المحيطة بكل بدلل استراتيجو.
التوصيا .
تقدلم التوصيا واإلرشادا إل اإلدارة العليا بةأ
تطولر عملية اتخاذ القرارا االستراتيجية إل األي ل
ي ضوم نتائج عملية المراجعة والمتغيرا الحدلثة .
إعداد تقارلر المراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية التقارلر.
وتقدلمها إل م لعنيه األمر .
التقارلر.
متابعة سير تقارلر المراجعة اإلدارلة للقرارا
االستراتيجية للتأكد م اتخاذها المسار السليم لتحقيق
مقاصدها .

 المناقةاSWOT Analysis-

التوصيل.

التوصيل.
المتابعة.

المراجل اإلداري

تاب جدول رقم ( )1-2برنامج المراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية
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.

وقبررررل تنرررراول األسررررالي المقترحررررة لتنفررررو برنررررامج المراجعررررة اإلدارلررررة للقرررررارا
االستراتيجية ،لود الباحث التأكيرد علر أهميرة مرحلرة الفحرب والترو سريتم مر يلهرا تحليرل
البياة الدا لية والخارجيرة للمصررر اإلسريمو ،حيرث لجر علر متخري القررار يحرب جمير
جوان ر البياررة الدا ليررة والخارجيررة لتحدلررد نقرران القرروة وال ررع والف ررل والتهدلرردا التررو
تواجه المصرر يو ضوم رسرالة وأهردار المصرارر اإلسريمية .ولريا لعررض الباحرث ييمرا
للو تصوراب لمرحلة يحب وتقييم البياة الدا لية والخارجيرة للمصررر اإلسريمو يرو الةركل
رقم ( )3-2كما لعرض الهدر المراد تحقيقه م تلك المرحلة بالةكل (.)4-2
مرحلة الفحص
فحص وتقييم البيئة
الخارجية للمصرف
مراجعة البيئة
الخارجية العامة

فحص وتقييم البيئة
الداخلية للمصرف
مراجعة إمكانات
المصرف

مراجعة البيئة
الخارجية الخاصة

تحلي العوام
ااستراتيجية
تحديد أهم نقاط القوة
والضعف

مراجعة الهيك
التنظيمي للمصرف

العوام ااقتصادية

الوضل التنافسي
للمصرف

مراجعة الموارد المالية

تحديد أهم الفرم
والتهديدات

العوام ااجتماعية

العمالء

مراجعة العمليات
المصرفية

مراجعة رسالة ورؤية
وأهداف المصرف

العوام الطبيعية

الموردين

مراجعة الموارد
البشرية

العوام التكنولوجية

الحكومة

مراجعة الموارد
التسويقية

العوام الثقافية

مراجعة أنظمة
المعلومات

العوام القانونية
والسياسة

مراجعة موارد البحوث
والعمليات

شك ( 4-4مكونات مرحلة الفحص) المصدر الباحث
فحص وتقييم البيئة
الداخلية للمصرف

فحص وتقييم البيئة
الخارجة للمصرف

عــوامـــ استــراتيـجـيـة
SWOT Analysis
فرم
تهديدات

نقاط قوة
نقاط ضعف

للوصول إلى

للوصول إلى

مراجعة الرسالة واألهداف في
ضوء العوام ااستراتيجية
مالئمة مل العوام ااستراتيجية
وا تحتاج للتييير

المصدر  :الباحث

تحتاج للتيير لعدم مالءمتها مل
العوام ااستراتيجية

شك (  )3-4الهدف من مرحلة الفحص المصدر الباحث
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 : 4/3/2لألسقليب لنمقرتح للمرلجع لإلدلري للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف
لإلسالمي .
ويرررو ضررروم اإلنرررار المقتررررل للمراجعرررة اإلدارلرررة للقررررارا االسرررتراتيجية السرررابق
عرضه ،لتبي أ المراج اإلدارج سور لستعي بعدة أسالي لتنفيي هريا اإلنرار ،ولعررض
الباحث ييما للو هيا األسالي وكيفية تطبيقها أثنام تنفيي برنامج المراجعة.

أوا  -المعايير المالية وغير المالية لتقويم أداء المصارف اإلسالمية.

نظراب لما تتص به المصارر اإلسيمية م سما اصة ،يو ضوم المستجدا يرو
بياة األعمال الحدلثة ،يكما سبق اإلشرارة لرم تعرد معرالير تقرولم األدام الماليرة كاييرة لتقرولم أدام
هرريا المصررارر وإنمررا هنرراك حاجررة لمعررالير يررر ماليررة أ رررى جنب را ب إل ر جن ر م ر المعررالير
الماليررة ،وسررور لعرررض الباحررث يررو الجرردول التررالو أهررم األهرردار التررو لسررع المصرررر
اإلسيمو لتحقيقها وأهم المعالير المقترحة لقياس مدى تحقيق هيا األهدار.
► أ ◄ المعايير المالية لتقويم أداء المصرف اإلسالمي-:
لمك للباحث تقسيم هيا المعالير م حيث األهدار بالجدول ( )2-2كاآلتو-:
المعالير
األهدار
 معدل نمو الودائ = الودائ آ ر الفترة – الودائ أول الفترة × 100جي
الودائ أول الفترة
المد را
 معدل جي عميم جدد= عدد الحسابا آ ر الفترة – عدد الحسابا أول الفترة ×100(مصادر
عدد الحسابا أول الفترة
األموال)
 نسبة الودائ بمختل أنواعها عل حدة إل إجمالو الودائ . نسبة صكوك الودائ إل إجمالو الودائ . نسبة إجمالو الودائ إل إجمالو مصادر األموال. نسبة إجمالو الودائ إل حقو الملكية . نسبة إجمالو الودائ إل إجمالو التوظي . نسبة نصي الودائ م العوائد إل إجمالو العوائد.تقييم أدام  -نسبة التوظي إل إجمالو المبالغ المتاحة ليستثمار .
 نسبة عدا التوظي إل إجمالو المبالغ المتاحة ليستثمار .نةان
االستثمارا  -نسبة عائد االستثمار م كل صيغة م صيغ االستثمار إل إجمالو عوائد االستثمار.
 نسبة العائد الموبع عل المودعي م كل ياة .وعوائدها
(استخداما
األموال)
 معدل توظي الموارد = (التمولل واالستثمار ÷ الموارد المتاحة ) ×100التوظي
 معدل توظي الودائ = ( التمولل واالستثمار ÷ إجمالو الودائ ) ×100األمثل
للموارد
المتاحة
 معدل العائد عل الموارد (األصول) = ( صاي الد ل ÷ إجمال الموارد ) ×100تحقيق
 معدل العائد عل حقو الملكية = ( صاي الد ل ÷ حقو الملكية )×100األربال
( الربحيــة)  -معدل حصة أصحا حسابا االستثمار م صاي الد ل= (الحصة ÷ صاي
الد ل)×100
 معدل العائد عل المودعي = العائد الموبع عل المودعيــ ×100متوس إجمالو أموال المودعي
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 معدل العائد الموبع عل المساهمي قبل حسا بكاة المال= صايو الد ل قبل صم الءكاة× 100رأس مال المساهمي
معدل العائد الموبع عل المساهمي بعد صم بكاة المال=صايو الد ل بعد صم الءكاة× 100رأس مال المساهمي

إدارة
السيولة

 نسبة صاي الرب القابل للتوبل عل المساهمي إل حقو الملكية . نسبة الموبع عل العاملي إل صاي الرب القابل للتوبل عل المساهمي . نسبة الموبع عل هياة الرقابة الةرعية إل صاي الرب القابل للتوبل . نسبة األربال ير الموبعة إل صاي الرب القابل للتوبل عل المساهمي .نسبة السيولة النقدلة = نسبة األصول النقدلة ÷ االلتءاما قصيرة األجل.
نسبة النقدلة = النقدلة ÷ الودائ .
نسبة االحتيانو القانون = نسبة المبالغ المودعة لدى البنك المركءى ÷ إجمال الودائ .
نسبة النقدلة إل األصول = النقدلة ÷ متوس إجمالو األصول.

كفرررررررامة أدام  -معدل نمو الحسابا المفتوحة =عدد الحسابا آ ر الفترة – عدد الحسابا أول الفترة ×100
عدد الحسابا أول الفترة
الخرررررررررردما

المصررررريية،
ومسرررراهمتها
يو الربحية

الكفرررررررررررررررامة
العامررررررررررررررررة
إلدارة
المصرر

 معدل إلرادا الخدما المصريية = اإللرادا م الخدما المصريية ×100صاي الد ل
معدل الكفامة يو إدارة الخدما المصريية = إلرادا الخدما المصريية ×100
مصرويا الخدما المصريية
معدل النمو يو عدد = عدد الخدما آ ر المدة – عدد الخدما أول المدة ×100
عدد الخدما أول المدة
الخدما المصريية
 نسبة تكالي ومصرويا الخدما المصريية لكل دمة إل إلراداتها . نسبة تكالي ومصرويا الخدما المصريية إل إجمالو تكالي ومصرويا المصررككل .
 نسبة إلرادا الخدما المصريية إل إجمالو إلرادا المصرر ككل . معدل إدارة األصول الثابتة = (األصول الثابتة ÷ حقو الملكية ) × 100 معدل كفامة المصرويا = (المصرويا ÷ إجمالو اإللرادا )×100 معدل المصرويا إل إجمالو الموارد = (المصرويا ÷ إجمالو الموارد) ×100 -اإلنتاجية العامة = ( صاي الد ل÷ مجموع الميءانية ) ×100

جدول ( )4-4المعايير المالية لتقويم أداء المصرف اإلسالمي
المصدر  :لمك الرجوع عل سبيل المثرال إلر د/عثز الثدين فكثري تهثامي ،2011،مرجر سربق ذكررا ،د /حسثين حسثين
شثثحاتة ، ،2002 ،مرج ر سرربق ذكرررا ،د /محمثثد عبثثد الحلثثيم عمثثر ،2005،مرج ر سرربق ذكرررا ،د /محمثثد محمثثد البلتثثاجي،
 ،2005مرج سبق ذكرا ،و يرا م المراج اال رى.

► ب ◄ المعايير غير المالية لتقويم أداء المصرف اإلسالمي-:
لمك للباحث تقسيم هيا المعالير بالجدول ( )3-2كاآلتو-:
األهدار
تقييم التءاا
المصرر
بأحكاا
الةرلعة
اإلسيمية

المعالير
 وجود هياة شرعية بالبنك. عدد اجتماعا الهياة الةرعية (ال تقل ع مرة شهرلا ب إل جان االجتماعا الغيردورلة).
 مدى االلتءاا بقرارا الهياة الةرعية (أج أ تكو ملءمة وليست استةارلة). وجود إدارة مستقلة للرقابة الةرعية. مدى التءاا المصرر بالمعالير الةرعية للمصارر اإلسيمية. أوجة التصرر يو الكس المخال للةرلعة اإلسيمية (إ وجد).- 62 -

 معدل نمو العميم لكل صيغة استثمارلة = عدد العميم الجـــدداو لكل نوع م أنواع الودائ كل عل حدة إجمالو عدد العميم

تقييم قدرة
المصرر
عل رضام  -العيقا التبادلية م العميم = عدد شكاوج العميم ÷ إجمالو عدد العميم
عميؤا
= عدد المةكي المحلوله ÷ إجمالو عدد مةكي العميم .
 معدل نمو الةكاوج المقدمة م العميم= عدد الةكاوج المقدمة العاا الحالو÷ العاا الماضو. معدل االحتفاظ بالعميم = عدد العميم المنسحبي ÷ إجمالو عدد العميم. حجرررم عمررريم البنرررك بالسرررو = عررردد العمررريم بالمصررررر ÷ إجمرررالو عررردد العمررريم بالسررروالمصريو.
 معدل نمو مصارر الءكاة = عدد المستفيدل م الءكاة العاا الحالوتقييم أدام
عدد المستفيدل م الءكاة العاا السابق
المصرر
 معدل نمو القرض الحس = عدد المستفيدل م القرض الحس العاا الحالواإلسيمو
عدد المستفيدل م القرض الحس العاا السابق
يو دمة
 المساهمة يو معالجة البطالة = عدد يرل العمل م االستثماراالمجتم
مبلغ االستثمارا
والبياة
 معدل نمو المبالغ المنفقة عل الخدما االجتماعية = المبالغ المنفقة عل الخدمااالجتماعية العاا الحالو ÷ المبالغ المنفقة عل الخدما االجتماعية العاا السابق.
 نسبة المبالغ المنفقة عل الخدما االجتماعية إل إجمالو المصرويا العامة للمصرر . نسبة المبالغ المنفقة عل الخدما االجتماعية إل إجمالو حصيلة بكاة المال . نسبة المبالغ المنفقة عل الخدما االجتماعية إل صاي رب المساهمي .تقيررريم جرررودة  -معدال األ طام يو العمليا المصريية = عدد األ طام ÷ عدد العمليا .
المصررررررررر  -معدل نمو األ طام يو العمليا المصريية =عدد األ طام العاا الحالو ÷ عددها بالعاا
يررررررررررررو أدام السابق.
العمليرررررررررا  -معدل انتظار العميم ألدام الخدمة = وقت االنتظار الفعل ألدام الخدمة ÷ الوقت القياسو
والتةررررررررغيل  -انتاجية الموظ = عدد العميم ÷ عدد الموظفي .
 استخداا التقنية الحدلثة وتكنولوجيا المعلوما = عدد دما اإلنترنت العاا الحالوالدا لو
عدد دما اإلنترنت العاا السابق
 معدل استغيل الطاقة اإلنتاجية المتاحة = ساعا التةغيل الفعل ÷ ساعا التةغيل الكلية. معدل تقدلم الخدما المصريية الجدلدة = الخدما المصريية الجدلدة يل العااتقييم قدرة
إجمالو الخدما المصريية بالمصرر
المصرر
عل التعلم  -معدل تقدلم منتجا استثمارلة جدلدة= عدد صيــــغ االستثمار الجدلــــدة
إجمالو صيغ االستثمار بالمصرر
واالبتكار
 معدل تقدلم منتجا أوعية اد ارلة جدلدة = عدد منتجا األوعية االد ارلـــة الجدلدةإجمالو منتجا األوعية االد ارلة بالمصرر
 معدل االهتماا بمقترحا العاملي بالمصرر=المقترحا المقدمة التو لتم دراستهاوتطبيقها
إجمالو المقترحا المقدمة م العاملي بالمصرر

جدول ( )4-4المعايير غير المالية لتقويم أداء المصرف اإلسالمي
المصدر  :لمك الرجوع عل سبيل المثرال إلر د/عثز الثدين فكثري تهثامي ،2011،مرجر سربق ذكررا ،د /حسثين حسثين
شثثحاتة ، ،2002 ،مرج ر سرربق ذكرررا ،د /محمثثد عبثثد الحلثثيم عمثثر ،2005،مرج ر سرربق ذكرررا ،د /محمثثد محمثثد البلتثثاجي،
 ،2005مرج سبق ذكرا ،و يرا م المراج اال رى.
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ثانيا -:أسلوب القيا

المرجعي Benchmarking

نةأ مفهوا القياس المرجعو  Benchmarkingيرو عرالم األعمرال بري المنةر الترو
ترلد أ تــعرر وضعها الحالـرـو بالمقارنرة مر منايسريها ،ولمعريرـة وتحدلرد المجرـاال الترو
لج ر أ تقرروا المنةررأة بتطررولر األدام بهررا( .)1ولرجرر ظهررور  Benchmarkingبالمنةرر
الرائدة كأداة لتويير المعلوما التو تحتاجها للقياا بعمليا التحسي المستمر حيرث لردعم هريا
األسرلو المنةرأة براألدوا اليبمررة التخراذ القرررارا االسرتراتيجية ،بمررا لسراعد علر تحقيررق
أهدايها ول عها يو موق متميء بي المنايسي (.)2
ولمك تعرل أسلو القياس المرجعو  Benchmarkingعل إنه معيار لألدام لقيراس
جودة سياسا المنةأة ،ومنتجاتها ،وبرامجها ،واستراتيجياتها ...،وما إل ذلك ،ومقارنتها مر
المقرراليس القياسررية  Standard Measurementأو المقرراليس المماثلررة م ر نظرائهررا م ر
المنة ر التررو تعمررل يررو نفررس المجررال .ولسررع أسررلو القيرراس المرجعررو إل ر إدارة األدام
االستراتيجو للمنةأة ع نرلق المقارنرة الخارجيرة بري المؤشررا الماليرة و يرر الماليرة مر
مؤشرا األدام الخاصة بالمنةأة المتميءة عالميا ب يرو مجرال الصرناعة باإلضراية إلر المقارنرة
الدا لية م مؤشرا األدام الخاصة باألقساا المتميءة دا ل نفس المنةأة وذلك بهدر (-:)3
 التعرر عل أوجه اإلسرار أو القصور ومحاولة التغل عليها. تحدلد ما هو وأل تكو التحسينا المطلوبة. إجرام التحسينا المستمرة وتحسي كفامة أدام المنةأة بهدر جعلها متميءة عالميا ب. تحليل كيفية تحقيق المنظما األ رى لمستولا عالية م األدام. قياا منظمة األعمال بتأدلة األعمال الخاصة بأنةطتها بمستوى ال لقل ع المستوىاليج لقوا به الغير لنفس هيا األعمال إ لم لك بدرجة أعل منه.
تتعدد أنواع المقاليس المرجعية ،يهناك مقاليس مرجعيرة دا ليرة ألي رل األقسراا بالمنةراة،
ومقاليس مرجعية ارجية تتعلرق برأدام أي رل المنايسري  ،ومقراليس مرجعيرة وظيفيرة ألي رل
أدام المنةا المتميءة يو الصرناعة أو الخدمرة الترو تعمرل بهرا المنةراة و يرهرا مر المقراليس
المرجعية األ رى (.)4
1

- Cheryl Henderson-Smart, Tracey Winning, Tania Gerzina, Shalinie King, Sarah Hyde,
(2006) "Benchmarking learning and teaching: developing a method", Quality Assurance
in Education, Vol. 14 Iss: 2, p145.
2
- Jack A. Fuller, Robert Bessette, Mark Freier, "Performance Benchmarking: A
Literature Review And Analysis For Atmospheric Fluidized Bed Combustion Plants",
International Business & Economics Research Journal ,2002, volume 1, Number 91, pp 91-92
 – 4لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلى -:
 جمال رشدي عبد العزيز ،مرج سبق ذكرا ،2004 ،ل .155 د /عبد الرحم محمد عليا  ،التكاليف المعيارية ،كلية التجارة ،جامعة عي شمس ،2003 ،ل ل .32-31 د /سيد عبد الفتاح ،مرج سبق ذكرا ،2010 ،ل ل .223 -222- Terry R. Collins, Manuel D. Rossetti, Heather L. Nachtmann, James R. Oldham, "The use
of multi-attribute utility theory to determine the overall best-in-class performer in a
benchmarking study", Benchmarking: An International Journal, 2006, Vol. 13 Iss: 4, pp.432
- http://www.businessdictionary.com.
 -4لمءلد م التفصيل لمك الرجوع الو د /سيد عبد الفتاح ،مرج سبق ذكرا ،2010 ،ل ل .225-223
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تطبيق القيا المرجعي
لتم تطبيق أسلو القياس المرجعو يو المصرارر اإلسريمية يرو إنرار مجموعرة متكاملرة
م ر الخطرروا تتب ر دورة تسررمو  PDCAوهررو ا تصررار لمراحررل أربعررة أساسررية لمررر بهررا
التطبيق العملو للقيــاس المرجعـو وهـو ( -:)1( ) Plan, Do, Check, Act
 المرحلررة األول ر (الخطررة  : )Planلسررع المراج ر اإلدارج م ر يلهررا إل ر التركي رء
عل القرارا األولية كا تيار الوظائ والعمليرا بالمصررر اإلسريمو الترو سرور
لتم القياس المرجعرو لهرا ،مر دراسرة نروع المقراليس المرجعيرة الترو سريتم العمرل بهرا،
ولكررو تكررو عمليررة القيرراس المرجعررو ناجحررة لج ر أ لةررمل نطررا عمررل المراج ر
اإلدارج األهرردار والغالررا  ،المرروارد واإلمكانيررا المتاحررة ،عوامررل النجررال الحرجررة،
القررواني والفترراوى الصررادرة عر الهياررة الةرررعية بالمصرررر ،والمسرراوليا  ،مقرراليس
األدام ،األحداث الهامة للمصرر اإلسيمو.
 المرحلرررة الثانيرررة (العمرررل  :)Doوييهرررا لبررردأ المراجررر اإلدارج ،والفرلرررق المعررراو لررره
بدراسة ذاتية لتمييء العمليا المختارة باستخداا ممارسا األعمال الموثقة ،باإلضاية
إلر البيانررا المجمعررة مر جانر المصرررر اإلسرريمو عر شررركام القيرراس المرجعيررة
(المصارر اإلسيمية المنايسة).
 المرحلررة الثالثررة ( الفحررب  : ) Checkوبعررد إتمرراا عمليررة تجمير البيانررا الخاصررة
بالقياس المرجعو لقوا المراج اإلدارج بعملية مقارنة النتائج م يل تحليل الفجوة
 Gap Analysisلمراقبررة مررا إذا كانررت الفجرروا الموجررودة برري عمليررة القيرراس
المرجعو للمصرر اإلسيمو وبي شركام القياس المرجعو إلجابية أا سلبية.
 المرحلررة الرابعررة (التنفيرري  : ) Actوييهررا لقرروا المراجر اإلدارج بتحدلررد مررا إذا كررا
سرريتم سررد أو معالجررة الفجرروا السررلبية أو االسررتفادة م ر الفجرروا اإللجابيررة بتحسرري
وتطولر األدام بالمصرر اإلسيمو.
ولمك أ لسراعد أسرلو القيراس المرجعرو يرو تقرولم األدام االسرتراتيجو للمصررر
اإلسيمو م يل (-:)2
 المسرراعدة عل ر تقيرريم وإدارة األدام االسررتراتيجو بالمصرررر م ر رريل مجموعررة م رمقاليس األدام المرجعية المالية و ير المالية الدا لية والخارجيرة واالعتمراد عليهرا يرو
التحسي المستمر لألدام ممرا لروير قفرءا ذا مغرءى لرألدام ال لمكر الوصرول إليهرا
بطرلقة أ رى.
إلى -:

 -5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع
"- Mark P. Young, "Developing A benchmarking program for organizational success
2002, An applied research project submitted to the National Fire Academy As apart of the
Excutive fire officer program. Web site at : http://www.usfa.fema.gov
- Cheryl Henderson-Smart,2006 op.cit
- Khurrum S. Bhutta, Faizul Huq, (1999) "Benchmarking – best practices: an integrated
approach", Benchmarking: An International Journal, Vol. 6 Iss: 3, pp.257 .
عن د -سيد عبد الفتاح ،1121 ،مرجع سبق ذكره ،صـ . 115
-4لمزيد من التفصي يمكن الرجوع إلي -:
 د /بهام محمد حسي منصور " ،المداخ المقترحة لتقييم األداء المالي والتشييلي و ااستراتيجي في منشات األعمالالحديثة" مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرلة ،مجلد  ،32العدد  ،1مارس،2002 ،
ل .220
 -د /سيد عبد الفتاح ،مرج سبق ذكرا ،2010 ،ل . 231
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 المساعدة عل تقيريم منرانق القروة وال رع يرو األدام ،وتحدلرد يجروة األدام ،وتحدلردمجرراال األدام يررر المرضررية بالمصرررر ،والعمررل عل ر معالجتهررا وتطولرهررا نحررو
األي ل.
 االعتماد عل معالير تقولم األدام المالية و ير المالية والتو سيتم الحصرول عليهرا مريل القياا بعمليا تحليل الموق الحالو للمصرر اإلسيمو.
ويررو ضرروم مررا سرربق لرررج الباحررث أنره لمك ر اسررتخداا معررالير تق رولم األدام المررالو و يررر
المالو للحصول عل المعلوما التو لحتاجها متخيو القرارا االستراتيجية يرو المصرارر
اإلسرريمية مثررل القرردرة علر اسررتثمار الودائر يررو المجرراال المختلفررة ،ومعرردال نمررو الودائر
واالسررتثمار والتوظي ر  ،ومرردى تنرروع محفظررة االسررتثمار والتوظي ر  ،ومعريررة حجررم مررواردا
المختلفة ومدى القدرة عل استخدامها ،و يرها م المعلومرا للوقرور علر الوضر الحرالو
للمصرررر ،وإجرررام المقارنررا المختلفررة باسررتخداا أسررلو القيرراس المرجعررو م ر المصررارر
اإلسيمية والبنوك التقليدلة ذا الفروع اإلسيمية المنايسرة لمعريرة موقر المصررر الحرالو
يو القطراع المصرريو ،واالعتمراد عليهرا يرو التحسري المسرتمر لرألدام ،وتحدلرد منرانق القروة
وال ررع يررو األدام وتحدلررد يجرروة األدام بالمقارنررة مر نظرائهررا بالقطرراع المصررريو والعمررل
عل تطولرها لألي ل.

ثالثا  :تحلي سوات SWOT Analysis
لستعي مخططرو االسرتراتيجية اليروا بعردد مر األدوا والمصرفويا الترو تسرهم يرو
التوصل إل نبيعة العيقة بري العوامرل والمتغيررا البيايرة المرؤثرة ،مثرل مصرفوية جماعرة
بوسرط االستةرارلة ،ومصرفوية جينيررال اليكترلرك ،وحردلثبا ظهرر مصرفوية SWOT
(  ) Strenth, weakness, Opportunities, threatsوالتو تسهم يرو إجررام التحلريي
الخاصة بعوامل البياة الخارجية ،وتلك المتعلقة بالبياة الدا لية ،وذلرك بغيرة الوصرول إلر مرا
لوجرد بالبيارة الخارجيرة مر يررل أو تهدلردا  ،ومرا لوجرد بالبيارة الدا ليرة مر نقران قروة أو
ضررع  .وسرريقوا الباحررث بفحررب البياررة الخارجيررة والدا ليررة ،وتحليررل العوامررل االسررتراتيجية
باستخداا أشهر األسالي وهو تحليل سوا ( )SWOTوالريج لمكر تعرلفره علر إنره عمليرة
تخطيطية لقوا بها المدلرو لتحدلد نقان القوة وال رع الدا ليرة بالمنظمرة والبيارة الخارجيرة
المتمثلررة يررو الفرررل المتاحررة والتهدلرردا  ،ولسرراعد تحليررل  SWOTالمرردلرل يررو مختل ر
المراحل اإلدارلة سوام االستراتيجية ،األعمال ،الوظيفية أو التةرغيلية لتحقيرق مهمرة وأهردار
المنظمررة ،ولعررد الهرردر الرئيسررو لتحليررل  SWOTهررو إل ررال االسررتراتيجيا التررو تص ر
1
وتتناس ر وتتوايررق م ر مرروارد وقرردرا المنظمررة لمواجه رة متطلبررا البياررة المحيطررة بهررا ( )،
ولمكررر إل رررال تحليرررل  SWOTالفررررل والمخرررانر /القررروة وال رررع لموقررر المصررررر
اإلسيمو بالةكل (-:)5 -2

 -5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الي -:
 د /عبد الحميد عبد الفتاح الميربي ،2004،مرج سبق ذكرا ،ل ل .253 – 235- Gareth R.Jones et.al. ,2008, Op.cit, p308.
- Neil Riston , op.cit , 2008 , p44.
- www.businessdictionary.com
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مر وبة
ير مر وبة

التهدلدا ( المخانر)
Threats

نقان ال ع
weakness

درجة الر بة للبنك اإلسيمو

درجة الرقابة والتحكم م قبل البنك اإلسيمو
لرقابة البنك اإلسيمو
تخ
لرقابة البنك اإلسيمو
ال تخ
نقان القوة
مجاال يرل
Strength
Opportunities

شك ( )1-4تحلي  SWOTالفرم والمخاطر  /القوة والضعف لموقف البن اإلسالمي
المصدر  :د /عبد الحميد عبد الفتال المغربو ،2004،مرج سبق ذكرا ،ل ل 253

م الةكل السابق إ تحليل نقان القوة وال ع ومجاال الفررل ومجراال
ولت
المخانر الترو لةرير إليهرا الربعض بتحليرل  SWOTلعرد طروة هامرة إلنهرا المحردد األساسرو
ألج اسررتراتيجية لمك ر للبنرروك اإلسرريمية اتباعهررا ،حيررث لةررمل هرريا التحليررل البحررث المررنظم
والمرتررر للبيانرررا ودراسرررة اتجاهرررا التعامرررل المصرررريو ومراجعرررة المعلومرررا الدا ليرررة
والخارجية.
وتسررع مصررفوية  SWOTإل ر تقرردلم القرررار االسررتراتيجو يررو ضرروم أربعررة أبعرراد
للتوجها االستراتيجية ،والتو تعتمد عل نتائج التحليل البياو الدا لو والخرارجو الموضرحة
بالةكل( )2-2التالو(-:)1
العوام الداخلية
العوام الخارجية

الفرم الخارجية()O

التهديدات الخارجية ( ) T

نقاط القوة الداخلية ( ) s

نقاط الضعف الداخلية ( ) w

استراتيجية ()S-O
MAXI - MAXI
ااعتماد على نقاط القوة الداخلية لتعظيم
الفرم الخارجية

استراتيجية ()W-O
MINI - MAXI
ااعتماد على التطوير والتنمية لتيطية نقاط
الضعف حتى يمكن ااستفادة منها لتعظيم
الفرم الخارجية
استراتيجية ()W-T
MINI - MINI
تنمية وتطوير نقاط القوة حتى يكون لها
القدرة على مواجهة وتحجيم التهديدات
الخارجية

استراتيجية ()S-T
MAXI - MINI
ااعتماد على نقاط القوة لتكون على
مستوق التهديدات وتقليلها وتخفيف
أثارها

شك ( )6-4القرار ااستراتيجي في ضوء األبعاد ااستراتيجية لمصفوفة SWOT
المصدر  :د /عبد الحميد عبد الفتال المغربو ،2004،مرج سبق ذكرا ،ل ل 235

 - 1لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الي -:
 د /اشرف عبد الرحمن الشيمى ،مرج سبق ذكرا ،2011 ،ل ل .142 -145- Jan Emblemsvag, Lars Endre Kjolstad, “Strategic Risk Analysis – A field version,
Management Decision, volume 40,Issue 9, 2002, p 847.
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ولعرض أحد الباحثي تحليل سوا يو أحد المصارر اإلسيمية م
الفرم ( ) O
 اتفاقيرة منظمرة التجرارة العالميرة وإمكانيرة
يت يروع بالخارج .
 نمو الوعو المصريو لدى العميم.
 التعاقرد مر الردوائر الحكوميرة وتحولرل
روات العاملي بها.
 االهتماا بالمرأة العاملة.
 اإلهتماا بقطاع الةبا .
 الكثاية السكانية.
المخاطر ( ) T
 تطبيق الجا وانفتال السو الخارجية.
 تءالد حدة المنايسة.
 اندماج بعض المنايسي .
 الركود االقتصادج.
 تطبيق البنوك المنايسة للمبادا الةرعية يو
المعامي وبالتالو جي شرلحة تسولقية م
عميم البنك.
 قياا المصارر اإلسيمية األجنبية بفت يروع
لها بالدا ل.

يل الةكل (-: )5-2

القوة ( ) S
 قوة المركء المالو وشرعية المعامي .
 انتةار الفروع بمنانق متميءة.
 امتداد ساعا العمل.
 حداثة النظم واألجهءة المستخدمة.
 انتةار الفروع اإلنسانية.
 والم وانتمام العاملي .
 شبكة مراسلي متكاملة.
 انخفاض تكلفة أدام الخدمة ومقارنته بالمنايسي .
الضعف ( ) W
 ب م تقدلم وتطولر المنتجا .
 قصور وضع النةان التسولقو.
 قصور وضع التدرل والتنمية.
 كثرة النماذج وب م اإلجراما .
 ارتفاع معدل أعطال الحاس اآللو.
 ضع المةاركة ومركءلة القرارا .
 سوم التقييم الدا لو والخارجو لبعض الفروع.
 قصور سياسا اال تيار والتعيي .

شك ( )7-4تحلي  SWOTألحد المصارف اإلسالمية
المصدر  :د /عبد الحميد عبد الفتال المغربو ،2004،مرج سبق ذكرا ،ل 255

وتهررتم المصررارر اإلسرريمية بتحليررل وتقيرريم كايررة العوامررل الدا ليررة ،وذلررك بغرررض
رئيسو لتمثل يو بيا نقان القوة و ال ع التو لتسم بها كل عامل م العوامل الدا ليرة ،مر
االستعانة بنتائج تحليل العوامل الخارجيرة والمتمثلرة يرو الفررل والتهدلردا لمسراعدتها علر
اتخررراذ قراراتهرررا االسرررتراتيجية ،وا تيرررار البررردائل المناسررربة لهرررا ،إذ أ ا تيرررار االسرررتراتيجية
المناسبة ما هو إال نتائج التحليل المتكامل لكل م العوامل الدا لية والخارجية( ،)1ولتم تطبيرق
تحليل سوا م يل التالو (-:)2
 -1يحب البياة الخارجية والبياة الدا لية.
 -2تحدلد الفرل والتحدلا بالبياة الخارجية.
 -3تحدلد نقان ال ع والقوة بالبياة الدا لية.
 -4تحدلد البدائل االستراتيجية .
 -5تقييم البدائل االستراتيجية .
 -2ا تيار القرار االستراتيجو القابل للتطبيق.
ويو ضوم ما سبق لررى الباحرث أ اسرتخداا تحليرل  SWOTسرور لسراعد المراجر
اإلدارج للقياا بمراحل يحب البياة الخارجيرة ويحرب البيارة الدا ليرة عر نرلرق تكاملره مر
 -1المرج السابق ل 252.
2- Neil Riston, 2008,op.cit, P.46
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مصرفويت تقرولم العوامرل الخارجيررة ،وتقرولم العوامرل الدا ليرة وكرريا مرحلترو تحليرل العوامررل
االسررتراتيجية وتوليررد وتقيرريم البرردائل االسررتراتيجية ،بعمليررة مراجعررة القرررارا االسررتراتيجية
بالمصارر اإلسيمية والتو سيتناولها الباحث م يل النقطة التالية.
 -5مصفوفة تقويم العوام الخارجية (.)External Factors Analysis Matrix
لسررع المراجرر اإلدارج إلرر يحررب وتقيرريم عوامررل البياررة الخارجيررة للوصررول إلرر
العوامررل ذا التررأثير واألهميررة يررو كايررة جوانر وأجررءام المصرررر والتررو سررتؤثر يررو عمليررة
اتخرراذ القرررار االسررتراتيجو ،حيررث سيسرراعد تحليررل سرروا  SWOTيررو تحدلررد عوامررل البياررة
الخارجية والتو لج عل المراج اإلدارج تحليلها ويحصها باإلضاية إلر البيانرا الترو ترم
التوصل اليها باستخداا معرالير تقرولم األدام المرالو و يرر المرالو ،وأسرلو القيراس المرجعرو
 .Benchmarkingيعلر سرربيل المثررال إذا كررا هنرراك أحررد العوامررل مررؤثر يررو انخفرراض عرردد
عميم المصرر ييمك تتب ذلك العامل م اإلدارة المساولة بالمصررر والمتمثلرة يرو إدارة
البحروث والتطرولر وإدارة تسرولق الخردما المصرريية ،وكريا إدارة دمرة العمريم ،وإذا كررا
هنرراك أحررد المصررارر المنايسررة لقرروا بتقرردلم رردما ومنتجررا مصررريية ذا نرراب ررال
"معدال عوائد اكبر ،ردما متعرددة لمنرتج مصرريو واحرد " . . ،يريمك تتبر تلرك العوامرل
مر رريل إدارة البحرروث والتطرولر .وبعررد يحررب تلررك العوامرل لمكر للمراجر اإلدارج تقيرريم
الفرررل والتهدلرردا المحيطـررـة بالمصرررر اإلسرريمو مررـ رريل مصررفوية تقررولم العوامررل
الخارجيررة ( )External Factors Analysis Matrixولمك ر إل ررال طرروا عمررل
مصفوية تقولم العوامل الخارجية م يل الخطوا التالية (-:)1
 -1تحدلررد قائمررة بعرردد مسررة م ر الفرررل األكثررر أهميررة باإلضرراية إل ر نفررس العرردد م ر
التهدلدا ذا التأثير األكبر بالمصرر اإلسيمو.
 -2تحدلرد وب نسربو لكررل عامرل مر العوامررل السرابقة مرا برري (  ، 1صفرـر ) حيرث لمثررل
الواحد الصحي العنصر /العامل األكثر أهميرة ولمثرل الصرفر العنصرر  /العامرل األقرل
يررو األهميررة ،وكررل ذلررك لتحرردد باالعتمرراد علر احتمررال تررأثير هرريا العامررل يررو الوض ر
االستراتيجو للمصرر( ،م ميحظة أ األوبا النسبية لجمي العوامرل ال تءلرد عر
الواحد الصحي بغض النظر ع عدد هيا العوامل).
 -3تحدلررد ترتي ر كررل عامررل م ر العوامررل االسررتراتيجية السررابقة سرروام أكانررت يرررل أو
تهدلدا كل عل حدة وذلك بترتيبها م مسة إلر واحرد صرحي  ،ولرتم هريا الترتير
باالعتماد عل االستجابة الحالية للمصرر تجاا هيا العامل ولتم هيا الترتي كاألتو-:
5
هاا للغالة

4
هاا

3
متوس

2
أقل م المتوس

1
ضعي

 -4لررتم ضررر الرروب النسرربو لكررل عامررل يررو ترتي ر هرريا العامررل أج (العمررود الثررانو ×
العمود الثالث) وذلك للحصول عل الوب الترجيحو لكل عامل.
 -5لررتم جم ر األوبا الترجيحيررة يررو الخطرروة السررابقة للحصررول عل ر الرروب الترجيحررو
الكلو للمصرر.
 -5لمزيد من التفصي يمكن الرجوع الي -:
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 -2مقارنة مجموع نتائج انة األوبا الترجيحية بنتيجة متوسر الدرجرة الكليرة المرجحرة
وهرررو تمثرررل ( )3والترررو ترررم الحصرررول عليهرررا مررر ررريل مجمررروع ترتيررر العوامرررل
االسررتراتيجية مقسرروما ب علرر عررددهم  3 =5÷15=5+4+3+2+1ويررو حالررة بلررادة
مجمررروع األوبا الترجيحيرررة للمصررررر عررر المتوسررر الكلرررو المررررج يرررر البيارررة
الخارجيررة تمثررل يرص را ب للمصرررر ،أمررا يررو حالررة بلررادة المتوس ر الكلررو المرررج ع ر
مجموع األوبا الترجيحية بالمصرر ير البياة الخارجية تمثل تهدلداب للمصرر.
ولمك للباحث إل ال الخطوا السابقة م يل المثال التالو:
الوب
النسبو

الفرل والتهدلدا
الفرل
-1تواير مصادر التمولل.
 -2نمو الوعو المصريو للعميم.
 -3إتفاقية منظمة التجارة الدولية وإمكانية يت يروع جدلدة
بالخارج.
 -4روج منايسي م السو المصريو .
 -5التوجة الحدلث نحو الصيرية اإلسيمية.
التهدلدا
-1تغيير يو تكنولوجيا تقدلم الخدما المصريية.
 -2عدا وجود قواني منظمة للصيرية اإلسيمية بالبنك
المركءج.
 -3ابدلاد منايسة المصارر اإلسيمية األجنبية ويت يروع
لها بالدا ل ،والبنوك والمؤسسا المالية األ رى.
 -4اندماج بعض المنايسي .
 -5ارتفاع أسعار الطاقة.

الترتي

الوب
الترجيحو

0.20
0.10
0.05

4
5
1

0.10
0.50
0.05

0.05
0.10

2
2

0.10
0.20

0.10
0.10

4
4

0.40
0.40

0.15

3

0.45

0.05
0.10
1

1
2

0.05
0.20
3.15

ولتبرري م ر نتررائج هرريا المثررال إ هرريا المصرررر اإلسرريمو لدلررة يرررل يررو العوامررل
الخارجية إل مجموع األوبا الترجيحية  3،5أكبر م  3ولج العمل عل تنميتها.
ولرررود الباحرررث أ لةرررير إلررر النقررران التاليرررة المتعلقرررة بتطبيرررق مصرررفوية تقرررولم العوامرررل
الخارجية-:
 -1لررتم توبل ر اسررتمارا بالعوامررل االسررتراتيجية الخارجيررة عل ر كررل م ر أع ررام يرلررق
المراجعة اإلدارلة وأع رام اإلدارة االسرتراتيجية أو مجلرس اإلدارة بالمصررر لتحدلرد
أهمية كرل عامرل اسرتراتيجو علر حردة تجراا المصررر واآلثرار المترتبرة مر كرل عامرل
استراتيجو عل القرار االستراتيجو.
 -2تجمي االستمارا وأ ي متوسطا لها وم ثم تصميم المصفوية كما هو مبي بالجردول
السابق لقياس الفرل والتهدلدا .
ولرج الباحث أ هيا الطرلقة ستساعد المراج اإلدارج يو تحدلد العوامل االسرتراتيجية
ذا األهمية ع دونها م العوامل األقل أهمية للمصررر أ ريا يرو االعتبرار ترتير األوبا
الترجيحية للعوامل االستراتيجية ،وتحدلد ما تمثله البياة الخارجية م يرل أو تهدلدا تجراا
المصرر اإلسيمو.
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 -4مصفوفة تقويم العوام الداخلية ( -: ) Internal Factors Analysis Matrix
لمك ر لفرلررق المراجعررة اإلدارلررة القيرراا بررنفس الخطرروا التررو تررم اإلشررارة إليهررا يررو
مصفوية تقولم العوامل الخارجية ،يو يحب وتتب عناصرر البيارة الدا ليرة المتمثلرة يرو نقران
القروة وال رع لتكرول مصرفوية تقرولم العوامرل الدا ليرة Internal Factors Analysis
 )1( Matrixيعل سبيل المثال إذا كا هناك أحد العوامل متمرثيب يرو بلرادة يرو تكلفرة تقردلم
الخدما المصريية ييمك تتب ذلك العامل مر اإلدارة أو اإلدارا المسراولة بالمصررر عر
تقررردلم الخررردما المصرررريية "التسرررولق ،المبيعرررا  ".... ،وإذا كرررا هنررراك إمكانيرررة للحصرررول
منتجا أو دما مصرريية جدلردة ذا ميرءة تنايسرية يرر اإلدارة المسراولة بالمصررر هرو
إدارة البحوث والتطولر ،ويو المثال التالو نجد أ عوامل البياة الدا لية للمصرر تمثرل قروة
حيث بلغ إجمالو الوب الترجيحو  3،05أكبر م  3والتو لج عل إدارة المصرر العمرل
عل تطولرها نحو األي ل وذلك النخفاضرها بةركل كبيرر وحتر ال تتحرول إلر نقران ضرع
تؤدج إل تحقيرق سرائر وانخفراض يرو معردال نمرو للمصررر .ولعررض الباحرث مصرفوية
تقولم العوامل الدا لية م يل المثال التالو.
الوب
النسبو

نقان القوة وال ع
نقان القوة
 -1قوة المركء المالو للمصرر وشرعية المعامي .
 -2انتةار الفروع بأ ل المحايظا
 -3امتداد ساعا العمل
 -4انخفاض تكلفة الخدما مقارنة بالمنايسي .
 -5برة وحنكة االدارة العليا
نقان ال ع
 -1كثرة اإلجراما لتقدلم الخدما ونول الوقت.
 -2عدا وجود إدارة متخصصة للبحوث والتطولر ،وكثرة أعطال
الحاس اآللو
 -3الخدما المقدمة تقليدلة وقدلمة.
 -4انخفاض حماس العاملي  ،ورضاهم ع العمل
 -5رجال االدارة الوسطو ذو مهارا إدارلة متواضعة

الترتي

الوب
الترجيحو

0.15
0.05
0.10
0.05
0.15

5
4
4
3
3

0.55
0.20
0.40
0.15
0.45

0.05
0.05

2
2

0.10
0.10

0.15
0.20
0.05
1

2
2
4

0.30
0.40
0.20
3.05

ويو ضوم ما سبق لرى الباحث أنه لمكر لفرلرق المراجعرة اإلدارلرة االسرتعانة بمصرفوية
تقولم العوامرل الدا ليرة والخارجيرة يرو تحليرل عناصرر البيارة الدا ليرة والخارجيرة بالمصررر
اإلسيمو لألسبا التالية-:
 تءالد حدة العوامل الخارجية عل قطاع المصارر اإلسريمية عر يرهرا مر البنروك
التقليدلة نظراب لعدا توايق كثير م القواني م نبيعة عمل هيا المصارر مر ناحيرة،
والحاجة لجهد أكبر لتسولق دماتها ومنتجاتها المصريية اإلسيمية م ناحية أ رى.

 -1د /اشرف عبد الرحمن الشيمى ،مرج
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تحدلد العوامرل االسرتراتيجية الدا ليرة ذا الترأثير واألهميرة األكبرر مر ريل الروب
الترجيحررو لكررل عامررل اسررتراتيجو وذلررك يررو وقررت قصررير جررداب ومررواب لمتخرري القرررار
االستراتيجو واليج سيمك م تصحي المسار نحو األي ل يو الوقت المناس .
تحدلد موق المصررر مر البيارة الخارجيرة وللوقرور علر أهرم الفررل والتهدلردا
والتو ستؤثر عل القرار االستراتيجو.
تحدلررد موقر المصرررر مر البياررة الدا ليررة للوقررور علر أهررم نقرران ال ررع والقرروة
والتو ستؤثر عل القرار االستراتيجو.
مقارنة الوب الترجيحو لكل عامل م العوامل االستراتيجية م سنة أل ررى لتحدلرد
مدى تطور أهميته وتأثيرا عل المصرر وكيا الروب الترجيحرو للمصررر مر سرنة
أل رى ولتقدلم التقارلر اليبمة.
عمررل المقارنررا برري الرروب الترجيحررو للمصرررر برراألوبا الترجيحيررة بالمصررارر
والمؤسسررا الماليررة األ رررى بالسررو المصررريو لمعريررة مرريمة المصرررر والمركررء
التنايسو للمصرر يو السو المصريو.
القيرراا بترردعيم وتقولررة نقرران القرروة والفرررل للمصرررر لمحاولررة تقليررل نقرران ال ررع
والتهدلرردا م ر ناحيررة ،وبلررادة الحصررة السرروقية ودعررم المركررء التنايسررو م ر ناحيررة
أ رى.
متابعة نقان ال ع والتهدلدا ذا األوبا الترجيحية األعل والعمل عل والبحث
ع أي ل الوسائل والسبل لعيجها أول بأول.

 1/4/4تقرير المراجعة اإلدارية للقرارات ااستراتيجية -:
بعررد انتهررام المراج ر م ر تنفيرري برنررامج المراجعررة اإلدارلررة للقرررارا االسررتراتيجية يررو
المصرررر اإلسرريمو تررأتو مرحلررة هامررة وهررو مرحلررة كتابررة تقرلررر المراج ر اإلدارج وسرريتم
إعرردادا يررو ضرروم مررا ورد بالمعيررار رقررم ( )2تقرلررر المراج ر الخررارجو الصررادر ع ر هياررة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية عل أ لت م التقرلر ما للو -:
 -1عنوا التقرلر لج أ لكو مناسبا.
 -2اسررم الجهررة التررو لوجرره إليهررا التقرلررر( اإلدارة التررو كلفررت المراجرر اإلدارج للقيرراا
بأعماله ).
 -3مقدمة أو تمهيد لوض اآلتو-:
 القرار االستراتيجو محل عملية المراجعة اإلدارلة ونبيعته.
 اإلجررراما واألدوا والسياسررا التررو تعتمررد عليهررا اإلدارة يررو إعررداد
القرارا االستراتيجية .
 نب لفيد بأ إعداد القرارا االسرتراتيجية هرو مسراولية إدارة المصررر
ومسرراولية المراجرر محررددة بمراجعررة اإلجررراما واألدوا والسياسررا
المتبعة إلعداد القرار االستراتيجو وإبدام الرأج ييها يق .
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لطبيعررة المراجعررة) ولجر أ لةررتمل التقرلررر

 -4نطرا عمررل المراجر اإلدارج (وصر
عل اآلتو:
 حدود مساولية المراج اإلدارج ع عملية المراجعرة يرو ضروم المعرالير
واألسس وال واب والمنةورا وسياسا وأهدار المصرر.
 نبيعة عملية المراجعة (شاملة – ا تيارلة – عينا ).
 ما لفيد بأ المراجعة قد ترم تخطيطهرا وتنفيريها بغررض التأكرد مر سريمة
القرار اإلستراتيجو.
 وص عمليرة المراجعرة برأ لةرمل التقرلرر علر مرا لفيرد بررجرام يحرب
األدلة التو تؤلد اتخاذ القرار االستراتيجو محل التنفيي م عدمه.
 لج ر أ لوض ر التقرلررر أ المراجعررة التررو تمررت تعطررو أساس را ب معقرروالب
إلبدام الرأج.
 -5رأج المراج يو نرلقة إعداد القرار االستراتيجو :
 لج ر أ لوض ر مرردى تعرراو اإلدارة م ر المراج ر اإلدارج ومررا إذا كررا
هناك قيود أو ضغون أثر عل عمله (االستقيلية).
 لج أ لوض التقرلر بوضول رأج المراج يرو مردى تطبيرق طروا
اتخرراذ القرررار االسررتراتيجو ،وأوجرره القصررور التررو شررابت عمليررة اتخرراذ
القرررار إ وجررد ( مثررل عرردا تقيرريم الموق ر الحررالو للمصرررر – عرردا
يحب وتقييم البياة الخارجيرة  -عردا يحرب المردلرل  ) . .وكونره يرر
مخررال ألحكرراا الةرررلعة اإلسرريمية كمررا تقررررا هياررة الرقابررة الةرررعية
للمصرر.
 تحفظا المراج اإلدارج عل القرار االستراتيجو إ وجد .
 مدج قدرة المصرر عل تنفيي القرار االستراتيجو .
 نقرران القرروة وال ررع بالبياررة الدا ليررة للمصرررر ،والفرررل والتهدلرردا
بالبياة الخارجية للمصرر.
 -2تارلخ التقرلر :لج عل المراج أ لحدد تارلخ التقرلرر اعتبرارا مر ترارلخ انتهرام
عملية المراجعة علر أال لرؤر التقرلرر بعرد ترارلخ اعتمراد القررار االسرتراتيجو مر
إدارة المصرر.
 -5توقير المراج ر  :لجر توقي ر التقرلررر باسرم رئرريس لجنررة المراجعررة اإلدارلررة ال ُمةرركلة
لمراجعة القرار االستراتيجو .
وسرريقوا الباحررث بعرررض تقرلررر المراج ر اإلدارج للقرررارا االسررتراتيجية يررو المصرررر
اإلسيمو يو ضوم النقان السابقة بالصفحة التالية.
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اسم المراج اإلدارج
تقرير المراجل اإلداري
إلى السادة  - :مساهمــي مصرف ...................اإلسالمي
تقرير عن القرار ااستراتيجي
راجعنا القرار االستراتيجو  ............لمصرر  .........اإلسيمو م
واألسالي والسياسا التو اعتمد عليها اإلدارة يو إعداد القرار.

ريل مراجعرة اإلجرراما واألدوا

مسئولية اإلدارة عن القرار ااستراتيجي
هرريا القرررار االسررتراتيجو مسرراولية إدارة المصرررر ،ي راإلدارة مسرراولة مسرراولية كاملررة ع ر إعررداد القرررار
االستراتيجو ،وتت م مساولية اإلدارة تصميم وتنفيي والحفاظ علر رقابرة دا ليرة ذا صرلة برعرداد وتنفيري
ومتابعة القرار االستراتيجو ،وكيا ا تيار السياسا وعمل التقدلرا الميئمة للظرور وتطبيقها.
مسئولية المراجل اإلداري
تمثل مساوليتنا يو إبدام الرأج عل هيا القرار االسرتراتيجو يرو ضروم مراجعتنرا لره وقرد تمرت مراجعتنرا لره
يرو ضروم أهردار وسياسرا المصررر ،وويقرا ب لمعرالير المراجعرة الصرادرة عر هيارة المحاسربة والمراجعرة
للمؤسسا المالية اإلسيمية ومعالير المراجعرة المصررلة ويرو ضروم القرواني المصررلة السرارلة ،وتتطلر
هيا المعالير منا االلتءاا بمتطلبا السلوك المهنو وتخطي وأدام المراجعة للحصول عل تأكيد مناس بأ
القرار االستراتيجو ال م أج أ طام هامة ومرؤثرة يرو المصررر ،علمرا ب بأننرا لرم نقرم بمراجعرة أو يحرب
البيانا المالية ،وتبعا ب ليلك يرننا لم نبد رألا ب أو أج نوع م أنواع التأكيدا عل تلك البيانا .
وقد ت منت أعمال المراجعة اإلدارلة أدام إجراما للحصول عل أدلة مراجعة بةأ مراحل اتخراذ القررار
االستراتيجو ،وتتمثل يو إجرام مقابي م مساولو اإلدارة والمختصي بالعمليرا المصرريية ذا العيقرة
بالقرار االسرتراتيجو ،وقرد قمنرا أل را ب بتقيريم للمسرتندا المخترارة والملفرا والتقرارلر والرنظم واإلجرراما
والسياسا واألهدار حس ما اعتقدناا ميئما ب للتأكد م مدج كفامة وياعلية اإلدارة يو إعداد واتخاذ القررار
االستراتيجو ،ولقد قمنا بمراجعتنا عل أساس شامل لجم األدلة المؤلدة لصحة إعرداد القررار االسرتراتيجو،
وكيا التأكد م مدى التءاا اإلدارة بالنواحو الةرعية ،والمصريية ،والمالية ،واإلدارلة عند إعداد القرار.
وإننا نرى أ أدلة المراجعة التو قمنا بالحصول عليهرا كاييرة ومناسربة وتعرد أساسرا ب مناسربا ب إلبردام الررأج يرو
القرار.

الـــرأي
م رألنا أ القرار اإلستراتيجو المةار إليه أعيا لعبر بعدالة ووضول يو جمي جوانبه الهامة ع رؤلرة
وأهدار وسياسا المصرر ،ويو ضوم ال واب الةرعية الصادرة ع الهياا ومجام الفقه الةرعية،
والقواني واللوائ المصريية والمالية الصادرة ع البنك المركءج المصرج .كما أ اإلدارة تعاونرت معنرا
بالةكل المطلو م يل تقدلم كاية البيانا والمعلوما التو ساعدتنا يو إبردام الررأج عر كايرة مراحرل
اتخاذ القرار اإلستراتيجو ،وهو ما لعبر ع كفامة اإلدارة وقدرتها يو تنفيي القرار االستراتيجو وذلك ألنه
سيساهم يو دعم نقان القوة المتمثلة يو  ،.............واستغيل الفرل المتمثلة يرو  ،...............وسيسراعد
يو مواجهه التهدلدا المتمثلة يو  ،.............ومعالجة نقان ال ع المتمثلة يو .............

القاهرة يو  .....عاا ....
توقي المراج اإلدارج
شك ( )8-4تقرير المراجل اإلداري للقرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية
المصدر الباحث
ويو ضوم ما سبق لررى الباحرث أنره لجر علر مجلرس إدارة المصررر أ لكرو علر قناعرة ولقري
بدور المراج اإلدارج يو عملية اتخاذ القرار االسرتراتيجو وذلرك ألنرة قرد لصرل عنرد قيامره بعملره برحردى
مراحل عمليرة المراجعرة بوجرود مرا لمنر مر متابعرة السرير يرو براقو طروا اتخراذ القررار االسرتراتيجو
واليج سيؤدج إل تويير الوقت والجهد والتكالي اإلضايية التو قد لتحملها المصرر.
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خالص للفصل للثقني
تقدا المراجعة االستراتيجية نظرة متكاملرة لر دارة االسرتراتيجية يرو الواقر العملرو،
حيررث ال تصرر كيفيررة وضرر األهرردار أو االسررتراتيجيا أو السياسررا باعتبارهررا قرررارا
نوللة األجل يق  ،بل توض كيفيرة تنفيريها وتقييمهرا وتحقيرق الرقابرة عليهرا بواسرطة البررامج
والموابنا واإلجراما ،وتعتبر أداة هامة ومفيدة للغالة لمراجعرة نةران أولارك األيرراد الريل
تررتلخب مهررامهم يررو تقيرريم األدام الكلررو مثررل مجلررس اإلدارة أو أع ررام يرلررق اإلدارة العليررا
القائمي عل اتخاذ القرارا االستراتيجية  .ولقد تناول الباحث يرو هريا الفصرل إنرار مقتررل
للمراجعررة اإلدارلررة للقرررارا االسررتراتيجية يررو المصررارر اإلسرريمية حيررث عرررض الباحررث
نطا اإلنار المقترل وأدلة اإلثبا الهامة لتنفيي اإلجراما التنفييلة ببرنامج المراجعرة وأهرم
األسالي التو سيستعي بها المراج اإلدارج أثنام التنفيي ،وصروالب إلر تقردلم تقرلرر المراجر
اإلدارج للجها المختصة.
ولتمثرررل الهررردر الرئيسرررو مررر اإلنرررار المقتررررل يرررو تقررردلم التوصررريا واإلجرررراما
التصحيحية اليبمرة لمتخريى القررار االسرتراتيجو عنرد قيرامهم بخطروا عمليرة اتخراذ القررار
االسررتراتيجو ،يقررد لصررل المراج ر اإلدارج إل ر وجررود بعررض المةرركي يررو عوامررل البياررة
الخارجيررة التررو تعررو ال ُم ررو يررو برراقو طرروا اتخرراذ القرررار االسررتراتيجو .وقررد لكتة ر
المراج اإلدارج أل ا ب وجود عجء بالموارد التسولقية أو الموارد البةرلة أو نظم المعلومرا
تمنررر متخررريى القررررار االسرررتراتيجو مررر المررررور بكايرررة الخطررروا المتبقيرررة التخررراذ القررررار
االستراتيجو .واليج سيؤدج إل تويير الوقرت والجهرد و التكرالي اإلضرايية الترو قرد لتحملهرا
المصرر والترو سرتنتج مر إهردار مرواردا وذلرك لمرا لتطلبره القررار االسرتراتيجو مر الحةرد
الكامل للموارد واإلمكانا .
ولتحقيق مءالا وأهدار المراجعرة اإلدارلرة لررى الباحرث أنره لجر علر متخري القررار
االستراتيجو بالمصرر أ لكو عل قناعة بدور المراجر اإلدارج يرو عمليرة اتخراذ القررار
االستراتيجو ،وذلرك لكونره أداا معاونرة ومسراعدة لره عنرد قيامرة بمراحرل عمليرة اتخراذ القررار
االسرررتراتيجو ألنررره لقررروا بالررردور اإلرشرررادج والتصرررحيحو لررره وذلرررك للوصرررول إلررر القررررار
االسررتراتيجو الميئررم ( البرردلل االسررتراتيجو) القابررل للتطبيررق ،ويررو ضرروم رسررالة وأهرردار
المصرر ،واليج لحقق أكبر قدر م العوائد للمصرر ،وميءة تنايسية للمصرر.
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-3

للفصل للثقلث :

لجلولنب للتطبيقي لإلطقر لنمقرتح
للمرلجع لإلدلري للقرلرلت

لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي

للفصل للثقلث

لجلولنب للتطبيقي لإلطقر لنمقرتح للمرلجع لإلدلري
للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي

مقدمــ -:
شهد بياة المصارر اإلسيمية يو جمهورلة مصر العربية تطوراب ملحوظا ب يو
اآلونة األ يرة ،حيث استطاعت المصارر اإلسيمية مواجهة العدلد م المتغيرا البياية
والعالمية بنجال ،وتم و معظم هيا المصارر قدما ب يو تحقيق رسالتها وأهدايها ،وذلك م
يل العدلد م القرارا االستراتيجية التو تعمل عل بلادة معدل نمو الصيرية اإلسيمية
وتقدلم منتجا استثمارلة وتمولليه جدلدة ومبتكرة ،تتماش م سو المال المصرج بما
لعءب مركءها التنايسو يو القطاع المالو ولهدر الباحث م يل هيا الفصل إلو تقدلم
عرض للقرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية العاملة يو جمهورلة مصر العربية
يل األعواا  ،2013 ،2012 ،2011،2010وعمل دراسة ميدانية ل نار المقترل،
وتطبيق اإلنار المقترل للمراجعة اإلدارلة عل أحد القرارا االستراتيجية بالمصارر
اإلسيمية م يل المباحث التالية-:
 عرض لعينة م القرارا االستراتيجية لبعض المصارر اإلسيمية العاملة
بجمهورلة مصر العربية.
 الدراسة الميدانية.
 نموذج لمراجعة أحد القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية .
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 1/3لنمبحث لألال

عرض لعيةن من للقرلرت لالسرتلتييي لبع

لنمصقرف لالسالمي جبمهوري مصر للعربي

متهيـــد -:
شهد السنوا الماضية تطوراب لحجم عمليا الصيرية اإلسريمية حيرث تطرور عردد
المصرارر اإلسريمية مر 225بن بكرا يرو  2003/12/31إلر مرا لءلرد عر  500مصررر
إسريمو يرو عراا  2011باإلضراية إلر بعرض المصرارر الترو بهرا يرروع أو نوايري إسريمية
والتو لءلد عددها عر  320بنكراب ،يرو أكثرر مر  55دولرة علر مسرتوى العرالم ،وأصردر منهرا
عةررو دولرة قرواني اصرة بالمصرارر اإلسريمية ،ومر تلرك الردول البحررل واإلمرارا
وبرلطانيرا وماليءلرا والسرودا وسرورلا والكولرت ،وتُعرد يرنسرا أحردث الردول الترو ايتُرت بهرا
بنوك إسريمية وكريلك سرلطنة عمرا عراا  ،2011وقرد صراح الءلرادة يرو أعرداد المصرارر
اإلسريمية بلرادة يرو حجرم األصرول يقرد باد األصرول مر  250بليرو دوالر أمرلكرو يرو
 2004/12/31إلر  312بليرو دوالر أمرلكرو يرو  2005/12/31بنسربة نمرو قردرها
 ،%25هيا وتُق هدر حجم أصول الصناعة المصريية اإلسيمية يو بدالة عاا  2012بمرا لءلرد
ع ترلليرو دوالر أمرلكرو ،ولبلرغ معردل نمرو الصرناعة المصرريية اإلسريمية سرنولًّبا مرا بري
 %15إل  %20وهو م أعل معدال النمو للصرناعا علر مسرتوى العرالم ،ولبلرغ حجرم
العمل المصريو اإلسيمو يو مصر حوالو 120مليار جنية مصرج يو بدالة عاا 2012ا،
وتبلغ أرصردة الودائر حروالو  10مليرار جنيره مصررج ،وأرصردة التمولرل حروالو  50مليرار
جنيه مصرج (.)1

 -1د /محمد محمد البلتاجو ،واقل المصارف اإلسالمية ،مجلة التمولل اإلسيمو ،الصادرة ع الجمعية المصرلة للتمولل
اإلسيمو ،العدد األول،2012 ،ل .2
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 :1/1/3لنمصقرف اللبةنوك لإلسالمي للتي تقدم مةنتيقت اخدمقت مصرفي إسالمي

ل رم السرو المصرريو المصررج العدلرد مر البنروك الترو تُقردما منتجرا و ردما
مصرريية إسريمية وتتنر هوع تلرك البنروك بري مصرارر إسريمية بالكامرل وبنروك تقليدلرة لردلها
يروع إسيمية وبنوك تُقدما منتجا و دما مصرريية إسريمية ولمكر للباحرث إل راحها مر
يل الةكل ( )1-3التالو -:
البنوك التو تقدا منتجا و دما مصريية
إسيمية العاملة يو مصر

بنوك لدلها يروع إسيمية

مصارر إسيمية بالكامل
اسم البنك
اسم البنك
اإلسيمو
بنك ييصل
اإلسيمو
بنك البركة –
مصر
مصرر أبو ظبو
اإلسيمو
(البنك الوننو
للتنمية سابقا)

عدد
الفروع
30

لدلة هياة شرعية

بنك مصر

عدد
الفر ع
اإلسيمية
33

لدلة هياة شرعية

22

لدلة هياة شرعية

البنك األهلو المصرج

2

لدلة مراق شرعو

50

لدلة هياة شرعية

المصرر المتحد

11

بنك التنمية واالا ما
الءراعو
البنك الوننو المصرج

11

لدلة مراق شرعو
الفروع اإلسيمية
تعمل تحت مسمــو
( ر ـــام)
لدلة هياة شرعية

2

لدلة هياة شرعو

هياة شرعية

بنك عودة

هياة شرعية

لدلة هياة شرعية

بنك االستثمار العربو

2

ال لوجد

بنك قناة السولس

1

ال لوجد

البنك المصرج الخليجو

1

ال لوجد

الةركة المصريية العربية

1

لدلها هياة شرعية

(شك  ) 5-4البنوك التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسالمية العاملة في مصر.

 : 2/1/3بع

للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لإلسالمي جبمهوري مصر للعربي

تعتبرررر القررررارا االسرررتراتيجية مررر أهرررم الررردعائم الرئيسرررية الترررو ترررؤثر يرررو مسرررتقبل
المصارر اإلسيمية ،وسيسعو الباحرث إلر عررض بعرض القررارا االسرتراتيجية الترو ترم
تطبيقها والتو تسعو المصارر اإلسريمية والبنروك ذا الفرروع اإلسريمية بجمهورلرة مصرر
العربية إل تطبيقها يل األعواا  2013 ،2012 ،2011،2010والقياا بمراجعة أحرد هريا
القررررارا يرررو ضررروم اإلنرررار المقتررررل لمراجعرررة القررررارا االسرررتراتيجية ،وسررريتم عررررض
القرارا االستراتيجية يو ضوم ما تم تناوله يو الفصل األول بالمبحرث األول بالبنرد 3/1/1
نماذج م القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية ل .5
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اسم البن

العام
2011
2012

2013

القرار ااستراتيجي
 ايتتال يرع المنتءا بمحايظة اإلسكندرلة. ايتتال يرع المنيا بمحايظة المنيا. ايتتال يرع الفيوا بمحايظة الفيوا. توقي ر اتفاقيررة م ر مجموعررة أنظمررة الكمبيرروتر المتكاملررةالعالمية ( )ITSوالتو ستقدا بموجبها حلولهرا للمصرارر
اإلسيمية ETHIX- Financial Solution
 تم التفعيل الكامرل لرنظم التمولرل المسرتحدثة والترو تةرمل"إجارة الخدما "" ،بي السلم"" ،بي االستصناع".
 ايتتال يرع الهرا بمحايظة الجيءة. ايتتال يرع العجمو بمحايظة اإلسكندرلة.التخطي اليتتال يرعي جدلدل -:
= بمحايظة قنا بصعيد مصر .
= بمنطقة شبرا بالقاهرة.

المصدر -:جمي البيانا والمعلوما السابقة م الموق اإلليكترونو للبنك "" http://www.faisalbank.com.

2012
2013

ايتتال يرع بمنطقة األبهر الةرل بمحايظة القاهرة.
سيتم تباعا ب ايتتال يروع جدلدة بالمنانق التالية-:
= منطقة العباسية.
= منطقة المنيل.
= منطقة التجم الخامس = .منطقة المعادج.
= منطقة الءمالك.
= منطقة سانت ياتيما.
= يرع مدلنة نصر.

المصدر -:جمي البيانا والمعلوما السابقة م الموق االليكترونو للبنك "" http://www. albaraka-bank.com.eg

2010
اكوطين كيتنمةة سااقاً

2011

 إدراج منتج "إجارة الخدما " لتمولل التعلىم والسفر،نبقا ألحكاا الةرلعة اإلسيمية.
إدراج وعام اد ارج جدلد "حسا االستثمار اليومو".

المصدر -:جمي البيانا والمعلوما السابقة م الموق االليكترونو للبنك "". http://www.adib.eg/arabic

2013

البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي

(المصدر -:جمي البيانا والمعلوما السابقة م
بالبنك األستاذ :عبد الرحم الكفراوج.

 السررعو اليتتررال عرردد  2يررروع جدلرردة قبررل نهالررة العررااالحالو.
 إدراج منتجا للعمرل بصريغة اإلجرارة واإلجرارة المنتهيرةبالتملك.
 وض نظاا تكنولوجو حدلث ليسراهم يرو تنفيري العمليراالمصريية اإلسيمية عل أكمل وجه.
 تنظررريم العدلرررد مررر الررردورا التدرلبيرررة للعررراملي بالبنررركلءلررادة ترروعيتهم وترسرريخ مبررادا العمررل بررنظم الص ريرية
اإلسيمية.

يل الموقر االليكترونرو للبنرك  )http://www.pbdac.com.egوالمقابلرة مر رئريس الفرروع اإلسريمية

(جدول  )5-4القرارات ااستراتيجية للمصارف اإلسالمية والبنوك النمطية ذات الفروع اإلسالمية.
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اسم البن
بنك عودا

العام
2012
2013

(المصدر -:جمي البيانا والمعلوما السابقة م

القرار ااستراتيجي
 إنررررري منتجرررررا إسررررريمية جدلررررردة تعمرررررل بصررررريغةالم رراربة ،والمرابحررا ومنتجررا الصرركوك اإلسرريمية،
حسابا التويير.
 انرررري صررررندو إسرررريمو متررررواب ذى عائررررد دورج"ابدهار"

يل الموق اإلليكترونية المتخصصة ومنها )http://arabic.arabianbusiness.com/banking

2010

2012

 ايتتال يرع بلقاس بمحايظة الدقهلية يو لنالر .2010 نررررررل برنرررررامج جدلرررررد يرررررو يبرالرررررر  2010لتمولرررررلالمصررويا الدراسرية لطلبرة المردارس والجامعرا تحرت
اسم . Easy Learn
 تقررردلم الحرررل األمثرررل لعميئررره لسرررداد جميررر االلتءامررراالةخصية يو إبرلل  2010تحت اسم تمولل" األول"
 اصدار وعام اد ارج جدلد يو مالو  2010متمثرل يروشهادة ثيثية ذا عائد تراكمو متغير.
 ايتتال مقر جدلد للمعامي اإلسيمية بالمهندسي .يل الموق االليكترونو للبنك http://www. theubeg.com

المصدر -:جمي البيانا والمعلوما السابقة م

2010
2012

 ايتتال يرع الدقو للمعامي اإلسيمية. ايتتال يرع جدلد بمدلنة السادا يو شهر لونيو 2012 تقدلم برنامج لتمولل شرام السيارا بنظاا المرابحااإلسيمية (مرابحة السيارة).

2013

برنررررامج تمولررررل شرررررام السررررل المعمرررررة بنظرررراا المرابحررررة
(مرابحة السل المعمرة).
الموايقررة علررر العمرررل بصررريغة اإلجرررارة واإلجرررارة المنتهيرررة
بالتمليك لتمولل عميم التجءئة المصرريية ( إجرارة ردما
التعلىم والسفر والعيج ).. ،ولعميم الةركا .
إدراج منررررتج اإلجررررارة العقارلررررة لتمولررررل شرررررام الوحرررردا
العقارلة.
جررارج االنتهررام م ر إجررراما يررت يرررع جدلررد للمعررامي
اإلسيمية بمنطقة مدلنة نصر ،ومنطقة الظاهر بالقاهرة.
الموايقة عل التعاقد م احد شرركا تكنولوجيرا المعلومرا
لةرررام نظررراا تكنولررروجو ليقررردا كايرررة الخررردما والمنتجرررا
المصريية اإلسيمية ،ولتقادا النظم الحاليرة وعردا ميممتهرا
.
لقررروا البنرررك باالنتهرررام مررر إجرررراما إدراج برنرررامج جدلرررد
لتمولل مصارل الحج والعمرة م ريل صريغة المرابحرة
(مرابحة العمرة والحج ) يو العاا القادا برذ س.

-

-

(المصدر -:جمي البيانرا والمعلومرا السرابقة مر ريل الموقر االليكترونرو للبنرك ( )http://www.banquemisr.comومر
يل المقابي وح ور االجتماعا م العاملي بقطاع الصيرية اإلسيمية بالبنك).

تابل (جدول  )5-4القرارات ااستراتيجية للمصارف اإلسالمية والبنوك النمطية ذات الفروع اإلسالمية.
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ويو ضوم مرا سربق عرضره مر قررارا اسرتراتيجية بالمصرارر اإلسريمية والبنروك
ذا الفروع التو تعمل بنظراا المعرامي اإلسريمية ريل األعرواا ،2012 ،2011 ،2010
 2013بالجدول ( )1-3لمك للباحث تصني هيا القرار م يل الجدول (-:)2 -3
المصرر

إدراج منتجا
 /دما جدلدة

يت يرع جدلد للبنك

تطولر نظم العمل

4

7

5

7
4
1

ااجمالي = 31
جدول ( )2-3تصني

5

5

6

4

4

3

4

5

58

43

4

القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية والبنوك ذا الفروع اإلسيمية

لرج الباحرث أ أ لر القررارا االسرتراتيجية الترو ترم التوصرل إليهرا مر ريل المسر
الميدانو للمصارر اإلسيمية والبنوك ذا الفروع اإلسيمية بجمهورلة مصرر العربيرة تتجره
نحو التوس يو حجم األعمال بالسو المصريو وبلادة الحصة السوقية لها ع نرلق جري
شرائ جدلدة م العميم وتتمثل يو اآلتو-:
 استراتيجية النمو واالنتةار الجغرايرو لفرروع المعرامي اإلسريمية حيرث بلغرت نسربة
يررت الفررروع الجدلرردة  %53والتررو برردورها سررتعطو عمرريم المصرررر القرردرة علرر
الحصول عل الخدما والمنتجا المصريية م يل أقر يرع له.
 استراتيجية تقدلم منتجا و دما مصريية منايسرة حيرث بلغرت نسربة قررارا إدراج
منتجا أو ردما جدلردة نسربة  %40مر إجمرالو القررارا والترو تهردر إلر تلبيرة
االحتياجا المصريية لكاية العميم ،وجي شرائ سوقية جدلدة.
 كمررا بلغررت نسرربة  %5تقرلب را ب لقرررارا تطررولر نظررم العمررل والتررو سررتؤدج إل ر تقرردلم
الخدما والمنتجا المصرريية بدقرة وكفرامة ويرو أقصرر وقرت ممكر والترو ست رفو
أل ا ب ميءة تنايسية للمصرر.
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وتت ررم هرريا القرررارا العدلررد م ر األبعرراد ولمك ر للباحررث إل ررال األبعرراد الرئيسررية
للقرارا االستراتيجية بالجدول التالو (-:)3-3
األبعاد الرئيسية
للقرارا االستراتيجية
مصريية
شرعيــة
مـاليــــة
إدارلــة

إصرررررردار دمررررررة او منررررررتج يت
مصريو جدلد
√
√
√
√

وحدة مصريية جدلدة
√
√
√

تطولر نظم العمل
√
√
√
√

(جدول  )3-3األبعاد الرئيسية للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية
وبرالنظر إلر األبعرراد الرئيسررية للقررارا االسررتراتيجية بالجرردول السررابق ( )3-3لرررى
الباحث أ قرارا إصدار منتج أو دمة مصريية جدلدة وقرارا تطولر نظرم العمرل تةرمل
كايرررة األبعررراد (المصرررريية ،الةررررعية ،الماليرررة ،اإلدارلرررة) ،أمرررا القررررارا المتعلقرررة بالتوسررر
واالنتةررار الجغرايرررو (يررت وحررردا مصررريية جدلررردة) تةررمل كايرررة األبعرراد ييمرررا عرردا البعرررد
الةرعو ،وسيسع الباحث إل تطبيق اإلنار المقترل لمراجعرة القررارا االسرتراتيجية يرو
المصررارر اإلسرريمية عل ر احررد القرررارا المتعلقررة برصرردار رردما أو منتجررا مصررريية
إسيمية حدلثة بالسو المصريو وذلك ألنهرا تةرمل كايرة األبعراد كمرا هرو وارد بالجردول (-3
 )3السررابق ولكونهررا تمثررل نسرربة %40م ر إجمررالو القرررارا االسررتراتيجية الموضررحة التررو
توصل إليها الباحث يل األعواا م  2010حت  2013كما هو موض بالجدول (.)2-3
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 2 /3لنمبحث للثقني

للــدرلســ لنميـدلنيــ
قاا الباحث برجرام دراسة ميدانية بهدر ا تبار الفروض الثيثة للبحث ،وذلك اعتماداب
عل ر إعررداد قائمررة اسررتبيا تررم إعرردادها صيص را ب لتحقيررق الهرردر العرراا م ر البحررث ،وقررد قرراا
الباحث بما للو تحقيقا ب لهدر الدراسة الميدانية-:
 منهجية الدراسة . تحديد مجتمل الدراسة وعينة البحث. تصميم قائمة ااستبيان. األساليب اإلحصائية. التحلي اإلحصائي. إثبات أو نفي فروض البحث.مةنهيي للدرلس -:

اسرتخدا الباحرث المرنهج الوصرفو التحليلرو ل جابرة علر األسرالة المحرددة ،باعتبرارا
نرلقة يو البحث ع الحاضر ،وذلك لوص وبيا الظاهرة المراد دراستها وصفا دقيقا ب كما
توجد يرو الواقر  .ولتنراول هريا المرنهج دراسرة أحرداث وظرواهر وممارسرا قائمرة وموجرودة
ومتاحة للدراسة والقياس كما هو ،وذلك إلثبا يروض معينة تمهيرداب ل جابرة عر تسراؤال
محرددة سرلفا ب بدقرة تتعلرق برالظواهر الحاليرة ،دو ترد ل يرو مجرلاتهرا ،ولسرتطي الباحرث أ
لتفاعل معها ييصفها ولحللها بةكل علمو وموضوعو ،وسرور تعتمرد الدراسرة علر نروعي
أساسيي م البيانا هما:
أ -البيانرا الثانولرة -:مر ريل مراجعرة الكتر والردورلا والمنةرورا الخاصرة
والمتعلقة بالموضوع قيد الدراسة ،وكيلك المراج العلمية المتخصصة يرو المراجعرة
اإلدارلة ،والقرارا االستراتيجية ،والمصارر اإلسيمية وألة مراج أو دراسا قد
تسهم يو إثرام الدراسة بةكل علمو.
 البيانا األولية  -:م يل القياا بدراسة ميدانيرة لجمر المعلومرا  ،عر نرلرق قائمرةاستبيا تم إعدادها لهيا الغرض ،وتتمثل البيانرا األوليرة الترو اعتمرد عليهرا الباحرث يرو
البيانا التو تم الحصول عليها ع نرلق استقصام أرام مفردا عينة البحرث بواسرطة
قائمررة اسررتبيا وبعررت للتوصررل لرررأج عينررة البحررث الممثلررة يررو العرراملي بمجررال اتخرراذ
القرررررارا االسررررتراتيجية بالمصررررارر اإلسرررريمية ،والبنرررروك النمطيررررة ذا الفررررروع
اإلسيمية ،حيث قاا الباحث باألتو -:
 التقرردا للمقررر الرئيسررو للمصررارر اإلسرريمية والبنرروك النمطيررة ذا الفررروع اإلسرريمية
بطلررر للحصرررول علررر موايقتهرررا لتوبلررر قائمرررة االسرررتبيا علررر عررردد مررر المررردلرل
باإلدارا العليرا واإلدارا ذا العيقرة باتخراذ القررارا االسرتراتيجية وذا العيقرة
بموضوع البحث.
 إرسال قائمة االسرتبيا للعراملي بالمصرارر اإلسريمية والبنروك النمطيرة ذا الفرروع
اإلسيمية م يل البرلد اإلليكترونو وإستيمها.
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حتديد تجتمع للدرلس اعيةن للبحث :

لتكو مجتم الدراسة محل البحث مر العراملي براإلدارا العليرا ذا العيقرة بمجرال
اتخاذ القرارا االستراتيجية يرو المصرارر اإلسريمية يرو مصرر (بنرك ييصرل اإلسريمو –
بنك البركة مصر – بنك أبو ظبو اإلسيمو " الوننو للتنميرة سرابقا ب") والبنروك التقليدلرة الترو
لها اكبر عدد م الفروع اإلسيمية (بنك مصر – البنرك الرئيسرو للتنميرة واالئتمرا الءراعرو
– المصرر المتحد) العاملة بجمهورلة مصر العربيرة الموضرحة بالةركل ( ،)1-3وترم توبلر
 132قائمة استبيا  ،وتم استرداد  112منها ،وبعرد القيراا بفحصرها تبري انره سريتم اسرتبعاد 1
قوائم وبيلك ستكو عدد القوائم الخاضعة للدراسة  104قائمة.
القوائم

القوائم عدد القوائم عدد
اسم المصرر اإلسيمو /عدد القوائم عدد القوائم عدد
المستردة و ير ير المستردة الصحية
المستردة
الموبعة
البنك التقليدج
المستردة
صحيحة
12
4
0
12
20
بنك ييصل اإلسيمو
10
5
3
13
20
بنك البركة – مصر
10
10
0
10
20
مصرر ابو ظبو اإلسيمو
(البنك الوننو للتنمية)
34
0
2
32
32
بنك مصر
11
2
0
11
20
البنك الرئيسو للتنمية
واالئتما الءراعو
12
1
3
12
20
المصرر المتحد
104
24
1
112
132
اإلجمالو  2م إجمالو 13
جدول ( )3-4عدد ااستمارات الموفعة والمرتدة وغير المرتدة

للباحث أ نسبة االستمارا المستردة إلجمالو الموبع = (= 100× )112/132
لت
 ،%12ونسبة االستمارا الصحيحة المستردة إلجمالو الموبع (= 100×)104/132
 %52وهو نسبة لراها الباحث كايية إلجرام التحليي واال تبارا اإلحصائية.
وصف خصائص العينة مح الدراسة -:
 -4الدرجة الوايفية للقائمين باإلجابة على ااستبيان
الدرجة الوظيفية التكرار النسبة %
%52
12
عليا
%21
22
متوسطة
%0
اقل م المتوسطة 0
%100
104
اإلجمالو
جدول ( )1-4توفيل أفراد العينة حسب الدرجة الوايفية

 -3نوع الميه للقائمين باإلجابة على ااستبيان
نوع المؤهل العلمو التكرار النسبة %
%11
22
تجا ج
%10
اقتصادج /حقوقو 10
%2
2
أ ر
%100
104
اإلجمالو

 -4الميه العلمي للقائمين باإلجابة على ااستبيان
التكرار النسبة %
المؤهل العلمو
%54
52
دراسا عليا
%42
41
عالو
%0
0
أقل م العالو
%100
104
اإلجمالو
جدول ( )6-4توفيل أفراد العينة حسب الميه العلمي

 -1سنوات الخبرة للقائمين باإلجابة على ااستبيان
التكرار النسبة %
سنوا الخبرة
%22
52
اكبر م  15سنة
%12
20
م  10 -15سنوا
%12
12
اقل م  10سنوا
%100
104
اإلجمالو
جدول ( )8-4توفيل أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

جدول ( )7-4توفيل أفراد العينة حسب نوع الميه
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وفي ضوء جداول وصف خصائص العينة مح الدراسة يتبين للباحث اآلتي -:
 %52 مر القررائمي باإلجابررة علر قائمررة االسررتبيا لعملررو برراإلدارا العليررا وهررو مررا
لةير إل أ القائمي باإلجابة عل أسالة االستبيا هم الفاة المستهدية بدرجة ميئمة.
 كمررا بلغررت نسرربة سررنوا الخبرررة م ر القررائمي باإلجابررة عل ر قائمررة االسررتبيا %22
ألكثر م  15سنة ،و %31أقل م  15سنة ،وهو مرا لةرير إلر أ القرائمي باإلجابرة
عل قائمة االستبيا م ذو الخبرة يو مجال الصيرية اإلسيمية.
 كما بلغت نسبة  %11م المجيبي عل قائمة االستبيا م الحاصلي عل مرؤهي
تجارلة ،و %10مؤهي اقتصادلة وحقوقية أج برجمالو  %21وهو ما لظهرر درجرة
التخصب العلمية العالية للمجيبي عل االستبيا .
 وبلغت نسبة الحاصلي عل دراسا عليا  %54والحاصلي عل مؤهي عليرا مر
المجيبري علر االسررتبيا نسربة  %42أج برجمررالو  %100وهرو مررا لعكرس التأهيررل
العلمو الميئم للمجيبي عل االستبيا .
ويو ضروم مرا سربق لررج الباحرث أ العينرة الترو سراهمت يرو اإلجابرة علر قائمرة
االستبيا تتسم بالتأهيل العلمو والعملرو الميئرم وهرو مرا انعكرس علر ثبرا اإلجابرا
بمعظم بنود قائمة االستبيا وسيقوا الباحث بتوصي العينة بنرام علر سرنوا الخبررة
أكبر م  15سنة وأقل م 15سنة كما بالةكل( :)2-3

سنوات الخبرة أكثر من  15سنة
سنوات الخبرة أقل من  15سنة

شكل رقم ( )2 -3توصي
تصمي شقئم لالستبيقن:

عينة البحث

اعتمد الدراسة الميدانية عل أسلو قائمة االستبيا  ،باعتبارا م أكثر أسالي التطبيرق
الميممة للبحوث االجتماعية .كما أ ا تبار يروض الدراسة لتطل الحصول عل مجموعرة
م البيانا الوصفية  Primary Qualitative Dataوالمتمثلرة يرو أرام مفرردا الدراسرة
الميدانية (وحدة المعالنة) حول موضوع البحث والمتمثل يو "إنار مقترل للمراجعة اإلدارلرة
للقررررارا االسرررتراتيجية بالمصرررارر اإلسررريمية" مررر ررريل تفعيرررل دور المراجررر اإلدارج
بعمليررة إتخرراذ القرررارا االسررتراتيجية بالمصررارر اإلسرريمية ،للقيرراا بفحررب وترردقيق كايررة
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البيانررا ذا العيقررة بررالقرار االسررتراتيجو محررل المراجعررة بمختل ر أبعادهررا .ولررـهيا لعتقررد
الباحث أ األسلو المناس للحصرول علر هريا البيانرا هرو قوائرـم االسرتبيا  .و بنرا بم علر
ذلك يقد تم تصرميم قائمرة اسرتبيا – تحرت إشررار األسرتاذ الردكتور /عرء الردل يكررج تهرامو
"رئيس قسم المحاسبة" بكلية التجارة بني  ،بجامعة األبهر ،وتحتوى عل عردد مر العبرارا
الميممة للحصول عل آرام العينة المختارة م مجتم البحرث حرول ذلرك الموضروع ،حيرث
تم تصميم قائمة استبيا تةتمل عل أربعة محاور أساسية كالتال (: )1
 المحررور األول  :تررأثير اسررتخداا مررنهج المراجعررة اإلدارلررة علرر القرررارا االسررتراتيجية
ومدج توايقها م أهدار وسياسا و ط المصرر اإلسيمو ( .العبارا م  1إل .)13
 المحررور الثررانو  :أثررر تفعيررل دور المراجر اإلدارج يررو عمليررة اتخرراذ القرررار اإلسررتراتيجو
بالمصرررارر اإلسررريمية ونجرررال تطبيقررره يرررو الواقررر العملرررو ( .العبرررارا مررر  14إلررر ،)25
ولت م هيا المحور قسمي وهما كالتالو:
 oالقسم األول  :م هو القائم بعمليرة المراجعرة اإلدارلرة ودرجرة تأهيلره العلميرة والعمليرة (العبرارا
م  14إل .)11
 oالقسم الثاني  :أثر تفعيل دور المراج اإلدارج يو عمليرة اتخراذ القررار اإلسرتراتيجو بالمصرارر
اإلسيمية ونجال تطبيقه يو الواق العملو( ،العبارا م  12إل .)25

 المحررور الثالررث  :اثررر البيانررا المتررويرة للمراج ر اإلدارج يررو تقيرريم عمليررة اتخرراذ القرررار
االستراتيجو بالمصارر اإلسيمية ( .العبارا م  21إل .)42
 المحررور الرابرر  :تررأثير اسررتخداا أسررالي المراجعررة اإلدارلررة يررو عمليررة مراجعررة اتخرراذ
القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية( .العبارا م  43إل .)51
عل أ تحوج هيا المحاور ييما بينها عل عدد  51عبارة ترم صريا تها بحيرث تغطر
كايررة النقرران المطلررو اسررتطيع رأج عينررة البحررث بخصوصررها  .وقررد روعررو عنررد تصررميم
العبررارا أ لعمررل بع ررها عل ر التأكررد م ر صررحة اإلجابررا ع ر بعررض العبررارا األ رررى
 Check Questionsوذلك ل ما صحة ودقة إجابا المستقص منره ،حيرث لكرو علريهم
إبدام الرأج يو مدى إمكانية اســتيعا عينة البحث لتلك العبرارا الرواردة بقائمرة االسرتبيا ،
وليا يقد تمت صيا ة اإلجابرا ويقرا ب لمقيراس ليكرر الخماسرو  ،Fifth Likert Scaleوالريج
لقيس أرام المستقص منهم ،حيرث لعطرو مردى للررد مر  5 -1وقرد ترم تررك مسرة يرا را
(تعبر ع رأج المستقص منه) أماا كل عبارة ويو نهالة قائمة االستبيا تم وضر مجموعرة
م اال تيارا لبيا الصفا الدلمو رايية الخاصة بالمستقصو منه.
لألسقليب لإلحصقئي :

إعتمد الباحث عل الحءمرة اإلحصرائية للعلروا االجتماعيرة (IBM statistical SPSS
) package for social scincesيو إجرام اال تبارا اإلحصائية التالية:

 .5اختبار الثبات :ولقصرد بالثبرا أ لعطرو اال تبرار نفرس النترائج إذا أعيرد تطبيرق نفرس
اإلستبيا عل نفس العينة؛ ويو نفس الظررور ،ولغررض ا تبرار ثبرا البيانرا ترم قيراس
معامررل الثبررا باسررتخداا ا تبررار ألفاكرونبررا ( ،)Cronbach's Alphaوتنحصررر قيمررة
معامل الفرا كرومبرا بري (0؛ )1حيرث لمثرل الررقم ( )0انعرداا ثبرا البيانرا ؛ بينمرا لمثرل
الرررقم ( )1الثبررا الترراا للبيانررا  ،ولعررد معامررل الثبررا مررنخفض إذا كررا اقررل م ر ()0،2؛
( )1لرجو الرجوع للملحق رقم (  )1الخال بقائمة االستبيا  ،ل ل .2-1
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ومتوسطا إذا كا لتراول بي ( 0،2إل اقل م )0،5؛ ومناسبا إذا ترراول بري ( 0،5إلر
أقل م )0،1؛ بينما لعد معامل الثبا مرتفعا إذا كا أكبر م (.)1( )0،1
 .4إختبار الدورات :وهرو ا تبرار لسرتخدا للتأكرد مر عةروائية العينرة "عر نرلرق تحليرل
دورا وقوع األحداث المتةابهة التو تفصرل بينهرا أحرداث مختلفرة"( ،)2ولقروا إجررام هريا
اال تبار عل الفروض التالية:
 يرض العدا : H0استجابا العينة تمثل استجابا عينة عةوائية.
 الفرض البدلل  :H1استجابا العينة ال تمثل استجابا عينة عةوائية.
 .4تقثثدير متوسثثط المجتمثثل بنقطثثة( :)3حيررث لقرروا الباحررث بعرررض المتوسرر المرررج
الستجابا مفردا كل عينة للتعرر عل اتجاا االستجابة لكل عبارة (ريرض؛ أا قبرول)،
اعتماداب عل نظرلرة النهالرة المركءلرة( ،)4وقرد اسرتخدا الباحرث مقيراس ليكرر ذو الخمرس
نقان  )5) Five-Points Likert Scaleليتي للباحرث يرصرة حسرا متوسر أهميرة لكرل
عبارة م العبارا الواردة بقائمة االستبيا  ،وقد أعطو الباحث االستجابة (موايرق بةردة)
الرتبة ( ،)5واالستجابة (موايق) الرتبة ( ،)4واالستجابة (محالد) الرتبة ( ،)3واالسرتجابة
( ير موايق) الرتبة ( ،)2واالستجابة ( ير موايق عل اإلني ) الرتبرة ( ،)1يرنره لمكر
تقسيم الرت (م  1إل  .)5إل مس يترا متساولة نول الفترة ( )0.1كالتالو:
قيمة المتوسط
الحسابي
التفسير

من 5
إلى 5881
غير موافق على اإلطالق

من 5،85
إلى 4،6
غير موافق

من  4،65من  4،35من 3،45
إلى  4،3إلى  3،4إلى 1
موافق بشدة
موافق
محايد

 .3تقدير النسبة في المجتمل بنقطة( :)2حيث لستخدا الباحرث النسر الماولرة لعررض نسربة
ا تيررارا مفررردا كررل عينررة العينررة (مواي رق بةرردة -موايررق -محالررد  -يررر موايررق -يررر
موايق عل اإلني ) لكل عبارة.
وتعتبر نسبة تواير الصفة بي مفردا العينة هو أي ل تقردلر للنسربة يرو المجتمر إذا كرا
حجم العينة كبيرا بدرجة كاييرة (أكبرر مر 30مفرردة) حيرث لقترر توبلر المعالنرة للنسربة
يو هيا الحالة م التوبل الطبيعو(.)5

 – 1د /السيد أبو هاشم ،الخصائب السيكومترلة ألدوا القياس؛ جامعة الملك سعود؛ 2002؛ ل.11 ،10
2 - http://www.investopedia.com/terms/r/runs_test.asp

 – 3أنظر بالميحق ملحق ( )3جدول لت م تلخيب المتوس المرج لكل عبارة بي ياتو مجتم البحث ،ل .1
 – 4ولقصررد بنظرلررة النهالررة المركءلررة أنرره إذا تررم ا تيررار عينررة عةرروائية مر مجتمر وبغررض النظررر عر التوبلر الرريج لتبعرره
المجتم ير توبلر المعالنرة لمتوسر العينرة لقترر مر التوبلر الطبيعرو بةررن أ لكرو حجرم العينرة كبيرراب بدرجرة كاييرة
اصة إذا كرا التروام توبلر المجتمر األصرلو كبيرر ،ويرو هريا الحالرة يرر متوسر العينرة لقترر بةركل كبيرر مر متوسر
المجتم  ،ولمءلد م التفصيل لمك الرجوع إلو د /محمد الدسوقي حبيب ،أسرالي ونمراذج إحصرائية ،دار المجرد للطباعرة،
القاهرة2010 ،ل.22
 -5د /اسماعي الصمادي ،مقياس ليكر الخماسو والتحليل الوصفو ليستجابا Fifth Likert Scale and
available at)http://www.maqalaty.com( ،2013/11/12 ،descriptive analysis of Responses
 – 2أنظر بالميحق ملحق ( )5جدول نس االستجابة لكل عبارة بي ياتو مجتم البحث ،ل ل .21-2
 – 5د /محمد الدسوقي حبيب ،2010 ،مرج سبق ذكرا ،ل.25
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 .1اختبثثار مثثان ويتنثثي( :)1لكررو هرريا اال تبررار مناسرربا ب إجررراما برري عينترري يق ر (سررنوا
الخبرة اكبر م  15سنة – سنوا الخبرة اقل مر  15سرنة) ،ولقروا إجررام هريا اال تبرار
عل الفروض التالية:
يرض العدا  :H0ال لوجد ير معنوج بي المتوسرطا المرجحرة السرتجابا الفاتري محرل
الدراسة.
الفرض البردلل  :H1لوجرد يرر معنروج بري المتوسرطا المرجحرة السرتجابا الفاتري محرل
الدراسة.
للتحليل لإلحصقئي :

م يل تحليل اإلجابا الواردة ببنود قائمة االستبيا التو تم االعتماد عليها إلثبرا
أو نفو صحة الفروض التو تمت صيا تها ،لود الباحث التأكيرد علر أ قيراا المستقصر منره
بمرررلم اسرررتمارة االسرررتبيا لعرررد دلرررييب علررر قناعرررة المستقصررر منررره بأهميرررة وصررريحية هررريا
وع القررارا االسرتراتيجية بالمصرارر اإلسريمية
المجموعة م العبارا يو ضرورة
للمراجعة .وييما للو عرض للنتائج اإلحصائية التو تم التوصل إليها-:
أوا :التحلي اإلحصائي لبعض خصائص اإلستبانة بصفة عامة
 -5إختبار الثبات -:
قاا الباحث با تبار ثبا عبارا اإلسرتبانة ( 51عبرارة) دو األسرالة المرتبطرة بالتصرني
(الدرجة الوظيفة ،المؤهل العلمو ونوعه ،سنوا الخبرة) بتطبيق ا تبار الفا كرونبا وقرد كانرت
نتيجة اال تبار تمتُ العبارا بدرجرة متوسرطة مر الثبرا حيرث كانرت قيمرة معامرل التحدلرد 0،2
تقرلباب ،والجدول التالو لمثل نتيجة اإل تبار كما هو مستخرجة م برنامج ):(SPSS
Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha

51

0.596

 -4إختبار الدورات-:
قرراا الباحررث بر تبررار عةرروائية العينررة ع ر نرلررق تطبيررق ا تبررار الرردورا عل ر اسررتجابا
مفردا العينا (مةاهدا ) لكل عبارة م عبارا الدراسرة عنرد مسرتوج معنولرة ()α=0.05
مفترضا ب الفروض التالية(:)2
 يرض العدا : H0استجابا العينة تمثل استجابا عينة عةوائية.
 الفرض البدلل  :H1استجابا العينة ال تمثل استجابا عينة عةوائية.
وبعررد الحصررول عل ر نتررائج اال تبررار لكررل سررؤال م ر أسررالة االستقصررام قرراا الباحررث بحسررا
الوسر الحسرابو إلحصرام اال تبرار لجمير األسرالة يكرا ( The mean of Asymp. Sig
 )0.37055وحيرررث أ متوسررر إحصرررام اال تبرررار ( )0،350أكبرررر مررر مسرررتوج المعنولرررة
( )0،05يرننا نقبل يرض العدا أج أ استجابا العينة تمثل استجابا عينة عةوائية.

(– )1

أنظر بالميحق ملحق ( )4جدول ملخب نتائج ا تبار وما وتنو ،ل .2

( – )2لمراجعة جدول نتائج ا تبار الدورا أنظر ملحق ( )2ل ل.1-5
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ثانيا :التحلي اإلحصائي إلستجابات مفردات العينة ألسئلة اإلستقصاء
أ  -تحليث نتثائج التحليث اإلحصثائي للمحثثور األول (تثأثير اسثثتخدام مثنهج المراجعثثة اإلداريثة علثثى
القرارات ااستراتيجية ومدي توافقها مل أهداف وسياسات وخطط المصرف اإلسالمي) :
 -5تساهم المراجعة اإلدارية في ترشيد الجوانب التشييلية (الكفاءة  -الفاعلية  -ااقتصثاد) بعمليثة اتخثاذ
القرار ااستراتيجي بالمصرف اإلسالمي.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
%52،4
الخبرة اقل م  15سنة
%21،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،343
موايقة بةدة
4،42
موايقة بةدة
4،25
بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %21،1و  4،25عل
التوالو ،ولفاة الخبرة أقل م  15سرنة  %52،4و  ،4،42وال تبرار عردا وجرود ا رتير بري المتوسر
المرج لفاتو الدراسة ،وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل الصدية تم إجرام ا تبرار مرا
أ قيمرة إحصرائو ا تبرار مرا وتنرو  %34،3أكبرر مر مسرتوج المعنولرة  %5بمرا لعنرو
وتنو ولت
قبول يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسرة بدرجرة
ثقة .)1-α( %25
 - 2تساعد المراجعة اإلدارية بشك محدود في ضثبط وترشثيد التكثاليف الزائثدة وتنميثة اإليثرادات ورفثل
م التحليل اإلحصائو وجود اتجراا بغيرر الموايقرة وتتمثرل نترائج
كفاءة األداء بالمصرف اإلسالمي  .لت
التحليل كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة عل العبارة
ما وتنو
%43،1
الخبرة اقل م  15سنة
%44،4
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،351
ير موايق
2،11
ير موايق
2،33
بلغت نسبة عدا الموايقة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر مر  15سرنة  %44،4و 2،33علر
التوالو إل جان  %22،2لم لوايقروا علر اإلنري  ،ولفارة الخبررة أقرل مر  15سرنة  %43،1و ،2،11
باإلضاية  %31،2لم لوايقوا عل اإلنري  ،وهرو مرا لبري أ مجتمر البحرث لؤلرد أ المراجعرة اإلدارلرة
تساعد بةركل كبيرر يرو ضرب وترشريد التكرالي الءائردة وتنميرة اإللررادا ورير كفرامة األدام بالمصررر
اإلسريمو ،وإل تبررار عرردا وجررود ا رتير برري المتوسر المرررج لفاترو الدراسررة وأ اال ررتير الموجررود
أ قيمة إحصائو ا تبرار مرا وتنرو
بالجدول راج يق لعامل الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
 %35،1أكبر م مستوج المعنولة  %5بما لعنو قبول يرض العدا القائرل بأنره ال لوجرد ا رتير معنروج
يو المتوس المرج لعدا موايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -4تسثثثثاعد المراجعثثثثة اإلداريثثثثة المثثثثديرين علثثثثى اتخثثثثاذ القثثثثرارات الالفمثثثثة لمعالجثثثثة نقثثثثاط الضثثثثعف
ومواجه التحديات التي تواجهها ،وفيادة الربحية ودعم المركز المالي.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
%50
الخبرة اقل م  15سنة
%52،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،1
موايقة بةدة
4،43
موايقة بةدة
4،31
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بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %52،1و  4،31عل
التروالو ،ولفاررة الخبرررة أقررل مر  15سررنة  %50و  ،4،43وال تبررار عرردا وجررود ا ررتير برري المتوسر
المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل الصردية ترم إجررام ا تبرار مرا
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو  %10أكبر م مستوج المعنولرة  %5بمرا لعنرو قبرول
وتنو ولت
يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المررج لموايقرة ياترو الدراسرة بدرجرة ثقرة
.)1-α( %25
 -3تقثثثدم المراجعثثثة اإلداريثثثة العثثثون لمتخثثثذ القثثثرار ااسثثثتراتيجي بالمصثثثارف اإلسثثثالمية مثثثن خثثثالل
تقثثثديم التوصثثثيات وااقتراحثثثات الالفمثثثة والمالئمثثثة لمعالجثثثه السثثثلبيات وأوجثثثه القصثثثور أوا بثثثأول
فثثي صثثورة تقثثارير .لت ر م ر التحليررل اإلحصررائو وجررود اتجرراا للموايقررة بةرردة وتتمثررل نتررائج التحليررل
كالتالو-:
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
الخبرة اقل م  15سنة
% 53،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
4،34
موايقة بةدة
4،25

%40،2
االتجاا
موايقة بةدة

ا تبار
ما وتنو
0،003

بلغت نسربة الموايقرة بةردة والمتوسر المررج لفارة الخبررة اكثرر مر  15سرنة  % 53،2و 4،25
عل التوالو ،ولفاة الخبرة أقل م  15سنة  %40،2و  ،4،34باإلضاية إل  % 53،1وايقروا ،وال تبرار
عدا وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو  %0،3أج أقل م مستوج
الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
المعنولررة  ،%5وبالتررالو نررريض يرررض العرردا ونقبررل الفرررض البرردلل القائررل بوجررود ا ررتير معنرروج يررو
المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسة ،وحيث ا المتوس المرج للرت لفاة الخبرة اكثرر مر  15سرنة
 4،25أكبررر مر المتوسر المرررج للرتر لفاررة الخبرررة اقررل مر  15سررنة  ،4،34بمررا لعنررو بلررادة درجررة
موايقة ياة الخبرة اكثر م  15سنة ع موايقة ياة الخبرة أقل م  15سنة بدرجة ثقة .)1-α( %25
-1ا يوجثثد دور للمراجعثثة اإلداريثثة فثثي تحديثثد النثثواحي غيثثر الضثثرورية فيمثثا يزاولثثه المصثثرف
اإلسثثالمي مثثن أنشثثطة ،والتثثي إذا مثثا اسثثتينى عنهثثا قثثد يتحقثثق وفثثر فثثي التكثثاليف وفيثثادة فثثي
اإليثثثثرادات .لت رررر مرررر التحليررررل اإلحصررررائو وجررررود اتجرررراا بعرررردا الموايقررررة وتتمثررررل نتررررائج التحليررررل
كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة عل العبارة
ما وتنو
%35،5
الخبرة اقل م  15سنة
%44،4
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،251
ير موايق
1،11
ير موايق
1،12
بلغت نسبة عدا الموايقة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر مر  15سرنة  %44،4و 1،12علر
الترروالو إل ر جان ر  %32لررم لوايقرروا عل ر اإلنرري  ،ولفاررة الخبرررة أقررل م ر  15سررنة %35،5و ،1،11
باإلضاية  %35،5لم لوايقوا عل اإلني (وليحا الباحث أ المتوسر المررج للفاتري لقترر بدرجره
كبيرة للمتوس المرج لغير موايق عل اإلني  ،)1،10وهرو مرا لظهرر تأليرد ياترو مجتمر البحرث برأ
للمراجعرة اإلدارلرة دور هراا يرو تحدلرد النرواحو يرر ال ررورلة ييمرا لءاولره المصررر اإلسريمو مر
أنةطة ،واليج سيساعد يو تحقيق وير يو التكالي وبلادة يرو اإللررادا  ،وإل تبرار عردا وجرود ا رتير
بي المتوس المرج لفاتو الدراسة وأ اإل تير الموجود بالجدول راج يقر لعامرل الصردية ترم إجررام
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو  %25،1أكبر م مستوج المعنولة  %5بمرا
ا تبار ما وتنو ولت
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لعنو قبول يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المرج لعدا موايقة ياتو الدراسة
بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -6تسثثثثثاه م المراجعثثثثثة اإلداريثثثثثة فثثثثثي تحليثثثثث وتقيثثثثثيم البثثثثثدائ ااسثثثثثتراتيجية واختيثثثثثار البثثثثثدي
ااسثثثثتراتيجي المناسثثثثب .لت رررر مرررر التحليررررل اإلحصررررائو وجررررود اتجرررراا للموايقررررة وتتمثررررل نتررررائج
التحليل كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة للموايقة عل العبارة
ما وتنو
% 50
الخبرة اقل م  15سنة
% 41،5
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،525
موايقة
4،02
موايقة
4،13
بلغررت نسرربة الموايقررة والمتوسر المرررج لفاررة الخبرررة اكثرر مر  15سررنة  %41،5و  4،13علر
التوالو ،باإلضاية إل  %32،1وايقوا بةدة ،ولفاة الخبررة أقرل مر  15سرنة  %50و  4،02إلر جانر
 %31،2وايقوا بةدة ،وال تبار عدا وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسرة وأ اال رتير
أ قيمة إحصرائو ا تبرار
الموجود بالجدول راج يق لعامل الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
مررا وتنررو  %52،5أكبررر مر مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد
ا تير معنوج يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -7يقثثدم تقريثثر المراجثثل اإلداري الثثرأي فيمثثا إذا كانثثت اإلدارة قثثد اسثثتخدمت المثثوارد المتاحثثة
البشرية والمادية بأفض طريقة ممكنة عند اتخاذ القرارات ااستراتيجية .
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
% 42،2
الخبرة اقل م  15سنة
% 41،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،453
موايقة بةدة
4،21
موايقة بةدة
4،41
بلغررت نسرربة الموايقررة والمتوسر المرررج لفاررة الخبرررة اكثرر مر  15سررنة  %41،2و  4،41علر
الترروالو إلرر جانرر  51،4وايقرروا ،ولفاررة الخبرررة أقررل مرر  15سررنة  %42،2و  4،21باإلضرراية إلرر
 %40،2وايقرروا ،وال تبررار عرردا وجررود ا ررتير برري المتوسر المرررج لفاتررو الدراسررة وأ اال ررتير
أ قيمة إحصرائو ا تبرار
الموجود بالجدول راج يق لعامل الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
مررا وتنررو  %45،3أكبررر مر مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد
ا تير معنوج يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -8يجثثثثب ان يطلثثثثل المراجثثثثل اإلداري علثثثثى أهثثثثداف وخطثثثثط وسياسثثثثات المصثثثثرف المعتمثثثثدة للتأكثثثثد
من عدم وجود تعارض بينها وبين القرارات ااستراتيجية .
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
% 51،2
الخبرة اقل م  15سنة
% 22،5
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،255
موايقة بةدة
4،51
موايقة بةدة
4،54
بلغررت نسرربة الموايقررة والمتوسر المرررج لفاررة الخبرررة اكثرر مر  15سررنة  %22،5و  4،54علر
التوالو ،ولفاة الخبرة أقل م  15سنة  %51،2و  ،4،51وال تبار عردا وجرود ا رتير بري المتوسر
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المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل الصردية ترم إجررام ا تبرار مرا
أ قيمرة إحصرائو ا تبرار مرا وتنرو  %25،5أكبرر مر مسرتوج المعنولرة  %5بمرا لعنرو
وتنو ولت
قبول يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسرة بدرجرة
ثقة .)1-α( %25
 -9ا يصثثثلح تقريثثثر المحاسثثثب القثثثانوني الخثثثارجي بمفثثثرده للحكثثثم علثثثى المثثثالءة الماليثثثة والكفثثثاءة
التشثثثثييلية للمصثثثثرف  .لت رررر مرررر التحليررررل اإلحصررررائو وجررررود اتجرررراا للموايقررررة بةرررركل عرررراا وتتمثررررل
نتائج التحليل كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة للموايقة بوجه عاا عل العبارة
ما وتنو
% 53،1
الخبرة اقل م  15سنة
% 45،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،323
موايقة
4،15
موايقة بةدة
4،22
بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %45،1و  4،22عل
الترروالو باإلضرراية إلرر نسرربة  %40،3وايقرروا ،ولفاررة الخبرررة أقررل مرر  15سررنة بلغررت نسرربة الموايقررة
والمتوس المرج  %53،1و ،4،15وبالنظر إل المتوس المرج اإلجمالو لفاتو مجتم البحرث نجرد
أنرره  4،22وهررو مررا لبرري موايقررة مجتمر البحررث بةرردا علر العبررارة ،وال تبررار عرردا وجررود ا ررتير برري
المتوس المرج لفاتو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود بالجردول راجر يقر لعامرل الصردية ترم إجررام
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنرو  %32،3أكبرر مر مسرتوج المعنولرة %5
ا تبار ما وتنو ولت
بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد ا ررتير معنرروج يررو المتوسر المرررج لموايقررة ياتررو
الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -51يجثثثثب أن ييطثثثثي تقريثثثثر المراجثثثثل اإلداري كافثثثثة الجوانثثثثب المتعلقثثثثة بثثثثالقرار ااسثثثثتراتيجي فثثثثي
المصارف اإلسالمية (الشرعية – المصرفية – اإلدارية – المالية )...
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
الخبرة اقل م  15سنة % 42،2
% 25،3
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،101
موايقة بةدة
4،40
موايقة بةدة
4،52
بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %25،3و  4،52عل
التوالو ،ولفاة الخبرة أقل م  15سنة  %42،2و  ،4،40إل جان نسبة  42،2وايقوا ،وال تبرار عردا
وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود بالجردول راجر يقر لعامرل
الصرردية تررم إجرررام ا تبررار مررا وتنررو ولت ر أ قيمررة إحصررائو ا تبررار مررا وتنررو  %10،1أكبررر م ر
مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد ا ررتير معنرروج يررو المتوسر
المرج لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -55ا تعبثثثثثر القثثثثثوائم الماليثثثثثة المقارنثثثثثة للمصثثثثثرف اإلسثثثثثالمي عثثثثثن الوضثثثثثل التشثثثثثييلي األمثثثثثث
بالمقارنثثة مثثل ميشثثرات السثثوق .لت ررر مرر التحليررل اإلحصررائو وجرررود اتجرراا محالررد وتتمثررل النترررائج
كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة للمحالدة عل العبارة
ما وتنو
الخبرة اقل م  15سنة % 15،2
% 31،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،423
محالد
2،55
محالد
2،12
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بلغررت نسرربة الحيادلررة والمتوس ر المرررج لفاررة الخبرررة اكث رر م ر  15سررنة %31،2و 2،12عل ر
التوالو ،ولفاة الخبرة أقرل مر  15سرنة  %15،2و ( ،2،55وليحرا الباحرث أ ياترو الدراسرة لقترر
المتوس المرج لهما نحو عدا الموايقة بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبة عدا الموايقة وعدا الموايقة بةدة
لفاة الخبرة أكثر م  15سنة  %25،1و %2،5عل التروالو ،ولفارة الخبررة اقرل مر  15سرنة %35،5
و ،)%15،2وال تبار عدا وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو
بالجدول راج يق لعامل الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
 %42،3أكبر م مستوج المعنولة  %5بما لعنو قبول يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنروج
يو المتوس المرج لمحالدة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -54ا يسثثثثاهم تقريثثثثر المراجثثثثل اإلداري فثثثثي التحقثثثثق مثثثثن مثثثثدق اتفثثثثاق القثثثثرار ااسثثثثتراتيجي مثثثثل
أهثثثثداف وسياسثثثثات وخطثثثثط المصثثثثرف اإلسثثثثالمي المعثثثثدة مسثثثثبقا .لت رررر مرررر التحليررررل اإلحصررررائو
وجود اتجاا بعدا الموايقة عل اإلني وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة لعدا الموايقة عل االني عل العبارة
ما وتنو
%35،5
الخبرة اقل م  15سنة
%55،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،145
ير موايق
1،55
ير موايق
1،55
عل اإلني
عل اإلني
بلغررت نسرربة عرردا الموايقررة علرر اإلنرري والمتوسرر المرررج لفاررة الخبرررة اكثررر مرر  15سررنة
 %55،2و ،1،55ولفاررررررة الخبرررررررة أقررررررل مرررررر  15سررررررنة %35،5و ،1،55باإلضرررررراية  %52،2لررررررم
لوايقررروا ،وهرررو مرررا لعكرررس موايقرررة ياترررو مجتمررر البحرررث علررر أ تقرلرررر المراجررر اإلدارج لسررراهم يرررو
التحقرررق مررر مررردج اتفرررا القررررار االسرررتراتيجو مررر أهررردار و سياسرررا و طررر المصررررر اإلسررريمو
المعررردة مسررربقا ب ،وإل تبرررار عررردا وجرررود ا رررتير بررري المتوسررر المررررج لفاترررو الدراسرررة وأ اال رررتير
الموجررررود بالجرررردول راجرررر يقرررر لعامررررل الصرررردية تررررم إجرررررام ا تبررررار مررررا وتنررررو ولت رررر أ قيمررررة
إحصررائو ا تبررار مررا وتنررو  %14،5أكبررر مرر مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا
القائررررل بأنرررره ال لوجررررد ا ررررتير معنرررروج يررررو المتوسرررر المرررررج لموايقررررة ياتررررو الدراسررررة بدرجررررة ثقررررة
.)1-α( %25
 -54تسثثثاعد المراجعثثثة اإلداريثثثة فثثثي متابعثثثة تنفيثثثذ القثثثرارات ااسثثثتراتيجية والتحقثثثق مثثثن صثثثحتها
ومثثثثثن مثثثثثدق مطابقتهثثثثثا ألهثثثثثداف وسياسثثثثثات وخطثثثثثط المصثثثثثرف اإلسثثثثثالمي .لت ررررر مررررر التحليرررررل
اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
الخبرة اقل م  15سنة % 53،1
% 52،4
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،012
موايقة بةدة
4،42
موايقة بةدة
4،52
بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %52،4و  4،52عل
التوالو ،ولفاة الخبرة أقل م  15سرنة  %53،1و  ،4،42وال تبرار عردا وجرود ا رتير بري المتوسر
المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل الصردية ترم إجررام ا تبرار مرا
وتنو حيث بلغ إحصائو ا تبار ما وتنو  %1،2أج أقل مر مسرتوج المعنولرة  ،%5وبالترالو نرريض
يرررض العرردا ونقبررل الفرررض البرردلل القائررل بوجررود ا ررتير معنرروج يررو المتوسر المرررج لموايقررة ياتررو
الدراسة ،وحيرث ا المتوسر المررج للرتر لفارة الخبررة اكثرر مر  15سرنة  4،52أكبرر مر المتوسر
المرج للرت ياة الخبرة اقل م  15سنة  ،4،42بما لعنو بلادة درجة موايقة ياة الخبررة اكثرر مر 15
سنة ع موايقة ياة الخبرة أقل م  15سنة بدرجة ثقة .)1-α( %25
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ب  -تحلي ث نتثثائج التحلي ث اإلحصثثائي للمحثثور الثثثاني  (:أثثثر تفعي ث دور المراجثثل اإلداري فثثي
عمليثثثة اتخثثثاذ القثثثرار اإلسثثثتراتيجي بالمصثثثارف اإلسثثثالمية ونجثثثاح تطبيقثثثه فثثثي الواقثثثل
العملي).وتم تقسيم هيا المحور إل نقتطي :
أوالب  -:م هو القائم بعملية المراجعة اإلدارلة ودرجة تأهيله العلمية والعملية .
ثاني را ب  -:أثررر تفعيررل دور المراج ر اإلدارج يررو عمليررة اتخرراذ القرررار اإلسررتراتيجو بالمصررارر
اإلسيمية ونجال تطبيقه يو الواق العملو.

أوا -:من هو القائم بعملية المراجعة اإلدارية ودرجة تأهيله العلمية والعملية .
 -53يمكثثثثن إسثثثثناد عمليثثثثة المراجعثثثثة اإلداريثثثثة للقثثثثرارات ااسثثثثتراتيجية وإعثثثثداد تقريثثثثر المراجعثثثثة
اإلدارية للمراجعين الداخليين بالمصرف اإلسالمي.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا محالد وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للمحالدة عل العبارة
ما وتنو
الخبرة اقل م  15سنة % 11،1
% 25،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،122
محالد
3
محالد
3
بلغت نسبة الحيادلة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر مر  15سرنة  %25،1و 3علر التروالو،
ولفاة الخبرة أقل م  15سنة  %11،1و ( ،3وليحا الباحث أ ياتو الدراسة المتوسر المررج لهمرا
 3وهررو الرريج لؤكررد حيادلتهمررا بةرركل كبيررر مر إسررناد أعمررال المراجعررة اإلدارلررة للقرررارا االسررتراتيجية
للمراج الدا لو) ،وال تبرار عردا وجرود ا رتير بري المتوسر المررج لفاترو الدراسرة وأ اال رتير
أ قيمة إحصرائو ا تبرار
الموجود بالجدول راج يق لعامل الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
مررا وتنررو  %12،2أكبررر مر مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد
ا تير معنوج يو المتوس المرج لحيادلة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -51يفضثثثثث إسثثثثثناد أعمثثثثثال المراجعثثثثثة اإلداريثثثثثة للقثثثثثرارات ااسثثثثثتراتيجية بالمصثثثثثارف اإلسثثثثثالمية
لمكاتثثثب المحاسثثثبة الخارجيثثثة المعتمثثثدة .لت ررر مررر التحليرررل اإلحصرررائو وجرررود اتجررراا محالرررد ونترررائج
التحليل كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة للمحالدة عل العبارة
ما وتنو
%15،2
الخبرة اقل م  15سنة
% 20،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،132
محالد
3،40
محالد
3،31
بلغررت نسرربة الحيادلررة والمتوس ر المرررج لفاررة الخبرررة اكث رر م ر  15سررنة  %20،1و 3،1عل ر
التوالو ،ولفاة الخبرة أقرل مر  15سرنة  %15،2و ( ،3،4وليحرا الباحرث أ ياترو الدراسرة المتوسر
المرررج لهمررا لقتررر إل ر المتوس ر المرررج للموايقررة عل ر قيرراا المراج ر الخررارجو بأعمررال المراجعررة
اإلدارلة للقرارا االستراتيجية حيث بلغت نسبة الموايقة والموايقة بةدة لفاة الخبرة اكثرر مر  15سرنة
 %44،4و  %11،1عل التوالو ولفارة الخبررة اقرل مر  15سرنة  %52،2و  ،) %2،2وال تبرار عردا
وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود بالجردول راجر يقر لعامرل
الصرردية تررم إجرررام ا تبررار مررا وتنررو ولت ر أ قيمررة إحصررائو ا تبررار مررا وتنررو  %13،2أكبررر م ر
مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد ا ررتير معنرروج يررو المتوسر
المرج لحيادلة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
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 -56مثثثن األفضثثث تشثثثكي فريثثثق عمثثث للمراجعثثثة اإلداريثثثة للقثثثرارات ااسثثثتراتيجية يضثثثم كثثث مثثثن
المراجثثثثل الثثثثداخلي والمراجثثثثل الخثثثثارجي للمصثثثثرف اإلسثثثثالمي مثثثثل إمكانيثثثثة ااسثثثثتعانة بأيثثثثة خبثثثثرات
خارجيثثثة عنثثثد الضثثثرورة .لت ررر مررر التحليرررل اإلحصرررائو وجرررود اتجررراا للموايقرررة بةررردة وتتمثرررل نترررائج
التحليل كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
% 21،1
الخبرة اقل م  15سنة
% 45،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،012
موايقة بةدة
4،21
موايقة بةدة
4،33
بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %45،2و  4،33عل
التوالو باإلضاية إل نسبة  %31،2وايقوا ،ولفاة الخبرة أقل م  15سنة  %21،1و  ،4،21وال تبرار
عدا وجود ا رتير بري المتوسر المررج لفاترو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود بالجردول راجر يقر
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو  %1،2أج أقل م
لعامل الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
مستوج المعنولة  ،%5وبالتالو نريض يرض العدا ونقبل الفرض البدلل القائل بوجرود ا رتير معنروج
يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسة ،وحيث ا المتوس المرج للرت لفارة الخبررة اقرل مر 15
سنة  4،21أكبر م المتوس المرج للرت ياة الخبرة اكثر م  15سنة  4،33بمرا لعنرو بلرادة درجرة
موايقة ياة الخبرة اقل م  15سنة ع موايقة ياة الخبرة أكبر م  15سنة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -57يجثثثب أن يتثثثوافر حثثثد أدنثثثي مثثثن التأهيثثث العلمثثثي والعملثثثي (شثثثرعي – مصثثثرفي – مثثثالي )... -
للمراجل اإلداري القائم بعملية مراجعة القرارات ااستراتيجية .
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
% 52،4
الخبرة اقل م  15سنة
% 52،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،035
موايقة بةدة
4،52
موايقة بةدة
4،52
بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %52،2و  4،52عل
التوالو ،ولفاة الخبرة أقل م  15سنة  %52،4و  ،4،52وال تبار عردا وجرود ا رتير بري المتوسر
المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل الصردية ترم إجررام ا تبرار مرا
أ قيمة إحصائو ا تبرار مرا وتنرو  %3،5أج أقرل مر مسرتوج المعنولرة  ،%5وبالترالو
وتنو ولت
نريض يرض العدا ونقبل الفررض البردلل القائرل بوجرود ا رتير معنروج يرو المتوسر المررج لموايقرة
ياتو الدراسة ،وحيث ا المتوس المرج للرت لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  4،52أكبر م المتوس
المرج للرت ياة الخبرة اقل م  15سنة  ،4،52بما لعنو بلادة درجة موايقة ياة الخبررة اكثرر مر 15
سنة ع موايقة ياة الخبرة أقل م  15سنة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -58لثثثثيس مثثثثن الضثثثثروري أن يكثثثثون المراجثثثثل اإلداري حاصثثثثال علثثثثى الثثثثدرجات العلميثثثثة والمهنيثثثثة
مث . CIPA/MSC/PHD/MBA/CPA
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا محالد بةكل عاا وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة عل العبارة
ما وتنو
% 12،5
الخبرة اقل م  15سنة
% 41،5
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،522
محالد
2،55
ير موايق
2،55
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بلغت نسبة عدا الموايقة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %41،5و  2،55علر
التوالو إل جان نسبة  %1،3لم لوايقوا عل اإلني ونسربة محالردة  ،%32،1ولفارة الخبررة أقرل مر
 15سنة  %12،5و2،55باالضاية إل نسبة  %11،1لم لوايقوا عل اإلني  ،و % 31،2لم لوايقوا،
وبالنظر ال المتوس المرج اإلجمالو لفاتو مجتم البحث نجد انه  2،25وهو ما لظهر حيادلة مجتم
البحث عل ضرورة حصول المراج اإلدارج عل الدرجا العلمية والمهنيرة المختلفرة) وال تبرار عردا
وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود بالجردول راجر يقر لعامرل
الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت ر أ قيمرة إحصرائو ا تبرار مرا وتنرو  %52،2أج أكبرر مر
مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد ا ررتير معنرروج يررو المتوسر
المرج لحيادلة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
وفي ضوء تحلي الخمس عبارات السابقة يتضح للباحث ااتي-:
 -1وقفرررت ياترررو مجتمررر البحرررث محالررردة بدرجرررة كبيررررة نحرررو تكليررر المراجررر الررردا لو بأعمرررال
المراجعرررة اإلدارلرررة للقررررارا االسرررتراتيجية ،كمرررا وقفرررت أل رررا ب محالررردة ولكنهرررا مالرررت نحرررو
القبرررررول بدرجرررررة كبيررررررة نحرررررو تكليررررر المراجررررر الخرررررارجو بأعمرررررال المراجعرررررة اإلدارلرررررة
للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية.
 -2وايقرررت ياترررو مجتمررر البحرررث بةررردة علررر تةررركيل يرلرررق عمرررل للمراجعرررة اإلدارلرررة للقررررارا
االسرررتراتيجية ل رررم كرررل مررر المراجررر الررردا لو والمراجررر الخرررارجو للمصررررر اإلسررريمو
م إمكانية االستعانة بألة برا ارجية عند ال رورة.
 -3وألررررد ياتررررو مجتمرررر البحررررث ضرررررورة تررررواير حررررد ادنررررو مرررر التأهيررررل العلمررررو والعملررررو
للمراجررررر اإلدارج ،وكررررريا وحصررررروله علررررر إحررررردى الررررردرجا العلميرررررة والمهنيرررررة والترررررو
ستساعدا يو القياا بأعماله بأي ل شكل ممك .

ثانيثثا :أثثثر تفعيث دور المراجثثل اإلداري فثثي عمليثثة اتخثثاذ القثثرار اإلسثثتراتيجي بالمصثثارف
اإلسالمية ونجاح تطبيقه في الواقل العملي.
 -59ا يسثثثثاعد تقريثثثثر المراجثثثثل اإلداري فثثثثي تحليثثثث وتقيثثثثيم البثثثثدائ ااسثثثثتراتيجية للوصثثثثول إلثثثثى
البدي ااستراتيجي المالئم.
م التحليل اإلحصائو عدا الموايقة بةكل عاا ،ونتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة لعدا الموايقة بةكل عاا عل العبارة
مـا وتنو
% 52،2
الخبرة اقل م  15سنة
% 34،5
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،323
ير موايق
1،23
ير موايق
1،55
عل اإلني
بلغت نسبة ير موايق عل اإلني والمتوس المرج لفارة الخبررة اكثرر مر  15سرنة %34،5
و 1،55علر الترروالو باإلضرراية إلر  % 55،2لررم لوايقرروا ،و يررر موايررق لفاررة الخبرررة أقررل مر  15سررنة
 %52.2و 1،23إل جان  %21،1لم لوايقوا عل اإلني  ،وبالنظر إل المتوس المررج إلجمرالو
لفاتو مجتم البحث نجد انه  1،15هو ما لظهر عدا موايقة مجتم البحث عل العبارة وليحرا الباحرث
أ المتوسر المرررج إلجمرالو ياتررو البحرث أقررر ب للمتوسر المررج لغيررر الموايقرة علر اإلنرري 1،1
بدرجة كبيرة) ،وهو ما لؤلرد أ تقرلرر المراجر اإلدارج لسراعد يرو تحيرل وتقيريم البردائل االسرتراتيجية،
وال تبررار عرردا وجررود ا ررتير برري المتوسر المرررج لفاتررو الدراسررة وأ اال ررتير الموجررود بالجرردول
راج ر يق ر لعامررل الصرردية تررم إجرررام ا تبررار مررا وتنررو ولت ر أ قيمررة إحصررائو ا تبررار مررا وتنررو
 %32،3أج أكبر م مسرتوج المعنولرة  %5بمرا لعنرو قبرول يررض العردا القائرل بأنره ال لوجرد ا رتير
معنوج يو المتوس المرج لريض ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
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 -41ا يمكثثثن ااسثثثتفادة مثثثثن التوصثثثيات الثثثثواردة فثثثي تقريثثثثر المراجثثثل اإلداري عنثثثثد اتخثثثاذ وتقيثثثثيم
القثثثثرار ااسثثثثتراتيجي بالمصثثثثارف اإلسثثثثالمية .لت رررر مرررر التحليررررل اإلحصررررائو وجررررود اتجرررراا بعرررردا
الموايقة عل اإلني  ،وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة عل االني عل العبارة
ما وتنو
%52،4
الخبرة اقل م  15سنة
%41،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،545
ير موايق
1،51
ير موايق
1،52
عل االني
عل االني
بلغت نسبة ير الموايقة عل اإلني والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة %41،2
و 1،52عل التوالو إل جان  %43لم لوايقوا ،ولفاة الخبررة أقرل مر  15سرنة  %52،4و ،1،51وهرو
مررا لظهررر موايقررة ياتررو مجتمر البحررث علر انرره لمكر االسررتعانة بالتوصرريا الررواردة يررو تقرلررر المراجر
اإلدارج التخرراذ وتقيرريم القرررار االسررتراتيجو بالمص ررر اإلسرريمو ،وإل تبررار عرردا وجررود ا ررتير برري
المتوسر المرررج لفاتررو الدراسررة وأ اإل ررتير الموجررود بالجرردول راج ر يقر لعامررل الصرردية تررم إجرررام
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو  %54،5أكبر م مستوج المعنولة  %5بمرا
ا تبار ما وتنو ولت
لعنو قبول يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المرج لعدا موايقة ياتو الدراسة
بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -45يعتبثثثثثر تقريثثثثثر المراجثثثثثل اإلداري غيثثثثثر مفيثثثثثدا فثثثثثي تقيثثثثثيم الموقثثثثثف التنافسثثثثثي ااسثثثثثتراتيجي
للمصارف اإلسالمية في ا التطورات التكنولوجية المستمرة في بيئة األعمال.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا بعدا الموايقة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة عل العبارة
ما وتنو
%53،1
الخبرة اقل م  15سنة
%40،3
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،511
ير موايق
1،22
ير موايق
2،04
بلغت نسبة ير الموايقة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة  %40،3و 2،04علر
التوالو إل جان  %32لم لوايقوا عل االني  ،ولفاة الخبرة أقرل مر  15سرنة  %53،1و ،1،22وهرو
مررا لعكرررس تأليرررد ياتررو مجتمررر البحرررث برررا تقرلررر المراجررر اإلدارج مفيرررداب يررو تقيررريم الموقررر التنايسرررو
االستراتيجو للمصارر اإلسيمية يو ظل التطرورا التكنولوجيرة المسرتمرة يرو بيارة األعمرال ،وال تبرار
عدا وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو  %51،1أكبر م مسرتوج
الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
المعنولة  %5بما لعنو قبول يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المرج لرريض
ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -44ا يمكثثثن تقيثثثيم والتنبثثثوء بالمخثثثاطر المحيطثثثة بثثثالقرار ااسثثثتراتيجي مثثثن خثثثالل تقريثثثر المراجثثثل
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا بعدا الموايقة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
اإلداري.لت
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة عل العبارة
ما وتنو
%43،1
الخبرة اقل م  15سنة
%32،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،125
ير موايق
2
ير موايق
2،30
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بلغت نسبة ير الموايقة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة  %32،1و 2،30علر
الترروالو إل ر جان ر  %22،2لررم لوايقرروا عل ر اإلنرري  ،ولفاررة الخبرررة أقررل م ر  15سررنة  %43،1و،2
باإلضاية  %31،2لم لوايقوا عل اإلني  ،وهو ما لبي موايقة ياتو مجتم البحث علر أنرة لمكر تقيريم
والتنبوم المخانر المحيطة بالقرار االستراتيجو م يل تقرلر المراجر اإلدارج ،وال تبرار عردا وجرود
ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل الصدية ترم
أ قيمة إحصائو ا تبار مرا وتنرو  %12،5أكبرر مر مسرتوج المعنولرة
إجرام ا تبار ما وتنو ولت
 %5بما لعنو قبول يرض العدا القائل بأنره ال لوجرد ا رتير معنروج يرو المتوسر المررج لموايقرة ياترو
الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -44تعثثثد المعلومثثثات المتعلقثثثة بكفثثثاءة واقتصثثثاد الجوانثثثب التشثثثييلية للمصثثثرف اإلسثثثالمي الثثثواردة
بتقرير المراجل اإلداري ذات فائدة محدودة لمتخذ القرار ااستراتيجي.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا بعدا الموايقة بةكل عاا وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة بةكل عاا عل العبارة
ما وتنو
% 50
الخبرة اقل م  15سنة
%51،4
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0
ير موايق
2،52
ير موايق
1،52
عل االني
بلغت نسبة ير الموايقة عل االني والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة %51،4
و 1،52عل التوالو إل جان  %41،5لم لوايقوا ،و ير موايرق لفارة الخبررة أقرل مر  15سرنة % 50
و ،2،52باإلضاية  %15،2لم لوايقوا عل اإلني  ،وبالنظر للمتوس المرج اإلجمالو لفاتو مجتمر
البحث نجد انه  2،05وهو لعبر ع عدا موايقة مجتم البحرث علر العبرارة ،والريج لعنرو تأليرد مجتمر
البحرث أ المعلومرا المتعلقرة بكفرامة واقتصراد الجوانر التةرغيلية للمصررر اإلسريمو الرواردة بتقرلررر
المراج اإلدارج ذا يائدة كبيرة لمتخي القرار االستراتيجو ،وال تبار عدا وجود ا تير بي المتوس
المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل الصردية ترم إجررام ا تبرار مرا
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنرو صرفر %أج أقرل مر مسرتوج المعنولرة  ،%5وبالترالو
وتنو ولت
نريض يرض العدا ونقبل الفررض البردلل القائرل بوجرود ا رتير معنروج يرو المتوسر المررج لموايقرة
ياتو الدراسة ،وحيث ا المتوس المرج للرت لفاة الخبرة أقل م  15سنة  2،52أكبرر مر المتوسر
المرج للرت لفاة الخبرة أكثر م  15سرنة  1،52بمرا لعنرو بلرادة درجرة عردا موايقرة يارة الخبررة اقرل
م  15سنة ع عدا موايقة ياة الخبرة أكثر م  15سنة بدرجة ثقة .)1-α( %25
-43يجثثثب علثثثى اإلدارة العليثثثا بالمصثثثرف اإلسثثثالمي أن تكثثثون علثثثى قناعثثثة بثثثدور المراجثثثل اإلداري
في عملية اتخاذ القرار اإلستراتيجي.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
%51،2
الخبرة اقل م  15سنة
%41،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،04
موايقة بةدة
4،22
موايقة بةدة
4،25
بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %41،2و 4،25علر
التوالو باإلضاية إل نسبة % 31،2وايقوا ،ولفاة الخبررة أقرل مر  15سرنة %51،2و ،4،22وال تبرار
عدا وجود ا رتير بري المتوسر المررج لفاترو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود بالجردول راجر يقر
أ قيمة إحصائو ا تبار مرا وتنرو  % 4أج أقرل مر
لعامل الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
مستوج المعنولة  ،%5وبالتالو نريض يرض العدا ونقبل الفرض البدلل القائل بوجرود ا رتير معنروج
يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسة ،وحيث ا المتوس المرج للرت لفارة الخبررة اقرل مر 15
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سنة  4،22أكبر م المتوس المرج للرت لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  ،4،25بما لعنو بلادة درجة
موايقة ياة الخبرة اقل م  15سنة ع موايقة ياة الخبرة أكبر م  15سنة بدرجة ثقة .)1-α( %25
-41يثثثيدي تفعيثثث دور المراجثثثل فثثثي عمليثثثة اتخثثثاذ القثثثرار ااسثثثتراتيجي إلثثثى فيثثثادة فاعليثثثة وكفثثثاءة
واقتصاد القرار ااستراتيجي.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
الخبرة اقل م  15سنة % 25،2
% 22،5
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،125
موايقة بةدة
4،52
موايقة بةدة
4،52
بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %22،5و  4،52عل
التوالو ،ولفاة الخبرة أقل م  15سرنة  %25،2و  ،4،52وال تبرار عردا وجرود ا رتير بري المتوسر
المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل الصردية ترم إجررام ا تبرار مرا
أ قيمرة إحصرائو ا تبرار مرا وتنرو  %12،5أكبرر مر مسرتوج المعنولرة  %5بمرا لعنرو
وتنو ولت
قبول يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسرة بدرجرة
ثقة .)1-α( %25
-46ا يسثثثثاعد تفعيثثثث دور المراجثثثثل اإلداري فثثثثي عمليثثثثة اتخثثثثاذ القثثثثرار ااسثثثثتراتيجي إلثثثثى الوصثثثثول
إلى القرارات ااستراتيجية الصائبة القابلة للتطبيق عمليا.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا بعدا الموايقة عل اإلني وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة لعدا الموايقة عل اإلني عل العبارة
ما وتنو
%52،2
الخبرة اقل م  15سنة
%52،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،2
ير موايق
1،21
ير موايق
1،23
عل اإلني
عل اإلني
بلغررت نسرربة عرردا الموايقررة علرر اإلنرري والمتوسرر المرررج لفاررة الخبرررة اكثررر مرر  15سررنة
 % 52،1و ،1،23ولفارررة الخبررررة أقرررل مررر  15سرررنة  % 52،2و ،1،21وهرررو مرررا لظهرررر تأليرررد ياترررو
مجتمررررر البحرررررث علررررر ا تفعيرررررل دور المراجررررر اإلدارج يرررررو عمليرررررة اتخررررراذ القررررررار االسرررررتراتيجو
سيسررراعد علررر الوصرررول إلررر القررررارا االسرررتراتيجية الصرررائبة القابلرررة للتطبيرررق يرررو الواقررر العملرررو،
وال تبررررار عرررردا وجررررود ا ررررتير برررري المتوسرررر المرررررج لفاتررررو الدراسررررة وأ اإل ررررتير الموجررررود
بالجرردول راجرر يقرر لعامرررل الصرردية تررم إجررررام ا تبررار مررا وتنررو ولت ررر أ قيمررة إحصررائو ا تبرررار
مررا وتنررو  %20أكبررر مرر مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد
ا تير معنوج يو المتوس المرج لريض ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
-47يمكثثثثن ترشثثثثيد القثثثثرار ااسثثثثتراتيجي باسثثثثتخدام تقريثثثثر المراجثثثثل اإلداري منفثثثثردا عثثثثن كثثثث مثثثثن
تقريثثثثر المراقثثثثب الشثثثثرعي وتقريثثثثر المراجثثثثل الخثثثثارجي للحكثثثثم علثثثثى كفثثثثاءة وفعاليثثثثة األداء المثثثثالي
والتشييلي بالمصرف اإلسالمي.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا بعدا الموايقة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة عل العبارة
ما وتنو
%34،4
الخبرة اقل م  15سنة
%51،4
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،22
ير موايق
2،02
ير موايق
2،25
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بلغت نسبة ير الموايقة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة  %51،4و 2،25علر
الترروالو ،ولفاررة الخبرررة أقررل م ر  15سررنة  %34،4و 2،02باإلضرراية إل ر نسرربة  34،4لررم لوايق روا عل ر
اإلني  ،و هو ما لظهر تأليد ياتو مجتمر البحرث ألهميرة االسرتعانة بتقرلرر المراجر الخرارجو والمراقر
الةرعو إل جان تقرلر المراج اإلدارج لترشيد القرار االستراتيجو وللحكم علر كفرامة وياعليرة األدام
المالو والتةغيلو بالمصرر اإلسيمو ،وال تبار عدا وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسرة
وأ اال تير الموجود بالجدول راج يقر لعامرل الصردية ترم إجررام ا تبرار مرا وتنرو ولت ر أ قيمرة
إحصائو ا تبار ما وتنو  %22أكبر م مستوج المعنولة  %5بما لعنو قبول يرض العدا القائل بأنه ال
لوجد ا تير معنوج يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25

جثثثـ  -تحليثثث نتثثثائج التحليثثث اإلحصثثثائي للمحثثثور الثالثثثث مثثثن قائمثثثة ااسثثثتبيان (اثثثثر البيانثثثات
المتثثثثثوفرة للمراجثثثثثل اإلداري فثثثثثي تقيثثثثثيم عمليثثثثثة اتخثثثثثاذ القثثثثثرار ااسثثثثثتراتيجي بالمصثثثثثارف
اإلسالمية )
 -48يعتمثثثثد المراجثثثثل اإلداري علثثثثى تقريثثثثر المراجثثثثل الخثثثثارجي عثثثثن القثثثثوائم الماليثثثثة عنثثثثد مراجعثثثثة
القثثثرار ااسثثثتراتيجي .لت ررر مررر التحليرررل اإلحصرررائو وجرررود اتجررراا بالموايقرررة وتتمثرررل نترررائج التحليرررل
كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة للموايقة عل العبارة
ما وتنو
% 25
الخبرة اقل م  15سنة
%32،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،504
موايق
3،52
موايق
3،41
بلغررت نسرربة الموايقررة والمتوسر المرررج لفاررة الخبرررة اكثرر مر  15سررنة  %32،1و  3،41علر
التوالو ،باإلضاية إل  %12،5وايقوا بةردة ،ولفارة الخبررة أقرل مر  15سرنة  %25و 3،52إلر جانر
 %25وايقوا بةدة ،وال تبار عدا وجرود ا رتير بري المتوسر المررج لفاترو الدراسرة وأ اال رتير
أ قيمة إحصرائو ا تبرار
الموجود بالجدول راج يق لعامل الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
ما وتنرو  % 50،4أكبرر مر مسرتوج المعنولرة  %5بمرا لعنرو قبرول يررض العردا القائرل بأنره ال لوجرد
ا تير معنوج يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -49ا يمثثثثثث تقريثثثثثر المراقثثثثثب الشثثثثثرعي أهميثثثثثة كبيثثثثثرة للمراجثثثثثل اإلداري عنثثثثثد مراجعثثثثثة القثثثثثرار
ااسثثثتراتيجي  .لت رررر مرررر التحليرررل اإلحصررررائو وجررررود اتجررراا بعرررردا الموايقررررة وتتمثرررل نتررررائج التحليررررل
كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة عل العبارة
ما وتنو
%52،2
الخبرة اقل م  15سنة
%44،4
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
الخبرة اكثر م  15سنة

االتجاا

الخبرة اقل م  15سنة

االتجاا

1،12

ير موايق

1،23

ير موايق

0،501

بلغت نسبة ير الموايقة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة  %44،4و 1،12علر
التوالو باإلضاية إل نسبة  % 31،2لرم لوايقروا علر اإلنري  ،ولفارة الخبررة أقرل مر  15سرنة %52،2
و 1،23باإلضاية إل نسبة  % 31،4لم لوايقوا عل اإلني  ،وهرو مرا لعكرس تأليرد ياترو مجتمر البحرث
أل هميررة االسررتعانة بتقرلررر المراق ر الةرررعو عنررد قيرراا المراج ر اإلدارج بمراجعررة القرررار االسررتراتيجو
بالمصرر اإلسيمو ،وال تبار عدا وجود ا رتير بري المتوسر المررج لفاترو الدراسرة وأ اال رتير
الموجود بالجدول راج يق لعامل الصدية تم إجرام ا تبار مرا وتنرو ولت ر أ قيمرة إحصرائو ا تبرار
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مررا وتنررو  % 50،1أكبررر م ر مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد
ا تير معنوج يو المتوس المرج لعدا موايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -41يجثثثب ان يعتمثثثد المراجثثثل اإلداري علثثثى تقريثثثر المراجثثثل الخثثثارجي وتقريثثثر المراقثثثب الشثثثرعي
عند مراجعة عملية اتخاذ القرارات ااستراتيجية بالمصارف اإلسالمية.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
الخبرة اقل م  15سنة
% 22،4
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
4،52
موايقة بةدة
4،23

% 21،1
االتجاا
موايقة بةدة

ا تبار
ما وتنو
0،54

بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %22،4و  4،23عل
التوالو ،ولفاة الخبرة أقرل مر  15سرنة  %21،1و ،4،52وال تبرار عردا وجرود ا رتير بري المتوسر
المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل الصردية ترم إجررام ا تبرار مرا
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو  %54أكبر م مستوج المعنولرة  %5بمرا لعنرو قبرول
وتنو ولت
يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المررج لموايقرة ياترو الدراسرة بدرجرة ثقرة
.)1-α( %25
 -45لثثثثثيس مثثثثثن الضثثثثثروري أن يعتمثثثثثد المراجثثثثثل اإلداري عنثثثثثد القيثثثثثام بعمليثثثثثة مراجعثثثثثة القثثثثثرار
ااستراتيجي على البيانات المالية المنشورة عن المصارف والميسسات المالية اإلسالمية.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا بعدا الموايقة بةكل عاا وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة بةكل عاا عل العبارة
ما وتنو
% 35،5
الخبرة اقل م  15سنة
%41،5
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،514
ير موايق
1،11
ير موايق
1،23
عل االني
بلغت نسبة ير الموايقة عل اإلني والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة %41،5
و 1،23عل التوالو إل جان  %52،1لم لوايقوا ،و ير موايق لفاة الخبرة أقل م  15سنة % 35،5
و ،1،11باإلضرراية %43،1لررم لوايقرروا عل ر اإلني ،وبررالنظر إل ر المتوس ر المرررج اإلجمررالو لفاتررو
مجتم البحث نجد انه  1،52وهو ما لعكس عدا موايقة ياتو البحث عل اإلني للعبارة ،وبالتالو تأليد
ياتو مجتمر البحرث ل ررورة إعتمراد المراجر اإلدارج علر البيانرا الماليرة المنةرورة عر المصرارر
والمؤسسررا الماليررة اإلسرريمية المنايسررة عنررد القيرراا بعمليررة مراجعررة القرررار االسررتراتيجو بالمصرررر
اإلسيمو ،وال تبار عدا وجود ا رتير بري المتوسر المررج لفاترو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو
بالجدول راج يق لعامل الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
 %51،4أكبر م مستوج المعنولة  %5بما لعنو قبول يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنروج
يو المتوس المرج لعدا موايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
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 -44لثثثيس مثثثن الضثثثروري أن يكثثثون المراجثثثل اإلداري علثثثى درايثثثة بكافثثثة العمليثثثات المصثثثرفية عنثثثد
القيام بمراجعة القرارات ااستراتيجية بالمصارف اإلسالمية.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا بعدا الموايقة بةكل عاا وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة بةكل عاا عل العبارة
ما وتنو
% 35،5
الخبرة اقل م  15سنة
%41،5
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،34
ير موايق
2،12
ير موايق
1،55
عل اإلني
بلغت نسبة ير الموايقة عل اإلني والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة %41،5
و 1،55عل التوالو إل جان  %41،5لم لوايقوا ،و ير موايق لفاة الخبرة أقل م  15سنة % 35،5
و ،2،12باإلضاية  %35،5لم لوايقروا علر اإلنري  ،وبرالنظر إلر المتوسر المررج اإلجمرالو لفاترو
مجتم البحث نجد انه 1،42وهو ما لبي عدا موايقة مجتم البحث عل العبارة والتأكيرد علر ضررورة
أ لكو المراج اإلدارج عل درالة بكاية العمليا المصريية عند القياا بمراجعة القررار االسرتراتيجو
بالمصارر اإلسيمية ،وال تبار عدا وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسة وأ اال رتير
أ قيمة إحصرائو ا تبرار
الموجود بالجدول راج يق لعامل الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
ما وتنو %34أكبر م مستوج المعنولة  %5بما لعنو قبول يرض العدا القائل بأنره ال لوجرد ا رتير
معنوج يو المتوس المرج لعدا موايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -44يحتثثثثثاج المراجثثثثثل اإلداري إلثثثثثى البيانثثثثثات والمعلومثثثثثات ذات العالقثثثثثة المباشثثثثثرة فقثثثثثط بثثثثثالقرار
ااسثثثتراتيجي .لت رررر مرررر التحليرررل اإلحصررررائو وجررررود اتجررراا بعرررردا الموايقررررة وتتمثرررل نتررررائج التحليررررل
كالتالو-:
ا تبار
ما وتنو

النس الماولة لغير الموايقة عل العبارة
%43،1
الخبرة اقل م  15سنة
%45،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،131
ير موايق
2،35
ير موايق
1،24
بلغت نسبة ير الموايقة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة  %45،2و 1،24علر
التوالو باإلضاية إلر نسربة  %33،3لرم لوايقروا علر اإلنري  ،ولفارة الخبررة أقرل مر  15سرنة %43،1
و 2،35باإلضاية إل نسبة  %25لرم لوايقروا علر اإلنري  ،وهرو مرا لعكرس موايقرة ياترو مجتمر البحرث
عل ضرورة اعتماد المراجر االدارج بالبيانرا والمعلومرا ذا العيقرة المباشررة و يرر المباشررة ذا
العيقررة بررالقرار االسررتراتيجو ،وال تبررار عرردا وجررود ا ررتير برري المتوسر المرررج لفاتررو الدراسررة وأ
اال ررتير الموجررود بالجرردول راج ر يق ر لعامررل الصرردية تررم إجرررام ا تبررار مررا وتنررو ولت ر أ قيمررة
إحصائو ا تبار ما وتنو  % 13،1أكبر مر مسرتوج المعنولرة  %5بمرا لعنرو قبرول يررض العردا القائرل
بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المرج لريض ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -43لثثثيس مثثثن الضثثثروري ان يعتمثثثد المراجثثثل اإلداري علثثثى البيانثثثات ذات العالقثثثة غيثثثر المباشثثثرة
بثثثالقرار ااسثثثثتراتيجي .لت رررر مررر التحليررررل اإلحصررررائو وجرررود اتجرررراا بعرررردا الموايقرررة وتتمثررررل نتررررائج
التحليل كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة لغير الموايقة عل العبارة
ما وتنو
%22،5
الخبرة اقل م  15سنة
%55،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،225
ير موايق
1،23
ير موايق
1،13
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بلغت نسبة ير الموايقة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة  %55،2و 1،13علر
التوالو ،ولفاة الخبرة أقل م  15سرنة  %22،5و ،1،23وهرو مرا لؤلرد موايقرة ياترو مجتمر البحرث علر
أهميررة إعتمرراد المراج ر اإلدارج عل ر البيانررا والمعلومررا ذا العيقررة المباشرررة و يررر المباشرررة ذا
العيقررة بررالقرار االسررتراتيجو ،وال تبررار عرردا وجررود ا ررتير برري المتوسر المرررج لفاتررو الدراسررة وأ
اال ررتير الموجررود بالجرردول راج ر يق ر لعامررل الصرردية تررم إجرررام ا تبررار مررا وتنررو ولت ر أ قيمررة
إحصائو ا تبار ما وتنو  % 22،5أكبر مر مسرتوج المعنولرة  %5بمرا لعنرو قبرول يررض العردا القائرل
بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المرج لعدا موايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -41يحتثثثاج المراجثثثل اإلداري بشثثثك رئيسثثثي إلثثثى بيانثثثات عثثثن البيئثثثة الداخليثثثة للمصثثثرف اإلسثثثالمي
عنثثثثد القيثثثثام بمراجعثثثثة عمليثثثثة اتخثثثثاذ القثثثثرار ااسثثثثتراتيجي .لت رررر مرررر التحليررررل اإلحصررررائو وجررررود
اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
الخبرة اقل م  15سنة
% 21،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
4،35
موايقة بةدة
4،51

% 50
االتجاا
موايقة بةدة

ا تبار
ما وتنو
0،242

بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %21،1و  4،51عل
التوالو ،ولفاة الخبرة أقل م  15سنة  %50و  4،35باإلضاية إل  43،1وايقوا بةردة ،وال تبرار عردا
وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود بالجردول راجر يقر لعامرل
الصرردية تررم إجرررام ا تبررار مررا وتنررو ولت ر أ قيمررة إحصررائو ا تبررار مررا وتنررو  %24،2أكبررر م ر
مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجرد ا ررتير معنرروج يررو المتوسر
المرج لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
-46ا يحتثثثثاج المراجثثثثل اإلداري عنثثثثد مراجعثثثثة القثثثثرارات ااسثثثثتراتيجية إلثثثثى بيانثثثثات عثثثثن البيئثثثثة
الخارجيثثثة .لت ررر مررر التحليرررل اإلحصرررائو وجرررود اتجررراا بعررردا الموايقرررة بةررركل عررراا وتتمثرررل نترررائج
التحليل كالتالو-:
النس الماولة لغير الموايقة بةكل عاا عل العبارة
الخبرة اقل م  15سنة
%55،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
1،15
ير موايق
1،5
عل االني

% 43،1

ا تبار
ما وتنو

االتجاا
ير موايق

0،032

بلغت نسبة ير الموايقة عل اإلني والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سرنة %55،2
و 1،5عل التوالو إل جان  %31،2لم لوايقوا ،و ير موايق لفاة الخبرة أقرل مر  15سرنة % 43،1
و ،1،15باإلضرراية  %35،5لررم لوايقرروا علر اإلني ،وبررالنظر إلر المتوسر المرررج اإلجمررالو لفاتررو
مجتم البحث نجد انه  1،21وهو ما لةير إل عدا موايقرة ياترو مجتمر البحرث علر اإلنري للعبرارة،
وبالتررالو التأكيررد عل ر ضرررورة إعتمرراد المراج ر اإلدارج عل ر البيانررا المتعلقررة بالبياررة الخارجيررة عنررد
مراجعة القرار االستراتيجو المصرر اإلسيمو ،وال تبار عردا وجرود ا رتير بري المتوسر المررج
لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجرود بالجردول راجر يقر لعامرل الصردية ترم إجررام ا تبرار مرا وتنرو
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو  % 3،2أج أقل م مستوج المعنولة  ،%5وبالترالو نرريض
ولت
يرررض العرردا ونقبررل الفرررض البرردلل القائررل بوجرود ا ررتير معنرروج يررو المتوسر المرررج لموايقررة ياتررو
الدراسررة ،وحيررث ا المتوسر المرررج للرتر لفاررة الخبرررة اقررل مر  15سررنة  1،15أكبررر مر المتوسر
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المرج للرت لفاة الخبرة أكثر مر  15سرنة  ،1،5بمرا لعنرو بلرادة درجرة عردا موايقرة يارة الخبررة اقرل
م  15سنة ع عدا موايقة ياة الخبرة أكثر م  15سنة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -47يحتثثثثاج المراجثثثثل اإلداري إلثثثثى متابعثثثثة ومواكبثثثثة التطثثثثورات التثثثثي تمثثثثر بهثثثثا صثثثثناعة الصثثثثيرفة
اإلسثثثثالمية  .لت رررر مرررر التحليررررل اإلحصررررائو وجررررود اتجرررراا للموايقررررة بةرررردة وتتمثررررل نتررررائج التحليررررل
كالتالو-:
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
الخبرة اقل م  15سنة
% 22،4
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
4،52
موايقة بةدة
4،22

% 52،2
االتجاا
موايقة بةدة

ا تبار
ما وتنو
0،24

بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %22،4و  4،22عل
التوالو ،ولفاة الخبرة أقرل مر  15سرنة  %52،2و ،4،52وال تبرار عردا وجرود ا رتير بري المتوسر
المرج لفاتو الدراسة وأ اال تير الموجود بالجدول راج يق لعامل الصردية ترم إجررام ا تبرار مرا
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنو  %24أكبر م مستوج المعنولرة  %5بمرا لعنرو قبرول
وتنو ولت
يرض العدا القائل بأنه ال لوجد ا تير معنوج يو المتوس المررج لموايقرة ياترو الدراسرة بدرجرة ثقرة
.)1-α( %25
 -48لثثثيس مثثثن الضثثثروري ان يتثثثابل المراجثثثل اإلداري القثثثرارات الصثثثادرة عثثثن الهيئثثثات الجمعيثثثات
والميسسثثثثات الشثثثثرعية التثثثثي تثثثثنظم عمثثثث المصثثثثارف اإلسثثثثالمية  .لت رررر مرررر التحليررررل اإلحصررررائو
وجود اتجاا بعدا الموايقة عل اإلني وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
النس الماولة لعدا الموايقة عل اإلني عل العبارة
الخبرة اقل م  15سنة
%45،2
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
1،52
ير موايق
1،23
عل اإلني

%43،1
االتجاا
ير موايق
عل اإلني

ا تبار
ما وتنو
0،212

بلغررت نسرربة عرردا الموايقررة علرر اإلنرري والمتوسرر المرررج لفاررة الخبرررة اكثررر مرر  15سررنة
 % 45،2و ،1،23باإلضررراية إلررر  %44،4لرررم لوايقررروا ،ولفارررة الخبررررة أقرررل مررر  15سرررنة % 43،1
و 1،52باإلضرررراية إلرررر  %52،2لررررم لوايقرررروا ،وهررررو مررررا لؤكررررد موايقررررة ياتررررو مجتمرررر البحررررث علرررر
ضررررررورة متابعرررررة المراجررررر االدارج القررررررارا الصرررررادرة عررررر الهيارررررا الجمعيرررررا والمؤسسرررررا
الةررررعية الترررو ترررنظم عمرررل المصرررارر اإلسررريمية عنرررد القيررراا بعمليرررة مراجعرررة القررررار االسرررتراتيجو،
وإل تبررررار عرررردا وجررررود ا ررررتير برررري المتوسرررر المرررررج لفاتررررو الدراسررررة وأ اإل ررررتير الموجررررود
بالجرردول راجرر يقرر لعامرررل الصرردية تررم إجررررام ا تبررار مررا وتنررو ولت ررر أ قيمررة إحصررائو ا تبرررار
مرررا وتنرررو  %21،2أكبرررر مررر مسرررتوج المعنولرررة  %5بمرررا لعنرررو قبرررول يررررض العررردا القائرررل بأنررره ال
لوجد ا تير معنوج يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
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 -49البيانثثات المتعقلثثة بالبيئثثة الداخليثثة للمصثثرف اإلسثثالمي لثثيس لهثثا تثثأثير عنثثد القيثثام بعمليثثة تقيثثيم
م التحليرل اإلحصرائو وجرود اتجراا بعردا الموايقرة علر اإلنري وتتمثرل
القرارات ااستراتيجية  .لت
نتائج التحليل كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة لعدا الموايقة عل اإلني عل العبارة
ما وتنو
%31،2
الخبرة اقل م  15سنة
%21،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،005
ير موايق
1،55
ير موايق
1،41
عل اإلني
عل اإلني
بلغررت نسرربة عرردا الموايقررة علرر االنرري والمتوسرر المرررج لفاررة الخبرررة اكثررر مرر  15سررنة
 % 21،1و ،1،41ولفاررررة الخبرررررة أقررررل مرررر  15سررررنة  % 31،2و 1،55باإلضرررراية إلرررر  %22،5لررررم
لوايقررروا ،وهرررو مرررا لؤكرررد تأليرررد ياترررو مجتمررر البحرررث لألثرررر الفعرررال للبيانرررا المتعلقرررة بالبيارررة الدا ليرررة
للمصرررررر اإلسرررريمو عنررررد القيرررراا بعمليررررة تقررررولم القرررررارا االسررررتراتيجية ،وال تبررررار عرررردا وجررررود
ا رررتير بررري المتوسررر المررررج لفاترررو الدراسرررة وأ اال رررتير الموجرررود بالجررردول راجررر يقررر لعامرررل
الصررردية ترررم إجررررام ا تبرررار مرررا وتنرررو ولت ررر أ قيمرررة إحصرررائو ا تبرررار مرررا وتنرررو  % 0،05أج
أقرررل مررر مسرررتوج المعنولرررة  ،%5وبالترررالو نرررريض يررررض العررردا ونقبرررل الفررررض البررردلل القائرررل بوجرررود
ا رررتير معنررروج يرررو المتوسررر المررررج لموايقرررة ياترررو الدراسرررة ،وحيرررث ا المتوسررر المررررج للرتررر
لفارررة الخبررررة اقرررل مررر  15سرررنة  1،55أكبرررر مررر المتوسررر المررررج للرتررر لفارررة الخبررررة اكثرررر مررر 15
سررنة  ،1،41بمررا لعنررو بلررادة درجررة عرردا موايقررة ياررة الخبرررة اقررل مرر  15سررنة عرر عرردا موايقررة ياررة
الخبرة أكثر م  15سنة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -31تثثثيثر البيانثثثات الخاصثثثة بالبيئثثثة الخارجيثثثة للمصثثثرف اإلسثثثالمي فثثثي عمليثثثة مراجعثثثة القثثثرارات
ااسثثثثثتراتيجية  .لت ررررر مررررر التحليرررررل اإلحصرررررائو وجرررررود اتجررررراا للموايقرررررة بةررررردة وتتمثرررررل النترررررائج
كالتالو-:
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
% 50
الخبرة اقل م  15سنة
% 51،3
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،45
موايقة بةدة
4،43
موايقة بةدة
4،52
بلغت نسبة الموايقة بةدة والمتوس المرج لفاة الخبرة اكثر م  15سنة  %51،3و  4،52عل
التوالو ،ولفاة الخبررة أقرل مر  15سرنة  %50و ،4،43باإلضراية إلر  %43،1وايقروا ،وال تبرار عردا
وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود بالجردول راجر يقر لعامرل
أ قيمة إحصائو ا تبار ما وتنرو  %45أكبرر مر مسرتوج
الصدية تم إجرام ا تبار ما وتنو ولت
المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد ا ررتير معنرروج يررو المتوسر المرررج
لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -35تقثثثدم المراجعثثثة اإلداريثثثة البيانثثثات التحليليثثثة والمعلومثثثات الضثثثرورية التثثثي تسثثثاعد فثثثي اتخثثثاذ
القرارات ااستراتيجية من خالل المراجعة الفعلية ألنشطة وعمليات المصرف.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
% 43،1
الخبرة اقل م  15سنة
%51،3
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،301
موايق بةدة
4،31
موايق بةدة
4،32
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بلغررت نسرربة الموايقررة والمتوسر المرررج لفاررة الخبرررة اكثرر مر  15سررنة  %51،3و  4،32علر
التروالو ،ولفارة الخبرررة أقرل مر  15سررنة  %43،1و 4،31إلر جانر  %43،1وايقرروا ،وال تبرار عرردا
وجود ا تير بي المتوس المرج لفاتو الدراسرة وأ اال رتير الموجرود بالجردول راجر يقر لعامرل
الصرردية تررم إجرررام ا تبررار مررا وتنررو ولت ر أ قيمررة إحصررائو ا تبررار مررا وتنررو  % 30،1أكبررر مر
مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد ا ررتير معنرروج يررو المتوسر
المرج لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
 -34تتوقثثثثثف قثثثثثدرة المراجثثثثثل اإلداري فثثثثثي تقيثثثثثيم عمليثثثثثة اتخثثثثثاذ القثثثثثرارات ااسثثثثثتراتيجية فثثثثثي
المصارف اإلسالمية على كمية البيانات المتوفرة عن البيئة الداخلية والخارجية.
م التحليل اإلحصائو وجود اتجاا للموايقة بةدة وتتمثل نتائج التحليل كالتالو-:
لت
ا تبار
النس الماولة للموايقة بةدة عل العبارة
ما وتنو
% 52،2
الخبرة اقل م  15سنة
%55،1
الخبرة اكثر م  15سنة
المتوس المرج الستجابا مفردا العينة
االتجاا
الخبرة اقل م  15سنة
االتجاا
الخبرة اكثر م  15سنة
0،012
موايق بةدة
4،35
موايق بةدة
4،55
بلغرررت نسررربة الموايقرررة والمتوسررر المررررج لفارررة الخبررررة اكثرررر مررر  15سرررنة  %55،1و 4،55
علررر الترررروالو ،ولفاررررة الخبرررررة أقررررل مرررر  15سررررنة  %52،2و ،4،35وال تبررررار عرررردا وجررررود ا ررررتير
بررري المتوسررر المررررج لفاترررو الدراسرررة وأ اال رررتير الموجرررود بالجررردول راجررر يقررر لعامرررل الصررردية
ترررم إجررر رام ا تبرررار مرررا وتنرررو ولت ررر أ قيمرررة إحصرررائو ا تبرررار مرررا وتنرررو  %1،2أج أقرررل مررر
مسرررتوج المعنولرررة  ،%5وبالترررالو نرررريض يررررض العررردا ونقبرررل الفررررض البررردلل القائرررل بوجرررود ا رررتير
معنررروج يررررو المتوسرررر المرررررج لموايقررررة ياتررررو الدراسرررة ،وحيررررث أ المتوسرررر المرررررج للرترررر لفاررررة
الخبررررة اكثرررر مررر  15سرررنة  4،55اكبرررر مررر المتوسررر المررررج للرتررر لفارررة الخبررررة اقرررل مررر  15سرررنة
 ،4،35بمررا لعنررو بلررادة درجررة موايقررة ياررة الخبرررة اكثررر م ر  15سررنة ع ر موايقررة ياررة الخبرررة أقررل م ر
 15سنة بدرجة ثقة .)1-α( %25

د  -تحليثثثثث نتثثثثثائج التحليثثثثث اإلحصثثثثثائي للمحثثثثثور الرابثثثثثل ( تثثثثثأثير اسثثثثثتخدام أسثثثثثاليب
المراجعثثثة اإلداريثثثة فثثثي عمليثثثة مراجعثثثة اتخثثثاذ القثثثرارات ااسثثثتراتيجية فثثثي المصثثثارف
اإلسالمية)-:
لسرررع الباحرررث مررر ررريل هررريا المحرررور إلررر دراسرررة أثرررر اسرررتخداا أسرررالي المراجعرررة اإلدارلرررة
(مؤشررررا تقيررريم األدام المرررالو و يرررر المرررالو  -القيررراس المرجعرررو – تحليرررل سررروا  ) SWOTالترررو
سرررريعتمد عليهررررا الباحررررث باإلنررررار المقترررررل للمراجعررررة اإلدارلررررة للقرررررارا االسررررتراتيجية بالمصررررارر
اإلسيمية عند القياا بالدراسة التطبيقية ألحد القرارا االستراتيجية م يل التالو-:
أوا :ميشرات تقييم األداء المالي وغير المالي (العبارات  34حتي -:)31
 -34يمكثثثثن اسثثثثتخدام ميشثثثثرات تقيثثثثيم األداء المثثثثالي وغيثثثثر المثثثثالي فثثثثي عمليثثثثة مراجعثثثثة القثثثثرارات
ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية
 -33تسثثثاعد ميشثثثرات تقيثثثيم األداء المثثثالي والييثثثر مثثثالي المراجثثثل اإلداري فثثثي تحديثثثد اانحرافثثثات
واوجثثثه القصثثثور بعمليثثثة اتخثثثاذ القثثثرارات ااسثثثتراتيجية فثثثي المصثثثارف اإلسثثثالمية ،والعمثثث علثثثى
تصحيح المسار نحو األفض .
 -31لثثثثيس للميشثثثثرات الماليثثثثة والييثثثثر ماليثثثثة لتقيثثثثيم األداء أهميثثثثة مثثثثيثرة فثثثثي عمليثثثثة مراجعثثثثة
القرارات ااستراتيجية بالمصارف اإلسالمية.
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ولمك عرض نتائج التحليل االحصائو للعبارا الثيثة كالتالو-:
العبارة

النسب المئوية على العبارة
الخبرة اق من
الخبرة اكثر
من  51سنة  51سنة

43

%69،3

%16،4

44

%66،7

% 68،8

31

%69،3

%16،4

المتوسط المرجح استجابات مفردات العينة
ااتجاه
الخبرة اق من
الخبرة اكثر من
 51سنة
 51سنة
موافق بشدة
موافثثثثثثثثثثثثثثثثثق
3،16
3،66
بشدة
موافق بشدة
موافثثثثثثثثثثثثثثثثثق
3،68
3،66
بشدة
غير موافق
غير موافق
5،34
5،44
على اإلطالق
على اإلطالق
ااتجاه

ا تبار
ما
وتنو
1،43
1،841
1،43

 ولت ررر ممرررا سررربق وجرررود اتجررراا نحرررو الموايقرررة بةررردة علررر العبرررارتي 43و 44حيرررث بلغرررت نسررربة
الموايقررررة بةرررردة لفاررررة الخبرررررة اكثررررر مرررر  15سررررنة  %22،4و  % 22،5علرررر الترررروالو والمتوسرررر
المرررررررج و 4،22للعبررررررارتي  ،ولفاررررررة الخبرررررررة أقررررررل مرررررر  15سررررررنة نسرررررربة  %52،2و ،%21،1
والمتوس المرج  4،21 ،4،52عل التوالو.
 وبالنسررربة للعبرررارة  45بلغرررت نسررربة عررردا الموايقرررة علررر اإلنررري والمتوسررر المررررج لفارررة الخبررررة
اكثررررر مرررر  15سررررنة  % 22،4و 1،33علرررر الترررروالو ،ولفاررررة الخبرررررة أقررررل مرررر  15سررررنة % 52،2
و ،1،43وهررو مررا لظهررر تأليررد ياتررو مجتم ر البحررث لألثررر الهرراا للمؤشرررا الماليررة والغيررر ماليررة يررو
عملية مراجعة القرار االستراتيجو بالمصرر اإلسيمو.
 وال تبررررار عرررردا وجررررود ا ررررتير برررري المتوسرررر المرررررج لفاتررررو الدراسررررة وأ اال ررررتير الموجررررود
بالجرررردول راجرررر يقرررر لعامررررل الصرررردية تررررم إجرررررام ا تبررررار مررررا وتنررررو ولت رررر أ قيمررررة إحصررررائو
ا تبررررار مرررررا وتنررررو  %24و %13،5للعبرررررارتي  43و 44علرررر التررررروالو أج أكبررررر مررررر مسرررررتوج
المعنولرررة  %5بمرررا لعنرررو قبرررول يررررض العررردا القائرررل بأنررره ال لوجرررد ا رررتير معنررروج يرررو المتوسررر
المررررج لموايقرررة ياترررو الدراسرررة بدرجرررة ثقرررة .)1-α( %25أمرررا بالنسررربة للعبرررارة  45لت ررر أ قيمرررة
إحصرررائو إ تبرررار مرررا وتنرررو  %24أج أكبرررر مررر مسرررتوج المعنولرررة  %5بمرررا لعنرررو قبرررول يررررض
العررردا القائرررل بأنررره ال لوجرررد ا رررتير معنررروج يرررو المتوسررر المررررج لعررردا موايقرررة ياترررو الدراسرررة
بدرجة ثقة .)1-α( %25
ثانيا :أسلوب القيا المرجعي ( العبارات  36حتي -:)37
 -36يسثثثاعد أسثثثلوب القيثثثا المرجعثثثي المراجثثثل اإلداري فثثثي تحديثثثد فجثثثوة األداء وتحديثثثد مجثثثاات
األداء غير المرضية عند القيام بعملية مراجعة القرارات ااستراتيجية بالمصارف اإلسالمية.
 -37يثثثيثر اسثثثتخدام أسثثثلوب القيثثثا المرجعثثثي فثثثي قثثثدرة المراجثثثل اإلداري فثثثي تقيثثثيم عمليثثثة اتخثثثاذ
القرارات ااستراتيجية في المصارف اإلسالمية.
ولمك عرض نتائج التحليل اإلحصائو للعبارتي كالتالو-:
المتوسط المرجح استجابات مفردات العينة
النسب المئوية على العبارة
ا تبار
ااتجاه
ااتجاه
الخبرة اق من
الخبرة اق من الخبرة اكثر من
العبارة الخبرة اكثر
ما
 51سنة
 51سنة
من  51سنة  51سنة
وتنو
موافق بشدة
موافق بشدة
1،91
3،41
3،44
%47،1
%46،5
42
بشدة
موافق
موافق
1،573
3،41
3،14
%64،1
%45،4
45
 ولت ررر ممرررا سررربق وجرررود اتجررراا عررراا نحرررو الموايقرررة علررر العبرررارتي السرررابقتي  ،حيرررث بلغرررت
نسررربة الموايقرررة بةررردة علررر العبرررارة  42لفارررة الخبررررة اكثرررر مررر  15سرررنة %32،1إلررر جانررر
 %52،1وايقررررروا والمتوسررررر المررررررج  ،4،22ولفارررررة الخبررررررة أقرررررل مررررر  15سرررررنة %35،5
و %50وايقرررروا والمتوسرررر المرررررج  .4،25وبالنسرررربة للعبررررارة  45بلغررررت نسرررربة الموايقررررة لفاررررة
اكثرررر مررر  15سرررنة  %41،5إلررر جانررر  %30،2موايرررق بةررردة والمتوسررر المررررج ،4،02
وموايرررررق بةررررردة لفارررررة الخبررررررة اقرررررل مررررر  15سرررررنة  %31،2و  %22،5وايقررررروا والمتوسررررر
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المررررج  ،4،25وبرررالنظر إلررر المتوسررر المررررج اإلجمرررالو لفاترررو مجتمررر البحرررث نجرررد انررره
 4،13وهو ما لبي موايقة مجتم البحث عل العبارة.
 وال تبرررررار عررررردا وجرررررود ا رررررتير بررررري المتوسررررر المررررررج لفاترررررو الدراسرررررة وأ اال رررررتير
الموجررود بالجررردول راجرر ي قررر لعامررل الصررردية تررم إجررررام ا تبررار مرررا وتنررو ولت ررر أ قيمرررة
إحصرررائو ا تبرررار مرررا وتنرررو  % 25و  %15،4علررر التررروالو للعبرررارا السرررابقة أكبرررر مررر
مسرررتوج المعنولرررة  %5بمرررا لعنرررو قبرررول يررررض العررردا القائرررل بأنررره ال لوجرررد ا رررتير معنررروج
يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
ثالثا تحلي سوات  ( SWOTالعبارات  38حتي -:)15
 -38يقثثثوم تحليثثث  SWOTبتحديثثثد وبيثثثان نقثثثاط القثثثوة والضثثثعف التثثثي يتسثثثم بهثثثا العوامثثث الداخليثثثة
بالمصرف والتي ستساعد في عملية مراجعة اتخاذ القرارات ااستراتيجية .
 -39يسثثثثثاعد تحليثثثثث  SWOTفثثثثثي إبثثثثثراف التهديثثثثثدات والفثثثثثرم بالبيئثثثثثة الخارجيثثثثثة للمصثثثثثثرف
اإلسالمي عند القيام بعملية مراجعة اتخاذ القرارات ااستراتيجية .
 -11يجثثثب ان يسثثثتعين المراجثثثل اإلداري بتحليثثث  SWOTللقيثثثام بتحليثثث عوامثثث البيئثثثة الداخليثثثة
والخارجية عند القيام بمراجعة وتقييم عملية اتخاذ القرارات ااستراتيجية .
 -15يثثثثثيثر اسثثثثثتخدام تحليثثثثث  SWOTبدرجثثثثثة كبيثثثثثرة فثثثثثي قثثثثثدرة المراجثثثثثل اإلداري عنثثثثثد القيثثثثثام
بمراجعة عملية اتخاذ القرارات ااستراتيجية بالمصارف اإلسالمية.
ولمك عرض نتائج التحليل االحصائو للعبارا الثيثة كالتالو-:
المتوسط المرجح استجابات مفردات العينة
النسب المئوية على العبارة
ا تبار
ااتجاه
ااتجاه
الخبرة اق من
الخبرة اق من الخبرة اكثر من
العبارة الخبرة اكثر
ما
 51سنة
 51سنة
من  51سنة  51سنة
وتنو
41

%74،4

%16،4

3،66

42

%66،7

%16،4

3،11

11

%11

%64،1

3،46

15

%18،4

%47،1

3

موافثثثثثثثثثثثثثثثثثق
بشدة
موافثثثثثثثثثثثثثثثثثق
بشدة
موافثثثثثثثثثثثثثثثثثق
بشدة
موافق

3،34
3،34
3،16
3،54

موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة
موافق

1،193
1،454
1،454
1،645

 لت ررر ممرررا سررربق وجرررود اتجررراا عررراا نحرررو الموايقرررة علررر كايرررة العبرررارا السرررابقة ،حيرررث بلغرررت نسررربة
الموايقررررررة بةرررررردة علرررررر العبررررررارا  41و 42و 50لفاررررررة الخبرررررررة اكثررررررر مرررررر  15سررررررنة %52،2
و %22،5و %50علرررر الترررروالو والمتوسرررر المرررررج  4،22و 4،55و ،4،32ولفاررررة الخبرررررة أقررررل
مررررر  15سرررررنة  %52،2و %52،2و %22،5علررررر التررررروالو والمتوسررررر المررررررج  4،43و4،43
و.4،52وبالنسرررربة للعبرررررارة 51بلغررررت نسررررربة الموايقررررة لفارررررة الخبرررررة اكثرررررر مرررر  15سرررررنة %51،3
والمتوسررر المررررج  ،4ولفارررة الخبررررة اقرررل مررر  15سرررنة  %35،5باإلضررراية إلررر  %35،5موايرررق
بةدة والمتوس المرج .4،12
 وال تبررررار عرررردا وجررررود ا ررررتير برررري المتوسرررر المرررررج لفاتررررو الدراسررررة وأ اال ررررتير الموجررررود
بالجرررردول راجرررر يقرررر لعامررررل الصرررردية تررررم إجرررررام ا تبررررار مررررا وتنررررو ولت رررر أ قيمررررة إحصررررائو
ا تبرررررار مرررررا وتنرررررو  %2،4و  %31،3و %21،2و %22،1علررررر التررررروالو للعبرررررارا السرررررابقة
أكبررر م ر مسررتوج المعنولررة  %5بمررا لعنررو قبررول يرررض العرردا القائررل بأنرره ال لوجررد ا ررتير معنرروج
يو المتوس المرج لموايقة ياتو الدراسة بدرجة ثقة .)1-α( %25
وفثثثثي ضثثثثوء مثثثثا سثثثثبق يتضثثثثح للباحثثثثث موافقثثثثة فئتثثثثي مجتمثثثثل البحثثثثث علثثثثى اسثثثثتخدام أسثثثثاليب
المراجعثثثثة اإلداريثثثثة (ميشثثثثرات تقيثثثثيم األداء المثثثثالي وغيثثثثر المثثثثالي  -القيثثثثا المرجعثثثثي – تحليثثثث
سوات  ) SWOTفي مراجعة القرارات ااستراتيجية بالمصارف اإلسالمية.
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إثبقت صح أا نفي فراض للبحث
أ -إثبات صحة أو نفي الفرض األول
لمكرر للباحررث إثبررا صررحة أو نفررو صررحة الفرررض األول (هنرراك عيقررة نردلرره برري اسررتخداا مررنهج
المراجعررررررة اإلدارلررررررة للقرررررررارا االسررررررتراتيجية واتفررررررا القرررررررارا االسررررررتراتيجية مرررررر أهرررررردار
وسياسرررا و طررر المصررررر اإلسررريمو) مررر ررريل تبولررر نترررائج التحليرررل اإلحصرررائو لعبرررارا
المحور األول كالتالو-:
اإلجمالو
ير مويق عل اإلني
ير موايق
موايق محالد
موايق بةدة
13
1
2
1
2
5
عدد العبارا
بلغررررت اجمررررالو العبررررارا التررررو حصررررلت علرررر موايقررررة ياتررررو الدراسررررة (موايقررررة بةرررردة  +موايررررق) 2
عبررارا والعبررارا التررو لررم لوايررق عليهررا ياترررو الدراسررة وتؤلررد صررحة الفرررض األول ( يررر موايرررق
 +يررررر موايررررق علرررر اإلنرررري )  3عبررررارا  12 = 3 + 2 ،إنمررررا هررررو دليررررل علرررر قبررررول ياتررررو
مجتمرر الدراسرررة علرر اسرررتخداا مررنهج المراجعرررة اإلدارلررة للمسررراعدة يررو التأكرررد مرر توايرررق القررررارا
االسرررررتراتيجية مررررر أهررررردار وسياسرررررا و طررررر المصررررررر اإلسررررريمو (وإثبرررررا صرررررحة العيقرررررة
الطردلة للفرض األول).

ب -إثبات صحة أو نفي الفرض الثاني
لمك للباحث اثبا صحة او نفو صحة الفرض الثانو (هناك عيقة نردله بي تفعيل دور المراج
اإلدارج يو عملية اتخاذ القرار اإلستراتيجو ونجال تطبيق القرار االستراتيجو يو الواق العملو
بالمصارر اإلسيمية ) م يل تبول نتائج التحليل اإلحصائو لعدد تس عبارا ( 12حت  )25بالبند
(ثانيا) بالمحور الثانو كالتالو -:
عدد العبارات

موافق بشدة
5

موافق
5

غير موافق
1

غير موفق على ااطالق
4

اإلجمالي
9

بلغررررت إجمررررالو العبررررارا التررررو حصررررلت علرررر موايقررررة ياتررررو الدراسررررة (موايقررررة بةرررردة  +موايررررق) 2
عبرررارا ،والترررو لرررم لوايرررق عليهرررا ياترررو الدراسرررة وتؤلرررد صرررحة الفررررض الثرررانو ( يرررر موايرررق  +يرررر
موايررررق علرررر االنرررري )  5عبررررارا  2 = 5 + 2 ،إنمررررا هررررو دليررررل علرررر قبررررول ياتررررو مجتمرررر
الدراسرررة علررر أ تفعيرررل دور المراجررر اإلدارج يرررو عمليرررة اتخررراذ القررررار اإلسرررتراتيجو سررريؤدج إلررر
نجررررال تطبيررررق القرررررار االسررررتراتيجو يررررو الواقرررر العملررررو بالمصررررارر اإلسرررريمية (وإثبررررا صررررحة
العيقة الطردلة للفرض الثانو).

جـ  -إثبات صحة أو نفي الفرض الثالث
لمك للباحث إثبا صحة أو نفو صحة الفرض الثالث (هناك عيقة نردلة بي حجم البيانا
المتويرة للمراج اإلدارج ع القرار االستراتيجو وبي قدرة المراج اإلدارج يو تقييم ومراجعه عملية
نتائج التحليل اإلحصائو لعبارا
اتخاذ القرار االستراتيجو بالمصارر اإلسيمية) م يل تبول
المحور الثالث كالتالو -:
االجمالو
ير مويق عل االني
ير موايق
موايق
موايق بةدة
عدد العبارات
15
2
2
1
2
بلغررررت اجمررررالو العبررررارا التررررو حصررررلت علرررر موايقررررة ياتررررو الدراسررررة (موايقررررة بةرررردة  +موايررررق) 5
عبرررارا  ،والترررو لرررم لوايرررق عليهرررا ياترررو الدراسرررة وتؤلرررد صرررحة الفررررض األول ( يرررر موايرررق  +يرررر
موايررررق علرررر اإلنرررري )  1عبررررارا  15 = 1 + 5 ،إنمررررا هررررو دليررررل علرررر موايقررررة ياتررررو مجتمرررر
الدراسرررة علررر أ حجرررم البيانرررا المترررويرة للمراجررر اإلدارج عررر القررررار االسرررتراتيجو بالمصررررر
اإلسررريمو لرررؤثر يرررو قدرتررره عنرررد القيررراا بأعمرررال المراجعرررة اإلدارلرررة للقررررار االسرررتراتيجو (وإثبرررا
صحة العيقة الطردله للفرض الثالث).
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 3/3لنمبحث للثقلث

منوذج نمرلجع لحد للقرلرلت لالسرتلتييي يف لنمصقرف لالسالمي
(للدرلس للتطبيقي )

لتمثررل الهرردر الرئيسررو أل ل ر القرررارا االسررتراتيجية يررو ضرروم المس ر الميرردانو
للقرررارا االسررتراتيجية يررو المصررارر اإلسرريمية والبنرروك التقليدلررة ذا الفررروع اإلسرريمية
التو ترم اتخاذهرا ريل األعرواا مر  2010حتر  2013بالمبحرث األول مر هريا الفصرل يرو
تحقيق ميءة تنايسية للمصرر اإلسيمو م يل االنتةار الجغرايو أو تقدلم تةكيلة مختلفرة
م ر المنتجررا والخرردما المصررريية المبتكرررة والتررو ستسرراعد يررو جرري شرررائ مختلفررة م ر
العميم وللحفاظ علر العمريم الحراليي للمصررر ،وسريقوا الباحرث بتطبيرق اإلنرار المقتررل
كمررا سرربق اإلشررارة بالمبحررث األول عل ر أحررد القرررارا ذا العيقررة ب رردارج منررتج أو دمررة
مصررريية جدلرردة ،والمتمثلررة يرو قرررار قطرراع الصرريرية اإلسرريمية ببنررك مصررر بالعمررل بصرريغة
اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك لتمولل عميم التجءئة المصرريية ( إجرارة ردما التعلريم
والسفر والعيج )... ،ولتمولرل عمريم الةرركا وذلرك للعدلرد مر األسربا والمبرررا ومر
أهمها -:
 أ بنك مصر هو أول بنك تم تأسيسه برأس مال مصررج  %100ومر أعرر البنروك
العاملة بجمهورلة مصر العربية والتو ترم تأسيسرها عراا  ،1220ولتمتر العراملو ييره
بخبرة عملية كبيرة.
 لعررد بنررك مصررر م ر أوائررل البنرروك التررو برردأ العمررل يررو تقرردلم الخرردما المصررريية
اإلسرريمية منرري عرراا  1210بعررد بنررك ييصررل اإلسرريمو والرريج ب ردأ العمررل يررو السررو
المصريو المصرج يو .1252
 نبيعررة القرررار االسررتراتيجو لكونرره لحترراج إلرر بيانررا متعررددة تةررمل كايررة جوانرر
المصرر اإلسيمو والتو سيتمك الباحث الحصول عليها بحكم موقر عملره كمراقر
عل أعمال محفظة التوظي اإلسيمو لعميم الةركا ببنك مصر.
 الطبيعررة الخاصررة للقررررارا االسررتراتيجية ،والترررو تتطلرر نرروع مررر السرررلة العاليرررة
والرررتحفا المفررررن عنرررد إبررردام معلومرررا تخرررب سياسرررا و طررر قطررراع الصررريرية
اإلسيمية ،وكيفية اتخاذ القرار االستراتيجو بوجه عاا .
 نبيعة البحث والتو تتمثل يو مراجعة سابقة للقرارا االستراتيجية قبل التنفيي والترو
تتطل االنيع عل العدلد م البيانا المتعلقة برالقرار االسرتراتيجو المتعلقرة بالبيارة
الدا لية بالمصرر اإلسيمو.
 نبيعة القرارا االستراتيجية الخاصة بالمنتجا والخدما المصريية الجدلردة والترو
سررتتوايق يررو النررواحو الةرررعية ،والمصررريية ،والماليررة بكايررة المصررارر اإلسرريمية
والتو لمك استنبانها م يل أج مصرر إسيمو م تلك المصارر.
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 1/3/3للتعريف ببةنك مصر

نبذة تاريخية عن البن -:
◄ تأسس بنك مصر عل لد االقتصادج المصرج نلعت حر باشا وكانت يكرة إنةائه هو
إنةررام بنررك ذو رسررالة وتتمثررل يررو اسررتثمار المررد را القوميررة وتوجيههررا للنمررو االقتصررادج
واالجتمرراعو .وقررد تأسررس بنررك مصررر يررو ضرروم بعررض المحرراور الرئيسررية وهررو إنةررام بنررك
مصرج برأس مال مصرج ،وإدارة مصرلة ،وكوادر مصرلة ،ولغة تعامل عربية.
◄لصل عدد المةروعا التو لساهم ييها البنرك حاليرا إلر  222مةرروعا يرو عردة مجراال
مختلفرررة لخدمرررة االقتصررراد القرررومو منهرررا إنةرررام  12بنكرررا ب مةرررتركا ب و 35مةرررروعا ب صرررناعيا ب
 23مةرررروعا ب سرررياحيا ب ،و 25مةرررروعا ب ل سررركا و  35مةرررروعا ب براعيرررا ب و ررريائيا ب ،و 30
مةرررروعا ب ماليرررا ب ،و  24مةرررروعا ب ررردميا ب ،و 12مةرررروعا ب يرررو مجرررال تكنولوجيرررا المعلومرررا
واالتصرراال  ،و  5صررنادلق اسررتثمار اصررة ،باإلضرراية إل ر  15مةررروعا ب بمجموعررة احمررد
بهجت كما قاا البنك بتأسيس اثني م أكبر صنادلق االستثمار بمصر.
◄لبلغ عدد يروع البنك حروالو  410يرعرا تغطرو كايرة محايظرا جمهورلرة مصرر العربيرة
و ارجها ببعض الدول العربية واألوربية.
◄لمتلك البنك شبكة كبيرة م آال الصرار اآللو والتو تبلغ حوالو  150آلة والترو تنتةرر
يو معظم أنحام جمهورلة مصر العربية.
◄لمتلك البنك مركءاب للحاسبا اآللية لررتب بره يروعره ولعرد هريا المركرء واحرداب مر أكبرر
مراكء الحاسبا اآللية يو الةر األوس  .وتمتد شبكة اتصراال الحاسر اآللرو لتغطر كرل
يروعه عل مستوى الجمهورلة كما قراا بنرك مصرر يرو أعرواا  2002-2005وحتر 2002
م االنتهام مر برنرامج مصرريو جدلرد لررب جمير يروعره بةربكة واحردة تتري للعمريم أدام
الخدما المصريية م أج يرع م يروعه وبنفس الكفامة.

 التعريثثف بقطثثاع المعثثامالت المصثثرفية اإلسثثالمية وقطثثاع الصثثيرفة اإلسثثالميةبالبن .
◄برردأ بنرررك مصررر بفرررت أول وحررردة مصررريية تقررردا الخررردما المصررريية بنظررراا المعرررامي
اإلسيمية عاا  1210م ريل يررع الحسري للمعرامي اإلسريمية ثرم تروالو يرت الوحردا
المصررريية التررو تقرردا رردماتها بنظرراا المعررامي اإلسرريمية ليصررل عرردد الفررروع بنهالررة عرراا
 2012إل  33وحدة مصريية.
◄ تقرردا الفررروع اإلسرريمية بالبنررك العدلررد مرر الخرردما المصررريية للمررودعي وتتمثررل يررو
الحسررابا الجارلررة االسررتثمارلة ،ديتررر التررويير االسررتثمارج ،شررهادا بنررك مصررر للمعررامي
اإلسيمية ذا العائد الةهرج وذا العائد الرب سنوج.
◄ ولقدا البنك صندو استثمار بنك مصر الراب ويقا ب ألحكاا الةرلعة اإلسيمية.
◄ كما تقدا الخدما المصريية العامة وم أهمها التالو-:
= يت االعتمادا المستندلة بكاية أنواعها.
= إصدار طابا ال ما بكاية أنواعها.
= تحصيل الةيكا والكمبياال و يرها م األورا التجارلة بكاية أنواعها.
= إصدار الةيكا المصريية والمقبولة الدي لصال الجها التو لحددها العميم.
= تأجير الخءائ الخاصة للعميم وحفا األمانا بخءائ البنك.
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= شرام وبي العمي األجنبية بأسعار السو المصريية.
= عمليا الصرر األجنبو وإجرام التحولي الدا لية والخارجية وبير وتحصريل الةريكا
السياحية بالعمي األجنبية.
= دمة األسهم بكاية أنواعها م بي وشرام وحفا وتحصيل كوبونا .
◄ تقرردا الفررروع اإلسرريمية صرريغ التمولررل لعمرريم الةررركا بنظرراا المرابحررة ،والمةرراركة،
وحرردلثا ب بنظرراا الم رراربة ،كمررا تررم توقير أول عقررد تمولررل إسرريمو مةررترك بجمهورلررة مصررر
العربيررة الحررد شررركا تصررني الحدلررد (حدلررد المصرررلي ) بصرريغت االستصررناع واإلجررارة
المنتهية بالتمليك.
◄ تقدا دما التمولل لعميم التجءئة المصريية م يل صيغة المرابحة حيرث ترم العمرل
بمنررتج مرابحررة السرريارة وجررارج إدراج العدلررد مرر المنتجررا األ رررى التررو تعمررل بصرريغة
المرابحرررة ،وجرررارج حاليرررا العمرررل علررر إدراج منتجرررا لتمولرررل السرررفر ( العمررررة – الحرررج )
والتعلىم ،و يرها تعمل ويقا ب لصيغة اإلجارة التةغيلية.
◄ ولدلر أعمال يروع المعامي اإلسيمية ببنك مصر قطاعا وهم كالتالو -:
أ  -قطاع المعامالت المصرفية اإلسالمية ولقوا القطراع باإلشررار علر أعمرال الفرروع
اإلسرريمية والعمررل عل ر اقترررال يررت وحرردا مصررريية جدلرردة ولتكررو القطرراع م ر اإلدارا
التالية-:
 إدارة ترولج وبي المنتجا . إدارة الرقابة الياتية. إدارة دمة كبار العميم. إدارة قنوا التوبل .ب  -قطثثاع الصثثيرفة اإلسثثالمية ولتركررء عمررل القطرراع يررو القيرراا بأعمررال التمولررل سرروام
لعمريم التجءئررة المصرريية أو لعمرريم الةرركا وأعمررال االسرتثمار كمررا لقروا القطرراع بالعمررل
عل إدراج المنتجا التمولليه المصريية الجدلردة سروام لعمريم الةرركا أو عمريم التجءئرة
المصريية ،و لتكو القطاع م اإلدارا التالية-:
 إدارة لتمولل المةروعا الصغيرة والمتوسطة .Small & Medium Enterprise إدارة ليئتما والتوظي اإلسيمو للةركا . Small Corporate إدارة لتمولل عميم التجءئة المصريية .Retail إدارة لتمولل الةركا المةترك .Syndication◄لةررررر علررر كايرررة أعمرررال القطررراعي هيارررة شررررعية مكونرررة مررر أربعرررة مررر الةررريو
والمتخصصي يو مجال المعامي المصريية اإلسيمية.
◄إل ر جان ر إدارة أ رررى منفصررلة تعمررل عل ر تطررولر أعمررال الفررروع اإلسرريمية ،وصرريغ
التمولل اإلسيمية .
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 2/3/3تطبيق لإلطقر لنمقرتح نمرلجع شرلر للعمل بصيغ لإلجقر الإلجقر لنمةنتهي بقلتمليك

تسع إدارة قطاع الصيرية اإلسيمية إلر التوسر يرو السرو مر ريل اتبراع العدلرد
م االستراتيجيا ومنها إدراج العدلد م منتجا التمولل اإلسيمو يرو ضروم احتياجرا
السو المصريو المصرج حيث تم إدراج منتج مرابحة السيارة يل العراا  ،2012كمرا
لعد م مجاال االستثمار الةائعة يو الوقت المعاصر ترأجير بعرض األصرول العينيرة ذا
المنراي كبردلل للةررام ،والسريما ذا القيمرة الكبيررة الترو لصرع علر األيرراد والوحردا
االقتصررادلة والخدميررة تملكهررا ألجررل االنتفرراع بهررا ،ولتلررك الصررعوبة بررادر قطرراع الصرريرية
اإلسيمية ببنك مصر باستحداث صيغة اإلجرارة واإلجرارة مر الوعرد بالتمليرك كأحرد صريغ
التمولل المصريية المتوايقة م أحكاا الةرلعة اإلسيمية ليأتو ذلك يو مجال المنايسرة يرو
السو المصريو المصرج .

أوا  -:التعليق على ميشرات األداء المالي ،وغير المالي للمعامالت المصرفية ااسالمية.
أ  -للتعليق على معدالت منو لنمعقمالت لنمصرفي لالسالمي ببةنك مصر(-:)1

بلغ رصيد الودائ  23مليرار جنيرة بنهالرة العراا  2012بمعردل نمرو  ،%11،5وارتفر
رصيد الودائ ليصل إل  24،450مليار جنية بنهالرة العراا  2013محققرا معردل نمرو %2،2
والررريج لظهرررر قررردرة القطررراع علررر جررري المسرررتثمرل (أيرررراد  -مؤسسرررا ) وكررريا ثقرررتهم بررره
إلستثمارها وتوظيفهرا .علر الرر م مر إنخفراض معردل نمرو الودائر مقارنرة برأهم المنايسري ،
حيررث بلررغ متوس ر معرردل نمررو الودائ ر  %12،3و  %1،11ألهررم المنايسرري بقطرراع الصرريرية
اإلسيمية بنهالة  2013و 2013عل التروالو ،ولعرد قطراع المعرامي المصرريية اإلسريمية
ببنك مصرر ثرانو أكبرر محفظرة ودائر إسريمية بالسرو المصرريو المصررج بعرد بنرك ييصرل
اإلسيمو (.)2

(الشك  )4-4الحصة السوقية للودائل ألهم المنافسين بقطاع الصيرفة اإلسالمية في 4154/54

كما بلغ معدل نمو محفظة التوظير  %25،1حيرث بلرغ رصريد المحفظرة  553مليرو
جنيره مصرررج بنهالررة العرراا  2012مقارنررة بالعرراا  ،2011ولعررد معرردل نمررو محفظررة التوظير
بقطاع المعامي المصريية اإلسيمية يو نهالة  2012م أعل معدال النمرو مقارنرة برأهم
المنايسري بالسررو المصررريو اإلسرريمو المصرررج ،حيررث تجرراوب متوسر معرردل نمررو محفظررة
 -1لمك الرجوع للملحق رقم ( )2أهم المؤشرا المحققة " معدال النمو " للفروع اإلسيمية ببنك مصر ي  2012/12/31مقارنرة
بأرقررراا ذا الفتررررة مررر العررراا السرررابق يررر  ،2011/12/31ويررر  2013/12/31مقارنرررة بأرقررراا ذا الفتررررة مررر العررراا السرررابق يررر
 ،2012/12/31ل .22

 -2لمك الرجوع للملحق رقم ( )5دراسة مقارنة لنتائج أعمال ومعدال نمو أهم المنايسي بقطاع الصيرية اإلسيمية
بنهالة دلسمبر  ،2012ودلسمبر  ،2011ل .23
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التوظي  ،%35،45علر الرر م مر صرغر حجرم محفظرة التوظير مقارنرة برأهم المنايسري
بالملحق رقم ( ،)5كما بلغ رصيد المحفظة  1،054مليار جنيره مصررج بنهالرة العراا ،2013
بمعدل نمو  %15،2وهو األعلر مر بري أهرم المنايسري بالقطراع ،ومتجراوباب متوسر معردل
نمو محفظة التوظي ألهم المنايسي  ،%32،15ولرج ذلك إلرو العدلرد مر التعردلي الترو
تمررت بقطرراع المعررامي المصررريية اإلسرريمية والصرريرية اإلسرريمية ،وعل ر رأسررها تعرردلل
الهيكل التنظيمو بقطاع المعامي المصريية اإلسيمية ،ودعمه بمجموعرة مر القيرادا ذا
الخبرررا المصررريية اإلسرريمية ،والقيرراا بعمليررا تررروج وتسررو التوظير لعمرريم الةررركا
بةكل رئيسو وكيا عميم التجءئة المصريية اإلسيمية.

(الشك  )3-4الحصة السوقية لمحفظة التوايف ألهم المنافسين بقطاع الصيرفة اإلسالمية في 4154/54

وبمقارنة معدل نمو العائد م عمليا التوظي بقطاع الصيرية اإلسيمية نجد إنره األكبرر
حيررث بلررغ  %105بنهالررة العرراا  2012مقارنررة بررأهم المنايسرري بقطرراع الصرريرية اإلسرريمية
بالملحق رقم ( )5حيث لبلغ أقر معدل نمو للعائد م عمليرا التوظير  %35،3لمصررر
أبو ظبو اإلسيمو .كمرا بلرغ معردل النمرو بنهالرة  2013لقطراع الصريرية اإلسريمية ،%320
وللية مصرر أبرو ظبرو اإلسريمو  %31،22األمرر الريج لبري قردرة القطراع علر التوظير
الجيررد للمرروارد والمتمثلررة يررو مررن تمولررل لعمرريم الةررركا بةرركل رئيسررو وعمرريم التجءئررة
المصررريية ،عل ر الررر م م ر حداثررة العمررل بالقطرراع يررو تسررولق منتجررا التمولررل اإلسرريمو
وتركء عمليا التمولل يو صيغة المرابحة باإلضاية إلر الرد ول يرو تمرولي مةرتركة مر
البنرروك األ رررى (شررركة حدلررد المصرررلي  -شررركة شررر الرردلتا إلنترراج الكهربررام) ،ويررو ظررل
الظرور االقتصادلة التو تمر بها البيد.
كما لبلغ معدل نمرو نسربة التمولرل للعمريم إلر الودائر  %45يرو العراا  ،2012وبلرغ
 %52يو العاا  2013وهرو مرا لظهرر نمرو سرعو إدارة قطراع المعرامي اإلسريمية بالبنرك
نحو التوس يو محفظة التوظي والودائ .
وعلرر الررر م مرر صررغر حجررم محفظررة االسررتثمارا بقطرراع المعررامي المصررريية
اإلسيمية ببنرك مصرر إال أ معردل نمرو االسرتثمارا  %22،3برصريد 12مليرو جرم بنهالرة
العاا  2012مقارنة بالعاا  2011حيث بلغت  2،5مليو جرم ،ولعرد معردل نمرو االسرتثمارا
هو ثانو اكبر معدل نمو بعد مصرر أبو ظبو اإلسيمو والريج بلرغ  . %41،3وعلر الرر م
مر انخفراض معرردل نمررو محفظررة االسررتثمارا بنهالررة العرراا  2013ليصررل إلر  %15إال انرره
األعل مقارنة بمتوس أهم المنايسري والريج ظهرر برـ –  %0،2ولرجر سرب ظهرورا بقيمرة
سالبه إلنخفاض معدل نمو االستثمارا ببنرك ييصرل اإلسريمو بقيمره كبيررة جرداب ليصرل علر
–  ،%32،1علرر الررر م مرر ضررع قيمررة محفظررة االسررتثمارا مقارنررة بررأهم المصررارر
اإلسيمية المنايسة بالقطاع.
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وإ رتف معدل نمو المصرويا اإلدارلرة والعموميرة للفرروع بنسربة تصرل إلر %1،2
حيث بلغ  %13بالعاا  ،2013مقارنه برـ  %11،4للعراا  ،2012وهرو مرا لعكرس سرع إدارة
المعامي المصريية اإلسيمية للحفاظ عل عدا ارتفاع التكالي الخاصرة بهرا (المصررويا
اإلدارلة والعمومية) بنسبه كبيرة.
ارتف معدل نمو صايو األربال بنهالة العاا  2012ليصل إل حوالو  %11حيث بلغ
صايو الرب  123مليو جنيه مصرج مقارنة بـ  154مليرو جرم بنهالرة العراا  ،2011وهرو
معدل نمو مقبول مقارنة بمعدال النمو بأهم المنايسي يو قطاع الصيرية اإلسريمية برالملحق
( )5حيث بلرغ معردل النمرو ببنرك ييصرل  % 232و ببنرك البركرة  %32وبمصررر أبرو ظبرو
اإلسيمو محققا ب سائر  .%50-ولرج ذلك إل العدلد مر األسربا أهمهرا حداثرة العمرل يرو
ترولج منتجا التوظير واالسرتثمار وكريا صرغر محفظرة التوظير واالسرتثمار مقارنرة برأهم
المنايسررري ومقارنرررة بحجرررم الودائررر بالقطررراع ،كمرررا بلرررغ معررردل النمرررو  % 5،5بنهالرررة العررراا
2013حيث بلغت األربال المحققة  204مليو جنيه مصرج .
كما بلغ رصيد النقدلة بالصندو  122مليو جنيه مصرج بنهالرة  ،2013وهرو مبلرغ
ضعي مقارنة بأهم المنايسي  ،حيث بلرغ معردل نمرو  % 51،21بنهالرة  ،2013وهرو األكبرر
مقارنة بأهم المنايسي  ،ثم لليه بنك أبو ظبو اإلسيمو .%41،23
ب  -للتعليق على مؤشرلت لألدلء لنمقيل لقطقع لنمعقمالت لنمصرفي لإلسالمي ببةنك مصر

نظرررراب لعررردا ترررواير مركرررء مرررالو منفصرررل لقطررراع المعرررامي المصرررريية اإلسررريمية
سيسررتعرض الباحرررث المؤشرررا الماليرررة يررو ضررروم البيانررا المتاحرررة للقطرراع مقارنرررة برررأهم
المنايسي بقطاع الصيرية اإلسيمية يو جمهورلة مصر العربية كما بالملحق رقم (-:)5
 بالنسبة لمعايير القدرة على جذب المدخرات (مصادر األموال) بلغ معد نمو الودائ
 %11،5يو نهالة  ،2012كما بلغ معدل النمو الودائ للقطاع  %2،2يو نهالة
 2013وهو ما لعكس قدرته عل جي المد را  ،ويو ظل الظرور التو تمر بها
البيد.
 بالنسبة لمعايير القدرة على التوايف األمث للموارد المتاحة يبلغ معدل توظي
الودائ (التوظي  +االستثمارا )  %1،53عاا  ،2011و %2،54عاا ،2012
و %4،45عاا  2013مما لعكس ارتفاع معدل النمو سنولا ب وسعو قطاع الصيرية
اإلسيمية بالبنك نحو توظي الودائ  ،وبمقارنته بأهم المنايسي بقطاع الصيرية
اإلسيمية ينجد أنه األقل ولم لقتر للمتوس  % 32،55بعاا  ،2011و % 41،22
بعاا  ،2012و %31،51عاا  ،)1( 2013ولرج ذلك المعدل المتدنو لحداثة اهتماا
اإلدارة العليا بالبنك بأعمال الصيرية اإلسيمية ،وبدم العمل بقطاعو المعامي
اإلسيمية بالبنك نحو ترولج وتسولق منتجا التوظي واالستثمار لعميم الةركا
والتجءئة المصريية ،ولرى الباحث انه لج عل إدارت القطاع بيل المءلد م
الجهد لدعم عمليا الترولج والتسولق لمنتجا التوظي  ،وإدراج منتجا وصيغ
تموللية جدلدة تيئم كاية نبقا ونوائ المجتم المصرج.

 -1لرجو الرجوع لملحق رقم ( )1مقارنة لبعض مؤشرا التحليل المالو ألهم المنايسي بقطاع الصيرية اإلسيمية ل 25.
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 بالنسبة لمؤشر االستثمارا إل الودائ لقطاع المعامي اإلسيمية بالبنك نجد إنه
لتءالد سنولا ب ولك بنسبة ضايلة ،حيث بلغ  %0،04بنهالة العاا  ،2011و%0،05
بنهالة العاا  ،2012و %0،02بنهالة العاا  2013هو مؤشر ضعي مقارنة بأهم
المنايسي (.)1
 وبخصوم معايير القدرة على إدارة السيولة بلغت نسبة متوس السيولة السرلعة
 %0،22عاا  ،2012و %0،25عاا  ،2013وبمقارنته بمتوس النسبة ألهم
المنايسي بقطاع الصيرية اإلسيمية  %12،45عاا  ،2013و %13،04عاا
 .2012ومقارنة بمؤشر السيمة بالبنك المركءج المصرج  %51،04لعاا ،2012
و %20،30لعاا  2013وهو نسبة ير جيدة عل اإلني  ،وهو تدل عل عدا
قدرة قطاع المعامي اإلسيمية بالبنك عل الويام بالتءاماته يو الظرور الطارئة،
وليحا الباحث أ أهم المنايسي بقطاع الصيرية اإلسيمية لم تصل نسبة السيولة
السرلعة لهم لمؤشر السيمة بالبنك المركءج المصرج(.)2
 أما بخصوم ميشرات الكفاءة العامة لإلدارة
 بالنسبة لتكلفة الودائ إل الودائ لعد للمعامي اإلسيمية ببنك مصر هو األي ل بيأهم المنايسي حيث لم تتعدى متوس النسبة ألهم المنايسي بقطاع الصيرية اإلسيمية
بجمهورلة مصر العربية كما بالجدول ( )2-3كالتالو-:
بنرررررررررررررررررك بنك البركة مصرررر ابررو ظبررو بنك مصر المتوس
العاا
اإلسيمو
ييصل
2011
3.98%
3.07%
4.13%
5.19%
3.52%
2012
4.82%
3.66%
5.37%
5.83%
4.44%
2013
4.97%
3.78%
5.19%
5.85%
5.04%
جدول ( )2-3تكلفة الودائ إل الودائ ألهم المنايسي بقطاع الصيرية اإلسيمية

وهو ما ساعد أل ا ب قدرة قطاعو المعامي اإلسيمية بالبنك يو السنوا
الماضية عل تحقيق معدال نمو يو األربال السنولة .

الثيثة

جـ -للتعليق على مؤشرلت لألدلء غر لنمقيل لقطقع لنمعقمالت لنمصرفي لإلسالمي ببةنك مصر

يو ضوم البيانا والمعلوما المتاحة للباحث سيتم استعراض أهم مؤشرا كالتالو-:
 تقييم االتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية.
 لوجد هياة شرعية تابعة لقطاع المعامي المصريية اإلسيمية وال تق تبعيتهالمجلس اإلدارة.
 تتكو م أربعة م الةيو والدكاترة ،ولجتمعو بصفة شهرلة إل جاناالجتماعا ير الدورلة.

 -1لمك الرجوع للملحق رقم ( )1ل 25.
-2
لمك الرجوع للملحق رقم ( )1ل .25
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 قرارا الهياة الةرعية ملءمة وليست استةارلة .وتلتءا اإلدارة العليا بالمعاليرالةرعية حيث لتم عرض كاية القرارا ذا األبعاد الةرعية عل الهياة للبت يو
سيمتها م عدمه.
 لم لتم تفعيل أعمال الرقابة الةرعية بالبنك حت نهالة العاا .2013 لتم التبرع بقيمة رامة ال رر (عوض التأ ير) التو لتم تحصيلها م العميمنتيجة التأ ر يو سداد األقسان والمتمثلة يو  %1بلادة عل العائد المحصل لحسا
مؤسسة بنك مصر لتنمية و دمة المجتم للتخلب م الكس الخبيث.
 تقييم القدرة على رضاء العمالء .بلغ معدل نمو عميم التمولل كالتالو -:
المنتج
مرابحة السيارة
تمولل الةركا

دلسمبر 2012
%100
%25

دلسمبر 2013
%50
%30

تموللية

وهو ما لظهر اهتماا إدارة قطاعو المعامي اإلسيمية بالبنك بتقدلم منتجا
جدلدة ومبتكرة لعميم التجءئة المصريية وعميم الةركا .
 تقييم األداء في خدمة المجتمل والبيئة .لمتلك بنك مصر بصفة عامة مؤسسة باسم
(مؤسسة بنك مصر لتنمية و دمة المجتم ) لتقدلم الخدما االجتماعية ولقوا البنك
بتخصيب مبلغ سنوج م صاي األربال كمساهمة يو أنةطة المؤسسة ،وتتمثل
رؤية الميسسة يو " تحقيق الرلادة ي مجال التنمية االجتماعية م التأثير اإللجابو
والملموس عل المجتم المصرج بصفتها ذراع بنك مصر لتحقيق مساوليته
االجتماعية" .وتتمثل رسالة الميسسة يو "المساهمة اإللجابية يو تنمية المجتم م
يل مةارل تقوا المؤسسة بتنفييها بنفسها أو م يل شركام متخصصي م
الجمعيا األهلية ومؤسسا المجتم المدنو المعنية بالتنمية ،وتوجه اصة للةبا
والمرأة يو مجاال التعلي م ،لق يرل العمل ،بلادة التنايسية للمنتجا والخدما ،
إضاية إل المةروعا يو قطاع الصحة م تةجي مةاركة العاملي ببنك مصر ي
أنةطة المؤسسة" وتتمثل مجاات أنشطتها يو مجال التنمية الصحية ،ومجال التنمية
االجتماعية ،ومجال التعليم ،ومجال التكايل االجتماعو .م العلم بر قطاع المعامي
المصريية اإلسيمية ال لقوا بأعمال الءكاة.
 ميشرات جودة أداء الخدمات والعمليات .يا مستوج تقدلم الخدمة منخفض مقارنة
بالسو (يو ضوم ما ورد بالخطة االستراتيجية للقطاع .)2013-2012
 تقييم القدرة على األداء واابتكار .ير الخطة االستراتيجية للقطاع مبنية عل أسس
إدراج العدلد م المنتجا والصيغ وباأل ب التموللية حيث بلغ معدل تقدلم الخدما
التموللية لعميم األيراد  %55حيث تم الموايقة يل العاا 2013عل إدراج 3
منتجا تموللية لعميم التجءئة المصريية (مرابحة السل المعمرة – اإلجارة العقارلة
 البطاقة اإلسيمية "كنانة") كما لقوا قطاع الصيرية اإلسيمية بالعمل جاهداب عليل المساهمة يو تمولل
اقتنال الفرل التموللية بالسو المصريو م
المةروعا ( )Syndicationحيث تم الموايقة عل من شركتا م اكبر الةركا
بمصر"حدلد المصرلي " أول تمولل إسيمو مةترك بقيادة بنك مصر وبنك عودة،
و"شركة شر الدلتا إلنتاج الكهربام" ،كما تم من "شركة الوجه القبلو إلنتاج
الكهربام" تموليب إسيميا ب بصيغة المةاركة المتناقصة قيمته  215مليو جنية دعما ب
لقطاع الطاقة .بخير الةركا األ رى ،كما بلغ معدل تقدلم الصيغ التموللية الجدلدة
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 %30حيث تم الموايقة عل
اد ارلة جدلدة صفر.

صيغة تموللية جدلدة ،ومعدل تقدلم منتجا

أوعية

ثانيا = تحلي سوات ومصفوفتي تحلي العوام الخارجية وتحلي العوام الداخلية.
سيقوا الباحث برعداد تحليل سوا يو ضوم البيانا المتاحة ع البياة الدا لية والبياة
الخارجية لقطاعو المعامي اإلسيمية ببنك مصر ،والتو لمك إل احها بالةكل (.)5-3
القوة ( ) S
 انتةرررررار يرررررروع المعرررررامي اإلسررررريمية يرررررو
محايظرررررا الجمهورلرررررة ،وانتةرررررار ماكينرررررا
الصرار اآللو التابعة للبنك.
 أحد اكبرر الكيانرا المصرريية المملوكرة للقطراع
العاا بمصر(أول بنك وننو تأسس 1220ا).
 انخفاض تكلفة الخدما والمنتجا المصريية.
 سررررعة تقررردلم الخررردما مررر ررريل ربررر كايرررة
الوحدا المصريية آليـــا ب.
 التعرررردلي الحدلثررررة بالهيكررررل اإلدارج والفنررررو
والةرررررررعو بقطرررررراع المعررررررامي المصررررررريية
اإلسيمية.
 تفهم ودعم اإلدارة العليا للبنك.
 كبر محفظة الودائ وقاعدة العميم ال خمة.

الفرل ( ) O
 التعدلي المقترحة بةرأ تنةري الصريرية
اإلسيمية بقانو البنك المركءج والنقد رقرم
 11لسررررررررنة  .2005وقررررررررانو الصرررررررركوك
اإلسيمية.
 الكثاية السكانية.
 التوجرررة الحررردلث نحرررو الصررريرية اإلسررريمية
واالهتماا بها.
 اتفاقية منظمة التجارة العالمية وإمكانية يت
يروع بالخارج .
 نمو الوعو المصريو لدى العميم.
 إمكانيرررررة المسررررراهمة يرررررو مجرررررال تمولرررررل
المةروعا المةتركة(.)Syndication
 ثبرا ونجررال البنرروك اإلسريمية عر مثيلتهررا
التقليدلة يو االبما المالية.
ال ع ( ) W
المخانر ( ) T
 عدا الفصل بي المركء المالو للفرروع التقليدلرة
 تطبيرق البنروك المنايسرة لمبرادا الةررلعة
والفروع اإلسيمية.
اإلسريمية يرو المعرامي وجري شررلحة
تسولقية م عميم البنك.
 عدا تنوع منتجا التمولل اإلسيمو.
 تغييررر سياسررا البنررك المركررءج يررو مجررال  كثرررة اإلجررراما التمرراا العمليررا المصررريية،
التر يب لبنوك إسيمية جدلدة.
وعررردا ميممرررة نظرررم المعلومرررا والتكنولوجيرررا
 قيررراا المصرررارر اإلسررريمية األجنبيرررة بفرررت
المسرررررتخدمة بقطررررراع المعرررررامي المصرررررريية
اإلسيمية.
يروع لها بالدا ل ود ولها بقوة للسو .
 بيارة العمرل يرر ميئمرة يرو العدلرد مر الفررروع
 تءالد حدة المنايسة.
التابعة لقطاع المعرامي المصرريية اإلسريمية،
 التطررررور التكنولرررروجو السرررررل يررررو تقرررردلم
ومظهر الفروع ير ميئم .
الخدما والمنتجا المصريية اإلسيمية.
 عررررردا وجرررررود قرررررواني منظمرررررة للصررررريرية  ضرررع معررردل توظيررر األمررروال إلررر الودائررر ،
وعدا التواب يو المكو االئتمانو الحالو.
اإلسيمية بالبنك المركءج.
 قلة الدعالة واإلعي .
شك ( )1-4تحلي سوات لقطاعي المعامالت اإلسالمية ببن مصر

ويو ضوم إعداد تحليل سوا كما بالةكل ( )5-3سيتم صريا ة وإعرداد مصرفوية العوامرل
الخارجية ومصفوية العوامل الدا لية م يل العوامل األكثر تأثيرا عل قطاع المعامي
اإلسرريمية بالبنررك ،وإعطررام كررل عامررل قيمررة تتررراول مررا برري ( ،1صررفر) بخانررة الرروب نسرربو
والتو تظهر إل حد معقول أثرا الفعلو علر إتخراذ القررار اإلسرتراتيجو بالبنرك ،وترتير كرل
عامل م حيث األهمية يو اتخاذ القرار اإلستراتيجو كل عل حدة لتحدلرد مرا إذا كانرت البيارة
الدا ليررة تمثررل نقرران قرروة أا ضررع  ،وكرريا البياررة الخارجيررة تمثررل يرص را ب أا تهدلرردا  ،ولمك ر
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للباحث عرض مصفويت عوامل البياة الخارجية والدا لية يو ضوم ما توير إليه مر بيانرا
ومعلوما لمراجعة القرار االستراتيجو محل المراجعة كما بالةكل (.)2-3
مصثثفوفة تقثثويم العوام ث الخارجيثثة لقطثثاعي المعثثامالت اإلسثثالمية مصثثفوفة تقثثويم العوامث الداخليثثة لقطثثاعي المعثثامالت اإلسثثالمية
ببن مصر ( )Internal Factors Analysis Matrix
ببن مصر ()External Factors Analysis Matrix
الوفن
الفرم والتهديدات
الوفن
الوفن
الوفن
النس
نقاط القوة والضعف
بي

الفرم
 1التعرررردلي المقترحررررة بةررررأ
تنةرررري الصرررريرية االسرررريمية
بقرانو البنرك المركرءج والنقررد
رقم  11لسنة  .2005وقرانو
الصكوك اإلسيمية
2
التوجة الحدلث نحرو الصريرية
اإلسيمية واالهتماا بها.
 3نجررال البنرروك اإلسرريمية عرر
مثيلتهررا التقليدلررة يررو االبمررا
المالية.
4
الكثاية السكانية.

الترتيب

الترجيحي

0.1
5

4

0.6

0.1

4

0.4

0.1
0.0
5

3

0.3

2

0. 1

5
امكانيرررة المسررراهمة يرررو مجرررال
تمولل المةروعا المةتركة.
0.1
المخاطر – التهديدات
 1تطبيق البنوك المنايسة لمبرادا
الةررررررررعية اإلسررررررريمية يرررررررو
المعررررامي وجرررري شرررررلحة
تسولقية م عميم البنك.
 2قيرررراا المصرررررارر اإلسررررريمية
األجنبيرررررة بفرررررت يرررررروع لهرررررا
بالدا ل ود ولها بقوة للسو .
3
تغيير سياسا البنك المركءج
يرررو مجرررال الترررر يب لبنررروك
إسيمية جدلدة.
4

عدا وجود قواني منظمة
للصيرية اإلسيمية بالبنك
المركءج.

 5التطرررررررررررررور التكنولررررررررررررروجو
واالسررررررررتخداا االليكترونررررررررو
للخررررررررررررردما والمنتجرررررررررررررا
المصريية.

3

0.3

0.1

3

0.3

0.1

3

0.3

0.1
5

0.0
5

0.1
1

4

1

2

0.6

0.05

0.2
3.15

النسبي

نقاط القوة
 1انتةرررار يرررروع المعرررامي
اإلسررريمية يرررو محايظرررا
الجمهورلرررررررررة ،وانتةرررررررررار
ماكينرررا الصررررار اآللرررو
التابعة للبنك.
 2أحررررررررد اكبررررررررر الكيانررررررررا
المصريية المملوكة للقطراع
العررررراا بمصرررررر (أول بنرررررك
وننو )
 3سرررعة تقرردلم الخرردما م ر
رريل رب ر كايررة الوحرردا
المصريية أليـــا ب.
 4إنخفررراض تكلفرررة الخررردما
والمنتجا المصريية.
 5التعرردلي الحدلثررة بالهيكررل
اإلدارج والفنررو والةرررعو
بقطرررررررررراعو المعررررررررررامي
اإلسيمية.
نقاط الضعف
1
عررردا الفصرررل بررري المركرررء
المررررالو للفررررروع التقليدلررررة
والفروع اإلسيمية.
2
عدا تنوع منتجرا التمولرل
اإلسيمو.
 3عدا ميئمة نظم المعلوما
والتكنولوجيرررررا المسرررررتخدمة
بقطرررررررررررراع المعررررررررررررامي
المصرررررررريية اإلسرررررررريمية،
وكثرررة اإلجررراما التمرراا
العمليا المصريية.
 4بياة العمل يرر ميئمرة يرو
العدلد م يروع المعامي
المصرررررررريية اإلسرررررررريمية،
ومظهر الفروع ير ميئم.
5
معدل توظي
ضع
األموال إل الودائ  ،وعدا
تواب المكو االئتمانو.

الترتيب

0.1

3

0.3

0.05

2

0.1

0.08

3

0.24

0.12

4

0.48

0.1

0.3

3

0.1

2

0.2

0.15

4

0.6

0.12

0.08

0.1
1

شك ( )6-4مصفوفة تقويم عوام البيئة الخارجية  -مصفوفة تقويم عوام البيئة الداخلية
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الترجيحي

3

2

2

0.36

0.16

0.2
2.94

ويو ضوم تحليل البياة الخارجية والدا لية لقطاعو المعامي اإلسريمية ببنرك مصرر
باستخداا مصفوية تقولم العوامل الخارجية ومصرفوية تقرولم العوامرل الدا ليرة الروارد بالةركل
( )2-3لت ررر ا البيارررة الدا ليرررة للبنرررك تمثرررل نقررران ضرررع وذلرررك إل مجمررروع األوبا
الترجيحية  2،24أقل م  ،3وتتمثل نقران القروة ذا األهميرة للبنرك والترو حصرلت علر أكبرر
األوبا الترجيحية يو انتةار يروع المعامي اإلسيمية يو محايظا الجمهورلة ،وانتةرار
ماكينا الصرار اآللرو التابعرة للبنرك ،وانخفراض تكلفرة تقردلم الخردما المصرريية ،وسررعة
تقدلم الخدما م يل رب كاية الوحردا المصرريية أليــرـا ب .والترو لجر أ تسرتغلها إدارة
قطرراعو المعررامي اإلسرريمية بالبنررك لمعالجررة نقرران ال ررع ذا األوبا الترجيحيررة األكبررر
والمتمثلة عدا تنوع منتجرا التمولرل اإلسريمو ،وعردا ميئمرة نظرم المعلومرا والتكنولوجيرا
المسرررتخدمة بقطررراع المعرررامي المصرررريية اإلسررريمية ،وكثررررة اإلجرررراما اليبمرررة التمررراا
العمليا المصرريية وعردا الفصرل بري المركرء المرالو للفرروع التقليدلرة والفرروع اإلسريمية،
ضع معدل توظي األموال إل الودائ  ،وعدا تواب المكو االئتمانو.
كمرررا لتبررري ا البيارررة الخارجيرررة تمثرررل يرصرررا ب للقطررراع وذلرررك إل مجمررروع األوبا
الترجيحية  3،15أكبرر مر  ،3وتوضر مصرفوية تقرولم العوامرل الخارجيرة أ أكثرر العوامرل
التو تمثل يرصا للبنك ولج استغيها وذا أوبا ترجيحية كبيرة هو التعردلي المقترحرة
بةأ تنةي الصيرية اإلسيمية بقانو البنرك المركرءج والنقرد رقرم  11لسرنة  2005وقرانو
الصرركوك اإلسرريمية ،إمكانيررة المسرراهمة يررو مجررال تمولررل المةررروعا المةررتركة ،والتوجرره
الحدلث نحو الصيرية اإلسيمية واالهتماا بها ،والتو لمك م يلها مواجهة المخانر التو
تواجه البنك وذا األوبا الترجيحية األكبر والمتمثلة يو تغيير سياسا البنك المركرءج يرو
مجرال التررر يب لبنرروك إسريمية جدلرردة ،وتءالررد حردة المنايسررة بالسررو المصرريو سرروام مر
البنرروك المنايسررة األجنبيررة بفتحهررا يررروع بالرردا ل أو م ر البنرروك النمطيررة والتررو ترلررد تطبيررق
مبررادا الةرررلعة اإلسرريمية يررو معاميتهررا ،والتطررور التكنولرروجو واالسررتخداا االليكترونررو
للخدما والمنتجا المصريية.

وفي ضوء التحلي السابق للموقف الحالي لقطثاعى المعثامالت اإلسثالمية بالبنث مثن
خثثالل دراسثثة معثثدات النمثثو ومعثثايير تقثثويم األداء المثثالي وغيثثر المثثالي ،والمقارنثثة بثثأهم
المنافسين بقطاع الصثيرفة اإلسثالمية باسثتخدام أسثلوب القيثا المرجعثي ،وتحليث عوامث
البيئثثثة الداخليثثثة والخارجيثثثة ،وتحليثثث العوامثثث ااسثثثتراتيجية باسثثثتخدام تحليثثث سثثثوات
ومصفوفة تقويم عوام البيئة الخارجية ،ومصثفوفة تقثويم عوامث البيئثة الداخليثة ،سثيقوم
الباحث بتطبيق برنامج المراجعة اإلدارية للقرارات ااسثتراتيجية فثي المصثارف اإلسثالمية
متضثمنا اإلجثثراءات التنفيذيثثة وأدلثثة اإلثبثثات عنثثد القيثام بكافثثة مراحث بثثرامج المراجعثثة مثثن
خثثالل عثثرض المراح ث المختلفثثة التثثي تمثثر بهثثا عمليثثة المراجعثثة ااداريثثة ك ث علثثى حثثدة
بالصفحات التاليه.

- 175 -

► أ ◄ تقيي لنموشف لكحقيل لفراع لنمعقمالت لإلسالمي
اإلجراءات التنفيذية لإلطار المقترح
 -5تقييم األداء الحالي للمصرف لالطمئنان على مدق تحقيقه ل هداف المعدة
مسبقا
ب
 بفحب أدام الفروع اإلسيمية ومقارنته باألدام بالمستهدر تبي أنه محققا له،ومحققا بمعدال نمو مرتفعة.
 حقررق أدام الفررروع اإلسرريمية قيمررة م رراية تتمثررل يررو جرري شرررلحة جدلرردة م رالعميم والمتمثلة يو تقدلم انظمة تموللية لجمي العمريم(عمريم الةرركا "بصريغ
المرابحرررة والم ررراربة واالستصرررناع" ،وعمررريم التجءئرررة المصرررريية "مرابحرررة
السيارة") وساعد هيا القيمة الم اية عل تحسي األدام الحالو
 -4التأكد من سالمة الرسالة والرؤية ااستراتيجية للمصرف من عدم وجود
تعارض مل القوانين واللوائح والمعايير والفتاوي الصادرة من الهيئات الشرعية
المنظمة لعم المصرف.
الرسالة والرؤلة االستراتيجية إلدارة الفروع اإلسيمية بالبنك مصا ة بةكل جيد
وتمتاب بدقة التعبير والبسانة والوضول ،والرؤلة االستراتيجية هو" أ لعرر
بنك مصر يو األسوا التو لنايس ييها بأنة البنك الرائد يو تقدلم صيرية إسيمية
جادة تواب بي الربحية والقيمة الم اية للمجتم " .
تلتءا إدارة الفروع اإلسيمية بالقواني واللوائ والمعالير والفتاوى الصادرة م
الهياا الةرعية المنظمة ألعمال المؤسسا المالية اإلسيمية (.)AAOIFI
 -4التاكد من أن األهداف الموضوعة ا تتعارض مل رؤيتة ااستراتيجية،
وللتأكد من ان األهداف قابلة للقيا ومدي تحقيقها من عدمه.
أهدار إدارة الفرروع اإلسريمية االسرتراتيجية والتةرغيلية محرددة وواضرحة ،وهرو
تتناس مر رسرالته ورؤلتره االسرتراتيجية ،وتردعم القردرة التنايسرية ،وتسراعد علر
تحسي المركء المالو.
االهدار االستراتيجية والتةغيلية قابلة للقياس والتحقيق ،تم تحقيق  %104م
مستهدر الودائ و  %115م مستهدر عائد الخدما المصريية ،و %121م
مستهدر مرابحة السيارا  ،و  %252م مستهدر وثائق صنادلق االستثمار.
األهدار المرتبطة بالقرار االستراتيجو محل المراجعة تتفق م األهدار والرؤلة
االستراتيجية للمصرر.

أدلة ااثبات
• دليررررررررررل الخطررررررررررة
االسررتراتيجية لقطرراع
المعامي

المصريية

اإلسرررررررريمية للعرررررررراا
المررررررررررررررررالو /2012
.2013
• تقرلر نترائج أعمرال
الفروع اإلسيمية يو
2012/12/31
و.2013/12/31
• مررررررريكرة عررررررررض
القررررار االسرررتراتيجو
علررررر اإلدارة العليرررررا
بالبنك.

► ب ◄ تقيي امرلجع لنمديرين لالسرتلتيييني بقلفراع لإلسالمي بقنمصرف
أدلة ااثبات
• ميثرررا أ يقيرررا
العاملي بالبنك.
•هيكررررررررررل البنررررررررررك
اإلدارج والفنو.
• تةررررررركيل الهيارررررررة
الةرررررررعية لقطرررررراع
المعررررررررررررررررررررررررامي
المصررررررررررررررررررررررررريية
اإلسيمية بالبنك.

اإلجراءات التنفيذية لإلطار المقترح
 -3ااطمئنان على وجود الدلي اإلداري لمهام اإلدارة العليا للرجوع إليه عند اتخاذ القرار
ااستراتيجي.
لوجد دليل إدارج لمهاا المدلرل بالفروع اإلسيمية ولتم االلتءاا به عند القياا
باتخاذ كاية القرارا االستراتيجية .
 -1ااطمئنثثان علثثى مثثدق التثثزام المثثديرين ااسثثتراتيجيين بالمصثثرف اإلسثثالمي
بأهداف وسياسات المصرف ،والقوانين واللوائح والمعايير والفتاوق الصادرة من
الهيئات الشرعية المنظمة لعم المصرف.
تلترررءا اإلدارة العليرررا بأهررردار ،وسياسرررا  ،ورؤلرررة قطررراع المعرررامي المصرررريية
االسررتراتيجية ،وتعمررل جاهرردة عل ر تحقيررق األهرردار ،والقرررار اإلسررتراتيجو محررل
المراجعة يو ضوم األهدار والرؤلة االستراتيجية .
لةررارك أع ررام مجلررس اإلدارة بالبنررك المتمثررل عررددهم يررو  5أع ررام يررو اتخرراذ • محاضررررررررررررررررررررررررررر
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القررررارا االسرررتراتيجية الخاصرررة برررالفروع اإلسررريمية بالتعررراو مررر اإلدارة العليرررا اجتماعررررررا لجنررررررة
إعررررررررررداد القرررررررررررار
لقطاع المعامي اإلسيمية.
اإلستراتيجو
ولهتم مجلس إدارة البنك بنةان المعامي اإلسيمية ولعملو عل تطولرا.
• الموقرررررررررررررررررررررررررررر
تتفاعل اإلدارة العليا م مستولا اإلدارة األ رى وهو مساولة ع األدام يو
اإلليكترونو للبنك
السنوا القليلة السابقة.
www.banquemisr.com
لتمثل عدد أع ام الهياة الةرعية بالبنك يو  4م الةريو والمتخصصري ولتبر
عمل الهياة الةرعية لقطاع المعامي المصريية اإلسيمية ولريس لمجلرس اإلدارة،
وهم م الغير معيني بالبنك ييما عدا األمي العاا للهياة.
لررتم الرجرروع للهياررة الةرررعية عنررد صرريا ة القرررارا االسررتراتيجية ذا األبعرراد
الةرررعية ،وتررم عرررض القرررار االسررتراتيجو محررل المراجعررة عليهررا ،وتقرروا الهياررة
الةرعية باإلجابة عل االستفسارا المطلوبة عند صيا ة القرار.
► ج ◄ فحص اتقيي للبيئ لخلقرجي
اإلجراءات التنفيذية لإلطار المقترح
 -2االنمانرا علر ا المردلرل االسرتراتيجيي قرادرل علر مواجهرة التحرردلا
(التهدلدا ) التو تواجه المصرر اإلسيمو يو الوقت الحالو ويو المستقبل .
 -5التأكد م ا المدلرل االستراتيجيي قادرو عل اسرتغيل الفررل المتاحرة
أماا المصرر اإلسيمو يو الوقت الحالو ويو المستقبل.
وسيتم تطبيق الخطوة  6و  7من اإلجثراءات التنفيذيثة مثن خثالل تقسثيم فحثص
البيئة الخارجية إلى عامة وخاصة .

أدلة اإلثبات

 : 1مرلجع للبيئ لخلقرجي للعقم -:

مراجعة العوام ااقتصادية:
تتفاعرل اإلدارة العليررا مر التغيرررا االقتصرادلة المحيطررة وتتمثررل أهررم التطررورا
واالتجاها االقتصادلة الرئيسية يو األسعار ،مستوى الد ل ،االد رار ،التمولرل
ذا التأثير المباشر عل أنةطة المصرر يو التالو-:
 ارتفرراع معرردل الت ررخم السررنوج مررر نهالررة  2013ليصررل  %2،5مقارنررة برررـ %2،5يل عاا .2012
 تراج رصيد االحتيانو م العمي االجنبية. ارتفاع أسعار العمي األجنبية (الدوالر األمرلكو). ريعت مؤسسة  Fitchتقدلرها للنظرة المستقبلية لمصر م سال إل مستقر. ري التصني االئتمانو للدلو نوللة األجل بالعملة المحليرة واألجنبيرة لمصررم  CCC+إل  B-والدلو قصيرة اآلجل م  Cإل . B
 ارتفاع رصيد الدل الخارجو ليصل إل  45مليرار دوالر يرو  2013/2مقابرل 34،5مليار دوالر يو .2012/2
 انخفرراض رصرريد االحتيررانو م ر العمرري األجنبيررة ليصررل إل ر  15،1مليرراردوالر يو  2013/11مقارنة بـ  11،2مليار دوالر يو .2013/10
 قرارا لجنة السياسا النقدلة للبنرك المركرءج يرو اجتماعاتهرا المختلفرة ريلالنص الثانو مر عراا  2013بتخفريض سرعر اإللرداع واإلقرراض لليلرة الواحردة
وصوالب إل  % 1،25و  % 2،25عل التوالو يو جلسة .2013/12/5
تمثررل هرريا التغيرررا االقتصررادلة تهدلررداب ،وتقرروا اإلدارة العليررا يررو اتخرراذ الترردابير
ريل السرعو نحرو تقردلم تةركيلة
واإلجراما لمواكبة التغيرا االقتصرادلة مر
م المنتجا والخدما المصريية التو تيئم كاية شرائ المجتم .
مراجعة العوام ااجتماعية:
تتمثررل أهررم التطررورا واالتجاهررا الدلمو راييررة الرئيسررية يررو ارتفرراع الكثايررة
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= تقرلررر التطررورا
االقتصرررادلة المحليرررة
لبنك ييصرل ،2012
و.2013
= تقرلررر المتغيرررا
االقتصررادلة المحليررة
لبنك البركرة ،2012
و.2013
= التقررررارلر الماليررررة
الةررررررهرلة لرررررروبارة
المالية  ،وأ رها يرو
دلسمبر .2013
= التقرلررررر السررررنوج
الصررادرة ع ر البنررك
المركررررررءج -2012
.2013

التقرررررارلر الصرررررادرة

عررر الهيارررة العامرررة
السرركانية ،وهررو تمثررل يرص را ب وتقرروا اإلدارة العليررا بتررويير الترردابير واإلجررراما
اليبمررة م ر رريل التوس ر يررو الف رروع التررو تقرردا الخرردما اإلسرريمية ،وتقرردلم للتعباة واإلحصام
http://www.capmas.gov.eg
تةكيلة م المنتجا والخدما لءلادة الةرلحة السوقية.
• دليرررررررررررل الخطرررررررررررة
القررررارا االسرررتراتيجية الترررو تتخررريها اإلدارة العليرررا لمواكبرررة الءلرررادة السررركانية
االسرررتراتيجية لقطررراع
ميئمة مر مراعراة السررعة يرو تنفيريها حيرث لروحا أ القررارا االسرتراتيجية المعررامي المصررريية
ب
بالبنرك تأ رـي وقترـا نرروليب لتنفيرريها ،وذلرك لتعرردد اللجررا الخاصرة برعررداد وتنقرري اإلسيمية.
القرارا وكيا اللجا الخاصة برصدار األدلة التنفييلة والتعليما الخاصة بتنفيري
القرارا االستراتيجية ونول الفترة الءمنية بي انعقاد هيا اللجا .
مراجعة العوام التكنولوجية :
تتمثرل نظرم التكنولوجيرا المتبعرة برالفروع اإلسريمية يرو تطبيرق  I FLEXوهرو • المسررررر الميررررردانو
لحتاج للتطولر حتو ليئم التطورا التكنولوجية والنظم التكنولوجية المسرتخدمة لمعريررررررررررة الررررررررررنظم
التكنولوجيررررررررررررررررررررررة
يو المصارر والبنوك المماثلة.
وم المتوق حدوث تطور كبير يو التكنولوجيا المسرتخدمة يرو تقردلم المنتجرا المسررررررتخدمة برررررررأهم
المنايسررررررررري مررررررررر
والخدما المصريية اإلسيمية.
ب
وهية التطورا التكنولوجية تمثرل تهدلردا وذلرك لعردا ميممرة الرنظم التكنولوجيرة المصررارر والبنرروك
المسررتخدمة حالي را ب ومواكبتهررا للتطررورا الحدلثررة يررو تقرردلم الخرردما المصررريية ،المنايسة.
• محاضررررررر لجررررررا
ولج تطولر النظم التكنولوجية المستخدمة حاليا ب.
وتقرروا االدارة العليررا بالتعرراو مرر اإلدار المختلفررة بالبنررك علرر تطررولر نظررم تطررررررررررولر الررررررررررنظم
التك نولوجيا المستخدمة حاليا لحي تويير نظاا تكنولوجو متكامرل لقردا المنتجرا التكنولوجية.
• متابعررة التطررورا
والخدما المصريية اإلسيمية.
التكنولوجية.
مراجعة العوام الثقافية -:
نظرة المجتم نحو دما ومنتجا الفروع اإلسيمية بالبنك جيردة ،وهرو تمثرل • دليرررررررررل الخطرررررررررة
االستراتيجية لقطاع
يرل.
تسعو االدارة العليا نحو االستفادة م نظرة المجتم وبلادة الحصرة السروقية لهرا المعرررررررررررررررررررررررررامي
حيررث تحقررق  %252مر المسررتهدر لعمرريم وثررائق صررنادلق االسررتثمار( 2231المصريية اإلسيمية
ال ر وثيقررة) ،و %22م ر المسررتهدر لعمرريم إصرردار بطاقررا الخصررم الفررورج .
( 50000بطاقررة) و %51م ر المسررتهدر لعمرريم إصرردار البطاقررا المديوعررة • تقرلررر تقيرريم نتررائج
مقرردما (  1500بطاقررة) ،و %103مرر المسررتهدر لمةررتركو الخدمررة الصرروتية أعمررررررررال الفررررررررروع
اإلسيمية ع الفتررة
( 42320عميل) يو .2013/2/30
التغيرا المتوق حدوثها يو أنمان وسلوكيا المجتم ذا التأثير المباشر عل النصررر سرررنولة يرررو
مهمة ،ورؤلة ،وأهدار الفروع اإلسيمية هو نمو الوعو المصريو و اصة يو .2013/2/30
المعامي المصريية اإلسيمية وتءالد الطل عليها.
مراجعة العوام القانونية والسياسة-:
قانو البنك المركءج
تتمثل القواني التو تؤثر عل السياسة واألهدار واالستراتيجيا بةكل مباشر
والجهرراب المصررري
يو قانو البنك المركءج والجهاب المصري والنقد رقم  11لسنة .2005
والنقرررد رقرررم  11لسرررنة
2005

 2مرلجع للبيئ لخلقرجي لخلقص -:
فحـص المنافسين (الموقف التنافسي ):
لتمثرررل أهرررم المنايسررري مررر المصرررارر اإلسررريمية والبنررروك التقليدلرررة الترررو تقررردا
الخدما المصريية اإلسيمية يو " بنك ييصل االسيمو ،بنك البركرة ،مصررر
أبررو ظبررو اإلسرريمو (الرروننو للتنميررة) ،المصرررر المتحررد ،التنميررة واالئتمرررا
الءراعو ".
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 المسررررر الميررررردانوللسرررررو المصرررررريو
المصرج.
 -االحصرررررررررررررررائيا

لتمت أهم المنايسي بسمعة قولة يو السو المصريو ،ومراكرءهم الماليرة جيردة،
ولقدمو تةكيلة مختلفة م المنتجا والخدما المصرريية اإلسريمية ،ولةررر
عل أعمالهم هياة شرعية.
تتمثررل اسررتراتيجيا أهررم المنايسرري يررو السررو المصررريو يررو بلررادة الحصررة
السوقية ،م يل االنتةار الجغرايو ،وتقدلم دما ومنتجا مصريية جدلدة.
ولتمثررل موق ر الفررروع اإلسرريمية ببنررك مصررر بالسررو المصررريو مقارنررة بررأكبر
المنايسي بنهالة  2012ثانو أكبرر محفظرة ودائر وتمثرل  %22بعرد بنرك ييصرل
اإلسيمو  ،%43والثانو م حيرث االنتةرار الجغرايرو  %21بعرد مصررر أبرو
ظبو اإلسيمو  .%45واأل ير م حيث محفظة التوظي والتو تمثل .%2
تمثل حدة المنايسرة يرو صرناعة الصريرية اإلسريمية برد ول بنروك إسريمية قولرة
(أبو ظبو اإلسيمو) للسو المصرريو وسررعة تطورهرا تهدلرداب ،ولسرعو قطراع
المعررررامي المصررررريية اإلسرررريمية يررررو اتخرررراذ اإلجررررراما والترررردابير اليبمررررة
لمواجهتهررا م ر رريل التوس ر واالنتةررار الجغرايررو ،وتقرردلم رردما ومنتجررا
مصريية مبتكرة ،ومواكبة التطورا التكنولوجية الحدلثة.
فحـص العمالء -:
لتمثررل مسررتخدمو الخرردما والمنتجررا المصررريية اإلسرريمية يررو عمرريم التجءئررة
المصريية (األيراد الطبيعيي ) وعميم الةركا .
تتمثل أهم المةكي يو الخدما والمنتجا المصريية الحالية الترو لعرانو منهرا
مستخدمو األدوا المصريية يو قلة منتجرا تمولرل عمريم التجءئرة المصرريية
وعميم الةركا .
تتمثرل سربل عيجهررا يرو قيرراا قطراعو المعرامي اإلسرريمية بالدراسرا الميدانيررة
للقيرراا بررردراج منتجررا و رردما التمولررل اإلسرريمو التررو تناس ر كايررة شرررائ
المجتم سوام لعميم التجءئة المصريية أو الةركا .
تتمثل أهم األدوا المصريية التو لحتاجها السو المصريو يو مجال الصريرية
اإلسيمية يو التالو -:
بالنسثثبة لصثثي التمويث اإلسثثالمي لعمثثالء التجزئثثة المصثثرفية (إجررارة الخرردما
بمختل أنواعها ،مرابحة التعلىم ،مرابحة العمرة والحج.) . . ،
بالنسثثبة لصثثي التموي ث لعمثثالء الشثثركات (الم رراربة ،اإلجررارة ،االستصررناع،
.).....
بالنسثثبة ل وعيثثة اادخاريثثة ( حسررابا تررويير وشررهادا ذا آجررال و رردما
مختلفة ،الصكوك اإلسيمية).
بالنسثبة للخثدمات المصثرفية االنترنرت البنكرو  ، Internet Bankingالكرار
االسيمو ... ،Islamic Credit Card
العمالء المستهدفين -:بالنسبة لعمالء المدخرات -:األيراد الطبيعيي والةركا
القائمة والحدلثة.
بالنسبة لعمالء تموي الشركات -:يرو العمريم الجردد وعمريم تمولرل الةرركا
التقليدلة بالبنك والبنوك المنايسة.
بالنسثثبة لعمثثالء التجزئثثة المصثثرفية -:لركررءو بةرركل كبيررر يررو عمرريم الودائر
الحاليي والسعو الستقطا شرلحة جدلدة.
تتمثل الوسائل المستخدمة يو الوصول إل العميم المستهديي كالتالو-:
بالنسبة لعمالء الوادئل  :مر ريل تكثير وسرائل الدعالرة المختلفرة (المرئيرة –
المسموعة .).... -
بالنسبة لعمالء التجزئة المصرفية -:م يل التسولق دا رل يرروع المعرامي
اإلسيمية المختلفة.
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بالررررررررررررررررررررررررردورلا
المتخصصة.
 المواقرررررررررررررررررررررررررررراالليكترونيرررررررررررررررررررررة
للمنايسي .
 الخطررررررررررررررررررررررررررررررةاالستراتيجية لقطاع
المعرررررررررررررررررررررررررامي
المصريية اإلسيمية
ببنك مصر.

 المقرررررررابي مرررررررالعررررررراملي بقطررررررراع
الصرريرية اإلسرريمية
ببنك مصر.
 المقرررررررابي مرررررررالعررررررراملي بقطررررررراع
الفررررروع اإلسرررريمية
بالبنرررررررك الرئيسرررررررو
ليئتمرررررا والتنميرررررة
الءراعو.
 متابعررة التطررورايررررررررررو الخررررررررررردما
المصررررررررررررررررررررررررررريية
بالمصرررررررررررررررررررررررارر
اإلسررريمية والبنررروك
ذا الفرررررررررررررررررررررروع
اإلسيمية بجمهورلة
مصر العربية.

رريل مجموعررا التسررولق بقطرراع الصرريرية

بالنسثثبة لعمثثالء الشثثركات -:مرر
اإلسيمية.
فحـص الحكومة-:
ال تمثل القواني الحكومية قيود تعرقل عمل الصناعة المصريية اإلسيمية ،ويرو  -األ برررررررررررررررررررررررررررار
االقتصادلة
قطاع المعامي اإلسيمية بالبنك.
تتمثل التغيرا المتوقعة يو التةرلعا الحكومية يرو التعردلي المقترحرة بةرأ  -الموقرررررررررررررررررررررررررررررر
تنةي الصيرية اإلسيمية بقرانو البنرك المركرءج والنقرد رقرم  11لسرنة  ،2005االليكترونررو لرروبارة
المالية.
وقانو الصكوك اإلسيمية ،وقانو مةاركة القطاع الخال والحكومة.
ترؤثر القررواني الحكوميرة تررأثيراب إلجابيررا يرو مجررال الصرريرية اإلسريمية ،كمررا إنهررا  -الخطررررررررررررررررررررررررررررررة
سررتؤدج إلر بلررادة حرردة المنايسررة يررو السررو المصررريية وذلررك يررو ضرروم تغييررر االستراتيجية لقطاع
سياسررا البنررك المركررءج يررو مجررال التررر يب لبنرروك إسرريمية جدلرردة .وسررتمثل المعرررررررررررررررررررررررررامي
المصريية اإلسيمية
تهدلداب.
لسررع قطرراع المعررامي المصررريية اإلسرريمية لمواجهرره هرريا التهدلررد م ر رريل ببنك مصر.
الحصول عل ترا يب جدلردة اليتترال يرروع جدلردة بمرد سرموحة 2 ،أكتروبر،
القاهرة الجدلدة ،دميان ،اسيون ،السولس ،العاشر م رم ا .
بوجه عام تسعي اإلدارة العليا للفروع اإلسالمية جاهدة على مواجهة التحثديات المسثتقبلية واألفمثات
في ضوء متييرات البيئة الخارجية.
► د ◄ فحص اتقيي للبيئ للدلخلي
اإلجراءات التنفيذية لإلطار المقترح
 -1االنمانرررا علررر ا المررردلرل االسرررتراتيجيي قرررادرو علررر معالجرررة نقررران
ال ع التو لعانو منها المصرر أوالب بأول.
-2التأكد م ا المدلرل االستراتيجيي قادرو علر تنميرة وتطرولر نقران القروة
التو لتسم بها المصرر اإلسيمو.
وسيتم تطبيق الخطوة  8و  9من اإلجراءات التنفيذية التالية-:
 -1مراجعة الهيك التنظيمي للمصرف:
لمتلررك قطرراع المعررامي اإلسرريمية هرريكيب تنظيمي را ب لتسررم بالمركءلررة يررو اتخرراذ
القرارا  ،وموضحا ب للسلطا اإلدارلة.
الهيكررل التنظيمررو لقطرراع المعررامي المصررريية اإلسرريمية لتفررق م ر األهرردار،
االستراتيجيا ولمثل قوة.
ال لحترراج الهيكررل التنظيمررو إلر التعرردلل حاليرا ب ولررتم تعرردلل الهيكررل التنظيمررو يررو
ضوم المتغيرا االقتصادلة المحيطرة ،حيرث ترم ريل السرنوا الماضرية إنةرام
اإلدارا المتخصصرررة بقطررراعو المعرررامي المصرررريية اإلسررريمية والصررريرية
اإلسيمية.
 -4مراجعة إمكانات المصرف:
مراجعة الموارد المالية :
5-4
ال لوجررد قرروائم ماليررة منفصررلة لقطرراع المعررامي اإلسرريمية معتمرردة مر محاسر
قانونو إسيمو ،بينما لتم إعداد قوائم مالية بأهم بنود المركرء المرالو ،وأهرم بنرود
قائمة الد ل.
لررتم مقارنررة الموقر المررالو للقطرراع برأهم منايسرريه بالسررو المصررريو ،والموقر
المالو جيد ،حيث لبلغ رأس المال  24،5مليار جنيا ب مصرلا ب بنهالة العراا ،2013
ومحققا ب لمعدال نمو كبيرة م حيث محفظرة التوظير  ،وهرو مر أكبرر معردال
النمو مقارنة بأهم المنايسي  ،ولقتر معدل نمو الودائ يو عراا  2012مر أهرم
المنايسي حيث بلغ .%12
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الهيكررررررل التنظيمررررررو
لقطرراع المعررامي
المصررررررررررررررررررررررررررريية
اإلسرررررررررررررررررررررررريمية،
والصرررررررررررررررررررررررررريرية
اإلسيمية.

القررررررررروائم الماليرررررررررة
السنولة لبنرك ييصرل
اإلسررررررريمو وبنرررررررك
البركرررة مصرررر وابرررو
ظبو اإلسيمو،
والقطررراع اإلسررريمو
لبنرررك مصرررر بنهالرررة
،2012 ،2011

لمثرررل عررردا وجرررود قررروائم ماليرررة منفصرررلة نقطرررة ضرررع  ،وتعمرررل إدارة قطررراعو .2013
المعررامي المصررريية اإلسرريمية جاهرردة إلظهررار قرروائم ماليررة منفصررلة لفررروع
المعامي اإلسيمية يو األعواا المقبلة.
مراجعة العمليات المصرفية:
4-4
تدار العمليا المصريية بةركل منهجرو واضر  ،وتعمرل بصرورة مرتبرة ومنسرقة  -المقرررررررابي مررررررر
وبةكل مقبول ،ولرج ذلك إل عردا وجرود ميكنرة أليرة منفصرلة إلدارة العمليرا العررررراملي بقطررررراع
المعرررررررررررررررررررررررررامي
المصريية اإلسيمية
التكنولوجيرررررا المسرررررتخدمة يرررررو العمليرررررا المصرررررريية يرررررر مناسررررربة وتحتررررراج اإلسيمية.
 ح ور اجتماعالتطولر،وذلك إل العدلد م عمليا التمولل تدار بةكل لدوج.
تمثل نظم التكنولوجيا التو تدلر العمليا المصريية نقطة ضع  ،ولعمرل قطاعرا تطرررولر نظرررم العمرررل
المعامي اإلسيمية بالتعاو م إدارا البنك األ رى عل تطولر التكنولوجيرا المستخدمة.
المستخدمة أو شرام نظم تكنولوجية حدلثة لتحسي دورة العمليا المصريية.
مراجعة الموارد البشرية:
4-4
تتعامررل إدارة الفررروع اإلسرريمية م ر المرروارد البةرررلة عل ر إنهررا أحررد األصررول  -المقابي م
العاملي بالبنك.
الهامة ،ولتم تقييم العاملي بصفة سنولة.
نظاا تقييم العاملي بالمصرر ال لحتاج لتطولر حاليا ب ولرتم االعتمراد علر التقيريم  -الخطة
االستراتيجية لقطاع
يو نظاا الحوايء واألجور والترقيا .
معررردل دورا العررراملي كرررل مرررس سرررنوا تقرلبرررا ب ولرررتم عمرررل دورا تدرلبيرررة المعامي
للعراملي علر حسر الموقر الروظيفو ،ولحتراجو إلر التردرل لءلرادة المعريرة المصريية
اإلسيمية.
والوعو لمفاهيم الصيرية اإلسيمية.
مراجعة أنظمة المعلومات:
3-4
ب
نظم المعلوما المستخدمة حاليا ير ميئمة بالةكل المطلو م البيارة الدا ليرة المقابي م
والخارجية يهو ال توير قاعدة البيانا الميئمة والمعاصرة بالةكل الريج لسراعد مساولو قطاع
يو مواجهرة التحردلا ومعالجرة نقران ال رع وال تسراعد بةركل جيرد يرو عمليرة الصيرية اإلسيمية.
اتخاذ القرارا االستراتيجية.
مقارنررة بررنظم المعلومررا المسررتخدمة بررالبنوك والمصررارر المنايسررة يهررو تحترراج
للتطولر الكلو.
نظررم المعلومررا الحاليررة تمثررل نقطررة ضررع  ،وال ت رري قيمررة للقرردرة التنايسررية
لقطاع المعامي المصريية اإلسيمية.
تتمثررل أهررم اإلجررراما والترردابير التررو لررتم اتباعهررا لمعالجررة القصررور يررو نظررم
المعلوما المطبقة حاليا يو سرعو كرل مر قطراع الفرروع اإلسريمية بالتعراو
مر إدارة الحاسر اآللررو بالبنررك حاليرا ب نحررو تطررولر النظرراا المتبر أو شرررام نظرراا
حررردلث ليتكامرررل مررر النظررراا الحرررالو ليقررردا الخررردما والمنتجرررا المصرررريية
اإلسيمية.
مراجعة الموارد التسويقية:
1-4
مستوج األدام التسرولقو الحرالو جيرد ومحقرق لمعردال نمرو سراعد علر بلرادة = تةرركيلة المنتجررا
والخرررررررررررررررررررررررررردما
الحصة السوقية وعل األ ب يو التمولل.
المصريية اإلسيمية
تحقق السياسة التسولقية األهدار المرجوة وتساعد يو تحقيق ميءة تنايسية.
تةكيلة المنتجا والخدما المصريية ميئمة بالنسبة لعميم الودائ  ،اما بالنسبة بالبنررررررررك والبنرررررررروك
لتمولررل عمرريم التجءئررة المصررريية وعمرريم الةررركا يهررو تحترراج إل ر إضرراية والمصرررررررررررررررررررررارر
اإلسيمية المنايسة.
منتجا جدلدة لتواك التطورا والتغيرا بالسو المصريو.
المنتجا المقترحرة تعمرل يرو ضروم الصريغة الجدلردة يرر المطبقرة بالبنرك وهرو = المقررررررابي مرررررر
اإلجارة واإلجارة المنتهيرة بالتمليرك ،وهريا الصريغة مسرتحدثة بالسرو المصرريو مسرررررررراولو قطرررررررراع
ومطبقررة حالي را ب م ر رريل أب رو ظبررو اإلسرريمو (الرروننو للتنميررة) ،وبنررك ييصررل الصرريرية اإلسرريمية
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بالبنك.
اإلسيمو.
تتمثل القيمة الم اية للمنتجا الترو سرتقدمها صريغة اإلجرارة واإلجرارة المنتهيرة = مح ررررررررررررررررررررررررررر
بالتمليك يو جي عميم جدد لفروع المعامي اإلسيمية والحفاظ عل العمريم إجتماعرررررررا لجنرررررررة
إعداد صيغة االجارة
الحاليي  ،والتوس يو محفظة التمولل،وبلادة العوائد المحققة.
تتمثرررل المنتجرررا المقترحرررة بالصررريغة الجدلررردة [ أ ] اإلجرررارة التةرررغيلية ] [ .واالجررارة م ر الوعررد
بالتمليك.
اإلجارة م الوعد بالتمليك [ .ج ] إجارة الخدما .
شرائ العميم المستهدية م يل المنتجا المقترحة تتمثل يو عميم التجءئرة
المصريية ،وعميم الةركا .
مجاال تطبيق المنتجا المقترحة م يل الصيغة المقترحة يو التالو-:
= تمولل العميم م الةركا والةخصيا االعتبارلة يو شرام األصول لرءوا
اإلنتاج .
= تمولل مةرروعا البنيرة التحتيرة للدولرة وهرو بردلل عر صريغة ملكيرة القطراع
العاا والخال.
= استغيل األصول المملوكة للبنك ،واألصول الت تؤول ملكيتهرا للبنرك اسرتيدا بم
لدلو له قبل عميئه وتأجيرها سوام إجارة تةغيلية أو إجارة م الوعد بالتمليك.
= إجارة الخدما (التعلىم – السفر – الحج والعمرة – العيج .......الخ) .
مميءا المنتجا المقترحة ع يرها م المنتجا التموللية الحالية كالتالو-:
= تحقيق عائد مميء لفروع المعامي اإلسيمية ناتج ع ارتفراع العائرد المحقرق
م ر عمليررا اإلجررارة م ر الوعررد بالتمليررك ع ر مثيلرره المحقررق م ر رريل الصرريغ
المماثلة وبخاصة المرابحة لآلمر بالةرام .
= التغل عل بعض المعوقا اإلدارلرة والتنظيميرة المتمثلرة يرو صرعوبة إجررام
الره العقارج والتجارج عل األصول الممولة م يل البنك .
= السهولة النسبية يو تنفيي إجراما اإلجارة مقارنة بالصيغ األ رى (المرابحرة
– المةاركة).
=إمكانيررة تعرردلل القيمررة االلجارلررة باسررتخداا صرريغة اإلجررارة يررو حرراال التمولررل
متوس ونولل األجل تبعا ب لتغيير معدال العائد السائدة بالسو .
= سهولة اإلجراما القانونية ،والقدرة عل استيدام دل البنك يو حراال توقر
العميم ع سداد المستحقا عل اعتبار أ األصول الممولة ملك للبنك .
المنتجا المقترحة م يل الصيغة متوايقة م الرؤلة ،واألهدار
االستراتيجية .
تم عرض المنتجا المقترحة م يل الصيغة عل الهياة الةرعية ،وتم
الموايقة عليها.
بوجهثثه عثثام تسثثعي اإلدارة العليثثا للفثثروع اإلسثثالمية فثثي معالجثثة نقثثاط الضثثعف ،وأوجثثه القصثثور فثثي
البيئة الداخلية.
► هـ ◄ حتليل للعولمل لالسرتلتييي
اإلجراءات التنفيذية لإلطار المقترح
 -10االنمانررا علرر أ رسررالة وأهرردار المصرررر الحاليررة ميئمررة يررو ضرروم
العوامررل االسررتراتيجية الخارجيررة التررو تمثررل يرررل وتهدلرردا لعرريج المةرركي
نوللة اآلجل.
 -11االنمانررا علرر أ رسررالة وأهرردار المصرررر الحاليررة ميئمررة يررو ضرروم
العوامل االستراتيجية الدا لية التو تمثل نقان قوة ونقان ضع لعيج المةكي
قصيرة اآلجل.
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وسيتم تطبيق الخطوة  51و 55من اإلجراءات التنفيذية كالتالي-:
تتمثرررل أهرررم العوامرررل الخارجيرررة الترررو تمثرررل تهدلررردا ألدام قطررراع المعرررامي
اإلسيمية الحالو ويو المستقبل -:
= تطبيرق البنروك التقليدلرة المنايسرة لمبرادا الةررلعة اإلسريمية يرو المعرامي ،
وجي شرلحة تسولقية م عميم البنك.
= تغيير سياسا البنك المركءج يو مجال التر يب لبنوك إسيمية جدلدة.
= د ول بنوك إسيمية أجنبية قولة للسو المصريو وتءالد حدة المنايسة.
= التطور التكنولوجو السرل يو تقدلم الخدما والمنتجا المصريية اإلسيمية.
= عدا وجود قواني منظمة للصيرية اإلسيمية بالبنك المركءج.
وتتمثل أهم اإلجراما المتبعة لمواجهتها يو التالو:
= عل المدى نولل األجل التوس يو انتةار شبكة يرروع المعرامي اإلسريمية
حيث بلغت  33يرعا ب وجارج ايتتال يررعي آ ررل ريل عراا  2013للوصرول
بعدد الفروع إل  31يرع.
= عل المدى قصير ومتوس األجل القياا بدراسرا السرو  ،والتفراوض مر أحرد
شركا نظم المعلوما لةرام نظاا تكنولوجو حدلث ليساهم يرو تقردلم المنتجرا
والخرردما المصررريية المختلفررة وتقرردلم البيانررا ال رررورلة يررو الوقررت المناس ر
التخاذ القرارا االستراتيجية .
ب
أهم العوامل الخارجية األساسية التو تمثرل يرصرا لمكر اسرتغيلها لتحسري األدام
الحالو ويو المستقبل تتمثل يو -:
= التوجه الحدلث نحو الصيرية اإلسيمية.
= الكثاية السكانية.
= إمكانية المةاركة يو تمولل المةروعا المةتركة.
= التعدلي المقترحة بةرأ تنةري الصريرية اإلسريمية بقرانو البنرك المركرءج
والنقد رقم  11لسنة  ،2005وقانو الصكوك اإلسيمية.
لررتم اسررتغيل الفرررل بةرركل جيررد حيررث تررم جرري شرررلحة سرروقية جدلرردة لقطرراع
المعامي اإلسيمية يل األعواا  2012و.2013
أهم العوامل الدا لية الرئيسية التو تمثل نقان قوة يو األدام الحالو ويو المستقبل
تتمثل يو -:
= انتةار يروع المعامي اإلسيمية يو محايظا الجمهورلة ،وانتةار ماكينرا
الصرار اآللو التابعة للبنك.
= تفو تنايسو يو أسعار الخدما والمنتجا المصريية
= تفهم ودعم اإلدارة العليا للبنك.
= الهيكل التنظيمو.
= سرعة تقدلم الخدما م يل رب كاية الفروع أليـــا ب.
= كبر محفظة الودائ وقاعدة العميم ال خمة.
لررتم اسررتغيل نقرران القرروة بةرركل جيررد حيررث تحقررق معرردال نمررو بمحفظررة الودائ ر
يل األعواا  2012و.2013
والتوظي
تتمثل أهم العوامل الدا لية التو تمثل نقان ضع يو األدام الحالو ويو المسرتقبل
يو التالو -:
= عدا الفصل بي المركء المالو للفروع التقليدلة والفروع اإلسيمية.
= عدا تنوع منتجا التمولل اإلسيمو.
= ضع معدل توظي األموال للودائ  ،وعدا تواب المكو االئتمانو.
= عدا ميممة النظم التكنولوجية المستخدمة حاليا ب.
= بياررة العمررل يررر ميئمررة يررو العدلررد م ر يررروع المعررامي اإلسرريمية ومظهررر
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= نتررررررائج تحليررررررل
البيارررررررة الدا ليرررررررة
والبياة الخارجية.
= التقرلر السرنوج
لنتررررررائج الفرررررررروع
اإلسررريمية بالبنرررك
يو .2013/2/30
= الخطرررررررررررررررررررررررة
االسررررررررررررررتراتيجية
لقطرراع المعررامي
المصرررررررررررررررررررررريية
اإلسيمية -2012
.2013

الفروع ير ميئم.
تتمثل أهم اإلجراما المتبعة لمعالجة نقان ال ع كالتالو-:
= علر المرردى نولررل األجررل ترردرل العرراملي بررالفروع اإلسرريمية لتحقيررق أهرردار
واستراتيجيا اإلدارة العليا ،والقياا بتطولر الفروع الحاليرة مر حيرث بيارة العمرل
وتحسي المظهر الخارجو والدا لو.
= عل المدى متوس األجل العمل عل يصل المركء المالو للفروع اإلسيمية.
= عل المردى قصرير األجرل السرعو نحرو الحصرول علر موايقرة البنرك المركرءج
للعمررل بصرريغ التمولررل اإلسرريمية المختلفررة ،والتعاقررد م ر أحررد شررركا تكنولوجيررا
المعلوما لةرام نظاا تكنولوجو حدلث إلدارة العمليا المصريية بةكل جيد.
الرسرالة واألهرردار الحاليرة ميئمررة يرو ضرروم العوامرل االسررتراتيجية والمةرركي
التو تواجه قطاع المعامي اإلسيمية.
► ا ◄ توليد اتقيي للبدلئل لالسرتلتييي اتفسر لنمخقطر لحملتمل
أدلة اإلثبات

اإلجراءات التنفيذية لإلطار المقترح .
 -12االنمانررا علر أ اإلدارة االسررتراتيجية تقرروا بتحدلررد وتقيرريم أهررم البرردائل
االسررتراتيجية وتحدلررد أهررم نقرران القرروة وال ررع وتحدلررد التهدلرردا والفرررل
وتقييم المخانر المحيطة بكل بدلل استراتيجو.
S
تتمثررل أهررم البرردائل االسررتراتيجية المتاحررة لقطرراعو المعررامي اإلسرريمية يررو
W
التالو-:
O
= تعدلل أو تغيير نظم التكنولوجيرا المسرتخدمة يرو قطراع المعرامي المصرريية
T
اإلسيمية.
Analysis
= تنول وإدراج منتجرا التمولرل اإلسريمو سروام لعمريم الةرركا أو عمريم
التجءئة المصريية.
المقررررررررررابي مرررررررررر
= التوس واالنتةار الجغرايو.
تحقرررق البررردائل االسرررتراتيجية األهررردار الحاليرررة لقطررراع المعرررامي المصرررريية مسرررررررراولو قطرررررررراع
الصيرية اإلسيمية.
اإلسيمية وهو قابلة للتطبيق.
البدلل االستراتيجو المراد تطبيقة (المنتجا المقترحة م يل صيغة اإلجارة
واإلجارة المنتهية بالتمليك) لساعد يرو معالجرة نقران ال رع الحاليرة ومواجهرة
التحدلا الحالية والمستقبلية ،م مراعاة األهمية النسبية للبدائل االستراتيجية .
لساعد القرار االستراتيجو محل المراجعرة يرو حرل المةركي نوللرة وقصريرة
المدى بةكل كار.
تتمثل المخانر المحتملة التو قد تحي بالقرار االستراتيجو محرل المراجعرة يرو
-:
= قيراا البنرروك اإلسرريمية المنايسررة برصرردار منتجررا مصررريية إسرريمية مةررابهة
تعمرررل مررر ررريل صررريغة اإلجرررارة واإلجرررارة المنتهيرررة بالتمليرررك ذا شررررون
وإجراما ألسر م المعمول بها بالبنك وذا معدال عائد اقل.
= العمل بصيغ التمولل اإلسيمو المختلفة م يل البنوك المنايسة.
لمك إلدارة المخانر التصدج لتلك المخانر م يل اآلتو-:
= التوصررية بالعمررل علرر إصرردار منتجررا تمولليررة إسرريمية مختلفررة ومواكبررة
لمتطلبا السو المصرريو يرو ضروم صريغ الم راربة واالستصرناع ،والسرلم،
يرها
= المتابعررة المسررتمرة لمنتجررا التمولررل اإلسرريمو الحدلثررة ودراسررة متطلبررا
التمولل بالسو المصريو.
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رلبعق = تقرير لنمرلجع لإلدلري-:
ويو ضوم تطبيق اإلنار المقترل لمراجعرة قررار "إدراج منتجرا للتمولرل اإلسريمو
– العمررررل بصرررريغة اإلجررررارة واإلجررررارة المنتهيررررة بالتمليررررك" بقطرررراع الصرررريرية اإلسرررريمية
والمعرامي المصررريية اإلسرريمية ببنررك مصررر لمكر للباحررث إعررداد تقرلررر المراجر اإلدارج
كالتالو -:
اسم المراج االدارج
تقرير المراجل اإلداري
إلي السادة  - :جهة التكليف بالبن
تقرير عن القرار ااستراتيجي
راجعنا القرار االستراتيجو إدراج منتجا للتمولرل اإلسريمو – العمرل بصريغة اإلجرارة واإلجرارة المنتهيرة
بالتمليرررك لقطررراع الفرررروع اإلسررريمية ببنرررك مصرررر مررر ررريل مراجعرررة اإلجرررراما واألدوا واألسرررالي
والسياسا التو اعتمد عليها اإلدارة يو إعداد القرار.
مسئولية اإلدارة عن القرار ااستراتيجي
هيا القرار االستراتيجو مساولية مجلرس إدارة البنرك ،وإدارة قطراع الصريرية اإلسريمية ،يراإلدارة مسراولة
مساولية كاملة ع إعداد القرار االستراتيجو ،وتت رم مسراولية اإلدارة يرو تصرميم وتنفيري والحفراظ علر
رقابة دا لية ذا صلة برعداد وتنفيي ومتابعة القرار االستراتيجو ،وكيا ا تيار السياسا وعمل التقردلرا
الميئمة للظرور وتطبيقها.
مسئولية المراجل اإلداري
تتمثل مساوليتنا يو إبدام الرأج عل هيا القرار االستراتيجو يو ضوم مراجعتنا له وقرد تمرت مراجعتنرا لره
يو ضوم أهدار وسياسا الفروع اإلسيمية بالبنك ،وويقا ب لمعالير المراجعة الصادرة عر هيارة المحاسربة
والمراجعررة للمؤسسررا الماليررة اإلسرريمية ومعررالير المراجعررة المصرررلة ويررو ضرروم القررواني المصرررلة
السارلة ،وتتطل هيا المعرالير منرا االلترءاا بمتطلبرا السرلوك المهنرو وتخطري وأدام المراجعرة للحصرول
عل تأكيد مناس بأ القرار االستراتيجو اليا ب م أج أ طام هامة ومؤثرة يو الفروع اإلسريمية بالبنرك،
علمرا ب بأننررا لررم نقررم بمراجعررة أو يحررب البيانررا الماليررة ،وتبعرا ب لرريلك يرننررا لررم نبررد رألرا ب أو أج نرروع مر أنررواع
التأكيدا عل تلك البيانا .
وقد ت منت أعمال المراجعة اإلدارلة أدام إجراما للحصول عل أدلة مراجعة بةأ مراحل اتخاذ القرار
االستراتيجو ،وتتمثل يو إجرام مقابي م مساول اإلدارة والمختصي بالعمليا المصريية ذا العيقة
بالقرار االستراتيجو ،وقد قمنا أل را ب بتقيريم للمسرتندا المخترارة والملفرا والتقرارلر والرنظم واإلجرراما
والسياسررا واألهرردار حسر مررا اعتقرردناا ميئمرا ب للتأكررد مر مرردى كفررامة وياعليرة اإلدارة يررو إعررداد واتخرراذ
القرررار االسررتراتيجو ،ولقررد قمنررا بمراجعتنررا عل ر أسرراس شررامل لجم ر األدلررة المؤلرردة لصررحة إعررداد القرررار
االستراتيجو ،وكيا التأكد م مدى التءاا اإلدارة بالنواحو الةرعية ،والمصريية ،والماليرة ،واإلدارلرة عنرد
إعداد القرار.
وإننا نرى أ أدلة المراجعة التو قمنا بالحصول عليها كايية ومناسبة وتعرد أساسرا ب مناسربا ب إلبردام الررأج يرو
القرار.
الـــرأي
م رألنا أ القرار االستراتيجو المةار إليه أعيا لعبر بعدالة ووضول يو جمي جوانبه الهامة عر رؤلرة
وأهدار وسياسا الفروع اإلسيمية بالبنك ،ويو ضوم ال واب الةرعية الصرادرة عر الهيارا ومجرام
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الفقه الةرعية ،والقواني واللوائ المصريية والمالية الصادرة ع البنك المركءج المصرج.
كما أ اإلدارة تعاونت معنا بالةكل المطلو م ريل تقردلم كايرة البيانرا والمعلومرا الترو سراعدتنا يرو
إبدام الرأج ع كاية مراحل اتخاذ القرار االستراتيجو ،وهو ما لعبرر عر كفرامة اإلدارة وقردرتها يرو تنفيري
القرار االستراتيجو ،وذلك أل هيا القرار سيساعد يو معالجة نقان ال ع المتمثلة يو عدا تنوع منتجا
التمولررل اإلسرريمو ،وضررع معرردل توظي ر األمرروال إل ر الودائ ر  ،وعرردا التررواب يررو المكررو االئتمررانو
الحالو.
وسيساهم يو مواجهه التهدلدا المتمثلة يو يقدا البنك لةرلحة م عميئه م يل تءالرد حردة المنايسرة
بسو المعامي المصريية اإلسيمية سوام م ريل تطبيرق البنروك المنايسرة لمبرادا الةررلعة اإلسريمية
يو المعامي  ،أو م ريل قيراا المصرارر اإلسريمية األجنبيرة بفرت يرروع لهرا بالردا ل ود ولهرا للسرو
بقوة.
كما أ نقان القوة التو لمتلكها قطاعرا المعرامي اإلسريمية بالبنرك والمتمثلرة يرو انتةرار يرروع المعرامي
اإلسرريمية بكايررة أنحررام الجمهورلررة ،وكبررر محفظررة الودائر وقاعرردة عميئره ال ررخمة ،والتعرردلي الحدلثررة
بالهيكررل اإلدارج والفنررو والةرررعو بقطرراع المعررامي اإلسرريمية ،وانخفرراض تكلفررة الخرردما المصررريية
مقارنة بنظرائه ستساعد يو نجال تطبيق القرار االستراتيجو.
والفرررل المتاحررة لقطرراع المعررامي اإلسرريمية بالبنررك المتمثلررة يررو التعرردلي المقترحررة بةررأ تنةرري
الصرريرية اإلسرريمية بقررانو البنررك المركررءج والنقررد رقررم  11لسررنة  ،2005وقررانو الصرركوك اإلسرريمية،
والكثايررة السرركانية ،والتوجهرره الحرردلث نحررو الصرريرية اإلسرريمية واالهتمرراا بهررا ،سررتؤدج إلر نجررال تطبيررق
القرار االستراتيجو ،كمرا أ هريا القررار سيسراعد يرو اسرتغيل الفررل المتاحرة مر إمكانيرة المسراهمة يرو
مجال تمولل المةروعا المةتركة(.)Syndication
القاهرة يو  .....عاا ....
توقي المراج اإلدارج

ولرج الباحرث يرو ضروم مراجعرة قررار "إدراج منتجرا للتمولرل اإلسريمو – العمرل
بصرريغة اإلجررارة واإلجررارة المنتهيررة بالتمليررك" إنرره لجر علر اإلدارة العليررا بالبنررك وقطرراعو
المعامي اإلسيمية سرعة العمل بالمنتجرا التمولليرة المدرجرة تحرت صريغة اإلجرارة وذلرك
أل هناك بعض المصارر اإلسيمية استحدثت استخداا وتطبيق بعرض منتجرا الصريغة يرو
السو المصريو حيث بدأ ابو ظبو اإلسريمو (البنرك الروننو للتنميرة سرابقا ب) العمرل بمنتجرا
إجارة الخدما (السرفر  -الرتعلىم) يرو لوليرو  ،2011وكريا أنلرق بنرك ييصرل اإلسريمو منرتج
إجارة الخردما عراا  ،2012حتر تيقرو المنتجرا الررواج والقبرول بالنسربة للعمريم الجردد،
ولتجن يقدا شرلحة سروقية مر العمريم تحتراج لمثرل هريا النوعيرة مر المنتجرا التمولليرة،
كما أ التأ ر يو تطبيق المنتجا التموللية المدرجة تحت صيغة اإلجارة سريؤدج إلر تقسريم
الحصة السوقية عل عدد أكبر م البنوك التو ستسع إل استحداث استخداا هيا المنتجرا ،
كما لوصو الباحث باآلتو -:
 العمررل علر تحرردلث نظررم العمررل التكنولوجيررة المسررتخدمة يررو إدارة العمليررا المصررريية
بقطاع المعامي المصريية اإلسيمية سروام مر ريل شررام نظراا جدلرد أو تطرولر نظرم
التكنولوجيررا المسررتخدمة ،ولقترررل الباحررث شرررام نظرراا تكنولرروجو جدلررد وذلررك يررو ضرروم
الطبيعة المميءة لمنتجا اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك ،والتوجه الحدلث نحرو العمرل
بنظم الصيرية اإلسيمية.
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 العمررل علر إدراج منتجررا تمولليررة جدلرردة سرروام لعمرريم الةررركا أو عمرريم التجءئررة
المصرريية مر ريل صريغ التمولرل المختلفرة مثرل االستصرناع ،والسرلم ،الم رراربه . . . .
لتلبية متطلبا كاية االحتياجا التموللية للعميم بمختل القطاعا .
 العمل علر االسرتمرار يرو التوسر يرو عمليرا التسرولق والتررولج للمنتجرا التمولليرة
بالقطاع (التوظي ) وذلك لتقليل تكلفة الودائ القل حد ممك .
 التوس ر يررو يررت وحرردا مصررريية جدلرردة يررو المنررانق ذا الكثايررة السرركانية العاليررة،
والمنررانق الصررناعية ،والمنرررانق التجارلررة مثرررل مدلنررة  2أكترروبر ،العبرررور ،العاشررر مررر
رم ا  ،القراهرة الجدلردة ،السرولس ،و يرهرا ،وذلرك لجري شررائ سروقية جدلردة تحتراج
للمعامي المصريية اإلسيمية.
خامسا :نتائج التحلي من الدراسة التطبيقية -:
لمك للباحث تلخيب نتائج الدراسة التطبيقية يو النقان التالية-:
 -1ضرررورة العمررل علر تفعيررل مراجعررة القرررارا االسررتراتيجية بالمصررارر اإلسرريمية
وذلك للحفاظ عل مواردها وإمكاناتها ولكونها أحد دعائم االقتصاد اإلسيمو.
 -2إ تطبيرررق اإلنررررار المقتررررل لمراجعررررة القرررررارا االسرررتراتيجية سيسرررراعد متخرررريى
القرارا عل تصحي االنحرايا يو الوقت المناس مر ريل التوصريا المريقرة
بتقرلر المراج اإلدارج.
 -3ضررررورة قيررراا اإلدارا العليرررا بالمصرررارر اإلسررريمية برتخررراذ التررردابير واإلجرررراما
اليبمررة لمواجه رة أهررم التحرردلا التررو تواجرره الصرريرية اإلسرريمية بجمهورلررة مصررر
العربية وعل رأسها عدا وجود قواني تنظم عمل الصريرية اإلسريمية ،وتوجره البنرك
المركءج نحو من ر ب يت الفروع اإلسيمية.
 -4ضرورة العمل عل التوس واالنتةرار الجغرايرو للفرروع المصرريية اإلسريمية وذلرك
لقلة عدد الوحدا المصريية اإلسيمية مقابل الوحدا المصريية التقليدلرة بجمهورلرة
مصر العربية ،حيث بلرغ إجمرالو عردد الوحردا المصرريية بنهالرة لونيرو  2012نبقرا ب
للتقرلر السنوج  2012-2011الصادر ع البنك المركءج  3210وحدة ،ولبلغ عردد
الوحدا المصريية اإلسيمية منها حوالو  200وحردة بنسربة ال تتجراوب  ،%5،5كمرا
بلغ عدد إجمالو عدد الوحدا المصريية  3251وحدة يو لونيو  2013نبقرا ب للتقرلرر
السنوج  2013-2012ولبلرغ عردد الوحردا المصرريية اإلسريمية منهرا حروالو 203
وحردة بنسرربة ال تتجرراوب  . %5،5وليحررا الباحررث أ معرردل نمررو الوحرردا المصررريية
اإلسريمية يررو  2013بلرغ  %1،5أعلر مر معردل نمررو الوحردا المصررريية التقليدلررة
 .%1،1وهرررو مرررا لؤلرررد رأج الباحرررث نحرررو التوسررر يرررو عررردد الوحررردا المصرررريية
اإلسيمية.
 -5السررعو نحررو مواكبررة تكنولوجيررا تقرردلم الخرردما المصررريية اإلسرريمية يررو ظررل التوجرره
العاا نحو الصيرية اإلسيمية.
 -2ضرورة قياا البنوك اإلسيمية والبنوك ذا الوحدا المصريية اإلسيمية عل تنول
الخدما المصريية والمنتجا التموللية واألوعية االد ارلة لءلادة الحصة السوقية.
 -5العمررل علر دعررم إدارا التسررولق والترررولج لمنتجررا التمولررل اإلسرريمو بالمصررارر
اإلسيمية والبنوك ذا الوحدا المصريية اإلسيمية ،وذلرك ل رع نسربة التوظير
إل الودائ بأهم المصارر اإلسيمية بجمهورلة مصر العربية.
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خالص للفصل للثقلث
تعتبررررر القرررررارا االسررررتراتيجية محررررور عمليررررة اإلدارة االسررررتراتيجية بالمصررررارر
لعمليا المراجعة والتدقيق وذلك لمعالجة االنحرايا يرو الوقرت
اإلسيمية ولج أ تخ
المناس ولتجن إهدار موارد وإمكانا المصرر عل المدى نولل األجل ،و ترشيد عمليرة
اتخاذ القرارا االستراتيجية ،والحفراظ علر أحرد أهرم دعرائم االقتصراد اإلسريمو .وقرد تنراول
الباحث م يل هيا المبحرث عرضرا ب للبنروك اإلسريمية والبنروك التقليدلرة الترو لردلها يرروع
إسرريمية وهياررة شرررعية ،وعرض را ب للقرررارا االسررتراتيجية رريل األعررواا م ر  2010حتررو
 2013والتو بلغ مجموعهرا  45قرراراب اسرتراتيجيا ب %53 ،منهرا متعلقرة باالنتةرار الجغرايرو،
و %40منها متعلقة برردراج منتجرا و ردما مصرريية %5 ،منهرا قررارا اصرة بتطرولر
نظم العمل إلضاية ميءة تنايسية للمصرر.
ويو ضوم الدراسة الميدانية تبري للباحرث إثبرا صرحة يرروض البحرث الثيثرة ،حيرث ألرد
وع القرارا االسرتراتيجية يرو المصرارر اإلسريمية للمراجعرة
مجتم البحث ضرورة
والرقابررة ،كمررا توصررل الباحررث مر رريل الدراسررة التطبيقيررة ل نررار المقترررل لمراجعررة قرررار
إدارة قطرراعو الفررروع اإلسرريمية ببنررك مصررر بررردراج منتجررا مصررريية باسررتخداا صرريغة
اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك إلر العدلرد مر النترائج علر رأسرها ضررورة العمرل علر
تفعيررل مراجعررة القرررارا االسررتراتيجية بالمصررارر اإلسرريمية وذلررك للحفرراظ عل ر مواردهررا
وإمكاناتها ،والسعو نحو وض القواني التو تنظم عمليا الصريرية اإلسريمية يرو جمهورلرة
مصر العربية بالبنك المركءج المصرج ،وضرورة العمل عل التوسر واالنتةرار الجغرايرو
للفررروع المصررريية اإلسرريمية حيررث تبلررغ نسرربة الوحرردا المصررريية اإلسرريمية إل ر إجمررالو
الوحررردا المصرررريية بمصرررر ال تتجرررراوب  ،%5،5وضررررورة تنولررر الخررردما المصررررريية
والمنتجررا التمولليررة واألوعيررة االد ارلررة اإلسرريمية وذلررك لءلررادة الحصررة السرروقية لقطرراع
الصيرية اإلسيمية بجمهورلة مصر العربية ،وقد انتهت عمليرة المراجعرة إلر سررعة تطبيرق
المنتجا المدرجة تحت الصيغة ،وذلك لكرو بعرض المنتجرا المسرتحدثة (إجرارة الخردما )
بدأ بعض المصارر اإلسيمية المنايسة العمل بها ،وألنرة لعرالج بعرض نقران ال رع الترو
لعانو منها قطاعو المعامي اإلسيمية ببنرك مصرر ولحرد مر بعرض التهدلردا مر مراعراة
اإلسراع يو معالجة المةكي ذا األوبا الترجيحية األكبر.
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للةنتــقئـــــج

اللتوصيــــقت

للةنتــقئـــــج اللتوصيــــقت
يو ضوم الدراسة النظرلة التو تناولت اإلنار الفكرج للمراجعة اإلدارلة للقرارا
االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية يو الفصل األول ،وعرض اإلنار المقترل للمراجعة
اإلدارلة للقرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية يو الفصل الثانو ،والجوان
التطبيقية ل نار المقترل للمراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية يو المصارر
اإلسيمية م يل التطبيق الفعلو ل نار المقترل عل أحد القرارا االستراتيجية ،وكيا
الدراسة الميدانية يو الفصل الثالث ،لمك للباحث سرد أهم نتائج وتوصيا الدراسة
كالتالو-:

للةنتقئـــج
 -1تعتبر القرارا االستراتيجية م أهم القرارا اإلدارلة يو المصارر اإلسيمية
وذلك ألثرها البالغ والةامل لكاية أنةطة المصرر م ناحية ،ولكونها تمتد لفترا
بمنية بعيدة م ناحية أ رج ،وهيا ما لجعلها تتسم بالمخانرة ،كما إنها تتطل الحةد
وع مثل
الكامل للموارد واإلمكانا بالمصرر ،وبالتالو ير هناك ضرورة إل
هيا القرارا للمراجعة وللتأكد م سيمتها وصحتها قبل التنفيي وحت ال ت ر
بمستقبل المصرر اإلسيمو ،ولتجن وقوع اإلدارة العليا يو حرج المخالفا م
جهة الهياا الرقابية المختلفة.
 -2لعتبر العمل يو ظل ظرور عدا التأكد واتخاذ القرارا هو أحد أهم مكونا العمل
اإلدارج االستراتيجو ،يرذا كا مطلو ترشيد السياسا والخط واإلجراما التو
وضعتها اإلدارة االستراتيجية ،يرنه لج ترشيد القرارا االستراتيجية م يل
مراجعتها باستخداا المراجعة اإلدارلة وذلك ألنها أسلو لخدا ولعاو اإلدارة العليا
بالمصرر اإلسيمو عل أدام عملها بصورة اي ل وصوالب التخاذ القرارا
االستراتيجية الصائبة م يل التالو-:
 تحدلد النواحو الغير ضرورلة ييما لءاوله المصرر اإلسيمو والتو إذا ما
إستغن عنها قد لتحقق وير يو التكالي  ،وبلادة يو اإللرادا  ،وري كفامة
األدام بالمصرر.
 ترشيد الجوان التةغيلية ذا العيقة باتخاذ القرار اإلستراتيجو بالمصرر
اإلسيمو.
 معالجة نقان ال ع التو لعانو منها المصرر ،ومواجه التحدلا التو
لعانو التو لواجهها والعمل عل تقليصها إل ادنو مستوى.
 تقدلم اإلرشادا والتوصيا اليبمة أوالب بأول لمعالجة القصور والسلبيا
يو الوقت المناس .
 -3تعد عملية المراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية ذا أهمية بالغة أل العوامل
والمتغيرا الدا لية والخارجية ليست ثابتة عل المدى البعيد ،وأل التغير سمة
رئيسية لهيا العوامل مما لؤثر بالتالو عل نقان القوة وال ع وكيلك الفرل
والمخانر ،وليس التغيير يق ولك أل ا متو سيحدث هيا التغيير ،وبأج الطر
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والسبل سيتم هيا التغيير؟ ،ولج تطبيق اإلنار المقترل للمراجعة اإلدارلة للقرارا
االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية للتأكد م مدى قدرة القرار االستراتيجو عل
مواجهة هيا التغيرا .
 -4لمك ترشيد القرارا االستراتيجية م يل قياا المراج اإلدارج بفحب وتقييم
البياة الدا لية والخارجية بالمصرر ،واالنيع عل أهدار و ط وسياسا
المصرر المعتمدة للتأكد م عدا وجود تعارض بينها وبي القرارا االستراتيجية،
وحتو لستطي أ لعكس مدى إتفا أو تعارض القرار االستراتيجو معها م يل
تقرلرا النهائو.
 -5ال لمك االعتماد عل تقرلر المراج المالو بةكل منفرد عند اتخاذ القرارا
االستراتيجية حيث إ هناك جوان أ رى شرعية ،وتةغيلية ال لغطيها وال لقيمها
تقرلر المراج المالو ،وال لساعد يو الحكم عل كفامة ويعالية واقتصادلة أدام
المصرر ،وبالتالو سيعتمد المراج اإلدارج عند مراجعة القرار االستراتيجو يو
المصرر اإلسيمو بةكل كبير وحيوج عل تقرلر كل م المراج المالو والمراق
الةرعو ،وذلك لما لبدله تقرلر المراج المالو م ثقة يو نتائج أعمال المصرر
وسيمة ودقة المركء المالو ،ولما لقدمه تقرلر المراق الةرعو م نتائج اتباع
المصرر ألحكاا ومبادا الةرلعة اإلسيمية الغرام يو معاميته ،كما لج لقدا
تقرلر المراج اإلدارج الرأج ييما إذا كانت اإلدارة قد استخدمت الموارد المتاحة
البةرلة والمادلة بأي ل نرلقة ممكنة عند اتخاذ القرارا االستراتيجية .
 -2لؤدج تفعيل دور المراج اإلدارج يو عملية اتخاذ القرار االستراتيجو إل الوصول
للبدلل االستراتيجو القابل للتطبيق بالواق العملو ،وإل بلادة ياعليته وكفامته
واقتصادا يو ضوم البياة التنايسية للمصرر اإلسيمو ويو ظل التطورا
التكنولوجية المستمرة يو بياة األعمال ،وعليه لج عل اإلدارة العليا بالمصرر
اإلسيمو أ تكو عل قناعة بدور المراج اإلدارج يو عملية اتخاذ القرار
االستراتيجو.
 -5تعتبر المراجعة االستراتيجية أحد أشكال المراجعة اإلدارلة وهو م األسالي
الفعالة يو تقييم األدام االستراتيجو لمنظما األعمال بصفة عامة وبالمصارر
اإلسيمية بوجه ال ألنها تقدا تقييما ب متكاميب للموق االستراتيجو بالمصرر،
وتعمل عل إثبا والتأكد م أ المصرر مابال ل ي ولولد قيمة م يل
البحث ع معلوما وبيانا تساعد المدلرل االستراتيجيي عل معرية المةكي
وموان القصور التو ال لس الوقت الكتةايها ومعالجتها يو الوقت المناس  ،وم
ثم نجال تطبيق القرارا االستراتيجية يو الواق العملو.
 -1تحتاج عملية اتخاذ القرارا االستراتيجية إل نظاا معلوما استراتيجية واليج
سيساعد يو الحصول عل معلوما ع البياة الخارجية والدا لية للمصرر م أجل
مقابلة نقان القوة وال ع الدا لية م الفرل والتهدلدا الخارجية التخاذ القرارا
االستراتيجية وتنفييها والرقابة عليها .وبالتالو يسيحتاج المراج اإلدارج لتطبيق
اإلنار المقترل للمراجعة اإلدارلة للقرارا االستراتيجية إل البحث واإلنيع عل
كاية البيانا المتاحة والتو ستساعدا يو كتابة تقرلرا النهائو.
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للتوصيقت.
يو ضوم النتائج التو تم التوصل اليها م ريل الدراسرة النظرلرة والدراسرة الميدانيرة
والتطبيقيرررة ل نرررار المقتررررل للمراجعرررة اإلدارلرررة للقررررارا االسرررتراتيجية يرررو المصرررارر
اإلسرريمية ،لوصررو الباحررث بمجموعررة م ر التوصرريا التررو لراهررا ضرررورلة عل ر مسررتوى
المصارر اإلسيمية ومستوى المجتم ككل وم أهمها التالو-:
أاال  -:توصيــــــــقت عـــــقمــــــ :
 -1لوصو الباحث الهياا المهنية والبحثيرة بالعمرل علر وضر معرالير واضرحة ومحرددة
للمراجعة اإلدارلة تتناول األتو -:
 إل ال أهدار المراجعة اإلدارلة ومبادئها. شرون االرتبان لعملية المراجعة اإلدارلة . تأصيل استقيلية وحيادلة المراج اإلدارج. إعداد تقارلر المراجعة اإلدارلة. الفحب الميدانو. أدلة اإلثبا يو مجال المعالير الرقابية. التأهيل العلمو والعملو للمراجر اإلدارج ،والكفرامة المهنيرة والعمرل علر تطرولرتأهيررل المراج ر اإلدارج بتنرراول بعررض التخصصررا والتررو ستسرراعدا يررو تنفيرري
أعماله ،وتحدلد القائم بأعمال المراجعة اإلدارلة.
 -2ضرورة عمل الهياا المهنية والعلميرة المختصرة علر وضر نظراا متكامرل لمراجعرة
كاية األنةطة التو تقوا بها منظما األعمال يم يل المراجعة الماليرة التقليدلرة لرتم
مراجعة الجوان المالية ألنةطة المنظمة والتو تظهر بالقوائم المالية لهرا ،ومر ريل
المراجعة اإلدارلة لتم تناول قياس كفامة وياعلية واقتصاد المنظمة يو أدام أعمالها.
كاية القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية إل المراجعة
 -3لج أ تخ
والتدقيق وذلك لكونها المنب الرئيسو لكاية القرارا التنفييلة األ رى ،وذلك لتجن
سلسلة م القرارا الخاناة والتو قد تؤدج إل انهيار المصارر اإلسيمية بالكامل.
 -4لج أ لغطو تقرلر المراج اإلدارج كاية الجوان المتعلقة بالقرار االستراتيجو
يو المصارر اإلسيمية (الةرعية – المصريية – اإلدارلة – المالية  ،)...كما لج
أ لقدا الرأج ييما إذا كانت اإلدارة قد استخدمت الموارد المتاحة البةرلة والمادلة
بأي ل نرلقة ممكنة عند اتخاذ القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية.
 -5لج أ لغطو تقرلر المراج اإلدارج كاية الجوان المتعلقة بالقرار االستراتيجو
يو المصارر اإلسيمية (الةرعية – المصريية – اإلدارلة – المالية  ،)...كما لج
أ لقدا الرأج ييما إذا كانت اإلدارة قد استخدمت الموارد المتاحة البةرلة والمادلة
بأي ل نرلقة ممكنة عند اتخاذ القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية.
 -2لوصو الباحث بقياا الهياا الرقابية المختلفة بالدولرة (الجهراب المركرءج للمحاسربا
وهياررة الرقابررة اإلدارلررة و يرهررا مر الهياررا واألجهررءة األ رررى) علر توسرري نطررا
عمليررا المراجعررة والتركيررء علر كايررة الجوانر األ رررى يررر الماليررة والمتمثلررة يررو
تقييم األدام التةغيلو وذلك الكتةار نقران القروة وال رع وتقردلم التوصريا اليبمرة
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لمعالجة القصور يو األدام وتطولرا لءلرادة معردال العائرد بمنظمرا األعمرال وعلر
مستوى المجتم ككل.
 -5ضرورة قياا الهيارا المهنيرة والعلميرة المختلفرة بعقرد الردورا التدرلبيرة المتخصصرة
للتعرل بالمراجعة اإلدارلرة وأهميرة اسرتخدامها كرأداة لترشريد القررارا و اصرة يرو
مجال مراجعة القرارا االستراتيجية ذا التأثير الةامل عل منظما األعمال.
 -1ضرورة إلءاا كاية منظما األعمال بالدولة عل إصردار تقرارلر المراجعرة اإلدارلرة
بةكل دورج وا تكو منةورة مثلها مثل التقارلر المالية السنولة لمنظما األعمرال،
حت تعطو كاية األنرار ذا المصلحة القدرة علر معريرة مسرتوج األدام التةرغيلو
للمنظمة.
 -2تفعيل المراجعرة اإلدارلرة للقررارا االسرتراتيجية بكايرة الوحردا الترو تعمرل بالدولرة
وذلك للحفاظ عل موارد الدولة وعدا إهدارها عل المدى نولل األجل.
ثقنيق -توصيقت للبةنك لنمركزي لنمصري اللبةنوك لإلسالمي بصف خقص :

= للبةنك لنمركزي -:
 -1السرررعو نحرررو وضررر قرررواني منظمرررة ألعمرررال الصررريرية اإلسررريمية بجمهورلرررة مصرررر
العربية.
 -2لوصو الباحث إدارة البنك المركءج المصرج بعمرل إدارة مسرتقلة للرقابرة واإلشررار
علر أعمررال البنرروك اإلسرريمية والبنرروك التقليدلررة ذا الوحرردا المصررريية اإلسرريمية
بجمهورلة مصر العربية.
 -3العمرررل علررر تفعيرررل دور المراجررر اإلدارج برررالبنوك التقليدلرررة واإلسررريمية ،وإلرررءامهم
برصدار تقارلر دورلة وسنولة شأنها شأ التقارلر المالية الدورلة والسنولة.
 -4العمل عل أ ري تقرلرر المراجر اإلدارج عر األدام التةرغيلو يرو االعتبرار عنرد القيراا
باتخاذ القررارا االسرتراتيجية وذلرك لمرا لرويرا التقرلرر مر معلومرا هامرة ومرؤثرة
ع كفامة وياعلية واقتصادلة األدام التةغيلو برالبنوك التقليدلرة والمصرارر اإلسريمية
والتررو ال لمك ر الوصررول إليهررا م ر ريل التقررارلر الماليررة وذلررك للعمررل عل ر ترشرريد
القرارا االستراتيجية .

= للمصقرف اللبةنوك لإلسالمي
 -1ضررررورة قيررراا اإلدارا العليرررا بالمصرررارر اإلسررريمية باتخررراذ التررردابير واإلجرررراما
اليبمررة لمواجهرره أهررم التحرردلا التررو تواجرره الصرريرية اإلسرريمية بجمهورلررة مصررر
العربية وعل رأسها عدا وجود قواني تنظم عمرل الصريرية اإلسريمية ،وتوجره البنرك
المركررءج نحررو مررن ر ررب يررت الفررروع اإلسرريمية والتررو سررتؤدج إل ر بلررادة حرردة
المنايسة.
 -2لوصرررو الباحرررث إدارا البنررروك اإلسررريمية العمرررل يرررو التوسررر يرررو عررردد الوحررردا
المصريية وذلك إلنها تمثل نسبة ضرعيفة مقارنرة بالوحردا المصرريية التقليدلرة ،حيرث
بلغ إجمالو عدد الوحدا المصرريية يرو لونيرو  2012نبقرا ب للتقرلرر السرنوج -2011
 2012الصررادر ع ر البنررك المركررءج  3210وحرردة ولبلررغ عرردد الوحرردا المصررريية
اإلسيمية منها حوالو  200وحدة اج بنسبة ال تتجاوب .%5،5
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 -3ضرورة تنوع منتجا التمولل اإلسيمو حيث انحصرر منتجرا التمولرل اإلسريمو
بررالبنوك اإلسرريمية العاملررة بجمهورلررة مصررر العربيررة العمررل تحررت صرريغ المرابحررة
والم اربة والمةاركة وبدأ التوجه يو السنوا الرثيث الماضرية إلر العمرل بمنتجرا
إجارة الخدما تحت صيغة اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك ،حيث هناك العدلد مر
الصيغ التو لمك استخدامها والتو ستدعم االقتصاد المصرج مثرل صريغة اإلستصرناع
واإلستصناع الموابج ،والسلم والسلم الموابج.....،
 -4السررعو نحررو مواكبررة تكنولوجيررا تقرردلم الخرردما المصررريية اإلسرريمية يررو ظررل التوجرره
العاا نحو الصيرية اإلسيمية.
 -5العمررل علر دعررم إدارا التسررولق والترررولج لمنتجررا التمولررل اإلسرريمو بالمصررارر
اإلسيمية والبنوك ذا الوحدا المصريية اإلسريمية ،وذلرك ل رع نسربة التوظير
إل الودائ بأهم المصارر اإلسيمية بجمهورلة مصر العربية.
 -2ضرررورة العمررل عل ر تفعيررل مراجعررة القرررارا االسررتراتيجية بالمصررارر اإلسرريمية
وذلرررك للحفررراظ علررر مسرررتقبل المصرررارر اإلسررريمية لكونهرررا أحرررد دعرررائم االقتصررراد
اإلسيمو ،كمرا إ تطبيرق اإلنرار المقتررل لمراجعرة القررارا االسرتراتيجية سيسراعد
متخيج القرارا عل تصحي االنحرايا يو الوقرت المناسر مر ريل التوصريا
المريقة بتقرلر المراج اإلدارج.
ثقلثق -توصيقت بأحبقث مستقبلي :
 -1لوصو الباحث برجرام األبحراث المسرتقبلية عر إمكانيرة تفعيرل هيارة مسرتقلة تابعرة
للبنك المركءج أو الجهاب المركءج للمحاسبا أو جهاب الرقابرة اإلدارلرة أو إدارة
مستقلة بأج منهما للقياا باألتو -:
 إدارة وإصررردار القرررواني المنظمرررة ألعمرررال الصررريرية اإلسررريمية بجمهورلرررة مصرررر
العربية.
 الرقابررة الةرررعية ،والماليررة ،واإلدارلررة عل ر أعمررال الصرريرية اإلسرريمية بجمهورلررة
مصر العربية.
 -2لوصررو الباحررث برررجرام المءلررد مر األبحرراث المسررتقبلية التررو تسرراعد علر ترشرريد
القرارا االستراتيجية يو كاية قطاعا ووحدا الدولة بةركل عراا ويرو البنروك
اإلسرريمية بةرركل ررال ،وبيررا كيفيررة االسررتفادة م ر التوصرريا الررواردة بتقرلررر
المراج اإلدارج يو تطولر األدام االستراتيجو وم ثم القرارا االستراتيجية.
 -3لوصو الباحث برجرام األبحاث المستقبلية التو تساعد يو مراجعة تنفيي القررارا
االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية (مراجعة الحقرة) وللتأكرد مر أ القررارا
االستراتيجية لرتم تنفيريها بالةركل المطلرو  ،ولمتابعرة االنحرايرا يرو التنفيري أوال
بأول ولتقدلم التوصيا اليبمة لتقولم األدام لألي رل وذلرك تجنبرا ب لتحقيرق سرائر
مستقبلية بالمصرر.
 -4لوصررو الباحررث برررجرام المءلررد مر األبحرراث المسررتقبلية لبيررا كيفيررة االسررتفادة مر
تقرلر المراج اإلدارج لترشيد مختل القرارا بكاية قطاعا ووحدا الدولة.
واحلما هلل اكذي انعمته تتم اكصاحلات
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لنمــرلجـــع

لنمـرلجــــع
أاال  :لنمرلجع بقللغ للعربي :
 -5الدوريات
-1
-2
-3
-4
-5

-2
-5
-1
-2
-10
-11
-12

د /بهررررام محمررررد حسرررري منصررررور " ،المرررردا ل المقترحررررة لتقيرررريم األدام المررررالو والتةررررغيلو
واالسررتراتيجو يررو منةررا األعمررال الحدلثررة" ،مجلثثة كليثثة التجثثارة للبحثثوث العلميثثة ،كليررة
التجارة ،جامعة اإلسكندرلة ،مجلد  ،32العدد  ،1مارس.2002 ،
د/جودة عبد الرؤور ب لول" ،نموذج مقترل لتطولر نظاا قيراس األدام االسرتراتيجو متعرددة
المعالير باستخداا منهج التحليل الدرج " مجلة كلية التجارة للبحثوث العلميثة ،كليرة التجرارة،
جامعة اإلسكندرلة ،مجلد  ،45عدد  ،2لوليو.2001 ،
د/حاتم محمد عبد الرؤور الةيةينو" ،نحو إنار لقياس محددا اسرتخداا ونجرال تبنرو نظراا
قياس األدام المتواب " ،مجلة البحوث التجارية ،كلية التجارة جامعرة الءقرابلق ،العردد األول،
المجلد  ،22لنالر.2004 ،
حيرردر حمررءة جررودج" ،عيقررة القرررار االسررتراتيجو يررو األدام المصررريو (دراسررة تحليليررة)"،
مجلثثثة ااقتصثثثاد واإلدارة ،الجامعرررة المستنصررررلة – كليرررة اإلدارة واالقتصررراد ،العررردد الثرررام
والستو .2001 ،
د /الد محمد عبد المرنعم لبير " مرد ل مقتررل لتطرولر ياعليرا تقرولم أدام منةرأ األعمرال
باسررتخداا نمرروذج التقررولم المتررواب لررألدام اإلسررتراتيجو(( )BSCدراسررة تطبيقيررة) " مجلثثة
العلوم اإلدارية ،كلية التجارة ببورسعيد ،جامعة قناة السولس ،ملحق العدد األول ،لنالر -لونيو
.2001
سماسرم كامررل موسررو ابررراهيم" ،ترردعيم االسرتراتيجيا التنايسررية للوحرردة االقتصررادلة يررو بياررة
التصني الحدلثة م منظور تقييم األدام المتواب – دراسة ميدانية" المجلة العلميثة لالقتصثاد
والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عي شمس ،العدد الراب .2005 ،
د /سررمير محمررود عبررد الغنررو " ،تقيرريم مرردج إمكانيررة تطبيررق المراجعررة الدوليررة علررو المراجعررة
اإلدارلة – إنرار مقتررل " مجلثة الدراسثات والبحثوث التجاريثة ،كليرة التجرارة بنهرا ،جامعرة
الءقابلق. 2000 ،
د /سيد عبد الفتال " تقييم ياعلية التكامل بي األسالي الحدلثرة إلدارة التكلفرة وتقيريم األدام يرو
ترشرريد قرررارا اإلدارة االسررتراتيجية لمنظمررا األعمررال -دراسررة ميدانيررة " المجلثثة العلميثثة
للبحوث والدراسات التجارية ،جامعة حلوا  ،العدد الثانو ،الجءم األول.2010 ،
د /سيد عبد الفتال " ،استخداا أسلو القياس المرجعو يو تقييم األدام االسرتراتيجو لمنظمرا
األعمال" المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ،جامعة حلوا  ،العدد الثانو ،الجرءم
األول.2010 ،
د /عبد الناصر محمد سرور ،دواي وتداعيا القرار االستراتيجو األمرلكو برحتيل العرا
عسرركرلا يررو  ،2003مجلثثة جامعثثه األقصثثى (سلسثثلة العلثثوم اإلنسثثانية) ،ررءا ،يلسررطي ،
المجلد الراب عةر ،العدد األول ،لنالر avilable at: http://www.alaqsa.edu. 2010
د/عء الدل يكرج تهامو" ،نموذج محاسبو كمو لتقولم أدام البنوك اإلسيمية" ،مجلثة مركثز
صالح كام لالقتصاد اإلسالمي ،السنة الخامسة عةر ،العدد 1432 ،43هـ  2011 -ا.
د/عررء الرردل يكرررج تهررامو " ،دور أسررالي المحاسرربة اإلدارلررة يررو تفعيررل حوكمررة الةررركا
لمعالجة مةكلة الوكالة للملكية" المجلة العلمية لقطثاع كليثات التجثارة ،جامعرة األبهرر ،العردد
الثالث ،لوليو.2001 ،
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-13
-14
-15
-12
-15
-11

د/عمرراد سرريد قطر  " ،إنررار مقترررل لتقيرريم األدام االسررتراتيجو مر رريل التكامررل برري مررد ل
ادارة القيمة ومنةور األدام" المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كليرة التجرارة ،جامعرة عري
شمس ،العدد الثالث.2003 ،
د/عنا يتحو السروجو  ،منير نـيل المؤمنو" ،مقارنة أدام المصارر اإلسيمية والتقليدلرة
باسررتخداا النسرر الماليررة" ،مجلثثة المنثثارة للبحثثوث والدراسثثات ،جامعررة آل البيررت ،المملكررة
األردنية الهاشمية ،المجلد  ،13العدد .2005 ،2
د/محمرد المحمردج الماضررو "التطبيرق النرراج للقررارا االسرتراتيجية – دراسررة تطبيقيرة علررو
الةركا الصناعية ،مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين ،كلية التجارة ،جامعره عري شرمس،
العدد األول.2005 ،
د /محمد محمد البلتاجو  ،واق المصارر اإلسيمية ،مجلة التموي اإلسثالمي ،الصرادرة عر
الجمعية المصرلة للتمولل اإلسيمو ،العدد األول.2012 ،
د /محمررود لوس ر الكاش ر " ،نحررو إنررار متكامررل لتطررولر ياعليررة المراجع رة الدا ليررة كنةرران
م ي للقيمة" المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عي شرمس ،العردد
الراب  ،أكتوبر.2000 ،
د /نصر الدل محمد علو هندج " نحو بلادة ياعلية دور المراجعة االدارلة يو البنوك
المصرلة" مجلة البحوث التجارلة المعاصرة ،كلية التجارة جامعة سوهاج ،العدد الثانو
دلسمبر .2002

 -4الكتب العلمية
-1
-2
-3
-4
-5
-2

د /اشرررر عبررد الرررحم الةرريم  ،اإلدارة ااسثثتراتيجية ،مطبعررة عرريم الرردل  ،القرراهرة ،
يبرالر.2011 ،
د /السرريد أبررو هاشررم" ،الخصثثائص السثثيكومترية ألدوات القيثثا " ،جامعررة الملررك سررعود،
الرلاض.2002 ،
د/أمي لطفو ،موسوعة د/أمي لطفو يو المراجعة " المراجعة ألغراض مختلفة" الكترا
العاشر ،المؤسسة الفنية للطباعة والنةر ،القاهرة2004-2003 ،ا.
د /ثابررت عبررد الرررحم إدرلررس ،د /جمررال الرردل محمررد المرسررو" ،اإلدارة ااسثثتراتيجية
(مفاهيم ونماذج تطبيقية)" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرلة . 2002 ،
د /جمررال الرردل محمررد المرسررو ،د /مصررطفو محمررود أبررو بكررر ،د /نررار رشرردج جبررة،
"التفكيثثثثر ااسثثثثتراتيجي واإلدارة اإلسثثثثتراتيجية" ،مررررنهج تطبيقررررو ،الرررردار الجامعيررررة
اإلسكندرلة.2002 ،
د /حسي حسي شحاته" ،ااطار العثام لثنظم الرقابثة الشثاملة فثي المصثارف اإلسثالمية"،
الطبعرررررررة األولررررررر  ،الموقررررررر اإلليكترونرررررررو للمؤلررررررر  ،سررررررربتمبر http://www.dr- 2002
hussienshehata.com/Default.aspx?uc

-5
-1
-2
-10
-11

د /حسي حسي شحاته" ،دلي إرشادات المراجعثة والرقابثة فثي المصثارف اإلسثالمية"،
الموق اإلليكترونو للمؤل  ،إصدار http://www.dr-hussienshehata.com/Default.aspx?uc ،2003
د /حسي حسي شحاته" ،الميثاق ااسالمي لقثيم واخثالق المحاسثب " ،الطبعرة األولر ،
نقابة التجارلي بالجيءة ،مالو. 2001 ،
د /حسرري حسرري شررحاتة" ،المصثثارف ااسثثالمية بثثين الفكثثر والتطبيثثق" ،مكتبررة التقرروج،
القاهرة ،2002 ،مدرج علو الموق االليكترونو للمؤل http://www.dr-hussienshehata.com/Default.aspx?uc
د /ليل الةماع" ،المحاسبة اإلدارية في المصارف :التكاليف واألسثعار والموافنثات فثي
اإلطار اإلستراتيجي" ،الجءم األول ،مصرر سورلا المركءج ،دمةق. 2002 ،
د /عالرردة سرريد طررا " ،اادارة ااسثثتراتيجية المتقدمثثة" ،المكتبررة األكادلميررة ،الق راهرة،
إصدار .2002
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-12
-13
-14
-15
-12
-15
-11
-12
-20
-21
-22
-23
-24
-25

د/عالدة سيد طا " ،مقدمة فثي اادارة ااسثتراتيجية المتقدمثة" ،بردو ناشرر ،إصردار
.2001
د /عبررد الحميررد عبررد الفتررال المغربررو" ،اإلدارة ااسثثتراتيجية بمقيثثا األداء المتثثوافن"،
بدو ناشر.2002 ،
د /عبد الحميد عبد الفتال المغربو " ،اإلدارة ااستراتيجية في البنوك اإلسالمية" ،مكتبة
الملك يهد الوننو ،البنك اإلسيمو للتنمية ،الطبعة األول .2004 ،
د /عبرررد الحميرررد محمرررد الةرررواربو  ،محمرررد عبرررد الحميرررد الةرررواربو" ،إداره المخثثثاطر
اائتمانية" ،منةأا المعارر باإلسكندرلة .2002،
د /عبد الرحم محمد عليا  ،التكاليف المعيارية ،كلية التجارة ،جامعة عي شمس،
.2003
د/عبررد السررتار أبررو رردة"،بحثثوث فثثي المعثثامالت واألسثثاليب المصثثرفية اإلسثثالمية" ،ج2
مجموعة دلة البركة1422 ،هـ 2005 -ا.
د/عبد الوها نصر علو" ،المراجعثة ااداريثة والتشثييلية -المثدخ لمراجعثة الموافنثات
ودورات العمليات في مواجهه اافمات المالية" ،الدار الجامعية ،االسكندرلة.2011 ،
د /محمررد الدسرروقو حبي ر  "،أسثثاليب ونمثثاذج إحصثثائية" ،دار المجررد للطباعررة ،القرراهرة،
.2010
د /محمد المحمدج الماضو  " ،استراتيجية التييير التنظيمي – مدخ إسثالمي مقثارن "،
دار النةر للجامعا بالقاهرة الطبعة األول  ،سبتمبر .2000
د /محمررررد سررررمير الصرررربا "،نظريثثثثة المراجعثثثثة و آليثثثثات التطبيثثثثق" ،الرررردار الجامعيررررة
باالسكندرلة.2000 ،
د /محمررد سررمير الصرربا " ،دراسثثات متقدمثثة فثثي المراجعثثة الخارجيثثة" ،الرردار الجامعيررة
باالسكندرلة.1225 ،
د/منصور حامد محمود ،د /ثنام عطية يراج " ،المراجعة اإلدارية وتقييم األداء " مركرء
جامعه القاهرة للتعليم المفتول.1225 ،
د/نبيل مرسو ليل" ،دلي المدير فثي التخطثيط ااسثتراتيجي" ،دار المعريرة الجامعيرة،
اإلسكندرلة.1225 ،
المعهد العالم للفكر اإلسيمو  ،بعنوا "موسوعة تقويم أداء البنثوك اإلسثالمية "إعرداد
لجنة م األستاذة الخبرام االقتصادلي والةررعيي والمصررييي " ،المعهرد العرالمو للفكرر
اإلسيمو ،القاهرا.1222 ،

 -4الرسائ العلمية
-1
-2
-3
-4

أمي بخيت عسكر " ،التخطي االسرتراتيجو كرأداة لتحسري معرالير أدام البنروك التجارلرة
يو مصر – دراسة مقارنه" ،رسالة دكتوراه ،كلية التجارة جامعه عثين شثمس2002 ،
.
أمارا أبو عاصو" تقييم األدام المرالو للمصرارر االسريمية  -دراسرة تطبيقيرة علر البنرك
اإلسيمو األردنو" ،رسالة ماجستير ،جامعة حلب ،سورلا.2010 ،
جمال رشدج عبد العءلء ،منهج مقترل لتطولر قياس وتقولم أدام الوحدا االقتصادلة يو
ظل مفهوا اإلدارة اإلستراتيجية  ،رسالة دكتوراه ،كليه التجارة ،جامعه عين شمس،
.2004
حسرا بوعبالرة " ،تقيريم األدام االسرتراتيجو للمؤسسرا االقتصرادلة باسرتخداا أسرلو
المراجعة االستراتيجية –دراسة حالة– تعاونية الحبو و الخ ر الجاية لواللة المسريلة"
رسالة ماجستير ،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ،جامعثه محمثد
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بوضياف بالمسلية الجزائر.2010،
حسرري محمررد حسرري " ،نمرروذج مقترررل لتفعيررل اتخرراذ القرررار ليرتقررام بجررودا الخرردما
التعليمية ،بالتطبيق علو الجامعا الحكومية والخاصة بجمهورلة مصرر العربيرة" رسثالة
دكتوراه ،كلية التجارة ،جامعه عين شمس.2010 ،
الد عبد المنعم ذكو لبي  " ،اإلنار العلمو لمعالير التكول الياتو ومساولية مراق
الحسابا بي النظم الوضعية والفكر اإلسيمو" رسالة دكتوراة ،كلية التجارة ،جامعة
القاهرة.1222 ،
ضحو محمد اسعد عداس" ،إنار محاسبو لتكامل عمليا المصادر الخارجية وأسالي
المحاسبة اإلدارلة لتحسي األدام الكلو يو شركا البترول يو سورلا – دراسة
تطبيقية" ،رسالة دكتوراه ،كلية التجارة ،جامعه عين شمس.2001 ،
عبير رل هيل" ،تأثير متطلبا معالير المراجعه الدولية وتوصيا لجنه بابل علو
أدام ومساوليا مراقبو حسابا البنوك التجارلة " رسالة ماجستير ،كلية التجارة،
جامعه عين شمس.2001 ،
يوبج حامد علو علو السولدج" ،مد ل مقترل لتطولر نظم قياس التكلفة لمواجهة
متطلبا البياة الصناعية اإلدارلة الحدلثة لمنة األعمال المصرلة" رسالة ماجستير،
كلية التجارة باإلسماعيلية ،جامعه قناة السويس.2001 ،
محمررد أحمررد االشررقر "مجرراال مسرراهمة المراجعررة اإلدارلررة يررو دمررة اإلدارة وترشرريد
قراراتهرررا يرررو الةرررركا المسررراهمة العامرررة الفلسرررطينية  .دراسرررة تحليليرررة  :ألرام مررردرام
الةرررركا المسرررراهمة ،المرررراجعي الرررردا ليي  ،المرررراجعي الخررررارجيي يرررو األراضررررو
الفلسررطينية " رسثثالة ماجسثثتير ،عمثثاده الدراسثثات العليثثا ،كليثثة التجثثارة ،قسثثم التمويث
والمحاسثثبة  -الجامعثثة اإلسثثالمية – غثثزة: http://www.4shared.com/document/NVoNxGwb/_.html .2001 ،
http://www.univ-msila.dz access at 11-6-2012:

-5
-2
-5
-1
-2
-10

Available at

 -11محمد عبد القادر السيد بسيونو " ،إنار مقترل لمراجعه اإلستراتيجية بهدر بلادة ياعليه
األدام اإلدارج علو مستوج الوحدة االقتصادلة " دراسة ميدانيه " ،رسالة ماجستير،
كلية التجارة ،جامعه عين شمس.1221 ،
 -12محمد سيد سيد درولش ،دور المراجعة اإلدارلة يو ترشيد قرار االئتما المصريو -
دراسة تحليلية تطبيقية " رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،جامعه األفهر.2011 ،
 -13مصطفو ابراهيم محمد مصطفو ،نحو منهج متكامرل للرقابرة علرو المصرارر اإلسريمية،
رسالة دكتوراه ،الجامعة األمريكية المفتوحة ،مكتثب القثاهرة ،قسثم ااقتصثاد اإلسثالمي،
.2012

 -3معايير – ميثاق اخالقيات
 -1معرررالير المراجعرررة الصرررادرة عررر هيارررة المحاسررربة والمراجعرررة للمؤسسرررا الماليرررة اإلسررريمية
( -1425)AAOIFIلونيو 2004ا.
 -2معررالير المحاسرربة الصررادرة ع ر هياررة المحاسرربة الماليررة للمصررارر والمؤسسررا الماليررة

اإلسيمية ( 1425 ،)AAOIFIهـ  ،لونيو  2004ا.
 -3معالير المحاسبة المصرلة إصدار إبرلل .2004
 -4ميثا ا يقيا العاملي يو المؤسسا المالية اإلسيمية الصادر ع هياة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسا المالية اإلسيمية 1425 ،هـ – لونيو  2004ا.
 -5ميثا أ يقيا المحاس والمراجر الخرارجو للمؤسسرا الماليرة اإلسريمية الصرادر عر هيارة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية 1425 ،ا – لونيو  2004ا
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 -1ميتمرات وأخري
 -5د /أحمررد محمررد علررو" ،دور البنثثوك اإلسثثالمية فثثي مجثثال التنميثثة" ،البنررك اإلسرريمو
للتنميررة ،المعهررد اإلسرريمو للبحرروث والترردرل  ،سلسررلة محاضرررا العلمررام الفررائءل
بجائءة البنك رقم  ،3الطبعة الثالثة 1422 ،هـ  2001 -ا،
 -4د /اسماعيل الصمادج "،مقياس ليكر الخماسو والتحليل الوصفو ليستجابا Fifth
،2013/11/12 ،"Likert Scale and descriptive analysis of Responses
(available at)http://www.maqalaty.com

 -4د  /جيل محمد عبد الغن عبد ربه "ااتجاهات الحديثة للمعايير المحاسبية اإلسثالمية
للخدمات المصرفية وتفعيلهثا لتتثوائم مثل الواقثل ااقتصثادي الحثالي" المرؤتمر العلمرو
الثانو بعنوا الخدما المصريية اإلسيمية بي النظرلة والتطبيق – المحرور الرابر -
جامعة عجلوا الوننية ،كلية إدارة األعمال ،قسم المصرارر االسريمية  ،االرد -15
 2013/5 / 12ا
 -3د /حسي حسي شحاته" ،ااطار العام لمعثايير تقيثيم أداء المصثرف ااسثالمي" بحرث
منةور علو الموق االليكترونو دار المةورةhttp://www.dr-hussienshehata.com.
 -1د  /حسيـ حسري شحـاترـه" ،،مرنهج مقتررل للرقابرة الةررعية علرو القررارا االدارلرة
االستراتيجية يو المصارر االسريمية" ،الموقر اإلليكترونرو للمؤلر (دار المةرورة).
http://www.darelmashora.com

-6

-7
-8

-9
-51
-55
-54
-54

دار المراجعررة الةرررعية "أدوات التأهي ث المتكامثث للعثثاملين فثثي الميسسثثات الماليثثة
اإلسالمية ودور الهيئات الشرعية والمعاهد في تدريبهم شرعيا" بحث مقدا برالمؤتمر
الخامس للهياا الةرعية للمؤسسا المالية اإلسيمية  ،المنظم بمعرية هياة المحاسربة
والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية ،المنعقد يو مملكة البحرل يو  11-15شوال
1422هـ الموايق  20-12نويمبر 2005ا.
د/عبد الحميد عبد الفتال المغربرو " ،التخطثيط ااسثتراتيجي فثي البنثوك والميسسثات
المالية ااسالمية" ،مقالة منةورة بالموق الرسمو للمجلس العراا للبنروك والمؤسسرا
المالية االسيميةhttp://cibafi.org/newscenter/details .2010/4/14 ،
د /عبررد الحميررد محمررود البعل ر " ،أخالقيثثات العم ث المصثثرفي اإلسثثالمي" بحررث مقرردا
بالمؤتمر الخامس للهياا الةرعية للمؤسسا المالية اإلسريمية ،المرنظم بمعريرة هيارة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية ،المنعقد يو مملكة البحررل يرو -15
 11شوال 1422هـ الموايق  20-12نويمبر 2005ا ،ل ل .14-12
د /عبررررررد السررررررتار أبررررررو رررررردة " ،المصثثثثثثرفية ااسثثثثثثالمية خصائصثثثثثثها وأليانهثثثثثثا،
وتطويرهثثثا"،المرررؤتمر األول للمصرررارر والمؤسسرررا الماليرررة اإلسرررـيمية ،سرررورلة –
دمةق  14-13مارس .2002
د /عمررر شرررل  ،أسررلو الررتحكم يررو نظررم المعلومررا واتخرراذ القرررارا يررو المؤسسررة،
الملتق الوننو السادس حول األسرالي الكميرة ودورهرا يرو اتخراذ القررارا اإلدارلرة،
بجامعه سكسيدا ،بالجءائر ،ألاا  21 – 25جانفو .2002
د/محمرررد عبرررد الحلررريم عمرررر ،ااخثثثالق اإلسثثثالمية والمحاسثثثبة ،نررردوة القررريم األ يقيرررة
اإلسررريمية واالقتصررراد ،بجامعرررة األبهرررر ،مركرررء صرررال عبرررد س كامرررل ليقتصررراد
اإلسيمو ،بالقاهرة ،الاا  11-10م محرا 1421هـ  12-15 -م أبرلل 2000ا .
د /محمد عبرد الحلريم عمرر" ،معثايير تقثويم ااداء فثي المصثارف اإلسثالمية" ،الملتقرو
العلمو الساب  -المصارر اإلسيمية – واق وأيا  ،كلية الدراسا اإلسريمية ،جامعرة
الجءائر.2005/4/21-22 ،
د /محمررد محمررد البلترراجو "نحثثو بنثثاء نمثثوذج محاسثثبي لتقثثويم وسثثائ ااسثثتثمار فثثي
- 148 -

البنوك ااسالمية (المرابحثة ،المضثاربة ،المشثاركة)" مرؤتمر تصرحي مسريرة البنروك
اإلسيمية المنعقدة برمارة دبو بدولة اإلمارا العربية المتحردة يرو شرعبا  1422هرـ -
سبتمبر .2005
 -53د /محمررد محمررد البلترراجو" ،أدوات التأهيث المتكامث للعثثاملين فثثي الميسسثثات الماليثثة
اإلسالمية ودور الهيئات الشرعية والمعاهد في تدريبهم شرعيا" بحث مقدا برالمؤتمر
الخامس للهياا الةرعية للمؤسسا المالية اإلسيمية  ،المنظم بمعرية هياة المحاسربة
والمراجعة للمؤسسا المالية اإلسيمية ،المنعقد يو مملكة البحرل يو  11-15شوال
1422هـ الموايق  20-12نويمبر 2005ا.
 -51د  /نسرريمة أحمررد الصرريد"،أسثثاليب المثثدخ الكمثثي وأهميتهثثا فثثي ترشثثيد القثثرارات
اإلدارية" ،ورقرة عمرل برالملتق الروننو السرادس حرول األسرالي الكميرة ودورهرا يرو
اتخاذ القرارا اإلدارلة ،بجامعه سكسيدا ،بالجءائر ،ألاا  21 – 25جانفو .2002

 -6تقارير وقوائم مالية
-5
-4
-4
-3
-1
-6
-7
-8
-9
-51
-55
-54
-54
-54
-51
-56
-57
-58
-59
-41

التقرلر السنوج لمجلس إدارة بنك البركة مصر،ع السنة المالية المنتهية يو .2011-12-31
التقرلر السنوج لمجلس إدارة بنك البركة مصر،ع السنة المالية المنتهية يو .2012-12-31
التقرلر السنوج لمجلس إدارة بنك البركة مصر،ع السنة المالية المنتهية يو .2013-12-31
التقرلر السنوج لمجلس إدارة بنك ييصل اإلسيمو ،ع السنة المالية المنتهية يو -12-31
2011
التقرلر السنوج لمجلس إدارة بنك ييصل اإلسيمو ،ع السنة المالية المنتهية يو -12-31
2012
التقرلر السنوج لمجلس إدارة بنك ييصل اإلسيمو ،ع السنة المالية المنتهية يو -12-31
2013
تقرلر نتائج أعمال الفروع اإلسيمية ببنك مصر ع الفترة المنتهية  2012/12/31ع العاا
المالو 2013-2012
قائمة المركء المالو ،وقائمة الد ل لقطاع المعامي المصريية اإلسيمية ببنك مصر يو
2012/12/31
قائمة المركء المالو ،وقائمة الد ل لقطاع المعامي المصريية اإلسيمية ببنك مصر يو
2013/12/31
الخطة اإلستراتيجية لقطاع المعامي المصريية اإلسيمية ببنك مصر للعاا المالو -2012
.2013
القوائم المالية المستقلة للبنك الوننو للتنمية ،وتقرلر مراقب الحسابا عليها ع السنة المالية
المنتهية يو  31دلسمبر .2011
القوائم المالية المستقلة للبنك الوننو للتنمية ،وتقرلر مراقب الحسابا عليها ع السنة المالية
المنتهية يو  31دلسمبر .2012
القوائم المالية المستقلة لمصرر أبو ظبو اإلسيمو ،وتقرلر مراقب الحسابا عليها ع السنة
المالية المنتهية يو  31دلسمبر .2013
التقرلر السنوج  2012-2011الصادر ع البنك المركءج المصرج.
التقرلر السنوج  2013-2012الصادر ع البنك المركءج المصرج.
تقرلر مؤشرا السيمة المالية للبنوك بخير البنك المركءج المصرج الصادر ع قطاع
الرقابة واإلشرار – الرقابة المكتبية بالبنك المركءج المصرج .2013
التقرلر المالو الةهرج لوبارة المالية  ،دلسمبر .2011
التقرلر المالو الةهرج لوبارة المالية  ،دلسمبر .2012
التقرلر المالو الةهرج لوبارة المالية  ،مارس .2013
التقرلر المالو الةهرج لوبارة المالية  ،دلسمبر .2013
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لنمـالحــق

ملحق رقم ()5
قائمة ااستبيان الموفعة علي مجتمل البحث

-1-

مفقهي متعلق بقلبحث
القرار االستراتيجو هررو البرردلل االسررتراتيجو القابررل للتطبيررق مر برري البرردائل االسررتراتيجية
األ رى م وجهه نظر اإلدارة العليا بالمنةرأة أو المصررر اإلسريمو
والرريج لتوايررق مر أهرردار وسياسررا المصرررر نوللررة اآلجررل وأحكرراا
ومبرررررادا الةررررررلعة اإلسررررريمية ذا العيقرررررة بالمعرررررامي الماليرررررة
والمصررريية ،والرريج سرريثمر تطبيقرره تحقيررق اي ررل نتررائج وسرريؤدج إلر
إضاية قيمة وميءة تنايسية للمصرر اإلسيمو.
هو أداة لتويير الرقابة الةاملة عل كاية مجاال األدام يرو المصررر
المراجعة االدارلة
اإلسرريمو  ،وتهرردر إل ر مسرراعدة اإلدارة يررو التأكررد م ر أ األهرردار
التررو وضررعتها قررد تررم إنجابهررا بالمسررتوى المطلررو م ر جررودة األدام
(الفعاليررة) وبأقررل جهررد مبرريول ووقررت ممك ر (الكفررامة) وباسررتخداا أقررل
موارد ممكنة (االقتصاد)
اسرررررررررلو القيررررررررراس هررررو معيررررار لررررألدام لقيرررراس جررررودة سياسررررا المصرررررر االسرررريمو،
المرجعررررررررررررررررررررررررررررررو ومنتجاتها ،وبرامجها ،وإستراتيجياتها ...،ومرا إلرو ذلرك ومقارنتهرا مر
 Benchmarkingالمقاليس القياسية  Standard Measurementاو المقراليس المماثلرة
م نظرائه م المصارر واالسيمية.
مصرفوية  SWOTهررو عمليررة تخطيطيررة لقرروا بهررا المرردلرل لتحدلررد نقرران القرروة وال ررع
(  Strenth, weakness,الدا ليرررة بالمنظمرررة والبيارررة الخارجيرررة المتمثلرررة يرررو الفررررل المتاحرررة
) Opportunities, threats
والتهدلدا .
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البند
م

البند

أوافق بشدة
( 1درجات)

المحور األول  :تأثير استخدام منهج المراجعة اإلدارية علي القثرارات
ااستراتيجية ومثدي توافقهثا مثل أهثداف وسياسثات وخطثط المصثرف
اإلسالمي

تسرراهم المراجعررة اإلدارلررة يررو ترشرريد الجوانرر التةررغيلية
( 1الكفررررامة  -الفاعليررررة  -االقتصرررراد) بعمليررررة اتخرررراذ القرررررار
االستراتيجو بالمصرر اإلسيمو.
تساعد المراجعة اإلدارلة بةكل محدود يو ضب وترشيد
 2التكالي الءائدة وتنمية اإللرادا وري كفامة األدام
بالمصرر اإلسيمو .
تساعد المراجعة اإلدارلة المدلرل علو اتخاذ القرارا
 3اليبمة لمعالجة نقان ال ع ومواجه التحدلا التو
تواجهها ،وبلادة الربحيه ودعم المركء المالو.
تقرردا المراجعررة اإلدارلررة العررو لمتخرري القرررار االسررتراتيجو
بالمصررررارر اإلسرررريمية مرررر رررريل تقرررردلم التوصرررريا
4
واالقتراحررا اليبمررة والميئمررة لمعالجرره السررلبيا واوجرره
القصور أوالب بأول يو صورة تقارلر.
ال لوجرد دور للمراجعرة اإلدارلرة يرو تحدلرد النرواحو يرر
ال رورلة ييمرا لءاولره المصررر اإلسريمو مر أنةرطة،
5
والترو إذا مرا اسرتغن عنهرا قرد لتحقرق ويرر يرو التكرالي
وبلادة يو اإللرادا .
تسرررراهم المراجعررررة اإلدارلررررة يررررو تحليررررل وتقيرررريم البرررردائل
2
االستراتيجية وا تيار البدلل االستراتيجو المناس .
لقدا تقرلر المراج االدارج الرأج ييما إذا كانت اإلدارة قد
 5استخدمت الموارد المتاحة البةرلة والمادلة بأي رل نرلقرة
ممكنة عند اتخاذ القرارا االستراتيجية.
لجررر ا لطلررر المراجررر اإلدارج علرررو أهررردار و طررر
 1وسياسرررا المصرررررر المعتمررردة للتأكررررد مررر عرررردا وجررررود
تعارض بينها وبي القرارا االستراتيجية.
ال لصل تقرلر المحاس القانونو الخرارجو بمفرردا للحكرم
2
عل الميمة المالية والكفامة التةغيلية للمصرر .
لجررر أ لغطرررو تقرلرررر المراجررر اإلدارج كايرررة الجوانررر
 10المتعلقرررة برررالقرار االسرررتراتيجو يرررو المصرررارر اإلسررريمية
(الةرعية – المصريية – اإلدارلة – المالية )...
ال تعبررر القرروائم الماليررة المقارنررة للمصرررر اإلسرريمو ع ر
 11الوض التةغيلو األمثل بالمقارنة م مؤشرا السو .
ال لساهم تقرلر المراج اإلدارج يو التحقق م مدق اتفا
 12القرررررار االسررررتراتيجو مرررر أهرررردار و سياسررررا و طرررر
المصرر اإلسيمو المعدة مسبقا ب .
 13تساعد المراجعة اإلدارلة يو متابعة تنفيي القرارا
االستراتيجية والتحقق م صحتها وم مدق مطابقتها
ألهدار وسياسا و ط المصرر اإلسيمو.
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م

البند

البند

أوافق بشدة
( 1درجات)

المحثثور الثثثاني  :أثثثر تفعي ث دور المراجثثل اإلداري فثثي عمليثثة اتخثثاذ
القرار اإلسثتراتيجي بالمصثارف اإلسثالمية ونجثاح تطبيقثه فثي الواقثل
العملي.

14
15

12

15
11
12
20
21
22
23
24
25
22

25

لمكررررر إسررررررناد عمليررررررة المراجعررررررة اإلدارلررررررة للقرررررررارا
االستراتيجية وإعرداد تقرلرر المراجعرة اإلدارلرة للمرراجعي
الدا ليي بالمصرر اإلسيمو.
لف رررررل إسرررررناد أعمرررررال المراجعرررررة اإلدارلرررررة للقررررررارا
االسرررتراتيجية بالمصرررارر اإلسررريمية لمكاتررر المحاسررربة
الخارجية المعتمدة.
م األي ل تةكيل يرلق عمل للمراجعة اإلدارلة للقرارا
االسررتراتيجية ل ررم كرريب مرر المراجرر الرردا لو والمراجرر
الخررارجو للمصرررر اإلسرريمو م ر إمكانيررة االسررتعانة بألررة
برا ارجية عند ال رورة.
لجررر أ لترررواير حرررد أدنرررو مررر التأهيرررل العلمرررو والعملرررو
(شرعو – مصريو – مرالو  )... -للمراجر اإلدارج القرائم
بعملية مراجعة القرارا االستراتيجية.
لرريس م ر ال رررورج أ لكررو المراج ر اإلدارج حاص ريب
علرررررررر الررررررررردرجا العلميرررررررررة المهنيرررررررررة مثرررررررررل
.CIPA/MSC/PHD/MBA/CPA
ال لساعد تقرلر المراجر اإلدارج يرو تحليرل وتقيريم البردائل
االستراتيجية للوصول إل البدلل االستراتيجو الميئم.
ال لمكررر االسررررتفادة مررر التوصرررريا الرررواردة يررررو تقرلررررر
المراجرر اإلدارج عنررد اتخرراذ وتقيرريم القرررار االسررتراتيجو
بالمصارر اإلسيمية.
لعتبر تقرلر المراج اإلدارج ير مفيرداب يرو تقيريم الموقر
التنايسررررو االسررررتراتيجو للمصررررارر اإلسرررريمية يررررو ظررررل
التطورا التكنولوجية المستمرة يو بياة األعمال.
ال لمكرررر تقيرررريم والتنبرررروم بالمخررررانر المحيطررررة بررررالقرار
االستراتيجو م يل تقرلر المراج اإلدارج.
تعد المعلوما المتعلقة بكفامة واقتصراد الجوانر التةرغيلية
للمصرر اإلسيمو الرواردة بتقرلرر المراجر اإلدارج ذا
يائدة محدودة لمتخي القرار االستراتيجو.
لجرر علررو اإلدارة العليررا بالمصرررر اإلسرريمو أ تكررو
علو قناعة بدور المراج اإلدارج يرو عمليرة اتخراذ القررار
اإلستراتيجو.
لررررؤدج تفعيررررل دور المراجرررر يررررو عمليررررة اتخرررراذ القرررررار
االسررتراتيجو الررو بلرررادة ياعليررة وكفرررامة واقتصرراد القررررار
االستراتيجو.
ال لسررراعد تفعيرررل دور المراجررر اإلدارج يرررو عمليرررة اتخررراذ
القررررررار االسرررررتراتيجو إلرررررو الوصرررررول إلررررر القررررررارا
االستراتيجية الصائبة القابلة للتطبيق عمليا ب.
لمك ترشيد القرار االسرتراتيجو باسرتخداا تقرلرر المراجر
اإلدارج منفررررداب عررر كرررل مررر تقرلرررر المراقررر الةررررعو
وتقرلر المراج الخارجو للحكم علر كفرامة ويعاليرة األدام
المالو والتةغيلو بالمصرر اإلسيمو.
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المحور الثالث  :اثر البيانات المتوفرة للمراجثل اإلداري فثي
تقيثثثثثيم عمليثثثثثة اتخثثثثثاذ القثثثثثرار ااسثثثثثتراتيجي بالمصثثثثثارف
اإلسالمية-:
21
22
30
31
32
33
34
35

لعتمد المراج اإلدارج علو تقرلر المراج الخرارجو عر
القوائم المالية عند مراجعة القرار االستراتيجو.
ال لمثررل تقرلررر المراقرر الةرررعو أهميررة كبيرررة للمراجرر
اإلدارج عند مراجعة القرار االستراتيجو .
لجررر ا لعتمرررد المراجررر االدارج علرررو تقرلرررر المراجررر
الخررارجو وتقرل رر المراق ر الةرررعو عنررد مراجعررة عمليررة
اتخاذ القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية.
ليس م ال ررورج أ لعتمرد المراجر اإلدارج عنرد القيراا
بعمليررة مراجعررة القرررار االسررتراتيجو علررو البيانررا الماليررة
المنةورة ع المصارر والمؤسسا المالية اإلسيمية.
ليس م ال رورج أ لكو المراج اإلدارج علرو درالرة
بكايررة العمليررا المصررريية عنررد القيرراا بمراجعررة القرررارا
االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية.
لحتررراج المراجررر اإلدارج الرررو البيانرررا والمعلومرررا ذا
العيقة المباشرة يق بالقرار االستراتيجو.
لررريس مررر ال ررررورج ا لعتمرررد المراجررر اإلدارج علرررو
البيانا ذا العيقة ير المباشرة بالقرار االستراتيجو.
لحترراج المراجرر اإلدارج بةرركل رئيسرررو الررو بيانررا عررر
البياررة الدا ليررة للمصرررر اإلسرريمو عنررد القيرراا بمراجعررة
عملية اتخاذ القرار االستراتيجو.

ال لحتررررراج المراجررررر اإلدارج عنرررررد مراجعرررررة القررررررارا
32
االستراتيجية الو بيانا ع البياة الخارجية.
لحترراج المراج ر اإلدارج الررو متابعررة ومواكبررة التطررورا
 35التو تمر بها صناعة الصيرية اإلسيمية .
لرريس م ر ال رررورج ا لترراب المراج ر اإلدارج القرررارا
الصادرة ع الهياا الجمعيا والمؤسسا الةرعية الترو
31
تنظم عمل المصارر اإلسيمية .
البيانا المتعقلة بالبيارة الدا ليرة للمصررر اإلسريمو لريس
 32لها تأثير عند القياا بعملية تقييم القرارا االستراتيجية.
تررررؤثر البيانرررررا الخاصرررررة بالبياررررة الخارجيرررررة للمصررررررر
 40اإلسيمو يو عملية مراجعة القرارا االستراتيجية.
تقررردا المراجعرررة االدارلرررة البيانرررا التحليليرررة والمعلومرررا
ال رررورلة التررو تسرراعد يررو اتخرراذ القرررارا االسررتراتيجية
41
م يل المراجعة الفعلية ألنةطة وعمليا المصرر
تتوقررر قررردرة المراجررر اإلدارج يرررو تقيررريم عمليرررة اتخررراذ
القرارا االستراتيجية يو المصارر اإلسيمية علو كميرة
42
البيانا المتويرة ع البياة الدا لية والخارجية.

-5-

البند
البند

م

أوافق بشدة
( 1درجات)

أوافق
( 3درجات)

محايد
(4درجات)

غير موافق
على اإلطالق
( 5درجة)

ا أوافق
( 4درجة)

المحثثور الرابثثل  :تثثأثير اسثثتخدام أسثثاليب المراجعثثة
ااداريثثثثثة فثثثثثي عمليثثثثثة مراجعثثثثثة اتخثثثثثاذ القثثثثثرارات
ااستراتيجية في المصارف ااسالمية
43

44

45

42

45
41
42
50
51

لمك ر اسررتخداا مؤشرررا تقيرريم األدام المررالو و يررر المررالو
يو عمليرة مراجعرة القررارا االسرتراتيجية يرو المصرارر
اإلسيمية
تساعد مؤشررا تقيريم األدام المرالو والغيرر مرالو المراجر
اإلدارج يرررو تحدلرررد االنحرايرررا واوجررره القصرررور بعمليرررة
اتخرراذ القرررارا االسررتراتيجية يررو المصررارر اإلسرريمية،
والعمل علو تصحي المسار نحو األي ل.
ليس للمؤشرا المالية والغير مالية لتقييم األدام أهمية
االستراتيجية
مؤثرة يو عملية مراجعة القرارا
بالمصارر اإلسيمية.
لساعد أسلو القياس المرجعو المراج اإلدارج يو تحدلد
يجررروة األدام وتحدلرررد مجررراال األدام يرررر المرضرررية عنرررد
القيرراا بعمليررة مراجعررة القرررارا االسررتراتيجية بالمصررارر
اإلسيمية.
لؤثر استخداا أسلو القياس المرجعو يو قدرة المراج
اإلدارج يو تقييم عملية اتخاذ القرارا االستراتيجية يو
المصارر اإلسيمية.
لقوا تحليل  SWOTبتحدلد وبيا نقان القوة وال ع
التو لتسم بها العوامل الدا لية بالمصرر والتو ستساعد
يو عملية مراجعة اتخاذ القرارا االستراتيجية.
لساعد تحليل  SWOTيو إبراب التهدلدا والفرل
بالبياة الخارجية للمصرر اإلسيمو عند القياا بعملية
مراجعة اتخاذ القرارا االستراتيجية.
لجر ا لسررتعي المراجر اإلدارج بتحليررل  SWOTللقيرراا
بتحليررررل عوامررررل البياررررة الدا ليررررة والخارجيررررة عنررررد القيرررراا
بمراجعة وتقييم عملية اتخاذ القرارا االستراتيجية.
لرررؤثر اسرررتخداا تحليرررل  SWOTبدرجرررة كبيررررة يرررو قررردرة
المراجرررر اإلدارج عنررررد القيرررراا بمراجعررررة عمليررررة اتخرررراذ
القرارا االستراتيجية بالمصارر اإلسيمية.
اسم البن (اختياري) -:
ااســـم (اختيـــاري) -:
الدرجة الوايفية -:

عليا ( )

متوسطة ( )

الميهــ العلمي -:

دراسات عليا(

نوع الميه العلمي-:

تجاري ( )

اقتصادي  /حقوق (

سنوات الخبرة-:

أكثر من  51سنة ( )

من 51-51سنة ( )

)

عالي (
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أق من المتوسطة (
أق من العالي (

)
)

آخر (

)

)

)

أق من  51سنوات (

)

)4( ملحق رقم
) كنقطة قطلtest value ) بيستخدام المتوسط (عمودRUNS ( نتائج اختبار الدورات

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42

Test
Valuea
5
2
5
5
2
4
4
5
4
5
3
1.5
5
3
4
5
5
2.5
2
1.00b
2
2
2
5
5
1.00b
2
4
2
5
2
2
2
2
5
1.5
5
2
1.00b
5
5
5

Cases < Test
Value
36
26
50
38
40
22
4
36
14
42
44
52
32
42
44
48
28
52
34
0
32
26
42
46
38
0
24
50
38
32
44
42
32
30
44
52
36
48
0
46
48
30

Cases >= Test
Value
68
78
54
66
64
82
100
68
90
62
60
52
72
62
60
56
76
52
70
104
72
78
62
58
66
104
80
54
66
72
60
62
72
74
60
52
68
56
104
58
56
74

Total
Cases
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
-2-

Number
of Runs
43
45
55
42
49
40
9
46
29
57
42
49
41
43
63
51
38
45
45
1c
41
31
59
53
45
1c
37
47
57
40
47
48
39
39
47
49
51
49
1c
58
50
42

Za
-1.106
1.318
0.41
-1.538
-0.256
1.279
0.435
-0.453
1.612
1.213
-1.972
-0.788
-0.998
-1.654
2.268
-0.336
-0.985
-1.577
-0.397

Asymp. Sig.
(2-tailed)a
0.269
0.187
0.682
0.124
0.798
0.201
0.663
0.651
0.107
0.225
0.049
0.431
0.318
0.098
0.023
0.737
0.325
0.115
0.692

-0.998
-2.373
1.622
0.138
-0.9

0.318
0.018
0.105
0.89
0.368

-0.257
-1.169
1.652
-1.23
-0.963
-0.63
-1.461
-1.129
-0.963
-0.788
0.637
-0.732

0.797
0.242
0.099
0.219
0.336
0.529
0.144
0.259
0.336
0.431
0.524
0.464

1.137
-0.534
-0.407

0.255
0.593
0.684

Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51

Test
Valuea
5
5
1.00b
4
4
5
5
5
4

Cases < Test Cases >= Test
Total
Value
Value
Cases
36
68
104
34
70
104
0
104
104
12
92
104
22
82
104
34
70
104
38
66
104
48
56
104
20
84
104
The mean of Asymp. sig

Number
of Runs
45
47
1c
25
39
40
48
43
29

Za
-0.67
0.052
1.356
0.982
-1.518
-0.262
-1.922
-1.375

Asymp. Sig.
(2-tailed)a
0.503
0.959
0.175
0.326
0.129
0.794
0.055
0.169
0.370553191

)4( ملحق رقم
جدول ملخص للمتوسط المرجح إلستجابات فئتي مجتمل البحث
Q

N

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

 سنة15 أقل م
Mean
Std.
Deviation
4.4688 0.80259
2.1875 1.20315
4.4375 0.61892
4.3437 0.60158
1.875 0.79312
4.0625 0.84003
4.2812 0.85135
4.7188 0.4568
4.1563 0.8076
4.4063 0.61484
2.75
1.29515
1.75
0.762
4.4688 0.62136
3
1.10716
3.4062 1.04293
4.6875 0.47093
4.5937 0.49899
2.75
1.27
1.9375 0.80071
1.7188 1.17045
1.9687 0.82244
2
0.87988
2.5938 1.34066
4.625 0.65991
4.5937 0.61484
1.6875 0.89578

N
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

 سنة15 أكثر م
Mean
Std.
Deviation
4.6528 0.53497
2.3333 1.1133
4.3889 0.76094
4.6528 0.67469
1.8611 0.92395
4.1389 0.7563
4.4861 0.50331
4.5417 0.64867
4.2917 0.77709
4.5694 0.68846
2.8611 1.02511
1.5556 0.72944
4.7639 0.42767
3
1.22187
3.375 1.0804
4.3333 0.71207
4.7917 0.40897
2.5556 0.83731
1.7778 0.69651
1.5972 0.64261
2.0417 0.92596
2.3056 0.97343
1.5694 0.66769
4.2778 0.92268
4.5972 0.54797
1.6389 0.84429

Q

N

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
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 سنة15 أقل م
Mean
Std.
Deviation
2.0625 1.01401
3.5625 1.07576
1.9375 0.98169
4.5625 0.71561
1.8125 0.89578
2.125 1.23784
2.375 1.23784
1.9375 0.75935
4.375 0.79312
1.875 0.87067
4.5625 0.50402
1.5625 0.50402
1.75
0.56796
4.4375 0.61892
4.3125 0.6927
4.375 0.79312
4.5625 0.50402
4.6875 0.47093
1.4375 0.50402
4.25
0.67202
4.25
0.56796
4.4375 0.71561
4.4375 0.71561
4.5625 0.61892
4.125 0.79312

N
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

 سنة15 أكثر م
Mean
Std.
Deviation
2.2778 0.98184
3.4167 1.14756
1.8611 0.92395
4.6389 0.6348
1.6389 0.58876
1.7778 0.79119
1.9444 0.88634
1.8333 0.65003
4.5833 0.55029
1.5
0.60514
4.6667 0.53074
1.6389 0.71809
1.4167 0.55029
4.5278 0.6045
4.3611 0.95395
4.75
0.49647
4.6667 0.53074
4.6667 0.47471
1.3333 0.53074
4.2222 0.71645
4.0278 0.76861
4.6667 0.5814
4.5556 0.72944
4.3611 0.7563
4
0.8558

)3( ملحق رقم
جدول ملخص نتائج اختبار مان وتني
Q
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26

MannWhitney U

Wilcoxon
W

1040
1032
1152
793
1096
1118
1058
1017
1041
951
1058
968
867
1134
1125
854
924
1066
1037
1075
1115
946
600
893
1132
1136

1568
1560
3780
1321
3724
1646
1586
3645
1569
1479
1586
3596
1395
1662
3753
3482
1452
3694
3665
1603
1643
1474
3228
3521
3760
3764

Z
-0.949
-0.894
0
-2.99
-0.424
-0.257
-0.751
-1.139
-0.855
-1.638
-0.685
-1.45
-2.501
-0.131
-0.203
-2.355
-2.09
-0.635
-0.911
-0.605
-0.278
-1.526
-4.224
-2.051
-0.167
-0.125

Asymp.
Sig. (2tailed)
0.343
0.371
1
0.003
0.671
0.797
0.453
0.255
0.393
0.101
0.493
0.147
0.012
0.896
0.839
0.019
0.037
0.526
0.363
0.545
0.781
0.127
0
0.04
0.867
0.9

Q
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51

MannWhitney
U
1011
1100
1102
1114
1082
1026
952
1098
1010
884
1014
1138
802
1058
1022
870
1014
1128
1014
1144
974
956
1030
994
1088

Wilcoxon
W
1539
3728
3730
1642
3710
3654
3580
3726
1538
3512
1542
1666
3430
1586
1550
1398
1542
3756
3642
3772
3602
1484
1558
3622
3716

Asymp.
Sig. (2tailed)
0.29
0.704
0.701
0.74
0.584
0.34
0.131
0.667
0.249
0.036
0.24
0.912
0.005
0.45
0.308
0.012
0.24
0.835
0.24
0.95
0.174
0.094
0.313
0.212
0.621

Z
-1.059
-0.379
-0.384
-0.331
-0.547
-0.953
-1.51
-0.43
-1.154
-2.099
-1.174
-0.111
-2.803
-0.755
-1.019
-2.502
-1.174
-0.208
-1.174
-0.063
-1.359
-1.675
-1.009
-1.248
-0.494

)1( ملحق رقم
، موافق، محايد، موافق، لنسب اإلستجابات (غير موافق علي ااطالقSPSS مخرجات
. موافق بشدة) مصنفة طبقا لسنوات الخبرة للمستجيب

Frequency Table
Q1

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Disagree
Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree

Frequency

Percent

Valid Percent

2
11
19
32
2
21
49

6.2
34.4
59.4
100
2.8
29.2
68.1

6.2
34.4
59.4
100
2.8
29.2
68.1
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Cumulative
Percent
6.2
40.6
100
2.8
31.9
100

Total

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree

72

100

Q2
Frequency

Percent

10
14
2
4
2
32
16
32
12
8
4
72

31.2
43.8
6.2
12.5
6.2
100
22.2
44.4
16.7
11.1
5.6
100

Q3
Frequency

Percent

2
14
16
32
2
6
26
38
72

6.2
43.8
50
100
2.8
8.3
36.1
52.8
100

Q4
Frequency

Percent

2
17
13
32
2
2
15
53
72

6.2
53.1
40.6
100
2.8
2.8
20.8
73.6
100

Q5
Frequency

Percent

12
12
8
32
28
32
8
2

37.5
37.5
25
100
38.9
44.4
11.1
2.8

- 19 -

100

Valid Percent
31.2
43.8
6.2
12.5
6.2
100
22.2
44.4
16.7
11.1
5.6
100
Valid Percent
6.2
43.8
50
100
2.8
8.3
36.1
52.8
100
Valid Percent
6.2
53.1
40.6
100
2.8
2.8
20.8
73.6
100

Valid Percent
37.5
37.5
25
100
38.9
44.4
11.1
2.8

Cumulative Percent
31.2
75
81.2
93.8
100
22.2
66.7
83.3
94.4
100

Cumulative Percent
6.2
50
100
2.8
11.1
47.2
100

Cumulative Percent
6.2
59.4
100
2.8
5.6
26.4
100

Cumulative Percent
37.5
75
100
38.9
83.3
94.4
97.2

Strongly agree
Total

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Agree
Strongly agree
Total

Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Disagree
Neutral

2
72
Q6
Frequency
2
4
16
10
32
16
30
26
72
Q7
Frequency
2
2
13
15
32
37
35
72
Q8
Frequency
9
23
32
6
21
45
72
Q9
Frequency
2
2
17
11
32
2
8
29
33
72
Q10
Frequency
2
15
15
32
2
2
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2.8
100

2.8
100

100

Percent
6.2
12.5
50
31.2
100
22.2
41.7
36.1
100

Valid Percent
6.2
12.5
50
31.2
100
22.2
41.7
36.1
100

Cumulative Percent
6.2
18.8
68.8
100

Percent
6.2
6.2
40.6
46.9
100
51.4
48.6
100

Valid Percent
6.2
6.2
40.6
46.9
100
51.4
48.6
100

Cumulative Percent
6.2
12.5
53.1
100

Percent
28.1
71.9
100
8.3
29.2
62.5
100

Valid Percent
28.1
71.9
100
8.3
29.2
62.5
100

Cumulative Percent
28.1
100

Percent
6.2
6.2
53.1
34.4
100
2.8
11.1
40.3
45.8
100

Valid Percent
6.2
6.2
53.1
34.4
100
2.8
11.1
40.3
45.8
100

Cumulative Percent
6.2
12.5
65.6
100

Percent
6.2
46.9
46.9
100
2.8
2.8

Valid Percent
6.2
46.9
46.9
100
2.8
2.8

Cumulative Percent
6.2
53.1
100

22.2
63.9
100

51.4
100

8.3
37.5
100

2.8
13.9
54.2
100

2.8
5.6

Agree
Strongly agree
Total

21
47
72

29.2
65.3
100

29.2
65.3
100

34.7
100

Q11
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

5
12
5
6
4
32
7
20
23
20
2
72

15.6
37.5
15.6
18.8
12.5
100
9.7
27.8
31.9
27.8
2.8
100

Valid Percent
15.6
37.5
15.6
18.8
12.5
100
9.7
27.8
31.9
27.8
2.8
100

Cumulative Percent
15.6
53.1
68.8
87.5
100
9.7
37.5
69.4
97.2
100

Q12
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

12
18
2
32
40
26
4
2
72

37.5
56.2
6.2
100
55.6
36.1
5.6
2.8
100

37.5
56.2
6.2
100
55.6
36.1
5.6
2.8
100

37.5
93.8
100

Percent
6.2
40.6
53.1
100
23.6
76.4
100

Valid Percent
6.2
40.6
53.1
100
23.6
76.4
100

Cumulative Percent
6.2
46.9
100

Percent
46.9
18.8
21.9
12.5
100
11.1
26.4
27.8

Valid Percent
46.9
18.8
21.9
12.5
100
11.1
26.4
27.8

Cumulative Percent
46.9
65.6
87.5
100

55.6
91.7
97.2
100

Q13
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Agree
Strongly agree
Total

Frequency
2
13
17
32
17
55
72

Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral

Frequency
15
6
7
4
32
8
19
20

23.6
100

Q14
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid
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11.1
37.5
65.3

Agree
Strongly agree
Total

15
10
72

20.8
13.9
100

20.8
13.9
100

86.1
100

Q15

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

2
5
5
18
2
32
4
13
15
32
8
72

6.2
15.6
15.6
56.2
6.2
100
5.6
18.1
20.8
44.4
11.1
100

Valid Percent
6.2
15.6
15.6
56.2
6.2
100
5.6
18.1
20.8
44.4
11.1
100

Cumulative Percent
6.2
21.9
37.5
93.8
100
5.6
23.6
44.4
88.9
100

Q16

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

10
22
32
10
28
34
72

31.2
68.8
100
13.9
38.9
47.2
100

Valid Percent
31.2
68.8
100
13.9
38.9
47.2
100

Cumulative Percent
31.2
100
13.9
52.8
100

Q17

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Agree
Strongly agree
Total
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

13
19
32
15
57
72

40.6
59.4
100
20.8
79.2
100

Valid Percent
40.6
59.4
100
20.8
79.2
100

Cumulative Percent
40.6
100
20.8
100

Q18

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree

Frequency

Percent

6
10
4
10
2
32
6
30

18.8
31.2
12.5
31.2
6.2
100
8.3
41.7

- 13 -

Valid Percent
18.8
31.2
12.5
31.2
6.2
100
8.3
41.7

Cumulative Percent
18.8
50
62.5
93.8
100
8.3
50

Neutral
Agree
Total

26
10
72

36.1
13.9
100

36.1
13.9
100

86.1
100

Percent
28.1
56.2
9.4
6.2
100
34.7
55.6
6.9
2.8
100

Valid Percent
28.1
56.2
9.4
6.2
100
34.7
55.6
6.9
2.8
100

Cumulative Percent
28.1
84.4
93.8
100

Percent
59.4
28.1
6.2
6.2
100
48.6
43.1
8.3
100

Valid Percent
59.4
28.1
6.2
6.2
100
48.6
43.1
8.3
100

Cumulative Percent
59.4
87.5
93.8
100

Percent
28.1
53.1
12.5
6.2
100
31.9
40.3
19.4
8.3
100

Valid Percent
28.1
53.1
12.5
6.2
100
31.9
40.3
19.4
8.3
100

Cumulative Percent
28.1
81.2
93.8
100

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

10
14
6
2
32
16
26
24

31.2
43.8
18.8
6.2
100
22.2
36.1
33.3

Q19
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total

Frequency
9
18
3
2
32
25
40
5
2
72

34.7
90.3
97.2
100

Q20
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Total

Frequency
19
9
2
2
32
35
31
6
72

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total

Frequency
9
17
4
2
32
23
29
14
6
72

48.6
91.7
100

Q21
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

31.9
72.2
91.7
100

Q22

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
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31.2
43.8
18.8
6.2
100
22.2
36.1
33.3

31.2
75
93.8
100
22.2
58.3
91.7

Agree
Strongly agree
Total

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total

4
2
72

5.6
2.8
100

Q23
Frequency

Percent

5
16
4
1
6
32
37
30
4
1
72

15.6
50
12.5
3.1
18.8
100
51.4
41.7
5.6
1.4
100

5.6
2.8
100
Valid Percent
15.6
50
12.5
3.1
18.8
100
51.4
41.7
5.6
1.4
100

97.2
100

Cumulative Percent
15.6
65.6
78.1
81.2
100
51.4
93.1
98.6
100

Q24

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

3
6
23
32
2
2
5
28
35
72

9.4
18.8
71.9
100
2.8
2.8
6.9
38.9
48.6
100

Valid Percent
9.4
18.8
71.9
100
2.8
2.8
6.9
38.9
48.6
100

Cumulative Percent
9.4
28.1
100
2.8
5.6
12.5
51.4
100

Q25
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

2
9
21
32
2
25
45
72

6.2
28.1
65.6
100
2.8
34.7
62.5
100

Valid Percent
6.2
28.1
65.6
100
2.8
34.7
62.5
100

Cumulative Percent
6.2
34.4
100
2.8
37.5
100

Q26

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total
Strongly disagree

Frequency

Percent

18
7
6
1
32
38

56.2
21.9
18.8
3.1
100
52.8
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Valid Percent
56.2
21.9
18.8
3.1
100
52.8

Cumulative Percent
56.2
78.1
96.9
100
52.8

Disagree
Neutral
Agree
Total

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Neutral
Agree
Strongly agree
Total

27
2
5
72

37.5
2.8
6.9
100

Q27
Frequency

Percent

11
11
8
1
1
32
13
37
14
5
3
72

34.4
34.4
25
3.1
3.1
100
18.1
51.4
19.4
6.9
4.2
100

Q28
Frequency

Percent

6
10
8
8
32
6
8
20
26
12
72

18.8
31.2
25
25
100
8.3
11.1
27.8
36.1
16.7
100

18.8
31.2
25
25
100
8.3
11.1
27.8
36.1
16.7
100

18.8
50
75
100

Percent
31.2
56.2
6.2
6.2
100
38.9
44.4
11.1
2.8
2.8
100

Valid Percent
31.2
56.2
6.2
6.2
100
38.9
44.4
11.1
2.8
2.8
100

Cumulative Percent
31.2
87.5
93.8
100

Percent
12.5
18.8
68.8
100

Valid Percent
12.5
18.8
68.8
100

Cumulative Percent
12.5
31.2
100

Q29
Frequency
10
18
2
2
32
28
32
8
2
2
72
Q30
Frequency
4
6
22
32
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37.5
2.8
6.9
100
Valid Percent
34.4
34.4
25
3.1
3.1
100
18.1
51.4
19.4
6.9
4.2
100
Valid Percent

90.3
93.1
100

Cumulative Percent
34.4
68.8
93.8
96.9
100
18.1
69.4
88.9
95.8
100

Cumulative Percent

8.3
19.4
47.2
83.3
100

38.9
83.3
94.4
97.2
100

 سنة15 أكثر م

Valid

Disagree
Agree
Strongly agree
Total

2
20
50
72

2.8
27.8
69.4
100

2.8
27.8
69.4
100

2.8
30.6
100

Q31

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Total

Frequency

Percent

14
12
4
2
32
30
38
4
72

43.8
37.5
12.5
6.2
100
41.7
52.8
5.6
100

Valid Percent
43.8
37.5
12.5
6.2
100
41.7
52.8
5.6
100

Cumulative Percent
43.8
81.2
93.8
100
41.7
94.4
100

Q32
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

12
12
2
4
2
32
30
30
10
2
72

37.5
37.5
6.2
12.5
6.2
100
41.7
41.7
13.9
2.8
100

37.5
37.5
6.2
12.5
6.2
100
41.7
41.7
13.9
2.8
100

37.5
75
81.2
93.8
100

Percent
25
43.8
6.2
18.8
6.2
100
33.3
47.2
11.1
8.3
100

Valid Percent
25
43.8
6.2
18.8
6.2
100
33.3
47.2
11.1
8.3
100

Cumulative Percent
25
68.8
75
93.8
100

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

8
20
2
2
32

25
62.5
6.2
6.2
100

41.7
83.3
97.2
100

Q33
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total

Frequency
8
14
2
6
2
32
24
34
8
6
72

33.3
80.6
91.7
100

Q34
 سنة15 أقل م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total
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25
62.5
6.2
6.2
100

25
87.5
93.8
100

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Total

22
40
10
72

30.6
55.6
13.9
100

30.6
55.6
13.9
100

30.6
86.1
100

Frequency
2
14
16
32
2
26
44
72
Q36
Frequency
12
14
4
2
32
40
28
4
72
Q37
Frequency

Percent
6.2
43.8
50
100
2.8
36.1
61.1
100

Valid Percent
6.2
43.8
50
100
2.8
36.1
61.1
100

Cumulative Percent
6.2
50
100

Percent
37.5
43.8
12.5
6.2
100
55.6
38.9
5.6
100

Valid Percent
37.5
43.8
12.5
6.2
100
55.6
38.9
5.6
100

Cumulative Percent
37.5
81.2
93.8
100

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

14
18
32
2
20
50
72

43.8
56.2
100
2.8
27.8
69.4
100

43.8
56.2
100
2.8
27.8
69.4
100

43.8
100

Percent
43.8
56.2
100
47.2
44.4
5.6
2.8
100

Valid Percent
43.8
56.2
100
47.2
44.4
5.6
2.8
100

Cumulative Percent
43.8
100

Percent
31.2
62.5
6.2
100

Valid Percent
31.2
62.5
6.2
100

Cumulative Percent
31.2
93.8
100

Q35
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

Disagree
Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Total

Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Strongly disagree
Disagree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Total

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Total

Q38
Frequency
14
18
32
34
32
4
2
72
Q39
Frequency
10
20
2
32
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2.8
38.9
100

55.6
94.4
100

2.8
30.6
100

47.2
91.7
97.2
100

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Total

44
26
2
72

61.1
36.1
2.8
100

61.1
36.1
2.8
100

61.1
97.2
100

Percent
6.2
43.8
50
100
5.6
36.1
58.3
100

Valid Percent
6.2
43.8
50
100
5.6
36.1
58.3
100

Cumulative Percent
6.2
50
100

Percent
12.5
43.8
43.8
100
2.8
2.8
8.3
27.8
58.3
100

Valid Percent
12.5
43.8
43.8
100
2.8
2.8
8.3
27.8
58.3
100

Cumulative Percent
12.5
56.2
100

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

6
8
18
32
2
14
56
72

18.8
25
56.2
100
2.8
19.4
77.8
100

Q40
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency
2
14
16
32
4
26
42
72

5.6
41.7
100

Q41
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency
4
14
14
32
2
2
6
20
42
72

2.8
5.6
13.9
41.7
100

Q42
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

18.8
25
56.2
100
2.8
19.4
77.8
100

18.8
43.8
100
2.8
22.2
100

Q43
 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

 سنة15 أقل م

Valid

Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Agree

Frequency

Percent

14
18
32
2
20
50
72

43.8
56.2
100
2.8
27.8
69.4
100

Q44
Frequency

Percent

10

31.2
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Valid Percent
43.8
56.2
100
2.8
27.8
69.4
100
Valid Percent
31.2

Cumulative Percent
43.8
100
2.8
30.6
100

Cumulative Percent
31.2

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly agree
Total
Agree
Strongly agree
Total

22
32
24
48
72

68.8
100
33.3
66.7
100

68.8
100
33.3
66.7
100

100
33.3
100

Q45

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Strongly disagree
Disagree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Total

Frequency

Percent

18
14
32
50
20
2
72

56.2
43.8
100
69.4
27.8
2.8
100

Valid Percent
56.2
43.8
100
69.4
27.8
2.8
100

Cumulative Percent
56.2
100
69.4
97.2
100

Q46

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

4
16
12
32
2
6
38
26
72

12.5
50
37.5
100
2.8
8.3
52.8
36.1
100

Valid Percent
12.5
50
37.5
100
2.8
8.3
52.8
36.1
100

Cumulative Percent
12.5
62.5
100
2.8
11.1
63.9
100

Q47

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

2
20
10
32
20
30
22
72

6.2
62.5
31.2
100
27.8
41.7
30.6
100

Valid Percent
6.2
62.5
31.2
100
27.8
41.7
30.6
100

Cumulative Percent
6.2
68.8
100
27.8
69.4
100

Q48

 سنة15 أقل م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

4
10
18
32

12.5
31.2
56.2
100
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Valid Percent
12.5
31.2
56.2
100

Cumulative Percent
12.5
43.8
100

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total

4
16
52
72

5.6
22.2
72.2
100

5.6
22.2
72.2
100

5.6
27.8
100

Q49

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

4
10
18
32
2
4
18
48
72

12.5
31.2
56.2
100
2.8
5.6
25
66.7
100

Valid Percent
12.5
31.2
56.2
100
2.8
5.6
25
66.7
100

Cumulative Percent
12.5
43.8
100
2.8
8.3
33.3
100

Q50

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

2
10
20
32
2
6
28
36
72

6.2
31.2
62.5
100
2.8
8.3
38.9
50
100

Valid Percent
6.2
31.2
62.5
100
2.8
8.3
38.9
50
100

Cumulative Percent
6.2
37.5
100
2.8
11.1
50
100

Q51

 سنة15 أقل م

Valid

 سنة15 أكثر م

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total
Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

Frequency

Percent

8
12
12
32
2
2
8
42
18
72

25
37.5
37.5
100
2.8
2.8
11.1
58.3
25
100
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Valid Percent
25
37.5
37.5
100
2.8
2.8
11.1
58.3
25
100

Cumulative Percent
25
62.5
100
2.8
5.6
16.7
75
100

ملحق رقم ()6
أهم المؤشرا المحققة " معدال النمو " للفروع اإلسريمية ببنرك مصرر ير 2012/12/31
مقارنة بأرقاا ذا الفتررة المنتهيرة يرو  ، 2011/12/31وير  2013/12/31مقارنرة بأرقراا
ذا الفترة المنتهية ي .2012/12/31
4154/54/45
مقارنة
4155/54/45
%5588

4154/54/45
مقارنة
4154/54/45
%6،4

معدل نمو أرصدة التوايف

%61

%87،6

معدل نمو ااستثمارات

%4188

%56،6

نسبة التموي للعمالء إلى الودائل

%481

%3،3

معدل نمو العائد من التوايف مل العمالء

%511

%445

ميشر األداء لفروع المعامالت اإلسالمية
ببن مصر
معدل نمو أرصدة الودائل

معدل نمو إجمالى العوائد واإليرادات

%5784

المحصلة

%59

معدل نمو تكلفة الودائل
معدل نمو المصروفات اإلدارية والعمومية
للفروع

% 5583

%7،7
%51
%54

نسبة التكاليف والمصروفات إلى اإليرادات

%84

%84

ناتج النشاط **

%5189

%3،6

** االرقرراا الخاصررة بررالمركء المررالو وقائمررة الررد ل الخاصررة بررردارة القطرراع اإلسرريمو لررم لررتم تحميلهررا
بالمخصصررا واالحتيانيررا اليبمررة وكرريلك المصرررويا اإلدارلررة والعموميررة الخاصررة بررردارة القطرراع
اإلسيمو والتو لتم تحميلها علو حسابا المركء الرئيسو
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ملحق رقم ()7
أوا  -:دراسة مقارنة لنتائج أعمال ومعدات نمو أهم المنافسين بقطاع الصيرفة اإلسالمية
بنهاية ديسمبر ،4154وديسمبر.4154
القيمة بالمليون جنية مصري
البند

العام

بن فيص

بن البركة

نقدية

دلسمبر13-
دلسمبر12-

3414
2940
16.12%
40703
37283
9.17%
2051
1656
23.85%
4058

1352
928
45.69%
15540
14405
7.88%
909
840
8.21%
7000

دلسمبر12-

نسبة النمو
الودائل

دلسمبر13-
دلسمبر12-

نسبة النمو
تكلفة الودائل
نسبة النمو
التوايف
(مرابحات،
مشاركات،
مضاربات)..،

دلسمبر13-
دلسمبر12-
دلسمبر13-

3215

6838

4912

573

26.22%

2.37%

28.44%

87.61%

479

743

651

45

دلسمبر12-

417
14.87%
8846
14692
-39.79%
641
632
1.42%

642
15.73%
3182
2818
12.92%
165
136
21.32%

471
38.22%
1360
1243
9.41%
102
-855
102.00%

10.7
320.56%
14
12
16.67%
202
193
4.66%

دلسمبر13-

3239
2642

1164
1016

765
625

22.60%

14.57%

22.40%

45355
41080

18241
16778

16397
14565

10.41%

8.72%

12.58%

نسبة النمو
العائد
عمليات
التوايف
نسبة النمو
استثمارات

من دلسمبر13-

نسبة النمو
صافي اارباح
نسبة النمو
حقوق الملكية

دلسمبر13-
دلسمبر12-
دلسمبر13-
دلسمبر12-

دلسمبر12-

نسبة النمو
حجم األعمال

دلسمبر13-
دلسمبر12-

نسبة النمو

قطثثثثاع المعثثثثامالت
مصرف
أبثثثثثثثو ابثثثثثثثي المصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرفية
اإلسثثثثثالمية ببنثثثثث
اإلسالمي
مصر
199
1684
131
1133
51.91%
48.63%
24450
14563
23020
12971
6.21%
12.27%
925
756
842
696
9.86%
8.62%
1075
6309
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متوسط

40.59%

8.88%

12.64%

36.16%

97.34%

-0.20%

32.35%

ثانيا -:دراسة مقارنة لنتائج أعمال ومعدات نمو أهم المنافسين بقطاع الصيرفة اإلسالمية
بنهاية ديسمبر  ،4154وديسمبر .4155
القيمة بالمليون جنية مصري
البند

العام

بن فيص

بن البركة

النقدية

دلسمبر12-
دلسمبر11-

2940
3391
-13.30%

928
1337
-30.59%

1133
1700
-33.35%

الودائل

دلسمبر12-
دلسمبر11-

37283
32131
16.03%
1656
1313
26.12%
3215

14405
12661
13.77%
840
747
12.45%
6838

12971
12051
7.63%
696
536
29.85%
4912

23020
20596
11.77%
842
707
19.09%
573

دلسمبر11-

3349

5964

2959

347

-4.00%

14.65%

66.00%

65.13%

417

642

471

10.7

638
-34.64%
14692
15276
-3.82%
632
186
239.78%

609
5.42%
2818
2576
9.39%
136
100
36.00%

348
35.34%
1243
880
41.25%
-855
-570
50.00%

5.2
105.77%
12
9.5
26.32%
193
174
10.92%

2642
2039

1016
903

625
697

29.57%

12.51%

-10.33%

41080
35070

16778
14852

14565
13768

17.14%

12.97%

5.79%

نسبة النمو
تكلفة الودائل
نسبة النمو
التوايف
(مرابحات،
مشاركات،
مضاربات)..،
نسبة النمو

دلسمبر12-
دلسمبر11-
دلسمبر12-

العائد من عمليات دلسمبر12-
التوايف
دلسمبر11-
نسبة النمو
دلسمبر12-
استثمارات
دلسمبر11-
نسبة النمو
دلسمبر12-
صافي اارباح
دلسمبر11-
نسبة النمو
دلسمبر12-
حقوق الملكية
دلسمبر11-
نسبة النمو
حجم األعمال

دلسمبر12-
دلسمبر11-

نسبة النمو
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مصرف
أبو ابي
اإلسالمي

قطثثثثاع المعثثثثامالت
المصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرفية
اإلسثثثثثثالمية ببنثثثثثث
مصر
131
154
-14.94%

متوسط

-23.04%

12.30%

21.88%

35.45%

27.97%

18.28%

84.18%

ملحق رقم ()8
مقارنة لبعض ميشرات التحلي المالي ألهم المنافسين بقطاع الصيرفة اإلسالمية
مؤشر السيمة بنك ييصل
بالبنك
المركءج

البند

بنك البركة

مصرر أبو
ظبو
اإلسيمو

قطررراع المعرررامي
المصرررررررررررررررررررررررريية
االسرررررريمية ببنررررررك
مصر

مؤشرا كفالة راس المال
حقو الملكية إل األصول
عاا .2013
حقو الملكية إل األصول
عاا .2012

%2،5

%5،14

%2،32

%4،25

%5،2

% 2،43

% 2،12

% 4،22

مؤشرا السيولة
متوس نسبة السيولة الفعلية
عاا .2013
متوس نسبة السريولة الفعليرة
عاا .2012
الودائ إل األصول عاا
.2013
الودائررر إلررر األصرررول عررراا
.2012
األورا المالية إل األصول
عاا .2013
األورا المالية إل األصول
عاا .2012

%20،30

%20،55

%1،52

%12،22

%0،25

% 51،04

%12.14

%1.52

%22.25

%0.22

%51،20

%12،54

%1،15

%11،12

% 12،5

% 20،55

% 15،10

% 12،05

%20،20

%12،50

%15،44

%1،22

% 21،2

% 35،52

% 12،51

% 1،53

مؤشرا النةان والتوظي
إل الودائ عاا

التوظي
.2013
التوظي إل الودائ عاا
.2012
التوظي إل الودائ عاا
.2011
االستثمارا إل الودائ

العائد علو متوس األصول
(العائد علو االستثمار) عاا
2013
العائد علو متوسر األصرول
(العائد علرو االسرتثمار) عراا
2012
العائد علو متوس حقو
الملكية عاا 2013
العائررد علرررو متوسرر حقرررو
الملكية عاا 2012

واالستثمار

%42

%2،25

%45،05

%43،32

%4،40

%41،1

% 1،22

% 45،5

% 35،12

% 2،5

%4,01

%1,04

%6102

%40,

%2،34
% 2،51
% 5،30

%0،02
% 0.05
% 0،04

% 50،2
دلسمبر2013
دلسمبر2012
دلسمبر 2011

%20،41
%21،53
% 12،52 %32،40
% 20،34 % 45،54
مؤشرا الربحية
%1،41

%1،51

%1،51

%1،22

% 0،12

% 2،03 -

%13،2

%21،1

%15،04

%14،21

% 13،2

% 25

% 14،05

% 122،34 -

%1
%1
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