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اإلهــــداء
إلي من كان رم اًز لَُكمة والعطاء
إلي من أعطي ولم ينتظر الجزاء
إلي من كان شيمتو الوَاء
إلي من تعُمت منع النقاء
إلي روح والدب  ...تغمده هللا يواسع رَمتو وانزلو منزالً مْارك ًا
إلي والدتي َ ...يييتي وبوايتي إلي الجنة
القُب الداَئ  ..نْع الَنان الذب ال ينضب
إلي زوجي  ..اَتراماً وعرَاناً ْالجمي
ىْو هللا َ ..رَة عمرب وأم َياتي اينتي يُقيس
إلي من ْقربيم تزىر أَراَي وتنجُي أتراَي
أخواني وأخواتي األعزاء

الباحثة

الشكر والعرفان
يسنجد الْاَننث شنك اًر وَمننداً ي تعنالي َمننداً يُينه يجُين وجينو وعظننيم سنُطانو عُنني

مننا أَننا

عُنني م نن َضننُو وتوَيقننو إلتمننام ىننذا الَْننث وص ن ة وس ن ماً عُنني نننور

الوجود وكمالو سيدنا دمحم النيي األمي التريم أستاذ الْشرية وقائدىا وقندوتيا ومعُمينا
األول وعُي آلو وأصَاْو ومن أتْع ىدية يإَسان إلي يوم الدين
انط قاً منن قولنو صنُي هللا عُينو وسنُم ( منن اسنتعاذكم ْناي َأعينذوه ومنن سنألتم ْناي

َنأعطوه ومننن دعناتم َننأجييوه ومننن صننع لتننم معروَناً َكناَئوه َننان لننم تجندوا مننا تتنناَئوه
َادعوا لو َتى تروا قد كاَأتموه ) .

أتقنندم يدايننة يخننالر شننكرب وتقننديرب وامتننناني إلنني جامعننة الَْننر األَمننر ممثُننة َنني
كُيننة الد ارسننات العُيننا عُنني إتاَتيننا لنني َرصننة الد ارسننة لُماجسننتير َنني رَاييننا العننامرة
ك ن الشننكر والعرَننان والوَنناء ألى ن الوَنناء مشننرَي وأسننتاذب الفاض ن النندكتور  /أسننعد
مْارك أستاذ المَاسْة الذب لم ييخ عُي يوقتو وْعُمو وتوجيياتو ومعامُتو اإلنسنانية
التريمة َقد كان مثاالً لُعالم الجُي المتواضع َاسأل هللا أن يديم عُيو الصنَة والتقندم

ويَفظ لو مالو وولده .

وأخين اًر يتوجننو الْاَننث ْالشننكر والتقنندير إلنني العننامُين َنني إدارة الد ارسننات العُيننا ْالتُيننة
والعامُين َي مكتْنة التُينة والمكتْنة المركزينة َني الجامعنة وأسنرة مكتْنة جامعنة النيُنين

وجامعننة السننودان لُعُننوم والتتنولوجيننا والمكتْننة الوطنيننة وك ن اإلع نزاز ألس نرة مكتْننة
دريننم لتوَيرىننا المننادة العُميننة مننن ال نندوريات والمج ن ت العُميننة َيمننا يخننر موض ننوع
المراجعة اإلستراتيجية َجزآىم هللا عني خير الجزاء
وال يفنوتني أن أشننكر كن مننن منند لنني ينند العننون خن ل َتنرة إعننداد الَْننث واخننر منننيم
أسرة ينك امدرمان الوطني لمساعدتيم لُْاَث َي الجاني الميداني لُدراسة

الباحث

المستخمص

تيدف ىذه الدراسة إلى ييان طييعة المراجعة االستراتيجية من خ ل التعرف عُى
مفيوميا وأىميتيا ودورىا َي تَسين األداء االستراتيجي التعرف عُى إجراءات المراجعة

الخاصة ْاستراتيجيات المنشأة دراسة وتَُي امكانية االستفادة من نظم المعُومات المَاسيية
َي تطييه االتجاىات الَديثة َي المراجعة (المراجعة االستراتيجية) مما ينعكس ايجاْاً عُى
خدمة التوجو االستراتيجي لمنظمات االعمال.

اتْعت الدراسة المنيج االستنْاطي َي تَديد مَاور المشكُة وصياغة الفرضيات

والمنيج التاريخي َي تَُي وعر

النظرب واختْار الفرضيات .

الدراسات الساْقة والمنيج االستقرائي َي تتوين اإلطار

توصُت الدراسة إلى عدة نتائج منيا :

 يقوم ينك أمدرمان الوطني ْالمراجعة اإلستراتيجية يتصميم نظام معُومات مَاسيييساعد عُى اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية.

 يقدم الينك أمدرمان الوطني يتقديم استراتيجيات لعمُيات تقويم ْصورة دورية وَهالمتغيرات التى تَدث َي الييئة الداخُية والخارجية.

 إن نظام المعُومات المصمم َي ينك امدرمان الوطني يمي لُتركيز عُى النتائج الماليةوْالتالي َإنو يوَر قدر غير كاَي من المعُومات المتعُقة ْالخطط االستراتيجية.

ختمت الدراسة ْعدة توصيات منيا:

 ضرورة إخضاع ك االستراتيجيات لعمُيات تقويم لمعرَة مدى تناسييا مع التغيرات التيتَدث َي الييئة الداخُية والخارجية .

 -ضرورة إنفتاح القطاع المصرَي ْصورة أتير لتطييه االتجاىات المَاسيية المعاصرة .

 يتَتم عُى ينك أم درمان الوطني اإلسراع َي تطييه أسُوب المراجعة االستراتيجيةلمساعدتو َي تقويم االداء ْطريقة صَيَة .

Abstract
The study aims to the statement the nature of the strategic auditing
by identifying its concept , importance and its role in improving strategic
performance ,as well to identify on auditing procedures that belong to
establishment's strategies, besides studying and analyzing the possibility
to take advantage of accounting information systems in applying the
modern trends in auditing (The strategic auditing ) , which may reflected
positively on serving the strategic orientation for the business
organizations .
The study followed the deductive approach in determining the axes
of the problem and formulating the hypotheses also, the study followed
the historical approach in analyzing and presenting the literature reviews,
and inductive approach in forming the theoretical framework and testing
hypothesis.
The study reached to several findings, including:
Omdurman National Bank (ONB) is checking the strategic auditing
through designing an accounting information system that may
helps in making a strategic decisions .
The (ONB) offers strategies for evaluating operations regularly,
according to the variables that may occur in the internal and
external environment.
The designed information system in ONB tends to focus on the
financial results, and therefore it provides inadequate package of
information relevant to strategic plans.
The study concluded with several recommendations, as follows:
The need to subordinate all strategies for evaluating operations to
see how it fits with the changes that occur in the internal and
external environment.
The banking sector should be openness widely, to apply the
contemporary accounting trends.
The (ONB) should accelerate in the application of the strategic
auditing method, in order to assist it in evaluating the performance
in a correct manner.
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أوالا  :النتائج :

َي إطار الدراسة النظرية لَُْث وَى ضوء نتائج الدراسة لموضوع نظم المعُومات المَاسيية

ودورىا َي تطييه أسُوب المراجعة االستراتيجية َي القطاع المصرَي وَوائد تيني وتطييه أسُوب
المراجعة االستراتيجية لتَسين أداء القطاع المصرَي عموماً وبنك أم درمان الوطني عُى وجو
الخصور .تم التوص إلى النتائج اآلتية:

 .0تَتاج الينوك التي تقوم ْالمراجعة االستراتيجية لتصميم نظام معُومات مَاسيي يساعد عُى
اتخاذ الق اررات االستراتيجية.

 .2نظم الم عُومات المَاسيية توَر معُومات تساىم َي تسيي مراقْة وتقييم استراتيجية الينوك
وْالتالي التأتد من أن عمُية التنفيذ تتم ْشك سُيم.
 .3وجود نظام معُومات مَاسيي استراتيجي يخدم توجيات منظمات األعمال ويَُ ييتيا لتَديد
مجاالت األداء الرئيسية وعوام النجاح الميمة ضرورة لتَقيه المراجعة االستراتيجية.
النتائج من( )3-0تؤكد صَة الفرضية األولى التي نصيا " تُعب نظم المعُومات المَاسيية دو اًر
مؤث اًر َي تَقيه المراجعة االستراتيجية " .

 .4إخضاع ك االستراتيجيات لعمُيات تقويم لمعرَة مدى تناسييا مع التغيرات التي تَدث َي الييئة
الداخُية والخارجية أَد أىم مقومات نجاح تَقيه المراجعة االستراتيجية.

َ .5جم عمُية إعداد نظم المعُومات المَاسيية ْاستراتيجية المنظمة يساىم َي تَقيه األىداف
االستراتيجية.

 .6التطورَيمجال المَاسْة والمراجعة يساىم َي توَير معُومات ت ءم األغ ار

اإلدارية المتطورة.

النتائج من ( )6-4تؤكد صَة الفرضية الثانية التي نصيا " تتواَر المقومات األساسية لتطييه
المراجعة االستراتيجية َي ييئة المصارف السودانية ".

 .7إن نظام المعُومات المصمم َي ينك امدرمان الوطني يمي لُتركيز عُى النتائج المالية وْالتالي
َإنو اليوَر قدر كاَي من المعُومات المتعُقة ْالخطط اإلستراتيجية.

 .8ال تَُدد َي نظام المعُومات المصمم َي ينك امدرمان الوطني المسئوليات واالختصاصات
وَدود اتخاذ الق اررات لتَديد المسئولية عن أخطاء اتخاذ الق اررات.

 .9المناخ الذب يسود ييئة ينك امدرمان الوطني غير م ئم لتطييه المراجعة اإلستراتيجية خصوصاً
َيما يتعُه ْالتقرير عن المؤشرات السُيية أو غيرىا من الجوانب السُيية َي األداء.

النتائج من ( )9-7تؤكد صَة الفرضية الثالثة التي نصيا "

ييتم ينك أمدرمان الوطني

ْالمراجعة االستراتيجية عند تقويم أداءه ".
 .01تعم المنظمات َي ييئة تناقسية سريعة التغير والتطور مما ادب لزيادة َاجة االدارة لُمزيد من
المعُومات المناسْة عن التيفية التي تدار ييا عمُياتيا واستخدام ىذه المعُومات َي استنْاط
اساليب جديدة لتطوير وتَسين كفاءة عمُيات المنظمة .

ثاني ا :التوصيات :

يناء عُى النتائج الساْقة توصي الْاَثة ْاآلتي:
ً
.1ضرورة التعام مع أسُوب المراجعة اإلستراتيجية عُى أساس أنيا عمُية مستمرة َيث
تواجو ْع

المنشآت صعوْات نظ اًر لنظرتيم الضيقة ْأن القياس المرجعي ىو عمُية

لمرة وأَدة َقط.

 .2يجب أن يَتوى نظام المعُومات المَاسيي المصمم لتطييه المراجعة اإلستراتيجية عُى
نقاط لإلنذار المْكر والذب يعم

عُى تَديد المشك ت المَتمُة والتي تَتاج

الستجاْة كما انو يَدد ما إذا كان ىناك َاجة لتعدي وتطوير االستراتيجية.

 .3عُى ينك أم درمان الوطني اإلسراع َي تطييه أسُوب المراجعة اإلستراتيجية لمساعدتو
َي تقويم وادارة وتَسين أدائو.

 .4ضرورة إخضاع ك االستراتيجيات لعمُيات تقويم لمعرَة مدى تناسييا مع التغيرات التي
تَدث َي الييئة الداخُية والخارجية كأَد أىم مقومات نجاح تَقيه المراجعة

االستراتيجية.

 .5يَب عُى القطاع المصرَي أن يكون مفتوَاً ْصورة أتير لتطييه االتجاىات المَاسيية
المعاصرة وتقويم ما إذا كان من الممكن اختْارىا وتطييقيا .

 .6إجراء المزيد من الدراسات المستقيُية التي تيتم يتطييه االتجاىات المَاسيية المعاصرة

َي القطاع المصرَي عموماً وبنك أمدرمان الوطني مما ينعكس إيجاْاً عُى زيادة

التفاءة والفعالية عُى سيي المثال ىذه الدراسات:

أ .استخدام أسُوب المراجعة اإلستراتيجية َي تقويم أنظمة الرقاْة َي القطاع المصرَي.

ب .دور المراجعة اإلستراتيجية َي زيادة التفاءة التشغيُية لُقطاع المصرَي.

