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 خلص:الم                                    
تناول البحث التخطيط االستراتيجي وأثره علي االداء المالي تنبع مشكلة البحث في أن التخطيط 

، حيث ترقية االداء االستراتيجي هو أحد العناصر االساسية في نجاح المنشأة وذلك من خالل 
أن العمل االداري ببنك أم درمان الوطني يعتبر من االعمال الحساسة والدقيقة نسبة لوضعه 

صعبة وتحتاج الي رشرافي أأعتباره أه  دداره وعلي رأ  هرم الدولة وان طبيعة العمل أه تعتبر اال
، وهدف البحث دلي تحقيق األتي :دستعراض أه  المفاهي  الحديثة للتخطيط  تخطيط استراتيجي

 طورالمالي في ظل أداء متوازن أإعتباره أه  االنشطة االساسية في المنشات االخذة أأسباب الت
المالي  في زيادة المهارات ورفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة  والنمو .معرفة أهمية التخطيط

أم درمان  والءه  لمؤسساته  . دراسة ومعرفة وسائل أنواع وأساليب الخطط التي يضعها بنك
. التعرف علي المشاكل التي تحول دون وضع خطط مالية واضحة الوطني في أداء مهامه 

يستخدم الباحث في  :, انتهج البحث المناهج التالية نياالداء المالي للبنك أم درمان الوطلترقية 
توجد عالقة : توصل البحث الي النتائج التاليةهذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، و 

.توجد بين التخطيط االستراتيجي علي تحليل بيانات التي تمكن من نجاح التميز المؤسسي 
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، .التخطيط المالي مما يعمل تميز االداء إلعداد خاص بين ددارة المصرف ووجود قس عالقة 
:يجب علي بنك أم درمان الوطني اإلهتمام أاعداد تخطيط  التوصياتكما توصل البحث الي 

دستراتيجي سلي  واستخدامه كأداة لتقيي  االداء.العمل علي توفر المعلومات الكافية والبيئة المناسبة 
 نك أم  درمان الوطني  العداد التخطيط االستراتيجي.داخل ب

Abstract: 
The research dealt with strategic planning and its impact on financial 
performance. The research problem stems from the fact that strategic 
planning is one of the essential elements in the success of the facility 
through upgrading performance. As the administrative work of 
Omdurman National Bank is considered one of the sensitive: A review 
of the most important concepts Modern financial planning in light of 
balanced performance as it is the most important basic activities in the 
establishments taking the reasons for development and growth. Knowing 
the importance of financial planning in increasing skills, raising the 
morale of employees and increasing their loyalty to their institutions. 
Study and know the means, types and methods of plans that Omdurman 
National Bank sets in the performa ع=47\ ce of their tasks. To identify the 
problems that prevent the development of clear financial plans to 
improve the financial performance of Omdurman National Bank, the 
research adopted the following methods:The researcher uses in this 
research the descriptive approach and the analytical approach,and the 
research reached the following results:The success of institutional 
excellence. There is a relationship between the bank’s management 
and the existence of a special section for preparing financial planning, 
which works to distinguish performance.The research also reached the 
recommendations: Omdurman National Bank should pay attention to 
preparing a sound strategic planning and use it as a tool for evaluating 
performance.  
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 المحور األول: اإلطار المنهجي
 المقدمة:  

عملية ددارية تهدف دلي تغيير وتحويل نظام العمل في التخطيط االستراتيجي هو 
دن التخطيط االستراتيجي  فاءة والفعالية لالداء المالي.المؤسسات أطريقة تحقق الك

يمدنا بنظرة رحبة أعيدة أموقع منظمة ما وإمكانياتها في داخل بيئة متبلورة حالما يت  
فه  هذا اإلطار العريض أعيد المدى فيصبح أمقدور المنظمة أن تحدد أفعالية أكثر 
أي األفعال األساسية التي ينبغي أن تبادر بها لتنافس أكفاءة وفعالية غيرها من 

البنوك داخل دطار األعمال الخاصة بها .  تتناول هذه الدراسة أثر التخطيط ا
االستراتيجي علي أداء المالي للمصارف السودانية ودوره في مشاركة كل األطراف 
في العملية االستراتيجية وزيادة االنتماء لرسالة اإلدارة كما أن تضامن القوة العاملة 

فز لتحقيق النجاح وتقليل االختالفات الفردية التي يكون الواقع العام للمؤسسة والحا
تعيق سير العمل. ويساعد التخطيط االستراتيجي في المصارف علي تسهيل تحقيق 
األهداف  التي تسعي ددارة المصرف دلي حقيقتها أأقل تكاليف وأفضل الوسائل 

لتخطيط اختيار األسلوب األنسب من بينها . ووضع الطرق والمفاضلة بينها ومن ث  ا
االستراتيجي الجيد يساعد المصرف علي حسن أدائه المالي ولتوظيف موارده وتقليل 

 .تكاليفه 
 مشكلة البحث :

تنبع مشكلة البحث في أن التخطيط االستراتيجي هو أحد العناصر االساسية في 
، وحيث أن العمل االداري التخطيط منشأة وذلك من خالل ترقية االداءنجاح ال

، اح المنشأت من خالل ترقية االداءي هو احد العناصر االساسية في انجاالسترالتيج
حيث أن العمل االداري ببنك أم درمان الوطني يعتبر من االعمال الحساسة والدقيقة 
نسبة لوضعه االرشرافي أأعتباره أه  دداره وعلي رأ  هرم الدولة وان طبيعة العمل أه 

 واداري لما يقوم أه من دور مه  .  تيجيعتبر صعبة وتحتاج الي تخطيط استرات
 أهمية البحث: 



 

4 

 تتمثل أهمية البحث في األتي :
تأتي أهمية البحث من دراسة دور التخطيط االستراتيجي في رفع االداء المؤسسي من 

وضلك من خالل دراسة االداء المتوازن في بنك أم درمان الوطني،منظور االداء 
 االستراتيجي علي العمل في بنك أم درمان الوطني وتأثر في ترقية االداء 

من أهمية التخطيط االستراتيجي في تحديد الرؤية المستقبلية للمصارف وبالتالي  .1
 تحدي أهدافها وزيادة التدفقات التقريبية المستقبلية لها .

االقتصاد وزيادة معدالت نموه ولتحقيق هذا أهمية المصارف السودانية في تحريك  .2
 الهدف ال يمكن ذلك أاالعتماد علي التخطيط االستراتيجي.

أهمية دبراز المعوقات والتحريات التي ت صاحب عملية التخطيط االستراتيجي في  .3
 المصارف السودانية 

 :فروض البحث
 تتمثل فروض البحث في االتي : 

المالي وتحقيق  التميز لالداء المؤسسي ببنك أم هنالك عالقة طردية بين التخطيط   .1
 درمان الوطني .

هنالك عالقة طردية بين توفير االمكانيات المادية واليدوية في ددارة بنك أمدران ورفع  .2
 مستوي االداء .

وجود ددارة مالية فعالة في ظل أداء مؤسسي متوازن يساه  في تطوير االداء  المالي  .3
 . في بنك أم درمان الوطني 

 أهداف البحث: 
 : يهدف هذا البحث إلي تحقيق األتي

دستعراض أه  المفاهي  الحديثة للتخطيط المالي في ظل أداء متوازن أإعتباره أه   .1
 االنشطة االساسية في المنشات االخذة أأسباب التطور والنمو .

في زيادة المهارات ورفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة  معرفة أهمية التخطيط المالي .2
 والءه  لمؤسساته  . 
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دراسة ومعرفة وسائل أنواع وأساليب الخطط التي يضعها بنك أم درمان الوطني في  .3
 أداء مهامه  .

التعرف علي المشاكل التي تحول دون وضع خطط مالية واضحة لترقية االداء  .4
 ي . المالي للبنك أم درمان الوطن

 مناهج البحث: 
 يستخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي 

 أدوات البحث:
 يستخدم هذا البحث االدوات التالية :  
 /المصادر األولية : هي تتمثل في )االستبيان( .1
 –الرسائل الجامعية  –المراجع  –/ المصادر الثانوية : وهي  تشتمل علي الكتب 2

 االنترنت.  – الدوريات
  حدود البحث:

 تتمثل حدود  البحث في : 
 / الحدود المكانية : بنك أم درمان  الوطني  1
 م 2020 – 2011/ الحدود الزمانيه : 2

 الدراسات السابقة :  المحور الثاني:
 :(1م ) 2018/دراسة : إبراهيم ، 1
التخطيط والرقاأة وتقيي  تناولت الدارسة مدى أهمية استخدام الموازنات التقديرية في  

الدراسة في ماهي المعوقات  األداء المالي في الشركات الصناعية. تمثلت مشكلة
التي تعيق استخدام الموازنات التقديرية كأداة للرقاأة وتقيي  األداء في الشركات 
الصناعية. هدفت الدراسة سعى البحث دلى تحقيق األهداف التالية: التعرف على 

ت التقديرية في عمليات التخطيط والرقاأة في الشركات الصناعية ، دور الموازنا
التعرف على معوقات استخدام الموازنات التقديرية كأداة للرقاأة وتقيي  األداء المالي 
                                                           

مدى أهمية استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط  والرقابة  وتقييم األداءالمالي في الشركات ،  إبراهيم مجدي مرسي فؤاد -1

 2018، جامعة السودان للعلوم والتقانة، رسالة ماجستير غير منشور  الصناعي
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في الشركات الصناعية ، بيان مدى أهمية تعاون األقسام اإلدارية داخل الشركات 
تختبر فية إلعداد الموازنات التقديرية. الصناعية في توفير المعلومات الالزمة والكا

الدراسة الفرضيات التالية: تهت  الشركات الصناعية أإعداد الموازنات التقديرية في 
عمليات التخطيط والرقاأة ، توجد معوقات تعيق استخدام الموازنات التقديرية كأداة 

رية داخل الشركات للرقاأة و تقيي  األداء في الشركات الصناعية ، توفر األقسام اإلدا
انتهجت الدراسة الصناعية المعلومات الالزمة والكافية إلعداد الموازنات التقديرية. 

المنهج التاريخي لتتبع الدراسات الساأقة التي لها عالقة أموضوع البحث ، المنهج 
اإلستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات ، المنهج اإلستقرائي الختبار 

الوصفي التحليلي لدراسة الحالة الميدانية. توصلت الدراسة دلى  لمنهجالفرضيات ، ا
في تخطيط العملية  تستخدم معظ  الشركات الصناعية الموازنات التقديرية كأداة 

اإلنتاجية ، معظ  الشركات الصناعية تقوم بتطبيق نظام الموازنات التقديرية واعدادها 
في الرقاأة وتقيي  األداء على العملية ومنتظ  الستخدامها كأداة فعالة  أشكل دور

اإلنتاجية ، في معظ  الشركات الصناعية يفي النظام المالي والمحاسبي أمتطلبات 
دعداد الموازنة التقديرية أوصت الدراسة أضرورة تحديد مراكز المسؤولية وبالتالي تنفيذ 

مية استخدام عملية تقوي  األداء أصورة صحيحة و سليمة.  وتهت  هذا الدراسه، أأه
الموازنات التقديرية في التخطيط والرقاأة وتقيي  األداء المالي في الشركات الصناعية 

مدى أهمية استخدام الموازنات التقديرية تناولت هذه الدراسة هذا ما تهدف له الدراسة.
بينما تناولت  في التخطيط  والرقاأة  وتقيي  األداءالمالي في الشركات الصناعي

 .خطيط االستراتيجي وأثره علي االداء الماليالتدراسة 
 :(1م ) 2018/دراسة : إبراهيم ، 2
تناولت الدارسة مدى أهمية استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرقاأة وتقيي   

الدراسة في ماهي المعوقات  األداء المالي في الشركات الصناعية. تمثلت مشكلة
التي تعيق استخدام الموازنات التقديرية كأداة للرقاأة وتقيي  األداء في الشركات 
                                                           

األداءالمالي في الشركات مدى أهمية استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرق ابة وتقييم ،  إبراهيم مجدي مرسي فؤاد -1

 2018، جامعة السودان للعلوم والتقانة، رسالة ماجستير غير منشور  الصناعي
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الصناعية. هدفت الدراسة سعى البحث دلى تحقيق األهداف التالية: التعرف على 
دور الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقاأة في الشركات الصناعية ، 

وتقيي  األداء المالي في  معوقات استخدام الموازنات التقديرية كأداة للرقاأة التعرف على
الشركات الصناعية ، بيان مدى أهمية تعاون األقسام اإلدارية داخل الشركات الصناعية في 

تختبر الدراسة الفرضيات التالية: توفير المعلومات الالزمة والكافية إلعداد الموازنات التقديرية. 
شركات الصناعية أإعداد الموازنات التقديرية في عمليات التخطيط والرقاأة ، توجد تهت  ال

معوقات تعيق استخدام الموازنات التقديرية كأداة للرقاأة و تقيي  األداء في الشركات الصناعية ، 
توفر األقسام اإلدارية داخل الشركات الصناعية المعلومات الالزمة والكافية إلعداد الموازنات 

انتهجت الدراسة المنهج التاريخي لتتبع الدراسات الساأقة التي لها عالقة أموضوع لتقديرية. ا
البحث ، المنهج اإلستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات ، المنهج اإلستقرائي 

الوصفي التحليلي لدراسة الحالة الميدانية. توصلت الدراسة دلى  الختبار الفرضيات، المنهج
في تخطيط العملية اإلنتاجية ، معظ   معظ  الشركات الصناعية الموازنات التقديرية كأداة تستخدم 

ومنتظ   الشركات الصناعية تقوم بتطبيق نظام الموازنات التقديرية واعدادها أشكل دور
الستخدامها كأداة فعالة في الرقاأة وتقيي  األداء على العملية اإلنتاجية ، في معظ  الشركات 
الصناعية يفي النظام المالي والمحاسبي أمتطلبات دعداد الموازنة التقديرية أوصت الدراسة 
أضرورة تحديد مراكز المسؤولية وبالتالي تنفيذ عملية تقوي  األداء أصورة صحيحة و سليمة. 

لمالي تناولت الدراسه مدى أهمية استخدام الموازنات التقديرية في التخطيط والرق اأة وتقيي  األداءا
في الشركات الصناعي ، بينما تناولت الدراسة الحالية التخطيط االستراتيجي وأثره علي االداء 

 المالي.
 : (1)( Bella Nursyarifa, & &others , 2018)/دراسة 3
مثلت مشكلة الدراسة في فحص تأثير رأ  المال الفكري على األداء المالي والميزة التنافسية ت

والميزة التنافسية على األداء المالي والتأثير غير المبارشر للميزة التنافسية كمتغير وساطة بين 
ة رأ  المال الفكري واألداء المالي أاإلضافة دلى ذلك تسعي هذه الدراسة أيًضا دلى دراس

االختالفات في مستوى رأ  المال الفكري في الشركات المصرفية في دندونيسيا وتايالند والفلبين 
والو  وفيتنام ، هدفت الدراسة دلى دراسة تأثير الوساطة للميزة التنافسية في العالقة بين رأ  

                                                           
1 Bella Nursyarifa Rochmadhona, & &others , “The Competitive Advantage between 
Intellectual Capital and Financial Performance of Banking Sector in ASEAN” , Journal 
Keuangan dan Perbankan, Vol 22 , No (2): p p 321–334, 2018 . 
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اسة كل المال الفكري واألداء المالي للقطاع المصرفي في خمسة من دول أسيا ،  دختبرت الدر 
من الفروض التالية :  رأ  المال الفكري له تأثير ديجابي على األداء المالي والميزة التنافسية ، 
والميزة التنافسية لها تأثير ديجابي على األداء المالي ، توصلت الدراسة الي أن رأ  المال 

تنافسية لها تأثير ديجابي الفكري له تأثير ديجابي على األداء المالي والميزة التنافسية ، والميزة ال
على األداء المالي ، وهناك مستوى مختلف لرأ  المال الفكري في دندونيسيا والو  وفيتنام 
والفلبين وتايالند وتدع  هذه النتائج النظرية القائمة على الموارد والتي تؤكد أن مجموعة فريدة من 

تمتع أأداء مستدام متفوق  ويمكن الموارد التي تملكها وتسيطر عليها يمكن أن تجعل الشركة ت
استخالص هذه الموارد من عنصر رأ  المال الفكري الذي يت  استغالله أطريقة ُتعتبر ميزة 
تنافسية ، أوصت الدراسة بتقيي  أداء رأ  المال الفكري والميزة التنافسية من حيث النوع لتصنيف 

تنافسية مختلفة مقارنة أالمنافسين حتى األصول الرأسمالية الفكرية التي يمكن استخدامها كمزايا 
تتمكن من توليد مجموعة من عدم التجانس في الموارد و / أو عدم استقرار الموارد.تناولت هذه 

التخطيط الدراسة أثر رأ  المال الفكري على األداء المالي والميزة التنافسية بينما تناولت دراسة 
 .االستراتيجي وأثره علي االداء المالي

 ور الثالث: اإلطار النظري:المح
 التخطيط االستراتيجي:أواًل : 

 مفهوم التخطيط االستراتيجي :. 1
قبل أن نتحدث عن مفهوم التخطيط االستراتيجي البد أن نعرف أواًل مفهوم التخطيط وماذا تعني  

أإعداد التي تسبق تنفيذ أي عمل وتنتهي التخطيط علي أنه مرحلة التفكير  ولكن .تيجيةاإلسترا
ة تعني فن الحرب وإدارة وهي كلمة يونانية يرجع أصلها دلي كلمة استراتيجي خطة أما االستراتيجي

 (1)المعارك
التخطيط االستراتيجي أنه عملية يمكن بواسطتها ألعضاء اإلدارة الموجهين لمنظمة األعمال 

ور المستقبلي وضع تصور بتوجهها المستقبلي ث  أسلوب العمل والتشغيل لتحقيق هذا التص
 من التعريفات أعاله يتضح أثر التخطيط االستراتيجي  ووضعه موضع التنفيذ .

المنظمة ، لمنظمة ما ومكانتها في داخل بيئة متبلورة  لموقعأنه يمدنا بنظرة رحبة وبعيدة  -
ر وحالما يت  منه  هذا اإلطار العريض البعيد المدى فيصبح أمقدور المنظمة أن تحدد أفعالية أكث

دلي األفعال األساسية التي ينبغي أن تبادر بها التنافس أكفاءة غيرها من المنظمات داخل قطاع 
األعمال الخاص بها فاألنشطة في حاجة دلي أن تكون مركزة وموجهة دلي تحقيق الهدف النهائي 
                                                           

  84(،ص 2009مدحت محمد، مقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميز ي) القاهرة : المجموعة العربية للنشر والتدريب،  1
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تخطيط والمتمثل في الوفاء أاحتياجات العمالء وتحقيق ميزة تنافسية مستمرة دذ أنه بدون هذا ال
 .اتيجي قد يكون لألفعال مدى أعيد االستر 

 أهمية التخطيط االستراتيجي :  .2
لقد بينت الدراسات العديدة أن المنظمات التي تعتمد عل التخطيط االستراتيجي قد حققت فرصًا 

لي أكبر للنجاح والتي تضمنت المقارنة في األداء من خالل عدة معايير كمعدل للنمو العائد ع
مزايا عديدة من ضمن هذه  نجد أن التخطيط االستراتيجي يحقق االستثمار والمبيعات عمومًا.

 :المزايا
يقوي التنسيق والتعاون بين مختلف أنشطة المنظمة اإلنتاجية والتسويقية والتمويلية والذي  .أ

 من رشأنه العمل علي تحقيق تفكير مشترك واضح واستقالل أفضل للموارد . 
اتيجي يزيل حالة من التعصب حيث أن األحداث غير المتوقعة يمكن أن التخطيط االستر  .ب

 تسبب الكثير من المشاكل للمنظمة .
التخطيط االستراتيجي يحقق أجواء فاعلة إلدارة عملية التغير وذلك من خالل دفع متخذ  .ج

 (.1) القرار أالتفكير أما سيفعل دذا ما حصلت حادثة أو أحداث معينة .
  أهداف التخطيط االستراتيجي: .3

 (2) تتمثل اهداف التخطيط االستراتيجي فى اآلتي
في تحقيق أهدافها وأيضا  تحديد الخصائص الرئيسية لبيئة العمل الداخلية للمنظمة أما يساعدها  -

 .رسالتها
 تدعي  األداء المرتفع ألفراد وجماعات العمل في المنظمة . -
 متطلبات تحسينه .تقوي  األداء المنخفض وتوفير  -
التأكد من المتاأعة المستمرة لعناصر بيئة العمل في المنظمة وتحديد مجاالت وسبل تطويرها  -

 وتحسينها .
توفير متطلبات دع  العالقات االيجابية والتواصل المثمر بين المنظمة واألطراف الخارجية ذوي  -

 العالقة بها .
التخطيط في معناه هو تحديد األعمال  يةالسودانتطور التخطيط االستراتيجي في المصارف 

واألنشطة وتقيي  الموارد واختيار السبل األفضل الستخدام تلك الموارد من أجل تحقيق أهداف 
محددة وبمعني آخر هو تحديد األهداف التي يهدف دليها المشروع ورس  الخطط والبرامج الكفيلة 

                                                           
 70م ( ، ص 2005، 1هضة العربة ، طأحمد ابراهيم غنمي ، االدارة االستراتيجية لتسويق المنتجات ) القاهرة : دار الن 1
 108اعداد المستشار ، المرجع السابق ،ص  2
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يات المتاحة والقيود التي فرضتها البيئة بتحقيق تلك األهداف أعد دراسة المعطيات أو اإلمكان
 الداخلية والخارجية.

نشأ هذا الجهاز ابتداًء كقس  من أقسام وزارة المالية واالقتصاد  نشأة الجهاز الفني المركزي :
م في 1946أاس  قس  اإلنشاء والتعمير . وبدأ يشرف علي مجهودات التنمية التي بدأت عام 

م ت  ترفيع قس  التعمير دلي سكرتارية التخطيط االقتصادية 1961صورة برامج تنموية وفي عام 
م أعيد تنظي  وزارة المالية واالقتصاد فأصبح 1963برئاسة نائب لوكيل المالية االقتصاد وفي عام 

بها قسمين األول  مصلحة المالية والثاني مصلحة التخطيط االقتصادي ويرأ  كل مصلحة 
 .م 1966ية واالقتصاد وفي عام وكيل يعمل مبارشرة مع وزير المال

 
 (1األهداف االستراتيجية علي المستوى القطاعي :)

  قطاع اإلدارة والخدمات:
في مجال الموارد البشرية : دعداد الكوادر البشرية وتأهيلها بها وتمكينها لإلسهام في العمل / 1

 .أكفاءة ومهنية واقتدار
المالئ  عبر رس  السياسات والمسارات الوظيفية في مجال التطوير الوظيفي : تهيئة المناخ /2

 .للعاملين لخدمة أهداف البنك
 عناصر ومعوقات ومراحل التخطيط االستراتيجي. 4
 عناصر التخطيط االستراتيجي:  أ.

يساعد التخطيط االستراتيجي في دنجاز وتحقيق األهداف من خالل مجموعة من القرارات مؤجلة 
 ومن ث  فإن عملية التخطيط االستراتيجي يمكن تقسيمها دلي خمسة عناصر رئيسية : 

 . تطوير وتوضيح رسالة مهمة المؤسسة 
 . ترجمة رسالة ومهمة المؤسسة في رشكل أهداف طويلة األجل 
 ل التخطيط االستراتيجي المختار .العمل من خال 

التخطيط االستراتيجي يحتاج دلي وقت وتكلفة كبيرة  معوقات التخطيط االستراتيجي ما يلي : ب.
مثاًل وضع الرسالة يتطلب مناقشات فلسفية ونظرية جديدة من رجال اإلدارة العليا ومديري أعض 

تيجي دلي كمية كبيرة من المعلومات المديرين ذلك ضياع للوقت . كما يحتاج التخطيط االسترا
واإلحصاءات التي ال تتوفر للمؤسسة مما يستوجب عليها القيام أجمعها وإعدادها وهذا يتطلب 

 وقتًا وإنفاقًا كبيرًا وأيضا توجد هنا أعض األساليب التي تمنع من الممارسة الفعلية 
                                                           

 م 2014ادارة التخيطيط االستراتيجي ، بنك فيصل االسالمي .  1
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 مراحل عملية التخطيط: ج.
المنظمة مثل: العوامل العوامل المحيطة أبدراسة نبدأ  الخطوة األولى:/1

,السياسية,االجتماعية و كذلك ظروف البيئة الداخلية مثل:نوع الخبرات و الكفاءات االقتصادية
 لدى األفراد و نوع اآلالت و المعدات

 .عند تحديد الظروف البيئية نستطيع ان نحدد االهداف أشكل واضحالخطوة الثانية:  /2
عد تحديد الهدف نحدد البدائل التي من خاللها نستطيع تحقيق هذا الهدف أي أالخطوة الثالثة: /3

 .بناء قائمة من االحتماالت لسير األنشطة
/الخطوة الراأعة: أعد وضع عدد من البدائل التي نسعى من خاللها دلى تحقيق الهدف نبدأ 4

ا كان البديل أقرب بتقيي  كل بديل من خالل معرفة و تحديد مدى تحقيق كل بديل للهدف و كلم
دلى تحقيق الهدف النهائي كلما كان مرغوبا أه أكثر,أي أننا هنا نحاول تحديد مدى تحقيق كل 

 .العيوبو عمل قائمة بناءا على المزايا و بديل للهدف 
  :خصائص عملية تقويم االداء المالي .5

قصوى نظرًا ألهمية تعتبر عملية تقوي  األداء المالي عملية صعبة ورشاقة ولكنها ذات أهمية 
النتائج التي تتضمن منها ولكن تكون عملية تقوي  األداء عملية ناجمة وسليمة وعملية فيجب أن 

 تتصف أمجموعة من الخصائص والمواصفات أهمها :
التأكد لنظام أأن مراعاة مبدأ التكلفة والعائد االقتصادي في حماية عملية تقوي  األداء  .أ

 .ز التكلفةي  األداء عائدًا يتجاو تقو 
أن تتصف عملية تقوي  األداء أالمالئمة من خالل المعايير والمؤرشرات المستخدمة فيها  .ب

أي أمعني أن تكون هذه المعايير والمؤرشرات لذات القطاع ومناسبة لذات النشاط حيث 
أنة من غير المالئ  أخذ معايير لقطاع مختلف والقيا  عليها .وفي حالة تغيير 

 مر ينطلب توفير معايير ومؤرشراتمالئمة تتمارشي معها .الظروف المحيطة فاال
  مقاييس االداء المالي: .6

 يمكن تصنيف مقاييس االداء المالي الي نوعين أساسين هما:
وهي المقاييس التي تعتمد علي الربح المحاسبى عند القيا   المقاييس المالية التقليدية :أ. 

 هذه  المقاييس فى المقاييس التالية : والحك  علي االداء المالي للمنشأة وتتمثل
يعتبر مؤرشر معدل العائد علي االستثمار من  مقاييس معدل العائد علي االستثمار :ب. 

المؤرشرات المستخدمة لقيا  االداء في المنشأت الصناعية ، ويقيس هذا المعدل عائد الجنية 
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معدل العائد علي  تالية :المستثمر في المنشأة ويت  حساأه من خالل الصيغة التقليدية ال
 االستثمار)صافي الربح أعد الضريبة / اجمالي االصول المستثمرة(

 ثانيًا: تقويم األداء:
  مفهوم األداء المالي: .1

األداء سلوك يحدث لما يفعله الفرد استجاأة لمهمة معينة "سواء فرضها عليها األخرون أو قام بها 
أبي  ضاء والعمل وأصلها أولى والمصدر منها تأدية .من ذته" كذلك يعني األداء اليصل والق

الدين أبى ضقاه وأدي الصالة أبي قام بها لوقتها علي الرغ  من كثرة تعريفات األداء دال أنه ال 
يوجد اتفاق محدد لتعريف األداء ، هنالك اختالف في وجهات النظر فقد عرف األدء أأنه 

تعتبر دراسة األداء  ثانيا : أهمية األداء المالي:مواردها )الطريقة التي يت  بها استخداا المنشأه ل
المالي أحد األساليب المهمة في تحديد وضع المؤسسة ماليا فهو يكشف عن الكثير من العقبات 
التي تعتبر سببا في أعض المشاكل التي تواجة المؤسسة ويعتبر كذلك جانبا أالغ األهمية من 

تقوي  األداء المالي دلي معاينة أعض المؤرشرات المالي جوانب وظيفة الرقاأة وتسعي عملية 
 ( 1إللغاء الضوء علي المؤسسات المالية )

 أهداف التقويم لألداء المالي: .2
الوقوف علي مستوى انجاز الوحدة االقتصادية ومقارننا أاألهداف المدرجة في خطتها  .أ

 اإلنتاجية.
قتصادية وإجراء تحليل رشامل لها الكشف عن مواصلة الخلل والضعف في نشاط الوحدة اال .ب

وبيان مسبباتها وذلك بهدف وضع الحلول الالزمة لها وتصحيحها وإررشاد المنفذيين دلي 
 (.2وسائل تالفيها مستقبال )

في  تحديد مسئولية كل مركز أو قس  في الوحدة االقتصدية عن مواطن الخلل والضعف .ج
ل قس  من أقسام العملية اإلنتاجية خالل قيا  دنتاجية كالنشاط الذي يتطلع أه ذلك من 

وتحديد دنجازاته سلبا أو ديجاأا األمر الذي من رشأنه خلق منافسة بين األقسام أأتجاه رفع 
 مستوى أداء الوحدة.

 مفهوم تقييم أداء المالى: . 3
عند الفقهاء فعل الواجب في الوقت المعين له وادى الشئ او صله ، واالس  االداء هو ادى األداء

ة اي قضاه كما يعني تقيي  االمانة منه ووجه الكالم ان يقال فالن أحسن أداء ، وادى دينه تادي
                                                           

عقلة محمد المبيضين ، أسامة محمد جرادات ، التدريب اإلداري الموجة باألداء )لقاهرة : المنظمة العربية للتمية اإلدراية ،  1
 . 49م( ص2001

 .4م ( ص1966طلعت عبد الملك ، تقييم األداء االقتصادي )سلسلة دراسات المعهد القومي لإلدارة العليا ،  2
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: الطريقة التى تحصل بها المنظمة على معلومات مرتدة حول فعاليه العاملين كافراد االداء
 وتقوم بوظيفة المراجعة ورقاأه المنظمةوجماعات 

  معايير تقييم االداء المؤسسى:. 4
المؤسسى أاعتباره نتاجا للثقافة التنظيمية او المؤسسية فهو يعنى التزام العاملين أعمله  االداء 

نظرًا الن الثقافة المشنركة هي مصدر القي  االول داخل المؤسسة التى يتحك  في اتجاه موحد 
 لسلوك االفراد .
 الدراسة الميدانيةالمحور الرابع: 

 :إجراءات الدراسة الميدانية  .1
ُيقصد أمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث : مجتمع الدراسة/ أ

أن يعم  عليها النتائج ذات العالقة أالمشكلة المدروسة حيث يتمثل مجتمع الدراسة أالتطبيق 
علي عينه من بنك أم درمان الوطني أما عينة الدراسة فقد ت  اختيارها من أعض األفراد أطريقة 

( دستبانة على المستهدفين 120(سب والمسميات الوظيفية حيث قام الباحث بتوزيع عددتتنا
( وهذه النسبة العالية تؤدي %150( فردًا أي نسبة اإلستبانة الُمستردة بلغت )120واستجاأة )

 .دلى قبول نتائج الدراسة وبالتالي تعميمها على مجتمع الدراسة
من اجل الحصول على المعلومات والبيانات األولية لهذه الدراسة ت  تصميم أداة البحث: /ب

التخطيط االستراتيجي واثره علي االداء المالي ببنك أم درمان )تصمي  االستبانة لدراسة 
أالتطبيق علي عينة من بنك أم درمان الوطني واالستبانة هي من الوسائل المعروفة  (الوطني

يز أإمكانية جمع المعلومات من مفردات متعددة من عينة لجمع المعلومات الميدانية وتتم
الدراسة ويت  تحليلها للوصول للنتائج المحددة، وقد حاول الباحث في صياغة عبارات االستبانة 

 ومراعاة الحيادية الممكنة أاالبتعاد عن المعاني التي يصعب فهمها أو يلتبس معناها. 
  :رضياتتحليل البيانات الثانوية وأختبار الف .2

لالجاأة على تساوالت الدراسة و التحقق من فرضياتها سيت  حساب الوسيط لكل عبارة من 
( كوزن لكل دجاأة 1عبارات االستبيان و التى تبين أراء عينة الدراسة , حيث ت  دعطاء الدرجة )

و  ( كوزن لكل دجاأة " محايد "،3( كوزن لكل دجاأة أوافق, و الدرجة )2" موافق  أشدة" ، )
( لكل دجاأة " غير موافق أشدة" 5( كوزن لكل دجاأة " غير موافق" , و الدرجة )4الدرجة )

.ولمعرفة دتجاه اإلستجاأة فإنه يت  حساب الوسيط . دن كل ما سبق ذكره و حسب متطلبات 
التحليل االحصائى هو تحويل المتغيرات االسمية الى متغيرات كمية , و أعد ذلك سيت  استخدام 

 ر مربع كاى لمعرفة داللة الفروق فى اجاأات أفراد عينة الدراسة على عبارات كل فرضية .اختبا



 

14 

هنالك عالقة طردية بين التخطيط المالي وتحقيق التميز لالداء المؤسسي ببنك  :الفرضية االولى
 .الوطني-أم درمان 

 عبارات الفرضية االولى:يبين التوزيع التكراري إلجاأات أفراد الدراسة علي  (1)الجدول  رق  

 العبارة
ـــــرار ــــ  النسبة التكـــ

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق الأوافق بشدة 
/  يعمل التخطيط االستراتيجي علي تحليل بيانات التي 1

 تمكن من نجاح التميز المؤسسي 
31 
25.8% 

41 
34.1% 

18 
15% 

24 
20% 

6 
5% 

التخطيط  إلعداد خاص قس ددارة المصرف بوجود  /ال تهت 2
 .المالي مما يعمل تميز االداء

37 
30.8% 

65 
54.1% 

10 
8.3% 

8 
6.6% 

0 
0% 

 كأداة  اعتمادها أعد التخطيطة أالموازنة /ال تتقيد المصارف3
 المالي ..وسيلة للتخطيط أو

28 
23.3% 

47 
37.9% 

29 
24.2% 

8 
6.6 

2 
1.7% 

 23 .للرقاأة وسيلة أو أداة  اعتماده التخطيط المالي أعد /التعتبر4
19.2 

42 
35 

24 
20 

8 
6.6 

2 
1.7% 

 24 منتظ  و دوري  أشكل التخطيط المالي  دعداد /اليت 5
20% 

50 
41.6% 

30 
25% 

13 
10.8% 

2 
1.7% 

 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
النتائج اعاله ال تعنى أن جميع المبحوثين متفقون على ذلك، و إلختبار وجود فروق ذات داللة 

 دحصائية بين اعداد )أوافق، أشدة أوافق ، محايد ، ال أوافق ، ال أوافق أشدة( 
 ( يتضح اآلتي: 1من خالل الجدول )

(% 43.1بلغةةت نسةةبته  )أن غالبيةة دفةةراد العينةةة الغيةةر الموافقةةون علةةى العبةةارة األولةةي حيةةث  .1
(% امةةةةا 20(% دمةةةةا دفةةةةراد العينةةةةة موافقةةةةون فبلغةةةةت نسةةةةبته  )25.8الغيةةةةر موافقةةةةون أشةةةةدة )

 (%5(% اما موافقون أشدة فبلغت نسبته )15المحايدون )
(% 54.1أن غالبيةةة دفةةراد العينةةة الغيةةر الموافقةةون علةةى العبةةارة الثانيةةة حيةةث بلغةةت نسةةبته ) .2

(% دمةةا دفةةراد العينةةة المحايةةدون بلغةةت نسةةبته  30.8بته  )الغيةةر الموافقةةون أشةةدة  بلغةةت نسةة
 (%.6.6(%اما موافقون )8.3)

(% 37.9أن غالبيةةة دفةةراد العينةةة الغيةةر الموافقةةون علةةى العبةةارة الثالثةةة حيةةث بلغةةت نسةةبته ) .3
(%  24.2(%أمةةةا المحايةةةدون فبلغةةةت نسةةةبته  )23.3الغيةةةر الموافقةةةون أشةةةدة بلغةةةت نسةةةبته  )

 (%1.7(% الموافقون أشدة)6.6ه )الموافقون فبلغت نسبت
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(% 35أن غالبيةةةة دفةةةراد العينةةةة  الغيةةةر الموافقةةةون علةةةى العبةةةارة الراأعةةةة حيةةةث بلغةةةت نسةةةبته ) .4
(%، دمةةةةةةةا دفةةةةةةةراد العينةةةةةةةة الموافقةةةةةةةون أشةةةةةةةدة فقةةةةةةةد بلغةةةةةةةت 20المحايةةةةةةةدون بلغةةةةةةةت نسةةةةةةةبته  )

 (% .1.7(%  موافقون أشدة )6.6(% اما موافقون فبلغت نسبته  )19.2نسبته )
(% 41.6بية دفةراد العينةة الغيةر الموافقةون علةى العبةارة الخامسةة حيةث بلغةت نسةبته )أن غال .5

(%، دمةةا 20(% الغيةةر الموافقةةون أشةةدة  بلغةةت نسةةبته  )25امةةا المحايةةدون فبلغةةت نسةةبته  )
 (.%1.7(%  فيما يليه  االفراد الموافقون)10.8دفراد العينة موافقون فقد بلغت نسبته )

م مربع كاى لداللة الفروق بين االجاأات على كل عبارة من استخدا (2) الجدول رق 
 في الفرض االول حيث يلخص نتائج االختبار لهذه العبارات: عبارات الدراسة

قيمة مربع  العبارة
 كأي

االحتمالية القيمة
 sig) )لمربع كأي

 االنحراف المعياري 
 Sd.deviatio 

قيمة 
 الوسيط

تفسير 
 الوسيط

/ يعمل التخطيط االستراتيجي علي تحليل بيانات 1
 التي تمكن من نجاح التميز المؤسسي 

 موافق 1 1.171 0.000 56.267

 إلعداد خاص ددارة المصرف بوجود قس  /ال تهت 2
 .التخطيط المالي مما يعمل تميز االداء

 موافق 2 0.77 0.000 79.147

 أعد التخطيطة أالموازنة /ال تتقيد المصارف3
 المالي ..وسيلة للتخطيط أو كأداة  اعتمادها

 موافق 2 4.115 0.000 1.155

 وسيلة أو أداة  اعتماده التخطيط المالي أعد /التعتبر4
 .للرقاأة

 موافق 2 0.92 0.000 88.467

 موافق 2 0.92 0.000 73.533 منتظ  و دوري  أشكل التخطيط المالي  دعداد /اليت 5
 م2021الدراسة الميدانية ، المصدر: دعداد الباحث من 

 (أعاله كاآلتي:2يمكن تفسير نتائج الجدول رقم )
كةاي المحسةوبة لداللةةة الفةروق بةين أعةةداد أفةراد الدراسةة علةةى مةا جةاء أالعبةةارة  سبلغةت قيمةة مةةربع .1

( وهةةةذه القيمةةة االحتماليةةة أقةةةل مةةن قيمةةةة 0.000( و القيمةةة االحتماليةةةة لهةةا )56.267االولةةي  )
( واعتمادًا على ما ورد في الجدول  فةإن ذلةك يشةير دلةي  وجةود فةروق ذات %5) مستوي المعنوية

الموافقةةون   .(1.117داللةةة دحصةةائية بةةين أجاأةةات أفةةراد الدراسةةة ولصةةالح أةةأنحراف معيةةاري بلةةغ) 
 علي العبارة االولى أشدة 

أالعبةةارة  بلغةةت قيمةةة مربةةع كةةاي المحسةةوبة لداللةةة الفةةروق بةةين أعةةداد أفةةراد الدراسةةة علةةى مةةا جةةاء .2
( وهةةةذه القيمةةة االحتماليةةةة أقةةةل مةةةن قيمةةةة 0.000( و القيمةةةة االحتماليةةةة لهةةةا )97.147الثانيةةة  )
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( واعتمادًا على ما ورد في الجدول  فةإن ذلةك يشةير دلةي  وجةود فةروق ذات %5مستوي المعنوية )
علي افقون ( المو 0.77أجاأات أفراد الدراسة ولصالح أأنحراف معياري بلغ)  سداللة دحصائية بين

 العبارة الثانية
بلغةةت قيمةةة مربةةع كةةاي المحسةةوبة لداللةةة الفةةروق بةةين أعةةداد أفةةراد الدراسةةة علةةى مةةا جةةاء أالعبةةارة  .3

( وهةةةذه القيمةةةة االحتماليةةةة أقةةةل مةةةن قيمةةةة 0.000( و القيمةةةة االحتماليةةةة لهةةةا )1.155الثالثةةةة  ) 
يشةير دلةةي وجةود فةةروق ذات ( واعتمةةادًا علةى مةةا ورد فةي الجةةدول فةإن ذلةةك %5مسةتوي المعنويةة )

ولصةةالح الموافقةةون  .(4.115داللةةة دحصةةائية بةةين أجاأةةات أفةةراد الدراسةةة أةةأنحراف معيةةاري بلةةغ) 
 علي العبارة الثالثة

بلغةةت قيمةةة مربةةع كةةاي المحسةةوبة لداللةةة الفةةروق بةةين أعةةداد أفةةراد الدراسةةة علةةى مةةا جةةاء أالعبةةارة  .4
( وهةةذه القيمةةة االحتماليةةة أقةةل مةةن قيمةةة 0.000)( و القيمةةة االحتماليةةة لهةةا 88.467الراأعةةة  ) 

( واعتمةةادًا علةى مةةا ورد فةي الجةةدول فةإن ذلةةك يشةير دلةةي وجةود فةةروق ذات %5مسةتوي المعنويةة )
ولصةالح الموافقةون علةي  .(0.92داللة دحصائية بين أجاأات أفراد الدراسة أأنحراف معياري بلغ) 

 علي العبارة الراأعة
المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء أالعبارة بلغت قيمة مربع كاي  .5

( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة 0.000( و القيمة االحتمالية لها )73.533الخامسة  ) 
( واعتمادًا على ما ورد في الجدول فإن ذلك يشير دلي وجود فروق ذات %5مستوي المعنوية )

ولصالح الموافقون أشدة  .(0.92أات أفراد الدراسة أأنحراف معياري بلغ) داللة دحصائية بين أجا
 علي العبارة الخامسة

ة بنك هنالك عالقة طردية بين توفير االمكانيات المادية واليدوية في إدار  الفرضية الثانية:
 أمدران ورفع مستوي االداء 
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الدراسة علي عبارات الفرضية يبين التوزيع التكراري إلجاأات أفراد  (3) الجدول ق 
 الثانية:

 النسبة التكــــــــــــرار العبارة
أوافق  ال 

 بشدة 
أوافق  أوافق محايد ال أوافق

 بشدة
 والمعلومات المالئمة  في المصارف البيانات تتوافر ال1/
 ورفع مستوي االداء  إلعداد الالزمة و

44 
36.6% 

58 
48.3% 

7 
5.8% 

2 
1.7% 

0 
0% 

 المساعدة المعلومات لدى المصرف نظ  تتوفر/ال 2
 مستوي االداء . إلعداد

40 
33.3% 

57 
47.5% 

20 
16.6% 

2 
1.7% 

1 
0.8% 

االدارية أقس   األقسام بين المعلومات تبادل /ال يت 3
 االمكانيات اليدوية  مستوى  التخطيط  االستراتيجي على

 ورشفافية لالداء  كفاءة من

38 
31.7% 

53 
44.7% 

26 
21.7 

3 
2.5% 

0 
0% 

 دعداد أمتطلبات يفى محاسبي و مالي نظام يوجد./ال4
 األمكانيات اليدوية ورفع االداء 

48 
40% 

41 
34.1% 

31 
25.8% 

0 
0% 

0 
0% 

ددارة المصارف أمكانيات لرفع مستوي االداء  تتيح 5/
 .  األنشطة كامل على أاإلطالع المالي  

45 
37.5% 

55 
45.8% 

20 
16.7% 

0 
0% 

0 
0% 

 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
النتائج اعاله ال تعنى أن جميع المبحوثين متفقون على ذلك، و إلختبار وجود فروق ذات داللة 

 دحصائية بين اعداد )أوافق، أشدة أوافق ، محايد ، ال أوافق ، ال أوافق أشدة( 
 ( يتضح اآلتي: 3من خالل الجدول رقم )

(% 48.3دفراد العينة الغير الموافقةون علةى العبةارة االولةى حيةث بلغةت نسةبته  )أن غالبية  .1
(% امةةا 5.8(% دمةا دفةةراد العينةةة المحايةدون فبلغةةت نسةةبته  )36.6الغيةر الموافقةةون أشةةدة )
 (%1.7موافقون فبلغت نسبته )

(% 47.5أن غالبية دفراد العينة الغيةر الموافقةون علةى العبةارة الثانيةة حيةث بلغةت نسةبته  ) .2
(% امةا 16.6(% دما دفراد العينةة المحايةدون فبلغةت نسةبته  )33.3الغير الموافقون أشدة )

 (%0.8( يليه  االفراد الموافقون أشدة)%1.7الموافقون فبلغت نسبته )
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(% 44.7أن غالبيةة دفةةراد العينةةة الغيةر الموافقةةون علةةى العبةةارة الثالثةة حيةةث بلغةةت نسةةبته ) .3
(% دمةا دفةراد العينةةة المحايةدون بلغةت نسةةبته  31.7لغةةت نسةبته  )الغيةر الموافقةون أشةدة  ب

 (%2.5(%اما موافقون )21.7)
(% 40أن غالبية دفراد العينة الغير الموافقون أشدة على العبارة الراأعة حيث بلغت نسبته ) .4

 (%  25.8(%أما المحايدون فبلغت نسبته  )34.1الموافقون أشدة بلغت نسبته  )
(%  45.8العينة الغير الموافقون على العبارة الخامسة حيةث بلغةت نسةبته )أن غالبية دفراد  .5

 (%16.7(% المحايدون بلغت نسبته  )37.5والغير الموافقون أشدة)
استخدام مربع كاى لداللة الفروق بين االجاأات على كل عبارة من  (4)رقم الجدول  

 لهذه العبارات في الفرض الثاني حيث يلخص نتائج االختبار عبارات الدراسة
قيمة مربع  العبارة 

 كأي
االحتمالية القيمة

 لمربع كأي
(sig) 

االنحراف 
 المعياري 

(Sd.deviatio 

قيمة 
 الوسيط

تفسير 
 الوسيط

والمعلومات  في المصارف البيانات تتوافر ال1/
 ورفع مستوي االداء  إلعداد الالزمة و المالئمة 

 موافق 2 0.61 0.000 1.310

 المساعدة المعلومات لدى المصرف نظ  /ال تتوفر2
 مستوي االداء إلعداد

 موافق 2 0.74 0.000 1.445

االدارية أقس   األقسام بين المعلومات تبادل /ال يت 3
االمكانيات  مستوى  التخطيط  االستراتيجي على

 ورشفافية لالداء  كفاءة من اليدوية 

 موافق 2 0.84 0.000 1.095

 أمتطلبات يفى محاسبي و مالي نظام يوجد./ال4
 األمكانيات اليدوية ورفع االداء  دعداد

 موافق 2 0.87 0.000 1.001

ددارة المصارف أمكانيات لرفع مستوي  تتيح 5/
  األنشطة كامل على أاإلطالع االداء المالي  

 موافق 2 0.83 0.000 1.179

 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
 نتائج الجدول أعاله كاآلتي:يمكن تفسير 

بلغةةت قيمةةة مربةةع كةةاي المحسةةوبة لداللةةة الفةةروق بةةين أعةةداد أفةةراد الدراسةةة علةةى مةةا جةةاء  .1
( وهةذه القيمةة االحتماليةة أقةل 0.000و القيمةة االحتماليةة لهةا )( 4)أالعبارة االولي  جةدول رقة  
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ذلةك يشةير دلةي  وجةود  ( واعتمادًا على مةا ورد فةي الجةدول  فةإن%5من قيمة مستوي المعنوية )
 .(0.61فةروق ذات داللةة دحصةائية بةةين أجاأةات أفةراد الدراسةة ولصةةالح أةأنحراف معيةاري بلةةغ) 

 علي العبارة االولى الموافقون  أشدة 
بلغةةت قيمةةة مربةةع كةةاي المحسةةوبة لداللةةة الفةةروق بةةين أعةةداد أفةةراد الدراسةةة علةةى مةةا جةةاء  .2

( وهةةذه القيمةة االحتماليةةة أقةةل مةةن 0.000اليةة لهةةا )( و القيمةةة االحتم1.445أالعبةارة الثانيةةة  )
( واعتمةةادًا علةةى مةةا ورد فةةي الجةةدول  فةةإن ذلةةك يشةةير دلةةي  وجةةود %5قيمةةة مسةةتوي المعنويةةة )

( 0.74فةةروق ذات داللةةة دحصةةائية بةةين أجاأةةات أفةةراد الدراسةةة ولصةةالح أةةأنحراف معيةةاري بلةةغ) 
 علي العبارة الثانيةالموافقون 

المحسةةوبة لداللةةة الفةةروق بةةين أعةةداد أفةةراد الدراسةةة علةةى مةةا جةةاء  بلغةةت قيمةةة مربةةع كةةاي .3
( وهةذه القيمةة االحتماليةة أقةل مةن 0.000( و القيمةة االحتماليةة لهةا )1.095أالعبارة الثالثة  ) 

( واعتمادًا على ما ورد في الجةدول فةإن ذلةك يشةير دلةي وجةود فةروق %5قيمة مستوي المعنوية )
ولصةةةةالح  .(0.84أةةةةات أفةةةةراد الدراسةةةةة أةةةةأنحراف معيةةةةاري بلةةةةغ) ذات داللةةةةة دحصةةةةائية بةةةةين أجا

 الموافقون علي العبارة الثالثة
بلغةةت قيمةةة مربةةع كةةاي المحسةةوبة لداللةةة الفةةروق بةةين أعةةداد أفةةراد الدراسةةة علةةى مةةا جةةاء  .4

( وهذه القيمة االحتمالية أقل من 0.000( و القيمة االحتمالية لها )82.000أالعبارة الراأعة  ) 
( واعتمادًا على ما ورد في الجةدول فةإن ذلةك يشةير دلةي وجةود فةروق %5توي المعنوية )قيمة مس

ولصةةةةالح  .(0.87ذات داللةةةةة دحصةةةةائية بةةةةين أجاأةةةةات أفةةةةراد الدراسةةةةة أةةةةأنحراف معيةةةةاري بلةةةةغ) 
 الموافقون علي علي العبارة الراأعة

ما جاء  بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على .5
( وهذه القيمة االحتمالية أقل من 0.000( و القيمة االحتمالية لها )1.179أالعبارة الخامسة  ) 

( واعتمادًا على ما ورد في الجدول فإن ذلك يشير دلي وجود فروق %5قيمة مستوي المعنوية )
 ولصالح .(0.83ذات داللة دحصائية بين أجاأات أفراد الدراسة أأنحراف معياري بلغ) 

 الموافقون أشدة علي العبارة الخامسة
وجود إدارة مالية فعالة في ظل أداء مؤسسي متوازن يسـاهم فـي تطـوير االداء  :الفرضية الثالث

 المالي في بنك أم درمان الوطني.
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يبين التوزيع التكراري إلجاأات أفراد الدراسة علي عبارات الفرضية  (5)رقم  الجدول 
 الثالثة

 العبارة
 النسبة التكــــــــــــرار

الأوافق 
 بشدة 

أوافق  أوافق محايد ال أوافق
 بشدة

سياسات  وضع / يت 1
قبل  من واضحة وإجراءات

مؤسسي  نظام لتطبيق اإلدارة
 يسه  في تطوير االداء.

57 
47.5% 

40 
33.3 

19 
15.8% 

4 
3.3% 

0 
0% 

/أستغالل الفرص المتاحة 2
تسه  في دعداد أداء مؤسسي 

 متوازن أالبنك .

38 
31.6% 

58 
48.3% 

15 
12.5% 

9 
7.5% 

0 
0% 

/لتساه  ددارة البنك في ظل 3
وجود أداء مالية يسه  في 

 تطوير التوازن المؤسسي .

46 
38.3% 

45 
%37.5 

24 
20% 

5 
4.2 

0 
0% 

/مواءمة أستراتيجية 4
التخطيط تزيد من توازن 

 االداء المؤسسي 

42 
35% 

58 
48.3% 

14 
11.6% 

5 
4.2 

1 
0.8% 

الية بتطوير /تهت  االدارة الم5
االستراتيجي عملية التخطيط 

 واالداء المؤسسي .

39 
32.5% 

55 
45.8% 

21 
%17.5 

1 
%0.8 

4 
3.3% 

 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
النتائج اعاله ال تعنى أن جميع المبحوثين متفقون على ذلك، و إلختبار وجود فروق ذات داللة 

 دحصائية بين اعداد )أوافق، أشدة أوافق ، محايد ، ال أوافق ، ال أوافق أشدة( 
 ( يتضح اآلتي: 5من خالل الجدول رقم )
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األولةةةةي حيةةةةث بلغةةةةت نسةةةةبته  أن غالبيةةةة دفةةةةراد العينةةةةة الغيةةةةر الموافقةةةةون أشةةةةدة علةةةى العبةةةةارة  .1
(% دمةةةةةا دفةةةةةراد العينةةةةةة المحايةةةةةدون فبلغةةةةةت نسةةةةةبته  33.3(% و الغيةةةةةر الموافقةةةةةون )47.5)
 ( .%3.3(% اما موافقون فبلغت نسبته )15.8)

أن غالبيةةةةةةةة دفةةةةةةةراد العينةةةةةةةة الغيةةةةةةةر الموافقةةةةةةةون أشةةةةةةةدة علةةةةةةةى العبةةةةةةةارة الثانيةةةةةةةة حيةةةةةةةث بلغةةةةةةةت  .2
(% دما دفراد العينة المحايدون بلغةت 31.6(% الغير الموافقون بلغت نسبته  )48.3نسبته )
 (% 7.5(%اما موافقون  )12.5نسبته  )

أن غالبيةةةةةةةة دفةةةةةةةراد العينةةةةةةةة الغيةةةةةةةر الموافقةةةةةةةون أشةةةةةةةدة علةةةةةةةى العبةةةةةةةارة الثالثةةةةةةةة حيةةةةةةةث بلغةةةةةةةت  .3
(%أمةةا المحايةةدون فبلغةةت نسةةبته  37.5(% الغيةةر الموافقةةون بلغةةت نسةةبته  )38.3نسةةبته )

 (% .4.2(%  والغير موافقون فبلغت نسبته )20)
أن غالبيةةةةةةةة دفةةةةةةةراد العينةةةةةةةة الغيةةةةةةةر الموافقةةةةةةةون أشةةةةةةةدة علةةةةةةةى العبةةةةةةةارة الراأعةةةةةةةة حيةةةةةةةث بلغةةةةةةةت  .4

(%، دمةةا دفةةراد 9.3(% المحايةةدون بلغةةت نسةةبته  )38(%  والموافقةةون أشةةدة )48.7نسةةبته )
 (%..2.7(% و الموافقون أشدة)3.3العينة الموافقون فقد بلغت نسبته )

فقةةةةةةون أشةةةةةةدة علةةةةةةى العبةةةةةةارة الخامسةةةةةةة حيةةةةةةث بلغةةةةةةت أن غالبيةةةةةةة دفةةةةةةراد العينةةةةةةة الغيةةةةةةر الموا .5
(%، دما دفراد العينةة 11.6(% المحايدون بلغت نسبته  )35(%  والموافقون )48.3نسبته )

 (%.0.8(% و الموافقون )4.2الموافقون أشدة فقد بلغت نسبته )
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 ت  استخدام مربع كاى لداللة الفروق بين االجاأات على كل عبارة من (6) الجدول  رق 
 في الفرض الثالث حيث يلخص نتائج االختبار لهذه العبارات: عبارات الدراسة

قيمة مربع  العبارة
 كأي

االحتمالية القيمة
 (sig) لمربع كأي

 االنحراف المعياري 
 (Sd.deviatio 

قيمة 
 الوسيط

تفسير 
 الوسيط

 سياسات وإجراءات وضع / يت 1
 نظام لتطبيق قبل اإلدارة من واضحة

 في تطوير االداء.مؤسسي يسه  

 موافق 2 0.81 0.000 1.360

/أستغالل الفرص المتاحة تسه  في 2
 دعداد أداء مؤسسي متوازن أالبنك .

 موافق 2 0.86 0.000 1.305

/لتساه  ددارة البنك في ظل وجود 3
يسه  في تطوير التوازن  أداء مالية
 المؤسسي 

 موافق 2 0.81 0.000 61.253

/مواءمة أستراتيجية التخطيط تزيد من 4
 توازن االداء المؤسسي 

 موافق 2 0.79 0.000 1.433

/تهت  االدارة المالية بتطوير عملية 5
 يط االستراتيجي واالداء المؤسسي التخط

 موافق 2 0.86 0.000 1.258

 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
 أعاله كاآلتي: (6)يمكن تفسير نتائج الجدول رق  

بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفةراد الدراسةة علةى مةا جةاء أالعبةارة  .1
( وهةذه القيمةة االحتماليةة أقةل مةن قيمةة 0.000( و القيمة االحتماليةة لهةا )1.035االولي  )

في الجةدول  فةإن ذلةك يشةير دلةي  وجةود فةروق ( واعتمادًا على ما ورد %5مستوي المعنوية )
 .(0.81ذات داللةةةة دحصةةةائية بةةةين أجاأةةةات أفةةةراد الدراسةةةة ولصةةةالح أةةةأنحراف معيةةةاري بلةةةغ) 

 علي العبارة االولى الموافقون  أشدة 
بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفةراد الدراسةة علةى مةا جةاء أالعبةارة  .2

( وهةذه القيمةة االحتماليةة أقةل مةن قيمةة 0.000القيمةة االحتماليةة لهةا ) ( و1.305الثانيةة  )
( واعتمادًا على ما ورد في الجةدول  فةإن ذلةك يشةير دلةي  وجةود فةروق %5مستوي المعنوية )
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( 0.95ذات داللةةةة دحصةةةائية بةةةين أجاأةةةات أفةةةراد الدراسةةةة ولصةةةالح أةةةأنحراف معيةةةاري بلةةةغ) 
 علي العبارة الثانيةالموافقون 

قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفةراد الدراسةة علةى مةا جةاء أالعبةارة  بلغت .3
( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة 0.000( و القيمة االحتمالية لها )61.253الثالثة  ) 

( واعتمةادًا علةةى مةةا ورد فةي الجةةدول فةإن ذلةةك يشةةير دلةي وجةةود فةةروق %5مسةتوي المعنويةةة )
ولصةةةالح  .(0.81دحصةةةائية بةةةين أجاأةةةات أفةةةراد الدراسةةةة أةةةأنحراف معيةةةاري بلةةةغ) ذات داللةةةة 

 الموافقون علي العبارة الثالثة
بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفةراد الدراسةة علةى مةا جةاء أالعبةارة  .4

أقةل مةن قيمةة ( وهذه القيمة االحتماليةة 0.000( و القيمة االحتمالية لها )1.438الراأعة  ) 
( واعتمةادًا علةةى مةةا ورد فةي الجةةدول فةإن ذلةةك يشةةير دلةي وجةةود فةةروق %5مسةتوي المعنويةةة )

ولصةةةالح  .(0.79ذات داللةةةة دحصةةةائية بةةةين أجاأةةةات أفةةةراد الدراسةةةة أةةةأنحراف معيةةةاري بلةةةغ) 
 الموافقون علي علي العبارة الراأعة

اد الدراسة على ما جاء أالعبارة بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفر  .5
( وهذه القيمة االحتمالية أقل من 0.000( و القيمة االحتمالية لها )1.258الخامسة  ) 

( واعتمادًا على ما ورد في الجدول فإن ذلك يشير دلي وجود %5قيمة مستوي المعنوية )
 .(0.86 فروق ذات داللة دحصائية بين أجاأات أفراد الدراسة أأنحراف معياري بلغ)

 ولصالح الموافقون أشدة علي العبارة الخامسة
 ثالثًا:إختبار الفرضيات 

سوف يتم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط الختبار عبارات المحاور لمعرفة مدي تأثير 
 المتغير المستقل علي المتغيرات التابعة:

 التخطيط االستراتيجي(: x) المتغير التاأع:
 إستخدام االداء المالي(: 1y) المتغير المستقل:

هنالك عالقة طردية بين التخطيط المالي وتحقيق التميز لالداء المؤسسي الفرضية االولى:   
  ببنك أم درمان الوطني.

 نموذج االنحدار الخطي البسيط للفرضية األولي  (7)جدول رقم 
 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

1 0.64 0.41 0.40 
 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
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وهذا يعني وجود ارتباط طردي  0.64أن قيمة معامل االرتباط بلغت (7)يتضح من الجدول 
( التخطيط االستراتيجي( والمتغير التاأع )إستخدام األداء الماليمتوسط بين المتغير المستقل )

من التغيرات التي تحدث في المتغير  %58وهذه يعني  0.41التحديد كما نجد أن قيمة معامل 
( بينما التخطيط االستراتيجي( يكون تأثير المتغير التاأع )إستخدام االأداء الماليالمستقل )

 يعود دلي عوامل أخرى غير متضمنة في النموذج. 59%
 تحليل التباين للفرضية األولي  (8)جدول رقم 

مصدر 
 االختالف

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  (Fقيمة )
 المعنوية

 0.000 50.784 13.325 1 13.325 االنحدار
   0.262 148 19.155 األخطاء
    149 32.480 المجموع

 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
( وهذا يقودنا دلي %5وهي أقل من ) 000.أن مستوي المعنوية ( 8)يتضح من الجدول رق  

التخطيط قبول الفرض البديل ومعنوية نموذج االنحدار، مما يعني يؤثر المتغير التاأع )
 (.إستخدام االأدء المالي( علي المتغير المستقل )االستراتيجي

 معامالت االنحدار للفرضية األولي  (9)جدول رقم 
 مستوي المعنوية (T)قيمة  قيمة المعامالت المعامالت االنحدار

0B 0.329- 0.272 0.000 
1B 1.041 0.146 0.000 

 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
( وهي قيمة المتغير -0.329أن قيمة الحد الثابت للنموذج بلغت)( 9(يتضح من الجدول 

المستقل مساوية للصفر، ونجد ( المقدر عندما تكون قي  المتغير إستخدام األداء الماليالمستقل )
وهذا يعني زيادة المتغير التاأع  1.041( يساوي التخطيط االستراتيجيأن ميل المتغير التاأع )

( أمعدل إستخدام األداء المالي( تؤدي دلي زيادة المتغير المستقل )التخطيط االستراتيجي)
رض البديل أي أن هذه وعلية يقبل الف 0.05، ونالحظ أن مستوي المعنوية أقل من  1.041

 (.التخطيط االستراتيجي( لها دور في )إستخدام االداء الماليالقيمة لها تأثير معنوي ويعني أن )
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هنالك عالقة طردية بين التخطيط الفرضية التي تنص علي أنه " مما سبق نستنتج 
  قد تحققت."  المالي وتحقيق التميز لالداء المؤسسي ببنك أم درمان الوطني

هنالك عالقة طردية بين توفير االمكانيات المادية واليدوية في إدارة بنك  ضية  الثانية :الفر 
  أمدران ورفع مستوي االداء .

 نموذج االنحدار الخطي البسيط للفرضية الثانية  (10)جدول رقم 
 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

1 0.55 0.30 0.29 
 م2022دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، المصدر: 

وهذا يعني وجود ارتباط طردي  0.55أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( 10)يتضح من الجدول 
إعداد ( والمتغير التاأع )توفير االمكانيات المادية واليدويةمتوسط بين المتغير المستقل )

من التغيرات  %30وهذه يعني  0.30التحديد ( كما نجد أن قيمة معامل الموازنات التخطيطية
( ال يكون لها تأثير علي المتغير إعداد الموازنات التخطيطيةالتي تحدث في المتغير التاأع )

 يعود دلي عوامل أخرى غير متضمنة في النموذج. %70( بينما رفع مستوي االداءالمستغل )
 تحليل التباين للفرضية الثانية  (11)جدول رقم 

مصدر 
 االختالف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  (Fقيمة )
 المعنوية

 0.000 79.480 23.940 1 23.940 االنحدار
   0.301 148 55.119 األخطاء
    149 79.059 المجموع

 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
( وهذا يقودنا دلي قبول %5وهي أقل من ) 000.أن مستوي المعنوية ( 11)يتضح من الجدول 

توفير االمكانيات الفرض البديل ومعنوية نموذج االنحدار، مما يعني يؤثر المتغير المستقل )
 (.رفع مستوي االداء( علي المتغير التاأع )المادية واليدوية
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 معامالت االنحدار للفرضية الثانية  (12)جدول رقم 
 مستوي المعنوية (Tقيمة ) قيمة المعامالت المعامالت االنحدار

0B 0.714 0.134 0.000 
1B 0.564 0.036 0.000 

 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
( وهي قيمة المتغير التاأع 0.714أن قيمة الحد الثابت للنموذج بلغت)( 12)يتضح من الجدول 

قي  المتغير المستقل مساوية للصفر، ونجد أن ميل ( المقدر عندما تكون رفع مستوي االداء)
وهذا يعني زيادة المتغير  0.134( يساوي توفير االمكانيات المادية واليدويةالمتغير المستقل )

( رفع مستوي االداء( تؤدي دلي زيادة المتغير التاأع )توفير االمكانيات المادية واليدويةالمستقل )
وعلية يرفض الفرض البديل أي  0.05المعنوية أقل من  ، ونالحظ أن مستوي  0.036أمعدل 

رفع ( لها دور في )توفير االمكانيات المادية واليدويةأن هذه القيمة لها تأثير معنوي ويعني أن )
 (.. مستوي االداء

هنالك عالقة طردية بين توفير   أن الفرضية التي تنص علي " مما سبق نستنتج 
  تتحقق." في إدارة بنك أمدران ورفع مستوي االداء .االمكانيات المادية واليدوية 

وجود إدارة مالية فعالة في ظل أداء مؤسسي متوازن يساهم في تطوير االداء الفرضية الثالثة:
 المالي في بنك أم درمان الوطني.

 نموذج االنحدار الخطي البسيط للفرضية الثالثة  (13)جدول رقم 
 معامل التحديد المعدل التحديدمعامل  معامل االرتباط النموذج

2 0.46 0.23 0.20 
 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 

وهذا يعني وجود ارتباط طردي  0.46أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( 13) ليتضح من الجدو 
المستقل ( والمتغير تطوير االداء المالي في بنك أم درمان الوطنيضعيف بين المتغير التاأع )

وهذا  0.23( كما نجد أن قيمة معامل التحديد إدارة مالية فعالة في ظل أداء مؤسسي متوازن )
تطوير االداء المالي في بنك أم درمان من التغيرات التي تحدث في المتغير التاأع ) %23يعني 

( زن إدارة مالية فعالة في ظل أداء مؤسسي متوا( تكون من تأثير المتغير المستغل )الوطني
 يعود دلي عوامل أخرى غير متضمنة في النموذج)عشوائية(  %77بينما 
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 تحليل التباين للفرضية الثالثة  (14)جدول رقم 
مصدر 

 االختالف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  (Fقيمة )
 المعنوية

 0.000 19.765 8.662 1 8.662 االنحدار
   0.438 73 32.005 األخطاء
     40.667 المجموع

 م2022المصدر: دعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 
( وهذا يقودنا دلي قبول %5وهي أقل من ) 0.000أن مستوي المعنوية ( 14)يتضح من الجدول 

إدارة مالية فعالة في الفرض البديل ومعنوية نموذج االنحدار، مما يعني يؤثر المتغير المستقل )
تطوير االداء المالي في بنك أم درمان ( علي المتغير التاأع )متوازن ظل أداء مؤسسي 

 (.الوطني
 معامالت االنحدار للفرضية الثالثة  (15)جدول رقم 

 مستوي المعنوية (Tقيمة ) قيمة المعامالت المعامالت االنحدار
0B 0.416 0.292 0.158 
1B 0.640 0.144 0.000 

 م2022الميدانية ، المصدر: دعداد الباحث من الدراسة 
( وهي قيمة المتغير التاأع 0.416أن قيمة الحد الثابت للنموذج بلغت)( 15)يتضح من الجدول 

( المقدر عندما تكون قي  المتغير المستقل مساوية للصفر، ونجد أن إعداد الموازنات التخطيطية)
وهذا يعني زيادة المتغير 0.292( يساوي عملية التخطيط والتنفيذ والرقابةميل المتغير المستقل )

إعداد الموازنات ( تؤدي دلي زيادة المتغير التاأع )عملية التخطيط والتنفيذ والرقابة المستقل )
وعلية يقبل الفرض  0.05، ونالحظ أن مستوي المعنوية اكبر من 0.640( أمعدل التخطيطية

( ليس لها دور موازنات التخطيطيةإعداد الالبديل أي أن هذه القيمة لها تأثير معنوي ويعني أن )
 أن الفرضية التي تنص علي أن " مما سبق نستنتج( عملية التخطيط والتنفيذ والرقابةفي )

وجود إدارة مالية فعالة في ظل أداء مؤسسي متوازن يساهم في تطوير االداء المالي في بنك 
 أم درمان الوطني. تحققت.
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 : الخاتمةالمحور الخامس: 
 أواًل :  النتائج 

/ توجد عالقة بين التخطيط االستراتيجي علي تحليل بيانات التي تمكن من نجاح التميز 1
 المؤسسي 

التخطيط المالي مما يعمل تميز  إلعداد خاص /توجد عالقة بين ددارة المصرف ووجود قس 2
 .االداء

 إلعداد وورفع مستوي االداء الالزمة و والمعلومات المالئمة  في المصارف البيانات /توافر4
 االمكانيات اليدوية مستوى  االستراتيجي على التخطيطأاالدارية  أقسام بين المعلومات تبادل /يت 5

 ورشفافية لالداء  كفاءة من
 األمكانيات اليدوية ورفع االداء  دعداد أمتطلبات يفى محاسبي و مالي نظام بين/ توجد عالقة 6
   األنشطة كامل على أاإلطالع ددارة المصارف أمكانيات لرفع مستوي االداء المالي   تتيح /7
مؤسسي يسه  في تطوير  نظام لتطبيق قبل اإلدارة من واضحة سياسات وإجراءات / هنالك8

 االداء.
 / وجود أستغالل الفرص المتاحة تسه  في دعداد أداء مؤسسي متوازن أالبنك .9

 ثانيًا : التوصيات
علي بنك أم درمان الوطني اإلهتمام أاعداد تخطيط دستراتيجي سلي  واستخدامه كأداة لتقيي   يجب -1

 االداء.
العمل علي توفر المعلومات الكافية والبيئة المناسبة داخل بنك أم  درمان الوطني  العداد  -2

 التخطيط االستراتيجي.
 االداء أالبنك. تجنب المعوقات التي تعيق استخدام التخطيط االستراتيجي وتقوي  -3
 األمكانيات اليدوية ورفع االداء  دعداد أمتطلبات محاسبي يفى و مالي االهتمال  بنظام -4
مؤسسي يسه  في تطوير  نظام لتطبيق قبل اإلدارة من واضحة يجب وضع سياسات وإجراءات -5

 االداء.
 العمل علي أستغالل الفرص المتاحة تسه  في دعداد أداء مؤسسي متوازن أالبنك . -6
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