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 امللخص

1 

 بكفددة      االسددتات    التخطدد   عالقدد  دراسدد      إىل الورقدد  تهدد  

 . ال من دد  سددالة  اإل بةملصددةر  املددة  رأس وكفددة   املصدد ي التسددو  

 واملعلوةددة  الب ةنددة  مجدد  و . التحل لدد  الوصددف  املددنه  البحدد  اتبدد 

  املعلوةة جلم  احلص    لع ن ا واستخ ام   , االستب ةنة  ط    عن

 التسدددو   كفددة    ةؤشدد ا    وةعلوةددة   ب ةنددة   اسددتخال   و  ول دد  األ

 املةل د   القدوام   ةدن  ال من د   اإلسالة   املصةر  ي  املة  رأسو املص ي

 وجددود عدد م  ىلإ ال راسدد  وتوصددل   ال راسدد  ق دد  ر للمصددة  املنشددور 

 كفة   و املص ي التسو   كفة   ي  االستات    للتخط   عالق 

 ةدددن الع  ددد  تقددد    مت .  ال من ددد  اإلسدددالة   املصدددةر   ي املدددة  رأس

 اسددتخ ام ال من دد  سددالة  اإل املصددةر  علدد  جيدد  : أهمهددة التوصدد ة 

 ربدد  و . املددة  ورأس التسددو   كفددة   ل فدد  سددتات   اال التخطدد  

 دا أ كفددددة   ةؤشدددد ا  ي السددددتات   ا التخطدددد   ممةرسدددد  عالقدددد 

 , املصدد ي و  التسدد كفددة   ةؤشدد ا  ي املتمثلدد    اإلسددالة   املصددةر 

 املة . رأس كفة    وةؤش ا 
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:  ـقدممدةامل  

ه افهة ي ضو  رؤ تهة،  وبنة  غة تهة وأ هو عمل   ص ةغ  ورس  رسةل  املنظم  التخط   االستات          

املستقبل  ،  وإع ادهة لعمل ة  التحل ل الب ئ  اخلةرج  وال اخل  مبة ميكنهة ةن الوقو  عل  الف   

كذلك نقةط القو  والضعف اليت تتم ز بهة املنظم , و سةع هة ي ذلك عمل   و , والته   ا  احمل ط 

  هو خ  ط  التخط   االستات  أن ( 9002, وضح حنف  ) م(9002االخت ةر االستات    املغ ب ،) 

ه ا  النشةط وةواجه  ةتغريا  ف  وعق    ةنه    لتحق   وتعظ   أطةر فلسط    ومن  عمل ة  ي إ

إىل   ستقبل   لتح    االاجة  طو ل األجل وةن م  ميكن توج   املوارد رج   والتنبؤ بةلعمل ة  املالب ئ  اخلة

حتق   إىل   وبةلت, وج  الضعف والبنة  عل  عنةص  القو  م   واجن   املخةط  والتغل  عل  أالف   املست

و عمل التخط    ,ي التنف ذ الكفة   أن ة كز تنةفس  ةتم ز ةن خال  حتق   الفعةل   وي ذا  الوق  ضم

تق  ةسئول   التخط   م(. و9222االستات    عل  حتق   املنظم  للعةم  االقتصةدي امل ض  ,املغ ب ، )

واإلدار   العل ةو  عل  اإلدار  املنظم  ولكنهة تق  ي املقةم األدار   ي االستات    عل  كل املستو ة  اإل

وميكن حص هة ي مالث جهة   , قسةم وةنسق  التخدط   االستات     األدارا  ورؤسةالتنف ذ   وة را  اإل

املنظم  بصف  دامم  واالستشةر ني  اخلربا  الذ ن  عملون ل ىأو  ن  هلاإلدار  العل ة والصف الثةسةس   ه  أ

العةمل    التغريا أن ( 1002وذك  املغ ب  ) (8991الذ ن ميكن االستعةن  خب ةةته  خةرج املنظم  .الس  ، ) 

أسلوب التخط   االستات    ي كةف  جمةال  األعمة  اليت  عل  ةنظمة  األعمة  تبين ف ض   واحملل  

واملصةر  اإلسالة   ه  صور  ةن صور املنظمة  احل  ث  اليت تسع  داممة للتح    ,  تزاوهلة تلك املنظمة 

و تواف  ةعهة أسلوب العمل االستات     فه  نظ  د نةة ك   ح    تنةس , والتطو   والتغ ري لألفضل 

 عملوا جةه  ن عل  تبين رؤى ةستقبل   تقوم عل  امل ز  أن .وهذا  لزم صنةع الق ار ي املصةر  اإلسالة   

.وهذا  التنةفس   املست اة  لتحق   أفضل أدا  استات    للمصةر  اإلسالة   اليت تتصف حب ام  النشأ 

. كب  ل ةنطق  وصح ح لتنم   املة  وتثمري .  ملنه  تهةلتحق   أه افهة وفقًة حت    وجهتهة  عل هةحيت  

وضوح ال ؤ   املستقبل   واختةذ الق ارا   إىل    ؤدي املصةر  اإلسالة   التخط   االستات     تطب   أن 

تةم  االقتصةد   الن التنةفس . وحتق  ت ع   امل كز و ، التفةعل الب ئ  عل  امل ى البع   ، واالستات    

ضة  ,  وأ ةكةنة  بط  ق  فعةل املوارد واإل التغ ري، و ختص صح اث إالق ر  عل  و واملةل   امل ض  

ي املصةر   العل ةاإلدار   سةع   التخط   االستات     أن م( 9002م( والزةةن )  9002غ ب )امل

ت ح واقع  . و    اإلسالة  بصور  أكث      أه ا  املصحتأهمهة اإلسالة   عل  حتق   ع د ةن املزا ة 

أن وب املسةهم  ي توج   االهتمةم حنو املوضوعة  االستات     ه ا  .والف ص  للمشةرك  ي حت    األ

ب اع   ي تنش   الق را  االبتكةر   واإلو سه  ,  عمة  الفعةل  وغري الفعةل ك ف   التعةةل ة  وح ا  األ



 

22 
 

 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

و سةع  عل  الس ط   عل   لعمل عل  ز ةد  ةع   منو املص   وحتسني رحب ت .األعضة  اإلدار  العل ة. و

والعمل عل   , توفري املعلوةة  الالزة  الختةذ الق ارا  األفضلةوارد املص   وحسن حتق قهة وتوج ههة. و

تقو    املص   ةن حت    ةواطن القو  والضعف ممة  سهل ةن ز ةد  فعةل   االتصةال  داخل املص  ،  ومتكني

اإلسهةم ي حت    االاجةهة  ال م س   للتغريا  الب ئ   وةة  نت  عنهة ةن ف   وامل كز التنةفس . 

ح اث التوازن الفعة  بني ح ك  القوى الب ئ   اخلةرج   اليت ال تستط   إاملسةع   عل  ، ووته   ا 

سةع   عل  وض  التنظ   الكف  املو ,عل هةوعنةص  الب ئ  ال اخل   اليت ميكن الس ط    عل هةالس ط   

ع اد كوادر إعل  ت ر   املوارد و و سةع  ,رسةل  املص   والتوصل أله اف  رؤ   و الذي ميكن ةن حتق  

حكةم ال قةب  عل  إةن  و سةع  التخط   االستات    عل  تطب   ة خل اإلدار  بةلنظ  وميكنج    . 

 العمل ة  وحسن تق    األدا .

 حث : مشددكلة الب -1
استحوذ ةوضوع التخط   االستات    عل  اهتمةم خمتلف املؤسسة  وةنهة املصةر  اإلسالة   اليت      

جيعل ممةرس  التخط   االستات    ض ور  ول س ت فًة  وهذا ,التعق  تعمل ي ب ئة  أعمة  ش     

ه ا  أو وق  ورسةل   للمصةر  اإلسالة   حت  تصبغ عل  نفسهة ش ع   الوجود ةن خال  ص ةغ  رؤ  

املصةر  وتعترب  ,ة  الب ئ  عل  امل ى البع   التفةعل  واضح  هلة ورس  ةوقفهة التنةفس  وإدار  العالقة  

كغريهة ةن  خطةهة فه   كونهة ةةزال  تؤسس قواع هة وتتلمس أاإلسالة   ك ةنة  تنظ م   ح  ث  النش

الب ئ   ةثل ظهور تكتال  اقتصةد   ةةد  ، وحتةلفة   ةن التغريا  النةشئ املؤسسة  تواج  االنعكةسة  

استات    ، وان ةةجة  بني املؤسسة  املةل   العمالق ، وحت    اجةر  اخل ةة  والتق م التكنولوج  املذهل. 

ةةم ةثل هذ  التح  ة ، أ  ي الصنةع  املص ف   حت  تصم  ةواكب  املست  ا عل هةاألة  الذي حيت  

حت  تتمكن أهم       ح  عمل   ممةرس  التخط   االستات    للمصةر  اإلسالة   أكث  أصبإىل   وبةلت

 تطلب  وطب ع  عملهة ونت    حل ام  نشأتهة وةةأهم       ةن احلفةظ عل  ةع ال  أدا  ة تفع  تتنةس  ة  

 , والتم ز ي األدا  واالهتمةم بةإلجنةزبتبين ال ؤ   املستقبل   واعتمةد التخط   االستات     اهتمةمةن 

 كبريًا عل هة عبئًة لق   نشطتهة وتق م خ ةةتهة املتع د  ي ب ئ  ةص ف   صعب  وةتشةبك  ممةأةرس فه  مت

نشئ  املصةر  التقل     ف هة ةنذ زةن بع   وتق م خ ةةتهة بنة  عل  اجةرب أالب ئ  اليت  هذ ي ةثل 

  بةلنسب  هل كل النظةم أر  اإلسالة   ال من   ح  ث  النشوتعترب املصة ,(9002) املغ ب  وخربا  ةتع د  

املصةر  أن م بش9221( لسن  99و نظ  عملهة القةنون رق  )م 9221  عملهة عةم أفق  ب  املص ي ال مين

ةن احلص  السوق    %20ربع  ةصةر  تستحوذ عل  أال من   ةن  اإلسالة  و تكون قطةع املصةر  اإلسالة   

م وبنك التضةةن 9221-1لعمل ي ا ل واالستثمةر وب أسالة  ال مين للتمو البنك اإل وه ي ال من  

وةص   م 9227-2العمل ي  م وبنك سبأ الغسالة   وب أ9221-7ال ول  وب أ العمل ي سالة  اإل
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(  ةوظف 9589م . و عمل ي املصةر  اإلسالة   ال من   )9009-9العمل ي  ال من البح  ن الشةةل وب أ

ةرس سالة   ال من   ي ة  املوارد البش    ي املصةر  اإل( حبس  إفةد482الطةق  االش اي والق ةدي )و

التخط   االستات    وأم   عل  كفة   أهم       ( أن  عل  ال غ  ةن 9002م . ووضح الزةةن  )9094

دراك بةلشكل هنةك ع م إأن ف  وةواجه  التح  ة  اليت تواجههةأدا  املنظم  وحتق   امل ز  التنةفس   هلة 

ع اد املصةر  التخط   االستات    وته ئ  وإأهم       الكةي ةن قبل إدار  املصةر  اإلسالة   ال من   ب

اد اخلط  ع ي ص ةغ  اخلط  االستات     ه  إاإلسالة   ال من   للتخط   االستات    فةالاجة  السةم  

ي ص ةغ  اخلط  االستات      دار  فال تشةرك كل املستو ة  اإل  ًاحم ود  ج االستات     ةن قبل فئ 

املوظفني  ل ىنشط        ةنس الفك  واملمةرس  لألص ةغ  بع    عن الواق  وع م اجإىل   األة  الذي  ؤدي 

وانشغة   ,ةعمم  أو        ةنشور  أو        تب و واضح  وةفهوة  وغري ةكتوب  التخط ط   ال نشط        فةأل

إدار  املصةر  اإلسالة   ال من   بةألعمة  ال وة   ال وت ن   وضعف ةتةبع  تنف ذ اخلط  االستات     

بع م اهم تهة فعمل   ممةرس  التخط   االستات    ي املصةر    ضعف االلتزام بتنف ذهة و ول  شعورًا

ال ة اجعتهة بشكل    اخلط  االستات     واإلسالة   ال من   ال تتصف بةالستم ار   فال  ت  ة اقب  وتقو

ي ب ئتهة ال اخل    ة للمست  ا  واملتغريا  اليت تط أتقةدةهة وع م ةواكبتهإىل   دوري ممة  ؤدي 

  د  وتطو   ةستم  لإلج ا ا  خط  استات     ةتغري  وةت ,  وحتتةج املصةر  اإلسالة   إىلواخلةرج   

زال  املعوقة  وةواجه  التح ي احلق ق  الذي  كمن ي الق را  . وإ واألجهز   لتحسني ةستوى األدا 

 ون  وكفة   خذ زةةم املبةدر  واالبتكةر وال  نةة ك   والق ر  عل  االاجة  مبوأ  التنةفس   هلذ  الصنةع 

 ت  :م(. وبنة  عل  ةة سب  تط ح الورق  التسةؤ  اآل9004واق .املكةوي،) سوس ع  الحت ةجة  األ

ي املصةر  االسالة     املة رأس عالق   بكفة   التسو   املص ي وكفة     للتخط   االستات   هل   

 ؟ال من   

 : حثدماف البددأه -1
كفة   أدا  املصةر  اإلسالة   ب التخط   االستات    عالق  دراس  الغ ض ةن هذا البح 

 التةل  : التفص ل  االه ا  دراس  ذلك ةن خال  و  ال من  

 : دراس  عالق  التخط   االستات     بكفة   التسو   املص ي ي املصةر  اإلسالة   ال من  .4-9

 .املة  ي املصةر  اإلسالة   ال من  رأس   التخط   االستات    بكفة   : دراس  عالق4-9

 : فرضيات البحث :-2
 .املصةر  اإلسالة   ال من  ي ي التسو   املص كفة   االستات    و التخط   : توج  عالق  بني  2-9

 . املصةر  اإلسالة   ال من  املة  ي رأس كفة   االستات    والتخط    : توج  عالق  بني2-9
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 :  ثدالبح  أهمية :-1

دار   احل  ث  نسب ًة وهو التخط   كون   بح  ي أح  املواض   اإلالبح  ةن  هذا أهم  تنب        

سةس   ةن ركةمز االقتصةد ال مين وهو قطةع املصةر  تنةول  لقطةع ةه  ورك ز  أن خال  االستات    و ة

، كمة وكفة   األدا  ي املصةر  ال من   االستات    عترب أو  حمةول  لل ب  بني التخط   اإلسالة   و

 و .وكفة   األدا  ي ال من االستات    عترب ح   االسةس للق ةم ب راسة  ةستقبل   حو  التخط   

 ة جعًة أسةس ًة ي املكتب  ال من   واملكتبة  الع ب  .

 االطار النظري والمراسات السابـقة -1
: التخطيط االسرتاتيجي يف املصارف اإلسالمية: 1-2  

 األح اث األخري  اليت شه هة العةمل أف ز  ع   تطورا  أد  ي جمملهة إىلأن م( ب1001وضح املكةوي )       

ةالحمهة واضح  عل  االقتصةد ال ول  بصف  عةة  وعل  اجلهةز املص ي بصف  خةص  . نتةم  ب أ  تظه  

تواج  مبنةفس  حةد  أن تتأم  املصةر  اإلسالة   وأن ص ف   املعةص   فإن  ةن الطب ع  وي ضو  التطورا  امل

ليت اكتسبتهة متل  عل هة ض ور  بنة  استات   ة  عمل ج     حيت تتمكن ةن احلفةظ عل  املكتسبة  ا

وه  ةهم  مل تع  خال  امل حل  السةبق  ح   التخط   االستات    مبثةب  عل  وفن التعةةل ة  املستقبل 

 ض  لنفس  خط  أن امل حل  املقبل  تتطل  ةن كل ةص   اسالة  أن سهل  ال وم . وأضة  املكةوي 

عل هة و عمل لتنف ذهة ومبة  ؤدي العةمل   سري أو        م   ي السوق احملل   واإلقل م  استات     فةعل  ةؤ

التك ف ة  املتغريا   ةن خال  حسن توظ ف املوارد ونقةط القو  القتنة  ةة ته ئ  الب ئ  ةن ف   وةة  إىل

ه ا  اليت صمم  االستات     كسب ل لبلوغهة، و حتتةج ن ته   ا  . وةن م  ميكن بلوغ األتف ض  ة

  لتحسني خط  استات     ةتغري  وةت  د  وتطو   ةستم  لإلج ا ا  واالجهزإىل   املصةر  اإلسالة   

لق را  التنةفس   هلذ  الصنةع  زال  املعوقة  وةواجه  التح ي احلق ق  الذي  كمن ي ااألدا  وإةستوى      

سواق .   ةجة  األ ون  وكفة   وس ع  الحتخذ زةةم املبةدر  واالبتكةر وال  نةة ك   والق ر  عل  االاجة  مبوأ

الستات   ، والتفةعل وضوح التوج  اإىل   واهتمةم املصةر  اإلسالة   بعمل   التخط   االستات     ؤدي 

البع  ، وحتق   النتةم  امل جو ، وت ع   امل كز التنةفس ، والق ر  عل  إح اث التغ ري،  الب ئ   عل  امل ى

و سةع  اإلدار  العل ة عل   حت    أه ا  املص   اإلسالة   وختص ص املوارد واإلةكةنة  بط  ق  فعةل . 

ه ا  واملسةهم  ي توج   االهتمةم حنو ت ح الف ص  للمشةرك  ي حت    األبصور  أكث  واقع  . و 

ي تنش   املوضوعة  االستات     وبنة  ك ف   التعةةل ة  وح ا  األعمة  الفعةل  وغري الفعةل . و سه  

ب اع    ألعضة  اإلدار  العل ة  والعمل عل  ز ةد  ةع   منو املص   وحتسني رحب ت . كةر   واإلالق را  االبت

كمة سةع  عل  الس ط   عل  ةوارد املص   وحسن ختص صهة وتوج ههة وتوفري املعلوةة  الالزة  الختةذ 
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    ةواطن القو  الق ارا  األفضل . و عمل عل  ز ةد  فعةل   االتصةال  داخل املص   ومتك ن  ةن حت

وض  التنظ   الكف  الذي ميكن ةن حتق   رؤ   و رسةل   ضعف والف   والته   ا  و سةع  عل وال

م( ، ووضح 1002)  . و  هت  ب راس  وحتل ل ردود أفعة  املنةفسني ملواجهتهة. املغ ب  املص   والتوصل أله اف 

ت كز عل هة اخلط  االستات     ي املصةر  أن  اخلطوط ال م س   اليت  نبغ أه     أن ( 1001املكةوي )

صو  وااللتزاةة  وتنوع حمفظ  االستثمةرا  لتحسني جةن  املخةط  بني األ اإلسالة    ه  حتق   التوازن

كرب   املوارد واجلهود لتحق   فةم   أكث  للمص   ورحب   أوحتسني ال حب   وبنة  عالقة  عم ق  حلش

كرب قطةع ةن املتعةةلني املصةر  اإلسالة   وذلك الجتذاب أة  وع  خب ةة  للمسةهمني ، وبذ  جه  لبن

.والتوس  واالنتشةر تطب قًة ل ؤ   استات     تعظ  النص   السوق  وذلك عن ط    تق    جمموع  ةن 

سواق وتطو   تلك  السوق واالست ةب  الحت ةجة  األاخل ةة  اليت ستز   ةن نص   املص   ي

 املة  وذلك عنرأس دوا  ، وز ةد  القةع   ال أمسةل   لكفة   تق    اجل    واملبتك  ةن ص غ وأواالحت ةجة  

ش ة  ةضمون  وحتق  عةم  استثمةرا  املصةر  اإلسالة   ي أتكون أن ط    توس   قةع   املسةهمني ، و

رأس عز ز كفة   هة وتعظ   العةم  وتختف ض املخةط ،  واحل  ةن عل جمزي، وذلك عن ط    التك ز 

املة  واجن  اخلسةم  بتحسني نوع   االستثمةر وختف ف ة كز   املوافقة  التمو ل   واالستثمةر   

خذ بةألسةل   ط  اخلةص  مبحفظ  االستثمةر , واألوالتك ز عل  املش وعة  الكربى وذلك لتحسني املخة

املقوةة  األسةس   ي أه     ةر  االلكتون   . ونتن  والت احل  ث  وتطو   شبكةتهة االلكتون   الستخ ام اال

( "وع  اإلدار  العل ة واإلدار  1002( والزةةن ، )1002التخط   االستات    ةة ذك هة الضمور، )

التخط   االستات   ، ووجود املوارد البش    الكفؤ  أهم       املصةر  اإلسالة   وأهم       التنف ذ   ب

  . ووجود ةنه    واضح  ي عمل   التخط   االستات    وةستوعب  ةن كةف  وذا  املهةر  العةل 

املستو ة  اإلدار   و األنظم  االلكتون   وأنظم  املعلوةة  املنةسب  واللوامح وال ل ل اإلرشةدي للخط  

  واألجهز  االستات    ، والب ئ  احمل ط  بةملنظم  واملش ع  لعمل   التخط  ، وتوفري اإلةكةن ة  املةد 

  اإلدار  ، ووجود اإلراد  واملع ا ، وتوفري قةع   ةعلوةة  وب ةنة ، و املشةرك  الواسع  ةن كل املستو ة

القنةع  الصةدق  والنه  الواضح بض ور  استخ ام التخط   االستات    واالبتعةد عن العشوام   و

   ح  ث  النشأ  كونهة ةة زال  تؤسس واألغ اض ال عةم  ". واملصةر  اإلسالة   تعترب ك ةنة  تنظ م

قواع هة وتتلمس خطةهة وهذا حيت  عل هة دراس  العواةل املؤم   ي عمل   التخط   االستات    ألنهة 

طةر ذك  املغ ب ) األةوا  ي املستقبل, وي هذا اإلتسةع  إىل ح  كبري ي إج ا  التنبؤا  الالزة  عن ةسةر 

يت جي  ة اعةتهة عن  ق ةم املصةر  اإلسالة   بإع اد اخلط  االستات     ( الع    ةن العواةل ال1002

أن العواةل املؤم   ي عمل   التخط   االستات    اإلميأه     وأدا  رسةلتهة ي اجملتم ، و لتحق   أه افهة

مسئولني ي ب سةل  املصةر  اإلسالة  . والقواع  واملبةدئ واألسس احلةكم  للمص  . واالاجة  الذات  لل
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البنك.  وااللتزام بةألواة  الش ع  . والصور  الذهن   للمص   ي اجملتم  واملكةن  ال  ن   و املةل   

وحيتل ق ةس   والسوق  . و الب ئ  املص ف  . والب ئ  االقتصةد   واالجتمةع   والس ةس  . والوع  اجملتمع .

تم ز  ي الوق  احلةض  ملةل  ةن   بصف  خةص  ةكةن  ةاألدا  االستات    ي املنظمة  بصف  عةة  واملصةر

( وحمة  ،) 9005وة ى حتق   املص   أله اف . وأوجز جودي) ي حت    كفة   األدا  املص ي أهم       

 جنةح املص   ةن خال  سع   ى  مل ن   وف  ةق ةسًةةس األدا  االستات    للمصةر  بأق أهم       ( 9099

 الفةعل   والكفة   وةن م  فهو أوس  غ   حتق   أه اف  فةلن ةح ةق ةس ة ك  جيم  بنيملواصل  نشةط  ب

حتسني ةنت ةتهة وخ ةةتهة وعمل    مبواصل  البقة  والنمو و  ؤدي إىلي ةنهمة ي تعز ز أدا  املص   ةن أ

خلةرج   بني املنظم  عن االتصةال  ا تق ميهة للعمال  وُ حسن واق  االتصةال  ال اخل   بني العةةلني فضاًل

وعمالمهة وةعةةل هة و وف  للمص   ةعلوةة  ملختلف املستو ة  االدار   بةملص   ألغ اض التخط   

  لألط ا  هذ  املعلوةةأهم       حقةم  علم   وةوضوع   فضال عن إىل   وال قةب  واختةذ الق ارا  املستن   

ني مج   املستو ة  االدار   . وهذا ب ور    ف  بةملص   نوع ةن املنةفس  بإجيةد   اخلةرج   و  سةع  عل  

ادام  و  وف  ب ةنة  حق ق   ةلموس  ميكن االستنةد عل هة ي اختةذ ق ارا  سل م  حو  ةستوى      لتحسني 

االهتمةم إىل   عمل ة  املص   و  ز   ةن تأمري املص   ح    ت  التع   ةن خالل  عل  احملةور اليت حتتةج 

 ز و التأك  ةن درج  كفة   األدا  املص ي وتوضح عمل   ق ةس األدا  امل كز االستات    والتك

للمص   ضمن اطةر الب ئ  القطةع   اليت  عمل ف هة .وةن م  حت    االل ة  وحةال  التغ ري املطلوب  

 ة  املعتم   لتحسني امل كز االستات    وتعكس درج  املوامم  واالنس ةم بني االه ا  واالستات  

التخط   االستات     حيق   املزا ة أن ( 1002/عو ل  )بوووضح  أ وعالقتهة بةلب ئ  التنةفس   للمص  .

 عمل عل  تطو   اخل ةة  املص ف   واالهتمةم جبود  اخل ةة ، إىل   التنةفس   للمؤسس  املص ف   وبةلت

 الق را  التنةفس   للمصةر  . ذك ىوتطو    وحتق   رغبة  العمال  وه  أح  امل اخل أل م س   لز ةد 

التخط   االستات     سةع  إدار  املص   ي توظ ف وتوج   املوارد أن ( وةعال)ب ون تةر خ( 1020لك دي )ا

ن   ؤدى إىل تنم   املوارد أملةل   وكفة   م( بأ1001.  ووضح  بن عب  اهلل،) املتةح  بكفة   وفةعل   

. فتطب   التخط   االستات     ؤدى إىل كفة   األدا  املص ي ممة  عن  كفة   االستثمةرا  املص ف   

العنص  البش ى، و كفة   اإلدار  وجود  االصو  . وكفة   االنظم  واللوامح وال ض  الوظ ف  للعةةلني، 

صةمغ) املة  . و  ى جودي والرأس دا  املؤسس  للمصةر  . وكفة   األدا  التسو ق   وكفة   وجود  األ

أن ( 1020التخط   االستات     عمل عل  ز ةد  احلص  السوق   للمص   . . و  ى ب ستو )أن م( ب1002

التخط   االستات   ، وتعتم  كفة        ي التسو   املص ي حي د ةب أدور التخط   االستات

التسو ق   نشط          لألالتسو   املص ي عل  دق  التخط   االستات    . و عترب التخط   االستات  

التسو ق   بشكل نشط           العةم للمؤسس  و ه   ختط   األةن التخط   االستات  ال ت زأ جزً 
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التزا   ي الصنةع  أن م( ب2222أسةس  إىل تعز ز الوض  التنةفس  للمص   .  وت ى دراس  فوكة ورا،) 

جل ةسةع   املصةر  للحصو  عل  حص  سوق   ةن أدا  ةهم  التسو   كأأهم       املص ف   ق  أنشأ 

التسو   االستات    هو أفضل است ةب  لتحق   أه افهة أن أفضل . واكتشف  املؤسسة  املص ف   ب

 املص ف   . 

 : كفداءة األداء املدصريف 1-1

 : مفدهوم كدفاءة األداء املدصريف :1-1-2
ة  األعمة  بصور  عةة  واملنشأ  املص ف   بصور  املفةه   اجلوه    ي ةنظم  ع  ةفهوم األدا  ةن

ةستوى      عمةهلة عل  املنظم  وأأنشط        إعطة  صور  كةةل  وشةةل  عن سري ةن خالل  ميكن ن خةص  أل

استغال  ةواردهة  شةط مشول  ةستم  بةملنظمٍ   ه   إىلالب ئ  ال اخل   واخلةرج   فهو ةفهوم واس  ون

خلةرج   وبكفة   وفعةل   لتحق   املةد   ومبة  تال م ة  الظ و  الب ئ   ال اخل   وااملةل   والبش    و

ي ق ةس كفة    سةس ًةأ ن  ميثل حمورًاإ ه افهة االستات    . .فهو ةؤش  النت    النهةم   ألي ةنظم  إذأ

(. 1002ات    .اجلبوري)االستإىل   عمة  وفةعل تهة الس مة األدا  املقةس مبؤش ا  التحل ل املةنظمة  األ

هود املبذو  ةستوى املهةر  واجملأو        وتشري كلم  األدا  إىل التنف ذ الفعل  مل احل العمل، كمة تعين درج  

 ى  ق ر  حتق   املنظم  أله افهة عل  امل األدا   هو ة ىأن ( 1022( . و  ى حمة )1001ي التنف ذ عبةد ،)

خذ بعني االعتبةر تأمريا  الب ئ  غال  وتوظ ف خمتلف ةواردهة ي إطةر األستالبع   ةن خال  ق رتهة ي ا

ةفهوم األدا  املص ي  هو عبةر  عن نشةط كةةل أن (  1001ال اخل   واخلةرج   ألنشطتهة . و ض ف عبةد )

  وةستم   سع  لتحق   أه ا  حم د  وهذا  عكس ق ر  املص   عل  استغال  إةكةن ةت  وق رات  عل  حتق 

األدا  املص ي هو الوسةمل الالزة  وأوج  النشةط املختلف  واجلهود املبذول  أن ( 1002األه ا .  و  ى سالم )

لق ةم املصةر  ب ورهة، وتنف ذ وظةمفهة ي ظل الب ئ  احمل ط  لتق    اخل ةة  املص ف   اليت حتق  

املنظم     االنتةج   عل  ةستوىغال  الطةقةن  است( كفة   األدا  بأ1002 ع   خةلص )األه ا . و

ةن اهل ر، أي  قل ق ر ممكند االقتصةد   املتةح  حنو حتق   أكرب ق ر ممكن ةن العوام  بأوتوج   املوار

فضل ي ظل احمل   ةل   والبش   .  ومبة  ضمن أدا  أةكةن ة  املؤسس  املةد   واملالتحك  النةجح ي إ

(  بكفة   األدا  املص ي  ة ى 1001تنش  ف   .  و قص  قحف )االقتصةدي واالجتمةع  والس ةس  الذي 

ب نمة   ي  , جنةز إدار  املص   أله اف  ي تنم   أصول ، وتعظ   أربةح  ي األجلني الطو ل والقصري إ

هذا أن ةعني   غ  املص   حتق ق  وةستوى      كفة   األدا  املص ي  تعين حت    أن (1002)خةلص، 

تق    أن (  1002إجنةز املهةم والفعةل ة  والوظةمف بصور  كفؤ  ورش    "  ووضح الزب  ي)  ضمن املستوى

األدا  املص ي  ت  ةن خال  تق    جمموع  ةن امل خال  ةثل املوارد الذات   والودام  وخربا  وق را  
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املص ف   وخم جة   والعمل ة نشط        ل التنظ م  وحت    اختصةصةت  واألالعةةلني ي املص   واهل ك

م( كفة   أدا  1021زي )تلك امل خال  ةثل ز ةد  األصو  واخل ةة  املص ف   ، واألربةح. وق  ع   الغ

تةح  أفضل استخ ام املوارد املإىل   ن " أدا  اعمة  املص   بط  ق  صح ح  ممة تؤدي سالة   بأاملص   اإل

اعتمةد ق ةس وتق    كفة   أن (  1002  خةلص)  املمكن ".  وذكفضل النتةماستخ ام ممكن لتحق   أ

سبةبهة وك ف   ةعةجلتهة ورس  ةكةن   حت    االحن افة  وحت    أاألدا  ةن قبل إدار  املص    ت ح هلة إ

الس ةسة  املنةسب  لالرتقة  وحتسني األدا  . عل  العكس ي حةل  ع م ممةرس  تق    كفة   األدا  ةن قبل 

س  وع م االستق ار والتقلبة  واألزةة  . ق  السةم   ي اقتصةد السوق واملتمثل  بةملنةف املص   ي ظل الظ و 

دوا  اليت  ستن  عل هة ي  خةلص تق    كفة   األدا  ةن األفالس هذ  املؤسس . لذلك  عترب ؤدي إىل إ

نشةط  . وذك  لعمل   ص ةغ  واختةذ الق ارا  السل م  والصةمب  اليت تضمن جنةح املص   ي ممةرست  

تقو   كفة   األدا  املص ي  ت  ةن خال  حتل ل القوام  املةل   للمصةر  وةع ف  أن م(  1021عب الستةر)

 جيةب ة  والعمل بهة وتشخ ص السلب ة  وةعةجلتهة .  درج  التطور ي األدا  وحت    اإل

 :  قياس كفاءة أداء املصارف اإلسالمية :1-1-1

اإلسالة   لق ةس كفة   أدا هة عل  جمموع  ةن العواةل و املؤش ا  كمة ب نهة الق ش  تعتم  املصةر        

 ت  :( وشحةت )ب ون تةر خ( . ي اآل1001( وعبةد  )1001م( وعم  )1001)

 اواًل: كفة   األدا  الش ع  : 

الش ع   ي  دا  الش ع   ةن خال  السالة  الش ع   ي جةن  االستخ اةة   والسالة و تحق  كفة   األ

جةن  املوارد. ودور اهل ئ  الش ع   وإدار  ال قةب  الش ع   ي حتق   السالة  الش ع  . وةؤش ا  األدا  

أعضة  اهل ئ  الش ع  . وختصصة   املتعلق  بةلعةةل الش ع  تتمثل بوجود ه ئ  ش ع   وةسم ةتهة . وع د

وجود إدار    ضًة  اجتمةعة  اهل ئ  وانتظةةهة ، وأةواع عضة  اهل ئ  الش ع  ،  وال ور الذي تقوم ب  اهل ئ ، وأ

 رقةب  ش ع  ، و ة اقبني ش ع ني.

 مةن ًة: كفة   األدا  املص ي :

ملةل   ةن األدوا  أل م س   ي تق    كفة   األدا  وام  اصبح  املؤش ا  املةل   املستنت   ةن حتل ل القلق  أ

املص ف   ميكن نشط          ةهم  عن العالق  بني البنود املختلف  لألاملص ي، ح   توف  هذ  املؤش ا  ةعلوةة

ةن خالهلة دراس  هذ  العالقة  والتغري الزةين هلة، وكذلك إج ا  عمل ة  ةقةرن  األدا  املص ي ة  أدا  

سبةب االحن افة  ي حة    املص ي ةوضوع التق    وحتل ل أاملصةر  األخ ى للحك  عل  كفة   األدا

م( 2221سبةب  وآل   عالج  )الكوزي،  واخ ون، الذي  عط  صور  واضح  عن اخللل وأجودهة بةلشكل و

وتوج  كثري ةن املؤش ا  املةل   اليت تق س كفة   أدا  املصةر  اإلسالة   مت اخت ةر جمموع  ةنهة و 

 املة  . رأس فة   استخ اةهة ي هذا البح . ةؤش ا  تق س كفة   التسو   املص ي ، وةؤش ا  تق س ك
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المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

وتتحق  كفة   التسو   املص ي ةن خال  حتسني نوع   اخل ةة   كفة   التسو   املص ي :  -2

للعمال ، وحتسني اخل ةة  املص ف   ي ظل املنةفس  . وتوس   قةع   اخل ةة  املص ف  ، وتنم   الودام  ي 

لوب سواملودعني، وسلوك ة  العةةلني، وأ املصةر ، ورف  الثق  بةملص  ، واحملةفظ  عل  اةوا  املسةهمني

ةؤش ا  كفة   التسو    ق    اخل ة  إىل الزبةمن . وتق سرضة ه ، وس ع  تالتعةةل ة  الزبةمن وحمةول  إ

املص ي  ق ر  املصةر  عل  تق    خ ةة  ةص ف   جبود  عةل   وبأسعةر ةنةسب  ة  الق ر  عل  التطو   

ف   ج     وةبتك    وهنةك ع د ةن املؤش ا  املةل   اليت تستخ م ي ق ةس خ ةة  ةص إجيةد   والتحسني و

ةة اليت مت استخ اةهة ي هذا البح  هذ  املؤش ا  أه     ر  اإلسالة   وكفة   التسو   املص ي ي املصة

 : أت 

 ةع   منو الودام  : -أ

دام  . تنم   املوارد ةن خال  تنم   الو  إىل رضة  اجلمهور وبةلت عكس هذا املؤش  ة ى ةق ر  املص   عل  إ    

اجلمهور  رحب ت ، فز ةد  الودام  تعين رض  سالة  وةص رسةس نشةط املص   اإلوتع د ودام  العمال  وه  أ

 عن املص   بق ر هذ  الز ةد .

 ةع   منو احلسةبة  اجلةر   : -ب

لعمال  احلسةبة  اجلةر    ض ل  تق    خ ةة  ةص ف   حتق  ال  ق س هذا املؤش  ةق ر  املص   ع    

و    هذا املؤش  عل  كفة   استات   ة  التسو   واليت مت ةن خالهلة حت    احت ةجة  وتطلعة  عمال  

 فوق ةة  ق ة  املنةفسون  احلسةبة  اجلةر   ومت تلب تهة عل  شكل خ ةة  ةص ف   مت تق ميهة جبود  ومت ز

اليت تتمت  بهة احلسةبة  اجلةر   كمورد هةم ةن ةوارد املص       هم   هذا املؤش  ةن األأهم       وتأت  

إقبة  اجلمهور عل  هذا النوع ةن ة ى  واليت تعترب ع مي  الكلف  ةقةرن  بةملوارد االخ ى و عكس هذا املؤش  

هذ  ق ر  البنك عل  جذب الودام  اجلةر   غري املكلف  وتأت   ري ةكلف  وتعكس ة ىالودام   وه  حسةبة  غ

الق ر  ةن ح   الثق  اليت  تمت  بهة البنك ل ي فئة  العمال  اليت تستخ م احلسةبة  اجلةر   )قطةع  

ح   احلسةبة  اجلةر    ع  ةؤش ًا عل  نوع   العمال  الذ ن  والصنةع ،  والقطةع اخل ة ( مبعن الت ةر  

  تعةةلون ة  البنك. 

 الودام  :  نسب  الودام  اجلةر   اىل -ج

ا املؤش  ةن كفة   إدار  املص   عل  التسو   جلذب الودام  اجلةر   و نت  هذ  ق س هذا املؤش  ة ى     

جمموع الودام   عين اخنفةض  وارتفةع نسب  الودام  اجلةر   إىلالودام  . إىل   مجالودام  اجلةر   / إ

د ع مي  الودام  اجلةر   تع  ةن املوار نالتكةل ف اليت  تحملهة املص   ةقةبل حصول  عل  املوارد اخلةرج   أل

  م(.1001ىل ز ةد  االربةح اليت حيصل عل هة املسةهمون .الشمةع،) الكلف  االة  الذي  ؤدى إ
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المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 
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 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

ت ع   ة اكزهة    املصةر  إىلاملة  املص ي . وااجةرأس املة  :  عترب ةوضوع ح   رأس كفة    - 

تطور  هةز املص ي ي ةعظ  دو  العةمل إىلطةر سع  اجل  وي إ  احل  ث  ي إدار  املصةراملةل   اح  االاجةهة

سواق العةمل   وة  تطورا  املتالحق  اليت تشه هة األالق را  التنةفس   ي جمة  املعةةال  املةل   وي ظل ال

للع    ةن املخةط  اليت ق  تنشة ةن العواةل  والعةمل   أصبح أي ةص   ع ض  تزا   املنةفس  احملل  

رأس   املصةر  اهتمةةة كبريًا حب   اخلربا  ي جمة ةرج   اليت  عمل ف هة املص   . وأوىل اخل   واخلال

ة  خمةط  . ةوا  ي عمل  ض املصةر  خلسةم  بسب  توظ ف األو  ي حةل  تعاملة  نظ ًا ألن  خ  ال فةع األ

امللك   لألصو  اخلط    ام  وةع   حقوقوقةبل   املص   عل  رد الودأن ةًا لق ةس األاملة  ةؤش رأس و عترب 

املة   كفة   رأس وتق س ةؤش ا  كفة     (. 1002ي ةقةبل  خمةط  االستثمةر . خةلص،) أن ةوهةةش األ

وك ف   االستفةد  ةن إىل   درج  استخ ام املص   للمطلوبة  ق ةسًة حبقوق امللك   ضمن ةز   اهل كل امل

كثري ةن  ( و وج 1001املة  " املال   املص ف   " الشمةع )رأس وة ى ةتةن   ي حتسن ال حب  إىل   ل ف  املا

املؤش ا  اليت مت استخ اةهة ي هذ البح  أه     املة  ي املصةر  اإلسالة   ورأس املؤش ا  لق ةس كفة   

 : اآلت 

 ةع   منو حقوق املسةهمني :  -ا

ني ي املصةر  اإلسالة   و بني ةع   تطور حقوق  بني هذ املؤش  ةع   التطور ي حقوق املسةهم      

  .بسب  العةم  عل هةأو        ملسةهمني سوا  بسب  الز ةد  ي رأس املة  ا

 املة  :ةع   كفة   رأس  -ب

فضاًل عن ةتطلبة   1 فة  مبتطلبة  جلن  بةز  ق ر  املصةر  اإلسالة   عل  اإلة ى   عكس هذا املؤش        

كفة   ة ى  املة  بةن  ادا  رقةب   حتل ل   تؤش  رأس ي بل انهة وميكن تع  ف ةع ةر كفة   البنك امل كزي 

ةط  احملتمل  اليت ق  املة  ي ةواجه  املخرأس تقو   كفة   إىل   املة  وةتةنت  وته   هذ  النسب  رأس 

 صو  املص   . تتع ض هلة أ

  السةبق  ي حت    ةسةر البح  حنو حتق   اهل   ال راسةهم       أل نظ ًا: المراسات السابـقة: 1-1

ةن  ، وحتق   التكةةل ةن اجله  املبذو   مت ع ض جمموع  ةن ال راسة  السةبق  والبحوث ذا  الصل  

 مبوضوع البح   . 

 ( : أم  التخط   االستات    ي جنةح البنوك اإلسالة   ال من  1021: دراس  الغزي)1-1-2

سالة   ال من   ممةرس  التخط   االستات    ي البنوك اإلة ى  التع   عل   إىل ه ف   ال راس      

رس  التخط   االستات    ي جنةح البنوك اإلسالة   ال من   وةع ف  أم  ممة والتع   عل  ةستوى

ي  SPSSجنةح البنوك اإلسالة   ال من   . اعتم   ال راس  عل  املنه  الوصف  التحل ل  واستخ ام  ةستوى

البنوك اإلسالة   ال من   متةرس التخط   االستات    أن نتةم  ال راس  أه    حصةم  وةن التحل ل اإل
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المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

أن جنةح البنوك اإلسالة   ال من   كةستوى  . و %1211ةن وجه  نظ  الع ن  بنسب  إىل   عستوى      مب

االستات    وجنةح البنوك اإلسالة    جيةب   عةل   بني التخط  ق  ارتبةط إهنةك عال %1211عةل ة بنسب  

التخط   االستات    أنشط   التوص ة  اليت خ ج  بهة ال راس  ض ور  ممةرس    أه وةن  %1111بنسب  

تقوم البنوك اإلسالة   بنش  التوع   أن كل أوس  ةن املمةرس  احلةل   . وةن قبل البنوك اإلسالة   بش

نشة  إدار  ستات    وبأم  ذلك ي جنةحهة. وإالتخط   االأنشط  س  ممةرأهم    املستم   بني ةوظف هة ب

 .دار   ختتص بةلتخط   االستات    ي كل بنكإوح   أو 

ي رف  الكفة   اإلنتةج   ةن وجه  نظ   م( : التخط   االستات    ودور 1001" دراس  النةص  )1-1-1

التع   عل  خصةمص التخط    إىل ال راس  ه ف ن   املستف   ن بةإلدار  العةة  لل ور ة  األة

االستات    األةين ي اإلدار  العةة  لل ور ة  األةن  ، والكشف عن ةعة ري جنةح التخط   االستات    

ل ى اإلدار  العةة  لل ور ة  األةن   واملؤم   عل  كفة   إنتةج ته ، وعن أم  ةعوقة  التخط   

 ور ة  األةن  ، والتع   عل  ة ى ةشةرك  الق ةدا  التنف ذ   ي اإلدار  االستات    ي اإلدار  العةة  لل

كأدا  جلم  أن العةة  لل ور ة  األةن   ي وض  اخلط  االستات    . واعتم   ال راس  عل  االستب 

الب ةنة ، وتعكس حمةور البح ، ومت تطب   البح  عل  مج   أف اد جمتم  البح  . وق  توصل  ال راس  

ف مة  تعل  خبصةمص التخط   االستات    املتوف   ي اإلدار  العةة  لل ور ة  أهمهة ع د ةن النتةم   إىل

أكث  اخلصةمص توف ًا، وجود رقةب  وتقو   عل  ةستوى اجلهةز ككل وعل  ةستوى أن األةن  ، تبني 

قل ات     . وأتسري وف  اخلط  االستنشط  األأن القطةعة  ال م س   لنشةط اجلهةز للتأك  ةن 

اخلصةمص توف ًا، تتعل  بوض  خط  طو ل  األة  ي اجلهةز ل راس  املشكال  املستقبل   احملتمل واالستع اد 

حللهة. أةة ف مة  تعل  بعبةرا  حمور ة ى ةشةرك  الق ةدا  التنف ذ   ي اإلدار  العةة  لل ور ة  األةن   ي 

  ال م س  ملسؤول   إع اد التخط   االستات    ةقتص   االختصةأن وض  اخلط  االستات    ، تبني 

أن فق  عل  اإلدارا  العل ة. وف مة  تعل  مبعوقة  التخط   االستات    ي اإلدار  العةة  لل ور ة  تبني 

أكرب املعوقة   تمثل ي امل كز   الش     ي عمل   التخط   واختةذ الق ارا ، وف مة  تعل  مبتطلبة  

ط   االستات    ل ى اإلدار  العةة  لل ور ة  األةن   ل ف  الكفة   اإلنتةج  ،  وأوص  ال راس  جنةح التخ

االهتمةم بشكل أكرب بةلتخط   االستات    ي اإلدار  العةة  لل ور ة  امل ور  ، وتقبل دور ةشةرك  

لل ور ة  امل ور  . وللح  ةن  الق ةدا  التنف ذ   لل ف  ةن كفة   التخط   االستات    ي اإلدار  العةة 

ةعوقة  التخط   االستات    أوص  ال راس ، بةحل  ةن امل كز   الش     ي عمل   التخط   

االستات   ،  ودع  اجلهةز بةلكفة   والق ةدا  املتخصص ، واالهتمةم بوض  املعة ري احمل د  لق ةس األدا  ي 

 اجلهةز. 

 اإلدار  االستات     وأم هة ي رف  أدا  ةنظمة  األعمة .م( : 1001: دراس  ة ة وعل )1-1-1
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المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

سع  ال راس  إىل حتق   ه   إ ضةح ةفهوم اإلدار  االستات     وةكونةتهة وأهم تهة وض ور  تطب قهة        

ي ةنظمة  األعمة  الصنةع   العةة  ،  وتشخ ص املمةرس  الفعل   لإلدار  االستات     ي ةنظمة  األعمة  

ع د حم ود ج ًا ةن ة را  املنظمة  أن الصنةع   العةة  ي السةحل السوري،   وق  أوضح  نتةم  ال راس  

ل  ه  ةعلوةة  عن ةفهوم اإلدار  االستات     وةكونةتهة كمة أوضح  النتةم  وجود قصور كبري وواضح 

وم العلم  والواج  تطب قهة ي ك ف   وض  ال عةم  االستات     ي املنظمة  عن ك ف   وضعهة بةملفه

توص ة  ال راس  السع  لتطب   أسلوب اإلدار  االستات     جبم   ةكونةت  مبفهوم علم  و بشكل أه     

ستفةد  ةن ةزا ة  ي لسوري بةعتبةر  ةطلبًة ةلحًة ولإلجةد ي املنظمة  الصنةع   العةة  ي القط  الع ب  ا

 رف  أدا  املنظم .

م( : التخط   االستات    للموارد البش    أمنةط  وتأمري  عل  كفة   2221ثمةن): دراس  ع1-1-2. 

ه ف  ال راس  إىل رف  كفة   وفةعل   استخ ام املوارد البش    ي قطةع  وفةعل   صنةع  الغز  والنس   

طةع وذلك ةن الكفة   والفةعل   الكل   لش كة  هذا القإىل   الغز  والنس   جبمهور   ةص  الع ب   وبةلت

خال  استخ ام ةنه  شةةل وةتكةةل وهو ةنه  التخط   االستات    للموارد البش    وأ ضًة توج   أنظةر 

رجة  اإلدار  العل ة ي الش كة  إىل ض ور  االهتمةم مبنه  التخط   االستات    بشكل عةم والتخط   

ةشكل  الكفة   أن التوص ة  اتضح ةن ال راس  النتةم  و أه االستات    للموارد البش    بشكل خة . وةن 

تنةوهلة ةن خال  نظ   جزم   قصري  امل ى فه  ةتشعب  وحتتوي عل  أكث  ةن زاو   أن والفةعل   أخط  ةن 

بعضهة ةتعل  بةأله ا  وبعضهة بةلب ئ  ال اخل   مبكونةتهة املختلف  والبعض اآلخ  بةلب ئ  اخلةرج   مبة 

التخط   االستات    وهو املنه  الشمول  الذي أهم         ةتع د ، وةن هنة  كمن ف هة ةن عنةص  ةتبة ن

 قوم عل  رؤ   شةةل  وإمجةل   وختض  أبعةد أي ةوقف للتحل ل الب ئ  ال اخل  واخلةرج  وتبح  عن 

م  التخط   االستات    ال  ت  عل  ةستوى املنظأن االستات   ة  الب  ل . كذلك اتضح ةن ال راس  

فق  وإمنة ا ضًة عل  ةستوى اإلدارا  الوظ ف   املكون  هلة. وهذ  االستات   ة  الوظ ف   تعمل داممًة ي ظل 

هذ  االستات   ة  عل  اإلطالق ه  استات     املوارد أه     أن االستات   ة  اخلةص  بةملنظمة  واتضح 

  الوظ ف   األخ ى. وق  توصل  ال راس  البش    فه  العنص  ال م س  إلجنةح مج   االستات   ة

لتطب ق   ملوضوع البح  إىل جمموع  ةن النتةم  والتوص ة  ومت تقس   هذ  النتةم  والتوص ة  إىل 

األقسةم التةل   قس  ةتعل  بةملفةه   التخط ط   ل ى أعضة  اإلدار  العل ة بش كة  الغز  والنس  . قس  

البش    بةالستات     العةة  ي ش كة  الغز  والنس  . وقس  ةتعل   ةتعل  بةرتبةط استات     املوارد

و قس  ةتعل  بتحل ل الب ئ  اخلةرج   احمل ط  بش كة  الغز  والنس   واملؤم   عل  ةواردهة البش   . 

البش    داخل ش كة  الغز  والنس  . وقس  ةتعل  بةخت ةر الب امل االستات     بتحل ل نظةم املوارد

 تنف ذهةبع  وةتة
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 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

م( : التخط   االستات    لإلنتةج كم خل ل ف  كفة   وفةعل   2222: دراس  مسةح  )1-1-1 

تسع  ال راس  إىل التع   عل  ة ى إتبةع الش كة  مل خل التخط   االستات     القطةع الصنةع 

  ة  املسئولني بقطةع لإلنتةج. اعتم  البةح  ي إع اد ال راس  عل  أسلوب املقةبال  الشخص   املتعمق

ال راس  ودراس  امل اج  وال ور ة  األجنب   والع ب   والتقةر   املتةح  املتعلق  مبوضوع ال راس  والتحل ل 

املتعم  لنتةم  أدا  ش كة  ه ئ  القطةع العةم ملواد وةستلزةة  البنة  ومشل جمتم  البح  مج   ش كة  

النتةم  اليت أسف   عنهة ال راس    أه ش ك . وةن  21ة  وع دهةه ئ  القطةع العةم ملواد وةستلزةة  البن

تع د وتك ار ومتةمل أوج  القصور والضعف ي ختط   وتنف ذ ةش وعة  التوس . واخنفةض كفة   استخ ام 

كةف  عنةص  اإلنتةج. واخنفةض الق را  اإلنتةج   التنةفس   لنظ  اإلنتةج مبعظ  الش كة . واحن ار 

ةج   التنةفس   للقطةع ككل. وفشل استات     التوس  لكةف  املنت ة  ف مة ع ا االمسن . الق را  اإلنت

واخنفةض فعةل   القطةع ككل. وع م ق ر  الع    ةن الش كة  عل  حت    نوع   نتةم  األعمة  القةدر  

ستش  بهة عل  حتق قهة،  وعل  ذلك أمبت  ال راس  صح  ف وض البح  .وتق    جمموع  ةؤش ا  عةة   

تبةع نظةم التخط   االستات    وحت    ةالحم  العةة . وتق    لتع   عل  ة ى حةج  املنظم  إىل اي ا

إطةر عةم ةقتح للعالق  االستات     بني وظ ف  اإلنتةج وكل ةن املنظم  والوظةمف ال م س   األخ ى. 

واقتاح وتطب   أسلوب لق ةس الق را   وتق    إطةر عةم ةقتح لنظةم التخط   االستات    لإلنتةج.

 ضعفهة.أو التنةفس   واجلزم   والكل   لنظ  اإلنتةج للسوق وحت    أوج  قوتهة 

ري أدا  البنوك الت ةر   ي م( : التخط   االستات    كأدا  لتحسني ةعة 1001: دراس  عسك  )1-1

ات    بةلبنوك الت ةر   "حمل ال راس " ته    ال راس  إىل حمةول  ص ةغ  ةنه    للتخط   االستةص  

تسته    التع   عل  أوج  اخللل لعواةل التخط   االستات    ي إدار  العوام  ل ى البنوك الت ةر   

وتفع ل إدار  العوام  كه   رم س  ل  هة. وتق    استات     التنو   ي حمفظ  اإلق اض واخلص  ل ى 

وقطةع خة " خال  فت  ال راس  للكشف عن من  كفة   ةتخذ  البنوك الت ةر   ي ةص  "قطةع عةم

املة  كنموذج مته  ي للحك  عل  ة ى رأس الق ارا . واستخ ام بعض املؤش ا  ال م س   ملع ةر كفة   

كفة   البنوك الت ةر   حمل ال راس  . وق ةس ة ى انعكةس عمل   التخط   االستات    بأبعةدهة 

اعتم   العمةل  ل ى البنوك الت ةر   ي ةص .أن وارد البش    وةعةجل  ةشكل  ةع   دوراملختلف  عل  إدار  امل

البةح  عل  ال راس  النظ    وال راس  امل  ان   واستخ م أسةل   التحل ل اإلحصةم  " الوصف   

راس  وجود النتةم  اليت توصل  إل هة ال أه     وةن . وب نةة  حتل ل املخةط   spssب نةة   والتحل ل  " 

ةن ةص  وتع  اختال  ي كفة   إدار  استات     التنو   مبحفظ  اإلق اض واخلص  ل ى البنوك الت ةر   

كفة   أن أي تقتب ةن الصف . وبش %010021إىل  %01002ةت هور  ج ًا ح   ت اوح  كفة تهة ةة بني 

  استخ م البةح  مالث ةؤش ا  املة  ل ى البنوك الت ةر   ي ةص  فقرأس إدار  استات     كفة   
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 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

ي  1بنوك القطةع العةم ميثل إىل البع  عن ةتطلبة  ةع ةر بةز  أن كنموذج لل راس  التمه     وانته  إىل 

بنوك القطةع اخلة  الت ةر   ميثل إىل الق ب ةن تطب   ذلك املع ةر استنةدًا إىل مالث ةؤش ا  ه : أن حني 

إىل   األصو . ةؤش  حقوق املالك / إمجإىل     . ةؤش  حقوق املالك/ إمجاملة أس ةع   التول   ال اخل  ل

عل  ةسئول  التخط   االستات    بةإلدار   التوص ة  اليت خ ج  بهة ال راس :أه     وةن  الق وض.

العل ة للبنوك الت ةر   ي ةص  س ع  التنب  إىل اكتشة  اخللل الذي  عةن  ةن  ةع   العةم  عل  حقوق 

بتنش   العةم  عل  ي ةكون   )العةم  عل  االستثمةر  وةضةعف ح  امللك  . وبذلك  وص  البةح   لك   امل

االستثمةر بز ةد  ت فقة  اإل  ادا  . وتنش   ةضةعف ح  امللك   بةلعمل عل  ز ةد  األصو  بنسب  أكرب ةن 

(، أي جيعل ةع   منو 1ة  بةز  )املة  حس  ةتطلبرأس ز ةد  حقوق امللك   ة  االلتزام مبعة ري كفة   

ملع   العةم  عل  االستثمةر   األصو   فوق ةع   منو ح  امللك  .. ولتعظ   االستفةد  ةن احمل دا  ال اخل 

بةلنسب  لبنوك القطةع العةم الت ةر   عل هة ض ور  االهتمةم بوض  استات   تني البةح  بأة  ن   وص 

ه  استات     منو األصو  "داخل امل زان  ".  عل   االستثمةرةع   العةم  أسةس تني ي ااجةهة  

واستات     منو االلتزاةة  الع ض  " خةرج امل زان  ". بةلنسب  لبنوك القطةع اخلة  الت ةر   عل هة ض ور  

 ةع   العةم  عل  االستثمةر استات     منو االهتمةم بوض  مالث استات   ة  أسةس   للتحك  ي ااجةهة  

األصو . استات     منو الوح ا  "االنتشةر اجلغ اي للف وع". استات     البحوث والتطو   ملالحق  

 التطورا  الفك    والتكنولوج   ي الصنةع  املص ف   حو  العةمل.

 م( : التخط   االستات    للتسو   كم خل لتعظ   ق م  املنشأ  .1001: دراس  حممود )1-1-1

أبعةد التوج   بةلتخط   االستات    للتسو   املؤم   عل  تعظ    أه ىل التع   عل  ته   ال راس  إ

ق م  املنشأ  ي الش كة  حمل ال راس  والكشف عن طب ع  وجوه    ونوع العالق  بني أبعةد التوج  

االستنبةط   بةلتخط   االستات    للتسو   واملتغريا  التةبع ، اعتم  البةح  عل  املنه  الوصف  واملنه 

واملنه  االجيةب  واملنه  املع ةري. وجمتم  ال راس  ه  الش ك  القةبض  وعل  ةنه  تنةو  األش ة  . 

ش ك  تةبع  هلة. اعتم  البةح  ال راس  النظ    وال راس   12للصنةعة  اهلن س   واليت تش   عل  

( ي 0. 01د ف وق ةعنو   عن  ةستوى ةعنو  ) النتةم  اليت توصل  إل هة ال راس .  وجوأه     امل  ان   .وةن 

التوج  بأبعةد التخط   االستات    للتسو   بني الش كة  املتعث   وال احب . اختلف  أولو   تأمري نوع 

التوج  بأبعةد التخط ط  االستات    للتسو   عل  ةؤش ا  تعظ   ق م  املنشأ  بةختال  نوع املؤش  

  املتعث   والش كة  ال احب . وع م وجود ف وق جوه    عن  ةستوى ةعنو   املستخ م عل  ةستوى الش كة

(بني الش كة  املتعث   وال احب  عل  ة ى إدارته  لتأمري عنةص  الب ئ  اخلةرج  . ووجود ف وق  0101)

بني الش كة  املتعث   وال احب  ي ة ى استخ اةهة ألسةل   وأدوا   0101جوه    عن  ةستوى ةعنو  
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 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

التوص ة  اليت خ ج  بهة  أه املنت . وةن  أو النشةط  أوط   االستات    عل  ةستوى وح   األعمة  التخ

 ال راس  ه  ض ور  تبين إدار  الش كة  حمل ال راس  التوج  بأبعةد التخط   االستات    للتسو   

تنظ م  . دراس  تطب ق   ( : عالق  االاجة  االستات    بةألدا  ال1002: دراس  الغةليب و إدر س)1-1-2

 ي صنةع  املصةر  الت ةر   االردن   .

التع   عل  ةكونة  االاجة  االستات    ي املصةر  ع ن  ال راس  .  إىلته   هذ  ال راس  

بنوك اردن   . وتكون   1والتع   عل  العالق  بني ةكونة  االاجة  االستات    واألدا  التنظ م  . مت اخت ةر 

نتةم  ال راس  هنةك أه     راس  ةن امل    ن ورؤسة  االقسةم ي البنوك الت ةر   االردن   . وةن ع ن  ال 

والعمل ةت  . إىل   عالق  ذا  دالل  إحصةم   بني ةكونة  االاجة  االستات    للبنك وكل ةن األدا  امل

والعمل ةت  وهنةك عالق  ذا  دالل    إىل وهنةك عالق  ذا  دالل  إحصةم   بني رسةل  البنك وكل ةن األدا  امل

والعمل ةت  وعالق  ذا  دالل  إحصةم   بني رؤ   البنك وكل  ةىل إحصةم   بني ق   البنك وكل ةن األدا  امل

.  ض ور  ال ب  بني ةكونة  االاجة  أهمهة والعمل ةت  . ق ة  ال راس  الع    ةن التوص ة  إىل   ةن األدا  امل

  رك أن دن   ق   ال راس  . وةن الض وري والعمل ةت   ي البنوك االرإىل   األدا  امل االستات    وكل ةن

االاجة  االستات    ي ت ع   املوقف التنةفس  للبنك   أهم  ردن   امل   ون ورؤسة  األقسةم ي البنوك األ

 والعمل ةت  ي الوق  احلةض  واملستقبل .إىل   ةن خال  األدا  امل

 تشمل ةنه    البح  االت : البحث:: منهجية 1

 قوم البح  عل  املنه  الوصف  التحل ل  . الذي  قوم بوصف ودراس  الظواه  اليت  هت  نوع البحث :  :1-2        

بهة البح   كمة ه  ي الواق  و عمل عل  ش ح طب ع  العالقة  بني املتغريا  املوجود ، و ؤسس عالق  السب  

 إىلم( كمة  هت  مبع ف  االاجةهة  الكةةن  ي الب ةنة  به   الوصو  ةن خالهلة 1001والنت    )الع  ق ، 

.  خ  . وةع ف  النزع  امل كز  ةع ف  ارتبةط ةتغري ةعني مبتغري آتعم مة  متكن التنبؤ بةملستقبل و

  م(1001دمي ، واالحن افة  ي الب ةنة   )األ

دار  التنف ذ    ي ة واإلدار  العل اإل ةستوى األف اد عل تتمثل ي ع ن  حص    تض  : ع ن  البح  : 1-1

( وتتمثل بةإلدار  العل ة )رم س جملس اإلدار  /نةم  رم س جملس 112املصةر  اإلسالة   ال م ن  وع ده  )

إدار  /عضو جملس إدار / عضو جملس إدار  ةنت ب /ة    عةم / ونةم  ة    عةم( واإلدار  القطةع   )ةسةع  

ةسةع  ة    -ةم / ة    قطةع / ةسةع  ة    قطةع( واإلدار  الوظ ف   )ة    إدار  /ف عة    ع

 (  وضح توز   ع ن   البح 2-1ة    ةكت ( ورؤسة  وةش ي االقسةم واجل و  )-إدار /ف ع
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توزيع عينة  البحث حسب املصارف (2-1جمول )  

 النسب  الع د اس  املص   م

 %92 89 تمو ل واالستثمةرالبنك االسالة  ال مين لل 1

 %20 920 بنك التضةةن االسالة  ال ول  2

 %92 909 بنك سبأ االسالة  3

 %97 19 ةص   ال من البح  ن الشةةل 4

 %111 354 االمجةل  

 م(1021فةد  إدار  املوارد البش    بةملصةر  )ةةرس : املص ر : إع اد البةح  حبس  إ

 مت مج  املعلوةة   والب ةنة   ةن خال  املصةدر التةل  :يانات: مصادر مجع املعلومات والب: 1-1

مت احلصو  عل  املعلوةة  والب ةنة  واستخالصهة ةن املصةدر الثةنو   املتمثل  ي : املصادر الثانوية: 1-1-2

  وال ور ة  التقةر   والقوام  املةل   ي  املصةر  اإلسالة   ال من   ، واالطالع عل  ةة نش  ي الكت  العلم 

 . املتخصص  وال راسة  السةبق  وةواق  االنتن 

 مت احلصول على املعلومات والبيانات من خالل مجعها من جمتمع البحث وعينته. :املصادر االولية: 1-1-1

سلوب االستبةن  ةن املصةدر األول   وأسلوب مت مج  ب ةنة  البح  عن ط    أالبح  :أدوات  : 1-2

  قوام  املةل   وبق   املصةدر الثةنو  .االستخال  ةن ال

 –ةن قسمني. القس  األو  الب ةنة  الشخص   وه  )املؤهل العلم  أن  تكون االستب :أن االستبي : 1-2-2.

البنك( . القس  الثةن   –العم   –الوظ ف  أن ةك –سنوا  اخلرب  ي البنك  –املستوى الوظ ف   –اجلنس 

اس  واملتعل   مبمةرس  التخط   االستات    وف  ةنه    علم   ومت توز عهة فق ا  املتغري املستقل لل ر

عل  ة حل  الته ئ  واالع اد للتخط   االستات    . وة حل  ص ةغ  اخلط  االستات     . وة حل  تنف ذ 

ع  اخلط  اخلط  االستات     . وة حل  ةتةبع  تنف ذ اخلط  االستات     . م  ة حل  رقةب  وتقو   وة اج

 االستات     

عل  ة احل أن (  وضح توز   فق ا  االستب 1-1( فق    واجل و  )212)أن ح   بلغ  ع د فق ا  االستب  

 التخط   االستات    .
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(1-1اجلمول )  

 على مراحل التخطيط االسرتاتيجي وفق منهجية علميةأن توزيع فـقرات االستبي
 المرحلة

 النشاط
 عدد الفقرات

 الفرعي يسيالرئ

 فقرة 15  التهيئة واالعداد للتخطيط االستراتيجي

ية
ج
تي
را

ست
ال
 ا
طة

خ
 ال

غة
يا
ص

ه  
جا

الت
 ا

يد
حد

ت

ي
ج
تي
را

ست
ال
ا

 

 فقرة 15 الرؤية

 فقرة 11 الرسالة

 فقرات 6 القيم التنظيمية

 فقرة 11 األهداف االستراتيجية
ل 

لي
ح
لت
ا

ي 
ج
تي
را

ست
ال
ا

ئة
بي
لل

 
يئة التحليل االستراتيجي للب

 الداخلية
 فقرات 8

التحليل االستراتيجي للبيئة 
 الخارجية

 فقرات 5

 فقرات 8 الموقف االستراتيجي للبنك

مستوى      الخطة االستراتيجية العامة والقطاعية والوظيفية وعلى 
 االقسام

 فقرات 1

 فقرة 13  تنفيذ الخطة االستراتيجية

 راتفق 1  متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية

 فقرة 11  رقابة وتقويم ومراجعة الخطة االستراتيجية

 فقرة 131 االجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 م(1021املص ر: إع اد البةح  )

م بع  أخذ املوافق  بةلتوز   ةن اإلدارا  املعن   1021خال  شه ي )ةةرس واب  ل( أن مت توز   االستب  

عل  املصةر  اإلسالة   ال من   أن (  وضح توز   االستب 1-1بةملصةر  اإلسالة   ال من   . واجل و  )

 وامل اج  ةن االستب ةن
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 (1-1جمول )
 على املصارف اإلسالمية اليمنية واملرجتع من االستبيانأن يوضح توزيع االستبي

 جمتم  البح  اس  املص   م

 امل اج  املوزع

 النسب  ع د ب النس ع د

1 
البنك االسالة  ال مين للتمو ل 

 واالستثمةر
51 41 12% 42 81% 

 %14 122 %13 131 141 بنك التضةةن االسالة  ال ول  2

 %81 83 %13 15 112 بنك سبأ االسالة  3

 %11 52 %14 51 61 ةص   ال من البح  ن الشةةل 4

 %11 211 %13 321 354 االمجةل  

 م(1021البةح  حبس  ال راس  امل  ان   )املص ر: إع اد 

عل  املصةر  االسالة   ال من   وامل اج  ةن أن ( اخلة  بتوز   االستب 1-1 الحظ ةن اجل و  )

ةن جمتم  البح  ح    %21( بنسب  112(  و االستب ةنة  املوزع  )112جمتم  البح  )أن  ,أن االستب 

ةن  %22ب  ( بنس122   .و االستب ةنة  امل اجع  ه  )وج   صعوب  للوصو  لبعض اعضة  جملس اإلدار

( استبةن  غري صةحل  وبذلك  كون الع د 1دخة  الب ةنة  مت استبعةد ع د)االستب ةنة  املوزع  وأمنة  إ

  ةن جمتم  ال راس  . %22( بنسب  121الصح ح والسل   ةن االستب ةنة  هو )

عل  بعض أن   الق ةس مت توز   قةمم  االستب ص ق ومبة  أداأن لضم:: صمق أداة البحث  1-2-1

سئل  وسهول  فهمهة وضوح األة ى  املختصني ي ق ةدا  املصةر  اإلسالة   ال من   به   التع   عل  

ه ا  عل  جمموع  ةن األكةدمي ني بع  تزو  ه  مبشكل  وأسئل  وأأن وع ض االستب ودرج  مشول تهة . 

وضوحهة وت ابطهة وةال ةتهة لالستخ ام ةن اجل ة ى  بفق اتهة و وف ض   البح  وذلك ملع ف  آرامه 

انس ةم ة ى  .وأن احلصو  عل  إجةبة  ألسئل  البح  وحتق   أه اف  والختبةر ص ق ومبة  االستب 

ه ا  البح  . وتبعًة للتغذ   العكس   . مت  هة ةقة  س ال راس  وتطةبقهة ة  أسئل  وأالعبةرا  اليت حتتو

واملنةقش  ة  االكةدمي ني واملختصني ي أن بعض العبةرا  وحذ  بعضهة واعةد  ت ت   االستب  إعةد  ص ةغ 

وملع ف  نسب  مبة  أدا  مج  الب ةنة  وةص اق   اجةب  الع ن  عل  فق ا   .  االحصة  ي جةةع  اجلز   

 ،cronbach. )مت استخ ام اختبةر ألفة ك و نبةخ  أن االستب 

 s ALPHa   لفة ك و نبةخ  تأخذ ق مة" تتاوح بني الصف  والواح  الصح ح .  وتعكس  م  ةعةةل أقأن ( ح
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

حةل  ع م ارتبةط إىل   ذلك  شري أن . فإذا كةن  ق م  الفة صف  فأن االرتبةط بني أسئل  االستب ة ى  

تبط  متةةًة االسئل  ة أن  إىل ذلك  شري أن ةة إذا كةن  ق مت   الواح  الصح ح فةطل  بني األسئل  . أ

قل ةن ذلك فإنهة تعترب ( فأكث  أةة إذا كةن  الق م  أ011إحصةم ًة ملعةةل ألفة ه ) وتعترب الق م  املقبول 

 ضع ف  

للتأك  ةن نسب  مبة  أن لفة ك و نبةخ  جلم   فق ا  االستب أ ر( نتةم  اختبة2-1و وضح اجل و  ) 

  وص ق آرا  الع ن أن االستب 

 (2-1اجلمول )
 اختبار  ألفا كرو نباخ جلميع فـقرات االستبيان نتائج

 المرحلة

 النشاط
عدد 

 الفقرات
درجة 
 الثبات

درجة 
 المصداقية

 الفرعي الرئيسي

 1.11 1.15 15  عداد للتخطيط االستراتيجيالتهيئة واإل

ية
ج
تي
را

ست
ال
 ا
طة

خ
 ال

غة
يا
ص

ي 
ج
تي
را

ست
ال
 ا
اه

ج
الت

 ا
يد

حد
ت

 

 1.88 1.13 15 الرؤية

 1.83 1.11 11 الرسالة

 1.81 1.11 6 القيم التنظيمية

 1.81 1.13 11 األهداف االستراتيجية

 1.11 1.15 64 جمالياإل

 التحليل االستراتيجي للبيئة

 1.11 1.15 8 التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية

 1.81 1.11 5 التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية

 1.88 1.13 13 جمالياإل

 1.84 1.11 8  الموقف االستراتيجي للبنك

الخطة االستراتيجية العامة والقطاعية 
 االقساممستوى      والوظيفية وعلى 

 1 1.88 1.11 

 1.85 1.12 12 جمالياإل

 1.15 1.11 13  تنفيذ الخطة االستراتيجية

 1.11 1.18 1  متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية

 1.13 1.16 11  لخطة االستراتيجيةرقابة وتقويم ومراجعة ا

 1.16 1.11  131 االجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

 املص ر: احمللل االحصةم 
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

ق م  ةعةةل الثبة  أن  أن ( اخلة  بةختبةر ألفة ك و نبةخ  جلم   فق ا  االستب 2-1 تضح ةن اجل و  )

املق ةس صةحل لق ةس ةة أن وأن ( وهذا  عين قو  مبة  فق ا  االستب 0121لغ  )بأن جلم   فق ا  االستب 

درج  ةص اق   أن ( وهذا  عين 0.96نسب  املص اق   إلجةبة  الع ن  بلغ  )أن وض   لق ةس ، كمة  تضح 

  الكل   ي بنة  ال رجأن ا ضًة. ممة     عل  قو  ةسةهم  كل فق   ةن فق ا  االستب  جةبة  ة تفع  ج ًااإل

 للق ةس

م  حتل لهة  ل دخةهلة ي احلةس  اآلمت ت ة ز الب ةنة  واملعلوةة  وإ :: طريـقة حتليل البيانات 1-1

ال الل  النظ     ةستوى( و استخ ام SPSSللعلوم االجتمةع   )اإلحصةم    بةستخ ام ب نةة  احلزة  

الحن ا  الوصف    الوس  احلسةب  , واةم    اإلحصواستخ ام االدوا  ( ي اختبةر دالل  الف ض ة  . 0101)

 االست الل   . ةعةةل الفة ك و نبةخ , , وةعةةل االرتبةط بريسوناإلحصةم    دوا  املع ةري  . واستخ ام األ

 : بريسون : معامل االرتباط1-1-2
ن  ةق ةس وأ تغري ن .ن  ةق ةس ل رج  قو  العالق  اخلط   وااجةههة بني ة ع   ةعةةل االرتبةط بأ     

بني ارتبةط  وجود عالق ة ى  ملع ف  .و م( 1021نوع العالق  بني املتغري ن )املزاح، أن إحصةم   ستخ م لب 

كفة   وه   ممةرس  التخط   االستات    وف  ةنه    علم   وبني املتغريا  التةبع ة ى  املتغري املستقل 

)قوي.   االرتبةط ي حةل  وجودااجة  هو  وةة ال من    سالة  املة  ي املصةر  اإلرأس التسو   املص ي و

نسب  ( )Pearsonاستخ ام ةعةةل االرتبةط بريسون )ةتوس  . ضع ف .( ونوع العالق  )ط دي، عكس ( مت 

فئو ني ف مة  أو عترب ةن أشه  الط ق لق ةس ةعةةل االرتبةط بني ةتغري ن نسب ني و للعةمل كةر  بريسون( . 

كث  كفة   ودق  ي و عترب األعن ةة  كون كال املتغري ن كم  و قةس مبق ةس فئوي . و ستخ م ب نه  

م( 1021حةل  كون ق   املتغري ن كم   وهو املق ةس املنةس  ل راس  العالق  بني الب ةنة  الكم   املزاح،) 

وبصور  كم   لكل ب ةنةت  نوع   . فت  تول   ةتغريا  ج     أن فب ةنة  القوام  املةل   كم   واالستب 

 .ةعةةل ارتبةط بريسون إجيةد  وبع هة مت أن حمور ةن حمةور االستب 

، x وق ةس لقو  العالق  بني x ،y عالق  بني أو ( بوجود ارتبةط x ،yقو  االرتبةط بني املتغري ن ) ل راس  و 

y .ق س ة ى تغري . y  حة  ز ةد  ق م x فهل y  تزداد بز ةد x ( ) تنقص بز ةدتهة  أو ارتبةط ةوج

  االت   :  املعةدالةن خال   و قةس ال  وج  ارتبةط(.) x ال تتأم  بز ةد  أو )ارتبةط سةل ( 
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 

 
X  املتغري املستقل 

 Y   ملتغري التةب  

  r  ةعةةل ارتبةط بريسون 

            X الوس  احلسةب  للمتغري املستقلx1 ،x2 ،... ،nx  

   - Yغري التةب  الوس  احلسةب  للمتy1 ،y2 ،... ،ny  

 xS  االحن ا  املع ةري للمتغري املستقلx1 ،x2 ،... ،nx   

  yS   االحن ا  املع ةري للمتغري التةبy1 ،y2 ،... ،ny  

N              ح   الع ن 

 (5-7وتقةس درج  االرتبةط وفقة" لل  و  )
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

(5-7اجلمول )  

 درجة قوة ارتباط بريسون
 تباط درجة االر Rقيمة 

 ضعيفة  0122-0من 

 متوسطة  0112-0110من 

 قوية  فاكثر 0120من 

 املص ر : االحصة  للعلوم االجتمةع  

كةن  العالق  قو   و  1ةن وكلمة اقتب ةعةةل االرتبةط +( 2( و)-2و تاوح ق م  ةعةةل االرتبةط بني)

كث  فأ 05.0ق  ةتوسط . وةن عال 05.0ن قل ةإىل أ 0550 ف  وةنعالق  ضع 0550ىل اقل ةنإ -0ةن 

العالق  قو   . وتكون العالق  ط د   عن ةة  كون ةعةةل االرتبةط ةوج  والعالق  عكس   عن ةة  كون ةعةةل 

 .االرتبةط سةل 

سالمية اليمنية ة التسويق املصريف يف املصارف اإلكفاء -2  

 اليمنية:: مؤشرات قياس كفاءة التسويق املصريف يف املصارف اإلسالمية  1-.

تق س هذ  املؤش ا  ق ر  املصةر  اإلسالة   ال من   عل  تق    خ ةة  ةص ف   جبود  عةل   وبأسعةر      

خ ةة  ةص ف   ج     وةبتك   وتوج  ع د ةن املؤش ا    إجيةدةنةسب  وق رتهة عل  التطو   والتحسني و

الة   . مت استخ ام بعض ةنهة لق ةس اليت تستخ م ي ق ةس كفة   التسو   املص ي ي املصةر  اإلس

 :اآلت كفة   التسو   املص ي ي املصةر  اإلسالة   ال من   عل  النحو 

 : معمل منو الودائع يف املصارف اإلسالمية اليمنية :1-1-.

د ةن تنم   املوارإىل   ةق ر  املصةر  اإلسالة   ال من   عل  ارضة  اجلمهور وبةلتة ى   عكس هذا املؤش       

إىل   خال  تنم   الودام  وتع د ودام  العمال ، فز ةد  الودام  ت   عل  كفة   استات   ة  التسو   وبةلت

(  بني ةع   2( والشكل )2-2رض  اجلمهور عن املصةر  اإلسالة   ال من   بق ر هذ  الز ةد  و اجل و  )

 منو الودام  ي املصةر  اإلسالة   ال من  . 
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 (2-2اجلمول )
 معمل منو الودائع يف املصارف اإلسالمية اليمنية

 (1021)املص ر : إع اد البةح  ةن التقةر   السنو   املنشور  للمصةر  اإلسالة   ال من  

 (1الشكل )

 ل منو الودائع يف املصارف اإلسالمية اليمنيةمعم

 
 االسالمي
 

 سباء

 
 التضامن
 

 البحرين

 (1021)املص ر : اع اد البةح 

( اخلة  مبع   منو الودام  ي املصةر  اإلسالة   ال من   خال  2( والشكل )2-2 الحظ ةن اجل و  )    

مج   املصةر  ن إخ  بل مج   السنوا  تتفةو  ةن عةم آلي ربع  وةع   منو الودام  ي املصةر  األأن الفت  

اسم 
 المصرف

سن
ة 

س
سا

أل
ا

2
0
0

0
 2

0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 2

0
1

0
 

2
0
1

1
ط 

س
تو

لم
ا

 

اإلسالمي 
 اليمني

0% 16% 50% 33% 21% -23% -5% -3% 2% -3% 7% -10% 7% 

التضامن 
اإلسالمي 

 الدولي
0% 55% 49% 43% 33% 26% 36% 20% 20% 18% 14% -12% 25% 

سبأ 
 اإلسالمي

0% 66% 36% 76% 54% 41% 15% 46% 28% 20% 14% -16% 32% 

اليمن 
البحرين 

 الشامل
  

0% 61% 13% 145% 39% -58% 26% 65% -8% 7% 24% 
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

سالة  ةع   منو ي الودام  ي البنك اإلعل  أأن حقق  ت اجعًة ي ةع   النمو ي بعض األعوام فق  ك

البنك حق  ت اج  ي أن ( كمة %1م بنسب  )1020ةع   منو ي عةم  ( وأدن %10بنسب ) 1001ال مين عةم 

ىل كمة  شري اجل و  إ( -%11م بنسب  )1001عل  ةع   ت اج  عةم عوام كةن  أ بعض األةع   النمو ي

دن  ( وأ% 11م بنسب ) 1002  كةن  عةم سالة  ال ولو ي الودام  ي بنك التضةةن اإلعل  ةع   منأأن 

( .و بني اجل و  -%21م بنسب  )1022( ي حني ت اج  ةع   النمو عةم %22م بنسب  )1020ةع   منو عةم 

( وأدن  ةع   منو عةم %11م بنسب  )1001سالة   كةن  عةم ةع   منو ي الودام  ي بنك سبأ اإلأعل  ن أ

أعل  أن ( و وضح اجل و  -%21م بنسب  )1022( ي حني ت اج  ةع   النمو عةم %22م بنسب  )1020

ةع   منو  وأدن ( %221ب  )بنس 1001ي الودام  ي ةص   ال من البح  ن  الشةةل كةن  عةم ةع   منو

م 1001عل  ةع   ت اج  عةم املص   حق  ت اجعًة ي بعض األعوام كةن  أأن ( كمة %1م بنسب  )1022عةم 

االسالة   حق  اعل  ةتوس  ةع   منو الودام  بنسب    بنك سبأأن ( و ظه  ةن اجل و  -%12بنسب  )

(   . م  %11توس  ةع   منو الودام   بنسب  )سالة  ال ول   مبامل تب  الثةن   بنك التضةةن اإل (  . وي11%)

( .  وي االخري  أت  %12امل تب  الثةلث  ةص   ال من البح  ن الشةةل  مبتوس  ةع   منو الودام  بنسب  )

ةتوس  ةع   أن ونستنت  ةن السةب   .  (%1وس  ةع   منو الودام  بنسب  )سالة  ال مين  مبتإلاالبنك 

التفةو  ي أن ال إلسالة  ال مين ةت ن  . إا   ال من   ةقبو  ةة ع ى البنك االسالة منو الودام  ي املصةر 

مل  كن وف  استات      منو الودام  سنو ًةأن عوام.  ةؤش  بةع   النمو ةن عةم آلخ  والتاج  ي بعض األ

 تسو ق   ممة  عين ضعف ي االدا  التسو    ي املصةر  االسالة   ال من  . 

 معمل منو احلسابات اجلارية يف املصارف اإلسالمية اليمنية : :1-2-.

لعمال   ل  تق    خ ةة  ةص ف   حتق  ال ض  ق س هذا املؤش  ةق ر  املصةر  اإلسالة   ال من   ع    

اليت مت ةن خالهلة حت    احت ةجة  عل  كفة   استات   ة  التسو    احلسةبة  اجلةر   و    هذا املؤش 

مال  احلسةبة  اجلةر   ومت تلب تهة عل  شكل خ ةة  ةص ف   مت تق ميهة جبود  ومت ز وتأت  وتطلعة  ع

وارد املصةر  اإلسالة   اليت تتمت  بهة احلسةبة  اجلةر   كمورد هةم ةن ة هم  ةن األأهم   هذا املؤش  

إقبة  اجلمهور عل  هذا   ة ىاليت تعترب ع مي  الكلف  ةقةرن  بةملوارد األخ ى و عكس هذا املؤش  ال من   

ق ر  املصةر  اإلسالة   ال من   عل  جذب الودام  اجلةر   ة ى  النوع ةن الودام  وه  حسةبة  غري ةكلف  و 

فئة  العمال   هة املصةر  اإلسالة   ال من   ل ىغري املكلف  وتأت  هذ  الق ر  ةن ح   الثق  اليت تتمت  ب

ةع  الت ةر  والصنةع ، والقطةع اخل ة ( مبعين ح   احلسةبة  اليت تستخ م احلسةبة  اجلةر   )قط

( 1-2اجلةر    ع  ةؤش ًا عل  نوع   العمال  الذ ن  تعةةلون ة  املصةر  اإلسالة   ال من  ، واجل و  )

 (  بني ةع   منو احلسةبة  اجلةر   ي املصةر  اإلسالة   ال من  .1والشكل )
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 (2-.اجلمول )
 اجلارية يف املصارف اإلسالمية اليمنيةمعمل منو احلسابات 

 (1021املص ر : إع اد البةح  ةن التقةر   السنو   املنشور  للمصةر  اإلسالة   ال من  )

(2الشكل )  

 احلسابات اجلارية يف املصارف اإلسالمية اليمنيةمعمل منو 

 
 االسالمي

 
 سباء

 
 التضامن

 
 البحرين

(1021المصدر : اعداد الباحث)  

( اخلة  مبع   منو احلسةبة  اجلةر   ي املصةر  اإلسالة   1( و الشكل )1-2ةن اجل و  ) 

جلةر    ةن عةم ألخ  وت اج  ي ةع   ال من   خال  الفت   الحظ وجود تذبذب ي ةع   منو احلسةبة  ا

النمو ي بعض االعوام  ح   حصل البنك االسالة  ال مين عل  اعل  ةع   منو ي احلسةبة  اجلةر   عةم 

ة  اسم المصرف
سن

س
سا

أل
ا

2
0
0

0
 2

0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
ط 

س
تو

لم
ا

 

اإلسالمي 
 اليمني

0% 32% 53% 33% 31% -50% -30% 1% -30% 12% 35% -36% 4% 

التضامن 
اإلسالمي 

 الدولي
0% 65% 85% 29% 21% 55% 11% 25% 42% -4% 16% -11% 28% 

 %26 %39- %51 %12 %14 %18 %11 %31 %50 %53 %18 %90 %0 سبأ اإلسالمي

اليمن البحرين 
   الشامل

0% 102% -9% 15% 121% -38% 5% 142% -16% 6% 33% 
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

البنك حق  ت اجعًة ي بعض االعوام أن ( كمة %2م بنسب  )1001وادن  ةع   منو عةم  %11بنسب  1001

اعل  ةع   منو للحسةبة  أن إىل   ( و شري اجل و  -%10م بنسب  )1001اعل  ةع   ت اج  عةم أن ك

م بنسب  1001( وادن  ةع   منو عةم %21بنسب ) 1001اجلةر   ي بنك التضةةن االسالة  ال ول  عةم 

اعل  ةع   منو ي أن ( و  بني اجل و  -%22م بنسب  )1022اعل  ةع   ت اج  عةم أن ( ي حني ك22%)

م بنسب  1001( وادن  ةع   منو عةم %20بنسب )1002بة  االسالة   عةم احلسةبة  اجلةر   ي بنك س

اعل  ةع   منو للحسةبة  اجلةر    ي أن ( و وضح اجل و  -%12م بنسب  )1022( ي حني ت اج  عةم 22%)

( ي حني %1م بنسب  )1002( وادن  ةع   منو عةم %212م بنسب  )1001ةص   ال من البح  ن الشةةل عةم 

بنك التضةةن االسالة  أن ( . و  ظه  ةن اجل و  -%12م بنسب  )1001  ةع   ت اج  عةم اعلأن ك

(   و أت  ي امل تب  الثةن   ةص   %12ال ول  حق  اعل  ةتوس   ةع   منو احلسةبة  اجلةر   بنسب  )

االسالة   (   . م  بنك سبة  %11ال من البح  ن الشةةل  مبتوس  ةع   منو احلسةبة  اجلةر    بنسب  )

(   و أت  ي االخري البنك االسالة  ال مين  مبتوس  %11مبتوس  ةع   منو احلسةبة  اجلةر   بنسب   )

ةتوس  ةع   منو احلسةبة  اجلةر   ي أن ونستنت  ةن السةب   (  . %2ةع   منو احلسةبة  اجلةر   بنسب   )

التذبذب ي ةع   منو أن ال مين ةت ن  . اال   املصةر  االسالة   ال من   ةقبو   ةة ع ى البنك االسالة 

ةع   النمو ي أن احلسةبة  اجلةر    ةن عةم ألخ  والتاج  ي ةع   النمو ي بعض األعوام  . ةؤش  ب

احلسةبة  اجلةر   سنو ة" مل  كن وف  استات     تسو ق   ممة  عين ضعف االدا  التسو ق  ي املصةر  

 .االسالة   ال من   

 الودائع يف املصارف اإلسالمية اليمنية إىل   : نسبة الودائع اجلارية 1-3-..

كفة   إدار  املصةر  ة ى   نت  هذا املؤش  ةن .الودام  اجلةر   / جمموع الودام  و ق س 

جمموع الودام  إىل   اإلسالة   ال من   عل  التسو   جلذب الودام  اجلةر  . .وارتفةع نسب  الودام  اجلةر   

ن ين اخنفةض التكةل ف اليت تتحملهة املصةر  اإلسالة   ال من   ةقةبل حصوهلة عل  املوارد اخلةرج   أل ع

الودام  اجلةر   تع  ةن املوارد ع مي  الكلف  االة  الذي  ؤدى اىل ز ةد  االربةح اليت حيصل عل هة املسةهمون 

(  بني نسب  الودام  1( والشكل )1-2 و )ي حةل  مت توظ فهة ي القطةعة  االستثمةر   املختلف   واجل

 الودام  ي املصةر  اإلسالة   ال من  . إىل   اجلةر   
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 

 

 (3_.اجلمول)
 مؤشر نسبة الودائع اجلارية إىل الودائع يف املصارف اإلسالمية اليمنية

 (1021المصدر : إعداد الباحث من التقارير السنوية المنشورة للمصارف اإلسالمية اليمنية)

(3الشكل)  

 الودائع يف املصارف اإلسالمية اليمنيةإىل   نسبة الودائع اجلارية 

 االسالمي
 سباء

 البحرين التضامن
(1021المصدر :اعداد الباحث)  

الودام  ي املصةر   إىل( اخلة  بنسب  الودام  اجلةر   1( والشكل )1-2 الحظ ةن اجل و )       

إىل الودام  ي البنك اإلسالة  ال مين عةم عل  نسب  للودام  اجلةر   أأن اإلسالة   ال من   خال  الفت  

 اسم المصرف

ة 
سن

س
سا

أل
ا

2
0
0

0
 

2
0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
ط 

س
تو

لم
ا

 

 %24 %13 %18 %14 %12 %18 %17 %24 %36 %34 %34 %33 %29 اإلسالمي اليمني

التضامن 
 اإلسالمي الدولي

21% 22% 28% 25% 22% 28% 22% 23% 27% 22% 23% 23% 24% 

 %36 %23 %31 %23 %25 %28 %35 %36 %39 %40 %46 %53 %47 سبأ اإلسالمي

اليمن البحرين 
   الشامل

44% 56% 45% 21% 33% 49% 41% 61% 55% 54% 46% 
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

الودام  ي بنك التضةةن  إىلعل  نسب  للودام  اجلةر   ( و أ%21م)1002( وأدن  نسب  عةم %11م )1002

نسب  للودام  اجلةر    ( وأعل %12م )1000( وأدن  نسب  عةم %12م )1001م 1001ال ول  عةة  سالة  اإل

عل  نسب  ( وأ%11م )1022م 1002( وأدن  نسب  عةة  %11م)1002إىل الودام  ي بنك سبأ اإلسالة  عةم 

م 1001( وادن  نسب  عةم %12م)1002 ن الشةةل عةم الودام  ي ةص   ال من البح إىل للودام  اجلةر   

إىل عل   ةتوس  لنسب  الودام  اجلةر   ةص   ال من البح  ن الشةةل حق  أأن ( و ظه  ةن اجل و  12%)

(   %11ام  )الود إىلسالة   ةتوس  نسب  الودام  اجلةر    امل تب  الثةن    أت  بنك سبأاإلوي( %21الودام  )

إىل الودام  سالة  ال مين ةتوس  نسب  الودام  اجلةر   ةن اإلسالة  ال ول  والبنك اإل. م  بنك التضة

أن التفةو  ي النسب   الودام  ةقبول . إالإىل ةتوس  نسب  الودام  اجلةر    أن وةن السةب  نستنت   (12%)

مل  كن وف  سنو ًة  إىل الودام منو نسب  الودام  اجلةر   أن . ةؤش   بدًا وصعوةن عةم آلخ  هبوطًة 

 دا  التسو ق  ي املصةر  االسالة   ال من   .   تسو ق   . ممة  عين ضعف ي األاستات  

(  اخلةص  مبؤش ا  ق ةس كفة   التسو   املص ي  ي 3-8( وحيت  اجل و  )1-8و الحظ ةن اجل و  )

ود التفةو , والتذبذب, والصع أن  نس  ةتوسطة  املؤش ا   ةقبول  . اال أن سالة   ال من    املصةر  اإل

ةع ال  النمو أن عوام . ةؤش  بتاج  ي بعض املؤش ا  ي بعض األخ  والواهلبوط ي املؤش ا  ةن عةم آل

دا  التسو ق  مل  كن وف  استات     تسو ق   األأن السنو     مل تكن وف  استات     تسو ق   . ممة  عين 

 سالة   ال من  .ملص ي ي املصةر  اإل  التسو   اوهذا ضعف ي كفة 

مية اليمنية:: عالقة التخطيط االسرتاتيجي  بكفاءة التسويق املصريف يف املصارف اإلسال2-.  
لتحق   ه   البح  ب راس  عالق  التخط   االستات     بكفة   التسو   املص ي ي املصةر      

وه  "  وج  عالق  بني التخط    ض   األوىل حتق  الف ة ى  اإلسالة   ال من   . وللتأك  ةن 

 االستات    وكفة   التسو   املص ي ي املصةر  اإلسالة   ال من  ."

ممةرس  التخط    ى  ةن ح   الوس  احلسةب  واالحن ا  املع ةري ملاإلحصةم    ج ا  التحل ال  مت إ

 ةس كفة   التسو   املص ي ي املصةر  االستات    .، والوس  احلسةب  واالحن ا  املع ةري ملؤش ا  ق

 :   إلرتبةط وذلك عل  النحو اآلت اةستوى ال الل  ملعةةل اإلسالة   ال من   وةعةةل االرتبةط" بريسون" و

 : عالقة التخطيط االسرتاتيجي  مبعمل منو الودائع يف املصارف اإلسالمية اليمنية 2-1-.

 ات     مبع   منو الودام  ي املصةر  اإلسالة   ال من   ( عالق   التخط   االست4-8 وضح اجل و  )

(4-.اجلمول )  
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 يف املصارف اإلسالمية اليمنية عمل منو الودائعمبالتخطيط االسرتاتيجي  عالقة

الداللة 
 اللفظية

مستوى      
الداللة 
 اإلحصائية

معامل االرتباط 
 "بيرسون"

 معدل نمو الودائع
ق يجي وفممارسة التخطيط االستراتمدى  

 منهجية علمية
 
ةالسلسلة الزمني  

 المتغيرات
 
 
 الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري البنك

 2000-2011 35، 1 453، 0 07. 219. 13. 71. غير دالة
البنك 
اإلسالمي 

 اليمني

 2000-2011 91، 1 426، 0 25. 246. 42. 17. غير دالة

بنك 
امن التض

اإلسالمي 
 الدولي

 2000-2011 62، 2 539، 0 32. 272. 44. 15. غير دالة
بنك سبأ 
 اإلسالمي

 2002-2011 45، 1 464، 0 24. 442. 04. 90. غير دالة

مصرف 
اليمن 
البحرين 
 الشامل

(3102المصدر: اعداد الباحث بمساعدة المحلل االحصائي)  

ي  ع   منو الودام مب التخط   االستات      عالق  واخلة  ب راس( 4-8 الحظ ةن اجل و  )       

ممةرس  التخط   االستات    ي البنك اإلسالة   ى الوس  احلسةب  ملأن املصةر  اإلسالة   ال من  . 

( بةحن ا  1.10( والوس  احلسةب  ملع   منو الودام  هو)13412( بةحن ا  ةع ةري)0321ال مين هو )

ممةرس  التخط   االستات    وةع    ىة ةعةةل االرتبةط "بريسون" بني  أني حني ( 13300ةع ةري)

ةن وه  أكرب (1300حصةم   ه  )إدالل   ستوىومبعالق  ط د   ضع ف   ( وه 1302منو الودام  هو )

(1311 .) 

  االستات    ي بنك التضةةن ممةرس  التخط  ى الوس  احلسةب  ملأن كمة  شري اجل و  إىل 

( والوس  احلسةب  ملع   منو الودام  هو 13430( بةحن ا  ةع ةري هو)0300ل ول  هو )سالة  ااإل

ممةرس  التخط   االستات    ة ى  ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13340( بةحن ا  ةع ةري)1.31)

وه   (1300)اإلحصةم    ال الل  ى ستوضع ف  ومبوه  عالق  ط د   ( 1343وةع   منو الودام  هو )

 (. 1311ةن )كربأ

سالة   هو اإل أاالستات    ي بنك سب ممةرس  التخط   ى الوس  احلسةب  ملأن و بني اجل و  

( بةحن ا  ةع ةري 1.23( والوس  احلسةب  ملع   منو الودام  هو)13120( وبةحن ا  ةع ةري )3303)

  وةع   منو الودام  هو ممةرس  التخط   االستات  ة ى  ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13303)

 (. 1311كرب ةن )وه  أ (1301حصةم   )إدالل   ىستوومب ضع ف ( وه  عالق  ط د   1344)

ممةرس  التخط   االستات    ي ةص   ال من البح  ن ى  الوس  احلسةب  ملأن و وضح اجل و  أ ضًة 
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

( 1.34الودام  هو ) ( والوس  احلسةب  ملع   منو13404( بةحن ا  ةع ةري )0341الشةةل هو )

ممةرس  التخط   االستات    وةع   ى ة ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13443بةحن ا  ةع ةري)

كرب ةن وه  أ (1.01)اإلحصةم    ال الل  ستوى ضع ف  ومب( وه  عالق  ط د   1.14منو الودام  هو )

(1311 .) 

ةم   بني ممةرس  التخط   االستات    وةع   حصإذا  دالل  ارتبةط وممة سب   الحظ ع م وجود عالق  

( 0.0.كرب ةن )اإلحصةم   أال الل   ىةستوأن .ح    الحظ ي املصةر  اإلسالة   ال من   منو الودام  

وضعف االرتبةط بني ممةرس  التخط   االستات    وبني كفة    .ةدا  إحصةم  أقل ةنهةالذي  عترب و

 املصةر    ج  إىل ضعف ممةرس  التخط   االستات    يو الودام  التسو   املص ي ةقةس  مبع   من

للتخط   االستات    ي كفة   التسو   املص ي ةقةس  ي  دور دع م وجو عين ممة  اإلسالة   ال من  

 .ةع   منو الودام  ي املصةر  اإلسالة   ال من  

 جلارية يف املصارف اإلسالمية اليمنية: عالقة  التخطيط االسرتاتيجي مبعمل منو احلسابات ا2-2-.

( عالق  التخط   االستات     مبع   منو احلسةبة  اجلةر   ي املصةر  اإلسالة   1-8 وضح اجل و  )

 ال من  

 (5-.اجلمول )

 يف املصارف اإلسالمية اليمنية عمل منو احلسابات اجلاريةمب االسرتاتيجي  طعالقة التخطي

الداللة 
 اللفظية

    مستوى  
الداللة 
 اإلحصائية

معامل 
االرتباط 
 "بيرسون"

 معدل نمو الحسابات الجارية
ق ممارسة التخطيط االستراتيجي وفمدى  

 منهجية علمية
 
ةالسلسلة الزمني  

 المتغيرات
 
 
 البنك

االنحراف 
 المعياري

 الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 2000-2011 35، 1 453، 0 04. 147. 01. 97. غير دالة
البنك االسالمي 
 اليمني

 2000-2011 91، 1 426، 0 28. 312. 42. 18. غير دالة
بنك التضامن 
 االسالمي الدولي

 2000-2011 62، 2 539، 0 26. 299. 06. 85. غير دالة
بنك سباء 
 االسالمي 

 2002-2011 45، 1 464، 0 33. 442. 22. 55. غير دالة
مصرف اليمن 

ن الشاملالبحري  

 

(3102المصدر: اعداد الباحث بمساعدة المحلل االحصائي)  
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

التخط   االستات     مبع   منو احلسةبة   اخلة  ب راس  عالق ( 1-8 الحظ ةن اجل و  )

ممةرس  التخط   االستات    ي البنك  ى الوس  احلسةب  ملأن ي املصةر  اإلسالة   ال من   اجلةر   

( والوس  احلسةب  ملع   منو احلسةبة  اجلةر   13412( بةحن ا  ةع ةري)0321و )االسالة  ال مين ه

ممةرس  التخط    ىة ةعةةل االرتبةط "بريسون" بني أن ي حني ( 13040( بةحن ا  ةع ةري)1.14هو)

حصةم   إدالل   ستوىمبوضع ف  ( وه  عالق  ط د   1.10االستات    وةع   منو احلسةبة  اجلةر   هو )

 (. 1311وه  اكرب ةن ) (1.00) ه 

  االستات    ي بنك التضةةن ممةرس  التخط  ى  الوس  احلسةب  ملأن إىل كمة  شري اجل و  

( والوس  احلسةب  ملع   منو احلسةبة  13430( بةحن ا  ةع ةري هو)0300سالة  ال ول  هو )اإل

ممةرس  التخط   ة ى  بريسون" بني ( وةعةةل االرتبةط "13203( بةحن ا  ةع ةري)1.38اجلةر   هو )

ال الل   ىستومب ضع ف وه  عالق  ط د   ( 1343االستات    وةع   منو احلسةبة  اجلةر   هو )

 (. 1311كرب ةن )وه  أ (1308)اإلحصةم    

سالة   اإل أاالستات    ي بنك سب ممةرس  التخط  ى  الوس  احلسةب  ملأن و وضح اجل و   

( 1.30( والوس  احلسةب  ملع   منو احلسةبة  اجلةر   )13120 ا  ةع ةري )( وبةحن3303هو )

ممةرس  التخط   االستات    وةع   ة ى  ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 1.300وبةحن ا  ةع ةري)

كرب وه  أ (1.81حصةم   )إدالل   ىستوضع ف  ومب( وه  عالق  ط د   1.10منو احلسةبة  اجلةر   هو )

 (. 1311ةن )

ن الشةةل  ممةرس  التخط   االستات    ي ةص   ال من البح  ى الوس  احلسةب  ملأن و بني اجل و   

( 1.22( والوس  احلسةب  ملع   منو احلسةبة  اجلةر   هو )13404( بةحن ا  ةع ةري )0341هو )

ستات    وةع   ممةرس  التخط   االة ى  ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13443بةحن ا  ةع ةري)

وه   (1311)اإلحصةم    ال الل  ى ستوومبع ف  ض( وه  عالق  ط د   1333هو )سةبة  اجلةر   منو احل

 (. 1311كرب ةن )أ

ذا  دالل  احصةم   بني ممةرس  التخط   ارتبةط  وممة سب   الحظ ع م وجود عالق 

ةستوى      أن .ح    الحظ ال من    ي املصةر  اإلسالة  االستات    وةع   منو احلسةبة  اجلةر   

وضعف االرتبةط بني ممةرس   حصةم ًةإدا   قل ةنهةأ( الذي  عترب 0.0.اكرب ةن )اإلحصةم     ال الل 

إىل     ج  التخط   االستات    وبني كفة   التسو   املص ي ةقةس  مبع   منو احلسةبة  اجلةر   

للتخط    ع م وجود دور عين ر  اإلسالة   ال من   ممة ضعف ممةرس  التخط   االستات    ي املصة

االستات    ي كفة   التسو   املص ي ةقةس  ي ةع   منو احلسةبة  اجلةر   ي املصةر  اإلسالة   

 .ال من  
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

الودائع يف املصارف إىل   : عالقة التخطيط االسرتاتيجي يف نسبة الودائع اجلارية 2-3-.
 اإلسالمية اليمنية . 

الودام  ي املصةر  إىل   (  وضح عالق  التخط   االستات    ي نسب  الودام  اجلةر   0-8واجل و  )

 .اإلسالة   ال من  

 (6-.اجلمول )
 اجلارية اىل الودائع ودائعنسبة اليف  التخطيط االسرتاتيجي عالقة

 يف املصارف اإلسالمية اليمنية

الداللة 
 اللفظية

مستوى      
ةصائيالداللة االح  

معامل االرتباط 
 "بيرسون"

ئعنسبة الحسابات الجارية إلى الودا  
ي ممارسة التخطيط االستراتيجمدى  

 وفق منهجية علمية
 

يةالسلسلة الزمن  

 المتغيرات
 
 
 البنك

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 2000-2011 35، 1 453، 0 23. 095. 43. 19. غير دالة
البنك االسالمي 
 اليمني

 2000-2011 91، 1 426، 0 24. 025. 29. 37. غير دالة
بنك التضامن 
 االسالمي الدولي

  بنك سباء االسالمي 2000-2011 62، 2 539، 0 36. 099. 46. 13. غير دالة

 2002-2011 45، 1 464، 0 46. 120. 23. 53. غير دالة
مصرف اليمن 
 البحرين الشامل

 

(3102المصدر: اعداد الباحث بمساعدة المحلل االحصائي)  

   إىلاخلة  ب راس  عالق  التخط   االستات    ي نسب  الودام  اجلةر    (0-8 الحظ ةن اجل و  )    

التخط   االستات    ي البنك ممةرس   ى  الوس  احلسةب  ملأن الودام  ي املصةر  اإلسالة   ال من   

   إىلاجلةر    ودام نسب  الل ( والوس  احلسةب 13412( بةحن ا  ةع ةري)0321 مين هو )سالة  الاإل

ممةرس  ة ى  ةعةةل االرتبةط "بريسون" بني أن ي حني ( 13101( بةحن ا  ةع ةري)1332الودام  هو)

 ضع ف ( وه  عالق  ط د   1342الودام  هو ) إىلواجلةر    ودام التخط   االستات    و نسب  ال

 ( 1311كرب ةن )وه  أ (1300حصةم   ه  )إدالل   ىستومبو

ن ممةرس  التخط   االستات    ي بنك التضةةى  الوس  احلسةب  ملأن إىل كمة  شري اجل و  

 إىلاجلةر    ودام  نسب  الل( والوس  احلسةب  13430( بةحن ا  ةع ةري هو)0300سالة  ال ول  هو )اإل

ممةرس  التخط   ة ى  ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13131ةع ةري)( بةحن ا  1334الودام  هو )

ال الل        ىستوومبضع ف  ط د   وه  عالق  ( 1330الودام  هو ) إىلاجلةر    ودام النسب  االستات    و
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 (. 1311كرب ةن )وه  أ (1.20)اإلحصةم    

هو سالة  اإل أاالستات    ي بنك سب ممةرس  التخط   ى  الوس  احلسةب  ملأن إىل و وضح اجل و   

( 1320الودام  ) إىلاجلةر   ودام  نسب  الل( والوس  احلسةب  13120( وبةحن ا  ةع ةري )3303)

ممةرس  التخط   االستات    و نسب   ىة ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13100وبةحن ا  ةع ةري)

وه   (1.02حصةم   )إدالل   ستوىومب ضع ف الق  ط د   ( وه  ع1.40الودام  هو ) إىلاجلةر    ودام ال

 ( 1311كرب ةن )أ

ممةرس  التخط   االستات    ي ةص   ال من البح  ن الشةةل ى  الوس  احلسةب  ملأن و بني اجل و  

الودام  هو إىل اجلةر    الودام  ( والوس  احلسةب  لنسب 13404( بةحن ا  ةع ةري )0341هو )

ممةرس  التخط   ة ى  ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13031ةع ةري) ( بةحن ا 1340)

ال الل  ستوى مبع ف  ض ط د  ( وه  عالق  1332الودام  هو ) إىلاجلةر   ودام  النسب  االستات    و

 (. 1311كرب ةن )وه  أ (1312)اإلحصةم    

ةرس  التخط   االستات    و نسب  حصةم   بني ممإذا  دالل  ارتبةط  وممة سب   الحظ ع م وجود عالق 

كرب ةن أى ال الل  ةستوأن .ح    الحظ ي املصةر  اإلسالة   ال من   . الودام  إىل اجلةر    ودام  ال

وضعف االرتبةط بني ممةرس  التخط   االستات    وبني  .ةدا  إحصةم  قل ةنهةأ( الذي  عترب 0.0.)

ضعف ممةرس  التخط   إىل     ج  الودام  إىل   اجلةر    دام ونسب  البكفة   التسو   املص ي ةقةس  

للتخط   االستات    ي كفة    دور ع م وجود عين االستات    ي املصةر  اإلسالة   ال من   ممة 

 .ي املصةر  اإلسالة   ال من    إىل الوداماجلةر   ودام  نسب  البالتسو   املص ي ةقةس  

( اخلةص  مبؤش ا  ق ةس كفة   التسو   املص ي ي املصةر  2-8اجل و  )  ( وحيت0-8وةن اجل و  )

ود التفةو  والتذبذب والصعأن ال ة  الق ةس نس  ةقبول  إنسب  ةتوسطأن االسالة   ال من    الحظ  

   ةع ال  النمو السنوأن عوام . ةؤش  بوالتاج  ي املؤش ا  ي بعض األ خ واهلبوط ي املؤش ا  ةن عةم آل

االدا  التسو ق  مل  كن وف  استات     تسو ق   وهذا ضعف أن تسو ق   ممة  عين   مل تكن وف  استات   

 ي كفة   التسو   املص ي ي املصةر  االسالة   ال من   . 

(  الحظ ع م وجود عالق  للتخط   االستات    بكفة   التسو   0-8( وحيت )4-8وةن اجل و  ) 

صةر  االسالة   ال من   وبذلك  ت  رفض الف ض   وه  " وج  عالق  بني التخط   املص ي ي امل

 االستات    وكفة   التسو   املص ي ي املصةر  االسالة   ال من   "
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

املال يف املصارف االسالمية اليمنية رأس كفاءة  -9  
 املال يف املصارف اإلسالمية اليمنيةرأس : مؤشرات قياس كفاءة 9-1
 من   عل  حقوق املسةهمني كمص ر سالة   الاعتمةد املصةر  اإل  ة ى  جمموع  ةن املؤش ا  تق س ه    

ةوا  اململوك  عل  ةواجه  التزاةةت  ةن خال  األق ر  املصةر  ة ى  مةرات  وأ ضًة سةس  لتمو ل استثأ

بعضهة ي .هذ ا البح   املة  ي املصةر  اإلسالة   مت اخذرأس و وج  كثري ةن املؤش ا  لق ةس كفة   

 :إىل   املة  ي املصةر  اإلسالة   ال من   وه  عل  النحو الترأس لق ةس كفة   

 : معمل منو حـقوق املساهمني يف املصارف اإلسالمية اليمنية 9-1-1
 بني هذ املؤش  ةع   التطور ي حقوق املسةهمني ي املصةر  اإلسالة   ال من   و بني ةع   تطور حقوق 

(  بني ةع   2(  والشكل )2-2بسب  العةم  عل هة واجل و ) أواملة  رأس سةهمني سوا  بسب  الز ةد  ي امل

 .منو حقوق املسةهمني ي املصةر  اإلسالة   ال من  

 (1-9اجلمول)
 معمل منو حـقوق املساهمني يف املصارف اإلسالمية اليمنية

 (1021المصدر : إعداد الباحث من التقارير السنوية المنشورة للمصارف اإلسالمية اليمنية)

 

 

 

 

اسم 
 المصرف

ة 
سن

س
سا

أل
ا

2
0
0

0
 

2
0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
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0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
ط 
س

تو
لم

ا
 

اإلسالمي 
 اليمني

0% 30% 10% 4% 1% 31% 2% 47% -1% 42% -2% -9% 13% 

التضامن 
اإلسالمي 

 الدولي
0% 7% 21% 9% 32% 10% 159% 8% 59% 98% -2% 22% 35% 

سبأ 
 اإلسالمي

0% 6% 13% 26% 21% 36% 52% 20% 24% 12% 16% 13% 20% 

اليمن 
رين البح

 الشامل
  

0% -3% -1% 52% 26% 33% 27% 12% 0% 0% 15% 
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المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 (4الشكل )

 معمل منو حـقوق املساهمني يف املصارف اإلسالمية اليمنية

 سباء االسالمي

 البحرين التضامن
(1021لباحث)المصدر: اعداد ا  

( اخلة  مبع   منو حقوق املسةهمني ي املصةر  اإلسالة   2( والشكل )2-2 الحظ ةن اجل و  )      

م بنسب  1001ال مين عةم  سالة منو حلقوق املسةهمني ي البنك اإلعل  ةع   أأن ال من   خال  الفت   

م بنسب  1022ت اج  ي ةع   النمو عةم ل  أعأن ( ي حني ك%2م بنسب  )1002ةع   منو عةم  ( وأدن 21%)

ل ول  عةم سالة  اةةن اإلعل  ةع   منو حلقوق املسةهمني ي بنك التضأأن إىل ( و  شري اجل و  -2%)

م 1020( ي حني ت اج  ةع   النمو عةم %1م بنسب  )1002ةع   منو عةم  ( وأدن %212م  بنسب  )1001

م  1001منو حلقوق املسةهمني ي بنك سبة  االسالة   عةم  اعل  ةع  أن ( و  بني اجل و  -%1بنسب  )

عل  ةع   منو حلقوق املسةهمني أأن ( و وضح اجل و  %1م بنسب  )1002( وادن  ةع   منو عةم %11بنسب  )

( ي %0ةع   منو ي مالث سنوا  بنسب  )( وأدن  %11م بنسب  )1001الشةةل عةم  ي ةص   ال من البح  ن 

بنك التضةةن اإلسالة  ال ول  أن ( و ظه  ةن اجل و  -%1م بنسب )1001  النمو عةم حني ت اج  ةع 

سالة   وي امل تب  الثةن   بنك سبأ اإل   ( وه %11عل  ةتوس  ملع   منو حقوق املسةهمني  بنسب  )حق  أ

  منو (   م  ةص   ال من البح  ن الشةةل ةتوس  ةع %10ةتوس  ةع   منو حقوق املسةهمني  بنسب  )
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

سالة  ال مين ةتوس  منو ةع   حقوق (   و أت  ي األخري البنك اإل%21همني  بنسب  )حقوق املسة

سالة   و حقوق املسةهمني ي املصةر  اإلةتوس  ةع   منأن وممة سب   نستنت  ( و . %21املسةهمني بنسب   )

سالة  .وةت ن   ي البنك اإلتضةةن اإلسالة  ال ول  وبنك سبأ اإلسالة  ال من   ةقبول  ي بنك ال

  والتاج  ي بعض خالتفةو  ي ةع   النمو ةن عةم آلأن ال  وةص   ال من البح  ن الشةةل . إال مين

 مل  كن وف  استات     لنمو حقوق املسةهمني   ةع   منو حقوق املسةهمني سنو ًةأن عوام . ةؤش  باأل

 سالمية اليمنية : املال يف املصارف اإلرأس : معمل كفاية 9-1-2

فضاًل عن  1ق ر  املصةر  اإلسالة   ال من   عل  اإل فة  مبتطلبة  جلن  بةز    ة ى عكس هذا املؤش       

ةط  احملتمل  اليت املة  ي ةواجه  املخس رأتقو   كفة   إىل ةتطلبة  البنك امل كزي وته   هذ  النسب  

املة  حبس  رأس   وتوج  نسب  ةع ةر   ملع   كفة   صو  املصةر  اإلسالة   ال من ق  تتع ض هلة أ

( تبني ةع   كفة   1( والشكل )1-2(  واجل و )%2( وةتطلبة  البنك امل كزي )%21) 1ةتطلبة  بةز 

 املة  ي املصةر  اإلسالة   ال من  . رأس 

 (2-9اجلمول)

 املال يف املصارف اإلسالمية اليمنيةرأس معمل كفاية 

 (1021المصدر : إعداد الباحث من التقارير السنوية المنشورة للمصارف اإلسالمية اليمنية)

(5الشكل )  

 
 

2 اسم المصرف
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 2

0
1

0
 

2
0
1

1
ط 

س
تو

لم
ا

 

 %5.03- %22.70- %39.30- %19.60 %9.20 %0.20 %2.80 اإلسالمي اليمني

 %13.88 %12.25 %15.23 %17.00 %14.80 %11.50 %12.50 التضامن اإلسالمي الدولي

 %8.77 %2، 13 %9، 8 %11.60 %14.00 %13.00 %14.00 سبأ اإلسالمي

 %20.97 %23.50 %21.30 %21.70 %18.60 %20.50 %20.20 اليمن البحرين الشامل
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 املال يف املصارف اإلسالمية اليمنيةرأس معمل كفاية 

 االسالمي
 سباء

 البحرين التضامن
(1021المصدر : اعداد الباحث)  

املة  ي املصةر  اإلسالة   ال من   رأس ( اخلة  مبع   كفة   1( والشكل )1-2 الحظ ةن اجل و )    

( %22110م بنسب  )1002 مين عةم سالة  الاملة  ي البنك اإلرأس عل  ةع   كفة   أأن خال  الفت  

عل  ( و أ-%12110ب  )م بنس1020ج  عةم عل  ت اأن ة( ي حني ك%2110م بنسب  )1002دن  ةع   عةم وأ

  عةم ةع  ( وأدن %21م بنسب  )1002ال ول  عةم  املة  ي بنك التضةةن االسالة رأس ةع   كفة   

م 1002م و1001  عةةاملة  ي بنك سبأ اإلسالة  رأس عل  ةع   كفة   ( . وأ%22110م بنسب  )1001

املة  ي ةص   ال من رأس فة   عل  ةع   ك( و أ%212م بنسب  )1020( وأدن  ةع   عةم %22بنسب  )

أن ( . و ظه  ةن اجل و  %22110م بنسب  )1002ةع   عةم  ( وأدن %11110م بنسب  )1022ح  ن عةم الب

امل تب   ( وي%10121املة  بنسب  )رأس ةتوس  ملع   كفة    ةص   ال من البح  ن الشةةل حق  أعل 

( م  بنك سبأ %21122املة  بنسب  )رأس كفة   سالة  ال ول  ةتوس  ةع   الثةن   بنك التضةةن اإل

( و أت  ي االخري البنك االسالة  ال مين %2111املة  بنسب  )رأس سالة   ةتوس  ةع   كفة   اإل

 (.-%1101املة  بنسب  )رأس ةتوس  ةع   كفة   

 2بة  بةز  نهة تف  مبتطلاملة  ي املصةر  اإلسالة   ال من   أرأس ونستنت  ةن  ةتوس  ةع   كفة   

 سالة  ال مين .امل كزي ال مين  ةة ع ي البنك اإلوةتطلبة  البنك 

املة   ي املصةر  رأس (  اخلةص  مبؤش ا  ق ةس كفة   2-9اجل و  )  ت( وح1-9و الحظ ةن اجل و  )

سب   التذبذب والتفةو  ي الن أن  ة  ةؤش ا  الق ةس نس  ةقبول  . إالنس  ةتوسطأن  اإلسالة   ال من   ,
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

ةر  املة  ةقبو  ي املصرأس ةع   كفة   أن النمو مل  كن وف  استات     . وأن ةن عةم  ألخ  .  ةؤش  ب

    سالة  ال مين .ال من    وةت ن  ج ا ي البنك اإلسالة   اإل

 املال يف املصارف اإلسالمية اليمنية :رأس : عالقة التخطيط االسرتاتيجي  بكفاءة 9-2

املة  ي املصةر  اإلسالة   رأس البح  ب راس  عالق  التخط   االستات    ي كفة    لتحق   ه      

حتق  الف ض   الثةن    وه  "  وج  عالق  بني التخط   االستات    و ة ى  ال من   . وللتأك  ةن 

لوس  احلسةب  ةن ح   ااإلحصةم    املة  ي املصةر  اإلسالة   ال من   ".مت اج ا  التحل ال  رأس كفة   

ممةرس  التخط   االستات    .، والوس  احلسةب  واالحن ا  املع ةري ملؤش ا   ى  واالحن ا  املع ةري مل

عةةل ال الل  مل      ةستوىاملة  ي املصةر  اإلسالة   ال من   وةعةةل االرتبةط" بريسون" ورأس كفة   

 :  االرتبةط وذلك عل  النحو اآلت 

 تخطيط االسرتاتيجي  مبعمل منو حـقوق املساهمني يف املصارف اإلسالمية اليمنية عالقة ال : 9-2-1

( عالق  التخط   االستات     مبع   منو حقوق املسةهمني ي املصةر  1-2 وضح اجل و  )

 اإلسالة   ال من   

(3-9)اجلمول   

 مية اليمنيةيف املصارف اإلسال عمل منو حـقوق املساهمنيمب التخطيط االسرتاتيجي عالقة 

الداللة 
 اللفظية

مستوى      
ةالداللة اإلحصائي  

معامل االرتباط 
 "بيرسون"

 معدل نمو حقوق المساهمين
ممارسة التخطيط مدى  

ميةاالستراتيجي وفق منهجية عل  
 
 السلسلة الزمنية

 المتغيرات
 
 
 البنك

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 2000-2011 35، 1 453، 0 13. 295. 17. 60. غير دالة
 البنك االسالمي
 اليمني

 2000-2011 91، 1 426، 0 35. 500. 17.- 59. غير دالة
بنك التضامن 
االسالمي 
 الدولي

 2000-2011 62، 2 539، 0 20. 257. 07. 83. غير دالة
بنك سباء 
 االسالمي 

 2002-2011 45، 1 464، 0 15. 315. 40. 25. غير دالة
مصرف اليمن 
البحرين 
 الشامل

(3102المصدر: اعداد الباحث بمساعدة المحلل االحصائي)  

ي االستات     مبع   منو حقوق املسةهمني   اخلة  ب راس  عالق  التخط  (2-0ةن اجل و  )         

   االستات    ي البنك التخطممةرس   ى الوس  احلسةب  ملأن  الحظ  املصةر  اإلسالة   ال من   .
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

( والوس  احلسةب  ملع   منو حقوق املسةهمني 13412( بةحن ا  ةع ةري)0321سالة  ال مين هو )اإل

التخط   ممةرس  ة ى( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13301( بةحن ا  ةع ةري)1.02هو)

حصةم   إستوى دالل  ع ف  مبض( وه  عالق  ط د   1.00االستات    و ةع   منو حقوق املسةهمني  هو )

 (. 1311كرب ةن )وه  أ (1.01ه  )

  االستات    ي بنك ممةرس  التخط  ى الوس  احلسةب  ملأن إىل كمة  شري اجل و   

( و الوس  احلسةب  ملع   منو 13430( بةحن ا  ةع ةري هو)0300سالة  ال ول  هو )التضةةن اإل

ممةرس   ىة ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13111ري)( بةحن ا  ةع ة1.21حقوق املسةهمني هو )

ستوى      مبوه  عالق  عكس   ضع ف  ( -1300التخط   االستات    وةع   منو حقوق املسةهمني هو )

 ( .1311كرب ةن )وه  أ (1310)اإلحصةم    ال الل  

سالة   هو اإل أسباالستات    ي بنك  ممةرس  التخط  ى  الوس  احلسةب  ملأن و وضح اجل و  

( بةحن ا  1.31هو) حلسةب  ملع   منو حقوق املسةهمني( والوس  ا13120( وبةحن ا  ةع ةري )3303)

ممةرس  التخط   االستات     وةع   منو حقوق ى ة ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13301ةع ةري )

كرب ةن وه  أ (1382   )حصةمإستوى دالل  مب( وه  عالق  ط د   ضع ف  1310املسةهمني هو )

(1311 .) 

ممةرس  التخط   االستات    ي ةص   ال من البح  ن الشةةل  ى الوس  احلسةب  ملأن و بني اجل و  

( 1.01( والوس  احلسةب  ملع   منو حقوق املسةهمني  هو )13404( بةحن ا  ةع ةري )0341هو )

ممةرس  التخط   االستات    و ةع     ة ى ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني13201بةحن ا  ةع ةري)

وه   (1331)اإلحصةم    ال الل   ىستومب ضع ف ( وه  عالق  ط د   1341منو حقوق املسةهمني هو)

 (.1311كرب ةن )أ

 أن ( اخلة  ب راس  ةع   منو حقوق املسةهمني ي املصةر  اإلسالة   ال من   0-0و ظه  ةن  اجل و  ) 

املسةهمني ي بنك التضةةن االسالة  ال ول  ة تف  رغ  ضعف ممةرس   ةتوس  ةع   منو حقوق

 التخط   االستات    ي البنك وهذا  فس  العالق  العكس   ملعةةل االرتبةط .

حصةم   بني ممةرس  التخط   إذا  دالل  ارتبةط  وممة سب   الحظ ع م وجود عالق 

ةستوى      أن .ح    الحظ ةر  اإلسالة   ال من   .ي املصاالستات    و ةع   منو حقوق املسةهمني  

دا  احصةم ة وضعف االرتبةط بني ممةرس  التخط   اقل ةنهة ( الذي  عترب 0.0.ال الل  اكرب ةن )

ضعف التخط   إىل    ج   املة  ةقةس  مبع   منو حقوق املسةهمني رأس االستات    وبني كفة   

رأس للتخط   االستات    ي كفة    دور  عين ع م وجودممة ال من   , االستات    ي املصةر  اإلسالة   

 .املة  ةقةس  مبع   منو حقوق املسةهمني  ي املصةر  اإلسالة   ال من  
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 

 املال يف املصارف اإلسالمية اليمنية رأس : عالقة التخطيط االسرتاتيجي  مبعمل كفاية 9-2-2
المال في المصارف اإلسالمية رأس ستراتيجي  بمعدل كفاية ( عالقة التخطيط اال2-2ويبين الجدول )

 اليمنية 

 (4-9جلمول )ا
 يف املصارف اإلسالمية اليمنية املالرأس كفاية مبعمل  التخطيط االسرتاتيجي عالقة 

يةالداللة اللفظ  
مستوى      

ةالداللة اإلحصائي  
معامل االرتباط 
 "بيرسون"

المالرأس نسبة كفاية   
لتخطيط ممارسة امدى  

ميةاالستراتيجي وفق منهجية عل   
السلسلة 
 الزمنية

 المتغيرات
 
 
 البنك

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 2006-2011 35، 1 453، 0 01. 146. 12. 83. غير دالة
البنك اإلسالمي 
 اليمني

 2006-2011 91، 1 426، 0 14. 021. 49. 32. غير دالة
بنك التضامن 
 اإلسالمي الدولي

 بنك سبأ اإلسالمي 2006-2011 62، 2 539، 0 09. 019. 26. 61. غير دالة

 2006-2011 45، 1 464، 0 21. 017. 20. 71. غير دالة
مصرف اليمن 
 البحرين الشامل

(3102المصدر: اعداد الباحث بمساعدة المحلل االحصائي)  
 

املة  ي رأس ة  ب راس  عالق  التخط   االستات     مبع   كفة   اخل (4-0)ةن اجل و        

التخط   االستات    ي البنك ممةرس    ى الوس  احلسةب  ملأن  الحظ املصةر  اإلسالة   ال من   

املة  رأس كفة    ع  ( والوس  احلسةب  مل13412( بةحن ا  ةع ةري)0321سالة  ال مين هو )اإل

ممةرس  التخط   ى ة ةعةةل االرتبةط "بريسون" بني أن ي حني ( 13040ع ةري)( بةحن ا  ة1.10هو)

حصةم   ه  إدالل   ى ستوط د   ضع ف  مب( وه  عالق  1.03و )ه املة رأس كفة    ةع  االستات    و 

 (. 1311كرب ةن )وه  أ (1.82)

    ي بنك التضةةن   االستاتممةرس  التخط  ى  الوس  احلسةب  ملأن إىل كمة  شري اجل و  

املة  هو رأس كفة    ع  ( والوس  احلسةب  مل13430( بةحن ا  ةع ةري هو)0300سالة  ال ول  هو )اإل

ممةرس  التخط   االستات     ىة ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13130( بةحن ا  ةع ةري)1304)

وه   (1.23)حصةم    اإلال الل   توىسمب ط د   ضع ف وه  عالق  ( 1.40املة  هو )رأس كفة    ةع  و

 .( 1311كرب ةن )أ

سالة   هو اإل أاالستات    ي بنك سب ممةرس  التخط   ى الوس  احلسةب  ملأن و وضح اجل و  
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 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

( بةحن ا  1.10املة   هو)رأس كفة    ع  ( والوس  احلسةب  مل13120( وبةحن ا  ةع ةري )3303)

كفة    ةع  ممةرس  التخط   االستات    و ة ى  ريسون" بني ( وةعةةل االرتبةط "ب13100ةع ةري )

ةن وه  أكرب (1300حصةم   )إستوى دالل  مب( وه  عالق  ط د   ضع ف   1330املة  هو )رأس 

(1311. ) 

ممةرس  التخط   االستات    ي ةص   ال من البح  ن الشةةل   ى الوس  احلسةب  ملأن و بني اجل و  

( بةحن ا  1330هو ) املة س أركفة    ع  ( والوس  احلسةب  مل13404ةع ةري ) ( بةحن ا 0341هو )

كفة    ةع  ممةرس  التخط   االستات    و ى ة ( وةعةةل االرتبةط "بريسون" بني 13100ةع ةري)

كرب ةن وه  أ (1300)اإلحصةم    ال الل  ستوى مب( وه  عالق  ط د   ضع ف  1331املة   هو)رأس 

(1311. ) 

 ةع  حصةم   بني ممةرس  التخط   االستات    و إذا  دالل  ارتبةط  ة سب   الحظ ع م وجود عالق ومم

( الذي 0.0.كرب ةن )أال الل   ةستوىأن .ح    الحظ ي املصةر  اإلسالة   ال من   . املة  رأس كفة   

املة  رأس   وبني كفة   حصةم ة وضعف االرتبةط بني ممةرس  التخط   االستات  إدا  قل ةنهة أ عترب 

ضعف التخط   االستات    ي املصةر  اإلسالة   ال من  .  إىل  ج  املة  رأس كفة    ع  ةقةس  مب

رأس كفة    ع  املة  ةقةس  مبرأس للتخط   االستات    ي كفة    دور عين ع م وجود ممة  

 .املة  ي املصةر  اإلسالة   ال من  

ملة  ي ارأس ( اخلة  مبؤش ا  كفة   2-9اجل و  )  ( وحت 1-9و الحظ ةن اجل و  ) 

بذب التذأن ال املة  نس  ةقبول  .إرأس نس  ةتوسطة  ةؤش ا  ق ةس كفة   أن سالة   ال من   املصةر  اإل

املة  رأس ةع   كفة   أن منو املؤش ا  مل  كن وف  استات     وأن خ  ,ةؤش  بوالتفةو  ي النسب  ةن عةم آل

( 3-9سالة  ال مين  وةن اجل و  )البنك اإلي  ر  االسالة   ال من   وضع ف  ج ًا  ي املصةةقبول

املة  ي املصةر  رأس (  الحظ ع م وجود عالق  للتخط   االستات    بكفة   4-9وحيت اجل و  )

املة  ي رأس االسالة   ال من   وهذا رفض للف ض   "  وج  عالق  بني التخط   االستات    وكفة   

 املصةر  االسالة   ال من   " 

 : املناقشة: -01
ال راس  وضح  تفةو   وت اج  ي  ةع   منو الودام  , وتذبذب ي ةع   منو احلسةبة  اجلةر   

األدا  أن  إىل الودام  ي املصةر  اإلسالة   ال من   , وهذا ةؤش  عل  وع م استق ار نسب  الودام  اجلةر   

الستات     تسو ق   . وق  امبت  ال راس  ان  ال توج   صةر  اإلسالة   ال من   مل  ت  وفقًةالتسو ق  ي امل

عالق  ارتبةط   بني التخط   االستات    وةؤش ا  ق ةس كفة   التسو   املتمثل  ي ةع   منو الودام  
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المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

ذ  النتةم  ختتلف ة  ةة ذك    جمموع الودام  ، ه   إىلوةع   منو احلسةبة  اجلةر   ونسب  الودام  اجلةر   

نم   تإىل   رضة  اجلمهور وبةلتةق ر  املص   عل   إ  ة ىةؤش  ةع   منو الودام   عكس أن ( ب1001عبةد )

رحب ت , فز ةد  الودام  تعين رض  سالة  وةص ر الودام  وتع د العمال  وه  أسةس نشةط املص   اإل

متةرس التخط   سالة   ال من   ال املصةر  اإلأن إىل خنلص  اجلمهورعن املص   بق رهذ  الز ةد  . وعل  

ضعف إىل   ةلتحل ل االستات    الب ئ  ممة أدىملنه    علم   خةص  ف مة  تعل  باالستات    وفقًة 

 وتذبذب منو الودام  

االستات    ي تخط   دار  ي الكفة   التسو ق   وممةرس  النتةم  ال راس  ال تتس  ة  ةة أوردت  أدب ة  اإل

إىل الودام   ق س كفة   نسب  الودام  اجلةر   أن ( 1001سالة   ال من   . فق  وضح الشمةع )املصةر  اإل

كفة   التسو   املص ي تتحق  أن ( 1001ضة  عبةد  )إدار  املص   عل  التسو   جلذب الودام  اجلةر   وأ

ة  املص ف   ي ظل املنةفس  , وتوس   قةع   ةن خال  حتسني نوع   اخل ةة  للعمال  وحتسني اخل ة

واملودعني ةوا  املسةهمني   الثق  بةملص   , واحملةفظ  عل  أاخل ةة  املص ف   وتنم   الودام  ي املصةر  ورف

ةؤش ا  كفة   أن رضة ه  . واستط د عبةد  لوب التعةةل ة  الزبةمن وحمةول  إسوسلوك ة  العةةلني , وأ

   وبأسعةر ةنةسب  ة  الق ر  عةل  جبود  تق    خ ةة  ةص ف  تق س ق ر  املصةر  عل    املص ي التسو

التخط   االستات     أن دب ة  ةص ف   ج     وةبتك   . وب ن  األخ ةة  إجيةد التطو   والتحسني وعل  

 مل عل التخط   االستات     عأن ( 1002وعو ل  )ة التنةفس   للمصةر  , فق  وضح أبحيق  املزا 

ح  امل اخل ال م س   ةة  , وحتق   رغبة  العمال  وه  أتطو   اخل ةة  املص ف   واالهتمةم جبود  اخل 

( وةعال)ب ون تةر خ( 1020ذا  النس  افةد الك دي )طو   الق را  التنةفس   للمصةر  , وعل  لز ةد  وت

 احلص  السوق   للمص   . و  ى ةد  ز  التخط   االستات     عمل علأن ( 1002,وجودي والصةمغ )

دق  التخط   االستات    . و عترب التخط    كفة   التسو   املص ي تعتم  عل أن ( 1020ب ستو )

ةن التخط   االستات    العةم للمؤسس  و ه    نشط  التسو ق    جز ًا ال ت زا االستات    لأل

( 2222ض  التنةفس  للمص   . وت ي فوكة ورا )تعز ز الو   إىلسةس التسو ق   بشكل أ نشط ختط    األ

أهم   التسو   كأدا  ةهم  ةن أجل ةسةع    املصةر  للحصو  نشة  التزا   ي الصنةع  املص ف   ق  أأن ب

التسو   االستات     هو أفضل أن املؤسسة  املص ف   اكتشف  أن ضةف  عل  حص  سوق   أفضل , وأ

سالة   عف الكفة   التسو ق   للمصةر  اإلضأن إىل   . وعل   خنلص ه افهة املص ف است ةب  لتحق   أ

 ملنه    علم   .ةرس  التخط   االستات    وفقًة ال من   نت    لضعف مم

ةع   منو حقوق أن املة  ي املصةر  االسالة   ال من   , ح   وج   رأس وضح  ال راس  ضعف كفة   

ةع   أن ي ةصةر  اخ ي وان  غري ةستق .  كذلك وضح   املسةهمني ةقبو  ي بعض املصةر  وضع ف
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المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 
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 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

ضعف أن املة  ي املصةر  االسالة   ال من   ةقبوال" حل ةة وتتفةو  نسبت  ةن عةم ألخ  . رأس كفة   

املصةر  االسالة   ال من   ال متةرس أن املة  ي املصةر  االسالة   ال من    عترب ةؤش ا" برأس كفة   

الستات    . وامبت  ال راس  ع م وجود عالق  ارتبةط   بني ممةرس  التخط   عمل   التخط   ا

سالة   ال من   وكذلك ع م وجود عالق  بني و حقوق املسةهمني ي املصةر  اإلاالستات    وةع   من

 سالة   ال من   .املة  ي املصةر  اإلرأس ممةرس  التخط   االستات    وةع   كفة   

ةرس  سالة   ال من   وضعف مماملة  ي املصةر  اإلرأس  هة البح  تؤك  ضعف كفة   وصل إلالنتةم  اليت ت

دب ة  وال راسة  السةبق    . هذ  النتةم   ال تتس  ة  ةة أوردت  األملنه    علم التخط   االستات    وفقَة 

ني ي لتطور ي حقوق املسةهمةؤش  ةع   حقوق املسةهمني  بني اأن ( 1001ي هذا اجملة  . فق  ذك  عبةد  )

بسب  العةم  عل هة  أو املة  رأس سالة   و بني ةع   تطور حقوق املسةهمني سوا  بسب  الز ةد  ي املصةر  اإل

 فة  مبتطلبة  ق ر  املصةر  اإلسالة   عل  اإلة ى  املة    عكس رأس ةؤش  كفة    أن ضة  عبةد   ب. وأ

ةط  املة  وةتةنت  ي ةواجه  املخرأس كفة    ة ى نك امل كزي وفضال" عن ةتطلبة  الب 1جلن  بةز 

املة  , رأس ح   أن ( ب1002صو  املص   . وي ذا  الس ةق ذك  خةلص )احملتمل  اليت ق  تتع ض هلة أ

ةقةبل خمةط  أن ةقوق امللك   لألصو   عترب ةؤش ًا لق ةس األرد  الودام  , وةع   ح وقةبل   املص   عل  

استخ ام املص    املة  تق س  كفة   درج رأس ةؤش ا  كفة   أن ( ب1001ك  الشمةع )ةر . وق  أاالستثم

ي حتسني إىل   وك ف   االستفةد  ةن ال ف  املإىل   من ةز   اهل كل املللمطلوبة  ق ةسًة حبقوق امللك   ض

ة  ي املصةر  املرأس عف كفة   ضإىل   املة  "املال   املص ف   ".  وعل   خنلص رأس ةتةن  ة ى  ال حب   و

 ةرس  التخط   االستات    وفقًة ملنه    علم   سالة   ال من   وضعف مماإل

 وةة مت راسة  السةبق ,طةر النظ ي وال   ي اإلاستنةدًا عل  ةة مت تغط ت: النتائج والتوصيات - 22

  اإلسالة   املة  ي  املصةررأس   فة فة   التسو   املص ي وكدراست  عن عالق  التخط   االستات     بك

  : ة  اآلت  النتةم  والتوصإىل   ال من   توصل البح  

 : النتائج : 22-2

كفاءة التسويق املصريف يف املصارف بللتخطيط االسرتاتيجي  عالقةعمم وجود :   11-1-1
 من خالل: اإلسالمية اليمنية

ي    بني ممةرس  التخط   االستات    وةع   منو الودام  حصةمإذا  دالل  ارتبةط ع م وجود عالق  اواًل: 

للتخط   االستات    ي كفة   التسو   املص ي  دور دع م وجو عين ممة  .املصةر  اإلسالة   ال من   

 .ةقةس  ي ةع   منو الودام  ي املصةر  اإلسالة   ال من  
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 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 ممةرس  التخط   االستات    وةع   منو احلسةبة  حصةم   بنيإذا  دالل  ارتبةط  ع م وجود عالق مةن ًة: 

للتخط   االستات    ي كفة   التسو    ع م وجود دور عين ممة . ي املصةر  اإلسالة   ال من   اجلةر   

 .املص ي ةقةس  ي ةع   منو احلسةبة  اجلةر   ي املصةر  اإلسالة   ال من  

 ودام حصةم   بني ممةرس  التخط   االستات    و نسب  الإل  ذا  دالارتبةط  ع م وجود عالق : مةلثًة

للتخط   االستات    ي  دور ع م وجود عين ي املصةر  اإلسالة   ال من   . ممة الودام  إىل   اجلةر   

 .الودام  ي املصةر  اإلسالة   ال من   اجلةر   إىل ودام نسب  البكفة   التسو   املص ي ةقةس  

يف املصارف اإلسالمية املال رأس كفاءة بللتخطيط االسرتاتيجي   عالقةمم وجود ع: 00-0-3
 من خالل:  اليمنية

حصةم   بني ممةرس  التخط   االستات    و ةع   منو حقوق إذا  دالل  ارتبةط  ع م وجود عالق اواًل: 

رأس الستات    ي كفة   للتخط   ا دور عين ع م وجود ي املصةر  اإلسالة   ال من   ممة املسةهمني  

 .املة  ةقةس  مبع   منو حقوق املسةهمني  ي املصةر  اإلسالة   ال من  

رأس كفة    ةع  حصةم   بني ممةرس  التخط   االستات    و إذا  دالل  ارتبةط  ع م وجود عالق مةن ة": 

املة  رأس الستات    ي كفة   للتخط   ا دور عين ع م وجود ي املصةر  اإلسالة   ال من   . ممة املة  

  املة  ي املصةر  اإلسالة   ال من رأس كفة    ع  ةقةس  مب

 ت  : لنتةم  السةبق  توص  ال راس  بةآلبنة " عل  االتوصيات:  : 11-2

ملنه    علم   ةرس  التخط   االستات    وفقَة :  جي   عل  املصةر  االسالة   ال من   مم00-3-0

 لتسو   .ل ف  كفة   ا

ملنه    علم   ةرس  التخط   االستات    وفقَة سالة   ال من   مم: جي  عل  املصةر  اإل00-3-3

 املة  . رأس ل ف  كفة   

ةقةس  ي   كفة   التسو   املص ي   رب   ممةرس  التخط   االستات     مبؤش ا: جي   11-2-3

 .  ةؤش  نسب  الودام  اجلةر   إىل الودام و, احلسةبة  اجلةر  , وةع   منو  الودام  ةع   منو

 املة  ةقةس  ي ةع   منورأس :  جي  رب   ممةرس  التخط   االستات     مبؤش ا  كفة   99-9-2

 . املة رأس كفة    , وةع   حقوق املسةهمني

 
 
 



 

11 
 

 م2014 ديسمبر  -يوليو  بع الراالعدد  جامعة الناصرمجلة 

المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 قائمة املصادر و املراجع
 أوال/ الكتب : 

البنك اإلسالة   دار  االستات     ي البنوك اإلسالة  ،اإل -(:9002، عب  احلم   عب  الفتةح )املغ ب  .9

 ج  . -للتنم  

-بريو -الطبع  الع ب  -: احتةد املصةر البنوك الع ب   والكفة   االستثمةر  -(:9004، عمةد صةحل )سالم .9

 لبنةن. 

 .ةص  –   ةستقبل البنوك اإلسالة   ي ظل التطورا  االقتصةد   العةملم( : 9004، حمم  حممود)املكةوي .4

 –الطبع  الثةلث  -ةبةدئ اإلحصة  واالحتمةال  للعلوم االدار   والتطب ق   م(: 9094، حمم  حمم  )املزاح– .2

 .صنعة  ال من  –كز جةةع  العلوم والتكنولوج ة للكتةب اجلةةع   ة

 .أن عم–الفك  دار – ادار  البنوكم( :9227، واخ ون، امح  الكوزى. ةه ى حسن زو لف،  ة ح  ط اون )الكوزى .8

 . ال من صنعة – والتوز   للنش  االةني– االول  الطبع  البح ، ط ق-(:م9007) امسةع ل حمم  ةنصور  ،الع  ق  .1

 . ةص -القةه   األوىل، الطبع  ،االستات    -(:9222) الفتةح عب  احلم   عب  ،املغ ب  .7

 .ةص – نطةط جةةع  ةطبع  – االستات    التخط  -(:م9002)نةظ  حمم . حنف  .5

 االسكن ر   جةةع  – االدار   التنم   ة كز – تطب ق   وحةال  ةفةه   االستات     اإلدار -(:م9225)امسةع ل ،الس   .2

 .ةص  –

 .ةص . املنصور – املتوازن األدا  بق ةس االستات     اإلدار -(:9002) الفتةح عب  احلم   عب  ،املغ ب  .90

 ثانيا: المراسات والموريات : 
ودور  ي رف  الكفة   اإلنتةج   ةن وجه  نظ  املستف   ن بةإلدار  العةة   االستات   التخط   ، نةص  بن فه : نةص ال  .9

 م.9004. رسةل  ةةجستري غري ةنشور  أكةدمي   نةمف الع ب   للعلوم األةن   د السعود   لل ور ة  األةن  

" دراس  ة  ان   عل   تات     وأم هة ي رف  أدا  ةنظمة  األعمة اإلدار  االسسلطني، سوةة :  -زاه ، بسةم -عل  ة ة،  .9

م جمل  جةةع  تش  ن لل راسة  والبحوث العلم   سلسل  العلوم 9007املنظمة  الصنةع   العةة  ي السةحل السوري 

 (.9( الع د )92االقتصةد   والقةنون   اجملل  )

دراس  ة  ان   د رسةل     االستات    ي بنك التضةةن اإلسالة  ال ول التخط أنور عب  اجمل   حمم  سالم :  , الزةةن   .4

 م.9002ةةجستري غري ةنشور  . جةةع  العلوم والتكنولوج ة

، دراس  ة  ان  ، رسةل  ةةجستري . غري التح  ة  اليت تواج  املصةر  اإلسالة   ال من  عب  الفتةح نةج : , دراس  الزب  ي .2

 م.9002لتكنولوج ةةنشور  جةةع  العلوم وا

 م.9007رسةل  دكتورا  ةنشور  جةةع  الريةوك ةؤش ا  األدا  ي البنوك اإلسالة  ،إب اه   عب  احلل   :  ,عبةد   .8

 صنةع  الغز  والنس  ، وفةعل  التخط   االستات    للموارد البش    أمنةط  وتأمري  عل  كفة   أةةن  درو ش:  ,أن عثم  .1

 م.9224ر  جةةع  عني مشسرسةل  دكتورا  غري ةنشو
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المال  وكفاءة رأس عالقة التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويق المصرفي 

 بالمصارف اإلسالمية اليمنية

 

 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

. دراس   التخط   االستات    لإلنتةج كم خل ل ف  كفة   وفةعل   القطةع الصنةع ، الس   حممود: مسةح   .7

 م.9222تطب ق   عل  قطةع إنتةج ةواد وةستلزةة  البنة ، رسةل  دكتورا  غري ةنشور  ةق ة  جلةةع  عني مشس

د دراس  ةقةرن ،  كأدا  لتحسني ةعة ري أدا  البنوك الت ةر   ي ةص  التخط   االستات    أةني خب  : , عسك   .5

 م.9001رسةل  دكتورا  غري ةنشور  جةةع  قنة  السو س

 التخط   االستات    للتسو   كم خل لتعظ   ق م  املنشأ ، دراس  تطب ق  ،، حمم  رج  زقزو  : حممود .2

 م.9004رسةل  ةةجستري غري ةنشور ، جةةع  عني مشس

ورق  عمل ق ة  ي ةلتق  املنظوة  املص ف   اجلزام     تق    كفة   األدا  ي القطةع املص ي، صةحل: خةلص   .90

 .م9002الواق  والتح  ة ،  –والتحوال  االقتصةد   

 دور بطةق  األدا  املتوازن ي ق ةس وتق    األدا  املست ام بةملؤسسة  املتوسط  للصنةعة  الغذام  ع بو :  حمة ،  .99

 .م9099اجلزام  –أن جةةع  ف ح –غري ةنشور   ةةجستري دراس  ةقةرن  .رسةل 

دراس  تطب ق   ةقةرن  . رسةل  ةةجستري غري ةنشور   االستات    للمنشأ  املص ف  ،إىل   األدا  امل، ةه ي عط   : اجلبوري .99

 .م9002 –الع اق  –. جةةع  القةدس   

 دكتورا رسةل   تات    للموارد البش    ي القطةع العةم ي االردن،واق  التخط   االس، ةوف  حمم : الضمور  .94

 .م9005االردن أن عم –غري ةنشور  . االكةدمي   الع ب   للعلوم املةل   واملص ف   

. جمل  اإلدار  واالقتصةد الع د  عالق  الق ار االستات    ي األدا  املص ي دراس  حتل ل  -ح  ر محز  :  جودي، .92

 .م اجلةةع  املستنص    كل   اإلدار  واالقتصةد 9005عةم 15

. رسةل  ةةجستري غري أم  التخط   االستات    ي جنةح البنوك اإلسالة   ال من   -،  نب ل عل  :الغزي  .98

 .م9099-ال من  –صنعة   –االكةدمي   الع ب   للعلوم املةل   واملص ف    –ةنشور  

ملص   ال ش   واهم ت  ي ق ةس خمةط  الس ول  املص ف   إىل   قو   األدا  املتم(: 9099، رجة  رش   )عب الستةر  .91

 .م9099-949. جمل  كل   بغ اد للعلوم واالقتصةد اجلةةع  الع د

دراسة  ي االدا  االستات    وبطةق  األدا  املتوازن م(: 9002. إدر س. طةه  حمسن ةنصور، وامل حمم )الغةليب .97

 .االردنأن عم–أن دار زه –دراس  تطب ق   ي املصةر  االردن    ات    بةألدا  التنظ م عالق  االاجة  االست–

 .حب  ةق م جلةةع  بنهة –التخط   االستات    واهم ت  للمص   م( : 9090،  امح )الك دي   .95

)منوذج  ةع املص يإدار  املع ف  ودورهة ي التخط   التسو ق  االستات    ي القط: )ب ون تةر خ(،  نةج  ذ  ةعال  .92

 ةتكةةل( جةةع  الز تون  االردن   .

.دراس  ةةجستري ام  التخط   االستات    عل  ادا  املؤسسة  املص ف   م(: 9008، عب العظ   حي )بن عب اهلل  .90

 للعلوم والتكنولوج ة .أن جةةع  السود–غري ةنشور  عل  بنك تنم   الصةدرا  

ورق  عمل ةق ة  اىل امللتق  العلم   –تقو   االدا  ي املصةر  االسالة   ةعة ري م(: 9008، عب احلل   )عم   .99

-91املنعق  ي جةةع  اجلزام  ز كل   ال راسة  االسالة   خال  الفت  ةن  –واق  وافةق  –السةب  املصةر  االسالة   

 .م95/2/9008

دراس   السوق ي اخل ةة  املص ف   ا استه  استات   ة ام  م( : 9005ح  ر محز  ونغ  عل  ) جودى، الصةن ،  .99

م اجلةةع  املستنص    9005ة  ان   عل  اح  املصةر  الع اق   االهل   . جمل  االدار  واالقتصةد . الع د التةس  والستون /

 .–كل   االدار  واالقتصةد –
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 ول باحث أ -محمد البشير أن بو سفيد / أ         
 باحث ثاني–صادق حمود عبد هللا الجماعي أ/ 

 املصةر  العةةل  ي تبين ةكونة  االستات     التسو ق   ية ى  م( : 9005غةد  حممود سالة  ) ابوعو ل ،  .94

 .رسةل  ةةجستري عري ةنشور  اجلةةع  االسالة   غز  فلسطني

، جةةع  االزه ، قس  االطةر العةم ملعة ري تق    ادا  املص   االسالة :  )ب ون تةر خ( ، حسني حسنيشحةت   .12

 .احملةسب 

 : ال ورا : ثالثا

لع ب   للعلوم املةل   املص ف   بةلتعةون ة  البنك امل كزي األكةدمي   ا حتل ل و تق    أدا  املص  ، خل ل : الشمةع .9

 .م9/8/9009-90/2ال مين، دور  ت ر ب   خال  الفت  ةن 

 . م9008/ 94/8-2. دور  ت ر ب   خال  الفت  ةن  حتل ل وتق    أدا  املص   االسالة . سع   :  الق ش  .1

 رابعا: مواقع الكرتونية و حبوث على االنرتنت: 
 WWW.KAHF.NETم(: عواةل جنةح املصةر  اإلسالة   9009حف)قةنذر  .9

1. Kenana online.com 
 خامسًا: تـقارير 

 م2111. وحيت عةم م2111عةم ةن األدا  السنوي للبنك االسالة  ال مين للتمو ل واالستثمةر  ةر  تق -1

 م2111. وحيت عةم م2111عةم ةن ال ول   األدا  السنوي لبنك التضةةن االسالة  ةر  تق -2

 2111. وحيت عةم م2111عةم ةن األدا  السنوي لبنك سبة  االسالة    ةر  تق -3

 م2111عةم إىل   . م2112عةم ةن األدا  السنوي ملص   ال من البح  ن الشةةل  ةر  تق -4
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