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مها صباح ابراهيم الجبىري. تأثير المنظمت االفتراضيت في االداء المالي لمصرف بغذاد 

بغذاد : الجامعت المستنصريت :  –في ظل التحالفاث االستراتيجيت. )رسالت ماجستير( . 

 . 9002كليت االدارة واالقتصاد : قسم أدارة اعمال، 

  
لتحالفات اإلستراتٌجٌة من أحدى الحلول اإلستراتٌجٌة التً تساعد تعد المنظمات االفتراضٌة ، وا        

على نمو وتطور المنظمات بدالً من الصراع والمنافسة وذلك  مكن أجكل اات كاص فكرو السكود وال كدر  
) تأثير  على التنافس عن طرٌد الم اراة فً الخبرات والمهارات . وجاءت هذه الدراسكة الموسكومة بك  

والتكً تسكعى  في األداء المالي لمص ف بغأداد فأي ظأل التفال أاس ااتأت اتر(رة   المنظمة االفت اضرة 
إلى التعكرص علكى مكدى مسكاهمة تانولوجٌكا اتصكاالت المعلومكات التكً تعكد ال اعكد  اكسكاس فكً ت كاٌل 
المنظمة االفتراضٌة فً نجاح أداء عمل التحالص االستراتٌجً وأثرها فً تحسٌن اكداء المالً واإلداري 

 مصرص . لل
إلكككى التعكككرص علكككى مكككدى مسكككاهمة المنظمكككة االفتراضكككٌة فكككً نجكككاح عمكككل التحكككالص  هأأأدفس الد اتأأأة

االستراتٌجً ، وأثر تحول العملٌات المصرفٌة الت لٌدٌة إلى العملٌات المعتمد  علكى الت نٌكات وأثرهكا فكً 
 تحسٌن أداء عمل المصرص . 

، لاونه واحداً مكن  المصكارص اكهلٌكة العرا ٌكة  اختٌر مصرص بغداد لٌمثل عٌنة الدراسة عرنة الد اتة
 المتحالفة مع مصارص أجنبٌة . 

( والذي تطلب معاٌ ة مستوٌات  Case Studyف د اان  ائماً على ) دراسة حالة    منهج الد اتةأما 
 اك سام اافة فً المصرص والتعرص على أن طة المصرص الرئٌسة .

تاجات والتوصككٌات التككً أاككدت ضككرور  االهتمككام بتطككوٌر بمجموعككة مككن االسككتن خ (أأس الد اتأأةو ككد 
وتحدٌث  باات االتصال فً ال طاعات الصناعٌة اافة ، والخدمٌة ، والتجارٌة وذل  من خالل االعتماد 
علككى تانولوجٌككا اتصككاالت المعلومككات والعمككل علككى تككر  اكسككالٌب الت لٌدٌككة فككً العمككل والتحككول إلككى 

د مكن أحكدث اكسكالٌب المطب كة حالٌكاً وال كادر  علكى التاٌكص والتك  لم مكع اكسالٌب التانولوجٌة والتكً تعك
ٌ عكد حكالً  المستجدات الحاصلة فكً البٌئكة ، فضكالً عكن ضكرور  اختٌكار اكسكلوب المالئكم للتحكالص الكذي 
استراتٌجٌاً ٌساعد وٌسهم على نمو وتطور المنظمات بما ٌتناسب مع أهداص المنظمة اإلستراتٌجٌة الكذي 
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