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 :ملخص البحث باللغة العربية 
تمثل الهدف الرئيس للبحث في التعرف على دور تبني محددات ابتكارات التكنولوجيا      

المالية في تعزيز متطلبات الشمول المالي كأحدد استدتراتيايات الرائددل التدي تبنالدا البند  
 .اسقتصادية واسجتماعية وتعزيز استتقرار المداليتحسين األوضاع لالمركزي المصري 
الباحثان على تصدمي  قائمدة اتتقصدات وتوجيههدا  لدى اعتمد هدف لذا الوتعياً نحو تحقيق 
اإلدارل العليدا  و دارل اإلئتمدان  و دارل تكنولوجيدا المعلومدات  و دارل : عينة مدن مسدلولي

قداً لملكيتهدا طقطداع عدام  قطداع  دا   بدالبنو  التااريدة وف الحوكمة واسلتزام المصرفي
  .%67مفردل بنسبة اتتاابة  292فروع أجنبية(  وذل  بواقع 

تتبنددى البنددو  التااريددة محددل وقددد تو ددل الباحثددان  لددى ماموعددة مددن النتددائ  ألمهددا:      
الدراتدددة محدددددات ابتكدددارات التكنولوجيدددا الماليدددة مدددن حيدددث طالفائددددل المدركدددة  تدددهولة 

صددداقية المدركددة  الثقددة المدركددة  التوافددق مددع نمدد  حيددا  العميددل  تكلفددة استددتادام  الم
توجددد عرقددة كمددا استددتادام  تبنددي العمددرت( كمرتكددز لتعزيددز متطلبددات الشددمول المددالي. 

ارتبدداط طرديددة ذات دسلددة  حصددائية بددين كددل محدددد مددن المحددددات السددبعة سبتكددارات 
عرقدة ارتبداط طرديدة ذات دسلدة وجدود  فضدرً عدن التكنولوجيا المالية وبعضدها الدبع .

 حصائية بين كدل بععدد مدن األبعداد الثرلدة للشدمول المدالي وبعضدها الدبع  والمتمثلدة فدي 
 طاتتادام الادمات المالية   تاحة الادمات المالية  جودل الادمات المالية(.

 Abstract:  
     The main objective of the research was to identify the role of 
adopting the determinants of financial technology innovations in 
enhancing the requirements of financial inclusion as one of the 
leading strategies adopted by the Central Bank of Egypt to improve 
economic and social conditions and enhance financial stability. In 
order to achieve this goal, the researchers relied on designing a 
survey list and directing it to a sample of officials: senior 
management, credit management, information technology 
management, governance and banking compliance management in 
commercial banks according to their ownership (public sector, 
private sector, foreign branches), with a total of 290 items. 76% 
response rate.  
      The researchers reached a set of results, the most important of 
which are: The commercial banks under study adopt the 
determinants of financial technology innovations in terms of 
(perceived benefit, ease of use, perceived credibility, perceived 
trust, compatibility with the customer’s lifestyle, cost of use, 
customer adoption) as a basis to enhance the requirements of 
financial inclusion. There is also a direct, statistically significant 
relationship between each of the seven determinants of financial 
technology innovations and each other. In addition to the existence 
of a direct statistically significant correlation between each of the 
three dimensions of financial inclusion and each other represented 
in (the use of financial services, the availability of financial 
services, the quality of financial services). 
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 والً : تمهيد:   أ

باتتدامة التغييدر وديناميكيدة التطدوير المسدتمر فدي  دتى  أ بحنا نعيش في عال  يتميز    

القطاعددات الصددناعية  والزراعيددة  والتااريددة  والادميددة...الن  والتددي مددن  ددأنها  حدددا  

الفددارف فددي ليكددل اسقتصدداديات القوميددة تددوات بالدددول المتقدمددة أو الناميددة. وأ ددبح  

الحديثددة لددديها القدددرل علددى الماتمعددات التددي تتسددلع بالمعددارف والمهددارات واستاالددات 

مواكبددة المتغيددرات والمسددتادات فددي البيلددة المحيطددة بكافددة المادداست وستدديما بماددال 

التكنولوجيا المالية  وذل  من  رل امتر  واتتادام أحدد  التقنيدات التدي يمكدن تطبيقهدا 

طر الناتاددة وتعظددي  استددتفادل منهددا مسددتقبرً واسحتفددال بتيادداد ةليددات متتاليددة لتقليددل الماددا

 (. 2212طيوتف عنها توات في الوضع الحالي أو المستقبلي

وقد  هد القطداع المصدرفي فدي اةوندة األ يدرل تطدور تدريع تاسدد فدي طدر  أفكدار      

"  Financial Innovationsومقترحات وتطبيق ةليات تعرف بـــ " اسبتكدارات الماليدة 

طبيعيدين واسعتبداريين حتدى أ دبح  تسه  في ترعة حركة استتثمار بدين األ داا  ال

جزت س يتازأ مدن النمدو استدتثماري الدذي يصدير الشدركات النا دلة والتدي تعمدل جالددل 

اسبتكددارات الماليددة علددى تدددعي  عوامددل المنافسددة بقددول فددي الماددال اسقتصددادي. وتسدديطر 

والنمدو  بشكل واتع على العال  بأكمله  حيث تعسده  تلد  اسبتكدارات فدي تحقيدق استدتقرار

من  رل اتتادام ةليات التكنولوجيا التي تضمن اسمتثال لاميع القواعدد التنظيميدة  المالي

 (. Buchak & Seru, 2017ط و دارل المااطر الناتاة عن تطبيقها

وفددي لددذا السددياف  يمكددن التأكيددد علددى أن اسبتكددارات الماليددة أ ددبح  تمددار  دوراً      

القطاع المالي بشكل عام  والاهاز المصرفي  و دماتنشطة كبيراً ومتزايداً في ممارتة أ

علددى وجدده التحديددد مددن  ددرل الددتال  مددن المشدداكل الناتاددة عددن العمليددات المصددرفية 

التقليدية واستتفادل من الوق  المهدر  ودقدة األعمدال  وتدرعة اسنتشدار  والو دول  لدى 

لبنو  التاارية. كما أن اسبتكدارات الفلات المهمشة والتي س تستفيد من الادمات التقليدية ل

الماليدددة بمدددا تتضدددمنه مدددن أدوات وةليدددات و ددددمات تكنولوجيدددة مسدددتحدلة تمثدددل الركيدددزل 

األتاتدية فدي تنميدة استدتثمارات الماليدة الحاليددة والمرتقبدة لكافدة المشدروعات وذلد  مددن 

  والدذي أ دبع واحدد مدن ألد Financial Inclusion درل مدا يسدمى بالشدمول المدالي 

المفددالي  التددي حظيدد  مدده راً بالتمددام المنظمددات الدوليددة والبنددو  المركزيددة بشددكل عددام  

والبن  المركزي المصري على وجه التحديد وذل  باعتبار الشمول المدالي كأولويدة لامدة 

 رل السنوات األ يرل من  رل  طرف العديد من المبادرات اإلقليمية والعالميدة لتحسدين 

(. ويهدت  الباحثدان  بالكشدف عدن Alex Bank, 2017ط لي فدي مصدرنظدام الشدمول المدا

دور تبني محددات ابتكدارات التكنولوجيدا الماليدة فدي تددعي  متطلبدات الشدمول المدالي فدي 

 ضوت مبادرل الشمول المالي التي أطلقها البن  المركزي المصري.

  :البحثثانياً : مفاهيم 
لددو عبددارل عددن و ددول الادددمات أو : Financial inclusionالشمممول المممالي  -1

المنتاات المالية من حسابات وتأمين وتمويدل وائتمدان لشدرائع ماتلفدة مدن العمدرت تدوات 

تمكددنه  مددن التعامددل مددع  معقولددةكددانوا أفددراد أو مهتسددات وذلدد  باددودل عاليددة وأتددعار 

تكددز القنددوات الرتددمية الماليددة كددالبنو  والبريددد ... وليرلددا مددن المهتسددات الماليددة  وير

 الشمول المالي على ما يأتي: 



 

 

  - 4 -                                                                 ات واالبحوث المالية واإلداريةالمجلة العلمية للدراس

  .الادمات المالية الرقمية 

 .التثقيف والتوعية المالية 

  .الشركات متنالية الصغر والصغيرل والمتوتطة 

 لددى  تشددير اسبتكددارات الماليددة Financial Innovations: االبتكممارات الماليممة-2

ماموعددة مددن األدوات المسددتحدلة فددي ماددال الادددمات الماليددة ويقددوم العدداملون فددي لددذ  

 الصناعة بتطوير تكنولوجيات جديدل لتحسين نوعية الادمات المالية التقليدية.  

 ثالثاً: الدراسات السابقة:

قام الباحثان  في لذا الازت باتتعراض ماموعة من الدراتات التي أتيع لده اسطدرع 

 يها من حيث أل  األلداف والنتائ  التي تو ل   ليها وذل  على النحو التالي:   عل

  .دراسات سابقة تناولت ابتكارات )أدوات( التكنولوجيا المالية 

 .دراسات سابقة تناولت الشمول المالي 

 دراسات سابقة تناولت ابتكارات )أدوات( التكنولوجيا المالية:  -1

 لى تحديد تألير عضوية الشدركات فدي رابطدة  (Qiao et al.,2014)تع  دراتة 

األعمال و بكات جمعيات التكنولوجيا على اسبتكار واألدات المالي الشركة بالتطبيق علدى 

( المدرجة في البور ة الصدينية SMEsالشركات الصينية الصغيرل والمتوتطة الحا  ط

المهمة. أوسً  ألر البحث والتطدوير  م. ولنا  العديد من النتائ 2211 لى  2226منذ عام 

ومولفو التكنولوجيا تأليراً  ياابياً ولاماً على اسبتكار في الشركات الصغيرل والمتوتدطة 

ف علدى أنهدا  الحا . ولانياً  أتدهم  المشداركة فدي  دبكات جمعيدات الصدناعة طالتدي تععدرن

ن اسبتكدار الراتدن تض   بكات رابطة األعمال و بكات جمعيات التكنولوجيدا( فدي تحسدي

الصينية الصغيرل والمتوتطة. لالثًا  وجد أن اسبتكار له تألير  يادابي علدى  الشركاتلدى 

أدات الشركات في الشركات الصغيرل والمتوتدطة. أ يدراً   يمكدن أن تدهدي العضدوية فدي 

 بكات جمعيات الصناعة  لى تحسدين كفداتل الشدركة وزيدادل الدد ل ليدر التشدغيلي ولكدن 

 حساب تكاليف اإلدارل العليا في الشركات الصغيرل والمتوتطة. على 

لقددد أ ددبح  الشددركات الصددغيرل والمتوتددطة الحادد  حاددر الزاويددة للنمددو المسددتدام 

لرقتصاديات. وعرول على ذل   فقد أدت المهتسات الصغيرل والمتوتدطة دوًرا س مثيدل 

لده فددي دفدع عالددة النمدو اسقتصددادي للعديددد مدن اسقتصدداديات  فهدي بمثابددة أرض  صددبة 

كرت البطالدة وتعزيدز نمدو السدوف. كاند  لندا  لرواد األعمال ومقدم حلدول لمعالادة مشد

فر ة للتقددم الصدحي للمهتسدات الصدغيرل والمتوتدطة فدي نيايريدا فيمدا يتعلدق بسياتدة 

التحول والتوتع بسبر التطور السدريع لرقتصداد العدالمي. ولكدن مدع التكامدل اسقتصدادي 

ات لائلة ومنافسدة العالمي  تواجه الشركات الصغيرل والمتوتطة التي تعمل في بيلة تغير

( تقددي  مصدادر (Eniola & Entebang,2015أكثر حدل. وعلى ذل  اتدتهدف  دراتدة 

لتمويددل الشددركات الصددغيرل والمتوتددطة الحادد   وتندداول تحددديات تمويلهددا  وأتددبابها  مددع 

تحقيددق ألددداف ستددتغرل الطددرف المبتكددرل لتحسددين تددوفير التمويددل مددن  ددرل التمويددل 

تددع  نمدو وتقددم الشدركات  تنظيميدةوضدرورل تدوفير بيلدة  Crowdsourcingالاماعي 

الصغيرل والمتوتدطة بدألر مسدتقبلي. وبالمثدل  فدتن اإلتدتراتياية األتاتدية لدي التدي مدن 

 أنها مساعدل رجال األعمال على أن يظلوا محفزين بدرجة كبيرل نحو تعزيز    عمله. 
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ندداجع. باإلضددافة  لددى ذلدد  وعددرول علددى ذلدد   فتندده تدديطملن الفددرد ليصددبع رجددل أعمددال 

توفير معلومات وأتالير لامة تساعد رواد األعمال على كيفية اتتادام التمويل الاماعي 

كمصدددر لتددوفير التمويددل والتددألير اإلياددابي علددى أدات الشددركات الصددغيرل والمتوتددطة 

 (.SMEsط

 لدددى تحليدددل الفوائدددد المحتملدددة  (González-Páramo,2017) دراتدددةاتدددتهدف  

التمويدددل  والماددداطر الاديددددل التدددي قدددد تطرحهدددا البندددى التحتيدددة  Digitizationلرقمندددة 

الرقمية  ونماذج األعمال التاارية ونماذج التوزيع وحلول العمرت  واستتاابة التنظيميدة 

ماداطر جديددل فيمدا يتعلدق بداألمن  الاديدد الرقميواإل رافية المتوقعة. ويعرض النموذج 

واستددتمرارية التشددغيلية والغددش واسحتيددال  مددن بددين أمددور الرقمددي  وحمايددة المسددتهل   

أ رى. ولذ  ليس  مشمولة بالكامل بالنه  اإل رافي والتنظيمدي التقليددي. ومدن لد  لندا  

حاجة  لى  طار تنظيمي و  رافي متاددد ياسدد  مكاندات اسبتكدار الرقمدي وياعدل النظدام 

وينبغدي أن تسدتند استدتاابة علدى  المالي أكثر مرونة في مواجهة األزمدات فدي المسدتقبل.

أربددع ركددائز: تياتددات محددددل جيددداً بشددأن الددتحك  فددي المادداطر التكنولوجيددة   لددىاألقددل  

الاديدل و دارتها في القطاع المالي  و طرف مراكز وحلقات اسبتكار  و نشات بيلدات ةمندة 

 اونية. اضعة لإل راف لتاارب السوف  واكتساب مهارات رقمية جديدل وعقليات تع

وبددددالنظر  لددددى اإلمكانددددات المتناميددددة لربتكددددارات التكنولوجيددددة  تناولدددد  دراتددددة 

(Khan,2017)  ألمية التقدم التكنولوجي في الصناعة المصرفية  ونطاف الاددمات التدي

يددت  تقددديمها لعمددرت التازئددة والشددركات علددى حددد تددوات والتددي تغطددي ماتلددف المنتاددات 

من الادمات المبتكدرل المسدتادمة فدي الصدناعة المصدرفية المالية. حيث ت  مناقشة العديد 

بالتفصدديل مثددل ةلددة الصددراف اةلددي  الادددمات المصددرفية عبددر الهدداتف  أنظمددة الدددفع 

اإللكترونيددة  الادددمات المصددرفية عبددر اإلنترندد   والادددمات المصددرفية عبددر الهدداتف 

أن   ددرحات المحمددول. وقددد تدد  تندداول اإل ددرحات المصددرفية الهنديددة با تصددار حيددث 

القطاع المصرفي الثداني أعطد  ألميدة كبيدرل للتحدديث والتطدوير التكنولدوجي. التحدديات 

التي تواجهها الصناعة المصرفية في تكييف اسبتكارات التكنولوجية. وقد ت  الحدديث عدن 

أتباب عدم قبول اسبتكارات التكنولوجية فدي اسقتصداد الهنددي. انتهد  الدراتدة باتدتنتاج 

ن التكنولوجيا  س يمكن للصناعة المصرفية أن تفكر في التنمية والتوتع أو المزيدد أنه بدو

من اتتراتيايات النمو في عال  األعمدال التنافسدي الحدالي. وتحتداج البندو   لدى استدتفادل 

مددن التكنولوجيددا بشددكل ا تيدداري لزيددادل اس تددراف  وتحسددين  نتاجيتهددا وكفاتتهددا  وتقدددي  

ة مددن حيددث التكلفددة  وتددوفير  دمددة عمددرت أكثددر تددرعة وكفدداتل منتاددات و دددمات فعالدد

 ومرئمة  وبالتالي المسالمة في النمو والتنمية الشاملة للبرد.

يعنظر  لى اسبتكار علدى نطداف واتدع علدى أنده عامدل النادا  فدي اسقتصداد العدالمي 

ة. وفدي  ديد التنافسية. كما يرت  منظور اسبتكار  دورل واضدحة عدن الفدر  المسدتقبلي

اتتكشداف العرقدة بدين  (Rajapathirana & Hui,2018)ضوت ذل  اتدتهدف  دراتدة 

قدرل اسبتكدارات وندوع اسبتكدار والاواندر الماتلدف ألدات الشدركة بمدا فدي ذلد  اسبتكدار 

والسوف واألدات المالي على أتا  دراتة تاريبية تغطدي  دناعة التدأمين فدي تدريرنكا. 

من كبار مدديري  369ث الذي ت  تطوير  في لذ  الدراتة على حيث ت  ا تبار  طار البح

 ددركات التددأمين. وقدددم لددذا النمددوذج دلدديرً يهكددد العرقددة بددين قدددرات اسبتكددار  جهددود 
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اسبتكار  واألدات.  ن اإلدارل الفعالدة لقددرات اسبتكدار يمكدن أن تسداعد علدى تحقيدق نتدائ  

 ضل لشركات التأمين.ابتكارات أكثر فاعلية لتوليد أدات مالي  أف

تحليدددل اتدددتراتيايات اسبتكدددار  (Ureche et al.,2018)كمدددا تدددع  دراتدددة 

التكنولوجي في النظام المالي للمهتسات المالية. لذا يسمع لاصدائ  التفا ديل المتعلقدة 

بدداإلجراتات األتاتددية فددي تبنددي التقنيددات الاديدددل  لمتغيددرات اتددتراتيايات الددنظ  الماليددة 

ات عاليدة مدن واإلتتراتيايات التكنولوجية  على التوالي  والتدي حدددت أنهدا تلبدي مسدتوي

 ن تنفيدذ أندواع  األلمية وتلعر أدواًرا أتاتدية فدي  دارل الشدركات الماليدة مدن لدذا الندوع.

اتتراتيايات اسبتكار التكنولوجي مثل الموارد البشرية  واتدتادام تكنولوجيدا المعلومدات 

واستصاست  ورب  اسبتكار والتغيير التنظيمي بموافقدة واتدعة لتطدوير الشدركات  حيدث 

ستادم األول بشكل أكثر تكرارا ألنه يسال  في تحقيق ألدداف الشدركة مدن  درل تطبيدق ي

قددم  اتدتراتيايات اسبتكدار التكنولدوجي للمنظمدات  كمدا  المعرفة والمهارات المطلوبدة.

مسددتوى عددالي مددن التعزيددز  ألن الماددال اسقتصددادي  مددن الكثافددة والثقافددة تسددهل تحقيددق 

ن أجل التحسين المستمر للادمات المقدمدة ممدا يسدمع بالقددرل استتراتيايات المذكورل  م

 التنافسية في السوف.

( تحديددد تددأليرات اسبتكددارات Yao et al.,2018فددي حددين اتددتهدف  دراتددة ط

كمدا تد  تنداول تدألير اسبتكدار التكنولدوجي علدى  التكنولوجيدة للددفع علدى البندو  التااريدة.

بتكار التكنولوجي يميز المزايا الصناعية التقليدية التطور الصناعي لتوضيع ما  ذا كان اس

أو يحفددز عمليددة التطددوير والتمنيددة الصددناعية. حيددث اتددتادم  الدراتددة نمددوذج اسنحدددار 

علدى الصدناعة الماليدة  (TPP) لتحليل تألير الدفع عن طريدق اإلنترند  (VAR) التلقائي

 لدى أنده فدي الصدين  كاند   م. وأ دارت النتدائ  التاريبيدة2214 لدى  2226التقليدية من 

لمدفوعات الطرف الثالث عرقة ارتبداط  ياابيدة مدع قددرات  لدق القيمدة لددى الصدناعات 

المالية التقليدية  ولذ  العرقة تميل  لى أن تكون مستقرل  كما أن اسبتكدارات التكنولوجيدة 

ي تطدوير لدفع الادمات الماليدة فدي اسقتصداديات النا دلة  مثدل الصدين  لده ألدر واضدع فد

 الصناعة المالية وتعايل تطور الصناعة الصينية. 

 دراسات سابقة تناولت الشمول المالي: -2

تحديدددد الماموعدددات التدددي يحتمدددل أن تظدددل  (Mitton,2008)اتدددتهدف  دراتدددة   

تحديدد مدواطن قدول وضدعف مبدادرات الشدمول المدالي  مستبعدل مالياً في المستقبل  وكذل 

السياتدددة والممارتدددين معالادددة احتياجدددات  لصدددانعيالحاليدددة  والنظدددر فدددي كيدددف يمكدددن 

ً  المسددتبعدين  ن استددتبعاد المددالي يشددير  لددى عدددم القدددرل أو الصددعوبة أو التددردد فددي  .ماليددا

ستدتبعاد المدالي أولويدة يعتبدر الحدد مدن ا .الو ول  لى ما يسمى بالادمات المالية السائدل

بالنسبة للحكومة البريطانية ألنه يمكن أن يهدي  لى استدتبعاد اسجتمداعي. ولدذ  الدراتدة 

الحاليددة ركددزت علددى مراجعددة السياتددات والممارتددات الحاليددة التددي تهدددف  لددى الحددد مددن 

الدديون  و مل  الاددمات الماليدة المشدمولة النقديدة والمشدورل المتعلقدة ب استتبعاد المالي.

 .والقدرل المالية  والادمات المصرفية  واسئتمان والتأمين بأتعار معقولة

بيدددان أوجددده اس دددترف بدددين الشدددمول المدددالي  (Kumar,2013)اتدددتهدف  دراتدددة 

واستددتبعاد المددالي حيددث يشددير مفهددوم الشددمول المددالي تقدددي  الادددمات المصددرفية بتكلفددة 

مهمشة ذات الدد ل المدناف  ويمكدن  بدراز معقولة لماموعات واتعة من الماموعات ال
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ألدد  محددددات الشددمول المددالي بالقطدداع المصددرفي بكددل مددن طعدددد الفددروع  عدددد حسددابات 

اسئتمددان  مبددالئ اسئتمددان ليددر المسددددل  عدددد حسددابات اإليددداع  مبددالئ اإليددداعات  تعددداد 

رفية المرفوضدة السكان  عدد المولفين(. بينما يشير استتبعاد المالي  لى الادمات المصد

أو التي يتااللها الامهور حيث تعاني الشركات الصغيرل والمتوتطة من ارتفداع تكداليف 

التعامددل النقدددي والتددأ ير فددي التحددويرت الماليددة التددي تدددفعها  لددى استددتبعاد اسجتمدداعي 

 والمالي. 

الاطدددوات  (Alex Bank,2017)كمدددا تنددداول دراتدددة أعددددلا بنددد  اإلتدددكندرية 

تددي تبنتهددا الحكومددة المصددرية والبندد  المركددزي المصددري كسددلطة   ددرافية الرئيسددية ال

ورقابيددة للحددد مددن اسعتمدداد علددى المعددامرت النقديددة حيددث تدد  تأتدديس المالددس الددوطني 

م بهددددف الحدددد مدددن اتدددتادام األوراف النقديدددة  دددارج النظدددام 2216للمددددفوعات عدددام 

تد    ددار لدوائع جديددل تعدرف المصرفي  وتحفيز اتتادام المدفوعات اسلكترونية. كمدا 

بلددوائع  دددمات الدددفع عبددر الهدداتف المحمددول  حيددث تسددمع لددذ  اللددوائع الاديدددل لعمددرت 

البنددو  نقددل أو اتددترم األمددوال والتحددويرت مددن حسدداباته  الاا ددة باتددتادام لددواتفه  

الذكية. كما وقع  الحكومة المصرية مذكرل تفال  مع  ركة فيدزا ولدى  دركة تكنولوجيدا 

مليون  22مدفوعات العالمية لتمكين و ول المدفوعات الرقمية لإلعانات الحكومية  لي لل

أتددرل مصددرية. وأكدددت تلدد  الدراتددة علددى قيددام البندد  المركددزي المصددري بتنشددات وحدددل 

الشدمول المدالي فدي مصدر فضدرً عدن  نشدات  دارل  ودعد الشمول المالي تسدتهدف تعزيدز 

 دمات المالية. مركزية مستقلة لحماية مستهلكي الا

وفددي اةونددة األ يددرل  أ ددبح  قضددية الشددمول المددالي واستددتقرار المددالي تحظددى 

ومع ذل   لنا  ندرل نسبية في الدراتات  .بأولوية في جداول أعمال السياتات عبر العال 

( تحقيقدات Siddik et al.,2018وقددم  دراتدة ط التاريبية التدي تعدال  لدذا الموضدوع.

يسال  في استتقرار المالي للبلد  حيدث تد  قياتده  الماليا كان اإلدراج تاريبية حول ما  ذ

   حيث تظهر النتائ  القوية بناتا علي اتتادام تقيي  بيانات اللحظية فديZبواتطة مقيا  

GMM   والتي أوضح  أن متغيرات الشمول المالي التي ت  قياتها بعدد المقترضين من

مددالي المقترضددين ونسددبة القددروض ليددر المسددددل الشددركات الصددغيرل والمتوتددطة  لددى  ج

للمشدداريع الصددغيرل والمتوتددطة  لددى  جمددالي القددروض لهددا مسددالمات  ياابيددة كبيددرل فددي 

المحلدي اإلجمدالي للفدرد  والسديولة   الندات وتشير النتائ  أيضدا  لدى أن  .استتقرار المالي

ونسدبة اسئتمدان المحلدي  ونسبة اسئتمان الاا   لى النات  المحلدي اإلجمدالي لدي  ياابيدة

كمدا  . المقدم  لى القطاع الاا  واألزمة الماليدة تدرتب  ارتباطدا تدلبيا باستدتقرار المدالي

تكتسر النتائ  التاريبية لهدذ  الدراتدة ألميدة أكبدر لصدانعي السياتدة حيدث أنهدا تسدتدعي 

الشدمول التمام الحكومات و انعي السياتات لرضطرع بهذ  السياتدات لتسدريع تحقيدق 

 المالي لبلدانه  والذي تيهدي بدور   لى اتتقرار مالي أكبر في البرد.

قيدا  الشدمول المدالي للعمليدات ليدر  (Chai et al.,2018)كمدا اتدتهدف  دراتدة 

الرتمية من  رل مستوى نشاط اإلقراض لددى العمدرت التدي تمدار  أنشدطتها فدي  طدار 

دراتدة عدن تدائر الدراتدات األ درى التدي القطاع المدالي ليدر الرتدمي  وتاتلدف لدذ  ال

تناولد  محددددات الشددمول المددالي مددن المنظددور التقليدددي طالعمددر  الددد ل  النددوع  مسددتوى 

التعلددي   المادداطر(. وتقدددم لددذ  الدراتددة لرلددة أبعدداد أ ددرى لددي الشددبكات اسجتماعيددة  
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اسئتمانية عدن والقرب من المهتسات الرتمية  والتفاعل بينهما  وذل  بهدف  زالة القيود 

 طريق تفعيل ةليات الشمول المالي. 

تقدي  مه دراً جديدداً للشدمول المدالي  (Park, & Mercado,2018)تناول  دراتة 

األوزان الرئيسية لتسع مه رات تقيس لرلة أبعداد تتمثدل  تحليلدولة باتتادام  121لعدد 

ام الادمة(  كما  لص  في كل من طالنفاذ أو تهولة الد ول  مدى توافر الادمة  واتتاد

الدراتة  لى العديد من النتائ  كان من ألمها أن تدأليرات الشدمول المدالي بأبعداد  الماتلفدة 

على مستويات الفقر وعدم المساوال في الد ل محدور لدام فدي ا تيدار السياتدات المناتدبة 

 لتحقيق النمو الشامل. 

وماداطر التكنولوجيدا (  لدى تحليدل فدر  2218بينما تع  دراتة طالسيد؛ محمدد  

والكشف عن أل  مه رات قيا  التكنولوجيا  analysis SWOTالمالية باتتادام تحليل 

المالية وعرقتها بمحددات الشمول المالي تعياً نحو اتتار  ألد  محداور استدتفادل مدن 

الدراتة  لى أن األتواف  و لص فر  التكنولوجيا المالية في القطاع المالي المصري.  

امشية والصغيرل تعاني من نق  في الادمات الماليدة واتدتادام ابتكدارات التكنولوجيدا اله

أبدت التماماً بالمدفوعات ليدر النقديدة والتحويدل المدالي  المصريةالمالية حيث أن البنو  

 س أنها مازال  محدودل حتى اةن على الرل  من اتااذ العديد من اإل درحات التنظيميدة 

تصادي والعدد الكبير من العمرت لير المتعاملين مع البندو  تمثدل فر دة واستتقرار اسق

 حقيقية لريادل عملية نشر الادمات المالية. 

  :التعليق على الدراسات السابقة ومساهمة البحث الحالي 

لدد  تتندداول الدراتددات السددابقة دور اسبتكددارات الماليددة فددي دعدد  وتمويددل المشددروعات  -1

 الصغيرل والمتوتطة. 

تناول  معظ  الدراتات مفهوم ومحددات طأبعاد( الشمول المدالي كأحدد استدتراتيايات  -2

الحديثة التي تبنتها كل من الدول المتقدمدة والناميدة تدعياً نحدو دعد  وتحقيدق استدتقرار 

المالي واسقتصادي على المستوى الكلي   س أنها ل  تفصع عن اةليات الفعالة لتحويدل 

الصغيرل والمتوتطة مدن القطداع ليدر الرتدمي  لدى القطداع  المهتسات والمشروعات

 الرتمي ومن ل  تمويلها في الضواب  والسياتات اسئتمانية المتبعة وتقيي  أدائها. 

في حدود عل  الباحثان  س توجد دراتات عربية تناول  دور تبني محددات التكنولوجيا  -3

لثرلدة طاتدتادام الاددمات الماليدة  المالية في تعزيز متطلبات الشمول المالي بأبعادلدا ا

 تاحددة الادددمات الماليددة  جددودل الادددمات الماليددة( فددي  طددار تفعيددل مبددادرات الشددمول 

 المالي التي أقرلا البن  المركزي المصري في اةونة األ يرل.

 رابعاً : مشكلة البحث:

جه  ا  أتهم  التكنولوجيا المالية والرقمية بشكل عام وانتشار الهواتف الذكية بو

في و ول الادمات الماليدة  لدى العمدرت الدذين يصدعر الو دول  لديه  طالفلدات المهمشدة 

  والمهتسات التاارية الصغيرل ومتنالية الصغر  وذلد  فدي Underprivileged)ماليا 

 طار التوازن بين التكلفة المنافضة والمااطر المتدنية. وعلي الدرل  مدن تعهدد أكثدر مدن 

دولدة  32لبات الشمول المالي وتعظدي  استدتفادل منهدا قامد  حدوالي دولة بتحقيق متط 55

بتطرف اتدتراتياية وطنيدة للشدمول المدالي  س أن منطقدة الشدرف األوتد  و دمال أفريقيدا 

م  حيدث 2214تعد واحدل من أدنى المناطق في العال  وفقا إلحصائيات البن  الدولي عدام 
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. وقددد Financial exclusionالمددالي  تعدداني مصددر مددن مسددتويات عاليددة مددن استددتبعاد

فق  من المصريين يمتلكون حسدابات مصدرفية   %12 لى أن حوالي  اإلحصائياتأكدت 

وستديما ارتبداط مفهدوم استددتبعاد المدالي بوجدود قطداع كبيددر مدن المشدروعات واألنشددطة 

 .  (Kumar,2018)لير الرتمية التي تعصف بالمه رات اسقتصادية 

ل  اعتمدددت الحكومددة المصددرية بددرام  ماتلفددة لتوتدديع نطدداف وفددي الفتددرل األ يددر

ليددر النقديددة مددن  ددرل  د ددال األنظمددة اسلكترونيددة فددي العديددد مددن الاهددات  المعددامرت

الحكوميددة واتادداذ العديددد مددن التدددابير واإلجددراتات التحفيزيددة لتشددايع اس تددراف   النفدداذ 

عددام  المصددريينلبددالغين مددن ا % 33والتددي تددال   Penetration accountsالمددالي 

جددول رقد   يوضدعم في ضوت المه رات العامدة للقطداع المصدرفي ةن ذا   كمدا 2216

 ( اةتي:1ط
 (1جدول رق  ط

 مه رات اس تراف المالي في ضوت المه رات العامة للقطاع المصرفي المصري

عدد البنو  في 

 مصر

عدد بطاقات 

 اسئتمان

أعداد المشتركين في الادمات 

 عن طريق الهاتفالمالية 

 مه رات اس تراف المالي

 مليون 6.9 مليون 1627 بن  38

 %12 م2211عام 

 %14 م2214عام 

 %33 م2216عام 

 م.2216: بن  اإلتكندرية  الشمول المالي في مصر  ديسمبرالمصدر

ً في لل النظام اسقتصادي    وفي لذا السياف  يهدى القطاع المصرفي دوراً حيويا

العالمي الاديد القائ  على ةليات السوف  وقد  هد لذا القطاع العديد من األزمات المالية 

في اةونة األ يرل التي ألرت بشكل مبا ر على األدات اسقتصادي لماتلف دول العال . 

 ا ة العديد من المااطر عند ممارتتها  بصفةمة والمصرية وتواجه البنو  بصفة عا

لألنشطة المصرفية  وتتزايد تل  المااطر مع تزايد حا  أعمال لذ  البنو  وانتشارلا 

الاغرافي ودرجة التطور في  دماتها. لذا تبن  كثير من الدول اتتراتيايات وتياتات 

اةلار المترتبة على األزمات  لامة لمواكبة التطورات في األتواف المالية ومواجهة

المالية  وا تلف  تل  استتراتيايات من حيث مدى عمقها وماال تركيزلا من دولة  لى 

 (.2212أ رى طتعد  

ومممن ثممم يمكممن تجسمميد مشممكلة البحممث بصممورة رعيسممة فممي الكشمم  عممن دور تبنممي      

الي من حيث النفماذ محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية في تعزيز متطلبات الشمول الم

إلى المؤسسات والعمالء، إتاحة الخدمات باستخدام ابتكارات التكنولوجيا المالية، ومدى 

اسممتخدام تلممخ الخممدمات مممن ابممل الفدممات المسممتهدفة وفقمماً السممتراتيجية البنممخ المركممز  

المصر  بتنفيذ مبادرات الشمول الممالي وبلغمة أكثمر تحديمداً فما  همذا البحمث يسمعى ممن 

 التقصي والتحليل إلى اإلجابة على عدد من التساؤالت البحثية فيما يلي: خالل

لددل يتفدداوت  درا  العدداملين بددالبنو  التااريددة المصددرية وفقدداً لنددوع الملكيددة بشددأن  -1

محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية طالفائدل المدركة  تهولة استدتادام  المصدداقية 

 ع نم  الحيا   تكلفة استتادام  تبني العمرت(؟المدركة  الثقة المدركة  التوافق م
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لددل لنددا  عرقددة بددين محددددات ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة وأبعدداد الشددمول المددالي  -2

 طاتتادام الادمات المالية   تاحة الادمات المالية  جودل الادمات المالية( ؟

الشددمول المددالي لددل تددهلر محددددات ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة فددي تعزيددز أبعدداد  -3

 طاتتادام الادمات المالية   تاحة الادمات المالية  جودل الادمات المالية( ؟

يتمثل الهدف الرئيس للبحث في التعرف على دور تبني محددات   خامساً: أهداف البحث:

ابتكارات التكنولوجيا المالية في تعزيز متطلبات الشمول المالي كأحد استتراتيايات 

ً نحو تحسين األوضاع اسقتصادية التي  الرائدل تبنالا البن  المركزي المصري تعيا

 واسجتماعية وتعزيز استتقرار المالي.

التعرف على مدى وجود تباين  بين  درا  العاملين بالبنو  التاارية المصدرية وفقداً  .1

لنوع الملكية بشأن محدددات ابتكدارات التكنولوجيدا الماليدة طالفائددل المدركدة  تدهولة 

ستددتادام  المصددداقية المدركددة  الثقددة المدركددة  التوافددق مددع نمدد  الحيددا   تكلفددة ا

 استتادام  تبني العمرت(.

الكشف عن العرقة بين محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز أبعداد الشدمول  .2

 المالي طاتتادام الادمات المالية   تاحة الادمات المالية  جودل الادمات المالية(. 

تحديددد ألددر محددددات ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة فددي تعزيددز أبعدداد الشددمول المددالي  .3

 طاتتادام الادمات المالية   تاحة الادمات المالية  جودل الادمات المالية(. 

 تكمن ألمية البحث في عدد من العوامل تتمثل فيما يأتي:   سادساً: أهمية البحث:

الي مندذ أوائدل العقدد األول مدن القدرن الحدالي  لمدا اسلتمام الكبير بمفهوم الشمول المد -1

للشمول المالي من ةلار  ياابية تهدف بشكل رئيسي للتافيف من حدل الفقر في بلد ما. 

حيدددث اتادددذت الحكومدددات والبندددو  المركزيدددة والمنظمدددون فدددي جميدددع أنحدددات العدددال  

شددمول مبدادرات فدي السدنوات األ يددرل  والشدروع فدي وضدع أنظمددة جديددل لتعزيدز ال

 (. Shiimi,2010المالي في بلدانه  ط

قيددا  الشددمول المددالي وعرقتدده بمه ددرات الشددركات الصددغيرل والمتوتددطة  وبصددفة  -2

عامة كلما كان الحصول على التمويل واتدتادامه أتدهل بالنسدبة للشدركات الصدغيرل 

والمتوتطة  كلما ارتفع مستوى الشمول المالي  وفي النهايدة يكدون استدتقرار المدالي 

وألنها لهدا تدألير كبيدر علدى  لدق الولدائف والحدد مدن الفقدر فدي أي  ر  لرقتصاد أكث

اقتصدداد جنبددا  لددى جنددر مددع ميددزل المرونددة  لددى حددد مددا فددي امتصددا  الصدددمات 

     .(Shinozaki, 2012) اسقتصادية 

زيادل دع  الدولة لشركات التكنولوجيا المالية واسلتمدام بهدا وفدتع األتدواف أمدام تلد   -3

 شركات باعتبارلا أحد الركائز الرئيسية لتعميق مفهوم الشمول المالي.ال

من الناحية العملية  فدتن نتدائ  الدراتدة يمكدن أن تسداعد المسدلولين بدالبنو  التااريدة  -4

محددل الدراتددة فددي استددتفادل مددن محددددات ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة فددي تدددعي  

 ة محل الدراتة.  متطلبات الشمول المالي في البنو  التااري
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 تتمثل فروض البحث فيما يلي:سابعاً: فروض البحث: 

: س يوجدد ا دترف معندوي بدين  درا  العداملين بدالبنو  التااريدة المصدرية الفرض األول

وفقدداً لنددوع الملكيددة مددن حيددث محددددات ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة طالفائدددل المدركددة  

المدركددة  الثقددة المدركددة  التوافددق مددع نمدد  الحيددا   تكلفددة تددهولة استددتادام  المصددداقية 

 استتادام  تبني العمرت(.

س توجددد عرقددة ذات دسلددة معنويددة بددين محددددات ابتكددارات التكنولوجيددا  الفممرض الثمماني:

المالية وتعزيز أبعاد الشمول المالي طاتدتادام الاددمات الماليدة   تاحدة الاددمات الماليدة  

 الية(.جودل الادمات الم

س يوجد ألر ذو دسلة معنوية لمحددات ابتكارات التكنولوجيدا الماليدة علدى  الفرض الثالث:

تعزيددز أبعدداد الشددمول المددالي طاتددتادام الادددمات الماليددة   تاحددة الادددمات الماليددة  جددودل 

 الادمات المالية(.

 تمثل  حدود البحث في العنا ر الرئيسية التالية: ثامناً: حدود البحث:

  اقتصر البحث على العداملين فدي اإلدارات بالنسبة للحدود الخاصة بمجتمع البحث (1ط

   دارل المادداطر  العليدداالتاليددة بددالبنو  التااريددة المصددرية محددل الدراتددة طاإلدارل 

  دارل اسئتمان   دارل تكنولوجيا المعلومات(.

ات   اقتصددر البحددث علددى تندداول محددددبالنسممبة للحممدود الخاصممة بموبممو  البحممث (2ط

المالي بالبنو  التااريدة المصدرية علدى  الشمولابتكارات التكنولوجيا المالية وأبعاد 

 المستوى الازئي دون التعرض للمه رات اسقتصادية الكلية.

البندو  التااريدة محدل   اقتصدرت الدراتدة الميدانيدة علدى بالنسبة للحمدود المكانيمة (3ط

طالبندد  األللددي المصددري  بندد  مصددر  البندد  التادداري الدددولي الدراتددة متمثلددة فددي 

CIB بندد  استددكان والتعميددر  بندد  استددكندرية  البندد  األللددي القطددري  QNB  )

 وبالتالي يمكن تعمي  نتائ  الدراتة الحالية.

 من  رل الشكل اةتي:  البحثيمكن تناول نموذج  : البحثتاسعاً: نموذج 

 (1شكل رام )

البحثمتغيرات  نموذج  

 

 
 
 
 
 
 

 الشمول المالي أبعاد

 النفاذ إلى العمالء
 إتاحة واستخدام الخدمات المالية

 جودة الخدمات المالية

 

محددات ابتكارات التكنولوجيا 

 المالية

 .الفائدة المدركة
 .ستخدامالسهولة ا

 المصداقية المدركة.
 الثقة المدركة.

 التوافق مع نمط الحياه.

 تكلفة االستخدام.

 تبني العمالء.
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 : من إعداد الباحثان  في ضوء الدراسات السابقة. المصدر            

 عاشراً : االطار النظر  للبحث: 

م كأحددد القضددايا الاولريددة التددي جسدددت 1993لهددر مصددطلع الشددمول المددالي عددام      

مصدطلع الشدمول م اتدتادم 1999الادمات المالية في جنوب  درف  انالتدرا  وفدي عدام 

المالي لشر  كيفية و ول األفراد  لى الادمات المالية المتوفرل  وازداد اسلتمدام الددولي 

م  مدن  درل تدوفير  ددمات 2228بالشمول المالي في أعقاب األزمة المالية العالمية عام 

بتكلفدة منافضدة عدن طريدق المصدارف   ماليدة متنوعدة مثدل اسد دار واسئتمدان والتدأمين

  وتبندد  ماموعددة (Hameedu, 2014)ر البريددد والمهتسددات الماليددة األ ددرى ومكاتدد

العشرين لدف الشمول المالي ضمن المحاور الرئيسية بأجندل التنمية اسقتصادية والماليدة 

(Sahay et al., 2015). 

وتعمثددل اسبتكددارات الماليددة ومددا تتضددمنه مددن أدوات وةليددات و دددمات تكنولوجيددة 

تاتية في تنمية استتثمارات الماليدة الحاليدة والمرتقبدة لكافدة األفدراد مستحدلة الركيزل األ

 Financial Inclusionوالمشروعات الصدغيرل والمتوتدطة مدن  درل الشدمول المدالي 

والذي أ بع أحد أل  المفالي  التي جذب  انتبا  المنظمات الدولية والبنو  المركزية علدى 

لفعال الذي تمارته ابتكدارات التكنولوجيدا الماليدة فدي المستوى الدولي  وتمشياً مع الدور ا

للرقابة المصرفية وليقة  ر ادية فدي مدار   3تعزيز الشمول المالي  أ درت لانة بازل

م بشأن المبادئ األتاتية للرقابة المصدرفية الفعالدة باصدو  التنظدي  واس دراف 2217

  لدذ  الوليقدة دعد  المشدرفين على المهتسات المالية المرتبطة بالشمول المالي  واتتهدف

بالضواب  واألطر الرقابية للتغيرات واسبتكارات في المنتاات والادمات الماليدة المقدمدة 

مبددأ تضدمنتها الوليقدة  والتدي تعدد  29مبدأ من أ ل  19عبر القنوات الرتمية من  رل 

                    المعيدددار الدددواقعي للحكددد  الموضدددوعي واإل دددراف علدددى البندددو  واألنظمدددة المصدددرفية

 (.  BCBS,2016ط 

وانطرقدداً مددن دور الشددمول المددالي فددي  تاحددة اتددتادام جميددع الادددمات المصددرفية 

والمالية من قبل ماتلف فلات الماتمع:  دغار المدزارعين والفرحدين والشدباب والمدرأل  

حيددث يددوفر الشددمول المددالي فر دداً لماموعددة مددن المشددروعات الصددغيرل والمتوتددطة 

لية الصغر بغرض  حدا  تنمية ماتمعية حقيقيدة فدي المحافظدات والقدرى والنادوع ومتنا

من  رل  لق فر  عمل وتشغيل المدواطنين ومدن لد  رفدع معددست التنميدة اسقتصدادية 

 واسجتماعية. 

 طبيعة وأهمية ابتكارات التكنولوجيا المالية بالقطا  المصرفي:  -1

لميددة التكنولوجيددا الماليددة ط ددندوف النقددد تعددددت الدراتددات التددي تناولدد  مفهددوم وأ

باعتبارلدا   ;Ryan,2017; Sanicola, 2017; Gonzalez, 2017) 2216الددولي  

أحد الدعائ  األتاتية لتعزيز الشمول المالي  حيث توافق  لذ  الدراتات علدى أنهدا " أي 

تحسددين  ابتكددارات تكنولوجيددة يددت  توليفهددا فددي ماددال الادددمات الماليددة التقليديددة بهدددف

نوعياتها و مكانية الو ول  ليها مدن قبدل عددد كبيدر مدن األفدراد والمهتسدات  والتدي يدت  
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تقددديمها مددن  ددرل البنددو  والمهتسددات الماليددة األ ددرى والشددركات النا ددلة فددي ماددال 

تكنولوجيددا المعلومددات واستصدداست  وتتميددز بسددرعة وتددهولة الو ددول  ليهددا وانافدداض 

 ياابي على األتواف والمهتسات المالية ". اإل تكلفتها فضرً عن تأليرلا

 Beck et al.,2016; Kumar,2018; Tomas etوقد أكدت معظد  الدراتدات ط

al.,2018; Ozili et al.,2018 على أن اسبتكدارات التكنولوجيدة الماتلفدة فدي القطداع )

واسئتمدان  المصرفي والمدالي تتمثدل فدي: الاددمات المصدرفية لألفدراد  بطاقدات الاصد  

الادمات استتشدارية الماانيدة  تنفيدذ التعليمدات الدائمدة للعمدرت  تدداد فدواتير الاددمات  

تحويل األموال  الاددمات المصدرفية عبدر اإلنترند   الاددمات المصدرفية عبدر الهداتف  

محطات نقداط البيدع  بيدع منتادات التدأمين    ددار دفداتر  ديكات ماانيدة   ديكات السدفر 

حيدث ليدر لدذا التطدور التقندي الطريقدة التدي  الاددمات ذات القيمدة المضدافة.والعديد مدن 

يستطيع عمرت البنو  من  رلها التعامل مع احتياجاته  اليومية  ومن ل  قدم نظدام ضدا  

ريحددة التددي تقلددل بشددكل كبيددر الحاجددة  لددى القددرب الاغرافددي  مددن الادددمات المصددرفية المع

  .والتعامل باألموال النقدية

تتقرات وتحليل المفهوم السابق يمكن النظر للتكنولوجيا الماليدة علدى أنهدا تلد  ومن ا

المنتاددات والادددمات التددي تعتمددد علددى التكنولوجيددا المسددتحدلة والتقنيددات الفعالددة لتحسددين 

نوعيددة الادددمات الماليددة التقليديددة وابتكددار منتاددات و دددمات جديدددل تمكددن المهتسددات 

 ,.Xiang et alوقد أكددت عددل دراتدات ط اقليمياً ودولياً.المصرفية من المنافسة محلياً و

2014; Cheng et al., 2017; Linda, 2017 علدى ألميدة ابتكدارات التكنولوجيدا )

 المالية والتي يمكن تلايصها فيما يلي:

  مول ماموعة كبيرل من الادمات المالية مثل عمليدات التمويدل الامداعي  وحلدول 

رت الماليدة الدوليدة  وأدوات  دارل المحدافا باإلنترند   الدفع عبر الهاتف  والتحدوي

 والتي عازت المهتسات المصرفية التقليدية عن تقديمها لعدد كبير من العمرت.

  تغيير ليكل الادمات المالية بشكل عدام ومنهايدة وةليدات تقددي  الاددمات المصدرفية

يةً واتاحدة لهدذ  للعمرت بشكل  ا   مما ياعلها أترع وأر   وأكثدر أمنداً و دفاف

 الادمات.

  تدددع  و ددول البنددو   لددى عتبددة العميددل مددن  ددرل التغلددر علددى القيددود المفروضددة

 للو ول الاغرافي المادي في الادمات المصرفية التي تقدمها الفروع. 

  تحسين جودل ونوعية الادمات المالية المقدمة لتصبع في أي وق  وأي مكان  حيث

ات المصدرفية وتسدليمها للعمدرت  وزيدادل فدر  البيدع يت  التركيز على تقددي  الاددم

 عبر الحدود ونقاط استصال متعددل القنوات ستتهر  تل  الادمات.

  المسددالمة فددي تر دديد تكدداليف الادددمات الماليددة المقدمددة لشددبكة كبيددرل مددن األفددراد

والمهتسددات بماتلددف المواقددع والقطاعددات  مقارنددة بتكدداليف تقددديمها عبددر الفددروع 

 يدية.التقل
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  تحقيددق ميددزل تنافسددية للمهتسددات الماليددة والشددركات النا ددلة فددي ماددال التكنولوجيددا

المالية  فكلما كان  لذ  المهتسات أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية زادت قددرتها 

 (.Khan, 2017على المنافسة بالمستويين اسقليمي والدولي ط

 شمول المدالي لقطداع عدري  مدن تعميق اس تراف المصرفي والتوتع في  دمات ال

 الفلات المهمشة التي يصعر الو ول  ليها بالشكل التقليدي.

 

 مبادرات استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي بالقطا  المصرفي:  -2

 ن العرت األتاتي في تطبيق الشمول المالي فدي اسقتصداد المصدري يقدع علدى عداتق     

من تلطة في وضدع الضدواب  ومراقبدة تطبيقهدا وتشدايع السياتدات  البن  المركزي لما له

النقديددة التددي تحقددق لددذا الغددرض  وقددد نصدد  المددادل السادتددة مندده علددى ا تصددا  البندد  

المركددزي دون ليددر  باإل ددراف علددى نظددام المدددفوعات القددومي والحفددال علددى كفاتتدده 

 Majani, 2020; Kim et al., 2018; Maurer etوتدمعته وحسدن أدائده لوليفتده ط

al., 2018; Ouma et al., 2017 وتاددر اإل دارل علدى وجده الاصدو   لدى أن .)

 قانون البنو  يعطي البن  المركزي الصرحيات التالية:

 .وضع وتنفيذ السياتات النقدية واسئتمانية والمصرفية 

 .دارل السيولة النقدية  

 .اإل راف على نظام المدفوعات القومي 

  النقد.  دار أوراف 

 .التر ي  لشركات الصرافة والرقابة عليها 

 . التر ي  والرقابة على البنو 

ولقددد حددر  البندد  المركددزي المصددري علددى   دددار تعليمددات تتواكددر مددع أحددد       

المعايير الدولية ومتابعة تطبيقها من قبل البنو   وكذا الوقوف علدى نتائاهدا علدى مسدتوى 

ات المسدتقبلية ذات التدألير علدى الشدمول المدالي والتدي القطاع  ويمكن  ياداز ألد  استاالد

 ,.Rajapathirana & Hui, 2018; Rasheed et alتتفدق مدع عددل دراتدات أجنبيدة ط

2019; Van et al., 2021; Rumbogo et al., 2021; Yao et al., 2018; 

Ureche et al., 2018 :فيما يلي ) 

الي في زيادل معدل انضدمام العمدرت الاددد  بمدا تعزيز استاا  المتزايد نحو الشمول الم -أ

يرفع مدن معددل الزيدادل فدي عددد فدروع البندو  وانتشدارلا وكدذا نقداط البيدع وماكيندات 

السددحر واإليددداع  والادددمات المصددرفية التقليديددة   لددى جانددر الادددمات المصددرفية 

تفدداع درجددة اإللكترونيددة  األمددر الددذي يدددع  ربحيددة القطدداع   س أن ذلدد  قددد يقتددرن بار

مادداطر اسئتمددان المرتبطددة بالتوتددع فددي مددنع اسئتمددان لشددريحة المنشدد ت الصددغيرل 

ومتنالية الصغر  وكذا المااطر التكنولوجية الناتاة عن التوتع في أنشطة المصارف 

اإللكترونيددة  وفددي لددذا الصدددد فقددد ألددزم البندد  المركددزي المصددري البنددو  لماابهددة 

 دارات متاصصة لتمويل  ريحة  غار العمدرت مدع مااطر اسئتمان ضرورل  نشات 

 يددرت العنايددة المناتددبة لمتابعددة اتددتادام التسددهيرت الممنوحددة لهدد  نظددراً للتطددورات 
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اسقتصددادية والماليدددة المسدددتمرل التددي تدددهدي  لدددى ديناميكيددة الماددداطر  وفيمدددا ياددد  

مددع تددوفير المادداطر التكنولوجيددة  يتعددين علددى البنددو  تطددوير نظدد  المعلومددات لددديها 

 دارات متاصصدددة إلدارل تلددد  الماددداطر بكدددل بنددد  للوقدددوف علدددى أحددددا  التشدددغيل 

المرتبطددة بتلدد  الددنظ  بغددرض الحددد مددن تلدد  المادداطر. كمددا وافددق مالددس  دارل البندد  

م على  نشات اإلدارل المركزيدة للشدمول المدالي  2217المركزي المصري في نوفمبر 

بالتشداور مدع األطدراف المعنيدة فدي الدولدة   والتي تتولى تنسيق جهدود الشدمول المدالي

كمددا تدد  أيضدداً  نشددات لانددة دا ليددة للبيانددات بالبندد  المركددزي المصددري والتددي تاددت  

بتحديد المه رات التي يمكدن مدن  رلهدا قيدا  مسدتوى الشدمول المدالي علدى مسدتوى 

 الدولة وتاميع البيانات والمعلومات في ذات الشأن وتطوير تل  المه رات.

نشدددات  دارل حديثدددة بالبنددد  المركدددزي المصدددري لحمايدددة المسدددتهل  فدددي المعدددامرت   -ب

المصددرفية  و  دددار تعليمددات لاميددع البنددو  لحمايددة المسددتهل  ماليدداً ضددمن الشددمول 

وذلدد  فددي لددل عدددم معرفددة  ددريحة عريضددة مددن العمددرت ب ليددات المنتاددات  -المددالي

ى الحددد مددن مادداطر التشددغيل ممددا يكددون لدده ألددراً  ياابيدداً علدد -والادددمات المصددرفية

 ومااطر السمعة على مستوى القطاع المصرفي.

وضع اتتراتياية التكنولوجيدة الماليدة فدي مصدر فدي ضدوت أحدد  المعدايير العالميدة   -ج

 -Blockواستتفادل من المستادات التكنولوجية في لذا الماال  ومنهدا تكنولوجيدا ال 

Chain وتطبيقات تحليل البيانات الضامة  Big Data Analytics  . 

قددددم البنددد  المركدددزي المصدددري ماموعدددة مدددن المبدددادرات ستدددتادام  وفممي همممذا السممميا 

 التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي كما يلي:

اسممتخدام بطااممات الصممراف ارلممي لصممرف المرتبممات الشممهرية وكافممة المسممتحقات  -2/1

ويت  ذل  من  رل بطاقدات تصددرلا  ة:المالية األخرى للعاملين بالجهاز اإلدار  للدول

البنو  المصرية وذل  وفقاً لمشروع الدفع والتحصيل اإللكتروني الحكومي عدن طريدق 

التعاون المشتر  بين البن  المركزي المصري ووزارل المالية وقد أدى ذلد   لدى زيدادل 

نسمة.  عدد من له  حسابات بنكية بعدد مولفي الحكومة ولو ما يقرب من تبعة مريين

وناد أن لذا النظام ياعدل المدولفين الصدادر لهد  بطاقدات  درف المرتبدات الحدق فدي 

اسنتفاع من كافة الادمات البنكية التي تقدمها البنو  المصدرل للبطاقات  ولذا مدا يعمدل 

 على تعزيز الشمول المالي من  رل تقليل عدد المستبعدين مالياً.

  العمددر فددي مصددر وارتفدداع نسددبة الشددباب فددي وفددي لددذا الصدددد  ونظددراً لصددغر متوتدد  

الماتمع وانتشدار اتدتادام اسنترند  فدي مصدر لهدرت العديدد مدن المبدادرات المعتمددل 

على التقنيات الحديثة والتي تسال  في تعزيز الشمول المدالي وعلدى رأتدها: نظدام الددفع 

وال وذلدد  بواتددطة الهدداتف المحمددول: اتددتادام الهواتددف المحمولددة للدددفع وتحويددل األمدد

بالتعاون بين وزارل استصاست وتكنولوجيا المعلومدات  و دركات المحمدول فدي مصدر 

بالتعاون مع البنو  العاملة في مصر. ويتديع لدذا النظدام اتدتادام الهداتف المحمدول فدي 

تحويل األموال وتقدي  الادمات المالية عبدر الهداتف المحمدول. ولدذا النظدام قدد زاد مدن 

األ اا  الذين ليس له  حسابات بنكية واستدتفادل مدن المعدامرت   دماج عدد كبير من
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الماليدددة األعضدددات بعمدددرت الانيددده المصدددري  الددددوسر األمريكدددي  اليدددورو والانيددده 

 (.Zins & Weill, 2016اإلتترليني باإلضافة  لى عمليات السوف الثانوية ط

تممم توايممع بروتوكممول تعمماو  بممين البنممخ المركممز  المصممر  وهيدممة تنميممة صممناعة  -2/2

 Information Technology Industryتكنولوجيمممممما المعلومممممممات 

Development: ITIDA” وذلدد  والمعهممد المصممرفي المصممر  وبعمم  البنمموك  

 لرتتفادل من  برات الهيلة في ماال المشروعات التكنولوجية  كما وافدق مالدس  دارل

مليون جنيده لرعايدة مبدادرل "رواد  122البن  المركزي المصري على تاصي  مبلئ 

النيدددل" بالشدددراكة استدددتراتياية مدددع جامعدددة النيدددل لمددددل  مدددس تدددنوات لددددع  القطددداع 

المصددرفي لدددفع وتطددوير منظومددة تنميددة وتمويددل المشددروعات الصددغيرل والمتوتددطة  

 ودع  األطراف ذات الصلة بريادل األعمال.

شارك البنمخ المركمز  المصمر  بفاعليمة فمي اللجنمة العليما للشممول الممالي للممرأة  -2/3

(Women’s Gender and Financial Inclusion Committee)  المنبثقدة

عن التحالف الدولي للشمول المدالي فدي   دارل  لدى اسلتمدام بدالمرأل  و يمانداً مدن البند  

ر أن تشغله المرأل في مراحدل اتاداذ المركزي المصري بألمية الدور الريادي الذي يا

 Women Mentoringالقرارات  فقد ت  اإلعرن عن برنام  اإلر اد القيادي للمرأل 

Programme  مددرأل مددهلرل فددي  52م ضددمن فعاليددات منتدددى أكثددر 2216فددي أكتددوبر 

ماتلف المااست. كما أن لذ  المبادرات ستدتادام التكنولوجيدا الماليدة أدت  لدى تعزيدز 

شمول المالي من  رل تقليل عدد المستبعدين مالياً وأيضاً تحويل اسقتصاد النقدي  لدى ال

 اقتصاد لير نقدي مما يعزز الشمول المالي.

 أشكال الخدمات المالية المرتكزة على ابتكارات التكنولوجيا المالية:  -3

حدد البن  الدولي أربعة أنواع رئيسية للادمات المالية األتاتية التي ينبغي أن يحصل      

عليها األفراد في الماتمع ولدي المعدامرت المصدرفية  والمدد رات  واسئتمدان  فضدرً 

عن التأمين  وقد ركزت بع  الدراتات السابقة على الشمول المالي المدرتب  باددمات 

 & Honohan & King, 2009; Ghosh, 2012; Beckاسد دار واسئتمدان ط

Torre, 2007; Qian & Strahan, 2007 في حدين تطرقد  بعد  الدراتدات  لدى )

 kuntمناقشة الادمات المالية األ رى  مثدل  ددمات المعدامرت المصدرفية والتدأمين ط

& Martinez Peria, 2006; Prathap, 2011; Beck, Demirguc وفيمدا يلدي )

 لكل  دمة منها على النحو التالي:عرض موجز 

 خدمات المعامالت المصرفية:  -3/1

ناقش  ماموعة من الدراتات مسألة الو ول  لى الاددمات المصدرفية  ولدي تحمدل      

وجهددات نظددر ماتلفددة  يتبنالددا األفددراد واألتددر والماتمعددات المحليددة ومقدددمي الادددمات 

( أن Kempson & Whytey, 1999ط وجددت دراتدة  الماليدة  فعلدى تدبيل المثدال

المنتاددات الماليددة ذات األولويددة القصددوى لألفددراد لددي الحسددابات الاا ددة بتلقددي الددد ل 

والمرتبات  و جرات الدفعات  والحسابات الااريدة. فدي حدين كشدف  دراتدة اتتقصدائية 

مددن  %23أن  (FRS)أجرتهددا ليلددة اتتقصددات المددوارد األتددرية فددي المملكددة المتحدددل 

يفتقرون  لى الحساب الااري  وفي دراتة أ رى عن درجدات الشدمول المدالي  األفراد 
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األفراد  لى لر  درجات ولي  (Anderloni & Carluccio, 2007) نف  دراتة 

فلة "لير متعامل مع الادمات المصرفية" ول  األفراد الذين ليس لدديه  حسدابات  يدداع 

وجد لديه  بطاقة دفع أو دفتدر  ديكات أو س يحصلون على تسهيرت دفع  لكترونية وس ت

وفلددة" متعامددل جزئيدداً مددع الادددمات المصددرفية ولدد  األ دداا  الددذين تتددوافر لهدد  لددذ  

الادمات ولكنه  يستادمون القليل منها أو س يستادمونها  والفلدة الثالثدة لدي فلدة معتمدد 

و دول  لدى كلياً على الادمات المصرفية" ول  األ داا  الدذين تتدوافر لهد   مكانيدة ال

ماموعة واتعة من  دمات المعدامرت المصدرفية التدي تناتدر احتياجداته  اسجتماعيدة 

 واسقتصادية.

 

 خدمات اإلدخار:  -3/2

ينظر األفراد  لى اسد ار على أنه ضرورل حتمية لمواجهة األحدا  لير المتوقعة         

للددث األفددراد س يملكددون  والقيددود الماليددة. ومددع ذلدد   تشددير العديددد مددن الدراتددات  لددى أن

حسابات لرد ار. فعلى تبيل المثدال  فدي المملكدة المتحددل  وجدد اتدتطرع للدرأي أجرتده 

من النا  لديس لدديه  مدد رات علدى  %32مهتسة لالوب بتكليف من بن  يوركشير أن 

( عددم اسقبدال 2228(. وقد ارجدع تقريدر المفوضدية األوروبيدة طFSA, 2007اإلطرف ط

اسد ار  لى بع  األتباب  مثدل نقد  المدال طنتيادة سنافداض الدد ل  أو على  دمات 

انافاض المعاش(  وعدم وجود عادل تدوفير المدال فدي البندو  لددى الدبع   وكدذل  عددم 

رلبددة بعدد  األفددراد فددي التعامددل مددع البنددو  بسددبر بعدد  التاددارب والابددرات السددلبية 

 السابقة في التعامل معها.

 لمالي:خدمات االعتما  ا -3/3

اتفق  العديد من الدراتات السابقة على أن القروض تععد السبر الرئيس في انافاض       

الشددمول المددالي وتفدداق  المشدداكل التددي تواجههددا األتددر ذات الددد ل المددناف   وبالتددالي س 

م أن 2228يعطون األولوية لرئتمان كادمدة ماليدة  وقدد رأت المفوضدية األوروبيدة عدام 

ول  لى  دمات اسئتمان أو اتتادامها أكثدر  دعوبة فدي تحديددلا المشاكل المتعلقة بالو 

واحتوائها بسبر جوانبها متعددل األبعاد مثل ا ترف المنتاات  وتندوع مقددمي الاددمات  

 (.Teirlinck, 2017والقوانين واللوائع المالية ط

 :Insurance servicesخدمات التأمين  -3/4

ادددمات التددأمين مسددألة مهمددة ألن بعدد  األفددراد س يعددد الشددمول المددالي المددرتب  ب       

يسددتطيعون تحمددل تكاليفهددا بسددبر د لهدد  المددادي أو لعدددم توافرلددا فددي مقددار اقددامته  أو 

 & Malyneux, Gardener, Carbo, 2004; Chant link)ألتددباب أ ددرى 

Associates, 2007) فعلددى تددبيل المثددال  وجدددت دراتددة ط .Chant link & 

Associates, 2004 مددن األ دداا  الددذين يملكددون منددازله  يفتقددرون  لددى  %16(  أن

 دمات التأمين على المباني  مما يشير  لى وجدود ماموعدة كبيدرل مدن المسدتهلكين الدذين 

 تنقصه   دمات التأمين  والذين يفتقرون  لى أي لطات تأميني.

ة المصدرية مدا بدين في تقدي  لذ  الادمات المالية في البيل هذا وتتنو  المؤسسات العاملة

مهتسدات مصدرفية ومهتسدات ليدر مصدرفية. ولكدن لد  تقددم الدراتدات السدابقة  جابددات 
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واضحة عن أيهما يحقق نتائ  أفضل. فمن جهة  يدرى بعد  الباحثدان يدن أن المهتسدات 

( بينمدا Nair, & Sahoo, 2009المصرفية توفر بيلة أفضل في تعزيز الشدمول المدالي ط

راً أكبدر مدن األلميدة للمهتسدات ليدر المصدرفية  علدى أتدا  يعطي بداحثون ة درون قدد

 ,Al-Mamunالتددألير الكبيددر الددذي تقدمدده فددي ماددال  دددمات التمويددل األ ددغر طمثددل: 

Abdul Wahab, & Malarvizhi, 2005; Siebel, 2005; Barnes, 2012; 

Saad, 2011; Mokhtar, 2010.) 

  :Crowdfundingخدمات التمويل الجماعي أو التشاركي  -3/5

لددي طريقددة لزيددادل رأ  المددال عبددر اسنترندد . وتعددد مددن بددين الادددمات الماليددة التددي      

 كل  لدورل فدي النظدام المدالي  حيدث تقدوم الشدركات التدي تقددم  دمدة التمويدل الامداعي 

بتوفير منصة على اإلنترن   يمكن للشركات الصغيرل والنا لة ورواد األعمال من  رل 

حصول على التمويدل المدالي الدرزم لمشداريعه  والدذي يكدون مدن طدرف لذ  المنصات ال

 عدل مستثمرين.

عن النه  التقليدي السائد في تمويدل األعمدال التااريدة  والتدي  ويختل  التمويل الجماعي

كان  تفرض على المستثمر الذي يرلر في زيدادل رأ  المدال  لبددت مشدروع تاداري أو 

   طة العمل  وأبحا  السوف  والنمداذج األوليدة  ومدن  طرف منت  جديد  أن يامع وينظ

لدد  السددعي لتسددويق الفكددرل لدددى ماموعددة محدددودل مددن األفددراد أو البنددو  و ددركات رأ  

المال استتثماري  مما يحد بالفعل من الايارات المتاحة أمامه للتمويل لتقتصر على عددد 

اً للمشداريع  يمكدن العميدل مدن محدود  بينما توفر منصات التمويل الامداعي تنظيمداً حيويد

عرض ومشاركة موارد   ومنحه المزيد من البدائل للمساعدل فدي تنميدة نشداطه المدالي أو 

 (.Saeed & Sameer, 2015التااري ط

وتعتبر  دمات التمويل الاماعي من بين أكثر ابتكارات التكنولوجيا المالية نمواً وتطدوراً. 

من  رل منصات التمويل الاماعي اإللكترونية عبر فقد بلئ حا  استتثمارات التي تم  

مليار دوسر عبر العال . مما أته  في توفير مصادر تمويل كبيرل أل حاب  34اإلنترن  

 المشاريع.

 Cloud Computing Services:خدمات الحوسبة السحابية  -3/6

يشير مصدطلع الحوتدبة السدحابية  لدى تو ديل ماتلدف مدوارد و ددمات تكنولوجيدة       

عبر اإلنترن  حسر الطلر. في لذا النموذج  وس يحتاج المستادمون  لى امتر  مراكدز 

للبيانات وأن تتوافر لديه  بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات أو  دمات البرام . حيث 

ت ديناميكيددة قابلددة للتطددوير عبددر اسنترندد  عبددر ماموعددة تددوفر الحوتددبة السددحابية  دددما

مشتركة من موارد الكمبيوتر مثل التازين وليرلدا مدن الولدائف. األمدر الدذي يسده  فدي 

 Cai et al., 2009; Mall) ف  التكاليف بشكل كبير واستتفادل من وفدورات الحاد  

& Grance, 2011) ات فدي الحوتدبة وتعتمدد  ددمات الحوتدبة السدحابية علدى التطدور

الموزعددة والحوتددبة الشددبكية وحوتددبة المرافددق و دددمات الويددر. وقددد أدى التحددول مددن 

 لددى تقدددي   دددمات ماليددة بعيددداً عددن  Web 2.0 لددى تكنولوجيددا  Web 1.0تكنولوجيددا 

 Amazonالروتين والحاجة  لى  دارل عرقات العمرت. فعلى تبيل المثال  بدأت  دركة 

Web Services الحوتبة بنظام الدفع الفوري بدون عقد. كمدا بددأ األفدراد فدي  في توفير
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للحصدول علدى  يدرادات مدن اإلعرندات دون بندات  Google AdSense  اتتادام  دمدة

 .(Armbrust et al., 2009)عرقة تعاقدية مع أحدى  ركات التسويق واإلعرنات 

 :Peer -to- peer lendingخدمات اإلاراض الند للند  -3/7

تعددد  دددمات مشددابهة لادددمات لتمويددل الامدداعي حيددث تددوفر الشددركات المقدمددة لهددذ        

الادمات منصات تتيع  مكانية حصدول األفدراد علدى قدروض موجهدة لرتدتهر   وتلقدى 

لددذ  الادددمات اقبدداسً بددين المقترضددين بسددبر معدددست الفائدددل المتدنيددة  وعمليددة التطبيددق 

وباا ددة أنهددا قددروض  اصددية  ددغيرل مثددل المبسددطة  وقددرارات اإلقددراض السددريعة  

قروض الرلن العقاري والتي س تاعدل الشدركات المقرضدة تمثدل تهديدداً حقيقيداً ومبا دراً 

للمقترض كما لو الحال مع البنو   حيث يكون المقرض أفراد عاديون وليس مستثمرين. 

نددة وتكددون تلدد  القددروض فددي مقابددل الحصددول علددى نسددبة فائدددل تكددون عمومدداً أقددل مقار

 بالقروض استتهركية التي توفرلا البنو  والمهتسات المالية التقليدية.

 استراتيجية البنخ المركز  في مجال صناعة التكنولوجيا المالية: -4

فدددي ضدددوت حدددر  مصدددر علدددى مواكبدددة التطدددور التكنولدددوجي الهائدددل فدددي قطددداع       

علددى  حدددا  التددوازن بددين التكنولوجيددا الماليددة  فقددد انددته  البندد  المركددزي تياتددة قائمددة 

الحلدددول التكنولوجيدددة الماليدددة المبتكدددرل  مدددع ضدددمان حمايدددة استدددتقرار المدددالي  وحقدددوف 

العمرت  ولهذا السبر فقد قام البن  المركزي بتعداد اتدتراتياية البند  فدي مادال  دناعة 

ار التكنولوجيا المالية  والتي تد   ديالتها باعتبارلدا ألد  العوامدل التدي تداعدت فدي انتشد

التكنولوجيا المالية  مثل وجدود عددد كبيدر مدن العمدرت الدذين يعدانون مدن نقد  الاددمات 

  باإلضدافة  لددى حاد  استددتثمارات )ومزايدا جاندر العددرض طزيدادل الطلددر وقلدة العددرض

مليدار دوسر أمريكدي والدذي مدن  54العالمية فدي مادال التكنولوجيدا الماليدة الدذي تاداوز 

  .مليار دوسر أمريكي 275التكنولوجيا المالية العالمية  لى المتوقع أن تصل  يرادات 

كما ت   عداد استتراتياية في  طار عدل معايير حاكمة والتي من ألمها تعزيز التوجه      

نحو الشباب  ودع  ريادل األعمال  والحفال على التوازن بين استدتقرار المدالي و طدرف 

ى مركدز  قليمدي لصدناعة التكنولوجيدا الماليدة فدي العنان سلبتكار  بهددف تحويدل مصدر  لد

المنطقدة العربيددة و فريقيدا  ومددوطن للايدل القددادم مدن الادددمات الماليدة وتطددوير الموالددر 

واسبتكددار والمسددالمة فددي تطددوير عقليددة الريددادل  وتلبيددة تطلعددات المشدداركين فددي السددوف 

طر  وتوفير فر  أكبر المصري  مثل  ف  التكاليف وتعظي  العوائد  والحد من ال   ا

لربتكار  وتيسير الحصدول علدى البياندات ومعالاتهدا  والحدد مدن ماداطر المتعلقدة بغسدل 

 Sandersonاألموال واألمن السيبراني  باإلضافة  لى تدوفير فدر  اتدتثمارية جديددل ط

et al., 2018.) 

ئيسددية للبدددت وقددد حددددت اتددتراتياية التكنولوجيددا الماليددة واسبتكددار عدددل مبددادرات ر     

 FinTechالفددوري فددي تنفيددذلا  والتددي مددن ألمهددا تأتدديس  ددندوف دعدد  اسبتكددارات ط

Fund لتمويل الشركات النا لة التي تعمل في ماال التكنولوجيا المالية  برأتمال قيمتده )

مليددار جنيدده ممددول مددن البندد  المركددزي المصددري  و نشددات ماتبددر تطبيقددات التكنولوجيددا 

لتوفير بيلة ا تبار رقابيدة إلطدرف المزيدد مدن ابتكدارات  (FinTech Sandboxالمالية ط

التكنولوجيا المالية والحد من الماداطر المصداحبة لهدا  و نشدات مركدز التكنولوجيدا الماليدة 
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( والددذي يعمددل كمحطددة واحدددل لاميددع الشددركات النا ددلة فددي ماددال FinTech Hubط

رات الاديددددل  والتعددداون مدددع مراكدددز التكنولوجيدددا الماليدددة  وذلددد  لتقددددي  الددددع  لربتكدددا

التكنولوجيددا الماليددة األ ددرى علددى مسددتوع العددال   ممددا يسدداعد فددي النهايددة علددى التددروي  

للتكنولوجيا المالية في مصر محلياً وعالمياً  كمدا تد   نشدات بوابدة التكنولوجيدا الماليدة التدي 

سددهل التوفيددق بددين جميددع تمثددل البوابددة اإللكترونيددة لمركددز التكنولوجيددا الماليددة  والتددي تع 

األطددراف فددي النظددام البيلددي دا ددل و ددارج مصددر  حيددث ألبتدد  الدراتددة الاا ددة بالبندد  

المركزي بالتعاون مع  حدى الشركات استتشارية العالمية المتاصصة فدي لدذا المادال  

جنيده مصدري مدن  2جنيده مصدري يدت  اتدتثمار  فدي التكنولوجيدا الماليدة يزيدد  1أن كدل 

ولدائف  7حلي اإلجمالي وكدل وليفدة تد  توفيرلدا فدي التكنولوجيدا الماليدة تددع  النات  الم

 .(Chai et al., 2018; Demirguc-Kunt et al., 2018أ رى ط

وتأكيداً على ألمية اتتادام المهتسات المالية بشدكل عدام والمصدرفية علدى وجده التحديدد 

 Abbasiقدم  دراتدة كدل مدن طسبتكارات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي 

&Weigand, 2017; Gonzalez, 2018 تألير ابتكارات التكنولوجيا المالية على كل )

من: تنوع المنتاات والادمات المصرفية  وكفاتل العمليات التشغيلية  وتحقيدق استدتقرار 

قتصدادية  المالي للبن   وةلية حماية العمرت  وأ يراً التكامل مع السياتات والتوجهات اس

 والتي يمكن تناولها كما يلي:

   تألير ابتكارات التكنولوجيا المالية على تنوع المنتاات والادمات المصرفية: تدالم

اسبتكارات التكنولوجية في تنوع الادمات المصرفية المقدمة للعمرت والمهتسات من 

 حيددث دعدد  المدددفوعات عبدددر الهدداتف ومدددفوعات الطدددرف الثالددث  وتقدددي   ددددمات

اسئتمددان الرقمددي واتددتحدا  منصددات اسقتددراض اسلكترونيددة  وكددذل  قبددول الودائددع 

اسلكترونيدددة  فضدددرً عدددن دعددد  العمليدددات استدددتثمارية مدددن  دددرل عمليدددات التادددارل 

 اسلكترونية. 

  تددألير ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة علددى كفدداتل العمليددات التشددغيلية: حيددث عددززت

كفدداتل العمليددات التشددغيلية  ا ددة فيمددا يتعلددق بتافددي   اسبتكددارات التكنولوجيددة مددن

تكداليف الصددفقة الواحددل وتكدداليف  دارل النقديدة والمعددامرت اسئتمانيدة واستددتثمارية  

وكذل  تعزيز عملية المنافسدة لديس فقد  علدى المسدتوى المحلدي وانمدا علدى المسدتوى 

 اسقليمي والدولي.

 ى استدتقرار المدالي بدالبنو  التااريدة: أتدهم  تألير ابتكارات التكنولوجيا الماليدة علد

اسبتكددارات التكنولوجيددة فددي تعزيددز استددتقرار المددالي مددن  ددرل تافددي  التددأليرات 

السلبية للعديد من المااطر على رأتها ماداطر اسئتمدان والسديولة والتشدغيل  وكدذل  

ي  فضددرً عددن تقليددل التحددديات التشددغيلية التددي تددرتب  بددالبنى التحتيددة للنظددام المصددرف

 دورلا في تحقيق مزيد من معدست الربحية.

  تألير ابتكارات التكنولوجيا المالية على حماية العمرت: وذل  مدن  درل تددعي  أنظمدة

األمددان ومادداطر الغددش  وحمايددة تددرية و صو ددية بيانددات العمددرت  وكددذل  تانددر 

بيددان تددألير اتددتادام مادداطر استددتبعاد ليددر العددادل أو التمييددز بددين العمددرت  ويمكددن 
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ابتكارات التكنولوجيا المالية بالبنو  على تعزيز الشمول المالي من  رل الشدكل رقد  

 . (2ط

 

 
 

تسلي  الضوت  تناول الباحثان ان منهاية البحث من  رلالبحث: منهجية حاد  عشر: 

  والمقاييس المستادمة لقيا  لذ  الدراتةعلى ماتمع وعينة الدراتة  ومتغيرات 

المتغيرات  وطرف جمع البيانات  فضرً عن األتالير اإلحصائية المستادمة س تبار 

 الفروض.
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الفلدات محدل الدراتدة والتدي بدالتعرف علدى اتاالدات ا البحدث تعلدق لدذي :البحثنو   -1

تتمثل في مسلولي كدل مدن اإلدارل العليدا  و دارل اإلئتمدان  و دارل تكنولوجيدا المعلومدات  

المصددرية ط بنددو  القطدداع العددام   التااريددةبددالبنو   واسلتددزام المصددرفي و دارل الحوكمددة

محدددات اتدتادام ابتكدارات وذل  نحدو وبنو  القطاع الاا   وفروع البنو  األجنبية(  

وبالتددالي فددتن تصددمي  لددذ  الدراتددة يعتمددد  تكنولوجيددا المعلومددات  وأبعدداد الشددمول المددالي.

نسدددانية  مدددن أجدددل و دددف الاصدددائ  علدددى المدددد ل الو دددفي فدددي مادددال البحدددو  اإل

والمتغيرات الاا ة بمشدكلة الدراتدة  وكدذل  التعدرف علدى العرقدات واإل ترفدات بدين 

محددددات ابتكددارات التكنولوجيدا الماليددة كمتغيددر مسددتقل لدذ  المتغيددرات  والتددي تتمثدل فددي 

 وأبعاد الشمول المالي كمتغير تابع.

على نوعين من البيانات الرزمة  الحالي البحثاعتمدت  أنوا  ومصادر البيانات: -2

   ويمكن توضيع ذل  على النحو التالي: هلتحقيق ألداف

اعتمددد الباحثددان علددى ماموعددة مددن البيانددات الثانويددة الرزمددة  البيانممات الثانويممة: -2/1 

  وتمثلدد  لددذ  البيانددات فددي عدددد البنددو  والعدداملين بهددا  وبعدد  حددثالبلتحقيددق ألددداف 

الشدمول المدالي  و محدددات ابتكدارات التكنولوجيدا الماليدة الدراتدات السدابقة التدي تناولد 

واعتمد الباحثان في الحصول على تل  البيانات الثانوية من  رل اسطرع علدى المراجدع 

لماددرت العلميددة المتاصصددة والتددي تناولدد  العربيددة واألجنبيددة والكتددر والدددوريات وا

 موضوع الدراتة أو أحد جوانبه  وكذل   بكة المعلومات العالمية طاإلنترن (.

اعتمد الباحثان في الحصول على البيانات األولية لتحقيق ألدداف  البيانات األولية : -2/2

البندو   مسدلوليالدراتة علدى تصدمي  قائمدة اتتقصدات وتوجيههدا  لدى عيندة الدراتدة مدن 

فلدددات طاإلدارل العليدددا  و دارل اإلئتمدددان  و دارل تكنولوجيدددا المعلومدددات  بمحدددل الدراتدددة 

 و دارل الحوكمة واسلتزام المصرفي(. 

فددي العدداملين بدداإلدارات التاليددة طاإلدارل  البحددثمثددل ماتمددع ت: البحممثمجتمممع وعينممة  -3

العليددا   دارل المادداطر   دارل اسئتمددان   دارل تكنولوجيددا المعلومددات( بددالبنو  التااريددة 

كما اقتصر الباحثان  على المراكز الرئيسية للبنو  التاارية محل الدراتة  حسر ملكيتها.

( يشير  لى أعداد الفلات 2دول رق  طواتتبعد الباحثان  الفروع لقيود الوق  والتكلفة  والا

 التي ركز عليها الباحثان  في البنو  التاارية محل الدراتة: 
 (2جدول رام )

 بيا  أعداد العاملين بالبنوك التجارية ) المراكز الرعيسية ( محل الدراسة

 اإلجمالي

إدارة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

إدارة 
 االعتما 

إدارة 
 المخاطر

اإلدارة 
 العليا

 الفدة
 
 البنوك التجارية

 البن  األللي المصري 71 31 22 25 155

 بن  مصر 42 27 26 17 112

 CIBالبن  التااري الدولي  41 11 21 11 111
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ونظددراً لكبددر وضدداامة ماتمددع الدراتددة  و ددعوبة الحصددول علددى  طددار  ددامل لهددذ  

المفددردات وذلدد  نظددراً لظددروف أمنيددة وتددرية  ا ددة بكددل بندد   اعتمددد الباحثددان  علددى 

أتلوب العينة بدسً من أتلوب الحصر الشدامل  وبدالرجوع  لدى الادداول اإلحصدائية التدي 

  وحددود  طدأ معيداري %95حاد  العيندة عندد معامدل لقدة يمكن استتعانة بها في تحديدد 

  وبددافتراض أن نسددبة تددوافر الاصددائ  المطلددوب دراتددتها فددي ماتمددع البحددث لددي 5%

مفردل كما  384فتن ماتمع العينة يساوي  -حيث يكون حا  العينة أكبر ما يمكن - 52%

 ( :2218في المعادلة طعيد  

p )                                                      -. P ( 12Z                                                                 
n =    _________________     

                               e2 

 حيث  ن:

n .حا  العينة المراد تحديدلا : 

Z :  95وذل  عند درجة لقة  1.97حدود الاطأ المعياري% 

P .نسبة الذين تتوافر فيه  الاا ية موضوع الدراتة في ماتمع البحث : 

 ( : نسبة الذين س تتوافر فيه  الاا ية موضوع الدراتة في ماتمع البحث. p-1ط

e .مقدار الاطأ المسمو  به عند التقدير : 

 ويار مرحظة أن:

Z = 1,96   95عند درجة لقة وذل% 

P(1-p)= 50% × (1-50%) = 0,25 

             (69,1)2 ×590×590 
 =                                       = N  483    مفردة 

                  (5950)2 

 وأساليب القياس: البحثمتغيرات  -4

الباحثان في قيا  ابتكارات اعتمد المتغير المستقل: ابتكارات التكنولوجيا المالية: -4/1

والذي يتناوله ( 2219على المقيا  الذي قدمته دراتة طعبد الاليل   التكنولوجيا المالية

الفائدل المدركة من جانر العمرت بشأن اتتادام عن طريق تبعة أبعاد تتمثل في كل من ط

المصداقية   اليةتهولة اتتادام ابتكارات التكنولوجيا الم  ابتكارات التكنولوجيا المالية

المدركة بشأن ابتكارات التكنولوجيا المالية  الثقة المدركة بشأن ابتكارات التكنولوجيا 

 بن  استكان والتعمير 31 11 11 12 21

 بن  استكندرية 52 11 23 12 112

 QNBالبن  األللي القطري  33 15 11 17 24

 اإلجمالي 224 122 136 112 651
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المالية  توافق ابتكارات التكنولوجيا المالية مع نم  حيا  العميل  تكلفة اتتادام ابتكارات 

 (.التكنولوجيا المالية  تبني العمرت اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية

اعتمد الباحثان في قيا  الشمول المالي علدى  المتغير التابع: أبعاد الشمول المالي: -4/2

( والدذي يتناولده عدن طريدق Park, & Mercado, 2018المقيدا  الدذي قدمتده دراتدة ط

لرلة أبعاد تتمثل فيما يأتي طالنفاذ  لى العمرت   تاحة الادمات الماليدة  اتدتادام الاددمات 

 المالية(. 

تمثلدد  أدال الدراتددة وطريقددة جمددع البيانددات فددي قائمددة استتقصددات مددن  أداة الدراسممة: -5

وقددد  ددمل  قائمددة استتقصددات   ددرل اتددتادام المقابلددة الشاصددية مددع المستقصددى مددنه  

: تضمن ماموعة األتللة الموجهة بشدأن محدددات ابتكدارات الجزء األول: األجزات التالية

: تضمن ماموعة األتللة الموجهة بشأن أبعداد الشدمول الجزء الثانيو التكنولوجيا المالية.

تضمن ماموعة األتللة الاا دة بالاصدائ  الوليفيدة حيدث تد  : الجزء الثالث  والمالي

 .(قياتها بواتطة لرلة أتللة مبا رل تتعلقطاسدارل التابع لها  تنوات الابرل  ملكية البن 
 

 أساليب التحليل اإلحصاعي: -6

قدددام الباحثدددان  بت ضددداع البياندددات للتحليدددل اإلحصدددائي وا تبدددار  دددحة الفدددروض 

باتتادام الحاتر اةلي من  رل بع  األتالير اإلحصائية التي توفرلا حزمة البرام  

 كما يأتي:SPSS & AMOS)  (اإلحصائية للعلوم اسجتماعية 

 .ر المقاييس اإلحصاعية الوصفية كالمتوسطات واإلنحراف المعيا -6/1

 :Alpha Correlation Coefficient أسلوب معامل االرتباط ألفا -6/2

ت  اتتادام أتلوب معامل اسرتباط ألفا وذل  بغدرض التحقدق مدن درجدة اسعتماديدة 

والثبات في المقاييس متعددل المحتوى  ولقد ت  ا تيدار لدذا األتدلوب اإلحصدائي لتركيدز  

 المتغيرات التي يتكون منها المقيا  الااضع لر تبار.على درجة التناتق الدا لي بين 

  ANOVA ( One Wayأسلوب تحليل التباين أحاد  االتجاه )  -6/3

وذل  بغرض تحديد درجة التشابه أو اس ترف بين ةرات المستقصى منه  بشأن كدل 

 من متغيرات الدراتة وكذل  معدست منع اسئتمان بالبنو  التاارية محل الدراتة. 

اس تبددارات اإلحصددائية لفددروض الدراتددة  والتددي مددن المتوقددع أن تشددتمل  -6/4

المصدداحبة ألتددلوب تحليددل  T-Test ت  وا تبددار F-Test  فا تبددار علددى 

 اسنحدار المتعدد.

 تقييم اإلعتمادية )الثبات( للمقاييس المستخدمة في البحث: -7

 Alpha Correlationقددام الباحثددان باتددتادام أتددلوب معامددل اإلرتبدداط ألفددا  

Coefficient باعتبددار  أكثددر أتددالير تحليددل اسعتماديددة  Reliability   دسلددة فددي تقيددي

درجة التناتق الدا لي بين محتويات أو بنود المقيا  الااضع لر تبار وفدي تحديدد مددى 

 تمثيل محتويات أو بنود المقيا  للبنية األتاتية المطلدوب قياتدها ولديس  ديلاً ة در طعيدد 

(  الذي يستادم للتأكد من اتساف متغيرات الدراتة مع بعضها الدبع   مدن  درل 2218

ارتباط المتغيرات دا دل الماموعدة الواحددل  وارتبداط كافدة المتغيدرات ببعضدها الدبع   

. ومدن المتعدارف عليده Alpha Testوذل  باإلعتماد على ا تبدار ألفدا لرعتماديدة والثقدة 
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وفدي ضدوت ذلد  تد  تطبيدق أتدلوب  2,7تبار يار أس تقل عن  حصائياً أن  حصائية اس 

معامل اإلرتباط ألفا على كل من مقاييس محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية  والشدمول 

المالي  وذل  بصورل اجمالية للمقيا  الواحد ككل  ولكل ماموعدة بندود طمتغيدرات( مدن 

( يوضددع درجددة 3لادددول رقدد  طالماموعددات التددي يتكددون منهددا كددل مقيددا  علددى حدددل  وا

 استساف الدا لي لمتغيرات الدراتة كما يلي: 

 

 (3جدول رام )

 تقييم درجة االتسا  الداخلي بين محتويات المقاييس المستخدمة في الدراسة

 عـدد المتغيرات

 

 العبارات

معامل الثبات 

(Alpha) 

 ألفا كرونباخ

 في تعزيز متطلبات الشمول المالي: محددات استخدام ابتكارات تكنولوجيا المعلومات -1

 2,589 3 الفائدل المدركة من العمرت بشأن اتتادام ابتكارات التكنولوجيا. 1

 2,721 3 تهولة اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية. 2

 2,764 3 المصداقية المدركة بشأن ابتكارات التكنولوجيا المالية. 3

 2,782 4 التكنولوجيا الماليةالثقة المدركة بشأن ابتكارات  4

 2,735 4 توافق ابتكارات التكنولوجيا المالية مع نم  حيا  العميل. 5

 2,682 3 تكلفة اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية. 7

 2,757 4 تبني العمرت اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية. 6

 2,854 24 المقياس اإلجمالي

 أبعاد الشمول المالي :  -2

 2,645 8 اتتادام الادمات المالية. 1

 2,896 5  تاحة الادمات المالية طالو ول  لى الادمات(. 2

 2,665 7 جودل الادمات المالية. 3

 2,875 19 المقياس اإلجمالي

: نتائ  التحليل اإلحصائي طت  تطبيق األتلوب لكل بععد من أبعاد المقيا  الااضع لر تبار على حدل   المصدر

 باسضافة  لى المقيا  اإلجمالي(. 

( 2,589( أن قيمدة ألفدا كرونبداد قدد تراوحد  مدا بدين ط3ويتضع من نتائ  الادول رق  ط

( حيث ألهرت نتائ  تحليل اسعتمادية أن معامل الثبدات ألفدا كرونبداد لمقيدا  2,896وط

(  2,854محددات اتتادام ابتكارات تكنولوجيا المعلومدات ككدل كدان مرتفدع حيدث بلدئ ط

(  2,875ل والددذي بلددئ طوكدذل  معامددل الثبددات ألفددا كرونبدداد لمقيدا  الشددمول المددالي ككدد

مدن الصدفر   P-Valueحيدث اقتربد  المعنويدة الحقيقيدة  % 95وذل  بدرجة لقدة قددرلا 

وتعتبر لذ  القي  مقبولة بالشدكل الدذي يعكدس تدوافر اإلعتماديدة والثقدة بمتغيدرات الدراتدة 

ولدددذ  النتدددائ  تددددع  الثقدددة فدددي متغيدددرات الدراتدددة وتهكدددد  دددرحيتها لمراحدددل التحليدددل 

 ي التالية. اإلحصائ
 



 

 

 27 -                                                                 ات واالبحوث المالية واإلداريةالمجلة العلمية للدراس

- 

 

تدد    ضدداع البيانددات للتحليددل  أسمماليب التحليممل واإلختبممارات اإلحصمماعية المسممتخدمة: -8

اإلحصائي وا تبار  حة الفدروض باتدتادام الحاتدر اةلدي مدن  درل بعد  األتدالير 

 (SPSS 22) اإلحصددائية التددي توفرلددا حزمددة البددرام  اإلحصددائية للعلددوم اسجتماعيددة 

 كما يلي: ((AMOS 18 وبرنامج 

 أساليب تحليل البيانات: -2/1

 .المقاييس اإلحصائية الو فية كالمتوتطات واإلنحراف المعياري 

  أتلوب معامل اإلرتباط ألفاAlpha Correlation Coefficient. 

 أتلوب تحليل اسنحدار واإلرتباط المتعدد. 

 

 :اإلختبارات اإلحصاعية لفروض الدراسة -2/2

اعتمددد الباحثددان  علددى عدددد مددن اإل تبددارات اإلحصددائية التددي تتناتددر مددع       

 حيدث ا دتمل  علدى ا تبدار ف طبيعة البيانات وأنواع الفروض التي تد   ديالتها  

F-Test وا تبار ت  T-Test   المصاحبين ألتدلوب تحليدل اإلنحددار واإلرتبداط المتعددد

 . Tukey Testوكذل  ا تبار توكي 

بعدد جمدع ومراجعدة البياندات الرزمدة والتدي إلستجابة علمى امواعم اإلستقصماء: معدل ا -أ

تطلبتها طبيعة مشكلة البحث  تمثل  نسر اإلتتاابة للعينة من مسدلولي اإلدارات بدالبنو  

  (:4التاارية محل الدراتة وفقاً لنوع الملكية كما لو موضع بالادول رق  ط
 (4جدول رام )

 ااعمة االستقصاء محل الدراسةمعدل االستجابة على 

 : نتائ  التحليل اسحصائي. المصدر  

ويتضع من الادول السابق أن عدد القوائ  المستلمة التي تمكدن الباحثدان  مدن تاميعهدا     

قائمدة اتتقصدات  مدا لعددم  13وتد  اتدتبعاد عددد  %69قائمة اتتقصدات بنسدبة  323بلغ  

اكتمدددال الدددبع  منهدددا أوعددددم الثقدددة فدددي اجابدددات الدددبع  اة دددر طحيدددث كانددد   جابدددات 

معدل 

 االستجابة

عدد 

القواعم 

 الصحيحة

عدد 

القواعم 

 المستبعدة

عدد 

القواعم 

 المستلمة

عدد 

القواعم 

 الموزعة

 الفدـــة                       

 

 البنوك التجارية     

 بنو  قطاع عام 171 113 5 128 % 76

 بنو  قطاع  ا  126 89 2 86 % 81

 فروع البنو  األجنبية 117 121 7 95 % 82

 اإلجمالي 384 323 13 292 % 67
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اتاددا  واحددد فقدد ( ومددن لدد  بلغدد  القددوائ  الصددحيحة المستقصددى مددنه  لهددذ  القددوائ  فددي 

مددن مسددلولي البنددو   %67قائمددة اتتقصددات بنسددبة  292والصددالحة للتحليددل اإلحصددائي 

التاارية محدل الدراتدة وفقداً لملكيتهدا ولدي نسدبة مقبولدة فدي البحدو  اسجتماعيدة تعكدس 

 .التمثيل الصادف للبيانات وا تبارات التحليل اإلحصائي

 الوصفي لمتغيرات البحث:التحليل  -ب

المعلمات اإلحصائية الرئيسية  والتدي  تعكس الاصائ  الو فية لمتغيرات الدراتة      

توضددع  صددائ  المتغيددرات وتتضددمن الاصددائ  األتاتددية كالمتوتدد  الحسددابي طأحددد 

مقدداييس النزعددة المركزيددة( واإلنحددراف المعيدداري طأحددد مقدداييس التشددت ( باإلضددافة  لددى 

التكراريددة  وذلدد  بدالتطبيق علددى ةرات المستقصددى مدنه . ويوضددع الاددزت التددالي الادداول 

 اإلحصاتات الو فية  وذل  على النحو التالي:

 :  الوظيفيةتوزيع مفردات العينة وفقاً للمتغيرات  -1

قام الباحثان  بو ف البيانات التي ت  الحصول عليها من قائمة اإلتتقصات  وذل  من      

رارات والنسر الملوية للمتغيرات الديموجرافية موضدع اإللتمدام بقائمدة  رل حساب التك

اإلتتقصات طاإلدارل التابع لها  تنوات الابرل  الملكية(. وجات توزيع مفردات العيندة وفقداً 

بلئ عدد العاملين باإلدارل العليا في العينة من حيث اإلدارة التابع لها:  الوليفيةللمتغيرات 

 3,4( بنسدبة ط12( بينما بلدئ عددد العداملين بدتدارل اسئتمدان ط% 8,3( مفردل بنسبة ط24ط

( % 66,2( بنسدبة ط224( فدي حدين بلدئ عددد العداملين بدتدارل تكنولوجيدا المعلومدات ط%

بينممما مممن (. % 11بة ط( بنسدد32وأ يددراً العدداملين بددتدارل الحوكمددة واسلتددزام المصددرفي ط

( 5بلئ عدد المستقصي منه  الذين كاند  تدنوات  بدرته  أقدل مدن طحيث سنوات الخبرة: 

( مددن  جمددالي حادد  العينددة  فددي حددين كددان عدددد % 6,9( مفددردل بنسددبة ط23تددنوات ط

( 12( تدنوات  لدي أقدل مدن ط5المستقصي منه  الذين كان  تتراو  تنوات  بدرته  مدن ط

( من  جمالي حا  العينة  الذين كان  تتدراو  % 52,1دل بنسبة ط( مفر151تنوات بلئ ط

 28,3( مفدردل بنسدبة ط82( تدنة بلدئ ط15( تنوات  لي أقل من ط12تنوات  برته  من ط

 15( من  جمالي حا  العينة أما عددد المسدتق ي مدنه  الدذين تاداوزت تدنوات  بدرته  %

بلددئ عددددد ن حيممث الملكيمممة: مممم(.  وأ يددراً % 11,6( مفددردل بنسدددبة ط34تددنة فقددد بلدددئ ط

( مدن  جمدالي حاد  % 36,2( مفدردل بنسدبة ط128المستقصى منه  ببنو  القطاع العدام ط

 32( مفددردل بنسددبة ط86العينددة. بينمددا بلددئ عدددد المستقصددى مددنه  ببنددو  القطدداع الاددا  ط

 32,8( مفردل بنسدبة ط95(  وأ يراً بلئ عدد المستقصى منه  ببنو  الفروع األجنبية ط%

%.) 

 :البحثلمتغيرات  الوصفي ءاإلحصا -2
يقوم الباحثان  في الادزت التدالي بعدرض التحليدل الو دفي لاميدع متغيدرات الدراتدة       

. وقدد تناولد  الدراتدة المتغيدرات التاليدة والمتمثلدة فدي ابتكدارات الوليفيةعدا المتغيرات 

  وكددذل  أبعداد الشددمول المددالي كمتغيددر مسدتقل متغيددر( 24تكنولوجيدا المعلومددات وتضد  ط

 .  متغير( 19طتض   تابعالثرلة كمتغير 

 التحليل الوصفي البتكارات تكنولوجيا المعلومات كمرتكز لتعزيز الشمول المالي: -2/1
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ت  تقيي  مستوى ابتكارات تكنولوجيا المعلومات كمرتكدز لتعزيدز الشدمول المدالي مدن       

ابتكدارات تكنولوجيدا المعلومدات والدذي يضد  أربعدة  رل اإلجابة علدى متغيدرات مقيدا  

 :(5وعشرون متغير يغطي تبعة محددات كما لو موضع في الادول رق  ط

 

 

 

 

 

 (5جدول رام )

 كمرتكز لتعزيز الشمول المالي الماليةالتحليل الوصفي لمقياس ابتكارات تكنولوجيا 

المتوسط  محددات ابتكارات تكنولوجيا المالية

 الحسابي

النحراف ا

 المعيار 

المحدد األول: الفاعدة المدركة من العمالء بشأ  استخدام ابتكارات 

 التكنولوجيا المالية. 
47671 17262 

 17452 47451 المحدد الثاني: سهولة استخدام ابتكارات التكنولوجيا المالية.

 17416 47471 المحدد الثالث: المصدااية المدركة بشأ  ابتكارات التكنولوجيا المالية.

 17373 47447 المحدد الرابع: الثقة المدركة بشأ  ابتكارات التكنولوجيا المالية.

 17412 47454 المحدد الخامس: توافق ابتكارات التكنولوجيا المالية مع نمط حياه العميل.

 17776 47121 المحدد السادس: تكلفة استخدام ابتكارات التكنولوجيا المالية.

 17421 47444 السابع: تبني العمالء استخدام ابتكارات التكنولوجيا المالية.المحدد 

 17312 47445 المؤشر العام

 . : نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية المصدر

تحتل طالفائدل المدركة(  المحدد األول( أن متغيرات 5يتضع لنا من نتائ  جدول رق  ط     

المحددد (  وتأتي متغيرات 2,278( وانحراف معياري ط4,761بمتوت  طالمرتبة األولى 

( وانحددراف معيدداري 4,462فددي المرتبددة الثانيددة بمتوتدد  ط الثالددث طالمصددداقية المدركددة(

طتوافددق ابتكددارات تكنولوجيددا المعلومددات مددع  المحدددد الاددامس(  يليهددا متغيددرات 2,417ط

فدي حدين جدات فدي (  2,412اري ط( وانحدراف معيد4,454بمتوتد  ط نم  حيا  العمرت(

( 4,181بمتوتددد  ط المحددددد السددداد  طتكلفدددة استدددتادام(متغيدددرات المرتبدددة األ يدددرل 

 محل الدراتة. الفلات( وفقاً ستاالات 2,667وانحراف معياري ط

لمحددات ابتكارات التكنولوجيدا وبصفة عامة  يتضع من اتتعراض التحليل الو في      

لمحددددات محددل الدراتددة  البنددو  التااريددة تبندديمددالي لدرجددة أن المتوتدد  اإلج الماليددة

ابتكدارات  تبنديمستوى  ارتفاع( ولذا يشير  لى 4,445بلئ ط ابتكارات التكنولوجيا المالية
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محل الدراتدة  ويدرى الباحثدان  أن ذلد  قدد يعدزى  البنو  التااريةفي  التكنولوجيا المالية

حر  الدولة المصرية على تفعيل منظومة التحول الرقمي كأحد دعائ  تحقيدق رييدة   لى

  وتأكيد البن  المركزي المصري كسدلطة   درافية ورقابيدة علدى قيدام كافدة 2232مصر 

البنددو  بالتوتددع فددي اتددتادام تقنيددات وتطبيقددات التكنولوجيددا الماليددة فددي تقدددي  المنتاددات 

 .  مبادرات الشمول الماليوالادمات المصرفية كمرتكز لناا

 التحليل الوصفي ألبعاد الشمول المالي: -2/2

ت  تقيي  أبعاد الشمول المالي من  رل اإلجابة على متغيرات مقيدا  الشدمول المدالي       

 :(7بأبعاد  الثرلة والذي يض  تسعة عشر متغير كما لو موضع في الادول رق  ط

 

 

 

 

 
 (6جدول رام )

 لمقياس أبعاد الشمول الماليالتحليل الوصفي 

 أبعاد الشمول المالي
المتوسط 

 الحسابي

النحراف ا

 المعيار 

 17344 47557 البعد األول: استخدام الخدمات المالية

 17662 47221 البعد الثاني: إتاحة الخدمات المالية )الوصول إلى الخدمات(.

 17454 47461 البعد الثالث: جودة الخدمات المالية.

 17324 47435 المؤشر العام

 : نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية.  المصدر

األول طاتددتادام الادددمات بععددد ال( أن متغيددرات 7يتضددع لنددا مددن نتددائ  جدددول رقدد  ط     

(  2,344( وانحددراف معيدداري قدددر  ط4,556احتلدد  المرتبددة األولددى بمتوتدد  ط الماليددة(

( 4,792في المرتبة الثانية بمتوت  ط الثالث طجودل الادمات المالية(بععد الوتأتي متغيرات 

الثدداني ط تاحددة الادددمات بععددد ال(  وأ يددراً فددتن متغيددرات 2,454وانحددراف معيدداري قدددر  ط

( 2,778( وانحددراف معيدداري بلددئ ط4,281تددأتي فددي المرتبددة األ يددرل بمتوتدد  ط الماليددة(

 الدراتة.محل الفلات بالبنو  وفقاً ستاالات 

أن  الشددمول المدداليوبصددفة عامددة  يتضددع مددن اتددتعراض التحليددل الو ددفي ألبعدداد       

محددل الدراتددة بلددئ  بددالبنو  التااريددة الشددمول المدداليالمتوتدد  اإلجمددالي لمسددتوى أبعدداد 

محدل الدراتدة  فلدات العداملينلددى  الشدمول المدالي(. ولذا يشير  لدى أن مسدتوى 4,435ط

قيدام البند  المركدزي المصدري بنشدر  ان  أن ذلد  قدد يرجدع  لدى  حيدث يدرى الباحثدمرتفع

م وحتى اةن وتزايد المنافسدة بدين البندو  2217وتعميق الثقافة المالية المصرفية منذ عام 

التااريددة وفقدداً لملكيتهددا طعددام   ددا   فددروع أجنبيددة( بشددأن التوتددع فددي اتددتادام  دددمات 

ادات و ددمات مصدرفية مبتكدرل تتواكدر مدع التكنولوجيا المالية التي تمكنها مدن طدر  منت

متطلبددات العمددرت فددي لددل عصددر الرقمنددة  فضددرً عددن تركيزلددا علددى تعزيددز جددودل لددذ  
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الادمات في ضوت تحقيق التوازن بين لرلة عوامل رئيسية تتمثل في تعر الادمة  الوق  

 .الرزم للحصول عليها  ودرجة الاصو ية ومعدست األمان المقترنة بها

ً باختبار توكيأسل -ج  One way وب تحليل التباين أحاد  االتجاه مصحوبا

ANOVA & Tukey test  : 

  ANOVAويرمددز لدده ا تصددار  قددام الباحثددان باتددتادام أتددلوب تحليددل التبدداين األحددادي 

ا تبار معلمي يستادم للمقارنة بين المتوتدطات أو التو دل  لدى قدرار يتعلدق بوجدود لو و

طمسددلولي البنددو  بالقطدداع  متوتددطات األدات عنددد الماموعدداتأو عدددم وجددود فددروف بددين 

التدي تعرضد   العام  مسلولي البنو  بالقطاع الاا   مسلولي البندو  بدالفروع األجنبيدة(

لمعالاات ماتلفة بهدف التو ل  لى العوامل التي تاعدل متوتد  مدن المتوتدطات ياتلدف 

 .عن المتوتطات األ رى

 تباين أحاد :نتاعج تحليل أسلوب تحليل ال -1

لهددذ   األوليندداقش لددذا الاددزت نتددائ  التحليددل اإلحصددائي الاددا  باإلجابددة علددى السددهال 

بتحديددد التفدداوت بددين  درا  العدداملين بددالبنو  التااريددة المصددرية وفقدداً الدراتددة  والمتعلددق 

لندددوع الملكيدددة بشدددأن محدددددات ابتكدددارات التكنولوجيدددا الماليدددة طالفائددددل المدركدددة  تدددهولة 

المدركة  الثقة المدركة  التوافدق مدع نمد  الحيدا   تكلفدة استدتادام   المصداقيةاستتادام  

 أتدلوب تحليدل التبداين أحدادي استادا   ولتحقيق ذلد  قدام الباحثدان  بتطبيدق تبني العمرت(

One way ANOVA   محدددات  التوافدق عيندات الدراتدة بشدأنللتحقق من نوع ودرجة

علدي النحدـو وفقا لنوع الملكيدة محل الدراتة  بالبنو  التاارية ابتكارات التكنولوجيا المالية

 (:6التالي كما يتضع من الادول رق  ط

 (6جدول رق  ط

 One way ANOVA نتائ  أتلوب تحليل التباين أحادي استاا  

 بشأن محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية وفقا لنوع ملكية البن  

 محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية

 فدات الدراسة
 ايمة

 F 

مستوى 

 المعنوية

 P value 
اطا   اطا  عام

 خاص

فرو  

 أجنبية

الفائدل المدركة من جانر العمرت 

بشأن اتتادام ابتكارات التكنولوجيا 

 المالية.  

4,518 4,646 4,665 34.54 2,222 

 2,222 11,98 4,284 4,476 4,583 تهولة اتتادام ابتكارات التكنولوجيا.

المصداقية المدركة بشأن ابتكارات 

 التكنولوجيا.
4,587 4,476 4,342 9,31 2,222 

الثقة المدركة بشأن ابتكارات 

 التكنولوجيا المالية.
4,473 4,522 4,368 2,76 2,261 

توافق ابتكارات التكنولوجيا المالية مع 

 نم  حيا  العميل.
4,473 4,523 4,381 2,64 2,277 

 2,222 47,27 3,671 4,253 4,754 تكلفة اتتادام ابتكارات التكنولوجيا.

 2,277 2,65 4,422 4,531 4,412تبني العمرت اتتادام ابتكارات 
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 التكنولوجيا المالية.

 17111 11712 47331 47471 47525 المؤشر العام

 : نتائ  التحليل اإلحصائي. المصدر
( وجدود ا ترفدات بدين  درا  العداملين بدالبنو  التااريدة 6ويتضع مدن الاددول رقد  ط     

( بمسددتوى F= 11.12البندد   حيددث بلغدد  قيمددة ا تبددار ف ط ملكيددةالمصددرية وفقدداً لنددوع 

  وذلدد  بمتوتدد  حسددابي %5( عنددد مسددتوى معنويددة P value = 0.000معنويددة   ط

( لصددالع بنددو  القطدداع الاددا   4,462( لصددالع بنددو  القطدداع العددام  يليهددا ط4,525ط

 ( لصالع بنو  الفروع األجنبية.4,331وأ يراً ط

( لكددل مددن 2,222وعلددى المسددتوى التفصدديلي تبددين وجددود فددروف ذات دسلددة معنويددة ط     

تدهولة   وابتكدارات التكنولوجيدا الماليدة الفائدل المدركدة مدن جاندر العمدرت بشدأن اتدتادام

تكلفدة ة  وبتكارات التكنولوجياسالمصداقية المدركة بشأن   واتتادام ابتكارات التكنولوجيا

  11,98  34.54الماليددة  حيددث بلغدد  قيمددة   تبددار ف ط اتددتادام ابتكددارات التكنولوجيددا

سلة معنوية لكدل مدن ( على التوالي. في حين تبين عدم وجود فروف ذات د47,27  9,31

توافق ابتكارات التكنولوجيا المالية مدع   والثقة المدركة بشأن ابتكارات التكنولوجيا الماليةط

  حيدث بلغد  قيمدة تبني العمرت اتدتادام ابتكدارات التكنولوجيدا الماليدة  ونم  حيا  العميل

  2,261( علدددى التدددوالي  وذلددد  بمسدددتوى معنويدددة ط2,65  2,64  2,76  تبدددار ف ط

  % 5( وجميعها أعلى من مستوى 2,277  2,277

مقارندة اس ترفدات بدين وتدائل ل يستادم ا تبار تدوكي: Tukey Testاختبار توكي  -2

مدن  درل أ دذ القيمدة  Tukey يت   عطات قيمة ا تبداروالقي  بدسً من مقارنة أزواج القي . 

كمدا لدو  (SE) القياتدي للمتوتد  المطلقة للفرف بين أزواج الوتائل وتقسيمها على الاطأ

نتائج  (8. ويوضع الادول التالي نتائ  طأحادي استاا  ANOVA محدد بواتطة ا تبار
  : Tukey Testاختبار توكي 

 (8جدول رق  ط

  Tukey Testنتائ  ا تبار توكي  

 بشأن محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية وفقا لنوع ملكية البن  

التكنولوجيممممما  محمممممددات ابتكمممممارات

 المالية ) سبعة محددات(

المقارنة بين فدات الدراسة وفقا 

 لنو  ملكية البنخ

متوسط 

 االختالفات

 المعنوية

 Sig. 

الفائدل المدركة من جانر العمرت 

بشأن اتتادام ابتكارات 

 التكنولوجيا المالية.

 قطاع عام
 2,222 2,228- قطاع  ا 

 2,222 2,257- فروع أجنبية

 قطاع  ا 
 2,222 2,228 قطاع عام

 2,611 2,228- فروع أجنبية

 فروع أجنبية
 2,222 2,257 قطاع عام

 2,611 2,228 قطاع  ا 

تهولة اتتادام ابتكارات 

 التكنولوجيا.

 قطاع عام
 2,156 2,115 قطاع  ا 

 2,222 2,299 فروع أجنبية

 2,156 2,115- قطاع عام قطاع  ا 
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 2,214 2,183 أجنبيةفروع 

 فروع أجنبية
 2,222 2,299- قطاع عام

 2,214 2,183- قطاع  ا 

المصداقية المدركة بشأن ابتكارات 

 .التكنولوجيا

 قطاع عام
 2,125 2,118 قطاع  ا 

 2,222 2,247 فروع أجنبية

 قطاع  ا 
 2,125 2,118- قطاع عام

 2,289 2,126 فروع أجنبية

 فروع أجنبية
 2,222 2,247- قطاع عام

 2,289 2,126- قطاع  ا 

الثقة المدركة بشأن ابتكارات 

 .التكنولوجيا المالية

 قطاع عام
 2,636 2,239- قطاع  ا 

 2,244 2,284 فروع أجنبية

 قطاع  ا 
 2,636 2,239 قطاع عام

 2,275 2,123 فروع أجنبية

 فروع أجنبية
 2,244 2,284- قطاع عام

 2,275 2,123- قطاع  ا 

توافق ابتكارات التكنولوجيا المالية 

 .مع نم  حيا  العميل

 قطاع عام
 2,576 2,272- قطاع  ا 

 2,337 2,281 فروع أجنبية

 قطاع  ا 
 2,576 2,272 قطاع عام

 2,254 2,141 فروع أجنبية

 فروع أجنبية
 2,337 2,281- قطاع عام

 2,254 2,141- قطاع  ا 

تكلفة اتتادام ابتكارات 

 .التكنولوجيا

 قطاع عام
 2,222 2,722 قطاع  ا 

 2,222 2,892 فروع أجنبية

 قطاع  ا 
 2,222 2,722- قطاع عام

 2,211 2,292 فروع أجنبية

 فروع أجنبية
 2,222 2,892- قطاع عام

 2,211 2,292- قطاع  ا 

تبني العمرت اتتادام ابتكارات 

 .التكنولوجيا المالية

 قطاع عام
 2,118 2,119- قطاع  ا 

 2,966 2,212 فروع أجنبية

 قطاع  ا 
 2,118 2,119 قطاع عام

 2,286 2,131 فروع أجنبية

 فروع أجنبية
 2,966 2,212- قطاع عام

 2,286 2,131- قطاع  ا 

 المؤشر العام

 قطاع عام
 2,423 2,255 قطاع  ا 

 2,222 2,194 أجنبيةفروع 

 قطاع  ا 
 2,423 2,255- قطاع عام

 2,225 2,138 فروع أجنبية

 2,222 2,194- قطاع عام فروع أجنبية
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 2,225 2,138- قطاع  ا 

 : نتائ  التحليل اسحصائي. المصدر

 ( يتضع أن: 8ومن الادول السابق رق  ط     

  مسلولي بنو  القطاع العام وبنو  القطداع عدم وجود فروف ذات دسلة معنوية بين ةرات

الاددا  بشددأن محددددات ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة حيددث بلغدد  متوتدد  اس ترفددات 

(. فدي حدين توجدد فدروف 2,423( وذلد  بمسدتوى معنويدة ط2,255المطلقة فيما بينه  ط

بشدأن ذات دسلة معنوية بدين ةرات مسدلولي بندو  القطداع العدام وبندو  الفدروع األجنبيدة 

محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية حيث بلغ  متوت  اس ترفات المطلقة فيمدا بيدنه  

 (.2,222( وذل  بمستوى معنوية ط2,194ط

   عدددم وجددود فددروف ذات دسلددة معنويددة بددين ةرات مسددلولي بنددو  القطدداع الاددا  وبنددو

متوت  اس ترفدات القطاع العام بشأن محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية حيث بلغ  

(. في حدين توجدد فدروف 2,423( وذل  بمستوى معنوية ط2,255 -المطلقة فيما بينه  ط

ذات دسلة معنوية بين ةرات مسلولي بنو  القطاع الاا  وبنو  الفروع األجنبيدة بشدأن 

محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية حيث بلغ  متوت  اس ترفات المطلقة فيمدا بيدنه  

 (.2,225( وذل  بمستوى معنوية ط2,138ط

  وجود فروف ذات دسلة معنوية بين ةرات مسلولي بنو  الفدروع األجنبيدة وبندو  القطداع

العددام بشددأن محددددات ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة حيددث بلغدد  متوتدد  اس ترفددات 

(  وكدذل  بندو  القطداع 2,222( وذلد  بمسدتوى معنويدة ط2,194-المطلقة فيما بينه  ط

( وذلد  بمسدتوى 2,138-الاا  حيث بلغ  متوتد  اس ترفدات المطلقدة فيمدا بيدنه  ط

 (.2,225معنوية ط

( وجود   ترفات ذات دسلدة معنويدة بشدكل 8( و ط6ويتضع من نتائ  الادولين رق  ط     

 جمالي بين الفلات الثر  محل الدراتة ومدن لد  يمكدن رفد  الفدرض العددم الدذي يدن  

 ترف معنوي بين  درا  العاملين بالبنو  التاارية المصرية وفقداً لندوع س يوجد اعلى " 

الملكيدددة مدددن حيدددث محدددددات ابتكدددارات التكنولوجيدددا الماليدددة طالفائددددل المدركدددة  تدددهولة 

استتادام  المصداقية المدركة  الثقة المدركة  التوافق مع نمد  الحيدا   تكلفدة استدتادام  

لبممديل والقاعممل ج يوجممد اخممتالف معنممو  بممين إدراك وابممول الفممرض ا تبنددي العمددرت(".

العمماملين بممالبنوك التجاريممة المصممرية وفقمماً لنممو  الملكيممة مممن حيممث محممددات ابتكممارات 

التكنولوجيمما الماليممة )الفاعممدة المدركممة، سممهولة االسممتخدام، المصممدااية المدركممة، الثقممة 

 عمالء(ج.المدركة، التوافق مع نمط الحياه، تكلفة االستخدام، تبني ال

 تحليل اإلرتباط لمتغيرات الدراسة:  -د

( بدين متغيدرات الدراتدة عددا Pearsonت  حساب معامل اإلرتبداط البسدي  طبيرتدون      

المتغيرات الديموجرافية  وذل  للتعرف علدى قدول واتادا  ومعنويدة العرقدة بدين متغيدرات 

الدراتة. فكلما اقترب  قيمة معامل اإلرتباط مدن الواحدد الصدحيع كلمدا دل ذلد  علدي قدول 

وتدددل اإلرتبدداط بددين المتغيددرين  فددي حددين تدددل اإل ددارل الموجبددة علددى أن العرقددة طرديددة 

( معددامرت 9رقدد  ط التددالي يوضددع الادددولواإل ددارل السددالبة علددي أن العرقددة عكسددية. 

 أبعاد  الثرلة:ب  الشمول المالي السبعة اإلرتباط بين محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية
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 ويتضح من مصفوفة معامالت اإلرتباط بين جميع متغيرات الدراسة ما يلي: 

  محددددات مددن ال محددددينتوجددد عرقددة ارتبدداط طرديددة ذات دسلددة احصددائية بددين كددل

  فيمدا عدددا العرقدة بددين المحددد األول طالفائدددل بتكددارات التكنولوجيدا الماليددةس السدبعة

المدركة من جانر العمرت بشأن الادمات المالية( والمحدد السداد  طتكلفدة اتدتادام 

 اسرتباط عكسية بينهما.  الادمات المالية( حيث كان  عرقة

  أبعداد للشدمول توجد عرقدة ارتبداط طرديدة ذات دسلدة احصدائية بدين كدل بععددين مدن

 .المالي

 محددددات كأحددد  الفائدددل المدركددة مددن جانددر العمددرت بشددأن الادددمات الماليددةرتب  تدد

ارتباطدداً طرديدداً ذو دسلددة احصددائية مددع جميددع أبعدداد  ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة

 (2,153  2,275  2,127  حيددث بلغدد  قيمددة معامددل اإلرتبدداط طول المدداليالشددم

 على التوالي. 

 محدددات ابتكدارات كأحدد مدن جاندر العمدرت  الادمات الماليةرتب  تهولة اتتادام ت

  الشمول المداليارتباطاً طردياً ذو دسلة احصائية مع جميع أبعاد  التكنولوجيا المالية

  على التوالي. (2,773  2,335  2,497باط طحيث بلغ  قيمة معامل اإلرت

   من جانر العمدرت بشدأن الاددمات الماليدة كأحدد محدددات المصداقية المدركة ترتب

ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة ارتباطدداً طرديدداً ذو دسلددة احصددائية مددع جميددع أبعدداد 

( 2,487  2,414  2,419الشددمول المددالي  حيددث بلغدد  قيمددة معامددل اإلرتبدداط ط

 لى التوالي. ع

   مددن جانددر العمددرت بشددأن الادددمات الماليددة كأحددد محددددات الثقددة المدركددة تددرتب

ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة ارتباطدداً طرديدداً ذو دسلددة احصددائية مددع جميددع أبعدداد 

( 2,514  2,314  2,384الشددمول المددالي  حيددث بلغدد  قيمددة معامددل اإلرتبدداط ط

 على التوالي. 

   كأحددد محددددات  ات التكنولوجيددا الماليددة مددع نمدد  حيددا  العميددلتوافددق ابتكدداريددرتب

ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة ارتباطدداً طرديدداً ذو دسلددة احصددائية مددع جميددع أبعدداد 

( 2,517  2,322  2,431الشددمول المددالي  حيددث بلغدد  قيمددة معامددل اإلرتبدداط ط

 على التوالي. 

   كأحدددد محدددددات ابتكدددارات  الماليدددةتكلفدددة اتدددتادام ابتكدددارات التكنولوجيدددا تدددرتب

التكنولوجيا المالية ارتباطاً طردياً ذو دسلة احصائية مع جميع أبعاد الشمول المدالي  

 ( على التوالي. 2,522  2,595  2,387حيث بلغ  قيمة معامل اإلرتباط ط

   كأحدد محدددات ابتكدارات  تبني العمرت اتتادام ابتكدارات التكنولوجيدا الماليدةيرتب

كنولوجيا المالية ارتباطاً طردياً ذو دسلة احصائية مع جميع أبعاد الشمول المدالي  الت

 ( على التوالي. 2,371  2,193  2,527حيث بلغ  قيمة معامل اإلرتباط ط

( يمكننمما رفمم  الفممرض العممدم والممذ  يممنص علممى ج ال 1وفممي بمموء نتمماعج جممدول راممم )

ابتكمارات التكنولوجيما الماليمة وتعزيمز  توجد عالاة ذات داللة معنوية بين تبنمي محمددات

متطلبممات الشمممول المممالي بممالبنوك التجاريممة المصممريةج. وابممول الفممرض البممديل والممذ  
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توجمد عالامة ذات داللمة معنويمة بمين تبنمي محمددات ابتكمارات التكنولوجيما ج ينص علمى 

 المالية وتعزيز متطلبات الشمول المالي بالبنوك التجارية المصريةج.
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 (1جدول )

 مصفوفة معامالت اإلرتباط بين كافة متغيرات الدراسة

 أبعاد الشمول المالي محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية المتغيرات

Der1 Der2 Der3 Der4 Der5 Der6 Der7 FI1 FI2 FI3 

 

محمممممممممددات 

ابتكممممممممارات 

التكنولممممموج

 يا المالية

Der1 1          

Der2 17137 1         

Der3 17116 17461** 1        

Der4 17123** 17613** 17572** 1       

Der5 17234** 17575** 17327** 17615** 1      

Der6 - 17275** 17513** 17342** 17321** 17352** 1     

Der7 17222** 17531** 17314** 17667** 17631** 17211** 1    

أبعمممممممممممممممممماد 

الشمممممممممممول 

 المالي

FI1 17126* 17416** 17411** 17324** 17431** 17326** 17526** 1   

FI2 17265** 17335** 17414** 17314** 17312** 17515** 17113** 17421** 1  

FI3 17153** 17663** 17426** 17514** 17516** 17511** 17361** 17651** 17412** 1 

نتائ  التحليل اسحصائي. المصدر:
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 Multiple Regression & Correlationاإلنحدار المتعدد اإلرتباط وتحليل  -هــ 

Analysis  : 

  ويوضع الباحثان  %5ت  اتتادام ا تبار تحليل اسنحدار المتعدد عند مستوي معنوية     

لتدألير ابتكدارات التكنولوجيدا الماليدة  Enterفيما يلدي نتدائ  لدذا التحليدل بطريقدة اإلد دال 

  التحليل اإلحصائي الاا  باإلجابة على يناقش لذا الازت نتائوأبعاد الشمول المالي.  و

السهال الثالث لهذا البحث  والمتعلق بتحديد ندوع ودرجدة العرقدة بدين محدددات ابتكدارات 

التكنولوجيددا الماليددة والشددمول المددالي بددالبنو  التااريددة محددل الدراتددة مددأ وذل بصددورل 

المتعدددد  واإلرتبداطر  جماليدة  ولتحقيدق ذلد  قدام الباحثدان  بتطبيددق أتدلوب تحليدل اإلنحددا

Multiple Regression Analysis  للتحقق من نوع ودرجة لذ  العرقة بدين محدددات

ابتكارات التكنولوجيا المالية بالبنو  التاارية محل الدراتة كمتغيرات مسدتقلة  والشدمول 

المددالي كمتغيددر تدددابع. وكددذل  األلميدددة النسددبية لمحددددات ابتكدددارات التكنولوجيددا الماليدددة 

 Enterاإلد دال  درل طريقدة الااضعة للدراتة فى عرقتهدا بالشدمول المدالي وذلد  مدن 

 (:12علي النحـو التالي كما يتضع من الادول رق  ط
 (11جدول رام )

 نو  ودرجة اوة العالاة بين محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية وأبعاد الشمول المالي

 (Multiple Regression Analysis)مخرجات تحليل االنحدار المتعدد  

 التكنولوجيا المالية األكثر تاثيراً في أبعاد الشمول الماليمحددات ابتكارات 
معامل 
 االنحدار
Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R² 

يعسه  اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية في تسهيل العديد من العمليات  .1
 المصرفية للعميل.

2,182 2,259 2,223 

يعوفر اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية الوق  الرزم للعديد من العمليات  .2
 المصرفية للعميل. 

2,211 2,224 2,242 

يعوفر اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية الاهد المبذول في  تمام العديد من  .3
 العمليات المصرفية للعميل.

2,212 2,121 2,215 

يمكن للعميل اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية بسهولة في  تمام العمليات  .4
 المالية اسلكترونية. 

2,313 2,462 2,221 

يمكن للعميل اكتساب مهارات اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية في  تمام  .5
 العمليات المالية اسلكترونية. 

-
2,252 

-
2,289 

2,284 

يقوم البن  بشر  كيفية استتادام السلي  لألنظمة اسلكترونية المصرفية  .7
 للعميل. 

-
2,228 

-
2,515 

2,275 

س يترتر على اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية  فشات أي معلومات  .6
  اصية تا  العمرت. 

2,156 2,392 2,154 

المالية لعقد كافة  يشعر العميل باألمان عند اتتادام ابتكارات التكنولوجيا .8
 تعامرته المالية.

-
2,272 

-
2,498 

2,248 

يوفر البن  أنظمة  لكترونية ةمنة تضمن ترمة وترية المعلومات التي يت   .9
 التداول بشأنها. 

2,222 2,248 2,272 

 يشعر العميل بالثقة في البنو  التي تقدم له الادمات المالية المبتكرل. .12
2,252 2,585 2,343 

يشعر العميل بالثقة في مقدمي  دمات اتصاست التليفون المحمول عندما يقدم  .11
 له  دمات عبر اسنترن  والتليفون المحمول. 

-
2,174 

-
2,355 

2,127 
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 موقع البن  على اسنترن  مصم  بشكل جيد ودرجة عالية من الاصو ية. .12
2,173 2,142 2,222 

 الادمات المصرفية اسلكترونية.يتيع البن  قواعد رقابية فعالة لحماية  .13
2,259 2,136 2,219 

 يتوافق اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية مع النم   الحالي لحيال العميل.  .14
2,247 2,387 2,149 

 يترتم اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية مع متطلبات عمل العميل.  .15
2,296 2,323 2,125 

المالية في تفقد الادمات المصرفية بتتتمرار  تسه  ابتكارات التكنولوجيا .17
 ومتابعة كل ما لو جديد.

2,226 2,245 2,272 

 2,192 2,437 2,194 تدع  الادمات المصرفية اسلكترونية رقمنة عمليات ومتطلبات العمرت. .16

يعكلف اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية العميل الكثير من المال طمثل  .18
  رات جهاز محمول حديث واس ترا  في  دمات اسنترن (. 

2,252 2,589 2,346 

التدرير على اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية يعكلف العميل الكثير من  .19
 المال. 

2,218 2,532 2,283 

توضع البنو  كافة التكاليف المتعلقة باتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية  .22
 للعميل. 

2,286 2,536 2,288 

من المتوقع اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية بشكل أكبر مستقبرً من  .21
 جانر العمرت.

2,251 2,236 2,221 

 2,265 2,264 2,285 ينصع العميل األقارب واأل دقات بتبني اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية.  .22

يقوم البن  بعمل فعاليات توعويه عن مزايا الادمات المصرفية اسلكترونية  .23
 للامهور.

2,222 2,342 2,115 

يتيع البن   دماته المصرفية للعمرت عبر مواقع التوا ل اسجتماعي  .24
 والمنصات الرقمية. 

2,373 2,376 2,135 

   Rاسرتباط المتعدد في النموذج معامل 

 R²معامل التحديد في النموذج 

 قيمة ف المحسوبة

 درجات الحرية 

   مستوي الدسلة اسحصائية

2,642 

2,548 

13.382 

 (289 24ط

2,222 

 .  2,25عند مستوي  T-Test*  تشير  لي معنوية ا تبار   2,21عند مستوي  T-Test** تشير  لي معنوية ا تبار 

توجدد عرقدة  طيدة موجبدة ذات دسلدة  حصدائية بدين أنده  ( 12ويتضع من الادول رق  ط

محددات ابتكدارات التكنولوجيدا الماليدة فدي البندو  التااريدة محدل الدراتدة وبدين الشدمول 

طوفقدداً  % 64المددالي فددي تلدد  البنددو  طمددأ وذل بصددورل  جماليددة( وأن لددذ  العرقددة تمثددل 

ة حيدث كلمدا زاد تبندي  دارل (. ولذ  العرقة طرديRلمعامل اإلرتباط المتعدد في النموذج 

البنو  التاارية محل الدراتة بمحددات ابتكارات التكنولوجيا المالية زاد ذل  من مستوى 

 الشمول المالي بتل  البنو .  

  ن تفعيل محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية في البنو  التاارية محل الدراتدة يمكدن 

فدي النمدوذج( مدن التبداين الكلدي فدي  R²طوفقاً لمعامل التحديد  %54,8أن يفسر حوالي 

 مستوى الشمول المالي بالبنو  التاارية.

 األهمية النسبية لمتغيرات محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية: 

 (  نستنت  أن:12بناًت على النتائ  الواردل بالادول رق  ط  
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  جاتت معظ  المتغيرات التي تشكل محددات ابتكارات التكنولوجيا الماليدة بعرقدة  طيدة

موجبة ذات دسلدة  حصدائية فيمدا بينهدا وبدين الشدمول المدالي فدي البندو  التااريدة محدل 

هدا رفدع مسدتوى الشدمول المدالي مدن  درل الدراتة. ولذا يعني أن البنو  التاارية يمكن

 تاحددة البندد   دماتدده المصددرفية للعمددرت عبددر مواقددع التوا ددل اسجتمدداعي والمنصددات 

الرقمية  وكذل  توضيع البنو  كافدة التكداليف المتعلقدة باتدتادام ابتكدارات التكنولوجيدا 

أكبدر مسدتقبرً مدن المالية للعميل  فضرً عن اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية بشكل 

جانر العمرت  وامكانية اتتادام العميل ابتكارات التكنولوجيا الماليدة بسدهولة فدي  تمدام 

 العمليات المالية اسلكترونية.

  لنا  أربعة متغيرات فق  من بدين متغيدرات محدددات ابتكدارات التكنولوجيدا الماليدة لهدا

ين الشددمول المددالي فددي البنددو  عرقددة  طيددة تددلبية ذات دسلددة  حصددائية فيمددا بينهددا وبدد

التاارية محل الدراتة  والتي ترجع  لى تدني امكانية اكتساب للعميل مهارات اتدتادام 

ابتكارات التكنولوجيا المالية في  تمام العمليات المالية اسلكترونية  ولياب الدور الفعال 

ية للعميدل  وكدذل  للبنو  في  ر  كيفية استتادام السلي  لألنظمة اسلكترونية المصدرف

عدم  عور العميل باألمان عند اتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية لعقد كافدة تعامرتده 

الماليددة  فضددرً عددن تدددني  ددعور العميددل بالثقددة فددي مقدددمي  دددمات اتصدداست التليفددون 

 المحمول عندما يقدم له  دمات عبر اسنترن  والتليفون المحمول.

، فقد تقرر رف  الفرض العدم القاعمل ج ال يوجمد تمأثير ذو داللمة وفي بوء ما تقدم      

معنويمممة بمممين محمممددات ابتكمممارات التكنولوجيممما الماليمممة وتعزيمممز أبعممماد الشممممول الممممالي 

)استخدام الخدمات المالية، إتاحة الخدمات المالية، جودة الخدمات المالية(ج. وتمم ابمول 

داللمة معنويمة بمين محمددات ابتكمارات  الفرض البديل والذ  ينص علمى جيوجمد تمأثير ذو

التكنولوجيمما الماليممة وتعزيممز أبعمماد الشمممول المممالي )اسممتخدام الخممدمات الماليممة، إتاحممة 

الخدمات المالية، جودة الخدمات المالية(ج. وذلمخ بعمد أ  أظهمر نمموذج تحليمل اإلنحمدار 

ختبمار ف وفقماً ال 1715و 1711المتعدد أ  هناك عالامة جوهريمة عنمد مسمتوى معنويمة 

F-Test  .بين متغيرات محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية والشمول المالي 

؛ 2219وتتفددق لددذ  النتياددة مددع نتددائ  بعدد  الدراتددات السددابقة طالسددوا  ومبددرو        

Abbasi &Weigand, 2017; Gonzalez, 2018 والتدي أكددت علدى وجدود عرقدة )

ولوجيدددا الماليدددة علدددى كدددل مدددن: تندددوع المنتادددات ذات دسلدددة معنويدددة بدددين ابتكدددارات التكن

والادمات المصرفية  وكفاتل العمليات التشغيلية  وتحقيق استدتقرار المدالي للبند   وةليدة 

حمايدددة العمدددرت  وأ يدددراً التكامدددل مدددع السياتدددات والتوجهدددات اسقتصدددادية. حيدددث تدددهلر 

صدددرفية: تدددالم  ابتكدددارات التكنولوجيدددا الماليدددة علدددى تندددوع المنتادددات والاددددمات الم

اسبتكارات التكنولوجيدة فدي تندوع الاددمات المصدرفية المقدمدة للعمدرت والمهتسدات مدن 

حيث دع  المددفوعات عبدر الهداتف ومددفوعات الطدرف الثالدث  وتقددي   ددمات اسئتمدان 

الرقمددي واتددتحدا  منصددات اسقتددراض اسلكترونيددة  وكددذل  قبددول الودائددع اسلكترونيددة  

مليدات استدتثمارية مدن  درل عمليدات التادارل اسلكترونيدة. كمدا تدهلر فضرً عن دع  الع

علددى كفدداتل العمليددات التشددغيلية  ا ددة فيمددا يتعلددق بتافددي  تكدداليف الصددفقة الواحدددل 

وتكاليف  دارل النقدية والمعامرت اسئتمانية واستتثمارية  وكذل  تعزيدز عمليدة المنافسدة 
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لى المستوى اسقليمي والدولي. فضرً عدن دورلدا ليس فق  على المستوى المحلي وانما ع

في تعزيز استتقرار المالي من  رل تافي  التأليرات السلبية للعديد من الماداطر علدى 

رأتها مااطر اسئتمان والسيولة والتشغيل  وكذل  تقليدل التحدديات التشدغيلية التدي تدرتب  

حقيق مزيد مدن معددست الربحيدة. بالبنى التحتية للنظام المصرفي  فضرً عن دورلا في ت

وأ يراً تدعي  أنظمة األمان ومااطر الغش  وحماية تدرية و صو دية بياندات العمدرت  

وكددذل  تانددر مادداطر استددتبعاد ليددر العددادل أو التمييددز بددين العمددرت  فضددرً عددن درت 

 المااطر التي يتعرض لها  غار المستثمرين.

 يمكدن تلايصدها تو دل الباحثدان  لدى ماموعدة مدن النتدائ    ثاني عشر: نتاعج الدراسمة:

 فيما يأتي:

 نتاعج تتعلق بمحددات ابتكارات التكنولوجيا المالية:  -1

  بصددفة عامددة  تتبنددى البنددو  التااريددة محددل الدراتددة محددددات ابتكددارات التكنولوجيددا

  الثقددة الماليددة مددن حيددث طالفائدددل المدركددة  تددهولة استددتادام  المصددداقية المدركددة

المدركددة  التوافددق مددع نمدد  حيددا  العميددل  تكلفددة استددتادام  تبنددي العمددرت( كمرتكددز 

لتعزيددز متطلبددات الشددمول المددالي. حيددث بلددئ المتوتدد  اإلجمددالي لمحددددات اتددتادام 

(  ويرى الباحثان  4,44ابتكارات التكنولوجيا المالية بالبنو  التاارية محل الدراتة ط

ل أتباب مدن ضدمنها تبندي البند  المركدزي المصدري تطبيدق أن ذل  قد يعزى  لى عد

م  وتوجدده الدولددة المصددرية نحددو تقدددي  2217اتددتراتياية الشددمول المددالي منددذ عددام 

 .2232الادمات المالية الرقمية في ضوت ريية مصر 

  توجد عرقة ارتباط طردية ذات دسلة  حصائية بدين كدل محددد مدن المحدددات السدبعة

التكنولوجيا المالية وبعضها البع  والمتمثلة في طالفائدل المدركدة  تدهولة سبتكارات 

استتادام  المصداقية المدركة  الثقة المدركدة  التوافدق مدع نمد  حيدا  العميدل  تكلفدة 

 استتادام  تبني العمرت(.

 نتاعج تتعلق بالشمول المالي:  -2

 فلات محل الدراتة حيث  بلئ بصفة عامة  يعتبر مستوى الشمول المالي مرتفع لدى ال

المتوت  اإلجمالي ألبعاد الشمول المالي بالبنو  التاارية محل الدراتة وفقاً لملكيتهدا 

حيث يرى الباحثان  أن ذل  قد يرجع  لدى عددل أتدباب ألمهدا: دور الشدمول  (4,43ط

المالي الفعال فدي تحسدين كفداتل عمليدة الوتداطة بدين الودائدع واستدتثمارات بالقطداع 

المصددرفي بمددا يكفددل تنددوع محددافا األ ددول واسلتزامددات وتانددر مادداطر التركددز  

فضرً عن دور  في ترتين قاعددل القطداع الرتدمي علدى حسداب القطداع المدالي ليدر 

 الرتمي.

  توجددد عرقددة ارتبدداط طرديددة ذات دسلددة  حصددائية بددين كددل بععددد مددن األبعدداد الثرلددة

ي طاتددتادام الادددمات الماليددة   تاحددة للشددمول المددالي وبعضددها الددبع  والمتمثلددة فدد

 الادمات المالية  جودل الادمات المالية(.

 نتاعج متعلقة بالعالاة بين محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية والشمول المالي:  -3

  يوجددد ارتبدداط ذو دسلددة  حصددائية بددين جميددع محددددات ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة

تدهولة استدتادام  المصدداقية المدركدة  الثقدة المدركدة   ممثلة فدي طالفائددل المدركدة 
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التوافق مع نم  حيا  العميل  تكلفة استتادام  تبني العمرت( مع جميدع أبعداد الشدمول 

المالي  ولذا يعني أنه كلما ارتفدع مسدتوى تبندي البندو  التااريدة لمحدددات ابتكدارات 

 وى الشمول المالي بها. التكنولوجيا المالية كلما أدى ذل   لى ارتفاع مست

   توجد عرقة ذات دسلة  حصائية بين محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية في البنو

التاارية محل الدراتة وبين الشمول المالي في تل  البنو  طمأ وذل بصورل  جمالية( 

(  فكلمددا زاد تبنددي 2,611ولددذ  العرقددة طرديددة حيددث بلغدد  قيمددة معامددل اسرتبدداط ط

  التااريددة محددل الدراتددة لمحددددات ابتكددارات التكنولوجيددا الماليددة زاد مسددتوى البنددو

الشددمول المددالي بتلدد  البنددو . ولددذا يعنددي أن البنددو  التااريددة يمكنهددا رفددع مسددتوى 

 الشمول المالي من  رل تبني محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية.

جانددر البنددو  التااريددة    يددرى الباحثددان ان ألميددة اسلتمددام مددنوفممي بمموء ممما سممبق

بمحددات ابتكارات التكنولوجيا الماليدة التدي مدن  دأنها التدألير بشدكل معندوي فدي مسدتوى 

الشمول المالي من جانر المشدروعات الصدغيرل والمتوتدطة  مدن  درل  تاحدة ماموعدة 

متنوعددة مددن المنتاددات والادددمات الماليددة التددي تتناتددر مددع كافددة فلددات الماتمددع وتضددمن 

نفدداذ والو ددول  لددى الفلددات المهمشددة بأتددعار وتكدداليف منافضددة  ونشددر الثقافددة تددهولة ال

والوعي المالي بين أفراد الماتمع  وذل  عن طريدق تقددي  عمليدات مصدرفية أكثدر كفداتل 

وتطدور ودعد  استددتادام المبتكدر للبياندات أللددراض التسدويق و دارل الماداطر  وتعزيددز 

 رعملية اسمتثال للتعليمات والضواب  الرقابية.اتتادام التكنولوجيا التنظيمية لتطوي

 ثالث عشر : توصيات البحث: 

في ضوت النتائ  التي ت  التو ل  ليها  من  درل اإلجابدة عدن أتدللة البحدث وتحقيدق      

ألدافه. أمكن التو ل  لى ماموعة من التو يات التي يمكن أن تسه  فدي تبندي محدددات 

وكذل  رفع مستوى الشمول المالي بها. وعلى ذل  فقد تنداول ابتكارات التكنولوجيا المالية 

 الباحثان ان تو يات البحث من  رل التركيز على محورين رئيسيين فيما يأتي:

 المحور األول: توصيات خاصة بشأ  محددات ابتكارات التكنولوجيا المالية: 

  يار أن تشمل ابتكارات التكنولوجيا المالية ماموعة كبيرل من الادمات مثدل عمليدات

التمويل الاماعي  وتطبيقات الدفع عبر الهداتف  والتحدويرت الماليدة الدوليدة  وأدوات 

 لعمرت.ل دارل المحافا عبر اسنترن  وليرلا من الادمات التي يمكن تقديمها 

 لتاارية محدل الدراتدة تغييدر ليكدل الاددمات الماليدة يار على المسلولين في البنو  ا

بشددكل عددام ومنهايددة وةليددات تقدددي  الادددمات المصددرفية اإللكترونيددة للعمددرت بشددكل 

  ا   األمر الذي ياعلها أترع وأر   وأكثر أمناً و فافية. 

  يار علدى المسدلولين بدالبنو  التااريدة توتديع قاعددل  قدراض المشدروعات الصدغيرل

التدي باتد  تشدكل نصدف المتوتد  العدالمي  مدن  درل اتدتادام ابتكدارات والمتوتطة 

 التكنولوجيا المالية.

  يار على  دارل البنو  تعزيز محددات اتتادام تكنولوجيدا المعلومدات الماليدة طالفائددل

المدركة  تهولة استتادام  المصداقية المدركة  الثقة المدركة  التوافق مدع نمد  حيدا  

 ستتادام  تبني العمرت( كمرتكز لتفعيل متطلبات الشمول المالي. العميل  تكلفة ا
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  يادددر علدددى  دارل البندددو  تبندددي تياتدددات ونظددد  فعالدددة إلدارل الماددداطر التدددي تقتدددرن

 باتتادام ابتكارات التكنولوجيا المالية.

 المحور الثاني: توصيات خاصة بشأ  تنمية أبعاد الشمول المالي: 

 ة بتطوير البنية التحتية وتحسين نظ  اسئتمان وتسهيل نظ  ضرورل قيام البنو  التااري

الضمانات  و عادل النظر في نظ  التعسر المالي  وكذل  وضدع  طدار واضدع لتأتديس 

 بنية تحتية مالية و بكات متطورل في المناطق المهمشة.

   ضددرورل قيددام البنددو  التااريددة بتنويددع وتطددوير المنتاددات والادددمات الماليددة لتقدددي

 ت مبتكرل وذات تكلفة متدنية. دما

   ضرورل قيام البنو  التاارية بوضع ضدواب  لمتابعدة العمدرت ودراتدة مددى رضدائه

عن الادمات المتاحة له   وتزويدل  بكافة المعلومدات الاا دة بمعدامرته  المصدرفية 

 بشكل ةني.

  تيدار ضرورل توفير البنو  التاارية الاددمات استتشدارية للعمدرت ومسداعدته  فدي ا

الادددمات والمنتاددات الماليددة األكثددر مرئمددة لهدد   والتددي تسدداعدل  علددى  دارل أمددواله  

 بطريقة تليمة.  

  تعزيز  جراتات حماية حقوف العمرت مدن  درل  عدداد السياتدات والتعليمدات لضدمان

الشددفافية واسفصددا  التددام عددن المنتاددات والادددمات و ددروطها تحقيقدداً للعدالددة وعدددم 

 العمرت. التمييز بين

  قيددام البنددو  التااريددة بتسددهيل وتيسددير ةليددات و ددول اتددتادام الفلددات المهمشددة  لددى

 الادمات والمنتاات المالية.   

  ضددرورل قيددام البنددو  التااريددة بتنشددات قاعدددل بيانددات  دداملة لقيددا  مسددتويات الشددمول

 المالي باانبي العرض والطلر لألفراد والمهتسات الصغيرل والمتوتطة.

  على البن  المركزي المصري كسلطة   رافية ورقابيدة تدن تشدريعات مصدرفية يار

جديدل و لق بيلة تنظيمية واضحة بشدأن المشدروعات المتوتدطة والصدغيرل ومتناليدة 

 الصغر  لتعزيز تبل  مدادلا بادمات الشمول المالي.

 رابع عشر: البحوث المستقبلية المقترحة: 

بحددو  والدراتددات المسدتقبلية التددي تددرتب  بمتغيددرات يمكدن للبدداحثين  جددرات المزيدد مددن ال

 البحث على النحو اةتي: 

 نموذج مقتر  لبع  محددات الشمول المالي والنتائ  المترتبة عليه.  .1

بحث دور الشمول المالي كمتغيدر وتدي  فدي العرقدة بدين الاددمات الماليدة الرقميدة  .2

 واستتقرار المالي. 

انعكاتددات تفعيددل الشددمول المددالي علددى تحسددين جددودل الادددمات المصددرفية بددالبنو   .3

 التاارية المصرية. 

الشددمول المددالي كمتغيددر وتددي  بددين حوكمددة تكنولوجيددا المعلومددات و دارل األمددن  .4

 السيبراني. 
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 المراجـع                                                     

 العربية:أوالً : المراجع 

 لكتب: ا 

  الطبعدة األولدى  اإلطار النظر  والتطبيقي لصناعة التمويل األصمغر(  2218الفرماوي  معاذ علي ط .1

   دار عبيد للنشر والتوزيع والطباعة.

   الطبعة األولى  دار عبيد للطباعة والنشر.البحث العلمي مدخل تطبيقي(  2217عيد  أيمن عادل  ط .2

  الطبعدة األولدى  المركدز القدومي لإل ددارات البنوك االلكترونيمة(   2212يوتف  حسين يوتف  ط  .3

 القانونية  القالرل.

 :المقاالت والدوريات 

(  دور الشددمول المددالي فددي تنشددي  تددوف 2219 بددرالي   محمددد زيدددان؛ الصددعيدي   ددريف تددعد  ط .4

المجلمة العلميمة للتجمارة البور دة المصدرية   األوراف المالية دراتة تطبيقية على البنو  المدرجدة فدي
 . 359-327  كلية التاارل  جامعة طنطا  المالد األول  والتمويل

(  دور الشمول المالي في دع  المشروعات الصغيرل والمتوتطة فدي 2219أحمد  أحمد كامل  ليل  ط .5

 . 198د الثاني    كلية التاارل  جامعة طنطا  المالالمجلة العلمية للتجارة والتمويلمصر  

(  نحدو  تدتراتياية وطنيدة للشدمول المدالي فدي مصدر وألرلدا علدى 2219أحمد  محمد مشدر  علدي  ط .7

  كليدة التادارل  جامعدة المجلة العلمية للتجارة والتمويلعملية التنمية المستدامة دراتة نظرية تحليلية  

 . 123-95طنطا  المالد الثاني  

الشمول المالي وألر  على استتقرار المالي واسقتصادي في مصدر  ( 2219أحمد  ليام تال  زيدان  ط .6

-182  كليدة التادارل  جامعدة طنطدا  المالدد األول  المجلمة العلميمة للتجمارة والتمويملدراتة مقارنة  

232 . 

(  ألدر تعزيدز التثقيدف المدالي فدي فعاليدة الشدمول المدالي دراتدة 2219الزيادي  داليا عادل رمضان  ط .8

 . 526-476  كلية التاارل  جامعة طنطا  المالد الثاني  المجلة العلمية للتجارة والتمويلميدانية  

دراتدة تطبيقيدة  - 3   2(  " تحديث القطاع المصرفي فى لدل بدازل 2212تعد  مها نظير محمود  ط .9

البند   على بنو  القطاع العام التاارية "  أبحا  المسدابقة البحثيدة الثالثدة للمعهدد المصدرفي المصدري 

 المركزي المصري.

(  دور التكنولوجيددا الماليددة فددي تعزيددز 2219السددوا   نددادر  ددعبان؛ نصددير  مبددرو  محمددد السدديد  ط .12

  كليدة التادارل  المجلمة العلميمة للتجمارة والتمويملالشمول المالي لتحقيق التنمية المسدتدامة فدي مصدر  

 . 359-311جامعة طنطا  المالد الثاني  

(  " فدر  وماداطر التكنولوجيدا الماليدة فدي 2218السيد  محمد يحيى فوزي؛ محمدد  أحمدد متدولي  ط .11

  البند  المركدزي المعهمد المصمرفي المصمر القطاع المالي دراتة تطبيقية على اسقتصاد المصري"  

 المصري. 

المدالي فدي ضدوت (  مبتكدرات التكنولوجيدا الماليدة لتعزيدز الشدمول 2219عبد الاليل  انتصار أحمدد  ط .12

  كليدة التادارل  جامعدة طنطدا  المالدد الثداني  المجلة العلمية للتجارة والتمويلنظرية انتشار اسبتكار  

1-52 . 

(  دور الشمول المالي فدي تعزيدز استدتقرار اسقتصدادي وتحقيدق 2219عبد الله  جرل حسن حسن  ط .13

  كليدة التادارل  جامعددة طنطدا  المالددد تمويمملالمجلمة العلميممة للتجمارة والالتنميدة المسدتدامة فددي مصدر  

 .195 -151الثاني  

(  ألددر األنمدداط الامسددة الكبددرى 2219مددرزوف  عبددد العزيددز علددي؛ عبددد الفتددا   عهددد محمددد بكددر  ط  .14

للشاصددية علددى اتاالددات المددديرين نحددو الشددمول المددالي دراتددة تطبيقيددة علددى البنددو  التااريددة فددي 
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-372  كلية التاارل  جامعدة طنطدا  المالدد الثداني  للتجارة والتمويل المجلة العلميةمحافظة الغربية  

424 . 

في تفعيل  Big Data(  دور البيانات الضامة 2219ولدان  محمد علي؛ عبد الهادي   يمان فتحي  ط .15

ارل  جامعددة   كليددة التاددالمجلممة العلميممة للتجممارة والتمويمملمتطلبددات الشددمول المددالي دراتددة تحليليددة  

 . 267-247الد الثاني  طنطا  الم

  :المؤتمرات العلمية والندوات 

(  دور نظددد  المعلومدددات المحاتدددبية وتكنولوجيدددا المعلومدددات فدددي تفعيدددل 2218عبدددد المتعدددال  عدددزل  ط .17

الممؤتمر العلممي الثماني لقسمم دراتدة تحليليدة   2232متطلبات الشمول المدالي فدي  طدار رييدة مصدر 
 . 695-651امعة استكندرية    كلية التاارل  جالمحاسبة والمراجعة

(  نمددوذج مقتددر  لتفعيددل الشددمول المددالي مددن  ددرل التحددول 2219أبددو تددمرل  محمددد عددادل حسددن  ط .16

   دارل التحول الرقمي لتحقيدق المؤتمر السنو  الرابع والعشرو   2232الرقمي لتحقيق ريية مصر 

 .18 -1  كلية التاارل  جامعة عين  مس  2232ريية مصر 

وا ددل  عليددات عبددد الحميددد محمددد  دور تطبيقددات تكنولوجيددا المعلومددات محاتددبياً ومهنيدداً فددي تفعيددل  .18

المممؤتمر العلمممي الثمماني لقسممم المحاسممبة   2232متطلبددات الشددمول المددالي لتحقيددق اتددتراتياية مصددر 
 .227-176  كلية التاارل  جامعة استكندرية  والمراجعة

  :مراجع أخرى 

 .2214للاهاز المصرفي المصري  النشرل اسقتصادية  .19

 . 2218  مار   252البن  المركزي المصري  النشرل اإلحصائية الشهرية  العدد رق   .22

البندد  المركددزي المصددري  القواعددد المنظمددة لتقدددي  الادددمات المصددرفية عبددر اسنترندد  فددي القطدداع  .21

 . 2214المصرفي المصري  نوفمبر 

القيددا   –ة طيسددر( " نمددوذج قيددا  التحددول الرقمددي الحكددومي برنددام  التعددامرت اسلكترونيددة الحكوميدد .22

 . 2219الثامن  المملكة العربية السعودية  

 ندوف النقد العربي  فريق العمل اسقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية  العرقة المتدا لدة  .23

 . 47 – 1  2215بين استتقرار المالي والشمول المالي  
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