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 التحول الرقمي يف حتسني األداء املايل للمنظمةدور 
املصرية""بالتطبيق على البنوك التجارية املصرية املسجلة يف البورصة   

   دادــــــــــــعإ
 دكتور / حسام أحمد حماده

 مدرس إدارة اعمال جامعة االهرام الكندية 
 :الملخص 

اختبار مدى استهدفت الدراسة توضح دور التحول الرقمي، في تحسين االداء المالي للبنو  من خالل  

في   المسجلة  المصرية  التجارية  للبنو   المالي  واالداء  الرقمي  لتحول  الر يسية  العناصر  بين  عالقة  وجود 

 البورصة المصرية. وأيضاً الرغبة في دور التحول الرقمي، في تحسين االداء المالي. 

التحول الرقمي وبين   وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط معنوية إيجابية لات داللة إحصا ية بين

تحسين االداء المالي. مما يدعم التوصية بضرورة اإلسراع والعناية واالهتمام بالتحول الرقمي للمنظمات في 

البيئة المصرية، نظراً للدور الذي تلعبه في تحسين االداء المالي للشركات وتحقي  ااهداف الممططة. حيث 

الت لات  أساليب  الرقمي من  التحول  دور  المنظمة وخل  يعد  في  تحسينات مهمة  لتحقي   والمباشر  الهام  حثير 

مساهمات كبيرة في ااداء وميزة تنافسية مستدامة، وإضافة إلى للك االقتناع بحن التحول الرقمي لها دورا هاما  

 في نقل المعرفة، وتحول المنظمات من نطاق العمل التقليدي إلى نطاق العمل اإللكتروني. 

Abstract: 
The study aimed to clarify the role of digital transformation in improving the 

financial performance of banks by testing the extent to which there is a relationship 

between the main elements of digital transformation and the financial performance 

of Egyptian commercial banks registered on the Egyptian Stock Exchange. Also, the 

desire for the role of digital transformation in improving financial performance. 

The study found a positive, statistically significant correlation between digital 

transformation and improving financial performance. This supports the 

recommendation that it is necessary to expedite and pay attention to the digital 

transformation of organizations in the Egyptian environment, given the role it plays 

in improving the financial performance of companies and achieving the planned 

goals. Where the role of digital transformation is one of the methods with an 

important and direct impact to achieve important improvements in the organization 

to generate significant contributions to performance and create a sustainable 

competitive advantage, in addition to the conviction that electronic management has 

an important role in the transfer of knowledge; And  

the transformation of organizations from the scope of traditional work to the scope 

of electronic work. 
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 المقدمة 
التي  التطبيقات  التحكم واالستفادة من  إلى تعقيد عملية  المعلومات  السريع وازدياد حجم  التطور  أدى 

انتشرت في شتى مجاالت العمل البنكي وعلى جميع المستويات لتحقي  التقدم وأداء االعمال بكفاءة وفاعلية،  

المؤسسات المالية رقميا وتنفيذ هذا النوع من التقنية وقد أصبحت الضرورة ملحة اكثر من ما مضى لتحول  

سيسهم أيضا في تسهيل الربط بين المؤسسات المالية وبعضها البعا أو بين الشركات وقطاع البنو  والذي 

سيكون له مردود إيجابي وواضح على العمالء كونهم المستفيد الر يسي من هذه المدمات وكذلك على جودتها 

 موثوق ومترابط من المعلومات. وضمان وجود مصدر 

حيث أصبح التحول الرقمي من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات المالية التي تسعى الى التطور 

وتحسين خدمتها وتسهيل وصول المستفيدين. والتحول الرقمي ال يعني تطبي  التكنولوجيا داخل البنو  فقط بل 

وطريقة وأسلوب عملها داخليا بشكل ر يسي وخارجيا من   هو برنامج شامل كامل يمس بالمؤسسات المالية،

خالل تقديم المدمات للعمالء لجعل المدمات تتم بشكل أسرع وأسهل. كما أن التحول الرقمي يسهم في ربط 

قطاع البنو  بالقطاعات العامة أو الماصة بعضها ببعا بحيث يمكن انجاز ااعمال المشتركة بمرونة وانسجام 

التحول الرقمي للمؤسسات المالية الزاما وليس خيارا، ويعود للك وبشكل أساسي إلى التطور   عالي. وقد أصبح

متعلقة   كانت  سواء  الحياة  نواحي  كافة  في  المعلومات  التكنولوجيا  وأدوات  وسا ل  استمدام  في  المتسارع 

واضح من كافة  بالمعامالت مع القطاع الحكومي أو القطاع الماص أو كانت تما اافراد لذلك هنا  ضغط  

 ( 21019شرا ح المجتمع على المؤسسات المالية لتحسين خدمتها على كافة االتجاهات.  )عدنان،

كما أن التحول الرقمي يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها ويعمل على 

يمل  فرص لتقديم خدمات مبتكرة  تحسين جودتها وتبسيط اإلجراءات للحصول على المدمات المقدمة للعمالء و

وابداعية بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديم المدمات والتي ستساهم بدورها في خل  حالة من الرضى والقبول  

الطرق  هذه  إحدى  اإللكترونية  التجارة  ومواقع  المحمول  تطبيقات  ويعتبر  البنو   خدمات  تجاه  العمالء  من 

م ها ل من البيانات والمعلومات التي ستساعد بدورها متمذي القرار في  وبمجرد تطبي  هذا المفهوم سيتكون ك

التي  البيانات والمعلومات  إلى تحليل هذه  البنو  على مراقبة ااداء وتحسين جودة خدماتها باإلضافة  قطاع 

 ستسهل اتمال القرار وتحديد ااهداف واالستراتيجيات وجذب االستثمارات المحلية وااجنبية. 

 بحث: ال أهمية  -1
المنظمات المعاصرة إلا يعد   -2-1 الدراسة في طبيعة مفاهيم البحث والتي تثير اهتمام  التحول تظهر أهمية 

لتولد مساهمات  تحقي  تحسينات مهمة في المنظمة  في اإلداء ل  الرقمي من أساليب لات التحثير الهام والمباشر

 كبيرة في ااداء وخل  ميزة تنافسية مستدامة. 

لها د ورا هاما في نقل المعرفة، وتحول المنظمات من نطاق العمل التقليدي  التحول الرقمياالقتناع بحن  -2-2

 إلى نطاق العمل اإللكتروني.  

 في تحسين االداء المالي للمنظمات. لتحول الرقمي الرغبة في معرفة كيف يمكن ل -2-3

 المفاهيم للبحث  طاراإل -2
 التحول الرقمي:  2-1
 :مف وم التحول الرقمي2-1-1

تعريف عمليه التحول الرقمي: انه نهج شامل لتغيير االعمال واانشطة التنظيمية والعمليات ونمالج العمل لدعم  

وتحثيرها على العميل والعملية تطوير وابتكار ما يقدم من منتجات وخدمات واالستفادة من مزيج التقنيات الرقمية  

 .التشغيلية والمنظمة بحكملها

يمكن ايضا تعرفه بحنه عملية انتقال الشركات إلى نمالج عمل تعتمد على التقنيات الرقمية لدعم تطوير وابتكار  

ما يقدم من منتجات وخدمات وتوفير قنوات جديدة للتسوي  وفرص عمل تزيد من قيمة منتجاتها. )الشرباز،  

2020) 
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 كما يعرف التحول الرقمي المصرفي على انه تقليل االحتكا  مع العميل بحيث يوفر طرق جديده للدفع من

خالل اانترنت دون الرجوع إلى الفروع البنكية، يقوم من خاللها بالدفع عن طري  الهاتف المحمول، العملة 

د توفر خدمات اإللكترونية مثل التوقيع الرقمي و بالتالي يمكنه من فتح حسابات بدون مراجعة اإللكترونية وأيضا

 ( 2020البنو . )نصير، فروع

 فوائد التحول الرقمي:  2-1-2

التحول الرقمي له فوا د عديدة ومتنوعة ليس فقط للعمالء ولكن أيضا للمؤسسات والشركات وأصحاب            

           (2019)عبد الرازق، :أهمهاالمصالح الممتلفة من 

الكفاءة واالرتقاء بمستوى المدمات والمنتجات المقدمة واتسامها بالمرونة والسرعة وتقليل النفقات  تحسين   .1

 .والجهد بشكل كبير

اعادة تشكيل ثقافه المجتمع بشكل عام سواء في العمل او التفكير او التفاعل والتواصل وللك باالعتماد  .2

 بحث والتطوير.على التقنيات الحديثة المتاحة مع التمطيط المستدام لل

وتوفير  .3 المدمات  تقديم  في  التقليدية  الطرق  عن  بعيدا  وابداعية  مبتكرة  خدمات  لتقديم  فرص  يمل  

 استراتيجيات ممتلقه تعطى قيمه تنافسيه وفرق عمل متطورة ومدربه ومن ثم استدامة ثقافه االبداع. 

واستراتيج .4 المدمات  ادارة  في  المتبعة  واالساليب  االعمال  نمالج  التسوي   تغيير  نحو  المؤسسات  يات 

  للوصول إلى شريحة أكبر من العمالء.

 .يعمل على تحسين الجودة وتبسيط اإلجراءات للحصول على المدمات المقدمة للمستفيدين   .5

 (2019صبيح،): يالرقمالعناصر األساسية لتحقي  التحول  2-1-3

 :ااعمال الرقمية العنصر األول:

وتقوية سوق رقمي متميز بزيادة جودة الشمول المالي، والمنافسة العادلة، وبنية تحتية  يركز على تنمية          

العنصر يركز بصفة  بحن هذا  القول  يمكن  للمستهلكين، وباختصار  قوية  المعلومات، وتقديم حماية  جيدة من 

 أساسية على مجاالت التالية: 

 .التجارة الرقمية •

 .المدمات المالية الرقمية •

 :: الحكومة الرقميةالعنصر الثاني

 :يتعين على الحكومة الرقمية أن تكون قادرة على إدارة وقيادة ما يلي

 .تحسين الكفاءة اإلنتاجية في عملياتها •

 .تحسين المدمات المقدمة للمواطنين •

 . اإلسراع في انجاز مشروعات القطاعات االجتماعية في الصحة والتعليم ... إلخ •

 .ورات في التكاليف من خالل دمج عمليات البنية التحتية من خالل عمليات رقميةتحقي  وف •

 .تشجيع الشفافية وتمفيا الفساد •

 .تحسين سهولة إقامة مشروعات أعمال جديدة •

 :: البنية التحتيةالعنصر الثالث

احا كبيرا من معدالت نموها  أن البنية التحتية للبلدان تشير على معد النمو االقتصادي لتك البلدان التي تحق  نج

االقتصادي، ولكن يالحظ النمو السريع في اقتصاديات اامم يحتاج تكنولوجيا االتصاالت لذلك فإن اامر يتطلب  

 :بنية تحتية فكرية تشمل ما يلي

 .ثقافتتتتة اجتماعيتتتتتة: تشجع على استمدام ااصول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات •

ن جانب الحكومة لدعم البنية التحتية الرقمية لتسهيل التجارة والمدمات الرقمية المتاحة الرشد السياسي: م •

 .للمواطنين

للبلد ومركزها  • القوة االقتصادية  البنية زيادة في  الرشد االقتصتتادي: بمعنى أن يحق  اإلنفاق على هذه 

 .النسبي في ااسواق العالمية

 :: االبتكارالعنصر الرابع

 :بيان خصا ا االبتكار الذي يقود ريادة االعمال فيما يلييمكن 



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

55 
 

2022مارس   –ثالث الالعدد  – لث عشر الثا المجلد  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

التجارة  • المحمول،  التليفون  خاصة  وبصفة  الرقمية  التكنولوجيا  من  للعديد  االعمال  قطاع  استمدام 

 .اإللكترونية، الذكاء الصناعي، الحوسبة السحابية، الحكومة اإللكترونية ... إلخ

 .عمليات اانشطة االقتصادية استمدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين •

 .اختراع نمالج أعمال رقمية وتحديث الذكاء االقتصادي والتجاري •

 .الدخول في أعمال جديدة تربط العمالء من أصحاب المصالح من خالل قنوات رقمية جديدة •

 :والقيم الرقمية المهام الخامس:العنصر 

الرقمية من بداية التعليم ااولي حتى التعليم الجامعي ويكون على شكل  من ااهمية يمكن تنمية المهارات          

  .مقررات دراسية مستقلة في كل المراحل التعليمية

 (2020)البار،التحديات والصعوبات التي تواجه التحول الرقمي.  2-1-4

 عدم توافر قيادات مؤهلة بشكل كافي. .1

 صعوبة الوصول للمبرات التقنية المطلوبة. .2

 للعملية الرقمية.  التنظيمي يمثل عا   الهيكل .3

 ندرة المهارات والكفاءات المدربة بسوق العمل. .4

 مقاومة الموظفين للتغير.   .5

 نقا الوعي التكنولوجي والرقمي. .6

 االفتقار إلى بنية تحتية قادرة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. .7

 نقا الميزانيات الممصصة للتحول الرقمي.  .8

أمن المعلومات كنتيجة الستمدام وسا ل التكنولوجيا يعتبر أحد أكبر التحديات التي التموف من مماطر   .9

 تواجه نجاح تنفيذ التحول الرقمي.

 :مراحل التحول الرقمي 2-1-5

 ( 2011)على، :تمر المؤسسات بسلسلة من المراحل لتصل الى هدفها نحو التحول الرقمي وهي كالتالي

 موظفيها على مصطلح ومفهوم التحول الرقمي والمراحل والتحديات التيقيام قيادة المؤسسة بتعريف   .1

الفوا د التي ستعود عل المؤسسة بالنفع   لتتكون صورة مكتملة االركان في   وللك يتعرض لها وايضا 

 عن هذه المرحلة فهم شركاء في عملية التحول الرقمي.  الهانهم

هذا المشروع ووضع استراتيجية وخارطة دراسة مدى استعداد المؤسسة التمال خطوات جديه نحو   .2

 .واضحة ومنظمة مع الوقوف على نقاط القوة والضعف للمروج بحفضل ما يمكن من نتا ج طري 

 .دراسة الحلول والتقنيات الرقمية المناسبة لطبيعة المؤسسة ومدى قابليتها للتنفيذ والتطوير .3

تضيات موقعه واعتماده كمرجعية ادارية توزيع االدوار بشكل حاسم والتحكد من دراية كل مسئول بمق  .4

  التحول الرقمي. لعملية

بشكل  .5 العملي  التطبي   مرحلة  في  واعتمادها  للتنفيذ  واضحة  ومراحل  محددة  تفصيلية  أهداف  رسم 

 .حسب أولويتها وأهميتها للمنظمة تدريجي

 .التحولالبدء في التطبي  حسب خطة زمنية معينة وعن طري  فرق عمل منظمة في عملية  .6

المستمدمة عبر  .7 التقنية  التحول الرقمي وقياس مدى فعالية  المستمرة لسير عملية  المراجعة والمتابعة 

 .وتحليل البيانات المستمرجة منها قراءة

  عيوب التحول الرقمي 2-1-6

 (2019يمكن صياغة أهم عيوب التحول الرقمي فيما يلي: )عبادى، 

 :زيادة االحتيال .1

الرقمية الثورة  بدون    أدت  إل  اإلنترنت.  واالحتيال عبر  النصب  تطور  الى  الماضية  الفترة  في  والتكنولوجية 

المناسبة والوعي بكيفية استمدام اإلنترنت بكفاءة، يواجه العمالء مماطر االحتيال المحتمل. عالوة  القدرات 

 ماصة.  على للك، من خالل استمدام أدوات عبر اإلنترنت، قد يؤدي للك إلى كشف معلوماتهم ال
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 :مخاوف الموظف .2

على الرغم من أن التكنولوجيا المبتكرة يمكن أن تهزم االعتماد على القوى العاملة، فإن الجانب السيئ هو أن 

 .الموظفين قد يفقدون وظا فهم بهذه الطريقة

 :األسعار .3

مقدمة كبيرة على المدى الطويل. بينما تقود التكنولوجيا الجديدة إلى مدخرات عالية، فإنها تنتج أحيانًا مصروفات  

 .وال يمتلك صاحب العمل الصغير الموارد الالزمة لشراء نظام كمبيوتر حديث أو آلة جديدة

 :توقف العمل  .4

إلا لم يؤدي االستثمار إلى زيادة اإلنتاج أو تقليل النفقات على المدى الطويل، فقد يؤدي للك إلى إحداس تحثير 

 .المدى الطويلمعطل على قابلية المدمة على  

 :مخاوف الخصوصية  .5

أصبح نشر المعلومات والمصوصية مصدر قل  شا ع في الدورة الرقمية. فقوة المنصة الرقمية التي تمزن  

كميات كبيرة من المعلومات المعروضة، لها إمكانية التتبع غير القانوني لرنشطة والمزايا الشمصية للعمالء. 

التطبي ، فهنا  احتماالت كبيرة أن يقود هذا لجمع معلوماتهم الشمصية    إلا إن لم يكن اافراد حريصين على

البيانات اغراض غير شريفة مثل   قانوني وت ستمدم هذه  إنشاء ملف تعريف غير  إلى  الوفيرة والتي تتحول 

 .تبادلها مع وكاالت في السوق دون علم المستمدم

 ( 2012)قاسم، :يهللتحول الرقمي أو "العصر الرقمي"  الدوافع أهم 2-1-7

  تطور التكنولوجيا .1

 .ظهور تكنولوجيا الذكاء الصناعي وتطور االتصاالت •

 .ترابط وتكامل ااعمال بين البنو  وأصحاب ااعمال •

 .تمفيا التكاليف والوقت وزيادة الجودة •

  زيادة العمالء وزيادة وتوقعات م .2

تغيير الستمدام التكنولوجيا بداًل من ااسلوب  إن زيادة عدد العمالء وزيادة توقعاتهم بمدمة أفضل، أدى إلى ال

 التقليدي لتقديم المدمات إلى العمالء. 

  المنافــســة .3

 عدم اإلدرا  للمنافسة وعدم التحول إلى التكنولوجيا الرقمية قد يؤدي إلى المروج من السوق.   

 طريقة جديدة للتجارة  .4

ن يبحث عن الحل. أما الشركات التي تقذف المستمدمين باإلعالنات المباشرة طوال  بات العميل اليوم هو مد

  .راتيجياتها التسويقيةالوقت لم يعد لها حيز كبير في السوق، وبدأت بإعادة است

 تحسين خبرة العميل   .5

الشركات التي تميزت في هذه الفترة ااخيرة من التحول الرقمي هي التي تعتني بمبرات العمالء بشكل  

 .يتجاوز بيع منتدج أو خدمة جيدة

 تحسين العمليات  .6

اصل بطريقة فعالة اهتمت المؤسسات بتحسين العمليات بشكل كبير، مما يسهم في تنظيم أمور  أكثر، التو

 .أكثر، التحكم بالنفقات، تمزين الملفات بطريقة أكثر أماناً أو إنفاق وقت أقل على مهمة ما

 االبتكار أو التفكير االستراتيجي  .7

يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على النتا ج العامة،    العاملين، مماأدى التحول الرقمي إلى تغيّر مهام ووظا ف  

 .لمبتكرين والقادرين على إضافة قيمة من خالل اافكار والمبراتوأصبح سوق العمل يجذب ا

 إعادة صياغة الثقافة التنظيمية .8

لقد فهمت الشركات مدى أهمية أن يشعر العاملون لديها بشعور جيد في بيئة العمل ضمن الشركات، وأن 

ستعدون أكثر للتعامل  يحبوا عملهم، فالعاملون الذين يتم تحفيزهم، والراضون عن عملهم، يشعرون بحنهم م

 .مع التحديات التي تواجههم في عملهم
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 االهتمام بالمجتمع والعميل .9

إحداس أجل  أهمية من  ااكثر  المصا ا  العميلذ  digital transformation إحدى  التركيز على  هي 

العامة  بهدف تقديم خبرات غنية للناس، فالشركات ترغب في أن تسهم بشيء إيجابي في حل المشكالت  

 والمهمة

 تحليل البيانات  .10

أصبح الجميع يعلم مدى أهمية تمزين، تحليل وتفسير البيانات التي يتم جمعها، لكي تتحول إلى معلومات  

وقرارات صا بة، وتكون قادرة على توليد الربح والنمو في كافة المجاالت وااعمال. إن معرفة كيفية إدارة  

 .تمثل فا دة وميزة تنافسية داخل السوق big data البيانات الضممة بواسطة تكنولوجيا

 !أصبح التحول الرقمي أمرا في غاية األهمية، ف ي ليست فرصة للتطور فقط، إنما معركة المنافسة والبقاء

 األداء المالي: 3-2

قبل  يعٌتبر مفهوم ااداء من أكثر المفاهيم شتيوعاً وأهمية في إدارة المؤستستات، حيث حظي باهتمام واستع من 

الباحثين والمفكريٌن خاصة في علم االقتصاد واإلدارة. وإلا ما ورد مصطلح ااداء على مستوى المؤسسة فإنه 

ال يٌوجد اتفاق بيٌن الباحثيٌن بالنستتبة لتعريف مصتتطلح ااداء، أو يٌرجع هذا االختالف إلى تبا يٌن وجهات نظر 

م. فمنهم من انطل  من المفهوم الكمي )اارقام والنستب(  المفكريٌن والمهتميٌن في هذا المجال، واختالف أهدافه

أي تفضتتيٌل الوستتا ل التقنيةٌ في التحليٌل وصتتياغة تعريفيةٌ لرداء، بينما لهب البعا ايخر إلى اعتبار ااداء  

مفهوم لو أبعاد تنظيميةٌ واجتماعيةٌ فضتالً عن الجوانب االقتصتاديةٌ، ومن هنا من غيٌر المنط  االقتصتار على  

  .استمدام النسب واارقام فقط في التعبيٌر عن هذا المصطلح

يعد ااداء مفهوًما جوهريًا وهاًما بالنستتبة لمنظمات ااعمال بشتتكل عام، وهو يمثل القاستتم المشتتتر  الهتمام  

علمتاء إلدارة. ويكتاد أن يكون الظتاهرة الشتتتتموليتة لجميع فروع وحقول المعرفتة اإلداريتة بمتا فيهتا اإلدارة  

يعد عنصتتتًرا محوريًا لجميع فروع وحقول المعرفة اإلدارية، فضتتتال عن كونه البعد  تراتيجية، كما أنهاالستتت 

 ااكثر أهمية لممتلف منظمات ااعمال والذي يتمحور حوله وجود المنظمة من عدمه. 

لمنظمات  وال تزال اإلدارات العليا في منظمات ااعمال مستتتتمرة في التفكير بموضتتتوع ااداء طالما أن تلك ا

  .تعمل على تحسين وتطوير ااداء

 مف وم األداء:   3-2-1

ي عرف ااداء المؤسسي بحنه )منظومة متكاملة لنتا ج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر البيئة الداخلية  

 ( 2009)الضعف والقوة( والمارجية )الفرص والتهديدات(.  )أدريس،

سة على االستمدام اامثل للموارد المتاحة بهدف أنتاج سلعة أو تقديم  ويعرف أيضا على انه )هو قدرة المؤس 

 ( 2020،)الهاشمىخدمة تحقيقاً لرغبة المستهلك(. 

من هنا فالتقييم الذاتي والتحول المؤسسي يعتمد على التقييم وهو عملية غير مستمرة والرقابة والمتابعة وهي  

جهات ت قييم أداء المؤسسة وهي لاتية )من داخل المؤسسة(   عملية مستمرة. والتقييم مهارة منهجيه تعتمد على

 حول االختالف وخارجية )مؤسسات تقييم ااداء( ومشاركة بين الطرفين )من داخل المؤسسة وخارجها(، إن

 المديرون يستمدمها والتي وقياسه االداء في دراسة تعتمد التي والمقاييس المعايير اختالف من ينبع ااداء مفهوم

 الذي النجاح خالل من  ااداء عن يعبرون الباحثين أغلب االختالف، فإن  هذا من الرغم وعلى والمنظمات،

 تحقي  أهدافها. في المنظمة تحققه

يعتبر موضوع تقييم ااداء من الموضوعات الهامة للمؤسسات خاصتة في الفتترة الحاليتة نظتراً لمتا يشتهده  

سر تغتيرات  متن  فيالعتالم  كفاءتهاتت  متتدى  قيتتاس  إلى  البنتتو   في  ااداء  تقيتتيم  ويهتتدف  ومتالحقة،   عة 

استتتمدام المتتوارد المتاحتتة لتتديها، ويمتلتتف تقيتتيم ااداء متتن بنتتك يختتر وهتتذا حستتب الغتترض متتن  

همون على الربحية وهذا ما يجعل  التقيتتيم ونوعيتتة المستفيدين منه، حيث يركز المودعون على السيولة والمسا

موضوع تقييم ااداء يزداد أهمية يوماً بعد يوم، ومن خالل هذا الموضوع سوف يتم التطرق غلى تقييم المتالي 

 باإلضافة إلى معرفة قواعد ومراحل عملية تقييم ااداء. وأهتم المؤشترات التتي يتم التركتز عليهتا
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 :مف وم األداء المالي 3-2-2

يعرف ااداء المالي على أنته: “متدى مستاهمة اانشتطة في خلت  القيمتة أو الفعاليتة في استتمدام المتوارد   - 

ومتن ختالل    (2014)عبد الوهاب،    ".المتاحة، من خالل بلوغ ااهداف المالية بحقل التكاليف المالية الماليتة

الماليتة الممطتط لهتا   التعريتف نترى أن ااهتداف  البنك،  ال تتحقت  إال بتكامتل جميتع اانشتطة داختلهتذا 

  .وهذا يؤدي إلى االستغالل اامثل للموارد المالية المتاحة

  كمتا يعترف علتى أنته" متدى نجتاح المؤسستة في استتغالل كتل المتوارد المتاحتة لتديها متن متوارد ماديتة -

أي أن ااداء المالي   (2018)بطرس،    .من طرف اإلدارةومعنوية أفضل استغالل، وتحقي  ااهداف المسطرة  

 إلى تحقي  أهدافها.  ال يتحق  إال من خالل استغالل البنك لمواردهتا بصتورة مثلتى، وهتذا يتؤدي

ويتمثتل كتذلك في قتدرة المؤسستة علتى تحقيت  أهتدافها الماليتة وبحقتل تكلفتة ممكنتة، أي تحقيت  التتوازن   -

 .فير السيولة لتسديد ما عليها من التزامات وتحقي  معدل مردودية جيد بحقل تكلفةوتو المتالي

  ومن هنا نالحظ أن ااداء المالي يتمثتل في قتدرة البنتك علتى تمفتيا تكاليفهتا وزيتادة اإليترادات متن أجتل 

  .الوفاء بالتزاماته

آليتة تمكتن متن فعاليتة تعبئتة واستتمدام الوستا ل المتاحتة  ومتن ختالل متا ستب  نستتنتج بتحن ااداء المتالي هتو  

  .البنك بححسن صورة، أي خفا التكاليف ورفع العوا د في

  :مؤشرات األداء المالي 3-2-3 

تعتتبر مؤشترات ااداء المتالي متن أهتم اادوات التتي تعتمتد عليهتا اإلدارة في تحليتل قوا مهتا الماليتة لمعرفتة  

 ( 2009: )طاهر،  سالمة مركزها المالي وربحية المؤسسة، ومن بين هذه المؤشرات نجد متدى

السـيولة -1 الوفتاء  نسـبة  المؤسستة  تستتطيع  خاللهتا  متن  والتتي  بالمؤسستة  الموجتودة  الستيولة  وتعتني   :

 :نجدااجل القصير، وهنا  مقاييس متعددة لقياس نسبة السيولة ومن بينها  بالتزاماتها في

: وتتمثل في الموجودات المتداولتة مقستومة علتى المطلوبتات المتداولتة والنستبة النمطيتة لهتا نسبة التداول  -

  .وهذه النسبة عبارة عن مقياس مبد ي لمقدرة المؤسسة على مقابلة ديونها المارجية ،1:2

لتتداول لقيتاس الستيولة في المؤسستات، : وتعد هتذه النستبة أكثتر دقتة متن نستبة انسبة السيولة السريعة  -

المطلوبتات  ويتتم علتى  البتاقي  قستمة  ثم  المتداولتة  الموجتودات  متن  السلعي  الممزون  بمصم  حسابها 

 . 1:1لها هي  المتداولتة والنستبة النمطيتة

 .: وتشير هذه النسبة إلى استمدام أموال الدين من قبل مؤسسةنسبة الرافعة المالية -2

 : تقتيس متدى كفتاءة اإلدارة في توليتد المبيعتات متن ااصتول، أي تقتيس متدى الكفتاءة فيلنشـاطنسـبة ا -3

 :إدارة ااصول، ومن بين هذه النسب نجد

: ويتتم التوصتل إليته بقستمة ممتزون أول المتدة + ممتزون آختر المتدة  معـدل دوران المخـزون السـلعي  -

د   ،2علتى   معتدل  متن  ختزان  والغايتة  عتبر  النقديتة  تتدف   سترعة  تقتدير  هتي  الستلعي  الممتزون  وران 

  .مرة 9كفاءة إدارة الممزون والنسبة النمطية له  الممتزون الستلعي، أو متدى

: ويتتم استتمراجه بقيمتة صتافي المبيعتات علتى رصتيد المتدينين، أمتا متوستط  معـدل دوران الـذمم المدينـة  -

أيتام الستنة )  التحصتيل فتترة المدينتة 360فتحستب عتن طريت  قستمة عتدد  التذمم  ( علتى معتدل دوران 

 يوم  20لمتوسط فترة التحصيل هي:  والنستبة النمطيتتة

: والتي تمثل العالقة بين صافي المبيعات من جهة وصافي رأس المتال متن  معدل دوران رأ  المال العامل  -

النستب جهتة العامتل، وكلمتا أخترى، وتعتد هتذه  المتال  لقيتاس كفتاءة اإلدارة في استتمدام رأس  ة مؤشتراً 

  .مؤشراً للكفاءة والعكس صحيح ارتفعتت يكتون للتك

المبيعتات علتى معـدل دوران مجمـوع األصول الثابتـة  - إليته عتن طريت  قستمة صتافي  التوصتل  : ويتتم 

 ااصول الثابتة، ويستمدم المعدل لقياس دوران ايالت والمعدات.   صتافي

  : ويتم استمراجه بقسمة صافي المبيعات السنوية على مجمتوع ااصول ، ويوضتحمعدل دوران األصول -

 تات. هتتذا المعتتدل إنتاجيتتة ااصول ختتالل الفتتترة أو عتتدد المتترات التتتي تتحتتول فيهتتا ااصول إلى مبيعت

  تعطي هذه النسبة مؤشرات عن مدى قدرة المؤسسة على توليتد ااربتاح متن ختالل مبيعاتها  نسبة الربحية:- 4

 :أو استثماراتها، ومن بين نسب الربحية نجد
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االســتثمار -  علــى  العائــد  مجمتتوع  معــدل  علتتى  الضتترا ب  بعتتد  التتربح  صتتافي  بقستتمة  ويحتستتب   :

 ستفاد منها لتعظيم معدل العا د على حقوق أصحاب المؤسسة مع أخذ المماطرة بالحسبان. ااصول ،وي

الملكيـة- حـ   علـى  ااستهم  العائـد  توزيعتات  نتاقا  الضتريبة  بعتد  ااربتاح  )صتافي  بقستمة  ويقتاس   :

ي يحققته المتالكون قبتل  ويوضتح هتذا العا تد المتردود التذ ،الملكيتة( مقستوم علتى )صتافي حقتوق  الممتتازة(

 اارباح. التوزيتع مقستوم علتى

: ويحسب بقسمة صتافي التدخل بعتد الضترا ب علتى المبيعتات الصتافية، ويعتني هامش الربح من المبيعات-

 تحصل عليه المنظمة من ربح الجنيه الواحد من المبيعات الصافية. متا

تشتتير إلى كيفيتتة تقيتتيم أستتهم المؤسستتة في ستتوق رأس المتتال، وطالمتتا أن القيمتتة    نســبة التقيــيم:- 5

المقتاييس الشتاملة اداء   لرسهم الستتوقية التقييم تعد هي  التحثير الموحد للمماطرة والعا د، فإن نسب  تعكس 

  .القيمة الدفتريةنسب ااسعار إلى اارباح ونسبة القيمة السوقية إلى  المنظمتة، منهتا

 هي المؤشرات التي تقيس مدى نمو المنظمة في إطار نمو االقتصاد الوطني متمثال بنمو الدخل  نسبة النمو:- 6

  :القومي، أو نمو القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات، ومن هذه المؤشرات ما يلي

ية معينة بالقياس مع النسبة الماضية،  وهي نسبة مؤشر المبيعات الصافية المحققة خالل سنة مال  نمو المبيعات: -

في   مضتروبا  الستابقة  للستنة  الصتافية  المبيعتات  على  الحالية  للسنة  الصافية  المبيعات  بقسمة    100وتقاس 

 . 100 مطروحتا متن

  ةويقتاس بقستتمة التدخل الصتافي للنستبة الحاليتة علتتى التدخل الصتافي للستنة الستتابق  نمـو الـدخل الصـافي: -

 . 100مطروحاً من 100مضروباً في 

العمليتة اإلنتاجيتة،   القيمة المضافة: - التتي ستوف تتولتد متن  القيمتة المضتافة  لبيتان  المعيتار  يستمدم هتذا 

تعريف القيمة المضافة بحنها قيمة اإلنتاج اإلجمتالي بتكلفتة عوامتل اإلنتتاج أو بستعر الستوق مطروحتاً  ويمكتن

  .السلعية والمدمية، وتستمدم القيمة المضافة لتقدير مساهمة المؤسسة في الدخل القومي لزماتمنته المستت

 أثر التحول الرقمي على القطاع المصرفي  2-3

إن التحول الرقمي في القطاع المصرفي بالطبع سوف يكون له تحثير على عدد ونوع وطبيعة الوظا ف، ولكن 

كبير في حال تمكن المؤسسات المصرفية من التعامل مع العاملين الحاليين على العدد لن يكون بشكل   التحثير

 .بشكل مناسب، وللك من خالل تهيئة وتدريب العاملين للشكل والثقافة الجديدة بالقطاع المصرفي

ومن ثم فان اتجاه البنو  الى الحلول الرقمية يعمل على إلغاء بعا الوظا ف في مقدمتها الوظا ف اإلدارية،  

أنه في الجانب االخر يمل  هذا التحول نوع جديد من الوظا ف تعمل على تقديم تلك المدمات االلكترونية    إال

 بشكل أبسط. 

هذا   اجل  من  الموضوعة  الطري   وخارطة  المؤسسات  استراتيجيات  وف   تسير  مرحله  الرقمي  التحول  يعد 

الناتجة عن عملية   ئف القطاع المصرفيوظاالهدف، وفى هذا الجزء نتطرق للعوامل لات التحثير الواضح على  

 :التحول الرقمي

 :اختفاء بعض الوظائف من القطاع المصرفي .1

هنا  عدد من الوظا ف لن تكون كساب  العهد خالل العصر الرقمي بالقطاع المصرفي مما قد يسبب عرض 

الطابع الروتيني    اإلدارية، ولاتمن نوع معين من الوظا ف التقليدية نوعا ما مثل الصرافين، االعمال   زا د

يعنى االستغناء عن شاغلي. فشاغلي   التي يمكن للتقنيات الرقمية ان تحل محلها بشكل كامل ومع للك هذا ال

مهاراتهم لى ان يتم تدريبهم وتنمية  هذه الوظا ف يمكن استغالل طاقاتهم ورغباتهم في الحفاظ على وظا فهم ع

 تلك الفرة.  مع المطلوب خالل للتناسب

 :تغير في متطلبات وطبيعة بعض الوظائف .2

على الدراية الكافية بالتقدم التكنولوجي   البد ان يكون هنا  وعى من قبل موظفي ومديري البنو ، وان يكونوا

هيكله لثقافة االتصال مع الموظفين او   المتعددة فيجب ان يحدس اعادةوالتقني واجادة التعامل بالحلول الرقمية  

خالل تطبيقات التواصل االجتماعي، و  من الدارج التواصل مع العمالء من  أصبح العمالء، فعلى سبيل المثال  

الجانب االخر اصبح من الضروري استمدام بعا المنصات االلكترونية للتواصل السريع و الفعال مع  على

 .وفرق العمل وظفينالم
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 :خالل عملية التحول الرقمي سيفقد عدد كبير من العاملين وظائف م .3

 50يعد هذا االتجاه من اكثر االتجاهات شيوعا عالميا و هو ان التحول الرقمي سيتسبب في فقدان ما يقرب من  

ان يحدس    من موظفي القطاع المصرفي لوظا فهم و لكن من وجهة نظر اخرى ليس من الضروري اطالقا %

العصر   ،هذا الى  العبور  استراتيجيات وخارطة طري  واضحة تستهدف  المصرفية وضع  المؤسسات  فعلى 

يزيد   الرقمي التعليم والتعلم مما  بموظفيها من خالل تحهيلهم وتنمية مهاراتهم وكذلك تشجيعهم على استدامة 

قاء بمستوى المؤسسة التابعين لها وتحقي   الموظفين بالمؤسسة ويعمل على تنمية الوالء بداخلهم واالرت ارتباط

 .ارباح ونتا ج مرتفعة

 :ظاهرة االستعانة بالمصادر الخارجية او تفعيل نظام االستشارات .4

اساسيات   اتجهت بعا البنو  في الفترات االخيرة لالستعانة بشركات وسيطه اداء بعا المهام التي ليست من

 .المستشارين مما يقلل التكلفة والعمالة الدا مة بالبنو العمل المصرفي وتفعيل التعامل مع 

 :التخلي عن الم ارات والكفاءات التقليدية واستبدال ا بالم ارات والكفاءات الرقمية .5

المحدودة التقليدية  المهارات  المطلوبة  البنك يقع على عاتقها االنتقال بالموظفين لوي  الرقمية  المهارات  الى 

تتناسب واهداف البنك في تحقي  تحول رقمي ناجح وفعال من خالل اعداد وتنظيم البرامج  للفترة الراهنة والتي  

 .والدورات التدريبية

التحثير الواضح على   التحول الرقمي:    كفاءة القطاع المصرفيكما نتطرق للعوامل لات  الناتجة عن عملية 

 ( 2020)نوال،

 :زيادة رضا العمالء .1

المصرفية تمثل عا   أساسي نحو التغيير والتقدم الحيوي حيث ان  لمؤسساتان االساليب التقليدية المتبعة با

 :فيلمتطلبات العمالء في الوقت الحالي التي تتمثل  التحول الى البنو  الرقمية يعتبر تلبيه

  توحيد التجارب عبر قنوات متعددة -

 ) تمويل -حركة اموال -سهوله انجاز العمليات المصرفية )فتح حسابات  -

 .سهوله الوصول الى الحسابات والمعلومات على مدار الساعة -

  :زيادة ونمو الودائع .2

 البنو  الرقمية تدعم السرعة في السوق وتقلل النفقات التشغيلية وتكاليف استقطاب الودا ع مما يتيح للبنو 

 .سرعه الحصول على ودا ع ومن ثم التوسع في السوق وقاعدة العمالء

 :التكاليف وزيادة المنافسةتقليل  .3

 تسعى البنو  لمفا التكلفة بشكل مستمر ويقدم التحول الرقمي فرص كبيرة وخيارات فعاله لتحقي  للك. 

 :انتشار استخدام ال واتف الذكية واالنترنت البنكي .4

 البنو  أصبح اعتماد عدد كبير من العمالء على تطبيقات البنو  على الهواتف الذكية، لقد تصدت العديد من

 لذلك على عدة مراحل، وتحتاج االن إلى وضع استراتيجية حول كيفية االعتماد او اتاحة الفرصة لتطبيقات

 .الهواتف المحمولة والحلول الرقمية بشكل أكبر ولكن دون احالل وتبديل منصاتها االساسية

 :زيادة الشمول المالي .5

لرقمية المؤسسات المالية القدرة على تقديم هوية عالمة تدعم البنو  الرقمية الشمول المالي، وتمنح البنو  ا

من السوق، والوصول إلى العمالء خارج القطاع المصرفي بما في للك   تجارية جديدة إلى جزء غير مستغل

 .مصرفية المؤسسات الصغيرة والغير

 الدراسة االستطالعية:-3
قام الباحث بإجراء دراستتة استتتطالعية من خالل المقابالت الشتتمصتتية مع بعا أعضتتاء مجلس اإلدارة 

ومديري االستتتتثمار ومديري بعا الفروع للبنو  محل الدراستتتة، باإلضتتتافة إلى عينه من العاملين ومقدمي 

اء المالي، ومن خالل  ، وكذا مفاهيم تحستتين االدالتحول الرقميالمدمة، بهدف التعرف على أرا هم في مفاهيم  

 تلك المقابالت تبين أن البنو  تواجه المشكالت التالية:
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 انمفاض إدرا  العاملين بالبنو  اهمية التحول الرقمي.  •

 انمفاض إدرا  العاملين لدور التحول الرقمي في تحسين االداء المالي. •

 مشكلة البحث:  -4
، ومواكبة  والتشغيلعلي الرغم من قيام البنو  محل الدراسة باتباع ااساليب اإلدارية الحديثة في اإلدارة  

التطور التكنولوجي في تقديم المدمات المصرفية الرقمية إال أن هنا  العديد من المشكالت في إدارة التحول 

الي.  لذا يمكن للباحث صياغة المشكلة الر يسية الرقمي والمدمات المصرفية الرقمية والتي تؤثر على االداء الم

 كما يلى: 

 لتحسين مستوى اإلداء المالي للبنوك التجارية الخاصة؟  التحول الرقميكيف يمكن تفعيل دور 

 السابقة:  الدراسات -5
 :الدراسات باللغة العربية -5-1

 والمقدمة بعنوان: 2019دراسة أبو سمرة  -5-1-1

 2030الشمول المالي من خالل التحول الرقمي لتحقي  رؤية مصر نموذج مقترح لتفعيل  -

للوصول إلى أليات لتعزيز الشمول المالي في مصر لما له من أهمية في توسعة دا رة   است دفت الدراسة -

لرفراد   المالي  االستقالل  المجتمع ككل وتعزيز  تمكين  في  التي ستسهم  المالية  المدمات  المستفيدين من 

مستدامة باإلضافة إلى االستمدام اامثل للموارد وتحويل االقتصاد الغير الرسمي إلى اقتصاد  وتحقي  تنمية  

 رسمي.

إلى عدة إليات مقترحة وأهمها تحويل المعامالت النقدية إلى غير النقدية من خالل الحسابات    أظ رت نتائج -

دمات المالية اإللكترونية. وإيجاد الرسمية وميكنة جميع المدمات المالية وغير المالية وزيادة استمدام الم

حلول جديدة وغير تقليدية لمساعدة البنك المركزي المصري في تعزيز مستويات الشمول المالي من خالل 

إعداد جدول زمني خالل خمس سنوات لتحويل اانشطة النقدية إلى غير نقدية بالتنسي  مع خطة مصر 

لرسمية وإلزام اافراد والشركات بضوابط جادة تساعد والربط اإللكتروني بين البنو  والجهات ا  2030

 . في تفعيل الشمول المالي

  :والمقدمة بعنوان 2019يونس دراسة  -5-1-2

   أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، دراسة ميدانية بالتطبي  على مصرف الراجحي -

الدراسة - التي تواجه ومعرفة مدى أهميته في   است دفت  التحديات  الرقمي ومعرفة  التحول  مفهوم وفوا د 

التحول  البنو  السعودية، واستمدم الباحث الدراسة الميدانية على بنك الراجحي السعودي لمعرفة أهمية 

 الرقمي وأثره على تحسين جودة المدمات البنكية وتحقي  الريادة الرقمية للبنو  السعودية. 

وضوح أهمية التحول الرقمي في ممتلف القطاعات خاصة القطاع المصرفي السعودي،  توصلت الدراسة -

الرقمية وزيادة درجة رضا   البنكية  المدمات  الرقمي وتحسين جودة  التحول  أهمية  بين  مع وجود عالقة 

ا الريادة  وتحقي   اإللكتروني  الموقع  خدمات  على  إقبالهم  زيادة  على  ينعكس  مما  للبنو   العمالء  لرقمية 

 السعودية.                                                        

   والمقدمة بعنوان: 2020ال اشمي وتوفي  دراسة  -5-1-3

 دور التسوي  الرقمي في تحسين األداء المالي بالمؤسسة، دراسة ميدانية بالتطبي  على اتصاالت. -

إبراز الدور الذي يلعبه التسوي  الرقمي )االلكتروني( في تحسين ااداء المالي، ومدى   است دفت الدراسة -

التطور   لمواكبة  باتت ضرورية  التي  الحديثة  الوسا ل  أحد  من  باعتباره  التسوي   من  النوع  هذا  اهميه 

العوامل   التكنولوجي. وأصبحت من الركا ز التي تعتمد عليها المؤسسة وخاصة االقتصادية، وهو أحد أهم

 المهمة التي تساهم في تنويع المنتجات وجلب العمالء الجدد.
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أن التسويقي الرقمي أصبح ضرورة حتمية في مؤسسة اتصاالت الجزا ر، كونها مؤسسة   توصلت الدراسة -

 . اقتصادية تعتمد على المعلومات واستمدامه يعطي دفعا قويا لتحسين الوضع المالي المؤسسة

  والمقدمة بعنوان: 2021شديد دراسة  -5-1-4

 تأثير التحول الرقمي على مستوي أداء الخدمة المقدمة.  -

دور التحول الرقمي بمتطلبات تطبيقه الممتلفة )االستراتيجية، الثقافة   علىإلى التعرف    است دفت الدراسة -

قبل  المقدمة من  المدمات  أداء  أبعاد مستوي  تحسين  في  البشرية(  الموارد  التحويلية،  القيادة  التنظيمية، 

 وحدات المرور والتراخيا بمحافظة القاهرة. 

قة ارتباط قوية بين متطلبات تطبي  التحول إلى مجموعة من النتا ج من أهمها وجود عال   توصلت الدراسة -

الرقمي، وتحسين مستوي أداء المدمات المقدمة من قبل وحدات المرور، باإلضافة الى تقديم تصور مقترح  

 لمطوات التحول الرقمي في المنظمات المدمية.  

 الدراسات االجنبية: -5-2
 والمقدمة بعنوان:  (Anna , 2017) دراسة  -5-2-1

 التحول الرقمي في البنوك ودور التكنولوجيا المالية -

لدراستتة أحد التغييرات الر يستتية في الصتتناعة التحول الرقمي الذي يشتتهد تحوال  اســت دفت الدراســة   -

عميقا في النظام المصترفي، منها أن التحول الرقمي يوفر فرصتا جديدة للبنو  لوضتع العميل في قلب 

 .عملية التطوير

أن االستتتمرار في المنافستتة في المستتتقبل ستتوف يعتمد إلى حد كبير على القرارات   توصــلت الدراســة -

التي تتمذها البنو  اليوم. من خالل اعتماد نمالج أعمال تعتمد على االبتكار في قطاع المدمات البنكية  

 لرفراد واستمدام التكنولوجيا الرقمية والمنافسين غير التقليديين.

 والمقدمة بعنوان:  (,John L., et al, 2018) راسةد  -5-2-2

 "نحو التحول الرقمي: الدرو  المستفادة من المنظمات التقليدية   -

استتعراض لعشتر دراستات لحاالت تحول رقمي لمنظمات تقليدية وطورت إطار  اسـت دفت الدراسـة  -

عمتل مفتاهيمي لتدعم البتاحثين والممتارستتتتين وتحليتل المنهج التذي اتبعتته هتذه المنظمتات لتنفيتذ التقنيتات  

 الرقمية. 

إلى إطار عمل مفاهيمي يستعى إلى دعم اإلدارة في فهم اإلجراءات المطلوبة لتنفيذ  توصـلت الدراسـة -

التحول الرقمي، وان المحاور الر يستية هي المنظور االستتراتيجي للعمالء والمنظور المتمركز حول 

  المؤسسات والمنظور الذي يركز على التكنولوجيا المستمدمة.

 والمقدمة بعنوان:  (Liang L., et al, 2018) دراسة  -5-2-3  

 التحول الرقمي من قبل رواد األعمال الصغيرة والمتوسطة -

استتعراض لعشتر دراستات لحاالت تحول رقمي لمنظمات تقليدية وطورت إطار  اسـت دفت الدراسـة  -

عمتل مفتاهيمي لتدعم البتاحثين والممتارستتتتين وتحليتل المنهج التذي اتبعتته هتذه المنظمتات لتنفيتذ التقنيتات  

 الرقمية. 

إلى كيفية قيام رواد ااعمال في الشتركات الصتغيرة والمتوستطة لوي القدرات غير  توـصلت الدراـسة -

الكتافيتة والموارد المحتدودة بتحقي  التحول الرقمي في شتتتتركتاتهم. وشتتتترح كيفيتة قيتام رواد ااعمتال 

  لتنمية رأس المال االجتماعي اإلداري وبناء فري  العمل وبناء القدرات التنظيمية.
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 والمقدمة بعنوان:  (Fernando F., et al, 2019) دراسة  -5-2-4  

 التحول الرقمي وتقديم الخدمات العامة في البرازيل -

ــتـ دـفت اـلدراســــة  - إلى تحليتل التحول الرقمي للمتدمتات العتامتة في الحكومتة الفتدراليتة البرازيليتة،  اســ

  1740تحادية، يتم فحا منظمة ا  85واعتمدت الدراستتتة على دراستتتة ميدانية التي اشتتتتملت على  

خدمه عامه وفقتا لعوامل ممتلفتة تشتتتترح ستتتتبتب التحول الرقمي للمتدمات العتامة. وتناقش الدارستتتتة  

 االنتقال المدمات العامة الحكومية الى التقنيات الرقمية. 

ان استمدام التكنولوجيا يشجع التغييرات في هيكل المدمات التي تقدمها الحكومة بحيث    توصلت الدراسة -

ن ان يؤدي الى عمليات غير متكافئة وغير متسقة وغير كاملة يمكن ان تعزز اشترا  المواطنين او  يمك

استبعادهم. وعلى الرغم من وجود هيكل لتنسي  سياسة التحول الرقمي في البرازيل، من الناحية النظرية، 

التكامل لتعزيز  الرقمي.  التحول  عملية  في  التفكير  من  مزيد  الى  حاجة   هنا  

 نسي  في عملية التحول الرقمي.والت

 الفجوة البحثية
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

من خالل مراجعة الدارسات السابقة، كان من الواضح أن بعا الدارسات قد تناولت مواضيع التحول الرقمي  

والمنشحة الحكومية أو الشركات، باإلضافة إلى للك، أجريت هذه الدارسات في مجتمعات ممتلفة لات أحجام 

 وطبيعة ممتلفة. 

اختيا في  السابقة  الدارسات  عن  الحالية  الدراسة  التحليلي  اختلفت  المنهج  وهي  المناسبة  الدارسة  منهجية  ر 

الوصفي، وطريقة جمع وتحليل المعطياتذ أي االستبيان، فمن خالل الدارسات السابقة، استفادت الباحث في  

   الجوانب التالية:

 بناء فكرة هذه الدراسة.  -

 بناء اإلطار النظري للدراسة.  -

 تطوير أداة الدراسة الحالية االستبانة.  -

 الدراسة وتحديدها.   ر عينةاختيا -

 اختيار من جية الدارسة واألدوات التي تناسب للدارسة الحالية.   -

تتميز الدارسة الحالية بالدارسات السابقة من خالل بيان دور التحول الرقمي في تحسين ااداء المالي للبنو  

ا في أي من الدارسات السابقة. التجارية المصرية المسجلة في البورصة المصرية، والتي لم يتم التعامل معه

 وفقاً لمعرفة لباحث.    –وهذا يعزز أهمية الدارسة الحالية، كونها واحدة من الدارسات ااولى في المجال التطبيقي  

 :أهداف الدراسة -6
 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر التحول الرقمي على ااداء المالي في البنو  التجارية المصرية.  6-1

 ومراحل تنفيذها. التحول الرقميتحديد درجة إدرا  العاملين بالمؤسسات المالية )البنو ( بحهمية  6-2

 ااداء المالي في البنو  التجارية.    تقديم التوصيات والمقترحات التي تعزز دور التحول الرقمي في تحسبن  6-3
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 متغيرات البحث:  -7
 المتغير التابع                                                       المتغير المستقل            

 

 فروض البحث  -8

 تقوم هذه الدراسة على فرض أساسي وعدد من الفروض الفرعية كما يلى: 

الفرض الر يسية:  التوجد عالقة ارتباط لات داللة إحصا ية متتتعنتتتويتتتة بتتتيتتتن عناصر التحول الرقمي   8-1

 للمنظمة. الحصه السوقية( -)الربحيه وتحسين ااداء المالي

 ويشت  من الفرض الرئيسية عدد من الفروض الفرعية التالية: 

لة إحصا ية متتتعنتتتويتتتة بتتتيتتتن ااعمال الرقمية  الفرض الفرعي ااولى: التوجد عالقة ارتباط لات دال 8-1-1

 للمنظمة. الحصه السوقية( -)الربحيهوتحسين ااداء المالي 

  الرقمية الفرض الفرعي الثانية: التوجد عالقة ارتباط لات داللة إحصا ية متتتعنتتتويتتتة بتتتيتتتن الحكومة  8-1-2

 للمنظمة. الحصه السوقية( -)الربحيهوتحسين ااداء المالي 

الفرض الفرعي الثالثة: التوجد عالقة ارتباط لات داللة إحصا ية متتتتعنتتتتويتتتتة بتتتتيتتتتن البنية التحتية   8-1-3

 .للمنظمة السوقية(الحصه  -)الربحيهوتحسين ااداء المالي 

الفرض الفرعي الثالثة: التوجد عالقة ارتباط لات داللة إحصا ية متتتعنتتتويتتتة بتتتيتتتن االبتكار وتحسين   8-1-4

 للمنظمة. الحصه السوقية( -)الربحيهااداء المالي 

الفرض الفرعي الثالثة: التوجد عالقة ارتباط لات داللة إحصا ية متتعنتتويتتة بتتيتتن المهام والقيم الرقمية    8-1-5

 للمنظمة. الحصه السوقية( -)الربحيهااداء المالي   وتحسين

 من ج الدراسة:    -9
التحليلي  المنهج  الدراسة على  الفروض اعتمدنا في هذه  أبعاده واختبار  الموضوع وتحليل  من أجل دراسة 

 الوصفي بغية استيعاب مفهوم كل من التحول الرقمي واإلداء المالي بالمنظمات محل الدارسة.   

الجانب على  النظرية  الدراسة  لتطبي   حالة  دراسة  منهج  اعتمدنا  التطبيقي  الجانب  خالل    أما  من  الميداني 

استغالل البيانات الميدانية عن طري  تصميم استمارة والتي تتضمن مجموعة من ااسئلة المتعلقة بموضوع  

 . البحث ومحاولة التحكد من صحة الفروض أو عدمها

 

 

  

  

  

  

  

H 0 1 .2   

H 0 1 .1   

  

 التحول الرقمي    

 األعمال الرقمية
 الحكومة الرقمية

 البنية التحتية

 اال تكار

 المهام وال يم الرقمية

   

   

   

   المالي األداء

 الربحية

 

      

  

   الحصة السوقية
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 حدود الدارسة:  -10
 بنك(.  24الحدود المكانية: البنوك التجارية المصرية المسجلة في البورصة المصرية ) •

 .2021الحدود الزمانية: العام المالي  •

   اختبار الفروض وتفسير النتائج -11

  البحث:تحديد مجتمع وعينة  1- 11
 التجارية بالبنوك  في تحسين األداء المالي التحول الرقمي ودورها معرفة هو  الحالية الدراسة توجه كان لما

 القرارات واتمال صناعة  عن  المسؤولة اإلدارات وبالتحديدالمصرفي   المجتمع يكون أن الطبيعي فمنالمصرية  

 في العاملين من يتكون المجتمع  فان ااساس هذا وعلى الحالية، الدراسة هي مجتمع المذكور بالنشاط  المتعلقة

 في العاملين المدراء من فتتكون الدراسة  عينة وأما فى البورصة المصرية،  المصرية المسجلة البنو  التجارية

 :الوظيفية التالية المواقع

 واختيار ( ان توجيه 676عددهم ) والبال  الوسطى، اإلدارات ومديري عام، مدير"مساعد" نا ب عام، مدير

( 676توزيع ) تم وقد .الذكر الوظيفية سابقة المواقع ضمن تقع الدراسة عينة البنو   لعمليات  المال مة ااساليب

 ( 1-1)الجدول في موضح هو وكما %90بنسبة  ( أي604حليل )للت منها صالح استبانة

 عينة الدراسة  البنوك التجاريةأسماء 

عدد اإلستبانات   عدد األستبانات الموزعة  أسم البنك   م

 المستردة 

عدد اإلستبانات الصالحة  

 للتحليل 

 30 31 35 بنك ااسكندرية  1

 33 35 38 البنك العربى اافريقى الدولى  2

 31 33 36 البنك العربى   3

 26 26 27 بنك اإلمارات دبى الوطنى مصر   4

 20 20 25 البنك المصرى المليجى   5

 31 32 33 بنك بلوم   6

 32 32 32 بنك عودة 7

 25 25 28 بنك ااهلى المتحد   8

 34 38 40 بنك قطر الوطنى ااهلى   9

 21 27 29 كريدى أجريكول   10

 25 26 28 مصرف أبو ظبى ااسالمى   11

 29 30 32 بنك البركة  12

 32 33 34 بنك الكويت الوطنى   13

 HSBC 35 30 29بنك   14

 24 24 25 مصر   –بنك ااتحاد الوطنى  15

 22 22 24 البنك الوطنى العمانى  16

 23 24 26 مصرف الرافدين   17

 22 23 24 البنك ااهلى اليونانى   18

 36 37 39 بنك أبو ظبى الوطنى   19

 24 24 26 بنك المشرق  20

 22 23 25 المصرف العربى الدولى   21

 23 24 26 مجموعة الوفا بنك المغربى  22

 ABC   30 28 27بنك   23

بنك الشركة المصرفية العربية   24

 الدولية  

29 25 25 

 608 628 676 المجموع  
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   الدراسة:المتغيرات الديمجرافية لعينة  

 التعليميذ والمستوى )العمرذ والجنسذ الدراسة عينة افراد الديمغرافية المتغيرات  ( يوضح2-1الجدول )

 .الوظيفي( والموقع البنو ذ قطاع في  المدمة سنوات وعدد الشهادةذ حسب العلمي والتمصا

 ( وصف المتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة 2-1جدول)

 النسب المئوية التكرار  الفئة المتغير الرقم 

 

1 

 

 العمر

 % 17 100 سنة 30أقل من 

 %61 358 سنة 40إلى  30من 

 %14 82 سنة 50الى  41من 

 % 8 47 فكثر  51من 

 

 النسب المئوية التكرار  الفئة المتغير الرقم 

 

2 

 

 الجنس 

 % 63 370 ذكر 

 % 37 217 أنثى

 

 النسب المئوية التكرار  الفئة المتغير الرقم 

 

3 

 

المستوى 

 التعليمى  

 %48 282 بكالوريو   

 %9  53 دبلومه فى التخصص  

 %33 193 ماجيستير

 % 10 59 دكتوراة  

 

 النسب المئوية التكرار  الفئة المتغير الرقم 

 

4 

 

التخصص العلمى  

  حسب الش ادة 

 %25 147 محاسبة

 %29 170 إدارة أعمال

 % 12 70 إقتصاد 

 % 17 100 علوم مالية ومصرفية  

 % 9 53 حاسب ألى  

 %8 47 أخرى  

 

 النسب المئوية التكرار  الفئة المتغير الرقم 

 

5 

عدد سنوات 

قطاع  الخدمة فى 

 البنوك 

 %45 264 سنوات 5أقل من 

 %24 141 سنوات 10 – 6من 

 %15 88 سنة 15 – 11من 

 %16 94 سنة 16أكثر من 

 النسب المئوية التكرار  الفئة المتغير الرقم 

 

6 

 % 4 23 مدير عام  الموقع الوظيفى 

نائب ) مساعد (  

 المدير العام 

71 12 % 

 %15 88 مدير إدارة

 %69 405 رئيس قسم 

 .الدراسة عينةأفراد   للمستجيبين من الديمغرافية للمتغيرات الوصفي التحليل نتا ج ( إلى2-1الجدول ) يشير

 على التركيز على  يدل ما  سنه وهو  40-  30من   أعمارهم تراوحت المبحوثين % من 61أن   يتضح حيث
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 فيتضح للمبحوثين التعليمي للمستوى وبالنسبة .الماصة التجاريةالبنو   قبل من الجديد والدم الشبابي العنصر

 العلمية المؤهالت لوي اعتماد في جيد مؤشر وهو علميًا مؤهال يحملون عينة الدراسة المبحوثين غالبية أن

 البنو ، في قطاع المدمة سنوات عدد بمتغير يتعل  المصرية وفيما التجارية البنو  في ااعمال العالية إلنجاز

 وهذه سنة، 15سنوات إلى   5من   أقل من خدمتهم مدة تتراوح الذين من هم المستجبين % من 84أن  تبين فقد

 .لإلبداع الكافية المبرة يوفر بما الدراسة البنو  عينة في واالستقرار المبرة من عاليًا مستوى تعكس النتيجة

 ثالثة أجزاء، إلى قسمت  وقد مغلقة أو اإلجابة محددة وأسئلة متعددة لات اختيارات أسئلة االستبانة وتضمنت 

 :هي

   .متغيرات (    ( 6خالل    من  الدراسة لعينة الديمغرافية بالمصا ا تتعل  متغيرات تضمن : ااول القسم)أوال  ( 

الرقمي تتعل  متغيرات تضمن الثانى: القسم )ثانيًا( التحول  أبعاد  5عبر ) بعناصر  ( 20و)  لقياسهار يسية  ( 

  عبارة.

 .لقياسها ( عبارات10)لها  خصا المالي لللمنظمة بحداء تتعل  متغيرات تضمن الثالث: القسم )ثالثًا(

)مقياس   المستند القياس أسلوب اتبعت الحالية الدراسة فإن القياس، أساليب تتنوع وفيما     ,Likert)على 

  المماسى.

 أساليب التحليل اإلحصائى المستخدمة:  2- 11
اعتمد الباحث فى تحليل البيانات التى تم جمعها من خالل قوا م االستقصاء على برنامج حزم التحليل االحصا ي 

(SPSS فى تحليل البيانات. وإليجاد العالقات بين المتغيرات، ومن أهم ااساليب اإلحصا ية التى تم االعتماد )

 ليل البيانات إلجراء إختبار الفروض مايلى:عليها عند تح

يعنى إمكانية االعتماد على  والذيتم إجراء إختبارات الثبات والصدق من خالل معامل ألفا كروبناخ،  .أ

 قا مة االستقصاء.  

 لتحديد مدى العالقة بين المتغير المستقل والمتغيرات التابع. والمتعدد البسيط االنحدار اختبار استمدام .ب

 إختبار صدق وثبات االستقصاء: 

يعنى   والذي،  للتحكد من عبارات االستقصاء قام الباحث بإجراء إختبارات والثبات من خالل معامل ألفا كروبناخ

تم استمدام نفس القا مة وفى الظروف    إمكانية االعتماد على قا مة االستقصاء وأعطا ها نفس الناتج تقربياً إلا

 متقارنة لنفس الظروف التى تم فيها التطبي  القا مة.

 (  نتائج إختبار ألفا كرونباخ 2جدول رقم )

 معامل الصدق الذاتى   للثبات ألفا معامل  العناصر 

 0.953 0.908 األعمال الرقيمة

 0.943 0.889 الحكومة الرقمية

 0.964 0.929 البنية التحية

 959,0 932,0 االبتكار 

 949,0 901,0 الم ام والقيم الرقمية

 962,0 925,0 الحصة السوقية(  –األداء المالي )الربحية 

 لمعامل الثبات ألفا كرونباخ = الجذر التربيعى  *معامل الصدق الذاتى

أن   يتضح  الساب   الجدول  نتا ج  يتراوح  من  الرقمي  التحول  لعناصر  كرونباخ  ألفا  إلى  0.889بين  معامل 

بين0.932 يتراوح  الرقمي  التحول  لعناصر  الذاتى  الصدق  ومعامل  معامالت  0.964إلى 0.943  ،  وهى   ،

مرتفعة تقترب من الواحد الصحيح، مما يشير إلى إمكانية االعتماد على القا مة فى إجراء التحليالت اإلحصا ية 

معامل  واختبار   الدراسة. وأيضاً  المالي قدره  فروض  الماص بااداء  الصدق    ومعامل 0.925ألفا كرونباخ 

مما يشير إلى إمكانية االعتماد على القا مة فى إجراء التحليالت اإلحصا ية واختبار   0.962الذاتي بل  قدره  

 فروض الدراسة. 
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 اختبار الفرضيات:   3- 11
 وللك والمتعدد، البستيط االنحدار اختبار خالل استتمدام من الدراستة فرضتيات رفا أو قبول مدى اختبارتم   

 :يلي كما

 الفرضية الرئيسية: 

- عناصر التحول الرقمي )االعمال الرقمية ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مــــعنــــويــــة بــــيــــن  

على أداء البنوك التجارية عند مســـتوى الم ام والقيم الرقمية(   -االبتكار  -البنية التحتية-الحكومة الرقمية 

 (. 0.05داللة )
 ) (R البيان 

 االرتباط  

 2R) ( 

معامل  

 التحديد 

F  

 المحسوبة  

β   

 معامل االنحدار  

DF 

درجات  

 الحرية  

*Sig   

مستوى  

 الداللة  

دور  

التحول  

الرقمي  

في 

تحسين  

األداء  

 ى المال

0.485 0.235 18.580 
 

 0.085 االعمال الرقمية

 0.151 الحكومة الرقمية 

 0.169 البنية التحتية

 0.367 االبتكار

والـقـيـم   الـمـ ــام 

 الرقمية

0.101 

5 

ــ   ـــــــــــ

602 

ــ   ـــــــــــ

608 

 

 

0.000 

 ( ꭤ≤ 0.05تكون العالقة لو داللة إحصا ية عند مستوى )

 التي تنا البديلة وتقبل الفرضتية الر يستية، الفرضتية قبول صتحة عدم يؤكد يتضتح من الجدول الستاب  أنه

  :على

الحكومة -عناصر التحول الرقمي )االعمال الرقمية عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مــعنــويــة بــيــن  وجود

الم ام والقيم الرقمية( على أداء البنوك التجارية الخاصــة عند مســتوى   -االبتكار  -البنية التحتية-الرقمية 

  .(0.05داللة )

الماصتتتة )الربحية،   التجارية أداء البنو  على التحول الرقمي عناصتتتر من عنصتتتر من دور كل وللتحق 

 االنحدار تحليل استتتمدام وتم فرعية، إلى خمس فرضتتيات الر يستتة الفرضتتية تقستتيم تم الستتوقية(، الحصتتة

 :يلي حدة، وكما على فرعية فرضية كل الختبار البسيط

ــن االعمال الرقميةال توجد    1-1 ــيـ ــة بـ ــويـ ــعنـ  البنوك التجارية وأداء عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مـ

         .(0.05داللة ) مستوى السوقية( عند الحصة )الربحية، الخاصة

 على البنو  التجارية الماصة )ربحية / حصة سوقية(   االعمال الرقميةنتا ج اختبار 

 ) (R البيان 

 االرتباط  

 2R) ( 

معامل 

 التحديد 

F  

 المحسوبة 

F  

 الجدولية 

β  

معامل 

 االنحدار 

DF 

درجات  

 الحرية 

*Sig   

مستوى 

 الداللة 

االعمال الرقمية على ربحية  

 البنوك 

0.286 

 

 

0.082 9.244 3.84 0.406 1 

315 

608 

0.013 

 

على الحصة   االعمال الرقمية

 السوقية البنوك 

0.258 

 

0.067 4.826 3.42 0.188 1 

315 

608 

0.030 

 

 

 ( ꭤ≤ 0.05تكون العالقة لو داللة إحصا ية عند مستوى )

 التي البديلة الفرضتية وتقبل ااولى، الفرعية الفرضتية قبول صتحة عدم يؤكد مايتضـح من الجدول السـاب  

  :على تنا

ــن االعمال الرقمية ــيـ ــة بـ ــويـ ــعنـ وأداء البنوك التجارية الخاصة  وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مـ
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  .(0.05)داللة  مستوى )الربحية، والحصة السوقية( عند

ــن الحكومة الرقمية  1-2 ــيـ ــة بـ ــويـ ــعنـ  البنوك التجارية وأداء ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مـ

         .(0.05داللة ) مستوى السوقية( عند الحصة )الربحية، الخاصة

 على أداء البنوك التجارية الخاصة )ربحية / حصة سوقية (  الحكومة الرقميةنتائج اختبار 

 ) (R البيان 

 االرتباط  

 2R) ( 

معامل 

 التحديد 

F  

 المحسوبة 

F  

 الجدولية 

β  

معامل 

 االنحدار 

DF 

درجات  

 الحرية 

*Sig   

مستوى 

 الداللة 

ـعـلى  اـلرـقـميــة  اـلـحـكومــة 

 ربحية البنوك  

0.194 

 

 

0.038 7.277 3.84 0.341 1 

315 

608 

0.008 

 

ـعـلى  اـلرـقـميــة  اـلـحـكومــة 

 الحصة السوقية البنوك

0.187 

 

0.035 5.040 3.84 0.183 1 

315 

608 

0.027 

 

 

 (  ꭤ≤ 0.05تكون العالقة لو داللة إحصا ية عند مستوى )

 :على تنا التي البديلة الفرضية وتقبل الثانية، الفرعية قبول الفرضية صحة عدميتضح من الجدول الساب  

ــن الحكومة الرقمية ــيـ ــة بـ ــويـ ــعنـ وأداء البنوك التجارية الخاصة  وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مـ

  .(0.05)داللة  مستوى )الربحية، والحصة السوقية( عند

ــيــــن البنية التحتية  1-3 ــعنــــويــــة بــ  البنوك التجارية وأداء ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مــ

 (0.05داللة ) مستوى السوقية( عند الحصة )الربحية، الخاصة

 نتائج أختبار البنية التحتية على أداء البنوك التجارية الخاصة ) ربحية / حصة سوقية (   
 ) (R البيان 

 اإلرتباط  

 2R) ( 

معامل  

 التحديد 

F  

 المحسوبة  

F  

 الجدولية 

β   

معامل  

 اإلنحدار  

DF 

درجات  

 الحرية  

*Sig   

مستوى  

 الداللة  

ـعـلى   اـلـتـحـتيــة   ـنيــة  ـب اـل

 ربحية البنوك 

0.193 

 

 

0.037 8.855 3.84 0.345 1 

315 

608 

0.003 

 

ى   ـل ـع يــة  ـت ـح ـت اـل يــة  ـن ـب اـل

 الحصة السوقية البنوك

0.165 

 

0.027 5.547 3.84 0.172 1 

315 

608 

0.019 

 

 

 ( ꭤ≤ 0.05تكون العالقة لو داللة إحصا ية عند مستوى )

  :على تنا التي البديلة وتقبل الفرضية الثالثة، الفرعية الفرضية قبول صحة عدميتضح من الجدول الساب   

ــن البنية  ــيــ ــة بــ ــويــ ــعنــ وأداء البنوك التجارية الخاصة  التحتيةوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مــ

  .(0.05)داللة  مستوى )الربحية، والحصة السوقية( عند

ــن االبتكار  1-4 ــيـ ــة بـ ــويـ ــعنـ  الخاصة البنوك التجارية وأداء ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مـ

 (0.05داللة ) مستوى السوقية( عند الحصة )الربحية،
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 أختبار االبتكار على أداء البنوك التجارية الخاصة ) ربحية / حصة سوقية (نتائج 
 ) (R البيان 

 االرتباط  

 2R) ( 

معامل  

 التحديد 

F  

 المحسوبة  

F  

 الجدولية 

β   

معامل  

 االنحدار  

DF 

درجات  

 الحرية  

*Sig   

مستوى  

 الداللة  

 0.278 االبتكار على ربحية البنوك 

 

 

0.077 41.120 3.84 0.690 1 

315 

608 

0.001 

 

االبتكار على الحصــة الســوقية  

 البنوك

0.368  

 

0.072  38.530 3.84  0.426 1 

315 

608 

0.000 

 

 

 (ꭤ≤  0.05تكون العالقة لو داللة إحصا ية عند مستوى )

  :على تنا التي البديلة وتقبل الفرضية الرابعة، الفرعية الفرضية قبول صحة عدميتضح من الجدول الساب   

وأداء البنوك التجارية الخاصة )الربحية،  وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مــعنــويــة بــيــن االبتكار

   .(0.05)داللة  مستوى والحصة السوقية( عند

 التجاريةالبنوك  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مــعنــويــة بــيــن الم ام والقيم الرقمية وأداء  1-5

 (0.05داللة ) مستوى السوقية( عند الحصة )الربحية، الخاصة

 / حصة سوقية (  )ربحيةنتا ج أختبار المهام والقيم الرقمية على أداء البنو  التجارية الماصة 

 ) (R البيان 

 االرتباط  

 2R) ( 

معامل 

 التحديد 

F  

 المحسوبة 

F  

 الجدولية 

β  

معامل 

 االنحدار 

DF 

درجات  

 الحرية 

*Sig   

مستوى 

 الداللة 

ـعـلى  يــة  ـم رـق اـل م  ـي ـق واـل ـم ــام  اـل

 ربحية البنوك  

0.308 

 

 

0.095 41.120 3.84 0.690 1 

315 

608 

0.001 

 

ـعـلى  يــة  ـم رـق اـل م  ـي ـق واـل ـم ــام  اـل

 الحصة السوقية البنوك

0.379  

 

0.144 38.530 3.84  0.426 1 

315 

608 

0.000 

 

 
 ( ꭤ≤  0.05إحصا ية عند مستوى )تكون العالقة لو داللة 

  :على تنا التي البديلة وتقبل الفرضية الرابعة، الفرعية الفرضية قبول صحة عدميتضح من الجدول الساب   

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية مـعنـويـة بـيـن الم ام والقيم الرقمية وأداء البنوك التجارية الخاصة 

  .(0.05)داللة  مستوى السوقية( عند)الربحية، والحصة 

 والتوصيات:النتائج  

 النتائــــج: أوال:
توصــلت الدراســة إلى عدة نتائج ســاهمت في حل مشــكلة واإلجابة عن تســاؤالت ا وفرضــيات ا، وقد حاول  

 :الباحث هنا اإلشارة إلى أبرز هذه النتائج

 .التجارية الماصة لتحسين اإلداء الماليبينت نتا ج التحليل أهمية التحول الرقمي في البنو   -1

وبينت النتا ج أيًضا أهمية دعم الحكومة الرقمية للبنو  التجارية الماصة لتحقي  التحول الرقمي وتحسين  -2

 ااداء المالي. 

 .أشارت النتا ج إلى أهمية البنية التحية في البنو  التجارية الماصة لتحسين اإلداء المالي -3

 اإلداء. الماصة لتحسينتبين من خالل عملية التحليل اإلحصا ي أهمية االبتكار في البنو  التجارية  -4

 توظف البنو  التجارية التقنيات اإللكترونية الناشئة وأساليب العمل الحديثة لتقديم خدماتها بشكل جيد. -5

الناشئة  -6 اإللكترونية  التقنيات  لتوظيف  ومبتكرة  إبداعية  نمالج  بتطوير  الماصة  التجارية  البنو   تقوم 

 لمراقبة ااداء وااللتزام بالمهام والمسئوليات وفقا اطار الحوكمة والتنبؤ باالنحرافات قبل حدوثها.  
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 لقيامم بعملية التحول الرقمي. تقوم البنو  التجارية بوضع خطة لتطوير وإعداد العاملين وتحسين مستوى   -7

تقوم البنو  التجارية الماصة بتوعية موظفيها باستمرار على تطوير أدا هم بما يساعد على تحقي  أهدافهم   -8

 الرقمي.المتعلقة بالتحول 

تقوم البنو  التجارية الماصة بإنجاز أعمالهم بالطريقة التىى تضمن لهم السب  المصرفي في ظل المناقشة  -9

 ات البنكية وتسريع المعامالت بين اافراد والمستثمرين وإنهاء معامالتهم بشكل دقي  وسريع. في المدم

الجهات  -10 لجميع  المناسب  الوقت  في  المطلوبة  المعلومات  توفير  على  الرقمي  التحول  استمدام  يساعد 

 المستفيدة من خدمات البنو  بما فيها المستثمرين وأصحاب المصالح.

  التوصيات:ثانيا: 
ــول علي ا من   ــة وكذلك النتائج التي تم الحص ــل إلي ا من اإلطار النظري للدرا س وفقًا للنتائج التي تم التوص

 :واقع التحليل اإلحصائي للبيانات، تم الخروج بالتوصيات األتية

الزمن   المسئول اانشطة الالزمة لتنفيذها التوصية

الالزم  

 للتنفيذ 

مؤشرات  

 النجاح

التزام القيادة العليا   -1

ودعمها لعملية التحول 

أو  كان ماديًاالرقمي سواء 

 معنويًا. 

 

تدبير ااموال الالزمة لعملية التحول 

 الرقمي. 

والمطط  وضع ااهداف 

 لتحقي  للك. واالستراتيجيات

المتابعة المستمرة لتطبي  مراحل 

التحول الرقمى والوقوف على أي 

 انحرافات.

 

اإلدارة 

 العليا

 

 6من 

إلى شهور 

 سنه

 واحده.

 

من خالل  

تحقي   

 ااهدلف 

ضرورة قيام البنو  -2

بجعل التدريب على التحول  

الرقمي من أهم ااولويات 

التي يجب التركيز عليها  

كحداة فعالة إلعداد الكفاءات 

الالزمة اداء العمل  

اإللكتروني وللك بإتاحة 

استمدام  الفرصة أكثر على 

 التكنولوجيا الحديثة. 

 

 

وضع خطة تدربية للتحهيل جميع  

العاملين أثناء العمل على أعمال  

التحول الرقمي وللك من خالل  

 .متمصصةشركات 

إدارة  

الموارد  

البشرية مع 

 اإلدارات 

الممتلفة في  

  البنك

 

 

إلى   3من 

 شهور 6

 

 

بقياس أثر  

التدريب في 

مجال التحول 

الرقمى على  

تحسين 

مستوى  

 االداء

ضرورة ااخذ باافكار -3

اإلبداعية للعاملين  

 وإشراكهم في عملية اتمال

القرارات واالهتمام 

بالمورد البشري من خالل 

نظام الحوافز والمكافحت 

وتوفير الجو االبتكاري  

وتمكين العاملين داخل  

 البنو . 

  

أسلوب القيادة المتابعة )االدارة( -1

المديرين لتشجي  العاملين على من 

االبتكار والمشاركة في اتمال  

القرارات وتدريب العاملين على  

 التمكين. 

نظام الحوافز والمكحفات لتحفيز -2

 العاملين على االبداع واالبتكار. 

اإلدارة 

العليا 

واإلدارة 

 الوسطى

وإدارة  

الموارد  

 البشرية

 

إلى   3من 

 شهور 6

 

زيادة الرضا  

الوظيفى 

وظهور أفكار  

جديدة 

ومبتكرة في  

 مجال العمل

يتطلب التحول الرقمي -4

توافر مهارات عالية ال 

تقتصر فقط على المهارات 

  

استقطاب العاملين لو المهارات  

اإلدارية والتكنولوجية العالية والتي 

 

 

إدارة  

 

 

 6من 

 

 

سرعة  
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بل يلزم الجمع  ،اإلدارية

بين المهارات اإلدارية 

والتكنولوجية والتي تساعد  

اإلدارة العليا للبنو  على  

سرعة االستجابة 

والتصرف لعالج 

  ة.المشكالت الطار

تساعد اإلدارة العليا على سرعة  

االستجابة والتصرف لعالج 

 المشكالت الطار ة.

الموارد  

 البشرية

 شهور 

  إلى سنه

 واحده.

االستجابة 

والتصرف  

لعالج 

المشكالت  

 الطار ة. 

ضرورة تكثيف الجهود  - 5

في مجال البحث 

والتطوير، واالستعانة  

 بالمبراء في مجال قطاع

االتصاالت وخاصة في 

التحتية مجال البنية 

المعلومات   لتكنولوجيا

باعتباره أساس العمل  

 .الرقمي

 

 

استقطاب المهندسين والفنين لو  

االتصاالت   المهارات العليا في قطاع

ة التحتيوخاصة في مجال البنية 

 المعلومات.  لتكنولوجيا

إدارة  

الموارد  

 البشرية 

بالتنسي   

 مع

 قطاع

 االتصاالت 

 

 

 6من 

 شهور 

  إلى سنه

 واحده.

 

 

سرعة  

االستجابة 

والتصرف  

لعالج 

المشكالت  

 الطار ة. 

سعي البنو  بشكل دا م -6

على معرفة احتياجات 

  العمالء وااخذ

بمجمل الجد  بمقترحاتهم

ومحاولة لتطبيقها بحسرع  

 وقت ممكن. 

 

من خالل تفعيل إدارة خدمة العمالء  

والعمل على انشاء قنوات غير تقاليد 

لمعرفة احتياجات العمالء والعمل 

 على تحقيقها. 

 

إدارة خدمة  

 العمالء 

 

إلى   3من 

 شهور 6

 

زيادة رضا 

ووالء  

 العمالء  

 المراجع: 
 أوال:المراجع العربية: 

لتحقي   2019أبو سمرة عادل حسن،    .1 الرقمي  التحول  المالي من خالل  الشمول  لتفعيل  ، نمولج مقترح 

الرقمي  2030رؤية مصر   التحول  بعنوان"إدارة  اازمات  لبحوس  والعشرون  الرابع  السنوي  المؤتمر   ،

 م، جامعة عين شمس"2030لتطبي  رؤية مصر 

2. ( مصطفى  عدنان  کي2018البار،  الرقمي  التحول  القرى، (،  أم  العزيز،  عبد  الملک  جامعة  ولمالا،  ف 

 .السعودية

(، واقع التحول 2020البلوشية، نوال بنت علي، الحراصي، نبهان بن حارس، العوفي، علي بن سيف ) .3

 .الرقمي في المؤسسات العمانية، مجلة دراسات المعلومات والتکنولوجيا، عمان، جامعة السلطان

(، "إدارة ااداء االستتتراتيجي:   أستتاستتيات    2009بي، طاهر محستتن، )  إدريس، وا ل محمد صتتبحيذ والغال  .4

 ااردن .  :ااداء وبطاقة التقييم المتوازن"، دار وا ل للنشر والتوزيع، عمان 

، "مجاالت منهجية التحول الرقمي المرتبطة بالبيئة"، المؤتمر السنوي الرابع  2019الحوال، سعاد فهد،   .5

 م، جامعة عين شمس.2030إدارة التحول الرقمي لتطبي  رؤية مصر  “والعشرون لبحوس اازمات بعنوان  

، کلية 2030تدامة  ، مکونات استراتيجية التحول الرقمي ضمن أهداف التنمية المس2020الشرباز، على، .6

 .المنصور، العراق

، التحول الرقمي للتعليم الجامعي في ظل اازمات بين الجامعات الحکومية  2020المطرف، عبد الرحمن،  .7

والجامعات الماصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، المجلة العلمية لکلية التربية، المجلد السادس 

 .عودوالثالثون، العدد السابع، جامعة الملک س
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دراسة تطبيقية   -، دور التسوي  الرقمي في تحسين ااداء المالى بالمؤسسة2020الهاشى عمر، وليد توفي ، .8

 جامعة العقيد أحمددراية.  -كلية علوم التسيير واالقتصاد -اتصاالت الجزا ر –

ية ، تقييم مستوي جودة المدمات المصرفية من وجهة نظر الزبا ن دراسة استطالع2018أوسو، بطرس، .9

 .30يراء عينة من زبا ن مصارف مدينة دهوک، مجلة تنمية الرافدين، العدد 

دراسة تطبيقية على طلبة الماجستير  -، أثر جودة المدمة التعليمية على رضا الطلبة 2013سالم عبد هللا ، .10

 .بالجامعة اإلسالمية، کلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين
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 المالح 
 

 ااستال الفاضل / ااستالة الفاضلة              

 تحية طيبة ،،،          

   " دور التحول الرقمي في تحسين األداء المالي للمنظمةينوى الباحث بالقيام بدراسة بعنوان  

 ..بالتطبي  على البنوك التجارية المصرية المسجلة فى البورصة المصرية "   

برجاء التكرم باإلجابة عن كل أستتتتئلة االستتتتتبانة ، وأن تكون اإلجابة واضتتتتحة ومحددة ، إل ان تعاونكم في  

ية سيعد اإلجابة عن فقرات االستبانة بدقة وموضوعية ، بالشكل الذى يعكس واقع حال البنو  التجارية المصر

  .مهما في أنجاح الدراسة 

 وتفضلوا بقبول فائ  االحترام                                           

 

 الباحث                                      

 حسام أحمد على                                                                                        

 

 الخصائص الديمجرافية :  

 العمر  -1

      سنة     40 – 30من            سنة                 30أقل من           

      

 فحكثر           51من                            50 – 41من           

 الجنس  -2

    أنثى                                          لكر                 

  

 المستوى التعليمى    -3

   دبلوم                                 بكالوريوس                 

            

       دكتوراة                                 ماجيستير                   

   

 التمصا العلمى حسب الشهادة   -4

  إدارة أعمال                                 سبة        محا            

  علوم مالية ومصرفية                       إقتصاد                     

    أخرى                                 حاسب ألى                

 

 عدد سنوات المدمة في قطاع البنو   -5

  سنوات   10الى   6من               سنوات      5أقل من             

   سنة        16أكثر من                سنة    15الى  11من            
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 الموقع الوظيفى   -6

  نا ب " مساعد المدير العام "                          مدير عام        

      ر يس قسم                                                  مدير إدارة      

 

 الجزء الثانى 

 التحول الرقمي

 العنصر األول : األعمال الرقمية 

  .تساعد ااعمال الرقميه البنو  في خل  خدمات مبتكرة وابداعيه  -1

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة          

 

  .تساعد ااعمال الرقميه البنو  في تحسين ااداء التشغيلي -2

 ال أواف  بشدة    ال أواف          محايد         أواف          أواف  بشدة         

 

 تساعد ااعمال الرقميه البنو  في توفير التكلفه والجهد.   -3

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة               

 

 ل إلى شريحة أكبر من العمالء. تساعد ااعمال الرقميه البنو  في التوسعواالنتشار والوصو -4

 ال أواف  بشدة    ال أواف          محايد         أواف          أواف  بشدة         

 العنصر الثانى الحكومة الرقمية 

 الحكومة الرقمية تساعد البنو  في أداء عملياتها االنتاجيه بكفاءة.  -5

 ال أواف  بشدة     ال أواف          محايد         أواف          أواف  بشدة         

 

   الحكومة الرقمية تساعد البنو  في تحقي  وفورات في تكاليف البنيه التحية من خالل الدمج للعمليات. -6

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة              

 

 الحكومة الرقمية تساعد البنو  في أداء عملياتها االنتاجيه بكفاءة.   -7

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة              

 

 تساعد الحكومة الرقمية البنو  في تحسين إداء المدمات المقدمة للعمالء.  -8

 ال أواف  بشدة     ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة              

 

 العنصر الثالث: البنيه التحتيه  

   . تحقي  التكامل والربط بين أنشطة الممتلفةتساعد البنيه التحتيه بالبنو  في  -9

 ال أواف  بشدة    ال أواف          محايد         أواف          أواف  بشدة         

 

 الرقميه بالبنو . تدعم االدارة البنيه التحتيه للبنو  لتسهل االعمال -10

 ال أواف  بشدة     ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

 

 تشجيع اإلدارة على تحسين البنيه التحتيه لتكنولوجيا المعلومات بالبنو  التجاري. -11

 ال أواف  بشدة     ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             
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   استمدام ااصول الرقميه.تسعى اإلدارة إلى  -12

 ال أواف  بشدة   ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة              

 

 العنصر الرابع : االبتكار   

   .يسعى البنك  على استمدام الذكاء الصناعي -13

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

 

  .يسعى البنك علي استمدام التطبيقات الذكيه )التليفون المحمول( في الوصول الى المدمات البنكيه.  -14

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة            

 

  .البنك الستمدام التكنولوجيا الرقمية في تحسين عمليات اانشطة االقتصاديةيسعى  -15

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة              

 

   .المصالحيسعى البنك اختراع نمالج أعمال رقمية والدخول في أعمال جديدة تربط العمالء مع أصحاب   -16

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

 العنصر الخامس : نشر م ارات والقيم الرقمية  

  .يؤدى استمدام التكنولوجيا في البنك إلى زيادة التوجه نحو إنشاء نظم معلومات متكاملة  -17

 ال أواف  بشدة     ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

 

   .يحق  استمدام التكنولوجيا في البنك درجة عالية من التكامل والترابط بين اانشطة الممتلفة  -18

 ال أواف  بشدة     ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

 

    .نشر ثقافة التحول الرقمي وأهمية عاى جميع المستويات داخل البنك -19

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

 

يؤدى استمدام التكنولوجيا إلى توفير مجموعة من اإلجراءات الرقابية على ااعمال لضمان أنجازها  -20

   . بالشكل الصحيح 

 ال أواف  بشدة    ال أواف               محايد      أواف          أواف  بشدة              

 الجزء الثالث  

 المسجلة فى البورصة المصرية  أداء البنوك التجارية 

 الربحية   

  .إيجاد قنوات توزيع لات كفاءة عالية يقلل من المصاريف العالية  -21

قنوات التوزيع :يقصتد بقناة التوزيع أو التستوي  هي مجموعة المؤستستات اواالفراد الذين تقع على عاتقهم )    

مستتتتؤولية القيام بمجموعة من الوظا ف الضتتتترورية المرتبطة بعملية تدف  المنتجات من المنتجين إلى  

 العمالء.  

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة              

 

تقوم إدارة البنك بالرقابة وبشكل مستمر على أقسام البنك الممتلفة لتحسين أليات تقديم المدمات  -22

   .المصرفية 

 ال أواف  بشدة     ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة              
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    .تشر  إدارة البنك الموظفين في عملية أتمال القرارات وتؤكد على أسلوب العمل الجماعي  -23

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة              

 

  .اح المحققة في البنك هنا  ارتباط واضح بين تحقي  التحول الرقمي وبين اارب -24

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة              

 

تقوم إدارة البنك بمراجعة موقف الربحية دوريا قياسا على المطة الموضوعة وتتمذ إجراءات  -25

   .تصحيحية أن لزم اامر للك 

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

 

 الحصة السوقية  

  العمالء.يؤدى التنوع في طبيعة المدمة المقدمة إلى تكرار التعامل من قبل  -26

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

 

  .تعكس الزيادة في التوزيع الجغرافي لفروع البنك زيادة عدد العمالء الذين يطلبون المدمة  -27

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

 

المتنوعة من  يتم إجراء استطالعات رأى باستمرار من أجل التعرف على حاجات متلقى المدمات -28

    .العمالء 

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

   

تقوم إدارة البنك بمراجعة عدد العمالء لكل فرع بصفة دورية للتحق  من الزيادة أو النقا والوقوف  -29

   .على ااسباب التي أدت لذلك 

 ال أواف  بشدة    ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة             

 

في ضوء المطة الموضوعة تقوم إدارة البنك بمراجعة الحصة السوقية للبنك من العمالء مع حصة   -30

   .البنو  ااخرى المنافسة لها والوقوف على أسباب التغيير أن وجدت  

 ال أواف  بشدة   ال أواف           محايد          أواف          أواف  بشدة              
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