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  البحث:ممخص 
لمقياس واالفراح عـؽ ابتكـارات مقترح محاسبي  نسؾذجفي تقديؼ  تسثل اليدف الرئيدي لمبحث

       أبعــاده الثةثــةب  Financial Inclusion التكشؾلؾجيــا الساليــة كسرتكــز لتعزيــز الذــسؾل الســالي
ــالؾصــؾلال) ــدالت األداء السرــرفي ب ــى مع ــان تــأثيره عم شؾك التجاريــة ب، واالتاحــة، واالســتخدامب، و ي

ــازل  ــة 3السرــرية فــي مــؾء مقــررات ب ــة دولي ــايير تشغيسي  السرــر   وتعميســات البشــػ السركــز   ،كسع
دـدت السشيجيـة البحثيـة فـي وتج. IFRS  كدمظة إشرافيو ورقابية ومعايير التقـارير الساليـة الدوليـة

، حيـث تـؼ تشغـيؼ  ظـة البحـث ىـاا التـأثيرقيام الباحث بظرح دراسة نغرية وتظبيقية متكاممة لقياس 
ــة تسثمــ  فــي ســتة فــي ــة  محــاور رئيدــية لتحقيــف أىداف ــا السالي ــارات التكشؾلؾجي ــل ابتك دراســة وتحمي

ل الســالي وأثــره عمــى معــدالت سشيجــي لمذــسؾ، واســتعراض االطــار ال كسرتكــز لتعزيــز الذــسؾل الســالي
 بالقظـا  السرـرفيمحـددات قيـاس الذـسؾل السـالي ، ومؽ ثؼ بيـان  األداء بالبشؾك التجارية السررية

مقترحـة لففرـاح عـؽ معمؾمـات الذـسؾل السـالي قائسـة  ، وكالػ تقديؼنسؾذج مقترحتقديؼ  مؽ  ةل
عمـى معـدالت األداء  السـالي ثير الذسؾل، وأ يرًا استشتاج تأ في مؾء السعايير التشغيسية والسحاسبية

بؾاقـع اثشـيؽ لمقظـا   البشـؾك التجاريـة السرـريةعدد سـتة مـؽ لالدراسة التظبيقية السررفي مؽ  ةل 
الدراسـة التظبيقيـة الباحـث ا تـتؼ  كسـا، واثشيؽ لفرو  البشـؾك األجشبيـة، واثشيؽ لمقظا  الخاص،  العام

 اوانعكاسـاتي لسررفي ككل بخـةف البشـػ السركـز  السرـر  مؤشرات الذسؾل السالي بالقظا  ابتشاول 
   .عمى مؤشرات الدةمة السالية

نجـاح الذـسؾل  ارتكـاز أىسيا:  وقد تؾصل الباحث إلى مجسؾعة مؽ الشتائج العمسية والتظبيقية
السالي عمى  مدى تظؾير البشية التحتية لمشغـام السرـرفي وتحدـيؽ أنغسـة االئتسـان وتدـييل أنغسـة 

شــبكات متظــؾرة فــي السشــاطف ومــع إطــار وامــي لتأســيس بشيــة تحتيــة ماليــة و أىسيــة و ات، الزــسان
وجؾد فروق ذات داللة معشؾية بيؽ البشؾك التجارية السرـرية مـؽ حيـث السمكيـة السيسذة، كسا تبيؽ 

وذلـػ لرـالي البشـؾك العامـة يمييـا الفـرو  األجشبيـة ثـؼ البشـؾك بذأن تفعيل متظمبات الذـسؾل السـالي 
تحدـيؽ األداء السرـرفي  اصـة فيسـا يتعمـف برـافي العائـد عمـى متؾسـ   كالػ مؽ حيـثو صة، الخا

حقــؾق السمكيــة كأحــد مؤشــرات الر حيــة، وكــالػ إجســالي القــروض/ إجســالي الؾدائــع كأحــد مؤشــرات 
ــات الذــسؾل الســالي وجــؾد  فزــًة عــؽ. الدــيؾلة ــل متظمب ــيؽ تفعي ــة ب ــة معشؾي ــأثير ذو دالل ــاده ت بأبع

مـؽ حيـث: مؤشـرات الر حيـة ، والدـيؾلة ،  بيـاه البشـؾك معـدالت األداء السرـرفيديؽ وتحالسختمفة 
ومؤشــرات جــؾدة األصــؾل بــالبشؾك التجاريــة محــل الدراســة، وجسيعيــا دالــة إحرــائيًا عشــد مدــتؾ  

البشـؾك مرورة قيـام البشـػ السركـز  كدـمظة إشـرافيو ورقابيـة بـ لزام  ، وأ يراً 0000، و 0002معشؾية 
 بحيـث ،مشاسـ و عمـى أسـاس مؾحـد و بانتغـام الكسية والشؾعية عؽ الذـسؾل السـالي ؾمات شذر السعمب

فقـًا لسـا أقرتـو لجشـة ذلـػ و  ،تعرميا لمسخـاطرمدى و  أدائيا السالي مؽ التحقفو  ايديل الؾصؾل إليي
 ". اإلفراح والذفافية " متظمبات 12رقؼ  السبدأ ب 3بازل 

 معدالت األداء ، الذسؾل السالي ،تكارات التكشؾلؾجيا السالية، اباالبتكارات السالية  :الكمسات الدالة
 .السررفي
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       A proposed accounting Model for Measurement and Disclosure of 

information Financial Technology Innovations as a basis for 

Enhancing Financial Inclusion and its Impact on Banking     

Performance Rates :With an Applied Study 

 Abstract : 
  The main objective of the research is to provide a proposed model for 

measuring and disclosing the innovations of financial technology as a basis 

for enhancing financial inclusion in its three dimensions (accessibility, 

availability and use) and its impact on the performance rates of the Egyptian 

commercial banks in the light of Basel III decisions as international 

regulatory standards, The Central Bank of Egypt as supervisory authority 

and the International Financial Reporting Standards (IFRS). The research 

plan was organized in six main axes to achieve the goals of studying and 

analyzing the innovations of financial technology as a basis for enhancing the 

financial coverage, and reviewing the methodological framework of financial 

coverage and its impact on the performance rates in the Egyptian 

commercial banks , And then specify the parameters of measurement of 

financial inclusion in the banking sector through the submission of a 

proposed model, as well as the submission of a proposed list of disclosure of 

financial inclusion information in the light of the regulatory standards and 

accounting, Finally, the impact of financial inclusion on banking 

performance rates was determined through the applied study of six Egyptian 

commercial banks, two for the public sector, two of the private sector and 

two branches of foreign banks. The researcher concluded the study by 

addressing the indicators of financial coverage in the banking sector as a 

whole, as opposed to the Central Bank of Egypt and its impact on financial 

safety indicators. 

The researcher reached a number of scientific and applied results, the 

most important of which is as follows: The success of financial inclusion was 

based on the development of the infrastructure of the banking system, the 

improvement of credit systems and the facilitation of collateral systems, the 

importance of establishing a clear framework for the establishment of 

financial infrastructure and advanced networks in the marginalized areas, 

Among commercial banks in terms of ownership on the activation of the 

requirements of financial inclusion for the benefit of public banks followed 

by foreign branches and private banks, as well as in terms of improving the 

performance of banking, especially in terms of net return on average equity 

as a profit index, Total loans / total deposits as a liquidity indicator As well 

as the presence of a significant effect between the activation of the 

requirements of financial inclusion in various dimensions and improve the 

performance rates of banking in these banks in terms of: indicators of 

profitability, liquidity and quality indicators of assets in commercial banks 

under study, all of them are statistically significant at 0.01 and 0.05 Finally, 

the Central Bank as an supervising authority should be responsible for 

supervising and supervising banks to publish quantitative and qualitative 

information on financial inclusion regularly and on a uniform and 

appropriate basis so as to facilitate access to and verify their financial 

performance and risk exposure and Transparency ". 

 Keywords:  Financial Innovations, financial technology innovations, 

Financial Inclusion, Banks  Performance Rates. 
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  اإلطار العام لمبحث :  أوالً 

 : البحث مقدمة  -2
تجدد فـي طـرح أفكـار  ومدتسر في اآلونة األ يرة تظؾر سريعرر  السشيد القظا  السررفي     

تدــيؼ والتـي "  Financial Innovationsومقترحـات وتظبيـف يليــات تعـرف بــــ " االبتكــارات الساليـة 
االستثسار بيؽ األشخاص الظبيعييؽ واالعتبارييؽ حتى أصبح  جـزء ال يتجـزأ مـؽ الشسـؾ  زيادة وتيرةفي 

  الذـركات الشاشـ ة والتـي تعسـل جاىـدة عمـى تـدعيؼ عؾامـل السشافدـة بقـؾة فـي االستثسار  الـا  يرـي
ــدًا فــي أنذــظة و ــدمات تســارس  حيــث. الســالي والسرــرفي القظــا  االبتكــارات الساليــة دورًا كبيــرًا ومتزاي

القظــا  الســالي بذــكل عــام، والجيــاز السرــرفي عمــى وجــو التحديــد مــؽ  ــةل الــتخمص مــؽ السذــاكل 
، وســـرعة عســـالسميـــات السرـــرفية التقميديـــة واالســـتفادة مـــؽ الؾقـــ  السيـــدر، ودقـــة األالشاتجــة عـــؽ الع

االنتذـــــار، والؾصـــــؾل إلـــــى الف ـــــات السيسذـــــة والتـــــي ال تدـــــتفيد مـــــؽ الخـــــدمات التقميديـــــة لمبشـــــؾك 
 ب.  Babu,2015;Buchak & Seru, 2017التجارية)

ت و ــدمات تكشؾلؾجيــة مدــتحدثة االبتكــارات الساليــة بســا تتزــسشو مــؽ أدوات ويليــا وانظةقــًا مــؽ أن
ــة ــة لكاف ــة والسرتقب ــة الحالي ــة االســتثسارات السالي ــزة األساســية فــي تشسي ــل الركي السذــروعات و  األفــراد تسث

 أحـدوالـا  أصـبي  Financial Inclusionبالذـسؾل السـالي  عرفمؽ  ةل ما يالرغيرة والستؾسظة 
، عمـى السدـتؾى الـدوليليـة والبشـؾك السركزيـة أىؼ السفـاىيؼ التـي حغيـ  مـؤ رًا باىتسـام السشغسـات الدو 

م السبــادرة األولــى 1020أطمــف عــام  حيــثبسعــزل عــؽ ىــاا االىتســام البشــػ السركــز  السرــر  ولــؼ يكــؽ 
تحفيــز وتذــجيع البشــؾك عمــى التؾســع فــي تسؾيــل ىــاا ل عات الرــغيرة والستؾســظةلــدعؼ قظــا  السذــرو 

اوح مقابـل مـشي القـروض لمسذـروعات التـي يتـر االحتيـاطي مـؽ القظا  عـؽ طريـف إعفـاء البشـؾك ندـبة 
 10 سدة مةييؽ جشيو، ويتراوح إجسالي مبيعاتيـا بـيؽ مميـؾن جشيـو وألف جشيو و  100رأسساليا بيؽ 
مبادرة تيدف إلى تؾجيو البشؾك السرـرية إلـى زيـادة التسؾيـل السقـدم  1022عام كسا قدم مميؾن جشيو. 

% مـؽ إجسـالي محفغـة القـروض فـي 10مـا ال يقـل عـؽ يا بحيث تربي ندبة تسؾيم لياه السذروعات
، فزـًة عـؽ %0يرـل إلـى  البشؾك  ةل الدشؾات األر عة القادمة، وذلػ مؽ  ةل سـعر فائـدة تشافدـي

 نذــاء وحــدات متخررــة لتــؾفير كافــة الخــدمات الساليــة ليــاه السذــروعات، ومــؽ ب كافــة البشــؾك إلــزام
ـــي السرـــر  قـــد ـــاكر أن البشـــػ األىم ـــام بزـــي حـــؾالي  الجـــدير بال ـــل  19ق ـــار جشيـــو مرـــر  لتسؾي ممي
ـــا إطـــةق ـــؾ  السذـــروعات الرـــغيرة والستؾســـظة مش ـــادرة وحتـــى يؾلي ـــي )م 1022ىـــاه السب البشـــػ األىم

 ب.    Alex Bank,2017؛1022،السرر  
واتدــاقًا مــع الــدور الفعــال الــا  تسارســو ابتكــارات التكشؾلؾجيــا الساليــة فــي تعزيــز الذــسؾل الســالي، 

بذــأن السبــادئ األساســية  1022لمرقابــة السرــرفية وثيقــة إرشــادية فــي مــارس  3بــازل أصــدرت لجشــة
ــة بخرــؾص التشغــيؼ واالشــراف  ــة السرــرفية الفعال ــة السرتبظــة بالذــسؾل لمرقاب ــى السؤسدــات السالي عم

ــارات فــي  ــرات واالبتك ــة لمتغي ــة دعــؼ السذــرفيؽ بالزــؾاب  واألطــر الرقابي الســالي، واســتيدف  ىــاه الؾثيق
مبــدأ  19مبــدأ مــؽ أصــل  29مــؽ  ــةل السقدمــة عبــر القشــؾات الرســسية ات والخــدمات الساليــة السشتجــ
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عمــى البشـــؾك واألنغســـة  تزــسشتيا الؾثيقـــة، والتــي تعـــد السعيــار الـــؾاقعي لمحكـــؼ السؾمــؾعي واالشـــراف
   ب.BCBS,2016السررفية ) 

قبـل األفـراد والسؤسدـات  وكشتيجة حتسية لمتؾسـع فـي اسـتخدام ابتكـارات التكشؾلؾجيـا الساليـة مـؽ   
كسرتكــز لتعزيــز الذــسؾل الســالي الــا  اقتــرن بالعديــد مــؽ العؾامــل أىسيــا: مــخامة األمــؾال السدــتثسرة، 
وتشـــؾ  األصـــؾل السدـــتخدمة )ممسؾســـة و يـــر ممسؾســـةب، وتعـــدد الخـــدمات السقدمـــة، وتشـــؾ  التكـــاليف 

ا كيفيـة القيـاس واالفرـاح عـؽ ىـاه عمى رأسي عديدة وااليرادات. والتي بدورىا ُتفرز مذكةت محاسبية
االبتكــارات الساليــة كــدعائؼ رئيدــية لمذــسؾل الســالي ومــدى انعكاســاتيا عمــى معــدالت األداء السرــرفي، 
 سعيًا نحؾ تؾفير معمؾمات مؾمؾعية ومةئسة لمسدتفيديؽ سؾاء مؽ األطراف الدا مية و/أو الخارجية.

رح لمقيـــاس واالفرـــاح عـــؽ ابتكـــارات تقـــديؼ نســـؾذج مقتـــء مـــا ســـبف يدـــتيدف الباحـــث وفـــي مـــؾ 
 يان تأثيره عمـى معـدالت األداء السرـرفي السرـر ، التكشؾلؾجيا السالية كسرتكز لتعزيز الذسؾل السالي و 

، وتعميسات البشـػ السركـز  السرـر  3استشادًا إلى السعايير التشغيسية الدولية الستسثمة في مقررات بازل 
، مــع تقــديؼ دراســة IFRSبــات معــايير التقــارير الساليــة الدوليــة كدــمظة إشــرافيو ورقابيــة، وكــالػ متظم

 .تظبيقية بالبشؾك التجارية السررية
 مذكمة البحث : -1

إلـى كافـة الف ـات عمـى تقـديؼ الخـدمات السرـرفية  Financial Inclusionيقـؾم الذـسؾل السـالي   
بسـا يسكـشيؼ وجـؾدة مرتفعـة  بتكمفة معقؾلةبالسجتسع و اصة الف ات ذات الد ؾل السشخفزة والسيسذة 

ـــؾات  ـــة مـــؽ التعامـــل مـــع القش ـــد و يرىـــا مـــؽ السالي ـــات البري ـــأميؽ وىي  الرســـسية كـــالبشؾك وشـــركات الت
أسـيس  التكشؾلؾجيـا الساليـة والرقسيـة بذـكل عـام وانتذـار وقـد . السؤسدات التي تقدم الخدمات الساليـة

عســةء الــايؽ يرــع  الؾصــؾل إلــييؼ اليؾاتــف الاكيــة بؾجــو  ــاص فــي وصــؾل الخــدمات الساليــة إلــى ال
والسؤسدات التجارية الرـغيرة ومتشاىيـة الرـغر، وذلـػ  Underprivileged))الف ات السيسذة ماليا 

 .  (Kumar,2018)والجؾدة السرتفعة في إطار التؾازن بيؽ التكمفة السشخفزة والسخاطر الستدنية
نظاق السعامةت  ير الشقدية مـؽ  ـةل الحكؾمة السررية برامج مختمفة لتؾسيع  وفي سياق اعتساد 

إد ــال األنغســة االلكترونيــة فــي العديــد مــؽ الجيــات الحكؾميــة واتخــاذ العديــد مــؽ التــدابير واإلجــراءات 
% مــؽ البــالغيؽ  33والتــي ســجم   Penetration accountsالســالي  الؾصــؾلالتحفيزيــة لتذــجيع 

ســتراتيجية سحــاور ال وتفعــيةً  .السرــرفيم فــي مــؾء السؤشــرات العامــة لمقظــا  1022السرــرييؽ عــام 
 والتي أىسيا ما يمي:تعزيز الذسؾل السالي البشػ السركز  السرر  بذأن 

 .العسل عمى تيي ة بي ة تذريعية و شية تحتية مةئسة 
  إنذاء قاعدة بيانـات شـاممة لقيـاس مدـتؾيات الذـسؾل السـالي بجـانبي العـرض والظمـ  ل فـراد

 سظة.والسؤسدات الرغيرة والستؾ 
 .قيام البشؾك بتظؾير  دمات ومشتجات تمبي احتياجات كافة ف ات السجتسع 
 .االىتسام بالتثقيف والتؾعية السالية، وتعزيز نذر الخدمات السالية الرقسية 
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  ابتكار مشتجات و دمات جديدة تعتسد عمى االد ـار والتـأميؽ ووسـائل الـدفع، ولـيس فقـ  عمـى
 االقراض والتسؾيل. 

 لسشافدة بيؽ البشؾك عؽ طريف تؾفير السزيد مؽ الخيارات الستاحـة لمعسـةء مـع التذجيع عمى ا
 تقديؼ تمػ الخدمات بجؾدة عالية وتكاليف معقؾلة. 

وعمـى الــر ؼ مــؽ تشـاول محــاور االســتراتيجية أىسيـة قيــاس مدــتؾيات الذـسؾل الســالي وتعزيــز نذــر   
وعيفتــي القيــاس  لــؼ تتظــرق إلــى لسحاســبيةاإال أن الدراســات والبحــؾث  ،الخــدمات الساليــة لمسدــتفيديؽ

وتأكيـدًا عمـى أىسيـة وجـؾد نسـاذج مؾمـؾعية ومؤشـرات دقيقـة واالفراح عؽ محددات الذسؾل السـالي، 
تبشـي أسـالي  مشاسـبة لففرـاح مـرورة لقياس مدتؾيات الذسؾل السالي وفف أطـر ومعـايير وامـحة، و 

ي ترـدرىا البشـؾك التجاريـة، ودورىـا فـي تـؾفير مـسؽ التقـارير الساليـة التـعؽ ىاه الشساذج والسؤشـرات 
معمؾمـــات ماليـــة و يـــر ماليـــة تدـــيؼ فـــي تقيـــيؼ األداء السرـــرفي مـــؽ قبـــل مدـــاىسي البشـــؾك و دارتيـــا 
التشفياية فزًة عؽ قيام الدمظات واألجيـزة الرقابيـة)البشػ السركـز  السرـر ب بتحميميـا لةطس شـان عمـى 

  سةمة القظا  السررفي. 
 Financial Inclusion  دراسـة وتحميـل تـأثير الذـسؾل السـاليالبحـث فـي  ةد مذـكمتتجدـ ومـؽ ثـؼ

إلى األسؾاق، و تاحة الخدمات السالية، واالستخدام مـؽ قبـل الف ـات السدـتفيدةب  ؾصؾلبأبعاده الثةثة)ال
ــى معــدالت ــرح يجدــد محاســبي نســؾذج تقــديؼ تحدــيؽ األداء السرــرفي، و  عم ــاس مقت أىــؼ مؤشــرات قي

 3رات بــازلاالفرــاح عشيــا وفقــًا لستظمبــات مقــر ســالي ســؾاء بذــكل كســي و/أو مــالي، ويليــات الذــسؾل ال
وتعميسات البشػ السركز  السرر  كدمظة إشرافيو ورقابية، فزـًة عـؽ  ،كسعايير دولية لمرقابة السررفية

 .  السررية مع تقديؼ دراسة تظبيقية بالبشؾك التجارية IFRSمتظمبات معايير التقارير السالية الدولية 
 :ويسكؽ صيا ة مذكمة البحث في التداؤالت التالية

مــا ىــي طبيعــة ومحــددات الذــسؾل الســالي ا ومــاىي مؤشــرات قياســو ويليــات االفرــاح عشــو فــي  .2
 ا IFRSوالسحاسبية  3مؾء السعايير التشغيسية بازل

بـــالبشؾك  مــا ىـــي طبيعـــة وأىسيــة ابتكـــارات التكشؾلؾجيـــا الساليــة كسرتكـــز لتعزيـــز الذــسؾل الســـالي .1
 التجارية السررية ا

 – اصـة  –فـروق ذات داللـة معشؾيـة بـيؽ البشـؾك التجاريـة السرـرية )عامـة  تؾجدمدى  إلى أ  .3
       ا فرو  أجشبيةب بذأن تفعيل متظمبات الذسؾل السالي لتحديؽ معدالت األداء السررفي

 السرـرية شؾك التجاريـةتفعيل متظمبات الذسؾل السالي عمى تحدـيؽ معـدالت األداء بـالب ىل يؤثر .1
   جؾدة األصؾلبا –الديؾلة  –مؽ حيث مؤشرات )الر حية 

بشاء نسؾذج مقترح لمقياس واالفرـاح عـؽ ابتكـارات التكشؾلؾجيـا الساليـة كسرتكـز لتعزيـز  ىل يسكؽ .0
  ا الذسؾل السالي بالبشؾك التجارية السررية
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 :الدراسات الدابقةعرض وتحميل  -3
ــ      ــث ل الدراســات الدــابقة مــؽ يسكــؽ عــرض وتحمي ــرات البحــثحي ــدًا  ارتباطيــا بستغي الشــتقاق تسيي

 ، وذلػ عمى الشحؾ التالي : تولتأكيد عمى أىسيفروض البحث وا
 دراسات تشاول  ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية كسرتكز لتعزيز الذسؾل السالي:  -3/2

ــــــد السح (González-Páramo,2017)اســــــتيدف  دراســــــة   لرقسشــــــوتسمــــــة تحميــــــل الفؾائ
Digitization  التسؾيل، والسخاطر الجديدة التـي قـد تظرحيـا البشـى التحتيـة الرقسيـة، ونسـاذج األعسـال

الستؾقعـــة. ويعـــرض  واإلشـــرافيو العســـةء، واالســـتجابة التشغيسيـــة  متظمبـــاتالتجاريــة ونســـاذج التؾزيـــع و 
سايــة السدــتيمػ، واالســتسرارية الشســؾذج الرقســي الجديــد مخــاطر جديــدة فيســا يتعمــف بــاألمؽ الرقســي، وح

ليدـ   وأكـدت الدراسـة عمـى أن كافـة ىـاه الستغيـرات ،التذغيمية والغش واالحتيال مـؽ بـيؽ أمـؾر أ ـرى 
إطار تشغيسـي  وانتي  الدراسة إلى مرورة وجؾدمذسؾلة بالكامل بالشيج اإلشرافي والتشغيسي التقميد . 

عل الشغـام السـالي أكثـر مرونـة فـي مؾاجيـة األزمـات و شرافي متجدد يجدد إمكانات االبتكار الرقسي ويج
ركـائز: سياسـات محـددة جيـدًا بذـأن  ةويشبغي أن تدـتشد االسـتجابة عمـى األقـل إلـى أر عـ ،في السدتقبل

 التحكؼ في السخاطر التكشؾلؾجيـة الجديـدة و دارتيـا فـي القظـا  السـالي، و طـةق مراكـز وحمقـات االبتكـار
لتجـارب الدـؾق، واكتدـاب ميـارات وفقـًا يمشـة  امـعة لفشـراف كشؾلؾجيـو ت، و نذاء بي ات التكشؾلؾجي

 .لمقائسيؽ عمى التشفيا رقسية جديدة وعقميات تعاونية
ـــ  دراســـة  ـــة تشاول ـــة لةبتكـــارات التكشؾلؾجي ـــات الستشامي ـــى اإلمكان ـــالشغر إل  (Khan,2017)و 

يـتؼ تقـديسيا لعسـةء التجزئـة  أىسية التقدم التكشؾلؾجي فـي الرـشاعة السرـرفية، ونظـاق الخـدمات التـي
والذركات عمى حد سؾاء والتي تغظي مختمف السشتجات السالية. حيث تـؼ مشاقذـة العديـد مـؽ الخـدمات 
السبتكــرة السدــتخدمة فــي الرــشاعة السرــرفية بالتفرــيل مثــل يلــة الرــراف اآللــي، الخــدمات السرــرفية 

عبـر اإلنترنـ ، والخـدمات السرـرفية عبـر  عبر الياتف، أنغسـة الـدفع اإللكترونيـة، الخـدمات السرـرفية
اإلصـــةحات السرـــرفية اليشديـــة با ترـــار حيـــث أن إصـــةحات  وعرمـــ  الدراســـةاليـــاتف السحســـؾل. 
ــةالقظــا  السرــرفي  ــة الثاني ــ بالسرحم ــة كبي ــؾجي وتسثمــ  أىــؼ أعظــ  أىسي رة لمتحــديث والتظــؾير التكشؾل

و مرــ  . االبتكــارات التكشؾلؾجيــة ئســة مــعكيفيــة السؾاالتحــديات التــي تؾاجــو الرــشاعة السرــرفية فــي 
ال يسكـؽ لمرـشاعة السرـرفية أن تفكـر فـي  الدراسة إلى العديد مؽ الشتائج أىسيـا أنـو بـدون التكشؾلؾجيـا

التشسية والتؾسع أو السزيد مؽ استراتيجيات الشسـؾ فـي عـالؼ األعسـال التشافدـي الحـالي. وتحتـاج البشـؾك 
، وتحدــيؽ إنتاجيتيــا وكفاءتيــا، الســالي ذــسؾلل ا تيــار  لزيــادة الإلــى االســتفادة مــؽ التكشؾلؾجيــا بذــك

وتقديؼ مشتجات و دمات فعالة مـؽ حيـث التكمفـة، وتـؾفير  دمـة عسـةء أكثـر سـرعة وكفـاءة ومةئسـة، 
 .تحقيف التشسية االقترادية وتحقيف االستقرار الساليو التالي السداىسة في 

العةقـة بـيؽ قـدرة  الكذـف عـؽ (Rajapathirana & Hui,2018) اسـتيدف  دراسـة في حيؽ      
 الســالي االبتكــارمحــددات بســا فــي ذلــػ  سؤسدــاتألداء ال ةوالجؾانــ  السختمفــ يــاونؾعالساليــة االبتكـارات 

الدــؾق واألداء الســالي عمــى أســاس دراســة تجريبيــة تغظــي صــشاعة التــأميؽ فــي ســريةنكا. متظمبــات و 
مؽ كبار مـدير  شـركات  329عيشة  ره في ىاه الدراسة عمىحيث تؼ ا تبار إطار البحث الا  تؼ تظؾي
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، جيـؾد االبتكـار، واألداء. السـالي قدم ىاا الشسؾذج دليًة يؤكـد العةقـة بـيؽ قـدرات االبتكـارقد التأميؽ. و 
إن اإلدارة الفعالة لقدرات االبتكار يسكؽ أن تداعد عمى تحقيف نتـائج ابتكـارات أكثـر فاعميـة لتؾليـد أداء 

 فزل لذركات التأميؽ.مالي  أ
ب إلـــى تحميـــل فـــرص ومخـــاطر التكشؾلؾجيـــا الساليـــة 1022بيشســـا ســـع  دراســـة )الدـــيد؛ دمحم، 

والكذف عؽ أىـؼ مؤشـرات قيـاس التكشؾلؾجيـا الساليـة وعةقتيـا  analysis  SWOTباستخدام تحميل 
ؾجيا السالية فـي بسحددات الذسؾل السالي سعيًا نحؾ استخةص أىؼ محاور االستفادة مؽ فرص التكشؾل

الدراسـة إلـى أن األسـؾاق اليامذـية والرـغيرة تعـاني مـؽ نقـص فـي  و مرـ القظا  السالي السرر .  
الخـــدمات الساليـــة واســـتخدام ابتكـــارات التكشؾلؾجيـــا الساليـــة حيـــث أن البشـــؾك السرـــرية أبـــدت اىتسامـــًا 

ى اآلن عمــى الــر ؼ مــؽ اتخــاذ بالســدفؾعات  يــر الشقديــة والتحؾيــل الســالي إال أنيــا مازالــ  محــدودة حتــ
العديد مؽ اإلصةحات التشغيسية واالستقرار االقتراد  والعـدد الكبيـر مـؽ العسـةء  يـر الستعـامميؽ مـع 

 البشؾك تسثل فرصة حقيقية لريادة عسمية نذر الخدمات السالية. 
 مذسؾل السالي:األبعاد السحاسبية والسيشية ل دراسات تشاول  -3/1

ــيؽ الذــسؾل الســالي واالســتبعاد  (Kumar,2018)اســتيدف  دراســة  ــان أوجــو اال ــتةف ب بي
تقــديؼ الخــدمات السرــرفية بتكمفــة معقؾلــة لسجسؾعــات  إلــى الســالي حيــث يذــير مفيــؾم الذــسؾل الســالي

واســعة مــؽ السجسؾعــات السيسذــة ذات الــد ل الســشخفض ويسكــؽ إبــراز أىــؼ محــددات الذــسؾل الســالي 
لفـرو ، عـدد حدـابات االئتسـان، مبـالت االئتسـان  يـر السدـددة، عـدد بالقظا  السررفي بكل مؽ )عدد ا

ــداعات ــالت اإلي ــدا ، مب ــى الخــدمات  ،، عــدد الســؾعفيؽب حدــابات اإلي ــالي إل بيشســا يذــير االســتبعاد الس
السررفية السرفؾمة أو التي يتجاىميا الجسيؾر حيث تعاني الذـركات الرـغيرة والستؾسـظة مـؽ ارتفـا  

قد  والتأ ير في التحؾيةت السالية التـي تـدفعيا إلـى االسـتبعاد االجتسـاعي والسـالي. تكاليف التعامل الش
سؾل الســالي و يــان مزايــا وأكــدت الدراســة عمــى أىسيــة تبشــي الحكؾمــات والسؤسدــات الساليــة مفيــؾم الذــ

تظبيقو لكل مـؽ األفـراد والسؤسدـات الرـغيرة والستؾسـظة وكـالػ بالشدـبة لمسؤسدـات التـي تقدمـو، مـع 
 رورة وجؾد اطار تشغيسي ومحاسبي واشرافي يزسؽ نجاح سياسات الذسؾل السالي. م

ـــازل ـــة BCBS,2016) 3وتشاولـــ  الؾثيقـــة االرشـــادية لسقـــررات ب ـــادئ األساســـية لمرقاب ب السب
السررفية فيسا يتعمـف بـالتشغيؼ واالشـراف عمـى السؤسدـات الساليـة السرتبظـة بالذـسؾل السـالي والتؾسـع 

أكدت تمػ السبادئ عمـى أىسيـة تعزيـز الذـسؾل السـالي مـؽ جانـ  السؤسدـات ، وقد في التسؾيل الرغير
نذــر  الساليــة بؾجــو عــام والسرــرفية عمــى وجــو التحديــد بســا يزــسؽ تحقيــف العديــد مــؽ السزايــا أىسيــا:

مفـاىيؼ مؾحــده لمرقابــة السرـرفية، ودعــؼ التــراب  بـيؽ البشــؾك التجاريــة و عزـيا الــبعض محميــًا واقميسيــًا 
ًا، وتعزيــز التعــاون فيســا بــيؽ الدــمظات الرقابيــة لمسرــارف والسؤسدــات الساليــة واألســؾاق الساليــة ودوليــ

وشــركات التــأميؽ، وأ يــرًا فــتي السجــال أمــام الدــمظة الرقابيــة فــي امكانيــة ومــع اســتراتيجية لتحدــيؽ 
 معدالت أدائيا.
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رئيدــية التــي الخظــؾات ال (Alex Bank,2017)دراســة أعــدىا بشــػ اإلســكشدرية  عرمــ كســا 
ورقابيــة لمحــد مــؽ االعتســاد عمــى  ويفإشــراتبشتيــا الحكؾمــة السرــرية والبشــػ السركــز  السرــر  كدــمظة 

م بيـــدف الحـــد مـــؽ 1022السعـــامةت الشقديـــة حيـــث تـــؼ تأســـيس السجمـــس الـــؾطشي لمســـدفؾعات عـــام 
ــؼ اســتخدام األوراق الشقديــة  ــارج الشغــام السرــرفي، وتحفيــز اســتخدام الســدفؾعات االلكترو  ــة. كســا ت ني

ــؾائي  ــدفع عبــر اليــاتف السحســؾل، حيــث تدــسي ىــاه الم ــؾائي  ــدمات ال ــؾائي جديــدة تعــرف بم إصــدار ل
الجديـدة لعســةء البشــؾك نقــل أو اســتةم األمــؾال والتحــؾيةت مــؽ حدــاباتيؼ الخاصــة باســتخدام ىــؾاتفيؼ 

ؾلؾجيــا لمســدفؾعات الاكيــة. كســا وقعــ  الحكؾمــة السرــرية مــاكرة تفــاىؼ مــع شــركة فيــزا وىــى شــركة تكش
مميـؾن أسـرة مرـرية. وأكـدت  11العالسية لتسكيؽ وصؾل السـدفؾعات الرقسيـة لفعانـات الحكؾميـة إلـي 

 ودعــؼعمــى قيــام البشــػ السركــز  السرــر  ب نذــاء وحــدة الذــسؾل الســالي تدــتيدف تعزيــز  ةتمــػ الدراســ
ل السـالي وقياسـيا مـؽ حيـث تـؾفير أسـس مؾمـؾعية لتشغـيؼ عسميـات الذـسؾ الذسؾل السالي في مرـر

فزـًة عـؽ إنذـاء  بذكل مؾمؾعي واستخةص مؤشرات كافيـة لتقييسيـا واجـراءات فعالـة لمرقابـة عمييـا
 إدارة مركزية مدتقمة لحساية مدتيمكي الخدمات السالية. 

ــد كذــف  دراســة )وقــد  ــا 1022الستعــال،عب ب عــؽ دور نغــؼ السعمؾمــات السحاســبية وتكشؾلؾجي
واعتســدت  ،1030بــات الذــسؾل الســالي فــي إطــار رؤيــة مرــر السدــتقبمية السعمؾمــات فــي تفعيــل متظم

الدراسة بذكل رئيدـي عمـى السـشيج الؾصـفي التحميمـي، و مرـ  الدراسـة إلـى وجـؾد عةقـة ذات داللـة 
معشؾية بيؽ استخدام نغؼ السعمؾمـات السحاسـبية وتكشؾلؾجيـا السعمؾمـات و ـيؽ تفعيـل متظمبـات الذـسؾل 

ـــا ـــػ باالرتك ـــالي وذل ـــات  زالس ـــة السعمؾم ـــا السعمؾمـــات، ودق ـــاءة اســـتخدام تكشؾلؾجي ـــؽ : كف ـــل م ـــى ك عم
السحاسبية السدتخدمة، ومدى مةئسة البرامج واألدوات السدتخدمة في تقـديؼ  ـدمات الذـسؾل السـالي، 

 وثقافة مدتخدمي  دمات الذسؾل السالي.وكالػ معرفة 
الذــسؾل الســالي مــؽ  ــةل ب تفعيــل متظمبــات 1022تشاولــ  دراســة )عظيــة، وفــي ىــاا الدــياق

اســتخدام الحؾســبة الدــحابية وتــأثير ذلــػ محاســبيًا، حيــث اســتيدف  الدراســة بيــان االطــار السفــاىيسي 
لمذــسؾل الســالي ودوره فــي تحقيــف التشسيــة االقترــادية واالســتقرار الســالي مــؽ جيــة وتحدــيؽ األداء 

لســالي مــؽ  ــةل اســتخدام السرــرفي مــؽ جيــة أ ــرى. وأكــدت الدراســة عمــى مــرورة تعزيــز الذــسؾل ا
التــي تــدعؼ تقــديؼ الخــدمات الساليــة فــي كافــة السجــاالت ولكافــة األفــراد والسؤسدــات  الحؾســبة الدــحابية

باعتبارىا أحد تقشيات تكشؾلؾجيا السعمؾمات، و مر  الدراسة إلى العديد مؽ الشتـائج أىسيـا وجـؾد تـأثير 
سـبة الدـحابية عمـى مقؾمـات الشغـام السحاسـبي مباشر لتفعيل متظمبات الذسؾل السـالي باسـتخدام الحؾ 

و اصة فيسا يتعمف بزرورة انذاء قؾاعد بيانات شـاممة تتزـسؽ سـجةت البيانـات االئتسانيـة التاريخيـة 
ل فراد والسؤسدات الرغيرة والستؾسظة مؽ  ةل مشرات االقـراض الستـؾفرة فـي الدـؾق مثـل االقـراض 

 وتسؾيل التجارة عبر االنترن .
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الذـسؾل تحقيقات تجريبية حـؾل مـا إذا كـان ب Siddik et al.,2018دراسة )تشاول   في حيؽ
ــالي الســالي يدــ باإلدراج) ــي االســتقرار الس ــى يؼ ف ــي تتبش ككــل وتحدــيؽ معــدالت األداء بالسؤسدــات الت

 بشــاءاً تغيــر الشتــائج القؾيــة ، حيــث Zمقيــاس تــؼ قياســو بؾاســظة حيــث ، اســتراتيجيات الذــسؾل الســالي
أن متغيرات الذسؾل السالي التـي تـؼ والتي أومح   GMM في المحغية بيانات تقييؼ  دام عمي استخ

قياســيا بعــدد السقترمــيؽ مــؽ الذــركات الرــغيرة والستؾســظة إلــى إجســالي السقترمــيؽ وندــبة القــروض 
 يــر السدــددة لمسذــاريع الرــغيرة والستؾســظة إلــى إجســالي القــروض ليــا مدــاىسات إيجابيــة كبيــرة فــي 

السحمـــي اإلجســـالي لمفـــرد، والدـــيؾلة، وندـــبة  الشـــاتجوتذـــير الشتـــائج أيزـــا إلـــى أن  .الســـالي راراالســـتق
االئتسان الخاص إلى الشاتج السحمي اإلجسالي ىي إيجابية وندـبة االئتسـان السحمـي السقـدم إلـى القظـا  

التجريبيـة ليـاه  تكتدـ  الشتـائجكسـا  . الخـاص واألزمـة الساليـة تـرتب  ارتباطـا سـمبيا باالسـتقرار السـالي
ــام الحكؾمــات وصــانعي الدياســات  ــا تدــتدعي اىتس ــث أني ــر لرــانعي الدياســة حي ــة أكب الدراســة أىسي

   .يؤد  بدوره إلى استقرار مالي أكبروالا  السالي  ذسؾلالتحقيف بياه الدياسات لتدريع  لةمظة 
ــات (Chai et al.,2018)اســتيدف  دراســة  فــي حــيؽ ــاس الذــسؾل الســالي لمعسمي ــر  قي  ي

الرسسية مؽ  ةل مدتؾى نذاط اإلقراض لدى العسةء التي تسارس أنذـظتيا فـي إطـار القظـا  السـالي 
 ير الرسسي، وتختمف ىاه الدراسة عؽ سائر الدراسات األ ـرى التـي تشاولـ  محـددات الذـسؾل السـالي 

ه الدراســة ثةثــة مــؽ السشغــؾر التقميــد  )العســر، الــد ل، الشــؾ ، مدــتؾى التعمــيؼ، السخــاطرب. وتقــدم ىــا
أبعاد أ رى ىي الذبكات االجتساعية، والقرب مـؽ السؤسدـات الرسـسية، والتفاعـل بيشيسـا، وذلـػ بيـدف 

 إزالة القيؾد االئتسانية عؽ طريف تفعيل يليات الذسؾل السالي. 
ب دور تظبيقــات تكشؾلؾجيــا السعمؾمــات محاســبيًا وميشيــًا 1022وأ يــرًا تشاولــ  دراســة )واصــل، 

، حيـث 1030متظمبـات الذـسؾل السـالي كأحـد الـدعائؼ األساسـية لتحقيـف اسـتراتيجية مرـر  في تفعيـل
مفـردة لمعـامميؽ بـاإلدارة الساليـة بـالبشؾك  200اعتسدت الدراسة عمى السدي السيداني لعيشة مكؾنـة مـؽ 

 التجاريــة السرــرية. و مرــ  الدراســة إلــى مجسؾعــة مــؽ الشتــائج أىسيــا: أن اســتخدام التكشؾلؾجيــا فــي
مجـــال السحاســـبة جعميـــا أكثـــر أىسيـــة بالشدـــبة لستخـــا  القـــرارات ســـؾاء عمـــى السدـــتؾى الـــدا مي أو 

حيــث تغــل  الخــارجي، والتأكيــد عمــى أن السحاســ  يعــد أىــؼ مقؾمــات تكشؾلؾجيــا السعمؾمــات السحاســبية
لسحاسـ  االستفادة مؽ الشغؼ التكشؾلؾجية بذكل عام وال سيسا في تعزيز الذسؾل السالي مرىؾنة بقـدرة ا

ــا الساليــة التــي تدــتعيؽ بيــا  ــة ابتكــارات التكشؾلؾجي عمــى اســتخداميا، وكــالػ أكــدت الدراســة عمــى أىسي
البشؾك في تظؾير نغسيا السحاسـبية واالداريـة التـي تسكشيـا مـؽ تعزيـز متظمبـات الذـسؾل السـالي وجشـي 

    مزيد مؽ األر اح في عل صشاعة مررفية شديدة التشافدية.
 : تحديؽ معدالت األداء بالبشؾك التجاريةل  دور الذسؾل السالي في دراسات تشاو  -3/3

ب تحميـل لمعةقـة بـيؽ تظبيـف سياسـات الذـسؾل السـالي Ahmed et al.,2017قدم  دراسـة )
وتحقيف االستقرار السالي لمبشؾك التجارية التي تعد الركيزة األساسية لتشفيا ىاه الدياسـات، ومـؽ  ـةل 

ــرة مــؽ  بشــػ  ــةل 1200فحــص عــدد  كذــف  الدراســة عــؽ وجــؾد و  .1021وحتــى عــام  1001الفت
عةقة طردية بيؽ قيام البشؾك بتشفيا استراتيجيات وسياسات الذسؾل السـالي و ـيؽ تحقيـف معـدالت أداء 
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ليــاه تزــسؽ نجاحيــا واســتقرار القظــا  السرــرفي ككــل، كســا أكــدت الدراســة عمــى وجــؾد تــأثير ايجــابي 
م  ــدماتيا بذــكل جيــد وتكمفــة أقــل وتدــعى دائســا إلــى التؾســع فــي  دمــة العةقــة فــي البشــؾك التــي تقــد

عسةئيا، وقد أوص  الدراسة بأىسية قيام البشؾك بتعزيـز الذـسؾل السـالي لـيس لتحقيـف أىـداف التشسيـة 
ــى االســتقرار  ــة أعمــى تزــسؽ اســتسراريتيا وتحــاف  عم االقترــادية فحدــ  و نســا لتحقيــف معــدالت ر حي

    رفي ككل.السالي بالقظا  السر
 السـالي الذـسؾلالعةقـة بـيؽ الكذف عـؽ  (Shihadeh et al.,2018)استيدف  دراسة وقد 

مـؽ لدمدـة زمشيـة بشًكـا تجارًيـا  23  ـةل وأداء البشؾك في اقتراد األردن باستخدام بيانات سـشؾية مـؽ
  .لبشـؾكليـاه ا  اس األداء مـؽ إجسـالي الـد ل والعائـد عمـى األصـؾليـقحيث تـؼ . م1021إلى  1009

ـــؼ  الرـــغيرة  لمسذـــروعاتاالعتســـادات   شـــسم لمذـــسؾل الســـاليم ســـتة معـــايير مختمفـــة ااســـتخدكســـا ت
ــي، وعــدد  ــدمات ةوالستؾســظ ــع لمسؤسدــات الرــغيرة والستؾســظة، وعــدد أجيــزة الرــراف اآلل ، والؾدائ

ــؼ . وكــان مــؽ أىــؼ الشتــائج التــأجيــزة الرــراف اآللــي، وعــدد بظاقــات االئتســان، والخــدمات الجديــدة ي ت
عشـد قياسـو ب جسـالي الـد ل،  البشكـي عمـى األداء يالسـال لمذـسؾل معشـؾ   تـأثير التؾصل إلييـا أن ىشـاك

 .في تعزيز أداء البشؾك كسا ساىؼ الذسؾل الساليوالعائد عمى االستثسار، 
عمـى قيسـة البشـػ لتعزيـز  3ب أثـر مقـررات بـازل1022كسا تشاول  دراسة )إبراىيؼ؛ الرعيد  ، 

التظبيـف التـدريجي لسقـررات سؾل السالي وذلػ مـؽ  ـةل الكذـف عـؽ األثـار السترتبـة عمـى استقرار الذ
)رأس السال، الر حية، الديؾلة، والسخاطرب عمى قيسة البشػ مـع تؾمـيي العةقـات الستدا مـة بـيؽ 3بازل

 ومتظمبـات الذـسؾل السـالي. وقامـ  الدراسـة بـالتظبيف عمـى عيشـة مـؽ البشـؾك السرـرية 3مقررات بـازل
، و مر  الدراسـة إلـى العديـد 1022وحتى عام  1021بشػ وتسثم  فترة الدراسة مؽ عام  23قؾاميا 

عمــى قيســة البشــػ مقاســة بسؤشــر  3مــؽ الشتــائج أىسيــا وجــؾد تــأثير ذو داللــة احرــائية لسقــررات بــازل
Tobin's Qبشـػ، عمـى القيسـة الدـؾقية لم 3، في حيؽ ال يؾجـد تـأثير ذو داللـة معشؾيـة لسقـررات بـازل

وكالػ وجؾد عةقة عكدية لسعيار كفاية رأس السال وندبة األصؾل الدائمة إلى إجسـالي األصـؾل عمـى 
   ودوره في تعغيؼ قيسة البشػ. 3قيسة البشػ، وأ يرًا أىسية تعزيز الذسؾل السالي وفقًا لستظمبات بازل

لمـدفع  ةكشؾلؾجيـالت ات االبتكـار  اتتـأثير ب تحديـد Yao et al.,2018دراسـة ) تشاولـ فـي حـيؽ 
تـأثير االبتكـار التكشؾلـؾجي  تـؼ تشـاولكسـا  . البشـؾك التجاريـةأداء عمـى كسرتكـز لتعزيـز الذـسؾل السـالي 

السزايـــا الرـــشاعية  دعؼلتؾمـــيي مـــا إذا كـــان االبتكـــار التكشؾلـــؾجي يـــ ة السرـــرفيةتظـــؾر الرـــشاععمـــى 
الدراســة  . حيــث اســتخدم ساليــةبالسؤسدــات ال الرــشاعية عسميــة التظــؾير والتشسيــةأو يحفــز  السرـرفية

عمـى الرـشاعة  (TPP) لتحميـل تـأثير الـدفع عـؽ طريـف اإلنترنـ  (VAR) التمقـائي االنحـدارنسـؾذج 
ــة التقميديــة مــؽ  ــو فــي الرــيؽ، كانــ   تر اشــأو  م.1021إلــى  1002السالي ــة إلــى أن الشتــائج التجريبي

ســـة لـــدى الرـــشاعات الساليـــة ســـدفؾعات الظـــرف الثالـــث عةقـــة ارتبـــاط إيجابيـــة مـــع قـــدرات  مـــف القيل
ــل إلــى أن تكــؾن مدــتقر  ــ اتأن االبتكــار ة، كســا التقميديــة، وىــاه العةقــة تسي ــ ةالتكشؾلؾجي الخــدمات دفع ل

تظــؾير الرــشاعة الساليــة وتعجيــل  لــو أثــر وامــي فــيالشاشــ ة، مثــل الرــيؽ،  تاالقترــاديافــي الساليــة 
 الريشية.  تظؾر الرشاعة
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ب عؽ تأثير تظبيف سياسـات الذـسؾل 1022سان؛ صالي، وفي ىاا الدياق كذف  دراسة ) عث
السالي عمى االستقرار السالي لمبشػ مؽ  ةل تحديؽ معدالت األداء، حيث قام  الدراسة بفحـص تـأثير 
التؾســـع فـــي تسؾيـــل األفـــراد ) تسؾيـــل عقـــار ، شخرـــي، بظاقـــات ائتسانيـــة...اليب كأحـــد اســـتراتيجيات 

ــى االســتقرار الســالي ــر السشتغســة  الذــسؾل الســالي عم ــديؾن  ي ــو بشدــبة ال ــؼ التعبيــر عش ــا  ت ــػ وال لمبش
NPLS ــالي االلتزامــات / اجســالي األصــؾلب ــالػ ندــبة الرافعــة الساليــة )اجس ــى اجســالي الــديؾن وك ، إل

بشـؾك تجاريـة متداولـة فـي البؾرصـة السرـرية ومـؽ  ـةل تحميـل البيانـات  0وتسثم  عيشة الدراسـة فـي 
تؾصــم  الدراســة إلــى وجــؾد عةقــة ذات داللــة  1022و  1022عــامي الخاصــة بيــا عــؽ الر ــع األول ل

 .معشؾية بيؽ تظبيف سياسات الذسؾل السالي وتحقيف االستقرار السالي لمبشػ
     تأكيــد معغــؼ الدراســات ومــؽ بيشيــا يــرى الباحــثالدراســات الدــابقة األدبيــات و  وتعقيبــًا عمــى

 & González-Páramo,2017;Khan,2017; Rajapathirana؛8102 الدــيد ؛ دمحم ،)

Hui,2018 ) بأشـــكاليا السختمفـــة مثـــل بظاقـــات عمـــى أىسيـــة اســـتخدام ابتكـــارات التكشؾلؾجيـــا الساليـــة
الرراف األلي و ظاقات االئتسان والفؾن كـاش ونقـاط البيـع والتكشؾلؾجيـا التشغيسيـة و يرىـا مـؽ األدوات 

، وعمـى الـر ؼ مـؽ أن البشـؾك السرـرية تمفـةالسدتحدثة في تعزيز متظمبات الذسؾل السالي بأبعـاده السخ
مـؽ حيـث أبدت اىتسامـًا بالسـدفؾعات  يـر الشقديـة والتحؾيـل السـالي إال أنيـا مازالـ  محـدودة حتـى اآلن 

وكـالػ مـؽ حيـث اسـتخداميا الـا  يـرتب  بثقافـة وثقـة وتقبـل  لخـدمات الساليـة والتكشؾلؾجيـةاتاحة تمػ ا
؛ 1022الستعــال،عبــد )تشاولــ  مجسؾعــة مــؽ الدراســات اكســ السجتســع السرــر  لسثــل ىــاه الخــدمات.

األبعـاد السحاسـبية والسيشيـة لمذـسؾل ب Alex Bank,2017;Siddik et al.,2018؛ 1022عظيـة ،
التــي تــرتب  بخــدمات التكشؾلؾجيــا مــؽ حيــث أىسيــة بشــاء قاعــدة بيانــات شــاممة لكافــة السعــامةت  الســالي

حرــائية التــي تتعمــف بالعسميــات االئتسانيــة، إال أن ىــاه الساليــة ومــرورة فحــص الدــجةت الساليــة واال
الدراسات لؼ تتشـاول مشيجيـة القيـاس واالفرـاح السحاسـبي عـؽ ىـاه الخـدمات كسرتكـز لتعزيـز الذـسؾل 

 Ahmed et al.,2017; Yao؛1022)عثسـان؛ صـالي،  في حيؽ تشاول  بعض الدراسات السالي.

et al.,2018ؽ معدالت األداء بالبشؾك التجارية وذلػ مؽ حيـث قـدرة تأثير الذسؾل السالي عمى تحدي ب
ل فراد والسؤسدـات الرـغيرة والستؾسـظة بتكمفـة ىاه البشؾك عمى تقديؼ الخدمات والسشتجات االلكترونية 

أقــل وجــؾدة جيــدة ومــؽ ثــؼ تحقيــف معــدالت أر ــاح مرمــية وكــالػ مــسان االســتقرار الســالي لمقظــا  
اه الدراســات حيــث يجــ  عمــى البشــؾك التجاريــة برــفة عامــة السرــرفي ككــل، ويتفــف الباحــث مــع ىــ

والسررية عمى وجو التحديد التؾسع في تقـديؼ مثـل ىـاه الخـدمات والسشتجـات االلكترونيـة التـي تتجدـد 
فـي مجسؾعـة االبتكـارات الساليـة التكشؾلؾجيـة كسرتكـز لتعزيـز الذـسؾل السـالي والـا  يـؤثر عمـى كـل مـؽ 

    ي لمبشػ وتحقيف التشسية االقترادية واالستقرار السالي كأىداف قؾمية. تحديؽ معدالت األداء السررف
لرئيدـي لمباحـث نحـؾ اعـداد ولعل ما يسيز الدراسة الحالية عؽ الدراسات الدابقة وُيسثل الدافع ا

 حث كل مؽ : ىاا الب
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  ل مؾاب  مشيجيـة ومؾمـؾعية البتكـارات التكشؾلؾجيـا الساليـة كسرتكـز لتعزيـز الذـسؾعدم وجؾد
 السالي وتحديد مدى تأثيرىا عمى معدالت أداء البشؾك التجارية.

 بـــالبشؾك عمـــى معـــدالت األداء السرـــرفيالذـــسؾل الســـالي  تـــأثير قيـــاسل عـــدم وجـــؾد نســـؾذج 
، حيث ركزت  البية الدراسات العر ية واألجشبية عمـى مؤشـرات قيـاس الذـسؾل السـالي السررية

 .  فق  بالسدتؾى القؾمي
  حــة لففرــاح عــؽ معمؾمــات الذــسؾل الســالي فــي مــؾء السعــايير السحاســبية تقــديؼ قائســة مقتر

IFRS  3وتعميسات البشػ السركز  السرر  ومقررات لجشة بازل. 
 فــرو   –الخاصــة  –) العامــة تشغــيؼ دراســة تظبيقيــة لسجسؾعــة مــؽ البشــؾك التجاريــة السرــرية

ــةب ــرات ا أجشبي ــات التــي تخــدم متغي ــل البيان ــة مــؽ  ــةل اســتخةص وتحمي لبحــث لدمدــمة زمشي
ــة مــؽ  ــػ السركــز  ســشؾات 0مكؾن ــادرات البش ــي مب ــي تبش ــؾك ف ــيؽ ىــاه البش ــروق ب ــد الف ، لتحدي

 السرر  بذأن تعزيز الذسؾل السالي.
 أىداف البحث : -1

ـــديؼ       ـــي تق ـــل اليـــدف الرئيدـــي لمبحـــث ف ـــرح  نســـؾذجيتسث ـــارات مقت ـــاس واالفرـــاح عـــؽ ابتك لمقي
ــا الساليــة كسرتكــز لتعز  بأبعــاده الثةثــة           Financial Inclusion يــز الذــسؾل الســاليالتكشؾلؾجي

ـــة ، ، واالتاحـــة، واالســـتخدامب)الؾصـــؾل ـــالشؾك التجاري ـــى معـــدالت األداء السرـــرفي ب ـــأثيره عم ـــان ت و ي
دوليـة وتعميسـات البشـػ السركـز  كدـمظة إشـرافيو كسعايير تشغيسيـة  3مقررات بازل في مؾء  السررية

وأ يــرًا اســتخةص مــدى وجــؾد فــروق بــيؽ البشــؾك  ،IFRSقــارير الساليــة الدوليــة ورقابيــة ومعــايير الت
 التجارية مؽ حيث ممكيتيا)عامة،  اصة، فـرو  بشـؾك أجشبيـةب بذـأن تفعيـل متظمبـات الذـسؾل السـالي

وذلـػ سـعيًا نحـؾ تحقيـف األىـداف الفرعيـة . تقديؼ دراسة تظبيقيـة لمبشـؾك التجاريـة السرـرية مؽ  ةل
 التالية:

حديد طبيعة ومحددات الذسؾل السالي، والتعرف عمى أىؼ مؤشرات قياسو ويليـات االفرـاح عشـو ت .2
 .IFRSوالسحاسبية  3في مؾء السعايير التشغيسية بازل

بـالبشؾك  الكذف عؽ طبيعـة وأىسيـة ابتكـارات التكشؾلؾجيـا الساليـة كسرتكـز لتعزيـز الذـسؾل السـالي .1
 .التجارية السررية

 – اصــة  –ات داللــة معشؾيــة بــيؽ البشــؾك التجاريــة السرــرية )عامــة بيــان مــدى وجــؾد فــروق ذ .3
       فرو  أجشبيةب بذأن تفعيل متظمبات الذسؾل السالي لتحديؽ معدالت األداء السررفي.

 السرـرية تفعيل متظمبات الذسؾل السالي عمى تحديؽ معدالت األداء بالبشؾك التجاريـةتحديد أثر  .1
   جؾدة األصؾلب. –يؾلة الد –مؽ حيث مؤشرات )الر حية 

لمقيـاس واالفرـاح عـؽ ابتكـارات التكشؾلؾجيـا الساليـة كسرتكـز لتعزيـز الذـسؾل نسـؾذج مقتـرح  بشاء .0
   . السررية السالي بالبشؾك التجارية
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 فروض البحث : -0
واســتشادًا عمــى عــرض وتحميــل الدراســات  نحــؾ تحقيــف أىدافــو، وســعياً  بحــثفــي مــؾء تدــاؤالت ال      

 :عمى الشحؾ التاليفروض البحث  سكؽ اشتقاقالدابقة ي
فـرو  أجشبيـةب  – اصة  –ال تؾجد فروق ذات داللة معشؾية بيؽ البشؾك التجارية السررية ) عامة  .0

 محل الدراسة بذأن تفعيل متظمبات الذسؾل السالي لتحديؽ معدالت األداء السررفي.
ســالي وتحدــيؽ مؤشــرات الر حيــة يؾجــد تــأثير ذو داللــة معشؾيــة بــيؽ تفعيــل متظمبــات الذــسؾل ال .8

 بالبشؾك التجارية السررية.
ــالي وتحدــيؽ مؤشــرات الدــيؾلة  .3 ــات الذــسؾل الس ــل متظمب ــيؽ تفعي ــة ب ــة معشؾي ــأثير ذو دالل يؾجــد ت

 بالبشؾك التجارية السررية.
يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية بيؽ تفعيل متظمبات الذسؾل السالي وتحدـيؽ مؤشـرات جـؾدة األصـؾل  .4

 جارية السررية.بالبشؾك الت
 حدود البحث :نظاق و  -2
 دور استخدام تشاول السدتؾى الجزئي حيث ييقترر البحث عمى : )مؾمؾعيةبحدود مشيجية

ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية في تفعيل الذسؾل السالي وأثره عمى معدالت األداء السررفي بالبشؾك 
  يدتيدف دراسة تأثير محددات لمسدتؾى الكمي والادون التظرق  ،محل الدراسةالتجارية 

 .الذسؾل السالي عمى السؤشرات االقترادية الكمية وتحقيف االستقرار السالي
  : في عدد ستة بشؾك تجارية عاممة بالقظا  السررفي السرر  وذلػ بؾاقع تتسثل حدود مكانية

لبشػ التجار  اثشيؽ لمقظا  العام) البشػ األىمي السرر ، و شػ مررب، واثشيؽ لمقظا  الخاص ) ا
كفر  لبشػ  االسكشدرية بشػب، واثشيؽ لفرو  البشؾك األجشبية )االسكان والتعسير، و شػ CIB الدولي

INTESA SANPAOLO  و شػ قظر الؾطشي األىمي ،QNB .ب   
  : محل الدراسة  الخاصة بستغيرات البحث لمبشؾك التجاريةتتسثل في تحميل البيانات حدود زمشية

وحتى  1023/1021سشؾات تبدأ مؽ عام  0مؽ  ةل سمدمة زمشية مكؾنة مؽ وذلػ  التظبيقية
 .وذلػ مؽ واقع التقارير السالية لياه البشؾك، 1022/1022عام 

والحكؾمات والبشؾك األكاديسييؽ البحث أىسيتو مؽ تزايد اىتسام ىاا يدتسد  أىسية البحث : -2
رورة تفعيل متظمبات الذسؾل السالي كأحد ركائز بزالسركزية عمى السدتؾى السحمي واالقميسي والدولي 

، ويسكؽ تشاول أىسية ىاا البحث مؽ السشغؾريؽ العمسي تحقيف التسية االقترادية واالستقرار السالي
 :والعسمي عمى الشحؾ التالي

 األىسية العمسية: -2/2
  شؾك السركزية ، حيث اتخات الحكؾمات والبفي الدشؾات األ يرةالذسؾل السالي بتزايد االىتسام

مؽ يثار إيجابية تيدف  لوشغسؾن في جسيع أنحاء العالؼ مبادرات لتعزيز الذسؾل السالي لسا والسُ 
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سية شإلى تحديؽ ر حية السؤسدات السالية والسررفية عمى السدتؾى الجزئي، وكالػ تحقيف الت
 االقترادية واالستقرار السالي عمى السدتؾى الكمي.

 فـــتي األســـؾاق أمـــام تمـــػ  وتؾجيـــو الـــدعؼ نحـــؾكات التكشؾلؾجيـــا الساليـــة ذـــر بالدولـــة  اىتســـام تزايـــد
 الذركات باعتبارىا أحد الركائز الرئيدية لتعسيف مفيؾم الذسؾل السالي.

 لمقياس واالفراح عؽ ركائز الذسؾل السالي وانعكاساتيا عمى  شيجيةتقديؼ الزؾاب  واألطر الس
 .معدالت األداء السررفي

  التغيرات التي تظرأ عمى الشفقات وااليرادات، قياس  ؽ والسراجعيؽ عمىالسحاسبي قدرةتعزيز
واألصؾل وااللتزامات نتيجة قيام البشؾك التجارية بتفعيل متظمبات الذسؾل السالي، ويليات االفراح 

 عشيا، ومشيجية احكام الرقابة عمييا ومراجعتيا.
 األىسية العسمية: -2/1
  ية ب نذاء قاعدة بيانات شاممة لقياس مدتؾيات الذسؾل السالي اىتسام إدارة البشؾك التجار تزايد

ل فراد والسؤسدات الرغيرة والستؾسظة التي تقدميا  لمخدمات الساليةبجانبي العرض والظم  
 وتحديد الفجؾات التي تتعمف بابتكارات التكشؾلؾجيا السالية.

 بذأن تقديؼ الخدمات السالية  مؽ مزايا تفعيل الذسؾل السالي البشؾك التجارية تعغيؼ استفادة
 .لجسيع شرائي السجتسع بتكمفة أقل وجؾدة أكبر

  والرقابية )البشػ السركز  السرر ب بذأن متابعة ورقابة  اإلشرافيةتؾفير معمؾمات مةئسة لمجيات
 عمى تحقيف استراتيجية الذسؾل السالي.  السرريةقدرة البشؾك التجارية 

 التحقف مؽ سةمة السراكز السالية  إلىر  كدمظة إشرافيو ورقابية البشػ السركز  السر تزايد حاجة
 .مع ما ىؾ مدون في سجةتيا فري عشياومظابقة البيانات السالية السُ التجارية لمبشؾك 

في سبيل التعرف عمى مذكمة البحث وسعيًا نحؾ تحقيف أىدافو وا تبار فرومو  مشيج البحث : -2
ورد  دراسة وتحميل ما، وذلػ مؽ  ةل االستقرائي واالستشباطيؽ السشيج كل محث عمى ااعتسد الب

، وكالػ تعميسات البشػ 3رات بازلمقر  ونذرات وتعميسات السشغسات الدوليةالسحاسبي  واألدب بالفكر
ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية كسرتكز لتفعيل الذسؾل متعرف عمى طبيعة وأىسية لالسركز  السرر  

وأىؼ مؤشرات قياسو وانعكاساتو مفة والكذف عؽ طبيعة وأىسية الذسؾل السالي بأبعاده السختالسالي 
تفعيل الذسؾل استخةص و شاء نسؾذج مقترح يعكس أثر وسعيًا نحؾ  .عمى تحديؽ األداء السررفي

معدالت األداء السررفي بالبشؾك تحديؽ  السختمفة عمى بأبعاده Financial Inclusion السالي
دراسة وتحميل مؤشرات قياس الذسؾل السالي بالدراسات الدابقة  في إطار التجارية السررية

واالصدارات السيشية الُسشغسة لو، وكالػ تقديؼ قائسة مقترحة لففراح عؽ معمؾمات الذسؾل السالي 
والسعايير السحاسبية  3وصفيًاب في مؾء االلتزام بستظمبات السعايير التشغيسية بازل –ماليًا  -)كسياً 

IFRS .  
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و فروم تبار تجديدًا ال، و ونحؾ تحقيف أىداف سعياً في مؾء مذكمة البحث، و  : ظة البحث -9
 :البحث عمى الشحؾ التالي ىااتقديؼ  تؼالشتائج والتؾصيات  أىؼ ستخةصال واعتسادًا عمى مشيجو

 .  اإلطار العام لمبحث:    أوالً 
 .سرتكز لتعزيز الذسؾل الساليدراسة وتحميل ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية ك:   ثانياً 

 .عمى معدالت األداء بالبشؾك التجارية السررية أثرهاالطار السشيجي لمذسؾل السالي و :  ثالثـًا 
 .مقترح نسؾذج –بالبشؾك التجارية السررية  قياس الذسؾل الساليمحددات :  رابعًا 

ؾء السعـــايير التشغيسيـــة القائســـة السقترحـــة لففرــاح عـــؽ معمؾمـــات الذــسؾل الســـالي فـــي مــ:  امدــاً 
 .IFRS والسحاسبية

بــــالبشؾك التجاريــــة  النعكاســـات الذــــسؾل الســــالي عمـــى معــــدالت األداء الدراســــة التظبيقيــــةسادســـًا : 
    .السررية

 .والدراسات السدتقبمية الشتائج والتؾصيات سابعًا :
  وفيسا يمي عرض تفريمي لباقي محاور  ظة البحث.

 :ارات التكشؾلؾجيا السالية كسرتكز لتعزيز الذسؾل الساليدراسة وتحميل ابتك: ـاً نيثا
ساىؼ التقدم التكشؾلؾجي الدريع وتفزيل العسةء لمقشؾات الرقسيـة فـي اعتسـاد نسـاذج عسـل جديـدة 
مــؽ قبــل مقــدمي الخــدمات الساليــة ود ــؾل شــركات  يــر ماليــة فــي تقــديؼ  ــدمات ذات صــمة باألعســال 

 و دارة عةقــات العســـةء وتقـــديؼ الكترونيـــاً  ســدفؾعاتالكافـــة  ادتتجدـــد فــي ســـدالسرــرفية إلـــى العســةء 
ودعــؼ البشــى التحتيــة ل ســؾاق الساليــة، ومــع انتيــاء العقــد األول مــؽ  يــةاالئتسان الخــدمات والتدــييةت

ليذـسل أ  ابتكـارات  Fin Techالقرن الحاد  والعذريؽ تؾسـع اسـتخدام مرـظمي التكشؾلؾجيـا الساليـة 
ــدة فــي الق ــد مــؽ حيــث تقــديؼ  ــدمات ماليــة جدي ظــا  الســالي بذــكل عــام والسرــرفي عمــى وجــو التحدي

الســيسا مرــرفية ل فــراد واالســتثسار الســالي وتحؾيــل األمــؾال والقــروض و دارة األصــؾل والتــأميؽ عمييــا و 
 ب.Linda,2017 ؛1022)عظية ،  التسؾيل الجساعيعسميات 

 ذسؾل السالي:طبيعة وأىسية التكشؾلؾجيا السالية كسرتكز لتعزيز ال -2
 1022وأىسية التكشؾلؾجيا السالية )صشدوق الشقد الدولي ،مفيؾم التي تشاول  الدراسات  تعددت       

(Ryan,2017; Sanicola,2017;Gonzalez,2017;   باعتبارىا أحد الركائز األساسية لتعزيز
يتؼ تؾعيفيا في مجال  أ  ابتكارات تكشؾلؾجية" الذسؾل السالي، حيث أجسع  ىاه الدراسات عمى أنيا 

الخدمات السالية التقميدية بيدف تحديؽ نؾعياتيا و مكانية الؾصؾل إلييا مؽ قبل عدد كبير مؽ األفراد 
والسؤسدات، والتي يتؼ تقديسيا مؽ  ةل البشؾك والسؤسدات السالية األ رى والذركات الشاش ة في 

سيؾلة الؾصؾل إلييا وانخفاض تكمفتيا فزًة مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت، وتتسيز بدرعة و 
 Beck et) معغؼ الدراساتوقد أكدت  ".عؽ تأثيرىا االيجابي عمى األسؾاق والسؤسدات السالية

al.,2016;Kumar,2018;Tomas et al.,2018;Ozili et al.,2018ن االبتكارات عمى أ ب
الخدمات السررفية ل فراد، بظاقات  :تتسثل فيالسختمفة في القظا  السررفي والسالي التكشؾلؾجية 
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الخرؼ واالئتسان، الخدمات االستذارية السجانية، تشفيا التعميسات الدائسة لمعسةء، سداد فؾاتير 
، محظات عبر الياتف ، الخدمات السررفية عبر اإلنترن ، الخدمات السررفيةتحؾيل األمؾالالخدمات، 

تر شيكات مجانية، شيكات الدفر والعديد مؽ الخدمات نقاط البيع، بيع مشتجات التأميؽ، إصدار دفا
ا ىاا التظؾر التقشي الظريقة التي يدتظيع عسةء البشؾك مؽ  ةلي  ير حيث .ذات القيسة السزافة

السررفية السريحة التي تقمل  خدماتنغام مخؼ مؽ ال قدم مؽ ثؼ، و التعامل مع احتياجاتيؼ اليؾمية
السفيؾم ومؽ استقراء وتحميل  .األمؾال الشقديةبوالتعامل  غرافيجكبير الحاجة إلى القرب ال بذكل

التي تعتسد عمى التكشؾلؾجيا  يسكؽ الشغر لمتكشؾلؾجيا السالية عمى أنيا تمػ السشتجات والخدمات الدابف
التقميدية وابتكار مشتجات و دمات جديدة  السالية لتحديؽ نؾعية الخدمات السدتحدثة والتقشيات الفعالة

   السؤسدات السررفية مؽ السشافدة محميًا واقميسيًا ودوليًا.تسكؽ 
 (Xiang et al.,2014; Cheng et al.,2017;Linda,2017)الدراسات معغؼوقد استقرت 

 التي يسكؽ تمخيريا فيسا يمي:و عمى أىسية ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية 
سؾيل الجساعي، وحمؾل الدفع عبر تغظي مجسؾعة كبيرة مؽ الخدمات السالية مثل عسميات الت -2/2

، والتي عجزت السؤسدات دولية، وأدوات إدارة السحاف  باإلنترن الياتف، والتحؾيةت السالية ال
 السررفية التقميدية عؽ تقديسيا لعدد كبير مؽ العسةء.

ة تعسل عمى تغيير ىيكل الخدمات السالية بذكل عام ومشيجية ويليات تقديؼ الخدمات السررفي -2/1
 .لياه الخدمات مسا يجعميا أسر  وأر ص وأكثر أمشًا وشفافيًة واتاحة ،لمعسةء بذكل  اص

مؾصؾل لفي وصؾل البشؾك إلى عتبة العسيل مؽ  ةل التغم  عمى القيؾد السفرومة  تداعد -2/3
 الجغرافي/الساد  في الخدمات السررفية التي تقدميا الفرو . 

الخدمات السالية السقدمة لتربي في أ  وق  وأ  مكان،  في تحديؽ جؾدة ونؾعية تداعد -2/1
وزيادة فرص البيع عبر  لمعسةء،حيث يتؼ التركيز عمى تقديؼ الخدمات السررفية وتدميسيا 

 الحدود ونقاط االترال متعددة القشؾات الستيةك تمػ الخدمات.
األفراد والسؤسدات بسختمف تديؼ في ترشيد تكاليف الخدمات السالية السقدمة لذبكة كبيرة مؽ  -2/0

 السؾاقع والقظاعات، مقارنة بتكاليف تقديسيا عبر الفرو  التقميدية.
تديؼ في تحقيف ميزة تشافدية لمسؤسدات السالية والذركات الشاش ة في مجال التكشؾلؾجيا  -2/2

مى السالية، فكمسا كان  ىاه السؤسدات أكثر تقدمًا مؽ الشاحية التكشؾلؾجية زادت قدرتيا ع
 السشافدة بالسدتؾييؽ االقميسي والدولي.

تدعؼ بذكل رئيدي زيادة اال تراق السررفي والتؾسع في  دمات الذسؾل السالي لقظا   -2/2
   الؾصؾل إلييا بالذكل التقميد . التي يرع  السيسذة عريض مؽ الف ات
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تعزيز الذسؾل  الستخدام البشؾك ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية في SWOTمشيجية تحميل  -1
 Yao et) ؛1022؛عظية،1022الديد، )تظرق  العديد مؽ الدراسات  :السالي

al.,2018;Teirlinck,2017   إلى أىسية ومزايا استخدام ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية وكالػ
فرص ومخاطر استخداميا مؽ قبل السؤسدات السالية والذركات الشاش ة في مجال تكشؾلؾجيا 

مؽ أىؼ أدوات التحميل باعتبارىا  SWOTمرفؾفة   سشغؾر مختمف يتبشى الباحثو السعمؾمات، 
ونقاط الزعف  Strengthاالستراتيجي التي تتكؾن مؽ عؾامل دا مية تتسثل في نقاط القؾة 

Weakness وعؾامل  ارجية تتسثل في الفرص ،Opportunities  والتيديداتThreats 
الستخدام البشؾك ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية في تعزيز والتي يسكؽ استخداميا كأداة تحميمية 

تسييدًا الستخةص أىؼ االستراتيجيات التي تعزز  الذسؾل السالي كسا يؾمحيا الجدول التالي
نقاط القؾة وتدعؼ االستفادة مؽ الفرص الستاحة، وكالػ التغم  عمى نقاط الزعف وتجش  

 :التيديدات والسخاطر السرتبظة بيا
 ب2قؼ )جدول ر 

 الستخدام البشؾك ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية في تعزيز الذسؾل السالي. SWOTمرفؾفة 

 العؾامل الدا مية

 Weakness  نقاط الزعف Strength  نقاط القؾة
 .كثافة عدد العسةء بالبشؾك 
 .تقديؼ  دمات متشؾعة ومبتكرة 
 .استخدام نغؼ تكشؾلؾجية حديثة 
 .تؾفر مرادر تسؾيل كبيرة 
  التغمغــــــل فــــــي األســــــؾاق السحميــــــة

 والدولية.
 .وجؾد نغؼ فعالة إلدارة السخاطر 

 .نقص الكفاءات والخبرات البذرية 
  عــــدم وجــــؾد قؾاعــــد بيانــــات متكاممــــة

ــة  ــة وكيفي بذــأن االبتكــارات التكشؾلؾجي
 تؾعيفيا واستخداميا.

  عــــدم تــــأميؽ السعــــامةت االلكترونيــــة
ومــؽ ثــؼ اىتــزاز ثقــة العســةء فــي ىــاه 

 ت.الخدما

 العؾامل الخارجية
 

 Threats  التيديدات Opportunities  الفرص
 الستقدمــة انتذــار األجيــزة السحسؾلــة 

 بكثافة كبيرة.
  .تزايد االىتسام بالتثقيف السالي 
  ـــــد حاجـــــة العســـــةء إلـــــى ىـــــاه تزاي

 .االلكترونية الخدمات
  .وجؾد قاعدة عسةء كبيرة مدتيدفة 
  دعـؼ السؤسدــات الدوليـة والسشغســات

الرقابية وأجيـزة وىي ـات الدولـة ليـاه 
 الخدمات.

  تزايــــــد حــــــدة السشافدــــــة عمــــــى ىــــــاه
 الخدمات مؽ قبل البشؾك األجشبية.

  د ــؾل شــركات جديـــدة  يــر مرـــرفية
 في تقديؼ ىاه الخدمات االلكترونية.

  ـــــــرة السخـــــــاطر السرتبظـــــــة ـــــــد وتي تزاي
ــــــــــل  ــــــــــان والعؾام بالدــــــــــيؾلة واالئتس

 التكشؾلؾجية.
 يـة الدوليـة نتيجـة التأثر باألزمات السال

 تراب  األسؾاق السالية.
 السردر: مؽ إعداد الباحث.



 19 

وفي مؾء السرفؾفة الدابقة يسكؽ اسـتخةص مجسؾعـة مـؽ االسـتراتيجيات الفعالـة التـي تـدعؼ نجـاح 
 البشؾك التجارية في استخدام ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية لتعزيز الذسؾل السالي أىسيا ما يمي:

 ة مـــؽ االبتكـــارات التكشؾلؾجيـــة فـــي اســـتغةل التسؾيـــل واالســـتثسار الستـــؾفر بالبشـــػ تعغـــيؼ االســـتفاد
   الستقظاب قاعدة عسةء جدد  اصة مؽ الف ات السيسذة.

  لعسةء.اتؾعيف ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية في تقديؼ  دمات مررفية مبتكرة تمبي احتياجات 
  التقميدية ة جديدة تحد مؽ مخاطر نقل األمؾالتعزيز ثقافة التعامل بالشقؾد االلكترونية كثقاف. 
  ــا الساليــة ك ليــة ــي ابتكــارات التكشؾلؾجي ــيؽ العســةء واألجيــزة السحسؾلــة فــي تبش اســتغةل التــراب  ب

 لمحرؾل عمى الخدمات السررفية.
 تــدعيؼ االســتفادة مــؽ تجــارب السؤسدــات الساليــة الدوليــة فــي تقــديؼ ابتكــارات تكشؾلؾجيــا ماليــة، 

 سبدعيؽ لةستسرار في ريادة ىاه اآلليات.وتذجيع ال
   العسـل عمــى تقـديؼ الخــدمات االلكترونيـة بتؾقيتــات مشاسـبة بــيؽ الخدمـة واأل ــرى لتعريـ  العســةء

 بيا وتسكيشيؼ مؽ تظبيقيا.
وتأكيدًا عمـى أىسيـة اسـتخدام السؤسدـات الساليـة بذـكل عـام والسرـرفية عمـى وجـو التحديـد البتكـارات 

 كـــــــــــل مـــــــــــؽ ليـــــــــــة فـــــــــــي تعزيـــــــــــز الذـــــــــــسؾل الســـــــــــالي قـــــــــــدم  دراســـــــــــةالتكشؾلؾجيـــــــــــا السا
(Abbasi&Weigand,2017;Gonzalez,2018تـــأثير ابتكـــارات التكشؾلؾجيـــا الساليـــة عمـــى كـــل  ب

ــؾ  السشتجــات والخــدمات ــف االســتقرار الســالي السرــرفية مــؽ: تش ــات التذــغيمية، وتحقي ــاءة العسمي ، وكف
الدياسات والتؾجيات االقترادية، والتي يسكـؽ تشاوليـا  ويلية حساية العسةء، وأ يرًا التكامل معلمبشػ، 

 بذكل مبد  كسا يمي:
ـــأثير  -1/2  ـــارات ت ـــةابتك ـــا السالي ـــؾ  السشتجـــات والخـــدمات السرـــرفية: ســـاىس   التكشؾلؾجي ـــى تش عم

االبتكارات التكشؾلؾجية في تشؾ  الخدمات السررفية السقدمة لمعسـةء والسؤسدـات مـؽ حيـث دعـؼ 
اتف ومـدفؾعات الظـرف الثالـث، وتقـديؼ  ـدمات االئتسـان الرقسـي واســتحداث السـدفؾعات عبـر اليـ

مشرـــات االقتـــراض االلكترونيـــة، وكـــالػ قبـــؾل الؾدائـــع االلكترونيـــة، فزـــًة عـــؽ دعـــؼ العسميـــات 
 االستثسارية مؽ  ةل عسميات التجارة االلكترونية. 

ــا الساليــة -1/1 ــات ا تــأثير ابتكــارات التكشؾلؾجي ــى كفــاءة العسمي لتذــغيمية: حيــث عــززت االبتكــارات عم
التكشؾلؾجية مؽ كفاءة العسميات التذغيمية  اصة فيسـا يتعمـف بتخفـيض تكـاليف الرـفقة الؾاحـدة 

والسعــامةت االئتسانيــة واالســتثسارية، وكــالػ تعزيــز عسميــة السشافدــة لــيس  وتكــاليف إدارة الشقديــة
 لدولي.فق  عمى السدتؾى السحمي وانسا عمى السدتؾى االقميسي وا

تأثير ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية عمـى االسـتقرار السـالي بـالبشؾك التجاريـة: أسـيس  االبتكـارات  -1/3
التكشؾلؾجية في تعزيز االستقرار السالي مؽ  ةل تخفيض التأثيرات الدـمبية لمعديـد مـؽ السخـاطر 

التذــغيمية التـي تــرتب  عمـى رأسـيا مخــاطر االئتسـان والدــيؾلة والتذـغيل، وكـالػ تقميــل التحـديات 
 بالبشى التحتية لمشغام السررفي، فزًة عؽ دورىا في تحقيف مزيد مؽ معدالت الر حية.
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تأثير ابتكارات التكشؾلؾجيا الساليـة عمـى حسايـة العسـةء: وذلـػ مـؽ  ـةل تـدعيؼ أنغسـة األمـان  -1/1
االسـتبعاد  يـر  حساية سرية و رؾصية بيانات العسةء، وكـالػ تجشـ  مخـاطرومخاطر الغش، و 

 العادل أو التسييز بيؽ العسةء، فزًة عؽ درء السخاطر التي يتعرض ليا صغار السدتثسريؽ.
استخدام ابتكارات التكشؾلؾجيا الساليـة بـالبشؾك سـعيًا نحـؾ تعزيـز الذـسؾل السـالي  ويسكؽ بيان تأثير    

   مؽ  ةل الذكل التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شىً رلُ )

 اَ ابتىارات اٌتىٕىٌىجيا اٌّاٌية ػٍى تؼشيش اٌشّىي اٌّاٌيأثز استخذ

 بتصزف ِٓ اٌباحث. -Gonzalez,2018اٌّصذر : 

 بالقطاع المصرفً ودعم االستقرار المالً تعزٌز الشمول المالً

  

 استخدام ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية بالبشؾك تأثير

المنتجات 
والخدمات 
 المصرفٌة

حماٌة 

 العمالء
ستقرار اال

المالً 
 بالبنوك

كفاءة 
العملٌات 
 التشغٌلٌة

 السدفؾعات:  -2
 مدفؾعات ثابتة. -
مــــــــدفؾعات عبــــــــر               -

 الياتف.
مــــدفؾعات الظــــرف  -

 الثالث.
 االئتسان: -1
نســـــاذج االئتســـــان  -

 .الرقسية
     راض مشرــات االقــ -

 .تقشيةال
 الؾدائع: -3
الؾدائــــع حديثــــة  -

 العيد/التقشية.
 ستثسار: اال -1
زيادة حجؼ التجارة  -

 االلكترونية.
 

تخفـــــــــيض تكـــــــــاليف  -
 الرفقة الؾاحدة.

تخفيض تكـاليف إدارة  -
 الشقدية.

 زيادة السشافدة. -
 

ىيكمـــة أفزـــل لشغـــام  -
 االئتسان.

يف أقل لمسخـاطر لتكا -
 السعــــامةتو  الرقسيــــة
 .  البشكية

 
 زيادة السشافدة. -
 
 
مزيــــــد مــــــؽ التشــــــؾ   -

ة ل طـــــراف السذـــــارك
 في الدؾق.

 

دعؼ أنغسة تكشؾلؾجيـا  -
 السعمؾمات الجديدة.

معالجـــــــــــة مـــــــــــعف  -
القشـؾات بـيؽ األطــراف 

 السعشية.
 زيادة ر حية البشؾك. -
 تخفــــــــيض مخــــــــاطر -

 .ورقابتيا االئتسان
إدارة السخــــــــــــــــــــــاطر  -

 التكشؾلؾجية.
 
 
تجش  زيادة تاباب  -

 الؾدائع.
 
التغمــــــــــــــ  عمــــــــــــــى  -

التحـــديات التذـــغيمية 
بشيــــــــة السرتبظــــــــة بال

 التحتية لمدؾق.
 

تعزيـــــز نغـــــؼ األمـــــان  -
وتجشـــــــــ  مخـــــــــاطر 

 الغش والتدليس.
مــــب  ميــــام االلتــــزام  -

 بيؽ األطراف السعشية.
 
 تعزيز أمؽ البيانات. -
ـــــــــــ  مخـــــــــــاطر  - تجش

 .االستبعاد والتسييز
ـــــــــ  السخـــــــــاطر  - تجش

 السرتبظة بالتقشيات.
 
التؾاصــل السدــتسر  -

 مع العسةء.
 
تحجــــــــيؼ السخــــــــاطر  -

رض ليـــــا التـــــي يتعـــــ
صـــغار السدـــتثسريؽ/ 

 تجار التجزئة.
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 :السخاطر التي تؾاجو استخدام البشؾك ابتكارات التكشؾلؾجيا الساليةالتحديات و  -3
عمى الر ؼ مؽ السزايا العديدة التي تقدميا ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية لمسؤسدات السالية بذكل 
عام والسررفية عمى وجو التحديد، إال أنيا تؾاجو مجسؾعة مؽ التحديات التي تقف حائل أمام تحقيف 

الخدمات واألنذظة  ا، فزًة عؽ اكتشفاىا بسجسؾعة مؽ السخاطر التي ترتب  بظبيعة ىاهىاه السزاي
   :  في ما يمي أىؼ التحديات والسخاطر تتسثلالسبتكرة. و تحميل الدراسات والتقارير واالصدارات السشغسة 

 تحديات استخدام البشؾك ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية:  -3/2
والتـي تتجدـد فـي كـل مـؽ: عؾقات الخاصـة باسـتخدام التكشؾلؾجيـا الساليـة تؾاجو البشؾك بعض الس

االفتقـار إلـى الكفـاءة والخبـرة فـي بـدء تذـغيل ىـاه الخـدمات االلكترونيـة كشتيجـة حتسيـة لسحدوديـة فيـؼ 
القؾاعــد والــشغؼ والتقشيــات التــي تقــؾم عمييــا االبتكــارات التكشؾلؾجيــة، وكــالػ عــدم وجــؾد نســاذج أعســال 

معتسدة تؾاك  تظـؾرات الدـؾق وتظمعـات العسـةء باألسـؾاق السدـتيدفة، باإلمـافة إلـى مـعف متظؾرة و 
القدرات التحميمية لمبيانات التي تتعمف باالبتكارات التكشؾلؾجية وتداعياتيا عمى تشؾ  السشتجـات والخـدمات 

القــدرة عمــى وتحقيــف االســتقرار الســالي بالبشــػ والقظــا  السرــرفي ككــل...الي ومــؽ ثــؼ عــدم السرــرفية 
، وأ يــرًا افتقــار العســةء إلــى حجــؼ التؾعيــف الجيــد ليــاه االبتكــارات اســتخةص رؤى قابمــة لمتشفيــا بذــأن

السعرفة والسيارات التي تسكـشيؼ مـؽ اسـتخدام ىـاه االبتكـارات التكشؾلؾجيـة بذـكل صـحيي وأمـؽ ومـؽ ثـؼ 
وقــد أكــد  .(;John,2017 8112اٌبٕككه اٌّزوككشم اٌّصككزم  ) عــدم ثقــتيؼ فــي ىــاه األدوات السدــتحدثة

ب عمــى أن البريــد السرــر  يمعــ  دورًا 1022تقريــر ) اتحــاد الرــشاعات السرــرية؛ اتحــاد بشــؾك مرــر، 
ىامـًا فــي السـدفؾعات و رــفة  اصـة فــي السشـاطف الريفيــة، حيـث يقــؾم بدـد الفجــؾة الشاتجـة عــؽ  يــاب 

لتقـديؼ  دمـة الرـراف  1023البشؾك فـي بعـض األمـاكؽ لـاا تـؼ ابـرام تعاقـد مـع بعـض البشـؾك فـي عـام 
       اآللي وكالػ كخظؾة حقيقية إلزالة تحديات البشية التحتية السررفية. 

ب Josh&Peter,2014أكـدت دراسـة )مخاطر استخدام البشـؾك ابتكـارات التكشؾلؾجيـا الساليـة: -3/1
كات الشاشـ ة فـي سـؾاء بالذـر بابتكـارات التكشؾلؾجيـا الساليـة عمى وجؾد العديد مؽ السخاطر التي ترتب  

مجــال الخــدمات الساليــة أو الجيــاز السرــرفي والتــي مــؽ أىسيــا: السخــاطر االســتراتيجية التــي تتعمــف 
بتفكػ الخدمات السررفية ود ؾل مؤسدات  ير متخررة في تقديسيا األمر الا  يفقـد البشـؾك جـزء 

الشغـامي التـي تشـتج  كبير مؽ حرتيا الدؾقية ومؽ ثؼ التـأثير عمـى ر حيتيـا، وكـالػ مخـاطر التذـغيل
عؽ تزايد التراب  بيؽ شركات التكشؾلؾجيـا الساليـة والبشـؾك بالدـؾق، باإلمـافة إلـى السخـاطر التذـغيمية 

الستخدام ىاه االبتكارات، وأ يرًا مخاطر عـدم الؾفـاء  والتي أصبح  ترتب  بذكل مباشر بالبعد الثقافي
ظبيف معايير الرقابة الخاصـة باالمتثـال والحؾكسـة بستظمبات االمتثال وااللتزام والتي تكسؽ في صعؾ ة ت

وكـالػ الشذـرة التعريفيـة لسجمـس االسـتقرار ( Ismael et al.,2018) دراسـة  السؤسدية. وقد أماف 
ب أن االبتكارات التكشؾلؾجية التـي تقـؾم 1022ب وتقرير) البشػ السركز  السرر ، FSB,2017السالي )

ؤد  إلـى مزيـد مــؽ السخـاطر الساليـة " االئتســان يؼ  ـدماتيا تــفــي تقـدالسؤسدـات السرـرفية بتؾعيفيـا 
ـــرتب  بظبيعـــة والدـــيؾلة والدـــؾق" وكـــالػ السخـــاطر التذـــغيمية التـــي  األنذـــظة السرـــرفية والســـيسا ت

 االلكترونية مشيا. 
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االطـــار السشيجـــي لمذـــسؾل الســـالي وأثـــره عمـــى معـــدالت األداء بـــالبشؾك التجاريـــة  ـًا:ثالثـــ
 .السررية

 ات األ يـرة تشـامي اىتســام العديـد مـؽ دول العـالؼ بتظبيـف مفيــؾم الذـسؾل السـاليشـيدت الدـشؾ 
Financial Inclusion  إلتاحــة وتؾســيع قاعــدة الخــدمات والسشتجــات الساليــة والسرــرفية بالـــدول

لتذسل مختمف ف ـات السجتسـع مـؽ أفـراد ومؤسدـات وذلـػ عبـر القشـؾات الساليـة الرسـسية، وقـد ا تـارت 
لدولي مرر كأحـد الـدول الشسؾذجيـة لمسذـاركة بسبـادرة الذـسؾل السـالي العـالسي بيـدف مجسؾعة البشػ ا

تحديؽ قدرة السؾاطشيؽ عمى الؾصؾل والتعامـل مـع الخـدمات الساليـة وتظـؾير عسميـات التسؾيـل الرقسـي، 
 وتقبــــل السؤسدــــات التجاريــــة الرــــغيرة ومتشاىيــــة الرــــغر وعسةئيــــؼ لشغــــام الســــدفؾعات االلكترونيــــة

 ب.1022تيا السختمفة )البشػ األىمي السرر ، وتظبيقا
 :Financial Inclusion مفيؾم وأىداف الذسؾل السالي  -2

ـــــر األمـــــؼ الستحـــــدة          ـــــد عـــــرف تقري ـــــ  مفيـــــؾم الذـــــسؾل الســـــالي، فق ـــــي تشاول تعـــــددت الدراســـــات الت
(United Nations,2016قـات الفقيـرة ب الذسؾل السالي بأنو " تقـديؼ الخـدمات الساليـة الستشؾعـة لمظب

، "بذــكل دائــؼ و تكمفــة يسكــؽ تحسميــا، بيــدف دمــج ىــاه الذــريحة مــؽ السجتســع فــي االقترــاد الرســسي
ب مفيــؾم مبدــ  لمذـــسؾل الســالي يتسثــل فــي " امــتةك األفـــراد Zins&Weill,2016وقــدم  دراســة )

 ، ـــارلحدـــابات بأحـــد السؤسدـــات الساليـــة الرســـسية بســـا يتـــيي ليـــا العديـــد مـــؽ الخـــدمات مشيـــا: االد
واالقتــراض، والحرــؾل عمــى عقــؾد التــأميؽ، واســتخدام  ــدمات الســدفؾعات و يرىــا مــؽ الخــدمات التــي 

، فــي حــيؽ قــدم معيــد التخظــي  القــؾمي تعريــ  تفرــيمي لمذــسؾل الســالي بأنــو     تحقــف مشــافع اقترــادية"
مـــؽ  " تسكــيؽ جسيــع األفــراد والسشذــ ت وكافـــة ف ــات السجتســع مــؽ الحرـــؾل عمــى مجسؾعــة متكاممــة

 الخدمات والسشتجات السالية التي تمبي احتاجتيؼ، عمى أن تقدم ىاه الخـدمات بأسـعار وتكـاليف معقؾلـة
و ذـــكل عـــادل وشـــفاف و ظـــرق مشاســـبة تعتســـد عمـــى ابتكـــارات التكشؾلؾجيـــا الساليـــة") معيـــد التخظـــي  

عغـيؼ " ت  الذسؾل السالي بأنوِفهىَ ( Camara&Tuesta,2017)قدم  دراسةو  ب.1022القؾمي، 
ـــارات  ـــى ابتك ـــاد السؤسدـــات الرســـسية عم ـــة السقدمـــة لمعســـةء مـــؽ  ـــةل اعتس اتاحـــة الخـــدمات السالي

والؾصـؾل إلـى الف ـات السيسذـة أو السحرومـة  Access لؾصـؾلالتكشؾلؾجيا السالية التي تكفل سيؾلة ا
 ."Financial Exclusion، سعيًا نحؾ تقميص مفيؾم االستبعاد السالي Usageوتعغيؼ استخداميا 

     ترتكز عمى كل مؽ السحددات التالية:ويرى الباحث أنو بالشغر إلى السفاىيؼ الدابقة نجد أنيا 
 .اتاحة مجسؾعة متشؾعة مؽ الخدمات والسشتجات السالية التي تتشاس  مع كافة ف ات السجتسع 
  والؾصـؾل إلـى قيام السؤسدات السالية باستخدام االبتكارات التكشؾلؾجية التي تزـسؽ سـيؾلة الشفـاذ

 الف ات السيسذة.
 .نذر الثقافة والؾعي السالي بيؽ أفراد السجتسع لتعغيؼ استخدام الخدمات السالية االلكترونية 
  لمعسةء. بأسعار وتكاليف معقؾلة و ذكل عادل وشفاف والسشتجات الخدماتمسان وصؾل ىاه 



 23 

 Allen et al.,2016;Kumar,2018; Young) وعمى الـر ؼ مـؽ اسـتعراض العديـد مـؽ الدراسـات

et al.,2018; Siddik,2018;)  ــي مــؽ حيــث دعــؼ ــى السدــتؾى الكم ألىــداف الذــسؾل الســالي عم
األىداف االقترادية التي تزسؽ الشسؾ العادل فـي جسيـع قظاعـات السجتسـع، وتعب ـة السـد رات، ودعـؼ 

ــدعؼ القزــا ــي ت ــة الت ــف األىــداف االجتساعي ــالػ تحقي ــة. وك ــاءة ســؾق األوراق السالي ــر كف ــى الفق ء عم
والجيل والسرض لتعزيز التشسية السدتدامة، فزًة عؽ األىداف الدياسية التـي تدـتيدف دعـؼ البـرامج 

فيســـا يمـــي أىـــداف الذـــسؾل الســـالي إال أن الباحـــث يعـــرض . يالحكؾميـــة وتحقيـــف االســـتقرار الدياســـ
 :القظا  السررفيب

 ي تقديؼ الخدمات والسشتجات السررفية.تعزيز االستفادة مؽ ابتكارات التكشؾلؾجيا السالية ف -2/2
 تعزيز وصؾل الخدمات والسشتجات السالية بتكمفة معقؾلة و ذكل شفاف وعادل إلى العسةء. -2/1
الحفاظ عمـى قاعـدة العسـةء الحاليـة بالبشـػ وتؾسـيع قاعـدة العسـةء السدـتيدفة التـي أصـبح   -2/3

 لكترونية في كافة األوقات واألماكؽ.تتظمع إلى مزيد مؽ السشتجات والخدمات السررفية اال 
ــا  -2/1 ــي مؾاجيــة الذــركات الشاشــ ة فــي مجــال تكشؾلؾجي ــة ف ــؾك التجاري ــدرة التشافدــية لمبش دعــؼ الق

 السعمؾمات واالتراالت بذأن تقديؼ الخدمات والسشتجات السالية.
مـؽ  -السـال الديؾلة والر حية وجـؾدة األصـؾل وكفايـة رأس –تحديؽ معدالت األداء السررفي  -2/0

 وتقديؼ العديد مؽ السشتجات والخدمات السالية.  ةل التغمغل في األسؾاق السحمية والدولية
 مسان تحقيف االستقرار السالي عمى مدتؾى البشػ والقظا  السررفي ككل. -2/2
كدـ  ثقــة السؤسدــات والسشغســات السحميــة والدوليــة التـي تســارس الــدور الرقــابي عمــى الجيــاز  -2/2

 .بEhi Eric,2017) في، وكالػ مؤسدات ووكاالت الترشيف االئتساني الدوليالسرر 
  أىسية الذسؾل السالي وركائز تفعيمو بالقظا  السررفي :  -1
تتجمـى أىسيــة الذــسؾل الســالي باعتبــاره أحــد السحـاور اليامــة فــي تحقيــف التشسيــة االقترــادية    

الســالي فــي تحدــيؽ معــدل الشســؾ االقترــاد  واالجتساعيــة، حيــث تسثــل الــدافع األساســي مــؽ الذــسؾل 
وتظــؾير قــدرات الف ــات السيسذــة لتعغــيؼ مدــتؾيات االنتــاج  وتحدــيؽ د ــؾليؼ، فزــًة عــؽ دوره فــي 
تؾجيــو االقترــاد  يــر الشقــد  الــا  يتــيي مزايــا عديــدة عمــى رأســيا ترشــيد التكــاليف واألعبــاء الساليــة. 

 :ب1022)البشػ السركز  السرر ، الشقاط التاليةويسكؽ لمباحث استخةص أىسية الذسؾل السالي في 
 يديؼ في تحديؽ كفاءة عسمية الؾساطة بيؽ الؾدائع واالستثسارات بالقظا  السررفي. -1/2
، حيـث يقـؾم عمـى تشـؾ  ومـؽ ثـؼ تجشـ  التعـرض لسخـاطر التركـز بـالبشؾك يكفل تؾزيع السخـاطر -1/1

 محاف  األصؾل وااللتزامات.
لقيــاس مدــتؾيات الذــسؾل الســالي رــرفي فــي بشــاء قؾاعــد بيانــات متكاممــة يدــاعد القظــا  الس -1/3

   بجانبي العرض والظم  ل فراد والسؤسدات الرغيرة والستؾسظة.
تغيير بشية الشغام السالي بذكل عـام والسرـرفي عمـى وجـو التحديـد ودعـؼ كفاءتيـا فيسـا يتعمـف  -1/1

 ستحداثيا.بالخدمات والسشتجات والسعامةت السالية التي يتؼ ا
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ترســيي قاعــدة القظــا  الســالي الرســسي عمــى حدــاب القظــا  الســالي  يــر الرســسي بســا يزــسؽ  -1/0
 فاعمية الدياسات الشقدية.

عمى  Vapulus Blog,2018)؛ 1022أكدت بعض البحؾث والدراسات) البشػ األىمي السرر  ،وقد 
ية باتخاذ العديد مؽ االجراءات أن نجاح استراتيجيات الذسؾل السالي يتظم  قيام السؤسدات السال

مع ىاه الدراسات عمى مرورة تؾافر مجسؾعة مؽ الزؾاب  التي تسثل  وىشا يتفف الباحثوالدياسات، 
 ركائز تعزيز الذسؾل السالي السيسا بالقظا  السررفي السرر  أىسيا ما يمي:

  وتدييل أنغسة االىتسام بتظؾير البشية التحتية لمشغام السررفي وتحديؽ أنغسة االئتسان
، وكالػ ومع إطار وامي لتأسيس بشية تحتية نغؼ العدر السالي الشغر فيالزسانات، و عادة 

 مالية وشبكات متظؾرة في السشاطف السيسذة.
  سؽ تذريعات مررفية جديدة و مف بي ة تشغيسية وامحة بذأن السذروعات الستؾسظة والرغيرة

 ت الذسؾل السالي.ومتشاىية الرغر، لتعزيز سبل إمدادىا بخدما
 دمات مبتكرة وذات تكمفة مشخفزة تشؾيع وتظؾير السشتجات والخدمات السالية بيدف تقديؼ . 
  الخدمات الستاحة، وتزويدىؼ بكافة ومع مؾاب  لستابعة العسةء ودراسة مدى رمائيؼ عؽ

 السعمؾمات الخاصة بسعاممتيؼ السررفية بذكل يني.
 ومداعدتيؼ في ا تيار الخدمات والسشتجات السالية األكثر  تؾفير الخدمات االستذارية لمعسةء

 مةئسة ليؼ، والتي تداعدىؼ عمى إدارة أمؾاليؼ بظريقة سميسة.  
  تعزيز إجراءات حساية حقؾق العسةء مؽ  ةل إعداد الدياسات والتعميسات لزسان الذفافية

 وعدم التسييز بيؽ العسةء.واالفراح التام عؽ السشتجات والخدمات وشروطيا تحقيقًا لمعدالة 
   .تدييل وتيدير يليات وصؾل استخدام الف ات السيسذة إلى الخدمات والسشتجات السالية  
  تفعيل دور الجيات الرقابية السختمفة وحرصيا عمى تظبيف سياسات عادلة، مسا يكد  العسةء ثقة

 بالخدمات السالية السقدمة .
 السررفي :  عمى األداء  ز الذسؾل السالي وانعكاساتودور البشػ السركز  السرر  في تعزي -3

تسارس البشؾك السركزية عمى مدتؾى العالؼ دور رائد في تحقيف الذسؾل السـالي لؾجـؾد عةقـة 
وثيقة بيشو و يؽ االستقرار السالي، وفـي ىـاا االطـار يقـؾم البشـػ السركـز  السرـر  بقيـادة عسميـة تعزيـز 

عـدة محـاور تـتمخص فـي العسـل عمـى تيي ـة بي ـة تذـريعية و شيـة الذسؾل السالي في مرـر مـؽ  ـةل 
تحتية مالية مشاسبة، وحساية حقؾق عسةء ومدتيمكي الخدمات السالية، باإلمافة إلى تظؾير مشتجـات 
و ــدمات ماليــة تمبــي احتياجــات كافــة ف ــات السجتســع، إلــى جانــ  االىتســام بالتؾعيــة والتثقيــف الســالي. 

م السبـــادرة األولـــى لـــدعؼ قظـــا  1020لبشـــػ السركـــز  السرـــر  أطمـــف عـــام ومـــؽ الجـــدير بالـــاكر أن ا
السذروعات الرغيرة والستؾسظة، حيث قام بتحفيز وتذجيع البشؾك عمى التؾسع في تسؾيل ىاا القظـا  
 عؽ طريف إعفاء البشؾك مؽ ندـبة االحتيـاطي مقابـل مـشي القـروض لمسذـروعات التـي يتـراوح رأسـساليا

مميــؾن  10و سدــة مةيــيؽ جشيــو، ويتــراوح إجســالي مبيعاتيــا بــيؽ مميــؾن و ألــف جشيــو 100بــيؽ مــا 
وحفـزت البشـؾك عمـى اسـتحداث إدارات لتسؾيـل ىـاا القظـا  ، كبير جشيو. وقد حقق  تمػ السبادرة نجاحًا 
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تعزيـز الذـسؾل أصدر البشػ السركز  السرر  العديد مؽ التعميسات التي تدـتيدف  وعمى صعيد متؾاصل
الســالي برــؾرة مباشــرة و يــر مباشــرة يــأتي فــي صــدارتيا التعميســات الرــادرة فــي ديدــسبر الســالي و يــر 

فتي فرو  صغيرة بسا يتيي التؾسع فـي تقـديؼ الخـدمات السرـرفية لمذـركات الرـغيرة بوالخاصة  1021
ذــسل قاعــدة دائــرة نذــاطيا بحيــث تاتدــا   عمــى البشــؾك قــدرة ، ومــؽ ثــؼوالستؾســظة والتجزئــة السرــرفية

مع تشؾ  في شرائي السجتسع في عل تبايؽ السشاطف التـي سـيتؼ فـتي تمـػ الفـرو  بيـا،  ؽ العسةءأكبر م
ــدمي  ــدفع عــؽ طريــف اليــاتف السحســؾل والتــي تزــسش  تؾســيع نظــاق مق ــديؼ  ــدمات ال فزــًة عــؽ تق

م مبادرة تيدف إلى تؾجيو البشـؾك السرـرية إلـى 1022عام قدم كسا . الخدمة ألكبر عدد مؽ السؾاطشيؽ
ادة التسؾيل السقدم لمسذروعات الرغيرة والستؾسظة بحيث تربي ندبة تسؾيل ىاه السذروعات مـا ال زي

% مــؽ إجســالي محفغــة القــروض فــي البشــؾك  ــةل الدــشؾات األر عــة القادمــة، وذلــػ مــؽ 10يقــل عــؽ 
     ب.1022) البشػ األىمي السرر ،  ةل سعر فائدة تشافدي

مـة السرـرية بـرامج مختمفـة لتؾسـيع نظـاق السعـامةت  يـر وفي الفترة األ يرة، اعتسدت الحكؾ 
ــد مــؽ  ــة واتخــاذ العدي ــد مــؽ الجيــات الحكؾمي ــة فــي العدي الشقديــة مــؽ  ــةل إد ــال األنغســة االلكتروني

والتـي  Penetration accountsالتدابير واإلجـراءات التحفيزيـة لتذـجيع اال تـراق / الذـسؾل السـالي 
 209مميــؾن بظاقــة ائتســـان، و  2202بؾاقــع م 1022ؽ عــام % مــؽ البــالغيؽ السرــريي 33ســجم  

ــػ  ــف اليــاتف وذل ــة عــؽ طري ــي الخــدمات السالي فــي مــؾء السؤشــرات العامــة لمقظــا  مميــؾن مذــترك ف
 ب .  1022)بشػ اإلسكشدرية، السررفي ين ذاك

ومــؽ  ــةل فحــص وتحميــل نذــرات وتقــارير البشــػ السركــز  وتحميــل محتؾاىــا بذــأن رصــد التظــؾرات فــي 
وتحديـد أىـؼ محـاوره يسكـؽ اسـتخةص أىـؼ مؤشـرات  زيز الذسؾل السالي بالقظا  السرـرفي السرـر  تع

 يبيشيا الجدول التالي:  الذسؾل السالي كسا
 ب1جدول رقؼ )

 مؤشرات الذسؾل السالي بالقظا  السررفي السرر  بخةف البشػ السركز .
 1022 1022 1022 مؤشرات الذسؾل السالي

 32 32 32 ة في مررعدد البشؾك العامم
 1110 1009 3221 عدد الفرو  والؾحدات السررفية بالجسيؾرية

 1303 1302 1301 / وحدة مررفية بالدكان البالغيؽ باأللفالكثافة السررفية )
 2001 2200 2301 بالسميؾن عدد بظاقات الخرؼ لمبالغيؽ 

 2202 20 203 بالسميؾن عدد البظاقات السدفؾعة مقدما 
 309 002 302 بالسميؾن  ات االئتسان لمبالغيؽ عدد بظاق

 ATMs 9032 20202 21100عدد ماكيشات الرراف األلى 
 p.o.s 21319 22230 22129عدد نقاط البيع 

 مؽ اعداد الباحث.السردر:    
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وفـي ســياق مـا تــؼ عرمـو وتحميمــو بالسحـاور الدــابقة ومـؽ  ــةل مـا قدمتــو الدراســات 
كدت عميو التقارير والشذرات الدورية لمجيـات واليي ـات السشغسـة بذـأن العر ية واألجشبية، وما أ

أىسيـــة ابتكـــارات التكشؾلؾجيـــا الساليـــة فـــي تعزيـــز الذـــسؾل الســـالي ودوره فـــي تحقيـــف التشسيـــة 
االقترادية واالستقرار السالي ككـل. و تؾجـو مختمـف يتشـاول الباحـث تقيـيؼ أثـر تظبيـف الذـسؾل 

في السرـر  باعتبـاره أحـد القظاعـات الحيؾيـة واألذر  الرئيدـية السالي مؽ  ةل الجيـاز السرـر 
لتشفيــا اســتراتيجيات الذــسؾل الســالي عمــى معــدالت األداء السرــرفي، حيــث أن انغســاس البشــؾك 
التجارية في تقديؼ العديد مؽ الخدمات والسشتجات السالية التي تتظمبيا مبادرات الذسؾل السـالي 

عبـاء الساليـة التـي يجـ  أن يقابميـا عائـد ُمرمـي يـشعكس عمـى يحسميا السزيد مؽ التكاليف واأل
تحديؽ مؤشراتيا الساليـة، فزـًة عـؽ أن الباحـث يركـز عمـى السشغـؾر السحاسـبي الـا  يكذـف 
 عؽ كيفية القياس ويليات االفراح وتداعيات التظبيف والتي سيتؼ تشاوليا في السحاور التالية.  

 .نسؾذج مقترح –بالبشؾك التجارية السررية  محددات قياس الذسؾل السالي: رابعاً 
استكسااًل لسـا تـؼ عرمـو فـي السحـاور الدـابقة وعمـى الـر ؼ مـؽ تركيـز معغـؼ البحـؾث والدراسـات 
عمى قياس مدتؾيات الذسؾل السالي بالسدتؾى الكمي وتـأثيره عمـى مؤشـرات التشسيـة االقترـادية ومعـدل 

 Demirguc et al.,2018;Morgan et)الشســــــؾ وتحقيــــــف االســــــتقرار الســــــالي

al.,2018;Mitton,2018)  يركز عمى دراسة وتحميل الدراسات التـي اسـتيدف  قيـاس ، إال أن الباحث
مدتؾيات الذسؾل السالي بالجياز السررفي، الستخةص نسؾذج مقترح يتؼ مـؽ  ةلـو قيـاس مدـتؾيات 

 األداء. الذسؾل السالي بالقظا  السررفي السرر  وتحديد انعكاساتو عمى معدالت
مدــتؾيات قيــاس لنســؾذج  (Park, & Mercado, 2018)قــدم  دراســة وفــي ىــاا الدــياق 

ويعتبـر ىـاا السؤشـر مقيـاس  Access، إمكانية الؾصـؾل لي يرتكز عمى ثةثة أبعاد رئيديةالذسؾل السا
فـة جيد لحداب شريحة الدـكان البـالغيؽ الـايؽ لـدييؼ حدـابات بشكيـة مقارنـة بعـدد حدـابات الؾدائـع لكا

حدـاب عـدد مؽ  ةل سؤشر ىاا الويتؼ قياس   Availabilityإتاحة الخدماتوكالػ مجتسع البالغيؽ. 
اســتخدام الخــدمات شــخص بــالت ، وأ يــرًا  200000لكــل  ATMsفــرو  البشــؾك التجاريــة  وماكيشــات 

يؽ قياس مؤشر استخدام الخدمات السالية عـؽ طريـف حرـة الدـكان البـالغعمى أن يتؼ  Usageالسالية 
حدـاب كـل مؤشـر مـرورة وأكدت الدراسة عمـى مؽ السؤسدات السالية.  باالد ار واالقتراضالايؽ قامؾا 

   مؽ  ةل السعادلة التالية: الدابقةل بعاد الثةثة 
      X id  =   Xi – mi   /  Mi - mi 

 حيث أن: 
 X id الثةثة لمسؤشر لكل بعد مؽ األبعاد )الستؾسظةب: القيسة السعيارية  . 
 Xi    .القيسة الحقيقية لمسؤشر : 
 mi   .الحد األدنى لمسؤشر : 
  :  Mi.الحد األقرى لمسؤشر 
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ب محددات الذسؾل السالي مـؽ  ـةل كـل مـؽ: عـدد الفـرو  Kumar,2018قدم  دراسة ) كسا
السررفية لمبشػ، وعدد حدابات االئتسان، وحجؼ االئتسان  ير السشتغؼ، وعـدد حدـابات الؾدائـع، وحجـؼ 

وعــدد الســؾعفيؽ بالبشــػ، وعــدد نقــاط البيــع، ؾدائــع مــؽ قبــل األفــراد والسؤسدــات الرــغيرة والستؾســظة، ال
وعدد مدـتخدمي الخـدمات السرـرفية االلكترونيـة، و ـدمات اليـاتف السحسـؾل ، وتعـداد الدـكان وندـبة 

التشسيـة  البالغيؽ السدسؾح ليؼ باسـتخدام الخـدمات السرـرفية. ومـؽ ثـؼ قيـاس أثـر ىـاه السحـددات عمـى
قـدم  الدراسـة معادلـة انحـدار تعكـس ىـاا التـأثير و االقترادية مؽ جان ، وأداء البشـػ مـؽ جانـ  أ ـر، 

 كسا يمي:
      y i,t  =   αyi,t-1 + B Xi,t  +  Ni + Ei,t 

 حيث أن: 
 y i,t  :سية االقترادية أو األداء السررفيشتذير إلى الستغير التابع الا  يعكس الت  . 
 αyi,t-1الثابتة في معادلة االنحدارلقيسة : ا  . 
 B Xi,t   :.معامل التأثير لمستغيرات السدتقمة التي تعبر عؽ محددات الذسؾل السالي   
 Ni .عدد الستغيرات السدتقمة : 
 Ei,t .الخظأ العذؾائي : 

ا تـؼ لسعادلـة االنحـدار كسـويؤكد الباحث أنو عمى الر ؼ مؽ تركيز الدراسة عمـى تقـديؼ األركـان الرئيدـية 
عرمــيا مــؽ  ــةل السعادلــة الدــابقة، والتشؾيــو عــؽ صــةحيتيا لقيــاس تــأثير محــددات الذــسؾل الســالي 
عمى السدتؾى الكمي وعمى مدتؾى القظا  السرـرفي، إال أنيـا قرـرت الدراسـة التظبيقيـة عمـى معـدالت 

 التشسية االقترادية والسؤشرات الكمية فق .
ب قياس تأثير الذسؾل السالي عمـى دعـؼ Shihadeh et al.,2018استيدف  دراسة ) في حيؽ

األداء الســالي بــالبشؾك التجاريــة مــع دراســة تظبيقيــة لمقظــا  السرــرفي األردنــي، وذلــػ مــؽ  ــةل تحميــل 
التقــارير الساليــة لسجسؾعــة مــؽ البشــؾك السعشيــة بتقــديؼ السشتجــات والخــدمات التــي تــدعؼ الذــسؾل الســالي 

. وركـزت 1023/1021وانتيـ  فـي عـام  1009/1020مؽ عـام  تبدأسشؾات  0وفقًا لدمدمة زمشية 
والعائـد عمـى  gross incomeالدراسة عمى التعبير عؽ األداء السالي مؽ  ـةل الـر ي االجسـالي لمبشـػ 

حجـؼ تسثمـ  فـي ، وكالػ ستة محددات مختمفة لقياس الذـسؾل السـالي  Return on assetsاألصؾل 
، حجــؼ ودائــع السذــروعات Credits for SMESوالستؾســظة االئتســان السقــدم لمسذــروعات الرــغيرة 

خكذِات اٌتكي   واٌ N.ATM  وػذد ِاويٕكات اٌصكزاف ايٌكي  SMES Depositsالرغيرة والستؾسظة 

 New  واٌخككذِات اٌّصككزاية اٌةذيككذ   ATM Servicesتمككذَ ِككٓ مككيي ِاويٕككات اٌصككزاف ا ٌككي 

Services  ْوأميككزاع ػككذد بتالككات ا  تّككا  Incredit Cards.  وتسثــل الشســؾذج السعــد لقيــاس تــأثير
 الذسؾل السالي عمى الر ي االجسالي لمبشػ مؽ  ةل السعادلة األتية:

 InGincome it = B0 InGincome it-1 + B1 In ATMs it + B2 In ATM 

services it + B3 Incredit Cards it + B4 In New Services it + B5 In SMES 

Credits it + B6 In SMES Deposits it + Ei.  
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 ووذٌه يتُ لياص تأثيز اٌشّىي اٌّاٌي ػٍى ِؼذي اٌؼا ذ ػٍى ايصىي باٌبٕه ِٓ ميي اٌّؼادٌة ايتية:

 ROA it = B0 ROA it-1 + B1 In ATMs it + B2 In ATM services it + B3 

Incredit Cards it + B4 In New Services it + B5 In SMES Credits it + B6 

In SMES Deposits it + Ei.   

وقد كذف  نتائج الدراسة عؽ وجؾد تأثير معشؾ  ذو داللة احرـائية لسحـددات الذـسؾل السـالي الدـابقة 
عمــى كــل مــؽ تحدــيؽ الــر ي االجســالي الدــشؾ  الــا  يحققــو البشــػ مــؽ جــراء تقــديؼ مشتجــات و ــدمات 

ػ  ـةل سـشؾات الدراسـة بكافـة البشـؾك الذسؾل السالي ، وكالػ تحديؽ معـدل العائـد عمـى األصـؾل بالبشـ
مـع مؾمـؾعية ىـاا الشسـؾذج ودقتـو فـي ترجسـة محـددات الذـسؾل السـالي  ويتفـف الباحـثمحل التظبيف. 

عمى الـر ؼ مـؽ عـدم تركيـزه عمـى معغـؼ الخـدمات والسشتجـات السرـرفية االلكترونيـة التـي باتـ  السرتكـز 
التؾسع في قياس تـأثير محـددات الذـسؾل السـالي  الرئيدي لتعزيز متظمبات الذسؾل السالي، وكالػ عدم

عمى باقي مؤشرات األداء السرـرفي مثـل مؤشـرات الدـيؾلة وجـؾدة األصـؾل والسـيسا كفايـة رأس السـال. 
لقيـاس تـأثير محـددات الذـسؾل السـالي بذـكل مؾسـع عمـى معغـؼ  يؾجد دافع لدى الباحـثو الػ 

وجــؾدة األصــؾل لمبشــؾك التجاريــة محــل  مؤشــرات األداء السرــرفي مــؽ  ــةل الر حيــة والدــيؾلة
السرــر  ككــل عمــى مؤشــرات  الدراســة ، وكــالػ قيــاس تــأثير الذــسؾل الســالي لمقظــا  السرــرفي

 الشسؾذج السقترح عمى الشحؾ التالي: ويسكؽ تقديؼالدةمة السالية، 
Yit = B0 Y it-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit Card it + B3 No.Debit Card it 

+ B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 No.ATMs it + B7 Personal & 

SMES Credits it + B8 Personal & SMES Deposits it + B9 Total Credits it + 

B10 Actual Credits it +B11 Increasing of Financial Inculcation it + Ei.  

 : حيث أن 
Y it  :مبشػمعدالت األداء السررفي ل (i ةل الفترة )  ب .( t 

No.Accounts  :.عدد الحدابات السررفية بالبشػ في فترة معيشة 
No.Credit Card  :.عدد بظاقات االئتسان بالبشػ في فترة معيشة 
No.Debit Card  :.عدد بظاقات الخرؼ بالبشػ في فترة معيشة 

No.Phone Cash  :فترة معيشة. بالبشػ في عدد حدابات اليؾاتف الاكية 
No.Branches  :.عدد الفرو  التابعة لمبشػ في فترة معيشة 

No.ATMs  :.عدد ماكيشات الرراف األلي التابعة لمبشػ في فترة معيشة 
Personal & SMES Credits  :. حجؼ االئتسان السسشؾح ل فراد والسذروعات الرغيرة 
Personal& SMES Deposits  : مؽ قبل األفراد والسذروعات الرغيرة.حجؼ الؾدائع بالبشػ 

Total Credits  :.حجؼ السحفغة االئتسانية الكمية بالبشػ في فترة معيشة 
Actual Credits  :حجؼ االئتسان  السفعل كشدبة مؽ القروض السسشؾحة. 

Increasing of Financial 

Inculcation 
 السؤسدي في فترة معيشة. الساليالذسؾل  الزيادة في: 
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 مؤشــــرات الر حيـــــة : السؤشــــرات األتيــــةوســــؾف يقــــؾم الباحــــث بتظبيــــف الشســــؾذج عمــــى كــــل مــــؽ 
Profitability Indicators (العائــد عمــى متؾســ  االصــؾلROA،  العائــد عمــى متؾســ  حقــؾق

 )إجسـالي Liquidity Indicators ب، ومؤشـرات الدـيؾلةNMصافى ىامش العائـد ،ROE  السمكية
ب ، ومؤشـرات TL/TDالؾدائـع إجسـاليالقـروض إلـى  ، إجسـاليTD/TA لاألصـؾ إجسـاليالؾدائع إلى 

 القــروض إجســاليالقــروض  يــر السشتغســة إلــى ) Assets Quality Indicators  جــؾدة األصــؾل
LOS/TL ،مخررــــات القــــروض إلــــى القــــروض  يــــر السشتغســــة PL/LOS.وذلــــػ مــــؽ  ــــةل  ب

 السعادالت التالية :
مــؽ  ــةل بذــكل إجســالي  مؤشــرات الر حيــةؾل الســالي عمــى لقيــاس تــأثير الذــس قتــرحالشســؾذج الس - أ

 السعادلة األتية:
Profitability it = B0 Profitability it-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit Card it 

+ B3 No.Debit Card it + B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 

No.ATMs it + B7 Personal & SMES Credits it + B8 Personal & SMES 

Deposits it + B9 Total Credits it + B10 Actual Credits it +B11 Increasing of 

Financial Inculcation it + Ei.  

 :كأحد مؤشرات الر حية ويسكؽ ايجاد ىاا التأثير عمى مؤشر العائد عمى متؾس  األصؾل
 In ROA it = B0 ROA it-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit Card it + B3 

No.Debit Card it + B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 

No.ATMs it + B7 Personal & SMES Credits it + B8 Personal & SMES 

Deposits it + B9 Total Credits it + B10 Actual Credits it +B11 Increasing of 

Financial Inculcation it + Ei.  

 : يسكؽ ايجاد ىاا التأثير عمى مؤشر العائد عمى متؾس  حقؾق السمكيةكسا 
 In ROE it = B0 ROE it-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit Card it + B3 

No.Debit Card it + B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 

No.ATMs it + B7 Personal & SMES Credits it + B8 Personal & SMES 

Deposits it + B9 Total Credits it + B10 Actual Credits it +B11 Increasing of 

Financial Inculcation it + Ei.  

 يسكؽ ايجاد ىاا التأثير عمى مؤشر صافي ىامش العائد:كالػ و 
 In NM it = B0 NM it-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit Card it + B3 

No.Debit Card it + B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 

No.ATMs it + B7 Personal & SMES Credits it + B8 Personal & SMES 

Deposits it + B9 Total Credits it + B10 Actual Credits it +B11 Increasing of 

Financial Inculcation it + Ei.  

مــؽ  ــةل بذــكل اجســالي  مؤشــرات الدــيؾلةالســالي عمــى  لقيــاس تــأثير الذــسؾل قتــرحالشســؾذج الس - ب
 السعادلة األتية:
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Liquidity it = B0 Liquidity it-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit Card it + B3 

No.Debit Card it + B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 No.ATMs it 

+ B7 Personal & SMES Credits it + B8 Personal & SMES Deposits it + B9 

Total Credits it + B10 Actual Credits it +B11 Increasing of Financial 

Inculcation it + Ei.  

 ويسكؽ ايجاد ىاا التأثير عمى مؤشر إجسالي الؾدائع/ إجسالي األصؾل :
 In TD/TA it = B0 TD/TA it-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit Card it + B3 

No.Debit Card it + B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 

No.ATMs it + B7 Personal & SMES Credits it + B8 Personal & SMES 

Deposits it + B9 Total Credits it + B10 Actual Credits it +B11 Increasing of 

Financial Inculcation it + Ei.  

 ىاا التأثير عمى مؤشر إجسالي القروض/إجسالي الؾدائع: يسكؽ ايجادكسا 
 In TL/TD it = B0 TL/TDit-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit Card it + B3 

No.Debit Card it + B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 

No.ATMs it + B7 Personal & SMES Credits it + B8 Personal & SMES 

Deposits it + B9 Total Credits it + B10 Actual Credits it +B11 Increasing of 

Financial Inculcation it + Ei.  

مــؽ بذــكل اجســالي  جــؾدة األصــؾلالشســؾذج السقتــرح لقيــاس تــأثير الذــسؾل الســالي عمــى مؤشــرات  -جـــــ
  ةل السعادلة األتية:

Assets Quality it = B0 Assets Quality it-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit 

Card it + B3 No.Debit Card it + B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 

No.ATMs it + B7 Personal & SMES Credits it + B8 Personal & SMES 

Deposits it + B9 Total Credits it + B10 Actual Credits it +B11 Increasing of 

Financial Inculcation it + Ei.  

 : كسؤشر لجؾدة األصؾل سؤشر القروض  ير السشتغسة/ إجسالي القروضويسكؽ ايجاد ىاا التأثير ل
 In LOS/TL it = B0 LOS/TL it-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit Card it + 

B3 No.Debit Card it + B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 

No.ATMs it + B7 Personal & SMES Credits it + B8 Personal & SMES 

Deposits it + B9 Total Credits it + B10 Actual Credits it +B11 Increasing of 

Financial Inculcation it + Ei.  

 يسكؽ ايجاد ىاا التأثير عمى مؤشر مخررات القروض/القروض  ير السشتغسة:كسا 
 In PL/LOS it = B0 PL/LOS it-1 +B1 No.Accounts it+B2 No.Credit Card it + 

B3 No.Debit Card it + B4 No.Phone Cash it + B5 No.Branches it + B6 

No.ATMs it + B7 Personal & SMES Credits it + B8 Personal & SMES 

Deposits it + B9 Total Credits it + B10 Actual Credits it +B11 Increasing of 

Financial Inculcation it + Ei.  
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ويتزي مؽ السعادالت الدابقة قيام الشسؾذج بقياس أثر محـددات الذـسؾل السـالي والتـي تسثمـ  
متغير مدتقل عمى ثةثة مجسؾعات رئيدية مؽ السؤشرات تسثم  في الر حية والديؾلة  22في 

مؤشـرات فرعيـة، وسـؾف يـتؼ تظبيـف ىـاا الشسـؾذج مـؽ  ـةل البيانـات  2وجؾدة األصؾل بؾاقع 
 ية لمبشؾك التجارية محل الدراسة.الكسية والسال

لســالي فــي مــؾء السعــايير القائســة السقترحــة لففرــاح عــؽ معمؾمــات الذــسؾل ا :اً  امدــ
 .IFRS والسحاسبية التشغيسية

" يـة :اإلفرـاحات" األدوات السالبعشـؾان 1029السعـدل عـام  ب10يتفف السعيار السحاسبي السرـر  رقـؼ )
ب بعشـؾان 30السعيار السحاسبي الـدولي رقـؼ )الا  حل محل  IFRS7 معيار التقارير السالية الدولية مع

ـــ ـــة السذـــابية "" اإلفرـــاح فـــي البش ـــى مـــرورة اإلفرـــاح عـــؽ والتـــي تؤكـــد  ،ؾك والسؤسدـــات السالي عم
الدياسات السحاسبية التي تسكؽ مدتخدمي القؾائؼ السالية مؽ أن يتفيسؾا األسـس التـي بشـاء عمييـا تـؼ 

 مبشػ وتتسثل تمػ الدياسات في اآلتي : إعداد القؾائؼ السالية ل
 اإلفراح عؽ كيفية تحقف األنؾا  الرئيدية مؽ اإليرادات. -أ 
 تقييؼ االستثسارات السالية واألوراق السالية الستداولة.  -ب 
ــى االعتــراف باألصــؾل وااللتزامــات -ج  ــي تــؤدى إل ــػ السعــامةت واألحــداث األ ــرى الت ــز بــيؽ تم  التسيي

 . محتسمة فق  واألحداث التي يشذأ عشيا وجؾد ارتباطات والتزامات ، و يؽ السعامةتبالسيزانية
ــة  -د  ــر القابم ــاا أســس إعــدام القــروض والدــمفيات  ي ــروض والدــمفيات وك ــد  دــائر الق أســس تحدي

 لمتحريل. 
 أسس تحديد أعباء السخاطر السررفية العامة والسعالجة السحاسبية لياه األعباء. -ه 

ؽ السخـاطر السرـرفية العامـة وفقـًا لمتذـريعات أو الغـروف البي يـة وقد تشاول  تمػ السعايير اإلفرـاح عـ
السحميــة التــي تفــرض عمــى البشــػ تجشيــ  مبمــت معــيؽ كــل عــام يخرــص لسؾاجيــة السخــاطر السرــرفية 

، باإلمـافة إلـى مخرـص  دـائر و مخـاطر أ ـرى ال يسكـؽ التشبـؤ بيـاالعامة مثل الخدائر السدتقبمية أ
 القروض والدمفيات.

باســتخدام  1009ديدــسبر  32إلــى أنــو قــد كــان يــتؼ إعــداد القــؾائؼ الساليــة لمبشــػ حتــى  احــثويشــؾه الب
، والتي تختمف فـي بعـض الجؾانـ  عـؽ معـايير   السرر  الدارية في ذلػ التارييتعميسات البشػ السركز 

داد . ااّل أنـو عشـد إعـوكالػ معايير السحاسبة الدوليـة 1020السحاسبة السررية التي صدرت  ةل عام 
قام  إدارة البشـػ السركـز  بتعـديل بعـض  1020ديدسبر  32القؾائؼ السالية لمدشة السالية السشتيية في 

الدياسات السحاسبية ومتظمبات إعداد وترؾير القؾائؼ الساليـة لمبشـؾك وأسـس االعتـراف والقيـاس بحيـث 
البشؾك تظمبــات االفرــاح بــوعمــى الــر ؼ مــؽ ىــاه التعــديةت واالىتســام بس تتفــف مــع السعــايير السحاســبية.

إال أن القؾائؼ والتقارير السالية لمبشـؾك حتـى اآلن ال تفرـي عـؽ معمؾمـات  الية السذابيةالسؤسدات السو 
الذسؾل السالي و نسا يتؼ اسـتعراض دور البشـػ فـي تشفيـا مبـادرات الذـسؾل السـالي وفقـًا لتعميسـات البشـػ 

دون التظـرق لمسعمؾمـات الكسيـة والشؾعيـة التـي  ية فق السركز  مسؽ االيزاحات الستسسة لمتقارير السال
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تتعمــف بالذــسؾل الســالي ومــدى تأثيرىــا عمــى معــدالت األداء بالبشــػ ودورىــا فــي تعزيــز االســتقرار الســالي 
 .بالقظا  السررفي ككل

عــؽ  3لسقــررات بــازل  ةمــؽ مبــادئ الؾثيقــة اإلرشــادي12رقــؼ السبــدأ وفــي ىــاا الدــياق تشــاول 
" مـرورة قيـام البشـؾك السركزيـة  اإلفراح والذفافية ب بعشؾان " متظمباتBCBS,2016لذسؾل السالي )ا

ــ لزام  ــة ب ــة عــؽ شذــر السعمؾمــات ب البشــؾك والجساعــات السرــرفيةكدــمظة إشــرافيو ورقابي ــة والشؾعي الكسي
حالتيـا  مـؽ التحقـفو  ايدـيل الؾصـؾل إلييـ بحيـث ،مشاس و عمى أساس مؾحد و بانتغام الذسؾل السالي 

مدى تظبيقيـا السخاطر و تمػ دارة إل التي تتبشاىا ستراتيجياتاالو  ،تعرميا لمسخاطرمدى ة وأدائيا و السالي
بــااللتزام  مظالبــة جسيــع السؤسدــات الساليــة بشــؾك السركزيــةيجــ  عمــى الكســا حؾكســة الذــركات. لقؾاعــد 

التـي تعـزز قابميـة عـؽ الذـسؾل السـالي و  اإلفراح الدنياتفعيل متظمبات و  الخاصة بيا بسعايير السحاسبة
الكذـف بذـكل مشـتغؼ كـالػ و  ،ومدى مةءمتيـا ومؾثؾقيتيـا وتؾقيتيـالمسقارنة السعمؾمات السفري عشيا 

 بيا.عؽ الحد األدنى مؽ السعمؾمات الكسية والشؾعية بسا يتشاس  مع بيانات السخاطر الخاصة 
ادر السخــاطر اال ــتةف فــي مرــ الدــمظات اإلشــرافية عمــى مــرورة مراعــاة وأكــد ىــاا السبــدأ

والتعرمات السرتبظة بالسؤسدات السالية والسشتجات والقشؾات السختمفـة التـي تدـتيدف العسـةء الـايؽ ال 
ـــى الخـــدمات أو تشقرـــيؼ الخـــدمات ـــة  يحرـــمؾن عم ـــات السيسذـــة –السالي ـــف   اصـــة -الف  ـــا يتعم فيس

محدوديـــة ة مراعـــا جــ ي حيـــث ،لرـــغير أو متشـــاىي الرــغربالسؤسدــات العاممـــة فــي مجـــال اإلقــراض ا
ــػ أســر  فــي جــؾدة محــاف   بذــكل واحتســال حــدوث تــدىؾر والستؾســظة لمقــروض الرــغيرة ذــروط ال تم

 كيفيــة احتجــاز أمــؾال العســةءعــؽ اإلفرــاح و  األمــؾال اإللكترونيــة قــدميمــا يتعمــف بسوكــالػ القــروض. 
ــالبشؾك ــبعض العســةء ب ــة حــدوث تعثــر ل تمفــة السخالجيــات  فزــًة عــؽ أىسيــة االفرــاح عــؽ، فــي حال

ؾلؾجيــا السعمؾمــات وشــبكات الخــدمات )مثــل مدــؤولي الحدــابات ومقــدمي تكش ىــاه السذــاركة فــي تقــديؼ
، افـــي أو القظــاعي أو قاعــدة العســـةءب. كســا أن اإلفرــاح عـــؽ نســاذج األعســال والتركيــز الجغر الــؾكةء

الـــايؽ ال وىياكـــل الحؾكســـة ليـــا أىسيـــة  اصـــة بالشدـــبة لمسؤسدـــات الساليـــة التـــي تسيـــل إلـــى العســـةء 
بسـا فـي  الكذف عؽ األطراف ذات العةقة أ يراً و  ، السالية يحرمؾن عمى الخدمات أو تشقريؼ الخدمات

ذلػ الذركات  ير السالية )مثل متاجر البيع بالتجزئـة أو الذـركات متعـددة الجشدـياتب واألطـراف الثالثـة 
 .بBose et al.,2017;Abd El hafiez,2018)التي ليا وكالة أو عةقة تعاقد  ارجية أ رى 

، يشبغـي أن  (EC. 5 ,2016) 0رقـؼ لسفؾمـية األورو يـة لتقريـر اوفًقـا كسـا يشـؾه الباحـث أنـو 
بشذــر معمؾمـات كسيـة ونؾعيــة يدـيل فيسيـا ويسكــؽ  بشـؾك السركزيـة وكافــة السؤسدـات اإلشـرافيةقـؾم الت

ــة عــؽ السشتجــات  ــارير التحميمي ــل التق ــو )مث ــي كــل قظــا  فرعــي يذــرفؾن عمي الؾصــؾل إلييــا بدــيؾلة ف
لبيانـات الستكاممـة وقشؾات التدميؼ والسؤسدـات والعسـةء والتظـؾرات الرئيدـية وقؾاعـد ا السالية والخدمات

نذـر ىـاه السعمؾمـات عمـى ، عمـى أن يـتؼ عمؾمات اإلحرائية الحاليةبالسالتي تذسل البيانات التاريخية و 
/ أو تؾزيعيا عمى الجيـات الفاعمـة األ ـرى التـي يسكشيـا نقـل ىـاه السعمؾمـات إلـى االلكترونية وقع اسؾ ال

 كافة األطراف السدتفيدة.
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 ب1029؛ البشػ األىمي السرـر ،1022في حيؽ قدم  دراسة كل مؽ)البشػ السركز  السرر ،  
مبــدأ مشفــرد لففرــاح والذــفافية عــؽ مشتجــات و ــدمات الذــسؾل الســالي التــي تقــدميا البشــؾك التجاريــة، 

 حيث يتزسؽ كل مؽ: 
يتعيؽ عمى البشػ االفراح عؽ معدالت العائد الفعميـة الدـشؾية وأسـعار الخـدمات السرـرفية بسؾقعـة  -2

 ات السرسمة لمعسةء.االلكتروني وفي صاالت مقراتو وفروعو، والسراسةت الخاصة والشذر 
يجــ  أن تكــؾن جسيــع القؾاعــد واألحكــام الستعمقــة بكافــة الخــدمات السرــرفية وال ســيسا االلكترونيــة  -1

 مشيا متاحة عمى السؾقع االلكتروني لمبشػ.
يتعــيؽ عمــى البشــػ عشــد القيــام بالتدــؾيف أو االعــةن عــؽ مشتجاتــو اســتخدام لغــة بدــيظة ومفيؾمــة  -3

 سعقدة التي تتعمف بابتكارات التكشؾلؾجيا السالية.لمعامة وتجش  السرظمحات ال
يجـ  عمـى البشـػ ومقــدمي  ـدمات الـدفع ووكةئيــؼ تزويـد العسيـل بسعمؾمــات كافيـة ووامـحة و يــر  -1

مزــممة قبــل التعاقــد عمــى السشتجــات والخــدمات و اصــة االلكترونيــة، بســا يجعمــو عمــى درايــة كاممــة 
 بذروط و رائص وتكاليف السشتج أو الخدمة.

حالة تعامل البشػ مع شركات االسشاد الخارجي أو مقدمي  دمات الدفع أو وكةئيؼ فيسـا يتعمـف  في -0
بالسشتجات أو الخدمات السقدمة لمعسيل، يتعيؽ عمى البشػ إبةغ العسيل بأن البشـػ مدـ ؾل مدـ ؾلية 

 كاممة عؽ جسيع الخدمات السقدمة مؽ تمػ الذركات.
أو السرـروفات  ستفـف عمييـا بالعقـد بـأ  تغيـرات فـي سـعر العائـديتعيؽ إبةغ العسيـل وفقـًا ل ليـة ال -2

 .الستفف عمييا ومدى تأثير ذلػ عمى شروط التدييل السسشؾح
 وتأكيــدًا عمــى أىسيــة االفرــاح عــؽ معمؾمــات الذــسؾل الســالي مــؽ قبــل وانظةقــًا مســا ســبف

ـــات الجيـــو  الدراســـات الدـــابقة، ـــة والسؤسدـــات الُسشغســـة وتعميس ـــةاالصـــدارات السيشي  ات الرقابي
، يقترح الباحث قائسة لففراح عؽ معمؾمات الذسؾل السالي بذكل كسي ونـؾعي معـًا واإلشرافيو

 وذلػ عمى الشحؾ التالي: 
 .بالبشؾك التجارية قائسة االفراح عؽ معمؾمات الذسؾل السالي

 بشػ / ......................................                          
 التسييز قارنة السسشة  عــــــــــام ـــــانــــبيــ

 السعمؾمات الكسية عؽ الذسؾل السالي: -2
 عدد الفرو  السررفية لمبشػ. X X  فر 
 عدد ماكيشات الرراف األلى .ATMs X X ماكيشة 
  عدد نقاط البيعP.O.S X X نقظة 
 عدد الحدابات السررفية لمعسةء. X X حداب 
 معسةءعدد بظاقات االئتسان ل. X X بظاقة 
 عدد بظاقات الخرؼ لمعسةء. X X بظاقة 
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 عدد حدابات اليؾاتف الاكية Phone Cash . X X حداب 
 ........................... أ رى X X -- 

 السعمؾمات السالية لمذسؾل السالي: -1
 .حجؼ القروض السسشؾحة ل فراد والسؤسدات X X جشية 
 راد.حجؼ السد رات مؽ قبل األف X X جشية 
 .حجؼ السحفغة االئتسانية بالبشػ X X جشية 
 .حجؼ االئتسان  السفعل كشدبة مؽ القروض السسشؾحة X X جشية 
 .التغير) مقدار الزيادةب في الذسؾل السالي السؤسدي X X جشية 
 ........................... أ رى X X -- 

 :سررفيال عمى مؤشرات األداء الذسؾل الساليتأثير  -3
 :مؤشرات الر حية    

 صؾل.العائد عمى متؾس  األ X X % 
 .العائد عمى متؾس  حقؾق السمكية X X % 
 .صافى ىامش العائد X X % 

 ديؾلةمؤشرات ال:    
 .إجسالي الؾدائع إلى إجسالي األصؾل X X % 
 .إجسالي القروض إلى إجسالي الؾدائع X X % 

 :مؤشرات جؾدة األصؾل    
  ير السشتغسة إلى إجسالي القروض.القروض  X X % 
 .مخررات القروض إلى القروض  ير السشتغسة X X % 

 السردر : مؽ إعداد الباحث.
 تسسة : سااليزاحات ال 
 ......................................... قؾاعد وأحكام الخدمات السررفية االلكترونية......... 
  د الخارجي أو مقدمي  دمات الدفع أو وكةئيؼشركات االسشاطبيعة السعامةت مع............ 
 االلكترونية ......................... معدالت العائد الفعمية الدشؾية وأسعار الخدمات السررفية 
 ...................................................................................... أ رى... 

الــدافع الرئيدــي وراء مــرورة اقتــراح قائســة لففرــاح عــؽ معمؾمــات الذــسؾل الســالي ويــرى الباحــث أن 
ــة لكافــة السؤسدــات السرــرفية ال تفرــي  ــارير السالي ــؾائؼ والتق بالقظــا  السرــرفي السرــر ، ىــؾ أن الق
إفراحًا كامًة ومشفرًة ومشتغسًا عؽ السعمؾمات الكسية والشؾعية لمذسؾل السـالي. والتـي مسـا الشـػ فيـو 
أصــبح  مظمــ  مــرور  لمجيــات اإلشــرافية والرقابيــة لــيس فقــ  عمــى السدــتؾى السحمــي و نســا مــؽ قبــل 

كالػ وكاالت ومؤسدات الترشيف االئتساني الدولي. وذلػ لسا لـو مـؽ تـأثير و  الرقابية السشغسات الدولية
   قترادية.إيجابي عمى معدالت األداء السررفي واالستقرار السالي ككل ومؽ ثؼ تحقيف التشسية اال
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الدراســـة التظبيقيـــة النعكاســـات الذـــسؾل الســـالي عمـــى معـــدالت األداء بـــالبشؾك ًا: سادســـ
   التجارية السررية.

استكسااًل لسا تؼ عرمـو فـي الدراسـة الشغريـة بالسحـاور الدـابقة، وتحقيقـًا ألىـداف البحـث مـؽ 
ا تبــار  وســعيًا نحــؾ اريــةحيــث قيــاس أثــر الذــسؾل الســالي عمــى معــدالت األداء السرــرفي بــالبشؾك التج

البحــث، : مجتســع وعيشــة كــل مــؽ فــي الدراســة التظبيقيــة يتشــاول الباحــث ،بذــكل عسمــيفــروض البحــث 
ــار  ــرًا تحميــل الشتــائج وا تب تؾصــيف وقيــاس متغيــرات البحــث، أدوات واجــراءات الدراســة التظبيقيــة، وأ ي

 الفروض وذلػ عمى الشحؾ التالي:
 مجتسع وعيشة البحث:  -2

بشـػ مـؽ  32سع البحث مؽ كافة البشؾك التجارية العاممة فـي مرـر والتـي يبمـت عـددىا يتكؾن مجت
تـؼ  عـدد سـتة بشـؾك تجاريـة، وتذـسل عيشـة البحـث 1022واقع تقرير البشػ السركز  السرر  عـام 

 ا تيارىا وفقًا لمعؾامل التالية :
  يو ورقابيةإلشراف البشػ السركز  السرر  كدمظة إشراف البشؾك محل الدراسة تخزعأن. 
  بالسجتسع السرر . البشؾك التجارية الرائدة في تعزيز استراتيجيات الذسؾل السالي ا تيار 
 .انتغام نذر التقارير السالية عبر السؾاقع االلكترونية الخاصة بيا ومؾقع البؾرصة السررية   
 ر .شسؾل البشؾك محل الدراسة كافة القظاعات مؽ حيث السمكية بالجياز السررفي السر 
 ويعكس الجدول التالي البشؾك التجارية التي تسثل عيشة الدراسة:     

 

 ب1جدول رقؼ )
 تؾزيع البشؾك محل الدراسة حد  السمكية

 السمكية البشؾك محل الدراسة مدمدل
 قظا  عام البشػ األىمي السرر   2
 قظا  عام بشػ مرر 1
 قظا   اص  CIB البشػ التجار  الدولي 3
 قظا   اص ن والتعسيربشػ االسكا 1
 فر  أجشبي INTESA SANPAOLOكفر  لبشػ  بشػ االسكشدرية 0
 فر  أجشبي QNBبشػ قظر الؾطشي األىمي  2

 
  ــائجوأل ــراض ــيؼ الشت ــة تعس ــل و مكاني ــالي بالقظــا  السرــرفي كك ــل محــددات الذــسؾل الس ، تحمي

، والتـي تقـيس   السرـر  السشذـؾرة بالبشـػ السركـز  سؾف يعتسد الباحـث عمـى البيانـات والتقـارير
 . مـؽ  ـةل سمدـمة زمشيـةبشـػ 32القظا  السررفي ككل بؾاقع مؤشرات سةمة األداء السالي ب

 م. 1022 عاموتشتيي  1021 عام سشؾات تبدأ مؽ 0
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  تؾصيف ومؤشرات قياس متغيرات البحث: -1
لساليـة بأشـكاليا في سياق ما تؼ عرمو وتحميمو باالطار الشغر  لكل مؽ ابتكارات التكشؾلؾجيا ا

وتـأثيره عمـى معـدالت األداء الستشؾعة ودورىا في تعزيـز اسـتراتيجيات الذـسؾل السـالي بأبعـاده السختمفـة 
وتعميســات البشــػ  3السرــرفي، وفــي مــؾء اســتقراء وتحميــل االصــدارات والشذــرات الدوريــة لسقــررات بــازل

التــي تسثــل دســتؾر ميشــة  IFRSير السركــز  بذــأن أليــات تفعيــل الذــسؾل الســالي، واحتكامــًا إلــى معــاي
 :كسا في الذكل التالينسؾذج وصفي لستغيرات البحث  السحاسبة والسراجعة. ُيسكؽ تقديؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 & ,Park)قيــاس متغيــرات البحــث عمــى كــل مــؽ دراســةويدــتشد الباحــث فــي بشــاء مؤشــرات 

Mercado, 2018)  وكــالػ تقريــر البشــػ ، ؾل الســاليقيــاس الذــسلثةثــة أبعــاد رئيدــية  التــي قــدم
 جـدولالويؾمـي بذأن معدالت قياس األداء السررفي بالبشؾك التجاريـة.  1022السركز  السرر  عام 

 مؤشرات قياس متغيرات البحث :ب 3رقؼ ) التالي
 

 ةاملتغريات املستقل

 ابتكارات التكنولوجيا املالية

 (xكمرتكز لتعزيز الشمول املالي: ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 املتغريات التابعة

 ( yمعدالت األداء املصريف:  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

امكانيه الوصول 

Access 

اتاحه اخلدمات 

Availability 
 

ستخدام اخلدمات ا

 Usageاملالية 

مؤشرات 

 الربحٌة

 

مؤشرات 

 السيولة

مؤشرات 

 جودة األصول

متطلباااااات القٌاااااا  

واالفصاح فً ضوء 

نظمة المؤسسات الم  

 : والجهات الرقابٌة

 . IFRS* معاٌٌر 

 .3* مقرارات بازل

* تعلٌمااااااات البنااااااك 

 المركزي المصري

 تدعم التوسع فً ..

 تؤثر على ..

 مؽ إعداد الباحث.السردر: 
 ب1شكل رقؼ )

 نسؾذج وصفي لستغيرات البحث
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 ب3جدول رقؼ )
 ترميز متغيرات البحث ومؤشرات قياسيا

 مؤشرات القياس تؾصيف الستغير الرمز
X 

ابتكــارات التكشؾلؾجيــا الساليــة :  ةلسدــتقما اتالستغيــر 
 كسرتكز لتعزيز الذسؾل السالي: 

 

يتؼ حداب شريحة الدكان البـالغيؽ الـايؽ لـدييؼ حدـابات بشكيـة  :Accessالبعد األول: امكانيو الؾصؾل  -
 مقارنة بعدد حدابات الؾدائع لكافة مجتسع البالغيؽ.

X1 بالبشػ ل فراد والسؤسداتالشذظة ررفية عدد الحدابات الس عدد الحدابات السررفية 
X2 عدد بظاقات االئتسان السسشؾحة والسفعمة  ل فراد بالبشػ عدد بظاقات االئتسان لمبالغيؽ 
X3    عدد بظاقات الخرؼ السسشؾحة والسفعمة ل فراد بالبشػ عدد بظاقات الخرؼ لمبالغيؽ 
X4  عدد حدابات اليؾاتف الاكيةPhone Cash   حدابات الخاصة بخدمات الياتف ل فراد والسؤسدات عدد ال 
لكـل  ATMsيتؼ حداب عـدد فـرو  البشـؾك التجاريـة  وماكيشـات  :Availabilityالبعد الثاني: اتاحو الخدمات  -

 شخص بالت.  200000
X5 مؽ الدكان البالغيؽ. 200000عدد فرو  البشؾك التجارية لكل  عدد الفرو  السررفية 
X6 ات الرراف األلى عدد ماكيشATMs  مؽ الدكان البالغيؽ. 200000عدد أجيزة الرراف اآللي لكل 
حداب حرة الدكان البالغيؽ والسؤسدات الرـغيرة والستؾسـظة،  :Usageالبعد الثالث : استخدام الخدمات السالية  -

 الايؽ قامؾا باالقتراض أو االد ار مؽ / إلى السؤسدات السالية. 
X7 حجؼ القروض مؽ مؤسدة مالية كشدبة مؽ الدكان البالغيؽ. سسشؾحة ل فرادحجؼ القروض ال 
X8 حجؼ السد رات في مؤسدة مالية كشدبة مؽ الدكان البالغيؽ. حجؼ السد رات مؽ قبل االفراد 
X9 إجسالي االئتسان السقدم مؽ البشػ  ل فراد والسؤسدات. حجؼ السحفغة االئتسانية بالبشػ 

X10 االئتسان السدتخدم كشدبة مؽ االئتسان السسشؾح مؽ قبل البشػ. السفعل كشدبة مؽ القروض  حجؼ االئتسان 
X11  الزيـــــادة فـــــي معـــــدالت مـــــشي االئتســـــان لمسذـــــروعات الرـــــغيرة  التغير في الذسؾل السالي السؤسدي

 والستؾسظة.
Y   :الستغيرات التابعة: معدالت األداء السررفي  
 تقيس معدالت الر حية في نياية سشة مالية. حية:البعد األول: مؤشرات الر  -

Y1 صافي الر ي عؽ أ ر سشة مالية مشدؾ ًا إلى متؾس  األصؾل العائد عمى متؾس  االصؾل 
Y2 صــافي الــر ي عــؽ أ ــر ســشة ماليــة مشدــؾ ًا إلــى متؾســ  حقــؾق  العائد عمى متؾس  حقؾق السمكية

 السداىسيؽ.
Y3 الســدره  العائــد مشدــؾ ًا إلــى متؾســ  األصــؾل صــافي الــد ل مــؽ صافى ىامش العائد

 لمعائد وفقا أل ر سشة مالية.
 تقيس معدالت الديؾلة لدى البشػ في نياية سشة مالية. البعد الثاني: مؤشرات الديؾلة : -

Y4 أرصدة ودائع العسةء مشدؾ ة إلى إجسالي األصؾل إجسالي الؾدائع إلى إجسالي األصؾل 
Y5  أرصدة االقراض والخرؼ مشدؾ ة إلى إجسالي الؾدائع إجسالي الؾدائع إجسالي القروض إلى 
 تقيس معدالت جؾدة مشي القروض في نياية سشة مالية. البعد الثالث: مؤشرات جؾدة األصؾل: -

Y6 حجؼ القروض  ير الجيدة إلى إجسالي القروض السسشؾحة. القروض  ير السشتغسة إلى إجسالي القروض 
Y7  حجــؼ مخررــات القــروض وفقــا لدياســات وتقــديرات البشــػ إلــى  ض إلى القروض  ير السشتغسةمخررات القرو

 حجؼ القروض  ير الجيدة.
 من اعداد الباحث. :السردر
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قـام الباحـث بتجسيـع البيانـات التـي تخـدم متغيـرات البحـث :  أدوات واجراءات الدراسـة التظبيقيـة -3
محــل الدراســة والبشــػ السركــز  السرــر  كدــمظة إشــرافيو مــؽ واقــع التقــارير الدــشؾية لمبشــؾك التجاريــة 

بشـػ أو مـؽ كـل ورقابية تقؾم بتقيـيؼ أداء الجيـاز السرـرفي ككـل، وذلـػ مـؽ  ـةل السؾقـع االلكترونـي ل
سـشؾات تراوحـ   0السؾقع الرسسي لمبؾرصة السررية. وتتسثل فترة الدراسة والتحميل فـي سمدـمة زمشيـة 

. ووفقـًا EXCELم الباحـث بتجسيـع البيانـات باسـتخدام برنـامج وقـد قـا 1022وحتـى  1021ما بـيؽ 
اعتسد الباحث عمى مجسؾعة مؽ األسـالي  االحرـائية الستعمقـة وقد  ،لظبيعة البيانات ومشيجية الدراسة

 االصدار الثاني والعذرون، وتتسثل ىاه األسالي  في كل مؽ : SPSSببرنامج 
 ( أدوات التحميــل الؾصــفيةDescriptive Analysis Methods ب ، والتــي تدــتخدم إلعظــاء

 الستؾسـ  الحدـابيات ةل معمسـصؾرة عامة عؽ الخرائص اإلحرائية لستغيرات الدراسة، مؽ  
Mean  االنحراف السعيار   ، وStandard Deviation. 

  تجــاهأحـاد  اال تحميـل التبــايؽ (One Way ANOVAدمدــة فــي ال ب ، لتحديـد مــدى التبـايؽ
 .محل التظبيف بيؽ البشؾك التجارية الدراسةالزمشية  ةل سشؾات 

 ( مرفؾفة االرتباطCorrelation Matrix ، التي تعكس درجة االرتباط بـيؽ كـل متغيـر مـؽ و ب
 عؽ دوال االنحدار التي يسكؽ تكؾيشيا.  حقيقيةمتغيرات الدراسة و قية الستغيرات، وتعظى صؾرة 

 بـــيؽ الستغيـــر التـــابع وعـــدد مـــؽ الستغيـــرات الـــا  يدـــتخدم لتحديـــد العةقـــة  و  ،االنحـــدار الستعـــدد
   .و يان مدى تأثير الستغيرات السدتقمة عمى الستغير التابع االنحدار دوالالسدتقمة لبشاء 

أىـــؼ نتـــائج الدراســـة احـــث فيســـا يمـــي يعـــرض الب تحميـــل الشتـــائج وا تبـــار الفـــروض البحثيـــة : -1
 مؽ  ةل السحاور التالية :الفروض  وا تبار مع إجراء تحميل ومشاقذة لياه الشتائجالتظبيقية 

  :ب لسحددات الذسؾل الساليOne Way Anovaالتبايؽ أحاد  االتجاه )تحميل نتائج  -1/2
بذـأن محـددات الذـسؾل السـالي، نتـائج تحميـل التبـايؽ أحـاد  االتجـاه  ب1يؾمي الجدول التالي رقؼ ) 

 أىسيا ما يمي : الفرض األولال تبار العديد مؽ الشتائج  والا  يسكؽ مؽ  ةلو استخةص
  ــؾك التجاريــة محــل الدراســة مــؽ حيــث ممكيتيــا ) عــام ــيؽ البش ــة ب  – ــاص  –وجــؾد فــروق معشؾي

أجشبيــةب بذــأن عــدد الحدــابات السرــرفية السدــجمة لمبــالغيؽ بكــل قظــا ، حيــث بمغــ  قيســة )ف   
بستؾســ   ، وقــد جــاءت البشــؾك العامــة فــي السرتبــة األولــىب00002ب بسدــتؾى معشؾيــة )00992
، يمييـــا بشـــؾك القظـــا  الخـــاص بستؾســـ  حدـــابي 30201وانحـــراف معيـــار   222320حدـــابي 

ــــة بستؾســــ  حدــــابي 211001وانحــــراف معيــــار  212093 ــــرًا الفــــرو  األجشبي  29931، وأ ي
 .10132وانحراف معيار  

  ــؾك التجاريــة محــل الدراســة مــؽ حيــث ممكيتيــا ) عــام ــيؽ البش ــة ب  – ــاص  –وجــؾد فــروق معشؾي
ــةب بذــأن أجشب ــث بمغــ  قيســة )ف    Phone Cash عــدد حدــاباتي ــل قظــا ، حي ب 11023بك

ــة ) ــؾك ا00000بسدــتؾى معشؾي ــد جــاءت البش ــى بستؾســ  حدــابي  لخاصــةب، وق ــي السرتبــة األول ف
وانحـراف  21223بستؾسـ  حدـابي  الفرو  األجشبيـة، يمييا 02312وانحراف معيار   230222

 .2210وانحراف معيار   20030بستؾس  حدابي ة البشؾك العام وأ يراً ، 20001معيار  
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  ــؾك التجاريــة محــل الدراســة مــؽ حيــث ممكيتيــا ) عــام ــيؽ البش ــة ب  – ــاص  –وجــؾد فــروق معشؾي
ــةب بذــأن عــدد ال ــرو أجشبي ــث بمغــ  قيســة )ف   لالسرــرفية  ف ــل قظــا ، حي ب بسدــتؾى 02019ك

      بمغــــ  قيســــة  حيـــث ATMsعــــدد ماكيشــــات الرـــراف األلــــى وكــــالػ بذـــأن ب، 00000معشؾيـــة )
ــة )39019)ف    ــي الحــالتيؽو  ب،00000ب بسدــتؾى معشؾي ــة  ف ــي السرتب ــؾك العامــة ف جــاءت البش

 بشؾك القظا  الخاص.، وأ يرًا الفرو  األجشبيةاألولى ، يمييا 
  ــؾك التجاريــة محــل الدراســة مــؽ حيــث ممكيتيــا ) عــام ــيؽ البش ــة ب  – ــاص  –وجــؾد فــروق معشؾي

ــةب بذــأن  ــرادالسسشؾحــة حجــؼ القــروض أجشبي ب 20021كــل قظــا ، حيــث بمغــ  قيســة )ف   ل ل ف
    حيــث بمغــ  قيســة حجــؼ السحفغــة االئتسانيــة بالبشــػوكــالػ بذــأن ب، 00000بسدــتؾى معشؾيــة )

ــة )20093)ف    ــي الحــالتيؽو  ب،00000ب بسدــتؾى معشؾي ــة  ف ــي السرتب ــؾك العامــة ف جــاءت البش
 القظا  الخاص. بشؾك، وأ يرًا الفرو  األجشبيةاألولى ، يمييا 

  ــؾك التجاريــة محــل الدراســة مــؽ حيــث ممكيتيــا ) عــام ــيؽ البش ــة ب  – ــاص  –وجــؾد فــروق معشؾي
كـل قظـا ، حيـث بمغـ  قيسـة ل السفعل كشدـبة مـؽ القـروض السسشؾحـة حجؼ االئتسانأجشبيةب بذأن 

 السؤسدــي الســاليالذــسؾل  فــي الزيــادةوكــالػ بذــأن ب، 00020ب بسدــتؾى معشؾيــة )0000)ف   
جـاءت البشـؾك العامـة  فـي الحـالتيؽو  ب،00002ب بسدتؾى معشؾية )0093بمغ  قيسة )ف    حيث

 بشؾك القظا  الخاص.، وأ يرًا الفرو  األجشبيةفي السرتبة األولى ، يمييا 
وىشا يؤكد الباحث أنو عمى الـر ؼ مـؽ انتذـار البشـؾك العامـة بجسيـع أنحـاء الجسيؾريـة وتعـدد فروعيـا 

الرــراف اآللــي ومــؽ ثــؼ قــدرتيا عمــى تقــديؼ الخــدمات السرــرفية التقميديــة التــي وكثافــة عــدد ماكيشــات 
تجم  في عدد الحدابات التقميدية وعدد بظاقات االئتسان والخرـؼ إال أنيـا مازالـ  محـدودة فـي تقـديؼ 
الخـــدمات والسشتجـــات السرـــرفية االلكترونيـــة التـــي تـــرتب  بـــالسؾاقع االلكترونيـــة واليؾاتـــف الذخرـــية 

بــاقي البشــؾك، فــي حــيؽ أن البشــؾك األجشبيــة كــان ليــا الدــبف فــي تقــديؼ الخــدمات السرــرفية مقارنــة ب
 يمييا بشؾك القظا  الخاص.  Phone Cash االلكترونية مؽ  ةل  دمات

 : ب لسعدالت األداء السررفيOne Way Anovaالتبايؽ أحاد  االتجاه )تحميل نتائج  -1/1
   أىسيا ما يمي : ال تبار الفرض األول ب0جدول رقؼ )البالعديد مؽ الشتائج  يسكؽ استخةص

  صــافي العائــد عمــى متؾســ  وجــؾد فــروق معشؾيــة بــيؽ البشــؾك التجاريــة محــل الدراســة بذــأن عــدم
وىـي أكبـر مـؽ  ب00320ب بسدتؾى معشؾيـة )20012بكل قظا ، حيث بمغ  قيسة )ف    األصؾل

ىـامش صـافي ارية محل الدراسة بذـأن وجؾد فروق معشؾية بيؽ البشؾك التجعدم  كالػ، و ب0000)
 . ب00222ب بسدتؾى معشؾية )00122بكل قظا ، حيث بمغ  قيسة )ف   العائد 

  صـافي العائـد عمـى متؾسـ  حقـؾق وجؾد فروق معشؾيـة بـيؽ البشـؾك التجاريـة محـل الدراسـة بذـأن
د وكـالػ وجـؾ ب، 00002ب بسدـتؾى معشؾيـة )20023بكل قظـا ، حيـث بمغـ  قيسـة )ف    السمكية

بكــل  إجســالي القروض/إجســالي الؾدائــعفــروق معشؾيــة بــيؽ البشــؾك التجاريــة محــل الدراســة بذــأن 
 .ب00000ب بسدتؾى معشؾية )11000قظا ، حيث بمغ  قيسة )ف   
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 ب1جدول رقؼ )
 ب لسحددات الذسؾل الساليOne Way Anovaنتائج تحميل التبايؽ أحاد  االتجاه )

 قًا لظبيعة ممكيتيا.بالبشؾك التجارية محل الدراسة وف
كود 
 المتغير

 اٌمتاع المتغيرات
ِتىسط 

 حسابي

أحزاف 

 ِؼيارم

 أػٍى 

 ليّة

 أدٔى

 ليّة 

 امتبار

 ف
Sing. 

X1 
عدد الحدابات 

 لمبالغيؽ السررفية

 201100 132900 30201 222320 عام
 21100 312000 211001 212093  اص 00002 00992

 12220 212200 10132 29931 أجشبي

X2 
عدد بظاقات االئتسان 

 لمبالغيؽ

 13330 320200 22012 202221 عام
 2922 129000 92201 22122  اص 00123 20311

 12320 203200 13111 12920 أجشبي

X3 
عدد بظاقات الخرؼ 

 لمبالغيؽ

 22320 9990200 129020 119232 عام
 2020 192000 221222 221222  اص 00092 10222

 32000 202100 10122 20322 أجشبي

X4 

عدد حدابات 
Phone Cash 

 لمبالغيؽ

 2320 29301 2210 20030 عام
 21320 223010 02312 230222  اص 00000 11023

 2113 11010 20001 21223 أجشبي

X5 
عدد الفرو  

 السررفية

 122 211 220 102 عام
 21 222 00 222  اص 00000 02019

 229 129 23 100 أجشبي

X6 

عدد ماكيشات 
الرراف األلى 

ATMs 

 2123 1011 902 1122 عام
 202 933 322 123  اص 00000 39019

 232 120 229 122 أجشبي

X7 
حجؼ القروض 

 ل فرادالسسشؾحة 

 01 132 210 293 عام
 200 202 3200 13  اص 00000 20021

 12 232 1002 20 أجشبي

X8 
حجؼ السد رات مؽ 

 قبل االفراد

 110 2020 102 030 عام
 21 120 202 222  اص 00000 13002

 32 102 21 202 أجشبي

X9 
حجؼ السحفغة 
 االئتسانية بالبشػ

 00 133 210 29102 عام
 200 202 3200 13  اص 00000 20093

 12 232 1002 20 أجشبي

X10 

السفعل  انحجؼ االئتس
كشدبة مؽ القروض 

 السسشؾحة

 12 220 12 20 عام
 200 1100 2201 22  اص 00020 0000

 20 203 3102 10 أجشبي

X11 
الذسؾل  في الزيادة
 السؤسدي السالي

 1 222 12 12 عام
 003 32 900 2  اص 00002 0093

 0000 31 22 2000 أجشبي
  N     30عدد السذاىدات                                    اإلحرائي.: نتائج التحميل  السردر   
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 ب0جدول رقؼ )
 ب لسعدالت األداء السررفيOne Way Anovaنتائج تحميل التبايؽ أحاد  االتجاه )

 بالبشؾك التجارية محل الدراسة وفقًا لظبيعة ممكيتيا.
كود 
 المتغير

 اٌمتاع المتغيرات
ِتىسط 

 حسابي

أحزاف 

 ارمِؼي

 أػٍى 

 ليّة

 أدٔى

 ليّة 

 امتبار

 ف
Sing. 

Y1 
صافي العائد عمى متؾس  

 األصؾل

 0012 209 2090 2090 عام
 203 300 0021 1019  اص 00320 20012

 2020 302 0022 102 أجشبي

Y2 
صافي العائد عمى متؾس  

 حقؾق السمكية

 2 3201 201 2201 عام
 22 1200 2002 3000  اص 00002 20023

 2000 30 0021 1003 أجشبي

Y3 صافي ىامش العائد 
 0021 2009 1010 1001 عام

 102 201 2020 1011  اص 00222 00122
 102 202 2001 0022 أجشبي

Y4 
 إجساليالؾدائع إلى  إجسالي

 األصؾل

 23 22 9010 2209 عام
 1100 2200 2203 23  اص 00229 20902

 29 20 2023 2102 أجشبي

Y5 
 إجساليالقروض إلى  إجسالي

 الؾدائع

 11 11 202 3101 عام
 12 2100 2001 1203  اص 00000 11000

 12 2202 0092 0202 أجشبي

Y6 
القروض  ير السشتغسة إلى 

 القروض إجسالي

 209 2001 1000 1029 عام
 1 20 1000 2002  اص 00202 20920

 1022 2029 2022 1002 أجشبي

Y7 
مخررات القروض إلى 
 القروض  ير السشتغسة

 0092 1012 0019 2033 عام
 0022 1020 0021 2023  اص 00302 20029

 2001 1020 0031 2002 أجشبي
 N     30عدد السذاىدات                                       : نتائج التحميل اإلحرائي . السردر   

 

يسكـؽ  ب0ب و)1 ةل عرض نتائج تحميل التبايؽ أحاد  االتجاه بالجدوليؽ الدابقيؽ رقؼ ) ومؽ
ــة "  أنــو مــؽ فــروض البحــث والــا  يــشص عمــى رفــض الفــرض األول ال تؾجــد فــروق ذات دالل

فـرو  أجشبيـةب محـل الدراسـة بذـأن  – اصـة  –معشؾية بيؽ البشؾك التجارية السرـرية ) عامـة 
حيــث تؾجــد فــروق ذات  ." الســالي لتحدــيؽ معــدالت األداء السرــرفيتفعيــل متظمبــات الذــسؾل 

داللة معشؾية بيؽ البشـؾك التجاريـة السرـرية مـؽ حيـث السمكيـة بذـأن تفعيـل متظمبـات الذـسؾل 
السالي وتحديؽ األداء السررفي  اصة فيسا يتعمف برافي العائد عمى متؾسـ  حقـؾق السمكيـة 

  قروض/ إجسالي الؾدائع كأحد مؤشرات الديؾلة. كأحد مؤشرات الر حية، وكالػ إجسالي ال
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 ومعدالت األداء السررفي:محددات الذسؾل السالي  تحميل نتائج مرفؾفة االرتباط بيؽ -1/3

نتائج مرفؾفة االرتبـاط بـيؽ محـددات الذـسؾل السـالي ومعـدالت األداء  ب2تالي رقؼ )الجدول ال ؾميي
 تي يسكؽ تمخيريا في الشقاط التالية :السررفي بالبشؾك التجارية محل الدراسة وال

  ومؤشـــرات الر حيـــة بـــالبشؾك محـــددات الذـــسؾل الســـالي طرديـــة بـــيؽ معشؾيـــة وجـــؾد عةقـــة ارتبـــاط
وجسيعيــا دالــة  00921،  00010تراوحــ  معــامةت االرتبــاط بــيؽ حيــث ، التجاريــة محــل الدراســة

حجـؼ االئتسـان االرتباط بيؽ بمغ  قيسة معامل  وقد 0000و ، 0002إحرائيًا عشد مدتؾ  معشؾية 
 األصـــؾلمتؾســـ  والعائـــد عمـــى  وصـــافي ىـــامش العائـــد السفعـــل كشدـــبة مـــؽ القـــروض السسشؾحـــة

يمييــا حجــؼ القــروض السقدمــة ل فــراد والسذــروعات الرــغيرة  عمــى التــؾالي. 00121و  00122
قــديؼ كــالػ تؾجــد عةقــة ارتبــاط طرديــة بــيؽ تو  00300 األصــؾلمتؾســ  والستؾســظة والعائــد عمــى 

 العائد عمى متؾسـ  حقـؾق السمكيـة يؽ و  كأحد الخدمات االلكترونية الحديثةPhone Cash  دمات
بيشسا تؾجد عةقة ارتباط سمبية بيؽ عدد الفـرو  السرـرفية والعائـد عمـى متؾسـ  حقـؾق ، 00121
ويرجــع ذلــػ إلــى ارتفــا  تكــاليف االســتثسار فــي انذــاء الفــرو  السرــرفية مســا  00033-السمكيــة 

 شعكس سمبيًا عمى مؤشرات الر حية. ي
  محـــددات الذـــسؾل الســـالي ومؤشـــرات الدـــيؾلة بـــالبشؾك طرديـــة بـــيؽ معشؾيـــة وجـــؾد عةقـــة ارتبـــاط

ــة محــل الدراســة ــيؽ قــد ، و التجاري ــاط ب ــة  00310،  00009تراوحــ  معــامةت االرتب وجسيعيــا دال
بـــيؽ عـــدد رتبـــاط حيـــث بمغـــ  قيســـة معامـــل اال  0000و ، 0002إحرـــائيًا عشـــد مدـــتؾ  معشؾيـــة 

ــة  ــات االئتسانيــة السقدم ــالي البظاق ــػ كأحــد محــددات الذــسؾل الس وكــالػ عــدد الحدــابات مــؽ البش
، و ـيؽ عمـى التـؾالي 00121، و  00310السررفية و يؽ مؤشر إجسالي الؾدائع/إجسالي األصؾل 

ع مؤشــر إجســالي القروض/إجســالي الؾدائــفعمــي كشدــبة مــؽ القــروض السسشؾحــة و حجــؼ االئتســان ال
عــــدد بظاقــــات الخرــــؼ السرــــدرة  تؾجــــد عةقــــة ارتبــــاط ســــمبية بــــيؽفــــي حــــيؽ  00009بشدــــبة 

والتــي تعظــي داللــة  00002-والسدـتخدمة و ــيؽ مؤشــر إجســالي القروض/إجســالي الؾدائـع بشدــبة 
 .حقيقية حيث كمسا زاد استخدم العسةء لبظاقات الخرؼ كمسا انخفض مؤشر الديؾلة بالبشػ

  محـددات الذـسؾل السـالي ومؤشـرات جـؾدة األصـؾل بـالبشؾك طردية بيؽ ؾية معشوجؾد عةقة ارتباط
ـــة محـــل الدراســـة ـــيؽ التجاري ـــاط ب ـــا دالـــة  00192،  00020، وتراوحـــ  معـــامةت االرتب وجسيعي

 بــيؽ  ــدماتحيــث بمغــ  قيســة معامــل االرتبــاط  0000و ، 0002إحرــائيًا عشــد مدــتؾ  معشؾيــة 

Phone Cash غسـة/إجسالي القـروض وكـالػ مخرـص القـروض و يؽ مؤشر القـروض  يـر السشت
ــر السشتغســة بشدــبة  ــروض  ي ــؾالي 00123، و  00192/الق ــة ارتبــاط عمــى الت ــا تؾجــد عةق ، كس

معشؾية بيؽ حجؼ االئتسان السقدم ل فـراد والسذـروعات الرـغيرة والستؾسـظة و ـيؽ مؤشـر القـروض 
   . 00033 ير السشتغسة/إجسالي القروض بشدبة 
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 ب2جدول رقؼ )

 ومعدالت األداء السررفي بالبشؾك محل الدراسة.محددات الذسؾل السالي  مرفؾفة معامةت االرتباط بيؽ

 األبعاد
No. 

Accounts 

No. 

Credit 

Card 

No. 

Debit 

Card 

No. 

Phone 

Cash 

No. 

Branches 
No. 

ATMs 

Personal 

& 

SMES 

Credits 

Personal 

& 

SMES 

Deposits 

Total 

Credits 
Actual 

Credits 

Increasing 

of 

Financial 

Inculcation 

ROA ROE NM TD/TA TL/TD LOS/TL PL/LOS 

No.Accounts 1 53735 534,0 53070 53515 53640 53570 5366, 535,5 53440 53411 53517 53567 53550 53074 53557 53106 53140 
No.Credit 

Card 
53735
*
 1 53007 53554 53351 53316 53065 53331 53065 53000 53111 53513 53505 53530 53305 53435 53040 531,0 

No.Debit 

Card 
534,0 53007 1 53341 53417 53001 53171 530,4 53171 53100 53560 53107 53561 5356, 53073 -53551 53515 -5354, 

No.Phone 

Cash 
53070 53554 53341 1 53510 53000 53355 53006 53355 53457 533,, 53506 53474 53550 53574 53405 5340, 53473 

No.Branches 53515 53351 53417 53510 1 5374,
*
 53600 53737

*
 53631 53404 53557 53000 -53533 535,1 53137 5340, 53160 53016 

No.ATMs 53640
*
 53316 53001 53000 5374,

*
 1 53004

**
 53074

**
 53004

**
 53756

*
 53744

*
 53114 5335, 53001 53155 53435 53331 53510 

Personal & 

SMES 

Credits 

53570 53065 53171 53355 53600 53004** 1 53060
**
 531555 53006

**
 53,53

**
 53355 53304 53435 53117 53173 53534 53171 

Personal & 

SMES 

Deposits 
5366,
*
 53331 530,4 53006 53737

**
 53074

*
 53060

**
 1 53075

**
 53,43

**
 53750 53150 53373 53355 53575 53367 53407 5357, 

Total 

Credits 
535,5 53065 53171 53355 53631

*
 53004 531555 53075

**
 1 53005

**
 53,50

**
 53353 53306 53400 53117 53174 53533 53175 

Actual 

Credits 
53440 53000 53100 53457 53404 53756 53006

**
 53,43

**
 53005

**
 1 53653

*
 53410 53007 534,, 53550 53550 535,4 53000 

Increasing 

of Financial 

Inculcation 
53411 53111 53560 533,, 53557 53744

*
 53,53

**
 53750

*
 53,50

**
 53653

*
 1 53500 53151 53106 53103 535,5 53465 53553 

ROA 53517 53513 53107 53506 53000 53114 53355 53150 53353 53410 53500 1 53051 53000 53010 53000 53076 53550 

ROE 53567 53505 53561 53474 53533 5335, 53304 53373 53306 53007 53151 53051 1 53555 53010 53576 53533 53436 

NM 53550 53530 5356, 53550 535,1 53001 53435 53355 53400 534,, 53106 53000 53555 1 53003 53036 53030 53551 

TD/TA 53074 53305 53073 53574 53137 53155 53117 -53575 -53117 53550 53103 53010 53010 53003 1 53050 53116 53160 

TL/TD -53557 53435 53551 53405 5340, 53435 53173 53367 -53174 53550 535,5 53000 53576 53036 53050 1 530,5 535,4 

LOS/TL -53106 53040 53515 534,0 53160 53331 53543 53407 -53533 535,4 53465 53076 53533 53030 53116 530,5 1 53453 

PL/LOS -53140 531,0 5354, 53473 53016 53510 53171 5357, 53175 53000 53553 53550 53436 53551 53160 535,4 53453 1 

 .           1,10معنوية عند ذو داللة إحصائية عالية   معامل االرتباط**.       1,15معنوية عند ذو داللة إحصائية عالية   امل االرتباطمع        * : نتائج التحميل اإلحرائي. السردر
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 عمــى مؤشــرات الر حيــة تحميــل االنحــدار الستعــدد  لتــأثير محــددات الذــسؾل الســالينتــائج  -1/1
 :بحثوا تبار الفرض الثاني مؽ فروض ال

يؾجــد تــأثير ذو داللــة معشؾيــة بــيؽ تفعيــل ض الثــاني مــؽ فــروض البحــث عمــى أنــو " يــشص الفــر 
 ومــؽ  ــةل ،" متظمبــات الذــسؾل الســالي وتحدــيؽ مؤشــرات الر حيــة بــالبشؾك التجاريــة السرــرية

 ب يتبيؽ ما يمي :2عرض نتائج تحميل االنحدار بالجدول التالي رقؼ )
  0عةقـة ذات داللـة معشؾيـة عشـد مدـتؾى معشؾيـة كذف  نتائج أسمؾب االنحدار الستعدد أن ىشاك %

بـالبشؾك كأحد مؤشرات الر حيـة بيؽ محددات الذسؾل السالي ومؤشر صافي العائد / إجسالي األصؾل 
ودرجـة  ب90120) السحدـؾ ة بF)قيسـة حيـث أن ، التجارية محـل الدراسـة مـأ ؾذة برـؾرة إجساليـة 

بمغـ  قد و  % وفقًا لسعامل االرتباط الستعدد. 9201، وأن ىاه العةقة تسثل بSig. (00021السعشؾية
Rمعامل التحديـد قيسة 

 -محـددات الذـسؾل السـالي -ب مسـا يعشـي أن الستغيـرات السدـتقمة00900) 2
 .مؽ الستغير التابع%  90تفدر 

 نتائج أسمؾب االنحدار الستعدد أن ىشاك عةقة ذات داللة معشؾية عشـد مدـتؾى  كسا أعيرت
كأحــد مؤشــرات  حقــؾق السمكيــةددات الذــسؾل الســالي ومؤشــر صــافي العائــد / % بــيؽ محــ0معشؾيــة 
 السحدــؾ ة بF)قيســة بــالبشؾك التجاريــة محــل الدراســة مــأ ؾذة برــؾرة إجساليــة ، حيــث أن الر حيــة 

% وفقـًا لسعامـل االرتبـاط  9201ب، وأن ىاه العةقة تسثل Sig. (00021ب ودرجة السعشؾية90292)
Rمعامل التحديد ة قد بمغ  قيسالستعدد. و 

محـددات  -ب مسا يعشي أن الستغيـرات السدـتقمة00912) 2
 .مؽ الستغير التابع%  9102تفدر  -الذسؾل السالي

  نتائج أسمؾب االنحدار الستعدد أن ىشاك عةقة ذات داللة معشؾية عشـد مدـتؾى  وأ يرًا بيش
ــيؽ محــددات الذــسؾل الســالي ومؤشــر 2معشؾيــة  ــة كأحــ صــافي ىــامش العائــد% ب د مؤشــرات الر حي

ب 220209) السحدـؾ ة بF)قيسـة بالبشؾك التجارية محل الدراسة مأ ؾذة برؾرة إجسالية ، حيث أن 
% وفقــًا لسعامــل االرتبــاط الستعــدد.  9209ب، وأن ىــاه العةقــة تسثــل Sig. (00002ودرجــة السعشؾيــة

Rمعامل التحديد قد بمغ  قيسة و 
محـددات الذـسؾل  -قمةب مسا يعشي أن الستغيـرات السدـت00909) 2

 .مؽ الستغير التابع%  9009تفدر  -السالي
 مـؽ فـروض البحـث  يسكـؽ قبـؾل الفـرض الثـانيوفي مؾء نتائج تحميل االنحدار الستعدد الدابقة        

ــات الذــسؾل الســالي حيــث يؾجــد  ــل متظمب ــيؽ تفعي ــة ب ــة معشؾي ــأثير ذو دالل ــاده السختمفــة ت وتحدــيؽ بأبع
ــالبشؾ  ــة ب ــة السرــريةمؤشــرات الر حي ــة ) محــل الدراســة، ك التجاري ــًا لمسؤشــرات الثةث صككااي اٌؼا ككذ / وفق

 ب.صااي هاِش اٌؼا ذ ، و ِتىسط ايصىي   وصااي اٌؼا ذ / ِتىسط حك اٌٍّىية
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 ب2جدول رقؼ )
 بالبشؾك التجارية محل الدراسة. لتأثير محددات الذسؾل السالي عمى مؤشرات الر حية تحميل االنحدار الستعدد 

 المتغيرات
 صااي هاِش اٌؼا ذ صااي اٌؼا ذ / ِتىسط حك اٌٍّىية صااي اٌؼا ذ / ِتىسط ايصىي

ِؼاًِ 

 Bا ٔحذار 

 ليّة بيتا

Beta 

 ((tليّة 

 اٌّحسىبة

اٌّؼٕىية 

Sing. 

ِؼاًِ 

 Bا ٔحذار 

 ليّة بيتا

Beta 

 ((tليّة 

 اٌّحسىبة

اٌّؼٕىية 

Sing. 

ِؼاًِ 

 Bا ٔحذار 

 ليّة بيتا

Beta 

 ((tليّة 

 اٌّحسىبة

اٌّؼٕىية 

Sing. 

 *Constant 20010 - 3001 00022 310220 - 10129 00021 220209 - 10022 00020ثاب  الدالة 
 00022 30912 90202 00000 00102  2012 - 30192 - 00000 00012 3002 20212 00000 لمبالغيؽ  السررفيةعدد الحدابات 

 00099 10010 20002 00133 00291 2019 - 00222 - 00000 00221 2001 00292 20910 عدد بظاقات االئتسان لمبالغيؽ 
 *00021  30212 -  90219 - 00000 00100 2012 10292 00002 00031 1090 -   20300 - 00000 عدد بظاقات الخرؼ لمبالغيؽ 

 00012 10232 - 00902 - 00201 - 00122 00200 00190 00193 00221 2091 - 00230 -  20200 - لمبالغيؽ  Phone Cashعدد حدابات 
 *00011 30121 - 10100 -   00019 - 00201      00002-  00102 - 00030 - 00002   1012 - 10002 - 00022 - عدد الفرو  السررفية

 ATMs - 00002 - 00192 - 0020  00020 00013 10211 30202 00010 - 00001   - 00229 - 20019 00302عدد ماكيشات الرراف األلى 
 00211 00320 - 10020 - 00222 00322 20211 21022 00192 00292 00121 31022 2030  ل فرادحجؼ القروض السسشؾحة 

 *00029  30110 - 2011 - 00023 - 00103 20121 30123 00212 00013   3010 - 2021 - 00032 - حجؼ السد رات مؽ قبل االفراد
 **00000 10220 220202 00102 00010 1021- 20012- 00930 - **00009 1021 20011 00222 تسانية بالبشػحجؼ السحفغة االئ

 **00000  10222 -  00222 - 10131 - 00012 10213 30022 00212 *00021 3021 -      0023-     00209 - السفعل كشدبة مؽ القروض السسشؾحة حجؼ االئتسان
 **00001 20031 -  10029 - 00121 - 00012 10212 20122 00330 **00003  0011 -  1012 - 00022 - السؤسدي اليالسالذسؾل  في الزيادة

 MCC 479,0 479,0 479,9معامل االرتباط الستعدد 

Rمعامل التحديد 
2 479,4 47900 479,9 

 ( 0 -11) (0 - 11)  (0 -11)  درجات الحرية

 1179,9 97199 ,9701 السحدؾ ة  بF)قيسة 

47410 مدتؾ  السعشؾية
*

 47410
*

 4744,
**

 

 .  T-Testطبقًا ال تبارات ت  0000* مدتؾ  السعشؾية أقل مؽ                 T-Test.ت  ال تباراتطبقًا  0002** مدتؾ  السعشؾية أقل مؽ              : نتائج التحميل اإلحرائي . السردر             
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 دــيؾلةحـدار الستعــدد  لتـأثير محـددات الذـسؾل الســالي عمـى مؤشـرات التحميـل االننتـائج  -1/0
 :لبحثمؽ فروض ا لثوا تبار الفرض الثا

يؾجــد تــأثير ذو داللــة معشؾيــة بــيؽ تفعيــل مــؽ فــروض البحــث عمــى أنــو "  لــثيــشص الفــرض الثا
"، ومـؽ  ـةل  بـالبشؾك التجاريـة السرـرية دـيؾلةمتظمبات الذـسؾل السـالي وتحدـيؽ مؤشـرات ال

 ب يتبيؽ ما يمي :2عرض نتائج تحميل االنحدار بالجدول التالي رقؼ )
  0كذف  نتائج أسمؾب االنحدار الستعدد أن ىشاك عةقـة ذات داللـة معشؾيـة عشـد مدـتؾى معشؾيـة %

كأحــد مؤشــرات الدــيؾلة  األصــؾل إجســالي /الؾدائــع  إجســاليبــيؽ محــددات الذــسؾل الســالي ومؤشــر 
ب 20912) السحدـؾ ة بF)قيسـة سـة مـأ ؾذة برـؾرة إجساليـة ، حيـث أن بالبشؾك التجارية محل الدرا

% وفقــًا لسعامــل االرتبــاط الستعــدد.  9202ب، وأن ىــاه العةقــة تسثــل Sig. (00013ودرجــة السعشؾيــة
Rمعامل التحديد قد بمغ  قيسة و 

محـددات الذـسؾل  -ب مسا يعشي أن الستغيـرات السدـتقمة00933) 2
 .ستغير التابعمؽ ال%  9303تفدر  -السالي

  نتـائج أسـمؾب االنحـدار الستعـدد أن ىشـاك عةقـة ذات داللـة معشؾيـة عشـد مدـتؾى معشؾيـة  أكـدتكسا
كأحـــد مؤشـــرات  الؾدائـــع إجســـالي /القـــروض  إجســـالي% بـــيؽ محـــددات الذـــسؾل الســـالي ومؤشـــر 2
 حدــؾ ةالس بF)قيســة بــالبشؾك التجاريــة محــل الدراســة مــأ ؾذة برــؾرة إجساليــة ، حيــث أن  دــيؾلةال
% وفقــــًا لسعامــــل  9202ب، وأن ىــــاه العةقــــة تسثــــل Sig. (00001ب ودرجــــة السعشؾيــــة220311)

Rمعامل التحديد قد بمغ  قيسة االرتباط الستعدد. و 
 -ب مسـا يعشـي أن الستغيـرات السدـتقمة00923) 2

 .مؽ الستغير التابع%  9203تفدر  -محددات الذسؾل السالي
 ( أن معامـل االنحـدار جـاء سـمبيًا لكـل مـؽ عـدد بظاقـات االئتسـان  ب يتزي2و الشغر في الجدول رقؼ

السردرة والسدتخدمة، وحجؼ القروض السسشؾحة ل فـراد والسذـروعات الرـغيرة والستؾسـظة ، وحجـؼ 
،  30911 -السحفغة االئتسانية بالبشـػ و ـيؽ مؤشـر إجسـالي الؾدائع/إجسـالي األصـؾل وذلـػ بقيسـة 

بيشســـا جـــاء معامـــل االنحـــدار مؾجبـــًا بـــيؽ ىـــاه السحـــددات  .يعمـــى التـــؾال 00201 -،  00320 -
 00120،  00292،  10290وذلـػ بقيسـة  الؾدائـع إجسـالي /القروض  الثةثة و يؽ مؤشر إجسالي

 عمى التؾالي.
مـؽ فـروض  لـثيسكـؽ قبـؾل الفـرض الثاوفي مؾء نتائج تحميـل االنحـدار الستعـدد الدـابقة   

بأبعــاده السختمفــة معشؾيــة بــيؽ تفعيــل متظمبــات الذــسؾل الســالي تــأثير ذو داللــة حيــث يؾجــد  البحــث 
 /الؾدائـع  إجسـالي) لسؤشـر  وفقـًا  محـل الدراسـة، بـالبشؾك التجاريـة السرـرية دـيؾلةوتحديؽ مؤشرات ال

 ب.الؾدائع إجسالي /القروض  إجسالي ، األصؾل إجسالي
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 ب2جدول رقؼ )        
 ديؾلة بالبشؾك التجارية محل الدراسة.الذسؾل السالي عمى مؤشرات اللتأثير محددات  تحميل االنحدار الستعدد

 المتغيرات

 اٌىدا غ إجّاٌي /اٌمزوض  إجّاٌي   ايصىي إجّاٌي /اٌىدا غ  إجّاٌي

ِؼاًِ 

 Bا ٔحذار 
 ليّة بيتا 

Beta 

 ((tليّة 

 اٌّحسىبة

اٌّؼٕىية 

Sing. 

ِؼاًِ 

 Bا ٔحذار 
 ليّة بيتا 

Beta 

 ((tليّة 

 اٌّحسىبة

اٌّؼٕىية 

Sing. 
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ــائج  -1/2 ــى مؤشــرات نت ــأثير محــددات الذــسؾل الســالي عم جــؾدة تحميــل االنحــدار الستعــدد  لت
 :مؽ فروض البحث رابع واأل يروا تبار الفرض ال األصؾل

يؾجــد تــأثير ذو داللــة معشؾيــة بــيؽ تفعيــل فــروض البحــث عمــى أنــو " مــؽ  رابــعيــشص الفــرض ال
ــة السرــرية جــؾدة األصــؾلمتظمبــات الذــسؾل الســالي وتحدــيؽ  ــالبشؾك التجاري "، ومــؽ  ــةل  ب

 ب يتبيؽ ما يمي :9عرض نتائج تحميل االنحدار بالجدول التالي رقؼ )
 0معشؾيـة عشـد مدـتؾى معشؾيـة  كذف  نتائج أسمؾب االنحدار الستعدد أن ىشاك عةقـة ذات داللـة %

كأحــد مؤشــرات  القــروض إجســالي /القــروض  يــر السشتغســة بــيؽ محــددات الذــسؾل الســالي ومؤشــر 
 بF)قيســـة بـــالبشؾك التجاريـــة محـــل الدراســـة مـــأ ؾذة برـــؾرة إجساليـــة ، حيـــث أن جـــؾدة األصـــؾل 

ـــة00092) السحدـــؾ ة ـــل Sig. (00013ب ودرجـــة السعشؾي ـــة تسث ـــًا  9001ب، وأن ىـــاه العةق % وفق
Rمعامــل التحديــد قــد بمغــ  قيســة لسعامــل االرتبــاط الستعــدد. و 

ب مســا يعشــي أن الستغيــرات 00922) 2
 .مؽ الستغير التابع%  9202تفدر  -محددات الذسؾل السالي -السدتقمة

  ــد  عــدم وجــؾد عــؽنتــائج أســمؾب االنحــدار الستعــدد  فــي حــيؽ كذــف ــة معشؾيــة عش عةقــة ذات دالل
القــروض  يــر  /مخررــات القــروض يؽ محــددات الذــسؾل الســالي ومؤشــر % بــ0مدــتؾى معشؾيــة 

بــالبشؾك التجاريــة محــل الدراســة مــأ ؾذة برــؾرة إجساليــة ،  جــؾدة األصــؾلكأحــد مؤشــرات  السشتغســة
، وأن %0وىـي أكبـر مـؽ  بSig. (00202ب ودرجة السعشؾية10203) السحدؾ ة بF)قيسة حيث أن 

Rمعامــل التحديــد قــد بمغــ  قيســة مــل االرتبــاط الستعــدد. و % وفقــًا لسعا 9202ىــاه العةقــة تسثــل 
2 

مـــؽ %  2309تفدـــر  -محــددات الذـــسؾل الســـالي -ب مســا يعشـــي أن الستغيـــرات السدـــتقمة00239)
ــابع ــر الت ــة محــل الدراســة  .الستغي ــؾك التجاري ــالتزام البش ــػ ب بحدــاب السخررــات ويفدــر الباحــث ذل

برــرف الشغــر عــؽ التؾســع فــي  IFRS9معيــار لسؾاجيــة القــروض  يــر السشتغســة وفقــًا لستظمبــات 
  دمات الذسؾل السالي أم ال.

 ( لكـــل مـــؽ حجـــؼ القـــروض  مؾجبـــاً ب يتزـــي أن معامـــل االنحـــدار جـــاء 9و ـــالشغر فـــي الجـــدول رقـــؼ
ـــيؽ  ـــة بالبشـــػ و  السسشؾحـــة ل فـــراد والسذـــروعات الرـــغيرة والستؾســـظة ، وحجـــؼ السحفغـــة االئتساني

 وكــالػعمـى التــؾالي.  00232،  00103وذلـػ بقيســة  قــروضال إجســالي /القـروض  يــر السشتغسـة 
القـــروض  يـــر  /مخررـــات القـــروض جـــاء معامـــل االنحـــدار مؾجبـــًا بـــيؽ ىـــاه السحـــددات و ـــيؽ 

األمـر الـا  يذـير إلـى أن التؾسـع فـي تقـديؼ  عمـى التـؾالي. 00202،00000وذلػ بقيسة  السشتغسة
الرــغيرة والستؾســظة يترتــ  عميــو زيــادة حجــؼ القــروض والتدــييةت االئتسانيــة ل فــراد والسذــروعات 

 القروض  ير السشتغسة إلى إجسالي القروض. 
مـؽ فـروض  رابـعيسكـؽ قبـؾل الفـرض الوفي مـؾء نتـائج تحميـل االنحـدار الستعـدد الدـابقة          

بأبعــاده السختمفــة تــأثير ذو داللــة معشؾيــة بــيؽ تفعيــل متظمبــات الذــسؾل الســالي حيــث يؾجــد  البحــث 
اٌمكزوض ييكز ) لسؤشـروفقـًا  محـل الدراسـة، بالبشؾك التجاريـة السرـرية جؾدة األصؾلمؤشرات  وتحديؽ

 ب. اٌمزوض إجّاٌي /إٌّتظّة 
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 ب9جدول رقؼ )
 جؾدة األصؾل بالبشؾك التجارية محل الدراسة.لتأثير محددات الذسؾل السالي عمى مؤشرات  تحميل االنحدار الستعدد 

 المتغيرات
 اٌمزوض ييز إٌّتظّة /ِخصصات اٌمزوض  اٌمزوض إجّاٌي /ّة اٌمزوض ييز إٌّتظ

ِؼاًِ 

 Bا ٔحذار 

 ليّة بيتا

Beta 

 ((tليّة 

 اٌّحسىبة

اٌّؼٕىية 

Sing. 

ِؼاًِ 

 Bا ٔحذار 

 ليّة بيتا

Beta 

 ((tليّة 

 اٌّحسىبة

اٌّؼٕىية 

Sing. 
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ـــػ بيتحميـــل  -1/2 ـــات الذـــسؾل الســـالي  إلجســـالي القظـــا  السرـــرفي السرـــر  بخـــةف البش ان
 :السركز  

  في إطار حرص الباحـث عمـى بيـان مؤشـرات الذـسؾل السـالي بالقظـا  السرـرفي السرـر  وتداعياتـو
ب صـؾرة كاممـة عـؽ مؤشـرات الذـسؾل 20عمى مؤشرات الدةمة السالية يؾمي الجدول التـالي رقـؼ )

بشـػ  ـةل  32في السرر  بخـةف البشـػ السركـز  ، حيـث بمغـ  عـدد البشـؾك السالي بالقظا  السرر 
إلـى  1021عـام  3220بيشسـا تزايـدت عـدد الفـرو  مـؽ  1022وحتـى عـام  1021الفترة مـؽ عـام 

وقـد بمـت متؾسـ  الكثافـة السرـرفية )عـدد الدـكان البـالغيؽ/ وحــدة  1022فـر  بشيايـة عـام  1110
مـؽ الخــدمات السرــرفية، وكــالػ تزايـد عــدد بظاقــات الخرــؼ فــرد تدــتفيد  13000مرـرفيةب حــؾالي 

 1022مميـؾن  عـام  2001إلـى  1021مميؾن عـام  2309و ظاقات االئتسان السقدمة لمعسةء مؽ 
ػذد ِاويٕكات اٌصكزاف ايٌكى مميؾن بظاقة عمى التؾالي . فزًة عؽ زيادة  309مميؾن إلى   103و 

ATMs  ــى  1021عــام  2220مــؽ ــة 21100إل ــة عــام  ماكيش ــة  1022بشياي ــي تعظــي دالل والت
لتجاريـة فـي االنتذـار والتغمغـل بكافـة األقـاليؼ واألمـاكؽ التـي تخـدم الف ـات حقيقية عؽ ر بة البشـؾك ا

نقظـة  22129إلـى  1021نقظـة عـام  02321مـؽ  p.o.sارتفـع عـدد نقـاط البيـع  كساالسيسذة، 
 م.1022عام 

  الدــةمة الساليــة بالقظــا  السرــرفي السرــر  ومــؽ جانــ  أ ــر وفــي ســياق عــرض وتحميــل مؤشــرات
اٌماػكذ  اٌزأسكّاٌية إٌكى ايصكىي يتزي تحدؽ في كفاية رأس السال  ةل فترة الدراسـة، حيـث زادت 

، وكـالػ قيـام البشـؾك 1022% عـام 2201إلى 1021% عام 2309مؽ  اٌّزجحة بأوساْ اٌّخاطز
% 3والتــي أقــرت معــدل 1022عــام  3ازل التجاريــة بتظبيــف ندــبة الرافعــة الساليــة وفقــًا لسقــررات بــ

% عــام 102وقــد اســتظاع  البشــؾك السرــرية تجــاوز ىــاه الشدــبة حيــث بمغــ   كشدــبة استرشــاديو
. وفــي ســياق مؤشــرات جــؾدة 1022% عــام 201وأ يــرًا  1022% عــام 203ثــؼ زات إلــى  1022

ــتحكؼ فــي مدــتؾى القــروض  يــر ــى ال ــة السرــرية عم ــيؽ قــدرة البشــؾك التجاري السشتغســة  األصــؾل تب
وكـالػ  1022% عـام 309إلـى  1021% عـام 200 /إجسالي القروض حيث انخفض السؤشـر مـؽ

األمـر الـا  يعكـس  %92بمت متؾس  مخررات القروض لسؾاجية القروض  ير السشتغسة حؾالي 
قدرة البشؾك عمى مؾاجية الخدائر السحتسمة نتيجة القـروض  يـر السشتغسـة مـؽ  ـةل السخررـات 

. كســا حققــ  البشــؾك السرــرية مؤشــرات ر حيــة جيــدة حيــث بمــت الستؾســ  الحدــابي شيــاالتــي تــؼ تكؾي
%، كسـا يسثـل الستؾسـ  الحدـابي لمعائـد عمـى حقـؾق 2002لمعائد عمى األصؾل  ةل فتـرة الدراسـة 

%  ـةل فتـرة الدراسـة. 1001الستؾس  الحدابي لرافي ىـامش العائـد % ، وكالػ 13011السمكية 
اٌىدا كغ  إجّكاٌي ات الذـسؾل السـالي عمـى مؤشـرات الدـيؾلة حيـث بمـت متؾسـ وأ يرًا انعكدـ  مؤشـر 

 إجّكاٌياٌمزوض إٌى  إلجّاٌي% ، وكالػ يسثل الستؾس  الحدابي 2201ندبة  ايصىي إجّاٌيإٌى 

 %.1100ندبة  اٌىدا غ
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 ب20جدول رقؼ )
 بيانات الذسؾل السالي  إلجسالي القظا  السررفي السرر  بخةف البشػ السركز  

ةاٌّتغيزات  / اتز  اٌذراس  اٌتّييش 8112 8112 8112 8112 8112 

 (x: ) اٌّاٌي: ابتىارات اٌتىٕىٌىجيا اٌّاٌية وّزتىش ٌتؼشيش اٌشّىي اٌّستمٍةاٌّتغيزات 
 بٕه 82 82 82 82 82 ػذد اٌبٕىن اٌؼاٍِة اي ِصز

ػذد اٌفزوع واٌىحذات اٌّصزاية 

 باٌةّهىرية
 ازع 2881 2114 8228 8222 8211

اٌىثااة اٌّصزاية ) ػذد اٌسىاْ اٌباٌغيٓ  

 بايٌف / وحذ  ِصزاية (
8832 8832 8832 8832 8838 

أٌف ازد/ 

 وحذ 

 إجّاٌي ػذد اٌؼاٍِيٓ
11232 112 11138 11132 11232 

أٌف 

 ِىظف

 1232 1232 1838 1238 1834 ػذد بتالات اٌخصُ ٌٍباٌغيٓ
ٍِيىْ 

 بتالة

 1132 11 238 1 1 اػذد اٌبتالات اٌّذاىػة ِمذِ
ٍِيىْ 

 بتالة

 834 232 832 832 838 ػذد بتالات ا  تّاْ ٌٍباٌغيٓ
ٍِيىْ 

 بتالة

 ِاويٕة ATMs 2221 2222 4181 11212 18811ػذد ِاويٕات اٌصزاف ايٌى 

 ٔمتة p.o.s 21822 22222 22824 22281 22224ػذد ٔماط اٌبيغ 

 ( yواما ٌّؤشزات اٌسيِة اٌّصزاية:  )  اٌّصزاياٌّتغيزات اٌتابؼة: ِؼذ ت ايداء 
 :اٌبؼذ ايوي : وفاية رأص اٌّاي

اٌماػذ  اٌزأسّاٌية إٌى ايصىي اٌّزجحة 

 بأوساْ اٌّخاطز
1834 1232 12 1232 1238 % 

اٌشزيحة ايوٌى ِٓ رأص اٌّاي إٌى ايصىي 

 اٌّزجحة بأوساْ اٌّخاطز
1132 1832 1134 1132 1838 % 

ي اٌّستّز إٌى ايصىي رأص اٌّاي ايساس

 اٌّزجحة بأوساْ اٌّخاطز
1132 1831 1132 438 432 % 

 % 232 238 232 1 1 %(8اٌزااؼة اٌّاٌية)إٌسبة ا ستزشادية 

 اٌبؼذ اٌثأي : ِؤشزات جىد  ايصىي :
 إجّاٌياٌمزوض ييز إٌّتظّة إٌى 

 اٌمزوض
232 231 2 234 834 % 

ِخصصات اٌمزوض إٌى اٌمزوض ييز 

 ٕتظّةاٌّ
4234 44 4431 4238 42 % 

 اٌبؼذ اٌثاٌث: ِؤشزات اٌزبحية:
 % 132 132 8 132 138 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط ا صىي

 % 8132 8132 8134 8232 1234 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط حمىق اٌٍّىية

 % 834 834 232 2 832 صااى هاِش اٌؼا ذ

 اٌبؼذ اٌزابغ: ِؤشزات اٌسيىٌة :

 % 2138 2832 2432 22 2232 ايصىي اٌيإجّاٌىدا غ إٌى  إجّاٌي

 % 2232 22 22 2134 2132 اٌىدا غ إجّاٌياٌمزوض إٌى  إجّاٌي

 .1029البشػ السركز  السرر ، الشذرة االحرائية،  السردر:     
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 :ابعًا : الشتائج والتؾصيات والدراسات السدتقبميةس 
ــل السحــاور الرئيدــية  ــي اطــار عــرض وتحمي ــي ف ــف أىــداالت ــع الدراســة ف البحــثتحق ، ومــؽ واق

، يسكؽ لمباحث اسـتخةص أىـؼ الشتـائج وتقـديؼ التؾصـيات لمبشؾك التجارية عيشة البحثالتظبيقية 
 والدراسات السدتقبمية وذلػ عمى الشحؾ التالي:

 نتائج الدراسة : -2
  ما يمي كذف  الدراسة الشغرية عؽ مجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا: 
تغييــر ىيكــل الخــدمات الساليــة بذــكل عــام ومشيجيــة  جيــا الساليــة فــيتدــيؼ ابتكــارات التكشؾلؾ  -2/2

يجعميـا أسـر  وأر ـص  األمـر الـا ويليات تقديؼ الخدمات السرـرفية لمعسـةء بذـكل  ـاص، 
تحدـــيؽ جــؾدة الخــدمات الساليـــة  ، فزــًة عــؽوأكثــر أمشــًا وشـــفافيًة واتاحــة ليــاه الخـــدمات

 لمعسةء.السقدمة 
ــارات التكشتدــ -2/1 ــةاعد ابتك ــا السالي ــة السقدمــة  ؾلؾجي ــاليف الخــدمات السالي ــي ترشــيد تك ــراد لف  ف

 والسؤسدــات بسختمــف السؾاقــع والقظاعــات، مقارنــة بتكــاليف تقــديسيا عبــر الفــرو  التقميديــة.
 ىاا السجال.ميزة تشافدية لمسؤسدات السالية والذركات الشاش ة في ومؽ ثؼ تحقف 

بذــكل رئيدــي زيــادة اال تــراق السرــرفي والتؾســع فــي  ابتكــارات التكشؾلؾجيــا الساليــة تــدعؼ -2/3
 ــدمات الذــسؾل الســالي لقظــا  عــريض مــؽ الف ــات السيسذــة التــي يرــع  الؾصــؾل إلييــا 

 بالذكل التقميد . 
تظــؾير البشيــة التحتيــة لمشغــام السرــرفي وتحدــيؽ يرتكــز نجــاح الذــسؾل الســالي عمــى  مــدى  -2/1

وكـالػ ومـع إطـار وامـي لتأسـيس بشيـة تحتيـة أنغسة االئتسان وتدـييل أنغسـة الزـسانات، 
سـؽ تذـريعات مرـرفية أىسيـة باإلمـافة إلـى  مالية وشبكات متظؾرة في السشاطف السيسذة.

جديـــدة و مـــف بي ـــة تشغيسيـــة وامـــحة بذـــأن السذـــروعات الستؾســـظة والرـــغيرة ومتشاىيـــة 
 الرغر، لتعزيز سبل إمدادىا بخدمات الذسؾل السالي.

إجراءات حساية حقؾق العسةء مـؽ  ـةل إعـداد الدياسـات والتعميسـات لي الذسؾل السا عززي -2/1
تحقيقـــًا  وأحكاميـــا لزـــسان الذـــفافية واالفرـــاح التـــام عـــؽ السشتجـــات والخـــدمات وشـــروطيا

 لمعدالة وعدم التسييز بيؽ العسةء. 
 ;Bose et al.,2016;Park, & Mercado, 2018 )أكـــدت معغـــؼ الدراســـات -2/0

Shihadeh et al.,2018; Ismail et al.,2018 ــة ومؾمــؾعية ــى أىسي ــاس بعم قي
 Accessإمكانية الؾصـؾل أو الشفـاذ  )ثةثة أبعاد رئيدية مؽ  ةللي الذسؾل السامدتؾيات 

ب فـي حـيؽ Usageاسـتخدام الخـدمات الساليـة ، وأ يـرًا   Availability تاحـة الخـدمات، و 
ات الفرعيــة لقيــاس كــل بعــد مــؽ ىــاه ا تمفــ  ىــاه الدراســات فيســا بيشيــا بذــأن عــدد الستغيــر 

 األبعاد.
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 Iqra et al.,2015;Kumar,2018;Shihadeh et)كذـف  بعـض الدراسـات الدـابقة -2/2

al.,2018عــؽ وجــؾد تــأثير معشــؾ  ذو داللــة احرــائية لسحــددات الذــسؾل الســالي عمــى كــل ب
و ــدمات مــؽ تحدــيؽ الــر ي االجســالي الدــشؾ  الــا  يحققــو البشــػ مــؽ جــراء تقــديؼ مشتجــات 

 لػ تحديؽ معدل العائد عمى األصؾل.الذسؾل السالي ، وكا
اإلفرـاح  بعشـؾان " متظمبـات12رقؼ السبدأ لمرقابة السررفية مؽ  ةل  3بازل أكدت مقررات  -2/2

ـــة بـــ لزام عمـــى "  والذـــفافية ـــؾك السركزيـــة كدـــمظة إشـــرافيو ورقابي ـــؾك مـــرورة قيـــام البش البش
عمـى و بانتغـام الكسيـة والشؾعيـة عـؽ الذـسؾل السـالي ات شذـر السعمؾمـب والجساعات السررفية

حالتيــا الساليــة وأدائيــا  مــؽ التحقــفو  ايدــيل الؾصــؾل إلييــ بحيــث ،مشاســ و أســاس مؾحــد 
مــدى السخــاطر و تمــػ دارة إل التــي تتبشاىــا ســتراتيجياتاالكــالػ و  ،تعرمــيا لمسخــاطرمــدى و 

 حؾكسة الذركات.تظبيقيا لقؾاعد 
ال تفرـي بدراسة وتحميـل التقـارير الدـشؾية لمبشـؾك التجاريـة السرـرية،  مؽ واقع قيام الباحث -2/2

القؾائؼ والتقـارير الساليـة لكافـة السؤسدـات السرـرفية إفرـاحًا كـامًة ومشفرـًة ومشتغسـًا عـؽ 
 السعمؾمات الكسية والشؾعية لمذسؾل السالي. 

   ما يمي عؽ مجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا الدراسة التظبيقيةكذف: 
وجؾد فروق ذات داللة معشؾية بيؽ البشؾك التجارية السررية مؽ حيـث السمكيـة بذـأن تفعيـل  -2/9

وذلـــػ لرـــالي البشـــؾك العامـــة يمييـــا الفـــرو  األجشبيـــة ثـــؼ البشـــؾك متظمبـــات الذـــسؾل الســـالي 
ــيؽ و الخاصــة،  ــى متؾســ    ــد عم ــف برــافي العائ ــا يتعم تحدــيؽ األداء السرــرفي  اصــة فيس

ت الر حيــة، وكــالػ إجســالي القــروض/ إجســالي الؾدائــع كأحــد حقــؾق السمكيــة كأحــد مؤشــرا
 .مؤشرات الديؾلة

محددات الذـسؾل السـالي ومعـدالت األداء السرـرفي وجؾد عةقة ارتباط معشؾية طردية بيؽ  -2/20
الدــيؾلة ، ومؤشــرات جــؾدة األصــؾل بــالبشؾك التجاريــة محــل : مؤشــرات الر حيــة ، و مــؽ حيــث

     0000و ، 0002ئيًا عشد مدتؾ  معشؾية وجسيعيا دالة إحرا ،الدراسة
بأبعـــاده السختمفـــة تـــأثير ذو داللـــة معشؾيـــة بـــيؽ تفعيـــل متظمبـــات الذـــسؾل الســـالي وجـــؾد  -2/22

مـــؽ حيـــث:  محــل الدراســـة، بــالبشؾك التجاريـــة السرـــرية معـــدالت األداء السرـــرفيوتحدــيؽ 
ــالبشؾ  ــة ، ومؤشــرات الدــيؾلة ، ومؤشــرات جــؾدة األصــؾل ب ــة محــل مؤشــرات الر حي ك التجاري

     0000و ، 0002وجسيعيا دالة إحرائيًا عشد مدتؾ  معشؾية  ،الدراسة
شـيد القظــا  السرــرفي السرــر  تظــؾر ممحـؾظ فــي اســتخدام ابتكــارات التكشؾلؾجيــا الساليــة  -2/21

ــادة أعــداد  ــز الذــسؾل الســالي  اصــة فيســا يتعمــف بزي ِاويٕككات اٌصككزاف ايٌككى كسرتكــز لتعزي

ATMs أعـداد نقـاط البيـع  وكالػ زيادةp.o.s  فزـًة عـؽ تزايـد اسـتخدام  ـدماتPhone 

Cash  األمر الا  يديؼ في تحدـيؽ مؤشـرات الدـةمة الساليـة واالسـتقرار السـالي بالقظـا ،
 السررفي، و يزعيا عمى  ارطة تفعيل الذسؾل السالي عمى السدتؾى االقميسي والدولي.
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 تؾصيات الدراسة :  -1
يسكـــؽ تقـــديؼ مجسؾعـــة مـــؽ  الشغريـــة والتظبيقيـــة قـــًا مـــؽ نتـــائج الدراســـةانظة                

 التؾصيات أىسيا ما يمي:
تؾعيـف ابتكـارات التكشؾلؾجيـا الساليـة فـي تقـديؼ  ـدمات مرـرفية مرورة قيام البشـؾك السرـرية ب -1/2

ــرة تمبــي االحتياجــات اليؾميــة لمعســة ــات مبتك  االبتكــارات فــي ىــاه االســتفادة مــؽء، وتحديــد يلي
اســتغةل التسؾيــل واالســتثسار الستــؾفر بالبشــػ الســتقظاب قاعــدة عســةء جــدد  اصــة مــؽ الف ــات 

 السيسذة. 
االستفادة مـؽ تجـارب السؤسدـات الساليـة الدوليـة فـي تقـديؼ  تؾجيو أنغار البشؾك السررية  نحؾ -1/1

كثقافـة جديـدة تحـد  تعزيز ثقافة التعامـل بـالشقؾد االلكترونيـةتعسل عمى  ابتكارات تكشؾلؾجيا مالية
تذـجيع السبـدعيؽ لةسـتسرار فـي تبشـي اسـتراتيجيات فعالـة لو ، مؽ مخـاطر نقـل األمـؾال التقميديـة

 .التكشؾلؾجية بتكاراتريادة ىاه اال
تتزـسؽ سـجةت البيانـات االئتسانيـة   نذـاء قاعـدة بيانـات شـاممةمرورة قيام البشؾك السررية ب -1/3

السالي بجانبي العـرض والظمـ  ل فـراد والسؤسدـات الرـغيرة  لقياس مدتؾيات الذسؾلالتاريخية 
 والستؾسظة.

حث البشؾك السررية عمى تظبيـف الشسـاذج الكسيـة لقيـاس مدـتؾيات الذـسؾل السـالي، وتـداعيات  -1/1
التؾسع فيو عمى تحديؽ األداء السرـرفي مـؽ جيـة، واالسـتقرار السـالي بالقظـا  السرـرفي ككـل 

 مؽ جية أ رى. 
االفرــاح عــؽ معــدالت العائــد الفعميــة الدــشؾية وأســعار الخــدمات  ؾك السرــريةؽ عمــى البشــيتعــي -1/1

، الخاصـة والشذـرات السرسـمة لمعسـةءالسراسـةت كـالػ مـسؽ ، و  ةااللكتروني ياقعاالسررفية بسؾ 
 .االلكترونية الستعمقة بكافة الخدمات السررفيةجسيع القؾاعد واألحكام  االفراح عؽيج  كسا 

، بحيـث يذـسل  مشـتغؼ عمـى البشـؾك السرـرية إصـدار تقريـر مفرـل ومشفرـل بذـكل دور   يج  -1/0
عمـى معـدالت األداء السرـرفي و سـا  االسعمؾمات الكسية والسالية عؽ الذـسؾل السـالي وانعكاسـاتي

 . IFRSلمرقابة السررفية ومعايير السحاسبة السررية والدولية  3يتؾافف مع متظمبات بازل
ئتســـان وتدـــييل أنغســـة البشيـــة التحتيـــة لمشغـــام السرـــرفي وتحدـــيؽ أنغســـة اال  تظـــؾير مـــرورة -1/2

ؾمع إطار وامي لتأسيس بشيـة تحتيـة مؽ  ةل قيام البشػ السركز  السرر  بذلػ الزسانات، و 
   مالية وشبكات متظؾرة في السشاطف السيسذة.

تذـــريعات انيؽ والالقـــؾ دـــؽ مـــرورة قيـــام البشـــػ السركـــز  السرـــر  كدـــمظة إشـــرافيو ورقابيـــة ب -1/2
السذـروعات الستؾسـظة مـؾاب  ومحـددات جديدة و مف بي ة تشغيسية وامـحة بذـأن السررفية ال

 والرغيرة ومتشاىية الرغر، لتعزيز سبل إمدادىا بخدمات الذسؾل السالي.
ىتسام بـالتثقيف والتؾعيـة االقيام البشػ السركز  السرر  ب طةق السزيد مؽ السبادرات التي تدعؼ  -1/2

ــة الرقسيــ الساليــة ة، وكــالػ حــث البشــؾك السرــرية عمــى اســتسرارية  وتعزيــز نذــر الخــدمات السالي
 تفعيل استراتيجيات الذسؾل السالي التي تدعؼ التشسية السدتدامة وتحقيف التشسية االقترادية.
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ات تعزيز إجراءات حساية حقؾق العسةء مـؽ  ـةل إعـداد الدياسـمرورة قيام الجيات الرقابية ب -1/9
تحقيقـًا  ، وذلـػوالتعميسات لزسان الذـفافية واالفرـاح التـام عـؽ السشتجـات والخـدمات وشـروطيا

 اصــــة فيســــا يتعمــــف بالخــــدمات والسشتجــــات السرــــرفية  لمعدالــــة وعــــدم التسييــــز بــــيؽ العســــةء
 .االلكترونية

د ورش حث الجامعات والسؤسدات األكاديسيـة عمـى إلقـاء السحامـرات وتشغـيؼ السـؤتسرات وعقـ -1/20
العسل التدريبية بذأن استراتيجيات الذـسؾل السـالي ودوره فـي تحدـيؽ األداء السرـرفي وتحقيـف 

 االستقرار السالي، وكالػ تحديؽ مؤشرات التشسية االقترادية لمدولة ككل. 
 الدراسات السدتقبمية التي ترتب  بسجاالت البحث:  -3

 هوتـأثير  بسحـددات الذـسؾل السـاليتـرتب  يسكؽ لمباحثيؽ اجراء مزيد مؽ الدراسات والبحـؾث التـي 
 عمى ميشة السحاسبة والسراجعة في كل مؽ:

ــى تعغــيؼ قيســة السشذــأة -3/2 ــاس أثــر تظبيــف اســتراتيجيات الذــسؾل الســالي عم دراســة تظبيقيــة  -قي
 السررية. دؾق األوراق الساليةبالذركات السقيدة ب

الي عمـــى مـــؾاب  مـــشي االئتســـان محـــددات الذـــسؾل الســـقيـــاس ثـــر أل  نســـؾذج محاســـبي مقتـــرح -3/1
 دراسة تظبيقية. –سذروعات الرغيرة والستؾسظة لم

السـالي  رتحقيـف االسـتقرال كسـد ل مقتـرحالذـسؾل السـالي  يليات االفراح الستكامل عـؽ مؤشـرات -3/3
 .1030لةقتراد السرر  في مؾء رؤية مرر  دراسة تظبيقية – الكمي

االدارية االسـتراتيجية كسـد ل لمرقابـة عمـى التكـاليف وترشـيد مشيجية استخدام أسالي  السحاسبة  -3/1
 دراسة تظبيقية بالسؤسدات السالية. –قرارات الذسؾل السالي 

ــيؼ اســتراتيجيات الذــسؾل الســالي  -3/0 ــة كســد ل مقتــرح لتقي ــل أنذــظة السراجعــة الدا مي محــددات تفعي
 .دراسة ميدانية – 3بالبشؾك التجارية في اطار مقررات بازل

استخدام نسؾذج  ساسي الغش لسراجعة أنذظة الذسؾل السالي عمـى تحدـيؽ جـؾدة عسميـة تأثير  -3/2
 .دراسة تظبيقية بذركات السراجعة السررية –السراجعة 
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 بحثمةحف ال
 مبشؾك التجارية محل الدراسة التظبيقيةالذسؾل السالي لبيانات 

 )لتاع ػاَ( اٌّصزم ايهٍياٌبٕه 
ةاٌّتغيزات  / اتز  اٌذراس ييشاٌتّ 2018 2017 2016 2015 2014   

 (x: ) اٌّاٌي: ابتىارات اٌتىٕىٌىجيا اٌّاٌية وّزتىش ٌتؼشيش اٌشّىي اٌّستمٍةاٌّتغيزات 
 :Accessاٌبؼذ ايوي: اِىأيه اٌىصىي 

 حساب 238900 231000 174750 171300 161200 ٌٍباٌغيٓ اٌّصزايةػذد اٌحسابات 

 بتالة 123200 101300 76700 61300 57800 ػذد بتالات ا  تّاْ ٌٍباٌغيٓ

 بتالة 198800 191000 148700 140150 131100 ػذد بتالات اٌخصُ ٌٍباٌغيٓ

ػذد حسابات اٌهىاتف اٌذوية 

Phone Cash ٌٍٓباٌغي 
 حساب 18199 10566 1310 0 0

  :Availability: اتاحه اٌخذِات اٌثأياٌبؼذ 

 ازع 456 413 395 292 278 ػذد اٌفزوع اٌّصزاية

 ِاويٕة ATMs 1643 2150 2733 3507 4022اف ايٌى ػذد ِاويٕات اٌصز

 :Usageاٌبؼذ اٌثاٌث : استخذاَ اٌخذِات اٌّاٌية 

 ٍِيار  431 377 221 146 116  ٌألازادحةُ اٌمزوض إٌّّىحة  

 ٍِيار  1015 862 559 448 393 حةُ اٌّذمزات ِٓ لبً ا ازاد 

 ٍِيار  433 378 221 147 117 حةُ اٌّحفظة ا  تّأية باٌبٕه

حةُ ا  تّاْ  اٌّفؼً وٕسبة ِٓ  

 اٌمزوض إٌّّىحة
 ٍِيار  185 122 71 58 50

 ٍِيار  50 167 69 26 6 اٌّؤسسي اٌّاٌياٌشّىي  اياٌتغيز 

 ( yواما ٌّؤشزات اٌسيِة اٌّصزاية:  )  اٌّصزاياٌّتغيزات اٌتابؼة: ِؼذ ت ايداء 
 اٌبؼذ ايوي: ِؤشزات اٌزبحية:

 % 6.9 3.2 2 1.04 0.66 ػٍى ِتىسط ا صىياٌؼا ذ 

 % 11.2 21.5 37.2 19.2 13 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط حمىق اٌٍّىية

 % 15.9 8 3.7 2.9 2.7 صااى هاِش اٌؼا ذ

 : ِؤشزات اٌسيىٌة :ثأياٌبؼذ اٌ
 % 66 63 79.5 86 86 ايصىي إجّاٌياٌىدا غ إٌى  إجّاٌي

 % 43 44 39.5 32.8 29.7 اٌىدا غ إجّاٌياٌمزوض إٌى  إجّاٌي

 : ِؤشزات جىد  ايصىي : ٌثاٌبؼذ اٌثا
إجّاٌي  /اٌمزوض ييز إٌّتظّة 

 اٌمزوض
5 4.3 2 2.1 1.9 % 

اٌمزوض ييز  /ِخصصات اٌمزوض 

 إٌّتظّة
1.12 1.2 2.01 1.12 2.48 % 

 اللكتروني.من واقع التقارير الماليت المنشورة والصفحت الرسميت للبنك عبر الموقع ا اٌّصذر :   

 

http://www.vapulus.com/18.6.2018
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 )لتاع ػاَ( بٕه ِصز
ةاٌّتغيزات  / اتز  اٌذراس  اٌتّييش 2018 2017 2016 2015 2014 

 (x: ) اٌّاٌي: ابتىارات اٌتىٕىٌىجيا اٌّاٌية وّزتىش ٌتؼشيش اٌشّىي اٌّستمٍةاٌّتغيزات 
 :Accessاٌبؼذ ايوي: اِىأيه اٌىصىي 

 حساب 207300 192200 171000 163300 152200 ٌٍباٌغيٓ اٌّصزايةػذد اٌحسابات 

 بتالة 104550 85520 53340 43330 31010 ػذد بتالات ا  تّاْ ٌٍباٌغيٓ

 بتالة 166300 132000 113200 99800 86310 ػذد بتالات اٌخصُ ٌٍباٌغيٓ

ػذد حسابات اٌهىاتف اٌذوية 

Phone Cash ٌٍٓباٌغي 
 حساب 19354 12335 1450 0 0

  :Availabilityٌخذِات : اتاحه ااٌثأياٌبؼذ 

 ازع 624 594 517 506 496 ػذد اٌفزوع اٌّصزاية

 ِاويٕة ATMs 1273 1300 1800 2154 2292ػذد ِاويٕات اٌصزاف ايٌى 

 :Usageاٌبؼذ اٌثاٌث : استخذاَ اٌخذِات اٌّاٌية 

 ٍِيار  221 179 128 64 54  ٌألازادحةُ اٌمزوض إٌّّىحة  

 ٍِيار  670 532 341 290 240 ازاد حةُ اٌّذمزات ِٓ لبً ا 

 ٍِيار  224 180 128 64 55 حةُ اٌّحفظة ا  تّأية باٌبٕه

حةُ ا  تّاْ  اٌّفؼً وٕسبة ِٓ  

 63 55 42 29 27 اٌمزوض إٌّّىحة
 ٍِيار 

 ٍِيار  37 49 58 4 4 اٌّؤسسي اٌّاٌياٌشّىي  اياٌتغيز 

 ( yاما ٌّؤشزات اٌسيِة اٌّصزاية:  ) و اٌّصزاياٌّتغيزات اٌتابؼة: ِؼذ ت ايداء 
 اٌبؼذ ايوي: ِؤشزات اٌزبحية:

 % 0.48 1.31 1.57 1.32 1.02 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط ا صىي

 % 6 17.4 24 18 14.7 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط حمىق اٌٍّىية

 % 0.72 2.6 2.9 3 2.8 صااى هاِش اٌؼا ذ

 : ِؤشزات اٌسيىٌة :ثأياٌبؼذ اٌ
 % 76 68 79 88 88 ايصىي إجّاٌيإٌى  اٌىدا غ إجّاٌي

 % 34 35 39 22 23 اٌىدا غ إجّاٌياٌمزوض إٌى  إجّاٌي

 : ِؤشزات جىد  ايصىي : ٌثاٌبؼذ اٌثا
إجّاٌي  /اٌمزوض ييز إٌّتظّة 

 اٌمزوض
15.4 7.08 3.57 3.71 2.85 % 

اٌمزوض ييز  /ِخصصات اٌمزوض 

 إٌّتظّة
1.06 1.1 0.96 1.13 1.14 % 

 من واقع التقارير الماليت المنشورة والصفحت الرسميت للبنك عبر الموقع االلكتروني. ٌّصذر :ا   
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 (ماص)لتاع  اٌبٕه اٌتةارم اٌذوٌي
ةاٌّتغيزات  / اتز  اٌذراس  اٌتّييش 2018 2017 2016 2015 2014 

 (x: ) اٌياٌّ: ابتىارات اٌتىٕىٌىجيا اٌّاٌية وّزتىش ٌتؼشيش اٌشّىي اٌّستمٍةاٌّتغيزات 
 :Accessاٌبؼذ ايوي: اِىأيه اٌىصىي 

 حساب 328000 280000 227500 192500 157500 ٌٍباٌغيٓ اٌّصزايةػذد اٌحسابات 

 بتالة 289000 169000 125000 93000 70000 ػذد بتالات ا  تّاْ ٌٍباٌغيٓ

 بتالة 298000 252000 204500 172000 141250 ػذد بتالات اٌخصُ ٌٍباٌغيٓ

ػذد حسابات اٌهىاتف اٌذوية 

Phone Cash ٌٍٓباٌغي 
 حساب 183520 102590 62360 0 0

  :Availability: اتاحه اٌخذِات اٌثأياٌبؼذ 

 ازع 181 174 168 159 135 ػذد اٌفزوع اٌّصزاية

 ِاويٕة ATMs 600 682 748 819 933ػذد ِاويٕات اٌصزاف ايٌى 

 :Usageٌّاٌية اٌبؼذ اٌثاٌث : استخذاَ اٌخذِات ا

 ٍِيار  106 88 85 57 48.5  ٌألازادحةُ اٌمزوض إٌّّىحة  

 ٍِيار  285 251 232 155 122 حةُ اٌّذمزات ِٓ لبً ا ازاد 

 ٍِيار  106 88 85 57 49 حةُ اٌّحفظة ا  تّأية باٌبٕه

حةُ ا  تّاْ  اٌّفؼً وٕسبة ِٓ  

 اٌمزوض إٌّّىحة
 ٍِيار  44.5 39 36.5 25 21

 ٍِيار  13 1 31 7 5 اٌّؤسسي اٌّاٌياٌشّىي  اياٌتغيز 

 ( yواما ٌّؤشزات اٌسيِة اٌّصزاية:  )  اٌّصزاياٌّتغيزات اٌتابؼة: ِؼذ ت ايداء 
 اٌبؼذ ايوي: ِؤشزات اٌزبحية:

 % 3 2.8 1.3 1.5 3.1 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط ا صىي

 % 32.3 44 46 43.5 40 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط حمىق اٌٍّىية

 % 5.7 4.6 2.23 2.47 4.6 صااى هاِش اٌؼا ذ

 : ِؤشزات اٌسيىٌة :ثأياٌبؼذ اٌ
 % 83 85 86.5 86 84.7 ايصىي إجّاٌياٌىدا غ إٌى  إجّاٌي

 % 37 35 36.5 37 40 اٌىدا غ إجّاٌياٌمزوض إٌى  إجّاٌي

 : ِؤشزات جىد  ايصىي : ٌثاٌبؼذ اٌثا
إجّاٌي  /اٌمزوض ييز إٌّتظّة 

 ضاٌمزو
4.7 4 6.7 6.9 4 % 

اٌمزوض ييز  /ِخصصات اٌمزوض 

 إٌّتظّة
1.4 1.9 1.5 1.5 2.7 % 

 من واقع التقارير الماليت المنشورة والصفحت الرسميت للبنك عبر الموقع االلكتروني. اٌّصذر :          
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 (ماص)لتاع  بٕه ا سىاْ واٌتؼّيز
ةاٌّتغيزات  / اتز  اٌذراس  اٌتّييش 2018 2017 2016 2015 2014 

 (x: ) اٌّاٌي: ابتىارات اٌتىٕىٌىجيا اٌّاٌية وّزتىش ٌتؼشيش اٌشّىي اٌّستمٍةاٌّتغيزات 
 :Accessاٌبؼذ ايوي: اِىأيه اٌىصىي 

 حساب 22110 20113 19887 16117 12205 ٌٍباٌغيٓ اٌّصزايةػذد اٌحسابات 

 بتالة 4335 4110 3990 2450 1986 ػذد بتالات ا  تّاْ ٌٍباٌغيٓ

 بتالة 13254 11850 11200 9550 7565 ػذد بتالات اٌخصُ ٌٍباٌغيٓ

ػذد حسابات اٌهىاتف اٌذوية 

Phone Cash ٌٍٓباٌغي 
 حساب 175000 0 0 0 0

  :Availability: اتاحه اٌخذِات اٌثأياٌبؼذ 

 ازع 85 85 70 64 62 ػذد اٌفزوع اٌّصزاية

 ِاويٕة ATMs 156 166 174 223 232ػذد ِاويٕات اٌصزاف ايٌى 

 :Usageاٌبؼذ اٌثاٌث : استخذاَ اٌخذِات اٌّاٌية 

 ٍِيار  13.6 11.4 9.3 7.5 6.5  ٌألازادحةُ اٌمزوض إٌّّىحة  

 ٍِيار  34 41 13.6 12 15 حةُ اٌّذمزات ِٓ لبً ا ازاد 

 ٍِيار  13.6 11.4 9.3 7.5 6.5 حةُ اٌّحفظة ا  تّأية باٌبٕه

 تّاْ  اٌّفؼً وٕسبة ِٓ حةُ ا  

 اٌمزوض إٌّّىحة
 ٍِيار  4.2 4 1.9 1.6 1.5

 ٍِيار  1.2 1.8 1.1 0.3 0.5 اٌّؤسسي اٌّاٌياٌشّىي  اياٌتغيز 

 ( yواما ٌّؤشزات اٌسيِة اٌّصزاية:  )  اٌّصزاياٌّتغيزات اٌتابؼة: ِؼذ ت ايداء 
 اٌبؼذ ايوي: ِؤشزات اٌزبحية:

 % 3.2 3.5 2.25 2.2 2.1 ىياٌؼا ذ ػٍى ِتىسط ا ص

 % 38.5 47.5 24.5 21 18 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط حمىق اٌٍّىية

 % 6.25 6.2 6 4.3 2.1 صااى هاِش اٌؼا ذ

 : ِؤشزات اٌسيىٌة :ثأياٌبؼذ اٌ
 % 71 79 42.5 48 65 ايصىي إجّاٌياٌىدا غ إٌى  إجّاٌي

 % 40 27 55 62.5 43 اٌىدا غ إجّاٌياٌمزوض إٌى  إجّاٌي

 : ِؤشزات جىد  ايصىي : ٌثاٌبؼذ اٌثا
إجّاٌي  /اٌمزوض ييز إٌّتظّة 

 اٌمزوض
10 8.8 7.7 6.8 5.5 % 

اٌمزوض ييز  /ِخصصات اٌمزوض 

 إٌّتظّة
0.71 0.85 1.4 2.1 2.3 % 

 من واقع التقارير الماليت المنشورة والصفحت الرسميت للبنك عبر الموقع االلكتروني. اٌّصذر :    
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 (ازع أجٕبي) QNB ايهٍي اٌىطٕيلتز  بٕه
ةاٌّتغيزات  / اتز  اٌذراس  اٌتّييش 2018 2017 2016 2015 2014 

 (x: ) اٌّاٌي: ابتىارات اٌتىٕىٌىجيا اٌّاٌية وّزتىش ٌتؼشيش اٌشّىي اٌّستمٍةاٌّتغيزات 
 :Accessاٌبؼذ ايوي: اِىأيه اٌىصىي 

 حساب 59830 59350 57310 52880 41170 ٌٍباٌغيٓ اٌّصزايةػذد اٌحسابات 

 بتالة 48700 43310 38430 29050 21310 ػذد بتالات ا  تّاْ ٌٍباٌغيٓ

 بتالة 47680 45890 42260 40000 38000 ػذد بتالات اٌخصُ ٌٍباٌغيٓ

ػذد حسابات اٌهىاتف اٌذوية 

Phone Cash ٌٍٓباٌغي 
 حساب 2665 2110 1223 0 0

  :Availability: اتاحه اٌخذِات اٌثأياٌبؼذ 

 ازع 219 215 207 186 179 ػذد اٌفزوع اٌّصزاية

 ِاويٕة ATMs 138 139 145 450 460ػذد ِاويٕات اٌصزاف ايٌى 

 :Usageاٌبؼذ اٌثاٌث : استخذاَ اٌخذِات اٌّاٌية 

 ٍِيار  138 113 93 61.5 49  ٌألازادحةُ اٌمزوض إٌّّىحة  

 ٍِيار  207 187 160 109 86 حةُ اٌّذمزات ِٓ لبً ا ازاد 

 ٍِيار  138 113 93 61.5 49 حةُ اٌّحفظة ا  تّأية باٌبٕه

حةُ ا  تّاْ  اٌّفؼً وٕسبة ِٓ  

 اٌمزوض إٌّّىحة
 ٍِيار  103 82 67 41 33

 ٍِيار  22 18 34 12 7 اٌّؤسسي اٌّاٌياٌشّىي  اياٌتغيز 

 ( yات اٌسيِة اٌّصزاية:  ) واما ٌّؤشز اٌّصزاياٌّتغيزات اٌتابؼة: ِؼذ ت ايداء 
 اٌبؼذ ايوي: ِؤشزات اٌزبحية:

 % 3 2.55 2.5 2.57 2.18 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط ا صىي

 % 28 26.6 25.8 22 18 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط حمىق اٌٍّىية

 % 4.6 4.1 4.4 4.3 4.4 صااى هاِش اٌؼا ذ

 : ِؤشزات اٌسيىٌة :ثأياٌبؼذ اٌ
 % 82 85 85 83 84 ايصىي إجّاٌياٌىدا غ إٌى  إجّاٌي

 % 66.6 60 58 56 57 اٌىدا غ إجّاٌياٌمزوض إٌى  إجّاٌي

 : ِؤشزات جىد  ايصىي : ٌثاٌبؼذ اٌثا
إجّاٌي  /اٌمزوض ييز إٌّتظّة 

 اٌمزوض
3 2.65 2.54 2.17 2.21 % 

اٌمزوض ييز  /ِخصصات اٌمزوض 

 إٌّتظّة
1.3 1.4 1.75 2.15 1.8 % 

 قع التقارير الماليت المنشورة والصفحت الرسميت للبنك عبر الموقع االلكتروني.من وا اٌّصذر :    
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 (ازع أجٕبي) Sanpaoloبٕه ا سىٕذرية وفزع ٌبٕه 
ةاٌّتغيزات  / اتز  اٌذراس  اٌتّييش 2018 2017 2016 2015 2014 

 (x: ) اٌّاٌييش اٌشّىي : ابتىارات اٌتىٕىٌىجيا اٌّاٌية وّزتىش ٌتؼشاٌّستمٍةاٌّتغيزات 
 :Accessاٌبؼذ ايوي: اِىأيه اٌىصىي 

 حساب 121100 103200 85500 68000 51000 ٌٍباٌغيٓ اٌّصزايةػذد اٌحسابات 

 بتالة 103800 68800 51300 51000 34000 ػذد بتالات ا  تّاْ ٌٍباٌغيٓ

 الةبت 108450 96100 77600 62200 45500 ػذد بتالات اٌخصُ ٌٍباٌغيٓ

ػذد حسابات اٌهىاتف اٌذوية 

Phone Cash ٌٍٓباٌغي 
 حساب 44525 26832 11525 0 0

  :Availability: اتاحه اٌخذِات اٌثأياٌبؼذ 

 ازع 211 210 210 210 210 ػذد اٌفزوع اٌّصزاية

 ِاويٕة ATMs 280 290 300 318 360ػذد ِاويٕات اٌصزاف ايٌى 

 :Usageاٌّاٌية  اٌبؼذ اٌثاٌث : استخذاَ اٌخذِات

 ٍِيار  38 32 30 25 21  ٌألازادحةُ اٌمزوض إٌّّىحة  

 ٍِيار  79 63.5 51.6 37.5 36.5 حةُ اٌّذمزات ِٓ لبً ا ازاد 

 ٍِيار  38 32 30 25 21 حةُ اٌّحفظة ا  تّأية باٌبٕه

حةُ ا  تّاْ  اٌّفؼً وٕسبة ِٓ  

 اٌمزوض إٌّّىحة
 ٍِيار  20 17.4 16.5 12 10

 ٍِيار  3.5 0.7 6 2.1 0 اٌّؤسسي اٌّاٌياٌشّىي  اياٌتغيز 

 ( yواما ٌّؤشزات اٌسيِة اٌّصزاية:  )  اٌّصزاياٌّتغيزات اٌتابؼة: ِؼذ ت ايداء 
 اٌبؼذ ايوي: ِؤشزات اٌزبحية:

 % 3.5 3.8 2.7 2.8 1.65 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط ا صىي

 % 31 35 25 26 15.5 اٌؼا ذ ػٍى ِتىسط حمىق اٌٍّىية

 % 6.5 6.8 6 6 4.7 صااى هاِش اٌؼا ذ

 : ِؤشزات اٌسيىٌة :ثأياٌبؼذ اٌ
 % 83 81 82 79 82 ايصىي إجّاٌياٌىدا غ إٌى  إجّاٌي

 % 48 50 58 66.6 57.5 اٌىدا غ إجّاٌياٌمزوض إٌى  إجّاٌي

 : ِؤشزات جىد  ايصىي : ٌثاٌبؼذ اٌثا
إجّاٌي  /اٌمزوض ييز إٌّتظّة 

 اٌمزوض
6.69 5.23 6.34 4.17 5.77 % 

اٌمزوض ييز  /ِخصصات اٌمزوض 

 إٌّتظّة
1.5 1.6 1.45 1.9 1.04 % 

 من واقع التقارير الماليت المنشورة والصفحت الرسميت للبنك عبر الموقع االلكتروني. اٌّصذر :    

 

 

 


