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   (ميداىية دراسة) املالي علي خماطر التشغيل أثر الشنول

 ممخص البحث 
األبعاد استيدؼ البحث التعرؼ عمي  أثر الشموؿ المالي عمي مخاطر التشغيؿ، في مجموعة مف 

عمي األداء المصرفي، القواعد والمبادئ ه وأثر  مؤشراتو، أىميتو، أىدافو، مفيـو الشموؿ المالي حوؿ
مفيـو مخاطر باإلضافة إلي ة، الصادرة عف المؤسسات المحمية والدولي التنظيمية لمشموؿ المالي

، دور ثرىا عمي األداء المالي لمبنوؾالتشغيؿ وأنواعيا، ومنيجية قياسيا، أىمية االفصاح عنيا وأ
ونظـ ونظاـ المعمومات المصرفي الرقابة الداخمية ونظاـ الضبط الداخمي إجراءات المراجعة و 

توصؿ البحث إلي مجموعة المالي. وقد المرتبطة بالشموؿ  تكنولوجيا المعمومات في إدارة المخاطر
نظاـ الضبط الداخمي ونظاـ التغذية العكسية بالبنؾ سوؼ يتأثر أىميا أف  والنتائجالدالالت 

بمستجدات الشموؿ المالي، زيادة مخاطر الدورة المحاسبية والمخاطر الناتجة عف دورة اإلجراءات 
ضرورة تطوير  في سياؽ ذلؾترح البحث واقالتشغيمية بالبنؾ حاؿ التوسع في الشموؿ المالي. 

إجراءات المراجعة والرقابة الداخمية ونظاـ حوكمة تكنولوجيا المعمومات ونظاـ المعمومات المصرفي 
 بالبنؾ حاؿ التوسع في الشموؿ المالي. 

Abstract: 
 
 

The research aimed to identify the impact of financial inclusion on operational 

risks, in a set of dimensions about the concept of financial inclusion, its objectives, 

importance, indicators and its impact on banking performance, the regulatory rules 

and principles for financial inclusion issued by local and international institutions, 

in addition to the concept of operational risk and their types, the methodology for 

measuring them, the importance of disclosure About it and its impact on the 

financial performance of banks, the role of the internal audit and control 

procedures, the internal control system, the banking information system and the 

information technology systems in managing the risks associated with financial 

inclusion. The research found a set of indications and results, the most important of 

which is that the bank's internal control system and the bank's feedback system will 

be affected by the developments of financial inclusion, the increase in the risks of 

the accounting cycle and the risks arising from the cycle of operational procedures 

in the bank in case of expanding financial inclusion. In this context, the research 

suggested the need to develop internal auditing and control procedures, the 

information technology governance system and the bank's banking information 

system in case of expanding financial inclusion. 

 



                                                                و0202ابريل                                      اجمللة العلنية للبحوث التجارية                              لجاىى                     االعــــــدد

 

 

 

 

68 

 ة البحث : مقدم
تولي البنوؾ أىمية خاصة لعممية إدارة المخاطر التشغيمية كأحد أىـ المخاطر في الوقت الراىف، 
والتي زادت حدتيا نتيجة ظيور ابتكارات تكنولوجية وتقنيات مالية ومصرفية جديدة، األمر الذي 

واألنظمة المالية يفرض عمي البنوؾ المركزية تطوير نطاؽ االشراؼ ومراقبة األسواؽ والمؤسسات 
والمصرفية لتشمؿ المخاطر المتعمقة بتمؾ االبتكارات التكنولوجية والتقنيات المالية والمصرفية الحديثة 

  .(9109)صندوق النقد العربي، وتأثيرىا عمي االستقرار المالي 
في وتمثؿ التقنيات المالية والمصرفية الحديثة كركيزة أساسية لمشموؿ المالي فرصًا وتحديات 

الوقت ذاتو لمبنوؾ، األمر الذي يستوجب تحقيؽ التوازف بيف استخداـ التقنيات المالية والمصرفية 
الحديثة في تسوية المعامالت المالية والمصرفية والمخاطر المصاحبة ليا وذلؾ مف خالؿ تحديد 

دارتيا بشكؿ فعاؿ وفي الوقت المناسب، فضاًل  عف توفير المخاطر وتقييميا، وضماف مراقبتيا وا 
إطار قانوني وتنظيمي قائـ عمى المخاطر وعادؿ ويعكس تقييمًا دقيًقا لممخاطر ويمكف اإلشراؼ 

 .  (GPFI, 2017)عميو بفعالية وكفاءة،   
    

 أواًل: مشكمة البحث : 
تنظيـ  يتـ، والتي فية المستجدة في البنوؾ التجاريةيعتبر الشموؿ المالي مف اآلليات المصر 

بنؾ التسويات الدولية وصندوؽ النقد الدولي وصندوؽ النقد كالمؤسسات الدولية  قبؿ مفمنيجيتيا 
   العربي والبنوؾ المركزية بكؿ دولة مف دوؿ العالـ. 

الوصوؿ إلى الخدمات المالية  ولتحقيؽ أىداؼ الشموؿ المالي يجب االىتماـ بتسييؿ عممية
باإلضافة إلي  التكمفة،معتدلة  ة والمصرفيةالمنتجات المالي تكوفأف بالبنوؾ، وبحيث  األساسية

دوًرا ميًما ليا التكنولوجيا المالية  والشؾ في أفالمالية والمصرفية.  والخدمات اتتحسيف جودة المنتج
تقميؿ تكمفة المنتجات المالية  فيساعد أنيا تفي تحسيف الشموؿ المالي لعدة أسباب أىميا 

يادة االختيارات ساعد في ز وتؿ مف تكمفة المعامالت، تقم كما أنيا حسف جودتيا،توالمصرفية و 
    .(Final Report to the European Commission, 2019)والمرونة لمعمالء 

وتولي البنوؾ أىمية خاصة لعممية إدارة مخاطر التشغيؿ كأحد أىـ المخاطر في الوقت الراىف، 
في تقديـ الخدمات المصرفية واستخداـ والتي زادت حدتيا كنتيجة لمتطورات التكنولوجية والتوسع 



 د. ميى يوسف شفيق          احملاسبة يف اجلامعات األردىية مساقات تطور تدريسأثر استخداو احلاسوب يف 

 

 

 

 

66 

 عبد العظيه عناد الديً مصطفي الشقيقريي   

 

   (ميداىية دراسة) املالي علي خماطر التشغيل أثر الشنول

الحموؿ الرقمية لتحقيؽ الشموؿ المالي، حيث تتعرض البنوؾ لعدة أنواع مف المخاطر والتي تشمؿ، 
المخاطر التشغيمية المرتبطة باستخداـ التكنولوجيا المالية، وىي تعد مف أكثر المخاطر تأثيرًا عمي 

لكافي لمنظـ وعدـ مالءمة تصميـ النظـ وأعماؿ الصيانة أنشطة البنوؾ والتي تنشأ عف عدـ التأميف ا
 .  (9102)عوض، وانجاز األعماؿ واساءة االستخداـ مف جانب العمالء 

النظاـ المالي ونزاىتو، إال أنو يمكف  لدعـ سالمةمشموؿ المالي ل المزايا النسبيةوعمي الرغـ مف 
ؿ، حيث ينطوي العمؿ المصرفي مخاطر التشغيبالبنوؾ وخاصة أف يؤدي إلي مخاطر محتممة 

االلكتروني عمي مجموعة واسعة مف المخاطر التشغيمية الناتجة عف عدـ توافر وسائؿ األماف لمنظاـ 
عف المصرفي االلكتروني، مما يسبب اختراؽ ودخوؿ غير المرخص ليـ لنظـ حسابات البنؾ، فضاًل 

  الوقائية لحماية حساباتيـ مف االختراؽ.  اساءة االستخداـ مف قبؿ العمالء وعدـ معرفتيـ باإلجراءات
ممبادئ األساسية لمرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عف لجنة بازؿ كانت لوفي ىذا الشأف، فقد 

والتي تعد  الممارسات الرقابية السميمة إلدارة ىذا النوع مف المخاطر،دورًا في دعـ  2102في عاـ 
 .الشموؿ المالي في مجاؿ ؤسسات المالية لتنظيـ عمؿ الم مقبولةالحدود الدنيا ال

وفي ىذا أثر الشموؿ المالي عمي مخاطر التشغيؿ،  حوؿالبحث  يدور في ضوء ما سبق،و 
 يحاوؿ البحث االجابة عمي التساؤالت البحثية اآلتية : السياؽ

 وأثره عمي األداء المصرفي؟  و ما ىي طبيعة الشموؿ المالي ومؤشرات -0
ومنيجية قياسيا؟ وما أىمية  لتشغيمية التي تتعرض ليا البنوؾما ىي طبيعة المخاطر ا -9

  االفصاح عنيا وأثرىا عمي األداء المالي لمبنوؾ؟
في  عمي المستوييف المحمي والدولي وجيود الباحثيفالقواعد والمبادئ التنظيمية ما ىي أىـ  -3

 مخاطر التشغيؿ ؟  و مجاؿ الشموؿ المالي 
الداخمية ونظاـ الرقابة الداخمية ونظاـ الضبط الداخمي جراءات المراجعة ىؿ ىناؾ دور إل -2

المخاطر  إدارة المخاطرتنظيـ ونظـ تكنولوجيا المعمومات في ونظاـ المعمومات المصرفي 
 والحد منيا؟ التشغيمية المترتبة عمي الشموؿ المالي

 لي؟ ما ىو األثر المتوقع عمي العائد المصرفي  حاؿ توسع البنؾ في أنشطة الشموؿ الما -5
ىؿ توجد فروؽ جوىرية بيف البنكيف محؿ عينة الدراسة فيما يتعمؽ بأثر الشموؿ المالي عمي  -6

 مخاطر التشغيؿ؟
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 ثانيًا: أهداف البحث : 
    -يسعي البحث إلي :

 .ره عمي األداء المصرفي الشموؿ المالي ومؤشراتو وأث التعرؼ عمي طبيعة -0
ومنيجية قياسيا وأىمية  تتعرض ليا البنوؾ التعرؼ عمي طبيعة المخاطر التشغيمية التي -9

 االفصاح عنيا وأثرىا عمي األداء المالي لمبنوؾ. 
عرض أىـ القواعد والمبادئ التنظيمية وجيود الباحثيف عمي المستوييف المحمي والدولي في  -3

 مجاؿ الشموؿ المالي ومخاطر التشغيؿ.  
قابة الداخمية ونظاـ الضبط الداخمي التعرؼ عمي دور إجراءات المراجعة الداخمية ونظاـ الر  -2

ونظاـ المعمومات المصرفي ونظـ تكنولوجيا المعمومات في إدارة المخاطر المخاطر المترتبة 
 عمي الشموؿ المالي.  

 التعرؼ األثر المتوقع عمي العائد المصرفي حاؿ توسع البنؾ في أنشطة الشموؿ المالي.  -5
لبنكيف محؿ عينة الدراسة فيما يتعمؽ بأثر الشموؿ دراسة وتحميؿ مستوي جوىرية الفروؽ بيف ا -6

 المالي عمي مخاطر التشغيؿ. 
  

 ثالثًا: أهمية البحث :   
 -يستمد البحث أىميتو في اآلتي :

دعـ الفكر المحاسبي بأىـ اإلصدارات الفنية والمحاسبية والمينية المتعمقة بظاىرة الشموؿ  -0
 المالي بالبنوؾ. 

وضوعات التي تعتبر مثار جدؿ ونقاش في الفكريف المحاسبي القاء الضوء عمي أحد الم -9
والمصرفي ومحاولة المساىمة في دراسة أثر الشموؿ المالي عمي المخاطر التشغيمية 

  اآلليات المستجدة لمحد مف المخاطر المصرفية في البنوؾ التجارية. مف بإعتباره 
لمشموؿ المالي ودرجة تأثيرىا عمي تحديث قواعد البيانات بالبنوؾ بأىـ المتغيرات الحاكمة  -3

 المخاطر التشغيمية. 
إمداد اإلدارات المصرفية سواء بالبنوؾ التجارية أو بالبنؾ المركزي بأىـ المؤشرات المالية  -2

  وغير المالية الالزمة لتقييـ كفاءة وفاعمية الشموؿ المالي في الحد مف المخاطر التشغيمية.  
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مف مزايا تفعيؿ الشموؿ المالي بشأف تقديـ الخدمات المالية  تعظيـ استفادة البنوؾ التجارية -5
  لجميع فئات المجتمع بتكمفة أقؿ وجودة أعمي. 

 رابعًا: حدود البحث :   
 -يقتصر البحث عمي  :

 2121حتػػػي  2102اسػػػتقراء مجموعػػػة مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة ذات الصػػػمة فػػػي الفتػػػرة مػػػف  -
 لتحديد وتوصيؼ الفجوة البحثية. 

فػي  اطر التشغيؿ بداللة اخفاقات نظـ المراجعة الداخمية ونظـ تكنولوجيا المعمومػاتمخ تقييـ -
 .ظؿ التوسع في أنشطة الشموؿ المالي

 

 

 خامسًا: األبعاد التنظيرية لمبحث :   
 :    بالبنوك التجارية طبيعة الشمول المالي -0

                منخفضة  ئح المجتمعإلى شرا والمصرفية تقديـ الخدمات المالية بأنو المالى الشموؿُيعرؼ 
التي تعتمد عمي التكنولوجيا المالية                      بتكمفة معقولة مف خالؿ تطبيؽ مناىج مبتكرة الدخؿ

(Iqbal & Mirakhor, 2012; The World Bank, 2017)  . 
 

ية في تقديـ الخدمات المالي إلي تعزيز االستفادة مف ابتكارات التكنولوجيا المال وييدؼ الشموؿ
المالية والمصرفية، تعزيز وصوؿ الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية بتكمفة معقولة وبشكؿ 
شفاؼ وعادؿ إلي العمالء، دعـ القدرة التنافسية لمبنوؾ التجارية والحفاظ عمي قاعدة العمالء الحالية 

ار العمالء والمنشآت الصغيرة فئات المجتمع الميمشة وصغمف لمبنوؾ، توسيع قاعدة العمالء 
العمالء، تحسيف معدالت األداء  وزيع أمثؿ لممخاطر عمي كافة فئاتبما ينتج عنو ت والمتوسطة
السيولة والربحية وجودة األصوؿ وكفاية رأس الماؿ، ضماف تحقيؽ االستقرار المالي  –المصرفي 

ـ منتجات وخدمات مالية الحد مف مخاطر استخداعمي مستوي البنؾ والقطاع المصرفي ككؿ، 
  .(Jansen, S., 2018; Anarfoa, E. & Others, 2020) متداولة خارج النظاـ الرسمي

 

مف خالؿ  الحد مف المخاطر التي يتعرض ليا النظاـ الماليأىمية الشموؿ المالي في  وتتجمي
التي  رفي تخفيؼ حدة المخاط ، المساىمةاألصوؿ المصرفية وجذب البنوؾ لعمالء جدد تنويع

حسف فاعمية الوساطة المالية مف خالؿ زيادة عدد الجيات الفاعمة يتعرض ليا القطاع المصرفي، ت
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 ,Hong) تحقيؽ انخفاض ممحوظ في تكمفة تنفيذ السياسات االجتماعية، وحجـ وقيمة المعامالت
D. & others, 2020; Barajas, A. & others, 2020). 

 

الشموؿ المالي األساسية المقدمة مف الشراكة العالمية  وقد أقرت مجموعة العشريف مؤشرات
لمشموؿ المالي والتي تناولت ثالث أبعاد رئيسية ىي الوصوؿ إلي الخدمات المالية والمصرفية، 

)العراقي، النعيمي استخداـ الخدمات المالية والمصرفية، جودة الخدمات المالية والمصرفية 
،9108)  . 

مخاطر تشغيمية ترتبط بتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات في تنفيذ  وينطوي الشموؿ المالي عمي
أنشطتو أىميا عدـ وجود قواعد بيانات متكاممة لمتعامؿ مع الحموؿ الرقمية، عدـ التأميف الكافي 
لممعامالت االلكترونية، وعدـ مالءمة تصميـ النظـ وعدـ الصيانة المستمرة ليا، التوقؼ المفاجئ 

نجاز األعماؿ، اساءة استخداـ النظـ سواء مف جانب العمالء أو العامميف، لمنظـ، فشؿ النظـ في إ
 . (9191)محروس، فضاًل عف حدوث اختراؽ مؤثر ألنظمة البنؾ 

 

 فيوايجابيات عديدة  لمشموؿ الماليأف ، حيث استقرار النظاـ المالي تأثير عمي مشموؿ الماليول
ة، يوفر خدمات مصرفية مريحة ت غير المالييعمؿ عمي توسيع الخدمات المالية لتشمؿ القطاعا

لمعمالء، ويوفر سيطرة أكبر عمي التمويؿ الشخصي لمعمالء، ويساعد عمي اتخاذ القرارات  ةوآمن
ال يخمو مف  الشموؿ الماليالمالية السريعة، ويساعد عمي الحد مف تداوؿ األمواؿ المزيفة، إال أف 

يس لدييـ األجيزة الرقمية، كما أنو يعتمد بشكؿ مفرط عمي أنو ال يخدـ األفراد الذيف ل السمبيات حيث
االتصاؿ باالنترنت، كما أف انتياكات أماف البيانات الرقمية يمكف أف يخفض ثقة العمالء في 
منصات التمويؿ الرقمي، سوؼ تستفيد منصات التمويؿ الرقمي القائمة عمي الرسـو مف العمالء ذوي 

اب العمالء ذوي الدخؿ المنخفض الذيف ال يستطيعوف تحمؿ الدخؿ المرتفع والمتوسط عمي حس
     .(Ozili, P., 2018) تكاليؼ المعامالت

 

دراسة البيئة القانونية والتشريعية في وتتمثؿ الخطوات العممية لبناء استراتيجية الشموؿ المالي في 
حديد الجية التي تتولي قيادة ت، تحديد الجية التي تتولي قيادة بناء استراتيجية الشموؿ المالي، الدولة

تعييف ، تحديد التحديات التي تواجو بناء استراتجية الشموؿ المالي، بناء استراتيجية الشموؿ المالي
تعييف منسؽ لمشروع بناء ، المجاف المتعمقة ببناء استراتيجية الشموؿ المالي وتحديد مياميا

تحديد ، ييف في بناء استراتيجية الشموؿ الماليتحديد دور الشركاء الرئيس، استراتيجية الشموؿ المالي
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تعزيز خبرات أعضاء المجنة الفنية لبناء ، االطار الزمني لعممية بناء استراتيجية الشموؿ المالي
بناء استراتيجيات الشموؿ المالي وجمع البيانات في التعاقد مع خبراء ، استراتيجية الشموؿ المالي

تحديد وتقييـ ، شموؿ المالي وتحديد الفجوة واحتياجات فئات المجتمعدراسة الوضع القائـ لم، وتحميميا
، تحديد المخرجات والنتائج المتوقعة مف تعزيز الشموؿ المالي في الدولةلالجيود والمبادرات المبذولة 

تطبيؽ استراتيجية الشموؿ المالي وبما يشمؿ مؤشرات وطرؽ القياس والتحقؽ، إعداد مسودة وثيقة 
الشموؿ المالي وخطة تطبيقيا، اعتماد استراتيجية الشموؿ المالي وخطة تطبيقيا، اطالؽ استراتيجية 

 .(9105)صندوق النقد العربي،  استراتيجية الشموؿ المالي بعد الحصوؿ عمي الدعـ الحكومي
 

و يتطمب تعزيز الشموؿ المالي توافر مجموعة مف الركائز الالزمة لتحقيؽ بيئة مالئمة لو أىميا 
بنية تحتية مالية مناسبة لتمبية متطمبات الشموؿ المالي، توفير بيئة تنظيمية وقانونية مالئمة  توفير

مف خالؿ إصدار وتعديؿ األنظمة والتعميمات والموائح، تعزيز االنتشار الجغرافي مف خالؿ التوسع 
مميات المالية في شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية، تطوير نظـ الدفع والتسوية لتسييؿ تنفيذ الع

وتسويتيا وبما يحقؽ فاعمية المعامالت المصرفية، التوسع في تقديـ الخدمات المالية الرقمية والدفع 
 . (9107)اتحاد المصارف العربية،  عبر الياتؼ المحموؿ

 

يمعب البنؾ المركزي المصري دورًا محوريًا في تعزيز الشموؿ المالي مف خالؿ إطالقو العديد و 
ت التي تشجع البنوؾ التجارية عمي تنفيذ آلية الشموؿ المالي وذلؾ مف خالؿ تقديـ مف المبادرا

تمويؿ المشروعات الصغيرة أىميا  البنوؾ لمجموعة مف األنشطة والخدمات المالية والمصرفية
 خدمة الدفع باستخداـ الياتؼ المحموؿ، منظومة الدفع الوطنية "ميزة"، التمويؿ العقاري، والمتوسطة

 . (9108ك المركزي المصري، البن)
 

وقد إصدار البنؾ المركزي المصري مجموعة مف القواعد المنظمة لتصنيؼ منتجات وخدمات  
الشموؿ المالي و التي يتعيف عمي البنوؾ االلتزاـ بيا والتي تمثمت في ضرورة تصميـ منتجات 

دماج األفراد والشركات وخدمات الشموؿ المالي بتكمفة معقولة وبطريقة عادلة وذلؾ بما يسمح بإ
داخؿ النظاـ المالي الرسمي، وكذلؾ تطبيؽ إجراءات العناية الواجبة بعمالء ومنتجات وخدمات 
الشموؿ، والتقدـ بطمبات إصدار منتجات وخدمات الشموؿ المالي إلي إدارة الشئوف المصرفية بالبنؾ 

الرقابة المكتبية بالنتائج المحققة المركزي، وأف يعد كؿ بنؾ تقرير ربع سنوي يتـ ارسالو إلي قطاع 
 . (9109)البنك المركزي المصري، بعد إصدار منتجات وخدمات الشموؿ المالي 
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القواعد المنظمة لتقديـ خدمات الدفع باستخداـ الياتؼ المحموؿ الصادرة عف البنؾ  أكدتوقد 
العديد مف المخاطر ي ينطوي عمالمركزي المصري أف تقديـ خدمة الدفع باستخداـ الياتؼ المحموؿ 

والمميزات في نفس الوقت، وبينما ال تعتبر تمؾ المخاطر جديدة عمي البنوؾ إال أف خصائص خدمة 
باإلضافة إلي خمؽ تحديات  التشغيمية الدفع عف طريؽ الياتؼ المحموؿ قد تزيد درجات المخاطر
الناجمة عف االحتياؿ أو  رفي المخاط جديدة إلدارة تمؾ المخاطر، وتتمثؿ ىذه المخاطر التشغيمية

األخطاء في تنفيذ المعامالت، أو الخمؿ في عمؿ النظاـ، أو غيرىا مف األحداث غير المتوقعة التي 
قد تؤدى إلى عدـ قدرة البنؾ عمى تقديـ الخدمات أو تعرض البنؾ أو عمالئو لخسائر مالية، 

غير المشروعة لنقاط الضعؼ  ومخاطر أمف المعمومات الناتجة عف احتماؿ استغالؿ إحدي الجيات
المحموؿ إلحداث الضرر، الذي ينتج عنو آثار تتعمؽ بمستوي  بأنظمة خدمة الدفع باستخداـ الياتؼ

تاحة وسرية البيانات  .  (9106)البنك المركزي المصري،  سالمة وا 
 

أكدت المبادئ الصادرة عف مجموعة العشريف حوؿ الشموؿ المالي عمي ضرورة وضع إطار و 
حماية بيانات وخصوصية العمالء ومعالجة المخاطر التي يتعرض ليا عمالء الخدمات المالية ل سميـ

والمصرفية االلكترونية مثؿ عدـ كفاية أمف النظـ، وتعطؿ النظاـ الذي يمنع وصوؿ األمواؿ، 
واالنتياكات واألخطاء وتسريب المعمومات ومخاطر االحتياؿ واساءة االستخداـ وذلؾ عف طريؽ 

   .    (GPFI and G20, 2016)القواعد المتعمقة بالممارسات االحتيالية فرض 
 :  البنوك التجارية طبيعة مخاطر التشغيل -9

 نظاـ في الخمؿ نتيجة البنؾ ليا يتعرض أف يمكف التي الخسائربأنيا ُتعرؼ المخاطر التشغيمية 
 أداء في البشرية والموارد عامميفال وفشؿ إخفاؽ أو لديو، الداخمي نظاـ التشغيؿ أو الداخمية الرقابة
 خارجية، وأحداث عوامؿ نتيجة أو اإللكترونية، التشغيؿ أنظمة في أو أعطاؿ بكفاءة، مياميـ

 ذلؾ مف ويستثنى القانونية المخاطر التعريؼ ىذا ويشمؿ والغش، التزوير ذلؾ عمميات ويتضمف
 ,Maina, G., & other; Hussain &Shafi) السمعة ومخاطر المخاطر االستراتيجية

2014) . 
 

 وفقاً وقد حددت لوائح بازؿ ثمانية أنواع مختمفة مف الخسائر التشغيمية يتـ تصنيؼ ىذه الخسائر  
، ممارسات العامميف تياؿ داخمي، وسائؿ احتياؿ خارجيىي "وسائؿ اح مجموعة مف األحداث لنتائج
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 عمى السميـ غير التعامؿ نتيجة أو نؾالب لعمالء سميمة غير واإلخالؿ أمف وسالمة البنؾ، ممارسات
خفاؽ العمؿ لمبنؾ، تعطؿ المادية باألصوؿ المصرفية، اإلضرار المنتجات  فى النظـ، القصور وا 
دارة والتنفيذ اإلنجاز  .  (Hemrit & Ben Arab, 2012)العمميات"  وا 

 

 مخاطر ابمةلمق الرأسمالية المتطمبات لحساب المعياري األسموب استخداـ البنوؾ عمى يتعيف
 حيث األساسي، المؤشر أسموب عف بديال يكوفل بازؿ مقررات مف األولى لمدعامة اً وفق التشغيؿ
وتعتمد منيجية                    3 لبازؿ النيائية لإلصالحات العاـ اإلطار ُمكونات أحد المعياري األسموب يعتبر

لألسموب المعياري عمي ثالثة                         حساب المتطمبات الرأسمالية لمقابمة مخاطر التشغيؿ وفقاً 
                   مؤشر لقياس مخاطر التشغيؿ ويتـ حسابو مف واقع القوائـ عناصر ىي مؤشر األعماؿ وىو 

الخسائر  اعؼضمُ ، ويعكس ىذا المؤشر حجـ نشاط البنؾ مؤشر األعماؿ المرجح، المالية لمبنؾ
ـ ، يتـ حساب متطمبات رأس الماؿ الالز ئر التاريخية لمخاطر التشغيؿمتوسط صافي الخسا الداخمية

 الداخمية الخسائر اعؼضومُ  الُمرجح األعماؿ مؤشر ُمكوفلمقابمة مخاطر التشغيؿ كحاصؿ ضرب 
(Basel Committee on Banking Supervision, 2016).   

 

يجب أف تتضمف  ، حيثية بالغة أىم فصاح عف المخاطر التشغيمية بالتقارير المالية لمبنوؾولإل
جراءات إداراتيا ورأس الماؿ الالـز  التقارير المالية لمبنوؾ معمومات حوؿ مفيـو المخاطر التشغيمية وا 

لممارسات االفصاح عف  لمقابمتيا والنماذج المستخدمو في قياسيا، وأوصت بضرروة تعزيز البنوؾ
واستقرارىا، وأيضًا ينبغي عمي  ضماف استدامتياالمخاطر التشغيمية لتحسيف عممية إدارة المخاطر و 

البنوؾ و التأكد مف أف  لجميع السمطات الرقابية مراقبة وتعزيز الكشؼ عف المخاطر التشغيمية
 ,Herghiligiu & Cuza) بالبنوؾ تتوافؽ مع اتفاقيات بازؿممارسات االفصاح الخاصة 

2013) . 
 

، حيث داء المالي واستدامة أعماؿ البنوؾ التجاريةلمخاطر التشغيمية تأثير سمبي عمى األوتؤثر ا
لتشغيمية المخاطر اإدارة  ، ولذلؾ ينبغيتؤدي المخاطر التشغيمية إلى انخفاض القيمة السوقية لمبنؾ

تطوير أساليب نشطة س الماؿ الكافي ليا، كما ينبغي أيضًا تكويف رأفي البنوؾ، واإلبالغ عنيا و 
المناسبة لتحديد المخاطر،  توغرس ثقافة الوعي بالمخاطر، واآلليا لمراقبة المخاطر والتحكـ فييا

كذلؾ يجب أف تكوف عممية إدارة  ورصد المخاطر عمى نطاؽ واسع و أساليب الرقابة المناسبة،
وتقديرىا ومراقبتيا ، والتثقيؼ  المخاطر التشغيمية مصحوبة بأدوات لتحديد المخاطر التشغيمية 
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الناجح يتطمب التنفيذ الفعاؿ لعمميات إدارة  نظاـ إدارة المخاطر التشغيميةف ، كما أالمناسب لمموظفيف
لذلؾ آثار بعيدة المدى لمتنفيذ الفعاؿ ألي  أف حيث، المخاطر بالموارد الالزمة والفريؽ المختص

 ;Arhenful, P., & other, 2019)  جيود إلدارة المخاطر التشغيمية بالبنوؾ التجارية
Tominac, & other 2016).   

 
المبادئ ذات الصمة بالممارسات السميمة إلدارة المخاطر في  لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية وأكدت

المحتممة لمشموؿ المالي والتي جاءت ضمف المبادئ األساسية لمرقابة المصرفية الفعالة أنو يجب أف 
تشغيمية المرتبطة بمنتجاتيا تكوف السمطة الرقابية قادرة عمي التأكد مف أف البنوؾ تدرؾ المخاطر ال

وآليات تقديميا وأف يكوف لدييـ الضوابط الداخمية ونظـ المعمومات الالزمة لضماف إدارة ىذه 
في المخاطر بشكؿ مناسب، وتتضمف أمثمة أحداث المخاطر التشغمية المتعمقة بالشموؿ المالى 

مصدر لمتالعب بالدفاتر لسرقة  مخاطر االحتياؿ الداخمي فمف الممكف أف تكوف النقود االلكترونية
أمواؿ العمالء، مخاطر االحتياؿ الخارجي حيث يمكف أف يكوف استخداـ الوكالء المصرفييف مصدرًا 
لمخاطر االحتياؿ والسرقة والمعاممة المسيئة لمعمالء والفشؿ في التعامؿ مع بيانات العمالء بسرية 

مر الذي يجعؿ االشراؼ عمي تصرفات الوكيؿ نتيجة طوؿ المسافات بيف مؤسسة مالية ووكالئيا األ
أمرًا صعبًا، مخاطر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فقد يفتقر العمالء الجدد في الخدمات المالية 
الرسمية والمعامالت المالية الرقمية إلى اإللماـ بتطبيقات التكنولوجيا وتعقيدات الواجيات الرقمية، 

قـ الياتؼ المحموؿ الخاطئ أو نسياف التدابير األمنية لمجياز مما قد يؤدي إلى إرساؿ قيمة إلى ر 
ر والموثوقية بسبب انقطاع والتي يمكف أف تؤدي أحياًنا إلى ظيور مشكالت تتعمؽ بالتواف المحموؿ
قد تقوض ىذه المشكالت إلي فقد ثقة العمالء في المؤسسة ومنتجاتيا وخدماتيا أو قنواتيا، و  الخدمة

النظاـ فقد تكوف المؤسسات المالية التي تستيدؼ العمالء في المناطؽ التي فشؿ األعماؿ وتعطؿ 
تفتقر إلى البنية التحتية األساسية عرضو لالنقطاع في تقديـ الخدمات األساسية، وتؤثر ىذه 

 Basel Committee on) االضطرابات في الخدمة عمي سمعة مقدـ الخدمة وفقداف ثقة العمالء
Banking Supervision, 2016). 

 

 إدارة لتحقيؽو  التشغيؿ مخاطر بإدارة الخاصة واإلجراءات السياسات وتحسيف تطوير بغرض
إنشاء إدارة أو وحدة مستقمة إلدارة  البنوؾ عمى يجب فإنو التشغيؿ لمخاطر وشمولية فاعمية أكثر

دراؾ تاـ بالجوانب الرئيسي ة لمخاطر مخاطر التشغيؿ، يجب عمي مجمس اإلدارة أف يكوف عمي عمـ وا 
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طار عاـ إلدارتيا وأف يخضع ىذا اإلطار لمراجعة داخمية  جراءات وا  التشغيؿ واعتماد سياسات وا 
شاممة وفعالة والمحافظة عمي استقاللية إدارة المراجعة الداخمية والتأكد مف أنيا توفر معمومات دقيقة 

العاـ وتطوير السياسات  عف مخاطر التشغيؿ، يتعيف عمي اإلدارة العميا لمبنؾ تنفيذ ىذا اإلطار
واإلجراءات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيؿ لكافة المنتجات واألنشطة والعمميات واألنظمة المصرفية 

 المتعمقة التنظيمية والقواعد ؿالتشغي بمخاطر المتعمقة والسياسات اإلجراءات كافة توثيؽ مف التأكدو 
الفصاح عف اإلطار العاـ إلدارة مخاطر ، يجب عمي البنؾ االمعمومات تكنولوجيا نظاـ بإدارة

التشغيؿ لديو وعف حجـ الخسائر الناتجة عنيا بما يسمح بالمتعامميف معو وكافة األطراؼ بالسوؽ 
تحديد قدرة البنؾ عمي تحديد وتقييـ ومراقبة والتحكـ بالمخاطر التشغيمية لديو وتقييـ األسموب المتبع 

البيانات والمعمومات المفصح عنيا مع حجـ البنؾ وتعقد مف قبؿ البنؾ إلدارتيا عمي أف تتناسب 
  .    (9107)البنك المركزي المصري، عممياتو وأنشطتو واإلطار العاـ لممخاطر لديو 

 
 :   الدراسة الميدانية )اإلجرءات والنتائج(: سادساً 

ستقصاء أعدت لتقييـ الظاىرة البحثية، قاـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية اعتمادُا عمي قائمة ا
 خصيصًا في ىذا الصدد، وفيما يمي أبعاد ىذه الدراسة: 

 

 أهداف الدراسة :  - أ
اطر التشغيمية المرتبطة لمخينة البحث ألىمية الشموؿ المالي واتقييـ مدي إدراؾ ع  -0

 لشموؿ المالي عمي العائد المصرفي. تطبيؽ ابتطبيقو، وأيضًا تقييـ مدي إدراكيـ ألثر 
نة البحث لدور إجراءات المراجعة الداخمية ونظاـ الرقابة الداخمية تقييـ مدي إدراؾ عي -9

ونظـ تكنولوجيا المعمومات في إدارة ونظاـ المعمومات المصرفي ونظاـ الضبط الداخمي 
  والحد منيا.  المخاطر التشغيمية المرتبطة بالشموؿ المالي المخاطر

ؿ عينة الدراسة ألثر الشموؿ تقييـ مستوي الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف البنكيف مح -3
 المالي عمي مخاطر التشغيؿ. 

 

 :مجتمع وعينة الدراسة  - ب
العاممػة فػي مصػر سػواء العامػة أو الخاصػة أو البنػوؾ التجاريػة  جميػعيضـ مجتمػع الدراسػة 

)البنػػؾ بنكػػيف وتقتصػػر عينػػة الدراسػػة عمػػي  .لمسػػجمة لػػدي البنػػؾ المركػػزي المصػػريااالسػػتثمارية 
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ومػا يتػرت  الشػموؿ المػاليفػي أنشػطة  لتوسػعيمابنػؾ التجػاري الػدولين، نظػرًا األىمي المصري، ال
 . عمييا مف مخاطر لمتشغيؿ

 

 أداة الدراسة الميدانية :  - ج
 لتجميع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة الميدانية. استقصاءأعد الباحث قائمة 

 

 : الدراسة األسموب اإلحصائي المستخدم في تحميل بيانات  - د
ي واالنحػػػراؼ المعيػػػار  الوسػػػط الحسػػػابي –عمػػػي مقػػػاييس اإلحصػػػاء الوصػػػفي  لباحػػػثاعتمػػػد ا

واسػػػػتخالص أىػػػػـ  البحػػػػث لتحميػػػػؿ بيانػػػػاتوااللتػػػػواء وبعػػػػض االختبػػػػارات االحصػػػػائية الالمعمميػػػػة 
 األىمػػػػيعمػػػػي بنكػػػػي مفػػػردة  011عمػػػي عينػػػػة بمغػػػػت  استقصػػػػاء، حيػػػػث تػػػػـ توزيػػػع قائمػػػػة نتائجػػػو

     .رع شبيف الكـووالتجاري الدولي ف فرع أشموفالمصري 
 

 :  الدراسةأهم نتائج تحميل بيانات  - ه
 :      Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي    -0

الختبار ما إذا كانت  Kolmogorov-Smirnovسمرنوؼ  –تـ استخداـ اختبار كولمجوروؼ      
   -مبينة في الجدوؿ اآلتي :البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو، وكانت النتائج كما ىي 

 نتائج إختبار التوزيع الطبيعي (0جدول رقم )
 

 

 
 البحثمتغيرات 

 قيمة اختبار
 Kolmogorov-

Smirnov 

 القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
X1 1.111 5.396 يفرض الشمول المالي تطوير إجراءات المراجعة الداخمية بالبنك 
X2 1.111 5.309 وسع في الشمول المالي بالبنكلن يتأثر نظام الضبط الداخمي حال الت 
X3 1.111 5.958 بالبنك ىيتأثر نظام التغذية العكسية بمستجدات الشمول المال 

X4  من الضروري تطوير نظام حوكمة تكنولوجيا المعمومات
 1.111 5.085 لتحسين بيئة الشمول المالي بالبنك

X5 
نك حال التوسع ال يشترط تطوير نظام المعمومات المصرفي بالب

 1.111 5.009 في الشمول المالي
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   (ميداىية دراسة) املالي علي خماطر التشغيل أثر الشنول

 نتائج إختبار التوزيع الطبيعي (0جدول رقم )تابع 
 

المتغيرات أقؿ مف مستوي الداللة  لجميعن .Sigالقيمة االحتمالية )يتضح من الجدول السابق أن 
 لتوزيع الطبيعي.   اتبع يليذه المتغيرات ال يع البيانات وبذلؾ فإف توز  0%

 
 
 

     نتائج التحميل االحصائي الوصفي :  -9
  -:اآلتي وكما هي ظاهرة في الجدول  الدراسةفيما يلي نتائج اإلحصاء الوصفي لعناصر 

 التحميل االحصائي الوصفي نتائج   (9جدول رقم )
 

 
 البحثمتغيرات 

 قيمة اختبار
 Kolmogorov-

Smirnov 

 القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

X6 
من المتوقع زيادة مخاطر الدورة المحاسبية بالبنك حال 

 1.111 3.805 التوسع في أنشطة الشمول المالي

X7  ليس من الضروري تطوير نظام الرقابة الداخمية المالية حال
 1.111 5.985 التوسع في الشمول المالي بالبنك

X8  كمما توسعت أنشطة الشمول المالي بالبنك كمما زادت المخاطر
 المترتبة عمي دورة اإلجراءات التشغيمية بالبنك

5.085 1.111 

X9 ة التشغيمية حال التوسع في يشترط تطوير إجراءات الرقاب
 1.111 5.968 أنشطة الشمول المالي بالبنك

X10  من المتوقع تدني العائد المصرفي كمما توسع البنك في أنشطة
 الشمول المالي

5.979 1.111 

 
 البحثمتغيرات 

 الوسط 
 الحسابي

الخطأ 
 لمعياري ا

االنحراف 
 المعياري 

 
 االلتواء

X1 
يفرض الشمول المالي تطوير إجراءات المراجعة 

 -2.029- 1.130 1.317 9.991 الداخمية بالبنك

X2  لن يتأثر نظام الضبط الداخمي حال التوسع في
 2.917 1.135 1.350 0.191 الشمول المالي بالبنك

X3 
الشمول  يتأثر نظام التغذية العكسية بمستجدات

 المالي             بالبنك
9.871 1.229 1.122 -3.511- 
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 التحميل االحصائي الوصفي نتائج   (9جدول رقم )تابع 

  وتؤكد نتائج الجدول السابق عمي ما يمي : 
، كما سجؿ  1.1.0واإلنحراؼ المعياري لو  2.921تساؤؿ األوؿ لمبمغ الوسط الحسابي  -

، مما يعني أف عدد كبير مف المستقصي منيـ أبدوا 0.9.. االلتواء قيمة سالبة بمغت
، تطوير إجراءات المراجعة الداخمية بالبنؾموافقتيـ بشدة عمي أف الشموؿ المالي يفرض 

اجعة الداخمية بالبنؾ، لما ليا مف دور ويستدؿ مف ذلؾ ضرورة تحسيف فعالية وكفاءة المر 
كبير في إدارة المخاطر التشغيمية لمشموؿ المالي، حيث أف ألنشطة المراجعة الداخمية دور 
تأكيد واستشاري في إدارة المخاطر التشغيمية لمشموؿ المالي والتي تواكب تطبيقو والتي 

ره، ويتمثؿ الدور التأكيدي تيدؼ إلي االستفادة مف مزايا الشموؿ المالي والحد مف مخاط
ألنشطة المراجعة الداخمية في إدارة المخاطر التشغيمية لمشموؿ المالي في توفير تأكيد بأنو 

 
 البحثمتغيرات 

 الوسط 
 الحسابي

الخطأ 
 المعياري 

االنحراف 
 المعياري 

 
 االلتواء

X4  من الضروري تطوير نظام حوكمة تكنولوجيا
297. 9.861 ل المالي بالبنكالمعمومات لتحسين بيئة الشمو  1.123 -3.911- 

X5  ال يشترط تطوير نظام المعمومات المصرفي بالبنك
 حال التوسع في الشمول المالي

0.051 1.386 1.139 9.502 

X6  من المتوقع زيادة مخاطر الدورة المحاسبية بالبنك
 -0.177- 1.169 1.689 9.501 حال التوسع في أنشطة الشمول المالي

X7  ليس من الضروري تطوير نظام الرقابة الداخمية
 المالية حال التوسع في الشمول المالي بالبنك

9.891 1.399 1.121 3.898 

X8 
كمما توسعت أنشطة الشمول المالي بالبنك كمما 
زادت المخاطر المترتبة عمي دورة اإلجراءات 

 التشغيمية بالبنك
9.871 1.367 1.137 -9.820- 

X9 
ر إجراءات الرقابة التشغيمية حال التوسع يشترط تطوي

 -9.530- 1.130 1.302 9.891 في أنشطة الشمول المالي بالبنك

X10  من المتوقع تدني العائد المصرفي كمما توسع البنك
 3.516 1.133 1.333 0.011 في أنشطة الشمول المالي
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   (ميداىية دراسة) املالي علي خماطر التشغيل أثر الشنول

تـ تقييـ مخاطر الشموؿ المالي بطريقة مناسبة، وكذلؾ توفير تأكيد بشأف التقارير المكتوبة 
عمميات والبرامج وكذلؾ عف مخاطر الشموؿ المالي، وكيفية التعامؿ معيا، تقييـ كفاءة ال

مصداقية المعمومات التشغيمية المرتبطة بيانات الشموؿ المالي، مراجعة المعمومات المالية 
والكمية المرتبطة باالفصاح عف مستوي تطبيؽ الشموؿ المالي في البنؾ، مراجعة النظـ 

وارئ لمتعامؿ االلكترونية والتأكد مف كفاءتيا وصيانتيا باستمرار، والتأكد مف توافر خطط ط
في حالة توقؼ أو فشؿ ىذه األنظمة، التأكد مف توافر الحماية الكافية مف مخاطر اليجمات 
االلكترونية، وطرؽ التعامؿ مع حاالت االختراؽ التي قد تحدث أثناء التشغيؿ، تقييـ مدي 

الت حدوث االلتزاـ بالقوانيف والموائح واألنظمة المرتبطة بتطبيؽ الشموؿ المالي وتقييـ احتما
االحتياؿ والغش وانتياؾ سرية اليانات وطرؽ مواجية ىذه الممارسات، في حيف يتمثؿ الدور 
االستشاري ليا في مناقشة المخاطر المرتبطة بتطبيؽ الشموؿ المالي مع اإلدارة، مساعدة 

ا فيم اإلدارة في تحسيف إجراءات إدارة مخاطر الشموؿ المالي، تقديـ النصح والتدريب لإلدارة
الشموؿ المالي، وتقديـ النصح والمشورة فيما يتعمؽ بالتعاقد يتعمؽ بكيفية مواجية مخاطر 

مع مزودي الخدمات وجيات االسناد الخارجية، وكذلؾ المشاركة في تطوير استراتيجية 
لمتعامؿ مع مخاطر التكنولوجيا المالية، وأيضًا تقديـ الدعـ والمساعدة في إعداد التقارير 

 التعامؿ مع مخاطر الشموؿ المالي.  المرتبطة ب
، كما سجؿ  1.1.0 لو معياريالنحراؼ االو  ،0.191بمغ الوسط الحسابي لمتساؤؿ الثاني  -

، مما يعني أف عدد كبير مف المستقصي منيـ أبدوا  214.. موجبة بمغتااللتواء قيمة 
في الشموؿ المالي عدـ موافقتيـ تمامًا عمي أنو لف يتأثر نظاـ الضبط الداخمي حاؿ التوسع 

بالبنؾ، ويستدؿ مف ذلؾ ضرورة تكامؿ أنظمة الضبط الداخمي في عمميات البنؾ مما يجعؿ 
توافر آليات بديمة مناسبة عممية المراقبة أكثر فعالية، يتطمب النظاـ الفعاؿ لمضبط الداخمي 

يات جؿ مواصمة العمؿ وخدمة العمالء عند حدوث تعطؿ في العمؿ اليومي او في عممأمف 
  التشغيؿ المختمفة.

، كما سجؿ  ..1.1 لو معياريالنحراؼ االو  ،2.041 الثالثبمغ الوسط الحسابي لمتساؤؿ  -
، مما يعني أف عدد كبير مف المستقصي منيـ أبدوا 011.. ة بمغتااللتواء قيمة سالب

 .ليبمستجدات الشموؿ الماسوؼ يتأثر  بالبنؾ نظاـ التغذية العكسية موافقتيـ بشدة عمي أف
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، كما سجؿ  ..1.1 لو معياريالنحراؼ االو  ،2.061 الرابعبمغ الوسط الحسابي لمتساؤؿ  -
منيـ أبدوا موافقتيـ بشدة ، مما يعني أف عدد كبير مف 211.. سالبة بمغتااللتواء قيمة 

مف الضروري تطوير نظاـ حوكمة تكنولوجيا المعمومات لتحسيف بيئة الشموؿ عمي أنو 
دؿ مف ذلؾ أف عممية تطوير نظاـ حوكمة تكنولوجيا المعمومات يساىـ يست ،المالي بالبنؾ

في تخفيض المخاطر التي تصاحب استخداـ تكنولوجيا المعمومات في البنؾ بما يدعـ 
األداء المالي وزيادة القدرة التنافسية لمبنؾ األمر الذي ينعكس في تقديـ أفضؿ الخدمات 

 ي. المالية والمصرفية لعمالء الشموؿ المال
، كما  1.1.9 لو معياريالنحراؼ االو  ،0.001 الخامسبمغ الوسط الحسابي لمتساؤؿ  -

، مما يعني أف مما يعني أف عدد كبير مف .2.00 موجبة بمغتسجؿ االلتواء قيمة 
يشترط تطوير نظاـ المعمومات  ال المستقصي منيـ أبدوا عدـ موافقتيـ تمامًا عمي أنو

، يستدؿ مف ذلؾ أنو البد مف تطوير نظاـ الشموؿ المالي المصرفي بالبنؾ حاؿ التوسع في
المعمومات المصرفي بالبنؾ حاؿ التوسع في الشموؿ المالي، حيث يعتبر نظاـ المعمومات 
المصرفي مف أىـ العوامؿ في الحفاظ عمي سالمة األداء ودقة اتخاذ القرار كما أنيا تعمؿ 

ة عف تطبيؽ أنشطة الشموؿ المالي مما عمي تدعيـ القدرة عمي الحد مف المخاطر الناتج
يستدعي أف يتوافر لدي البنؾ نظاـ معمومات مصرفي متكامؿ يساىـ في تدفؽ مناسب 
لمبيانات عبر كافة مستويات الييكؿ التنظيمي، وأف يتسـ ىذا النظاـ بالفعالية ويدعـ قدرة 

ت المناسب، وأف يكوف مجمس اإلدارة واإلدارة العميا عمي اتخاذ ما يمـز مف قرارات في الوق
ىذا النظاـ كافي لممتابعة والتحكـ في كافة أنواع المخاطر بما في ذلؾ المخاطر التشغيمية 

ضرورة يعد ـ المعمومات المصرفي انظالناتجة عف تطبيؽ أنشطة الشموؿ المالي. كما أف 
ة، وذلؾ أساسية مف الضرورات التي فرضتيا التطورات التكنولوجية السوؽ المصرفية العالمي

زيادة بما يساىـ في إلعتمادىا عمى التكنولوجيا الرقمية في إيصاؿ الخدمات المصرفية، 
جودة و فعالية أداء الخدمات والعمميات وجعمتو أكثر كفاءة وفاعمية في زيادة و تحسيف 

 . رضا العمالء عف الخدمات المصرفية المقدمة
، كما سجؿ  1.169 لو معياريالراؼ نحاالو  ،2.001 السادس بمغ الوسط الحسابي لمتساؤؿ -

منيـ أبدوا موافقتيـ بشدة مما يعني أف عدد كبير مف  ،0.144 سالبة بمغتااللتواء قيمة 
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مف المتوقع زيادة مخاطر الدورة المحاسبية بالبنؾ حاؿ التوسع في أنشطة الشموؿ عمي أنو 
 . المالي

، كما سجؿ  1.1.1 لو معياريالنحراؼ االو  ،2.091 السابعبمغ الوسط الحسابي لمتساؤؿ  -
، مما يعني أف مما يعني أف عدد كبير مف المستقصي 020.. موجبة بمغتااللتواء قيمة 

ليس مف الضروري تطوير نظاـ الرقابة الداخمية  منيـ أبدوا عدـ موافقتيـ تمامًا عمي أنو
ي تطوير ، ويستدؿ مف ذلؾ أنو مف الضرور المالية حاؿ التوسع في الشموؿ المالي بالبنؾ

وتقوية نظاـ الرقابة الداخمية المالية حاؿ التوسع في الشموؿ المالي بالبنؾ ألكتشاؼ نقاط 
الضعؼ، واتخاذ االجراءات التصحيحية بشأنيا بما يحد مف األحداث المتعمقة بالمخاطر 
الناتجة عف توسع البنؾ في أنشطة الشموؿ المالي، حيث أف زيادة استخداـ التكنولوجيا في 

ء الخدمات المصرفية أدي لظيور مخاطر وتحديات جديدة، مما يتطمب تطوير نظاـ أدا
الرقابة الداخمية المالية لضماف سالمة ودقة العمميات المالية، ويتطمب ىذ التطوير توافر 
إجراءات محددة لمرقابة عمي التعامالت المستحدثة والمرتبطة الشموؿ المالي"مثؿ خدمات 

 المحموؿ".   الدفع بإستخداـ الياتؼ
، كما سجؿ  1.1.4 لو معياريالنحراؼ االو  ،2.041 الثامف بمغ الوسط الحسابي لمتساؤؿ -

منيـ أبدوا موافقتيـ بشدة مما يعني أف عدد كبير مف  ،2.0.0 سالبة بمغتااللتواء قيمة 
كمما توسعت أنشطة الشموؿ المالي بالبنؾ كمما زادت المخاطر المترتبة عمي دورة عمي أنو 

، ويستدؿ مف ذلؾ أنو يترتب عمي التوسع في أنشطة الشموؿ جراءات التشغيمية بالبنؾاإل
المالي زيادة المخاطر المرتبة عمي دورة االجراءات التشغيمية بالبنؾ المرتبطة بإستخداـ 
تكنولوجيا المعمومات في تقديـ منتجات وخدمات الشموؿ المالي والتي تنتج عف عدـ وجود 

مالت االلكترونية وأيضًا اساءة استخداـ النظـ مف جانب العمالء والعامميف تأميف كافي لممعا
أو التوقؼ المفاجئ لمنظـ أو فشؿ النظـ في انجاز األعماؿ أو حدوث اختراؽ ألنظمة 

 البنؾ.  
، كما سجؿ  1.1.0 لو معياريالنحراؼ االو  ،2.091 التاسع بمغ الوسط الحسابي لمتساؤؿ -

منيـ أبدوا موافقتيـ بشدة ما يعني أف عدد كبير مف  ،2.0.0 تسالبة بمغااللتواء قيمة 
يشترط تطوير إجراءات الرقابة التشغيمية حاؿ التوسع في أنشطة الشموؿ المالي عمي  أنو 

،  يستدؿ مف ذلؾ أنو يشترط تطوير إجراءات الرقابة التشغيمية حاؿ التوسع في بالبنؾ



                                                                و0202ابريل                                      اجمللة العلنية للبحوث التجارية                              لجاىى                     االعــــــدد

 

 

 

 

999 

طر التشغيمية المرتبطة بتطبيؽ أنشطة الشموؿ أنشطة الشموؿ المالي بالبنؾ لمواجية المخا
المالي ، وذلؾ مف خالؿ التأكد مف توافر خطط طوارئ لمتعامؿ في حالة فشؿ أو توقؼ 
األنظمة االلكترونية ومدي توافر الحماية الكافية مف مخاطر اليجمات االلكترونية وحاالت 

ميات والبرامج وكذلؾ مصداقية االختراؽ التي تحدث أثناء التشغيؿ فضاًل تقييـ كفاءة العم
 المعمومات التشغيمية المرتبطة بالشموؿ المالي. 

، كما سجؿ  ..1.1 لو معياريالنحراؼ االو  ،0.011 العاشربمغ الوسط الحسابي لمتساؤؿ  -
، مما يعني أف مما يعني أف عدد كبير مف المستقصي 016.. موجبة بمغتااللتواء قيمة 

مف المتوقع تدني العائد المصرفي كمما توسع البنؾ عمي أنو  ماً منيـ أبدوا عدـ موافقتيـ تما
، ويستدؿ مف ذلؾ أنو كمما توسع البنؾ في أنشطة الشموؿ المالي في أنشطة الشموؿ المالي

كمما ساىـ ذلؾ في ارتفاع العائد المصرفي، ويعد الشموؿ المالي محرؾ كبير لربحية 
مبتكرة في القطاع المصرفي يؤثر بشكؿ  البنوؾ، حيث أف إدخاؿ خدمات ومنتجات جديدة

 ايجابي عمي ربحية البنوؾ.  
 

 

 (  :      ويتنى – ماننتائج تحميل الفروق )إختبار  -3
ف مدي الداللة اإلحصائية ملمتحقؽ  Mann-Whitneyويتني  –تـ استخداـ اختبار ماف      

    -في الجدوؿ اآلتي :وكانت النتائج كما ىي مبينة لمفروؽ بيف البنوؾ محؿ عينة الدراسة 
 تحميل الفروق بين البنوك محل عينة الدراسةنتائج  (3جدول رقم )

 

 

 
 متغيرات الدراسة

 قيمة اختبار
  Mann-

Whitney 

 القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

X1  يفرض الشمول المالي تطوير إجراءات المراجعة الداخمية
 1.791 0997.111 بالبنك

X2 اخمي حال التوسع في الشمول لن يتأثر نظام الضبط الد
 المالي بالبنك

0999.111 1.669 

X3  يتأثر نظام التغذية العكسية بمستجدات الشمول المالي
 1.739 0996.111 بالبنك
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 تحميل الفروق بين البنوك محل عينة الدراسةنتائج  (3جدول رقم )تابع 

% 0أكبر مف  ماف ويتنيالختبار  المتغيرات لجميع أف قيمة الداللةيتضح من الجدول السابق 
 الدراسة. بالبنوؾ محؿ عينة ، مما يعني عدـ وجود اختالؼ داؿ احصائيًا بيف أراء المستقصي منيـ 

 البحث ونتائجه :    سادسًا: خالصة
عرض البحث موضوع أثر الشموؿ المالي عمي مخاطر التشغيؿ، في مجموعة مف األبعاد حوؿ 
مفيـو الشموؿ المالي وأىدافو وأىميتو ومؤشراتو، وأثره عمي األداء المصرفي، القواعد والمبادئ 

ة إلي مفيـو مخاطر التنظيمية لمشموؿ المالي الصادرة عف المؤسسات المحمية والدولية، باإلضاف
دور التشغيؿ وأنواعيا، ومنيجية قياسيا، أىمية االفصاح عنيا وأثرىا عمي األداء المالي لمبنوؾ، 

إجراءات المراجعة الداخمية ونظاـ الرقابة الداخمية ونظاـ الضبط الداخمي ونظـ تكنولوجيا المعمومات 
 . لمالي عمي العائد المصرفيالمرتبطة بالشموؿ المالي وأثر الشموؿ افي إدارة المخاطر 

 

 
 متغيرات الدراسة

 قيمة اختبار
  Mann-

Whitney 

 القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

X4 
من الضروري تطوير نظام حوكمة تكنولوجيا المعمومات 

 لتحسين بيئة الشمول المالي بالبنك
0072.511 1.338 

X5 لمعمومات المصرفي بالبنك حال ال يشترط تطوير نظام ا
 1.968 0926.511 التوسع في الشمول المالي

X6  من المتوقع زيادة مخاطر الدورة المحاسبية بالبنك حال
 التوسع في أنشطة الشمول المالي

0096.111 1.665 

X7  ليس من الضروري تطوير نظام الرقابة الداخمية المالية حال
 1.977 0928.111 التوسع في الشمول المالي بالبنك

X8  كمما توسعت أنشطة الشمول المالي بالبنك كمما زادت
 المخاطر المترتبة عمي دورة اإلجراءات التشغيمية بالبنك

0913.511 1.569 

X9 
يشترط تطوير إجراءات الرقابة التشغيمية حال التوسع في 

 1.751 0995.111 أنشطة الشمول المالي بالبنك

X10 لعائد المصرفي كمما توسع البنك في من المتوقع تدني ا
 1.752 0997.511 أنشطة الشمول المالي
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أىميا أف نظاـ الضبط الداخمي بالبنؾ  والنتائجمجموعة مف الدالالت  وقد توصؿ البحث إلي
البنؾ بمستجدات الشموؿ بسوؼ يتأثر حاؿ التوسع في الشموؿ المالي، يتأثر نظاـ التغذية العكسية 

الشموؿ المالي، زيادة المخاطر المالي، زيادة مخاطر الدورة المحاسبية البنؾ حاؿ التوسع في 
التوسع في أنشطة الشموؿ المالي، أف الشموؿ  حاؿ ة عمي دورة اإلجراءات التشغيمية بالبنؾبالمترت

المالي يعد محرؾ كبير لربحية البنوؾ، حيث أف إدخاؿ خدمات ومنتجات جديدة مبتكرة في القطاع 
طمبات الشموؿ المالي تؤدي إلي تحسيف ثر بشكؿ ايجابي عمي ربحية البنوؾ، تفعيؿ متالمصرفي يؤ 

معدالت األداء المصرفي مف حيث الربحية والسيولة وجودة األصوؿ، االعتماد عمي نظاـ تكنولوجيا 
المعمومات في تعزيز الشموؿ المالي يساىـ في زيادة الدقة في المعمومات وتحقيؽ الرقابة الذاتية 

عتماد عمي العنصر البشري وزيادة كفاءة العمميات عمي عمميات التشغيؿ اليومية وانخفاض درجة اال
الداخمية، باإلضافة إلي عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف البنكيف محؿ عينة الدراسة ألثر الشموؿ المالي 

 عمي مخاطر التشغيؿ. 
 

تطوير إجراءات الرقابة والمراجعة وقد اقترح الباحث في سياؽ ما سبؽ بضرورة االىتماـ بتطوير ب
ونظاـ حوكمة تكنولوجيا المعمومات، ونظاـ المعمومات المصرفي بالبنؾ حاؿ التوسع في الداخمية 

ضرورة تقييـ مخاطر التشغيؿ بالبنوؾ التجارية الشموؿ المالي لضماف دقة وسالمة العمميات المالية، 
مي بصفة دورية وبداللة األثر المباشر وغير المباشر لمشموؿ المالي، ينبغي عمي البنوؾ الحفاظ ع

فائض رأس ماؿ ما ال يجاوز الحد األدني المنصوص عميو في معايير بازؿ حتي تستطيع االستثمار 
في أنظمة رقابة داخمية متطورة إلدارة المخاطر التشغيمية، ويجب أف تتضمف التقارير المالية لمبنوؾ 

جراءات إدارتيا ورأس الماؿ الالـز لمقا بمتيا والنماذج االفصاح عف المخاطر التشغيمية لدييا وا 
المستخدمة في قياسيا، يجب عمي السمطات الرقابية مراقبة وتعزيز الكشؼ عف المخاطر التشغيمية 
لجميع البنوؾ والتأكد مف أف ممارسات االفصاح الخاصة بالبنوؾ تتوافؽ مع اتفاقيات بازؿ، يجب 

كد مف أنيا توفر معمومات عمي البنوؾ المحافظة عمي استقاللية إدارة المراجعة الداخمية بيا والتأ
 دقيقة عف مخاطر التشغيؿ. 
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 ممحق التحميل اإلحصائي
 

 

 

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 

Statisti
c 

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Std. 
Error 

X1 100 1.00 3.00 2.9200 .03075 .30748 -4.149- .241 
X2 100 1.00 3.00 1.0900 .03509 .35090 4.207 .241 
X3 100 1.00 3.00 2.8700 .04416 .44165 -3.500- .241 
X4 100 1.00 3.00 2.8600 .04269 .42687 -3.200- .241 
X5 100 1.00 3.00 1.1500 .03860 .38599 2.514 .241 
X6 100 1.00 3.00 2.5100 .06889 .68895 -1.077- .241 
X7 100 1.00 3.00 2.8900 .03994 .39937 3.828 .241 
X8 100 1.00 3.00 2.8700 .03667 .36667 -2.841- .241 
X9 100 2.00 3.00 2.8900 .03145 .31447 -2.531- .241 
X10 100 1.00 3.00 1.1000 .03333 .33333 3.506 .241 

Valid N (list 
wise) 100 

       

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Std. 
Error 

X1 50 2.00 3.00 2.9200 .03876 .27405 -3.193- .337 
X2 50 1.00 2.00 1.0600 .03393 .23990 3.821 .337 
X3 50 1.00 3.00 2.8800 .06154 .43519 -3.759- .337 
X4 50 1.00 3.00 2.8200 .06815 .48192 -2.766- .337 
X5 50 1.00 2.00 1.1400 .04957 .35051 2.140 .337 
X6 50 1.00 3.00 2.4800 .09996 .70682 -1.010- .337 
X7 50 1.00 3.00 2.8800 .06154 .43519 3.759 .337 
X8 50 1.00 3.00 2.8800 .05451 .38545 -3.450- .337 
X9 50 2.00 3.00 2.9000 .04286 .30305 -2.750- .337 
X10 50 1.00 2.00 1.1000 .04286 .30305 2.750 .337 

 Valid N (list 
wise) 

50        
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Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Std. 
Error 

X1 50 1.00 3.00 2.9200 .04815 .34047 -4.638- .337 
X2 50 1.00 3.00 1.1200 .06154 .43519 3.759 .337 
X3 50 1.00 3.00 2.8600 .06395 .45221 -3.369- .337 
X4 50 1.00 3.00 2.9000 .05151 .36422 -3.960- .337 
X5 50 1.00 3.00 1.1600 .05966 .42185 2.721 .337 
X6 50 1.00 3.00 2.5400 .09566 .67643 -1.181- .337 
X7 50 1.00 3.00 2.9000 .05151 .36422 3.960 .337 
X8 50 2.00 3.00 2.8600 .04957 .35051 -2.140- .337 
X9 50 2.00 3.00 2.8800 .04642 .32826 -2.412- .337 
X10 50 1.00 3.00 1.1000 .05151 .36422 3.960 .337 

Valid N (list 
wise) 

50        

Test Statisticsa 
 X1 X2 X3 X4 X5 

Mann-Whitney U 1227.000 1222.000 1226.000 1174.500 1246.500 
Wilcoxon W 2502.000 2497.000 2501.000 2449.500 2521.500 
Z -.359- -.437- -.333- -.959- -.040- 
Asymp. Sig. (2-tailed) .720 .662 .739 .338 .968 
a. Grouping Variable: group 

 

 
Test Statisticsa 

 X6 X7 X8 X9 X10 
Mann-Whitney U 1196.000 1248.000 1203.500 1225.000 1227.500 
Wilcoxon W 2471.000 2523.000 2478.500 2500.000 2502.500 
Z -.433- -.029- -.569- -.318- -.313- 
Asymp. Sig. (2-tailed) .665 .977 .569 .750 .754 

a. Grouping Variable: group 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X1 X2 X3 X4 X5 

N 100 100 100 100 100 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 2.9200 1.0900 2.8700 2.860
0 1.1500 

Std. 
Deviation .30748 .35090 .44165 .4268

7 .38599 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .533 .531 .526 .519 .511 
Positive .397 .531 .384 .371 .511 

Negative -.533- -.399- -.526- 
-

.519- -.349- 

Kolmogorov-Smirnov Z 5.326 5.312 5.258 5.185 5.112 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X6 X7 X8 X9 X10 
N 100 100 100 100 100 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 2.5100 2.8900 2.8700 2.8900 1.1000 
Std. Deviation .68895 .39937 .36667 .31447 .33333 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .382 .529 .519 .527 .528 
Positive .238 .391 .361 .363 .528 
Negative -.382- -.529- -.519- -.527- -.382- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.815 5.285 5.185 5.268 5.279 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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