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 تأثير استخدام التمويل الرقمي في تعزيز الشمول المالي:  
 دراسة تطبيقية على عمالء   -الدور المعدل للمعرفة المالية 

 البنوك المصرية 
 د. بسمة محمد إدريس الحريري     

 الملخص: 

لمعرفتة المتاليتة في العالقتة بيت التمويتل الرقمي ل التدور المعتدلاستتتتتاتدح البحتا ا تبتار  

والشتمول المالي، واعتمد  الباثةة على سستلوا العينة الطبقية العشتوا ية في ا تيار ماردا  عينة 

  ، ماردة مت عمالء البنوك، وتم جمع البيانا  مت  الل االستتبيا    (382)البحا، وبلغ ثجم العينة 

%(.  2.99( استمارة، بنسبة استجابة )379يل االثصا ي )وبلغت عدد االستمارا  الصالحة للتحل

 .(AMOS V.25)وتم تحليل البيانا  بواسطة نموذج المعادال  الايكلية مت  الل برنامج  

التمويل الرقمي المتمةل في الخدما  المصترفية عبر اننترنت،    وتوصتل البحا إلى س 

والختدمتا  المصتتتترفيتة عبر الاتاتل المحمول، وبطتاقتا  اال تمتا  وبطتاقتا  الخصتتتتم، وتطبيقتا   

المعرفة المالية  بانضتتافة الى ذل ، ف   محافظ الااتل المحمول يؤدي الى زيادة الشتتمول المالي.

الي؛ ثيا س  زيادة المعرفة لدى العمالء باألدوا  المالية تزيد مت تحستتيت مستتتوي الشتتمول الم

تشتتتتجعام على زيادة الوصتتتتول الى الخدما  المالية واستتتتتخداماا وانتقاء الخدما  المالية ذا  

المتاليتة ممتا ينعكس إيجتابيتا على زيتادة مستتتتتوي الشتتتتمول   الرفتاييتةالجودة األعلى ومت ثم تحقيق  

 المالي. 

ليتة يمكناتا س  تزيتد التتأثير انيجتابي للتمويتل الرقمي على وس يرا؛ فت   المعرفتة المتا

الشتتتتمول المتالي، ثيتا س  زيتادة المعرفتة المتاليتة لتدى األفراد يمكناتا زيتادة تعزيز العالقتة بيت  

التمويل الرقمي والشتتتمول المالي والعكس صتتتحيا إذا انخاعتتتت المعرفة المالية ف   ي  العالقة 

لى المؤستستا  المالية إذا سراد  س  توستع مت مستتوي الشتمول ستتتأثر باالنخاا.. ل ل  ينبغي ع

المتالي عت طريق التمويتل الرقمي س  تزيتد وتتدعم المعرفتة المتاليتة مت  الل النتدوا  والتعريل 

 باألدوا  المالية وفوا ديا لألفراد والتوعية الدا مة بأيمية المنتجا  المالية وطرق استخداماا.

الوصتتتتول : التمويتل الرقمي، المعرفتة المتاليتة، الشتتتتمول المتالي،  الكلماات المتتااةياة              

التدور   للختدمتا  المتاليتة، استتتتتختدام الختدمتا  المتاليتة، جودة الختدمتا  المتاليتة، الرفتاييتة المتاليتة،

 عمالء البنوك المصرية. المعدل،

 مقدمة  1.

يعد القطاع المصتتتترفي المصتتتتري مت سستتتترع القطاعا  استتتتتجابة للتغيرا  الدولية  

ا في تحقيق التنمية المستتدامة في مصتر مت  الل العديد  ا ثاستما والمحلية، ويستعي إلى تحقيق دورا

وزيادة   (، والشتتتتمول المتاليالتمويل الرقميالختدما  المتاليتة الرقميتة )مت التوجاتا  العتالميتة مةتل  

 الية.المعرفة الم
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بارص كبيرة لتقتديم العتديتد مت تتمتع  الختدمتا  المتاليتة الرقميتة    ومت الجتدير بتالت كر س 

الرا تدة مةتل الحلول القتا متة على الاتاتل المحمول  الختدمتا  المصتتتترفيتة مت  الل التقنيتا  

تستتما لألاتتخاص ال يت ليس لديام ثستتابا   كما  والمنصتتا  الرقمية ونماذج النقود انلكترونية،  

 (.Rana et al., 2019) بالحصتتتول على الخدما  المالية مت  الل التقنيا  الرقميةمصتتترفية 

البنوك  فوري و تدمتا  الكتاا والمحااتة االلكترونيتة التي تقتدماتا    ا  تدمت   على ستتتتبيتل المةتال

   .المحمولة الاواتلاركا  اتصاال  و

انلكترونيتة وبطتاقتا  الخصتتتتم  تعمتل األدوا  المتاليتة الرقميتة مةتل بطتاقتا  النقود  

والحستابا  المصترفية منخاعتة التكلاة على توستيع نطاق الشتمول المالي لألاتخاص المستتبعديت  

تؤثر الخدما  المالية على ثياة المواطنيت  (، ثيا Siddik and Kabiraj, 2020بشتكل كبير )

العديد مت األستتباا   وينعكس ي ا التأثير على جميع المؤاتترا  االجتماعية واالقتصتتادية، ويناك

(.  Sapovadia, 2018سد  إلى إبقاء العديد مت األاتتخاص  ارج اتتبكة الخدما  المالية ) التي

ول ل  يجب س  تشتتمل الخدما  المالية جميع اتترا ا المجتمع وتمكينام مت الخدما  المالية ويو  

النقد الدولي بأنق  ما يعرح بالشتتتمول المالي؛ ويمكت تعريل الشتتتمول المالي كما عرفق صتتتندوق 

(. فزيادة IMF, 2015"وصتول الخدما  المالية الرستمية لجميع األفراد والشتركا  واستتخداماا )

 David-Westالوصتول إلى الخدما  المالية عامل ر يس للعديد مت سيداح التنمية المستتدامة )

and Nwagwu, 2018.) 

 لمتناول وبأستتعار معقولة للجميعوس يراا، ف   الجاد المب ول لجعل الخدما  المالية في ا

ا بدس  اتركا  التكنولوجيا  فقد  ،الشتمول المالي زيادة انتشتار يسدى ال ا، الرا دة عالميا على  مؤ را

  Apple- Alibaba- Amazon- Facebook- eBay- Google- Tencent)ستتبيل المةال )

ا لتوستيع الشتمول  ثيا ،في تقديم  دما  مالية تشتمل الدفع والتأميت والقرو. اتكل ذل  فرصتا

شتركا  التكنولوجيا الكبرى فالالمالي إال سنق واجق العديد مت التحديا  التي ستبباا الشتمول المالي،  

ستتا   البنوك سو المؤستت   يتعاملو  معالقدرة على ج ا سعداد كبيرة مت األاتتخاص ال يت ال لدياا 

ومت    ،الناام المالي  في -باستتتتم األاتتتتخاص عير المتعامليت مع البنوك    ويو ما يعرح –المالية  

ناثية س رى، قد يؤدي تحستتتيت الشتتتمول المالي إلى ارتااع مخاطر االثتيال إذا كا  األاتتتخاص 

إلى   ل ذ بل قد يؤدي ،بأما  المالية  ياتقرو  إلى المعرفة والماارا  المطلوبة الستتتخدام الخدما 

نتتا ج متاليتة عير مرعوا فياتا، مةتل تراكم التديو ، والتي قتد تؤدي إلى مختاطر عتدم االستتتتتقرار  

 .(Jonker and Kosse, 2020) المالي

بيت    في العالقتةلمعرفتة المتاليتة  ل  التدور المعتدلوبنتاء على متا ستتتتبق تنتاول البحتا الحتالي 

 بالتطبيق على عمالء البنوك المصرية. والشمول الماليالتمويل الرقمي 

 اإلطار النظري   2.

 التمويل الرقمي 1.2

يعرح التمويتل الرقمي بتأنتق الختدمتا  المتاليتة التي يتم تقتديماتا عبر الاواتل المحمولتة سو         

 سجازة الكمبيوتر الشتتخصتتية سو بطاقا  اننترنت سو البطاقا  المرتبطة بناام دفع رقمي موثوق

(Ozili, 2018).    ،ا مت المنتجتا  والبرامج المتاليتة الجتديتدة ا كبيرا فتالتمويتل الرقمي يمتلت  ثجمتا

 البرامج المتعلقة بالتمويل، واألاكال الجديدة للتواصل والتااعل مع العمالء التي تقدماا اركا و

(. ومت ثم يمكت تعريل التمويل الرقمي بأنق جميع  Gomber et al., 2017التكنولوجيا المالية )
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المنتجتا  والختدمتا  المتاليتة التي تمكت األفراد والشتتتتركتا  مت الوصتتتتول إلى المتدفوعتا  

متد را  والتستتتتايال  اال تمتانيتة عبر اننترنتت دو  الحتاجتة إلى زيتارة فرع البنت  سو دو  وال

 .الخدما  المالية مقدميالتعامل مباارة مع  

يؤدي التمويتل الرقمي المزيتد مت الاوا تد مناتا: القتدرة على توفير  تدمتا  مصتتتترفيتة  منتة          

الخدما  المالية   المالي وتوستتتيعويستتتاعد على زيادة اندماج   ،وميستتتورة التكلاة لجميع األفراد

كمتا يستتتتاعتد التمويتل الرقمي في إمكتانيتة الوصتتتتول الى الختدمتا  المتاليتة  ؛للقطتاعتا  الغير متاليتة

 .(Ozili, 2018الاقر )في الحد مت  والمسايمة العالمفي جميع سنحاء  الرقمية

للتااعل االجتماعي دوراُ ياماا  اصتتتة عبر االنترنت فاو  س    (He and Li, 2019) وسكد      

يعزز المشتتتاركة في التمويل الرقمي مما يزيد مت فعالية استتتتخدامق. كما يجب األ   في االعتبار  

عوامتل س رى مع العوامتل االجتمتاعيتة مةتل العوامتل الةقتافيتة والستتتتلوكيتة التي يمكناتا التتأثير على 

مي، بانضتتتافة إلى التركيز على فاة الشتتتباا المتمرستتتيت  األاتتتخاص الستتتتخدام التمويل الرق

بالتكنولوجيا فام سكةر استتتتخداما لخدما  التمويل الرقمي مةل: مةل إعادة اتتتحت رصتتتيد الااتل  

 (.Amoah et al., 2020وسداد مصروفا  التعليم والرواتب )

 المعرفة المالية 2.2

(. Kehen et al., 2021المالية اليومية )تشتير المعرفة المالية إلى فام األفراد لألمور 

وتتعلق المعرفة المالية بكياية فام الارد للمعلوما  المالية ومعالجتاا وا تيار المنتجا  والخدما   

فالمعرفة المالية يي مقياس لدرجة فام المرء للمااييم المالية األستاستية (. Clark, 2014المالية )

ندارة الشتؤو  المالية الشتخصتية مت  الل اتخاذ القرار المناستب قصتيرة وامتالك القدرة والةقة 

األجل والتخطيط المالي الستتتتليم طويل المدى، مع مراعاة سثداح الحياة والاروح االقتصتتتتادية 

المعرفة المالية يي   س  (Atkinson & Messy, 2012) ى(. فيما يرArora, 2020المتغيرة )

ارة والمواقل والستلوك العتروري التخاذ قرارا  مالية ستليمة مزيج مت الوعي والمعرفة والما

منامتة التعتاو  االقتصتتتتادي والتنميتة    -وتحقيق الرفاييتة المتاليتة للارد في ناتاية المطتاح. وتعرح 

المعرفتة المتاليتة بتأناتا معرفتة وفام الماتاييم والمختاطر المتاليتة، والماتارا  والتدوافع   -(  2013)

والاام مت سجتل اتختاذ قرارا  فعتالتة عبر مجموعتة مت الستتتتيتاقتا     والةقتة لتطبيق يت ا المعرفتة

 المالية، لتحسيت الرفايية المالية لألفراد والمجتمع، وتمكيت المشاركة في الحياة االقتصادية. 

  (Susan & Djajad, 2017) :وتتمثل أهداف المعرفة المالية كما يلي 1.2.2

وقدرة على إدارة األموال واألصتتول، واألعمال س  يكو  الارد على دراية وعلم   1.1.2.2

 .المصرفية، واالستةمارا ، واال تما ، والتأميت، والعرا ب

فام المااييم األستتتاستتتية التي تقوم علياا إدارة األموال واألصتتتول )مةل القيمة  2.1.2.2

 .الزمنية للنقود في االستةمارا  وتجميع المخاطر في التأميت(

 لمعرفة لتخطيط وتناي  وتقييم القرارا  المالية.استخدام تل  ا 3.1.2.2

تستتتتاعد المعرفة المالية على اتخاذ قرارا  مالية مستتتتتنيرة مت  الل ثل المشتتتتكال  

كما تستتتاعد المعرفة المالية القوية   ،الر يستتتةوالتاكير النقدي وفام الحقا ق والمااييم المالية 

مةل تحديد كيل    المالية،األاتخاص على تقييم الخيارا  واتخاذ  يارا  مستتنيرة ألوضتاعام 

بنتاء المعرفتة المتاليتة ( س   Kehen et al., 2021يرى )فيمتا     ومتى يتم االد تار وانناتاق.
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المالي وتعزيز  على ثماية العمالء مت العتتتعل  اتتتاملة تستتتاعدواعتماد ستتتياستتتا  مالية 

 المالية.   رفاييتام

 الشمول المالي: .1.2

يعرح الشتتمول المالي بأنق توفير الخدما  والمنتجا  المالية لجميع فاا  المجتمع بأستتعار          

الخدما  المالية الرستمية واستتخداماا مت قبل المستتبعديت   بأنق "وصتول  اقمقبولة، كما يمكت تعري

 .Adil & Jalil, 2020)) "والمحروميت مت الخدما  المصرفية

(، يعني الشتتمول المالي س  األفراد والشتتركا  لديام إمكانية الوصتتول 2018وفقاا للبن  الدولي )

يتم تقتديماتا    اثتيتاجتاتام والتيإلى المنتجتا  والختدمتا  المتاليتة المايتدة وعير المكلاتة التي تلبي  

 بطريقة مسؤولة ومستدامة.

( إلى س  األمم المتحتدة عرفتت الشتتتتمول المتالي بتأنتق توفير Ozili, 2020وقتد ساتتتتار )

مستتدام للخدما  المالية المنخاعتة التكلاة لجميع القطاعا   اصتة المستتبعديت مت الحصتول على 

التمويل، ويكمت االيتمام بالشتتتمول المالي لتمكينق األفراد والشتتتركا  المستتتتبعديت مت التمويل  

Wong,-Thomas and Hedrick( الية واستتتخداماا  للحصتتول على المنتجا  والخدما  الم

( س  الشتتمول المالي عملية ضتتما  الوصتتول إلى  2019et alDurai ,.(. وقد سضتتاح )2019

الخدما  المالية واال تما  الكافي عند الحاجة مت قبل جميع األفراد مةل الحستتتتابا  المصتتتترفية 

لمالية وما إلى ذل . فاو يوفر لألفراد  والتأميت والتحويال  و دما  الدفع و دما  االستتشتارا  ا

إمكانية االد ار مت سجل االستقرار في المستقبل، ويتحقق الشمول المالي عند وصول التمويل إلى 

 جميع ارا ا األفراد والقطاعا  في المجتمع. 

 وتطوير التروض  الدراسات السابقة 3.

 التمويل الرقمي والشمول المالي 1.3

الصتتتتعيتد التدولي بتالشتتتتمول المتالي في ا ونتة األ يرة؛ ثيتا تبنتت  زاد االيتمتام على  

( الشتتمول المالي كأثد األدوا  الر يستتة في سجندة التنمية االقتصتتادية G20مجموعة العشتتريت )

(. ويعتبر التمويتل الرقمي وستتتتيلتة واعتدة لتحقيق الشتتتتمول المتالي Mader, 2017والمتاليتة )

(، وقتد سكتد  سعلتب  ;Jayasekara, 2020Ozili, 2018; He and Li, 2019وتطويرا )

( س  تنوع الخدما  المالية الرقمية Song et al., 2020; Aisaiti et al., 2019الدراستتا  )

 ص وكااءة التمويل الرقمي س  تقلل مت تكلاة  يؤدي إلى تطوير الشتتمول المالي، كما يمكت لخصتتا

المعتامال . بتانضتتتتافتة إلى س  استتتتتختدام الختدمتا  المتاليتة عبر الاتاتل المحمول للوصتتتتول إلى 

الختدما  االجتمتاعيتة واالقتصتتتتادية يمكناتا س  تعزز الشتتتتمول والتمكيت المتالي وتحقيق الرفاييتة 

 (.Amoah et al., 2020العامة لألفراد )

ل ، يخلق استتتتتخدام المنتجا  المالية الرقمية القدرة على إتاثة الخدما  إضتتتتافة إلى ذ

المالية لمجموعة واستتتعة مت المستتتتالكيت والمناما ، مما يعزز الشتتتمول المالي والقدرة على 

تحمل تكاليل الخدما  المالية، ويقدم المنتج المالي الرقمي طريقة جديدة لتوستتيع الشتتمول المالي 

(Shen et al., 2018). 

تمويل الفالتمويل الرقمي لق فوا د عديدة للشتتمول المالي ثيا يزيد مت فرصتتة وصتتول 

إلى جميع الااا   اصتة المستتبعديت مت التمويل ويمكت س  يقلل الشتمول المالي مت تكلاة الخدمة 

للبنوك وموردي التكنولوجيا المالية مت  الل استتخدام ناام مصترفي قا م على التكنولوجيا بدو  



2021يوليو  - العدد الثاني – المجلد الثاني   الجزء الثالث  

 جامعة دمياط  –كلية التجارة  –المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية 

 

- 879 - 
 

( إلى س  Durai et al., 2019(. كما توصتتتل )Siddik and Kabiraj, 2020بنكية ) فروع

التمويل الرقمي المتمةل في الخدما  المصترفية عبر اننترنت، والخدما  المصرفية عبر الااتل 

المحمول، وتطبيقا  محافظ الااتل المحمول، وبطاقا  اال تما  وبطاقة الخصتم، لق تأثير ايجابي  

العملتة الرقميتة وتكنولوجيتا الاتاتل المحمول سكةر األدوا  المتاليتة   وتعتبر المتالي،على الشتتتتمول  

(  Shofawati, 2019(، فيما سكد )Sapovadia, 2018)تحايزاا للوصتتول إلى الخدما  المالية  

مت  الل تمويل معام الشتتتركا  الصتتتغيرة س  التمويل الرقمي ينشتتتأ ويحقق الشتتتمول المالي  

يمكناا الحصتتول على التمويل وبالتالي الحصتتول على رسس المال والتمويل والمتوستتطة التي ال 

 .لارص التشغيل واالستةمار والنمو

ومت جاة س رى، يوجد العديد مت التحديا  الخاصتتتتة بالتمويل الرقمي مت سجل تحقيق  

الشتتتتمول المالي لجميع الااا ،  اصتتتتة كبار الستتتتت ال يت يعانو  مت ضتتتتعل سو فقد البصتتتتر 

(2018 Ogwezzy, and Okonji  ؛) لت لت  يجتب س  تشتتتتتمتل  تدمتا  التمويتل الرقمي دمج

البرمجيا  الصتتتوتية المستتتاعدة لتمكينام مت استتتتخدام  دما  التمويل الرقمي. بانضتتتافة إلى 

تحديا  س رى تواجق التمويل الرقمي ثيا تمةلت سيم تحدياتق في مخاطر استتخدامق وانعدام الةقة 

( س  ثماية المستال  in and Ntayi, 2020Bongom(. إال سنق سكد ) 2019et alRana ,.فيق )

الرقمي وستتتتيلة لتعزيز الشتتتتمول المالي مت  الل اعتماد استتتتتخدام التمويل الرقمي عت طريق 

 ,Aziz and Naimaفي ثيت توصتتل بحا ) استتتخدام وتحويل األموال عبر الااتل المحمول.

  المالية جزء مام مت الشتمول المالي.( س  استتخدام الخدما  الرقمية لالستتاادة مت الارص  2021

 واستناداا إلى ما سبق يمكت ااتقاق الارو. التالية:

، وينبةق مت يت ا على الشاااامول المااليتاأثيراً معنويااً  يؤثر التمويال الرقمي  :  H1  األولالترض  

 الار. الر يس الارو. الارعية التالية:

ا  يؤثر التمويل الرقمي : H1aالار. الارعي   .على الوصول للخدما  الماليةتأثيراا معنويا

ا يؤثر التمويل الرقمي : H1bالار. الارعي   على استخدام الخدما  المالية.  تأثيراا معنويا

ا  يؤثر التمويل الرقمي : H1cالار. الارعي   على جودة الخدما  المالية.تأثيراا معنويا

ا  يؤثر التمويل الرقمي : H1dالار. الارعي   على الرفايية المالية.تأثيراا معنويا

 المالية والشمول المالي المعرفة 2.3

تستتتتايم المعرفتة المتاليتة الجيتدة في اتختاذ القرارا  المتاليتة الجيتدة، كمتا سناتا عنصتتتتر 

إيجابي على ضتتتروري مت سجل تعايم االستتتتاادة مت البنية التحتية للناام المالي والتي لاا تأثير  

المعرفة بالشتتمول المالي يمكناا س  تعزز مت (، فGrohmann et al., 2018الشتتمول المالي )

(، وتشتجع المعرفة المالية على الشتمول Aisaiti et al., 2019الاوا د وإدراك مخاطر التمويل )

المالية ( س  إثراء المعرفة  2019(، كما سكد )اتتتواتتتة،  Morgan and Long, 2020المالي )

وتعزيز الكااءة المالية لدى األفراد يزيدا  مت  ليا  تحستيت مستتوى الشتمول المالي. إال س  بحا  

(Bongomin et al., 2017 تعتار. مع يت ا النتتا ج ثيتا سكتد  نتتا جتق بتأ  المعرفتة المتاليتة )

واع  ويرجع ذلت  إلى نقص الوعي فيمتا يتعلق بتاألن لاتا تتأثير عير معنوي على الشتتتتمول المتالي

ا المستتوى المنخا    المختلاة مت المنتجا  المالية وما إذا كانت تلبي متطلبا  معينة سم ال، وسيعتا

مت الةقة، وبع  الستتلوكيا  التي تمنع االستتتخدام وعدم الةقة في المنتجا  المالية الرستتمية التي 

 تخلق عوا ق سمام الوصول إلياا.

https://www.emerald.com/insight/search?q=Darlington%20Chukwunalu%20Ogwezzy
https://www.emerald.com/insight/search?q=Patrick%20Emeka%20Okonji
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لية والد ل المنخا  مت بيت العقبا   تعد المستتتتويا  المنخاعتتتة مت المعرفة الماكما  

الر يسة سمام الشمول المالي؛ ثيا س  المعرفة المالية والشمول المالي يرتبطا  ببععاما البع ، 

فعلى النقي  يميل األاتخاص ذوي المستتويا  األعلى مت المعرفة المالية إلى االد ار سكةر، كما  

ا   يم مقترضتتو  سكةر مستتؤولية، كما س  المعرفة سنام سكةر وعياا بمختلل المنتجا  المالية، وسيعتتا

( والتعليم  التتد تتل  بمستتتتتوى  مرتبطتتة  سضتتتتتتاح (Babych et al., 2018المتتاليتتة  وقتتد   ،

(Ramachandran, 2012   إلى س ) المعرفتة المتاليتة يي الخطوة األولى نحو تحقيق الشتتتتمول

شتتتتمول المالي على ستتتتبيل ؛ فالمعرفة المالية تعالج المخاطر المحتملة التي قد تنجم عت  الالمالي

في مجال التمويل األصتغر قد يحصتل محدودي الد ل على قرو. ال يملكو  القدرة على المةال 

ستداديا، ف ذا لم تستير المعرفة المالية جنباا إلى جنب مع الشتمول المالي، فبدالا مت مستاعدة األفراد، 

العقاري في الواليا  المتحدة،    ستيواجاو  المزيد مت المشتاكل. ومت األمةلة العالمية سزمة الريت

والتي سد  إلى سزمة عالمية؛ ل ل  ف   المعرفة المالية تمكت األفراد مت القدرة على إصتدار سثكام 

واستتتناداا إلى ما ستتبق يمكت   .مستتتنيرة واتخاذ قرارا  فعالة فيما يتعلق باستتتخدام وإدارة األموال

 ااتقاق الارو. التالية:

. وينبةق مت يت ا تؤثر المعرفاة الماالياة تاأثيراً معنوي على الشاااامول الماالي:  H2  الترض الثااني

 الار. الر يس الارو. الارعية التالية:

ا  : تؤثر المعرفة المالية H2aالار. الارعي   على الوصول للخدما  المالية.تأثيراا معنويا

ا  : تؤثر المعرفة المالية H2bالار. الارعي   لخدما  المالية.على استخدام اتأثيراا معنويا

ا  : تؤثر المعرفة المالية H2cالار. الارعي   على جودة الخدما  المالية.تأثيراا معنويا

ا  : تؤثر المعرفة المالية H2dالار. الارعي   على الرفايية المالية.تأثيراا معنويا

 

 المعدل للمعرفة المالية في العالقة بين التمويل الرقمي والشمول المالي.  الدور  3.3

ا إلى جنتب مع الماتارا  المكتستتتتبتة   تستتتتايم ممتارستتتتا  إدارة المعرفة في البنوك جنبتا

 ,.Al-Dmour et alوالموجودة لتدى األفراد مت تعزيز وفعتاليتة االبتكتارا  المتاليتة الرقميتة )

الختدمتا  الرقميتة قتد  ااتت وستتتتدل  فجوة الوصتتتتول المتادي إلى على الرعم مت س   (، و2020

الختدمتا  المتاليتة، إال سنتق لم يتم االستتتتتاتادة مت يت ا الختدمتا  بستتتتبتب االفتقتار إلى المعرفتة المتاليتة  

(. ويرجع انخاا. االقبال على Aziz and Naima, 2021)  واألمية المالية والوعي المجتمعي

ة إلى ضتتتعل سو افتقار المعرفة المالية الكافية ثول ي ا الخدما  الخدما  المالية الرقمية المتقدم

(Arora, 2020.) 

إ  تحستتيت المعرفة المالية لألفراد ونشتتر استتتخدام اننترنت يمكناما تعزيز استتتخدام 

المتاليتة الرقميتة ) التمويتل الرقمي إلى سفراد لتديام Shen et al., 2018المنتجتا   (، ويحتتاج 

المالية وبالتالي يصتتتتبحو  مستتتتاوليت سكةر عت التخطيط الثتياجاتام   مستتتتتوى جيد مت المعرفة

المالية لالستتاادة الاعالة مت المنتجا  والخدما  المالية الرقمية إضتافة الى تجنب األ طاء المكلاة 

 (. Morgan et al., 2019واالثتيال )

المتتاثة في   فاألاتتتتختاص ال يت لديام معرفة جيتدة بالمنتجتا  والختدما  المتاليتة المختلاتة

الستتتتوق لتديام التدافع الستتتتتختداماتا؛ وبتالتتالي يجتب س  ينار كتل منتج ومقتدم  تدمتة رقميتة توفريتا 

ا في  لق الوعي باا مت سجل زيادة مستتتوى االستتتخدام )  Tony andالمؤستتستتا  المالية سيعتتا

Kavitha, 2020.) 



2021يوليو  - العدد الثاني – المجلد الثاني   الجزء الثالث  

 جامعة دمياط  –كلية التجارة  –المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية 

 

- 881 - 
 

انخاا. استتتخدام ومت زاوية س رى ف   انخاا. مستتتوى المعرفة المالية مستتاول عت  

س  التتأثير انيجتابي للمعرفتة المتاليتة على التمويتل الرقمي يكو  سكةر   التمويتل الرقمي؛ ثيتا 

وضتتوثا بالنستتبة لألفراد ذوي الد ل المرتاع واألفراد في المناطق الحعتترية والستتاثلية ناراا 

تصتتاال  والةقة الرتااع معرفتام المالية مت  الل زيادة الوصتتول إلى تكنولوجيا المعلوما  واال

(. كمتا س  التمويتل الرقمي يؤثر على التخطيط المتالي لألفراد،  Yang et al., 2020الرقميتة )

ومت زاويتة س رى فت   األفراد الت يت لتديام نقص في المعرفتة المتاليتة قتد يتعرضتتتتو  لمختاطر 

(.  Panos and Wilson, 2020االثتيتال المتالي عبر االنترنتت بتانضتتتتافتة إلى تراكم التديو  )

( إلى س  المعرفة المالية والخدما  المالية Oggero et al., 2019ومت مناور س ر، توصتتتل )

مت الحتديتا الستتتتابق س  المعرفتة المتاليتة تؤثر في وياام    الرقميتة يتدعمتا  نشتتتتاط ريتادة األعمتال.

 .التمويل الرقمي

، والشمول الماليرقمي  السابقة التي ساار  لوجود عالقة بيت التمويل ال  نتا ج األبحاحوبناء على  

المعرفة المالية والتمويل بيت وجود عالقة  ووجود عالقة بيت المعرفة المالية والشتتتتمول المالي، و

في العالقتة بيت التمويتل الرقمي   معتدل، فتالبحتا الحتالي يقيس سثر المعرفتة المتاليتة كمتغير  الرقمي

، واستتتناداا إلى ما ستتبق يمكت ااتتتقاق  لا ا البحا التجوة البحثيةو ما يمةل  يوالشتتمول المالي، و

 الار. الةالا للبحا كالتالي: 

: تلعب المعرفة المالية دوراا معدالا في العالقة بيت التمويل الرقمي والشتتتتمول H3الترض الثالث  

 المالي.

  التالي النموذج المااييمي للبحا: ويوضا الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 مت إعداد الباثةة طبقاا لمتغيرا  البحا المصدر: 

 هيمي للبحث االنموذج المت (1شكل رقم )

 الدراسة االستطالعية:  4.

بنكاا يقدمو  الخدما  المالية انلكترونية، منام    (38)يمتل  القطاع المصرفي المصري  

البنكي،    (32) االنترنتتت  يقتتدموا  المحتتافظ  يت( بنتت   19)بنتت   تتيا  6، و)انلكترونيتتةيا  بنوك   )

  ( 2020)لعام  للتقارير الدورية للبن  المركزي  ماكينا  نقاط البيع. وتشتتتير سثدح انثصتتتا يا 

ماكينتة، ونحو  ATM  (14152 )سلل، وعدد ماكينتا     (47)ارتاتاع عدد ماكينتا  نقتاط البيع لنحو 

بتل   لم تكت موجود  ستتنوا    (10)من  ما يقرا مت مليو  ثستتاا مصتترفي، فا ا األعداد    (37)

ستنوا  الماضتية مت إضتافة مليو  ثستاا   4التتتتتت ونجحت البنوك المصترية على مدار الزيادة. 
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القطاع المصترفي المصتري في نشتر الخدما  مصترفي جديد، وبالرعم مت النجاثا  التي ثققاا  

إنشتاء إدارة مركزية بالبن  المركزي المصتري تادح إلى ترستيت وتحستيت مستتوي  و  االلكترونية،

اال س  نستتبة المواطنيت ال يت يمتلكو  ثستتابا  مالية رستتمية ممت تزيد    الشتتمول المالي بمصتتر.

وفيما   للمتوستتط العالمي.  (%59)مقابل    (%37)منخاعتتة ويي   مازاال ستتنة   15سعماريم عت 

سيم مبادرا  البن  المركزي في الشتتتتمول المالي والخدما  المالية الرقمية ونشتتتتر المعرفة  يلي

 المالية.

 مبادرات البنك المركزي في الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية( 1)رقم جدول 

 أهم أهدافها  المبادرة 

( لسنة  18قانو  رقم )

بشأ  تنايم وسا ل   2019

 . الدفع الرقمية

يدعم ي ا القانو  توجاا  الدولة الخاصتة بالتحول الرقمي وتحقيق الشتمول  

 المالي، وتحايز استخدام وسا ل الدفع الرقمية. 

إصدار بطاقا  ميزة للدفع 

 . الرقمي

يستتتتتاتدح البنت  المركزي إتتاثتة بطتاقتة ميزة لغير المتمتعيت بتالختدمتا   

المصرفية، مةل سصحاا المعااا ، كما يادح إصدار ي ا البطاقا  توفير 

الدعم النقدي االلكتروني، والتي ستتتستتام في زيادة عدد المتعامليت مع ناام 

الدفع انلكتروني وال ي ستتتيستتتام في تحقيق الشتتتمول المالي،  اصتتتة مع 

 المصاريل والرسوم الخاصة باا. انخاا.

( اعرح  EKYCمبادرة )

 . عميل 

ا دو     ذيااتادح ي ا المبادرة الى تستتايل فتا الحستتابا  البنكية إلكترونيا

 العميل الى البن ، مما يسام في تحقيق الشمول المالي.

لسنة   (313)قرار رقم 

(2019 .) 

تمت الموافقة على ثيا متكامل؛  إلكترونيبشتتتأ  تطبيق ناام مصتتترفي   

 البدء في مشروع تطبيق ناام مصرفي الكتروني متكامل.

استراتيجية التكنولوجيا 

 .المالية للبن  المركزي

، وثتاليتا جتاري تنايت  2019تم انعال  عت يت ا االستتتتتراتيجيتة في متارس 

؛ ثيا تادح الى دعم صتتتتناعة التكنولوجية المالية في  االستتتتتراتيجيةي ا 

 مصر.

وا  ووسا ل  استخدام قن 

 . انلكترونية الدفع

تتيا للمواطنيت الحصتتتتول على البطتتاقتا    مبتتادرة البنتت  المركزي التي 

 المدفوعة مسبقاا مجاناا لمدة ستة ساار.

 دمة الدفع باستخدام  

 . الااتل المحمول 

يستتتادح البن  المركزي التوستتع في تقديم الخدما  المصتترفية البستتيطة  

تصتتل الى كل سفراد المجتمع لتحقيق المزيد مت الشتتمول المالي، ومت  ثتى

سمةلة ذل   دمة محااة الااتل المحمول؛ ثيا تجاوز عدد المشتتركيت باا 

 مليو  عميل. 12

 . مبادرة انقرا. الرقمي
لمركزي للتمويل الرقمي، والتي تستتام في إتاثة  جاري تناي  مبادرة البن  ا

 التمويل الكترونيا لقاعدة عريعة مت المواطنيت. 

مبادرة ثساا بنكي لكل  

 . مواطت

باتدح زيتادة المتعتامليت مع القطتاع المصتتتترفي؛ مت  الل فتا ثستتتتابتا   

للعمالء الجدد بدو  سي مصتاريل، وبدو  ثد سدني لاتا الحستاا مما يستام 

 ول المالي.في تحقيق الشم

مبادرة نشر البنوك في 

 . وريةامختلل سنحاء الجم

مع البنوك للتواجد في األماكت مت  الل تنستتيق البن  المركزي المصتتري  

 النا ية والمامشة واألقاليم.

مبادرة إتاثة التمويل  

الالزم للشركا  متنايية  

الصغر والصغيرة  

 والمتوسطة. 

الصتغر    لمتوستطة ومتناييةواللشتركا  الصتغيرة    .تطوير محااة القرو

 سلل اركة استااد  مت ي ا المبادرة 16بنسبة سكبر مت قبل. 

الزم البنت  المركزي البنوك بزيتادة ثجم اال تمتا  الموجتق لات ا الشتتتتركتا   

 % مت إجمالي المحااة اال تمانية لكل بن .20ليصل الى 
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 أهم أهدافها  المبادرة 

مستايد  مليو     3.2بلغ عدد المستايديت مت التمويل متنايي الصغر سكةر مت 

مليار جنيق عام   6.9مقابل  2019مليار جنيق في عام   21.2بقيمة تجاوز   

%، كمتا بلغتت نستتتتبتة اننتاح المستتتتتايتديت مت 207بمعتدل نمو بلغ   2017

 %( مناا.59.4قرو. التمويل متنايية الصغر )

 المالية  الةقافةمبادرة نشر 

الصتتتتلتة: البنت  قتام باتا المعاتد المصتتتترفي المصتتتتري مع األطراح ذا  

المركزي المصتتتري، ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وعدد 

 مت الجامعا ، متمةلة في االستراتيجية الوطنية للتةقيل المالي.

مبادرة القر. الديجيتال  

"إكسبريس" للمشروعا   

 الصغيرة

يعد سول تمويل رقمي في مصتتتتر، يطلق مت  الل بن  مصتتتتر، ويو سول  

مي متكتامل للتحول الرقمي. فيمكت لعمالء بنت  مصتتتتر تقتديم طلب  منتج رق

تمويل مشتروعاتام مت  الل الموقع انلكتروني للبن ، دو  الحاجة ل ياا 

 وبلغ ثجم تمويلق نحو مليار جنيق في وقت قصير. العميل للارع.

ام التالية التقارير الستتنوية للبن  المركزي المصتتري لألعو  ضتتوء: مت إعداد الباثةة في  المصاادر

،  2019)\(2018(، المجلة االقتصتادية للبن  المركزي المجلد التاستع والخامستو  2020\2019)

 .2020المجلة المصرية االقتصادية نوفمبر 

يتعتتا مت نتا ج الدراستتة االستتتطالعية الجاود المب ولة في القطاع المصتترفي المصتتري        

زيادة الخدما  المالية انلكترونية واستتخدام قنوا  الدفع  لنشتر وتعزيز الشتمول المالي مت  الل 

ولكت نستتبة الشتتمول المالي ، انلكتروني، وإتاثة التمويل الرقمي لقاعدة عريعتتة مت المواطنيت

 .بالمتوسط العالميمقارنة ال  منخاعة زمافي مصر 

 مشكلة البحث:  5.

بالرعم مت الجاود المب ولة في القطاع المصتتترفي المصتتتري لنشتتتر وتعزيز الشتتتمول 

المالي، اال س  القطاع المصترفي ما زال يعاني العديد مت التحديا  التي تعوق الشتمول المالي بيت 

بالرعم مت اضتافة مليو  ثستاا مصترفي في البنوك المصترية عبر فمختلل اترا ا المواطنيت؛ 

مالي اال س  نستتتبة المواطنيت ال يت يملكو  ثستتتابا  مالية رستتتمية مازلت  فعاليا  الشتتتمول ال

الصادر   Global Findexللمتوسط العالمي )وفقا لتقرير   )%(59مقابل  )%(37منخاعة ويي 

مت المواطنيت بمصتر ال يمتلكو  ثستابا  بنكية، ويو ما    )%(63(. وبالتالي س   الدوليعت البن   

 .مالي بمصر مقارنة بالمؤار العالميمؤار الشمول ال انخاا.يوضا 

فبالرعم مت مستتتايمة التمويل الرقمي في واستتتتنادا الى نتا ج الدراستتتة االستتتتطالعية، 

 الل استتخدام قنوا  الدفع والتمويل الرقمي ووصتول الخدما  المالية  مت الماليتعزيز الشتمول 

عبر العتديتد مت وستتتتا تل التمويتل الرقمي اال س  يت ا التتأثير يحتتاج الى زيتادة في معتدل استتتتتختدام 

التمويل الرقمي نارا النتشتار  دما  التمويل الرقمي وتعدديا ومت ثم يستعي البحا الستتكشتاح  

على يت ا العالقتة لزيتادة فعتاليتة استتتتتختدام التمويتل الرقمي مت سجتل تعزيز  تتأثير المعرفتة المتاليتة  

وبعبارة س ري يمكت صتياعة مشتكلة البحا في التستاال التالي: يل يمكت للمعرفة   الشتمول المالي.

 المالية س  تزيد مت التأثير انيجابي للتمويل الرقمي على الشمول المالي.
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 البحث: أهداف 6.

الشتمول المالي بأبعادا األربعة )الوصول للخدما  التمويل الرقمي على    تأثير استتكشتاح 1.6

 .المالية، استخدام الخدما  المالية، جودة الخدما  المالية، الرفايية المالية(

 تأثير المعرفة المالية على الشتمول المالي بأبعادا األربعة )الوصتول للخدما  استتكشتاح 2.6

 لمالية، جودة الخدما  المالية، الرفايية المالية(.المالية، استخدام الخدما  ا

العالقتة بيت التمويتل  في  لمعرفتة المتاليتة  ل  )التتأثير التاتاعلى(  التدور المعتدلاستتتتتكشتتتتاح    3.6

 .الرقمي والشمول المالي

 أهمية البحث:  7.

 األهمية العلمية  1.7

تأتي األيمية العلمية لا ا البحا لكونق ياتم بتعزيز مستوي الشمول المالي ال ي يتعمت 

 ،سيداح التنمية المستتدامةسيم  وصتول الخدما  المالية لجميع األفراد واستتخداماا والتي تعد سثد 

وذل  مت  الل استتتخدام التمويل الرقمي ال ي سصتتبا سداة العصتتر الستتتخدام التكنولوجيا المالية 

تستتتليط العتتتوء على طناعي في توفير الخدما  المالية، بانضتتتافة إلى صتتت وسداوا  ال كاء اال

 المعرفة المالية وما يمتلكق األفراد مت معلوما  وماارا  ثول استخدام الخدما  المالية، ومت ثم

 معدل على العالقة بيت التمويل الرقمي والشمول المالي.  كمتغيرالمعرفة المالية  دراسة

 األهمية التطبيقية 2.7

يستتتعي القطاع المصتتترفي المصتتتري بقيادة البن  المركزي ليصتتتبا را داا في مجال 

توعية باا.  معرفة والةقافة المالية والالمدفوعا  الرقمية، وثماية ثقوق العمالء والتي مناا نشتر ال

ا في مجال الشتتمول المالي،جايداا نثراز   القطاع المصتترفي المصتتري  ويستتعي ف لزم البن    تقدما

المركزي البنوك بزيادة ثجم اال تما  الموجق للشتتركا  متنايية الصتتغر والصتتغيرة والمتوستتطة  

مت إجمالي التستايال  اال تمانية. وبلغ عدد المستتايديت مت التمويل متنايي الصتغر  (%20) الى  

يلعتب    ؛ ثيتا (2019)في ناتايتة  مليتار  (21.2)بقيمتة تجتاوز   مليو  مستتتتتايتد    (3.2)سكةر مت  

يستتايم في مواجاة تحديا  التنمية  والشتتمول المالي دوراا ر يستتيا في النمو االقتصتتادي للدولة،  

مة لزيادة فرص العمل والتخايل مت التقلبا  المالية واالقتصتادية، اوالاقر والبطالة، ويمةل سداة م

مواجاة التحديا   وويؤدى الى تحقيق االستتدامة المالية   ،فتحقيق الشتمول المالي يشتجع االستتةمار

س  الشتمول المالي يدعم الجاود التي تقوم باا الدول لتطوير البنية الى   بانضتافةالخاصتة بالبطالة، 

ومت ثم التوافق مع توجاتا  التدولتة المتمةلتة في االيتمتام األكبر بتالاقراء والمامشتتتتيت    ،التحتيتة

سنق يعزز مت استقرار القطاع بانضافة الى   والمشروعا  متنايية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

  .المصرفي وتقوية دورا في  دمة النمو االقتصادي

 منهج البحث 8.

اعتمد  الباثةة على مناجيت في إعداد البحا، ويما: المناج االستنباطي؛ الاتقاق فرو.    

بالبنوك محل ج االستقرا ي التحليلي؛ لمراجعة البحوح السابقة والتقارير الخاصة  االبحا، والمن

 الدراسة. 

 متغيرات البحث وكيتية قياسها 1.8

تنطوي فرو. البحا على ثالح نوعيا  مت المتغيرا : المتغير المستتتقل المتمةل في 

التمويل الرقمي، والمتغير التابع المتمةل في الشتتتمول المالي بأبعادا األربعة )الوصتتتول للخدما  

 المعتدللختدمتا  المتاليتة، الرفتاييتة المتاليتة(، والمتغير  المتاليتة، استتتتتختدام الختدمتا  المتاليتة، جودة ا

 المتمةل في المعرفة المالية، وفيما يلي عر. لكياية قياس ي ا المتغيرا .
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 المستقل: التمويل الرقمي المتغير 1.1.8

 ,.Aisaiti et alتم قيتاس التمويتل الرقمي بتاالعتمتاد على االستتتتتبيتا  الختاص ببحتا )

عبارا . وتم استتتتخدام مقياس ليكر  الخماستتتي ل جابة  ثالح(. ويتكو  ي ا المقياس مت 2019

 على ي ا العبارا .

 المتغير التابع: الشمول المالي 2.1.8

تم قياس الشتتتمول المالي مت  الل سربعة سبعاد )الوصتتتول للخدما  المالية، استتتتخدام 

الرفايية المالية( باالعتماد على االستتبيا  الخاص ببحا الخدما  المالية، جودة الخدما  المالية، 

(Bongomin et al., 2017( ويتكو  المقيتاس مت ،)عبتارة10 )    تنقستتتتم الى سربع متغيرا

عبارا ، متغير استتخدام  3فرعية كالتالي: متغير الوصتول للخدما  المالية وتم قياستق مت  الل 

 ، متغير جودة الخدما  المالية وتم قياستتق مت  الل الخدما  المالية وتم قياستتق مت  الل عبارتا

عبارا . وتم استتتخدام مقياس ليكر    ثالحعبارتا ، متغير الرفايية المالية وتم قياستتق مت  الل 

 الخماسي ل جابة على ي ا العبارا .

 : المعرفة الماليةالمعدلالمتغير  3.1.8

للمعرفتتة   المطور  المقيتتاس  على  االعتمتتاد  )تم  ، ,Shushi)  2016المتتاليتتة مت  الل 

ليكر  الخماستي والمكو  مت ستتة عشتر عبارة، وتم انجابة على ي ا العبارا  مت  الل مقياس  

 ل جابة على ي ا العبارا .

 البحث: مجتمع 9.

بن  مت واقع ستتجال    (38)يتكو  القطاع المصتترفي المصتتري )العام والخاص( مت 

  بنوك في القطاع المصتترفي المصتتري،  (7)تم االعتماد على عمالء البن  المركزي المصتتري. و

، وذل  ا   في االعتبار معيار انتشتتتار الاروع على في الشتتتمول المالينوك  ( ب7سفعتتتل )ويي 

الجتماوريتتة سمستتتتتتوي  وعتتدد  ا ليج،  الصتتتتراح  الممنوثتتة ATM  ازة  القرو.  وثجم   ،

، للشتمول المالي الر يستة المؤاترا  والمتوستطة، كأثديرة غللمشتروعا  المتنايية الصتغر والصت 

  (3288)محل الدراسة لديام   بنوك  (7)وال  فرع،    (4220)اجمالي عدد الاروع لبنوك مصر يو  ف

ف   وبانضتتتافة الى ذل    الموجودة في مصتتتر. فروع البنوك%( مت إجمالي  9.77نستتتبة )بفرع 

  الدراستتتة تمتل  ، والبنوك محل (14152)في مصتتتر  ATM ا لي  ماكينا  الصتتتراح إجمالي

  في مصر. ا ليمت إجمالي ماكينا  الصراح   %(5.89)نسبة  ب ATM ماكينة  (12670)

 للبنوك محل الدراسة الماليللشمول  الرئيسةالمؤشرات  (2) رقم جدول

 اسم البنك 

 للشمول المالي   الرئيسة المؤشراتأهم 

المنتشرة   عدد التروع

 الجمهورية على مستوي 

عدد أجهزة  

ATM 

التمويل المقدم  

 للمشروعات الصغيرة 

 مليار 72.5 4700 516 األيليالبن   - 1

 مليار 36.4 2747 700 بن  مصر - 2

 مليار 25 1540 1210 الزراعي المصري  - 3

 مليار 22 1650 231 بن  القايرة - 4

 مليار 38  611 231 األيلي  QNBبن   - 5

 مليار 12.8 1030 207 الدولي البن  التجاري  - 6

 مليار 9 392 210 بن  االسكندرية - 7

 مليار  215.7 12670 3305 اإلجمالي 

 .المركزي(، وتقارير البن   2020التقارير والمواقع الرسمية للبنوك محل الدراسة عت العام المالي ) :  المصدر
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 عينة البحث:  8.

العينة   الباثةة على سسلوا  البحا  العشوا ية  الطبقية  اعتمد   في ا تيار ماردا  عينة 

  لحساا   Raosoft، وتم ثساا العينة بناءا على برنامج  وتعدد طبقاتق  ناراا لكبر ثجم مجتمع البحا

مليو    34.4ماردة باالعتماد على ثجم المجتمع البالغ    (382)ثجم العينة، ثيا بلغ ثجم العينة  

 .عميل

x = Z(c/100)
2r(100-r)  

n = N x/((N-1) E
2

 + x)  

E = Sqrt [(N - n) x/n(N-1)]  

وثيا س  مجتمع البحا ينقسم إلى سبعة بنوك مختلاة مت ثيا سعداد العمالء باا، فتم  

وتم ا تيار  )طريقة النسبة والتناسب(،  العمالء بكل بن توزيع العينة على تل  البنوك ثسب نسبة 

ثم السويس(، ثيا   االسماعلية،للبنوك محل البحا بمحافاا  القناة )بورسعيد،  الر يسةالاروع 

والجدول التالي يوضا عينة البحا ونسبة كل  ا تيار العينة المحددة مت كل بن  بشكل عشوا ي. 

 بن  مت العينة.

 عينة العمالء الممثلة لمجتمع البحث ةجم(  3)رقم جدول 

 نسبة كل بنك من العينة عدد العمالء اسم البنك

 145 مليو  13 األيليالبن   -1

 112 مليو  10 بن  مصر -2

 32 مليو  3 بن  القايرة  -3

 16 مليو  1.4 الدولي البن  التجاري  -4

 47 مليو  4.2 الزراعي المصري  -5

 15 مليو  1.3 األيلي QNBبن   -6

 17 مليو  1.5 بن  االسكندرية  -7

 382 مليون 34.4 اإلجمالي

 (.2020) عت العام الماليللبنوك محل الدراسة  الرسمية والمواقع : التقاريرالمصدر

ثيا قامت الباثةة بتوزيع  ( مت العمالء في البنوك محل الدراسة،  382بلغ ثجم العينة )

، وذل   الل سسبوع عمل رسمي مت  ا االستبيا  على المتردديت على كل بن  على ثداستمارا   

( استمارة استبيا  على العمالء بالبنوك محل الدراسة  382يوم األثد إلى الخميس، فقد تم توزيع )

مناا   الصحيا  بن ،  كل  نسبة  قابلة  (379)ثسب  االثصا ي  استمارة  استجابة للتحليل  بنسبة   ،

نارا لطبيعة متغيرا     ؛ تيار نوعية معينة مت العمالءالوتم وضع بع  العوابط    .%(2.99)

العمالء، متمةلة في درجة تعليم ال تقل عت   العمالء وليس كل  البحا ثيا يحتاج نوعية معينة 

والجدول التالي يوضا البيانا     مرور سنة على األقل على التعامل مع البن .ومؤيل متوسط،  

 يت مت عينة البحا.الخاصة بالمستجيب 
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 المستجيبين من عينة البحث  ( بيانات4جدول رقم )

 النسبة % التكرارات وصتة العينة المتغيرات

 النوع
 63.9 242 ذكر

 36.1 137 سنةي

 العمر

 22.1 84 سنة 30سقل مت 

 28.8 109 سنة 45سنة إلى سقل مت  30مت 

 35.4 134 سنة 60سنة إلى سقل مت  45مت 

 13.7 52 فأكةر سنة 60

 المستوى التعليمي

 10 38 مؤيل متوسط

 17.4 66 مؤيل فوق متوسط

 47.3 179 عاليمؤيل 

 25.3 96 مؤيل فوق جامعي

 الدخل الشهري 

 11.6 44 3000سقل مت 

 38.8 147 6000الى سقل مت  3000مت 

 29.6 112 9000الى سقل مت  6000مت 

 20 76 فأكةر 9000

 28 106 سعوام 3مت عام إلى سقل مت  التعامل مع البنكمدة 

 39.8 151 سعوام 6سعوام إلى سقل مت  3مت 

 32.2 122 سعوام فأكةر 6

 مت إعداد الباثةة بناء على بيانا  التحليل انثصا يالمصدر:  

الجدول الستتابق البيانا  الديموعرافية للمستتتجيبيت مت عينة البحا والبالغ   يتعتتا مت نتا ج

%(  36.1%(، بينما بلغت )63.9)ماردة توزعت ثستتب النوع إلى ذكور بنستتبة    (379عدديم )

%(،  35.4)  بنستبة(؛  60مت   ألقل 45)مت   العمرية  ااةلل ناح. وكانت النستبة األعلى في العمر ل

لد ل  ل وبالنستتتبة%(،  47.3بنستتتبة )  العاليللمستتتتوي التعليمي كانت للمؤيل   األعلى والنستتتبة

، وس يراا مدة التعامل مع  %(38.8( بنستبة )9000الى   6000الشتاري، فكانت الااة األعلى )مت 

 .%(39.8)سعوام( بنسبة  6الى  3فكانت الااة األعلى للمدة مت ) البن 

 ةدود البحث:  9.

عمالء البنوك محل الدراسة الموضحة بالجدول السابق، ويي سيم البنوك اقتصر البحا على  

للبنوك   الر يستتة، واقتصتتر  عملية جمع البيانا  على الاروع التي تتبني معايير الشتتمول المالي

نارا لطبيعة متغيرا  البحا؛ ثيا يحتاج  و محل الدراستتة ببورستتعيد وانستتماعلية والستتويس،

نوعية معينة العمالء وليس كل العمالء، تم وضتع بع  العتوابط في ا تيار عينة البحا، متمةلة  

وتم  في درجة تعليم ال تقل عت مؤيل متوستتتتط، ومرور ستتتتنة على األقل على التعامل مع البن . 

 (.2021)( وثتى يناير  2020جمع البيانا   الل الاترة مت سعسطس )
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 تحليل البيانات  10.

بواستتتتطتة برنتامج   SEMتم تحليتل البيتانتا  بتاستتتتتختدام نموذج المعتادال  الايكليتة  

AMOS V.25  وذل  مت سجل تمةيل المعادلة البنا ية لعالقا  الستتبب والنتيجة الماترضتتة بيت ،

(، ولكت قبتل البتدء في نمت جتة المعتادال  الايكليتة يجتب  Hershberger, 2003متغيرا  البحتا )

مت سجل التأكد س  العنصتر المستتخدم  تقييم نماذج القياس، ومت ثم إجراء التحليل العاملي التوكيدي  

في تمةيتل العتامتل يو فعال ممةال لتق، وذلت  عت طريق معتامال  التحميتل المعيتاريتة ثيتا يجتب س  

والمدى الممتاز لكل عبارة يجب س    (0.50)يكو  سكبر مت  يجب س   يحقق العنصر معامل تحميل 

وقد سضتتتاح ، (Ahmad et al., 2016) (0.95)وسقل مت  (0.70)يكو  سكبر مت سو تستتتاوي  

(Awang et al., 2015 سنق يمكت ث ح العبارا  التي نستتبة تشتتبعاا سقل مت )(0.70  ) لزيادة

مت العبارا ،   (%20)جودة مؤاتتترا  المطابقة مع األ   في االعتبار سال تتعدى نستتتبة الح ح  

وقتد ثقق النموذج العتبتا  المعيتاريتة المطلوبتة    (0.70)وفي ثتالتة وجود معتامال  تشتتتتبع سقتل مت 

لجودة المؤاتتتترا  فال داعي لعمليتا  الحت ح، كمتا سضتتتتاح سنتق ال يجتب س  تتعتدى قيمتة معتامتل  

؛ ثيتا يتدل ذلت  على قوة االرتبتاط  (0.85)تبتاط بيت البنتاءا  الارعيتة للمقيتاس سكةر مت قيمتة  االر

وفيما يتعلق   بيت المقياستتيت وسناما يقيستتا  ناس الشتتيء؛ سي س  المتغير يو ناستتق المتغير ا  ر،

يجب   CRمت سجل تحقيق الةبا  البنا ي  ( سنقAhmad et al., 2016)  بمؤاتترا  الةبا  ساتتار

  AVE، كما سكد س  متوستتط التبايت المستتتخرج (0.70)سكبر مت سو تستتاوي   CRس  تكو  قيمة 

، ولكي تحقق متغيرا  البحا صتتتتدق التمايز  (0.50)يجب س  تكو  قيمتق سكبر مت سو تستتتتاوي 

ا لمعيار   يجب س  تكو  قيمة الج ر التربيعي لمتوستط التبايت المستتخرج    Fornell-Larckerطبقا

AVE  .للبناء سكبر مت معامال  االرتباطا  بيت البناءا  الارعية للنموذج 

ا مت  الل نمت جتة المعتادال  الايكليتة والتحليتل العتاملي   التوكيتدي  كمتا يمكت سيعتتتتتا

(  Schermelleh et al., 2003الحصتتول على مؤاتترا  جودة مطابقة النموذج؛ ثيا ساتتار )

إلى سنق تتعلق مؤاتتتترا  المطابقة بالمدى ال ي يتطابق فيق النموذج الناري مع البيانا  الميدانية 

 ( سيم مؤارا  جودة مطابقة النموذج.5ويوضا جدول ) الواقع العملي،و

 جودة مؤشرات نماذج القياس   داللة(  5)رقم  جدول

 مؤشر مقبول مؤشر جيد  مؤشرات جودة مطابقة النموذج 

الج ر التربيعي لمتوسط  طأ  

 RMSEAاالقتراا 

0 ≤ RMSEA ≤ .05 .05 < RMSEA ≤ .08 

 CFI .97 ≤ CFI ≤ 1.00 .95 ≤ CFI < .97مؤار المطابقة المقار  

 NFI .95 ≤ NFI ≤ 1.00 .90 ≤ NFI < .95مؤار المطابقة المعياري 

 TLI .95 ≤ TLI ≤ 1.00 .90 ≤ TLI < .95مؤار تاكر لويس 

النسبة ما بيت قيم مربع كاي 

 ودرجا  الحرية 

Df/Chi-Square<2 Df/Chi-Square=2 

Source: (Schermelleh et al., 2003) 
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 النتائج  11.

انثصتتاء الوصتتاي مت  الل الوستتط الحستتابي واالنحراح المعياري لكل (  6يوضتتا جدول )

 مقياس مت مقاييس البحا

 ( اإلةصاء الوصتي لمتغيرات البحث6) رقم جدول

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المتغيرات

 1.31 3.57 التمويل الرقمي

 1.20 3.39 المعرفة المالية 

 1.23 3.37 الشمول المالي 

 1.31 3.39 الوصول للخدما  المالية 

 1.24 3.32 استخدام الخدما  المالية 

 1.16 3.40 جودة الخدما  المالية 

 1.18 3.35 الرفايية المالية 
 .(AMOS V.25): مت إعداد الباثةة في ضوء مخرجا  التحليل انثصا ي بواسطة برنامج المصدر

( ل ثصاء الوصاي لمتغيرا  البحا س  سعلى تقديرا  للوسط الحسابي  6سوضحت نتا ج الجدول )

المالية.  التمويل الرقمي، بينما جاء سقل تقدير للوسط الحسابي لمقياس استخدام الخدما    لمقياس 

ا تبار صدق   الةالثة  تم  البحا  لبناءا   والتمايز  والمعرفة  التقارا  الرقمي،  )التمويل 

، وقد بينت النتا ج س  CFAالتحليل العاملي التوكيدي    مت  الل إجراءالمالية، والشمول المالي(  

ثيا س  جميع   المعيارية الجيدة  ا العتب   جميع معامال  التحميل المعيارية لبناءا  البحا تعد

مت   سعلي  تشبعاا  نسبة  كانت  المعيارية (0.70)المعامال   التحميل  معامال   نتا ج  يلي  وفيما   .

 . لبناءا  البحا

 التحميل المعيارية لمقياس التمويل الرقمي ( معامالت7) رقم جدول

 العبارة  الرمز 
معامل  

 التحميل 

DF1 
المصتتتترفيتة عبر فوري، والختدمتا    سعرح طرق التدفع الرقميتة مةتل

 اننترنت والدفع ببطاقة اال تما .
0.79 

DF2 

فوري، والختدمتا    لتدي  برة في استتتتتختدام طرق التدفع الرقميتة مةتل

المصتتتترفيتة عبر اننترنتت والتدفع ببطتاقتة اال تمتا  وعيريتا مت األدوا   

 المالية الرقمية

0.81 

DF3 

سدوا    التمويتتل الرقمي مةتتل  الرقمي،  سعرح اتتتتروط تطبيق  التمويتتل 

واالستتتتتةمتار الرقمي، والتحويتل الرقمي لألموال، وتستتتتويتة المعتامال   

 الرقمية.

0.71 

 .(AMOS V.25): مت إعداد الباثةة في ضوء مخرجا  التحليل انثصا ي بواسطة برنامج المصدر

( س  جميع معامال  التحميل المعيارية لعبارا  مقياس التمويل  7سوضحت نتا ج جدول )

الرقمي تعد  قيم الةبا  المطلوبة ثيا س  المدى المقبول لةبا  كل عبارة يجب س  يكو  سكبر مت  

، ويو 0.95وسقل مت    0.70والمدى الممتاز لكل عبارة يجب س  يكو  سكبر مت سو تساوي    0.50

حميل الخاصة بمقياس التمويل الرقمي، كما س  المقياس قادرا على  ما يشير إلى جودة معامال  الت

 قياس ما وضع مت سجلق. 
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 التحميل المعيارية لمقياس المعرفة المالية ( معامالت8)رقم جدول 

 العبارة  الرمز
معامل 

 التحميل

KNF1 
بتتاالثتيتتاجتتا   المتعلقتتة  الخطط  المتتالي إعتتداد  التخطيط  يتعتتتتمت 

 .المستقبليةواأليداح المالية 
0.76 

KNF2 .0.84 تؤدي المعرفة المالية إلى عادا  إنااق سمانة 

KNF3 
األموال المستتتةمرة في الحستتابا  الجارية سكةر ستتيولة مت األموال 

 المستةمرة في ااادا  انيداع.
0.84 

KNF4 0.81 .واالنااقيو الارق بيت الد ل  االد ار 

KNF5  0.82 التجارية مؤمنة مت قبل البن  المركزي.ثسابا  االد ار في البنوك 

KNF6 
تزداد قيمتة وديعتة قيمتاتا سلل جنيتق بقيمتة اعلى عنتدمتا تكو  باتا تدة 

 مركبة اارياا وليس باا دة مركبة ربع سنوية.
0.83 

KNF7 
العتا تد على   العتا تد على بطتاقتا  اال تمتا  سعلى مت معتدل  معتدل 

 ااادا  انيداع.
0.80 

KNF8   0.84 استالم السجل اال تماني الشخصي مت البنوك التجارية.يتم 

KNF9 
يتمةتل الغر. الر يستتتتي مت عقود التتأميت في الحمتايتة مت المختاطر 

 التي قد تحدح.
0.84 

KNF10 0.84 وثيقة التأميت سثد المحددا  المميزة لقسط التأميت.  نوع ومدة 

KNF11 
المنتتازل   تتتأميت  النتتاتجتتة عت الزالزل  ال تغطي وثتتا ق  األضتتتترار 

 والحروا والايعانا .
0.86 

KNF12 .0.87 وثا ق التأميت محددة ا جل سقل تكلاة مت وثا ق التأميت لمدى الحياة 

KNF13 
يقدم االستتتتتةمار عالي المخاطر عوا د عالية، بينما يقدم االستتتتتةمار  

 المعمو  عا داا سقل.
0.80 

KNF14  0.80 السندا  عند انخاا. سسعار الاا دة.تزداد سسعار 

KNF15 
ا مت االستتةمار في   المتنوع فياالستتةمار   العديد مت األستام سكةر سمانا

 سام واثد.
0.66 

KNF16 0.71 .تستةمر صناديق االستةمار في مجموعة متنوعة مت األوراق المالية 

 .(AMOS V.25): مت إعداد الباثةة في ضوء مخرجا  التحليل انثصا ي بواسطة برنامج المصدر

( س  جميع معامال  التحميل المعيارية لعبارا  مقياس المعرفة 8سوضحت نتا ج جدول )

المالية تعد  قيم الةبا  المطلوبة ثيا س  المدى المقبول لةبا  كل عبارة يجب س  يكو  سكبر مت  

، (0.95)وسقل مت    (0.70)والمدى الممتاز لكل عبارة يجب س  يكو  سكبر مت سو تساوي    (0.50)

عبارة   لاا    بلغت  KNF15باستةناء  التحميل  معامل  تشبع  ي ا   (0.66) قيمة  استةناء ث ح  وتم 

وبالتالي يشير إلى جودة معامال     ،العبارة ثيا ثقق المقياس مؤارا  جودة المطابقة المقبولة

 التحميل الخاصة بمقياس المعرفة المالية، كما س  المقياس قادرا على قياس ما وضع مت سجلق. 
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 معامالت التحميل المعيارية لمقياس الشمول المالي (9) رقم جدول
اسم 

 المتغير 
 العبارة  الرمز 

معامل  

 التحميل 

الوصول  

للخدما   

 المالية

ACC1 0.84 .الخدما  المالية التي يقدماا البن   منة بالنسبة لنا 

ACC2 0.88 .رسوم فتا الحساا األولية التي يتقاضايا البن  ميسورة التكلاة 

ACC3  0.90 .يمكننا تحمل تكلاة ال ياا إلى البن 

استخدام  

الخدما   

 المالية

USG1 0.88 .منتج القر. المقدم مت البن  يناسب اثتياجاتنا 

USG2 
الشتروط واألثكام الخاصتة باستتخدام القرو. المقدمة مت البن  

 .مال مة لنا
0.93 

جودة  

الخدما   

 المالية

QTY1  0.86 .البن  مناسب لنامنتج التوفير المقدم مت 

QTY2 0.85 .منتج التوفير ال ي يقدمق البن   مت بالنسبة لنا 

الرفايية  

 المالية

WEL1 
سد  الختدمتا  المتاليتة التي يقتدماتا البنت  إلى تحستتتتيت الحتالتة  

 .المعيشية لنا
0.83 

WEL2 
سد  الخدما  المالية التي يقدماا البن  إلى تحستيت الوصتول إلى 

 .الخدما  الصحية
0.80 

WEL3 
مكنتنتا الختدمتا  المتاليتة التي يقتدماتا البنت  مت دفع الرستتتتوم  

 .المدرسية
0.83 

 AMOS): مت إعداد الباثةة في ضتوء مخرجا  التحليل انثصتا ي بواستطة برنامج المصادر

V.25). 

( س  جميع معتامال  التحميتل المعيتاريتة لعبتارا  مقيتاس  9سوضتتتتحتت نتتا ج جتدول )

الشتتمول المالي تعد  قيم الةبا  المطلوبة ثيا س  المدى المقبول لةبا  كل عبارة يجب س  يكو   

( وسقل مت 0.70( والمدى الممتاز لكل عبارة يجب س  يكو  سكبر مت سو تستاوي )0.50سكبر مت )

(، ويو ما يشتتتير إلى جودة معامال  التحميل الخاصتتتة بمقياس الشتتتمول المالي، كما س  0.95)

 ياس قادرا على قياس ما وضع مت سجلق.المق

 ( التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الشمول المالي 2شكل رقم )

 .(AMOS V.25): مت إعداد الباثةة في ضوء مخرجا  التحليل انثصا ي بواسطة برنامج المصدر
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الشكل ) لم 2يتعا مت  المالي  الشمول  لمقياس  التبادلية  ( س  جميع معامال  االرتباط 

وتدل على س  البناءا  ، ويي نسب متوسطة ومرتاعة  (0.85)تتعدى المدى الغير مسوح بق ويو  

وبالتالي تدعم صدق  الارعية للمقياس مرتبطة ببععاا البع  ولكناا ال تتدا ل مع بععاا البع   

 . التمايز والتقارا للمقياس

 ( صدق التقارب بين متغيرات البحث 10)رقم  دولج

 المتغير

 الثبات البنائي 

Composite 

Reliability 

(CR) 

متوسط التباين المستخرج  

Average Variance 

Extracted (AVE) 

 0.595 0.814 التمويل الرقمي

 0.655 0.968 المعرفة المالية

 0.741 0.966 الشمول المالي

 0.763 0.906 الماليةالوصول للخدما  

 0.820 0.901 استخدام الخدما  المالية

 0.731 0.845 جودة الخدما  المالية

 0.673 0.860 الرفايية المالية
 .(AMOS V.25): مت إعداد الباثةة في ضوء مخرجا  التحليل انثصا ي بواسطة برنامج المصدر

الةبا  10يوضا جدول ) التقارا لبناءا  البحا مت  الل ا تبار  ( ا تبارا  صدق 

س  مقاييس الةبا  البنا ي  ضحت النتا ج  سو، وAVEوا تبار متوسط التبايت المستخرج    CRالبنا ي  

ويو ما يدل على التناسق الدا لي  ،   (0.70)المعيارية المطلوبة ويي    ا لبناءا  البحا تعد  العتب

، ويدل على الةقة والةبا  في ي ا االستجابا   ،وسناا تقيس ما سعد  مت سجلق  ،البحالجميع بناءا   

لبناءا     AVEجميع قيم متوسط التبايت المستخرج    تعد   كما  .المقاييسوتحقق صدق التقارا لا ا  

المطلوبة   المعيارية  العتبا   مت  البحا  سعلى  جيد  وجميعاا  ، (0.50)ويي  يدعم ة،  قيم  ما  ويو 

 .إمكانية الوثوق بق للقياس لبناءا  البحا وبالتالي صالثية التقارا 

صدق التمايز باستخدام مصتوفة االرتباط والجذر التربيعي لقيم  اختبار  (11)رقم  جدول

 معامالت التباين المتسر لمقياس الشمول المالي

 المتغيرات

الوصول  

للخدمات 

 المالية

استخدام 

 المالية الخدمات 

جودة  

الخدمات  

 المالية

الرفاهية  

 المالية

    (0.873) الوصول للخدما  المالية 

   (0.906) **0.821 استخدام الخدما  المالية 

  ( 0.855) **0.768 **0.810 جودة الخدما  المالية 

 الرفايية المالية 

 
0.844** 0.795** 0.790** (0.820 ) 

**p < 0.01 

 . (AMOS V.25): مت إعداد الباثةة في ضوء مخرجا  التحليل انثصا ي بواسطة برنامج المصدر
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( جدول  المالي  11يوضا  الشمول  لمقياس  الارعية  للبناءا   التمايز  صدق  ا تبار   )

معيار   عت ،  Fornell-Larckerباستخدام  الارعي  المقياس  يختلل  مدى  سي  إلى  ياار  وال ي 

المقاييس الارعية األ رى دا ل المقياس، وسظار  النتا ج س  قيم الج ر التربيعي لمتوسط التبايت  

البناءا     AVEالمستخرج   بيت  االرتباط  معامال   مت  سكبر  جميعاا  األقواس  بيت  الموضوعة 

ألعمدة األمر ال ي يشير إلى س  كل بناء مرتبط  في الصاوح وا  الارعية لمقياس الشمول المالي

بقوة بمؤاراتق سكةر مت ارتباطق بالبناءا  األ رى في مقياس الشمول المالي؛ مما يدل على صحة  

 التمايز لجميع بناءا  مقياس الشمول المالي. 

 .(AMOS V.25): مت إعداد الباثةة في ضوء مخرجا  التحليل انثصا ي بواسطة برنامج المصدر

 المعادالت الهيكلية للبحث  ( نموذج3شكل رقم )

( الشكل  للبحا  3يوضا  الايكلية  المعادال   نموذج  الماتر. (  النمط  توضا  والتي 

والمشايدة الكامنة  المتغيرا   مجموعة  بيت  الخطية  كمتغير    للعالقا   الرقمي  التمويل  للبحا، 

المالية كمتغير   بأبعادمعدلمستقل، والمعرفة  تابع مشايد  كمتغير  المالي  )الوصول   ا، والشمول 

ويوضا   للخدما  المالية، واستخدام الخدما  المالية، وجودة الخدما  المالية، والرفايية المالية(.

الجدول التالي مؤارا  جودة مطابقة نموذج المعادال  الايكلية للبحا، بانضافة الى مؤارا  

 جودة نماذج قياس البحا. 
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 جودة نماذج قياس البحث  ( مؤشرات12)رقم جدول 

 شر/النموذجالمؤ
التمويل 

 الرقمي

المعرفة 

 المالية

الشمول 

 المالي

نموذج 

المعادالت 

 الهيكلية 

الج ر التربيعي لمتوسط  طأ االقتراا 

RMSEA 
0.061 0.051 0.054 0.096 

 CFI 0.969 0.953 0.989 0.984مؤار المطابقة المقار  

 NFI 0.963 0.942 0.978 0.980مؤار المطابقة المعياري 

 TLI 0.958 0.922 0.983 0.969مؤار تاكر لويس 

 5.141 1.922 1.879 1.809 النسبة ما بيت قيم مربع كاي ودرجا  الحرية 

 .(AMOS V.25): مت إعداد الباثةة في ضوء مخرجا  التحليل انثصا ي بواسطة برنامج المصدر

القياس في البحا وجميع  ( مؤارا  جودة المطابقة الخاصة بنماذج  12يوضا الجدول )

( في جدول  Schermelleh et al., 2003المؤارا  تعد  العتبا  المطلوبة ثسب ما ساار )

المال مة 5) المقاييس  سناا توفر  العينة، كما  لبيانا   القياس مال مة  (. وب ل  نستخلص س  نماذج 

الميدانية وس  العبارا  للنارية المقترثة؛ مما يدل على جودة نموذج القياس ومطابقتاا للبيانا   

الباثةة وسوح يؤدي إلى نتا ج  القياس مال م لما افترضتق  تقيس ما سعد  مت سجلق، وس  ييكل 

 مقبولة. 

 معامالت المسار المعيارية للنموذج الهيكلي للبحث( 13)رقم جدول 

 المسار

Path 

 ُمعَاِمٌل الَمسار

β 

اْلَخَطأ  

الِمْعيَاري  

S.E 

النِْسبَة 

 C.Rاْلَحَرَجة 
 Pاْلَمْعنَِويَّة 

H1التمويل الرقمي :                

 الشمول المالي 
0.669 0.094 8.121 *** 

H2  المعرفة المالية : 

 الشمول المالي        
.4180 0.095 4.790 *** 

H3 :التااعلي    

 الشمول المالي         
0.279 0.026 2.755 0.003 

***p < 0.001 

 .(AMOS V.25): مت إعداد الباثةة في ضوء مخرجا  التحليل انثصا ي بواسطة برنامج المصدر

يوضا الجدول السابق نتا ج ا تبارا  الارو. المباارة الر يسة للبحا؛ ثيا يشرح  

لمعرفة المالية  ، والتمويل الرقمي على الشمول الماليلاأليمية النسبية    βمعامل المسار المعياري  

ي وسيعا األيمية النسبية للمعرفة المالية كمعدل في العالقة بيت التمويل الرقم  ،على الشمول المالي

 والشمول المالي. 

المالي   الشمول  على  الرقمي  للتمويل  معنوي  إيجابي  تأثير  يناك  س   النتا ج  سوضحت 

(β=0.669; p < 0.001  ،)  ومت ثم ف   الار. الر يس األولH1    .كما سوضحت النتا ج تم قبولق

س  ) المالي؛ ثيا  الشمول  إيجابي على  تؤثر بشكل  المالية  المعرفة  س    > β=0.418; pسيعا 
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وتشير نتا ج المتغير التااعلي بأ    ،H2ويو ما يشير إلى قبول الار. الر يس الةاني    (0.001

المستوي العالي مت المعرفة المالية يزيد مت التأثير انيجابي للتمويل الرقمي في تعزيز الشمول 

(، وعلى العكس  β=0.669+0.279=0.948لتصبا )   (.β=0.279; p = 0.003المالي بمقدار )

فانخاا. المعرفة المالية يقلل مت التأثير انيجابي للتمويل الرقمي في تعزيز الشمول المالي ليصبا  

(β=0.669-0.279=0.39،)   ويو سيعا تأثير إيجابي وب ل  نستنتج بأ  المستوي المنخا  مت

يغير مت ط  لكنق ال  العالقة  المالية يععل ي ا  الار.  بيعتاا.المعرفة  قبول  إلى  يشير  ويو ما 

، وال ي يشير إلى س  المعرفة المالية تلعب دوراا معدالا في العالقة بيت التمويل H3الر يس الةالا  

    الرقمي والشمول المالي.

 الختبار التروض الترعية المسارمعامالت ( 14)رقم جدول 

 المسار 

Path 

ُمعَاِمٌل  

 β الَمسار

اْلَخَطأ  

الِمْعيَاري  

S.E 

اْلَمْعنَِويَّة  

P 

المستوى  

 األدنى 

LL 

 المستوى

 األعلى 

UL 

H1a التمويل الرقمي : 

 المالية  الوصول للخدما          
0.635 0.093 *** 0.610 0.666 

H1b التمويل الرقمي : 

 استخدام الخدما  المالية          
0.651 0.077 *** 0.612 0.695 

H1c : التمويل الرقمي 

 جودة الخدما  المالية         
0.612 0.082 *** 0.579 0.656 

H1d التمويل الرقمي : 

 الرفايية المالية          
0.601 0.077 *** 0.564 0.642 

H2a المعرفة المالية : 

 الوصول للخدما  المالية         
0.415 0.107 *** 0.344 0.485 

H2b المالية : المعرفة 

 استخدام الخدما  المالية         
0.412 0.090 *** 0.350 0.473 

H2c المعرفة المالية : 

 جودة الخدما  المالية         
0.435 0.093 *** 0.371 0.502 

H2d المعرفة المالية : 

 الرفايية المالية          
0.406 0.089 *** 0.338 0.469 

***p < 0.001 

 .(AMOS V.25): مت إعداد الباثةة في ضوء مخرجا  التحليل انثصا ي بواسطة برنامج المصدر

 للبحا؛ ثيا  معامال  المسار ال تبار الارو. الارعيةيوضا الجدول السابق نتا ج  

سيم   س   النتا ج  علىتأثير  سوضحت  الرقمي  للتمويل  المالية   كا   الخدما   س   استخدام  ثيا  ؛ 

(β=0.651; p < 0.001)،  .الارعي   ويو ما يعني قبول الار  .H1b  نتيجة، تدعيم  ذل   يلي 

في النموذج، وال ي يشير إلى س  التمويل الرقمي يؤثر تأثير  سيم  ثاني  ويو    H1a  لار. الارعي ا

 وبالتالي قبول  ( β=0.635; p < 0.001؛ ثيا س  )الوصول للخدما  الماليةبشكل إيجابي على  
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، وال ي يشير إلى س   H1cالار. الارعي    نتيجةيلي ذل ، تدعيم    .H1aالار. الارعي    صحة

على   إيجابي  بشكل  يؤثر  الرقمي  المالية  جودةالتمويل  )الخدما   س   ثيا   > β=0.612; p؛ 

، H1dيلي ذل ، تدعيم نتيجة الار. الارعي    .H1c(، ويو ما يعني قبول الار. الارعي  0.001

 ;β=0.601؛ ثيا س  )الرفايية الماليةوال ي يشير إلى س  التمويل الرقمي يؤثر بشكل إيجابي على  

p < 0.001الار. الارعي  صحة (، وبالتالي قبولH1d . 

وال ي يشير إلى وجود تأثير إيجابي للمعرفة   H2cالار. الارعي  كما دعمت النتا ج   

المالية؛ ثيا س  ) الخدما   (، وبالتالي قبول صحة  β=0.435; p < 0.001المالية على جودة 

وال ي يشير إلى س  المعرفة    H2aالار. الارعي  . يلي ذل ، تدعيم نتيجة  H2cالار. الارعي  

(،  β=0.415; p < 0.001؛ ثيا س  )المالية تؤثر بشكل إيجابي على الوصول للخدما  المالية

وال ي يشير   H2bدعمت النتا ج الار. الارعي  كما   .H2aوبالتالي قبول صحة الار. الارعي  

 ;β=0.412؛ ثيا س  )استخدام الخدما  المالية إلى س  المعرفة المالية تؤثر بشكل إيجابي على 

p < 0.001  وبالتالي قبول صحة الار. الارعي ،)H2b .    وس يرا دعمت النتا ج الار. الارعي

H2d(  ويو سقلام تأثير اال انق تأثير إيجابي معنوي؛ ثيا س ،β=0.406; p < 0.001  وبالتالي ،)

الارعي   الار.  على  H2dقبول صحة  المالية  للمعرفة  إيجابي  تأثير  وجود  إلى  يشير  وال ي   ،

 . الرفايية المالية

عت طريق ثساا  ،  Goodness of Fit of the Modelثساا مدى مال مة النموذج 

التابعة  التربيعيالج ر   التابع  للمتغير  التحديد  المتوسط لمعامال   × 2R  لحاصل ضرا )ثساا 

المستقل للمتغير  المستخرج  التبايت  لمتوسط  المتوسط  المعادلة ؛  (AVE  ثساا  في  وبالتعوي  

 التالية يتعا س : 

GOF =√ تتتتتتتتتت     تتتتتتت 

𝑅2  × 𝐴𝑉𝐸 
=  √0.769 × 0.595 = 0.676 

مال م بدرجة كبيرة عندما تكو  قيمة  قوقد سثبتت نتا ج مدى مال مة نموذج البحا إلى سن

GOF    (0.360)سكبر مت  (Wetzels et al., 2009  وبالتالي إمكانية تعميم نتا ج ي ا البحا ،)

 .واالستاادة مت نتا ج ي ا البحا المجتمع ككلعلى 

 مناقشة النتائج:  11.

سوضحت نتا ج الار. الر يس األول للبحا الحالي وجود تأثير إيجابي للتمويل الرقمي 

على الشتمول المالي، ثيا يؤدي التمويل الرقمي المتمةل في الخدما  المصترفية عبر اننترنت،  

والختدمتا  المصتتتترفيتة عبر الاتاتل المحمول، وبطتاقتا  اال تمتا  وبطتاقتا  الخصتتتتم، وتطبيقتا   

يت ا النتيجتة مع سبحتاح كالا مت   اتاقتتمحمول الى زيتادة الشتتتتمول المتالي. وقتد  محتافظ الاتاتل ال

(; Song Jayasekara, 2020Shofawati, 2019;  Ozili, 2018; He and Li, 2019;

et al., 2020; Aisaiti et al., 2019 والتي سكد  س  التمويل الرقمي وستيلة واعدة لتحقيق ،)

 الشمول المالي.

البحا لوجود تأثير إيجابي للتمويل الرقمي على الوصتول للخدما    كما سوضتحت نتا ج

المتاليتة، فتالتمويتل الرقمي يؤدي الى زيتادة الختدمتا  المتاليتة ا منتة التي يقتدماتا البنت ، ويقلتل تكلاتة  
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الختدمتا  المتاليتة للبنت ، ويخا  تكلاتة الت يتاا إلى البنت . وتتاق يت ا النتيجتة مع سبحتاح كال  مت 

(Siddik and Kabiraj, 2020; Shen et al., 2018 الرقمي يزيتتد مت التمويتتل  س   ( في 

فرصتة وصتول الخدما  المالية لمجموعة واستعة مت األفراد والشتركا   اصتة المستتبعديت مت 

 التمويل، ويقلل مت تكلاة الخدمة للبنوك. 

تأثير إيجابي للتمويل الرقمي على استتتتخدام الخدما  المالية،  النتا ج وجودوسوضتتتحت 

دام منتاستتتتب لالثتيتاجتا  المتاليتة للعمالء، ومال متة القرو. فتالتمويتل الرقمي يؤدي إلى استتتتتخت 

 في (Shen et al., 2018المقدمة مت البن  لمختلل فاا  العمالء. وتتاق ي ا النتيجة مع بحا )

س  استتتخدام الخدما  المالية الرقمية يؤدى الى تقديم منتج مالي رقمي بطريقة جديدة يتناستتب مع  

 اثتياجا  العمالء المطورة.

سوضتتتتحتت نتتا ج البحتا وجود تتأثير إيجتابي للتمويتل الرقمي على جودة الختدمتا    كمتا

المتاليتة، فتالتمويتل الرقمي يزيتد مت مال متة المنتجتا  المقتدمتة مت البنت  للعمالء، ويزيتد مت سمتا   

( في س  اعتمتاد Ozili, 2018المنتجتا  المقتدمتة مت البنت  للعمالء، وتتاق يت ا النتيجتة مع بحتا )

 الرقمي.قمي وثماية العميل التمويل الر

ا لوجود تتأثير إيجتابي للتمويتل الرقمي على الرفتاييتة المتاليتة، فتالتمويتل   وتوصتتتتلتت النتتا ج سيعتتتتا

الرقمي يؤدي إلى تحستتيت الحالة المعيشتتية للعمالء، وتحستتيت الوصتتول إلى الخدما  المالية التي 

تتاق يت ا النتيجتة مع  يحتتاجاتا العمالء مةتل الختدمتا  الصتتتتحيتة ودفع الرستتتتوم المختلاتة. و

 ( في س  استخدام الخدما  المالية الرقمية يحقق الرفايية المالية. (Amoah et al., 2020بحا

فيمتا سوضتتتتحتت نتتا ج الار. الر يس الةتاني وجود تتأثير إيجتابي للمعرفتة المتاليتة على 

ا النتيجة مع  الشتمول المالي، فالمعرفة المالية تزيد مت تحستيت مستتوي الشتمول المالي، وتتاق ي 

 (2019اواة،  ; Grohmann et al., 2018;  Morgan and Long, 2020سبحاح كالا مت )

ا   في س  المعرفة المالية تستايم في زيادة مستتوي الشتمول المالي، وتتاق نتا ج البحا الحالي جز يا

( ال ي توصتتتل الى س  المعرفة المالية سثد العوامل التي تؤثر  Kehen et al., 2021مع بحا )

 ؛مع ي ا النتا ج( Bongomin et al., 2017بحا )ا تلل فيما   على الرفاييتة المالية لألفراد.  

ثيا سكد  نتا جق س  المعرفة المالية لاا تأثير عير معنوي على الشتتتمول المالي ويرجع ذل  الى 

 المختلاة مت المنتجا  المالية.   باألنواعالوعي فيما يتعلق   نقصالةقة والمستوي المنخا  مت 

توصتتتل البحا الحالي إلى س  المعرفة المالية تلعب دوراا معدالا في العالقة بيت التمويل 

الرقمي والشتتتمول المالي. فالتمويل الرقمي يعزز مت الشتتتمول المالي، ولكت المعرفة المالية تزيد 

انيجتابي لات ا العالقتة، فت ذا زاد  المعرفتة المتاليتة زاد  يت ا العالقتة، وإذا انخاعتتتتت مت التتأثير  

 ,.Shen et al. في ثيت توصتتتتل بحتا )المعرفتة المتاليتة فت   يت ا العالقتة ستتتتتتتأثر بتاالنخاتا.

( الى س  التمويل الرقمي وستتتيط جز ي في العالقة بيت المعرفة المالية والشتتتمول المالي، 2018

اننترنت يعزز استخدام المنتجا  المالية الرقمية   استخدامةقافة المالية لألفراد ونشر وس  تحسيت ال

  ويحقق يدح تعزيز الشمول المالي.
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 دالالت البحث النظرية والتطبيقية: 12.

 البحث النظرية: دالالت 1.12

نتتا ج ي ا البحتا لاتا انعكاستتتتا  نارية يامة؛ فبالرعم مت وجود العديد مت األبحاح التي تناولت  

التمويتل الرقمي مع الشتتتتمول المتالي وربطاتا مع متغيرا  وستتتتيطتة، إال سناتا لم تتنتاول المعرفتة  

 يفيت ا العالقتة؛ فتالبحتا الحتالي يبحتا التدور المعتدل للمعرفتة المتاليتة    فيالمتاليتة كمتغير معتدل  

العالقة بيت التمويل الرقمي والشتتتتمول المالي. وبناء على نتا ج ي ا البحا، تم التوصتتتتل الى س  

المعرفتة المتاليتة تلعتب دوراا معتدالا في العالقتة بيت التمويتل الرقمي والشتتتتمول المتالي. فتالتمويتل 

 ا العالقتة، الرقمي يعزز مت الشتتتتمول المتالي، ولكت المعرفتة المتاليتة تزيتد مت التتأثير انيجتابي لات 

فت ذا زاد  المعرفتة المتاليتة زاد  يت ا العالقتة، وإذا انخاعتتتتت المعرفتة المتاليتة فت   يت ا العالقتة  

 .باالنخاا.ستتأثر  

 دالالت البحث التطبيقية: 2.12

تطبيقية يامة؛ ثيا تؤكد نتا ج البحا    انعكاستتتا بانضتتتافة الى ما ستتتبق، فنتا ج ي ا البحا لاا 

 الحتالي على سيميتة زيتادة المعرفتة المتاليتة لتدى العمالء بتالقطتاع المصتتتترفي، فتالمعرفتة المتاليتة سمراا 

ا  اراد  المنامتا  المصتتتترفية زيادة الشتتتتمول المالي عت طريق    إذايجتب زيادة االيتمتام بق  ياما

مت  الل استتتخدام سدوا  التمويل الرقمي   ميالتمويل الرقيؤدي ثيا  ؛  استتتخدام التمويل الرقمي

عبر تطبيقتا  الاتاتل المحمول وطرق التدفع الرقميتة األ رى مةتل فوري والختدمتا  المصتتتترفيتة 

اال تما  واالستتتتتةمارا  الرقمية وتستتتتوية المعامال  المالية عبر   ببطاقا عبر االنترنت والدفع 

استتتتخدام ووصتتتول للخدما  المالية، في مصتتتر إلي زيادة الشتتتمول المالي مت ثيا ال  االنترنت

 الرفايية المالية.وجودة الخدما  المالية، والخدما  المالية، 

 : البحث وصياتت 13.

للقطاع  توصتتيا  لالخطة التناي ية ل بناء على النتا ج التي توصتتلت الياا الباثةة، يمكت توجيق

 كالتالي: المصرفي

 البحث ( الخطة التنتيذية لتوصيات 16جدول رقم ) 

النتائج المتوقعة   مضمون التوصية 

 عند تنتيذ التوصية 

 آليات 

 تنتيذ التوصية 

الجهة  

المسئولة عن  

 التنتيذ 

وقت  

التنتيذ  

ودورية  

 التنتيذ 

التتتةتقتيتل   ضتتتتترورة 

لتلتات التتتي اتتالتمتتالتي  ا  

المعرفتتة  الى  ياتقرو  

 .المالية

مستتتتتتتتتوي   زيتتادة 

المتتاليتتة ، المعرفتتة 

تتتحتتقتتيتتق   ثتتم  ومتتت 

متتالتتيتتة  رفتتايتتيتتة 

 مستدامة للمجتمع.

تتوعتيتتة   ثتمتال   تتنتاتيتم 

التمتواقتع   عتبتر  متتالتيتتة 

والصتتتتاحا  الرستتتتمية  

 للبنوك.

إدارة البحوح  

والتطوير  

 بالبنوك 

  3: 1مت 

سنوا   

ا )  ( ااريا

ضترورة التركيز على 

استتتراتيجيا  اندماج 

القتتا م   والناج  الرقمي 

األمتتيتتة  متتحتتو  عتتلتتى 

 المالية.

مستتتتتتتتتوي  زيتتادة  

 المتتاليتتةالمتعترفتتة  

الشتتمول  ومستتتوي  

 المالي.

التوجيتتق   برنتتامج  تقتتديم 

المالي واستتتاداح الااا   

لتتتعتلتيتمتاتم   العتتتتتعتيتاتتة 

الماتارا  األستتتتتاستتتتيتة  

للمشتتتتاركتة عبر الاتاتل  

وعتتتبتتتر   التتتمتتتحتتتمتتتول 

 اننترنت.

إدارة البحوح  

والتطوير  

بالبن   

المركزي،  

ومجالس  

إدارا   

 البنوك.

  3: 1مت 

سنوا   

ا(   )ااريا
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النتائج المتوقعة   مضمون التوصية 

 عند تنتيذ التوصية 

 آليات 

 تنتيذ التوصية 

الجهة  

المسئولة عن  

 التنتيذ 

وقت  

التنتيذ  

ودورية  

 التنتيذ 

ضترورة رفع معدال  

يا  الشتمول المالي تماات

مع استتراتيجية مصتر 

المستتتتتتتدامتتة  للتنميتتة 

2030. 

مستتتتتتوي   ارتتاتتاع 

الشتتتمول المالي في  

مصتتتر تمااتتتيا مع 

العتتالمي  المؤاتتتتر 

  للشمول المالي.

زيتادة عتدد فروع البنوك، 

، المالية  وعدد الحستتابا 

التتتتقتتتترو.   وزيتتتتادة 

الممنوثتة للمشتتتتروعتا   

 الصغيرة.

مجالس  

اندارة  

الخاصة  

 بالبنوك 

  1:3مت 

  سنوا 

  6)كل 

 ااور( 

 

التحقيق في األستتتتباا 

عتتتت   التتتمستتتتتتؤولتتتة 

التمتتالتي  االستتتتتتبتعتتاد 

وتطبيق استتتتتراتيجيتة 

 الشمول المالي.

 

 

متتتعتتتدال    رفتتتع 

التمتتالتي ، الشتتتتمتول 

التتتاتتتقتتتراء   ودمتتتج 

فتي   والتمتاتمشتتتتتيتت 

التتمتتالتتي   التتنتتاتتام 

 الرسمي.

بتتزيتتادة   إلتتزام التتبتتنتتوك 

الختدمتا  المتاليتة المقتدمتة  

مت   مامشتتتتيتاقراء واللل

 النساء ومحدودي الد ل.

جعتل  و ا  التكتاليل،  

الحصتتتول على الخدما   

المتاليتة سيستتتتر وسستتتتاتل  

 .لجميع العمالء

التبتحتوح   إدارة 

والتتتتتطتتويتتر 

بتتتتالتتتتبتتتتنتتتت  

 التتتمتتتركتتتزي

الاياتة العتامتة و

 . للرقابة المالية

  1:3مت 

 سنوا  

  6)كل 

 ااور( 

ضترورة تطوير البنية 

التتكتنتولوجيتتة  التتحتتتيتتة 

لتحايز ودعم استتتخدام 

التتتدفتتتع   وستتتتتتتا تتتل 

 انلكتروني.  

ودعتتم   تتتتحتتتاتتتيتتتز 

فتتي   االبتتتتتكتتارا  

تتتتقتتتديتتتم   متتتجتتتال 

المتتاليتتة  الختتدمتتا  

 الرقمية.

إنشتاء مراكز للتكنولوجيا  

 المالية.

البن   

 المركزي 

 1:3مت 

 سنوا  

ا(   )سنويا

فتتي   التتنتتاتتر  إعتتادة 

التمصتتتترفتيتتة   التلتوا تا 

العمالء  القتتا متتة على 

متت   التمستتتتتتتبتعتتديتت 

التمتتالتيتتة   التختتدمتتا  

 المحتملة. 

زيادة مستوي  

 الشمول المالي. 

 ا  تكاليل المعامال   

تقلتتل مت وصتتتتول   التي 

المنخا    التتد تتل  ذوي 

 إلى الخدما  المالية.

الشتتتتتتروط   تتتبستتتتتتيتتط 

وانجراءا  لجت ا كتافتة  

 المصرفي. الااا  للقطاع  

التبتحتوح   إدارة 

والتتتتتطتتويتتر 

بتتتتالتتتتبتتتتنتتتت  

التتمتتركتتزي،  

ومتتتجتتتالتتتس  

إدارا   

 البنوك.

 3)كل 

 ااور( 

 

 المستقبلية:  التجاهاتا 14.

 على  يُقترح على البتاثةيت المستتتتتقبلييت النار في العوامتل المرتبطتة بتالتقنيتا  المتاليتة وتتأثيريتا

والتي مت اتتأناا زيادة   ،متغيرا  البحااستتتكشتتاح عالقا  سكةر بيت  و. الشتتمول المالي الرقمي

تأثير العالقة بيت التمويل الرقمي والشتتمول المالي مةل دراستتة الستتلوك المالي واالبتكار المالي. 

وعلى   بانضتافة الى استتكشتاح سثر ي ا المتغيرا  الستابقة مجتمعة على استتدامة األداء المصترفي

 استقرار البن .

لعالقة بيت التمويل الرقمي والشمول المالي مت  الل المتغيرا  إضافة الى ما سبق يمكت دراسة ا

 الوسيطة التااعلية كت )التحول الرقمي، سلوك القطيع، ادارة المخاطر المالية، التكنولوجيا المالية(.
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Abstract 

The purpose of this research is to examine the moderator role of 

financial knowledge in the relationship between digital finance and 

financial inclusion, this research is focused on random stratified sample 

method to select the sample and survey data collected from customers of 

Egyptian banks and the final research sample consisted of (379) 

questionnaires. the data were analyzed using structural equation modeling 

through (Amos V.25). 

The findings show that digital finance represented in internet 

banking, mobile banking services, credit, debit cards and smart wallet to 

Enhancing Financial Inclusion. In addition, financial knowledge increases 

the level of financial inclusion; where increasing customers knowledge of 

financial tools encourages them to increase access and use of financial 

services, select financial services of higher quality, and then achieve 

financial well-being, which will positively to Enhancing financial 

inclusion. 

Finally; Financial knowledge can increase the positive impact of 

digital finance on financial inclusion, as increasing financial knowledge of 

customers can further enhance the relationship between digital finance and 

financial inclusion, and vice versa. If financial knowledge decreases, this 

relationship will be affected by the decreases. Therefore, if financial 

institutions want to expand the level of financial inclusion through digital 

finance, they should increase and support financial knowledge through 

seminars, introducing financial tools and their benefits to individuals, and 

constantly raising awareness of the importance of financial products and 

their methods of use. 

Key words: Digital Finance, Financial Knowledge, Financial Inclusion, 

Moderator Role, Customers of Egyptian Banks. 
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