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 البحث ملخص
طبيق تهدف الدراسة إلى استكشاف تطبيق تكنولوجيا التحول الرقمي في المؤسسات المصرفية وتحديد أثر ذلك الت

 انعكاسهو على محورين أساسين األول نشاط المراجعة الداخلية والثاني الشمول المالي داخل البنوك التجارية المصرية 
ين . وقد سعت الدراسة لتحقيق هذا الهدف من خالل صياغة فرض2030 المستدامة وفقا لرؤية مصرعلى تحقيق التنمية 

 لى نشاطعرئيسيين ينص الفرض األول على أنه "ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتطبيق آليات التحول الرقمي بالبنوك 
لبنوك رقمي بالة معنوية لتطبيق آليات التحول الالمراجعة الداخلية" وينص الفرض الثاني على أنه "ال يوجد تأثير ذو دال

ى ابقة إلعلى تحقيق الشمول المالي". واعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي من خالل تحليل الدراسات واآلراء الس
 اء تمقائمة استقص 150جانب اعداد الدراسة الميدانية لتجميع البيانات وذلك عن طريق التحليل االحصائي لبيانات 

 ، موظفيالحصول عليها من عينة الدراسة المتمثلة في أربع فئات هم مديري المراجعة الداخلية، المراجعين الداخليين
روض واألكاديميين بالجامعات المصرية وذلك الختبار ف تكنولوجيا المعلومات بالبنوك التجارية الحكومية المصرية

 لمراجعةبيق آليات التحول الرقمي في البنوك على تطور اجراءات االدراسة. وتوصلت النتائج إلى وجود تأثير قوي لتط
تقنيات خدام الالداخلية بها، كما أثبتت النتائج وجود دور لتطبيق التكنولوجيا الرقمية في اداء المعامالت البنكية واست

ة التنمي دوره على تحقيقالحديثة لتقديم الخدمات المصرفية في تحقيق الشمول المالي بالبنوك المصرية والذي ينعكس ب
شاط ة على نالمستدامة. وتعد الدراسة الحالية من الدراسات النادرة التي تعني بمناقشة أثر تطبيق التكنولوجيا الرقمي

 يث تسهمالمراجعة الداخلية وكذلك الشمول المالي في البنوك المصرية والتي ركزت على البنوك التجارية الحكومية، ح
جهات األكاديمي بتقديم نتائج وتوصيات يمكن للباحثين االعتماد عليها في دراساتهم ويمكن للالدراسة في المجال 

ألبحاث التنظيمية لمهنتي المحاسبة والمراجعة االسترشاد بها في اصدار تعليماتهم وارشاداتهم، كما تفتح المجال ل
 الرقمي ية االعتماد على تكنولوجيا التحولالمستقبلية باستكمال ما بدأته الدراسة. وقد اوصت الدراسة بضرورة وأهم

مواكبة واتها للتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما انه ينبغي على مهنتي المحاسبة والمراجعة التطوير من أساليبها واد
ر التطورات التكنولوجية الحديثة، ويجب على منظمي المهنة ومصدري المعايير االهتمام بتعديل المعايير واصدا

 ة.    ستمراريليمات بما يسمح بالتغيير استجابة للتغيرات ببيئة االعمال المحيطة لتحسين القدرة على المنافسة واالالتع

 مة.التحول الرقمي، نشاط المراجعة الداخلية، الشمول المالي، التنمية المستدا الكلمات المفتاحية:
 

E.mail: rasha.elhaddad@acu.edu.eg 
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The Impact of Applying Digital Transformation  

on Internal Audit and Financial Inclusion Achievement  

– A Survey Study in Egyptian Banks 

Abstract 
 

The study aims to explore the application of digital transformation technology 
in banking institutions and determine the impact of that application on two main 
axes, the first is the internal audit activity and the second is financial inclusion within 
the Egyptian commercial banks and its reflection on achieving sustainable 
development in accordance with the vision of Egypt 2030. The study sought to 
achieve this goal by formulating two main hypotheses. The first hypothesis states that 
“there is no significant effect of applying digital transformation mechanisms in banks 
on the internal audit activity” and the second hypothesis states that “there is no 
significant effect of applying digital transformation mechanisms in banks on achieving 
financial inclusion.” The study relied on the inductive approach by analyzing 
previous studies and opinions, in addition to preparing a field study to collect data 
through statistical analysis of the data of 150 survey lists obtained from the study 
sample, which consisted of four categories: internal audit managers, internal auditors, 
information technology employees in commercial banks, and academics in Egyptian 
universities. The results showed a strong impact of the application of digital 
transformation mechanisms in banks on the development of internal audit 
procedures. They demonstrated the existence of a role for the application of digital 
technology in the performance of banking transactions and the use of modern 
technologies to provide banking services in achieving the financial inclusion in 
Egyptian banks, which in turn is reflected in achieving sustainable development. The 
current study is one of the rare studies that deals with discussing the impact of the 
application of digital technology on internal audit activity as well as financial 
inclusion in Egyptian banks, which focused on governmental commercial banks. It 
contributes to academic field by presenting results and recommendations to guide 
researchers in their studies and regulatory bodies for the accounting and auditing 
professions in issuing their instructions. It also opens the way for future research by 
completing what the study started. The study recommended the necessity and 
importance of relying on digital transformation technology to achieve sustainable 
development goals, and that the accounting and auditing professions should develop 
their methods and tools to keep pace with modern technological developments to 
improve competitiveness and continuity. 
Keywords: digital transformation, internal audit activity, financial inclusion, 

sustainable development. 
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 أوال: اإلطار العام للدراسة
  مقدمة -1

يثة متتالية خالل الحقبة الماضية مما أسفر عن عدة تطورات حد واجه العالم ثورات تكنولوجية
تطور. دة للأهمها التحول الرقمي، ويعد التحول الرقمي هو نتاج للثورات التكنولوجية والمحاوالت العدي

طبيق توقد اهتمت دول العالم مؤخرا بالتحول الرقمي من خالل توجيه كافة جهودها وامكانياتها نحو 
الرقمي. كما بدأت العديد من الحكومات في التحول الى ما يسمى "الحكومة  تقنيات التحول

ألخطاء اقليل اإللكترونية" توافقا مع التطور التكنولوجي الحالي لالستفادة من مزايا التكنولوجيا مثل ت
 لوقت،االبشرية وزيادة الدقة وفعالية اداء المهام، حيث تبذل الحكومة المصرية الكثير من الجهد، 

(، وقد كانت التطورات سريعة Radwan et al., 2021المال للتحول إلى حكومة إلكترونية )
 ومتالحقة دفعت المنظمات إلى التحرك في اتجاه التغيير والتطوير واالبتكار.

وتدعم الحكومة كافة مؤسساتها في تطبيق آليات التحول الرقمي واالعتماد عليها في تقديم 
ساهم في نجاح عملية التحول الرقمي. وقد دفع ذلك العديد من الهيئات خدماتها للمواطنين مما ي

والمنظمات الى البدء في تطبيق التحول الرقمي استجابة لتوجيهات الحكومة ومواكبة التطورات 
التكنولوجية بالبيئة المحيطة. تشير التكنولوجيا الرقمية إلى الوسائل واألدوات التكنولوجية مثل الذكاء 

 Ritter and Pedersen)، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، سالسل الكتل االصطناعي
ومع االتجاه عالميا بشكل متسارع نحو التكنولوجيا الرقمية يبدو التأثير واضحا على  .(2020

المجاالت المهنية المختلفة مثل المحاسبة والمراجعة خاصة المراجعة الداخلية مما يتطلب تطوير تلك 
(، ونظرا لما تمثله مهنة المحاسبة Radwan et al., 2021تزامن مع التطورات الحالية )المهن بال

والمراجعة من أهمية كبيرة سواء على المستوى العالمي أو المحلي، باإلضافة لما هو معروف عنها 
من تأثرها بالتطورات المحيطة فقد اتجهت انظار االكاديميين والمهنيين نحو محاوالت التغيير 

 تطوير بالمهنة لتتمكن من االستمرارية وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمات. وال

هذا ويعد نظام الرقابة الداخلية بصفة عامة من اسس وركائز أي منظمة تسعى لتحقيق 
االستمرارية حيث يلعب دورا هاما في نجاح المنظمات. كما يحظى نظام الرقابة الداخلية باهتمام 

ولية والتي تسعى لتطوير مفهوم الرقابة الداخلية باستمرار )التميمي وهداب الهيئات المحاسبية الد
(. ومع بداية ظهور التحول الرقمي أصبح هناك مجاال لتحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية 2018
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بما يضمن كفاءة وفعالية اداء تلك النظم لدورها في مساعدة االدارة على تحقيق اهدافها وحماية 
ة وااللتزام بالسياسات االدارية. ولما للمؤسسات المالية خاصة البنوك من طبيعة خاصة أصول المنشأ

تتطلب الدقة والكفاءة في النظم المطبقة بها، فإن نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالبنوك تتطلب 
 التطوير المستمر. 

لمالية ة بالمؤسسات افقد شهد العالم في اآلونة االخيرة تطورات سريعة متالحق ومن ناحية اخرى،
لبنك على الصعيد المحلي والدولي مما زاد من المنافسة بالسوق المصرفي محليا وعالميا. فقد حث ا

الدولي القطاع المصرفي على تحقيق الشمول المالي في الدول النامية لخفض مستويات الفقر 
(Ozili, 2018 لذا تسعى المؤسسات المصرفية لتحقيق أفضل مستوى أداء .) وتقديم خدمات

مصرفية جديدة ومميزة بأعلى جودة، باإلضافة لمحاولتها تحسين وتطوير خدماتها الحالية بما 
 يتناسب مع التطورات الحديثة لتحقيق ميزة تنافسية عالية.

ويعد تحقيق الشمول المالي من أهم أولويات اصحاب المسؤولية بالمؤسسات المصرفية حيث 
مو نايجابيا بما ينعكس على تحسين االداء المالي وتحقيق مستويات  يؤثر على كافة أنشطة الدولة

اقتصادي مستدامة واستقرار مالي، كما يمنع التهرب الضريبي مما يسهم في تفعيل خطة الدولة 
رة إلقاء (. لذا فقد بدأ في اآلونة األخي2019( )أبو سمرة 2030للتنمية المستدامة )استراتيجية مصر 

 ة.المالي لما له من اهمية كبيرة ودور في تحقيق أهداف الدولة االستراتيجيالضوء على الشمول 

ية المال وبالتزامن مع التطورات التكنولوجية الحديثة تسمح التكنولوجيا الرقمية بتقديم الخدمات
مات على نطاق واسع مثل االنترنت البنكي، المحافظ االلكترونية، كروت االئتمان، كما توفر الخد

ر يوف مامباستخدام الهاتف المحمول. وتعد التكنولوجيا هي سبب انتشار تلك الخدمات المالية البنكية 
، cashlessة مزايا عديدة للعمالء مثل سهولة اتمام المعامالت البنكية والمالية، قلة التعامالت النقدي

لب ليدية وتتطوتعتبر الخدمات المالية الرقمية أكثر مالئمة للعمالء من الخدمات المصرفية التق
مشاركة عدة أطراف مثل البنوك، مقدمي التكنولوجيا المالية، سلسلة العمالء، مشغلي شبكات 

بالرغم من ذلك فإن تقديم الخدمات المالية الرقمية يواجه بعض  (.Haider, 2018االنترنت )
تكلفة  التحديات والمعوقات مثل مشاكل االمان، قلة خبرة ومعرفة المستخدمين بالتكنولوجيا،

 (.Durai& G., 2019المعامالت، ضعف الشبكات )
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اءة نظرا لما تمثله كفاءة أداء القطاع المصرفي من أهمية القتصاد الدولة فقد حاز تحسين كف
ي فرقمي أداء البنوك على اهتمام الباحثين والمهنيين، لذا تناقش الدراسة الحالية تطبيق التحول ال

اجعة المؤسسات المصرفية وتأثير ذلك على محورين أساسيين بالبنوك أحدهما يتعلق بنشاط المر 
 الداخلية والثاني يتعلق بتعزيز الشمول المالي.  

 مشكلة الدراسة -2
لى والتي عانت ع 2008مع حدوث أزمات مالية عديدة أبرزها األزمة المالية العالمية في عام 

ن له إثرها المؤسسات المالية من أزمات مالية متالحقة، وكذلك ظهور وباء كورونا مؤخرا والذي كا
شأ نيات جميع دول العالم بشكل ملحوظ ، باإلضافة الى الثورات التكنولوجية وما أثر على اقتصاد

ل عنها من تقنيات وتطبيقات تكنولوجية متطورة، فقد واجهت العديد من المنظمات مشاكل عدة خال
ل السنوات الماضية نتيجة الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية والفشل في استخدام تقنيات التحو 

  اتهم.تأخر في اصدار التقارير المالية مما أثر على مستخدمي المعلومات في اتخاذ قرار الرقمي وال

ثل في وتزامنا مع التحول الرقمي بالمنظمات والهيئات فإن المؤسسات المالية تواجه تحديات تتم
من  ضعف أنظمة الرقابة الداخلية مما يعكس وجود قصور بالمراجعة الداخلية والتي تعد جزء اساسي

، صوصيةنظام الرقابة الداخلية مما يهدد أمن المعلومات ويعرض بيانات العمالء للسرقة واختراق الخ
الي كما سيؤثر ضعف المراجعة الداخلية حتما على المعلومات التي يتم تقديمها للمستثمرين وبالت

مالية ايضا اصبح الشمول المالي قضية تفرض نفسها على أجندة االجتماعات ال على قراراتهم.
وك الدولية والمحلية في الوقت الراهن، حيث ال يزال هناك قصور في تحقيق الشمول المالي بالبن
ات، المصرية نظرا لما يواجه التحول الرقمي من معوقات تتمثل في البنية التحتية من أجهزة وشبك

عي الو  ة، عدم نشرعدم توفر الخبرة الكافية لدى العاملين أو المواطنين الستخدام التطبيقات الحديث
ثل مبأهمية التحول من الوسائل التقليدية إلى الوسائل والتطبيقات الحديثة للتعامل مع البنوك 

ا قد ية مماالنترنت البنكي والتطبيقات البنكية على الهاتف والدفع اإللكتروني والمعامالت غير النقد
 قد ال لتكنولوجية الحديثة، كما أنهيدفع المواطنين لرفض التحول من الوسائل التقليدية للوسائل ا

اع القط تتمكن البنوك من تحقيق الشمول المالي بالكفاءة المطلوبة في ظل تلك التحديات والتي تواجه
 المصرفي بشكل عام. 
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وقد اصبح من الضروري مع بداية تطبيق تقنيات التحول الرقمي في العديد من الهيئات 
ت لتلك التغيرات بتطبيق تقنيات التحول الرقمي بالمؤسساوالمنظمات خاصة الحكومية االستجابة 

ي فالمالية خاصة البنوك الحكومية ومحاولة التغلب على المعوقات ومواجهة التحديات بما يساهم 
ورات دعم المراجعة الداخلية وتحقيق الشمول المالي بكفاءة وفعالية، حيث أن عدم االستجابة للتط

ة لتحول الرقمي في البنوك الحكومية قد يؤثر على نشاط المراجعالتكنولوجية الحديثة وتطبيق ا
اء ية ادالداخلية ويمثل عائق لتحقيق الشمول المالي مما يضعف االداء المالي ويقلل من كفاءة وفعال

نمية البنوك الحكومية ويقلل من قدرتها التنافسية بالسوق المصرفي وينعكس بالسلب على تحقيق الت
جب على البنوك الحكومية ان تسعى لتحسين نظام الرقابة الداخلية وتحقيق المستدامة. لذلك ي

  الشمول المالي في ظل تطبيق تقنيات التحول الرقمي بما يساعدها على تحقيق اهدافها بنجاح. 

مما سبق يتضح أن هناك ضرورة ملحة لالستجابة لتلك المتغيرات وما تمثله من تحديات 
ظم نبالدولة سواء الخاصة أو التابعة للحكومات. ونظرا لما تمثله  للمؤسسات والمنظمات العاملة

اءاتها واجر  الرقابة الداخلية من أهمية فهي أحد الركائز االساسية بالمؤسسات المالية وتعتبر مكوناتها
هي أهم وسائل منع االحتيال والتالعب أو الغش فإنه يجب ان تعطي الهيئات المنظمة وممارسي 

لية الما ة للعمل على تحسين المراجعة الداخلية كجزء من الرقابة الداخلية بالمؤسساتالمهنة األولوي
ارية خاصة البنوك الحكومية مما يدعم قدرتها على المنافسة في مواجهة البنوك التجارية واالستثم
نوك االخرى. كذلك فإن عدم تحقيق الشمول المالي بالمؤسسات المالية قد يؤثر سلبا على أداء الب

 والخدمات المقدمة للعمالء. 
وفي سياق ما تقدم فقد دفعت التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيق التحول الرقمي الباحثة إلى 
استكشاف دور وتأثير التحول الرقمي من خالل اإلجابة على التساؤالت العديدة التي تطرح نفسها في 

مية سيغير من أدوات وأساليب المراجع الوقت الحالي واهمها هل تطبيق واستخدام التقنيات الرق
الداخلي وهل ستختلف إجراءات عملية المراجعة الداخلية في القطاع المصرفي في ظل اعتماد 
البنوك على التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات البنكية لعمالئها، كما يثار تساؤل يتعلق بالشمول 

دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي المالي والذي يعد تحقيقه هدف قومي أال وهو ما 
بالبنوك وهل سيتم االستغناء عن العنصر البشري واستبداله بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة؟ أم أن 
متطلبات المرحلة الحالية هي تطوير العنصر البشري ليعمل إلى جانب التطبيقات الرقمية؟ لذلك 
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تطبيق التحول الرقمي وتأثيره على المراجعة الداخلية من  تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء على
 ناحية، وعلى الشمول المالي من ناحية اخرى.

 الدراسة أهمية ودوافع -3
ية تتمثل أهمية موضوع التحول الرقمي في كونه موضوع حديث ومهم على الساحة الدولية والمحل

ية محورين اساسيين بالمؤسسات المصرفعلى حد سواء، وتكمن اهمية الدراسة الحالية في تناولها ل
 ها فيهما موضع اهتمام الحكومات دوليا ومحليا في الوقت الراهن احدهما المراجعة الداخلية وتطور 

اسة ظل التحول الرقمي والثاني تعزيز الشمول المالي واهميته على مستوى الدولة، حيث تسعى الدر 
مي داخلية في ظل تطبيق تكنولوجيا التحول الرقالحالية الى تحديد مدى تطور وتغير المراجعة ال

و  بالبنوك الحكومية المصرية، كما تحاول تحديد مدى أهمية تطبيق أدوات التحول الرقمي في دعم
. 2030 تعزيز الشمول المالي بالبنوك بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر

ودور  ى ضرورة توفر نظام رقابة داخلية فعال من ناحية،وتتضح اهمية الدراسة في إلقائها الضوء عل
التحول الرقمي في تحقيق الشمول المالي بالمؤسسات المصرفية وخاصة في ظل التطورات 

 لبنوكاالتكنولوجية الحديثة، حيث تركز الدراسة على تحديد أثر استخدام تقنيات التحول الرقمي في 
حقيق ديثة على تحسين كفاءة عملية المراجعة الداخلية وتالحكومية المصرية استجابة للتطورات الح

 الشمول المالي.

بة في كون التطبيقات التكنولوجية الحديثة موضع اهتمام كافة دول العالم في الوقت الحالي ورغ
عة متسار تطوير مهنتي المحاسبة والمراجعة وتحسين كفاءة المحاسبين والمراجعين لمواكبة التطورات ال

افع محيطة وتحفيز القدرة على المنافسة واالستمرارية في سوق العمل فقد كان ذلك الدبالبيئة ال
ها على تأثير الرئيسي وراء تناول الدراسة الحالية لهذا الموضوع وإلقاء الضوء على التطبيقات الرقمية و 

 المراجعة الداخلية والشمول المالي بالبنوك المصرية. 

بعض المنظمات المهنية وواضعي معايير المراجعة بإلقاء  جدير بالذكر أنه بالرغم من قيام 
الضوء على العالقة بين التحول الرقمي والمراجعة الداخلية إال انه ال يزال هناك ندرة واضحة في 
الدراسات التي تناولت تأثير تطبيق تكنولوجيا التحول الرقمي على نشاط المراجعة الداخلية. ايضا 

كومة لدعم وتحقيق الشمول المالي إال أنه نظرا لحداثة موضوع البحث وعلى الرغم من توجهات الح
ال يزال هناك عدد محدود من االبحاث التي تناولت تحقيق الشمول المالي في ظل التحول الرقمي 
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بالبنوك. لذا فإن هذه الدراسة تعد من الدراسات اأٌلول في هذا النطاق والتي تنفرد بتحديد أثر 
حول الرقمي على كال من نشاط المراجعة الداخلية وتعزيز الشمول المالي بالبنوك استخدام تقنيات الت

الحكومية المصرية حيث تعتبر متغيرات الدراسة جديدة. وتقدم الدراسة توجهات تفيد كال من الباحثين 
وممارسي المهنة في تحديد مدى تأثير تطبيق التحول الرقمي في البنوك على كفاءة وتطور نشاط 

جعة الداخلية من جهة، وأهميته لتعزيز الشمول المالي وانعكاس ذلك على تحقيق التنمية المرا
المستدامة بالمجتمع من جهة أخرى. ايضا فإن نتائج الدراسة تثري األدب المحاسبي وتساعد 
الباحثين على تحديد المزايا والتحديات المتعلقة بالتحول الرقمي، كما تساهم في تقديم مقترحات 

هة التحديات المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير مهارات وكفاءات المراجعين والمحاسبين تماشيا لمواج
مع التطورات التكنولوجية الحديثة، كذلك تقدم دليل ميداني من البيئة المصرية على التأثير االيجابي 

ودور التحول لتطبيق تكنولوجيا التحول الرقمي على نشاط المراجعة الداخلية في القطاع المصرفي 
 الرقمي في دعم تحقق الشمول المالي بالبنوك التجارية الحكومية.   

 أهداف الدراسة -4
ة يتمثل الهدف االساسي من البحث في اختبار مدى تأثير تقنيات التحول الرقمي على المراجع

عية ف فر الداخلية وتحقيق الشمول المالي في البنوك المصرية. وينبثق من الهدف االساسي عدة أهدا
 اهمها:

 تحديد أهمية التكنولوجيا الرقمية ومزاياها ومعوقات تطبيقها. -

ة في تحديد مدى استجابة نظم الرقابة الداخلية بالبنوك المصرية للتطورات التكنولوجية متمثل -
ي التحول الرقمي من خالل تحديد كيفية تأثير تطبيق تقنيات التحول الرقمي بالقطاع المصرف

 المراجعة الداخلية.على وظيفة 

بنكية تحديد أثر استخدام أدوات التحول الرقمي بالقطاع المصرفي لتقديم الخدمات والمنتجات ال -
 على تحقيق الشمول المالي بالبنوك المصرية.

 منهج الدراسة -5
تعتمد الدراسة على المنهج االستقرائي في تناولها لموضوع البحث لتحقيق أهداف البحث واختبار 

حيث يتم االعتماد على المنهج االستقرائي من خالل مراجعة وتحليل ما ورد باألبحاث  فروضه،
السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة واصدارات المنظمات المهنية المحاسبية فيما يتعلق بالتحول 
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الرقمي لالستفادة منها في بناء اإلطار النظري للبحث، وعرض مزايا وتحديات تكنولوجيا التحول 
قمي وتأثيرها مستقبليا على نشاط المراجعة الداخلية وتحقق الشمول المالي بالبنوك. كما تعتمد الر 

الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي والذي يتمثل في اجراء دراسة ميدانية لتجميع البيانات وتحليلها 
المتعلقة بمدى من خالل توزيع قوائم استقصاء على عينة الدراسة الختبار فروض البحث احصائيا و 

تأثير تطبيق التحول الرقمي على اساليب واجراءات المراجعة الداخلية وتعزيز الشمول المالي بالبنوك 
 المصرية. 

 حدود الدراسة -6
تلق  اقتصر نطاق الدراسة على تحديد دور التحول الرقمي في تطوير المراجعة الداخلية فقط ولم

 الضوء على تأثيرها على أداء المراجع الخارجي كما اقتصرت على المؤسسات المصرفية. ايضا تم
 ثاختيار عينة البحث من البنوك التجارية الحكومية المصرية ألنها تمثل نسبة كبيرة حوالي ثل

الجهاز المصرفي المصري، كما ان التوجهات الحكومية الحالية لتطبيق التحول الرقمي في ظل 
ي مية هالحكومة االلكترونية أسوة بالتوجهات العالمية لتطوير الخدمات البنكية تجعل البنوك الحكو 

بعاد است ا تممحور اهتمام الدولة، وتم استبعاد البنوك االسالمية لما لها من طبيعة وقواعد خاصة، كم
ن عفسية البنوك التجارية المسجلة بالبورصة المصرية نظرا الختالف طبيعتها وقدرتها المالية والتنا

ة البنوك الحكومية. لذا ال يمكن تعميم نتائج الدراسة على جميع البنوك في مصر مما يعطي فرص
 حالية. لألبحاث المستقبلية لتوسيع نطاق البحث واستكمال ما بدأته الدراسة ال

 الدراسة خطة -7
 : تاليةفي ضوء مشكلة البحث وتحقيقا ألهدافه يتم تقسيم الجزء الباقي من البحث إلى المحاور ال

 المحور األول: تحليل الدراسات السابقة واشتقاق الفروض
 المحور الثاني: اإلطار الفكري للتحول الرقمي

 تكنولوجيا التحول الرقمي في المؤسسات المصرفية -
 دور التحول الرقمي في تطوير المراجعة الداخلية  -
 الشمول المالي في ظل التحول الرقمي بالبنوك التجارية المصرية -
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 لداخليةااجعة المحور الثالث: الدراسة الميدانية الختبار أثر تطبيق التحول الرقمي على دور المر 
 وتحقق الشمول المالي في البنوك التجارية المصرية.

 والتوصيات واالبحاث المستقبليةالنتائج 
 المحور األول: الدراسات السابقة واشتقاق الفروض

بدأ الباحثون في اآلونة األخيرة بإلقاء الضوء على التكنولوجيا الرقمية ومجاالت تطبيقها 
بالمنظمات من حيث تأثيرها، مزاياها، معوقات تطبيقها. فقد ناقشت العديد من الدراسات تطبيق 

 ;e.g., Tangut, 2021)قمي في الهيئات والمنظمات خاصة القطاع العام والحكومي التحول الر 
Ozdas, 2014; Haislip et al 2016; Kurokawa and Hidaka 2010)   

كما ركزت بعض الدراسات على العالقة بين تكنولوجيا المعلومات متمثلة في التحول الرقمي 
ق التحول الرقمي على دورو ادوات المراجع الداخلي ووظيفة المراجعة الداخلية ومدى تأثير تطبي

(e.g., Betti et al., 2021; Radwan et al., 2021 )،  بينما وجهت دراسات أخرى اهتمامها
 ,e.g., Elshall)نحو دراسة أثر تطبيق تكنولوجيا التحول الرقمي على تعزيز ودعم الشمول المالي 

2019; Durai and G. 2019; Michelle 2016). 

 الدراسات المتعلقة بتكنولوجيا التحول الرقمي:
( باستكشاف استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة متضمنة Tangut, 2021بدأت دراسة )

ت الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة في القطاع العام، حيث قامت بتحليل مجموعة من الدراسا
عة والبيانات الضخمة لتقديم الخدمات المتنو  ذات الصلة وتوصلت إلى استخدام الحوسبة السحابية

 لقطاعافي القطاع العام، وأنه من المتوقع زيادة استخدام الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة في 
 العام ويرجع ذلك إلى مزايا التكلفة والكفاءة والسرعة التي توفرها تلك األدوات.

بية يا الرقمية متمثلة في الحوسبة السحا( على استخدام التكنولوجOzdas, 2014وركزت دراسة )
التحتية  وتحليلها للوصول إلى أن البنية في القطاع العام، واعتمدت على االستبيان لتجميع البيانات

 للحوسبة السحابية مطلوبة لالستخدام في القطاع العام، وتوقعت الدراسة أن استخدام الحوسبة
 تكاليف سنوية كبيرة.  السحابية في القطاع العام سيؤدي إلى توفير
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ايضا هناك دراسات تناولت أثر تطبيق التحول الرقمي على المراجعة الداخلية، وقد صنفت 
الدراسة الحالية مجموعة الدراسات المتعلقة بالعالقة بين التحول الرقمي ووظيفة المراجعة الداخلية 

ل الرقمي في المؤسسات إلى مجموعتين حيث تتناول مجموعة دراسات تأثير تطبيق آليات التحو 
والمنظمات واإلدارات خاصة إدارة المراجعة الداخلية على عملية المراجعة الداخلية من حيث كفاءة 

 ;e.g., Shahwan et al. 2021) أداء المراجع الداخلي وجودة وتكلفة عملية المراجعة الداخلية
Ali 2022) آليات التحول الرقمي في هناك مجموعة دراسات أخرى تناولت تأثير تطبيق  بينما

 e.g., Betti and)المؤسسات على دور المراجع الداخلي واجراءات عملية المراجعة الداخلية 
Sarens 2020; Betti et al. 2021). 

 الدراسات المتعلقة بتكنولوجيا التحول الرقمي والمراجعة الداخلية:
 Extensible Business Reporting تأثير تطبيق Shahwan et al. (2021)تتناول دراسة 

Language XBRL) على أداء المراجع الداخلي. وقد اعتمدت الدراسة على قوائم االستقصاء )
مديرين ومراجعين داخليين بالشركات، وقد تم تحليل البيانات احصائيا  115لتجميع البيانات من 

إلى وجود تأثير إيجابي قوي الختبار فروض الدراسة. وتوصلت الدراسة  SPSSباستخدام برنامج 
 على أداء المراجع الداخلي.

ء ( إلى التعرف على أثر نظم المعلومات االلكترونية على أدا2021(تهدف دراسة سلطان وسليم
يل وتحل المراجع الداخلي من خالل استقصاء آراء المحاسبين والمراجعين الداخليين العاملين بالبنوك

الدراسة إلى وجود أثر بدرجة عالية جدا لنظم المعلومات  تلك اآلراء احصائيا. وقد توصلت
المحاسبية االلكترونية على أداء المراجع الداخلي. لذا أوصت الدراسة بضرورة تكثيف جهود 

ت الوق المصارف لتطبيق تقنيات المعلومات في نظم المعلومات المحاسبية لما توفره تلك التقنيات من
 ت المراجعة الداخلية مما يدعم أداء المراجع الداخلي.والجهد في العمل وتسهيل اجراءا

تختبر العالقة بين التحول الرقمي والمراجعة الداخلية وتأثيرها على جودة  Ali (2022) دراسة
التقارير المالية، حيث افترض الباحث وجود عالقة بين آليات التحول الرقمي وجودة المراجعة 

ير المالية، وقد اعتمدت الدراسة على االستبيان لتجميع البيانات الداخلية وانعكاسها على جودة التقار 
قائمة استقصاء موزعة على مراجعين داخليين، مراجعين خارجيين، محاسبين،  79من خالل 
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. وقد توصلت الدراسة إلى  SPSSاكاديميين ومديرين ماليين ثم تحليلها إحصائيا باستخدام برنامج
 الرقمي وجودة المراجعة الداخلية وتحسين جودة التقارير المالية. وجود عالقة إيجابية بين التحول

سسات كما تستعرض الدراسة الحالية بعض الدراسات المتعلقة بتأثير تطبيق التحول الرقمي بالمؤ 
ات، على دور ونشاط المراجعة الداخلية ليتضمن مراجعة آليات التحول الرقمي وتحقيق أمن المعلوم

أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتغيير دور المراجع الداخلي وتعديل خطوات ايضا تقدم دليل على 
 واجراءات المراجعة الداخلية لتشمل مراجعة آليات التحول الرقمي.

أثر التحول الرقمي على وظيفة المراجعة  Kalpesh and Saurabh (2019)تناولت دراسة 
 لتحول الرقمي مثل العنصر البشري،الداخلية من خالل التركيز على العناصر التي يؤثر فيها ا

البيانات، البرامج، التطبيقات. وقد خلصت إلى أن المؤسسات الخاصة والعامة تحتاج لمواكبة 
شطة التغييرات المحيطة للبقاء واالستمرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة مع وجود دور فعال ألن

 لى ان وجود االدارة الرقمية يساعدالمراجعة الداخلية فيما يخص التحول الرقمي، كما أكدت ع
ل المراجعة الداخلية على التطور والوصول ألعلى مستويات الكفاءة والفعالية في االداء من خال

 تحسين مستويات الدقة وخفض الخطأ البشري وإدارة المخاطر.  

( تهدف للوصول لفهم كيفية تطور وظيفة Betti and Sarens 2020هناك أيضا دراسة )
ات من لبيانعة الداخلية في ظل التحول الرقمي المتزايد لبيئة األعمال، وقامت الدراسة بتجميع االمراج

مقابلة مع أعضاء لجنة اإلدارة والمراجعين الداخليين في بلجيكا. وقد أظهرت  29خالل عمل 
في  اخليةتحليالت البيانات التي تم تجميعها أن بيئة األعمال الرقمية تؤثر على وظيفة المراجعة الد

ثالث جوانب: أوال تؤثر على نطاقها حيث إنه من المتوقع أن يزيد تخطيط المراجعة الداخلية 
والمعرفة الرقمية المطلوبة وأن تستحوذ مخاطر تكنولوجيا المعلومات على أهمية عالية خاصة 

ين اخليين الدتهديدات أمن المعلومات، ثانيا الطلب على األنشطة االستشارية التي يقوم بها المراجع
 يكون أعلى، ثالثا تعدل الرقمنة من اساليب عمل المراجع الداخلي لمهامه اليومية.  

( إلى التحقق من كيفية تعديل أنشطة وأساليب Betti et al. 2021كذلك تهدف دراسة )
المراجعة الداخلية في ضوء التحول الرقمي للمنظمات، حيث تختبر الدراسة استخدام تحليالت 
البيانات وأداء المراجع الداخلي لألنشطة االستشارية، وقد افترضت الدراسة وجود عالقة ايجابية بين 

تحليالت البيانات لوظيفة المراجعة الداخلية، واعتمدت مستوى التحول الرقمي بالمنظمة واستخدام 
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من مديري المراجعة التنفيذيين وأعضاء بمعهد المراجعين الداخليين  82الدراسة على استطالع آراء 
بالواليات المتحدة لتجميع البيانات الالزمة الختبار الفروض. وقد توصلت الدراسة لوجود عالقة 

رقمي بالمنشأة واستخدام المراجعين الداخليين لتحليالت البيانات في إيجابية بين مستوى التحول ال
 إداء مهامهم، كذلك هناك تأثير غير مباشر لمستوى التحول الرقمي على تخطيط المراجعة الداخلية. 

ة، ( كيفية تأثير التحول الرقمي على المراجعة الداخليRadwan et al., 2021وتناقش دراسة )
ى وجود تأثير للتحول الرقمي على المراجعة الداخلية، واعتمدت الدراسة علحيث تفترض الدراسة 

المنهج االستقرائي من خالل مراجعة وتحليل مجموعة الدراسات المتعلقة بذات الموضوع، 
ة داخليواستخلصت الدراسة بعض النتائج أهمها أنه يوجد تأثير كبير للتحول الرقمي على المراجعة ال

ارات طريقة تطبيق عملية المراجعة الداخلية، تخطيط المراجعة الداخلية، المهفي عدة جوانب منها 
 المطلوب توافرها للمراجع الداخلي، كذلك التحول الرقمي يعمل على خفض التكلفة. 

ر وقد ركزت بعض الدراسات الحديثة على دور المراجع الداخلي في تحسين انظمة إدارة المخاط
حسين تلك الدراسات الى تحديد مدى مساهمة المراجعة الداخلية في ت والرقابة الداخلية، حيث هدفت

اجع نظام الرقابة الداخلية في ظل تطبيق التحول الرقمي بالمؤسسات وتغير اعباء ومسئوليات المر 
ن الداخلي، كما ألقت الضوء على وضع ضوابط رقابية لضمان األمن السيبراني لحماية المنظمات م

 (.  Kahyaoglu and Caliyurt, 2018، 2020، شحاته 2021)عطية الجرائم اإللكترونية 

ن هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت العالقة بين وظيفة المراجعة الداخلية ووظيفة أم
ول المعلومات، ومدى تغير دور المراجع الداخلي ومسؤوليته عن امن المعلومات في ظل تطبيق التح

ات التي قدمت نموذج يوضح كيف تعمل وظائف المراجعة الرقمي في المنظمات. من الدراس
الداخلية وأمن المعلومات معا لدعم تحقيق المنظمة لمستوى فعال من أمن المعلومات دراسة 

(Kahyaoglu and Caliyurt, 2018 والتي تقوم بتحليل مداخل ضمان األمن السيبراني لتحديد )
ذات  منشآت، واعتمدت الدراسة على تحليل الدراساتالضعف في المراجعة الداخلية وإدارة الخطر بال

الصلة وتعريف وشرح نموذج األمن السيبراني، وتوصلت إلى أنه هناك عدة آليات تدعم ضمان 
 اجعة.األمن السيبراني لتمنع التهديدات وذلك يشمل تقييم الخطر، إدارة الخطر، ضمان األمن والمر 

رت طبيعة العالقة بين وظيفتي المراجعة الداخلية اختب Steinbart et al. (2012ايضا دراسة )
وأمن المعلومات، واعتمدت الدراسة على مجموعة من المقابالت مع مراجعين داخليين ومتخصصي 
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نظم المعلومات في منظمات تابعة لقطاع التعليم لتجميع البيانات، وتوصلت إلى أن العوامل 
المراجع، دعم اإلدارة العليا تؤثر على العالقة بين متضمنة المعرفة الفنية، مهارات االتصال، توجه 

وظيفتي المراجعة الداخلية وأمن المعلومات، وأن جودة تلك العالقة لها تأثير على فعالية أمن 
 معلومات المنظمة.

لتحول ا( من الدراسات الحديثة التي تناولت المراجعة الداخلية آلليات 2021وتعد دراسة شحاته )
يقات ف لتحليل طبيعة وأهمية المراجعة الداخلية آلليات التحول الرقمي كأحد تطبالرقمي، حيث تهد

 اخليةتكنولوجيا المعلومات والكشف عن أهم مجاالت الفحص التي البد من تركيز إدارة المراجعة الد
د وق رقمي،ولجان المراجعة واإلدارات المعنية عليها للتحقق من كفاءة وفعالية استراتيجيات التحول ال

ول التح افترضت الدراسة عدة فرضيات أهمها أنه يوجد تأثير لتفعيل أنشطة المراجعة الداخلية آلليات
تبار الرقمي على تعزيز المساءلة والشفافية وتحسين األداء الحكومي بمصر. وقد قامت الدراسة باخ

قة بمجال فروض البحث من خالل المنهج االستقرائي بتحليل ما توصلت اليه الدراسات المتعل
 خلية،البحث، وإجراء مسح ميداني ألربعة فئات تضم مسئولي اإلدارة العليا، وإدارة المراجعة الدا

المؤسسات ب IT األكاديميين بأقسام المحاسبة والمراجعة، وكذلك العاملين بإدارة تكنولوجيا المعلومات
ه وتوصلت الدراسة إلى أن. SPSSمفردة باستخدام  168الحكومية المصرية وتحليل البيانات لعدد 

يجب ان تتضمن خطة المراجعة الداخلية الشاملة القائمة على المخاطر اجراءات وسياسات فحص 
يذ بتنف استراتيجية التحول الرقمي، وتبني مجموعة من األفكار والخبرات لتقييم المخاطر التي تقترن 

 القاتك توصلت النتائج إلى وجود عهذه التقنيات عبر المنصات الرقمية والمواقع اإللكترونية، كذل
 ذات داللة معنوية بين طبيعة ونطاق أنشطة المراجعة الداخلية، ومجاالت الفحص التي يمكن أن

اجعة تمارسها للتحقق من كفاءة وفعالية استراتيجيات تنفيذ التحول الرقمي وبين مهام وظيفة المر 
جعة ذو داللة معنوية لتفعيل أنشطة المراالداخلية في مجال التحول الرقمي، واخيرا وجود تأثير 

 الداخلية آلليات التحول الرقمي على تحسين األداء الحكومي بالبيئة المصرية. 

من ناحية اخرى، هناك العديد من الدراسات التي تناولت الشمول المالي بالمؤسسات المالية 
والمجتمع  ر النظام الماليخاصة البنوك من حيث مزاياه، أهميته، مدى تحقيقه وأثره على استقرا

(e.g., Mbutor and Uba 2013; Dabla-Norris et al.2015; Ahamed and Mallick 
. ايضا هناك عدد من االبحاث التي تناولت دور وأثر تطبيق التحول الرقمي على تعزيز (2019

 ;Kim et al 2018 2020، رشوان، قاسم2019الشمول المالي بالبنوك بالدول النامية )ابو سمرة 



 .....وتحقيق الشمول المالي يةأثر تطبيق التحول الرقمي على المراجعة الداخل                د/ رشا حممد محدي احلداد

 

667 

 

 

 

 

Omisakin 2021; كما ركزت عدد من الدراسات على الخدمات المالية الرقمية والتمويل الرقمي ،)
 ;e.g., Akhisar et al. 2015; Terfa 2015)بالقطاع المصرفي وأثرها على الشمول المالي 

Michelle 2016; Ozili 2018; Monyoncho 2015)  

أهمية الشمول المالي ودوره في تحقيق  Ahamed and Mallick (2019)تبرز دراسة 
ع القطاباالستقرار المالي، فقد ركزت على أهمية الشمول المالي وأثره على تحقيق االستقرار المالي 

دولة خالل الفترة من  86بنك في  2635المصرفي، حيث اعتمدت الدراسة على عينة تتكون من 
دت أن تحقيق مستوى عالي من الشمول لتجميع البيانات الالزمة للتحليل، ووج 2012 -2004

لتي االمالي يساهم في زيادة االستقرار المصرفي ويظهر االرتباط االيجابي بشكل خاص لدى البنوك 
تمتلك حصة أعلى في تمويل ودائع العمالء وتكاليف أقل لتقديم الخدمات المصرفية و تعمل في 

لى أهمية ضمان نظام مالي شامل وأن دول ذات جودة مؤسسية أقوى. تلك النتائج تلقي الضوء ع
 تعطي األولوية للبنوك مما ينعكس على االستقرار المصرفي. 

على تقديم الخدمات المالية من خالل األجهزة المحمولة  Kim et al.( 2018تركز دراسة )
في  ةخاص الحديثة باعتبارها أداة مهمة لتعزيز الشمول المالي لألفراد الذين لم يتعاملوا مع البنوك

ل بحث أكاديمي في مجا 54الدول النامية. لذا فقد قامت تلك الدراسة بإجراء مراجعة وتحليل ل 
 ئج أنالعالقة بين الخدمات المالية عن طريق األجهزة المحمولة والشمول المالي. وقد اظهرت النتا

 ئية،عوامل البياالبحاث الموجودة تتناول ثالث مجموعات رئيسية من الموضوعات: تقديم الخدمات، ال
 تأثير الخدمات المالية المتنقلة وعالقتهم بالشمول المالي في الدول النامية.

إلى تحديد أثر التمويل الرقمي على تحقيق الشمول  Durai and G. (2019) تهدف دراسة
مة المالي، حيث قامت بقياس أثر الخدمات المالية الرقمية على الشمول المالي من خالل عمل قائ

ر صاء لتجميع البيانات وتحليلها. وقد توصلت الدراسة إلى أنه ال يوجد فرق جوهري بين صو استق
التمويل الرقمي متضمنة الخدمات المصرفية عبر االنترنت، عبر الهاتف المحمول، المحافظ 

 االلكترونية، كروت االئتمان في االستخدام واألمان واتخاذ القرار المالي.

( إلى الوصول إلى آليات لتعزيز الشمول المالي في مصر، حيث 2019تسعى دراسة ابو سمرة )
ناقشت الدراسة دور التحول الرقمي في تفعيل الشمول المالي، كما عرضت أهم المشكالت التي 
تواجه البنوك والتي من اهمها عدم وجود آليات معتمدة لنشر الخدمة المالية وتحقيق الشمول المالي 
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وقد حددت الدراسة عدة أهداف اهمها المساعدة في ابتكار آليات جديدة بالقطاع المصرفي المصري. 
تمكن الدولة من سرعة تفعيل الشمول المالي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن زيادة 
البنية التحتية اإللكترونية للبنوك يؤدي إلى زيادة امكانية التحول للشمول المالي حيث يحسن تطبيق 

الرقمي من فعالية الشمول المالي، كما ان الشمول المالي يؤدي لالستقرار المالي، ويقضي التحول 
غير على الفقر والبطالة، ويرفع مستوى التنمية المستدامة بالدولة. وقد أوصت الدراسة بتوصيات 

)مثل تخفيض فوائد قروض االسكان ومصاريف التأمين المصرفي، إلزام جميع الشركات تقليدية 
هات الحكومية والخاصة بتحويل المرتبات والمعاشات وربط دفع التأمينات االجتماعية بحسابات والج

)مثل تحقيق النزاهة وتوصيات تقليدية هذه الشركات، انشاء مؤشر لقياس الشمول المالي لكل بنك(، 
االهتمام بالبنوك المالية والشفافية في التعامالت المصرفية، االهتمام بالبطاقات المصرفية وتطويرها، 

 االلكترونية مثل االنترنت البنكي، زيادة عدد موظفي مراكز االتصاالت بالبنوك(.

ع على تأثير التمويل الرقمي على الشمول المالي في القطا Michelle (2016) كما ركزت دراسة
 خالل البنكي بكينيا، حيث قامت باختبار أثر الخدمات المالية الرقمية على الشمول المالي من

 مؤسسة مصرفية في كينيا وتحليلها احصائيا. وخلصت إلى أنه ال 13 تجميع البيانات الثانوية من
لما  يوجد أي ارتباط بين الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي في قطاع البنوك بكينيا نظرا

لمؤسسات تفرضه المؤسسات المالية من رسوم وعموالت على تلك الخدمات. لذا توصي الدراسة ا
 لي.المالية أن تطبق الخدمات المالية الرقمية بأقل تكلفة تشغيل لتحسين الربحية واالداء الما

لمالي اتأثير التمويل الرقمي على الشمول المالي واستقرار النظام  Ozili (2018) واختبرت دراسة
قد اه ومخاطره. و من خالل مناقشة بعض المسائل المتعلقة بالتمويل الرقمي مع التركيز على مزاي

ركزت الدراسة على التمويل الرقمي وعالقته بالشمول المالي وانعكاسه على امكانية الوصول 
دد عكبر ألللخدمات المالية في المجتمعات خاصة النائية والفقيرة مما يسهل اتمام المعامالت البنكية 

 من العمالء دون الحاجة لتواجدهم الفعلي بفروع البنوك.

كيفية معالجة واضعي المعايير  Alexander and Karametaxas (2020) تناقش دراسة
لتحديات التكنولوجيا المالية والشمول المالي، واشارت الدراسة إلى ما تواجهه الدول النامية من 
تحديات ومخاطر تقيد استقرار النظام المالي، حيث إنه هناك حاجة في البلدان النامية إلى ايجاد 

ح للتقدم التكنولوجي بتطوير الخدمات المالية وتنظيم هذه الخدمات لتحقيق االستقرار توازن بين السما
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المالي وحماية العميل وحقوق الخصوصية مع مراعاة عدم زيادة تكاليف التمويل لتعزيز الشمول 
المالي. ويعد الغرض االساسي من تلك الدراسة هو استكشاف امكانيات التحول الرقمي في ضوء 

لمستدامة، وتقوم الدراسة بتحليل بعض الجوانب التنظيمية والمعوقات التي تنشأ من التحول التنمية ا
الرقمي للخدمات المالية وتركز على كيفية مواجهة بعض الدول النامية تحديات تحقيق الشمول 

ة المالي، وتركز على كيفية مواجهة بعض الدول النامية تحديات تحقيق الشمول المالي، وتقدم الدراس
توصيات بشأن السياسات الالزمة للتأكد من أن التقنيات الحديثة تقدم فرص متكافئة للجميع لتحقيق 

 الشمول المالي. 

( لمناقشة الشمول المالي وكيفية تعزيزه في ظل التحول 2021تهدف دراسة بريش وأزناق )
ء على مفهومي الرقمي للخدمات المالية والمصرفية في إندونيسيا وذلك من خالل تسليط الضو 

ة لمالياالشمول المالي والتكنولوجيا المالية باعتبارها أحدث طفرة عالمية في مجال تقديم الخدمات 
مالي نتجت من الدمج بين الخدمات المالية والتكنولوجيا، كما ركزت على إمكانية توسيع الشمول ال

وصفي الدراسة على المنهج ال من خالل التكنولوجيا المالية وتقييم تجربة إندونيسيا. وقد اعتمدت
ي لية فلإلجابة على مشكلة الدراسة وعلى المنهج التحليلي لدراسة وتحليل مساهمة التكنولوجيا الما

شمول تعزيز الشمول المالي من خالل دراسة الحالة )إندونيسيا(. وتوصلت الدراسة إلى ان تعزيز ال
لية رقمية وقد شجعت سياسات الشمول المالي في الوقت الحالي يتطلب بشكل أساسي منتجات ما

 المالي في إندونيسيا على فتح الحسابات المصرفية. 

 بعد استعراض الباحث لتلك المجموعة من الدراسات يمكن استخالص ما يلي:

أن هناك مجموعة دراسات تناولت تطبيق التكنولوجيا الرقمية في القطاع العام وتوصلت لما 
تكلفة والوقت. دراسات أخرى ركزت على العالقة بين تكنولوجيا تحقق من مزايا خاصة تقليل ال

التحول الرقمي والمراجعة الداخلية من حيث تطبيقها في إدارة المراجعة الداخلية بالمنظمات، بينما 
تناولت بعض الدراسات الحديثة دور وإجراءات المراجعة الداخلية في ظل التحول الرقمي والتي 

ع الداخلي وما يصاحبه من تغير ألساليب وإجراءات المراجعة الداخلية توصلت لتغير دور المراج
لتتناسب مع طبيعة األنشطة والمعامالت التي يتم مراجعتها. من جهة أخرى، اختبر عدد من 
الدراسات مدى تأثر الشمول المالي بتطبيق تقنيات التحول الرقمي في البنوك. وتشير نتائج الدراسات 

مالي إلى أن االعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية تساعد في المتعلقة بالشمول ال
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نشر الخدمات المالية وخفض تكلفة تقديمها بما يعزز الشمول المالي بالدولة )بريش،أزناق 
(.إال أنه ال يزال هناك ندرة في الدراسات بالدول النامية والتي تبحث تأثير تطبيق آليات 2021

بالمؤسسات المالية على المراجعة الداخلية من ناحية، وعلى تحقيق الشمول المالي  التحول الرقمي
 بالبنوك خاصة الحكومية من ناحية أخرى. 

 فروض الدراسة 
قدم تفي ظل تساؤالت البحث التي تلخص مشكلته ولتحقيق اهداف الدراسة الحالية وبناءا على ما 

 من عرض وتحليل آلراء الباحثين بالدراسات السابقة يمكن اشتقاق فروض الدراسة كما يلي: 

شاط نعلى  الفرض األول: ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتطبيق آليات التحول الرقمي بالبنوك
 لمراجعة الداخلية.ا

تحقيق  ك علىالفرض الثاني: ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتطبيق آليات التحول الرقمي بالبنو 
 الشمول المالي. 

 المحور الثاني: اإلطار الفكري للتحول الرقمي

 كنولوجيا التحول الرقمي في المؤسسات المصرفيةت -1
لهيئات والمنظمات إلى تطوير آليات العمل بها دفع التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات ا

استجابة للتغيرات ببيئة االعمال. لذا تتجه دول العالم والحكومات حاليا نحو تطبيق التحول الرقمي 
في كافة المجاالت، حيث أصبحت تلك التكنولوجيا أساسية في البنوك والمصارف التجارية 

سية. إن التكنولوجيا الرقمية في الوقت الحالي لم تعد والمؤسسات المالية للحفاظ على القدرة التناف
اختيار بل استراتيجية عمل اساسية يجب أن تطبق في جميع المنظمات بكافة إداراتها لما توفره من 

 (Phornlaphatrachakorn and تعاون افضل داخل المنظمة بما ينعكس على نجاحها

Nakalsindhu, 2021) وعلى الصعيد المحلي، يظهر جليا دور البنك المركزي في دعم التحول .
الرقمي والتكنولوجي في إطار اهتمام الدولة بالتحول مما ينعكس بشكل كبير على النمو االقتصادي 
والمالي، ومن المتوقع دخول بنوك تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل في القطاع المصرفي قريبا. 

الرقمي بالمدفوعات اإللكترونية باستخدام بطاقات االئتمان، بطاقات الخصم، ويتميز المجتمع 
 تطبيقات الدفع اإللكتروني، خدمات الدفع عبر الهاتف. 
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ى في شت يشير التحول الرقمي إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الرقمية ألداء العديد من المهام
ي صورة رقمية. ويعد التحول الرقمي سريعا فالمجاالت حيث تتحول البيانات من صورة ورقية إلى 

كات ادائه لتلك المهام مقارنة بالوسائل التقليدية مما جعل تطبيقه موضع اهتمام الهيئات والشر 
طبيق الحكومية والخاصة على حد سواء، وتتنوع األدوات التكنولوجية التي يمكن االعتماد عليها لت

تي من أهمها واكثرها شيوعا الذكاء االصطناعي، التحول الرقمي في المؤسسات والمنظمات وال
 سلسلة الكتل، الروبوتات، الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة.

ومة هناك العديد من االسس الواجب توافرها لتطبيق التحول الرقمي مثل البنية التحتية، الحك
ديثة التكنولوجية الح الرقمية المهارات العلمية واالبتكارية، الخبرات العملية. وتحظى االدوات

من  المستخدمة في عملية التحول الرقمي باهتمام وقبول مستخدميها نتيجة مزاياها العديدة والتي
أهمها سهولة الوصول للمعلومات ومشاركتها مع مستخدميها بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى 

إلى  ضياعها، باإلضافة المستندات الورقية، إمكانية تخزين أكبر قدر من المعلومات دون الخوف من
كبر أالتطبيقات الحديثة والتي تسهل أداء عمل المحاسبين والمراجعين. وتتضح تلك المزايا بصورة 

كاء عند االعتماد على الحوسبة السحابية والتي توفر مساحة تخزين هائلة للمعلومات. كما أن الذ
ن زمة عأنواع البيانات والنتائج الالاالصطناعي يساعد في تحليل البيانات بسرعة عالية ويوفر جميع 

ما لها مالتكلفة والكفاءة والتدفقات النقدية لألعمال وذلك يسهل التعرف على أي مشاكل للعمل على ح
 حداثةيجعل هذه األداة من األدوات المميزة في مجال المحاسبة. ايضا من التقنيات األكثر تقدما و 

 ت المالية، حيث تسمح ألطراف عديدة االطالع علىسلسة الكتل والتي تعطي بعدا أوسع للمعامال
غم ى الر المعامالت والمعلومات دون إمكانية التعديل فيها مما يحافظ عليها من التحريفات والغش، عل

 . من أنها ليست األكثر شيوعا لكنها من المتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا في مجال المحاسبة ككل

راجعة، لها دور كبير في إحداث تطوير في مهنتي المحاسبة والمولما لهذه األدوات من مزايا فإن 
ى لذا فإن تطبيق واستخدام ادوات التحول الرقمي في المحاسبة والمراجعة يساعد المستخدمين عل

ية تقليدالتواصل الفعال وتحديث البيانات مما يسهل عمل الفريق، كذلك عند المقارنة بين الوسائل ال
لى تكار عنجد أن الوسائل التقليدية تحتاج لوقت أطول كما أنها ال تسمح باالبوالتكنولوجية الحديثة 

قبلية ت مستالعكس تماما من الوسائل الحديثة للتحول الرقمي والتي توفر االفكار والبدائل لعمل تقديرا
 وموازنات الستراتيجيات بشكل أكثر دقة وكفاءة. 
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ابية اساس الخدمات المصرفية الرقمية حديثا اصبحت تقنيات سالسل الكتل والحوسبة السح
ي بير فكوالتحول الرقمي بالبنوك. وتوافقا مع المزايا العديدة ألدوات التحول الرقمي فإن لها دور 

مهنتي المحاسبة والمراجعة، حيث إنه من المتوقع ان يحدث تغيير في دور المحاسب والمراجع 
بعه ما يتو مراجعتها من صورة ورقية إلى صورة رقمية مستقبال نتيجة تغير البيانات التي يتم ادخالها و 

 من تغيير في اجراءات عملية المراجعة ليتناسب مع طبيعة التطورات الحديثة والتحول الرقمي.

سات من ناحية أخرى، على الرغم من أهمية تطبيق تكنولوجيا التحول الرقمي وتطبيقها في المؤس
 لعديدفي شتى المجاالت إال انها في نفس الوقت تواجه ا والهيئات نظرا لما تحققه من مزايا عديدة
 من المخاطر والمعوقات والتي تتمثل في:

 مخاطر فقد المعلومات في حالة حدوث تلف بأجهزة الحاسب. -

والتأمين الفعال حيث اصبحت المخاطر االلكترونية مثل  Privacyمخاطر الخصوصية  -
 Nambisan et al. 2019)سسات )سرقة بيانات العمالء تمثل خطر يهدد نظم المؤ 

 . Securityوتحتاج لتأمين البيانات وحمايتها من االختراق

 نقص الكفاءات والمهارات لدى مستخدمي ادوات التحول الرقمي. -

 ضعف االمكانيات المادية الالزمة لتوفير أجهزة الحاسب والشبكات. -

ستغناء عنهم نتيجة قد يمثل تطبيق التحول الرقمي في المؤسسات تهديد للعمالة باال -
عكاس احتمالية استبدال الوظائف التقليدية واليدوية بأدوات وتطبيقات التحول الرقمي وان

 ذلك على نسبة البطالة مستقبال. 

كيفية تحليل البيانات الضخمة، حيث يتطلب حجم المعامالت والبيانات الضخمة من  -
 شحاتة،ا يخدم القرارات اإلدارية )المؤسسات االهتمام بنماذج مستحدثة إلدارة البيانات بم

2020.) 

 ور التحول الرقمي في تطوير المراجعة الداخلية د -2
تعتمد كفاءة نظام الرقابة الداخلية في أي مؤسسة على القدرة المهنية للمراجعين الداخليين والتي 
تتطلب تحسينها من قبل الجمعيات المهنية وذلك للحد من ارتفاع معدل دوران الموظفين ونقص 
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ادوات  المهارات والخبرات الفنية في مجال المراجعة، خاصة مع التطورات التكنولوجية وبدء تطبيق
تكنولوجيا التحول الرقمي في المراجعة الداخلية على اعتبار ان تلك األدوات جزء من نظم المعلومات 

 المحاسبية الحديثة.

يضمن  يعد نظام الرقابة الداخلية في البنوك أحد أهم متطلبات القواعد والقوانين البنكية فهو
وري الضر  عد والقوانين المطبقة. لذا فإنه منتحقيق كفاءة وفعالية العمليات البنكية ويتفق مع القوا 

خطاء وجود نظام رقابة فعال يستجيب للتغيرات بالبيئة المحيطة ويهدف لتقليل الغش والتضليل واأل
 والمخاطر وذلك لتحقيق استقرار النظام المالي، ويتكون نظام الرقابة الفعال من خمس مكونات

(COSO:) 

 الرقابة -

 تقييم الخطر -

 انشطة الرقابة وتوزيع المهام  -

 المعلومات واالتصال -

 أنشطة المراقبة -

وتعتبر وظيفة المراجعة الداخلية أحد عناصر نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالمؤسسات  
المالية، وهي وظيفة مستقلة عن عمليات الرقابة الداخلية اليومية بغرض فحص وتقييم األنشطة التي 

، حيث تقدم تقييم مستقل عن مدى كفاية اجراءات وسياسات المنشأة وترجع أهميتها يقوم بها البنك
 2008في البنوك إلى أهمية إدارة المخاطر المصرفية خاصة بعد األزمة المالية العالمية في 

(. كما تعد المراجعة الداخلية بمفهومها الحديث كنشاط يعمل على تحسين 2013)الوشلي، 
الذي تطور من مجرد مراجعة محاسبية للتأكد من صحة تسجيل العمليات المالية المعامالت البنكية و 

(، 2006وتصحيح األخطاء إلى اعتباره أداة لفحص وتقويم مدى فعالية األساليب الرقابية )سليمان، 
جزء من أحد مكونات نظام الرقابة الداخلية والمتمثلة في الرقابة. وتعد أيضا جزء مهم من هيكل 

ظرا لما تتطلبه من تطوير وتحسين مستمر. كما تساهم في تعزيز فعالية الرقابة من خالل الحوكمة ن
دورها في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان دقة المعلومات المحاسبية، وحماية األصول، حيث إن 

راجعة أهم ما يجب أن تتضمنه المراجعة الداخلية هو تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية، م
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نظم المعلومات المالية واإلدارية متضمنة نظم المعلومات والخدمات البنكية اإللكترونية، ومراجعة 
 (.2013وسائل حماية األصول )الوشلي، 

ات تشهد مهنة المراجعة الداخلية تطورا كبيرا ومتسارعا، لذا فإنه من األهمية تحديث االدو 
يعة سب طبخلي لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وتناواإلجراءات التي يعتمد عليها المراجع الدا

م ستخداالمهام التي يتم انجازها حاليا. ويتضح التطور التكنولوجي في اآلونة األخيرة في تطبيق وا
تقنيات التحول الرقمي في المؤسسات والهيئات خاصة البنوك، مما يتطلب تحديث كافة االنشطة 

لوقت الية تماشيا مع تلك التطورات. وتحتاج المراجعة الداخلية في والوظائف خاصة المراجعة الداخ
حول ل التالحالي الى مراجع داخلي على دراية بالتقنيات التكنولوجية الحديثة وكيفية استخدامها في ظ

ية( كترونالرقمي وذلك نتيجة لتحول البيانات والمعامالت البنكية من صورة ورقية إلى صورة رقمية )إل
 ب إلمامه بالتكنولوجيا الحديثة تماشيا مع التطورات بالبيئة المحيطة.مما يتطل

مالية من ناحية اخرى، فإن أهمية جودة المراجعة الداخلية تكمن في تحسينها لجودة التقارير ال
(، كما تتوقف جودة نشاط Ali, 2022وبالتالي زيادة ثقة اصحاب المصالح في تلك التقارير )

ه ؤهالتجودة تنفيذ المهام المكلف بها المراجع الداخلي والتي تعتمد على م المراجعة الداخلية على
هنية ر الموكفاءته وامكانياته المهنية للتعامل مع األدوات التكنولوجية الحديثة، والتزامه بالمعايي

 ان يكون المراجع الداخلي على دراية IIA (1210)(، حيث يتطلب معيار المراجعة 2017)محمود، 
 كفاءةلوسائل التكنولوجية الحديثة وكيفية استخدامها ومخاطرها حتى يتمكن من أداء عمله بتامة با

بة لمطلو وفعالية، كما يتطلب أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب والوسائل التكنولوجية الحديثة ا
ى ة علالبد أن يكون قسم المراجعة الداخلي.(IIA, 2020لتخطيط وأداء مهام المراجعة الداخلية )

ورة دراية كاملة بأي تطورات أو تغيرات في الخدمات المقدمة والمعامالت بالمؤسسة مما يتطلب ضر 
 ات أوتدريب وتأهيل المراجعين الداخليين للتعامل مع التقنيات الرقمية الحديثة لمواجهة اي تحدي

الداخلي  معوقات قد تنشأ من تطبيق التحول الرقمي بالمؤسسات مما يسهل من مهمة المراجع
 لتحولاويحسن من أدائه، هذا باإلضافة إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءات المراجعة الداخلية ألن 
د اية ضالرقمي يتطلب امتداد نشاط المراجعة الداخلية لتشمل أعباء ومسئوليات جديدة بما يوفر الحم

 مخاطرحسين أنظمة إدارة الالجرائم اإللكترونية، حيث يتركز نشاط المراجعة الداخلية في تقييم وت
 (.2021)عطية،  والرقابة الداخلية والحوكمة



 .....وتحقيق الشمول المالي يةأثر تطبيق التحول الرقمي على المراجعة الداخل                د/ رشا حممد محدي احلداد

 

675 

 

 

 

 

أصبح هناك تغير في  مع تطور األنشطة والمعامالت البنكية وتحولها من ورقية إلى رقمية
يدة طبيعة المعامالت التي يتم مراجعتها بواسطة المراجع الداخلي، باإلضافة إلى ظهور مخاطر جد

مة وسال المستخدمة في اتمام المعامالت البنكية والتي من أهمها تهديد أمن تتعلق باألدوات الحديثة
 بيانات العمالء مما يتطلب إضافة حماية وسالمة أمن المعلومات إلى مهام المراجع الداخلي.

بر ي األكفإن تحديد وتقييم المخاطر الجديدة والناشئة من تطبيق التكنولوجيا الرقمية تمثل التحد
جعة الداخلية، هذا باإلضافة لتحديات اخرى أهمها: التعاون عن بعد مع أصحاب لوظائف المرا

رد المواو المصالح للمراجعة الداخلية والخارجية للتواصل والمتابعة مع اصحاب المنشأة، إهدار الوقت 
 في المهام اإلدارية واليدوية.

انات أصبح هناك في البي نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيق التحول الرقمي بالبنوك
ع لمراجوالمعلومات نتيجة تغير المعامالت البنكية من ورقية إلى رقمية مما يؤثر على كيفية قيام ا

 الداخلي بمهامه مما يتطلب تغير إجراءات وخطوات عملية المراجعة الداخلية، كذلك هناك تغير
من ألجيا التحول الرقمي من تهديد متوقع بمهنة المراجعة الداخلية نظرا لما يمثله تطبيق تكنولو 

يعد  المعلومات مما يتطلب أخذ المراجعة الداخلية تلك المخاطر في االعتبار حيث إن تقييم الخطر
 جزء من نشاط المراجعة الداخلية.

من المتوقع أن يؤثر تطبيق تقنيات التحول الرقمي في المؤسسات المصرفية على وظيفة 
ت احي منها تقليل االعتماد على العنصر البشري في اداء المعامالالمراجعة الداخلية من عدة نو 

ية البنكية وبالتالي تقليل األخطاء وتخفيض الوقت الالزم ألداء المهام مما يحسن من جودة عمل
ور المراجعة الداخلية ويزيد من كفاءتها، ومن ناحية أخرى قد يؤدي التحول الرقمي إلى تغيير د

خلي لتشمل مسؤوليته عن أمن المعلومات نتيجة ضرورة تعديل اجراءات ومسؤوليات المراجع الدا
 صورة وأساليب المراجعة الداخلية لتتناسب مع التطور والتحديث في المعامالت البنكية وتحولها من

 ورقية إلى رقمية.

جية خالصة القول إنه نظرا لحاجة المراجعين الداخليين باستمرار لمواكبة التطورات التكنولو 
يكون حديثة ومواءمة معايير وممارسات المراجعة، فإنه على المراجع الداخلي أن يطور من نفسه و ال

تحول ات اللديه من المؤهالت ما يمكنه من التعامل مع التكنولوجيا الرقمية وأن يكون على دراية بتقني
 الرقمي ليساعده ذلك على اداء انشطة المراجعة الداخلية بفعالية.
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 لبنوك التجارية المصريةلي في ظل التحول الرقمي باالشمول الما -3
ماضية القى مفهوم الشمول المالي اهتمام كبير من الحكومات والمؤسسات المالية خالل الفترة ال

يق نظرا ألهميته ودوره في تحقيق استقرار النظام المالي، باإلضافة الى سعي كافة البنوك لتحق
الباحثين على دراسة أثر الشمول المالي في ظل التحول الشمول المالي. ايضا ركز العديد من 

د تم الرقمي على التنمية المستدامة والنمو االقتصادي وتحديد آثاره االيجابية على المجتمع. وق
ن متعريف الشمول المالي حسب صندوق النقد العربي بأنه اتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية 

وات الرسمية، بما في ذلك حسابات التوفير، خدمات الدفع جميع فئات المجتمع من خالل القن
 لشمولاوالتحويل، االئتمان، ابتكار خدمات مالية أكثر مالءمة وبأسعار تنافسية. ايضا يمكن تعريف 

الية المالي وفقا للبنك الدولي على أنه قدرة كل فرد ومؤسسة على الوصول للخدمات والمنتجات الم
تهم. كما تياجانكية، االئتمان والتمويل، الدفع والتحويل، التأمين بما يلبي احالمتمثلة في الحسابات الب

يسعى إلزالة الحواجز التي تستبعد االشخاص من المشاركة في القطاع المالي ويهدف إلتاحة 
ة الخدمات المالية ألكبر عدد من المواطنين بتكلفة معقولة. وتتضمن شروط الشمول المالي دراس

، لمعرفة المنتجات والخدمات المتاحة ومدى مناسبتها الحتياجات أفراد المجتمعالسوق المصرفي 
عمل ربط إلكتروني للبنوك مع كل الجهات الرسمية، معرفة درجة رضاء العمالء عن الخدمات 

ن إ(. بناء على ذلك يمكن القول 2018البنكية، باإلضافة لتفعيل دور الجهات الرقابية )الشين، 
كنة ني العمل على تقديم الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع بأقل تكلفة ممالشمول المالي يع

 بما يسمح لذوي الدخول المحدودة االستفادة من الخدمات البنكية بكافة أنواعها.

الل خمن  دعم البنية التحتية الماليةيرتكز الشمول المالي على أربعة محاور أساسية أهمها 
قديم في ت توفر كافة التعليمات واللوائح التي تعزز الشمول المالي واالستفادة من تكنولوجيا االتصال

ة ل تكلفمن خالل حصوله على معاملة عادلة بسهولة وبأق الحماية المالية للعميلالخدمات المالية، 
ئات فبي احتياجات جميع تطوير خدمات ومنتجات مالية تلوأعلى جودة وحماية بياناته المالية، 

التثقيف من خالل تخفيض العموالت والرسوم على الخدمات المقدمة وتعزيز المنافسة، المجتمع 
)بن  من خالل اعداد استراتيجية للتثقيف المالي واشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص المالي

 (.2018قيدة، بوعافية، 
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ادلية ي لتحقيق الشمول المالي فالعالقة بينهما تبمن ناحية أخرى، يعد االستقرار المالي ضرور 
ن وثيقة ألنه من الصعب تحقيق شمول مالي دون وجود استقرار في النظام المالي كما أنه ال يمك

مرة، ساستمرار االستقرار المالي في ظل وجود نسبة من المجتمع مستبعدة من الناحية المالية )ابو 
لى اعد علي أنه يعني بتقديم الخدمات المالية لجميع الفئات ويس(. وتعد أهم مزايا الشمول الما2019

 توفيرو تحسين الحالة المالية ورفع مستوى معيشة االفراد مما يؤدي لزيادة استقرار النظام المالي 
السيولة لتمويل المشروعات القومية والمتوسطة والصغيرة وينعكس بدوره على تحقيق التنمية 

يع ة لجمالعالم تحقيق الشمول المالي عن طريق اتمام كافة الخدمات المالي المستدامة. لذا قررت دول
 فئات المجتمع من خالل القنوات المصرفية الرسمية.

يظهر واضحا دور التكنولوجيا في تحقيق الشمول المالي وتعزيزه حيث يمنح التحول الرقمي 
 مات المالية ويهدف إلى دعمفرص متساوية لجميع فئات المجتمع افراد وشركات للحصول على الخد

 ثقة المواطنين في القطاع المصرفي وذلك من خالل تقديم المعلومات الالزمة للعمالء في كافة
مراحل تعامالتهم مع البنوك مما يعني حصولهم على المعلومات بشفافية، باإلضافة لسهولة 

. ماليةء، وتطوير الخدمات الالحصول على الخدمات المالية بأسعار مناسبة واالهتمام بشكاوى العمال
 تكلفةبلقد أدى التحول الرقمي للقطاع المالي إلى تقديم خدمات مالية أفضل وأكثر مالءمة للعمالء 

أقل، كما يسهل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الالزم باإلضافة إلى أنه 
(، باإلضافة إلى زيادة Carney, 2017يعمل على تحسين أداء وربحية المؤسسات المصرفية )

القرب من العمالء من خالل تقديم الخدمات مباشرة للعمالء دون الحاجة لوسطاء ماليين 
(Macchiavello, 2018 بناء على ذلك فإن للبنوك دور رئيسي في دعم الشمول المالي يتمثل .)

 ماتهان تقدم البنوك خدفي توفير الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع، فمن الضروري أ
عامل بشروط وإجراءات بسيطة لجذب جميع المواطنين باختالف مستوياتهم وثقافاتهم وذلك لجذبهم للت

ن مع القطاع المصرفي. وقد اتبعت البنوك بعض االستراتيجيات بهدف دعم الشمول المالي والتي م
 وك. على المواقع الرسمية للبن أهمها االهتمام بنشر الثقافة المالية والتعريف بالشمول المالي

إن التطور التكنولوجي الحالي واعتماد الخدمات المالية دائما على التكنولوجيا أدى إلى أن تعمل 
، نظم الدفع عن طريق Block Chainالتطبيقات التكنولوجية المالية الحالية مثل سالسل الكتل 

نت على تحويل الخدمات المالية من نماذج الهاتف المحمول، الخدمات المالية المعتمدة على االنتر 
 Alexander)االعمال التقليدية بالمؤسسات المالية إلى النماذج الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا 
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and Karametaxas, 2020) وهنا يتضح دور شركات التكنولوجيا إلى جانب دور المؤسسات .
ضرورة إلى تحول النظام المصرفي المالي المالية في تقديم الخدمات المالية والذي سيؤدي بال

التقليدي إلى نموذج أعمال مصرفي ومالي يعتمد على البيانات مما يقود لحدوث طفرة هائلة في 
الخدمات المالية القائمة على البيانات. لذا فإنه من المتوقع أن هذه الطفرة في الخدمات المالية 

ول للخدمات المالية مما يؤدي لتحسين المعيشة ستعزز الشمول المالي من خالل توسيع نطاق الوص
وخفض معدالت الفقر نتيجة خفض تكلفة المعامالت وتقديم االئتمان ألكبر عدد من االفراد 

 ( Suri and Jack, 2016والشركات )

على الصعيد المحلي، فقد وضعت الحكومة المصرية الشمول المالي هدفا رئيسيا لها تسعى 
ق لتحول الرقمي، حيث انشأت الدولة المجلس القومي للمدفوعات، كما أطللتحقيقه في ظل تطبيق ا

يم البنك المركزي مبادرات عدة منها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصدر تعليمات بتقد
ن عخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، الى جانب القواعد المنظمة لتقديم الخدمات البنكية 

إلضافة الى استحداث ادارة مركزية للشمول المالي. وعلى الرغم من تلك طريق االنترنت، با
 ا، إالاالجراءات التي يتخذها القطاع المصرفي المصري لتعزيز الشمول المالي والمزايا التي يحققه

اع أنه يواجه العديد من التحديات بالبنوك المصرية نتيجة بعض المعوقات التي يعاني منها القط
 تحديا النتشار الشمول المالي بين جميع العمالء. ومن تلك المعوقات محدودية المصرفي وتمثل

في الريف وبعض القرى والنجوع، باإلضافة الى كثرة المستندات التي  ATMsانتشار ماكينات 
تطلبها البنوك من العمالء إلتمام الخدمات البنكية مثل فتح الحساب أو الحصول على قرض 

نوك ا البوهو المشكالت التقنية والمرتبطة بالخدمات االلكترونية التي تقدمه باإلضافة إلى اهم عائق
ايضا ية. و وما يتطلبه من تطوير للبنية التحتية التكنولوجية ألنظمتها وما يرتبط بذلك من تكاليف عال

يضا افتقاد بعض مقدمي الخدمات في البنوك المصرية الى الكفاءة الالزمة للتعامل مع العمالء. ا
ما مواطن اك التحدي االكبر من جانب العميل وهو الثقافة المالية والتكنولوجية والتي يفتقدها المهن

الل من خ يتطلب نشر الثقافة المالية والتكنولوجية للتحول بنجاح نحو الشمول المالي للفرد والمجتمع
 المناهج التعليمية والتوعية في وسائل االعالم.           

لمتالحقة أصبح هناك طرق جديدة لتوفير الخدمات والمنتجات المالية ومع التطورات ا  
للعمالء من خالل التطبيق المتزايد للتكنولوجيا حيث يدعم تطبيق التحول الرقمي للخدمات المصرفية 
الشمول المالي بالبنوك من خالل التطورات التكنولوجية المالية واستخدام المعامالت الرقمية 
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ية اإللكترونية. كما يتم االعتماد على برامج وتطبيقات مالية باستخدام اجهزة واالستشارات المال
الحاسب وشبكات االنترنت والهواتف المحمولة. هناك محاوالت من الحكومة المصرية من خالل 
البنك المركزي المصري للوصول لمكانة متقدمة في مجال المدفوعات الرقمية، كما تمكنت من 

ر في مجال التحول الرقمي والشمول المالي حيث حقق القطاع المصرفي تقدم االنتهاء من قدر كبي
ملحوظ في هذا المجال من خالل اتباعه استراتيجية التحول الرقمي للوصول إلى اقتصاد رقمي 

 وتحقيق استقرار مالي باإلضافة الى خفض معدل التهرب الضريبي.

ياجات العمالء ومدى تناسب الخدمات ويتطلب تحقيق الشمول المالي الرقمي التعرف على احت
المالية المتاحة الحتياجاتهم، كذلك من الضروري نشر الوعي والتثقيف المالي والتقني بين فئات 
المجتمع مما يساعد على تحقيق الشمول المالي الرقمي بكفاءة وفعالية. ومن أهم متطلبات تحقيق 

ت لتنفيذه، وتعد الثقافة المالية هي أساس الشمول المالي تعزيز التحول الرقمي والذي يحتاج وق
تطبيق التحول الرقمي حيث تسعى البنوك الى تطبيق التكنولوجيا المالية وذلك بإنشاء فروع إلكترونية 
ال تحتاج من العميل الذهاب للفرع ألنه يمكنه القيام بالمعامالت من أي مكان. كما تقوم البنوك 

 Blockعانة بتقنيات التحول الرقمي مثل البلوك تشين المصرية وبصفة خاصة الحكومية باالست
Chain  لتصبح المعامالت من خالله في الفترات المقبلة. ايضا توسعت البنوك في إتاحة تطبيقات

 بنكية عديدة تسمح للعميل القيام بأي تعامالت بنكية دون الحاجة للرجوع للبنك.

رقمي على الساحة المحلية مدعوما من على الرغم من الجهود المبذولة في تطبيق التحول ال
الحكومة والبنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي إال انه ال تزال نسبة 

% من التعامالت المالية. لذا فقد 5التعامل المالي اإللكتروني ضئيلة جدَا والتي قد ال تتجاوز 
لرقمي لدعم الشمول المالي مع توقعات بتحقيق وضعت الدولة استراتيجية هدفها تطبيق التحول ا

الشمول المالي خالل االعوام القليلة القادمة وأن تكون من المتقدمين في تنفيذه باإلضافة الى 
توجيهات الحكومة بمواكبة التطور التكنولوجي الرقمي واعتباره جزء من التنمية المستدامة لدعم 

 ما ينعكس بدوره على سرعة تطبيق التحول الرقمي.الخدمات المالية وتحسين اداء المنظمات م
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 المحور الثالث: الدراسة الميدانية

 مجتمع وعينة الدراسة
ل اعتمد الباحث في الدراسة الحالية على الدراسة الميدانية في اختبار فروض البحث من خال

ة لى عينعاالستقصاء إلكترونيا التحليل االحصائي للبيانات التي قام بتجميعها من خالل توزيع قوائم 
 - ةمديري المراجعة الداخلي - الداخليين الدراسة المستهدفة والتي تشمل أربع فئات )المراجعين

لتدريس بأقسام اأعضاء هيئة  - الموظفين بإدارة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالبنوك
 .SPSSالبرنامج االحصائيالمحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية( وذلك باستخدام 

رية تم توزيع قوائم االستقصاء على مجتمع الدراسة والذي يتمثل في عدد من البنوك التجاوقد 
صل ( ان الباحث قد ح1الحكومية والجامعات المصرية، وتم اختيار العينة عشوائيا. ويبين جدول )

 ء.قائمة استقصا 150للعينة قائمة استقصاء مكتملة البيانات ليصبح الحجم الفعلي  150على عدد 

 التحليل االحصائي:
بدأ الباحث بعمل تحليل للبيانات التي تم تجميعها عن المشاركين في االستقصاء من حيث 

 الوظيفة والخبرة المهنية.

 التحليل الديموغرافي -
شخص من حيث 150( خصائص عينة الدراسة والتي تبلغ 2، 1يتضح من الجداول التالية )

المشارك في االستبيان ومستوى خبرته في مزاولة المهنة، حيث يعرض كل جدول عينة وظيفة 
 الدراسة مقسمة الى فئات وعدد االفراد بكل فئة ونسبتهم.

 مشارك بينما 60% من اجمالي نسبة العينة بما يعادل 40األكاديميين تمثل  وتبين أن نسبة 
 مشارك بما يمثل نسبة IT  90وموظفي المراجعة الداخلية عدد المراجعين الداخليين ومديرين 

 ، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:وهي النسبة االعلى بالعينة% 60
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 حجم عينة الدراسة :1جدول 
 النسبة المئوية التكرارات وظيفة المشارك

 40.0 60 أكاديمي بمجال المحاسبة والمراجعة

 9.3 14 مدير مراجعة داخلية بالبنك

موظف في إدارة التحول الرقمي 

 وتكنولوجيا المعلومات بالبنك
10 6.7 

 44.0 66 مراجع داخلي

 100.0 150 اجمالي القوائم

مشارك لديهم خبرة أقل  57% من العينة أي  38( ان أعلى نسبة وهي 2ويتضح من جدول )
 15% لديهم خبرة أكثر من 28سنة بينما  15الى  10% لديهم خبرة ما بين 34سنوات، و 10من 

 سنة. 

 الخبرة :2جدول 
 النسبة المئوية التكرارات الخبرة المهنية

 %38 57 سنوات 10اقل من 

 %34 51 سنة 15الى  10من 

 %28 42 سنة 15أكثر من 

 100% 150 المجموع

 وقد تم التعبير عن متغيرات الدراسة بثالثة محاور كما يلي: 

لثاني محور ابينما يعبر كال من ال ،المتغير المستقل )التحول الرقمي(المحور االول يعبر عن 
لي( عن الما )تطور المراجعة الداخلية( عن المتغير التابع األول، والمحور الثالث )تحقق الشمول

 المتغير التابع الثاني.
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 Reliability and Validityاختبار صالحية واعتمادية البيانات  -

صاء، لتحديد مدي صدق وثبات عبارات استمارة االستق Reliability ثوقيةيتم اجراء اختبار المو 
ء اجرا ومن ثم إمكانية االعتماد عليها وإكمال التحليل اإلحصائي وعمل االختبارات الالزمة، ويمكن

 اختبار االرتباط.

 Cronbach's Alphaمعامل الفا كرو نباخ 

 Reliabilityلقياس ثبات واعتمادية   Cronbach's Alphaتم استخدام معامل الفا كرو نباخ 
باخ ننتائج اختبار الثبات وأن درجة الثبات بمقياس ألفا كرو ( 3متغيرات الدراسة. ويوضح جدول )

باخ ات بمقياس ألفا كرو ن% لعبارات التحول الرقمي، كما أظهرت نتائج االختبار أن درجة الثب78
لفا عبارات الشمول المالي درجة الثبات بمقياس أ% لعبارات المراجعة الداخلية. وكذلك أظهرت 82

مما يعني ان هناك ثبات كبير في أداة %. 91% الي 87% وبدرجة ثبات تتراوح بين  76كرو نباخ
ثبات  معامللالقياس ويؤكد على ثبات آراء االفراد بالعينة تجاه متغيرات الدراسة بدرجة عالية بالنسبة 

 جميع متغيرات الدراسة.

 ((Cronbach's Alphaاختبار ثبات المتغيرات  :3جدول 

 عدد االسئلة المتغيرات
Cronbach's 

Alpha 
 *معامل الثبات

 0.88 0.78 12 التحول الرقمي

 0.91 0.82 12 المراجعة الداخلية

 0.87 0.76 12 الشمول المالي

 * معامل الثبات = الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرو نباخ
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 االحصاء الوصفي
يشتمل هذا القسم على االحصاء الوصفي يتم بعد ذلك عمل التحليل االحصائي الوصفي حيث 

ي فلعبارات قائمة االستقصاء حتى يتم وصف وقياس أهمية المتغيرات المستقل والتابع، مع األخذ 
 :( إلعطاء درجة لكل إجابة كما يليLikert Scale) هواالعتبار أن المدى المستخدم في الدراسة

 غير موافق تماما غير موافق محايد موافق موافق تماما

5 4 3 2 1 

عياري ف الم: ويتم قياس المتوسط واالنحراأواًل تحليل وقياس المتغير المستقل "التحول الرقمي"
 (4وأكبر وأصغر قيمة لعبارات هذا المتغير وذلك كما بالجدول رقم )

 الرقمي"المتغير المستقل "التحول عبارات  :4جدول 

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري
 المنوال أكبر قيمة اقل قيمة

وجية يعد التحول الرقمي أحد التطورات التكنول -1

 .الحديثة عالميا ومحليا
4.4667 .79145 2.00 5.00 5 

ل الرقمي للخدمات البنكية استخدام يقصد بالتحو -2

وسائل التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات 

 ومنتجات بنكية جديدة لزيادة القدرة التنافسية.

 

 

لتقديم خدمات ومنتجات بنكية جديدة لزيادة القدرة 

 التنافسية.

4.5133 .63178 3.00 5.00 5 

ل الرقمي على تطوير الخدمات البنكية يساعد التحو -3

 .المقدمة بما يتناسب مع متطلبات العمالء
4.2533 .85284 2.00 5.00 5 

الخدمات البنكية  التحول الرقمي العديد منيتيح  -4

للعمالء طوال الوقت دون الحاجة لتواجد العميل 

 .فعليا بالبنك

4.2667 .81650 2.00 5.00 5 

الرقمي بوصول الخدمات البنكية  يسمح التحول -5

لجميع العمالء بما يعمل على تحسين ظروفهم 

 .المعيشية مما يحقق التنمية المستدامة

4.1800 .76912 1.00 5.00 4 

لتحول الرقمي بالبنوك الحكومية ايدعم تطبيق  -6

 .القدرة التنافسية مما يزيد من حصتها السوقية
4.2867 .74489 2.00 5.00 5 

ل الرقمي على إحداث تغييرات كبيرة يساعد التحو -7

 .وطفرة في الخدمات البنكية المقدمة للعمالء
4.2933 .73773 1.00 5.00 4 
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 لعمالء مثليوفر التحول الرقمي العديد من المزايا ل -8

توفر الخدمات البنكية بسهولة وشفافية وفي أي 

 .وقت كما يحقق رضا العمالء
4.0933 .86192 2.00 5.00 4 

تحديات والمعوقات المرتبطة بتطبيق يوجد بعض ال -9

التحول الرقمي مثل عدم توفر خبرات ومهارات 

 .الوسائل التكنولوجية الحديثةكافية للتعامل مع 
4.1533 .87268 1.00 5.00 4 

يتطلب تطبيق التحول الرقمي توفر موارد مالية  -10

كبيرة لتوفير االدوات التكنولوجية الحديثة مثل 

أجهزة الحاسب اآللي وشبكات االنترنت مما يمثل 

 .تحديا

3.7333 1.00780 1.00 5.00 4 

من المخاطر التي عد حماية وأمن المعلومات ت -11

تواجه تطبيق التحول الرقمي في المؤسسات 

 والهيئات
3.9933 .99998 1.00 5.00 5 

على استخدام الوسائل التكنولوجية  يعد التدريب -12

الحديثة ضروري لمواجهة تحديات تطبيق 

 التحول الرقمي
3.9133 1.07402 1.00 5.00 4 

 4.5133يتبين من الجدول السابق أن متوسط اآلراء حول عبارات المتغير المستقل تتراوح بين 
، وقد بلغ االنحراف 4.5133بأعلى متوسط ، حيث تأتي العبارة الثانية في المقدمة 3.7333و

اري المعي وهو القيمة األكثر تكرارا، ويعد االنحراف 5وبلغ المنوال  0.63178المعياري لهذه العبارة 
 مما يعني عدم اختالف آراء افراد العينة لهذه العبارات، ولم تقل 1ألغلب العبارات أقل من 

 1.0078وذلك للعبارة العاشرة، وقد بلغ االنحراف المعياري لهذه العبارة  3.7333عن المتوسطات
 4ال المنو مما يشير إلى  أن هناك بعض االختالف في اآلراء لهذه العبارة، وقد بلغ  1أي أعلى من 

 لتحولاوهو القيمة األكثر تكرارًا وتقع اآلراء جميعا في مدي الموافقة مما يدل على أهمية آليات 
 .الرقمي

 تغير التابع "المراجعة الداخلية"تحليل وقياس الم :ثانيا
" داخليةيتم قياس المتوسط واالنحراف المعياري والمنوال لعبارات المتغير التابع " المراجعة ال

 (:5كما بالجدول رقم ) وذلك

 

 



 .....وتحقيق الشمول المالي يةأثر تطبيق التحول الرقمي على المراجعة الداخل                د/ رشا حممد محدي احلداد

 

685 

 

 

 

 

 المتغير التابع "المراجعة الداخلية"عبارات  :5جدول 

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري

اقل 

 قيمة

أكبر 

 قيمة
 المنوال

ل ظعملية المراجعة الداخلية بالبنوك في  تزداد أهمية -1

التحول الرقمي باعتبارها جزء من نظام الرقابة 

 الداخلية

3.9867 .89732 1.00 5.00 4 

لمراجعة الداخلية بالبنك مراجعة نظم اتشمل عملية  -2

المعلومات المالية واإلدارية متضمنة نظم 

 .المعلومات والخدمات البنكية االلكترونية

3.9667 .92987 1.00 5.00 4 

ل الرقمي في تحسين اداء المراجع يساهم التحو -3

الداخلي من خالل توفير المعلومات بسرعة 

 .وسهولة

4.0867 .82687 1.00 5.00 4 

ن يتغير دور المراجع الداخلي في من المرجح ا -4

المستقبل في ظل التحول الرقمي نتيجة التحول من 

 .البيانات الورقية إلى البيانات الرقمية

4.0733 .99729 1.00 5.00 5 

ن يكون هناك تغييرات في عملية امن المتوقع  -5

حيث االجراءات في عصر المراجعة الداخلية من 

 .التحول الرقمي

4.2000 .83546 2.00 5.00 5 

جع لمراجعة الداخلية بالبنوك إلمام المرااتتطلب مهنة  -6

ات الداخلي بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة والخدم

 .البنكية االلكترونية

4.1200 .85859 1.00 5.00 4 

 بالبنوك توافرتطلب استخدام تقنيات التحول الرقمي ي -7

مراجعين داخليين ذوي مهارات وكفاءات عالية 

 .للقيام بعملية المراجعة الداخلية

3.9800 .87830 2.00 5.00 4 

التحول الرقمي في البنوك الحكومية  يساعد تطبيق -8

 .المراجع الداخلي في تأدية عمله بكفاءة وفاعلية
4.0733 .78660 1.00 5.00 4 

مي أعباء ومسئوليات جديدة على الرقيفرض التحول  -9

ت المراجع الداخلي بالبنوك لتوفير الحماية للخدما

 .البنكية

4.1733 .76629 2.00 5.00 4 

د البنوك على الوسائل التكنولوجية يساهم اعتما -10

ين الحديثة لتقديم الخدمات البنكية للعمالء في تحس

 .أساليب وأدوات المراجعة الداخلية

4.0867 .78524 2.00 5.00 4 

ل الرقمي مواكبة مهنة المراجعة يتطلب التحو -11

 .الداخلية للتطورات الحديثة بالبيئة المحيطة
4.1467 .78908 1.00 5.00 4 

الرقمي في زيادة جودة عملية  يسهم التحول -12

 .المراجعة الداخلية
4.1067 .76979 2.00 5.00 4 
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عة حول عبارات المتغير التابع "المراج شاركينمن الجدول السابق أن متوسط آراء الم ويتبين
، 4.1733ذات أعلى متوسط ، حيث تعتبر العبارة التاسعة 3.9667و4.1733 الداخلية" تتراوح بين

النحراف اوهو القيمة األكثر تكرارا، ويعد  4و بلغ المنوال  76629.وقد بلغ االنحراف المعياري لها 
راء آمما يعني عدم تشتت  1المعياري لجميع عبارات المتغير التابع "المراجعة الداخلية" أقل من 

عياري وذلك للعبارة الثانية، وقد بلغ االنحراف الم 3.9667افراد العينة، ولم تقل المتوسطات عن 
وافقة. لذا في مدي الموهو القيمة األكثر تكرارًا وتقع جميعا  4 وقد بلغ المنوال، 92987.لهذه العبارة 

يجد الباحث ان هناك اتفاق واضح من آراء المشاركين على أن هناك تطور وتغير في مهنة 
 لتابعالمراجعة الداخلية في ظل تطبيق آليات التحول الرقمي ألن المتوسط ألغلب عبارات المتغير ا

 .4"المراجعة الداخلية" أكبر من 

 شمول المالي"التحليل وقياس المتغير التابع " :ثالثا
لك وذلي" الشمول الما يتم قياس المتوسط واالنحراف المعياري والمنوال لعبارات المتغير التابع "

 (6كما بالجدول رقم )

 الشمول المالي"المتغير التابع "عبارات : 6جدول 

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري
 اقل قيمة

أكبر 

 قيمة
 المنوال

أجهزة الصراف اآللي للبنوك د كافي من يوجد عد -1

 .لتقديم الخدمات للمواطنين
3.7600 1.05347 1.00 5.00 4 

روع البنك مع عدد العمالء طالبي فيتناسب عدد  -2

 .الخدمات البنكية
3.8600 .93428 1.00 5.00 4 

تقديم الخدمة البنكية مناسبة لجميع  تعتبر تكلفة -3

 .فئات العمالء المتعاملين مع البنك
3.6267 .97311 1.00 5.00 4 

لفة الشهرية للحصول على حساب تتناسب التك -4

 بنكي مع دخل العمالء
3.7467 .91363 1.00 5.00 4 

فة السنوية للحساب الجاري مالئمة متوسط التكل -5

 .لكافة العمالء
3.8267 .94653 1.00 5.00 4 

ومات الالزمة عن الخدمات المالية تتوفر المعل -6

كافي وواضح للعمالء في ظل تطبيق بشكل 

 .التحول الرقمي بما يعكس الشفافية

3.8667 .83277 2.00 5.00 4 
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ه نحو تطبيق التحول الرقمي بالبنوك يؤدي االتجا -7

 دالبإلى زيادة استخدام العمالء للتطبيقات البنكية 

 .من التواجد بفروع البنوك

4.4133 .61510 3.00 5.00 5 

في عدد المحافظ االلكترونية  ملحوظةهناك زيادة  -8

 .نتيجة سهولة استخدامها
4.2600 .69928 3.00 5.00 4 

ت الالزم لتقديم الخدمات البنكية انخفاض الوق -9

للعمالء وسهولة الحصول على الخدمة نتيجة 

 .استخدام تقنيات التحول الرقمي

4.3200 .68854 2.00 5.00 4 

المقدمة من  وجد استجابة سريعة للشكاوىي -10

ية العمالء نتيجة االعتماد على الوسائل التكنولوج

 .الحديثة بالبنوك

3.6267 .85567 1.00 5.00 4 

ي معامالت الدفع عبر الهاتف فهناك تزايد  -11

 .والتطبيقات االلكترونية
4.4533 .59738 2.00 5.00 5 

بيق التحول الرقمي إلى تحديث سوف يؤدي تط -12

التقليدية بالبنوك واستبدالها بأجهزة الوظائف 

 .الحاسب والتطبيقات الحديثة

4.0733 .96305 1.00 5.00 4 

تتراوح " الشمول المالي( أن متوسط اآلراء حول عبارات المتغير التابع "6من الجدول رقم ) ويتبين
، و 4.4533ذات أعلى متوسط ، حيث تعتبر العبارة الحادية عشرة 3.6267و4.4533  بين

لمعياري اوهو القيمة األكثر تكرارا، ويعد االنحراف  5وبلغ المنوال  59738.االنحراف المعياري لها 
ينة ، بينما مما يعني تجانس آراء أفراد الع 1" أقل من  الشمول المالي لجميع عبارات المتغير التابع "

قد و ، 97311.لهذه العبارة  وذلك للعبارة الثالثة، وقد بلغ االنحراف المعياري 3.6267أقل متوسط 
ن هناك وهو القيمة األكثر تكرارًا وتقع جميعا في مدي الموافقة. لذا يجد الباحث ا 4بلغ المنوال 

سط اتفاق في اآلراء على تعزيز ودعم آليات التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي حيث إن المتو 
 .4ن " أكبر م الشمول المالي ألغلب عبارات المتغير التابع "

 اختبارات فروض الدراسة
رتباط : يتم اجراء اختبارات فروض الدراسة من خالل اختبار االCorrelationاختبار االرتباط  -

 لمعرفة العالقات بين متغيرات الدراسة.
 ANOVAتحليل التباين  -
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ار وقد تم استخدام نموذج االنحد (:Simple Regressionنموذج االنحدار الخطي البسيط ) -
االنحدار وذلك لمعرفة أثر المتغير المستقل على المتغيرات الختبار  Regressionالخطي 

لدراسة في إدراكهم لمفاهيم اللفروق الجوهرية بين الفئات االربعة لعينة  T-Test التابعة، واختبار
 :ومتغيرات الدراسة وأثرها، ويتم ذلك كما يلي

 األول نتائج اختبار الفرض

عة نتائج التحليل االحصائي الختبار الفرض األول بشأن تطور وتغير نشاط وإجراءات المراج -1
الداخلية في ضوء تطبيق آليات التحول الرقمي بالبنوك، حيث ينص الفرض األول على أنه 

ية، لداخلال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتطبيق آليات التحول الرقمي بالبنوك على المراجعة ا
 من خالل اختبار االرتباط واالنحدار كما في الجدولينتبار مدى صحة هذا الفرض ويتم اخ

 : (8، 7التاليين رقم )

 االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع :7جدول 
bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 a718. .515 .512 4.04076 1.818 

a. Predictors: (Constant), التحول الرقمي 

b. Dependent Variable: المراجعة الداخلية 

 وجود عالقة ارتباط بين التحول الرقمي والمراجعةR =718.(7وقد أظهرت النتائج في جدول )
نوك مما يعني وجود عالقة طردية قوية بين تطبيق آليات التحول الرقمي بالب %72الداخلية بمعدل 

هنة موتغير وتطور إجراءات عملية المراجعة الداخلية، كذلك يوجد أثر لتطبيق التحول الرقمي على 
 والذي يعني ان المتغير المستقل )التحول 2R= 0.515معامل التحديدالمراجعة الداخلية حيث أن 

ستوي ، وذلك عند م% من التغيرات في المتغير التابع )المراجعة الداخلية(52يفسر بنسبة الرقمي( 
ية ،مما سبق يتبين إمكان2أي قريبة من  1.818سون تساوي %،كما ان قيمة داربن وات5داللة أقل من

 .قبول صحة الفرض البديل األول
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 ANOVAaتحليل التباين  :8جدول 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2569.496 1 2569.496 157.370 b001<. 

Residual 2416.504 148 16.328   

Total 4986.000 149    

a. Dependent Variable: المراجعة الداخلية 

b. Predictors: (Constant), التحول الرقمي 

الختبار معنوية نموذج االنحدار، ونالحظ ان قيمة  ANOVA( تحليل 8) ويوضح الجدول رقم
Sig. 0.001  وبالتالي نرفض الفرض الصفري )العدم( ونقبل الفرض البديل  0.005وهي اقل من

ر على المتغيالتحول الرقمي وهو ان االنحدار معنوي وبالتالي يوجد تأثير من المتغير المستقل 
 متغير التابع عن طريق المتغير المستقل.ويمكن التنبؤ بال المراجعة الداخليةالتابع

 نموذج االنحدار الخطي البسيط :9جدول 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 3.565 .623  3.852 <.001 

 001.> 12.545 718. 060. 747. التحول الرقمي

a. Dependent Variable: المراجعة الداخلية 

( أن المتغير المستقل والثابت لهما تأثير ذو داللة معنوية على المتغير 9ويتضح من الجدول )
معامل  قيمةو ، 0.05اقل من وهي قيمة Sig. .001التابع "المراجعة الداخلية" حيث ان المعنوية

بناء على ما وهي قيمة المتغير التابع عند ثبات باقي المتغيرات، 747. المستقل  االنحدار للمتغير
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سبق يمكن القول ان متغيرات الدراسة لها صالحية واعتمادية لعمل نموذج انحدار يمكن التنبؤ به 
 على المدى البعيد، ويمكن الحصول على معادلة االنحدار التنبؤية كما يلي:

𝑦1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝑒 

𝑦1 = 3.565 + 0.747 𝑥 + 𝑒 
 حيث ان  -

- 𝑦1:األول المراجعة الداخليةالمتغير التابع 

-  𝛽0:ثابت االنحدار 

- 𝛽1∶ ميل االنحدار )معامالت االنحدار(   

- 𝑥 ∶ المتغير المستقل التحول الرقمي   

- 𝑒:  المعياريالخطأ 

-tوANOVA( معنوية االختبار وذلك عن طريق اختبار 9 ،8ويتبين من الجدولين السابقين )
test وتتلخص النتيجة في ان النموذج معنوي أي رفض الفرض العدمي والذي ينص على انه ال

وجود لتأثير ذو داللة معنوية لتطبيق آليات التحول الرقمي بالبنوك على نشاط المراجعة الداخلية 
للتحول الرقمي بالبنوك على وقبول الفرض البديل الذي يذكر ان هناك تأثير ذو داللة معنوية 

 جعة الداخلية.المرا

 نتائج اختبار الفرض الثاني
نتائج التحليل االحصائي الختبار الفرض الثاني بشأن تحقق الشمول المالي في ظل تطبيق  -2

آليات التحول الرقمي بالبنوك، حيث ينص الفرض على أنه ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية 
رض يتم اختبار مدى صحة هذا الفلتطبيق آليات التحول الرقمي بالبنوك على الشمول المالي، و 

 : (11، 10من خالل اختبار االرتباط واالنحدار كما في الجدولين التاليين رقم )
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 االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع :10جدول 
bModel Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 a496. .247 .173 4.91684 1.546 

a. Predictors: (Constant) :التحول الرقمي   

b. Dependent Variable: الشمول المالي 

 ل الرقمي والشمولوجود عالقة ارتباط بين التحو  R= 496.(10) وقد أظهرت النتائج في جدول
وك مما يعني وجود عالقة طردية قوية بين تطبيق آليات التحول الرقمي بالبن %50 المالي بمعدل

 و تحقيق الشمول المالي، كذلك يوجد أثر لتطبيق التحول الرقمي على دعم الشمول المالي حيث
ر يتأث  والذي يعني ان التغير في المتغير التابع )الشمول المالي( 2R =.247معامل التحديدأن 

%، كما ان 5وذلك عند مستوي داللة أقل من  %25ل )التحول الرقمي( بنسبة بالمتغير المستق
بناء على ما سبق يتم رفض فرض العدم  ،2أي قريبة من 1.546  قيمة داربن واتسون تساوي 

 .وقبول صحة الفرض البديل الثاني

 aANOVAتحليل التباين  :11جدول 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 113.886 1 113.886 4.711 b032. 

Residual 3577.954 148 24.175   

Total 3691.840 149    

a. Dependent Variable: الشمول المالي 

b. Predictors: (Constant), التحول الرقمي 

الختبار معنوية نموذج االنحدار، ونالحظ ان قيمة  ANOVA( تحليل 11ويوضح الجدول رقم )
Sig..032 أي االنحدار معنوي وبالتالي نرفض الفرض العدم ونقبل الفرض  0.05وهي اقل من
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ويمكن التنبؤ  الشمول الماليالبديل وبالتالي يوجد تأثير من المتغير المستقل على المتغير التابع
 بالمتغير التابع عن طريق المتغير المستقل.

 نموذج االنحدار الخطي البسيط :12جدول 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.999 3.653  11.223 <.001 

 032. 2.170 176. 072. 157. التحول الرقمي

a. Dependent Variable: الشمول المالي 

متغير ( أن المتغير المستقل والثابت لهما تأثير ذو داللة معنوية على ال12ويتضح من الجدول )
حدار ، وقيمة معامل االن0.05 اقل من وهي قيمة  Sig. .00التابع "الشمول المالي" حيث ان المعنوية

يمكن  بناء على ما سبق، وهي قيمة المتغير التابع عند ثبات باقي المتغيرات157.لمستقل للمتغير ا
لمدى القول ان متغيرات الدراسة لها صالحية واعتمادية لعمل نموذج انحدار يمكن التنبؤ به على ا

 البعيد، ويمكن الحصول على معادلة االنحدار التنبؤية كما يلي:
𝑦1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝑒 

𝑦1 = 41 + .157 𝑥 + 𝑒 
 حيث ان  -

- 𝑦1: المتغير التابعالشمول الماليالثاني   
-  𝛽0:ثابت االنحدار 
- 𝛽1∶ ميل االنحدار )معامالت االنحدار(   
- 𝑥 ∶ المتغير المستقل التحول الرقمي   
- 𝑒:  المعياريالخطأ 
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 ANOVA( معنوية االختبار وذلك عن طريق اختبار 12، 11ويتبين من الجدولين السابقين )
تأثير ذو داللة ويعد النموذج معنوي أي رفض فرض العدم والذي ينص على أنه ال وجود لt-test  و

 الذي معنوية لتطبيق آليات التحول الرقمي بالبنوك على تحقيق الشمول المالي وقبول الفرض البديل
 ي.للتحول الرقمي بالبنوك على دعم وتعزيز الشمول الماليفترض وجود تأثير ذو داللة معنوية 

اللة دأنه يوجد تأثير ذو ويخلص الباحث من الدراسة الميدانية إلى قبول الفرض البديل األول "
نه "أ لثانياقبول الفرض البديل معنوية للتحول الرقمي بالبنوك على المراجعة الداخلية"، وكذلك 

 ي".يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتطبيق التحول الرقمي بالبنوك على تحقق الشمول المال

 والتوصيات والدراسات المستقبلية الخالصة
طور تبعد استعراض المتغيرات االساسية بالدراسة والتي تتمثل في التحول الرقمي وتأثيره على 

 مهنة ونشاط المراجعة الداخلية من جهة، وعلى تعزيز الشمول المالي بالبنوك المصرية من جهة
تأثير تطبيق البنوك الحكومية المصرية آلليات أخرى و ذلك لتحقيق أهداف البحث بتحديد مدى 

حقق التحول الرقمي في تقديم الخدمات البنكية على كال من إجراءات عملية المراجعة الداخلية وت
ة، داخليالشمول المالي، وتحليل بيانات المحاور الثالثة المتمثلة في التحول الرقمي، والمراجعة ال

ي فمثلة االعتماد على المسح الميداني لفئات عينة الدراسة المتوالشمول المالي والتي تم تجميعها ب
 تركز المراجعين الداخليين وموظفي تكنولوجيا المعلومات واالكاديميين الختبار فروض البحث والتي

مكن يعلى تأثير تطبيق آليات التحول الرقمي على نشاط المراجعة الداخلية وتحقق الشمول المالي، 
 توصلت لها الدراسة فيما يلي: تلخيص النتائج التي

ة تطبيق تكنولوجيا التحول الرقمي في المؤسسات المصرفية لما لها من دور في أهمية وضرور  -1
ة تطوير أدوات وأساليب العمل وتحسين األداء بما ينعكس على جودة الخدمات البنكية المقدم

 للعمالء وكسب ثقة المستثمرين.

 رقمي بجميع األقسام بالمؤسسات المصرفية في نجاح إدارات البنكل اليساهم تطبيق آليات التحو  -2
 في أداء مهامها بكفاءة وفعالية.

استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم البنوك للخدمات البنكية واستبدال البيانات الورقية ببيانات  -3
لية والذي يتأثر رقمية له تأثير واضح على أغلب األنشطة والمهام خاصة نشاط المراجعة الداخ
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بشدة نتيجة ضرورة تغيير إجراءات وخطوات عملية المراجعة الداخلية بما يتوافق مع طبيعة 
المعلومات والوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في إدخال البيانات وتشغيلها، باإلضافة 

انات وذلك لضرورة توسيع نطاق وظيفة المراجعة الداخلية لتشمل ضمان أمن المعلومات والبي
لتغير طبيعة البيانات من صورة ورقية إلى صورة رقمية تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة 
وشبكات االنترنت مما يجعلها عرضة لالختراق وما يتضمنه ذلك من تهديد لألمن والخصوصية، 

عن بناء على ذلك أصبح من الضروري تعديل دور ومهام المراجع الداخلي لتشمل مسئوليته 
ضمان أمن بيانات العمالء وما يتطلبه ذلك من إلمام المراجع الداخلي بالتكنولوجيا الرقمية 

 الحديثة.

المالي متطلب قومي حيث يعد احد أهم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة  أصبح الشمول -4
ى بالدولة، وقد اتضح مؤخرا دور وتأثير تطبيق التحول الرقمي في المؤسسات المصرفية عل

تحقيق الشمول المالي، حيث أن التحول الرقمي يسهم في تقديم الخدمات البنكية للعمالء 
ع ووصولها لكافة فئات المجتمع بسهولة وفي أقل وقت ممكن دون الحاجة لتواجد األفراد بفرو 

في  عليها البنك، وذلك لتنوع وسائل التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الحديثة التي يمكن االعتماد
الحصول على المعلومات والخدمات المتنوعة مثل التحويالت النقدية، السحب واإليداع، 

ل االستعالم عن الحسابات البنكية الشخصية. لقد أصبح الحصول على الخدمات البنكية من خال
م التطبيقات الحديثة المتاحة على الهواتف المحمولة أسهل وأسرع بكثير من السابق مما يدع

لشمول المالي بالمؤسسات المصرفية بالدولة مما ينعكس على تحقيق التنمية ويعزز تحقق ا
 .2030المستدامة وفقا لرؤية مصر 

 التوصيات
ديات هناك العديد من التوصيات التي حددتها الدراسة الحالية بناء على ما تم استخالصه من تح

ة والمؤسسات البنكية بصف ومعوقات تواجه تطبيق التحول الرقمي بالهيئات والمنظمات بصفة عامة
 خاصة:

الزمة ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالبنوك من خالل تخصيص اإلمكانات المادية ال -
حجم  لتجهيز البنوك بأجهزة الحاسب اآللي الحديثة والمتطورة وشبكات االنترنت بما يتناسب مع

 وعدد العمالء والخدمات المقدمة لهم.



 .....وتحقيق الشمول المالي يةأثر تطبيق التحول الرقمي على المراجعة الداخل                د/ رشا حممد محدي احلداد

 

695 

 

 

 

 

ل على البنكية وتعريف المواطنين بكيفية استخدامها مما يسهل التعامل والحصو تنويع التطبيقات  -
 الخدمات البنكية من خاللها ويساعد على تحقيق الشمول المالي.

في  لبنكيةإتاحة وتوفير تكنولوجيا وشبكات االنترنت لكافة المواطنين لتسهيل استخدام التطبيقات ا -
 لمعامالت. الحصول على الخدمات وذلك لخفض تكلفة ا

 االعتماد على التكنولوجيا الحديثة واستخدامها لتسهيل عملية الرقابة وحماية البيانات. -

يجب على البنك المركزي المصري دعم الشمول المالي من خالل وضع التشريعات والتوجيهات  -
 الالزمة لتحيق الشمول المالي ونشر الوعي المالي.

ك استراتيجيات التحول الرقمي بما يحقق أهداف البنو ضرورة سعي المؤسسات المصرفية لتطبيق  -
تفادة ويدعم الشمول المالي وذلك من خالل تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التكنولوجيا لالس
دور  المتبادلة ودعم التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات المالية باإلضافة إلى تعزيز

شمول نولوجية لتوفير متطلبات التحول الرقمي وتعزيز الالبنوك في تطوير البنية التحتية التك
 المالي.

 Artificial Intelligenceتعزيز دور البنوك نحو االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي   -
في المجال المصرفي لتنفيذ أنشطتها لوصول الخدمات المالية  Block Chainوسالسل الكتل 

 ات.مر لنظم إدارة المخاطر بما يتوافق مع تلك التطبيقلكافة فئات المجتمع، والتحسين المست

ات ضرورة وضع البنوك استراتيجيات لتأمين البيانات الخاصة بالعمالء، حيث يعد أمن المعلوم -
ة لتوعي من التحديات الرئيسية التي تواجه التحول الرقمي، كذلك التوجيه بأهمية وضع استراتيجية

بيقات وكيفية تأمين استخدامها من خالل التحقق من تأمين تطالعميل بالخدمات المالية الرقمية 
ية كنولوجالتكنولوجيا المالية، كما يجب تدريب الكوادر المصرفية لتتمكن من مواكبة التطورات الت

 المتالحقة بما يؤهلها ألداء مهامها بكفاءة في ظل تطبيق التحول الرقمي. 

ط معايير المراجعة بما يتناسب مع طبيعة نشااهتمام واضعي المعايير بطرح مقترحات لتعديل  -
 المراجعة الداخلية وما يطرأ عليه من تغيرات في ظل تطبيق التحول الرقمي.

ضرورة اهتمام الجامعات بالتطوير والتحديث في المناهج والمقررات بما يواكب التطورات  -
تخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة ويساهم في تعليم وتوعية الطالب بأهمية وكيفية اس
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التكنولوجية الرقمية بما يضمن الحصول على خريج مؤهل علميا للتعامل مع الوسائل التكنولوجية 
وعلى دراية بأهم التطورات ببيئة العمل المحيطة، مما يسهم في تحسين أداء المنظمات وينعكس 

 على تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

ت ة االهتمام بعمل برامج تدريب للخريجين طبقا الحتياجات وتوقعايجب على النقابات المهني -
ستمر منشآت المراجعة والمؤسسات البنكية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل، ايضا ضرورة التطوير الم

 للمحاسبين والمراجعين لتنمية خبراتهم وتحسين كفاءتهم.

 الدراسات المستقبلية
دة مثل االستفادة منها مستقبال وذلك بتناول محاور جدييزال هناك فجوة بحثية يمكن للباحثين  ال

 أثر تطبيق التحول الرقمي بالمنظمات على أداء المراجع الخارجي، كما يمكن توسيع نطاق عينة
 البحث لتشمل البنوك االسالمية والبنوك التجارية الخاصة المقيدة بالبورصة المصرية.  
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