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 مات المصرفية في المصارف السودانية اثر الشمول المالي على جودة تقديم الخد
 )دراسة ميدانية على المصارف العاملة بوالية الجزيرة( 

 

 (1) د. عالء الدين مساعد يوسف

  

  قسم المحاسبة واالدارة المالية  - كلية علوم اإلدارة واالقتصاد - جامعة البطانة -ذ مساعد اأست (1)

 

 

 

 

 مستخلص 
مت  على جودة تقديم الخدامات المصرفية في المصارف السودانية واستخدر الشمول المالي هدفت الدراسة إلى معرفة اث     

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتنظيم البيانات وتحليلها والمنهج االستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة المشكلة  
ية الجزيره، تم إستخدم اإلستبانة اسة المصارف بوالرضيات، تمثل مجتمع الدراسة في المصارف السودانية وشملت عينة الدر والف

( لتحليلها ومربع كاي إلختبار الفرضبات. توصلت  Spss) يهاعمللعلوم اإلجت الحزم اإلحصائية امجوبرنلجمع البيانات الميدانية 
جودة تقديم الخدمات  من أهمها أن هنالك عالقة إرتباط بين إستخدام البطاقات المصرفية و الدراسة الى مجموعة من النتائج 

يل الوصول إلى الخدمات المصرفية وبجودة عالية ، وتمثلت ضمن مزايا الشمول المالي أنه يعمل على تسه المصرفية، وأن من
لمصرفيه حيث يعمالن على زيادة جودة الخدمات المصرفية  متطلبات الشمول المالي في اإلستقرار المالي ونشر الثقافة المالية وا

وضرورة قيام البنك   توسع في شبكة فروع مقدمي الخدمات المصرفية،صت الدراسة بضرورة قيام المصارفى بالالمقدمة. أو 
 المركزي بالتوسع في نطاق الرقابة حتي يشمل شركات التمويل األصغر.
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 طار العام للدراسة:ور األول: اإلمحال  
 ة: المقدم1-1

بينت التجارب خالل العقود األخيرة خطأ االعتقاد بأن ارتقاء عجلة التطور االقتصادي يقود تلقائيًا إلى تحقيق الشمول المالي. فقد  
ة عن الوصول  ن الفقراء مقصااالقتصاديات في العالم، ظلت شرائح واسعة متبين أنه حتى في الدول المتقدمة التي تبوأت صدارة 

لها أنه ال غنى عند تدخل الجهات الرقابية لتسهيل وصول المهمشين والفقراء  للخدمات والمنتجات المالية. وأصبح من الواضح
دة الذي طلب من البنوك تقديم قانون إعادة وتمكينهم من الوصول إلى واستخدام المنتجات والخدمات المالية، ففي الواليات المتح

م قانون إعادة االستثمار لتجمعات خدمات اإلقراض في جميع نواحي مناطقهم وعدم استهداف 1997عام )االستعمار صدر 
دة، األحياء الغنية فقط.وفي فرنسا صدر قانون بشأن اإلقصاء الذي أكد على حق الفرد بامتالك حساب بنكي.أما في المملكة المتح

م اصدرت مجموعة العمل للشمول المالي. وأصدرت  2005مول الحقًا عام ة تطور الشراقب م لم1998فقد أنشأت قانون التزاول عام 
م لمنح كل شخص حساب جاري يمكنه من إجراء صفقاته األساسية.  1996جمعية البنوك األلمانية تعليمات طوعية في عام

ب السكان غير تكلفة أطلق لجذ إفريقيا بإطالق مبادرة حساب جاري منخفض الم جمعية بنوك جنوب 2004وتبعتها في عام 
 . المشمولين مالي االستخدام والخدمات المالية

وقامت الكثير من البلدان باتباع إجراءات مماثلة تستهدف الفقراء والنساء وغيرها وأيضًا تشجيع إنشاء وانتشار مؤسسات اإلقراض   
 الوصول للخدمات المالية المصرفية.  الصغيرة لزيادة القادرين على

%من 59( أن2016اوضحت دراسات قياس االشتمال المالي الصادر من البنك المركزي في السودان ) -:مشكلة البحث:2-1 
ليست  البالغين ال يوجد لديهم أي حساب مصرفي بسبب عدم وجود ما يكفيهم من المال، وهذا يعني أن الخدمات المالية حتى اآلن 

المستخدمين ذوي الدخل المنخفض، وذلك بسبب عوائق أخرى تمنعهم من فتح حساب مصرفي بسبب الدين، عامل  في متناول
المالية، نقص الوثائق الثبوتية الالزمة لذلك، باإلضافة إلى انعدام الثقة في مقدمي  ت المسافة وعدم الوصول لمزودي الخدما

 الخدمات المالية.  
 السؤال الرئيسي االتي:  مشكلة البحث فيفيما سبق تتعين  

 ما هو اثر الشمول المالي على جودة تقديم الخدامات المصرفية في المصارف السودانية  وتفرعت منه االسئلة االتية:
 ما هي آليات الشمول المالي وأثرها على جودة وتقديم الخدمات المصرفية بالمصارف السودانية؟ -1
 لسودانية؟ جودة وتقديم الخدمات المصرفية بالمصارف اول المالي على ما هي مزايا  تطبيق الشم-2
 صارف السودانية ؟بالم ما هي متطلبات تطبيق الشمول المالي وأثرها على جودة وتقديم الخدمات المصرفية-3
بالمصارف   رفية ما هي المشكالت التي تواجهها المصارف السودانية في تطبيق سياسة الشمول المالي لتقديم الخدمات المص-4

 ؟   السودانية
 تمثلت فرضيلت البحث في األتي:  : فرضيات البحث:3-1

 فية بالمصارف السودانية. توجد عالقة بين آليات تطبيق الشمول المالي وجودة تقديم الخدمات المصر -1
 ة. توجد عالقة بين مزايا تطبيق الشمول المالي وجودة تقديم الخدمات المصرفية بالمصارف السوداني -2
 ات تطبيق الشمول المالي وجودة تقديم الخدمات المصرفية بالمصارف السودانية. ة بين متطلب توجد عالق-3
سياسة الشمول المالي بالمصارف السودانية ألغراض وجودة تقديم  توجد مشكالت تواجه المصارف السودانية في تطبيق-4

 الخدمات المصرفية. 
 ألهداف األتية: يسعي البحث لتحقيق ا  :أهداف البحث:4-1

 التعرف على آليات تطبيق الشمول المالي وجودة تقديم الخدمات المصرفية بالمصارف السودانية. -1
 لمالي وجودة تقديم الخدمات المصرفية بالمصارف السودانية. معرفة العالقة بين مزايا تطبيق الشمول ا-2
 لمصارف السودانية. ات المصرفية باالتعرف على متطلبات تطبيق الشمول المالي وجودة تقديم الخدم-3
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م معرفة المشكالت التي تواجه المصارف السودانية في تطبيق سياسة الشمول المالي بالمصارف السودانية ألغراض وجودة تقدي -4
 الخدمات المصرفية. 

ا في  محاور مؤتمراتهجذب تأثير الشمول المالي العديد من الدول التي وضعت الشمول المالي واحدًا من   -:أهمية البحث:5-1
وفدًا ضم دوائر 50 م التزم نحو 2013م وحتى 2009الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ففي مجموعة العشرين من العام 

صناعة السياسات، ومن المؤسسات المنظمة للقطاع المالي بتنفيذ إستراتيجية شمول مالي في بلدانها. كما افترضت مجموعة البنك 
أن الوصول لخدمات الدفع األٍساسية يشكل معلمًا رئيسيًا وهامًا على طريق تحقيق الشمول المالي   م2013توبر عام الدولي في أك

لذي يكون فيه لكل فرد، سواء كان امرأة أو رجل، القدرة للوصول واستخدام الخدمات المالية التي يحتاجها الستغالل الكامل، وا
  لقطاعات االقتصاد الوطني. رضه وكذلك دعماً الفرص أو لمواجهة المخاطر التي قد تعت 

اتبع البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي ، حيث يعتبر المنهجان المالئمان لهذا النوع من الدراسات.    : منهج البحث: 1-6
تماد على فالمنهج الوصفي مناسب لوصف الظاهرة محل الدراسة واستقصاء عدد كبير من آراء المفحوصين، ومن ثم سيتم االع

 بابها وبعدها يتم تحليل النتائج ثم تعميمها.نهج التحليلي للربط بين المتغيرات والوصول إلى أسالم
 :مصادر المعلومات: 1-7
 مصادر ثانوية تشمل الكتب والمنشورات والدراسات السابقة واالنترنت .  -2 مصادر أولية تتمثل في االستبانة.-1
أجريت هذه الدراسة في الفترة   الحدود الزمانية:ف السودانية في والية الجزيرة.ر ا: المصكانيةالحدود الم     :حدود البحث:1:8

 م.2020
األول: تناول اإلطار المنهجي وفيه مشكله البحث   المحور. خمسة محاوراشتمل هذا البحث على  -:هيكل البحث: 9-1

 والمحور الثاني د البحث وهيكل البحث معلومات وحدو وفرضيات البحث واهداف البحث واهمية البحث ومنهج البحث ومصادر ال
 وثالثاً ات المصرفية استعرض الخدم ثانياً الشمول المالي  اوالً فيتناول اإلطار النظري وفيه  المحور الثالثالدراسات السابقة .أما 

: وثانياً الميدانية،  ت الدراسة: إجراءا  الً او تناول الدراسة الميدانية  والمحور الرابعالعالقة بين الشمول المالي والخدمات المصرفية ، 
 على النتائج والتوصيات.     المحور الخامس يشتملتحليل البيانات واختبار الفروض. اما 

 لسابقة:المحور الثاني: الدراسات ا
وضيح دور  ت : وتناولت الدراسة الشمول المالي من حيث الواقع والتطبيق. وهدفت الدراسة إلى م(( 2015دراسة العالي   2-1

لمالي في تمكين ذوي الدخل المحدود من االستفادة من الخدمات المالية بتكلفة معقولة، وخلصت الدراسة إلى أن الشمول ول االشم
المتوسع والمنافسة الشديدة بين البنوك أدت إلى إغراق األسواق الخليجية بالخدمات المصرفية وخاصة األفراد عبر تشجيع القروض 

شاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة لدى العوائل الخليجية. لذلك على المصارف المركزية ضبط  وز مى بر ما أدى إلماالستهالكية، 
 عملية انتشار الخدمات المصرفية. 

: تناولت الدراسة دور االنتشار المصرفي واالشتمال المالي في النشاط االقتصادي الفلسطيني م( (2017 دراسة أبو دية 2-2
االنتشار المصرفي واالشتمال المالي في النشاط االقتصادي, وتوصلت الدراسة إلى   دور على إلى التعرف .وهدفت الدراسة

مجموعة من النتائج أهمها وجود عالقة إجابيه بين التفرع المصرفي وانتشار ونفاذ الخدمات المالية والمصرفية إلى كافة فئات  
نتشار الخدمات المالية والمصرفية على حشد المدخرات بي الإيجاجود تأثير و المجتمع، وخاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، و 

وزيادة ودائع الجمهور كما تبين أن الودائع تلعب دورًا إيجابيًا في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي، وهذا متوافق تمامًا مع النظرية 
رفية مبتكرة بدون فروع بنكية، ت مصخدماورة تقديم ر االقتصادية الكلية، والواقع االقتصادي الفلسطيني. أوصت الدراسة بض

 بصفتها وسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات المالية، وزيادة االهتمام بنشر الوعي المصرفي.
 المحور الثالث: اإلطار النظري 

 : الشمول المالي: 3-1
م(  تحت عنوان تقرير  )2014امدر عقريره الصات يعرَّف البنك الدولي الشمول المالي في  تعريف الشمول المالي:  3-1-1

 التنمية المالية على أنه نسبة األشخاص أو الشركات التي تستخدم الخدمات المالية.  
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وبهدف التوافق حول تعريف موحد للشمول المالي مقبول دوليًا. وضعت مجموعة العمل المعنية ببيانات الشمول   
 Alliance Inclusion ofحالف العالمي للشمول المالي(عة للت)التاب Financial Inclusion Data Working Groupالمالي(

Financial  الشروط األساسية التالية المقترح أن تتوفر في مؤشرات الشمول المالي الفائدة والمالءمة: اختيار المؤشرات التي(
ولعل  التعريفات، ه العديد منعلي  تساعد على وضع السياسات الوطنية للشمول المالي. فالشمول المالي مصطلح أطلق

أبرزها)إدخال أو دمج الفئات التي يطلق عليها مهمشة ماليًا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي ال يسمح لها باالنخراط في  
ات معمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خالل منظومة إلكترونية( ويهتم الشمول المالي بتقديم الخد

السهلة والبسيطة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن طريق الهاتف المحمول, ويقصد بالشمول إتاحة واستخدام   تخدام الطرق المالية باس
كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خالل القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع 

تمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي ال تخضع لحد  تمويل واالئ ن وخدمات الأمي ت والتحويل، خدمات ال
أدنى من الرقابة واإلشراف ومرتفعة األسعار نسبيًا مما يؤدي إلى سوء استغالل احتياجات هؤالء من الخدمات المالية والمصرفية  

 م[.(2003]محمد، الشمري )
لتفادي لجوء  وات الرسميةن خالل القن ع متخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتملمالي إتاحة واسويقصد بالشمول ا 

البعض إلى قنوات غير رسمية، مما يؤدي سوء استغالل احتياجاتهم المالية والمصرفية. الفرق بين الشمول المالي والخدمات  
دي إلى  يؤ  كات الذين يستخدمون الخدمات المالية في عدم وجود الشمول الماليالمالية، فالشمول المالي يشمل نسبة األفراد والشر 

لخدمات المالية ووجود بعض العوائق تعيق وصول األفراد والشركات إلى الخدمات المالية. اهتم الشمول المالي الطلب على انقص 
 بتقديم الخدمات المالية واستخدام الطرق السهلة وبأقل التكاليف.  

ية كما أوضح العالي  أبعاد رئيس ي إلى أربعةمال خالل العقد الماضي، تطور مفهوم الشمول ال -مول المالي:بعاد الش:أ 3-1-2
 ( وهي:2015)
 استرشاد المؤسسات بالقواعد التنظيمية واإلشراف المالي.-2 سهولة الوصول إلى التمويل لجميع األسر والشركات.-1
 مالء. للعالمنافسة بين مزودي الخدمات المالية لتحقيق أفضل البدائل -4 ت.االستدامة المالية للشركات والمؤسسا-3
   
ن ر ممليا 6.7أن   Findexتشير قاعدة البيانات المالية العالمية للبنك الدولي جلوبال -: أهمية الشمول المالي:3-1-3

نية الحصول على الخدمات المالية التي تقدمها  لعالم حوالي نصف مجموع السكان  البالغين، ليس لديهم إمكاعلى مستوى االبالغين 
% من البالغين لهم حساب في مؤسسة مالية  81مالية الرسمية، في حين نجد في البلدان المرتفعة الدخل حواليالمؤسسات ال
م( أن 2017ويؤكد جامع.) م(.2013التقرير السنوي، ية)مؤسسة التمويل الدولية،نامقتصادات ال% فقط في اال40رسمية، بينما 

المجاالت  االشتمال المالي هو عبارة عن استراتيجية طويلة المدى، ولكن لتحقيق أهداف هذه االستراتيجية يمكن األخذ باالعتبار
 :وهيالرئيسية التي يجب أن يتناولها االشتمال المالي 

 دمات المالية األساسية مثل المصارف...الخ.ة الحصول على الخغي توفير فرصنب ي -1
.يجب تعزيز جودة الخدمات 4يجب أن تكون الخدمات المالية في متناول الجميع..3 الخدمات احتياجات الفقراء.تقابل  .يجب أن2

 ت المالية.والمنتجا
 هامًا في تحسين الخدمات المالية بسبب األسباب التالية:  نها تلعب دوراً من جهة أخرى، أظهرت التطورات األخيرة أن التكنولوجيا أ 
 تقلل خدمات النقل. .2 فة المنتج.تقليل تكلتساعد في .1
 تساعد في زيادة الخيارات ومرونتها لدى المستهلكين.   .4. تحسن جودة المنتج. 3

 ة. والخدمة المالي جميع اأٍلسباب المذكورة أعاله تساهم في زيادة المنفعة من المنتج 
ظام مالي شامل هو الفقراء. البنك الدولي، أن بناء ن ترى المجموعة االستشارية لمساعدة : أهداف الشمول المالي: 3-1-4 

 المتمثلة في األتي:الطريق الوحيد للوصول إلى الفقراء ومحدودي الدخل. وذلك لتحقيق أهداف االشتمال المالي 
 ن االستثمار والتوسع.تمكين الشركات الصغيرة جدًا م-2 ي.النمو االقتصادتعزيز مشاريع العمل الحر و -1
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 العالقة المتداخلة بين االشتمال المالي واالستقرار المالي.-4 وتحقيق الرخاء والرفاه االجتماعي.ات الفقر خفض مستوي -3
ات األلمانية للتعاون التقني ة, قامت المؤسسلمقارنة ومعرفة السياسات الناشئة للدول النامي سياسات الشمول المالي:   6 – 1 –3

ت سياسة الند للند ظاهرة في الدول النامية ( دول من جهة أخرى بدأ10الي عبر )( حالة وسياسة تعزيز الشمول الم35وضع )
قراء  كحلول وسياسات مبتكرة, ووجدت المؤسسة األلمانية ست سياسات فعالة للشمول المالي, أربعة منها قد تحسن وصول الف

الخدمات  ائل االتصال المحمول, تنويع مقدميمن : الوكيل البنكي, الدفع عبر وسلمالية عبر قنوات مختلفة وتشمل كل للخدمات ا
وأصالح البنوك الحكومية في حين الحاليين والمتبقيين هما : حماية المستهلك وسياسات الهوية المالية والتي تلعب دورًا رئيسيًا في 

 لمالي . تمكين الشمول ا
 ( 2013تي )كما ذكر عبد الناصر بعض سياسات الشمول المالي كاآلإلى  ونشير

 أثبتت سياسات تعاقد البنوك مع نقاط البيع للتجزئة غير المصرفية ككل   وكيل البنكي :لا
كنولوجيا الخدمات المالية للفقراء, هذه الت قناة أخرى لتوصيل  تف النقالة يفتح: انتشار الهوا الدفع عبر وسائل االتصال المحمولة

في تكلفة المعامالت باإلضافة إلى أنه أصبحت التحويالت المالية أكثر سهولة حيث يتم وصولها بنفس الجديدة قللت بشكل كبير 
 الوقت .  

ت أول عملية نجاح  مول للشمول المالي ففي الفلبين سجلبر الهاتف المح حيث ظهرت عدة دول نجاحًا باستخدام آلية الدفع ع
 .  2004مية عام سطة الهاتف النقال في البالد النالخدمة الدفع بوا

اعتمد صناع القرار استراتيجيات تنظيمية ورقابية مختلفة لتقديم خدمات تأمينية الستراتيجيات التكيف مع  :تنويع مقدمي الخدمات
داع الصغير,  لتمويل األصغر وتشمل : تراخيص متخصصة للمؤسسات العاملة في مجال اإلي صرفية الخاصة لاألنظمة الم 

 ضافة إلى تراخيص المؤسسات المالية غير المصرفية . حكومية باإلتراخيص بنكية للتحويالت البنكية للمنظمات غير ال
امًا في القطاع المصرفي, وفي تحسين توصيل حكومية دورًا هأصالح البنوك الحكومية : في الكثير من البلدان تلعب البنوك ال

ية تجارية قليلة مثل % من البنوك كأصول ذات أهم15( دولة يمتلكون ما يعادل 102إلى  73يث من )الخدمات المالية للفقراء ح
 الزراعة واإلسكان ولتنفيذ برامج اجتماعية .

مول المالي تعلق بالمنتجات والخدمات المالية فإن التقدم للشوالبنوك فيما ي تباين المعلومات بين المستهلكين  :حماية المستهلك
ت والقوانين أن تصحح عملية عدم توازن مالء الضعفاء وعديمي الخبرة, من هنا يجب عمل تنظيماوجود المزيد من الع يحمل خطر

ل وبعد عقد االتفاق بين وقت المناسب قب المعلومات وتشجيع استدامة توسع السوق من خالل تقديم المعلومات للعمالء في ال
 رفة حقوقهم وواجباتهم في الوقت المناسب .المؤسسة والعميل, حيث يساعد ذلك العمالء لمع

م البلدان يتم تقديم المعلومات االئتمانية فقط لبعض القروض فيتم إعفاء العمالء الفقراء من في معظ :سياسة الهوية المالية
م الوثيقة قدمة من سجالت االئتمان, واألهم من ذلك أن بعض العمالء ال يوجد لديهض التكاليف الممعلومات تقليل فوائد خف

العمالء ذوي التاريخ المالي وتقوم بتحويل تاريخ معامالتهم اسات تزود الشخصية المطلوبة لفتح حساب, ونتيجة لذلك هذه السي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 على الخدمات المصرفية واالئتمانية األخرى                          فادة من الحصولالمالية إلى األصول المالية التي يمكن استخدامها واالست 

 ي تقدمها المصارف ومفهومها ونشأتها.ت المصرفية الت يتناول هذا المحور الخدما :: الخدمات المصرفية 3-2
االنشطة والعمليات  هي مجموعة من  الخدمات المصرفيةان م( 2005ذكر العجارمة ): تعريف الخدمة المصرفية 3-2-1:  

فيدون من ذات المضمون المنفعي الكامن في العناصر الملموسة وغير الملموسة, والمقدمة من قبل المصرف والتي يدركها المست 
المالية واالئتمانية الحالية والمستقبلية وفي الوقت   مالمحها وقيمتها المنفعية والتي تشكل مصدرا إلشباع حاجاتهم ورغباتهمخالل 
 تشكل مصدر إلشباع المصرف من خالل العالقة التبادلية بين الطرفين .ذاته 

تقديمها أي نوع من انواع الملكية, وهنالك من  وال يترتب على .الخدمات المصرفية هي نشاط او منفعة يقدمها البنك لطرف اخر 
 .(م 2015  قندوز) غبات العميلر الملموس الذي يقدمه البنك ويهدف الى اشباع حاجات ور اط غي يعرفها بانها ذلك النش

وسة وال يترتب تقدم من طرف الى اخر وهذه االنشطة غير ملم ت.الخدمات المصرفية هي عبارة عن تصرفات وانشطة وادعاءا
 .(م 1999الحداد ) دي ملموس ا بمنتج ماعند تقديمهعليها نقل ملكية شيء كما ان تقديم الخدمات قد يقترن اوال 
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سات الخدمات  ان الخدمة المصرفية هي نشاط ومنفعة غير ملموسة تقدم للزبائن ومؤس الباحث يري من خالل التعاريف السابقة 
 رباح من جهة اخرى عن طريق عالقة تبادلية تجمعهما.جهة وتحقيق االالمالية لضمان حفظ اموالهم من 

 ( إلى خصائص الخدمة المصرفية وتشمل:2013أشار عبد الناصر ) المصرفية :  خصائص الخدمة3-2-2
المستحق على المشتري للخدمات لمس, تجريبه  تشير هذه الصفة ان الخدمات بما انها غير ملموسة أنه من :عدم الملموسية .1

 مة قبل شراءها واالحساس بالخد
التي يقدمها,  يقدم المصرف الخدمة للعميل فانه يستهلكها في اللحظة الخدمات المصرفية تنتج وتستهلك بنفس الوقت: بمجرد ان .2

يل هو استمتاعه بلحظات الخدمة والتي يصعب  وبالتالي فالعميل ال يستطيع تداول هذه الخدمة مع طرف ثالث فكل ما يبقى للعم
 د وصفها لآلخرين بأكثر شعوره بالسعادةليه حتى ان يعي ع

الذي يتولى تقديمها, بمعنى وجود عالقة مباشرة بين المصرف والمستفيد ثيق بين الخدمة زاتها والفرد التالزم: أي درجة الترابط الو  .3
انتاجها وبذلك  من الخدمة في  ية واستهالكها, وهذا يستوجب اسهام المستفيدوبالتالي عد امكانية الفصل بين الخدمة المصرف
 قدم الخدمة انسان او الة .سوى كان م ذا التالزمسوف تزداد درجة والء الزبون للمصرف ويظهر ه

 ها .نمطية الخدمات المصرفية : تتصف بالنمطية وهي تتمثل في كيفية الحصول على االموال من السوق ثم اعادة توظيف .4
 البشري بين مقدميمها, فانتاج الخدمة وتقديمها يتم بناء على التفاعل د اعدادها وتقدالخدمة المصرفية غير قابلة للفحص :بع  .5

 , مسؤولية المصرف تتطلب بأن يوفر ضمانات الجودة قبل لحظة انتاج الخدمة . الخدمة والعميل
سيخ اد التوافق وتر را, لذا يجب على المصارف ان تجد طريقا إليجنقص التماثل الخاص : خدمات الجمهور لحد ما تتشابه كثي  .6

 ذلك في ذاكرة الجمهور .
دماته يشكل محورا استراتيجيا في  ى فروعه في توسيع قاعدة المستفيدين من خاالنتشار الجغرافي :ان اعتماد المصرف عل .7

 .سقط دور البسطاء في توزيع الخدمة المصرفية التسويق المصرفي, فالعالقة بين المصرف وزبائنه شخصية في طبيعتها مما ي 
او عيوب عند تقديمها فان االعتذار لة لالستدعاء مرة اخرى: في حالة وجود اخطاء في انتاجها رفية غير قاب الخدمات المص .8

 هما البديل الوحيد امام موظف المصرف . وترضية )رضا العميل( 
المنطق فان الضرورة و  قروضا فانه في الحقيقة يشتري مخاطر, وعليه التوازن بين النمو والمخاطر: عندما  يبيع المصرف .9

ة والحذر بمعنى اخر ان أي عمل مصرفي وبين الحيطط المصرفي يقتضيان ايجاد نوع من التوازن بين التوسع في النشا
 موضوعي يتضمن بالضرورة ايجاد توازن بين توسع النشاط ودرجة المخاطر التي يتحملها المصرف .

نتهي سوى تم االستفادة منها او عدم االستفادة انها تتالشى وت تقلبات الطلب: بما ان الخدمة تمثل فعل او تصرف ف .10
نها واالستفادة منها لحين وقوع الطلب علبها وهذا بطبيعة الحال سوف يثير مشكلة امام المؤسسة,  ية خز امكان منها, وذلك لعدم 

لمناسبة, اما  ضع المعالجات ام وقوع الطلب على الخدمة المقدمة لكي تتوقع من و لذلك على المؤسسة ان توجد حل ألسباب عد
 لمقدمها.شكلة شكل مفي حالة وجود طلب مستمر فان هذه الخاصية سوف ال ت 

المسؤولية االئتمانية : اهم المسؤوليات ألي مصرف هي حماية ودائع ومكاسب زبائنه, وذا ليس مهم في المصارف فقط   .11
 اغلب المؤسسات الحكومية االخرى . بل في 

 -لمصرفية:أنواع الخدمات ا  3-2-3
 (:2013،  الية: )كما ذكرها عبد الناصريمكن اجمالها في النواحي الت و :يقدمها البنك  مات مصرفية تقليديةخد /اوال
 :  / قبول الودائع بمختلف انواعها وتتألف من1

د انقضاء التجاري وال يجوز لصاحبها سحبها او سحب جزء منها اال بعودائع ألجل .وهي الوديعة التي تودع لدي البنك  -أ
 المتفق عليها مع البنك . المدة

يع صاحبها ان يسحب التي تودع لدى البنك دون غير او شرط ويستطودائع تحت الطلب )حساب جاري( وهي الودائع  -ب 
 على هذا النوع من الودائع.منها في أي وقت شاء اثناء الدوام الرسمي للبنك وال يدفع البنك فائدة 

 فترة زمنية متفق عليها .ن لصاحبها السحب منها اال بعد اخطار البنك عة التي ال يمكودائع تحت اشعار . وهي الودي  -ت 
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. توظيف موارد البنك على شكل قروض ممنوحة للعمالء واالستثمارات المتعددة مع مراعاة اسس توظيف اموال البنك 2
 والضمان.وهي الربحية والسيولة 

ت النظرة للمصرف من مجرد تجميع  ف وزيادة نشاطها فقد تغير مصار ع اعمال النظرا التساثانيا/ الخدمات المصرفية الحديثة : 
المصرفية للمجتمع وزيادة تمويل المشاريع التنموية في الدولة فقد ادى   راضها الى مؤسسة كبيرة تهدف لتأدية الخدماتاالموال واغ

المعيشة لدى الفرد وظهور وظائف   الي ورفع مستوي االقتصادي والحد من البطالة والعمل على وقف التضخم الم ذلك الى االزدهار
 سنجملها في االتي: حديثة للمصرف

المساهمة في دعم وتمويل /2 ديم خدمات استشارية للعمالء فيما يتعلق بأعمالهم ومشاريعهم التنموية لنيل ثقتهم بالمصرف,قت /1
شراء وبيع االوراق المالية  /4 يع السكنية .مشار ي تمويل الالمساهمة ف / 3 نموية التي تخدم المجتمع بالدرجة االولى.المشاريع الت 

 وحفظها لحساب العمالء.
 اصدار الشيكات السياحية  /8 تحويل العملة للخارج./7 اصدار خطاب الضمان ./6 تحصيل االوراق التجارية لصالح العمالء ./5
شراء وبيع الشركات /12 االئتمانية .مات البطاقة دخ/11 تأجير الخزائن الحديدية للعمالء./10 االعتمادات المستندية.فتح /9

 االجنبية.
القروض /16 كما يمكن ذكر خدمات مصرفية حديثة اخرى كما بلي:/15 الصراف األلى./14 ت العمالء. ادارة اعمال وممتلكا/13

 االستهالكية.
 للمضاربة في االسهم.االستثمارية  تقديم الخدمات/19 المساهمة في تمويل المشروعات المخاطرة./18 التمويلي.التأجير 17
ا ذات قيمة استراتيجية بالنسبة للمصرف ألنها  ات المصرفية على إنهينظر إلى جودة الخدممدخل عام حول الجودة:  3-2-4

 تطور أداءه.تساعد على االحتفاظ بزبائنه ووظائفه وكذلك تحسن وت 
 هنالك عدة تعاريف للجودة نذكر منها:تعريف الجودة: 

إحسان العمل   ودرجة صالحيتها، وتعني أيضا الدقة أو االتقان أو هية الشخص أو السلعةبها ما : يقصدالجودة .1
وافقها مع المعايير الية السلعة والخدمة المقدمة، ومدى تلبيتها لحاجات المستهلكين، وت واإلخالص في صنعته، كما تعني مدى جم

 (.76،  2015والمتطلبات المعتمدة. )شاكر، 
ج أو الخدمة على تلبية ع الكلي للمزايا والخصائص التي تؤثر قدرة المنت ة الجودة بأنها المجمو مريكي معية األعرفت الج .2

 (.60،  2009حاجات معينة. )يوسف، 
دة تنشأ من خالل األنشطة الوقائية وليس من األنشطة  تعرف الجودة بأنها المطابقة مع المتطلبات، وتأكيد بأن الجو  .3

اليف  سها من خالل تكمن األخطاء قبل وقوعها، وقد أشار إلى أن درجة تحقيق الجودة يمكن قيا تمام بالوقايةالتصحيحية، أي االه
 عدم المطابقة، حيث أنه كلما انخفضت هذه التكاليف كلما كانت درجة الجودة عالية والعكس صحيح.

ات الزبون بما يتناسب مع تلبية احتياج خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن الجودة هي مدى قدرة المؤسسة على ومن
 نة.األهداف المنشودة وتقديمها في أحسن صورة ممك

 :سياسة الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية:  3-2-5
القطاع المالي، خصوصًا البنوك، لنشر الثقافة المالية مع كيفية تعزيز الشمول تحرص البنوك المركزية على تحفيز اوال التحفيز: 

ية واالهتمام مقدمي الخدمات المالالتوسع في شبكات تقديم الخدمات المالية، من خالل التوسع في شبكة فروع  الي في إطارالم
" إلتاحة  ATMعدد الصرافات اآللية أو ماكينات"بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع المتناهية الصغر، مع زيادة 

ت  ، لتقديم الخدما مع تطوير نظم الدفع والتسوية، مستخدمة في ذلك االتصاالتات المجتمع الخدمات المصرفية وتوفيرها بين طبق
ت االئتمانية ية عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول، ويتطلب ذلك تقديم بيانات شاملة تتضمن سجالت البياناالمالية الرقم

الجهات على منظمات غير حكومية   ل هذهوتشتم انات,التاريخية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قاعدة بي 
االئتمان ومقدمي  مجتمعات المحلية وبنوك تجارية وحكومية وشركات تأمين وشركات بطاقاتوجمعيات تعاونية ومؤسسات لتنمية ال

نافذ البيع. وأصبحت سلكية والتحويل البرقي ومكاتب البريد وغيرها من األنشطة التي تتيح الوصول إلى مالخدمات السلكية والال
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ارات التقنية، ومنها انتشار استخدام اعلة بفضل االبتكوف وية نماذج األعمال ومقدمي الخدمات الجيدة في كثير من الحاالت حي 
لى الشمول المالي اهتمامه الكبير بالعامل االجتماعي وخصوصًا الفقراء  الهواتف المحمولة في أرجاء العالم.يعول مصرفيون ع

لصغر، بخلق فرص عمل، ة ااهي دخل، إضافة إلى المرأة، بالوصول إلى األفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتن ومحدودي ال
دخل ورفع مستوى المعيشة وفي مصر مما يساهم في تحقيق النمو االقتصادي، وبالتالي خفض معدالت الفقر، وتحسين توزيع ال

لكثير من حفيظة المتابعين فهل ثمة وعي كاٍف لدى البنك المركزي ولدى يعيش الماليين تحت خط الفقر، وهذا األمر يثير ا
تي اجتناب الفقراء للمصارف؟ ال شك أن النسبة الكبيرة من الفقراء ال تثق بالمصارف رغم سريتها المصرفية ال راتمبر المصرفيين ب 

 تحمي الكبار وال تهم الفقراء المعدمين في تسجيل األصول المنقولة.  
قيام الدول بدراسة الفجوات  : عن طريق سياسة الشمول المالي: يتم تطبيق الشمول المالي بعد ر الخدمات المصرفيةوي تط: ثانيا

يتم على إثره وضع إستراتيجية وطنية  لخدمات المالية. ويعد ذلك، حجر األساس الذي المحيطة بجانبي العرض والطلب على ا
معنية. وفي جميع األحوال يتعين أن تكون األهداف ضمن استراتيجية محددة وقابلة  للشمول المالي، تتشارك فيها جميع األطراف ال

تماعية  بما يمكن من تحقيقها في الوقت المحدد، والنجاح في تغطية أكثر ما يمكن من الفئات العمرية والشرائح االجس، قيالل
 م([. (1999والقطاعات االقتصادية المستهدفة ]عطية، )

ة األموال في  صاديين أن فكرة الشمول المالي هي اختراع من البنك الدولي للسيطر ضين، يرى بعض االقت من وجهة نظر المعار  
مع البنوك وعند احتساب ما لديهم  أن األعداد الكثيرة من الفقراء ال تتعامل العالم والتي تكون خارج النظام المصرفي، فقد تالحظ

لمودعة بالبنوك نظرًا للعدد الضخم من الفقراء. ويرى االقتصاديون كذلك أن من من أموال وجدوا أنها أكثر بكثير من الحسابات ا
لتي تتمثل في النظام هو سيطرة البنوك المركزية الدولية على بيانات العمالء في العالم كله، مما يجعله تحت السيطرة ا هذاوئ مسا

 [. (م2002رف ]راشد )بيئة اأٍلسواق المالية الدولية التي قد ينتج عنها أزمات أسعار الص
 المحور الرابع: الدراسة الميدانية: 

 دانية:إجراءات الدراسة المي 4-1
ية الجزيرة،  داخل واليتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من العاملين في الجهاز المصرفي مجتمع وعينة الدراسة:  4-1-1

فين العاملين في البنوك تتراوح اعمارهم وفترات خبراتهم  ( إستبانة على الموظ150( مصرفًا، حيث تم توزيع )27والبالغ عددها )
 ( إستبانة تمثل العينة النهائية للدراسًة  116ارات ذات الصلة عشوائيا، وتم إسترداد )هم من اإلدوتم إختيار  ومؤهلهم العملي.

 يب التحليل:أسال 4-1-2
ومعامل الثبات يأخذ قيم تتراوح بين ت أداة الدراسة س ثبالقيا معامل الثبات ألفا كرونباخ تم استخدام لصدق والثبات:ا  4-1-2-1

للصفر وعلي العكس إذا كان هنالك  لم يكن هنالك ثبات في البيانات فأن قيمة المعامل تكون مساوية الصفر والواحد الصحيح فإذا
اخ تعني زيادة مصداقية البيانات ي البيانات فأن قيمة المعامل تساوي الواحد الصحيح إي أن زيادة معامل ألفا كرونب ت تام فثبا

 ( ويتم حساب معامل ألفا كرونباخ من الصيغة التالية: Cronbach,1970)ومن ثم عكس نتائج العينة علي مجتمع الدراسة.

 
 حيث :

N عدد العبارات : 

vCo متوسط التغايرات بين العبارات : 2

itemS مجموع التباين الكلي للعبارات : itemvCo ة : مجموع التغايرات الكلي

 للعبارات 
 ( قيمة معامل الثبات 1-4جدول رقم )

  عدد العبارات  معامل  ألفا كرونباخ 
 معامل الثبات الكلي  68 0.94

 (م2022المصدر:الباحث من المسح الميداني)
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ن  معامل الثبات ألداة الدراسة االستبيان ويتضح من الجدول أقة االتساق الداخلي لقياس ( نتائج طري 1-4يوضح الجدول رقم )
على   تطبقلمصممة بواسطة الباحثة إذا  تدل على أنَّ األستبانة اوهي قيمة عالية جداً  0.94قيمة معامل ألفا كرونباخ بلغت 

إن استبانة الدراسة يمكن ، وبالتالي ف أو التقديراتنفس النتائج فإنها ستعطي فرد أو على مجموعة من األفراد عدة مرات 
 وصفها بأنها ثابتة.

 (: قيمة معامل الصدق  2-4)جدول رقم  .
  عدد الفقرات  معامل الصدق

 المقياس الكلي  68 0.97
 (م2022من المسح الميداني) :الباحثالمصدر

، تدل على أنَّ االستبانة  جدا وهي قيمة عالية 0.97( إلى أن قيمة معامل الصدق الذاتي  بلغت 2-4يشير الجدول رقم )
 اً قيس جانب ت وال المقصود لقياس الجانب صالحة  هاأن أي س ما وضعت لقياسه؛ في قيا صدقها المصممة بواسطة الباحثة أثبتت 

  سواه.
الوصف األّولي   تم تحليل البيانات األولية التي جمعت من خالل االستبيان من خاللالتكرارات والنسب المئوية:  4-1-2-2
 لطبيعة النوعية.ينة باستخدام جداول التوزيع التكرارية والنسبية للمتغيرات ذات اللع
المستجيبين حول متغير معين له مقياس ترتيبي، ستخدم هذا المقياس بغرض معرفة اتجاه  أراء ا مقياس ليكارت: 4-1-2-3

جدول تكراري يعكس توزيع اآلراء. والمقياس الذي يعبر ثم يتم عرض ويتم إدخال األرقام للحاسب اآللي لتعبر عن األوزان. ومن 
=   1ات هي )مقياس ليكارت الخماسي من خمسة خيار  قد تم استخدامهذه الحاالت يعرف بمقياس ليكارت. و عن االتجاه في مثل 

وفقا لقيمته حدد سط المرجح و = أوافق بشدة(. ومن ثم يحسب المتو  5= أوافق   4= ال أدري   3= ال أوافق  2ال أوافق بشدة 
 ل التالي يوضح كيفية تحديد االتجاه:      والجدو ( Likert, 1932) للعبارات في كل محور  االتجاه العام
 الخماسي ( تصنيفات مقياس ليكارت 3-4جدول رقم )

 االتجاه العام المتوسط المرجح 
 ال أوافق بشدة  1.79 – 1

 ال أوافق  2.5 – 1.8
 محايد 3.39 -2.6
 أوافق  4.19 – 3.4
 اوافق بشدة  5 – 4.2

Source : Likert (1932). A technique for measurement of attitudes 
 3و  2و  1وقد حسبت طول الفترة علي أساس أن األرقام الخمسة 0.8( أي حوالي 3-4ويالحظ أن طول الفترة المستخدمة هنا )

 .(Likert, 1932) مسافات 4قد حصرت فيما بينها  5و  4و 
  :لالستقالليةمربع كاي   اختبار 4-1-2-4

ي تستخدم أن اختبار مربع كاي من األدوات الت  1984، ويقول أبو عياش ختبار العالقة بين ابعاد التم استخدام اختبار مربع كاي 
 التالية:   في قياس مدي التطابق بين توزيعين أحداهما فعلي واألخر نظري. وتحسب اإلحصائية من خالل المعادلة

 
 حيث:

ijQالتكرار: ( المشاهد في الصفi )( والعمودj  )           IJE( التكرار المتوقع في الصف :i )( والعمودj)  
       %5% أو 1معنوية اقل منإذا كان مستوي البتطابق التوزيع المشاهد مع المتوقع القائل  ونرفض فرض العدم

 التحليل الوصفي لبيانات الدراسة: 4-2
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 تطبيق الشمول المالي بالمصارف. يتناول الجدول أدناه االليات التي تساعد فيأليات تطبيق الشمول المالي:  4-2-1
 لشمول المالي  آليات تطبيق ا (4-4جدول رقم ) 

 (م2022المصدر : الباحث من المسح الميداني)

أوافق   العبــــــــــــــــــــــــارة 
 بشدة

 ال محايد  وافق أ
 أوافق 

ألوافق  
 بشدة

الوسط  
 الحسابي 

االتجاه 
 العام 

/ تحرص البنوك على التوسيع في شبكات تقديم الخدمات  1
 المالية

الموافقة   4.36   5% 53% 42%
 بشدة 

الموافقة   4.30   %8 %54 %38 ات المالية / تعمل على التوسع في شبكة فروع مقدمي الخدم2
 بشدة

االتصاالت  الدفع والتسوية مستخدمة في ذلك / تطوير نظام 3
 لتقديم الخدمات المالية الرقمية عن طريق الدفع عبر الهاتف 

الموافقة   4.31  2% 10% 43% 45%
 بشدة

تطبيق الشمول المالي بعد قيام الدول بدراسة الفجوات   / يتم4
 جانبي العرض والطلب على الخدمات المالية المحيطة ب 

 الموافقة  4.13 1% 2% 12% 52% 33%

الموافقة   4.29  %4 %5 %49 %42 خدمات ومنتجات مصرفية غير مكلفة/ توفير 5
 بشدة  

مالهم / تقديم خدمات استثمارية للعمالء فيما يتعلق بأع6
 ومشاريعهم التنموية

الموافقة   4.33   8% 52% 40%
 بشدة  

الموافقة   4.38  %1 %6 %46 %47 / توفير الخدمات )المصرفية واالتصاالت( بأسعار مقبولة 7
 بشدة

الموافقة   4.46  %1 %4 %43 %52 / الموبايل المصرفي8
 بشدة 

الموافقة   4.47  %1 %7 %37 %55 / البطاقة المصرفية االلكترونية9
 بشدة 

موافقة  ال 4.43   %8 %41 %51 / ماكينة الصراف اآللي 10
 بشدة 

الموافقة   4.34  %4 %7 %42 %47 / فروع مصرفي في كل محليات السودان11
 بشدة 

الموافقة   4.29 %1 %1 %9 %47 %42 / مكاتب مصرفية 12
 بشدة 

ة  الموافق 4.44  %1 %6 %41 %52 / تسوية ومقاصة الكترونية13
 بشدة 

الموافقة   4.47  %3 %2 %40 %55 / تسهيل إجراءات تقديم الخدمات المصرفية 14
 بشدة 

الموافقة   4.35 المقياس الكلي
 بشدة
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وافق( على أن % من المبحوثين يوافقون )موافق بشدة وم90( نجد أن األغلبية العظمى بنسبة تتجاوز 4-4من الجدول رقم )
ية و  المال الخدمات مقدمي فروع شبكة في التوسع على و تعمل المالية الخدمات تقديم شبكات في التوسيع على البنوك تحرص
توفير الخدمات )المصرفية  و  توفير خدمات ومنتجات مصرفية غير مكلفة مكلفة و غير مصرفية ومنتجات خدمات توفير

تسوية ومقاصة   و اآللي ماكينة الصراف و البطاقة المصرفية االلكترونية و  وبايل المصرفيالم و  واالتصاالت( بأسعار مقبولة
اهم التطبيق ليات وتاتي البطاقة المصرفية وتسهيل االجراءات المصرفية من  مات المصرفيةالخد تسهيل إجراءات تقديم و الكترونية

تطوير نظام الدفع والتسوية مستخدمة في  ن المبحوثين يرون أن % م89وفي ذات السياق نجد أن األغلبية بنسبة الشمول المالي.
يتم تطبيق الشمول المالي بعد قيام الدول بدراسة  و  ر الهاتففع عب االتصاالت لتقديم الخدمات المالية الرقمية عن طريق الد ذلك

مة لتطبيق اليات الشمول المالي.  المه ايضا تعتبران من المتطلبات الفجوات المحيطة بجانبي العرض والطلب على الخدمات المالية
د قيام الدول بدراسة الفجوات المحيطة  لي بعيتم تطبيق الشمول الما% يرون أن 85أفراد العينة بنسبة  وكذلك نجد أن األغلبية من

ذلك  % محايدون بخصوص12هو أحد متطلبات الية الشمول المالي وما نسبتهم  بجانبي العرض والطلب على الخدمات المالية
ب على  والطل ي بعد قيام الدول بدراسة الفجوات المحيطة بجانبي العرض يتم تطبيق الشمول المالونسبة قليلة جدًا ال توافق على أن 

 هو عنصر مهم اللية الشمول المالي.   الخدمات المالية
 بالمصارف.     ة الشمول المالييتناول الجدول أدناة المزايا الناتجة من تطبيق سياسمزايا تطبيق الشمول المالى:  4-2-2

 فية الخدمات المصر مزايا تطبيق الشمول المالي في   ( 5-4دول رقم )ج                               
أوافق   العبــــــــــــــــــــــــارة 

 بشدة
 ال محايد أوافق 

 أوافق 
ألوافق  

 بشدة
الوسط  

 الحسابي 
االتجاه 

 العام
الموافقة   4.34 %1 %3 %6 %43 %47 جتمع خاصة الريفية / يساهم في دمج كافة فئات الم1

 بشدة
الموافقة   4.28 %1 %4 %4 %50 %41 عالج تداعيات األزمة المالية العالمية/ ي 2

 بشدة
الشمول ب / اهتمام الجهات المعنية والرقمية بما فيها البنوك المركزية 3

افقة  المو  4.47  %1 %4 %42 %53 المالي والنمو االقتصادي للدول  
 بشدة

العمل على / يساعد في التنافس بين المؤسسات المعنية من خالل 4
من العمالء  واالهتمام بجودتها الجتذاب أكبر عددتنوع منتجاتها 

 والمعامالت
الموافقة   4.33  3% 8% 42% 47%

 بشدة

قة  المواف 4.43  %1 %6 %42 %51 / يعمل على تقنين بعض التعامالت المالية الغير الرسمية 5
 بشدة

ج النظام يسهل السيطرة على األموال في البلد والتي تكون خار / 6
الموافقة   4.38 %1 %2 %4 %45 %48 المصرفي 

 بشدة
الموافقة   4.43  %2 %4 %43 %51 سهيل الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية / ت 7

 بشدة
الموافقة   4.36  %1 %6 %47 %46 / تحقيق التنمية المستدامة واالستقرار المالي للمصرف 8

 بشدة
الموافقة   4.28 %1 %4 %7 %41 %47 في المصارف  / تحفيز القطاع الخاص إليداع موارده9

 بشدة
ة الفقر الناتجة عن زيادة الفجوة في مستويات الدخل بين / معالج10

الموافقة   4.26  %2 %8 %53 %37 الفقراء واألغنياء وتشوهات األسواق المالية
 بشدة
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ل دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة، متناهية الصغر في / تسهي 11
الموافقة   4.31  %2 %4 %55 %39 ى التمويلحصولها عل

 بشدة
ول المالي دورًا مهمًا للشريحة األكبر لمحدودي  / يلعب الشم12

ومتوسطي الدخل وكذلك المرأة من خالل ضمان توفير وصول 
 الخدمات المالية لهم 

موافقة  ال 4.35  3% 4% 46% 47%
 بشدة

المشاريع  / االهتمام  بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل13
الخدمات  متناهية الصغر وزيادة عدد الصرافات اآللية إلتاحة 

 المصرفية وتوفيرها بين طبقات المجتمع
الموافقة   4.33  1% 9% 47% 43%

 بشدة

يم / تطوير نظام الدفع والتسوية مستخدمة في ذلك االتصاالت لتقد14
الموافقة   4.28  %3 %9 %47 %41 الخدمات المالية الرقمية عن طريق الدفع عبر الهاتف

 بشدة
الموافقة   4.31  %2 %6 %52 %40 ع مقدمي الخدمات المالية / تعمل على التوسع في شبكة فرو 15

 بشدة
/ يقوم الشمول المالي بعرض جميع منتجات البنوك لشرائح 16

اخل الجامعات والمعاهد لضم أكبر شريحة المجتمع المختلفة ونشرها د
 ممكنة

الموافقة   4.38 1% 1% 5% 46% 47%
 بشدة

الموافقة   4.34 المقياس الكلي
 بشدة

 (م2022در : الباحث من المسح الميداني)المص
على أن % من المبحوثين يوافقون )موافق بشدة وموافق( 90( نجد أن األغلبية العظمى بنسبة تتجاوز 5-4من الجدول رقم )

رقمية بما اهتمام الجهات المعنية وال و داعيات األزمة المالية العالميةيعالج ت  ويساهم في دمج كافة فئات المجتمع خاصة الريفية 
يسهل  و يعمل على تقنين بعض التعامالت المالية الغير الرسمية و ل المالي والنمو االقتصادي للدولالشمو ب فيها البنوك المركزية 

تحقيق   و لوصول إلى الخدمات المالية المصرفية تسهيل او  لى األموال في البلد والتي تكون خارج النظام المصرفي السيطرة ع
الفقر الناتجة عن زيادة الفجوة في مستويات الدخل بين الفقراء واألغنياء  معالجةو  مة واالستقرار المالي للمصرفالتنمية المستدا

يلعب  و التمويلدعم المشروعات الصغيرة المتوسطة، متناهية الصغر في حصولها على تسهيل  و وتشوهات األسواق المالية
خالل ضمان توفير وصول الخدمات  حدودي ومتوسطي الدخل وكذلك المرأة من الشمول المالي دورًا مهمًا للشريحة األكبر لم

ة الصغر وزيادة عدد الصرافات اآللية إلتاحة  االهتمام  بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهي  و المالية لهم
يقوم الشمول   و قدمي الخدمات الماليةتعمل على التوسع في شبكة فروع م و توفيرها بين طبقات المجتمعالخدمات المصرفية و 

من اهم  نةلمالي بعرض جميع منتجات البنوك لشرائح المجتمع المختلفة ونشرها داخل الجامعات والمعاهد لضم أكبر شريحة ممكا
ن % من المبحوثي 86ذات السياق نجد أن األغلبية بنسبة  اعلى من  وفي .مزايا تطبيق الشمول المالي في الخدمات المصرفية

سات المعنية من خالل العمل على تنوع منتجاتها واالهتمام بجودتها الجتذاب أكبر عدد من يساعد في التنافس بين المؤسيرون أن 
دفع والتسوية مستخدمة في ذلك  تطوير نظام الو  تحفيز القطاع الخاص إليداع موارده في المصارف و العمالء والمعامالت

مزايا تطبيق الشمول المالي في الخدمات  تعتبر من اهم  ية الرقمية عن طريق الدفع عبر الهاتفاالتصاالت لتقديم الخدمات المال
 .  المصرفية

 . ناول الجدول أدناه المتطلبات الالزمه للشمول المالي بالمصارفيت متطلبات الشمول المالي بالمصارف:  4-2-3
   بالمصارف  متطلبات الشمول المالي ( 6-4دول رقم )ج
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 (م2022من المسح الميداني) ثالمصدر : الباح
نشر   % من المبحوثين يوافقون )موافق بشدة وموافق( على أن90ة تتجاوز ( نجد أن األغلبية العظمى بنسب 6-4من الجدول رقم )

  تعزيز االنتشار الجغرافي و  الثقافة المالية بهدف تعزيز االستقرار الماليتعميق ل الثقافة المالية والمصرفية من خالل إطالق مشروع
ربط بين الشمول المالي واالستقرار  و ال ات المجتمعطوير خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات كافة فئ ت و دعم البنية التحتية و 

  اية المستهلك وتخفيض رسوم الخدمات المقدمة العمل على حمو االستقرار المالي و  لتأمين وخاصة متناهي الصغراو  والنزاهة

أوافق   ــــــــــــــــــارة العبــــــ
 بشدة

 ال محايد أوافق 
 أوافق 

ألوافق  
 بشدة

الوسط  
 الحسابي 

االتجاه 
 العام 

الموافقة   4.38  %1 %5 %47 %47 فير بيانات شاملةدعم البنية التحتية مثل تطوير نظم الدفع، تو 
 بشدة

الموافقة   4.37  %2 %3 %51 %44 نتشار الجغرافي  تعزيز اال
 بشدة

خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات كافة فئات  تطوير 
الموافقة   4.34  %3 %4 %50 %43 المجتمع

 بشدة
مجتمع التثقيف المالي ) إيجاد نظام مالي متكامل للوصول إلى 

مثقف ماليًا يعمل على تعزيز وتطوير مستويات الوعي لكافة  
 أفراد المجتمع(

الموافقة   4.27  2% 11% 46% 41%
 بشدة

ار المالي ) عالقة الشمول المالي باالستقرار المالي أنه  االستقر 
من الصعب تحقيق شمول مالي دون وجود استقرار النظام  

 المصرفي(
قة  المواف 4.41  3% 3% 45% 49%

 بشدة

نشر نشر الثقافة المالية والمصرفية من خالل إطالق مشروع ل
الموافقة   4.42  %1 %3 %50 %46 المالية بهدف تعزيز االستقرار المالي.وتعميق الثقافة 

 بشدة
توسيع نطاق رقابة البنك المركزي لتغطي شركات التمويل 

الموافقة   4.33  %1 %9 %47 %43 األصغر 
 بشدة

الموافقة   4.31  %3 %5 %51 %41 ة متناهي الصغرالتأمين وخاص
 بشدة

الموافقة   4.25  %2 %9 %50 %39 ومستوى المعيشة وخفض معدالت الفقر االقتصادي دعم النمو 
 بشدة

الموافقة   4.35 %1 %2 %8 %40 %49 رسمية داخل الهيكل االقتصادي  الدمج األنشطة غير 
 بشدة

الموافقة   4.31  %4 %5 %48 %43 وم الخدمات المقدمة العمل على حماية المستهلك وتخفيض رس
 بشدة

الموافقة   4.41  %3 %3 %44 %50 بين الشمول المالي واالستقرار والنزاهة الربط 
 بشدة

الموافقة   4.34 المقياس الكلي
 بشدة
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كمتطلبات للشمول تأتي في مقدمة األوليات من حيث األهمية  التمويل األصغرتوسيع نطاق رقابة البنك المركزي لتغطي شركات و 
 المالي. 

المعيشة وخفض   دعم النمو االقتصادي ومستوى % من المبحوثين يرون أن 89بنسبة  وفي ذات السياق نجد أن األغلبية     
وكذلك   لمتطلبات المهمة للشمول المالي.ر من اايضًا تعتب  رسمية داخل الهيكل االقتصاديالدمج األنشطة غير و  معدالت الفقر

% 11د متطلبات الشمول المالي وما نسبتهم هو أح التثقيف المالي% يرون أن 87غلبية من أفراد العينة بنسبة نجد أن األ
 نسبة قليلة جدًا ال توافق على أن التثقيف المالي هو عنصر مهم للشمول المالي    محايدون بخصوص ذلك و 

المشكالت التي يتناول الجدول أدناه : الشمول الماليالمشكالت التي تواجه المصارف السودانية في تطبيق سياسة  4-2-4  
 رف السودانية في تطبيق سياسة الشمول المالي تواجه المصا

 المشكالت التي تواجه المصارف السودانية في تطبيق سياسة الشمول المالي  ( 7-4دول رقم )ج
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 (م2022المصدر : الباحث من المسح الميداني)
 يوافقون )موافق بشدة وموافق( على أن % من المبحوثين90( نجد أن األغلبية العظمى بنسبة تتجاوز 7-4م )من الجدول رق 

المصارف السودانية تسعى فقط لتعبئة الموارد وتوفيرها بفئة قليلة  و جتماعية والسياسية التي تمر بها البالداألزمات االقتصادية واال
  و  عة المخاطرقطع عالقاتها المالية مع جهات أو مؤسسات أو أفراد تعتبرها مرتفالمصارف إلى  تعتمد بعض و من المجتمع

وفي ذات .التي تواجه المصارف السودانية في تطبيق سياسة الشمول الماليالمشكالت من اهم  التدريب للمتعاملين مع المصرف
التشريعات  و سعر صرف الجنيه السودانيعدم ثبات % من المبحوثين يرون أن 80السياق نجد أن األغلبية بنسبة  اعلى من 

رفية االلكترونية معقدة ولها متطلبات يعتقد البعض بأن الخدمات المص و جهاز المصرفي ألغراض الرقابةالقانونية والمالية في ال

أوافق   العبــــــــــــــــــــــــارة 
 ال محايد أوافق  بشدة

 أوافق 
ألوافق  

 بشدة
الوسط  

 الحسابي 
االتجاه 

 العام
الموافقة   4.41  %1 %7 %42 %50 جتماعية والسياسية التي تمر بها البالد/ األزمات االقتصادية واال1

 بشدة
الموافقة   4.27 %1 %4 %12 %33 %50 / عدم ثبات سعر صرف الجنيه السوداني2

 بشدة
ألغراض   / التشريعات القانونية والمالية في الجهاز المصرفي 3

الموافقة   4.26 %1 %8 %7 %32 %52 الرقابة
 بشدة

د البعض بأن الخدمات المصرفية االلكترونية معقدة ولها  / يعتق4
 الموافقة  4.10  %12 %7 %40 %41 ت عديدة غير متوفرةمتطلبا

الموارد الكافية لدى المصارف السودانية لتقديم / عدم توفر 5
 الموافقة  4.16 %1 %10 %6 %37 %46 ة للتمويلالخدمات الصرفية االلكترونية خاص 

دية التي تمر بها معظم فئات المجتمع أدت / الظروف االقتصا6
 الموافقة  3.88 %1 %18 %6 %42 %33 لضعف الحاجة للمصارف 

 الموافقة  4.06 %2 %8 %14 %36 %40 الخدمات المصرفية االلكترونية/ ارتفاع تكلفة 7
 الموافقة  4.07  %13 %8 %39 %40 سط فئات المجتمع/ انتشار األمية التقنية و 8
الموافقة   4.22  %8 %5 %44 %43 كامنة في خيارات التمويل المحتملة غير المصرفية / المخاطر ال9

 بشدة
 الموافقة  4.06 %2 %10 %6 %44 %38 الدخل المحدود يتواجدون في مناطق نائية/ معظم السكان ذوي 10
عى فقط لتعبئة الموارد وتوفيرها بفئة / المصارف السودانية تس11

 الموافقة  4.17 %1 %9 %8 %36 %46 قليلة من المجتمع

قاتها المالية مع جهات / تعتمد بعض المصارف إلى قطع عال12
 الموافقة  4.12  %12 %6 %40 %42 أفراد تعتبرها مرتفعة المخاطر أو مؤسسات أو 

 الموافقة  3.93 %1 %15 %9 %40 %35 / مشكلة استقرار الطاقة الكهربائية 13
الموافقة   4.25  %7 %8 %39 %46 ية أصلية / صعوبة الحصول على برامج الكترون14

 بشدة
الموافقة   4.29  %5 %4 %49 %42 متعاملين مع المصرف / التدريب لل15

 بشدة
 الموافقة   4.15 المقياس الكلي
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حدود يتواجدون  معظم السكان ذوي الدخل الم  و خاطر الكامنة في خيارات التمويل المحتملة غير المصرفية المو  عديدة غير متوفرة
ت التي المشكالمن اهم  صعوبة الحصول على برامج الكترونية أصليةو  يةمشكلة استقرار الطاقة الكهربائ و  في مناطق نائية

وفي ذات السياق نجد أن جزء من عينة االستبيان بنسبة  اعلى من . يتواجه المصارف السودانية في تطبيق سياسة الشمول المال
الخدمات الصرفية االلكترونية خاصة  عدم توفر الموارد الكافية لدى المصارف السودانية لتقديم رون أن% من المبحوثين ي 70

ارتفاع تكلفة الخدمات  دية التي تمر بها معظم فئات المجتمع أدت لضعف الحاجة للمصارفالظروف االقتصا و للتمويل
 تمعانتشار األمية التقنية وسط فئات المج و المصرفية االلكترونية

 إختبار الفرضيات:  4-3
 : جودة تقديم الخدمات(و  آليات تطبيق الشمول المالي بينعالقة توجد ) االولى  اختبار الفرضية 4-3-1
 جودة تقديم الخدمات المالية و  آليات تطبيق الشمول المالي (  نتائج اختبار مربع كاي للعالقة بين8-4جدول رقم )  

 درجة 
 المعنوية

قيمة  
مربع 
 كاي

 لعبارةا

 م الخدمات المالية / تحرص البنوك على التوسيع في شبكات تقدي 1 7.91 0.093 
 فروع مقدمي الخدمات المالية  / تعمل على التوسع في شبكة2 12.72 0.013*

فع عبر تطوير نظام الدفع والتسوية مستخدمة في ذلك االتصاالت لتقديم الخدمات المالية الرقمية عن طريق الد/ 3 15.53 0.017*
 الهاتف

 خدمات المالية ام الدول بدراسة الفجوات المحيطة بجانبي العرض والطلب على ال/ يتم تطبيق الشمول المالي بعد قي 4 11.31 0.185
 خدمات ومنتجات مصرفية غير مكلفة/ توفير 5 16.41 0.012*
 ريعهم التنموية/ تقديم خدمات استثمارية للعمالء فيما يتعلق بأعمالهم ومشا6 9.92 0.042*
 تصاالت( بأسعار مقبولة / توفير الخدمات )المصرفية واال7 13.66 0.034*

 / الموبايل المصرفي8 10.35 0.111
 المصرفية االلكترونية/ البطاقة 9 14.49 .0250*

 / ماكينة الصراف اآللي 10 4.65 0.325
 / فروع مصرفي في كل محليات السودان11 11.97 0.062
 / مكاتب مصرفية 12 12.80 0.119
 / تسوية ومقاصة الكترونية13 12.20 0.058

 / تسهيل إجراءات تقديم الخدمات المصرفية 14 16.64 0.011*
 (2022الباحث من واقع الدراسة الميدانية )لمصدر: إعداد ا •
 %.5معنوي تحت مستوي  *

 %.1معنوي تحت مستوي  **
تعمل ة في )المتمثل آليات تطبيق الشمول الماليذات داللة احصائية بين بعض  ( وجود عالقة8-4يالحظ من الجدول رقم )    

نظام الدفع والتسوية مستخدمة في ذلك االتصاالت لتقديم الخدمات  تطوير  و على التوسع في شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية
تقديم خدمات استثمارية للعمالء و  ير مكلفةتوفير خدمات ومنتجات مصرفية غو  المالية الرقمية عن طريق الدفع عبر الهاتف

البطاقة المصرفية   و مقبولةبأسعار توفير الخدمات )المصرفية واالتصاالت(  و ومشاريعهم التنموية فيما يتعلق بأعمالهم
 .  %5وذلك عند مستوى معنوية  جودة تقديم الخدمات المالية( و تسهيل إجراءات تقديم الخدمات المصرفيةو  االلكترونية

 المالية (:  جودة تقديم الخدماتو الشمول المالي   مزايا تطبيق بينتوجد عالقة ) الثانية اختبار الفرضية 4-3-2
 جودة تقديم الخدمات المالية و مزايا تطبيق الشمول المالي   نتائج اختبار مربع كاي للعالقة بين(  9-4جدول رقم )
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 درجة 
 المعنوية

قيمة مربع 
 العبارة كاي

 / يساهم في دمج كافة فئات المجتمع خاصة الريفية 1 19.17 *0.014
 / يعالج تداعيات األزمة المالية العالمية2 23.91 **0.002
 الشمول المالي والنمو االقتصادي للدول  ب / اهتمام الجهات المعنية والرقمية بما فيها البنوك المركزية 3 15.02 *0.020
ام بجودتها الجتذاب أكبر  بين المؤسسات المعنية من خالل العمل على تنوع منتجاتها واالهتم/ يساعد في التنافس 4 13.83 *0.032

 والمعامالتعدد من العمالء 
 / يعمل على تقنين بعض التعامالت المالية الغير الرسمية 5 26.99 **0.000
 ييسهل السيطرة على األموال في البلد والتي تكون خارج النظام المصرف 18.72 *0.016

 ة / تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المصرفي 7 28.64 **0.000
 لي للمصرف المستدامة واالستقرار الما/ تحقيق التنمية 8 13.76 *0.032

 / تحفيز القطاع الخاص إليداع موارده في المصارف 9 29.25 **0.000
 الدخل بين الفقراء واألغنياء وتشوهات األسواق المالية/ معالجة الفقر الناتجة عن زيادة الفجوة في مستويات 10 14.43 *0.025

 لصغر في حصولها على التمويلالمشروعات الصغيرة المتوسطة، متناهية ا/ تسهيل دعم 11 18.39 **0.005
ن  / يلعب الشمول المالي دورًا مهمًا للشريحة األكبر لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذلك المرأة من خالل ضما12 23.42 **0.001

 توفير وصول الخدمات المالية لهم 
وزيادة عدد الصرافات اآللية إلتاحة   ب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغربإنشاء فروع أو مكات   / االهتمام13 31.19 **0.000

 الخدمات المصرفية وتوفيرها بين طبقات المجتمع
االتصاالت لتقديم الخدمات المالية الرقمية عن طريق الدفع عبر  / تطوير نظام الدفع والتسوية مستخدمة في ذلك14 27.03 **0.000

 الهاتف
 مي الخدمات المالية / تعمل على التوسع في شبكة فروع مقد15 25.44 **0.000

 (2022المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية ) •
 %.1معنوي تحت مستوي  ** %.5معنوي تحت مستوي  *

جودة تقديم الخدمات  و لشمول المالي تطبيق ا( وجود عالقة ذات داللة احصائية بين كل مزايا 9-4رقم ) يالحظ من الجدول    
   % 5% و 1داللة احصائية و ذلك عند مستوى  المالية

 (:جودة تقديم الخدمات المالية و متطلبات الشمول المالي  بينتوجد عالقة ) الثالثة اختبار الفرضية3 -4-3
 دة تقديم الخدمات المالية  جو و متطلبات الشمول المالي  نتائج اختبار مربع كاي للعالقة بين( 10-4جدول رقم )

 درجة 
 المعنوية

قيمة مربع 
 بارةالع كاي

 / دعم البنية التحتية مثل تطوير نظم الدفع، توفير بيانات شاملة 1 18.90 0.004**
 االنتشار الجغرافي وغيرها/ تعزيز 2 35.64 0.000**

 لمجتمع / تطوير خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات كافة فئات ا3 11.84 0.066
متكامل للوصول إلى مجتمع مثقف ماليًا يعمل على تعزيز وتطوير / التثقيف المالي ) إيجاد نظام مالي 4 20.68 0.002**

 مستويات الوعي لكافة أفراد المجتمع(
ن وجود  مول المالي باالستقرار المالي أنه من الصعب تحقيق شمول مالي دو / االستقرار المالي ) عالقة الش5 14.33 0.026*

 استقرار النظام المصرفي( 
فة المالية والمصرفية من خالل إطالق مشروع لنشر وتعميق الثقافة المالية بهدف تعزيز االستقرار  / نشر الثقا6 17.25 0.008**
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 المالي.
 المركزي لتغطي شركات التمويل األصغر / توسيع نطاق رقابة البنك 7 14.80 .0220*

 خاصة متناهي الصغر / التأمين و 8 12.03 0.061
 وى المعيشة وخفض معدالت الفقر / دعم النمو االقتصادي ومست 9 12.29 0.056

 / دمج األنشطة الغير رسمية داخل الهيكل االقتصادي  10 20.64 0.008**
 وتخفيض رسوم الخدمات المقدمة / العمل على حماية المستهلك 11 16.57 0.011*

 مول المالي واالستقرار والنزاهة / الربط بين الش12 29.16 0.000**
 م(2022اقع الدراسة الميدانية )المصدر: إعداد الباحث من و  •
 %.1معنوي تحت مستوي  ** %.5معنوي تحت مستوي  *

دعم البنية التحتية مثل تطوير نظم الدفع، توفير ل من )( وجود عالقة ذات داللة احصائية بين ك10-4يالحظ من الجدول رقم )  
والمصرفية من خالل إطالق مشروع لنشر شر الثقافة المالية ن و  التثقيف الماليو  تعزيز االنتشار الجغرافي وغيرهاو  املةبيانات ش

الربط بين الشمول و  هيكل االقتصاديرسمية داخل الالدمج األنشطة غير و  وتعميق الثقافة المالية بهدف تعزيز االستقرار المالي
ذات داللة   نجد أن هنالك عالقة % كما1وذلك عند مستوى معنوية  جودة تقديم الخدمات المالية ( و المالي واالستقرار والنزاهة

تغطي توسيع نطاق رقابة البنك المركزي ل و االستقرار الماليالمتمثلة في ) الشمول المالياحصائية بين بعض متطلبات تطبيق 
وذلك   جودة تقديم الخدمات المالية( و رسوم الخدمات المقدمةالعمل على حماية المستهلك وتخفيض و  شركات التمويل األصغر

 %.5مستوى معنوية  عند
  (:المصارف السودانية في تطبيق سياسة الشمول الماليتواجه  شكالت م توجد) الرابعة ختبار الفرضيةا 4 -4-3

 المتوقع   مع التوزيع شكالتاختبار مربع كاي لمقارنة التوزيع المشاهد للم ( نتائج11-4جدول رقم )
 

قيمة مربع  المشكالت 
 كاي

درجات  
 تماليةالقيمة االح الحرية

 **0.000 3 85.04 األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تمر بها البالد
 **0.000 4 100.81 عدم ثبات سعر صرف الجنيه السوداني

 **0.000 4 105.20 لتشريعات القانونية والمالية في الجهاز المصرفي ألغراض الرقابة ا
رونية معقدة ولها متطلبات عديدة االلكت يعتقد البعض بأن الخدمات المصرفية 

 **0.000 3 45.37 غير متوفرة

عدم توفر الموارد الكافية لدى المصارف السودانية لتقديم الخدمات الصرفية  
 **0.000 4 92.27 ية خاصة للتمويلااللكترون 

ها معظم فئات المجتمع أدت لضعف الحاجة الظروف االقتصادية التي تمر ب 
 **00.00 4 70.89 للمصارف 

 **0.000 4 69.94 ارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية االلكترونية
 **0.000 3 40.55 انتشار األمية التقنية وسط فئات المجتمع

 **0.000 3 63.93 خيارات التمويل المحتملة غير المصرفية  المخاطر الكامنة في
 **0000. 4 88.05 مناطق نائيةلسكان ذوي الدخل المحدود يتواجدون في معظم ا

 **0.000 4 89.77 المصارف السودانية تسعى فقط لتعبئة الموارد وتوفيرها بفئة قليلة من المجتمع
ية مع مؤسسات تعتبرها مرتفعة تعتمد بعض المصارف إلى قطع عالقاتها المال

 **0.000 3 48.20 المخاطر 
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 **0.000 4 65.98 تقرار الطاقة الكهربائيةمشكلة اس
 **0.000 3 59.38 برامج الكترونية أصلية  صعوبة الحصول على

 **0.000 3 80.55 التدريب للمتعاملين مع المصرف
 م(2022المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية )

 %.1معنوي تحت مستوي  ** %.5معنوي تحت مستوي  *
% مما يدل على أن 1ستوى المعنوية االحتمالية لكل المشكالت أقل من م( أن القيمة  11-4ول رقم )يالحظ من الجد

 . تطبيق سياسة الشمول الماليالمذكورة عاليه هي مشكالت جوهرية ذات داللة احصائية تقف عائق في وجه  المشكالت
 حور الخامس: النتائج والتوصيات الم
  التالية: يدانية توصلت الدراسة إلى النتائجبعد الدراسة النظرية والم :: نتائج الدراسة حسب المحاور5-1
 العالقة بين آليات تطبيق الشمول المالي وجودة تقديم الخدمات المصرفية: /1

 اقات المصرفية وجودة تقديم الحدمات المصرفية بالمصارف. أ/ بينت الدراسة أن هنالك عالقة إرتباطيه بين إستخدام البط
 قديم الخدمات المصرفية بالمصارف.جودة ت أظهرت الدراسة أن إستخدام الموبايل المصرفي يؤدي إلى ب/     
خالل  اف األلي تؤدي إلى تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية من ج/ إتضح من خالل الدراسة أن إستخدام ماكينة الصر     

 الدقة والسرعة. 
 تقديم الخدمات المصرفية:/ العالقة بين مزايا الشمول المالي وجودة 2
 رفية. ت المعنية بما فيها البنوك المركزية بالشمول المالي يؤدي إلى جودة تقديم الخدمات المصبينت الدراسة أن إهتمام الجهاأ/   
ى ى تقنين بعض التعامالت المالية الغير رسميةمما ينعكس إيجابًا علب/ إتضح من خالل الدراسة أن الشمول المالي يعمل عل  

 جودة تقديم الخدمات المصرفية بالمصارف. 
 سة أن الشمول المالي يعمل على تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية بجودة عالية. ج/ أظهرت الدرا    
األموال التي تكون خارج الجهاز المصرفي مما ينعكس ينت الدراسة أن الشمول المالي يعمل على تسهيل السيطرة على د/ ب    

 ودة تقديم الخدمات المصرفية بالمصارف. إيجابًا على ج
عالية  مالي على عرض جميع منتجات البنوك لشرائح المجتمع المختلفة ونشرها داخل الجامعات بجودةه/ يعمل الشمول ال   

 لتضم أكبر عدد من ممكن.
 مول المالي وجودة تقديم الخدمات المصرفية:/ العالقة بين متطلبات الش3
 الخدمات المصرفية بالمصارف.نشر الثقافة المالية والمصرفية له عالقة كبيرة بجودة تقديم بينت الداسة أن أ/   
 جودة تقديم الخدمات المصرفية.ب/ إتضح من خالل الدراسة أن اإلستقرار المالي يؤدي إلى   
 لبنية التحتية يؤدي إلى زيادة جودة الخدمات المصرفية بالمصارف. ج/ أوضحت الدراسة أن دعم ا  
 مات المصرفية: / العالقة بين مشاكل تطبيق الشمول المالي وجودة تقديم الخد4

 بها البالد تؤثر سلبًا على جودة تقديم الخدمات المصرفية. بينت الدراسة أن األذمات االقتصادية واإلجتماعية التى تمر أ/    
 ر سلبًا على جودة تقديم الخدمات المصرفية. أظهرت الدراسة أن عدم التدريب الكافي للمتعاملين مع المصرف  تؤث ب/    
ل الدراسة أن عدم الحصول على برامج إلكترونية أصلية له تأثير على جودة تقديم الخدمات المصرفية  ج/ إتضح من خال    

 بالمصارف.
 . رف الجنيه السودانى يؤثر سلبًا على جودة تقديم الخدمات المصرفيةد/ أظهرت الدراسة أن عدم ثبات سعر ص  
 : التوصيات  5-2
على المصارف الحرص   -2للتمويل خاصة االلكترونية الصرفية الخدمات لتقديم دانيةالسو  المصارف لدى الكافية الموارد توفر-1 

 على التوسع فى شبكة فروع مقدمى الخدمات المالية. 
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المصارف تطوير نظام الدفع والتسوية على  -4االلكترونية. المصرفية الخدمات تكلفة ية المستهلك وتقليلعلى المصارف حما-3
 على المصارف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصوله على التمويل.-5 لية.لتقديم الخدمات بجودة عا

 عات متناهية الصغر وزيادة عدد الصرافات األلية. على المصارف اإلهتمام بإنشاء مكاتب وفروع صغيرة لتمويل المشرو -6
 . مل شركات التمويل األصغرركزى التوسع فى نطاق الرقابة حتي يشعلى البنك الم-7

 المصادر والمراجع 
 ( إدارة البنوك جامعة اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة . 2005/ سلطان، محمد سعيد العجارمي )1
 مملكة العربية السعودية.، الاجعة الداخلية في تحسين األداء المالي بالمؤسسات االقتصاديةدور المر ( 2003/ محمد الشمري )2
 ، مجلة الشرق، الموقع النقد العربي ، العالقة المتداخلة بين االستقرار المالي والشمول المالي. ماليالشمول ال( 2015/ د. حسن العالي )3
 المطبعة العامة بغداد .  1ط نظرية المنظمة( 2009الشماع, محمد الحسن وحمود, خضير كاظم ) /4
 ت العلوم اإلدارية األردن .( دراسا2010 – 2008امة في األردن ) المسئولية الع( 2013اصر )الزيود, عبد الن  /5
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,  ثيرها في تحقيق الميزة التنافسية في المنظمةفعالية تقويم أداء الموارد البشرية وتأ( 2002الغالب راشد ) المعموري, أم /7
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