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Abstract: 

The trend towards financial technology and artificial intelligence has become the dominant 

feature in providing banking services and managing banking activity, as this modern trend 

imposed by the technological revolution in recent years has allowed radical changes in the 

structure of banking services and customer interaction patterns, and there fore most 

banks seek to invest in Applications of financial technology and artificial intelligence and 

entering into partnerships with merging companies to improve their competitiveness and 

increase reliance on modern technology in providing banking services, and accordingly this 

research paper aimed to shed light on what financial technology and artificial intelligence 

are and highlight the role of their applications in developing the banking sector accredited. 

This is based on the descriptive approach because it is commensurate with the nature of the 

subject being taught. 

The study concluded that the use of artificial intelligence has helped to develop 

banks' performance by improving the  quality of banking services which is provided to 

customers, reducing transaction costs and increasing efficiency due to the rapid response to 

customer requests, it may take a long time, and it may sometimes be impossible for humans 

to analyze all data It also  contributed  effectively to the availability of financial services to

marginalized and excluded groups in the formal  financial  systems. The 

study also concluded  that  financial  technology can make  ,banking services faster, cheaper

and more secure, transparent and available. 
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تطويرإلقطاع ي
 
ف إستخدإمتطبيقاتإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي ي

 
إلمرصف



 حسيبةنايلي

إلجزإئر،قالمة5491ماي8جامعة،إلباحثة

دمحمحبار

إلشلفإلباحث، إلجزإئر،جامعةحسيبةبنبوعلي



:إلملخص

 إلخدمات تقديم ي
ف  إلغالبة إلسمة إإلصطناعي وإلذكاء إلمالية إلتكنولوجيا نحو إلتوجه أصبح ؤدإرةلقد و إلمرصفية

،حيثسمح إلنشاطإلبنكي ي
إتهذإإلتوجهإلحديثإلذيفرضتهإلثورةإلتكنولوجيةف  ةبإحدإثتغيير إلسنوإتإألخير

ولذلك إلعمالء، وأنماطتفاعل إلخدماتإلمرصفية هيكل ي
ف  تطبيقاتجذرية ي

إلبنوكؤىلإإلستثمارف  تسىعمعظم

 ي
ف  وإلدخول إإلصطناعي وإلذكاء إلمالية إلإلتكنولوجيا كات إلشر مع إكات وزيادةشر إلتنافسية قدرإتها لتحسير  ناشئة

تقديم ي
إلخدماتإلمرصفية.وعليههدفتهذهإلورقةإلبحثيةؤىلتسليطإلضوءإإلعتمادعلإلتكنولوجياإلحديثةف 

إلمالية إلتكنولوجيا ذلكعلماهية ي
معتمدينف  ي

تطويرإلقطاعإلمرصف  ي
وإبرإزدورتطبيقاتهماف  إإلصطناعي وإلذكاء

ألنهيتناسبوطبيعةإلموضوعإلمدروس.لإلمنهجع إلتحليلي ي
إلوصف 

قدساعدعلتطويرأدإءإلبنوكمن جودةإلخدماتوخلصتإلدرإسةؤىلأنإستخدإمإلذكاءإإلصطناعي خاللتحسير 

شيعةلطلباتإلعمالءؤذنظرإلالستجابةإلإلمرصفيةإلمقدمةللعمالء،تخفيضتكاليفإلمعامالتوإلزيادةمنإلكفاءة


 
قديستغرقإألمروقتا

ا
طويل

 
وقديستحيلأحيانا إمعلإلبشر تحليلجميعإلبياناتذإتإلصلةبشكلكامللضمانإلي  

كماساهم إماتإلمختلفة، منكلمعاملةلاللي   إلخدماتإلماليةللفئاتإلمهمشةوإلمستبعدة ؤتاحة ي
بشكلفعالف 

إلمالية كماإألنظمة إلرسمية. بإمكانها إلمالية أنتجعلإلخدماتإلمرصفيةأشعتوصلتإلدرإسةؤىلأنإلتكنولوجيا

أو رخصوأكير
 
.وشفافيةوإتاحةأمنا

،إلثورةإلتكنولوجية،إلخدماتإلمرصفية:إلكلماتإلمفتاحية ي
،إلقطاعإلمرصف  .إلتكنولوجياإلمالية،إلذكاءإإلصطناعي
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إلمقدمة:

تقديمإلخدماتإلمرصفيةوإدإرة ي
إلسمةإلغالبةف  لقدأصبحإلتوجهنحوإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي

إت ةبإحدإثتغيير إلسنوإتإألخير ي
،حيثسمحهذإإلتوجهإلحديثإلذيفرضتهإلثورةإلتكنولوجيةف  إلنشاطإلبنكي

وأنماط إلخدماتإلمرصفية هيكل ي
ف  نحوتنفيذجذرية إيد مي   بشكل  يتجهون إلعمالء حيثأصبح إلعمالء، تفاعل

ونيةوإلحلولإلذكية.  معامالتهمإلمرصفيةمنخاللإلتطبيقاتإإللكي 

) إإلصطناعي إلذكاء من كل يتمتع إؤلطار، هذإ إلمالية (Artificial Intelligenceوضمن وإلتكنولوجيا

(Financial Technologyor Fintechب فالتكنولوجيا( إلتقليدية، هيكلإلخدماتإلمالية علتغيير حقيقية قدرة


 
آمناوشفافيةوإتاحة،خصوصا ةمنإلماليةبإمكانهاأنتجعلإلخدماتإلمرصفيةأشع،إرخص،وأكير يحةإلكبير للشر

. ي
إلتتعاملمعإلقطاعإلمرصف  ي

إلسكانإلت 

 

إؤلشكالية:

:وإنطالقمماسبقيمكنصياغةؤش إلتاىلي إلتساؤلإلرئيدي ي
كاليةإلدرإسةف 

؟ ي
 
تطويرإلقطاعإلمرصف ي

 
ف كيفيمكنأنتساهمتطبيقاتإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي

 

أهدإفإلدرإسة:

إلدرإسةؤىلإألهدإفإلرئيسيةإلتالية: ترمي

 . وضعؤمدإدنظريةلكلمنإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي

 . ي
إلقطاعإلمرصف  ي

ف   إلوقوفعلوإقعتطبيقإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي

 . ي
تطويرإلقطاعإلمرصف  ي

ف   ؤبرإزدورإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي

 

منهجإلدرإسة:

منخاللوصف ي
إلظاهرةلتحقيقإلهدفإلمنشودوإؤلجابةعلؤشكاليةإلدرإسةإعتمدناعلإلمنهجإلوصف 

 ي
إلقطاعإلمرصف  ي

وإستخدإماتهاف  ،إلمدروسةوإبرإزمختلفإلمفاهيمإلمتعلقةبالتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي

تمإإلعتمادعلإلمنهجإلتحليلمنخاللتحليلإلبياناتإلمتعلقةبحجمإإلستثمارإتاكم
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تقسيماتإلدرإسة:

:3إرتأيناؤىلتقسيمإلدرإسةؤىل أقسامرئيسيةكالتاىلي

 مفاهيمعامةحولإلتكنولوجياإلمالية.إلقسمإألول: -

. - :نظرةعامةحولإلذكاءإإلصطناعي ي
 إلقسمإلثان 

.إلقسمإلثالث: - ي
 
ودورهادعموتطويرإلقطاعإلمرصف  إستخدإماتإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي



 مفاهيمعامةحولإلتكنولوجياإلمالية .1

إلقطاع ي
إستطاعتأنتجدمكانةمرموقةف  ي

إلتكنولوجيةوإلت  إلتكنولوجياإلماليةوليدةماخلفتهإلثورة تعتير


 
إهتماما إلوقتإلرإهنتوىلي ي

حيثأصبحتإلبنوكف  ، ي
إلمرصف 

 
إ إلخدماتكبير تحسير  ي

ف  إلكبير لدورها للتكنولوجيا

أصبحتتوفرإلعد كما ، لمختلفإلمتعاملير  إلتمويلإلمالية فجوة سد سبيل ي
ف  إلعالمية إلرقمية إلمعامالت من يد

هذإإلمحورتعريفإلتكنولوجياإلماليةوأهميتهاباإل ي
كاتها.ضإلمطروح،وسنتناولف  افةؤىلشر

تعريفإلتكنولوجياإلمالية1.1

تصفقطاعإلخدماتإ ي
إلتكنولوجياوإلمالية،إلت  ي

إلقرنيمكنإعتبارهذإإلمصطلحدمجلكلمت  ي
لماليةإلجديدف 

ين،فبعدأنكانتطبيقهذإإلمصطلحعلإلتكنولوجياإلمؤسساتإإلقتصاديةإلصناعية،إإلستهالكية إلحاديوإلعشر

ذلك ي
ف  بما ، إلماىلي إلقطاع ي

ف  تكنولوجية تجديدإت أي ليشمل إلمصطلح هذإ إستخدإم توسع فقد وإلتجارية،

مجالإلخدماتإلمرصف ي
إمجإلتجديدإتف  إإلستثمارمرتبطبتطورإلير وتطورهذإ باألفرإدوإلمستثمرين، إلمتعلقة ية

. ي إلمجالإلتكنولوجر ي
إلذكيةوإلثورةإلمعلوماتيةف 

 مالية (Financial Stability Board) عرفمجلسإإلستقرإرإلماىلي إبتكارإتمالية بأنها: إلمالية إلتكنولوجيا

ثرماديوملموسأأوعملياتأومنتجاتجديدةلهاحدإثنماذجعملأوتطبيقاتباستخدإمإلتكنولوجيايمكنهاإست

مجال ي
ف  إإلبتكار دفع ؤىل عدة عوإمل أدت وقد إلمالية. إلخدمات تقديم وعل إلمالية وإلمؤسسات إألسوإق عل

)إلبياناتإلضخمة إلتكنولوجيا ي
إلتطورإتف  أبرزها إلمالية  Big Dataإلتكنولوجيا ودفي  إلموزع( إلحساباتإلرقمية

(Distributed Ledger Technology (،باؤلضافةؤىلإنتشارإلهوإتفإلمحمولةإلذكيةCryptography) (،وإلتشفير

نتوإستخدإم .(8،صفحة8158)إتحادإلمصارفإلعربية،إؤلني 

 للمحاسبير  ي إلعربر إلتكنولوجياإلمالية)عرفإلمجمعإلدوىلي كاتFinTechإلقانونيير  (:هوقطاعيتكونمنشر

تطويروتوزي    عإلخدماتإلماليةبفاعلية ي
تستخدمإلتكنولوجياف  .(581،صفحة8181)إعمروأحمد،ديسمير

 فإن دبلن إلبولندية إلعاصمة ي
ف  إلرقمية إلبحوث معهد إعاتحسب إإلخي  "عبارة هي إلمالية إلتكنولوجيا

تستخدم ي
إمجإلرقميةإلت  إعاتمجموعةإلير

مجالقطاعإلمالية،وتشملهذهإإلخي  ي
وإإلبتكارإتإلتكنولوجيةإلحديثةف 

وتبديل إألموإل تحويل مثل إلمالية وإلخدمات إلزبائن مع إلمعامالت ضمنها من ي
وإلت  للبنوك إلمالية إلعمليات ي

ف 

ذلكمنإلعملياتإلمرصفية" )وهيبةوأشوإق،إلعمالتوحساباتنسبإلفائدةوإألرباحإلمتوقعةلالستثمارإتوغير

(59،53،صفحة8158
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أهميةإلتكنولوجياإلمالية1.1

ة إلوقتإلرإهنأهميةكبير ي
قإألوسطوشمالؤفريقياإكتسبتإلتكنولوجياإلماليةف  بعضبلدإنإلشر ي

خاصةف 


 
وذلكنظرإ مايلي ي

يمكنتلخصهاف  ي
تمنحهاوإلت  ي

:(43،صفحة8158)مليكةويوسف،للفوإئدإلت 

  إإلبتكارإت خالل من إإلقتصادي إلنشاط وتنوي    ع ي
إإلحتوإب  وإلنمو إلماىلي إإلحتوإء تقديمتعزيز عل تساعد ي

إلت 

. ي
 إلخدماتإلماليةمنإليتعاملمعإلجهازإلمرصف 

 ةوإلمتوسطة.  تسهلؤتاحةمصادرإلتمويلإلبديلةللمؤسساتإلصغير

 ضمانإإلمتثالللقوإعدإلتنظيميةوإدإرةإلمخاطر. ي
منخاللإستخدإمإلتكنولوجياف   تحقيقإإلستقرإرإلماىلي

 إلتجارةإلخارجيةو آلياتتتسمبالكفاءةوفعاليةإلتكلفةللمدفوعاتإلعابرةتيسير إلخارجبتوفير ي
ف  تحويالتإلعاملير 

 للحدود.

 إؤل إلدفع وسائل إستخدإم منيؤدي بالمزيد إلقيام يستدعي ما وهو إلحوكمة، عمليات كفاءة رفع ؤىل ونية لكي 

إألطرإلمعنيةبالقوإعدإلتنظيميةوح ي
.إؤلصالحاتلسدإلفجوإتف  ي

 مايةإلمستهلكوإألمنإلمعلوماب 



قطاعاتإلتكنولوجياإلمالية1.1

 ي
مجالإلتكنولوجياإلماليةبصورةعامةتتمثلف  ي

كاتإلناشئةف  تتبناهاإلشر ي
قطاعات6منأهمإلقطاعاتإلت 

يوضحذلك. ةبالخدماتإلمرصفيةوإلشكلإلتاىلي رئيسيةتتعلقمباشر

إلتكنولوجياإلمالية:قطاعات11إلشكلرقم



كاتإلتكنولوجياإلمصدر: ظلإبتكارإتشر ي
 
بنعامروآخرون،مستقبلإلخدماتإلتقليديةللبنوكوإلمؤسساتإلماليةف زبير

.54،ص1111،11،إلعدد10إلمالية،مجلةإقتصادياتإألعمالوإلتجارة،إلمجلد
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 تلخيصقطاعاتأعمال يمكن أكير إلتاليةوللتوضيح إلنقاطإألساسية ي
ف  إلمالية وإلتكنولوجيا زيد، بن عامر، )بن

:(96،صفحة8188بولمرج،

  إألموإل: وتحويل هوعملياتإلدفع إألكير إلقطاع
 
وحلول،تقدما إلفوإتير خدماتدفع تقدم كاتإلناشئة فالشر

 عير نتإلدفع إؤلني  ؤىل باؤلضافة إلمحمولة وإألجهزة ومن ها وغير ونية
توفرهذهأإلمحافظإإللكي  ي

إلت  كات إلشر كير


 
إلخدماتوتعدنموذجا

 
كةناجحا شر مجالإلتكنولوجياإلماليةهي ي
كةPayPalف   .Amazonوشر

 وتدويرإلإؤلقرإضوجمعرأسإلمال: تقدمخدماتإلتمويلإلجماعي ي
كاتإلت  يشملإلشر عير مالوإؤلقرإضإلمباشر

ونية.ؤمنصات  لكي 

 : تكنولوجياإلتأمير 
 
ةللعمالءإلذيإليملكونحسابا مباشر تقدممنتجاتإلتأمير 

 
مرصفيا

ا
كفاءةلتقييمأوحلول أكير

إلوقتإلمناسبمنخاللسلسلةإلكتل ي
 .Big DataوتحليلإلبياناتإلضخمةBlock chainإلمخاطرف 

 وإ ت:ؤدإرةإلير
ا
ونية،حيثيتضمنذلكإلتخطيطتقدمحلول إلموإقعوإلمنصاتإإللكي  وإتلعمالئهاعير

ؤلدإرةإلير

ة إلصغير إألعمال وأصحاب إألثرياء لألفرإد إلمجمعة إلمالية إلخدمات من وعدد إإلستثمارية إلمحافظ وإدإرة إلماىلي

مساعدةإستشارإتمالية. ي
 وإألشإلذييرغبونف 

 مرإقبةإللوإئحإلتنظيميةتكنولوجياRig Tech:كاتعلإإلمتثاللألنظمة.  تساعدإلشر



 .2  نظرةعامةحولإلذكاءإإلصطناعي

يومحاكاته تهتمبدرإسةوفهمطبيعةإلذكاءإلبشر ي
حقالحديثاكأحدعلومإلحاسوبإلت  إلذكاءإإلصطناعي يعتير

يمكنلخلقجيلجديدمنإلحاسب ي
وإلت  عاليةمنبرمجتهاؤلاتإلذكية، تحتاجؤىلقدرة ي

إلت  منإلمهام نجازإلكثير

،خصائصهومجاإلت وعليهسنقومبعرضأهمإلتعريفاتإلمقدمةللذكاءإإلصطناعي إإلستنتاجوإإلستنباطوإؤلدرإك.

 تطبيقه.

1.1  تعريفإلذكاءإإلصطناعي

إلحاسوبعل إآللةمثلأجهزة ؤىلقدرة إإلصطناعي إلذكاء يشبهيشير ي
بشكلمنطف  وإلتفكير إكتسابإلذكاء

إلبيانات من علإإلستفادة لتساعده إلحاسببها تزويد يتم برإمج ذلكمنخالل ويتم ، علإلتفكير إؤلنسان قدرة

أوترجمة إلبشر وإلتعرفعللغة عملياتحسابية ؤجرإء مثل إلمرجوة إلنتيجة ؤىل للوصول ي
منطف  بشكل وإلتفكير

 كمياتكبير
 
،مكتوبةأومسموعةعلسبيلإلمثالةمنإلبياناتسوإءإ ي .(11،صفحة8181)صندوقإلنقدإلعربر

بدرإسةDan.W.Pattersonحيثعرف يهتم إلذي إلحاسبات علم فروع من نوع بأنه إإلصطناعي إلذكاء


 
حولوتكوينمنظوماتحاسوبيةتظهربعضصيغإلذكاء،وهذهإلمنظوماتلهاإلقابليةعلإستنتاجاتمفيدةجدإ

ها وغير إلمشكلةإلموضوعة،كماتستطيعهذهإلمنظوماتفهمإللغاتإلطبيعيةأوفهمإؤلدرإكإلحي ي
منإؤلمكانياتإلت 

مانفذتمنقبلإؤلنسان ،تحتاجؤىلذكاءمت  ،وملوكي ي
.(33،صفحة8158)سباع،يوسف 
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1.1 خصائصإلذكاءإإلصطناعي

بالخصائصوإلسماتإألساسيةإلتالية :(583،صفحة8152)جباري،يتسمإلذكاءإإلصطناعي

 إلرمزي  symbolic representationإلتمثيل
 
رموزإ باستخدإمها عموما إإلصطناعي إلذكاء برمجيات تتمير  : غير

) إلرقمير  عل تعتمد إلحوإسيب كون يتناقضمع مما إلقيام1.5رقمية عل قادرة كونها كم يمنع إل هذإ أن غير )

 بالعملياتإلحسابية.

 (إإلجتهاد(heuristics ي
محددومعروفللمشاكلإلت  بعدموجودحلخوإرزمي تتسمبرمجياتإلذكاءإإلصطناعي :

حالةعدمكفاءة ي
إلحلولف  تكونمالئمةمعؤمكانيةتغيير ي

إختيارطرقإلحلإلت  ي
لذلكإلبدمنإجتهادف  تتناولها،

 إلطريقةإألوىل.

 ( إلكاملة لحلول(imperfect informationإلمعلوماتغير تصل بكونها إإلصطناعي إلذكاء تتصفبرمجيات :

حالةعدمإلتأكد. ي
حالةعدمتوفرإلمعلوماتوذلكؤلنقاذإألهدإفوكذلكإلقدرةعلإتخاذإلقرإرف  ي

ف   للمشاكلحت 

 ( إلمعرفة (knowledge representationتمثيل ي إلخارجر إلعالم بير  تطابق عن تعير بحيث وإلعمليات:

 إإلستدإلليةإلرمزيةبالحاسب.

 إلقدرةعنإلتعلم(the ability to learnوسوإءكانإلتعلم إتإلسلوكإلذكي
إلقدرةعلإلتعلمؤحدىممير  (:تعتير

فانإلذ ي
ييتمعنطريقإلمالحظةأوإإلستفادةمنأخطاءإلماذ  يجبأنيعتمدعلإلبشر إتيجيةإكاءإإلصطناعي سي 

 لتعلمإآللة.



1.1 إتيجيةإلذكاءإإلصطناعي مجاإلتتطبيقؤسير

: إلشكلإلتاىلي ي
ف  يمكنتلخيصأهممجاإلتتطبيقإلذكاءإإلصطناعي

11إلشكلرقم :مجاإلتتطبيقإلذكاءإإلصطناعي



















)إؤلمارإتإلعربيةإلمتحدة علإلمستوىإلدولي إتيجياتإلذكاءإإلصطناعي إلمصدر:أحمدإلصالحوآخرون،تطبيقإسير

.14،1112،11،إلعدد11نموذجا(،مجلةإلميادينإإلقتصادية،إلمجلد

 الذكاء االصطناعي

تطبيقات العلوم 

 الذهنية

تطبيقات العلوم 

 الذهنية

العلوم تطبيقات 

 الذهنية

تطبيقات العلوم 

 الذهنية

النظم -

 الخبيرة

 قواعد-

 المعرفة

 نظم-

 التعلم

نظم -

 المنطق

حاسوب -

الجيل 

 الخامس

المعالجة -

 المتوازية

الشبكات -

 العصبية

التوقع -

 البصري

 اللمس-

التعامل -

 والمعالجة

الحركة -

والوصول 

 إلى الغاية

 فهم اللغات-

تمييز -

 الكالم

 ترجمة-

 اللغات
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ودورهادعموتطويرإلق .3 .إستخدإماتإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي ي
 
طاعإلمرصف

نحو إلمرصفية إلمؤسسات توجهات أهم من إإلصطناعي وإلذكاء إلمالية إلتكنولوجيا تقنيات إستخدإم يعد

تطوير ي
تعزيزقدرإتإألعمالويساعدعلؤظهارجميعإؤلمكانيات،كماتساهمف  ي

إلعرصنة،وهذإرإجعألهميتهاإلبالغةف 

عليابهدفإلدفعبعجلةإلتنميةوكذإحمايةتقنياتوبرإمجهذهإلمؤسساتإلمرصفية،وت حقيقمستوياتشمولماىلي

إإلقتصادمنإلصدمات.

1.1 ي
 
إلقطاعإلمرصف ي

 
ف إستخدإماتإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي

إلتقنياتإلرقمية ي
ف  ي
إلقطاعإلمرصف  ي

ف   إلتالية:يمكنحرصأهمإستخدإماتإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي

 - تسددمعامالتإلدفع: حيثأصبحتعملية خدماتإلمعامالتإلمالية تحسير  إلمالية تمكنتإلتكنولوجيا لقد


 
أماناوأسهل)تجنبا أشعوأكير إلفوإتير ؤنإلعمليةموثقةلحملإلنقودوإؤليصاإلتألقيمة

 
ونيا وأرخصلكي  ومشفرة(

تحصيلإؤليرإدإتمنخالل ي
موإجهةإلتحدياتإلمتمثلةف  ي

برسومقليلةوعدمهدرللوقت،كماتساهمف  ألنهاتتمير 

إلدفع. ي
ف  إلتأخير إؤلإلحدمن إلخدمة إلمثالتقدم مرصخدماتماليةعلسبيل ي

ف  "فوري" إلفوإتير لدفع ونية
لكي 

من منخاللأكير م11للمستهلكير 
 
51ؤذتمكنهذهإلخدمةمنإلوصولؤىلوقعا

ا
قطاعمليونعميل وعليهيعتير .

 إلقطاعاتإستخدإماللتكنولوجياإلمالية،يشملخدماتإلدفعباألجهزةإلمحمولةوعير
نتإلمدفوعاتمنأكير إؤلني 

 من إلقطاع هذإ تشكل وقد إلدولية وإلتحويالتإلنقدية كاتنا1وإلمحافظإلرقمية شر سنة "يونكرون" 8156شئة

 .(838،صفحة8188)نيس،

ة معامالتإلدفعللفي  ي
يوضحلناحجمإإلستثمارإتإلعالميةف  .8188-8154وإلشكلإلتاىلي



إضية: - شكلجديدمنإلمشورةإآلليةأوإلمساعدةإإلفير إضيةأوماتسىمروبوتاتإلمحادثةتعتير إلمساعدةإإلفي 

خدماتإلبيعبالتجزئةومنإلمتوقعبحلولعام ي
أشكالوكيلخدمةإلخطوطإألماميةتتضاعفبشكلملفتلالنتباهف 

41أن8181 نتبالمئةمنتفاعالتإلعمالءعير مماإؤلني  ستكونمدعومةبروبوتاتإلمحادثة، ي
 
558قديساهمف

عن إلذكيةلإلجابة يمكنلروبوتاتإلمحادثة مبيعاتإلتجزئة، ي
علإألقلمنإستفسارإت81ملياردوإلرف  بالمئة

قادرة منمجردوكيلإستفساربلهي متاحةعلمدإرإلساعةطوإلأيامإألسبوع،باؤلضافةؤىلكونهاأكير إلعمالءوهي

وظائفمخت ي
 .(256،صفحة8188)عالقودريد،لفةعلطولإستخدإمإلعميللهاعلإلمساعدةف 



: - تقنيةإلبلوكتشير  8118ألولمرةسنةBlockchainظهرتتقنيةإلبلوكتشير  ي
ورقةبحثيةقدمها"ساتوخر ي

ف 

تعتمدعلBitcoinناكاموتو"،لتطلقبعدهابسنةإلعملةإلرقميةإلبتكوين" ي
"بوإسطةمجموعةمنإلمطورين،وإلت 


 
تسجيلوتدإولإلعملةوأصبحت"إلبتكوين"أولعملةرقميةترصفمرةوإحدةنظرإ ي

ف  لتسجيلذلكإلبلوكتشير 

معتسجيلإسمإلمالكإلجديدللعملة ،علإلبلوكتشير  ي
.(898،صفحة8188)إلوإف 

بأنها"نظاممعلوماتمشفرمعتمدعلقاعدةمعلوماتيةإلمركزيةأيموزعة ويمكنتعريفتقنيةإلبلوكتشير 

جميع موإفقة تتضمن بطريقة وتعديالتها إلمعامالت بيانات كل لتسجيل إلشبكة ي
ف  إلمنضمة إألجهزة جميع عل

إلب تقنية قوة حيثتمكن إلبيانات، علصحة إلالمركزيةإألطرإفذإتإلصلة هما أساسيير  معيارين ي
ف  لوكتشير 
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ؤدإرةإلمعامالتبكلأنوإعهاكالمدفوعاتوإلحوإإلتإلبنكية،أوتسجيلإلملكيةإلعقاريةوإلهويات ي
وإلشفافيةإلعاليةف 

وإلمستندإتأوعملياتإلتصويت..إلخ" إألصول أوتبادل )بالنورإلوطنية ي
ف  وتطبيقاتها إلبلوكتشير  ودمحمدوإبه،

كنموذج(، .(61،صفحة8188إلمصارفإإلسالمية)إلشيكتشير 


 
أنظمةإلخدماتإلمالية،حيثيتمحاليا ي

تحوإلتجذريةهيكليةف  إإلستفادةلقدأحدثتتقنيةإلبلوكتشير 

منقبلإألفرإدوإلمؤسسا إلبلوكتشير  ي
إلالمركزيةف  ة خدماتإلدفعإلفوريوتدإوإلتإألصولإلرقميةمنمير  ي

تف 

ؤىلإستخدإم باؤلضافة وإلبنوك، إلماىلي إلسوق ؤىلوسيطمن إلحاجة وإألطرإفدون إألفرإد بير  وأمن مباشر بشكل

إسلةبشك تنفيذإلحوإإلتإلمرصفيةوخاصةإلخارجيةوإلتسوياتمعإلبنوكوإلمؤسساتإلماليةإلمي  ي
ف  لإلبلوكتشير 

لها إلنفقاتإلمصاحبة إلحوإإلتويخفضتكلفة ؤلجرإء إلالزمة إلزمنية إألمرإلذييخترصإلخطوإتوإلمدد فوري،

 .(69،صفحة8188)بالنورودوإبه،

حيث إلمرصفية، إلصناعة ي
ف  وذإتؤمكانياتتطبيقوإعدة أساسية إلبلوكتشير  تقنية إلممكنأنتعتير من

تحسينها إلبنوكوبالتاىلي ي
إلتكنولوجياإألساسيةلنظممقاصةإلمدفوعاتونظمإلمعلوماتإإلئتمانيةف  ي

تحدثثورةف 

إلتطبيقاتعلتشكيلسيناريوهات"متعددةإلمرإكز،ضعيفةإلوساطة"مما وتحويلها.كماتشجعتقنيةإلبلوكتشير 

سيعززكفاءةإلصناعةإلمرصفية. مجالتكنولوجياإلبلوكتشير  ي
إإلستثمارإتإلعالميةف  لناؤجماىلي

يبير  وإلشكلإلتاىلي

ة. وإلعمالتإلرقميةخاللإألربعةسنوإتإألخير

ة11إلشكلرقم وإلعمالتإلرقميةخاللإلفير إلبلوكتشير  ي
 
إإلستثمارإتإلعالميةف 1112-1111:ؤجمالي



Source: KPMG Biannual global analysis of investment in fintech ,p24, consulte le 22-01-2023, online 

:https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/08/pulse of Fintech H122- 

assets.Kpmg. 

 كة شر فKPMGوحسبتقريرأعدته إإلسويشية إلبلوكتشير  تقنية مجال ي
ف  إإلستثمارإتإلعالمية نحجم

منإلضعفعام تزإيدملحوظ،حيثزإدحجمهابأكير ي
ملياردوإلربعدما59.8ليصلؤىل8188وإلعمالتإلرقميةف 

ملياردوإلركأقرحد38.5ؤىل8185،كمابلغحجمإإلستثمارإتإلعالميةسنة8154ملياردوإلرعام1.3كانحجمها


 
أنعددإلصفقاتقدعرفتلها.كمايوضحلناأيضا

 
زيادةونقصان،حيثبلغتأقصاهاتذبذبا ةإلدرإسةبير 

خاللفي 

 .281ؤىل8188لتعاودإإلنخفاضمرةأخرىسنة5.183ب8185سنة
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إلصناعةإلمرصفيةنجدإلمنصاتإلتالية: ي
ف  ومنأهممبادرإتإستخدإمتكنولوجياإلبلوكتشير 

كةBataviaمنصة - عبارةعنمنصةتمؤنشاؤهامنقبلشر تمتطويرهاIBMمثالهي ي
لتمويلإلتجارةإلعالمية،وإلت 

 من مجموعة 1بمشاركة هي  ; Ubs Erste ،Group ; Commerz .bank ;of MontréalBank;بنوك

CaixaBankإلتجارةأنيكونلهادإئما ي
نظرةشاملةكاملةعلإلوثائق،،تتيحهذهإلمنصةلجميعإألجزإءإلمشاركةف 

 .(19،صفحة8181)بندمحموطوبال،منإلمدفوعاتأتتحديدإلزبائنوتتبعإلطلباتووإجرإءإ

 

 -  للعميل: إإلئتمانية إلجدإرة تقييم إلقرإرإلماىلي إتخاذ تدعمعملية ي
إلنماذجإلت  من عنمجموعة عبارة فيماوهي

تطورمفهوموتقنياتتقييمإإلئتمان ي
،فمنذخمسينياتإلقرنإلماذ  يتعلقبمنحإإلئتمانلألفرإدمنقبلإلمقرضير 

طلبإلعمالءخاصةبعظهوربطاقةإإلئتمان. ي
ةوإلتكنولوجيالموإكبةإلزيادةف   بشعةمدعومابتطورإلخير

، ي
يعتمدعلمخاطرإإلئتمانأساستقييمإإلئتمانهومصدرإلبياناتإلتاريح  ي

لكننموذجإلتصنيفإإلئتماب 

 إلمقرضونإلعير ذلكتستخدمإلبنوكوحت  كفأةولتحسير  وقاعدةإلبياناتإلتاريخيةبالطريقةإلتقليديةوقدتكونغير

إلصناعةإ ي
ممايزيدمنإلمنافسةف  كاتإلتكنولوجياإلماليةحلولإلذكاءإإلصطناعي لمالية،حيثكانمرصفيونمثلشر

ليكون إلوقتإلفعلي ي
منخاللتحليلإلبياناتإلبديلةوإلسلوكف  إلقطاعإلماىلي ي

ف  إلتطبيقإلوإسعللذكاءإإلصطناعي


ا
تحديدإلتهديدإتللمؤسساتفعال قرإرإتإإلئتمانوتحسير  قدأدىؤىلتحسير  ،يعتقدأنإستخدإمإلذكاءإإلصطناعي


 
إلمالية،وساعدأيضا ي
إألسوإقإلناشئة،ف  ي

كاتف  توإجههاإلشر ي
إماتإإلمتثالومعالجةفجوإتإلتمويلإلت  إلوفاءبالي  

إلتحليل إلقرإر، مثلإستخدإمشجرة ، ي
تمتنفيذإلعديدمنتقنياتإلتنقيبعنإلبياناتبنجاحألدإءإلتقييمإإلئتماب 

كماإستخدمتطرقبايزوسل مجةإلديناميكية، إلير ي، سةماركوفبنجاحمعإلبياناتإلمعقدةمتعددةإألبعادإلتميير 

.(251،259،صفحة8188)عالقودريد،

 

إمخدمةتنظيموإدإرةإلمخاطر: - صناعةإلخدماتإلماليةعلإإللي   ي
كاتإلعاملةف  عبارةعنتقنيةتساعدإلشر وهي

إلهيئات تساعد ي
إلت  إلحلول تشمل كما . إلتنظيىمي إمها إلي   وتحسير  إلمخاطرإلتشغيلية وإدإرة إلماىلي إإلمتثال بقوإعد

عمليةت فعليهابشكلأفضل،تحسير  تشر ي
كاتإلت  جربةإلعمالءومخاطرهم،أتمتةورقمنةإلتنظيميةعلتنظيمإلشر

وعة،وإإلستفادةمنإلبيانات مشر تهدفؤىلتقليلإلعائدإتإلمحصلةبصورةغير ي
قوإعدمكافحةغسيلإألموإلوإلت 

،إلضخمةإلستخرإجرؤىإلسوقوإلعمالء ،وبنعلي ي
 .(196،صفحة8188)حمدوش،عماب 

 

إل - منذكشفعنعملياتإإلحتيال: ي
إلمرصف  إإلحتيال منع ي

إلبنوكف  ي
ف  إإلصطناعي لقدنجحتتطبيقاتإلذكاء

تتم ي
إلكشفعنعملياتإإلحتيالإلت  ي

إلعديدمنإلسنوإتؤىلغايةإليوم،حيثيمكنأنتساعدهذهإلتطبيقاتف 

إأل إآلونة ي
ف  ة إرتفعتبشكلكبير ي

إؤلخعلبطاقاتإإلئتمانوإلت  نموإلتجارة مع خاصة ة ير وإلمعامالتعير ونية
لكي 

نت إءوتنشيطآليةإألمانإؤلني  ،وذلكمنخاللأنظمةإلكشفعنإإلحتيالتقومبتقييمموإقعإلعمالءوأنماطإلشر

 (Arab Monetary Fund, 2021, p. 14) ضدمخاطرإإلحتيال
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دور1.1 ي
 
دعمإلقطاعإلمرصف ي

 
وإلتكنولوجياإلماليةف إلذكاءإإلصطناعي

إلتكلفة يخفض أن شأنه من إلمرصفية إلخدمات ي
ف  إلمالية وإلتكنولوجيا إإلصطناعي إلذكاء إستخدإم ؤن

تطبيقاتوأدوإت ي
إلتشغيليةويحسنأدإءإلمؤسساتإلماليةوربحيتها.لذلكتسىعمعظمإلمؤسساتؤىلإإلستثمارف 

كة .وبحسبشر بنحوPWCإلتكنولوجياإلماليةإلحديثةوإلذكاءإإلصطناعي منإلمتوقعأنيساهمإلذكاءإإلصطناعي

عام51.2 منإرتفاعمستوىجودةإلسلع6.6،تنقسمؤىل8131تريليوندوإلرمنإإلقتصادإلعالىمي ي
تريليوندوإلرتأب 

فمنإلمتوقعأنتبلغحصةإلمنطقة ي بنح%8إلمنتجة.أماعلإلصعيدإلعربر وحيثستساهمتطبيقاتإلذكاءإلصناعي

قإألوسطبحلولعام381 إلشر إقتصادمنطقة ي
أيمايعادل8131ملياردوإلرف  % 55، إلناتجإلمحلي منؤجماىلي

.(5،صفحة8158)إتحادإلمصارفإلعربية،

Fintech511وحسبتقرير كة شر KPMGإلذيأعدته 8158سنة كة شر مع لالستثمارFintechبالتعاون


 
إ كاتفعاليةوتأثير إلشر تحولقطاعإلخدماتإلماليةبمختلفوإلذيسلطإلضوءعلأكير ي

تسهمف  ي
حولإلعالموإلت 


 
بدءإ مجاإلته

ا
وصول إلتأمير  وخدماتتكنولوجيا ؤىلإلخدماتإلمرصفيةمنخدماتإلمدفوعاتوإؤلقرإضإلرقمية،

إستقطاب تضمنإلرقميةإلحديثة،وذلكعير ي
مسبوقةوإلت  ةغير كة،511إستثمارإتبوتير 11شر

 
إنتشارإ كةإألكير شر

إلعالمو ي
11ف 

 
إبتكارإ كةإألكير :شر هذإإلمجال،كانتموزعةكالتاىلي ي

كة82للمنتجاتإلماليةوإيجادحلولجديدةف  شر

أمريكاو ي
31ف  آسيا، ي

كةف  58شر إلمملكةإلمتحدة، ي
كةف  أو83شر ي

كةف  كةشر منهاشر قإألوسطوإفريقيا) روباوإلشر

نيوزيلندإ ي
ف  كةمنإألردن( كةمنإلبحرين،شر بنزيد،وبولمرج،وإحدةمنإؤلمارإتإلعربيةإلمتحدة،شر )بنعامر،

.(98،صفحة8188 إلشكلإلتاىلي ي
.كماهوموضحف 

:إإلنتشار15إلشكلرقم
 
إ فعاليةوتأثير

كاتإلتكنولوجياإلماليةإألكير لشر ي
 
إلعالملسنةإلجغرإف ي

 
1112ف



كاتإلتكنولوجيا ظلإبتكارإتشر ي
 
بنعامروآخرون،مستقبلإلخدماتإلتقليديةللبنوكوإلمؤسساتإلماليةف إلمصدر:زبير

.52،ص1111،11،إلعدد10إلمالية،مجلةإقتصادياتإألعمالوإلتجارة،إلمجلد

آلياتجذبإلعمالء،ومعالجة تحسير  ي
ف  ي
وإلمرصف  إلقطاعإلماىلي ي

ويتمثلإلدورإلمحوريللتكنولوجياإلماليةف 

إلمتقدمة، إلخدماتوتقديمإلتحليالتإلمالية وخفضتكلفة أفضل، وتحقيقشمولماىلي أشعللمعامالتإلمعقدة

ونقلإلمعرفةوتحقيقإلشفافية،وتحقيقإإلست .(8154)إتحادإلمصارفإلعربية،أكتوبرقرإرإلماىلي


ا
عاجل ي

بإعادةرسمخارطةإلنشاطإلمرصف  وضمنهذإإؤلطار،منإلمتوقعأنيقومإستخدإمإلذكاءإإلصطناعي


ا
آجل أم وترجح .KPMG

ا
مستقبل ي

مرب  غير ي
إلمرصف  إلنشاط يصبح إضيةأن إفي  بمساعدة إلتعامالت تتم حيث ،
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لكنهذإمنإلتوقعليسوإقعيا جميعمرإحلإلتعاملمعإلعمالءبشكلكامل. ي

ف  عنإلمرصفيير  ي
حيثمنتستغت 


 
ذكاءإ لتقديمحلولأكير كفاءةإتخاذإلقرإرإتوتعزيزإلمرتقبأنيتمإستخدإمإلذكاءإإلصطناعي تحسير  للعمالءعير

وليسإإلستغناءعنهمكاملقدرإتإل .(9،صفحة8158)إتحادإلمصارفإلعربية،موظفير 



إلخاتمة:

نوعيةعلإلمستوى إلماضيةقفزة خاللإلسنوإتإلقليلة إإلصطناعي إلماليةوإلذكاء شهدقطاعإلتكنولوجيا

 ي
ف  إلناشئة كات إلشر إستطاعت حيث ، بالعملياتإلعالىمي إلمتعلقة وإلخدمات إلحاجات مختلف تلبية إلمجال هذإ

تطويرإلمؤسساتإلمرصفية ي
ف  إلمرصفيةوبطريقةكفؤة،كماساعدتإلتقنياتإلرقميةإلقائمةعلإلذكاءإإلصطناعي

إإلئتما إلجدإرة تقييم ي
ساهمتف  فقد إلمختلفة، وإلتعليمات إلتنظيمية للمتطلبات إإلمتثال وتسهيل ضير 

للمقي  نية


 
نظرإ إلكفاءة من وإلزيادة إلمعامالت تكاليف تخفيض ومبتكرة، حديثة إلعمالءبطرق لطلبات إلشيعة لالستجابة

طالماكانتإلهدف ي
إلت  زيادةنسبإلشمولإلماىلي وبالتاىلي

ةمنإلمتعاملير  يحةكبير وسهولةوصولإلخدماتؤىلشر

منإلصعبإلذيسعتؤليهإغلبدولإلعالم إلدفعبعجلةإلتنميةوحمايةإإلقتصادإلعالىمي ي
لمالهمنإيجابياتف 

إألزماتإإلقتصاديةبطريقةأفضل.



إلنتائــــــــــــــج:

 :توصلتإلدرإسةؤىلجملةمنإلنتائجنذكرهافيمايلي

 • منتقنياترقمية لماتوفره ي
للنهوضبالقطاعإلمرصف  ملحة ورة إلماليةض  إلرفعمنإلتكنولوجيا ي

تسهمف  مبتكرة

أدإءإلخدماتإلمالية. ي
 قدرإتهاإلتنافسيةوزيادةكفاءتهاف 

 • ي
إمجووسائلإلمدفوعاتإلرقميةإلت  منأهميةإلير ي

ونيةتأب  فةإإللكي  أهميةإلتكنولوجياإلماليةلعرصنةخدماتإلصير

بال ي
إلرف  ي

كاتإلتكنولوجياإلماليةللبنوك،ممايساهمف   بنوكخاصةإلعموميةمنها.توفرهاشر

 •
 
نظرإ ي

إلجهازإلمرصف  يتعاملونمع إلذينإل إألفرإد من ة كبير يحة ؤىلشر بالوصول إلمالية إلتكنولوجيا ةتسمح لكير

ةوإلمتوسطةلتعزيزقدرإتهاإلتمويليةوإزإلة وعاتإلصغير يدإلمشر ي
إلتعقيدإتوإؤلجرإءإتإلمفروضة،كماأنهاوسيلةف 

عقبةإؤلقصا  .ءإلماىلي

من • يقلل مما إلمالية للمؤسسات إلتشغيلية خفضإلتكاليف ي
ف  إإلصطناعي وإلذكاء إلمالية إلتكنولوجيا إستخدإم

متناولإلجمهور. ي
 تكلفتهاويجعلهاف 
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إلتوصيات:

لت حةلحسنإستغاللإبتكارإتإلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي عددمنإلتوصياتإلمقي  مايلي ي
طويرف 

: ي
ودعمإلقطاعإلمرصف 

 بتدريبموظفيهاعلآلياتوتقنياتإلتكنولوجيا ي إلعربر وإلماىلي ي
ورةإهتماممختلفمكوناتإلقطاعإلمرصف  ض 


 
نظرإ إإلصطناعي وإلذكاء إستجابةإلمالية أكير ليصبح ي

إلمرصف  إلعمل وتطوير إإلقتصادي إلنشاط تنوي    ع ي
ف  لدورها

معهذإإلقطاعإلرإئدوإلحيوي. إئحإلمتعاملير  ةوإلمتعددةألوسعشر  للحاجاتإلمتغير

 
 
إلخدماتإلمرصفيةإلمقدمةللعمالءخصوصا لتحسير  عنطريقإلتطبيقاتزيادةإؤلنفاقعلإلذكاءإإلصطناعي

ونية.وإ  لتقنياتإإللكي 

 ونيةللتقليصمن إإللكي  سياقتطويرإلخدماتإلمالية ي
ف  إستثمارإلتقنياتإلحديثةعلغرإرإلبلوكتشير  ورة ض 

إستعمال. ي
 إلطرقإلتقليديةف 
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:إلمرإجع

Arab Monetary Fund. (2021). Using Artificial Intelligence AI in banking Services. 

.(.8158إتحادإلمصارفإلعربية.) ي
وإلمرصف  إلقطاعإلماىلي ي

ف   إلتكنولوجياإلماليةوإلذكاءإإلصطناعي

 )أكتوبر إلعربية. إلمصارف 8154إتحاد (. إلماىلي إلقطاع مستقبل ركائز إهم من إلرقىمي إلتطور إلمالية: إلتكنولوجيا

. ي
إإلبحاثوإلدرإسات.إدإرةوإلمرصف 

) . وعمرملوكي ، ي
8158أحمدإلصالحسباع،دمحميوسف  علإلمستوىإلدوىلي إإلصطناعي إلذكاء إتيجية تطبيقإسي  .)

.99-35(،إلصفحات15)15،مجلةإلميادينإإلقتصادية)إؤلمارإتإلعربيةإلمتحدةنموذجا(.

يوسف.) دعمقطاعإلخدماتإلماليةوإلمرصفية.8158بنعلقمةمليكة،وسائحي ي
مجلة(.دورإلتكنولوجياإلماليةف 

.43)إلعددإلثالث(،ص،إلمجلدإلسابعإإلجتهادللدرإساتإلقانونيةوإإلقتصادية

 (.إلتكنولوجياإلماليةكمدخلل8181بنموخإعمر،وعلماويأحمد.)ديسمير ي
ونيةف  تطويرإلخدمةإلمرصفيةإإللكي 

،إلمجلدإلسابعمجلةإلبحوثإإلقتصاديةوإلمالية.-درإسةتجربةإؤلمارإتإلمتحدة-إلبنوكإلعمومية

.581)إلعددإلثامن(،ص

بنعامر،يوسفبنزيد،ووحيدةبولمرج.) (.مستقبلإلخدماتإلتقليديةللبنوكوإلمؤسساتإلمال8188زبير ي
يةف 

كاتإلتكنولوجياإلمالية. -95(،إلصفحات15)12،مجلةإقتصادياتإإلعمالوإلتجارةظلإبتكارإتشر

.12

إلتكنولوجياإلماليةفرصةلتطويرإلخدماتإلمالية.8188سعيدةنيس.) 12مجلةإلبحوثإإلقتصاديةإلمتقدمة،(.

.882-898(،إلصفحات18)

.)جوإن، ي
إلمعامالتإلرقمية8188شهرزإدإلوإف  ي

ف  إتيجيةتطبيقتكنولوجياإلبلوكتشير 
دولةإإلمارإتإلعربية-(.إسي 

.863-838(،إلصفحات15)14،مجلةدرإساتإقتصادية.-إلمتحدةنموذجا

.) ي وتعلمإإللة.8181صندوقإلنقدإلعربر (.13)سلسلةكتيباتتعريفية(.إلذكاءإإلصطناعي

كاتناجحة.8158عبدإلرحيموهيبة،وبنقدورأشوإق.) مجلة(.توجهاتإلتكنولوجياإلماليةعلضوءتجاربشر

.53،59)إلعددإلثالث(،صص،إلمجلدإلسابعإإلجتهادللدرإساتإلقانونيةوإإلقتصادية

إتخاذإلقرإر8152لطيفةجباري.) ي
ف  (.15)585-531،مجلةإلعلومإإلنسانية.(.دورنماذجإلذكاءإإلصطناعي

) فدمحمدوإبه. وأشر بالنور، 8188دمحمإلساخي تشير  )إلشيك إإلسالمية إلمصارف ي
ف  وتطبيقاتها تشير  إلبلوك .)

.14-25(،إلصفحات18)58،مجلةرؤىإإلقتصاديةكنموذج(.

) فدمحمدوإبه. وإشر بالنور، إلبلوكتشير 8188دمحمإلساخي (.(. إلشيكتشير  إلمصارفإإلسالمية) ي
ف  وتطبيقاتها

.14-25(،إلصفحات18)58،مجلةرؤىإقتصادية

قطاعإألعمال.8181هدىبندمحم،وإبتسامطوبال.) ي
وتطبيقاتهاإلممكنةف  مجلةدرإسات(.تكنولوجياإلبلوكتشير 

.95-68(،إلصفحات15)12،إقتصادية

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

541  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

.8188)هشامعالق،وحناندريد. إلمؤسساتإلماليةكمدخللتفعيلإلشمولإلماىلي ي
ف  (.تطبيقاتإلذكاءإإلصطناعي

.211-289(،إلصفحات15)11،مجلةإإلقتصادوإلتنميةإلمستدإمة

.) ،وسميةبنعلي ي
إلجزإئري:إلدوإفع8188وفاءحمدوش،لمياءعماب  ي

تعزيزأدإءإلقطاعإلمرصف  ي
(.دورإلتكنولوجياف 

.191-112(،إلصفحات9)58،مجلةإإلقتصادإلجديدلتحديات.وإ
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