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 شكر وتقدير
 

اللهم لك الحمد والشكر في اليسر والعسر، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي  

 .اليحصيها غيرك
 أتقدم بالشكر الجزيل إلى:

اهلل    اعلى هذه المذكرة فجزاه  ابإشرافه  تي تفضلتال  هوب أسماءيملب ةالدكتور   ةـ األستاذ

 منا كل فـائق االحترام والتقدير.  اعنا كل خير، وله

  أوـ نشكر كل من لم يبخل علينا بالمالحظات والنصائح، والتحفيزات سواء كانت مادية  

 معنوية إلتمام هذا العمل.

ـ كما ال ننسى أساتذتنا الكرام وإطارات كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  

  باسميبوعريريجـ  فـلكم جزيل الشكر واالمتنان  برج   ـ  اإلبراهيميبجامعة محمد البشير  

 .معانيه



 اإلهداء
  ي  د  ال  و    ع ل ىو    ي  ل  ع    ت  م  ع  ن  ي أ  ت  ال    ك  ت  م  ع  ن    ر  ك  ش  أ    ن  ي أ  ن  ع  ز  و  أ    ب  ر   ق ال اهلل تعالى:"

 "ين  ح  ال  الص    ك  اد  ب   ي ع  ف    ك  ت  م  ح  ر  ي ب  ن  ل  خ  د  أ  و    اه  ض  ر  ا ت  ح  ل  اص    ل  م  ع  أ    ن  أ  و  

أن    ابعد الرضرضيت، والحمد لك    إذاف الحمد لك حتى ترضى و الحمد لك  
الشمعة التي أنارت   لعمل المتواضع الذي أهدي ثمرته إلىهذا ا  إلتماموفقتني  

  دربي و فتحت لي أبواب العلم والمعرفة، إلى الصدر الحنون والق لب الرفيق
إلى أعز ما أملك في الدنيا، و معلمتي في الحياة، التي يهواها الق لب واسأل اهلل  

 .ةأن يرعاها، أمي الحبيب

اضل كمن أجلي ألرتاح وهيأ لي أسباب النجاح الذي سعى جاهدا إلى  من ن
ويرعاه. إلي النجوم التي أهتدي    يحفضهتربيتي وتعليمي أبي العزيز أسأل اهلل أن  

 كل باسمه.وزوجتي   بها وأسعد برؤيتهم إخوتي وأخواتي

 .و إلى كل من مأل ق لبي و لم يسعه ق لمي، إلى ق ارئ األسطر و كل من أعرفهم

                                                                                 

 بورغداد عبد البصير                                                                                   

 

 

 



 

 اإلهداء
 هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي اهلل الحمد

 اهلل
ايسرن هدين أن  لكريمينا  الوالدين إلى المتواضع البحث هذا   

او سهر  اللذين ناتربيتي على  ناوتعليمي   ورعاهم اهلل حفظهم 
الصحة وأعطاهما  والعافية 

وإلى الطلبة وزمالئي أصدق ائي وكل إخوتي إلى  من كل 
والصالة طيبة بكلمة ولو المذكرة هذه إنجاز على ساعدني  

 "وسلم عليه اهلل صلى " محمد سيدنا على والسالمة
 

 

 

 موساوي حمزة

 

                                                



 ملخص:

يف القطاع  دفعت التحوالت التكنولوجية اهلامة اليت عرفها العامل منذ عقود كثرية، واحتدام املنافسة
من اجل  ، وذلككاليف التشغيلية اىل اجتاه البنوك حنو تبين الذكاء االصطناعياملصريف مع ارتفاع الت
  .وتوطيد العالقة بني البنك واجملتمعتعزيز قدرهتا التنافسية 

 ف بالذكاء االصطناعي، وحتليل واقعاىل التعري ،وصفي حتليلي إطاروهتدف هذه الدراسة ضمن 
يف العمليات استخدام البنوك للذكاء االصطناعي كيفية سري عملية   إبرازتبين القطاع املصريف له، مع 

  OCRوف تقنية التعرف الضوئي على احلر  أمههاتقنيات متطورة  باستخدامالتجارية الدولية، وذلك 
 .citibankاليت طورهتا سييت بنك 

تقنيات الذكاء االصطناعي من اجل  بإدراج لبنوكوقد خلصت هذه الدراسة اىل االهتمام الكبري ل
 .اليت وجب التعامل معها تسهيل العمليات التجارية رغم وجود مجلة من التحديات

 الكلمات المفتاحية:

 CitiBank، سييت بنك OCRالذكاء االصطناعي، البنك، التعرف الضوئي على احلروف 

Abstract : 

The important technological transformations that the world has 

known for many decades, and the intensification of competition in the 

banking sector with high operational costs, have pushed banks towards 

the adoption of artificial intelligence, in order to enhance their 

competitiveness and strengthen the relationship between the Bank and 

society. 

This study aims within an analytical descriptive framework, to 

introduce artificial intelligence, and to analyze the reality of the adoption 

of the banking sector, while highlighting how the process of using 

artificial intelligence by banks in international business processes, using 

advanced technologies, the most important of which is OCR technology 

developed by Citibank Citibank. 

The study concluded that banks are very interested in incorporating 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE technologies in order to facilitate 

business processes, despite a number of challenges that need to be 

addressed. 

Keywords: Artificial Intelligence, Bank, OCR, CitiBank 
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 مقدمة:

تؤديه ذلك ملا و ، اليت تعتمد عليها البلدان يف تطوير اقتصاديتها ةساسيألك يف الوقت الراهن من الركائز اتعد البنو 
ليت تساهم يف مجيع القطاعات ا طشينمن اجل توهذا  ،من دور هام يف ربط العمليات االقتصادية والصفقات التجارية

 ، من أجل نشآتيتطلب تفعيل هذه امل األمر صبحالبنوك يف العمليات االقتصادية أ ونظرا ألمهيةة، بناء اقتصاد كل دول
، وقد حازت البنوك يفالوسط املايل املصر  إطارضمن  اسرتاتيجياهتاو  أهدافها والعمل على حتقيق اإلداريةا كفاءهت  ةزياد

للعمالء سواء  ةاحلاجات املتعدد وإشباع ةهم يف متويل املشاريع االستثماريفهي تس، التجارية دورا فعاال يف القطاع البنكي
ة، ولقد والتجارية املعامالت املالي وتنشيط كما تساهم يف توسيع حجم السوق من خالل تيسري  ،مؤسسات أو أفراد

البنوك على حتقيق  ةمعينه من قدر ة سامهت يف احلد بدرج حيثبعدد من االجتاهات  ةاحلديث اقرتنت التطورات املصرفية
 ةاخلدمات والتسهيالت لتنمي أفضلجتتهد فيها البنوك لتقدمي  ةفسياتن ةبيئ أوجدتكما   ة،يف الربح والنمو بسهول أهدافها
 .واالستمرار يف نشاطها أرباحها

وتسارع  ةملالعو  ميكية والتعقيد بسبب موجاتدرجة كبرية من الدينالقد عرفت البنوك يف العقود األخرية 
دفوعة من ملات الوهو مسايرة هذه التحو  الأيف خمتلف الدول أمام حتد كبري  رية وضعت البنوكألخبتكارات، هذه االا

ىل إ، وذلك ما دفعها الكبرية من أجل احلفاظ على احلصة السوقية والتوسع أكثر حنو أسواق جديدةالية ملطرف الشركات ا
 نشأ كأحد علوم احلاسب اليت هتتم بدراسة وفهم طبيعة ،حديثا نسبيا الحق عترباالحتكاك بالذكاء االصطناعي الذي ي

هام اليت حتتاج ملز الكثري من اجناإلميكن برجمتها  اليتو الذكاء البشري وحماكاهتا خللق جيل جديد من احلاسبات الذكية، 
نسان وتندرج ضمن قائمة السلوكيات إلدراك، وهي صفات يتمتع هبا اإلستنباط واالستنتاج واالامن إىل قدرة عالية 

 .لة من قبلآلمكن أن تكتسبها امليكن من االذكية له واليت مل 

خــاصة يف الوقت الذي و وأحد انشغاالهتا الرئيسية،  اهلامة للبنوكواحد من النشاطات هو ويل التجارة اخلارجية مت 
صارت فيه التجارة اخلارجية مهزة وصل بني البلدان والركيزة األساسية لكل اقتصاد وأداة فعالة لزيادة رصيد الدولة من 

رفع مستوى معيشة السكان،  العملة الصعبة، وبفضلها ينمو االقتصاد الوطين وبالتايل يزداد الدخل القومي معا يؤدي إىل
لذلك تبقى الدراسات واألحباث مستمرة ومتواصلة لرتقية وتطوير هذا القطاع هبدف حتسينه وإجياد طرق وأساليب 
مساعدة للتقليل من املخاطر اليت تواجه املتعاملني االقتصاديني الدوليني أثناء قيامهم بعماليات التصدير واالسترياد، حيث 

إجياد الطرف املثلى للتمويل من أكرب وأهم انشغاالت األعوان االقتصاديني واملؤسسات قصد حتقيق  أصبح الرتكيز على
 .الثقة والضمان السري احلسن للعمليات التجارية اخلارجية
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تعترب البنوك العاملية من أهم البنوك الرائدة يف اجملال التكنولوجي نظرا الحتكاكها مبجال الذكاء االصطناعي 
يف العديد من اجملاالت، وأبرز هذه اجملالت هو جمال التمويل التجاري الدويل الذي كان من شأن هذه البنوك  واستخدامه

بتكارات وتقنيات ( اCitiBankالبنوك العاملية استخدم سييت بنك)تسهيل الكثري من العمليات التجارية، ومن بني 
الوقت ختفيض التكاليف، ومن بني هذه التقنيات تقنية سامهت بشكل كبري يف املساعدة يف التبادل التجاري وتقليل 

املطورة من طرف سييت بنك الذي كان هلا دورا كبريا يف االرتقاء ببنك سييت  (OCR)التعرف الضوئي على احلروف 
 بنك العاملي.

 وبناءا على ما مت عرضه ونظرا ألمهية املوضوع وتعدد جوانبه يربز أمامنا التساؤل التايل:

كيف يتم استخدام الذكاء االصطناعي في تمويل التجارة الدولية من طرف البنوك بصفة عامة؟ وكيف تعمل 
 ؟CitiBankالمطورة من طرف سيتي بنك  OCRتقنية 

 األسئلة الفرعية:

 ؟يف اجملال االقتصادي م الذكاء االصطناعيهل يستخد -1
 ؟البنوكخمتلف عمليات التمويل يف  يؤثر الذكاء االصطناعي على كيف -2
 متويل التجارة الدولية؟ هل حتتاج البنوك إلدخال الذكاء االصطناعي يف -3
 " املطور من طرف سييت بنك يف جمال متويل التجارة اخلارجية؟OCRكيف يعمل برنامج " -4
 الفرضيات:

 رضية الرئيسية:لفا

يستطيع الذكاء االصطناعي القيام بإدارة عمليات تمويل التجارة الخارجية بشكل يحاكي العمل البشري 
تعويض الكثير من األعمال  ك بشكل خاص علىفي سيتي بن  OCRفي البنوك بشكل عام، ويعمل برنامج 
 .التي يفترض أن يقوم بها االنسان بكفاءة

 خالل هذه الفرضية ميكن أن نوجز عدة فرضيات فرعية كالتايل: ومن

 .ل النشاطات االقتصادية إىل تطوير برجميات للذكاء االصطناعيحتتاج كالفرضية األوىل: 
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 .يقتصر تأثري الذكاء االصطناعي على جماالت حمددة من عمليات البنوكالفرضية الثانية: 

 .ة الدوليةيأيت الذكاء االصطناعي حبلول تساعد يف متويل التجار  أنميكن الفرضية الثالثة: 

 على حتديد وتصنيف الوثائق، واستخراج البيانات ومعاجلتها والتعرف عليها. OCRالفرضية الثالثة: يساعد برنامج 

 أسباب اختيار الموضوع:
 التمويل البنكي للتجارة الدولية؛ حماولة معرفة أمهية الذكاء االصطناعي يف -
 التطبيقية اخلاصة هباته الدراسة؛ قلة الدراسات والبحوث -
 تسليط الضوء على أمهية الذكاء االصطناعي يف كل اجملاالت. -

 أهداف الدراسة:
 هتدف الدراسة إىل:

 ؛معرفة ماهية الذكاء االصطناعي واهم استخداماته -
 ؛معرفة مسامهة الذكاء االصطناعي يف القطاع املصريف -
 عي يف العمليات التجارية الدولية؛ذكاء االصطنامعرفة مدى مسامهة ال -
 (.OCRمعرفة كيفية العمل بتطبيقات الذكاء االصطناعي )  -

 منهج الدراسة:
رجة يف البحث، ونظرا للجوانب العديدة اليت نفي الفرضيات وحتليل النقاط املدلإلجابة على التساؤالت واثبات أو 
 على الذكاء االصطناعيمن خالل تسليط الضوء  ، وذلكعلى املنهج الوصفيحتتويها الدراسة فإننا اعتمدنا يف دراستنا 

الذي يوضح مكانته كحل جديد يف تطوير اقتصاديات الوطن، وتطور أمهية الذكاء االصطناعي يف العمليات املصرفية  
 OCRدراسة احلاالت، حيث مت اختيار تقنية  أسلوبالدراسة على  تعتمد، واكتمويل البنوك يف التجارة الدولية

 املطورة من سييت بنك.
وحتليلها ومعرفة كيفية  OCRكما تقوم الدراسة على االعتماد على املنهج التحليلي، وذلك بإبراز تقنية 

 استخدامها يف البنوك من أجل املعامالت الدولية، ومعرفة مدى جناح هذه التقنية املطورة من طرف سييت بنك.
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 سيمات الدراسة:تق
بكافة اجلوانب املتعلقة مبوضوع الدراسة قمنا بتقسيم هذه الدراسة اىل فصلني  اإلملاممن خالل ما سبق وألجل 

حيث تطرقنا يف الفصل األول اىل مدخل عام اىل الذكاء االصطناعي والقطاع املصريف يف ظل تطورات الذكاء 
 االصطناعي.

أما يف الفصل الثاين فتم التطرق فيه إىل متويل التجارة اخلارجية وبرامج الذكاء االصطناعي لتمويل التجارة اخلارجية 
 .(OCR)بتقنية التعرف الضوئي على احلروف (CitiBank)وكعمل تطبيقي كيفية عمل سييت بنك 
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ذات خصائص شبيهة  غالًبا ما يتم   تصوير الذكاء االصطناعي يف أفالم اخليال العلمّي على أنّه روبوتات
باإلنسان، ولكّن الذكاء االصطناعي أوسع من ذلك بكثري، مثل خوارزميات البحث يف جوجل، وغريها من األمور 

 الّتقنّية. 

، وال يشمل الّتعريف مجيع جماالته، فعلى سبيل املثال ميكن للذّكاء إن مفاهيم الذكاء االصطناعي كثري وواسعة
ه، البحث على اإلنرتنت، قيادة الّسيارة، حّل املعادالت، أو لعب الّشطرنج، ولكّن اهلدف االصطناعي الّتعّرف على الوج

طويل األجل للعديد من الباحثني هو إنشاء الذكاء االصطناعي العام القوي، مع أّن الذكاء االصطناعّي اليوم قد يتفّوق 
 .على البشر يف كثري من األمور احملّددة

حنو العصرنة، وذلك راجع ألمهيته  من أهم توجهات املؤسسات البنكية االصطناعي أصبح تطور الذكاء بالنتيجة
البالغة يف تعزيز قدرات األعمال ويساعد على إظهار مجيع اإلمكانيات،كما يساهم يف تطوير تقنيات وبرامج هذه 

 املؤسسات املالية، وهذا ما سنتطرق إليه يف الفصل األول الذي يتضمن مبحثني:

 األول: مدخل إىل الذكاء االصطناعي. املبحث 
 اء االصطناعي يف اخلدمات املصرفيةاملبحث الثاين: استخدامات الذك. 
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 مدخل إلى الذكاء االصطناعي :األولالمبحث 

من  املختصنيمكنت  املتواصلةالعميقة  واألحباثالتكنولوجية  التحوالتأن  الالبا ما ارتبط الذكاء بالبشر، إغ
سيتم التطرق إىل  احملورهذا  خالل"، ومن االصطناعيوضع مناذج وتطبيقات حتاكي الذكاء البشري، حتت اسم "الذكاء 

 .االجتاههبذا  املتعلقةالنظرية  املفاهيمخمتلف 

 ماهية الذكاء االصطناعي :األولالمطلب 

الذكاء االصطناعي من أكثر اجملاالت جناحا يف الوقت احلاضر، حيث خرج من طور البحث إىل االستعمال  يعد
التجاري، وأثبت كفاءته يف جماالت متعددة وأمكن تطبيقها يف كثري من التطبيقات التجارية يف الشركات واملؤسسات 

 الصناعية وغري الصناعية.

 صطناعيالذكاء االوأهمية تعريف الفرع األول: 

دعت الشركات  إبراز خصائصه اليتسيتم يف هذا الفرع تقدمي بعض املفاهيم اخلاصة بالذكاء االصطناعي، مع 
 واملؤسسات املالية لالهتمام به.

 أوال: تعريف الذكاء االصطناعي

 ةولكل منهما معىن، فالذكاء هو القدر  االصطناعيمن كلمتني مها: الذكاء و كلمة  االصطناعييتكون الذكاء 
 أو الظروف اجلديدة احلاالتأي هو القدرة على إدراك وفهم وتعلم  واملتغرية،اجلديدة  احلاالتعلى فهم الظروف أو 

ترتبط بالفعل يصنع أو  االصطناعيأما كلمة الصناعي أو  ،الفهم والتعلماإلدراك و مبعىن آخر أن مفاتيح الذكاء هي 
اصطناع وتشكيل  خاللتنشأ نتيجة النشاط أو الفعل الذي يتم من  يتال األشياءلتايل تطلق الكلمة على كل يصطنع، وبا

الذكاء  يعين األساسوعلى هذا  اإلنسانمن دون تدخل  بصورة طبيعيةواملولدة بالفعل  املوجودة األشياءمتييزا عن  األشياء
 اإلنسانأو احلاسوب، الذكاء الذي يصدر عن  اآللةيف  اإلنسانبصفة عامة الذكاء الذي يصنعه أو يصطنعه  االصطناعي

هو علم يعرف على أساس هدفه وهو جعل  االصطناعيوبالتايل فان الذكاء  ،أو للحاسوب لآللةمث مينحه  باألصل
 .1تعمل أشياء حتتاج ذكاء آلالتا

واالستدالل و  اإلدراكاملعرفية اليت نربطها بالعقول البشرية، مثل  على أداء الوظائفقدرة اآللة  بأنهعادة يعرف و 
ومع ذلك فإن الذكاء االصطناعي هو يف الواقع مزيج من  ،اإلبداعالتعلم والتفاعل مع البيئة وحل املشكالت وحىت ممارسة 

 البعضعقود بينما  بعض هذه التقنيات موجودة منذ ، حيثملتقدمة بدرجات متفاوتة من النضجالتقنيات احلسابية ا
                                                           

 ، املركز الدميقراطي العريب لدراسات االسرتاجتيةاألعمالتنافسية منظمات  االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز، تطبيقات الذكاء وآخرون بكر خوالد أبو -1
 .12-11 ص ، ص2019 األوىل، الطبعة أملانيا -رلنيواالقتصادية ب والسياسية
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" االصطناعيباسم "الذكاء عادة  إليهااليت يشار  مع ظهور البيانات الضخمة، تتطور التقنيات،و اآلخر جديد نسيب
من خالل  اآلنممكنا  أصبحعلى التقنيات القدمية، والذي  أحيانايعتمد  تكنولوجي تدرجيي فهو تطوروبالتايل بسرعة. 
 .1تمن البيانا األحجامكميات كبرية من البيانات و القدرات اجلديدة يف معاجلة هذه   إىلالوصول 

، ولكنها اإلنسانماليني املرات من  وأسرعتعقيدا  الرياضيةالعمليات  أكثرعلى حل  القدرةفاحلواسيب اليوم متلك 
 أفرادمعرفه  أوكالتخاطب مثال   فائقة مبهارةيؤديها الطفل الصغري  بسيطة بأشياءحد كبري على القيام  إىل عاجزةمازالت 

ولكنه ال يفكر وال يدرك، وعقل  األرقامحيسب ويتعامل مع  _كما يفهم من امسه _فاحلاسوب ، حىت التفكري أو العائلة
 األشياء أكثريضعه كثريون بني و  دالتعقييف  غايةعلى شكل شبكه  مرتابطة العصبيةيتكون من باليني اخلاليا  اإلنسان

لكن حماوله تقليد بعض خصائصه اليت ميكن  ،البشرة مكانيإن حماوله تقليده تتجاوز إفعقيدا يف هذا الكون، وبالتايل ت
 املسالك بالتايل اهتم الباحثون يف امليدان هبدفني رئيسيني: أسهلهو  ذكيأ اآلالتمنها يف جعل  االستفادة

 ؛املكتسبةحماوله فهم كيف يعاجل العقل املعلومات  -
 .لذكاءل العامة األسسحماوله فهم  -

 كالفلسفةتضافرت اجلهود يف عدد من امليادين،   املاضية السنةهذين اهلدفني وعلى امتداد مخسني  إىلوللوصول 
 .2األحياءلسنيات والرياضيات، وعلم واألوعلم املنطق  اإلدراكوعلم النفس وعلم 

تبدو يف بعض األحيان ُمفرطة االستخدام ألهنا تعتمد صياغة "الذكاء االصطناعي" على مصطلحات قد  
في معظم األحيان يقتصر استخدام اخلوارزميات على حماكاة ف ،م بشكل عام لتغطية تقنيات متعددةُتستخد

 السيناريوهات، استنساخ ومعاجلة املهام املتكررة اليت ميكن أن يؤديها اإلنسان.

 ض جماالت البحث التكنولوجي:على سبيل املثال، فيما يلي قائمة غري شاملة لبع

معاجلة اللغة الطبيعية: فهم اللغة من خالل إسناد املعىن والغرض، غالًبا ما يرتبط بالتعرف التلقائي على الكالم  .1
 .والنص

 احلوسبة املعرفية: الدعم يف حتقيق املهام املعرفية واختاذ القرار.  .2
توفر الدعم لإلجراءات التلقائية املستندة إىل ، حيث واحملاكاة ئيبالتنالتحليل وهو املعاجلة الذكية:  أوالتحليالت  .3

 القواعد )مثل حمركات التوصية(.
هيكل ينقل تركيز التعلم اآليل من التعرف على األمناط إىل عملية صنع القرار  هو التعلم العميق والتعلم املعزز: .4

 .1املتسلسل والقائم على اخلربة
                                                           

1
-European Banking Federation Aisbl, EBF Position Paper On AI In The Banking Industry, Brussels, Belgium, 1 

July 2019, P. 4. 
 .7، ص 2015، دار لوتس للنشر احلر، عادل عبد النور، مدخل اىل عامل الذكاء االصطناعي -2
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يف اآللة  اإلنسانالذكاء االصطناعي هو الذكاء الذي يصنعه أو يصطنعه  أن من خالل التعاريف السابقة نستنتج
على أداء الوظائف املعرفية اليت نربطها بالعقول البشرية كاإلدراك مثال، وبالتايل هو تطور اآللة قدرة  هوأو احلاسوب، و 

انات والقدرات اجلديدة يف معاجلة هذه  كميات كبرية من البيأصبح ممكنا من خالل الوصول اىل تكنولوجي تدرجيي
 من البيانات. األحجام

 الذكاء االصطناعي ثانيا: خصائص
 نذكر منها:  املميزاتبالعديد من اخلصائص و  االصطناعييتمتع الذكاء 

 استخدام اخلربات القدرة علىكما له  ،الكاملةاملعلومة  مع غياباملعروضة  املشاكليف حل  الذكاءيستخدم  -
 ؛جديدة مواقف وتوظيفها يف القدمية

 ؛األمور املختلفة الستكشافواخلطأ  التجربة كما أنه يستخدم اإلدراك،التفكري و  القدرة علىله  -
 ؛وتطبيقهااملعرفة  اكتساب، وله القدرة على واخلربات السابقة التعلم والفهم من التجارب -
عامل مع ، حيث أنه يتاجلديدة والظروف للمواقف السريعةاالستجابة  القدرة علىيتميز الذكاء االصطناعي ب -

 احلاالت الصعبة واملعقدة؛
 ؛وإدراكهااألمور املرئية التصور وفهم  القدرة علىاحلاالت املعروضة، وله لعناصر  النسبيةاألمهية  يزمي -
غياب  يف حنيالغامضة  املواقفالتعامل مع  اإلدارية،باإلضافة إىلالقرارات إلسناد  املعلومةتقدمي  على يساعد -

2املعلومة
. 

 مزايا وعيوب الذكاء االصطناعي الفرع الثاني:
مما ال شك فيه أن الذكاء االصطناعي أصبح قيد االستعمال، وذلك راجع ملزاياه الكثرية دون أن ننسى أن له 

 عيوب باملقابل، وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:
 أوال: المزايا

 نوجزها كالتايل:للذكاء االصطناعي مزايا عديدة 

 :الذكاء االصطناعيفاعلية وفعالية  .1

يف  اآلالت، حيث تساعد هذه ستكشافاال ةوعملييستخدم الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات يف التعدين 
 أكثرمهام  أداءميكنهم هذه الروبوتات  ةلربجمنظرا ، و البشريةالقيود أغلب والتغلب على  اتقاع احمليطالنفط و  استكشاف

 .3ةبسهولعلى ذلك فهي ال تبلى  عالوةو اكرب،  مسؤوليةمع حتمل  صعوبة

                                                                                                                                                                                                 
1
--European Banking Federation Aisbl, Op cite, p 4. 

 .13، مرجع سابق، ص وآخرون ابو بكر خوالد - 2
3
-DataFleirteam, Pros And Cons Of ArtificailIntelligenceـ A Threat Or a Blessing ?, 2018, sur le site : (https://data-

flair.training/blogs/artificial-intelligence-advantages-disadvantages/ ), consulté le 12/02/2021 à 10 : .12  
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 الرقمية: المساعدةبرامج  .2

 املهمةؤدي تو  إليناهناك برامج مساعدة شخصية تستمع فمثال ،اليومية األعماليف  نا هذه الربامجاعدتس
 اجلملةالتصحيح التلقائي تفهم ما حناول قوله وتقدم لنا ة ميز  أنكما   ،على السفر حول العامل ساعدنات، و ةواحد رةبنق

لكن اجلهاز  األشخاصعلى  عالمةعلى وسائل التواصل االجتماعي نقوم بوضع  ةصور عند نشر و  طريقه ممكنه، بأفضل
يف تنظيم وتسهيل الذكاء االصطناعي يستخدم فإذن األفراد، على هؤالء  عالمة يكتشف تلقائيا وجه الشخص ويضع

 .1بصفة خاصةلألفراد احلياة اليومية  بصفة عامة أو يف واملصرفية املاليةيف املؤسسات سواء على نطاق واسع مال األع

 ة:وصحيح قرارات عقالنيه تخاذلمساعدة على اا .3

مت  إذا صحيحةيقوم باختاذ قرارات  حيث ،فإن املنطق له أولوية على باقي املكونات لذكاء االصطناعيل بالنسبة
املفكرين  أوالروبوتات ف العاطفة،ما يستخدمون  ةنرى العكس مع البشر حيث يف مرحل لكن ة،العمل عليها بعقالني

 ةزمني ةيف فرت  الصحيحةحيث ميكنهم اختاذ القرارات  ،ةفاعلي أكثر ماملصطنعني ليس لديهم جانب عاطفي وهذا ما جيعله
العالج من خالل تقليل  كفاءةحتسني   إىل أدىوذلك ما  ،الصحية الرعايةاستخدامه يف مثال على ذلك  وأفضل قصرية

 .2خماطر التشخيص اخلاطئ

 ة:طبيتطبيقات  .4

 لصحية اتقييم املرضى وخماطرمهيف اجملال الطيب تلك الربامج املوجهة لالذكاء االصطناعي  استخدامات أهممن بني 
ويف الوقت ، لألدوية املختلفة اجلانبية اآلثارالتطبيقات على تثقيف اجلهاز حول هذه تساعد  حيث، اآلالت ةمبساعد

ستخدم هذه التطبيقات يف الكشف كما ت ،االصطناعية اجلراحة أجهزة حماكاةالطبيني على  املهنينياحلايل يتم تدريب 
 اإلشعاعية. اجلراحةيف  أيضاومراقبتها وتساعد  العصبيةضطرابات االعن 

 :المهام أداء في التكرار من التخلص .5

 من جمموعة حتت الشخص ووقوع وكثرهتا املهام تعدد عن الناتج املهام تكرار على القضاء يف االصطناعي الذكاء يفيد
، نظرا ملا إليه املوكلة األوامر تنفيذ يف العشوائية أو التكرار ة للمهام، لتفاديحمدد برامج إعداد يتضمن حيث الضغوطات،

 .التكرار احتمالية معه تنعدم جدول صورة يف تنفيذها الواجب األعمال وتنظيم تعقيد هذه الربامج من تتميز به

 

 

                                                           
1
-DataFleirteam,Pros And Cons Of ArtificailIntelligenceـ A Threat Or a Blessing ?, Op Cite. 

2
-Idem. 
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 الوقت إدارة .6

سوء إدارة الوقت، واستغالله بشكل متكرر يف  عن ةناجت اتطو ضغ حتت واملؤسسات الشركات من كبري عدد يقع
 خالل من الشركات هلذه الوقت من الكثري توفري على االصطناعي الذكاء يف نفس اإلطار يعمل، القيام بنفس املهام

 .1الضياع من الوقت على فيحافظ اإلنسان من أقل وقت يف ومجعها البيانات مجيع  حصر

 :المعرفةإمكانية تمثيل  .7

إذ تستخدم  املعلومات،حتتوي على أسلوب لتمثيل  اإلحصائيةالربامج  سعلى عك االصطناعيإن برامج الذكاء  
املعرفة قاعدة  أبرزها ،قواعداملرتابطة فيما بينها بقات الوالع ، وهذه اهليكلة تتضمن احلقائقاملعرفةهيكلة خاصة لوصف 

 .مع قدرة كبرية على متثيلها إجياد حل هلا املراد املشكلةعن  املعلوماتمن  إمكانية الوصول إىل حجم كبري واليت توفر

 :األمثل يالتجريب األسلوباستخدام  .8

 معروفة طريقة حل عامةيس هلا ل يتال املسائلتقتحم  أن براجمه االصطناعييف جمال الذكاء  املهمةمن الصفات 
تستخدم خطوات متسلسلة تؤدي إىل احلل الصحيح ولكنها ختتار طريقة معينة للحل تبدو  يتأن الربامج ال وهذا يعين
 يؤدي إىل احلل سريعا، أي الرتكيز على ذيال األولباحتمالية تغيري الطريقة إذا اتضح أن اخليار  االحتفاظجيدة مع 

فإن  املنطلقكما هو معمول به يف الربامج التقليدية احلالية، ومن هذا  الدقيقة أواملثلى وعدم تأكيد احللول  احللول الوافية
ولكن برامج لعبة الشطرنج تعد  ،الطريقة معروفةألن  االصطناعيعد من برامج الذكاء ليتالثانية  من الدرجة معادالتحل 
 .2وذلك لغياب طريقة واضحة وأكيدة لتحديد احلركة القادمة االصطناعياجليدة لربامج الذكاء  األمثلةمن 

 :التخصصات في التعمق .9

 على يساعد ا، مموتفضيالته املستخدم رغبات يف املتعمق البحث يف يساعد أن االصطناعي الذكاء يستطيع
 فيه واملرغوب املطلوب املنتج عن كامل تصور وعمل ،وتنفيذها تلبيتها على والعمل وطلباهتم، األفراد أذواق على التعرف

 .املنتجات عن والتسويق الدعاية يف املستخدمة األساليب أهم من وهذا

  

                                                           
 : جوالت املوقع االلكرتوين عن مجال، بواسطة حممد ،(تعريف،جماالت، مزايا وعيوب)مقالة عن تعريف الذكاء االصطناعي: -1
-https://jawalaat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1(

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A) /، 12/04/2021الطالع: تاريخ ا 
 .15:46على الساعة 

 .13ابو بكر خوالد، مرجع سابق، ص -2
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 :واحد مستوى في واإلنسان البرمجيات .11
 أنه حيث، العمل يف الواحد كالفريق البشر مع الربجميات ستصبح واسعة بصورة االصطناعي الذكاء طرح عند

 أما تناسبهم اليت باملهام سيقومون البشر أن فنجد، البشر وليس الربجميات خالل من التطبيقات مع التعامل سيتم
 .1وحتسينها األعمال تطوير على يعمل وهذا اهلامة، األمور يف البشر مقام تقوم الربجميات

 ثانيا: العيوب

 إن الذكاء االصطناعي لع بعض العيوب املرتبطة به، نوجزها فيها يلي:

 :ارتفاع التكاليف .1

الذكاء ف، أيضا جمانيةيوجد شيء امسه وجبه غداء  ولكن ال، ةعالية بتكلف يأيتالذكاء االصطناعي  أنصحيح 
تطلب تكاليف توصيانته  فإصالحه، فبغض النظر عن تكلفه الرتكيب ةله معقدآ ألنه باهظةاالصطناعي يتطلب تكاليف 

 ة، وذلك ما صعب على الكثريين استخدامه.ضخم

 على تقليد البشر: عدم القدرة .2

ال  ألهناإنسانية ولكنها غري  ةعقالني فاآلالت، اإلنسانتقليد  أبداال ميكنها ف اآللةبغض النظر عن مدى ذكاء 
وما هو قانوين،وهذا ما جيعلهم ال ميتلكون مهارات  أخالقيما هو بني ن و فهم ال يفرق األخالقية،متتلك العواطف والقيم 

 البشرية. يف اختاذ القرارات

 :االصطناعي ءالذكا غياب اإلبداع في .3

يف  همساعدوذلك ما ي به ما يأمرون أويفعلوا ما يتعلمونه  أن، ميكنهم فقط ةمبدعتكون  أن لآلالتميكن ال 
اآللة ومفكرون ولديهم مشاعر على عكس  سوناالبشر حسفالعقل البشري،  ةو ال تضاهي ق أهنا إال واإلبداعالتصميم 

 .ال تستطيع فعل ذلك اليت

 ة:البطالالمساهمة في زيادة  .4

تطور التقنيات اخنفضت املتطلبات ع محيث نرى أن ، وخيمة أثارتكون له  أنوميكن  خطورة األكثرهذا هو 
 أييف  باآلالتيتم استبداهلم  أن من احملتململ يطور البشر من مهاراهتم إذا ستقبال فميف بعض الصناعات،  البشرية

                                                           
https://jawalaat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1- :تقنية جوالت املوقع االلكرتوين عن -1

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/،.مرجع سابق 
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 البشر من أقل للربجميات التكلفة أن كما البشر من وأدق متقن بشكل تعمل فالربجميات، جدا ةكبري   األوقاتوقت من 
 .1احلديثة بالربجميات البشر استبدال إىل يؤدي مما األعباء، من الشكوى أو امللل أو التعب عنصر يوجد وال

 :خطيرة عسكرية أغراض في استخدامه .5

 أسلحة شكل على تكون أن املمكن من واليت قائد إىل حتتاج ال اليت اآلالت اخرتاع إىل أدى االصطناعي الذكاء
 واضحة عقوبة يوجد ال أنه كما،  التقنية هذه حدود تبني اتفاقيات هناك وليس سيئة، أغراض يف البعض يستخدمها فتاكة

 .بغريه اإلضرار يف يتسبب أو استخدامها يسيء ملن

 :والفقراء األغنياء من كال دخل بين كبير فارق حدوث .6

 الدخل يف كبري اخنفاض يف يتسبب مما لوظائفهم، األفراد من كبري عدد فقدان إىل يؤدي االصطناعي الذكاء
 تزداد وبالتايل األفراد تكلفة من أقل الربجميات تكلفة أن حيث ،الشركة تكاليف تنخفض املقابل ويف العمال، لطبقة

 .وأصحاهبا للشركات احملققة األرباح

 :الخصوصية تهديد .7

 املطلوب األداء إىل العمالء يصل حىت الشخصية اخلصوصية عن االستغناء تتطلب االصطناعي الذكاء برجميات
 بدون بالعميل اخلاصة البيانات من جمموعة عن فصاحاإل طريق عن هذا ويكون، بالكامل التقنية مميزات على واحلصول

 .واحلوادث املشاكل من كبري عدد حدوث إىل ذلك أدى وقد وفقداهنا، اخلصوصية انعدام إىل يؤدي مما حتفظ

 :األجناس لبعض االنحياز .8

 جتاه وحتفظات ميول لديهم األشخاص من جمموعة بتأسيسه قام تقنيات من به خيتص وما االصطناعي الذكاء
 لبعض منحازة فتصبح األفكار، هذه بكل األخرى هي متأثرة نراها الربجميات يف املوجودة البيانات فهذه، األمور بعض
 واملساواة العدل مبدأ تعزز أن الشركات بعض حتاول حديثاً  ولكن التوقعات، عكس بطريقة اآلخرين مع وتتعامل األفراد

 .2الربجميات يف

 

 

                                                           
1
-DataFleirteam, , Pros And Cons Of ArtificailIntelligenceـ A Threat Or a Blessing ? OP cite. 

)https://jawalaat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1- :جوالت تقنية املوقع االلكرتوين -2
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A)/،.مرجع سابق 
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 الذكاء االصطناعي: وأهميةالفرع الثالث:دوافع 

يستخدم الذكاء االصطناعي يف العديد من اجملاالت املختلفة نظرا ألمهيته البالغة، وهذا ما دفع الشركات 
 واملؤسسات املالية إىل االهتمام به وتطبيقه يف خمتلف أعماهلا.

 : دوافع تطبيق الذكاء االصطناعي:أوال

 يلي: فع االهتمام بالذكاء االصطناعي نذكرها يف ماهنالك العديد من دوا

كمـا سيخدم قطاعات   ،ميثل الذكاء االصطناعي ضرورة نظرا العتماد قطاعات الصحة والتعليم واخلدمات عليـه -
حيوية أخـرى مثـل النقـل مـن خـالل الطـائرات مـن دون طيـار والسـيارات ذاتيـة احلركة والتاكسي الطائر واملرتو 

 ؛وكافة وسائل النقل الربية والبحرية
 يف أصبح الذكاء االصطناعي سريع التطور جبميع جماالت احليـاة كالصـحة لقدرتـه علـى مسـاعدة الكادر الطيب -

مللفات املريض باألوامر  أفضلاجلراحـات والوصـول بشـكل  وإجراءتشخيص وعالج األمراض ووصف األدويـة 
 ؛، كما ميكن للمرضى من خالله حجز املواعيدالصوتية

واملسامهة يف  ،رخيصة تاحة اخلدمات بتكلفةإالذكاء االصطناعي لدية القدرة على توفري فرص عمل جديدة و  -
 ؛وحلول ملواجهة التحديات ومنها اجلرمية االلكرتونية آلياتيتيح  ، كماحفظ األمن

خيفف الذكاء االصطناعي على اإلنسان املشاق واألعمـال اخلطـرة مثـل أعمـال االستكشـاف وعمليات اإلنقاذ  -
 ؛أثناء الكوارث الطبيعية اليت حتتاج اىل قوة عضلية

القانونيـة وحتقيـق التعلـيم التفـاعلي كمـا يستخدم يف اجملاالت يسهم الـذكاء االصـطناعي فـي تقـدمي االستشـارات  -
 .1األمنية والعسكرية

 ثانيا: أهمية الذكاء االصطناعي:

مبا  إالال هنتم  ةعاد ألننا العربيةمصدرا لغوي واحد يف لغتنا  "األمهية" و"لالهتمام"يكون  أنرمبا ليس من الصدف 
 أمهيتهالذكاء االصطناعي على كل املستويات هو ابرز مؤشرات على  به ولعل االهتمام الكبري الذي حيضى ،نراه مهما

فمنذ  ،العصر احلجري إىليرجع  أمدالبشر منذ  ةيف حيا ةلاآل ألمهيةهي امتداد  الذكية واآلالتالذكاء االصطناعي  وأمهيه
، فتنوعت أخرى آالتووظفها كذلك لصنع  اليوميةن حياته لتسهيل شؤو  آالتعلى صنع  اإلنسانالتاريخ البعيد دأب 

 اإلنسان ى، سع"االخرتاع أم مبدأ"احلاجةعلى  اوسري  ،واآللة اإلنسانبني  العالقةوالوظائف وتوطدت بذلك  اآلالت

                                                           
، 2018العربية املتحدة،  اإلماراتالعربية املتحدة، إدارة الدراسات السياسية واالقتصادية، وزارة االقتصاد،  اإلماراتأمحد ماجد، الذكاء االصطناعي بدولة  -1

 .10-9ص ص 
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 أبوابا، ويفتح بذلك اإلنسانيف حياه  هائلة ةيظهر اخرتاع حيدث قفز  وأخروبني وقت  ،احلاجةكلما دعت   اآللةالخرتاع 
 .1ةلواآل اإلنسانتوطدا بني  أكثر وعالقة أخرى آلالت جديدة

اليت  الثورةنتخيل  أنكل اخرتاع جديد وبريقه تتضاءل االخرتاعات اليت تسبقه، فليس من الصعب   أمهيهومع 
عد اخرتاع بعدم فائدهتا بجنزم  أنكما انه ليس من الصعب  ،الدور الذي لعبته وأمهية الكاتبة ةلاخرتاع اآل أحدثها

وكلما زادت  ،يف اجتاه التعقيداليت تسري  احلياةجتاري نسق  ألهنا حتمية ضرورة لآلالت الطبيعيةفالتطورات  ،احلاسوب
من التطور اهلائل  ةمرحل إىلوقد وصل عاملنا اليوم  ،واليسر الرفاهيةلتساهم بشيء من  اجلديدة اآلالت تأيت صعوبة احلياة

واملراحل  الزمنية املرحلةير هذه التس التقليديةغري  اآلالت إىلوالتشابك يف الوظائف والتعقيب يف املهام وحيتاج فعال 
 .2والبعيدةمنها  القريبة السابقةرادا مما عهدناه يف العصور اطّ  أكثراليت سيكون فيها تسارع التعقيد  القادمة

 الذكاء االصطناعي يف العديد من اجملاالت أمهها: أمهيةتكمن و 

 مجال الرعاية الصحية: .1

ويتطور جمال الرعاية الصحية بسرعة ُمتزايدة، ويُرافق ذلك زيادة كبرية يف كمية البيانات والتحّديات يف ما خُيص 
ات، وفيما يأيت أهم لذلك مت استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي للحد من هذه التحدي ،التكلفة ونتائج املرضى

 يف هذا اجملال:  (AI) األمثلة على دور الذكاء االصطناعي

 : تحويالت وحدة العناية الُمرّكزةالتنّبؤ ب . أ

ركزة بشكٍل غري خُمطط له إىل نتائج سيئة، ويف بعض 
ُ
األحيان قد مُيكن أن يؤدي نقل املرضى إىل وحدة العناية امل

لذا مت استخدام الذكاء االصطناعي لتخفيف نسبة هذه احلاالت، عن طريق إجياد املرضى  ،يؤدي إىل وفاة املرضى
 مرضى، ونتائج املختربأصحاب احلاالت اخلطرية، حيث َتستخدم أنظمة الذكاء االصطناعي الّسجالت الطبية لل

العناية املركزة، ومن املمكن أن تُرشد وعالماهتم احليوية لتداُرك حالة املرضى قبل تدهورها، واالضطرار إىل نقلهم إىل وحدة 
 أنظمة الذكاء االصطناعي األطباء إىل نقطة البدء بالعالج.

 : الفحص الطبي . ب
لذلك مت استخدام  ،زيادة تكاليف مالية ال داعي هلا يؤدي إجراء الفحوصات املخربية الروتينية غري الضرورية إىل

 تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تضييق دائرة التحاليل املخربية اليت قد حيتاجها املريض.
 

                                                           
 .8عادل عبد النور، مرجع سابق، ص  -1
 .، نفس الصفحةنفس املرجع -2
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 :السريري تحسين سير العمل  . ت
كتسبة من املستشفياوهي 

ُ
 .1اتلتنبؤ باألمراض امل

  :في مجال األعمال .2
ُيساعد الذكاء االصطناعي على تعزيز ُقدرات األعمال يف مجيع اجملاالت، ويُعطي الشركات القدرة على إظهار 

 يزيد من قيمتهاحيث يزيد من كفاءة األعمال وسرعة تنفيذها، و  ،لى املستوياتمجيع إمكانياهتا، واالرتقاء هبا إىل أع
تفاعلني مع هذه األعمال بسبب التطّور املستمر لألدوات  ويساهم يف تطّور األعمال باستمرار، كما يزيد من عدد

ُ
امل

تعلقة هبا. 
ُ
 والربجميات امل

  :في الحياة اليومية .3
فمثاًل يستخدم برنامج القيادة  ،رة كبرية يف جمال صناعة السياراتأحدَث استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي ثو 

 حلوادثلتقليل نسبة ا، تقنيات الذكاء االصطناعي، كما تستخدمها شركات النقل الّلوجستية مثل أوبر الذاتية من جوجل
 أمازون مثل موقع ،تجارة اإللكرتونيةتطبيقات الذكاء االصطناعي يف مواقع الأيضا ُتستخدم و  ،وختفيف االزدحام املروري

(Amazon) َتستخدم  وتقدمي التوصيات راء عرب املوقعت الشللحصول على صورة واضحة لسلوك الُعمالء يف عمليا
للكشف عن وجود اخرتاق لصور   Facebookمثلشبكات التواصل االجتماعي تطبيقات الذكاء االصطناعي 

 2.املستخدم

بعض  إىل اإلشارةولكن ميكن  سريعةحتصى يف نقاط  أنالذكاء االصطناعي اكرب من  أمهيهن إوباختصار شديد ف
 جوانبها ومنها:

 ؛الذكية لآلالتبنقلها  املرتاكمة البشريةعلى اخلربات  احملافظةيسهم الذكاء االصطناعي يف  أنمن املتوقع  -
عوضا عن  اآلالتيف التعامل مع  اإلنسانية اللغةمن استخدام  اإلنسانبسبب الذكاء االصطناعي سيتمكن  -

شرائح اجملتمع حىت من ذوي االحتياجات واستخدامها يف متناول كل  اآلالتمما جيعل  احلاسوبية الربجمةلغات 
 ؛ختصني وذوي اخلرباتحكرا على امل املتقدمة اآلالتكان التعامل مع   أنبعد  اخلاصة

ووصف  األمراضيف تشخيص  كاملساعدة احلساسةسيلعب الذكاء االصطناعي دورا مهما يف الكثري من امليادين  -
 .والعسكرية األمنية، والتعليم التفاعلي، واجملاالت واملهنية القانونيةواالستشارات األدوية 

                                                           
 من املوقع االلكرتوين موضوع:،2019يونيو  ،شيماء مهنا وقاد كتابةمقالة حتت عنوان أمهية الذكاء االصطناعي،   -1

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7(
)4%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A1_%D8%A7%D9%8 ، تاريخ 2019يونيو ،

 .2:22، على الساعة 2021/04/10االطالع 
 نفس املرجع. -2
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 واملوضوعية والدقة باالستقالليةتتمتع  األنظمةفهذه  ،يف اجملاالت اليت يصنع فيها القرار الذكية األنظمةستسهم  -
 أو اخلارجيةحىت التدخالت  أو املسبقة األحكام أو والعنصريةواالحنياز  اخلطأعن  ةوبالتايل تكون قراراهتا بعيد

 .1الشخصية
 أكثر أشياءوجتعله يركز على  النفسيةالكثري من املخاطر والضغوطات  اإلنسانعلى  الذكية اآلالتستخفف  -

 األماكنواستكشاف  واخلطرية، الشاقة باألعمالللقيام  اآلالتويكون ذلك بتوظيف هذه  إنسانية وأكثر أمهيه
دور فعال يف امليادين  اآلالتسيكون هلذه  كما ،الكوارث الطبيعية أثناء اإلنقاذيف عمليات  واملشاركة اجملهولة

تركيز عقلي متعب وحضور ذهين متواصل وقرارات  إىلتتسم بالتعقيد، واليت حتتاج  كثريةاليت تتضمن تفاصيل  
 .واخلطأ التأخريحتتمل  ال وسريعة حساسة

من السهل حصرها، وعلينا االعرتاف بان الذكاء  الذكاء اصطناعي تشمل العديد من اجلوانب وفعال ليس ةمهيأف
املزيد من  إىلللوصول  القيادة، وقد يتسلم عجله العلميةحىت على البحوث  ةقدر  أكثراالصطناعي قد يكون 

 .2كافه العلميةتسارع النمو والتطور يف امليادين  زيادةوبالتايل سيكون عامل مهم يف  االكتشافات،

 مجاالت الذكاء االصطناعيفروع المطلب الثاني: 

، ويف أداء الكثري من املهام الصعبة اليت وفرت حية الذكاء االصطناعي بفرض دوره اهلام يف مجيع اجملاالت استطاع
 بسيطة وسهلة لإلنسان، حيث ينقسم هذا األخري إىل عدة فروع تبني لنا طريقة عمله.

 ول: فروع الذكاء االصطناعيالفرع األ

من  أكثرقابله للنقاش، وسبب وراء االختالف هو فلسفي  وأخرىمتفق عليها  ةفروع عديد للذكاء االصطناعي
فكل  ،تيرونه كمجال علمي حب وآخرونالذكاء االصطناعي هو جمال هندسي،  أنفبعض الباحثني يرى  ،آخرشيء  أي

 الدقيقةتطبيقاته تتعدى حدود اجملاالت  أناجلميع يرى  أنفريق وحسب جماله يرى فروع الذكاء من منطلق خمتلف، على 
  . ةهندسي أمعلميه كانت 

ومن هنا جاءت الفروع ، وباختالف الفهم هلذين العنصرين خيتلف التصور حلل معضالت الذكاء االصطناعي
 .3اآليل واإلنسان اخلبرية، االصطناعية، األنظمة العصبيةوهي: الشبكات  ثالثةشرح  إىلاليت سنتطرق  املتعددة

 

                                                           
 .9ص  مرجع سابق،،عادل عبد النور -1
 .9،10 ص ، صنفس املرجع -2
 .12نفس املرجع، ص  -3
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 العصبية االصطناعية  الشبكات أوال:

 باإلمكانه أن ةوهي ترتكز على فكر  ،العقل البشري حملاكاةحماوله  األساسيف  االصطناعية العصبيةالشبكات  تعترب
هذه  أهمومن  ،العقل حملاكاةللعقل البشري وتبسيطها ومن مث استعماهلا  األساسيةاستخالص بعض اخلصائص 

خمزن املعلومات يف العقل  أهنا األعصابعلم و واليت برهن خمتص العصبية،الربط بني اخلاليا  أواخلصائص هي التوصيالت 
بني اخلاليا  إضعافه أوالربط  ةتقويعن طريق  اجلديدةالعقل البشري خيزن املعطيات ويتعلم املعلومات ف ،أجزائههم أو 

 .العديدة العصبية

 من البيانات ةجمموعمعينه يف  أمناطو تعلم كيفيه التعرف على ه االصطناعية العصبيةمن الشبكات  األولاهلدف 
شبيهه يف بيانات  بأمناطعلى التنبؤ  القدرةعلى عينات من البيانات يصبح هلا  العصبيةيقع تدريب الشبكات  أنفبعد 
 .مواصفات الذكاء أهمعلى التعلم وهي  القدرةعن اليت دربت عليها  خمتلفة أخرى

ودربناها عليها  املاضيةيف السنوات  املستهلكة الكهربائية الطاقةمبعلومات عن  العصبيةلو مددنا الشبكات  ،فمثال
 وتأثرياتباالستهالك املستقبلي رغم التعقيدات اليت حتث هبذا امليدان من تغري عدد السكان  تتنبأ أن بإمكاهناسيصبح 

اليت قد ال تكون  املعقدةعلى التعرف على منط العالقات  قادرةفهي الكهرباء،  ةشركاملشرتكني يف  ألعدادالطقس وتغري 
 .للخرباء بالنسبةحىت  واضحة

ال تستعمل  أهناعلى التعلم والتعميم حىت يف اجملاالت املعقدة، رغم  القدرةهبذه  العصبيةكانت الشبكات   وإذا
يتكون من بضع باليني من هذه  العقل البشريف ،تقدير أقصىعلى  االصطناعية العصبيةمن بضع مئات من اخلاليا  أكثر

 .1اخلاليا

 ثانيا: األنظمة الخبيرة

 ةهي حماول ةاخلبري  األنظمةن إف اإلنسانتركيب العقل عند  اكاةحم حتاول االصطناعية العصبيةكانت الشبكات   إذا
يف ميدان حمدد جدا وبتايل لكل  بريةخ األنظمةهذه فالتجارب اليت ميلكها خبري ما يف ميدان ما،  أواملخزون  حملاكاة
 .خاصة أنظمةميدان 

 أغالهافروع الذكاء االصطناعي جناحا وتطبيقا ويف نفس الوقت  أكثرففي امليدان الصناعي، يعترب هذا الفرع من 
 ليصبح اآليلنقل جتارب اخلرباء يف موضوع حمدد وختزينها يف احلاسب  إىل عويهدف هذا الفر  ،أصعبهامثنا واىل حد ما 

 .1مستشارا يف هذا املوضوع أو ةمرجعي األخريهذا 
                                                           

 .13ص  مرجع سابق، ،عادل عبد النور -1
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ما  وإذا ،جديدةاليت ميكن تطويرها كل ما توفرت خربات  البشريةهذا النوع من الذكاء االصطناعي حيفظ اخلربات و 
 وإمكانية الفائقةسرعته  إىل إضافةال خيطئ وال يتعب وال ينسى  ألنهنه يفوق اخلبري البشري إف ةجيد ةصمم بطريق

 حبذافريها إىل البشرية اخلربةنقل  صعوبةلكن تقابل كل هذه االجيابيات  ،يف نفس الوقت عديدة أماكناستعماله يف 
يستطيع تفسري الدوافع، وال  أنيتخذ اخلبري البشري قرارا صائبا دون  األحيانيف كثري من  أنذلك  إىل أضفاحلاسوب، 

 الصعوبة.وهنا تكمن  ةيضع لكل قراراته قوانني سهل أنميكنه 

 ثالثا: اإلنسان اآللي"الروبوت"

اليوم يعرفونه من خالل عدد كبري  أطفالوحىت  ،الروبوت معروف وشائع عند اجلميع أو اآليل اإلنسانمصطلح  إن
اصطناعي  لكل عام"نه أعلميا فيعرف الروبوت على أما  ،األطفالوغريها من برامج  املتحركةوبرامج الصور  ألعاهبممن 

 .2والقرار احلركة ةواليت تتمتع باستقاللي احلقيقيةتعريف الدقيق للروبوتات الوهذا هو  ،"نشيط يكون حميطه العامل الطبيعي

الروبوت احلديث والذي يعمل  أن إال الثامن عشر وقع اخرتاعها منذ القرن العاملةعدد من الروبوتات  أنورغم 
 وكثرية متنوعةرتاعات خا توالت ومنذ ذلك الوقت ،م1948رتاعه قبل سنه اخ يبدأ مل اآليلكم احلاسب حتحتت 

مث بعد ذلك توالت  ،صناعه السيارات وخاصةاجملال الصناعي  أمهها عديدةهذه االخرتاعات جماالت  توغز  ،للروبوت
 .كاخلدمات وغريها  أخرى عديدةالتطبيقات يف ميادين 

لذكاء نظام حتكم ال يقل تعقيدا، مما جعل الروبوت يستعمل تقريبا كل فروع ا إىلحتتاج  ةمعقد ةروبوت تركيبولل
 ةيف التعامل مع الرتكيب الكالسيكيةالتحكم  أنظمة ةقدر  حمدودية إىلويرجع هذا  ،االصطناعي ضمن جهاز التحكم

يف ميدان التحكم يف  ةملحوقد ولدت يف الواقع بعض فروع الذكاء االصطناعي بسبب احتياجات  ،للروبوت املتداخلة
وعلى  ،تبط ارتباطا وثيقا مبجال الروبوتجمال الذكاء االصطناعي مر  أصبححيث  ،مستقلة أصبحتالروبوت مث بعد ذلك 

يوجد مبعزل عن  أن تللربو نه ال ميكن أ إالذكاء االصطناعي الدين ايمالروبوت يف حد ذاته ال يندرج ضمن  أنالرغم من 
 .3السبب الرئيس يف إدراج الروبوت كجزء يف هاته الدراسة وهذا هو ذكاء االصطناعيال

 أنواع الذكاء االصطناعي: الفرع الثاني:

 والتفاعل الذايت اإلدراكىل يسية ترتاوح من رد الفعل البسيط إرئ أنواعميكن تقسيم الذكاء االصطناعي اىل ثالث 
 وذلك على النحو التايل:

 
                                                                                                                                                                                                 

 .15ص نفس املرجع،  -1

 .16صمرجع سابق،  ،عادل عبد النور -2
 .16،17 ص نفس املرجع، ص.-3



الذكاء االصطناعي في البنوك..................................................................  الفصل األول  
 

19 
 

 :. الذكاء االصطناعي الضيق أو الضعيف1

للقيام بوظائف معينة داخل بيئة حمددة، ويعترب  االصطناعي، وتتم برجمة الذكاء االصطناعيأبسط أشكال الذكاء 
على ذلك  األمثلة، ومن به اخلاصة البيئية الظروف يف الالعمل إ ميكن له التصرفه مبنزلة رد فعل على موقف معني، و 

 " والذي هزم جاري كاسباروف بطل الشطرنج العاملي.الروبوت"ديب بلو"، والذي صنعته شركة "اي يب ام

 :. الذكاء االصطناعي القوي أو العام2

يتخذ  ألنواليت تؤهله  اليت يكتسبها املواقفوحتليلها وعمل تراكم خربات من  املعلوماتيتميز بالقدرة على مجع 
 .الفورية وروبوتات الدردشة القيادة على ذلك السيارات ذاتية األمثلةومن ، وذاتية قرارات مستقلة

 :. الذكاء االصطناعي الخارق3

حياول  األول، وميكن هنا التمييز بني منطني أساسيني، اإلنسان حملاكاةتزال حتت التجربة وتسعى  الوهي مناذج 
أما الثاين  ،االجتماعي، وميلك قدرة حمدودة على التفاعل رالبشاليت تؤثر على سلوك  النفعاالتالبشرية وا األفكارفهم 

ومواقفهم  اآلخرينفهو منوذج لنظرية العقل حيث تستطيع هذه النماذج التعبري عن حالتها الداخلية، وأن تتنبأ مبشاعر 
 .1فائقة الذكاء آلالتفهي اجليل القادم من ا ،وتتفاعل معها

 استخدام الذكاء االصطناعي مجاالت الفرع الثالث:

 نوردها فيما يلي: من اجملاالتالعديد يستخدم الذكاء االصطناعي يف 

 . الروبوت أو ما يطلق عنه اإلنسان اآللي: 1

هو أحد أهم اجملاالت اليت يستخدم فيها الذكاء االصطناعي، وهو عبارة عن آلة ميكانيكية الغرض من تصميمها 
ودة يف وقتنا احلايل حيث وتعددت الروبوتات املوج، القيام مبجموعة من األعمال اليت يقوم هبا اإلنسان على وجه العموم

أن التطور التكنولوجي أدى إىل االجتاه إىل تصنيع مثل هذه اآلالت الذكية، وهناك عدد من هذه الروبوتات تتعامل مع 
 .األمور بشكل أكثر استقاللية وال تتلقى أوامر من اإلنسان

 :. تحسين وتطوير برامج الحاسوب2

احلاسوب املختلفة، ووضع جمموعة من التحسينات اليت تعزز أدائها  يف تطوير برامج  الذكاء االصطناعي استخدم
 .وجتعلها أقوى

                                                           
والدراسات املتقدمة،  لألحباث، مركز املستقبل 20تزايد دور التقنيات الذكية يف احلياة اليومية للبشر، اجتاهات األحداث، العدد  تأثريات، إيهابخليفة  -1
 .63، ص 2017العربية املتحدة، اإلماراتبوظيب، أ
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وأكرب مثال على هذا ألعاب الشطرنج اليت دخلت عليها جمموعة كبرية من التعديالت خالل فرتة قصرية بلغت 
عديد من سنوات، وال شك من أهنا أحد األلعاب الصعبة اليت تعتمد بشكل كبري على الذكاء، وحساب ال 10

 1.التحركات

 . إنشاء اللغات الطبيعية:3

على تكوين حمتوى مفيد من خالل تفسري جمموعة البيانات املتوفرة، حيث أّن هذه التكنولوجيا هذه اخلاصية تعمل 
فهمها، إذ هلا القدرة على معاجلة كمياٍت هائلٍة من البيانات يف ثواٍن قليلٍة، وحتويلها إىل لغٍة مكتوبٍة يسهل على اإلنسان 

أظهر هذا العلم نفسه من خالل قدرته على عرض التقارير املالية وأوصاف املنتجات وملفات تعريف الشبكات وخطط 
 .التسويق وغريها خالل وقٍت قصرٍي جًدا

 . التعرف على الكالم:4

ارات احملكّية أبرز جماالت الذكاء االصطناعي التطبيقية، وهو يعين قدرة الربنامج على حتديد الكلمات والعب
وحتويلها إىل منٍط قابٍل للقراءة آليًّا، إذ حيتوي نظام التعرف على الكالم البدائي على مفرداٍت وعباراٍت حمددٍة، كما 
ا لفهم هذا الكالم، أّما يف األنظمة احلديثة األكثر تطورًا فإهّنا قد أصبحت  يتطلب منك التحدث بشكٍل واضٍح جدًّ

 .2يُقال يف حاالت التكلم بصورٍة طبيعيةٍ  متتلك القدرة على فهم ما

 . التشخيص الطبي:5

املرضى يف يستخدم الذكاء االصطناعي يف تطوير الربامج احلاسوبية اليت تساعد يف التشخيص الطيب للعديد من 
والتعرف على أبعاده، والقدرة على حتديد  تساعد على التشخيص الدقيق للمرض حيث، تاملستشفيات أو العيادا

 .األدوية املتاحة وفقاً حلالة املريض

 . البحث عن طريق االنترنت:6

، ففي من أهم جماالت الذكاء االصطناعي هي تطوير طرق البحث باستخدام احلاسوب من خالل اإلنرتنت
واالستفادة من املعلومات املوجودة فيه، والتعرف  يقوم عدد كبري من األفراد بالبحث الدائم عرب اإلنرتنت، الوقت احلايل

                                                           
)https://jawalaat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1- : جوالت تقنية االلكرتوين املوقع -1

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A)/،.مرجع سابق 
)https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-ما هي جماالت الذكاء االصطناعي، من املوقع:  ،ملوسوعة أراجيك املوقع االلكرتوين -2
-%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8-%d9%87%d9%8a
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         على األمور بصورة أسهل وأسرع، والتعامل مع عدد كبري من التطبيقات املتاحة من خالل اإلنرتنت بدون بذل جهد 
 .1أو الشعور بالتعب

 . التعلم اآللي:7
أنظمًة لديها القدرة تلقائيًّا على التعلم ، وهو واحٌد من جماالت الذكاء االصطناعي واليت تؤمن تعلم اآللة أو

والتطور من خالل جتارهبا دون احلاجة إىل أن تكون مربجمًة فعليًّا على ذلك، حيث يركز التعلم اآليل على تطوير برامج 
 .2الكمبيوتر حبيث تستطيع الوصول إىل البيانات واستخدامها لتعليم أنفسها بشكٍل آيلي 

 . إدارة القرار:8

هنالك أجهزًة ذكيًة لديها القدرة على وضع جمموعٍة من القواعد جلعل أنظمة الذكاء االصطناعي أكثر إذ إّن 
لقد و ، منطقيًة، وبذلك فإهّنا سوف تتمكن من استخدامها يف عمليات التدريب األويل وعمليات الصيانة املستمرة وغريها

قات الشركات لتتمكن من اختاذ القرار الصحيح بشكٍل آيلي، ومما مت فعليًّا إدخال إدارة القرار يف جمموعٍة متنوعٍة من تطبي
 .الشك أّن هذا اإلجراء سيجعل العمل مرحًيا للغاية

 . التعلم العميق:9

أحد أكثر جماالت الذكاء االصطناعي شيوًعا اليوم، وهو عبارٌة عن وظيفٍة من وظائف الذكاء  لتعلم العميقا
البشري يف معاجلة البيانات وإنشاء أمناٍط ميكن استخدامها يف صنع القرار، وهو االصطناعي حتاكي طريقة عمل العقل 

ولكن أكثر عمًقا وتعقيًدا، و يطلق عليه أيًضا التعلم العصبوين  Machine Learning فعليًّا جمموعٌة فرعيٌة من
 3.العميق

 :ألنظمة الخاصة بتداول األسهم. ا11

الذكاء االصطناعي يف حتسني وتطوير أغلب األنظمة اخلاصة بتداول األسهم يف البورصة حيث أصبح من  ساهم
 .السهل التعامل باألسهم، والقدرة على تداوهلا بصورة بسيطة ال حتتاج إىل مزيد من التعقيد
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 :العمل على تحسين المحاكاة المعرفية. 11

ت اهلامة واليت حتدد مدى التقدم يف التعرف على آلية العقل البشري يتم ذلك من خالل القيام بعدد من االختبارا
وعمله، والتعرف على األشياء املألوفة، وتشغيل الذاكرة حىت تستقبل كم كبري من املعلومات مع االحتفاظ باملعلومات 

 .األساسية املوجودة مسبقاً 

 :القيام باختراع عدد من اآلالت الحديثة. 12

االصطناعي يف الوصول إىل عدد من االخرتاعات احلديثة واملطورة ومنها اآلالت اليت تعمل عن طريق ساعد الذكاء 
 .1فال تستلزم وجود من يقودها أو يعطيها أوامر مباشرة عن قرب ،التحكم عن بعد

   :تحليل النص. 13

الربنامج حتليل النصوص بطريقٍة من أبرز جماالت الذكاء االصطناعي اليوم، وهي عبارٌة عن عمليٍة يستطيع فيها 
متكنه من فهم معناها بشكٍل آيلي، إذ إّن الغاية من حتليل النص هو احلصول على بياناٍت منظمٍة ذات مغزًى، وبذلك 

 .2ميكن اعتبار هذه العملية نوًعا من التشريح للمستندات غري املنظمة وحتويلها إىل بياناٍت سهلة اإلدارة وممكنة التفسري

   :بكات األندادش. 14

صلة ، وتتكون هذه الشبكة من جمموعة أنظمة الكمبيوتر املت(peer-to-peerشبكة نظير لنظير وتسمى أيضا )
، حبيث يكون لديها القدرة على تناقل امللفات عرب الشبكة دون احلاجة إىل خادٍم مركزيي  ،بعضها البعض عرب اإلنرتنتمع 

سيصبح عبارًة عن خادٍم إضافًة إىل كونه عميٌل، واملتطلبات الوحيدة اليت  (P2P) فإّن كل كمبيوتر يف شبكة مبعىن آخر
باإلنرتنت وإحدى الربامج  اتصالاالنضمام إىل هذه الشبكة هو عبارٌة عن  جيب توفرها جلهاز الكمبيوتر لكي يتمكن من

 3.الشائعة
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 :ألعاب الفيديو. 15

ألعاب الفيديو هي إدمان العصر احلديث، الذكاء االصطناعي ساعد يف تطويرها وجعلها أقرب إىل الواقع عن 
 1.غريها من األلعاب السابقة
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 القطاع المصرفي في ظل تطورات الذكاء االصطناعي المبحث الثاني:

من البنوك بدأ  نسبيا القلي أن عددا اليف البنوك، إ االصطناعيحول الذكاء إلعالم وسائل ا قيل الكثري يف ينماب
ميكن للبنوك أن تتجاهل  الكما تشري التقارير، ومع ذلك   املرحلةأو حىت إجراء أحباث شاملة يف هذه  اإلنتاجبالفعل يف 

 .يف العصر احلايل االصطناعيالذكاء 

  الذكاء االصطناعي في القطاع المصرفي المطلب األول:

 معاملصريف يف القطاع  نافسةاملواحتدام  كثرية، اليت عرفها العامل منذ عقود اهلامة ت التكنولوجيةالدفعت التحو 
بني  قةالوتوطيد الع من أجل تعزيز قدرهتا التنافسية االصطناعيارتفاع التكاليف التشغيلية إىل اجتاه البنوك حنو تبين الذكاء 

 .واجملتمعالبنك 

 الخدمات المصرفية التي يدخل فيها الذكاء االصطناعيالفرع األول: 

املصريف اهتمامه به باالعتماد عليه يف خدماته، مع التطور الكبري الذي طرأ على الذكاء االصطناعي، أظهر القطاع 
 وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:

 الذكاء االصطناعي في القطاع المصرفي :وتطبيقات : استخدامات أوال

 :نذكر ما يلي املصرفيةيف جمال اخلدمات  االصطناعيللذكاء  املمكنةمن بني التطبيقات 

 . مكافحة غسيل األموال:1

لوقف توليد الدخل من  املصممةأو القوانني أو اللوائح  اإلجراءاتإىل جمموعة من  األموالتشري مكافحة غسيل  
سلسلة من اخلطوات اليت جتعل  خاللأفعاهلم من  األموال خيفي غاسلو األحيانإجراءات غري قانونية، ففي معظم  خالل

وتتحول معظم البنوك  تبدو وكأنه يتم كسبها بطريقة مشروعة يةأخالقاليت تأيت من مصادر غري قانونية أو غري  األموال
واليت  االصطناعيالقائمة على الذكاء  األنظمةالكربى يف مجيع أحناء العامل من أنظمة الربامج القائمة على القواعد إىل 

 مرونة لتصبح أكثر األنظمة، وقد مت تعيني هذه املقبلةالسنوات  خالل األموالهي أكثر قوة وذكاء يف مكافحة غسيل 
 .االصطناعي جمال الذكاء يفاملستمرة والتحسينات  تاالبتكارا مع وسرعة ودقة

 . التحليالت:2

 تالسلوكاباختبار كميات هائلة من البيانات للبحث عن  االصطناعياليت تعتمد على الذكاء  التحليالتتقوم  
أن  اآليلمن جمرد التحليل الوصفي إىل التنبؤ يف الوقت الفعلي، وميكن للتعلم  باالنتقالوتسمح للصناعة  ،قاتالوالع

 االئتمان.أو ضمان  االحتيالأو التعرف على اهلوية أو كشف  املخاطر حيسن العمليات مثل منذجة
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 :. إنشاء التقارير3

ق جتميع كميات كبرية من ميكن أن حتول اللغات الطبيعية إىل نثر، وميكن كتابة التقارير وامللخصات عن طري 
 البيانات املهيكلة ووضعها يف شكل فقرات تسلط الضوء على النقاط الرئيسية.

 :اآلليةأتمتة العمليات . 4

أكرب، حيث يستعمل  وبدقة وبشكل متكرر تلقائيا الروتينية البشريةاألنشطة  لتكرار من التقنيات عددا ستخدمت
 إىل اإلخراجوتطبق عليها القواعد، مث يتم إرسال  ملدخالتوتفحص هذه ا ،(سواء على الورق أو رقميا) املدخالت

وتقوم  ،COINالتكنولوجيا، ويطلق عليها اسم مثل هذه يف "جييب مورغان"وقد استثمرت  العملية، يف اخلطوة التالية
 .1اإلنسان بكثري مما يتطلبهوالعبارات بشكل أسرع املهمة واستخراج نقاط البيانات  القانونية املستنداتبتحليل املنصة 

  الذكاء االصطناعي لتفاعل العمالء مثال عن المشورة اآللية والتعامل مع شكاوي العمالء .5

املستشارون اآلليون عبارة عن منصات آلية توفر استشارات مالية واستثمارية تعتمد على  المشورة اآللية:أ(. 
باستخدام جمموعة من التقنيات املختلفة مثل األنظمة املعرفية ، مجعها من األفراداخلوارزميات، بدًءا من املعلومات اليت يتم 

والتعلم اآليل ومعاجلة اللغة الطبيعية واألنظمة اخلبرية وخوارزميات الذكاء االصطناعي، ميكن للمستشار اآليل أن يقرتح 
تتيح ، و اجاتخصيًصا للعميل التوقعات واالحتي )تلقائًيا أو بدعم من املستشار املايل( حلواًل استثمارية حمتملة، مصممة

، من ت الرقمية وهنج "افعل ذلك بنفسك"هذه التقنية جتربة رائعة للمستهلك، خاصًة للعمالء الذين يفضلون التفاعال
يتعني على ، كما تهدفة وتقليل التكلفة للمستهلكنيخالل تقدمي منتجات وجتارب سياقية، وتقدمي املشورة املالية املس

املؤسسات املالية اليت تقدم املشورة يف جمال االستثمار )سواء كانت آلية أم ال( أن حترتم جمموعة من التشريعات األفقية 
 .2والقطاعية، على املستوى الوطين ومستوى االحتاد األورويب، ال سيما فيما يتعلق بالسوق املالية وإدارة الثروات

استناًدا إىل اإلطار التنظيمي احلايل، يتعني على املؤسسات االئتمانية أو املالية تقدمي  :ءالتعامل مع شكاوي العمالب(. 
إذا مل يكن العمالء راضني ف ،يف إطار زمين حمدد شكاويخدمة للعمالء إلرسال شكواهم، كما يتعني عليهم حل هذه ال

يؤدي هذا و ، ناف إىل السلطات الوطنية املختصة، فيمكنهم تقدمي استئلشكواهم من قبل املؤسسة املالية عن الرد املقدم
 حمدد( للرد على مطالبة أو إىل إنشاء مشكلة تتعلق باحلجم حيث جيب معاجلة حجم كبري من البيانات )يف إطار زمين

باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي )السيما معاجلة اللغة الطبيعية(، تستطيع البنوك تصنيف كميات  ، حيث أن شكوى
وجيهها من املستندات النصية غري املهيكلة تلقائًيا وتصنيف مئات اآلالف من االستعالمات إىل أنواع والتأكد من ت كبرية

وهذا يسمح بتسوية أسرع للشكاوى وإفادة املستهلك الذي قدم الشكاوى واملؤسسة املالية  ، إىل الفريق املناسب حللها

                                                           
 .158-157 ص ص، مرجع سابق، وآخرون بكر خوالد ابو -1

2
 - European Banking Federation Aisbl, Op Cite, P 7. 
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مل مع مطالبة ما بسرعة وبشكل مناسب وبالتايل عدم تصعيدها، وأيًضا والسلطة الوطنية املختصة )سواء يف حالة التعا
ستساعد املؤسسات املالية أيًضا  باإلضافة إىل ذلك، أسيسية االعتماد عليها العمليات(حيث ميكن للهيئات الوطنية الت

عمليات  ارنًة مععلى ضمان االتساق يف االستجابات لنفس النوع من الشكاوى، فضاًل عن تسهيل تدقيق العملية مق
 .1التصنيف اليدوية التقليدية

 :الذكاء االصطناعي للعمليات المصرفية مثال على التصنيف االئتماني. 6

جتدر اإلشارة أواًل إىل أن التصنيف االئتماين ليس جديًدا وكان يف الواقع أحد التطبيقات األوىل للنمذجة 
اجلدارة االئتمانية لعمالئها، تعتمد البنوك على مجع بيانات املعامالت دف قياس هب اليومف ،اإلحصائية يف القطاع املايل

تيح استخدام ت، إذ ا إذا كانت ستتمكن من سداد القرضوالتحليل لتقدير خماطر ائتمان املستهلك بشكل أفضل وتقييم م
طريق تقليل املخاطر  تقنية الذكاء االصطناعي احلصول على درجات أكثر دقة ويسمح بتحسني الوصول إىل االئتمان عن

سيساعد ذلك البنوك على حتديد خطة الديون األنسب لعمالئها كما ، حيث وعدد اإلجيابيات الزائفة والسلبيات الكاذبة
هذا مهم بشكل خاص حيث و  ،وهو أمر ضروري لالستقرار املايل أنه يضمن للبنوك إدارة خماطر االئتمان بشكل صحيح

ية يف هذا اجملال، مبا يف ذلك املعايري الفنية التنظيمية للهيئة املصرفية األوروبية بشأن يوجد عدد من املتطلبات اإلشراف
 :هتدف هذه املعايري الفنية إىلو منهجية التقييم لنهج التصنيف الداخلي 

 .2ضمان االتساق يف خمرجات النماذج وإمكانية مقارنة التعرضات املرجحة باملخاطر -

 :أمنية مثال عن منع االحتيالالذكاء االصطناعي ألغراض . 7

تقسم البنوك تقليديًا االحتيال إىل فئتني رئيسيتني: خارجية )على سبيل املثال، اهلجمات على البنك أو عمالئه 
 املتعلقة بتحويل األموال،االحتيال يف اهلوية واملدفوعات عرب اإلنرتنت وما إىل ذلك( واالحتيال الداخلي )على سبيل املثال

( مع مثل هذه التهديدات من خالل FDSنظام كشف االحتيال ) تعاملي، حيث من املوظفني( اخلبيثةاإلجراءات 
وحتليلها  من خالل مجع بيانات املعامالت هندسة امليزات والتعلم اخلاضع لإلشراف وغري اخلاضع لإلشراف والتكيف

على حتديد األحداث املشبوهة واحلد من قادر  (، فهوFDS)شرفني على املوالتعلم منها، أو من خالل التفاعل مع 
منع االحتيال أكثر كفاءة عند إنشاء أن يثبت ، وهذا ما األنشطة االحتيالية عن طريق تعليق أو منع األنشطة املذكورة

 .3ملفات تعريف العمالء

 

                                                           
1
- Idem. 

2
 - European Banking Federation Aisbl , Op Cite, P 8. 

3
 - Idem.  
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 ثانيا: متطلبات تطبيق ذكاء اصطناعي ناجح في القطاع المصرفي

 :وهي االصطناعيمن الذكاء  لالستفادةثة إجراءات جيب اختاذها فورا الفإن هناك ث Accenture وفقا لشركة

إىل حتليل كيفية استخدام  باإلضافةالبيانات وتطبيقها،  االستخدامالتأكد من وجود إسرتاتيجية حمددة جيدا  -
قيمة للمساعدة يف بناء  االصطناعيعلى فهم الدور الذي ميكن أن تلعبه أدوات الذكاء  االتفاقالبيانات، مع 

 والعمالء؛ املوظفنيلبيانات 
 والذي ميكن أن يوفر قدرة مركزية ميكن تطبيقها عرب االصطناعي" للذكاء ستكشاف إمكانية تطوير "مركز متيزا -

 ؛التنفيذ وسرعةاملرونة ميكن أن توفر  موارد خارجية وقد يتضمن ذلك ،املنظمة
والعمليات  االصطناعيوالتعلم اليت ميكنها استكشاف عمليات الذكاء  لالختبارإنشاء بيئة قابلة للتطوير  -

 .1االبتكارمما يزيد من سرعة  املصرفية

 ايجابيات وسلبيات تطبيق الذكاء االصطناعي في القطاع المصرفي الفرع الثاني:

 .الذكاء االصطناعي يف القطاع املصريف تطبيق االجيابيات و السلبيات املرتتبة عن سيتم توضيح يف هذا الفصل

 المصرفيفي القطاع  االصطناعييجابيات تطبيق الذكاء اأوال:

 :نذكر ما يلي املصريفيف القطاع  االصطناعيمن بني الفوائد الرئيسية لتطبيق الذكاء 

االستجابة ، وتسريع وقت االصطناعيمن البشر إىل الذكاء  املهام: وذلك عن طريق حتويل تخفيض التكاليف. 1
أوف "على آخر التغيريات التنظيمية، وتوفري الوقت عن طريق إعداد التقارير، وقد قام بنك  األفراد اطالعواحلفاظ على 
ومت إنشاء هذه الروبوتات لتنفيذ مهام متكررة ترتاوح من  ،اآلليةمن برامج الكمبيوتر  املئاتبتطوير ونشر  "نيويورك ميلون

يف التنسيق  األخطاءاليت تصحح  األنظمةإىل  اخلارجيني املراجعنيلطلبات البيانات من  االستجابةإىل  اآلليةالربامج 
 .والبيانات

 العمالءوجتربة  املوظفوحتسني فعالية  اإليراداتعلى زيادة  االصطناعي: يعمل الذكاء المصرفتحسين أداء . 2
 احلاالتالصوت لتحديد  حتليالت، واستخدام األخرىوالعروض  املستهدفة االلكرتوينرسائل الربيد  خاللمن  احملسنة

 مندويب وزيادة إنتاجية قيمة أعلى تباراليت حتتاج إىل عناية إنسانية بسرعة عن طريق السماح للموظفني بالرتكيز على اخ
 .2املبيعات

                                                           
1
 -Marus J, 2017, Banking Must Move From Mobile-First To Ai- First, The Financial Brand, sur le site : 

)https://thefinancialbrand.com/65338/banking-ai-ui-artificial-intelligence-data/(, consulté le 10/05/2021 à 13 :14. 
2
-Fintechnews Singapore ,December 13, 2018, The Potential Of AI In Banking, sur le site: 

)https://fintechnews.sg/27160/ai/the-potential-of-ai-in-banking-
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يف خمتلف دول  االقتصادتنظيما يف  األكثرالصريفة هي واحدة من القطاعات  التنظيمي: االمتثالعلى  المساعدة. 3
 املاليةاجلرائم  الرتكابيستخدمون البنوك  الالبنوك  عمالءالعامل، وتستخدم احلكومات سلطاهتا التنظيمية للتأكد من أن 

حتصى اليت تتطلب  التعد و  الاليت  لألنظمة االمتثال، وعلى هذا النحو يتعني على البنوك األموالوغسيل  االحتيالمثل 
من  جملموعة واالمتثالالبنكية  التحويالتومراقبة  العمالءودعم خصوصية  األموالومنع غسيل  عمالئهممنهم معرفة 

أعلى إذا مل يتم إتباعها، نتيجة لذلك تتطلع البنوك  ومسؤولية كبرية تكلفة املصريفالرقايب  االلتزام ويعترب، اإلضافيةاللوائح 
 ملختلف ملعامالتومراجعة وتسجيل ا العمالءومراقبة سلوكيات ملعامالت ا ملراقبةاضيني أذكياء ومراقبني إىل مساعدين افرت 

 االمتثال.أنظمة 

يف البنوك أحد أكثر تطبيقات الذكاء  االصطناعي: يعد الذكاء المصرفيالتواصل خارج ساعات العمل . 4
الساعة طوال أيام  مدار على العمالء إلشراكالدردشة،  أو استخدام مساعدين للمحادثة خاللمن  تأثريا االصطناعي

ادثات حملالدردشة اليت تتعامل مع أشياء كثرية، حىت ا خاللمرتاحون بشكل متزايد من  العمالء، حيث أصبح األسبوع
 باإلضافةريا، بش تدخلتتطلب بالضرورة  الاليت  األخرى واملهام املصرفيةواخلدمات  املصرفية عامالتبامل املتعلقةاخلاصة 

الفردية، فإن البنوك قد وجدت نتائج جيدة يف  ملعامالتحول ا واحملادثات العمالءإىل إرسال استفسارات خدمة 
 األعمال عمالءيكون  القد  املثالعلى سبيل  اإلضافيةباخلدمات والعروض  عمالئهالتوعية  Chatbotsاستخدام 

 االئتمان. أو الدفعالت ميكن أن تساعد يف حل مشك اليتالقروض  وعروض التجارية على دراية باخلدمات

استخدام أنظمتها الذكية  خاللمن  االصطناعيتتعمق بعض البنوك يف عامل الذكاء  :االستثمارعلى  المساعدة. 6
على  االصطناعيالذكاء  ، حيث تعمل أنظمةاملصرفية االستثماريةودعم أحباثها االستثمارية القرارات  للمساعدة يف اختاذ

تقدم العديد من شركات اخلدمات  إىل ذلك باإلضافة، واالستكشافالنماذج  خاللالكشف عن فرص إضافية من 
 خاللعلى إدارة أمواهلم بشكل أفضل، فمن  عمالئهمميكنهم مساعدة  Advisers Robo مستشارين آليني املالية

 اجلودة حول قرارات عالية إرشادات توفري لآللينيالنماذج اخلاصة بالعميل ميكن و  الدردشة التخصيص،
 .1مساعدهتم احتاج العميل إىل متوفرين مىت ويكونون،االستثمار

 ثانيا : سلبيات الذكاء االصطناعي في القطاع المصرفي :

به، وميكن إبراز ذلك على النحو  املرتبطةله بعض العيوب  املصريفيف القطاع  االصطناعيإن تكييف الذكاء 
 :التايل

                                                                                                                                                                                                 
report/?fbclid=IwAR0_E9tEALG9Qgi_dY01b4pb9ElOAdN4gRDct2zAQl_QGbYoufA43K2rQXo(,  consulté 

14/05/2021 à 00:32. 
1
-Ronald Schmelzer,2019,5 Benefits Of AI In Banking,Techtarget, Sur Le Cit: 

(Https://Searchenterpriseai.Techtarget.Com/Feature/AI-In-Banking-Industry-Brings-Operational-

Improvements), Consulté 17/05/2021 À 21:34. 
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 ؛اإلشرافإىل إضعاف  املصرفيةالكاملة للعمليات  األمتتةتساهم  -
 ؛اخلاصة يف ظل الظروف القرارات اختاذ القدرة على إىلاالفتقار  -
 ؛آمنة آلية لتطوير بيئة بروتوكوالت األمانمن  املزيد يتطلب -
اليت يؤديها البشر حاليا، والقيام  باملهامسوف حيل حمل البشر يف سلسلة القيمة، أي القيام  االصطناعيالذكاء  -

زائدين عن احلاجة، مما يسهم يف زيادة  املوظفنيبشكل أسرع وأكثر دقة، مما جيعل الكثري من  املهامهبذه 
 .1البطالة معدالت

 اء االصطناعي على القطاع المصرفيكيف يؤثر الذك: لثالفرع الثا

التقليدية بعدة طرق، حبيث يتم مالحظة تأثريه الضخم يف يعمل الذكاء االصطناعي على تعطيل الصناعة املصرفية 
ويف الوقت احلايل فإن القطاع املايل يهدف إىل االستفادة من  ،ألخص يف القطاع املايل واملصريفخمتلف القطاعات، وبا

رًا يُتوقع أن يكون ويربز الذكاء االصطناعي نظرًا لكونه ابتكا ،ملتوافرة وخاصة الذكاء االصطناعيمجيع التقنيات اجلديدة ا
 .2له تأثريات طويلة األمد على العامل ككل

لتحقيق أقصى استفادة من و  ،ميثل تطبيق الذكاء االصطناعي يف هذا القطاع فرصة استثنائية لتطوير اخلدمة املصرفية
يعد و  ،بكفاءة جلة كتل البيانات املتاحةإمكانات هذه التكنولوجيا، من الضروري وضع التدابري املناسبة من أجل معا

فإن األهداف والفرص مهمة  يف هذه التكنولوجيا اجلديدة، ولسبب وجيه القطاع املصريف أحد املستثمرين الرئيسيني
 بشكل خاص:

 ؛ليل املعامالت يف الوقت احلقيقيحت -
 ؛نظام كشف املعامالت االحتيالية -
 ؛التداول احلسايب -
 ؛احملافظ التلقائيةإدارة  -
 ؛حتسني خدمة العمالء -
 ؛سني خربة املستشارينحت -
 أمتتة املهام اليت تستغرق وقًتا طويالً. -

                                                           
1
-Amer Awed Alzaidi, 2018, Impact Of Intelligence On Performance Of Banking Industry In Middle East, 

International Journal Of Computer Science And Network Security,Vol.18 No.10 
2

)https://www.pio- :أثر الذكاء االصطناعي على القطاع املصريف، من املوقع ،Tech-pioاملوقع االلكرتوين -

-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-tech.com/ar/%D8%A7%D8%AB%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-D9%84%D9%89%D8%B9%

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/?fbclid=IwAR0As6EiSrVjosWfYHyq

)rfMhhM2_A2yJJXQo0ja3kWAJqJuHy9J6HeCVM8،  10:18على الساعة  16/02/2021تاريخ االطالع. 
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من أجل تلبية هذه األهداف املختلفة، من الضروري أن يستخدم الالعبون املصرفيون املختلفون البيانات بطريقة 
وسيتطلب ذلك من الضروري حتسني معرفة العمالء  ملواجهة هذه التحديات، و مناسبة من أجل تطوير إمكاناهتم الكاملة

مت تسهيله و تتطلب هذه املعرفة الدقيقة والكاملة للعمالء اآلن ارتباطًا بالبيانات،  ، حيثاعاة العديد من البيانات املتاحةمر 
يتعني على البنوك اآلن مشاركة معلومات حساب و  ،اليوم من خالل التوجيهات األوروبية للخدمات املصرفية املفتوحة

يف حتليل سلوك العمالء  عب مصريف ألنه يسمح بتحسني كبريهذا العنصر ضروري لكل الو  ،عمالئها مع بعضها البعض
 .1ستكون معرفة العمالء أساس جناح األهداف اليت ترغب البنوك يف حتقيقهاحيث  ،وعاداهتم

ودقيقة  البنوك من احلصول على رؤية مناسبة قطاع املصريف كثرية، حبيث متكنتمميزات الذكاء االصطناعي يف الإن 
وكما استطاعت البنوك من حتسني اجلودة وحتليل  ،عيلبياناهتا مع مستوى منخفض من اخلطأ باستخدام الذكاء االصطنا

 بيانات أكثر كفاءة لضمان فهم احتياجات العمالء وتقدمي جتربة عمالء متكافئة.

ظم أعماله. وهناك العديد من احلاالت اجته القطاع املصريف على االستثمار ودمج الذكاء االصطناعي بشكل كبري يف مع
 اليت ميكن فيها تنفيذ الذكاء االصطناعي وميكننا رؤيتها يف األمثلة أدناه:

واليت حتتاج إىل حلول حتتوي على الذكاء االصطناعي لتتمكن من اكتشاف منط  ،األموالمكافحة غسيل  -
 فيذ أنظمة منع مدعومة بالذكاء االصطناعي.، وبالتايل سيتم تنأموالالبيانات الواردة اليت حتتوي على غسيل 

سمح بالكشف املبكر عن أي معامالت ميكن اعتبارها احتيالية واليت تقدم يف ت اليت حلول مكافحة االحتيال -
 ؛ذيرات للبنوك بشأن العميل املخطئالنهاية حت

املوظفني أو يتيح سهولة االتصال يف الوقت الفعلي بني " ABOT Chatbot"مثل  االفرتاضياملساعد  -
أحد أكثر انواع الذكاء  " Chatbots"وتعترب روبوتات احملادثة  ،ء دون احلاجة إىل التواجد فعلًياالعمال

االصطناعي شيوًعا وهي من أكثر أنواع املساعدين االفرتاضيني جناًحا واليت تتيح الوصول عن بُعد واستخدامها 
 ت؛ها العميل يف أي مكان ويف أي وقألي خدمة حيتاج

وهدفها محاية  "Pio-Tech Bank-BI Compliance"االمتثال واليت تستهدفها منصة االمتثال  -
الشركات من الوقوع يف انتهاكات القانون وإطالعهم على األمور املتعلقة بالعقوبات واللوائح من أجل تلبية 

 .2متطلبات العمل اخلاصة هبم
تأثريات كبرية يف القطاع املصريف، السيما على املهنة املصرفية ومهامها  له لذكاء االصطناعياكما أن استخدام 

 :3وتتمثل يف

                                                           
1
- Lucas, Comment L’IA Impact Le Secteur Bancaire ?, 19/11/2019, sur le site : )https://ia-data-

analytics.fr/intelligence-artificielle/secteur-bancaire(, consulté le 17/02/2021 à 14 :25. 
2

 ، مرجع سابق.rech-pio ،(tech.com/ar-https://www.pio/) املوقع االلكرتوين -
3
-Lucas, Comment L’IA Impact Le Secteur Bancaire ?,  Op Cite. 
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 :تقنية أساسية للعالقات مع العمالء. 1

ني البنوك التقليدية والبنوك عرب اإلنرتنت، واآلن بيف الواقع  ،ملصريف من أكثر القطاعات تنافسيةيعترب القطاع ا
فيون إىل االهتمام سيسعى الالعبون املصر  هلذا ،شرسة بشكل خاص وبالتايل تتطلب التميزسة تكون املناف ،البنوك اجلديدة
جل احلفاظ من أ ،النقاط األساسية للنشاط املصريف يعد حتسني خدمة العمالء وزيادة معدل الرضا منإذ  ،خبدمة العمالء

 تتكيف مع احتياجات كل عميل.من الضروري بالنسبة هلم تقدمي خدمة عالية اجلودة  على قدرهتا التنافسية

، ستكون البنوك قادرة على توقع مجع البيانات الشخصية ومعاجلتها مع احرتام التشريعات املعمول هبا بشأن  
ذي يزداد فيه الطلب يف الوقت ال ،تجابة املناسبة يف الوقت املناسباحتياجات وحاالت عمالئها من أجل تزويدهم باالس

 قات مع العمالءيف العال ،توقع وتقدمي خدمة خمصصة لكل عميلالقيام بكل ما هو ممكن لمن الضروري  على العمالء
معلومات واضحة ومفصلة عن  سيلعب الذكاء االصطناعي دورًا رئيسًيا ألنه سيسمح للبنوك ومستشاريهم باحلصول على 

فإن الذكاء االصطناعي جيعل من  وبالتايل ،، مما يسمح هلم بتحسني خرباهتم لالستجابة للتوقعات املختلفةكل عميل
 املمكن تقريب العمالء من بنوكهم من خالل تقدمي خدمة عمالء دائمة هلم واالستماع إليهم.

 :أتمتة عمليات معينة. 2

بإعادة الرتكيز على نشاط ، مما يسمح للمصرفيني املهام اليت تستغرق وقًتا طويالً ميكن اآلن أمتتة العديد من  
يف الواقع إذا ركز هذا املصريف  و  ،طاع املصريف وأعماله يف املستقبلميكن إعادة التفكري بالكامل يف الق وبالتايل ،استشاري

 فسيكون قادرًا على أن يكون أكثر كفاءة ويقدم خدمة خمصصة لكل عميل من عمالئه. على نشاطه االستشاري

معينة: أسئلة  تقتصر أمتتة العمليات بفضل الذكاء االصطناعي داخل القطاع املصريف على مهام يف الوقت احلايل 
توصيات لإلجراءات التجارية املخصصة للمستشارين والتحليل واالستجابات التلقائية لرسائل الربيد ، وأجوبة ديناميكية

تتضمن بعض و  ،امللفات املستغرق مهام مثل معاجلةاإللكرتوين ... اهلدف الرئيسي من أمتتة العمليات هو تقليل الوقت 
 النقاط اليت يلعب فيها الذكاء االصطناعي دورًا:

اليت   من خالل املعلومات املختلفة إقرارات سرقة أو ضياع البطاقات إقرار املطالبة التحليل املسبق حلاالت التلف -
 قيقة لتقدمي خدمة أكثر ختصيًصا.، سيكون لدى مستشاري البنوك مؤشرات دكشف عنها الذكاء االصطناعي

 تحد تنافسي كبير. 3

يبحث العمالء عن دعم عايل  يف الواقع ،ميزة رئيسية يف مواجهة املنافسة يعد ضمان جودة خدمة العمالء اليوم 
سيتمكن مستشارو البنوك من أن يكونوا أكثر ختصًصا  ،ع إليهم. بفضل الذكاء االصطناعياجلودة مع مستشار يستم

ميثل تنفيذ أدوات الذكاء  ذا املعىنهب، و معلومات بواسطة الذكاء االصطناعيولديهم خربة أكرب بفضل املعاجلة األولية لل
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 ،العمالء قدر اإلمكانلبية توقعات االصطناعي حتديًا جتاريًا كبريًا ألنه يتيح للمهنيني يف هذا القطاع اختاذ قرارات أفضل وت
 ميكن للبنوك بالتايل االستجابة بسرعة لتوقعات العمالء ولكن أيًضا إدارة ة من املعلومات يف الوقت الفعليباالستفاد

فإن اجلمع بني أجزاء متعددة من املعلومات سيسمح للبنوك مبراقبة املعامالت  وبالتايل ،املعامالت االحتيالية بشكل أفضل
وعلى الرغم من أن القطاع املصريف قد كان دائًما يعتمد على  وباختصار، ن أمان أفضل لعمالئهال أفضل وضمابشك

وقد أصبح من الواضح أنه مع التطور التكنولوجي الذي نشهده حالًيا ميكن أن  ،العمالة البشرية والقوى العاملة املادية
 ليت يف املستقبل ستضمن فوز القطاع املصريف.تكون العديد من هذه املهام واخلدمات رقمية ومؤمتتة بالكامل وا

 فرص وضمانات الذكاء االصطناعي في القطاع المصرفيالمطلب الثاني:

 كانت كالتايل:  يتيح الذكاء االصطناعي للقطاع املصريف فرص وضمانات عديدة

 : فرص الذكاء االصطناعي في القطاع المصرفياألولالفرع 

ميثل فرصة  حيثإن الذكاء االصطناعي هو أحد أكثر القوى التحويلية يف عصرنا، وهو ملزم بتغيري نسيج اجملتمع 
ومع ذلك فإن  ،أحد األهداف الرئيسية لتقنية الذكاء االصطناعي هو زيادة الكفاءةو  ،والنمو عظيمة لزيادة االزدهار

وى يركز على العمالء، مما يضمن متكني العمالء من خالل الفرصة الرئيسية للذكاء االصطناعي هي اعتماد هنج أق
 يف القطاع املصريف إىل هاته الفرص التالية: املنتجات واخلدمات املبتكرة الناشئة عن التكنولوجيا

 :تجارب أفضل للعمالء. 1

باستمرار على العديد من العمليات اليت قد تعتمد عادًة على احلدس أو  ةميكن تطبيق هنج البيانات املتطور   
ستوفر كما امتثااًل للوائح محاية البيانات ومتطلبات استخدام البيانات،   ،املعلومات احملدودة أو غري الكاملة وحتسينها

دمات املقدمة وقدرات اخلدمات اآللية املدعومة من الذكاء االصطناعي جمموعة واسعة من اخليارات من حيث اخل
 التخصيص اليت يقودها االستخدام األفضل للبيانات من خالل التحليالت املتقدمة، على سبيل املثال:

 ؛تقدمي منتجات وخربات خمصصة حسب السياق -
 ؛إجراء تقييمات أكثر دقة للجدارة االئتمانية -
  ؛تقدمي مشورة مالية أفضل -
 ؛خفض التكاليف على املستهلكني -
 أفضل للعمالء من االحتيال.محاية  -
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، فإن االستفادة من الذكاء االصطناعي ميّكن أعاله بشأن معاجلة شكاوى العمالءيف حالة االستخدام املعروضة 
كما أنه يضمن معاجلة ،  أو املالية من تلبية توقعات املستهلكني من مستوى عاٍل من اخلدمة املؤسسات االئتمانية

 . 1ناسبالشكاوى بكفاءة ويف الوقت امل

 دمقرطة الخدمات المالية:. 2

من خالل تقليل التعقيد والتكاليف املرتبطة ببعض اخلدمات )مثل اخلدمات االستشارية وخدمات توفري 
على سبيل املثال من املتوقع  ،االئتمان(، من املتوقع أن يؤدي الذكاء االصطناعي إىل تسهيل الوصول إىل اخلدمات املالية

هي جلب استثمارات احملفظة إىل جمموعات العمالء الذين مل يكن  "robo –visor "أن تكون املسامهة الرئيسية لـ
من و  ،عالوة على ذلك سوف يتحسن النطاق اجلغرايف يف كل مكان لتوافر املشورة املالية ،الوصول إليها لديهم من قبل

والذكاء االصطناعي ميكن للمؤسسات املالية الوصول إىل خارج اجملموعة املعتادة من املستثمرين خالل األنظمة اخلبرية 
جتدر ، و ثالية ومراقبتها بشكل أكثر كفاءةتتيح هذه التقنية أيًضا إنشاء حمافظ مو  ،وتقدمي خدمات املشورة للعمالء اجلدد

للنماذج املستخدمة يف  عالية اإلشارة إىل أن تقنيات الذكاء االصطناعي تتيح وصواًل أفضل إىل االئتمان من خالل دقة 
سيساعد ذلك على ضمان و  ،تقييمات اجلدارة االئتمانية، وبالتايل تقليل خماطر اإلجيابيات الكاذبة والسلبيات الكاذبة

سيكونون قادرين على سدادها والتأكد من أن العمالء الذين ال يستطيعون الدخول تقدمي البنوك قروًضا للعمالء الذين 
 .2إدارة خماطر االئتمان وهو أمر ضروري لالستقرار املايل بنوك بشكل صحيحللكما أنه يضمن   ،يف مديونية مفرطة

 مكاسب من حيث الكفاءة والمتانة في العمليات المصرفية:. 3

واالستفادة  ،اسبلتحسني تركيز املوارد واملبيعات على العمالء املناسبني يف الوقت املنميكن استخدام هذه التقنيات 
ميكن و  وكالء آليني لزيادة تفاعل العميلتستخدم معظم البنوك حيث ، األكثر تطوراً بتكاليف أقلو  من املنتجات األفضل

وإلتاحة بعض الوقت  ،ولتوفري تنفيذ أكثر اتساقًا الة خلفض تكاليف املهام املتكررةأن يكون الوكالء اآلليون أداة فع
أيًضا فرصة لتلبية طلب  وهي ،ى للتخطيط املايل وإدارة الثرواتللمديرين للرتكيز على اجملاالت ذات القيمة املضافة األعل

علها أكثر ميكن أيًضا استخدام الذكاء االصطناعي لتحسني متانة العمليات جبكما  ،العمالء املتزايد على خدمات أسرع
 .3منهجية

 

 

                                                           
1
 - European Banking Federation Aisbl, Op Cite, P 22. 

2
- Idem. 

3
- Ibid, P 23. 
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 فرص عمل جديدة:. 4

تتيح إمكانات حتليالت البيانات والذكاء االصطناعي للبنوك إنشاء مقرتحات جديدة للعمالء يف قطاعات 
ميكن أن يساهم ذلك يف مصادر ، و باإلضافة إىل جماالت نشاط جديدة تتجاوز اخلدمات املصرفية ،األعمال التقليدية

 .1اخنفاض الرحبية بسبب اخنفاض أسعار الفائدة وزيادة املنافسة من القطاع غري املصريفالدخل وبالتايل تعويض 

 إدارة أفضل للمخاطر:. 5

 تساهم حتليالت البيانات على نطاق واسع يف فهم داخلي أفضل ألنشطة البنوك، وإدارة أكثر فاعلية للمخاطر
لطاملا  و  ،سواء كانت قائمة أو منافسة رقمية فقط عمجيع األنوا  يفتستثمر املؤسسات املالية ، إذ وحتسني مراقبة االمتثال

 كانت البنوك واملؤسسات املالية األخرى أمناء ومستخدمني للبيانات ولديها أنظمة وبروتوكوالت راسخة الستخدام ومحاية
 .مقارنة مبقدمي التكنولوجيا اآلخرين اجلدد نسبًيا البيانات احلساسة على نطاق واسع

من توجيه االحتاد األورويب الرابع ملكافحة غسل  19ميكن أن يندرج استخدام الذكاء االصطناعي يف نطاق املادة 
، وبالتايل ءوالعمالاألموال: "توفر التقنيات اجلديدة حلواًل فعالة من حيث الوقت وفعالة من حيث التكلفة للشركات 

مكافحة  ملختصة واجلهات امللزمة سباقة يفن تكون السلطات اجيب أو  ،جيب أخذها يف االعتبار عند تقييم املخاطر
الذكاء االصطناعي للبنوك بتحكم أفضل ورفع مستوى رؤية مجيع  يتيح، إذ ديدة واملبتكرة لغسيل األموال "األساليب اجل

اعدة البيانات البيانات اليت حتتفظ هبا، مبا يف ذلك حلول ترتيب البيانات أو رسم اخلرائط بغض النظر عن املصدر: ق
وهذا يدعم االمتثال لقواعد العمل مثل البيع على  ،وما إىل ذلك Excelواملعامالت ورسائل الربيد اإللكرتوين وملفات 

االحتيال حتديات معقدة ومستمرة للمؤسسات و اجلرائم املالية و تعترب مكافحة غسل األموال  ة على ذلكعالو ، املكشوف
 فالس.واإليعترب التقسيم مصدرًا لنتائج أفضل ملكافحة غسل األموال و  ،املالية

من شبه املؤكد أن املخاطر املرتبطة باالحتيال لن تنخفض، وقد يستغل احملتالون نقاط ضعف النظام اجلديد وافتقار 
تيال وخاصة تعترب عمليات االحو  ،لتوسيع نطاق األنشطة االحتيالية وهذا ما يؤدياألشخاص إىل الوعي الرقمي 

يقدم املتسللون  اليومفاهلجمات اإللكرتونية مصدر قلق متزايد ليس فقط للبنوك ولكن يف مجيع الصناعات األخرى 
 )القبعات السوداء( جمموعات قرصنة مببالغ صغرية نسبًيا من املال على "الويب املظلم".

مخاطر االحتيال مثلها مثل مجيع فالء واملمولني إن وجود نظام أكثر أمانًا يعين زيادة الثقة يف البنك لكل من العم
 املخاطر األخرى هلا تأثري على أسعار الفائدة اليت تقوم هبا البنوك بإعادة متويل نفسها وبالتايل يكون هلا تأثري على رحبيتها

 .2قد يؤدي عدم الثقة احملتمل هذا إىل إبطاء النشاط االقتصادي أو تقويض االستثماراتو 

                                                           
1
 - Idem. 

2
 - European Banking Federation Aisbl, Op Cit,  PP 23_24. 
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 من المخاطر الجهازية:الوقاية . 6

جيب أن يكون الذكاء االصطناعي والتقنيات األساسية جزًءا من عمليات "االبتكار املسؤول" ألهنا ميكن أن تعطل 
جيب أن تؤخذ مجيع املخاطر يف االعتبار: التشغيل، السمعة، العدوى، أمن املعامالت املالية ، و استقرار وأمن النظام املايل

يف ، (HFTواالئتمان  من أجل جتنب املواقف مثل تلك اليت لوحظت يف جمال التداول عايل الرتدد )واملالءة املالية 
 .1الوقت نفسه ميكن استخدام الذكاء االصطناعي للكشف عن هذه املخاطر وإدارهتا بشكل أفضل

 زيادة األمن السيبراني:. 7

يستهدف جمرمو اإلنرتنت اهلجمات باستمرار  تعد االحتياجات األمنية للمؤسسات املالية فريدة من نوعها، حيث
يثق املستهلكون يف مؤسساهتم  ويف الوقت نفسه ،على الكيانات حيث ميكنهم حتقيق أكرب قدر من املكاسب املالية

 حلماية معلوماهتم السرية.

البيانات من خالل االستفادة من الذكاء االصطناعي ميكن للمؤسسات املالية حتليل كميات هائلة من حركة ف
كلما زادت البيانات اليت يتم حتليلها أصبح الذكاء ،حيث  تلقائًيا الكتشاف احلاالت الشاذة اليت قد تشكل هتديدات

تطوير اإلملام بأمناط السلوك النموذجية والتعرف على النشاط املشبوه بشكل أسرع مما من أجل  االصطناعي أكثر فاعلية
يسمح حتليل كميات كبرية من بيانات األمان خلوارزميات ، كما عاجلة التهديداتيه أكثر كفاءة وميؤدي إىل أنظمة تنب

ميكن للبنوك  باستخدام الذكاء االصطناعيو  ،التعلم اآليل بتوقع جهات اهلجوم املستقبلية بناًء على البيانات املوجودة
 .2حتسني ملفات املوقف األمين

 ع المصرفيالفرع الثاني: ضمانات الذكاء االصطناعي في القطا 

 هناك العديد من الضمانات اليت يضمنها الذكاء االصطناعي للقطاع املصريف أبرزها:

 :تهااستخدام البيانات وجودضمان . 1

هتدف العديد من تشريعات االحتاد األورويب إىل توفري أعلى مستويات محاية املستهلك مع ضمان االستقرار املايل 
هذا هو ، و أهليتهم ملنتجات أو خدمات معينة البنوك إجراء تقييم لعمالئها للتأكد منتتطلب هذه القوانني من و  ،أيًضا

احلال بشكل خاص بالنسبة لتوجيه االئتمان االستهالكي وتوجيه االئتمان العقاري الذي يتطلب من الشركات إجراء 
غالًبا ما خيضع تقييم اجلدارة االئتمانية هذا و  ،الرهن العقاري أوتقييم اجلدارة االئتمانية ملقدم الطلب قبل منح القرض 

مبوجب  "EBA"للمتطلبات اإللزامية مثل تلك املفروضة يف "إرشادات تقييم اجلدارة االئتمانية" اخلاصة بـ

                                                           
1
 - Ibid, P 24. 

2
 - European Banking Federation Aisbl, Op Cit, P 24. 
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"MCD18"،  املايل على االبتكار ألن االستخدامات البديلة للبيانات لتقييم  الالعبتقل قدرة  يف مثل هذه احلاالتو
 ئتمانية مقيدة هبذه املتطلبات.اجلدارة اال

مبوجب التوجيه الثاين لألسواق يف األدوات املالية، يُطلب أيًضا من املؤسسات املالية وشركات االستثمار إجراء و 
تقييم املالءمة من أجل اقرتاح املنتجات اليت ميكن أن تليب ملف تعريف العمالء مع مراعاة الوضع املايل للعميل على 

جيب أن يؤخذ يف االعتبار أيًضا أن ، إذ لعميل واخلربة  وأهداف االستثمارهذا يشمل املعرفة االستثمارية لو  ،املستهلكني
تعترب و  ،ختضع لاللتزام القانوين والتنظيمي الذي يلزمها بتوفري جودة عالية للبيانات مقارنة بالصناعات األخرى البنوك

ث إهنا توفر مبادئ حول كيفية تنظيم املعلومات والتحقق منها متطلبات جتميع بيانات املخاطر مثااًل واضًحا، حي
استهدفت مجيع املبادرات حىت اآلن لفتح البيانات وتطوير  ، ويف األخريليت جيب على البنوك االلتزام هباواحلفاظ عليها وا

تكافئ مع القطاعات هذا خيلق جمال لعب غري مو  ،املعايري الفنية هلذا القطاع املايل فقط مثل توجيه خدمات الدفع
 .1األخرى

 المتطلبات االحترازية:. 2

 لدى البنوك متطلبات رأس مال صارمة مبا يف ذلك احلاجة إىل وجود مناذج لقياس مالءهتا املالية بناًء على مقارنة
للبنوك بتطوير مناذج داخلية حلساب استهالك رأس املال،  يسمح التنظيم التحوطي، كما أصوهلا واملخاطر اليت تتعرض هلا

تأيت عمليات املوافقة هذه اليت تستغرق و  ،واليت يتم اعتمادها بعد ذلك من قبل املشرفني على أساس كل حالة على حدة
الذكاء  ميثل هذا حتديًا الستخدامحيث  ،أحيانًا وقًتا طوياًل قبل أي استخدام لنموذج داخلي جديد من قبل البنك

ألن هذه املوافقة السابقة تتطلب من املشرفني فهًما كاماًل لآلثار واإلجراءات الداخلية للنموذج  ي وذلكاالصطناع
أن  ومن املهم ،مراجعة النهج اإلشرايف هلذا األمر ضروري لضمان استيعاب البنوك للذكاء االصطناعي بالكاملف ،الداخلي

 لوجيا لتقييم النماذج الداخلية القائمة على الذكاء االصطناعي واملوافقة عليها.يكون لدى املشرفني فهم كامل للتكنو 

مبوجب القواعد االحرتازية الصارمة، حتتاج البنوك أيًضا إىل أن تكون قادرة على قياس ومراقبة وإدارة مجيع مصادر 
تضيف السلطات  ، إذومحاية البيانات تتضمن املخاطر التشغيلية هنا خماطر األمن السيرباينحيث  ،املخاطر لديها

اإلشرافية املصرفية طبقة من األمان إىل سلطات األمن السيرباين ومحاية البيانات من خالل قدرهتا على التوصية مبتطلبات 
 . 2دثامعينة أو توفري رأس املال لتعزيز قوة البنوك يف حالة وقوع ح

 

 

                                                           
1
 - Ibid, PP 25,26 

2
 - Ibid P26. 
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 تعويض:ال. 3

بشأن املتطلبات االحرتازية للبنوك، هناك جمال خيلق عيًبا تنافسًيا للمؤسسات باإلضافة إىل النقاط اليت أثريت 
يوفر توجيه االحتاد األورويب قواعد صارمة فيما يتعلق بسياسات وممارسات املكافآت ، حيث كافآتاملالية: سياسات امل

ة األوروبية مبادئ توجيهية بشأن باإلضافة إىل هذا التوجيه نشرت اهليئة املصرفي ،يف شركات االئتمان أو االستثمار
سياسات املكافآت السليمة اليت تنص على احلساب الصحيح واملتسق لـما يسمى بـ" سقف املكافأة "من خالل وضع 

وتوضح بالتفصيل كيفية التعرف على  ،معايري حمددة لتعيني مجيع مكونات املكافآت إما يف األجر الثابت أو املتغري
، حيث مكافآت هناية اخلدمة مبرور الوقتة مثل مكافآت تسجيل الدخول ومكافآت االحتفاظ و عناصر املكافآت احملدد

مة اليت تضع هذه القواعد املؤسسات املالية يف وضع تنافسي غري مؤات عند حماولة توظيف أو االحتفاظ باملواهب القيّ 
 .1حتتاجها لتطوير حلول الذكاء االصطناعي

 :(الصناعة المصرفية استخدام خدمات الحوسبة السحابية بواسطة) استضافة البيانات ومعالجتها. 4

 ،هناك جمال آخر تعاين فيه البنوك من عيب مقارنة بالالعبني اآلخرين يف السوق وهو استضافة البيانات ومعاجلتها
الستضافة بياناته، فإنه حيتاج إىل االمتثال لقواعد ومتطلبات حمددة  عندما يرغب البنك يف استخدام خدمة سحابيةو 

تتطلب بعض السلطات اإلشرافية الوطنية أيًضا إشعارًا ف ،نات وقابلية التدقيق وما إىل ذلكتتعلق باألمن ومحاية البيا
باإلضافة ، و ائف األساسية للبنوكستخدمة للوظ)عملية موافقة فعلية( قبل االنتقال إىل مزود اخلدمة السحابية للبيانات امل

فإن اإلطار العام لالستعانة مبصادر خارجية )والذي يشمل أيًضا االستعانة مبصادر خارجية ملقدمي اخلدمات  إىل ذلك
، يولد متطلبات للبنوك اليت تستخدم خدمات الطرف الثالث، خاصة إذا كانت تتعلق بالوظائف األساسية (السحابية

 . 2ن()مثل توفري االئتما

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-Ibid, P .27  

2
- Idem. 
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 خالصة الفصل:

دفعت التحوالت التكنولوجية اهلامة اليت عرفها العامل منذ عقود كثرية، واحتدام املنافسة يف القطاع املصريف مع 
قة بني اليز قدرهتا التنافسية وتوطيد العارتفاع التكاليف التشغيلية إىل اجتاه البنوك حنو تبين الذكاء االصطناعي من أجل تعز 

  .واجملتمعالبنك 

وهتدف هذه الدراسة ضمن إطار وصفي حتليلي إىل حتليل واقع تبين الذكاء االصطناعي يف القطاع البنكي، وقد 
خلصت الدراسة إىل االهتمام الكبري للبنوك بإدراج التحوالت الرقمية احلديثة ضمن قطاعها رغم وجود مجلة من العوائق 

 .التحديات اليت وجب التعامل معها



 
 

 
 الفصل الثاني

أهمية الذكاء االصطناعي في  
عمليات تمويل التجارة الدولية
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وبعد تبين البنوك للذكاء االصطناعي لتعزيز القدرة التنافسية وتوطيد العالقة بني  األول يف الفصل إليهمما توصلنا 
نافسة على املمما زاد من حدة ، ظهرت العديد من الربامج والتطبيقات اليت تتميز بالتنوع واالبتكار املستمر، البنك واجملتمع

ستخدام الذكاء ا علومات اىلاملثة لتقنيات خرية اجتهت التطبيقات احلدياألونة اآلففي ، يملالعامستوى السوق 
 اختاذ النظم الذكية على تلك من قدرة ستفادةاالعمال وكذا األل و ملاا، دارةاإليف عامل  نظمة الذكيةاألو  صطناعياال

 .القرارات

وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا ، املتطورة وتطبيقات يف متويل التجارة اخلارجية هوقد ساهم الذكاء االصطناعي بتقنيات
 حيث قمنا بتقسيم الفصل اىل مبحثني كالتايل:، الفصل

 ة.املبحث األول: متويل التجارة اخلارجي -
 املبحث الثاين: برامج الذكاء االصطناعي لتمويل التجارة اخلارجية. -
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 المبحث األول: تمويل التجارة الخارجية

حيث تقوم على أساس تبادل السلع ، ـز األساسية يف التطور االقتصاديتعد التجارة اخلارجية إحدى الـركائ
 االقتصادية يف إنتاج السلع املزاياو  بينها من حيث توافر املوارد الطبيعية اخلدمات بيـن دول العامل فالدول تتفاوت فيماو 
هذا ما يفـرض صعوبة د فائض ما أنتجته الدول األخرى و لذلك فهي تقوم بتصـريف فائض إنتاجها وتستور ، اخلدماتو 

ارجية كافة اهلياكل ذات وقد مشلت تطورات وإصالحات التجارة اخل، االستقاللية بنظام اقتصادي منعـزل عن بقية الدول
ك هلذا القطاع من املؤسسات املالية اليت هي مبثابة احملر التجارة اخلارجية خاصة البنوك و  الصلة واالرتباط املباشر بقطاع

 التصدير.لعمليات االسترياد و  املالية ويةالتسو  خالل التمويل

 المطلب األول: اإلطار النظري لتمويل التجارة الخارجية

قة و مكانة مرمخرية األذه هلو ر التجارة اخلارجية و تط نرة احلديث عو يعين بالضر  ير اقتصادو تط يأ نع احلديث إن
ى لأثار ع هيليرتتب ع اجملتمعات مماخمتلف ده عمى لتبادل لفرض وجو بدا اقتصاد ا مفمنذ القد، قتصاديةااليف احلياة 

 السوق مثد و ز حدو يتجا نيك مل هنكو دة  و التجارية جد حمدت الأثر املباد ففي بادئ األمر كان، احلياة خمتلف شؤون
 قبل. نا مهيدرك نيك شيئا فشيئا أخد يف التزايد مع ظهور حاجيات ورغبات جديدة لإلنسان مل، املدينة

 لتجارة الخارجيةل العام اإلطارالفرع األول: 

میكن لدولة أن تستقل باقتصادها عن بقية فال ، يعد التبادل التجاري بني الدول حقيقة ال يتصور العامل من غريها
التنافسية   اخلارجي وازديادملاملفرط النفتاح األسواق على العاخاصة يف ظل التنامي ، العامل سواء كانت متقدمة أو نامية

رق يف هذا الفرع اىل مفهوم التجارة وسنتط، اليت أرهقت التجارة الداخلية وأجبـرهتا على التعاطي قصرا مع التجارة اخلارجية
 قيامها. وأسباب وأمهيتهاالدولية 

 أوال: مفهوم التجارة الخارجية:

متمثلة ، تعرف التجارة اخلارجية على أهنا أحد فروع علم االقتصاد اليت ختتص بدراسة املعامالت االقتصادية الدولية
ية اليت تطبقها دول العامل فضال عن السياسات التجار ، فةبني الدول املختل األمواليف حركة السلع واخلدمات ورؤوس 

 .1 يف حركاهتاللتأشري

اخلدمات أو القيم اليت ختص اقتصاد دولتني ، حركة للممتلكات أوكما تعرف التجارة اخلارجية بأهنا كل تبادل 
 .2األقلعلى 

                                                           
 .8ص ، 2009، مصر، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، التجارة اخلارجية، السيد حممد أمحد السرييت -1
 .55ص ، 2008، عمان، مكتبة اجملتمع العريب، التجارة اخلارجية، نداء حممد الصوص -2
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وهذا الطابع ، السلع فيما بني الدول يف العاملوتعين التجارة الدولية أو التجارة اخلارجية أو االقتصاد الدويل تبادل 
 .1الدويل للتجارة نتيجة للتوسع على النطاق العاملي يف تطبيق مبدأ تقسيم العمل وتوطن الصناعة

أو رؤوس أموال  دأفراالتجارة اخلارجية عبارة عن خمتلف عمليات التبادل التجاري اخلارجي سواء يف صور سلع أو 
وتتكون التجارة اخلارجية من عنصرين ، هبدف إشباع أكرب حاجات ممكنة، ت سياسية خمتلفةيقطنون وحدا أفرادبني 

 .2أساسني مها: الصادرات والواردات بصورتيهما املنظورة وغري املنظورة

وكذلك بني الشركات ، اخلدمات بني الدولو  لعببساطة بأهنا عبارة عن تبادل الس میكن تعريف التجارة الدولية
لسلعية والنقدية اليت تتكون من أهنا عبارة عن منظومة العالقات اوبشكل أعمق تعرف ب، على املستوى الدويلواألشخاص 

ومات ومیارس التجارة اخلارجية األشخاص الطبيعيون أو املعنويون وكذلك احلك، جمموع التجارة اخلارجية لبلدان العامل كافة
بني العناصر اليت يتكون منها النشاط االقتصادي ملختلف  ت اليت تنشأبالتايل فإن العالقاو ، وخمتلف الشركات العاملية

 بلدان العامل.

 أهمية التجارة الخارجيةثانيا: 

، مع متقدما أو ناميامن اجملتمعات سواء كان هذا اجملت تعد التجارة اخلارجية من القطاعات احليوية يف أي جمتمع
 أسواقإضافة اىل أهنا تساعد يف توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح ، فالتجارة اخلارجية تربط الدول مع بعضها البعض

فهي ، بشكل عام اإلنتاجيةوتساعد يف رفاهية دول العامل عن طريق توسيع قاعدة املوارد ، منتجات الدولة أمامجديدة 
 حمليا. اجهاإنتحمليا أو بتكاليف أقل نسبيا من تكلفة  إنتاجهاتوفر لكل دولة املنتجات اليت ال میكن 

وانعكاس ذلك ، والتنافسية يف السوق الدويل اإلنتاجيةكما تعترب التجارة اخلارجية مؤشرا جوهريا على قدرة الدولة 
فهي ختتلف من دولة اىل أخرى حسب ، وماله من آثار على امليزان التجاري األجنبيةعلى رصيد الدولة من العمالت 

 لديها. اإلنتاجمستوى تقدمها ومدى توفر عناصر 

فينتج عن ذلك احلصول على ، كما أن هلا عالقة وثيقة بالتنمية االقتصادية وخاصة عند تشجيع الصادرات
، البنية األساسية وإنشاءجديد يلعب دورا يف زيادة االستثمارات كبناء املصانع  أجنيبمكاسب جديدة يف صورة رأمسال 

 .3النهوض بالتنمية االقتصاديةالرأمسال و مما يؤدي يف النهاية اىل زيادة التكوين 

                                                           
 .11ص ، الطبعة الثالثة، سلسلة مبادئ املعرفة االقتصادية، الكتاب احلديثدار ، املدخل اىل دراسة علم االقتصاد، حسني عمر -1
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ،  ختصص حتليل اقتصادي، مذكرة ماجيستري يف العلوم االقتصادية، متويل التجارة اخلارجية يف اجلزائر، نورة بوكونة -2

 .54ص ، 2011/2012، 3جامعة اجلزائر، التسيري
يف العلوم التجارية  سرتامذكرة لنيل شهادة م -دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة أوالد جالل-آليات متويل التجارة اخلارجية، قبيل الصاحل -3

 .4-3ص ص ، 2019/2020، جامعة بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم النسيري،  ختصص جتارة دولية
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 مكونات التجارة الخارجيةثالثا: 

 تتكون التجارة اخلارجية يف أي دولة من العناصر اآلتية:  

 :. الصادرات 1

بذلك فهي متثل قيمة املنتجات الوطنية اليت ينتظر أن ، الصادرات هي سلع منتجة يف الداخل وتستهلك يف اخلارج
إضافة إىل ذلك فهي العمليات املتعلقة بالسلع واخلدمات اليت يؤديها بصفة هنائية املقيم لغري ، يشرتيها العامل اخلارجي

 املقيم يف البلد بغض النظر عن املقيم إذا كان متواجدا يف احلدود اإلقليمية للبلد أو خارجها.

 وتقسم الصادرات إىل نوعني:

الستهالكية واإلنتاجية واملواد األولية مثل البرتول كالسلع ا  :ملموسة مثلالصادرات المنظورة في شكل سلع  أ(.
 واآلالت.

 ب(. الصادرات الغير المنظورة في شكل خدمات غير ملموسة مثل:

 ؛" النقل اجلوي والبحري والربي"خدمات النقل الدويل -
 خدمات التأمني الدويل؛ -
  مقدمتها حركة السياحة العاملية؛خدمات السفر يف -
 العاملية؛ خدمات املصرفية -
 حقوق نقل امللكية الفكرية وعلى وجه خاص قضية نقل التكنولوجيا. -

 . الواردات: 2

وتتمثل الواردات يف تلك العمليات املتعلقة بالسلع ، الواردات هي سلع منتجة يف اخلارج وتستهلك يف الداخل
 أو خارجها. اإلقليمية واخلدمات يؤديها بصفة هنائية غري املقيم للمقيم إذا كان متواجد داخل احلدود

 وتنقسم الواردات إىل نوعني:

 : املواد الغذائية.مثل أ(. الواردات المنظورة في شكل سلع ملموسة

 .1: اخلدمات العالجية املقدمة من دولة أخرىب(. الواردات الغير المنظورة في شكل خدمات غير ملموسة مثل

                                                           
 .56-55ص ص ، مرجع سابق، نورة بوكونة -1
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 رابعا: أسباب قيام التجارة الخارجية

يسميه االقتصاديون  مبشكلة  إىل جذور املشكلة االقتصادية أو ما الرئيسي لقيام التجارة اخلارجيةيرجع السبب 
 اإلنسانيةوذلك بسبب حمدودية املوارد االقتصادية قياسا باالستخدامات املختلفة هلا يف إشباع احلاجات ، الندرة النسبية

 يلي:ومیكن حصر أسباب قيام التجارة اخلارجية كما ، دةو داحمل

 . التخصص الدولي والظروف الطبيعة:1

ال تستطيع الدول أن تعتمد على نفسها كليا يف إشباع حاجات أفرادها وذلك بسبب التباين يف توزيع الثروات 
حيث تساهم الظروف الطبيعة السائدة يف بلد ما يف قيام التجارة اخلارجية وذلك ، الطبيعية واملكتسبة بني دول العامل

أي كل دولة ، من السلع أو بعض املواد األولية والتخصص يف إنتاجه لدرجة حتقيق فائض من أجل التصديربإنتاج نوع 
 .1تتخصص يف إنتاج املنتجات اليت تؤهلها إليها طبيعتها وظروفها وإمكانياهتا االقتصادية بتكاليف أقل وكفاءة عالية

 . اختالف تكاليف اإلنتاج:2

الدول دافعا للتجارة بينها وبالذات يف الدول اليت متتلك ما يسمى باقتصاديات اإلنتاج بني يعد تفاوت تكاليف 
وهذا اإلنتاج الواسع يؤدي اىل ختفيض متوسط التكلفة الكلية للوحدة املنتجة مقارنة مع دولة أخرى تنتج ، احلجم الكبري

األوىل ميزة نسبية يف اإلنتاج مقارنة بالدولة وبالتايل ترتفع لديها تكلفة اإلنتاج مما يعطي الدولة ، بكميات ليست وفرية
 .2الثانية

 :واألذواق. اختالف الميول 3

وتزداد أمهية هذا العامل مع زيادة الدخل يفضل املواطن املنتجات األجنبية حىت ولو توفر البديل احمللي منها 
 الفردي يف الدولة.

 . توافر التكنولوجيا:4

فإهنا تصبح يف وضع ، يف استخدام تكنولوجيا عن طريق االخرتاع واالبتكار إمكانياتإن الدولة إذا توفرت لديها 
فتكون هذه ، يسمح هلا بإنتاج سلع ومعدات إنتاجية مل تشهدها يف األسواق ومل يسبق إنتاجها من طرف دولة أخرى

 .3السلع على جانب التعقيد اإلنتاجي ولكن لقلة عرضها فإنه يتم اإلقبال على اقتنائها

                                                           
 .15ص ، 2012، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، التمويل الدويل ونظريات التجارة اخلارجية، نوري موسى شقريي وآخرون -1
 .6ص ، مرجع سابق، قبيل الصاحل -2
 .17ص ، مرجع سابق، نوري موسى شقريي وآخرون -3
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 اإلطار العام للتمويلالفرع الثاني: 

لسمع ة يف الوكذا التدفقات احلقيقية ممث، احةا بواسطة وسائل الدفع املتهمتثل التدفقات النقدية املعرب عن
زمة من أعقد الالموال األمداد أصحاب العجز يف التمويل بمیثل إو ، قتصاد الوطيناالاء دألتيارين أساسيني ، واخلدمات

سنتطرق إىل اإلطار العام للتمويل ، مارسة أي نشاط اقتصاديو ضروري ملهو ، دلب أليقتصادية االت التنمية المشك
 فيما يلي:

 أوال: تعريف التمويل

ومیكن أن يعرف  تعريف موحد للتمويل حتديد مت حيثی املتخصصني باالستدالل ملفهوم التمويلو  ختتلف املصادر
أما حسب املدرسة ، وجتهيز األموال وكذا إدارهتا يف املنظمة ورقابتها الفعالية املتعلقة بتخطيطحسب املدرسة القدمیة بأنه 

نظمات اعتباره ضرورة لتمكني املو  أو جمموعة من الوظائف اإلدارية املتعلقة بإدارة جمرى النقد، اجملددة هو احلقل اإلداري
أما املدرسة احلديثة فتعرف التمويل من خالل وظيفته ، وقت احملددام ملا عليها من واجبات يف الااللتز و  من تنفيذ أهدافها

، مواجهة املشاكل اليت قد تقف عائقا أمام استمرار عمل املنظمة، بأنه عامل أساسي مبا يلعبه من دور يف التخطيط املايل
 .1كذا جتهيـز وسائل الدفعو 

وبذلك ، اهزمة يف أوقات احلاجة إليالموال الاألمداد باإلل المن خ، لتعبئة املوارد احلقيقية ةلوسي ويعرف أيضا بأنه
ع لالنقدي وليس السوخيتص باجلانب ، اهض القيام مبشاريع اقتصادية وتطور زمة بغر الموال الاألو توفري ه فالتمويل

غيل أو ا يف تشهموال بغية استخداماألى لاحلصول ع هوباعتبار التمويل يقصد ب، وبةلوأن يكون بالقيمة املط، واخلدمات
ة ترتكز عمى حتديد أفضل مصادر يلوظيفة التمويللاحلديثة  أن النظرةيف حني ، يديةلو میثل نظرة تقهف، تطوير املشروع

 .2فةلمصادر متاحة بدراسة العائد والتكة بني عدة لل املفاضالمن خ، موالاأل

 بنوعيها املمتلكة ) رأس املال املدفوع( املاليةجتهيزها باملصادر و  التمويل على أنه " توفري املنشأة هناك من يعرفو 
، املؤسسات املالية األخرىو  غري مباشر( فاالقرتاض املباشر يكون عادة من البنوك املقرتضة ) االقرتاض بشكل مباشر أوو 

أن تأخذ بنظر  جیب من املعلوم أن قرارات التمويلو ، فيكون من خالل إصدار السندات"أما االقرتاض غري املباشر 
 .3املخاطر املرتتبة عليهاو  كلفتها،  االعتبار حجم األموال

 .على هذا میكن القول بأن التمويل هو توفري املبالغ النقدية الالزمة للقيام مبشروع أو نشاط اقتصادي معنيو 

                                                           
جامعة ، فرع التحليل االقتصادي، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية، اخلارجية يف اجلزائرمتويل التجارة ، بوكونة نورة -1

 .142ص ، 2012-2011، اجلزائر

 .9ص ، 2017، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، االقتصاد البنكي: مدخل معاصر، عبد القادر خليل -2
 .18ص ، 2010، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، االسس العلمية والتطبيقية، اإلدارة املالية، يأسعد محيد العل -3
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 التمويل هميةأ: ثانيا

رك دورا هاما يف خمتلف القطاعات خاصة وأنه يعترب احمل يلعب حيث إن مجيع اجملاالت االقتصادية هتتم بالتمويل
يتبعها أو  تنمويةو  اقتصادية الرفاهية هلا سياسة من أجل حتقيقو  يف أي بلد يف العامل األساسي ألي مشروعو  الرئيسي

ومهما  ،قدرات البالد التمويليةو  التنموية حسب احتياجات املشاريع ختطيط تتطلب هذه السياسةو  يعمل على حتقيقها
التمويل دورا هاما يف تسيري األنشطة االقتصادية هلذا فهو  يلعب، تنوعت املشروعات فإهنا حتتاج إىل التمويل لكي تنمو

يتبع احلاجة إىل رؤوس األموال يف املنظمات العامة أو اخلاصة يف العائدات أو اخلواص أو حىت يف الدولة اليت تعمل هبدف 
التمويل  تظهر أمهية األولوية فبالنسبة للمؤسساتو  يةكبريا من األمه حيز هلذا يأخذ، و العجز املايل تغطيةو  متويل استثماراته

املالية وكذا إنتاج إسرتاتيجياهتا اليت تعتمد يف  ووضعيتها وديتهامرد حتسنيو ، لزيادة قدراهتا اإلنتاجية من خالل اعتباره ركيزة
بالتايل حتقيق أقصى ، و مراقبة تدفق املوارد املالية يف عملياهتا، و ألموال الالزمةتوفري رؤوس او  جناحها على املوارد املطلوبة

 لالستثمارالتمويل تتجلى أيضا يف كونه يساعد على تعظيم األموال املتاحة  أمهيةو ، فعالية خمططاهتا مرد ودية ممكنة وزيادة
 .1ارد املالية املمكن استثمارها مستقبالبالتايل هو دراسة للحاضر ملعرفة مقدار املو ، و العائد املتوقع منهو 

حيث أدت إىل التوفيق بني املصدر يف ، يات التسوية خاصة التجارة اخلارجيةلية يف عممهيكتسي التمويل أو 
ذه هدف وهت، جلاألالطويل و  القصري ومتوسط ئتماناال فة منلىل أنواع خمتل إوري ورغبة املستورد يف نفع املؤجالسداد الف

يات لزمات اخلاصة بعمللشراء مست هزمة لالالل توفري السيولة الصدر من خملل االئتمانإىل التوسيع يف تقدمي  السياسة
ت يف الدفع اليهىل اجتاه حنو إعطاء مزيد من التسسواق الدولية إاألوقد أدت املنافسة يف ، نتاج بغرض التصديراإل
م عناصر هأت يف الدفع أحد اليهاجلودة بل أصبحت التسو ر سعاألى الم تعد منافسة مقتصرة علف، جنيباألمستورد لل

راجعة إىل ظروف املستورد خماطر عدم الدفع سواء كانت مصدرين ضد لومن أجل توفري الضمان ل، التسويق اخلارجي
 .2سباب سياسيةألجنيب التجارية أو ألا

 ثالثا: مصادر التمويل

ضمن  -حماسبيا-ر ذلكهويظ، نشاء وتطوير املؤسسةإلموعة الوسائل املالية الضرورية يقصد مبصادر التمويل جم
 :ىلذه املصادر عهوتشمل ، فرد واحلكومة واخلارجلزمة لالأيضا الوسائل املالية الو ، اخلصوم يف ميزانية املؤسسة

 .و متويل ذايتهف يل: مصدر داخكالالم -
 .: مصدر خارجيالديون -

                                                           
 .143-142ص ص ، مرجع سابق، بوكونة نورة -1
2

جامعة عبد احلميد بن باديس ، مذكرة ماسرت،  BEA 104تقنيات بنكية يف متويل التجارة اخلارجية : دراسة حالة بنك لوالية مستغامن ، منصورية غازي -
 .13-12، ص  2017جي الدويل، سرتاتياالمستغامن، ختصص التسيري 
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 و میكن تقسيم مصادر التمويل إىل مصادر داخلية ومصادر خارجية كالتايل:

ة لومرح دخاراالة جتميع لاملباشر بني مرح االرتباطيعرب عن : المصادر الداخلية للتمويل )التمويل الذاتي(. 1
 :يلي ي مالويشمل التمويل الداخ، كمي وجزئي  ى مستوىلع، هاستخدام

رفع ) اهعنجوء لطرف آخر خارجي لا ذاتيا دون الإمكانية املؤسسة متويل نفسي مؤسسات:لالتمويل الذاتي ل -
 .)ااحتياطاهتو  اكاهتال تها وارأمساهل

 .استخدام املدخرات وهوفراد: ألتمويل ا -
 .1استعمال فائض امليزانية املرتاكم تمويل الحكومة: -

موال اليت ألى الع باالعتماد، ستثمارات اجلديدةالية متويل العم هيعرف بأندر الخارجية )التمويل الخارجي(: ا. المص2
 :اهمهى التمويل اخلارجي ألومن بني العوامل اليت تؤثر ع، ا من املصادر اخلارجيةهيليتم احلصول ع

 ؛اهؤسسة وغري لمحتياطات املالية لالا -
 2.حجم التمويل الداخلي املتاح -

 رابعا: أشكال التمويل

موال من أصحاب ألأمام وضعيتني يف نقل ا ننكو ، مؤسسات التمويلوكذا دور ، تبعا لتعدد مصادر التمويل
ويف ، ففي حالة وجود وسيط مايل نكون أمام متويل ذات ومتويل مباشر، فةلإىل أصحاب العجوزات وبقنوات خمت الفوائض

 .أمام متويل غري مباشر نحالة وجود وسيط مايل نكو 

 :التمويل المباشر والتمويل غير المباشر. 1

قة مباشرة بني املقرض واملقرتض العأي ، حتويل املدخرات إىل أصحاب العجز يف التمويل هنعين بأ(. التمويل المباشر: 
ا من قبل هيتم شراؤ ، لك بإصدار أوراق ماليةوذ، أحيانا يكون الوسيط لكن لفرتة وجيزةو ، ود وسيط مايلدون وج

ق لولية " ويطألوراق املالية األوراق باسم " األذه اهوتعرف ، اليةاملراق و ألمبساعدة السماسرة وجتار ا، ئضأصحاب الفا
ة املصدرة أحد هعن اجل وراق املاليةألحيث يتوىل بيع ا، "وليةألاسم " السوق اا هصدارات اجلديدة منإلى تداول الع

ا جمموعة مساسرة أو هبوأيضا يقوم ، رات الصغرية نسبياصداإلمنفرد يف حالة اصول املالية بشكل ألجتار ا السماسرة أو
 .3"يسمي "جمموعة استثمارية ل املالية بتكوين ماصو ألجتار ا

                                                           
 .11ص ، مرجع سابق، عبد القادر خليل -1
 .12ص ، نفس املرجع -2

 .15ص ، نفس املرجع -3
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أصحاب و املستندية اليت تتم بني أصحاب الفائض يف التمويل التدفقات املالية و  هنعين بب(. التمويل غير المباشر:
 نيل وجود وسطاء ماليالخمتويل يتم من  هأن أي، بشكل غري مباشر عن طريق " الوسطاء املاليني "، العجز يف التمويل

ا لهومن مث تشغي، (تسمى أوراق مالية أولية)العجزا أصحاب هوراق املالية اليت يصدر أليقوم الوسطاء املاليون بشراء ا حيث
ب صحاألا هيتم بيع، (وراق املالية الثانويةألا تسمي)م مالية خاصة هبوراق عن طريق إصدار أوراق ألذه اهبتغطية قيمة 

 .الفائض يف املال

 . التمويل المحلي والتمويل الدولي:2

 .والتمويل الدويل أو اخلارجي، يلي أو الداخليوجد التمويل احمل، ى املستوي الدويللع

أس ر وسوق ، السوق النقدية) ق املاليةى السو لويعتمد ع، د املدروسليتواجد داخل حدود الب ي:لالتمويل المحأ(.
 .قتصاديةالو متويل خيدم أكثر املؤسسات اهو ، (وطين)يلاحملى املستوى لوع، (ملالا

 1.لدوللسواق املالية ألى الويعتمد ع، دليتواجد خارج حدود الب التمويل الدولي:ب(. 

 المطلب الثاني: أساليب تمويل التجارة الخارجية
 ها مميزاتهمنولكل ، التجارية ما يف جناح الصفقاتهدفع يف التجارة اخلارجية أساسا مة اللسيو ية اختيار لتعترب عم

ع و ى نلاملصدر عو  ردإذ يتـم االتفاق بني كل من املستو ، والقبول التجاريفة لالتك، نالضما، حيث السرعة ناخلاصة م
جناح الصفقات اخلارجية إللة و املبذد هو جلمجيع ام رغـ نلك، غ الصفقةلية تسديد مبلا يف عمهاجب اختيار و ة الدفع اللسيوو 
ومیكن تقسيم أساليب ، ا البعد اجلغرايفهمهأن عتبارات عديدة مالوذلك ا خطار اليت تتعرض هلألا نم لوخت الا أهنال إ

 التجارة اخلارجية إىل متويل قصري األجل ومتويل متوسط وطويل األجل.
 الفرع األول: التمويل قصير األجل

باحلصول على ، واملستوردين على السواء للمصدرين قصري األجل لعمليات التجارة اخلارجية التمويل يسمح
املبحث نتطرق إىل بعض التقنيات  هذا ويف، التجارية يف اقل وقت ممكن هتممصادر التمويل املمكنة لتمويل صفقا

 .النوع من التمويل هذا املستعملة يف
 االعتماد المستندي أوال: 

 للمصدرينمن ضمانات  مهالواردات نظرا ملا يقد الوسائل املستعملة يف متويل شهريعترب االعتماد املستندي من أ
 ء.واملستوردين على حد سوا

 
 

                                                           
1

 .16-15عبد القادر خليل، مرجع سابق، ص  -
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 . تعريف االعتماد المستندي:1
لة حمدد إىل مهاملستورد بتسديد مبلغ معني يف  لهالبنك وحلساب عمي بهامبوجيتعهد  عملية هو االعتماد املستندي

تها ملطابق، البضائع مستندات مطابقة متاما ومطلوبة من املشرتي ومثبتة لقيمة لقاء تسليم، شخص ثالث مصدر
 هلا.وإلرسا

 املستوردينئه كتايب صادر من احد البنوك بناء على طلب احد عمال  عهد: " تنهعرف االعتماد املستندي على اوي
سحوبات وذلك عند تسلم البنك أو مراسله  تهابقيم ن يقبلأ أو، قيمة البضائع املستوردة ن يدفعألصاحل املصدر ب

 .1إىل بلد مستورد وتنفيذ كافة شروط االعتماد مستندات شحن البضاعة
ستورد ملل احمل حيستورد أن ملوجبها بنك امبيقبل  يتأنه: "تلك العملية ال ىستندي علملعتماد االكن تعريف اكما می

 يتستندات الملم الوثائق أو االثله مقابل استمیعن طريق البنك الذي  يبجنألصدر املا حلتزام بتسديد وارداته لصالالا يف
 .2تعاقد عليهاملبإرسال البضاعة ا الصدر قام فعملأن ا ىتدل عل

 . خصائص االعتماد المستندي:2
 تماد املستندي يف النقاط التالية: میكن حصر خصائص االع

تعاقد  يتن يستلم البضاعة بذات الشروط الستورد بأملي ارت ستندي للمشملعتماد االخاصية الضمان: يضمن ا -
ابل تقييده بالشروط ن البضاعة وذلك مقمث يفقابل فإنه يضمن للبائع بأن يستو ملوبا، صدرملمع البائع اعليها 

ائي ومباشر ومستقل عن عقد البيع الذي يرتكز هناهه جتصرف ملعتماد باعتبار أن التزام االاخطاب  يفوضوعة ملا
 ؛إليه

ستورد أو ملي ارت ئتمان سواء بالنسبة للمشالتندي يلعب دورا مهما من ناحية اسملعتماد االئتمان: إن االخاصية ا -
ة متمثلة بعدم التسديد للمصرف ت مصرفيالصول عل تسهيحلكنه من امتي: رت صدر أي بالنسبة للمشملائع اللب
وبالنسبة للبائع: ، مهاالقبل است ىتح كنه من بيع البضاعةمتستندات كما مليتأكد من ساملة وصحة ا ىتح

طلوبة للمصرف وأبرزها سند الشحن الذي يثبت ملستندات املرد تقدميه اجمعتماد الصول عل قيمة احليستطيع ا
كنه میكما ،  يرت شملا ىلطريقها إ يفالبضاعة خرجت من حوزته وأصبحت  أي عندما تكون، شحن البضاعة
 ؛قبل حلول موعد استحقاقها صرفملا ىسحوبة علملت االخصم الكمبيا

 .3خرآلاه اجتي بالتزاماته رت شملي وسيلة الوفاء كل من البائع واستندملعتماد االخاصية الوفاء: يشكل ا -
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 :صنيفات االعتماد المستندي . ت3
 لالعتماد املستندي عدة تصنيفات میكن توضيحها كالتايل:

 :عهد البنك المصدرتصنيف االعتمادات من حيث قوة تأ(. 
عتماد القابل اال مها إىل نوعني عهدمن حيث قوة الت فهاتصني میكن، تتخذ االعتمادات املستندية صورا خمتلفة

 واالعتماد القطعي املؤكد. االعتماد القطعي غري قابل لإللغاءو  لإللغاء
ظة دون إشعار حلأي  يفصدر ملوز تعديله أو إلغائه من البنك اجی: هو الذي لغاء أو النقضإلعتماد القابل لالا -

م من هلا يسببه ملصدرين ملالتطبيق العملي من قبل ا يف الد قبو جی ملستعمال حيث الوهذا النوع نادر ا، مسبق للمصدر
 ريأو تغي، نسحاب من التزامهالة للمستورد فيمكنه اري نح ميزات كبمیلغاء إلعتماد القابل لالذلك أن ا، اطرخمأضرار و 

 .صدرملم االإع ىلاجة إحلأي وقت شاء دون ا يفالشروط أو إدخال شروط جديدة 
ذلك  ىاضي علرت تفاق والالا متإذا  الكن إلغائه أو تعديله إمی ال: هو الذي لغاءإلالقابل ل يرعتماد القطعي غالا -

نصوص ملوط اعتماد ملتزما بتنفيذ الشر الالبنك فاتح ا ىفيبق، صدرملسيما موافقة االقة و الطراف ذات العأليع امجقبل من 
للمصدر  ربنه يوفر ضمانا أكأل الكثر استعماألستندية هو املعتمادات االوهذا النوع من ا، عتمادالعقد فتح ا فيعليها ي

 .عتمادالدات عند مطابقتها لشروط وبنود استنمللقبض قيمة ا
ستورد مليتطلب تعهد بنك ا العتمادات الذي الوهو ذلك النوع من ا :(كدلمؤ ا)ؤيد لمعتماد القطعي واالا -
ونظرا لكون ، صدر عل شكل تأكيد قبول تسوية الدين الناشئ عن تصدير البضاعةمليتطلب أيضا تعهد بنك افقط بل 

 .1ستعمالالليات الشائعة اآلا نيمن ب ربفهو يعت، ادات يقدم ضمانات قويةعتمالالنوع من ا هذا
  :عهد البنك المرسلتصنيف االعتمادات من حيث قوة تب(. 

 تقسيمها إىل قسمني:ومیكن 
ويكون ، عتمادالعاتق البنك فاتح ا ىلتزام بالسداد للمصدر علالوجبه يقع امبعزز:لما يرستندي غلمعتماد االا -

إلزام عليه إذا أخل أحد  الف، عمولة ريعتماد نظالتنفيذ ا يفجرد القيام بوظيفة الوسيط مبصدر ملبلد ا يفرسل ملالبنك ادور 
 .عتمادالا يفردة بأي شرط من الشروط الوا نيالطرف

تعهد  ىلصدر تعهد إملبلد ا يفرسل ملعتماد يضيف البنك االهذا ا يفعزز:لمستندي القطعي المعتماد االا -
 يلوبالتا، ستندات مطابقة للشروطملت ايع الظروف ما داممج يففيلتزم بدفع القيمة ، عتمادالقام بفتح االبنك الذي 

طمئنان وبضمانات أوفر بإمكانية الزيد من امبصدر ملفيتمتع ا، نيعتمادات بوجود تعهدين من بنكالمن اهذا النوع  ىظحي
 .2ستنداتملاقبض قيمة 
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 :طريقة الدفع للبائع المستفيد تصنيف االعتمادات من حيثج(. 
 كالتايل:  اعتماد الدفعات واعتماد القبول، اىل اعتماد االطالعاالعتماد هذا التصنيف من  تقسيم میكن

ع عليها الطالقدمة فور املستندات املوجبه کامل قيمة امبعتماد الهنا يدفع البنك فاتح ا ع:الطالاعتماد ا -
شعار إلصدر لبنك املا ميفبمجرد تقد، ؤكدمللغاء واإلالقابل ل ريعتماد غالحالة ا يفعتماد الا لهتمطابقا والتحقق من

عتمادات الوهذا النوع هو أكثر ا، غ مباشرةبالملصول عل كامل احلصدر املبإمكان ا، عتمادالا يفطلوبة ملاستندات ملا
 ا.شيوع

جرد إخطاره مبمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما هي اعتمادات قطعية يسمح فيها لل :اعتماد الدفعات -
، عتماداللنهائي لستعمال االن قيمة الفاتورة النهائية عند ابالغ مملهذه ا صمختستندات و ملا ميأي قبل تقد، عتمادالبا

 أو، ينباملعدات وإنشاء املت واآلالصانع باملاصة بتجهيز اخلعتمادات لتمويل التعاقدات االالنوع من اويستخدم هذا 
ة من ري بالغ كبملتاج حت اهنأو کو ، مع مستوردها وحده الءم إالتت الواصفات خاصة مببتصنيع بضاعة اصة خلالتعاقدات ا

 .أجل تصنيعها
ستفيد ويقدمها ضمن مستندات ملت يسحبها البائع االوجب كمبيامبهنا الدفع يكون  القبول:اعتمادات  -
ي فاتح رت شملشار إليها إما أن تكون عل املسحوبات املوقت احلق معلوم وا يف أن يستحق تارخيها ىعل، الشحن

، دد لدفعهاحملالتاريخ ا يفا يفيد التزامه بالسداد مبستورد ملبعد توقيع ا الستندات إملتسلم ا الالة حلهذه ا يفو ، عتمادالا
جل ألا يفا يفيد التزامه بالسداد مبستورد توقيعها ملنيابة عن ا ىلعتماد الذي يتو المسحوبة عل البنك فاتح اوإما أن تكون 

 .1صادقة عليهاملأو ا هلاح بقبو ستورد ويطلب توقيع البنك الفاتملا ىدد لدفعها أو يسحبها علحملا
 المستورد:طريقة سداد  تصنيف االعتمادات من حيثد(. 

 ها اىل:تقسيم میكن
ليقوم البنك بتسديد ، امل للبنكعتماد بتغطية مبلغه بالكالهو الذي يقوم فيه طالب ا كليا:  ىغطلمعتماد االا -

ن أل يليتحمل أي عبئ ما الالة حلهذه ا يففالبنك ، اصة بالبضاعة إليهخلستندات املالبضاعة للبائع عند وصول ان مث
 .عتمادالزمة لفتح وتنفيذ االر يكون قد زوده بكامل النقود المألاالعميل 
ن البضاعة من ماله مثعتماد بدفع جزء من المر بفتح اآلهو الذي يقوم فيه العميل ا جزئيا: ىغطلمعتماد االا -

قبل وصول  ىتجرد الدفع للمستفيد حمبمثل أن يلتزم العميل بالتغطية  ذه التغطيةهلتلفة خمت الوهناك حا، اصخلا
، وصول السلعة نيح ىلستندات أو أن يتأخر الدفع إملأن تكون التغطية عند وصول ا ىتفاق علالاأو ، ستنداتملا

 .عتمادالزء الباقي من مبلغ اجلويل امتاطر خممل فيتحويساهم البنك 
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حيث ، عتمادالحدود مبلغ ا يفللعميل  الكام  اليمتو نح فيه البنك میعتماد الذي الهو ا : ىغطلما يرعتماد غالا -
ستحقة حسبما يتفق عليه ملبالغ امليتابع البنك عميله لسداد ا مث، ستنداتملبلغ للمستفيد عند تسلم املالبنك بدفع ايقوم 
 .1سددةملا ريبالغ غملآجال وفوائد عن امن 

  :اتهطبيع اإلعتمادات من حيث تصنيفه(. 
 :تقسيم االعتمادات املستندية باعتبار طبيعة االعتماد إىل اعتماد تصدير واعتماد استرياد میكن

من سلع  عهاملشرتي األجنيب لصاحل املصدر بالداخل لشراء ما يبي حهو االعتماد الذي يفته اعتماد التصدير: -
 .حملية

 2.املستورد لصاحل املصدر باخلارج لشراء سلعة أجنبية حهو االعتماد الذي يفته اعتماد االستيراد: -

 ثانيا: التحصيل المستندي

ما باستعمال هل ذا ما يسمحوه، ناك درجة من الثقةه بني مصدر ومستورد تصبح عادة عندما تستمر عالقة جتارية
 املستندي من أبسط العمليات التحصيل حيث، التجارية تعرف بالتحصيل املستندي ماهتلة إلمتام عملياسهتقنية مرنة و 
 متويل التجارة اخلارجية و تقنية من تقنياتفه، ا ضمانا وانتشارا يف االستعمال مقارنة بالعمليات األخرىلهالوثائقية واق

 .ده للطرفنيعهعلى أساس الثقة املتبادلة بني املستورد واملصدر دون تدخل البنك بت مبنية

 فهوم التحصيل المستندي:م .1
 لها املصدر بإصدار كمبيالة وإعطاء كل املستندات إىل البنك الذي میثهيقوم مبوج و آليةه املستندي التحصيل

مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو  لهذا األخري بإجراءات تسليم املستندات إىل املستورد أو إىل البنك الذي میثه يقوم حيث
 .3بول كمبيالةق

دفوعات باسم البائع ملوجبها بتحصيل امبأنه آلية دفع يقوم البنك  ىستندي علملكن تعريف التحصيل امیوعموما 
 ىي والبائع عل معرفة تامة ببعضهما البعض وعلرت شملويستخدم عندما يكون ا، يرت شملا ىلستندات إملوذلك بتسليم ا

ي والبائع وتكون رت شملا نيك تقوم بدور الوسيط أو الوكيل بفإن البنو  يلوبالتا، نيانبجلا نيدرجة من الثقة القائمة ب
التزام ، ستنديملالتحصيل ا يفأن  ىلشارة إإلدر اجتو ، ستندات مقابل الدفع أو القبول بالدفعملصورة بتحويل احممسؤوليتها 

بعد قبول الكمبيالة أو  الستندات إملكنه أن يستلم امی الستورد ملالتعهد بإرسال البضاعة كما أن ايتعدى  الصدر ملا
 .4بلغملتسديد ا
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 ني:الية يتم وفق صيغتملي أن التنفيذ النهائي للعملية استندملالتحصيل ا يفحظ من الصيغة السابقة الون
ستندات ولكن ملثله أن يستلم امیستورد أو البنك الذي ملالة يستطيع احلهذه ا يفستندات مقابل الدفع: لما -

 .بلغ البضاعةميقوم بالتسديد الفعلي نقدا مقابل أن 
 اليتم إ الستندات ولكن ذلك ملكن للمستورد أن يستلم امی: حسب هذه الصيغة  القبولستندات مقابل لما -

 . 1ستفادة من مهلة التسديدالوتسمح هذه الطريقة للمستورد با، سحوبة عليهملالكمبيالة ابعد قبوله 
 :التحصيل المستندي عملية سير. 2

 :يوهالتحصيل املستندي عرب عدة مراحل  يتم
 ل مستندي؛اسطة حتصيو حتديد طريقة التسديد بو ، يعقد جتار م بإبرا (املصدرو  ردو املستن)الطرفا وميق -
 املصدر البضاعة إىل بلد املستورد؛ل يرس -
 يت تثبت إرساله البضاعة إىل بنكه؛ليم الوثائق الاملصدر بتس وم يق -
 يل هذه الوثائق إىل بنك املستورد؛ك املصدر بتحو بن وميق -
 لة املسحوبة عليه على مستوي بنكه؛ول الكمبيابقب ولبضاعة نقدا أا نرد بدفع مثو املست وميق -
 املستورد بتسليم الوثائق لعميله؛ كبن وميق -
 للشاحن؛وثائق ال هرد البضاعة بعد تقدمیو املست لميتس -
 .2نك املصدر بتحويل مثن البضاعة إىل حساب عميلهبوم يق -

 . أهمية التحصيل المستندي:3

 ظل ظروف يفستخدام هذه الطريقة للدفع الحيث يلجأ ، ستوردملبالنسبة للمصدر واية مهستندي أملللتحصيل ا
 :هامهستفادة من مزايا عديدة لعل من أالتلفة ولخم

هذه الظروف عدم   نييتعامل معها ومن ب ينل البنوك الالستورد قيود ائتمانية من خمليواجه فيها ا يتالظروف ال -
ظل تقلبات حجم هذا النشاط  يفادي وذلك ري ستالجم نشاطه احبمنوحة له مقارنة ملئتمانية االدود احلكفاية ا

 ؛ئتمانيةالت االات سريان التسهيرت ل فالخ
 ؛مورديهو  ستوردملا نيتوافر درجات عالية من الثقة ب -
سواق ألذه اهبباشر ملتصال االكنه امیو ، لب منها بضائعهجی يتارجية الخلسواق األات عالية للمستورد بارب توافر خ -

ا هبيتمتع  يتمان الألا أيضا ترتفع درجات اثله وهنمیأو من  باشرملت إشرافه احتيرغبها  يتوشحن البضائع الوشراء 
 ؛ستوردملا
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 .ارجيةخلتنفيذ عملياته ا يفهد جلالوقت وا ريرونة والسرعة وتوفملداة للمصدر درجات عالية من األقق هذه احت -
 ؛ت ومصاريف البنك القائم بالعمليةالعمو  يفة تتمثل ري قيق وفورات كثحت -
 ؛ستنديةملعتمادات االاصة بتعديل اخلجراءات اإلتنجم عن طول وتعقد اقد  يتت الالشكملنب العديد من اجت -
وذلك ، ئه وفتح أسواق جديدة وكذلك تنمية أسواقه القائمةالمن عم ربكن للمصدر استقطاب عدد أكمی -

دية م وفورات اقتصاهلقق حيمر الذي ألا، ستنديةملعتمادات االم من فتح اهبستوردين الذين يثق ملئه االعمبإعفاء 
 .1التعامل معه ىمر الذي يشجعهم علألادية وهو اري ستالتكاليف العملية افض من خيو 

 الفرع الثاني: التمويل متوسط وطويل األجل

 التحقيق مما حيتم اللجوء إىل أساليبالتمويل العاجل لعمليات التجارة اخلارجية صعب   يف بعض احلاالت يكون
دف هلذا اجملال واه نيات اليت تستعمل يفناك العديد من التقوه، ذه الصفقاتهلمتويل متوسطة وطويلة األجل مناسبة 

ذا ه وسوف حناول التعرف يف .يل وتطور التجارة اخلارجيةسهالضرورية اليت تسمح بت و توفري وسائل التمويله انهم
 .م التقنيات املستعملة يف التمويل املتوسط وطويل األجلأهاملبحث على 

 قرض الموردأوال:

يريدون كسب أسواق  لذينا االقتصاديني املتعاملني بني املناسبة الدوليةذا القرض برز بشكل جلي يف ظروف ه إن
قيمة  تسديد عملية يالتسهم إىل تقدمي خدمات معينة ممثلة يف تئهوذلك بلجو ، مقهجديدة أو احلفاظ على أسوا

 .2من اجل ربح اكرب عدد ممكن من املتعاملني، الصفقة التجارية

  :فهوم قرض الموردم. 1

 املصدر للمستورد فرتة للتسديد بإعطاء ذا القرضه يكون حيث، تهو منح البنك قرض للمصدر لتمويل صادراوه
االقتصاديني وكسب  املتعاملني بني ور املنافسة الدوليةظهو ه ذه العمليةهبقيام املصدر  وتفسري، لهللبنك ليمو  أفيلج

ر يف استخدام األوراق التجارية ظهذا ما يوهر شهأ 6فرتة السداد ال تتعدى حيث أن ، ايهجديدة أو احلفاظ عل أسواق
ا هبول ا حسب شروط اخلصم املعممهذه الورقة للبنك الذي يقوم خبصه رظهحيث ت، بطة باملواد املصدرة يف الصفقةاملرت

و أن املصدر يقوم بدور الوساطة ه والفرق بني قرض املشرتي وقرض املورد، كتقدمي قرض للصادرات نا يعتربوهيف البنك 
 .3لة للمستوردمهورد فان املصدر يقوم بإعطاء بني البنك واملستورد يف قرض املشرتي بينما يف قرض امل

 
                                                           

 .94 -92ص ص، 2014، األردن، الباروين للنشر والتوزيعدار ، ت البنكية يف عصر العوملةال، التعاممحد مأمونأ -1

  .85ص ، مرجع سابق، أبو عرتوس عبد احلق -2
 .50ص ، 2009، اجلزائر، دار الوادي للنشر، متويل التجارة اخلارجية عن طريق االعتماد املستندي، عيشوش طارق -3
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 . خصائص قرض المورد:2

 آليت:ا يفورد ملكن حصر أهم خصائص قرض امی

وهذا ، ويلهامتنب التجاري للصفقة شروط وطرق جلاا ىلضافة إإليتضمن با، ورد يتطلب إبرام عقد واحدملقرض ا -
 ؛أنه يتضمن عقدا ماليا أيضا ينيع

 د.صدر الذي منح مدة تسديد للمستور ملا ىلورد إملنح قرض امی -

نح للمستورد بواسطة من میي رت شملفإذا كان قرض ا، قلألعل ا نيوجه يفي رت شملورد عن قرض املتلف قرض اخيإذا 
هم ملف وهو االختالل ينأما الوجه الثا، مهلة للمستورد ريخألنح للمصدر بعد منح هذا امیورد ملفإن قرض ا، صدرملا

 ىلضافة إإليتطلب إبرام عقد واحد ويتضمن باورد ملأن قرض اني ح يف، ي يتطلب إبرام عقدينرت شملأن قرض ا يففيتمثل 
 1.أيضا يلاملأنه يتضمن العقد ا ينوهذا يع، ويلهامتانب التجاري للصفقة شروط وطرق جلا

 . سير عملية قرض المورد3

 آليت:ورد كاملعملية قرض ا ريكن شرح سمی

 ؛اريةجترير ورقة حتستورد ملوجبه امبستورد يقبل ملصدر واملا نياري بجتإمضاء عقد  -
 ؛ستوردملا ىلصدر مع تسليم البضاعة إملا ىلستورد إملمن اقبولة مليتم تسليم الورقة التجارية ا -
 ؛بنكه من أجل عملية خصمها ىلصدر يقدم الورقة التجارية إملا -
 ؛تالصدر ذلك بعد خصم العمو ملا ىلدفع قيمة الورقة التجارية إ -
 .2ستوردملستحقاق من طرف االتسديد قيمة الورقة التجارية عند حلول تاريخ ا -

 يثانيا: قرض المشتر 

فهو وسيلة تساعد عل ربط ، ارجيةخلجل للتجارة األيل اتوسط والطو ملآليات التمويل ا نيي من برت شملقرض ا ربيعت
 .بلغملي عادة لتمويل الصفقات من حيث ارت شملنح قرض امیو ، تلفةخمدول  نيقتصادية بالقات االالع

 

 

                                                           
 .40ص، مرجع سابق، قبيل الصاحل -1
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 وم قرض المشتري:فهم. 1

، صدر بإعطاء قرض للمستوردملبلد اموعة من بنوك جموجبها بنك معين أو مبي هو عبارة عن آلية يقوم رت شملقرض ا
حيث ، انية عشر شهرامثة تتجاوز رت نح هذا القرض لفمی، و يد مبلغ الصفقة نقدا للمصدرلتسد ريخأليث يستعمله هذا احب

 .القرضام عملية متعنية بإملستورد والبنوك املا نيفاوضات ما بملا يفصدر دور الوسيط مليلعب ا

ت مالية طويلة الستورد من تسهيملحيث يستفيد ا، ا النوع من القرضصدر مستفيد من هذملستورد واملإذا كل من ا
صوله عل التسديد الفوري من حبصدر من تدخل هذه البنوك وذلك مليستفيد ا نيح يفللبضائع  آلينمه االنسبيا مع است

1بلغ الصفقةملستورد ملطرف ا
. 

 قرض المشتري: إجراءاتأهم  :2

 :امهي هي وجود عقدين أساسين رت شملتوي عليها عملية منح قرض احت يتراءات الإلجأهم ا

، قدمةملللخدمة ا نيديد التزامات الطرفحت ىلستورد الذي يهدف إملصدر واملا نيهو عقد ممضيا ب العقد التجاري: -
دد حيفهو ، نوعية السلع ومبالغها، آجال التسليم، ها شروط التسويةأمهيتضمنها العقد ومن  يتل البنود الالوذلك من خ

 .يرت شملشروط البائع وإجراءات الدفع الفوري للبائع من طرف ا
 يف ىيلغ، ستوردملصدر واملممضي من طرف بنك أو عدة بنوك موجودة ببلد ا يلعبارة عن عقد ما عقد القرض: -

ت الداده ومعدرت ة القرض وطريقة اسرت ازه مثل فجنالقرض وإام متشروط إ ىتوي هذا العقد علحي، حالة إلغاء العقد التجاري
بالغ الضرورية حسب التزامات ملا -ت بعض الشروط حتزم و الالوقت ال يف -فهو يسمح للبنوك بوضع، طبقةملالفائدة ا

 .2ت تصرفهحتي بالدفع رت شملا

 . سير عملية قرض المشتري:3

 تتم هذه العملية وفق عدة مراحل هي:

 ؛راعاة عناصر العقدمبصدر ملستورد واملا نياري بجتإمضاء عقد  -
 نيبوليصة التأم ىصول علحلحيث يتم ا نيإمضاء عقد التأم ىصدر عن طريق البنك الذي اختاره علمليعمل ا -

 ؛ام العمليةإلمتزمة الال
 .صدرملالذي اختاره مع البائع أو بنك اي أو البنك رت شملتأكيد التمويل من طرف اذلك بو  إمضاء عقد التمويل -

                                                           
 .38ص ، مرجع سابق، قبيل الصاحل -1
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صفقة وافقة التامة عل الملطوة تكون بعد اخلحيث هذه ا، يرت شملطلبها ا يتزمة والالصدر بإعداد الوثائق المليقوم ا -
 ؛ام كل الشروط الواجبة لذلكمتوإ

غ الومن جهة أخرى يقوم بإب، من جهة تفق عليهاملستورد تبعا للشروط املصدر عل تسوية وضعية امليعمل بنك ا -
 ؛ام الصفقةمتمن أجل إاستعمال حسابه  يفصدر هنا حر ملحيث ا، العمليةصدر بتنفيذ ملا

م السلعة القا لشروط العقد السابق وكذا استت والفوائد البنكية وفالبلغ وكل العمو ملاي بإجراءات دفع رت شمليقوم ا -
 1.تفق عليه مسبقاملكان املمن ا

 ثالثا: القرض اإليجاري الدولي

 :تعريفه. 1

لق املصدر عندما يتع واليت يلجأ إليه، ألجلسطة او ض املتو القر  نم، ة إىل التصديرهجو ض املو القر  نم عو ذا النهيعترب 
املؤسسة وم ذه احلالة تقهيف ، (الصفقات الكبريةل التجارة يف الطائرات)مة مالية عالية مثعة ذات قياألمر بتصدير سل
ول إبرام عقد إجیاري مث رد حو ض مع املستو بالتفاا هر و بد وماليت تقو ، ا إىل مؤسسات مالية متخصصةهاملنتجة ببيع بضاعت

ذه الطريقة فقد هبو ، داءألطين مع نفس آليات او ال اريجیاإل ا القرضتنفيذه ويتضمن هذا العقد نفس التقنيات اليت حيمله
ويقابله ، للتصديرالل التمويل الفوري للبضائع املوجهة خ نم، املنتجة هملصدر استمرارية اقتصادية ملؤسستا نيضم

لك يف أكثر من األحيان مثن می ال يرد الذو عتاد إىل املستلاملؤسسات املؤجرة ل اتسهيالت عن طريق البيع اليت تقدمه
 .2اهيلع السلعة املرغوب احلصول

 :. ايجابيات العقد االيجاري الدولي2

 نوجزها فيما يلي:

خطر الصرف كما يكون قد ختلص من اخلطر الناتج عن  أي ال يوجد، بيع نقدا هذه العملية املصدر يعترب -
 لعملية فيكون عقد اإلجیار قد تضمن متويال، ألن مؤسسة اإلجیار هي اليت تشرتي التجهيزات، الزبون األجنيب

 ؛التصدير
جهيزات املستوردة وعلى هذا األساس فهو يكتفي املستورد ليس حباجة إىل جتميد رؤوس األموال لتسديد مبلغ الت -

 .تغيريه بعد ذلك حسب الظروف املالية اليت متر هبا بلغ اإلجیار الذي میكنمب

 

                                                           
 .39ص ، مرجع سابق، قبيل الصاحل -1
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 . سلبيات العقد االيجاري الدولي:3

 ؛تكلفة اإلجیار تكون مرتفعة -
 .1كخطر الصرف واخلطر السياسي،  جهه عدة خماطر قانونيةتوااالجیار قرض  -

 المطلب الثالث: إدارة مخاطر تمويل التجارة الخارجية

قرض القيام بدراسة وحتليل ملف ال يهاكما ينبغي عل  عهقبل منح أي قرض يفرتض على البنك التفكري يف كيفية اسرتجا
ذا فمخاطر التجارة الدولية تقسم إىل: خماطر حسب الوقت الذي تقع هبو ، وخماطره اليت قد تؤدي إىل ضياع أموال البنك

 .اتهوخماطر حسب طبيع يهف

 حسب الوقت الذي تقع فيهالمخاطر  الفرع األول:

ويعترب خطر انقطاع السوق "الصفقة" وعدم قدرة املورد على تسيري عقده يف الفرتة  ذا اخلطر من خالل فرتة التصنيعه نتج
تعدل الطلبية من طرف املشرتي وينقسم اخلطر حسب الوقت الذي  وأكن أن تلغى ومی، احملددة ألسباب تقنية أو مالية

 :إىل ما يلي يهيقع ف

 أوال: خطر التصنيع

ذا ألسباب تقنية وه عهليس مبقدرة املصدر أن يتم مشرو  نهحيث ا، و اخلطر الذي میكن أن حيصل يف مرحلة التصنيعوه
هذه السلع يف الوقت الالزم  وعدم قدرة املصدر على إنتاج، مواصلة إنتاج السلع املطلوبة من نهأو مالية مثل: عدم متك

 به.كما میكن للمشرتي إلغاء أو تعديل طل،  تهن النقود ليست حبوز أل

 :خطر القرضثانيا:

ذا ه ن عجزفإ، ا املشرتي بتسديد مبلغ العقديهليم البضاعة يف الفرتة اليت يقوم فتس ذا اخلطر خالل عمليةه حيدث
 وكذا بالنسبة للبنوك القائمة بعملية، ذا يعترب خطر القرضفها يهأو املتعاقد عليه األخري عن دفع املستحقات اليت عل

املخاطر فالبنك خيشى دائما أن خيتلف مع ي ال ختلو من فه، اهلورئيسيا بالنسبة  أساسيا يعترب ذا األخريفه، التمويل
وضعية  وبالتايل يصبح قهيؤدي إىل اختالل صنادي فالتأخري يف التسديد، يف األجل احملدد تهعن القيام بالتزاما نهمدي

طبيعية ال میكن  إىل خسارة غري بهالتأخري لصعوبات تؤدي  جراء سياسة إقراض خاطئة يتعرض البنك نتيجة فمن، حرجة
 .2إذا تعددت الهحتم

                                                           
-2000وكالة أم البواقي خالل الفرتة  –الريفية  التنميةو  بنك الفالحة –دورها يف متويل التجارة اخلارجية دراسة حالة و  البنوك التجارية، ضيف خالف -1

 .84ص، 2014/2015، جامعة أم بواقي، فرع علوم التسيري، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت أكدمیي يف علوم التسيري، 2014
2
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 :خطر اقتصاديثالثا:

 لهذا االرتفاع يتحمه، ناتج عن ارتفاع األسعار الداخلية لبلد املورد هور يف مرحلة اإلنتاج و ظهذا النوع من املخاطر يه
 :ذا اخلطر إىل عنصرينه تقسيم ومیكن، املورد يف حالة كون العقد يتضمن سعرا ثابتا غري قابل للمراجعة

 احلقيقي والتقدير بالتحليل : قبل أن يتخذ البنك أي قرار يف متويل مؤسسة ما جیب أن يقوم بدراسة وافيةخطر التعبئة_ 
 .كذا اخلطر خاص بالبنه حيث أن اهتمعطيا جلميع

ا من جراء التغريات لسعر الصرف ثهأن خطر سعر الصرف ناجم عن اخلسارة املمكن حدو  سعر الصرف:خطر _ 
 .1املرجعية للبنك للعمالت بالنسبة للعملة األجنبية

 :اتهالمخاطر حسب طبيعالفرع الثاني:

م نهنتطرق اىل كل واحد م يلي التسديد وخطر الصرف وفيما خطر عدم قابلية، ذه املخاطر يف اخلطر السياسيه تتمثل
 .على حدى

 الخطر السياسيأوال: 

 :يندرج حتت أربعة نقاط

احنصار اقتصادي ...اخل والقرار األحادي للحكومة ، الثروات، اخلطر السياسي بأمت معىن الكلمة: احلرب -
 ؛األجنبية تعرقل تنفيذ العقد

 لها؛قاليت حتدث يف بلد أجنيب تؤثر على السلعة خالل ن اهر الطبيعيةاخلراب الناتج عن العوامل والظو  -
ذا ملنع املصدر احمللي وهخطر عدم حتويل ملا تقوم السلطات بتحديده أو توقف خروج رؤوس األموال حنو اخلارج  -

 قه؛من تسديد حقو 
 .د املشرتيلوالسياسية لب ذا اخلطر عند تغيري احلالة االقتصاديةه كما ينجم -

 : خطر عدم القدرة على التسديد ثانيا:

ويف غالب  تهالتسديد وال يستطيع دفع مستحقا ا اخلطر حيدث عندما يكون املشرتي األجنيب يف حالة عدم قابليةهذ
 .2أو مرور مدة على تاريخ الدفع، تسديد احلجز األحيان عدم قابلية

 

                                                           
1
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 خطر الصرفثالثا: 

ا يف يهطر الصرف على العملة املتفق علذه احلالة ال يوجد خه يف بنفس العملية يتم إذا كان استعمال قرض وتسديده
حتويل العملة من طرف البنك أو املستفيد من القرض إىل عملة وطنية "  ذا اخلطر عندما يكونه العقد وعموما حيدث

 . 1"صرف عملة املشرتي إىل عملة البائع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .63بوضياف فاطمة، مرجع سابق، ص  -1
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 لتمويل التجارة الخارجيةبرامج الذكاء االصطناعي المبحث الثاني: 

 أرقام من الرغم على، للبنوك بالنسبة طويالً ا وقتً  ويستغرق مكلًفا البنوك تقدمه الذي( TF) التجاري التمويل يزال ال
 ومتويل املفتوحة التجارة ترتيبات منت حني يف راكدة التقليدية التجارة متويل أحجام تزال الحيث ، املتزايدة الدولية التجارة
 ريتغي تعمل على التكنولوجيا يف احلديثة والتطورات االبتكارات فإن ذلك ومع، املاضية السنوات يف بقوة التوريد سلسلة

 .كبري بشكل التجاري التمويل أعمال وحتديث وتنشيط االجتاه هذا

 الدولي في مجال التمويل التجاريالحلول المبتكرة المطلب األول:

 أن میكن اليت ديدةاجل تقنياتال تطبيق يف لنظراإعادة  التجارة ممويل جعلت العاملية التجارة يف املتوقعة زيادةالإن 
      جند دفرت األستاذ املوزع ، الناشئة اجلديدة التقنيات بني من، التكلفة حيث من والفعالة املبتكرة حللولا أساًسا توفر

(DLT ) ، ( أمتتة عمليات الروبوتاتRPA ) ، على متويل التجارة الدولية.اليت ساعدت 

1أوال: دفتر األستاذ الموزع )
DLT) (أوblockchain): 

DLT ،Distributed Ledger Technology " التشغيل يتيح بروتوكول هي "املوزع األستاذ دفرت تقنية 
كما ،  التالعب ملراقبة مركزية سلطة وجود إىل احلاجة على املوزعة الشبكات تقضي، المركزية رقمية بيانات لقاعدة اآلمن

 باستخدام الشيء نفس إىل الوصول میكنو ، التشفري باستخدام ودقيقة آمنة بطريقة املعلومات مجيع بتخزين سمحت
 دفرت فكرةو ، الشبكة قواعد وحتكمها ثابتة بيانات قاعدة تصبح املعلومات ختزين بمجردف املشفرة والتوقيعات املفاتيح
 موقع كل يكون ذلك ومع، خمتلفة مواقع يف بالبيانات حتتفظ املؤسسات من العديدف متاًما جديدة ليست املوزع األستاذ

 للجرائم عرضة املركزية البيانات قاعدة جیعل هذاو ، دوري بشكل موقع كل بتحديث ليقوم مركز نظام على عادةً 
 دفرت طبيعةف، بعيدة أماكن يف موجودة مالحظة كل حتديث ركزيةامل يئةاهل على يتعني إذ للتأخري وعرضة اإللكرتونية

 نفس يف الشبكة عرب املخزنة النسخ مجيع مهامجة جیب حيث، اإللكرتونية اجلرائم ضد حمصنني جتعلهم ةالالمركزي األستاذ
 العملية جتعل السجالت وحتديث( نظري إىل نظري من) املتزامنة املشاركة فإن ذلك إىل باإلضافة، اهلجوم ينجح حىت الوقت
 .2أقل تكلفةو  فعالية وأكثر أسرع برمتها

                                                           
1

- D.L.T:عكس الدفاتر  هو قاعدة بيانات رقمية تسجل معاملة األصول حيث يتم ختزين كل معاملة وتفاصيلها يف أماكن متعددة يف نفس الوقت. على
 .ال حتتوي الدفاتر املوزعة على خمزن بيانات مركزي أو وظائف إداريةاليت تتطلب سلطة مركزية للتالعب،  التقليدية

2
-websiteinvestopedia, jakefrankenfield, DistributedLedgerTechnology (DLT), sur le site : 

https://www.investopedia.com/terms/d/distributed-ledger-technology-dlt.asp, 2021, consulté le 15/06/2012 à 12 :24. 
 
 



 الدولية التجارة تمويل عمليات في االصطناعي الذكاء أهمية ..................................... الثاني الفصل

 

62 
 

 الدولية التجارة متويل منصة لبناء متاًما امناسب  جتعله اليت الرئيسية امليزات من بالعديد املوزع األستاذدفرت  تميزي
 إىل  الفوري والوصول املقابلة األطراف جلميع كاملة وشفافية، (P2P)نظري إىل نظري معامالت التقنية هذه توفر حيث

 .الدولية التجارة متويل يف احلالية املشاكل من للتخفيف مثالية وسيلة توفري وبالتايل، املعلومات

 املعاجلةب وذلك الشاملة واألمتتة الكاملة الرقمنة (DLT)على املبين الدويل التجاري التمويل حل يدعم أن میكن
 الحًقا يتمو ، (DLT)منصة على ذكي كعقد واملستورد املصدر بني التعاقدية واألحكام الشروط إعدادأي ، الورقية غري

 على ذكي عقد شكل يف (LoC1)اعتماد خطاب صدارإل أساس لكيشوذلك بت املستورد البنك مع جتاري عقد مشاركة
 حيث الشحن عملية بدء إىل املنصة على مباشرة منحها يتم واليت خطاب االعتماد شروط على املوافقة تؤديو ، املنصة

 املنصة إىل( الشحن على التأمني وشركات الشحن ووكالء املصدر مثل)واملستندات البيانات املعنية األطراف مجيع فيتض
 تشغيل يتم خطاب االعتماد وأحكام شروط مجيع استيفاء بعدو ، معينة عمليةلكل  خطوة كل قبول أو تنفيذ وتؤكد
 .2املستورد لبنك نظام حتقيق القدرات الفكرية عرب األساسي النظام انطالقا من ذكي عقد بواسطة تلقائًيا الدفع

فعلى سبيل املثال تستفيد ، الدولية التجارة متويليف  املعنية األطراف جلميع متنوعة مزايا دفرت األستاذ املوزع يوفر
 تكرار بسبب التكاليف اخنفاض وأيضا، للصفقات الذايت والوفاء العمليات أمتتة خالل من اليدوية املهام إلغاء منالبنوك 
 املستندات بفحص املرتبطة التشغيلية املخاطر تقليل مع(  بني البنوك فيما االتصاالت املالية العاملية شركة) SWIFTرسائل
 املبسطة اللوجستية العمليات متكني خالل من واملستورد املصدر من كل أيًضا يفيدكما ،  الوقت نفس يف ةاليدوي

 عن والتكاليف املخاطر تقليل إىل باإلضافة، (البضائع وملكية احلايل املوقع مثل) العملية حالة حول الكاملة والشفافية
 بني الوقت تقليل يتم العملية من ومراجعتها الورقية املستندات تبادل إىل احلاجة الستبعاد نظرًاو ، األخطاء تقليل طريق

 .كبري بشكل والدفع الشحن

 جيًدا مرشًحا حتماً  جتعلها دفرت األستاذ املوزع على القائمةالدولية  التجارة متويل منصة تقدمها اليت املزاياإن هذه 
 واملستوردين املصدرين من كل قبل من واستخدامه واسع نطاق على اعتماده میكن الذيو ، املستقبل يف التجارة لتمويل

تقييم مفصل للمنصات احلالية  إجراءلذلك جیب على البنوك ، ولكن على املستوي املتوسط فقط ألنه يتطلب وقتا
 .3توفر هلا وللعمالء قيمة مضافة كبرية على املدى القصري أنوالرتكيز على التقنيات األخرى املتوفرة اليت میكن 

 :استعمال دفرت االستاذ املوزع  وبعد والشكل التايل يوضح عملية التمويل التجاري قبل

                                                           
1

- L.O.C:letter of credit وباملبلغ الصحيح. يف حالة عدم قدرة املشرتي على ، هو خطاب من بنك يضمن أن يتم دفع املشرتي إىل البائع يف الوقت احملدد
قوانني خمتلفة يف  ، مبا يف ذلك عوامل مثل املسافة، سيطلب من البنك تغطية املبلغ الكامل أو املتبقي من الشراء. نظرا لطبيعة التعامالت الدولية، الدفع عند الشراء

 .وصعوبة يف معرفة كل طرف معرفة شخصية، كل بلد
2
-Website : Banking Hub Bay Zeb, Innovations In Trade Finance, 14/05/2019, sur le site:  

)https://www.bankinghub.eu/innovation-digital/innovations-trade-finance(, consulté 17/06/2021 à 20:14. 
3
-Website : Banking Hub Bay Zeb, Innovations In Trade Finance, op cite. 
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 التمويل التجاري املستقبلي(: التمويل التجاري احلايل مقابل 1الشكل)

 
Source: Website : Banking Hub Bay Zeb, Innovations In Trade Finance, 14/05/2019, sur le site:  

)https://www.bankinghub.eu/innovation-digital/innovations-trade-finance( 
( تبني لنا أن عملية التمويل التجاري الدويل قبل استعمال تقنية دفرت األستاذ املوزع كانت 1من خالل الشكل)

وذلك ، اسطة بنك املصدرتنتقل من املصدر اىل بنك املستورد بو حيث كانت املستندات والوثائق ، تتم بطريقة تقليدية
بنك املصدر لتبليغ املصدر بذلك،  اىل بإرسالهالذي يقوم بدوره و  طاب االعتماد اىل بنكهخب إشعاراملستورد  إرسالبعد 

 حتتاج اىل وقت.و  هذه العملية تكون مكلفةو 

املستندات اىل منصة و  البيانات بإدخال طرافاألاملوزع تقوم مجيع  األستاذبعد استخدام تقنية دفرت  أما
DLT األطرافمث تقوم مجيع ، خطاب االعتماد إلصداراملستورد و  عقد ذكي بني املصدر بإبرامحيث تقوم هذه املنصة 
 للمصدر النطالق عملية شحن البضاعة إشعاراملستندات اىل املنصة اليت تقوم بالتحقق منها مث ترسل و  البيانات بإدخال

 عملية الدفع تلقائيا بواسطة العقد الذكي. بعد استفاء مجيع الشروط تتمو 

 (:RPA1عمليات الروبوتات)  ةأتمتيا: ثان

 والربامج األنظمة مع تتفاعل اليت البشر تصرفات حتاكي برجمية روبوتات وإدارة ونشر بناء تسهل برجمية تقنية هي
 إكمال، الشاشة على موجود هو ما فهم مثل بأشياء القيام الربامج لروبوتات میكنكما ،  األشخاص مثل متاًما الرقمية

                                                           
1

- R.P.A :Robotic Process Automation لروبوتا أو، اآللية هي التكنولوجيا التي تسمح ألي شخص اليوم بتكوين برامج الكمبيوتر أتمتة العمليات» 
واجهة المستخدم اللتقاط البيانات  RPA الـ روبوتات تجارية. تستخدم عملية داخل األنظمة الرقمية لتنفيذلمحاكاة ودمج تصرفات اإلنسان الذي يتفاعل 

 ومعالجة التطبيقات مثلما يفعل البشر
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 اإلجراءات من واسعة جمموعة وتنفيذ واستخراجها البيانات حتديد، األنظمة يف التنقل، الصحيحة املفاتيح ضغطات
 والتمدد النهوض إىل احلاجة دون البشر من اتساقًا وأكثر أسرع بشكل ذلك تفعل أن الربامج لروبوتات يمكنف، احملددة

 .1القهوة لتناول اسرتاحة أخذ أو

 العمليات أمتتة هذه التقنية تيحت ذإ، كبري بشكل التجارة متويل عمليات حتسني كنهامی أخرى تقنية هيإذن 
 أو البيانات إدخال مثل اليدوية العمليات زيلتو  املوظف هبا يقوم اليت األنشطة حياكي برنامج تنفيذ علىا بناء الكاملة
، املعلومات تكنولوجيا بنية بناء وإعادة األنظمة لدمج حاجة هناك ليست ذلك إىل باإلضافة، وحتميلها املستندات حفظ
 عملية خطواتيف  تقنيةال هذه استخدام میكنكما ،  املوظف طريقة بنفس البيانات ويعاجل النظام إىل الروبوت يصل حيث
 ورخيًصا بسيطًا RPA تطبيق يعد لذلك نتيجةو ، احملتملة األخطاء خماطر من وتقلل عالية بيانات وجودة كفاءةب حمددة
 .بالكامل التنفيذ وسريع نسبًيا

 املنظمة العمليات فقط، تقنيةذه الهل كمرشحني مؤهلة العمليات كل ليست أنهنا اعتبار ب ضعفن أن املهم منف
 ضوئًيا املمسوحة املستندات وحتويل حديثًا املستلمة املستندات مراقبة مثل، املؤهلة هي القواعد على والقائمة واملتكررة
         الروباتات الشكل التايل يوضع عملية أمتتة، 2االمتثال فحوصات وإجراء البيانات واستخراج املستندات وتصنيف

 (RPA:) 

 (: عملية أتمتة عمليات الروبوتات2الشكل)

 
Source: Website : Banking Hub Bay Zeb, Innovations In Trade Finance, 14/05/2019, sur le site:  

)https://www.bankinghub.eu/innovation-digital/innovations-trade-finance(. 
                                                           

1
 - websiteuipath, RoboticProcess Automation (RPA), sur le site : )https://www.uipath.com/rpa/robotic-process-

automation(, consulté le : 15/06/2021 à 16 :30. 
2
 - Website : Banking Hub Bay Zeb, Innovations In Trade Finance, op cite. 
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بعد ذلك و ، العميل يقدم املستندات املطلوبة للبنك ليتم التحقق منها بواسطة روبوت أن( يتبني لنا 2من خالل الشكل)
حيث يقوم الروبوت بتصنيف واستخراج البيانات ذات ، آليا حتول هذه املستندات اىل بيانات منظمة بعد مسحها ضوئيا

 بتحديث األنظمة الداخلية هبذه البيانات.  األخريالتحقق منها ليقوم يف و  الصلة

 Optical) "التعرف الضوئي للحروف"ومن أهم احللول املبتكرة يف جمال متويل التجارة الدولية برنامج 
character recognition  )والذي سنتطرق إليه بشكل ، لدوليةالذي ساهم كثريا يف تطوير العمليات التجارية ا

 .(CitiBank)بنك -أعمق عند دراسة حالة سييت

 :سيتي بنكفي  OCRالمطلب الثاني: دراسة حالة 

التعرف الضوئي  لى تقنيةوكذاك التعرف ع (CitiBank) سييت بنك ق يف هذا املطلب إىل تقدميسيتم التطر 
 سييت بنك هبذه التقنية.كيفية عمل ، مث سنقوم بشرح  ( ت.ض.ح)للحروف

 سيتي بنك تقديمالفرع األول:  

 City Bankباسم سابًقا يعرف وكان، 1812 عام تأسس عاملية أمهية ذو بنك هو( Citibank)سييت بنك
of New York )مث، ) بنك مدينة نيويوركFirst National City Bank of New York (البنك 

 وهي، ) جمموعة سيي(Citigroupجمموعة إىل)سييت بنك(  Citibank ينتميو ، (نيويورك ملدينة األول الوطين
 .املتحدة الواليات يف بنك أكرب سييت بنك كان2007 مارس يف، العامل يف اجملموعات أكرب من واحدة

 البالد كانت1906 عام ومنذ، 1915 عام يف واحتالهلا هلاييت املتحدة الواليات غزو يف حيويًا دورًا لعبحيث 
 لضمان"برنس أو بورت"على 1911-1910 يف اخلارجية وزارة وضغطت" الدوالر دبلوماسية" نطاق يف

 البنك عمل احلني ذلك منذو ، الوطين البنك عاصمة إىل)بنك املدينة الوطين( National City Bankدخول
، اجلمركية الرقابة لقبول املديننيو  اهلايتية احلكومات حشر حياول كان بينما الداخل من املؤسسة قهر على للمدينة الوطين

 من الرغم على املتحدة الواليات إىل وحولتها البنك من العامة األموال األمريكية القوات صادرت1914 ديسمرب يفو 
 .1"الدولية القرصنة أعمال من عمل" ضد اهلايتية االحتجاجات

، "داكوتا ساوث"بوالية"فولز سيوكس"إىل به اخلاصة االئتمان بطاقات عمليات بنك سييت نقل1981 عام يفو 
 يف وظيفة 16000 من أكثر يوفر مالًيا قطاًعا ويرسي املدينة يف شخص 2900 من أكثر اآلنسييت بنك  يوظفحيث 
  Federal DepositInsuranceلشركة وفًقا، ساكن ألف 230 ينمو سكاهنا عدد يزال ال حضرية منطقة

                                                           
1
 - Website: Wikipédia, Citibank, sur le site: https://fr.wikipedia.org/wiki/Citibank, consulté 19/06/2021 à 18 :29. 
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Cor  يف أخرى والية أي من أكثر "وهودوالر تريليون 2.5 من" أكثر مصرفية أصول لديها"داكوتا ساوث"والية فإن 
 .البالد

 إعانة يف دوالر مليون 700 بدفع سييت بنك( CFPB) للمستهلك املالية احلماية مكتب أمر 2015 عام يف
 .1القانونية غري االئتمان بطاقات ملمارسات املستهلك

 مسألة هنابأ، اخلارجية وزارة قبل من تبنيها سيتم اليت اخلطة ديتحد" بفارنام روجر" الوطين البنك رئيس نائبقام 
 يف األمريكية االقتصادية املصاحل تعزيز وبالتايل، العسكري االحتالل خالل منوذلك  بأكملها اإلدارة على السيطرة

 احلضري النقل، احلديدية السكك) يتياهلاي لالقتصاد األمريكية العاصمة قبل من القوي االخرتاق من الرغم علىو ، البالد
 القهوة، السكر) القطاعات من العديد عن وأبعدهم العقارية امللكية يف احلق لألجانب الدستور رفض، (إخل، الكهرباءو 
 .ذلك إىل وما(اخلشب، التبغ، لقطنوا

 دوالر مليون 38 من أكثر بدفع مطالب بنك سييت أن والبورصات املالية األوراق جلنة أعلنت  2018 عام يف
 املالية األوراق جلنة وجدتو ، "مسبًقا املنشورة" األمريكية اإليداع إيصاالت مع السليم غري التعامل رسوم لتسوية

 آالف يف للوسطاء (املنازعات لفض البديلة احللول)" ADR2" صحيح غري بشكل قدمسييت بنك  أن والبورصات
 ADR هذه لدعم الالزمة األجنبية األسهم عمالئه أو الوسيط لدى يكن مل عندما لإلصدار السابقة املعامالت

 .3يف أزمة الرهون العقارية"مرييل لينش "بعد إعالن خسائر دوالر مليار 8أعلن عن خسائر تتجاوز كما أنه ،  اجلديدة

 :سييت بنكومات عامة حول وهذا اجلدول يربز معل

 (: معلومات عامة حول سييت بنك1اجلدول)

 معلومات عامة
 الواليات املتحدة _ رومانيا اجلنسية

 1812 التأسيس
 شركة عامة النوع

 شركة عمومية حمدودة الشكل القانوين
 الواليات املتحدة، والية نيويورك، مدينة نيويورك املقر الرئيسي

                                                           
1
-Website: Wikipédia, Citibank, sur le site: https://fr.wikipedia.org/wiki/Citibank, op cite. 

2
- A.D.R :Alternative Dispute Resolution  وهو مصطلح يشري اىل اإلجراءات والتقنيات اليت تستخدم كوسائل ملساعدة األطراف املتنازعة يف

رق اليت میكن لألطراف املتنازعة اللجوء إليها لتسوية اخلالفات الناشئة بينها وهو مفهوم يشري اىل الط، التوصل اىل اتفاق أو حل دون اللجوء إيل القضاء أو احملاكم
 مبساعدة طرف ثالث.

3
-Website: Wikipédia, Citibank, sur le site: https://fr.wikipedia.org/wiki/Citibank, op cite. 
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 /https://online.citibank.com موقع الويب

 المنظومة االقتصادية
 جمموعة سييت غروب الشركة األم

 التمويل الصناعة 
 اخلدمات املالية املنتجات

 أهم الشخصيات
 سييت غروب املالك

 Michael Corbat املدير التنفيذي
 بانديت فيكرام أهم الشخصيات

  ,https://fr.wikipedia.org/wiki/Citibank, sur le site: CitibankWebsite: Wikipédiaاملصدر:

 (OCR1الفرع الثاني: تقنية التعرف الضوئي على الحروف) 

 للمستندات الرقمية الصور داخل اليد خبط املكتوبة أو املطبوعة النص أحرف بني للتمييز التكنولوجيا استخدام هو
) التعرف الضوئي على احلروف ت.ض.ح لـ األساسية العملية تتضمن، ضوئًيا املمسوح الورقي املستند مثل املادية

Optical Character Recognition) البيانات ملعاجلة استخدامه میكن رمز إىل األحرف وترمجة املستند نص فحص ،   
 قراءته میكن نص إىل املادية املستندات لتحويل املستخدمة والربامج األجهزة من جمموعة من OCR أنظمة تكونوت

 الربنامج يتعامل بينما النص قراءة أو لنسخ املتخصصة الدوائر لوحة أو الضوئي اسحامل مثل األجهزة استخدام يتمف، آلًيا
 .املتقدمة املعاجلة مع عادةً 

 مبجردوذلك ، PDFملفات إىل التارخيية أو القانونية املستندات لتحويل شائع بشكل OCR استخدام يتم
 باستخدام إنشاؤه مت لو كما فيه والبحث وتنسيقه املستند حترير ملستخدمنيا كنليتم اإللكرتونية النسخة هذه يف وضعها
 .2النصوص معاجل

                                                           
1

- O.C.R :Optical Character Recognitionلتحويل صور النصوص املكتوبة باليد أو بآلة )حيصل عليها عادة  الربجميات احلاسوبية هي نوع من
 .معاجلتها احلاسوب إىل نصوص يستطيع(املاسحة باستخدام

2
-WebsiteTechtarget , By TechtargetContributor, OCR (Optical Character Recognition), Sur Le Site : 

)https://searchcontentmanagement.techtarget.com/definition/OCR-optical-character-recognition(, consulté le 

28/06/2021 à 13 :45. 
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 الرئيسية ميزهتا وتتمثل، التجارة متويل يف مفيًدا ابتكارًاتعد  االصطناعي الذكاء حلول باستخدام OCR تقنية إن
 مث ومن، حمدد إلكرتوين تنسيق إىل منظمة غري بيانات على حتتوي اليت املستندات أو الورقية املستندات حتويل متكني يف

 الضوئي املسح كفاءة حيسن مما، االصطناعي الذكاء على يعتمد منظم شكل يف باملعامالت الصلة ذات البيانات اشتقاق
 على الكامل التعرف للمستخدم OCR باستخدام املستندات معاجلة توفر، املستندات من أكرب عدد معاجلة ومیكنه

 حلول بعض توفر قدف الرئيسية الكلمات على ابناءً  املستند يف الواردة البيانات اختيار مث بالكامل النصوص أو األحرف
OCR ة.املعامل شروط مقابل البيانات لصحة امتثال فحوصات أيًضا املتقدمة 

-25) كبري بشكل العمل وقت تقليل يف OCR لتنفيذ فائدة األكثر األثر يتمثل التجارة متويل منظور منإن 
 .1الورقية املستندات مبعاجلة املرتبطة العملية على اعتماًدا املعاجلة وقت من (٪ 50

 مع املستخرجة للبيانات املباشرة املقارنة ويتيح،  LoC معاجلة يف OCR تطبيق كيفية التايل املثال يوضح
 :العملية هذه لتنفيذ املطلوب الوقت وتقليل تناقضات ألي سريع وحتديدLoC  شروط

 يف معاجلة خطاب االعتماد OCR(: التعرف الضوئي على احلروف 3الشكل)

 
Source: Website : Banking Hub Bay Zeb, Innovations In Trade Finance, 14/05/2019, sur le site:  

)https://www.bankinghub.eu/innovation-digital/innovations-trade-finance(. 
وذلك بتقدمي بنك املصدر ، كانت وفق عدة مراحل  OCR( نالحظ أن سري عملية 4من خالل الشكل )

مث يقوم املوظف بالتحقق من ، مع مجيع املستندات الورقية ذات الصلة بالعملية ليتم مسحها آلياخطاب االعتماد 
لتحمل باستخراج البيانات املنظمة من البيانات الغري منظمة  OCR ت.ض,حاملستندات يدويا وبعد ذلك تقوم تقنية 

                                                           
1
- Website : Banking Hub Bay Zeb, Innovations In Trade Finance, Op Cite. 
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فمما الحظناه ، خطاب االعتماد آليا مث تفحص املستندات وفقا لشروطتوي على شروط خطاب االعتماد اىل نظام حي
 .نرى أن هذه التقنية توفر جهدا ووقتا كبريا للبنوك

 OCRبتقنية التعرف الضوئي على الحروف  CitiBankالفرع الثالث: كيفية عمل 

   OCRباسمفهي معروفة أيضا ، دام تقنية التعرف الضوئي على احلروفسييت بنك هي شركة رائدة يف استخ
واستغراق وقتا  ، ستنداتامل مع عدم تنظيمفمن الناحية التارخيية كانت التجارة كثيفة االستخدام للورق ، التجاريةألعماهلا 

 .1من أجل عملية الرقمنة إدخاهلاكبريا يف معاجلة البيانات مع احتمال حدوث أخطاء يف 

الورق والرقمية عن طريق فجوة اخلاص هبا يف املساعدة على سد ال OCRلقد استفادة سييت بنك من نظام 
غري  األصلية ةملستندات والصور الورقيحيث حتول هذه التقنية ا، ل امللفات التقليدية اىل تنسيق قابل للتغيري آلياحتوي

 .دخال البياناتإخطاء أالوقت وجتنب تقلل من  اليت ةاملعاجل ةيف امتت ةللبحث واملساعد ةىل نصوص قابلإ ةاملهيكل

 ةخطوات املعاجل أمتتة يف ةواملساعد ةبالتجار  ةاملستندات اخلاص ةلقراء OCR حل نكقد طورت سييت بل
 :توفريواليت قد تساعد على ، ةالرئيسي

 ؛باملخاطر وختفيضهاة تكون حمفوف أنحتديد املعامالت اليت حيتمل  -
 ة؛تقليل اجلهود اليدوي -
 .2ميلوحتسني جتربه الع ةتقليل وقت املعاجل -

 اىل ثالث مراحل كالتايل: OCRمیكن تقسيم طريقة سري عمل تقنية 

 تصنيف الوثائق؛ -
 استخراج البيانات؛ -
 .لى الكيان احملددالتعرف ع -

 المرحلة األولى: تصنيف المستندات

 يف هذه املرحلة سنتطرق اىل شرح عملية تصنيف املستندات يف عدة نقاط :

                                                           
1
- website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition (OCR), sur le site : 

)https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html(, consulté le 15/06/2021 à 23 :43. 
 
2
-idem. 
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ليا يف هذه املرحلة تتم عملية تصنيف املستندات آ أنحيث ، OCRة مهمة يف يعد تصنيف املستندات ميز .1 
يتم تصنيفهم تلقائيا باستخدام الكلمات الرئيسية حيث ، لفصل بينها مثل الفواتري وسندات الشحن وغريها من الوثائقوا

 .1أو املناطق

 :يوضح لنا كيفية تصنيف املستنداتالشكل التايل و  

 كيفية تصنيف املستندات(: 4الشكل )

 
source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

كما ،  2حسب عدد الصفحات مع املستندات حسب النوع وترتيبهابعد عملية تصنيف املستندات يقوم النظام جب.2
 :هو موضح يف الشكل التايل

                                                           
1
- website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition (OCR), op cite. 

2
- idem. 
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 (: مجع وترتيب املستندات حسب النوع5الشكل )

 

source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

يتاح للموظف أو مستخدم النظام خيار لتصحيح التصنيف ، إذا مت حتديد هذه املستندات بشكل غري صحيح.3
 كما هو موضح يف الشكل التايل:،  1وذلك بالنقر على القائمة املنسدلةمقابل أنواع املستندات 

 (: تصحيح التصنيف يدويا6الشكل )

 
source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

ح تصنيف يف حالة عدم تأكد النظام من التصنيف يظهر نسبة مئوية تبني مدى ثقته هبذا التصنيف مع اقرتا .4
 كما هو موضح يف الشكل التايل:،  1آخر

                                                           
1
- website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition (OCR), op cite. 



 الدولية التجارة تمويل عمليات في االصطناعي الذكاء أهمية ..................................... الثاني الفصل

 

72 
 

 (: إظهار نسبة التأكد من العملية7الشكل)

 
source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

 المرحلة الثانية: استخراج البيانات

، استخراج البيانات هي أهم مرحلة حيث يتم فيها حتديد البيانات آليا وتصنيفها ومراجعة وتصحيح املستندات مرحلة
 وتتم هده املرحلة وفق النقاط التالية:

كما هو موضح يف الشكل ،  2. بعد إدخال املستندات يقوم النظام بإظهار مقتطفات الصورة لعرض البيانات1
 التايل: 

 ملستندات وإظهار مقتطفا الصورة(: إدخال ا8الشكل)

 

                                                                                                                                                                                                 
1
- website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition (OCR), op cite. 

2
 - idem-. 
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source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

والشكل التايل يوضح ، 1وترتيبها ابعد إظهار النظام للمستندات يقوم بالبحث فيها من أجل استخراج النصوص منه. 2
 ذلك:

 (: استخراج النصوص من املستندات9الشكل)

 
source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

املستخدمني من حتديد وتعديل البيانات يدويا يف اخلانات  . بعد استخراج النصوص ووضعها آليا میكن للموظفني أو3
 والشكل التايل يوضح ذلك:، 2اليت يرغبون بتعديلها

 (: تعديل البيانات يدويا10الشكل )

 
source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

وذلك من أجل تدخل املستخدم ، األمحراخلانة باللون  إبرازتم ي. يف حالة وجود خطأ أو عدم تطابق البيانات س4
 والشكل التايل يوضح ذلك:، 1العملية إكمالبتعديل البيانات من اجل 

                                                           
1
-websiteciti, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition (OCR), op cite. 

2
- idem. 
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 (: ابراز اخلانة باألمحر يف حالة وجود خطأ11الشكل )

 
source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

وهاته العالمات تشري إىل ، . يف حالة وجود تعقيدات يف املستندات تظهر لنا نافذة توجد فيها عالمات االستفهام5
 والشكل التايل يوضح ذلك:، 2األخطاء احملتملة يف املستندات

 (: عالمات االستفهام اليت تشري اىل األخطاء احملتملة12)الشكل 

 
source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

 

 
                                                                                                                                                                                                 
1
- idem. 

2
-websiteciti, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition (OCR), op cite. 
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 المرحلة الثالثة: التعرف على الكيان المحدد

حيث يعتمد يف ذلك على معاجلة اللغة الطبيعية ، يف هذه املرحلة حيدد النظام األمساء الصحيحة لفحصها
تنسيق رقمي بغض النظر عن نوع اخلط أو  فيتم حتويل نص الصورة اىل، باستخدام القواعد املخصصة لقاموس ستانفورد

 .1حجمه

 هذه الوظيفة هلا ثالث نوافذ:

 كما هو موضح يف الشكل التايل:،  2. النافذة األوىل يف اجلهة اليسرى وتشري اىل نوع املستند وعدد الصفحات1

 (: النافذة االوىل13الشكل )

 
source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

                                                           
1
- idem. 

2
 - websiteciti, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition (OCR), op cite. 
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 والشكل التايل يبني ذلك:، ميزةالنافذة الثانية يف الوسط وتشري اىل الصورة واألمساء امل. 2

(: النافذة الثانية14الشكل)  

 
source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 

 كما هو مبني يف الشكل التايل:،  النافذة الثالثة على اجلهة اليمىن وتشري اىل األمساء اليت مت التقاطها. 3

 (: النافذة الثالثة15الشكل )

 
source :  website citi, Digitizing the Global Trade Business with Optical Character Recognition 

(OCR), sur le site : (https://www.citigroup.com/tts/sa/videos/ocr-relaunch.html). 
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اليت هي أداة رمسية  OCRومن أمهها تقنية ، هتدف سييت بنك اىل تطوير االبتكارات يف جمال الصناعة التجارية
، واملساعدة يف تقليل الوقت اإلنتاجيةوذلك ألمهيته الكبرية لسييت بنك واملتمثلة يف زيادة ، لعمليات التجارة الدولية

 فعلى، ةالكفاء لتحسني املكتب عمليات هندسة عادةوإ، املستندات معاجلة رقمنة، حتسني جتربة العميل، ختفيض املخاطر
دقيقة للمساعدة يف حتسني النتائج، فالذكاء على مدخالت بيانات  OCRغرار التقنيات األخرى تعتمد تقنية 

املطور من طرف سييت  OCR متويل التجارة اخلارجية بشكل عام، وبالتحديد برنامجيقوم بإدارة عمليات االصطناعي 
 بنك بشكل، وهذا يثبت صحة الفرضية الرئيسية.
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 خالصة الفصل:

 تود حتقيقها اليتة العديد لألهدافلتطور االقتصاد نظرا  ياإلزاممرا أبني دول العامل  ةخمتلف صبح قيام عالقاتأ
النظام التجاري الدويل  مع امواالنسج لذا فإن هذا القطاع يفرض االندماج، ةاخلارجي ةيف ظل التجار  ةاملبادالت التجاري

ة واخلارجي ةد املاليجبميع القواع اإلملاميتطلب  ةاخلارجي ةمع التجار  ةذلك فان الدخول يف عالقات جتاري مع ةباملوازاو 
لذا فإنه  ةاملالي األسواقميكانيزمات الصرف وتطورات على وجه اخلصوص التحكم يف  ةوتقنياهتا وتتضمن هذه املعرف

من  ةهذه املهم ةفتتوىل البنوك التجاري، هلم ةع التقنيات املتاحوالتحكم يف مجييتعذر على املتعاملني االقتصاديني معرفة 
 وذلك من خالل متويلها، ئهالعمال هاتتنافس من اجل توفري  أصبحتاليت  ةتقدمي العديد من اخلدمات املصرفيخالل 

 ةالتجار  ةيف تنمي ةاملهم األطرافحد أفهي حتتاج اىل البنوك باعتبارها  ةو كبري أ ةاريعها سواء كانت هذه املشاريع صغري ملش
صيغ الو ويكمن ذلك من خالل اآلليات ، ألهنا ليست مبعزل عن العاملوتطوير االقتصاد الوطين  ةواملشاريع االقتصادي

 .جلألا ةقصري  وأ ةطرق طويلالهلا سواء كانت هذه  ةاملختلف ةالتمويلي

وذلك من ، والرقمنة اجلديدة من اجل تنفيذ حلول األمتتة لذلك البنوك تعمل على تطوير جمال الصناعة التجارية 
بتكارات أو اال(  DistributedLedgerTechnology) طويلة األجل مثل تقنية دفرت األستاذ املوزع خالل االبتكارات

 اليت ساعدت على ، (Optical Character Recognitionقصرية األجل مثل تقنية التعرف الضوئي على احلروف )
 قدرات واحلصول على نتائج مرضية للتجارة الدولية.حتسني التوفري اجلهد والوقت 
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 :خاتمة

اليت تعرفها  ت السريعةالمتليها التحو  ملحة ضرورة صرفيةملعمال األصطناعي يف االصبح التوجه حنو تبين الذكاء اأ
، فقد اهتمت البنوك اهتماما كبريا بإدراج ميزة هلاملصرفية الدولية، واليت أصبح التعقيد واحلركية السمة الرئيسية املالبيئة ا

 من أجل تعزيز قدرهتا التنافسية. التحوالت الرقمية احلديثة ضمن قطاعها

 لألهدافنظرا لتطور االقتصاد  إلزامياونظرا لتطورات الذكاء االصطناعي أصبح قيام عالقات جتارية بني الدول أمرا 
ة، لذلك البنوك تعمل على تطوير جمال الصناعة اخلارجي ةيف ظل التجار  ةت التجارياليت تود حتقيقها املبادالة العديد

اليت ساعدت على  توفري اجلهد  والرقمنة اجلديدة، وذلك من خالل االبتكارات التجارية  من اجل تنفيذ حلول األمتتة
 والوقت حتسني القدرات واحلصول على نتائج مرضية للتجارة الدولية.

ومن خالل دراستنا للذكاء االصطناعي وعالقته مع البنوك، ودراسة إسهاماته يف متويل التجارة الدولية مت التوصل 
 إىل النقاط التالية:

 ؛نتائج البحث -
 .الذكاء االصطناعي لالستفادةاقرتاحات  -

 نتائج البحث:
 يل اىل عدة نتائج ميكن تلخيصها فيما يلي:لمت من خالل الدراسة والتح

ولية، كما أن التجارة الدمتويل يف عمليات بشكل كبري يف العمليات البنكية و يساهم الذكاء االصطناعي  -
اليت عوض   وسهل الكثري من العمليات الدوليةيف عمليات التجارة  مهم كان له دور OCRبرنامج 

 هبا اإلنسان، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرئيسية.
نشطة والعمليات اليت ألعرفة والذي يهتم بكافة املحديثا من حقول ا الصطناعي حقاليعترب الذكاء ا -

نطقي، هبدف اجناز العديد من ملستنتاج االدراك واإللكرتوين القدرة على االلة أو احلاسب اآلتكسب ا
ا، لذلك أصبحت املؤسسات االقتصادية تستخدم عقدة والدقيقة اليت كانت تتم يدويملهام الصعبة واملا

 وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل؛صطناعي يف خمتلف عملياهتا، الذكاء اال
 



 ....................................................................................................  خاتمة

 

81 
 

ميثل تطبيق الذكاء االصطناعي يف القطاع املصريف فرصة استثنائية يف تطوير اخلدمة املصرفية ومتويل البنوك،  -
ومات ، كما انه يوفر للبنوك معلاحملافظ التلقائية إدارةمالت، التداول احلسايب، افهو يساهم يف حتليل املع

يف حتليل سلوك  ألنه يسمح بتحسني كبري للبنوكهذا العنصر ضروري و وبيانات دقيقة ختص عمالئهم، 
، ستكون معرفة العمالء أساس جناح األهداف اليت ترغب البنوك يف حتقيقهاحيث  ،العمالء وعاداهتم

واستخدام الذكاء االصطناعي له تأثريات كبرية تتمثل يف انه: تقنية أساسية للعالقات مع العمالء، أمتتة 
العمليات ، حتد تنافسي كبري، إذا فتأثري الذكاء االصطناعي ال يقتصر على جماالت حمددة من عمليات 

 ما يثبت عدم صحة الفرضية الثانية؛البنوك وهذا 
املسامهة خال الذكاء االصطناعي يف متويل التجارة الدولية، وذلك ملا ميكنه من حيتاج البنوك اىل إد  -

، وجتنب الوقوع يف األخطاء، عن طريق جمموعة من بشكل كبري يف عمليات متويل التجارة الدولية
، التعرف الضوئي على احلروفاالبتكارات مت تطويرها اليت تعد حلوال لتمويل التجارة الدولية و تتمثل يف: 

 هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة؛و  عمليات الروبوتات؛  وأمتتة  دفرت األستاذ املوزع
تتمثل و  وكل مرحة بعدة خطوات املطورة من سييت بنك عن طريق مجلة من املراحل OCRتعمل تقنية  -

هذا ما و  تصنيف الوثائق واملستندات،  استخراج البيانات، والتعرف على الكيان احملدد،يف: هذه املراحل 
 يثبت صحة الفرضية الرابعة؛

ستثمار يف الصطناعي عن الذكاء البشري الدافع احلقيقي حنو االعترب اخلصائص الفريدة اليت متيز الذكاء ات -
  ؛خريةألل العقود االصطناعي خالاالذكاء 

والتقرب ء الجيابيات تشمل زيادة رضا العمالصريف مجلة من املصطناعي يف القطاع االلتطبيق الذكاء ا -
 ؛وختفيض التكاليف أكثر منهم

ت الدردشة وأمتتة ل كروبوتايداخملمن ا ل مجلةالصريف من خملصطناعي يف القطاع االيتم تطبيق الذكاء ا -
 العمليات؛

من التحديات  أن هناك مجلة الصطناعي إالستثمار يف الذكاء االاجيابيات اليت يطرحها العلى الرغم من ا -
 ؛أحد أهم هذه التحديات ولعل البطالة التطبيقات هلذه يق الواسعاليت قد حتول دون التطب

تزال يف  الصطناعي الأن منظومات الذكاء ا الال إجملحوث الكثرية اليت جترى يف هذا اعلى الرغم من الب -
خرى لتطوير ألحباث والدراسات األالكثري من اجراء إليزال هناك ضرورة ملحة بدايتها، حيث ما 
  ؛صطناعي وزيادة فعاليتهاالاتطبيقات الذكاء 
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ختلفة لكل منها وظائف وأدوار معينة ومن بني أشهر هذه ملصطناعي العديد من التطبيقات االللذكاء ا -
 .صطناعيةالا العصبية النظم اخلبرية، الشبكات :التطبيقات جند

 
 
 

 االقتراحات:

ستمر بالسرعة واحلجم، ملبتكار االا خاللستفادة بشكل أفضل من القدرات اجلديدة من العلى البنوك ا -
 ؛صطناعيالتدعم الذكاء ا من التقنيات اليت ثلىملا ص القيمةالستخالالضرورة  ستثمار حسبالوإعادة ا

فراد، ويعيد تعريف كيفية عملها بأمتتة ذكية ألضرورة العمل على استخدام إطار ذكي يزيد من عمل ا -
 ؛ل البياناتالويطلق العنان للنمو من خ

بتدئة يف ملقتصاديات االناهج التعليمية يف مجيع املهارات وصقلها واحلاجة إىل مراجعة املطوير اضرورة ت -
اليت تتطلبها التقنيات والتطبيقات اجلديدة حىت يتسىن للخرجني التأهل لشغل  هاراتملا ال لتدري جملهذا ا

 .الوظائف

 



 
 
 
 

ق ائمة المراجع  
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