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اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف يف تعسيس  التكنولوجيا املاليةدور 
 حملفظتي زين كاش واسيا حوالة: دراسة حتليلية احملمول

 
 
 

 :الممخص
يتناول البحث الحالي متغيرين عمى قدر عالي من األىمية وىما التكنولوجيا المالية 
والخدمات المصرفية عبر الياتف المحمول وىذين المتغيرين من الركائز األساسية التي تساعد 

المزيد من الزبائن وبالتالي زيادة عمى تحسين أدائيا الذي ينعكس في الحصول عمى المؤسسات 
 .المؤسساتي تمثل الشغل الشاغل لجميع الربحية الت

ييدف البحث الى تقديم عددًا من األساليب واألدوات المالية التي تساعد شركات االتصال 
العراقية عمى تطوير خدماتيا المصرفية وفق أحدث األساليب لمتكنولوجيا المالية بغية تحقيق اقصى 

ميا ليم من خالل الياتف عن طريق الخدمات المالية المختمفة التي تقد لزبائنيا وذلكرضا الحالة من 
وقد تضمن مجتمع البحث الحالي شركتي زين و آسيا سيل لالتصاالت ام عينة البحث  المحمول،
، وقد تم االعتماد عمى البيانات التي وفرىا البنك المركزي تطبيقّي )زين كاش واسيا حوالة(فكانت 

بمتغيري البحث، وجرى معاممتيا كميًا الختبار الفرضيات الخاصة بعالقات  العراقي فيما يتعمق
 االرتباط والتأثير بين المتغيرات.

ان ادخال التكنولوجيا المالية في تقديم  :توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات ومنيا
انعكس قد  سيلالمصرفية المقدمة من قبل شركات الياتف المحمول كشركتي زين واسيا  الخدمات

الى جانب دورىما الحقيقي في نشر  بشكل إيجابي عمى زيادة االرباح وجذب أكبر قدر من الزبائن
، اما أىم التوصيات فكانت ضرورة اىتمام شركات االتصال الشمول المالي لمختمف شرائح المجتمع

ة التي تساعد عمى زيادة في العراق في تبني المزيد من التكنولوجيا الحديثة وتوفير الوسائل المالية كاف
 استخدام التقنيات المتطورة والتطبيقات االلكترونية عبر الياتف المحمول.
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Abstract  

The current research deals with two highly important variables, 

namely financial technology and mobile banking, and these two variables are 

the main pillars that help institutions improve their performance, which is 

reflected in obtaining more customers and thus increasing profitability, which 

is the main concern of all institutions. 

The research aims to provide a number of financial methods and tools that 

help Iraqi telecom companies to develop their banking services in accordance 

with the latest methods of financial technology in order to achieve maximum 

satisfaction for their customers through the various financial services 

provided to them through the mobile phone.the current research community 

has included Zain and Asia torrent telecommunications companies or the 

research sample was my application (Zain cash and Asia Hawala). the data 

provided by the Central Bank of Iraq regarding the two research variables 

was relied upon, and it was quantified to test the hypotheses of correlation 

and influence between the variables. 

The research came to a number of conclusions, including: the introduction of 

financial technology in the provision of banking services provided by mobile 

phone companies such as Zain and Asiacell has reflected positively on 

increasing profits and attracting the largest number of customers, along with 

their real role in spreading financial inclusion to various segments of 

society.the most important recommendations were the need for telecom 

companies in Iraq to adopt more modern technology and provide all financial 

means that help increase the use of advanced technologies and electronic 

applications via mobile phone. 

 

Keywords: )financial technology, mobile banking services( 
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  مقدمةال
تعد التكنولوجيا المالية من أىم العوامل التي ُتسيم في التطور لممؤسسات 
المالية والمصرفية عمى حٍد سواء والتي تتجمى في رفع مستوى رضا الزبائن عن 
الخدمات المقدمة ليم، وفي الفترة األخيرة جرى استثمار ىذه التكنولوجيا في غير 

استثمار  أفضلمرت التكنولوجيا المالية المؤسسات المالية كشركات االتصال التي استث
والتي تمثمت في بحثنا الحالي بشركتي زين من خالل توظيفيا في تطبيقات الكترونية 

، زين كاش واسيا حوالة البحث في تطبيقين الكترونين ىما: العراق، وآسيا سيل، فقد تم
غير مؤشران ىما: ىذا المت قياسوقد اعتمد المذان يجسدان متغير التكنولوجيا المالية، 

 .م، ومؤشر االستخداالوصول مؤشر
وقد جاء ىذان المؤشران من اجل زيادة التفاعل مع الزبون وزيادة تعامالتو 
المالية والتي تكون تكاليفيا أقل نسبيا مقارنة بالخدمات المصرفية التي تقدميا 

لتابع اال االمر الذي سينعكس في متغير البحث االمصارف او شركات التحويل المالي 
إذ يستطيع الزبون الحصول ، الخدمات المصرفية عبر الياتف المحمولوىو تعزيز 

فكما ىو معموم ، قت ممكنين من خالل ىاتفو المحمولعمى ىذه الخدمات بأقل جيد وو 
ان إقبال الزبائن واستمرارىم في التعامل مع أي مؤسسة يعتمد وبشكل كبير عمى قدرة 

 كامل.ياجاتيم بشكل تمك المؤسسة في تمبية احت
وانسجاما مع التطورات في طبيعة الخدمات المصرفية تبمورت الفكرة لدى 
شركات االتصال لمدخول في مجال العمل المصرفي بعد استحصال الموافقات 
األصولية من البنك المركزي العراقي لتقدم خدماتيا المالية وفق أحدث االبتكارات 

لذا جاء ىذا البحث لممساعدة في ، وآسيا حوالةالمالية والتي تمثمت بتطبيقّي زين كاش 
عبر اليدف الرئيسي لمبحث العراقيتين تعزيز حالة النجاح والريادة لياتين الشركتين 

والذي تبمور في تشخيص ودراسة وتحميل طبيعة العالقة بين التكنولوجيا المالية وتعزيز 
 الخدمات المصرفية عبر الياتف المحمول.
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 لمبحث المبحث االول: المنهجية العممية
 اواًل: مشكمة البحث

نظرًا لمتطور الكبير الذي شيدُه العالم في مجال التكنولوجيا واالتصاالت فقد 
مواكبة ىذه التطورات لزادت رغبة المؤسسات المالية عمى اختالف انواعيا واحجاميا 

انعكس أيضا عمى الشركات غير الذي في سبيل البقاء واالستمرار في المنافسة، االمر 
تطوير الستغالل ىذه الفرص من خالل شركات االتصال العراقية ب المالية، وىذا ما ادى

خدماتيا المصرفية وفق أحدث األساليب لمتكنولوجيا المالية بغية تحقيق اقصى حالة من 
الخدمات المالية المختمفة التي تقدميا ليم من  توفير عن طريق زبائنيم وذلكرضا 

يمكن  وعميو، ن تطبيقّي )زين كاش واسيا حوالة(ديدًا ضمخالل الياتف المحمول، وتح
المتبعة من قبل  التكنولوجيا المالية تعمل)هل صياغة التساؤل العام لمبحث باآلتي: 

ينبثق عن و  ؟(،الهاتف المحمولتعزيز خدمات مصرفية عبر  شركات االتصال عمى
 -ىذا التساؤل عددًا من التساؤالت الفرعية وكاالتي:

في الحديثة  التكنولوجيا المالية( بتقديم البحث)عينة  الشركاتما مدى اىتمام  (1
 خدماتيم المصرفية؟

( البحثالتي تقدميا شركات االتصال )عينة  ما مستوى الخدمات المصرفية (2
 ؟ عبر الياتف المحمول

 (البحثالمتبعة من قبل شركات االتصال )عينة  التكنولوجيا الماليةىل ُتسيم  (3
 ؟الخدمات المصرفية عبر الياتف المحمولفي تعزيز 

 البحث ةثانيا: اهمي
تكتسب الدراسة أىميتيا من اىمية مواضيعيا اذ تم البحث في متغيرات حديثة 

التي  التكنولوجيا الماليةفقد تضمن المتغير الُمستقل  والمصرفية،المالية  تمجاالالفي 
عبر  ( في سبيل تعزيز خدماتيا المصرفيةالبحث)عينة  الشركاتمن الممكن ان تقدميا 

والتي تسمى أيضا التكنولوجيا المالية تعد إذ التي جاءت كمتغير تابع،  الياتف المحمول
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، ومجال عمل المالي بشكل عاممجال المن المداخل الحديثة جدًا في ( FinTechبالــ)
 بشكل خاص.  غير المصرفيةالمؤسسات 

 البحثثالثا: اهداف 
الخدمات في تعزيز  التكنولوجيا الماليةبإبراز دور البحث تتجمى اىداف 

   -والتي ُيمكن تحديدىا باآلتي: المصرفية عبر الياتف المحمول 
عبر الياتف المحمول المصرفية  الخدمات تطورتسميط الضوء عمى مستوى  (1

الذي لمواكبة التطور التكنولوجي التي تقدميا شركات االتصال في سبيل سعييا 
 يشيده العالم في الخدمات المصرفية.

( في سعييم الجاد لتقديم أفضل الخدمات البحث)عينة  الشركاتمساعدة  (2
 من اجل تحقيق الرضا التام من قبل الزبائن. عبر الياتف المحمول المصرفية

 فرضيات البحثرابعا: 
تعزيز و  التكنولوجيا المالية: توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين الفرضية االولى

 .الخدمات المصرفية عبر الياتف المحمول
المتبعة من قبل الشركات عينة الدراسة في  التكنولوجيا المالية ال تؤثر الفرضية الثانية:

 .الخدمات المصرفية عبر الياتف المحمولتعزيز 
  : مجتمع وحدود البحثخامساً 

وىما زين العراق، شركات االتصال العراقية  دراسة حالة لبحثتضمن مجتمع ا
عبر عبر الياتف المحمول  تكنولوجية تقدمو من خدماتوآسيا سيل، لمبحث فيما 

 لمبحث، وقد شممت الحدود الزمانية زين كاش واسيا حوالة وىما: أطمقتيا تطبيقاتيا التي
التي وفرىا البنك  النشرات االحصائية ( وقد تم اعتماد بيانات2121-2117المدة )

 .العراقيالمركزي 
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 بحث الثاني: اإلطار النظري لمبحثمال
  التكنولوجيا الماليةاواًل: مفهوم 

( مــن FinTechان مفيــوم التكنولوجيــا الماليــة والــذي يشــار لــو أيضــا بتســمية )     
ي شـغمت المؤسسـات الماليـة وغيـر الماليـة فـي سـبيل سـعييا لتطـوير اعماليـا المفاىيم التـ

& (Merlino,2017: 962 اشــارومواكبــة التغيــرات التــي تشــيدىا بيئــة العمــل، فقــد 
(Saksonova    مصـطمح يسـتخدم لمداللـة عمـى الشـركات  ابأني التكنولوجيا الماليةالى

فـــي  خـــدماتيا لُتحســـناو المصـــارف التـــي تقـــدم التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي القطـــاع المـــالي 
الــــذي وصــــفيا بانيــــا   (,Ugbede 1376:2021الــــرأي) وقــــد شــــاطرة ،المجــــال المــــالي

ا تعــزز نيــكو تحــل محــل الوســطاء المــاليين التقميــديين التــي الشــركات الناشــئة تكنولوجيــا 
) و (,Acar& Çıtak  973: 2019) كـال مـنعرفيا  وكذلك ،الوصول إلى رأس المال

 كبيـرة تغيـرات الـى تـؤدي  بعـض العمميـات التـي عمـى انيـا( 2019:41العربـي واخـرون،
التـــي القــوة  تمثـــل لالخــدمات الماليـــة والتكنولوجيــا  عــن تقـــاطع والتــي تنـــت المؤسســـة  فــي

 الى امتالكيا. في الوقت الحاضر المؤسساتجميع تسعة 
 مــن مجموعــة بأنيــا (Hasan & Sunarti ,: 2019 494)أضــاف بينمــا 

 الخــدمات جــودة الماليــة لتحســين التكنولوجيــا عمــى تعتمــد والتــي المبتكــرة الماليــة الخــدمات
دارة التكنولوجيـــا وادارة الماليـــة بـــين يجمـــع متعـــدد وتمثـــل معنـــى التقميديـــة  عمـــ االبتكـــار وا 

، واتفـق ةالحديثـ االشارة إلى االبتكار في مجال الخـدمات الماليـة وبممسـة مـن التكنولوجيـا
 التكنولوجيـا الماليـة مـا ىـي االاذ أشـارا الـى  قمع ما سـب (97: ، 2020)بختي ومجاني

 تستخدمالجانب التكنولوجي مع الجانب المالي والذي ييتم بالمعامالت المالية التي  دم 
الية الحديثة من ىواتف ذكية وشـبكات اتصـال وتجـارة الكترونيـة وعمـالت التكنولوجيا الم

فـي ًا تقنيـممكنـة  اتابتكـار  انيـاعمـى  (Vučinić,2020:44) رقمية وغيرىا، وقد اضـاف
عمميــات أو منتجــات جديــدة  وتطبيقــات  ونمــاذج أعمــال  والتــي تنــت  الخــدمات الماليــة 

القـدرة عمـى ايجـاد ، أو ىـي وصـف ماليةألسواق والمؤسسات الذات تأثير مادي مرتبط با
مناســــبة مــــن قبــــل االفــــراد او ايجــــاد مفــــاىيم جديــــدة اخــــرى بأســــموب غيــــر متكــــرر  افكـــار
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 ان( عمـى 101:  2020، وحمـدوش بوزانـو)وقـد بـين  ،واالبتعاد عن االسـاليب التقميديـة
ليــــا أثــــر مممــــوس عمــــى األســــواق  جديــــدةتكنولوجيــــا لتحقيــــق ابتكــــارات ماليــــة الاســــتخدام 

 : 89وغيــاط ، ردو أومــو ) ويؤكــدوالمؤسســات الماليــة وعمــى تقــديم الخــدمات الماليــة، 
تقنيا عمى التكنولوجيا والتـي قـد تظيـر بأشـكال  الخدمات المالية التي تعتمد بان (2021

تــــأثير مــــادي عمــــى األســــواق  ليــــامختمفــــة أو تطبيقــــات أو عمميــــات أو منتجــــات جديــــدة 
 .الخدماتتمك كيفية تقديم  وعمى والمؤسسات المالية

عبـــر عـــن التطـــور واالبتكـــار ي التكنولوجيـــا الماليـــةيتضـــح ممـــا ســـبق ان مفيـــوم و 
من لعل المتجدد والذي ييدف الى منافسة األساليب التقميدية في تقديم الخدمات المالية و 

اســتخدام اليواتــف الذكيــة فــي الخــدمات فــي المؤسســات غيــر الماليــة ىــي ىــذه الخــدمات 
العمـــالت فـــي المصـــرفية وكـــذلك خـــدمات االســـتثمار عبـــر اليـــاتف المحمـــول واالســـتثمار 

يــد الرقميـة المشـفرة وغيرىـا والتــي تيـدف جميعيـا إلــى جعـل الخـدمات الماليــة فـي متنـاول 
 الحصـــول عمـــىوالســـرعة فـــي  والجيـــد الراحـــة وتقميـــل التكمفـــةليـــم توفر ســـوالتـــي  الجميـــع،
 المطموبة.الخدمة 

 التكنولوجيا المالية  سمقايي ثانيًا:
البد من معرفة بشكل أوضح  التكنولوجيا الماليةمن اجل التعرف عمى متغير 

مقاييس الاىم  ، ومنىذا المتغيراالدوات او المؤشرات التي يمكن من خالليا قياس 
 ما يأتي: التكنولوجيا الماليةالمتفق عمييا من قبل اغمب الكتاب والباحثين لقياس 

 االستخدام مؤشر (1
عن عدد االنظمة  يعبرمعمميات المصرفية وكذلك لحجم االستخدام التكنولوجي  ويقيس

 مؤشر ويستند والمؤسسة المالية،لغرض التسويات المالية بين الزبائن المستخدمة 
قد وصفو و االستخدام عمى نظام التسوية االجمالية ونظام مقاصة الصكوك االلكترونية، 

مقياس ميم من مقاييس الشمول المالي اذ ان الشمول  ( بأنو 218 2020:)محمد،
المالي في احد تعاريفو يشير الى استخدام اكبر شريحة ممكنة لمعمميات المصرفية وفق 

( ان المدفوعات الرقمية تتضمن  Peter,et al 2020:12و بين )احدث تكنولوجيا ،
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ان  ويمكن القول ،االقتراض الرقمي واالقراض الرقمي والنقود الرقمية والتأمين الرقمي
حسين الوصول إلى الموارد الغرض األساسي وراء تفعيل المدفوعات الرقمية ىو ت

مية لو آثار عمى األفراد ، ويجدر اإلشارة إلى أن التركيز عمى المدفوعات الرقالمالية
ورجال األعمال والحكومات وأي شخص وكل شخص مشارك في االقتصاد، وقد بدأ 

 السيماالمستيمكون في التحول من طريقة الدفع التقميدية إلى طريقة الدفع غير النقدية و 
 ويمكن توضيح المعادلة الرياضية ليذا المقياس حسب االتي: ،أنظمة الدفع الرقمية

المدفوعات الورقية=  االستخدام مؤشر

المدفوعات الرقمية
×111 

 مؤشر الوصول (2
الوصــول مــن خــالل الســيولة فــي االســتخدام ومــدى قــدرة  يمكــن ان نســتدل عمــى مؤشــر

الزبائن في الوصـول االلكترونـي لممؤسسـات المصـرفية والحصـول عمـى الخدمـة بتكـاليف 
منخفضــة االمــر الــذي يُســيل مــن حيــاتيم الشخصــية واليوميــة نتيجــًة لوصــوليم لمخــدمات 

سـات الماليـة وغيـر وىـو مـا تـوفره المؤس المالية والمصرفية التي يحتاجونيـا بأقصـر وقـت
بـأن ىـذا المؤشـر 215) :2020)محمـد ،، وقـد اشـار المالية بحسب التوجيات المعاصرة

ومنيــا حســابات التــوفير والحســابات الجاريــة  عــن الحســابات فــي المؤسســات الماليــةيعبــر 
ـــى وغيرىـــا مـــن الحســـابات الماليـــة،وحســـابات الودائـــع  نســـبة االفـــراد الـــذين  باإلضـــافة ال
 ان مؤشـر ( فقـد بـين2021:473اما )عبد عمي، في ىذه المؤسسات، يمتمكون حسابات

قــدرة االفـراد لموصـول الـى الخــدمات الماليـة المقدمـة مـن المؤسســات  تعبيـر عـنالوصـول 
لتطـــوير انظمــة الـــدفع وتســـوية المعـــامالت االلكترونيــة مـــن خـــالل تطـــوير  ومــدى ســـعييا

الرياضـــية ليـــذا المقيـــاس حســـب ، ويمكـــن توضـــيح المعادلـــة اليـــات التواصـــل االلكترونـــي
 االتي:

عدد الزبائن الكميالوصول =  مؤشر

عدد العمميات التحويمية
 /111 
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 مات المصرفية عبر الهاتف المحمولالخدمفهوم  :ثالثاً 
ان تعريــف الخدمــة بصــورة عامــة يشــير الــى أي عمميــة تقــوم بيــا المؤسســة مــن 
اجل اشباع حاجة ما لزبون مـا، وقـد تطـور اسـتخدام الخـدمات عمـى مـدار األيـام الـى ان 
وصـمت الــى حالــة التوفــق عمــى تمــك الحاجـات البشــرية إذ تعــدتيا بشــكل يفــوق التوقعــات، 

ير الخــدمات المصــرفية عبــر اليــاتف وىــذا مــا أقــدمت عميــو شــركات االتصــال عبــر تطــو 
 يعــدالــى ان ىــذا النــوع مــن الخــدمات ( :462 2021)عبــد عمــي ، اشــارالمحمــول، وقــد 

ر األربعـة عمـى مـدا يـامن مفاتيح االنفتاح  االقتصادي عمى العالم و يمكـن االسـتفادة من
 .المعامالت ألجراءساعة في اليوم دون الحاجة إلى زيارة فروع المصارف  وعشرون

ينظــر إذ عبــر اليــاتف المحمــول األكثــر ســرعة الخــدمات المصــرفية  ويعــد تطــور
ليــذه الخدمــة باعتبارىــا تكنولوجيــا المعمومــات الناشــئة ويمكــن ل فــراد مــن خالليــا تحويــل 

االبتكـار المـالي المقدمـة ليـم تقنيـة  عبـراألموال ودفع الرسوم المختمفة وتمقي المدفوعات 
ـــــــــة ب  ,2020:6) اضـــــــــافوقـــــــــد  ،مـــــــــول الخاصـــــــــة بيـــــــــمخدمـــــــــة اليـــــــــاتف المحوالمتمثم
Osabutey&Senyo مـن  ومـا تقدمـو  األداء الجيد الذي توفره التكنولوجيـا بسبب ( ان

ـــد لممســـتخدمين فـــي أداء  ـــة بشـــكل عـــام  ال األنشـــطةفوائ ـــاس يميمـــونمعين نحـــو  جعـــل الن
قــد عرفيــا     و  ،والمنــافع التــي يطمحــون ليــا التــي تقــدم العديــد مــن الفوائــدالخــدمات الماليــة 

 ((Ayswarya,et al,2019:650  طريــق عــن إجراؤىــا يــتم ماليــة معاممــةأي  بانيــا 
المحمـول واكمـال جميـع العمميـات  اليـاتف باسـتخدام المصـرف موقع إلى الدخول تسجيل

مـع مـا سـبق ( Bala, et al,2021:2330واتفق  ) المطموبة من قبل الزبون الكترونيًا،
تـدفقا  تخمـق إلزاميـة فكـرة ىـي المحمـول الياتف عبر المصرفية ان الخدماتباإلشارة الى 

ــــدا ــــي ل مــــوالمــــن االنتقــــال  جدي ــــين  ،الناشــــ  العــــالمي لالقتصــــاد األعمــــال مجــــال ف وب
الزبـــائن الروتينيـــة  احتياجـــات ومتطمبـــات( ان ىـــذه الخدمـــة تمبـــي  87 2020:)حكمـــت،
منيــا دفــع الفــواتير وتفاصــيل الحســاب فــي وقــت قصــير تقــديم خــدمات كثيــرة  فضــاًل عــن

قيـاس ىـذا المتغيـر مـن المعادلة الرياضية ل توضيحويمكن ، الخاص بيذه الفواتير المالي
 خالل االتي:
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الدفع االلكتروني عبر الياتف المحمولدمات المصرفية عبر الياتف المحمول = الخ

قيمة التعامالت االلكترونية عبر االنترنت
 

 
 المبحث الثالث: اإلطار العممي لمبحث

 مات المصرفية عبر الهاتف المحمولالخدو  تكنولوجيا الماليةمل اواًل: التحميل المالي
المصرفية  والخدمات الماليةلمتكنولوجيا  الماليتتناول ىذه الفقرة اجراء التحميل 

نات التي تم الحصول عمييا البيوذلك من خالل االعتماد عمى اعبر الياتف المحمول 
( 1في الجدول )كما والمبينة من البنك المركزي العراقي عبر نشراتو المالية السنوية 

 ادناه:
 المالية لمبحث بيانات ال( 1جدول )

 
 
الس
 نوات

 االلكترونيالدفع 
عبر الياتف  

 المحمول

 قيمة التعامالت
 عبر االنترنت

عدد 
الزبائن 
 الكمي

عدد 
العمم
يات 
التحو 
 يمية

 المدفوعات
الرقمية   

 المدفوعات
 الورقية

20
17 

170,394,03
1,598 

25,316,013,
506,825 

1,361
,034 

72,
036 

25,316,013,
506,825 

160,588,8
58,061 

20
18 

386,401,63
0,041 

34,813,364,
198,728 

1,630
,677 

56,
342 

34,813,364,
198,728 

161,812,7
89,182 

20
19 

858,128,08
0,350 

47,179,536,
905,551 

3,039
,522 

56,
640 

47,179,536,
905,551 

185,628,7
49,057 

20
20 

1,402,301,
877,537 

39,757,314,
543,010 

4,145
,150 

51,
337 

39,757,314,
543,010 

198,002,4
15,244 

20
21 

913,356,44
2,254 

45,120,233,
769,836 

6,696
,657 

72,
997 

45,120,233,
769,836 

200,807,1
61,150 

 المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد عمى النشرات االحصائية لمبنك المركزي العراقي.
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( وباالعتماد عمى المعادالت التي 1من خالل البيانات الظاىرة في الجدول )و 
التحميل المالي ومن بعده  بإجراءسبق عرضيا في الجانب النظري لمبحث يمكن الشروع 
 االحصائي لمتغيرات البحث من خالل الفقرات االتية:

 
من خالل البيانات التي تم الحصول عمييا من : اماالستخد لُبعد مؤشر الماليالتحميل  (1

نالحظ ان ىذا البعد  البحثالنشرات اإلحصائية الخاصة بموقع البنك المركزي خالل مدة 
زيادة الكفاءة في العمل وذلك بسبب  (1في الشكل )مبين مدة كما الشيد ارتفاعا بداية 

التي فرضتيا بيئة العمل في  تكنولوجيا أحدثوارتفاع استخدام التكنولوجيا في العمل وفق 
ىذا  شيدوقد ، تمك الفترة المتضمنة بداية انطالق ىكذا مبادرات مالية ذات ابتكارات

تمبية  في مكانيةإلادم في السنوات الالحقة وقد يعزى السبب لع من التذبذبحالة المؤشر 
 احتياجات الزبائن المتزايدة.

 لالبتكارات المالية ( مؤشر االستخدام2جدول )
مؤشر  المدفوعات الرقمية المدفوعات الورقية  السنوات

 االستخدام
2017 160,588,858,061 25,316,013,506,825 0.6343 
2018 161,812,789,182 34,813,364,198,728 0.4648 
2019 185,628,749,057 47,179,536,905,551 0.3935 
2020 198,002,415,244 39,757,314,543,010 0.4980 
2021 200,807,161,150 45,120,233,769,836 0.4450 
 .باالعتماد عمى بيانات البنك المركزي العراقي اناعداد الباحثمن المصدر: 
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 لالبتكارات المالية ( مؤشر االستخدام1شكل )

باالعتماد عمى البيانات سالفة الذكر وباستخدام برنامج  انالمصدر: اعداد الباحث
 (.Excelالــ)

 لُبعد مؤشر الوصول الماليالتحميل  (2
التي تم الحصول عمييا من البنك ( و 3المبينة تفاصيميا في الجدول )من خالل البيانات 

بعدىا ارتفع  البحث ولكنمدة  بداية في انخفاضان ىذا البعد شيد  المركزي نالحظ
ان السبب وراء ارتفاع ، ولعل (2في الشكل ) ارتفاعًا ممحوظًا كما في الشكل المؤشر

الحكومة العراقية نحو اعتماد التوجو االجباري من قبل كثرة الزبائن بسبب المؤشر ىو 
اغمب شرائح المجتمع وخصوصًا الموظفين سياسة )توطين الرواتب( االمر الذي اجبر 

وىو ما  المالية الحديثة التكنولوجياالحكوميين عمى تطوير مياراتيم المصرفية في مجال 
نعكس ايجابًا عمى االبتكارات المالية التي تقدميا المؤسسات غير المالية كشركات ا

 .االتصال
 لالبتكارات المالية ( مؤشر الوصول3)جدول 

عدد الزبائن  السنوات
 الكمي

عدد العمميات 
 التحويمية

 مؤشر الوصول 

2017 1,361,034 72,036 0.1889 

63.43% 

46.48% 

39.35% 

49.80% 

44.50% 

0.00%
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2018 1,630,677 56,342 0.2894 
2019 3,039,522 56,640 0.5366 
2020 4,145,150 51,337 0.8074 
2021 6,696,657 72,997 0.9174 

 .باالعتماد عمى بيانات البنك المركزي العراقي اناعداد الباحثمن المصدر:         

 
 بتكارات الماليةلالالوصول  ( مؤشر2شكل )

باالعتماد عمى البيانات سالفة الذكر وباستخدام برنامج  انالمصدر: اعداد الباحث
 (.Excelالــ)

 الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لمتغير الماليالتحميل  (3
الخدمات المصرفية عبر  وىو ممتغير التابعل تتناول ىذه الفقرة تحميل البيانات المالية

والتي تم  (2121-2117من ) لممدةزين كاش واسيا حوالة  لتطبيقيّ الياتف المحمول 
والمبينة تفاصيميا موقع البنك المركزي الحصول عمييا ايضًا من النشرات االحصائية ل

تطورات الخدمات ليذه الشركات خالل المدة  مدى ( الذي يوضح4)ول في الجد
 كما، تقديم الخدمات المصرفية عبر الياتف المحموللمبحث وذلك عبر نمو المحددة 

ممحوظ الرتفاع االو  تطورفائقة من النالحظ ان ىذا البعد شيد حالة و ، (3)الشكل  يبينو
بسبب ألقصى مستوياتو  2121، وتصاعد في عام 2117لو من بداية مدة الدراسة في 

18.89% 
28.94% 

53.66% 
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انتشار وباء كورونا ليحقق اعمى نتيجة التوجو االجباري نحو الخدمات االلكترونية 
 .المحمولات المصرفية عبر الياتف مستوى لتطور الخدم

 ( الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول4جدول )
السنوا
 ت

 الهاتف عبر االلكتروني الدفع
 المحمول

 عبر االلكترونية التعامالت
 االنترنت

 قيمة
 المتغير

2017 170,394,031,598 25,316,013,506,825 0.0067 
2018 386,401,630,041 34,813,364,198,728 0.0111 
2019 858,128,080,350 47,179,536,905,551 0.0182 
2020 1,402,301,877,537 39,757,314,543,010 0.0353 
2021 913,356,442,254 45,120,233,769,836 0.0202 

 باالعتماد عمى بيانات البنك المركزي العراقي.ان اعداد الباحثمن المصدر:    
 

 
 الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مؤشر( 3شكل ) 
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المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد عمى البيانات سالفة الذكر وباستخدام برنامج 
 (.Excelالــ)
 

 ثانيًا: التحميل االحصائي واختبار فرضيات البحث 
من اجل التعرف عمى ماىية العالقة بين متغيرّي البحث وىما كل من المتغير المستقل 

( يتوجب اجراء الخدمات المصرفية عبر الياتف المحمولولوجيا المالية( والتابع ))التكن
ل او رفض االختبار االحصائي لبيانات البحث لموقوف عمى القرار النيائي بشأن قبو 

( الذي يستعرض ممخص 5الفرضيات التي تم وضعيا، ومن خالل نتائ  الجدول )
عالقة ارتباط  وجود التي تشير الى األولىالفرضية تحميل بيانات البحث فانو يتم قبول 

الخدمات المصرفية عبر الياتف تعزيز و  التكنولوجيا الماليةذات داللة معنوية بين 
( وىي قيمة ارتباط جيدة جدًا بين متغيرات %79إذ بمغت قيمة االرتباط ) المحمول

ير التابع بمغ البحث، وبالمقابل فان مقدار ما فسره المتغير المستقل في المتغ
 (.R Square( وذلك بحسب قيمة )62.5%)

 ( ممخص البحث5جدول )
 Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .790a .625 .499 .00774 
a. Predictors: (Constant), Y 

 (.SPSSالمصدر: اعداد الباحثان باالعتماد عمى برنامج الــ)
 

متكنولوجيا ل التأثير الواضح والتي تشير الى عدم وجود الفرضية الثانيةاما فيما يتعمق ب
المالية المتبعة من قبل الشركات عينة الدراسة في تعزيز الخدمات المصرفية عبر 

( فانو يتم رفض الفرضية 6، ومن خالل ما تظيره نتائ  الجدول )الياتف المحمول
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(، وعميو يتم %5من إحصاءه االختبار المحددة بـ) أكبر( Sigقيمة )الثانية وذلك الن 
قبول الفرضية البديمة أي ان ىناك تأثير ذو داللة معنوية نات  عن التكنولوجيا المالية 
التي تعتمدىا شركات االتصال )عينة الدراسة( في تعزيز خدماتيا المصرفية المقدمة 

 عبر الياتف المحمول.
 

 معامالت البحثتحميل ( 5جدول )
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) -.014- .015 

 -
.925- .423 

Y .062 .028 .790 2.234 .112 
a. Dependent Variable: X 

 (.SPSSبرنامج الــ)المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد عمى 
 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات: اوالً 

تذبذب بين ارتفاع وانخفاض في حالة  لمتكنولوجيا الماليةان مؤشر االستخدام  .1
ناتجًا عن الزيادة في استخدام تكنولوجيا  التذبذبوىذا  خالل مدة البحث
 من جانب وعدم مواكبة تمك الزيادة من جانٍب آخر. االعمال المصرفية
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ان التوجو الستخدام وسائل الدفع الحديثة من انظمة دفع وبرمجيات سيمة  .2
االستخدام وقادرة عمى تمبية احتياجات الزبائن كفيمة باستقطاب أكبر عدد من 

 الزبائن لالستفادة من الخدمات المصرفية االلكترونية. 
مدة الفي بداية  منخفضاً بدأ ات المصرفية االلكترونية ان مؤشر الوصول لمخدم .3

ليرتفع ارتفاعًا ممحوظًا في السنوات الالحقة، ونستنت  من ذلك التوجو الجماعي 
اغمب شرائح المجتمع وخصوصا الموظفين عمى تطوير مياراتيم في  لدى

يا المالية الحديثة التي تقدم التكنولوجيااستخدام التكنولوجيا المصرفية عبر 
كتطبيقّي زين كاش  من خالل تطبيقاتيا التكنولوجية المختمفة شركات االتصال

 .وآسيا حوالة
 ممحوظاً ارتفاعا شيد ان مؤشر الخدمات المصرفية عبر الياتف المحمول  .4

كانت كونيا  البحث عمى الرغم من مستواه المنخفض في البدايةمدة  خالل
ونستنت  من ذلك ألعمى مستوى لو بعدىا ارتفع نسبيا ه الخدمة، و االنطالقة ليذ

الخدمات تطوير  نحو )عينة الدراسة( شركات االتصالحقيقي لدى توجو وجود 
          .لمزبائن ذات كفاءة عالية ماليةتكنولوجيا تقديم و االلكترونية 

الخدمات المصرفية عبر الياتف المحمول ليا دور كبير في انتشار الخدمة ان  .5
اصبحت التي تنعكس بدورىا في تحسين الشمول المالي لمدولة، فقد المصرفية 

متاحة لمكثير من الزبائن من خالل تواصل ىذه الخدمات المصرفية االلكترونية 
 المر الذي أسيم فيا الشركةالى  الحاجة لمذىابمن دون  الشركاتالزبون مع 

سرعة التواصل وتقميل التكاليف نسبيًا مقارنًة باألساليب التقميدية التي كانت 
 .تستخدم

 التوصيات: ثانيا
شركات االتصال عمومًا وحث  بالتكنولوجيا الماليةتوصي الدراسة بضرورة االىتمام  .1

االبتكارات والمؤسسات المالية األخرى عمى تطوير خدماتيا المالية وفق أحدث 
 .عبر الياتف المحمولوسيولة استخداميا  الياسرعة الوصول من  لمالية مما يزيد
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تعمل عمى اشباع حاجات ورغبات الكترونية تقديم خدمات مصرفية من اجل  .2
 اكفاءتيوتحسين  المؤسسات الماليةالزبائن وبذات الوقت التخفيف عن كاىل 

بين تمك المؤسسات المالية وبين البد من تحقيق التعاون الُمثمر التشغيمية 
 المؤسسات الداعمة كشركات االتصاالت.

بمواكبة  ةكاف )زين كاش واسيا حوالة( شركات االتصال العراقيةضرورة استمرار  .3
وبذات الوقت االستعداد الحتواء تطور اعداد الزبائن عبر  التكنولوجية،التطورات 

زيادة خدماتيا المالية التكنولوجية والمساعدة عمى انتشارىا حسب المناطق الجغرافية 
 .الشركاتالنتشار 

مواكبة التطورات الحديثة لمؤشرات الخدمات  الشركات )عينة الدراسة(يجب عمى   .4
المحمول ومؤشرات االستخدام لمخدمات المصرفية  فعبر الياتالمصرفية 

االلكترونية ومؤشرات الوصول لمخدمات المصرفية االلكترونية اذ ان ارتفاع ىذه 
  الخدمية. ابكافة اعمالي الشركاتالمؤشرات ُيسيم بتطور 

بزيادة االىتمام بالخدمات المصرفية عبر الياتف المحمول  الشركاتضرورة قيام  .5
والسعي  المعاصرةالمالية  التكنولوجياأحدث ما توصمت لو تبني  مع التأكيد عمى

لما ليا من أثر  وفق االبتكارات المالية المعتمدة وذلك الشركات اعمال ىذه لتطوير
 .في جذب الزبائن
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 لمصادرا
 المصادر العربيةاواًل: 

تحقيق الشمول المالي دور التكنولوجيا المالية في ( 2121، محمد جاسم )محمد  .1
ة االقتصاد ممج ،(2112 -2114لدول العربية لممدة )دراسة في مجموعة من ا

 .44العدد  الخميجي،
الخدمات المصرفية االلكترونية في مؤشرات  تأثير (2121رزاق ) أيسر عمي،عبد  .2

مجمة  .قياس الشمول المالي )دراسة تحميمية( في الجهاز المصرفي العراقي
  .(21)1 ،الدنانير

في المصارف الشاممة التقميدية  مقدمة( 2121) الجبارمحمد عبد  حكمت، .3
 العراق. -االولى، مطبعة نبع الحياة  ، الطبعةوالعالمية

تأثير عمميات إدارة ( 2112أحمد عكاشة ) ،عزيزيو العربي تيقاوي، ساوس الشيخ  .4
المعرفة عمى االبتكارات التنظيمية في ظل التوجه نحو التكيف مع التغيير 

 (.2)27مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية،  ،التنظيمي
دور تكنولوجيا المالية في دعم القطاع  (2121) غنية ،ومجانيعمارية  بختي، .5

 .2العدد  ،7المجمد  المدبر،مجمة  ،المصرفي
شركات التكنولوجيا المالية الناشئة كبديل  (2121) وفاء ،وحمدوشايمن  بوزانو، .6

لدعم الشمول المالي المستدام لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع االشارة الى 
 .3العدد  ،7المجمد  االقتصادية،حوليات جامعة بشار في العموم  ،الجزائرحالة 

اسواق ائتمان التكنولوجيا المالية عبر  (2121)شريف  وغياط،المية  اومدور، .7
 .1، العدد 24المجمد  االقتصادية،مجمة معيد العموم  تحميمية،دراسة  العالم
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