تمكين صناعة الخدمات
المالية بالذكاء الاصطناعي

®
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تطالب التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على التغيير من صناعة الخدمات
غير الذكاء الاصطناعي كيفية بناء النجاح في الخدمات المالية ،حيث زاد أكثر من ثلثي
المالية .لقد ّ
الشركات الرائدين في الصناعة المصرفية على اعتمادهم واستثماراتهم في الذكاء الاصطناعي بنسبة
 ٪١٠أو أكثر .بدأ قادة الصناعة المصرفية والمالية في تنفيذ حلول ذكية ،مثل التحليلات المتقدمة والأتمتة
والنماذج التنبؤية للحفاظ على ميزة تنافسية وتعزيز الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء بشكل أفضل.

الاتجاهات الرئيسية للبنوك والتمويل في عام ٢٠٢٠
النجاح والهيمنة في الخدمات المالية تقليديا يعني تراكم الأصول الكبيرة ،وتوحيد المنتجات ،والحفاظ على
مرتبطا بعدد الفروع أو المواقع المادية التي يمكن أن تخدمها
اتصالات وعلاقات حصرية .كان النمو
ً
الشركة ،وتم قياس الكفاءة بناء على العمل البشري .تمثل هذه المعتقدات المسارات القديمة للنجاح ،ولكن
تماما في المستقبل.
لنا الآن وجهة نظر مختلفة
ً
استخدام البيانات للحصول على مزايا التكلفة
حسنت التكنولوجيا والأتمتة من الكفاءة بشكل كبير بحيث لم يعد حجم الأصول والكفاءة التشغيلية
بمفردهما كافيين للحفاظ على ميزة تنافسية .يجب على الشركات مراعاة الكميات الهائلة من البيانات
المتاحة لهم ،وإيجاد طرق لاستخدام هذه البيانات بشكل مفيد لخفض التكاليف واكتساب ميزة تنافسية
تجارب العملاء المخصصة
كن الذكاء الاصطناعي من توفير تفاعلات شخصية مع العميل .هناك تحول اجتماعي ضخمة الآن ،حيث
يم ّ
يطالب العملاء التجارب وخدمات المخصصة بدل ًا ً من المنتجات الموحدة.
فوائد عالية للاحتفاظ
تماما
يضمن هذا التخصيص لتجارب العملاء الاحتفاظ بالعميل من خلال ضمان تخصيص مزايا العملاء
ً
لاحتياجاتهم ،وهذا يقلل من خسارة العملاء لأن هذه الخدمات الشخصية تعزز ولاء العملاء وتخلق تكلفة
تحويل عالية.
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إن تبني الذكاء الاصطناعي له آثار طويلة المدى على صناعة الخدمات المالية .ستسبب الذكاء الاصطناعي
تغييرات كبيرة في نماذج التشغيل ،والأولويات الاستراتيجية ،والسياسات العامة للمؤسسات المالية .ومع ذلك،
فرصا جديدة ومثيرة للابتكار ،وإعادة تشكيل الصناعة ،وتقديم أنواع جديدة من القيمة
تمثل هذه التطورات
ً
لعملاء.

محركات الأعمال لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية والمالية
بدأ قادة الصناعة المصرفية والمالية في تنفيذ حلول ذكية ،مثل التحليلات المتقدمة والأتمتة والنماذج
التنبؤية للحفاظ على ميزة تنافسية وتعزيز الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء بشكل أفضل .تشمل الدوافع
الرئيسية لتبني الذكاء الاصطناعي في مجال المالية:

إشراكًالعملاء

كفاءةًالعمليات

رقمنةًالأصول
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دراسة حالة :شركة مالية تخفض الخسائر وتزيد الموافقة

حل الذكاء الاصطناعي للموافقة على القروض و تقييم مخاطر الائتمان
تمكنت الشركة من تطوير نموذج للتحليلات التنبؤية مع إمكانات معالجة اللغات الطبيعية ،و ذلك باستخدام التعلم
الآلي لتقدير مخاطر الموافقة على بعض طلبات القروض.

النتيجة :تخفيضات كبيرة في التكلفة
انخفاض في الخسائر بنسبة  ،٪ ٣٣مع تحسين الموافقة على المتقدمين بنسبة .٪ ١٤

زادت كفاءت الشركة في تقييم المخاطر عبر جميع أنواع المقترضين.
الحل قادر على تقديم تفسيرات واضحة لأسباب أو الرفض أو الموافقة على القرض.
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دراسة حالة :بنك يزيد الاحتفاظ بالعملاء مع نموذج جديد

حل الذكاء الاصطناعي للحد من فقدان العملاء
تمكنت الشركة من تطوير ونشر نموذج التعلم الآلي بمساعدة شركة استشارية لعلوم البيانات .تم تدريب
النموذج باستخدام معاملات الحساب والاتجاهات السابقة .تمكن النموذج من تقديم معلومات جديدة عن سلوك
العميل من خلال تحليل محفظة حساب شهرية لكل عميل.

النتيجة :تحسين الاحتفاظ بالعملاء
نجح النموذج في تحسين دقة التنبؤ بنسبة .٪ ٢٠

منح للشركة فرصة لزيادة الاحتفاظ بالحسابات المربحة وإطلاق حوافز الاحتفاظ المستهدفة.
وسمح بتحليل الميزات الرئيسية التي تحدد استبقاء العملاء.
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دراسة حالة :تستخدم شركة الخدمات المالية التعلم الآلي للأمن السيبراني

حل الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني في الوقت الفعلي
قرر الشركة على بناء إطار مع التعلم الآلي للأمن السيبراني الذي يمكن يكتشف ويستجيب على التهديدات
السيبرانية في الوقت الحقيقي .يتم تثبيت البرنامج على البنية التحتية للشبكة في الشركة  ،ويتعلم من أنماط
الاستخدام العادية لكل مستخدم وكل جهاز داخل النظام.

النتيجة :كشف التهديدات السيبرانية في الوقت الفعلي
حصل الشركة على نافذة موحدة لإطار الأمن السيبراني للبنية التحتية.
حقيقيا بنسبة .٪ ١٠٠
أمانا
تلقائيا ،مما يمنح
احتواء أي تهديدات
ً
ً
ً
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دراسة حالة :تطبيق التعلم الآلي في منع الاحتيال

حل الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعاملات الاحتيالية عبر الإنترنت
بنت الشركة حل من خلال التعلم الآلي الذي يبني مل ًفا شخصيًا للعميل من خلال جمع بيانات حول العميل المحتمل مثل
موقعه والبريد الإلكتروني والهاتف ورقم جواز السفر والأجهزة التقنية المستخدمة .يتطور هذا النموذج الرقمي للعميل من
خلال خوارزميات التعلم الآلي التي تتعلم من أنشطة العميل عبر الإنترنت مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمدفوعات و
الجهاز و الموقع الجغرافي وعنوان إرسال الفواتير وما إلى ذلك .بهذه الطريقة تستخدمها الشركة المصرفية لأتمتة منع
الاحتيال.

النتيجة :زيادة الإيرادات وخفض الخسائر
نمت الشركة بشكل كبير.
 ٢مليار دولار في أصول العملاء.
الموافقة على عملاء جدد من أكثر من  ١٥٠دولة.

ورقة بيضاء المالية | أبريل  © | ٢٠٢٠حقوق النشر ٢٠٢٠

إن معرفة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تحقق أقصى تأثير على
الأعمال ،ومعرفة كيفية قياس هذا التأثير والمخاطر المرتبطة به ،هي مفتاح نجاح
استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

تحديات تبني الذكاء الاصطناعي

نضج المؤسسة
• مهاراتًالموظفين
• جودةًالبيانات
• مراقبةًالبيانات

الخوف من
المجهول

اختيار نقطة
البداية

وجود استراتجية
للبائع

• اعرفًالفوائد
• الأمان
• مؤشراتًالأداءً
الرئيسية

• البحثًعنًحالاتً
الاستخدام
• تحديدًالاستراتيجية
• التمويل

• التعقيد
• التشوشًحولًقدرات
البائع
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الشركات في تبني الذكاء
تساعد
الاصطناعي مع تأثير الأعمال

نقدم حلول للمالية مع الذكاء الاصطناعي من البداية إلى نهاية

الخدمات المصرفية
للأفراد

تحديد عملاء
جدد

سلسلة التوريد

تكنولوجيا
المعلومات

الموافقةًعلىً
القرض

مكافحةًغسلًالاموال

تقييمًمخاطرًالائتمان

الأمنًالإلكتروني

خسارةًالعملاء

عرضً ٣٦٠درجةًللعميل

المعاملاتًالاحتيالية

إدارةًالبيانات

إكتشافًعيبًخلقي
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تواصل معنا لمعرفة المزيد!
اتصل بنا
info@unitx.tech

وسائل تواصل اجتماعي
#unitxtech
unitxtechnologies
unitx.io
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