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مركز التطوير الرقمي

مركــز التطويــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 2020 ، مســجل لــدى 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء . 

يســعى المركــز إلــى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إلــى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة 
Digital Citizenship لبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن. 

إنَّ مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية ـفـي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت ، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي 
والدولــي ، ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع ، ودعــم قطــاع االتصــاالت 

مــن خــال ورش العمــل ، النــدوات ، المؤتمــرات ، والدراســات والبحــوث. 

ومــن ضمــن أولويــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب 
االهتمــام المشــترك مــن الشــركات ـفـي الــدول واالســتثمار ـفـي هــذا القطــاع الحيــوي، ويســعى 
المركــز إلــى  رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن فــي مراحــل الدراســة 
األوليــة ، والمســاهمة فــي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم فــي تشــجعيهم علــى إعــداد 
الدراسات البحثية وتقديم االستشارات العلمية ، والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية 
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة واإلقليميــة، ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة 
ومحــو األميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم 
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة، والمســاهم فــي بلــورة القــرارات االســتراتيجية 

للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت . 

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي 
info@ddc.iq

عن المركز
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في السنوات العشر المقبلة، ستعمل سبع تقنيات رئيسية على إعادة ابتكار نماذج 
األعمال مع تشكيل المشهد التنافسي للصناعة المالية. يعد التقدم التكنولوجي واإلبتكار 

ركيزة أساسية لتطوير التكنولوجيا المالية، وسيستمران في قيادة نماذج األعمال في 
الخدمات المالية. وفقاً لتحليل صادر عن شركة McKinsey، ستعمل سبع تقنيات رئيسية 
على دفع تطوير التكنولوجيا المالية وتشكيل المشهد التنافسي للتمويل على مدار العقد 

المقبل: 

1. سيؤدي الذكاء اإلصطناعي إلى خلق قيمة هائلة 

يمكن للذكاء اإلصطناعي )AI( أن يولد ما يصل إلى 1 تريليون دوالر قيمة إضافية 
للصناعة المصرفية العالمية سنوياً، حيث تميل البنوك والمؤسسات المالية األخرى إلى 

تبني عقلية الذكاء اإلصطناعي أوالً والتي من شأنها أن تعدها بشكل أفضل لمقاومة 
التعدي على أراضيها من خال توسيع شركات التكنولوجيا. 

في الخدمات المالية، سيصبح اإلكتشاف التلقائي للعوامل أو التحديد اآللي للعناصر 
كثر إنتشاراً، مما يساعد على صقل النمذجة المالية عبر القطاع.  التي تدفع األداء المتفوق أ

كتطبيق رئيسي للتمثيل الداللي للذكاء اإلصطناعي، ستلعب الرسوم البيانية المعرفية 
كبر. إن قدرتهم على المساعدة في بناء الروابط وتحديد  وحوسبة الرسم البياني أيضاً دوراً أ

األنماط عبر الشبكات المالية المعقدة، باإلعتماد على مجموعة واسعة من مصادر البيانات 
المتباينة في كثير من األحيان، سيكون لها آثار بعيدة المدى في السنوات القادمة. 

كذلك سوف تعزز التحليات التي تتضمن حماية خصوصية محّسنة الحد األدنى من 
إستخدام البيانات، أو إستخدام المعلومات ذات الصلة والضرورية بشكل مناسب فقط، 

في تدريب النماذج المالية. يتضمن ذلك التعلم الموحد )Federated Learning(، وهو 
شكل من أشكال التعلم اآللي الامركزي الذي يعالج المخاطر على الخصوصية المرتبطة 

بمجموعات البيانات المركزية من خال جلب القوة الحسابية إلى البيانات، بدالً من العكس. 
سيقود التشفير المتقدم والحوسبة اآلمنة متعددة األطراف وأدوات تحليل البيانات األخرى 
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المدركة للخصوصية حدوداً جديدة في حماية المستهلك. 

سوف تخترق تطبيقات الذكاء اإلصطناعي النطاق الكامل لعمليات الصناعة المالية 
عبر المكاتب األمامية والمتوسطة والخلفية. تشمل التطبيقات التي تواجه العماء 

المنتجات المصممة خصيصاً وتجربة المستخدم الشخصية وخدمات التحليات وروبوتات 
الخدمة الذكية وواجهات الدردشة ومتتبعات السوق والمعامات اآللية والمستشارين 

اآلليين، فضاً عن التصنيفات اإلئتمانية البديلة القائمة على البيانات غير المالية ومصادقة 
التعرف على الوجه. 

ال تزال العديد من المؤسسات المالية تستخدم الذكاء اإلصطناعي بطريقة متقطعة 
ومبعثرة، وغالباً ما تطبق التكنولوجيا فقط على حاالت إستخدام معينة أو قطاعات 

معينة، ولكن قادة الصناعة المصرفية يغيرون عملياتهم من خال النشر المنهجي للذكاء 
اإلصطناعي عبر دورة الحياة الكاملة لعملياتهم الرقمية. ومن الجدير بالذكر أن الصناعة 
المالية بدأت تدرك أن الخوارزميات جيدة بقدر جودة بياناتها فقط، حيث يتجه اإلهتمام 

كتساب ميزة تنافسية من بيانات سلوك العماء التي لم يتم إستخدامها بشكل  إلى إ
كاٍف والتي تم جمعها من خال العمليات التقليدية. سيؤدي هذا إلى إطاق اإلمكانات غير 

المستغلة حتى اآلن للتمويل القائم على النظام البيئي، حيث تشارك البنوك وشركات 
التأمين وشركات الخدمات المالية األخرى مع العبين غير ماليين لتسهيل تجارب العماء 

السلسة في مناطق خارج اختصاصهم التقليدي. 

بالنسبة للبنوك، ستحقق إستراتيجية "الذكاء اإلصطناعي أوالً" )AI-First( كفاءة 
كبر من خال التشغيل اآللي الشديد للمهام اليدوية، وإستبدال أو زيادة القرارات  تشغيلية أ

البشرية عن طريق التشخيص المتقدم. سيتدفق األداء التشغيلي المحسن من التطبيق 
الواسع لتقنيات الذكاء اإلصطناعي التقليدية والمتطورة، مثل التعلم اآللي، والتعرف على 
الوجه، إلى التحليل شبه المباشر لمجموعات بيانات العماء الكبيرة والمعقدة. ستتبنى 
البنوك التي تستخدم إستراتيجية "الذكاء اإلصطناعي أوالً" مستقبلياً السرعة والرشاقة 

التي تتمتع بها الشركات والمستخدمون الذين يستخدمون هذه اإلستراتيجية، حيث 
سيقومون باإلبتكار بشكل سريع، ويطلقون ميزات جديدة في األيام واألسابيع بدالً من 
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األشهر والسنوات. ستتعاون البنوك أيضاً على نطاق واسع مع الشركاء غير المصرفيين 
لتقديم عروض قيمة جديدة تتكامل عبر الرحات واألنظمة األساسية التقنية ومجموعات 

البيانات. 

2. سيعطل البلوكتشين البروتوكوالت المالية المعمول بها 

 )DLT أو Distributed Ledger Technology( تسمح تقنية دفتر األستاذ الموزع
بتسجيل ومشاركة البيانات عبر مخازن بيانات متعددة، ولتسجيل المعامات والبيانات 

ومشاركتها ومزامنتها عبر شبكة موزعة من المشاركين في نفس الوقت. 

تستخدم بعض الـ DTL ساسل الكتل )Blockchains( لتخزين بياناتها ونقلها، 
باإلضافة إلى طرق التشفير والخوارزمية لتسجيل البيانات ومزامنتها عبر الشبكة بطريقة 

غير قابلة للتغيير. 

ستدعم DTL بشكل متزايد تمويل النظام البيئي من خال السماح بتخزين 
المعامات المالية في أماكن متعددة في وقت واحد. ستعمل التكنولوجيا عبر الساسل 

الكتلية بشكل متزايد على تسهيل اإلستخدام، مما يسمح للساسل المنشأة على 
بروتوكوالت مختلفة بمشاركة ونقل البيانات والقيمة عبر المهام والصناعات، بما في ذلك 

معالجة المدفوعات وإدارة سلسلة التوريد. 

ستستمر التقنيات مثل العقود الذكية )Smart Contracts(، وإثبات عدم المعرفة* 
)Zero-Knowledge Proof(، وتخزين البيانات الموزعة وتبادلها، والتي تعد أساسية 

البتكارات التكنولوجيا المالية الحالية مثل المحافظ الرقمية واألصول الرقمية والتمويل 
الامركزي )DeFi( والرموز غير القابلة لإلستبدال )NFT( لتلعب دوراً بارزاً. 

* إثبات عدم المعرفة: هي طريقة يمكن من خاللها ألحد األطراف )الُمثِبت( أن يثبت لطرف آخر )المدقق( أن بيانًا معيًنا 
صحيًحا بينما يتجنب الُمثقف نقل أي معلومات إضافية بصرف النظر عن حقيقة أن العبارة صحيحة بالفعل. 
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عاوة على ذلك، يعمل أصحاب المصلحة التقليديون، بما في ذلك المؤسسات 
اإلستثمارية والصناديق، على زيادة حصة األصول الرقمية في محافظهم تدريجياً، مما 

يوسع الوصول إلى التمويل ويرفع من إمكانات الساسل الكتلية و DTL لتعطيل األسواق 
القائمة. على سبيل المثال، بدأ التمويل الامركزي )DeFi(، وهو شكل من أشكال التمويل 

المستند إلى Blockchain يستخدم العقود الذكية إلزالة الحاجة إلى وسيط مركزي. لقد 
إرتفع إجمالي القيمة المحجوبة )TLV( لـ DeFi بنحو 50 مرة في األشهر العشرة الماضية، 

حيث يمتلك القطاع اآلن أصوالً رقمية بقيمة 2.1 تريليون دوالر. 

تشمل تطبيقات السالسل الكتلية األخرى الجديرة بالذكر ما يلي: 

تسوية المعامالت في الوقت الفعلي: تستخدم البنوك العقود الذكية لتسوية 
الضمانات والجزء النقدي من المعاملة في نفس معالجة المعامات، ويمكن أيضاً 

تسوية عمليات إقراض األوراق المالية وتداوالت األسهم على الساسل الكتلية لتحسين 
كفاءة وقابلية التوسع عبر حدود المبيعات. وفي الوقت نفسه، فإن تداول األوراق المالية 
كثر كفاءة  المدعومة بالضمانات الرقمية على الساسل الكتلية يجعل إدارة رأس المال أ

وشفافية وأماناً، فضاً عن تسوية حقوق الملكية بعد المعامات. 

خدمات دعم األصول الرقمية: يسعى المستثمرون المؤسسون إلى الحصول على 
إمكانات DLT، بما في ذلك الترميز للشركات غير المدرجة أو صناديق األسهم الخاصة، 

والتبادل الفوري بين العمات القائمة والعمات المشفرة في البورصات الرقمية، وخدمات 
الحفظ مثل تشفير الضمان الرئيسي نيابة عن العماء. 

أنظمة المصادقة البيئية القائمة على إثبات عدم المعرفة: يستخدم العماء 
المعلومات المتفق عليها للمشاركة من المؤسسات الشريكة للتحقق من هويتهم عبر 

اإلنترنت، وجهاً لوجه، أو من خال المكالمات الهاتفية، وتبسيط إجراءات المصادقة وتوفير 
وصول مبسط إلى السجات الصحية والخدمات الحكومية يتم مشاركة المعلومات 

المطلوبة فقط لكل معاملة محددة، بينما تظل جميع البيانات األخرى بأمان على خادم 
الموفر الموثوق. 
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التمويل الالمركزي )DeFi(: يمكن للتطبيقات الامركزية أن تحل محل الوسطاء عن 
طريق التوليد التلقائي للحتمية )أو "الصالحة دائماً"( وهذا يجعل من الممكن الحصول 
على قروض أو إجراء إستثمارات أو تداول المنتجات المالية دون اإلعتماد على الكيانات 

المالية الخاضعة لإلدارة المركزية. تتبنى DeFi عقوداً ذكية محددة، والتي تقضي على 
مخاطر الطرف المقابل وتقلل من التكاليف المرتبطة بالوسطاء الباحثين عن اإليجار، مع 

تحسين كفاءة السوق مع الشفافية في الوقت الفعلي. 

تستهل DeFi القائمة على تقنية الساسل الكتلية بداية حقبة جديدة من الفرص، 
وتعطيل ساسل القيمة التقليدية والهياكل. مع تكيف السياسات واللوائح المالية، من 

المقرر أن يتوسع DeFi بشكل كبير. 

3. ستحرر الحوسبة السحابية الجهات الفاعلة في مجال الخدمات المالية

 EBITDA تظهر األبحاث أنه بحلول عام 2030، ستحسب التكنولوجيا السحابية
)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهاك واإلطفاء( التي تزيد عن 1 تريليون دوالر عبر 
كبر 500 شركة في العالم، وتظهر األبحاث أن اإلستخدام الفعال للسحابة يمكن أن يزيد  أ

من كفاءة تطوير التطبيقات التي تم ترحيلها وصيانتها بنسبة %38، رفع كفاءة تكلفة 
البنية التحتية بنسبة %29، وتقليل وقت تعطل التطبيقات التي تم ترحيلها بحوالي 57%، 
وبالتالي خفض التكاليف المرتبطة باالنتهاكات الفنية بنسبة %26. في الوقت نفسه، يمكن 

للحوسبة السحابية تحسين تكامل النظام األساسي من خال عمليات وعناصر تحكم 
أمنية مؤتمتة ومدمجة. 

يجب أن تكون المؤسسات المالية على دراية بثاثة أشكال رئيسية للخدمات 
 )Hybrid Cloud( والسحابة المختلطة )Public Cloud( السحابية: السحابة العامة

والسحابة الخاصة )Private Cloud(. تعني السحابة العامة أن البنية التحتية مملوكة 
لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية، الذين يبيعون الخدمات السحابية لمجموعة واسعة 
كثر  من المؤسسات أو للجمهور. تتكون البنية التحتية السحابية المختلطة من نوعين أو أ

من السحابة )خاصة وعامة( يتم صيانتها بشكل مستقل، ولكن متصلة بواسطة تقنية 
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خاصة. السحابة الخاصة تعني أن البنية التحتية مبنية لإلستخدام الحصري للعميل 
كز بيانات الشركة، أو عبر مرافق اإلستضافة األخرى.  الفردي، وقابلة للنشر في مرا

بالنظر إلى المستقبل، من إتجاهات الحوسبة  السحابية ذات الصلة: 

تعد الحوسبة المتطورة وسحابة الحافة أمران أساسيان: إن منطق التقسيم 
كز البيانات والسحابة يتم التعرف  والتطوير القائم على العاقة بين األجهزة المتطورة ومرا

 5G عليه بشكل متزايد في العديد من تسارع تطوير سحابة الحافة حيث تدفع اتصاالت
تفاعات جديدة عبر إنترنت األشياء )IoT( والحوسبة السحابية والذكاء اإلصطناعي وغيرها 

من التقنيات في مجاالت مثل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والمجمعات الصناعية 
والمدن الذكية وإنترنت األشياء الصناعي. 

حاويات السحابة تحفز االبتكار: يدفع مقدمو الخدمات السحابية العامة بشكل نشط 
تنفيذ تقنية الحاوية )Container( على السحابة، مما يسمح بتشغيل تطبيقات متعددة 
على ما يقابل نظام تشغيل واحد، وبالتالي تقليل النفقات العامة وتحسين الكفاءة. يؤدي 

هذا إلى إبتكار أنماط التوصيل السحابي على النظام األساسي كطبقة خدمة )PaaS(. سيركز 
مقدمو تقنية السحابة بشكل متزايد على بناء األنظمة األساسية التي تدمج الحاوية 

 .)CaaS( كخدمة

إن التكامل بين الذكاء اإلصطناعي والسحابة آخذ في االزدياد: تنتشر تطبيقات 
النظام األساسي السحابي للذكاء اإلصطناعي في مجاالت مثل البحث عن الصور والصوت، 
مما يدفع التقدم في المجاالت عالية القيمة مثل الصورة الطبية سيستمر التعلم العميق 

في تحسين الخدمات لمجموعة أوسع من المستخدمين عبر منصات السحابة. 

تحرر الحوسبة السحابية الشركات المالية من األعمال غير األساسية مثل البنية 
كز البيانات، مع تمكين الوصول إلى التخزين المرن  التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومرا
وخدمات الحوسبة بتكلفة أقل. وفي الوقت نفسه، تعمل السحابة على إنتاج تنسيقات 
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جديدة مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والخدمات المصرفية كخدمة، مما يغير العاقة 
القديمة بين العماء ومقدمي الخدمات المالية. 

تدرك البنوك أيضاً إمكانية إعتماد بنية الخدمات المصغرة المستندة إلى السحابة 
على نطاق واسع في السنوات القليلة المقبلة، حيث تفتح واجهات برمجة التطبيقات 

)APIs( اإلتصال من آلة إلى آلة، وتسمح للخدمات بالتوسع بشكل مستقل دون الحاجة 
إلى توسيع قاعدة تشفير العرض العام. سيحفز الجيل التالي من التطبيقات المصرفية 

األساسية تحوالً معمارياً مدفوعاً بالخدمات الصغيرة في مجال الخدمات المصرفية. 

4. سيقود إنترنت األشياء حقبة جديدة من الثقة في التمويل

إنترنت األشياء المالية يتكون من ثاث طبقات: اإلدراك وأنظمة اإلستشعار الذكية، 
وشبكات االتصاالت الاسلكية، ودعم التطبيقات والعمليات. كما تتوسع حلول إتصاالت 

إنترنت األشياء أيضاً، مما يوفر شبكة أوسع لألجهزة للتواصل عبر الشبكات السلكية 
والاسلكية، وحلول إتصاالت المجال القريب، وشبكات المنطقة الواسعة منخفضة الطاقة، 

وإنترنت األشياء ضيق النطاق، وأجهزة نقطة النهاية المتصلة، وإدارة التحكم المركزية. 
كثر ذكاًء مع  وأخيراً، يتطور النظام المدمج والتقنيات الذكية بسرعة، مما يتيح إتصاالً أ

األجهزة المتصلة. 

أما من منظور التطبيقات المالية، يجب الوضع في عين اإلعتبار حقيقة أن اإلعتبارات 
البيئية واإلجتماعية وحوكمة الشركات )ESG( تحكم اآلن العديد من إستراتيجيات 

اإلستثمار والسياسات التنظيمية. فعلى سبيل المثال، إلتزمت العديد من الدول الكبرى 
بتحقيق ذروة إنبعاثات الكربون وحياد الكربون. بصرف النظر عن اإلستخدام األوسع للطاقة 

المتجددة، فإن النجاح في تحقيق هذه األهداف سيعتمد على المراقبة واإلدارة الفعالة 
للطاقة الصناعية وكفاءة الطاقة. يقدم هذا سيناريو مثالياً لتطبيقات إنترنت األشياء. إن 

تداول الكربون، على سبيل المثال، سيتم فهرسته بشكل متزايد لقياسات إنترنت األشياء، 
مما يفتح فرصاً جديدة لاعبين الجدد. 

في مجال الخدمات المصرفية، يعمل تمويل المخزون والممتلكات المستند إلى 
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إنترنت األشياء، والذي يتضمن دمج إنترنت األشياء والساسل الكتلية، على تحسين إدارة 
المخاطر من خال ضمان مطابقة السجات المحاسبية للمعامات الحقيقية، مما يسهل 

نظام ثقة جديد تماماً. وفي مجال الشحن والخدمات اللوجستية، يعمل إنترنت األشياء على 
إحداث تغيير في التمويل التجاري التقليدي، مما يسمح للبنوك بتطوير منتجات جديدة 
بناًء على تتبع تدفق البضائع، مثل السيولة عند الطلب، وغيرها من اإلبتكارات المقدمة 

عبر العقود الذكية. 

 ،)SaaS( والبرمجيــات كخدمــة )Open Source( 5. البرامجيــات مفتوحــة المصــدر
أمــام  الحواجــز  مــن  ســتقلل   )Serverless Computing( الخــادم  عديمــة  والحوســبة 

اإلســتخدام 

تعد السرعة وقابلية التوسع أمراً بالغ األهمية للشركات الجديدة واإلبتكار، ال سيما في 
خضم المنافسة الشديدة وديناميكيات الفائز يأخذ كل شيء في اإلقتصاد الرقمي. أصبحت 

البرامج مفتوحة المصدر، والحوسبة عديمة الخادم، والبرمجيات كخدمة )SaaS( من 
العناصر الضرورية لاعبين في مجال التكنولوجيا والمؤسسات المالية التقليدية التي تطلق 

أعماالً جديدة في مجال التكنولوجيا المالية. 

تسمح SaaS للشركات بإستخدام البرامج حسب الحاجة دون الحاجة إلى إمتاكها أو 
صيانتها بأنفسهم، بينما تلغي البنية التي ال تحتاج إلى خادم حاجة الشركات إلى تشغيل 

خوادمها الخاصة، مما يوفر الوقت والموارد للعماء والعمليات. تعمل البنية التي ال تحتوي 
على خادم أيضاً على تقليل التكلفة ألن الرسوم مرتبطة برمز البرنامج المنفذ، وال يتم 

إنشاؤها على مدار الساعة، بغض النظر عن حاجة العمل. البرمجيات مفتوحة المصدر هي 
هبة من السماء للشركات التي تتطلع إلى التوسع السريع ألنها توفر شفرة مصدر مجانية 

اإلستخدام تمنح المطورين السبق في برمجة تطبيقاتهم الخاصة. 

كثر فائدة عند إستخدامها معاً، حيث  كل تقنية تولد قيمة في حد ذاتها، ولكنها أ
يمكن للشركات توسيع نطاق البنية التحتية بسرعة، وتطوير وإطاق نماذج أولية بتكلفة 
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منخفضة. ومع ذلك، تواجه شركات التمويل التقليدية تحديات كبيرة في اإلستفادة من 
التقنيات عبر الهياكل التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات، ومهارات التطوير، وقدرات إدارة 

المخاطر. 

6. سيؤدي التطوير بدون برمجة تقليدية إلى إعادة تعريف تطوير التطبيقات

تسمح منصات التطوير بدون رمز )NCDPs(، واألنظمة األساسية منخفضة الشفرة 
ذات الصلة الوثيقة، للمبرمجين والمستخدمين العامين بتطوير التطبيقات من خال 

واجهات المستخدم الرسومية والتكوينات )مثل السحب واإلفات( بدالً من برمجة 
الكمبيوتر التقليدية. في حين أن المنصات ال تزال غير ناضجة نسبياً، إال أنها يمكن أن تقلل 

الحاجة إلى توظيف مواهب برمجية نادرة ومكلفة. 

غالباً ما تستخدم الشركات NCDPs لتسريع تطوير التطبيقات المستندة إلى مجموعة 
النظراء مع الحفاظ على مزامنة إستراتيجية العمل. على سبيل المثال، نظراً ألنه يمكن 

أتمتة مسارات التدقيق وإنشاء المستندات على األنظمة األساسية الخالية من التعليمات 
البرمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية، يمكن الحفاظ على اإلمتثال وتحسينه. تعد هذه 
مساعدة كبيرة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية التي تحتاج إلى اإلستجابة 
بسرعة لتحوالت السوق. تمتلك منصات التطوير التي ال تحتوي على كود أو رمز منخفض 

القدرة على تحرير موارد البحث والتطوير الحيوية للعمل في مشاريع متعددة في وقت 
واحد، مما يمنح المؤسسات المالية التقليدية الميزة التي تحتاجها للتنافس مع الشركات 

الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. 

7. األتمتة الفائقة )Hyper Automation( ستحل محل العمل اليدوي 

أتمتة العمليات )RPA(، وغيرها من التقنيات واألدوات تعمل على تحسين كفاءة 
إتخاذ القرار وقدرات أتمتة العمل. 
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إن تقنية RPA، التي تسهل على الشركات نشر برامج الروبوت مثل روبوتات 
المحادثة على نطاق واسع، هي بالفعل مكون رئيسي للتحول الرقمي، لكن التكنولوجيا 

تعمل بإستمرار على توسيع حدودها. تتمثل الوظيفة األساسية لـ RPA في تخصيص 
معالجة معلومات سير العمل والتفاعات التجارية للروبوتات، وبالتالي أتمتة وتوحيد تنفيذ 

األعمال. تعد القابلية العالية للتكرار والمنطق الواضح واإلستقرار القوي هي المعايير 
كثر تكاماً مع  األساسية للتحقق من جدوى تقنية RPA. ففي المستقبل، سيصبح RPA أ

الذكاء اإلصطناعي، مما يحسن فعاليته في التعامل مع سيناريوهات األعمال األكثر تعقيداً، 
ويزيد من تبسيط تقديم الخدمات المالية.

تشمل المجاالت التي يتم فيها نشر تقنية RPA أتمتة العمليات للحسابات المدفوعة 
كز الخدمات المالية والمحاسبية المشتركة، وتعديل  والمقبوضة، وتخصيص األموال في مرا

ساعات العمل ومراجعتها، وأتمتة التسجيل المالي، وعمليات إعداد التقارير والخزانة، 
والمحاسبة والتسوية في نهاية الفترة. ال يؤدي إستبدال العمل اليدوي باألتمتة إلى تحسين 

الكفاءة فحسب، بل يقلل أيضاً من األخطاء البشرية، ويسمح للشركات باإلستجابة 
لتقلبات الطلب. 


