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ديلويت %82 :من عمالء البنوك في الشرق األوسط مستعدون الستخدام حلول التكنولوجيا
المالية
دراسة ديلويت حول استخدام التكنولوجيا المالية ) (FinTechفي الشرق األوسط لعام 2020
 22حزيران  – 2020أصدرت ديلويت مؤخرا ً دراسة سنوية جديدة حول استخدام التكنولوجيا
المالية ) (FinTechفي الشرق األوسط تسلط فيها الضوء على واحدة من أعلى النظم البيئية في
العالم  ،ولتكون بمثابة أداة لصنع القرار للمسؤولين التنفيذيين في البنوك  ،والهيئات الناظمة،
ورواد التكنولوجيا المالية .يجسد التقرير الجديد وجهة نظر القادة الرقميين وكذلك
وممارسي
ّ
عمالء البنوك في الشرق األوسط.
وعن أهمية هذه الدراسة ،قال رشدي دقة ،الشريك والمسؤول عن الحلول الرقمية في ديلويت
الشرق األوسط” :نأمل من وراء هذه الدراسة تقديم مجموعة من األفكار الجديدة التي من شأنها
إعطاء صورة أكثر وضوحا ً حول منظومة التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط ،وتعزيز
التعاون بين رواد هذه المنظومة والبنوك مما يم ّكن البنوك من تقديم عروض قيمة مبتكرة
لعمالئها“.
باالستناد إلى استطالع آراء عينة كبيرة تضم  1,500من عمالء البنوك و  50مسؤوالً رقميا ً
من عدة دول في المنطقة تشمل السعودية ودولة اإلمارات وقطر والكويت والبحرين وعُمان
ومصر ولبنان واألردن ،كشفت دراسة ديلويت عن وجود درجة محدودة من التوافق بين توقعات
عمالء البنوك والخدمات التي تقدمها بنوك الشرق األوسط.
وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها دراسة ديلويت:


تمتاز منظومة التكنولوجيا المالية بمعدالت نمو متسارعة من حيث الحلول التكنولوجية
المبتكرة التي توفرها ،غير أنها تعاني من صعوبات في جذب المزيد من التمويل لتعزيز
حضورها وتأثيرها.



تبدي البنوك حماسة الستخدام التكنولوجيا المالية في طيف واسع من المشاريع
االستكشافية ،غير أنها تعزف عن إدخال حلول التكنولوجيا الرقمية ضمن استراتيجياتها
مفضلة اتباع طريقة ”لننتظر ونرى“.



بعد رصد مواقفهم ،يُظهر عمالء البنوك في دول الشرق األوسط ،وال سيما في
السعودية ،استعدادا ً فائقا ً الستخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة التي توفرها البنوك
وعلى وجه الخصوص حلول تحويل األموال بين األفراد ،والحسابات البنكية الجماعية،
واستشارات االستثمار عبر المواقع اإللكترونية للبنوك.



ال تستفيد البنوك من المجموعة الكاملة لحلول ومزايا التكنولوجيا المالية في تلبية
احتياجات عمالئها ومتطلباتهم بحيث تستطيع تحسين تجربة ورحلة العمالء في
تعامالتهم البنكية.



أفاد  %25فقط من عمالء البنوك في الشرق األوسط الذين شملهم االستطالع أنهم على
علم بحلول التكنولوجيا المالية التي يستخدمونها في تعامالتهم البنكية.



رغم أن  %82من عمالء البنوك في الشرق األوسط أعربوا عن رغبتهم بالبدء
باستخدام حلول التكنولوجيا المالية ،غير أن  %22منهم فقط يستخدمون هذه الحلول
في الوقت الحاضر مما يشير إلى ضرورة معالجة هذه الفجوة من خالل احتماالت النمو
المتوقعة في حلول التكنولوجيا المالية.

وتعقيبا ً على هذه النتائج ،قال آنتوني يازيتزس ،شريك الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في
ديلويت الشرق األوسط” :إن السبيل الوحيد أمام التكنولوجيا المالية لتحقيق طاقاتها الكامنة بشكل
كامل مستقبالً يكمن في نشرها بشكل متسا ٍو بين جميع المؤسسات المالية ،وتطوير شراكة
استراتيجية مع البنوك“.
لقراءة التقرير كامالً ،يُرجى النقر هنا.

– إنتهى -
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مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها ،تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية
قانونية مستقلة خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .يُرجى
مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة ،و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية ،واستشارات المخاطر ،والضرائب
والخدمات المتعلقة بها .وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠شركة ،بفضل شبكة
عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من  ١٥٠دولة .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ
 ٢٨٠٬٠٠٠وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com :
نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي شركة عضو مر ّخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات
الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة  .١٩٢٦إن وجود
شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم
الخدمات وفقا ً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع الشركات والكيانات
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