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 ديلويت تستشرف مستقبل البنوك في دراسة جديدة لها،
 

" اتجاهات التكنولوجيات المتطورةأصدرت ديلويت مؤخراً تقريرها الجديد بعنوان " -2020نوفمبر،  18
الذي يستشرف فيه مستقبل البنوك في الشرق األوسط على ضوء التكنولوجيات الجديدة التي بدأت بالفعل 

البنوك في الشرق األوسط ، في وقت تسعى تمد الجسور للعالم نحو المستقبل وتلك التي تحوم في األفق
 والعالم لمواكبة التوجهات التكنولوجية المتصاعدة لتعزيز عملياتها التشغيلية واالرتقاء بخدماتها لعمالئها،.

 
بخطوات مدروسة قبل  المالية في الشرققطاع الخدمات واقع نمو إلى الضوء  تقرير ديلويت سلّط وقد 

وتعزيز قدراته  ،المتغيرة توقعات العمالءل مدفوعاً برغبته االستجابة ،تفشي وباء فيروس كورونا المستجد
التنافسية ال سيما مع دخول مؤسسات مالية جديدة إلى هذا السوق، واالمتثال للتشريعات المالية المتزايدة، 

 .مضمار التكنولوجيا فيالملحوظ ومواكبة التقدم 
 

ق، أفاد خالد حلمي، الشريك المسؤول عن قطاع استشارات المؤسسات المالية في ديلويت افي هذا السي
لخطوات الطموحة من فرملة اوباء فيروس كورونا تمكن ، فقط في غضون أسابيع قليلة: ’”الشرق األوسط

سوى التيقُّظ وإعادة صياغة استراتيجيات التي كانت المؤسسات المالية تخطوها، ولم يعد أمام البنوك 
أجواء عدم اليقين الى وهذا الوباء استمرارية العمل لديها في ظل توقعات تشير إلى استمرار تهديدات 

من ناحية ثانية، تلوح في األفق بوادر تبعث على االطمئنان حول . في المستقبل المنظور هالناجمة عن
كيف  في العالم للظروف السائدة، إال أنه ال يزال من المبكر أن نتوقع استجابة المؤسسات المالية والنقدية

ا عهضوإلى  للعودة قطاع األعمال والخدمات الماليةتحفز األسواق وفي هذه االستجابات ستقر ست
 .‘‘الطبيعي

 
لتقنيات استجابة لتطلعات العمالء المتزايدة، يمضي قطاع الخدمات المالية قُُدماَ وسريعاً في تبني أحدث او

ويركز . مثل السحابة والذكاء االصطناعي بهدف الحفاظ على التنافسية في بيئة العمل الصعبة الراهنة
 :تقرير ديلويت على التقنيات التالية

 

 خفض تكاليف تخزين البيانات من خالل توفير النفقات تستطيع المصارف : الحوسبة السحابية

ضمان حماية بيانات العمالء وذلك باالستفادة من  والنفقات التشغيلية إضافة إلى الرأسمالية

وتعّد السحابة اليوم أداة أساسية لنموذج تقديم الخدمات ألنها . الخدمات القائمة على السحابة

 .تتيح للمصارف بلوغ فرص تجارية جديدة والوصول إلى قنوات خدمات جديدة

 أصبح الذكاء االصطناعي اآلن جزًءا من بيئة األعمال  :لذكاء االصطناعي والتقنيات المعرفيةا

كما يعزز الذكاء االصطناعي عملية اتخاذ . ويعيد ابتكار كامل النظام البيئي لقطاع البنوك

القرار، ويثري تجربة العمالء، ويحسن الكفاءة التشغيلية اعتماداً على زيادة مستوى األتمتة 

لذكاء االصطناعي أيضا رقابة استراتيجيةً الستخالص يوفر ا. واستخدام األنظمة الديناميكية

القيمة من البيانات وهو أمر ضروري اآلن أكثر من أي وقت مضى نظراَ لتدفق البيانات من 

 .مجموعة واسعة من المصادر

 اتجاه التغيير وشكله ووتيرته في جميع القطاعات  حددت شركات التقنية المالية :التقنية المالية

وبفضل هذه التقنيات، يتوقع . المصرفية تقريبا وذلك في غضون سنوات قليلة فقطالفرعية 

العمالء اآلن الحصول على مختلف الخدمات المالية الرقمية بسالسة، وموافقات سريعة على 

 القروض، وتحويالت مالية من شخص آلخر بدون رسوم، وجميع االبتكارات التي أشاعتها

 .التقنية المالية

 عالسجل وتقنية  البيانية ة الكتلتقنية سلسل البيانية أو  تم تصميم تقنية سلسلة الكتل :الموزَّ

بلوك تشين وتقنية السجل الموزع المرتبطة بها )وهو قاعدة بيانات يتم االحتفاظ بها وتحديثها 
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بشكل مستقل من قبل كل مشارك في عقدة او شبكة كبيرة. توزيع هذه القاعدة فريد من نوعه، 

م توصيل السجالت بعقد المختلفة من طرف سلطة مركزية، بل يتم بدالً من ذلك بناؤها إذ ال يت

( كحل بسيط ولكن ذكي في تتبع عملة البيتكوين .بشكل مستقل وحفظها من طرف كل عقد

والتي حصل جميع المستخدمين " الشجل الموزع"وقد استفاد الحل من بنية  .المشفرة المتداولة

 دفتر األستاذ الكام التكنولوجي. في الشبكة بموجبها على نسخة من" قَدعُ "الذين شاركوا بصفة 

ً أن تدرس جّدياً  مع هذه التقنيات التحويلية، يتعين على البنوك: ”ويخلص حلمي إلى القول حاليا

االحتياجات الفورية لعمالئها إلى جانب اآلثار المتعددة للمخاطر التشغيلية والمالية والتشريعية 

ولعل المصارف التي تبنت تقنيات اليوم أصبحت  .على المدى القريب والقصير والمتوسط واالمتثال

في وضع أفضل لمواجهة هذه األزمة وتسهيل العودة السريعة لحالة التعافي. كما يمكن للتبني السريع 

 لهذه التقنيات، اآلن أكثر من أي وقت مضى، أن يمّكن القطاع من التعافي واالزدهار من تبعات 

 ‘‘.وباء كورونا المستجد

 
 . هنالالطالع على كل التقرير، انقر الرابط 
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كة بريطانية خاصة  ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرجى االطالع عىل المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات  ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

 كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر 

ي تقديم الخدمات المهنية ال هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي  26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  . شر ي منطقة د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر كات الحائزة عىل ترخيصس من مكر  وقيى ي البلد  خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د  التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقإم إي.  كات والكيانات مسؤولة  مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان د كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي الُيستخد شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها مجموعة عالمي كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  . ة من شر ة وكل من الشر ألخير
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر أو وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

ها. ا، الخاصير  به بشكل مستقل مع العمالءكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش  ال  وتكون هذه الشر
:  . أي خدمات للعمالء أو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون   ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر كة،  ٥٠٠الض  شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي  ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
:  ٠٠٠٣٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف   . www.deloitte.com وأثرهم اليجانى

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 

 
 في خانة الموضوع." Unsubscribeللتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "
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