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مقدمة

SURVEY KEY FINDINGS

ً
أهل بكم في تقرير نتائج المسح الوطني للتقنية المالية لفنتك السعودية!
كبيــرا منــذ تأســيس "فنتــك الســعودية" ،ومــع
شــوطا
قطعــت حلــول التقنيــة الماليــة فــي الســعودية
ً
ً
أن مســؤوليتنا الكبــرى تكمــن فــي دعــم تطـ ّـور منظومــة قطــاع التقنيــة الماليــة ،إال أنــه مــن المهــم علينــا
تقييــم االحتيــاج لحلــول التقنيــة الماليــة ومتابعــة مســتوى تبنــي الحلــول ،وفهــم العوائــق التــي تمنــع
المســتهلكين مــن اســتخدامها.
عد المسح الوطني للتقنية المالية لفنتك السعودية األول من نوعه في المملكة ،حيث بدأت "فنتك
ُي ّ
السعودية" بالعمل عليه في مطلع عام  2021لقياس مستوى تبني واستخدام حلول التقنية المالية
في السعودية ،ولفهم قدرة هذه الحلول على دعم األفراد والشركات.
لذا نسعد بتقديم نتائج االستطالع في خمسة جوانب:

استخدام
األوراق النقدية

خدمات المصرفية
المفتوحة

تبني أنشطة
التقنية المالية

العالقات
مع البنك

أهداف الحوكمة البيئية
واالجتماعية ،وحوكمة الشركات

لخصا ألهم نتائج المسح ،والذي سيتم تبنيه كمرجع في السنوات المقبلة.
ويقدم هذا التقرير ُم ً
ُ
كما تتقدم "فنتك السعودية" بالشكر والعرفان لكافة الشركاء الذين قاموا بدعم المسح الوطني
للتقنية المالية من خالل نشره ،وإلى كافة الشركات واألفراد الذين ساهموا بوقتهم إلتمام المسح
هاما في تشكيل مستقبل قطاع التقنية
دورا ً
ومشاركتنا بالنتائج ،نشكركم لجهودكم التي ستلعب ً
المالية في السعودية!
تقدم لكم نتائج المسح النفع والفائدة ،ونسعد بسماع آرائكم حول كيفية تطويره.
نتمنى بأن ّ

تقبلوا تحياتنا،

فريق فنتك السعودية
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أهم االستنتاجات
يقوم غالبية السكان باستخدام
األوراق النقدية بمقدار مرة في
األسبوع ،ولكن يستمر معدل
استخدام األوراق النقدية باالنخفاض.

تتفاوت الفئات
العمرية والمناطق

في استخدام األوراق
النقدية.

قام  3من أصل  4أفراد
باستخدام حل واحد من حلول التقنية
المالية على األقل ،مع وجود
تفاوتات حسب العمر ،ومستوى
إجادة استخدام التقنية ،والمنطقة.

تعد المدفوعات
اإللكترونية أكبر

قام  2من أصل 10

يثق  9من أصل 10

مساهم في تبني
حلول التقنية المالية.

عمالء بزيارة فرع البنك في
الشهر الماضي ،بينما حصل
 93%من العمالء على
إلكترونيا.
الخدمات البنكية
ً

عمالء بعالقتهم األساسية
بالبنك ،بينما يعتقد 84%
بأنهم يحصلون على
خدمات عالية الجودة من
البنك الخاص بهم.

أكثر من نصف األفراد لديهم
تحفظات بخصوص مشاركة
بياناتهم من أجل الحصول
على خدمة أفضل.

يبحث العمالء عن حلول
التقنية المالية التي يمكن أن
تدعمهم بالمدفوعات
واالستثمار واالدخار.

 6من أصل  10عمالء يأخذون
بعين االعتبار أهداف الحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركة عند
اختيار مزود لخدمات التقنية المالية.
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استخدام األوراق النقدية
يقوم غالبية السكان باستخدام
األوراق النقدية بمقدار مرة في
األسبوع ،ولكن يستمر معدل
استخدام األوراق النقدية باالنخفاض
كانــت أحــد أهــم أهــداف رؤيــة المملكــة لعــام  2030هــي
التوجــه نحــو خلــق مجتمــع يعتمــد علــى الحلــول التقنيــة
ّ
لألمــوال وتقليــل اســتخدام األوراق النقديــة ،باإلضافــة
إلــى زيــادة نســبة المعامــات غيــر النقديــة إلــى 70%
بحلــول عــام  2025ومــع تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا
شــهدت المملكــة تســارع فــي األنشــطة غيــر النقديــة مــع
زيــادة المدفوعــات الرقميــة بنســبة  75%خــال العــام
الماضــي ،فــي حيــن انخفضــت عمليــات الســحب النقــدي
مــن أجهــزة الصــراف اآللــي ونقــاط الدفــع األخــرى بنســبة
1
 30%خــال الفتــرة نفســها.
وبالرغــم مــن انخفــاض العــدد اإلجمالــي للمعامــات
النقديــة ،تُ ظهــر نتائــج المســح أن مــا يقــارب  60%مــن
األفــراد ال يزالــون يســتخدمون األوراق النقديــة مــرة واحــدة
علــى األقــل فــي األســبوع ،و 1مــن أصــل  4أشــخاص
يقومــون باســتخدام األوراق النقديــة بشــكل يومــي.

تتفاوت الفئات العمرية
والمناطق في استخدام
األوراق النقدية
يســتخدم أقــل مــن  20%األوراق النقديــة بشــكل
يومــي فــي كل مــن المنطقــة الوســطى (والتــي
تشــمل الريــاض) والمنطقــة الشــرقية ،بينمــا
يســتخدم مــا يقــارب نصــف ســكان المنطقــة
الجنوبيــة األوراق النقديــة بشــكل يومــي.
نسبة مستخدمي األوراق النقدية
بشكل يومي حسب كل منطقة

المنطقة
الشمالية

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الوسطى

عدد المرات التي يقوم فيها المشاركين
باستخدام األوراق النقدية

26%

ً
يوميا
المنطقة
الجنوبية

مرة في االسبوع

25%

المنطقة
الغربية

31%

مرة في الشهر

 6أشهر أو أكثر

18%

 :1برنامج تطوير القطاع المالي
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استخدام األوراق النقدية
قويــا بيــن العمــر واســتخدام األوراق النقديــة بشــكل يومــي ،حيــث يســتخدم  18%مــن
ارتباطــا
أيضــا
توضــح النتائــج ً
ً
ً
عامــا األوراق النقديــة كل يــوم ،بينمــا تزيــد النســبة إلــى  46%مــن عمــر
األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  16وً 22
عامــا فمــا فــوق.
ً 60
نسبة مستخدمي األوراق النقدية بشكل يومي حسب المراحل العمرية
46%
38%
29%

أكبر من 60
سنة

59 - 50
سنة

49 - 40
سنة

23%

21%

39 - 30
سنة

29 - 23
سنة

18%
22 - 16
سنة

التحليل

من المتوقع أن تستمر المعامالت غير النقدية في النمو
ُيتوقــع أن يســتمر اســتخدام المعامــات غيــر النقديــة التــي تــم تبنيهــا أثنــاء جائحــة
فيــروس كورونــا علــى الرغــم مــن تحســن األوضــاع الحاليــة المتعلقــة بالجائحــة،
باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة إنفــاق المســتهلكين مــن فئــة الشــباب الذين يســتخدمون
األوراق النقديــة بشــكل قليــل ،كمــا ُيتوقــع زيــادة النمــو فــي التجــارة اإللكترونيــة،
وتطــور البنيــة التحتيــة للمدفوعــات الرقميــة  ،والدعــم الحكومــي ،ومــن المتوقــع أن
تســتمر المعامــات غيــر النقديــة فــي النمــو.
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أنشطة التقنية المالية
قام  3من أصل  4أفراد باستخدام حل واحد من حلول التقنية المالية
على األقل ،مع وجود تفاوتات حسب العمر ،ومستوى إجادة استخدام
التقنية ،والمنطقة
تُ شــير نتائــج المســح إلــى أن  74%مــن األفــراد يقومــون
باســتخدام حــل واحــد علــى األقــل مــن حلــول التقنيــة
تقاربــا فــي تبنــي
الماليــة ،كمــا أثبتــت نتائــج المســح
ً
هــذه الحلــول حســب الجنــس بنســبة  75%مــن الذكــور
و 73%مــن اإلنــاث ،فــي حيــن أن معــدل تبنــي هــذه
الحلــول يختلــف حســب مســتوى إجــادة اســتخدام التقنيــة،
والمنطقة ،والعمــر.
نسبة األفراد

المستخدمين

نسبة األفراد المستخدمين لواحدة على

74%

لواحدة على
األقل من

حلول التقنية

أمــا فيمــا يتعلــق بالمناطــق ،فــإن المنطقــة
ســجلت
الوســطى (والتــي تشــمل الريــاض)
ّ
أعلــى معــدل فــي تبنــي حلــول التقنيــة الماليــة
بنســبة  82%ثــم تليهــا المنطقــة الشــرقية 75%
والمنطقــة الغربيــة  68%والمنطقــة الشــمالية
 ،65%بينمــا ســجلت المنطقــة الجنوبيــة أدنــى
معــدل فــي تبنــي حلــول التقنيــة الماليــة ،حيــث
اســتخدم  50%فقــط مــن األفــراد ً
واحــدا
حــا
ً
علــى األقــل مــن حلــول التقنيــة الماليــة.

األقل من حلول التقنية المالية حسب
المنطقة

المالية

65%
المنطقة
الشمالية

توجــد عالقــة قويــة بيــن إجــادة األفــراد الســتخدام التقنيــة
ونســبة تبنيهــم لحلــول التقنيــة الماليــة ،حيــث تتــراوح
النســب مــا بيــن  35%مــن األفــراد الذيــن ال يجيــدون
مقارنــة بـــ  82%مــن األفــراد الذيــن
ً
اســتخدام التقنيــة
يجيــدون اســتخدامها بشــكل جيــد.

75%
المنطقة
الشرقية

82%
المنطقة
الوسطى

نسبة تبني األفراد لحلول التقنية المالية
حسب إجادتهم الستخدام التقنية

82%

50%

81%

68%
المنطقة
الغربية

المنطقة
الجنوبية

67%
40%

عالية

إجادة استخدام التقنية

جميع الحقوق محفوظة  -فنتك السعودية 2021

35%
منخفضة

6

المملكة العربية السعودية المسـح الوطنـي للتقنيـة المالية  -نتائج 2021

أنشطة التقنية المالية
قويــا بيــن العمــر ومســتوى تبنــي
ارتباطــا
أيضــا
ً
نــرى
ً
ً
حلــول التقنيــة الماليــة ،حيــث سـ ّـجل األفــراد الذيــن تتــراوح
عامــا أكثــر مــن  80%فــي
أعمارهــم مــا بيــن  16و ً 39
تبنــي حلــول التقنيــة الماليــة ،كمــا حقــق األفــراد الذيــن
عامــا أعلــى نســبة فــي
تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن ً 29 - 23
تبنــي حلــول التقنيــة الماليــة بمعــدل  ،82%بينمــا تقــل
النســبة إلــى مايقــارب  60%عنــد األفــراد الذيــن تفــوق
أعمارهــم الـــ  50عــام.
نسبة األفراد المستخدمين لواحدة على

المعرفة بحلول
التقنية المالية

المدفوعات
اإللكترونية

91%

األقل من حلول التقنية المالية حسب الفئة

80%
60%

59%

أكبر من
 60سنة

50 - 59
سنة

82%

71%

69%
منصات وضع
الميزانية

العمرية

80%

تجربة استخدام
حلول التقنية
المالية

68%

16%
التمويل الجماعي
بالملكية

40 - 49
سنة

30 - 39
سنة

23 - 29
سنة

16 - 22
سنة

66%

المدفوعات اإللكترونية أكبر مساهم
في تبني حلول التقنية المالية
ُيعــد نشــاط المدفوعــات اإللكترونيــة أكبــر مســاهم فــي
تبنــي حلــول التقنيــة الماليــة ،حيــث ســجلت نتائــج المســح
الوطنــي للتقنيــة الماليــة أن  91%مــن األفــراد لديهــم
معرفــة ســابقة بالمدفوعــات اإللكترونيــة ،بينمــا يقــوم
 69%مــن األفــراد باســتخدام المدفوعــات اإللكترونيــة
الفعالــة
بانتظــام ،حيــث ســاهمت قوانيــن الدفــع
ّ
التــي فرضهــا البنــك المركــزي الســعودي بتســريع نمــو
المعامــات غيــر النقديــة ،وظهــور عدد من شــركات الفنتك
الكبيــرة والمعروفــة فــي مجــال الدفــع اإللكترونــي ،ممــا
أدى إلــى نمــو المدفوعــات اإللكترونيــة ،ومــن المتوقــع
أيضــا أن يســاهم إطــاق نظــام المدفوعــات الفوريــة
ً
"ســريع" التابــع لشــركة المدفوعــات الســعودية فــي
تســريع نمــو المدفوعــات اإللكترونيــة.
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أنشطة التقنية المالية
وبالرغــم مــن انخفــاض مســتويات تبنــي حلــول التقنيــة الماليــة ألنشــطة التقنيــة الماليــة األخــرى فــي الوقــت الحالــي
(حيــث تتــراوح مــن  8%إلــى  ،)21%إال أن المشــاركين فــي المســح كانــوا علــى علــم ودرايــة بوجــود أنشــطة التقنيــة
الماليــة ،حيــث ســجلت النتائــج معرفــة أكثــر مــن  60%مــن األفــراد عــن أنشــطة التقنيــة الماليــة مثــل منصــات وضــع
الميزانيــة  /التخطيــط المالــي عبــر اإلنترنــت  ،68%والتمويــل الجماعــي بالملكيــة  ،66%ومنصــات تجميــع التأميــن 63%
واالستشــارات اآلليــة  ،62%لــذا مــن المتوقــع أن يــزداد اعتمــاد هــذه األنشــطة فــي المســتقبل ،خاصـ ًـة مــع تطويــر
اللوائــح وظهــور المزيــد مــن شــركات الفنتــك التــي تقــدم مثــل هــذه الحلــول فــي الســوق.

التحليل

زيادة تبني حلول التقنية المالية بفضل المدفوعات اإللكترونية
تُ عـ ّـد حلــول الدفــع اإللكترونــي بدايــة دخــول أنشــطة التقنيــة الماليــة فــي العديــد مــن
األســواق لــدى معظــم األفــراد ،فقــد يســتخدم العمــاء حلــول متنوعــة مثــل المحفظــة
الرقميــة لتحويــل األمــوال أو إجــراء عمليــة دفــع رقميــة ،وقــد تكــون أول عمليــة يقــوم
ـي هــؤالء األفــراد بتجربــة جيــدة
العميــل بتنفيذهــا دون اللجــوء إلــى البنــك ،وإذا حظـ َّ
فــي اســتخدام حلــول الدفــع اإللكترونــي فمــن المرجــح أن يفكــروا فــي اســتخدام
خدمــات ماليــة رقميــة غيــر مصرفيــة أخــرى ،ممــا يدعــم تبنــي أنشــطة التقنيــة الماليــة
بنســبة أكبــر فــي مجــاالت أخــرى.

يبحث العمالء عن حلول التقنية المالية التي يمكن أن تدعمهم
بالمدفوعات واالستثمار واالدخار
علــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة اســتخدام حلــول الدفــع
اإللكترونــي ،يبحــث  65%مــن األفــراد والشــركات عــن
حلــول التقنيــة الماليــة التــي يمكــن أن تســاعدهم علــى
تســديد المدفوعــات بشــكل أســرع وأرخــص وأســهل ،ممــا
يشــير إلــى وجــود نقــاط ضعــف فــي المدفوعــات تدفــع
العمــاء إلــى اللجــوء للدعــم بالرغــم مــن تبنيهــم ألحــدث
حلــول الدفــع اإللكترونــي.
كمــا شــكلت الحلــول التــي تدعــم االســتثمار واالدخــار
أحــد أولويــات األفــراد ،حيــث أن  51%مــن األفــراد كانــوا
يبحثــون عــن حلــول يمكــن أن تســاعدهم علــى االســتثمار
بطريقــة أكثــر ســهولة ،بينمــا يبحــث  39%مــن األفــراد عــن
حلــول يمكــن أن تســاعدهم فــي إدارة الميزانيــة  /االدخــار.

ثالثة أسباب رئيسية تدفع العمالء
الستخدام حلول التقنية المالية

متوفرة على مدار الساعة

تجربة عميل سهلة

تقنيات ،ومزايا ،وخصائص
أفضل

جميع الحقوق محفوظة  -فنتك السعودية 2021
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أنشطة التقنية المالية
أكثر جوانب التقنية المالية التي يحتاج فيها
دعما أكبر
األفراد
ً

65%

أكثر جوانب التقنية المالية التي تحتاج
دعما أكبر
فيها الشركات
ً

65%

الرغبة في تنفيذ عمليات دفع
أسرع ،وأرخص ،وأسهل

الرغبة في تنفيذ عمليات
دفع أسرع ،وأرخص ،وأسهل

الرغبة في استثمار مبالغ أكثر
بصورة أسهل

حلول لتحسين/أتمتة عمليات
األعمال

47%

51%
39%

43%

الرغبة في الحصول على دعم
في إدارة الميزانية واالدخار

زيادة رأس المال

42%

 6من أصل 10

تحسين أمن معلومات
وبيانات أعمالها

أشخاص يرغبون باستخدام حلول

تقنية مالية محلية

كمــا توصلــت نتائــج المســح إلــى أن الشــركات تبحــث عــن حلــول يمكــن أن تســاعدهم فــي تحســين أنشــطة أعمالهــم،
حيــث شــكلت الشــركات التــي تبحــث عــن حلــول لتحســين/أتمتة عمليــات األعمــال نســبة  ،47%بينمــا تبحــث  43%مــن
الشــركات عــن حلــول لمســاعدتها علــى زيــادة رأس المــال ،و 42%مــن الشــركات كانــت تبحــث عــن حلــول لمســاعدتها علــى
تحســين أمــن معلومــات وبيانــات أعمالهــا.
عنــد البحــث عــن حــل جديــد للتقنيــة الماليــة ،يقــوم  46%مــن المشــاركين بإجــراء بحــث شــخصي (مواقــع المقارنــة ومواقع
المراجعــة والمنتديــات ومــا إلــى ذلــك) ،بينمــا يقــوم  25%بســؤال األشــخاص فــي دائرتهــم االجتماعيــة (األصدقــاء
واألهــل وزمــاء العمــل ومــا إلــى ذلــك) ،ويقــوم  21%بالتشــاور مــع البنــك الــذي يتعاملــون معــه.
كيف يبحث المشاركون
عن حلول تقنية مالية

46%

البحث الشخصي

األهل واألصدقاء

جديدة

21%
جميع الحقوق محفوظة  -فنتك السعودية 2021
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العالقات مع البنك

يثق  9من أصل  10عمالء
بعالقتهم األساسية بالبنك ،بينما
يعتقد  84%بأنهم يحصلون على
خدمات عالية الجودة من البنك
الخاص بهم
أكــد  93%مــن المشــاركين فــي المســح الوطنــي للتقنيــة
الماليــة أنهــم يثقــون فــي البنــك الــذي يتعاملــون معــه،
حيــث يميــل العمــاء إلــى الوثــوق بالبنــوك إلئتمــان
ثرواتهــم فــي القطاعــات البنكيــة المنظمــة ،إال أن بعــض
البنــوك عانــت مــن تدهــور فــي مســتوى ثقــة العمــاء بعــد
ـي  2008و ،2009ولكــن تمكنــت
األزمــة الماليــة فــي عامـ ّ
البنــوك فــي الســعودية مــن تجنــب الكثيــر مــن تداعيــات
األزمــة الماليــة ممــا قــد يفســر ثقــة العمــاء بهــم.
أيضــا أن  84%مــن المشــاركين
ً
أظهــرت نتائــج المســح
يعتقــدون أنهــم يحصلــون علــى خدمــات عاليــة الجــودة
مــن البنــك الــذي يتعاملــون معــه ،وأن  83%راضــون عــن
الخدمــات الرقميــة التــي يقدمهــا بنكهــم ،ويمكــن أن يكــون
أحــد تفســيرات المســتويات المرتفعــة هــو االســتثمار
الــذي قامــت بــه البنــوك الســعودية فــي تطويــر خدماتهــا
الرقميــة علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة.

83%

93%

راضون عن
الخدمات الرقمية

يثقون ببنكهم

84%

أكثر األسباب التي تدفع العمالء إلى
تجنب استخدام حلول التقنية المالية

تناسب خدمات البنك
مع احتياج العميل
عدم المعرفة بحلول
التقنية المالية
عدم فهم حلول
التقنية المالية
ومــع ذلــك تشــير األدلــة إلــى قلــة الوعــي بفوائــد
الحلــول غيــر البنكيــة األخــرى (باســتثناء حلــول الدفع
اإللكترونــي) ،حيــث تعــددت إجابــات العمــاء عــن
ســبب ترددهــم فــي اســتخدام حلــول التقنيــة
الماليــة ،ولكــن تضمنــت غالبيــة اإلجابــات عــدم
معرفــة العمــاء بحلــول التقنيــة الماليــة أو عــدم
فهمهــم لهــا ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،أكــد  4مــن
أصــل  10مشــاركين فــي المســح أن فهمهــم
للحلــول بشــكل أفضــل سيشــجعهم علــى تجربــة
حلــول التقنيــة الماليــة الجديــدة.

 4من أصل 10

مشاركين ستزيد نسبة
استخدامهم لحلول التقنية
المالية إذا كانوا على دراية
بفوائدها

يحصلون على خدمات
عالية الجودة

جميع الحقوق محفوظة  -فنتك السعودية 2021
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العالقات مع البنك
قام  2من أصل  10عمالء بزيارة
فرع البنك في الشهر الماضي،
بينما حصل  93%من العمالء على
إلكترونيا
الخدمات البنكية
ً
ال شــك بــأن البنــوك ال تــزال محــور األنشــطة الماليــة
للعميــل ،إال أن نتائــج المســح تشــير إلــى أن 22%
فقــط مــع العمــاء قامــوا بزيــارة فــرع البنــك فــي الشــهر
الماضــي ،بينمــا لــم يتمكــن  35%مــن العمــاء مــن تذكــر
آخــر مــرة قامــوا فيهــا بزيــارة البنــك.
آخر مرة قام فيها األفراد بزيارة البنك

8%

العمالء في تنفيذ المعامالت البنكية
2%
تنفيذ المعامالت
البنكية عبر الهاتف

93%

5%
تنفيذ
المعامالت
البنكية في
الفرع

تنفيذ المعامالت
إلكترونيا
البنكية
ً

هذا األسبوع

هذا الشهر

43%

الوسيلة األساسية التي يعتمدها

14%

آخر  6أشهر

ال يتذكرون متى آخر مرة

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه النتائــج قــد تكــون متأثرة
باالضطرابــات الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا
التــي منعــت األفــراد مــن زيــارة فــروع البنــك،
إال أن التوجــه طويــل المــدى لنمــو الخدمــات
الرقميــة يشــير إلــى أن أنشــطة الخدمــات البنكيــة
اإللكترونيــة ستســتمر فــي النمــو ،بينمــا ســتقل
حاجــة العمــاء لزيــارة فــروع البنــوك.

35%

باإلضافــة إلــى ذلــك ،أكــد  93%مــن المشــاركين أنهــم
إلكترونيــا بشــكل أساســي
يمارســون أنشــطتهم البنكيــة
ً
(مــن خــال الخدمــات البنكيــة عبــر اإلنترنــت أو تطبيــق البنك
عبــر الهاتــف المحمــول) وأن  5%فقــط مــن المشــاركين
يقومــون بأنشــطتهم البنكيــة بشــكل أساســي مــن خــال
فــروع البنــوك.
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خدمات المصرفية المفتوحة
التحليل

ما هي خدمات المصرفية المفتوحة؟
تتمثــل خدمــات المصرفيــة المفتوحــة ( )Open Bankingفــي عمليــة فتــح أو مشــاركة
البيانــات والمعلومــات البنكيــة بشــكل آمــن ألطــراف خارجيــة مــن مــزودي الخدمــات
مثــل البنــوك األخــرى ،وشــركات الفنتــك ،بهــدف تعزيــز االبتــكار وتحســين المنتجــات
والخدمــات للعمــاء .تمتــاز خدمــات المصرفيــة المفتوحــة بأنهــا تتيــح للعمــاء التحكــم
فــي البيانــات الخاصــة بهــم ،ممــا يســاعدهم علــى تقديــم موافقــة واضحــة وصريحــة
بخصــوص مشــاركة بياناتهــم وبشــكل آمــن مــع أطــراف خارجيــة مقابــل الحصــول علــى
منتجــات وخدمــات ماليــة أفضــل فــي حــال رغبتهــم بذلــك.

لدى أكثر من نصف األفراد تحفظات
بخصوص مشاركة بياناتهم من أجل
الحصول على خدمة أفضل
توصلــت نتائــج المســح الوطنــي للتقنيــة الماليــة إلــى أن
ّ
مــا يزيــد عــن نصــف األفــراد بنســبة ضئيلــة  52%وثلــث
الشــركات  32%لــن يرغبــوا بمشــاركة بياناتهــم البنكيــة مــع
أطــراف خارجيــة للحصــول علــى خدمــة أفضــل ،بينمــا أكـ ّـد
 86%مــن بيــن المشــاركين الذيــن أفصحــوا عــن ارتياحهــم
لمشــاركة بياناتهــم البنكيــة أنهــم يرغبــون بمشــاركة
بياناتهــم مــع شــركات الخدمــات الماليــة المنظمــة.
فــي حيــن تشــير النتائــج إلــى أن مشــاركة البيانــات ُيعــد
حساســا لألفــراد ،إال أن هــذه النتائــج تتشــابه مــع ردود
أمـ ًـرا
ً
األفعــال لألفــراد فــي األســواق المتقدمــة األخــرى عندمــا
ُق ّدمــت خدمــات المصرفيــة المفتوحــة ألول مــرة ،ومــن
المتوقــع أن تُ قــدم خدمــات المصرفيــة المفتوحــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام  ،2022وبمجــرد
تجربــة العمــاء لفوائــد خدمــات المصرفيــة المفتوحــة،
نتوقــع زيــادة فــي عــدد األفــراد الذيــن ال يمانعــون مشــاركة
بياناتهــم.

جميع الحقوق محفوظة  -فنتك السعودية 2021

نسبة األفراد والشركات التي توافق
على مشاركة بياناتها الشخصية مع

أطراف خارجية مقابل الحصول على
خدمة جيدة

48%
نعم

52%
ال

32%
ال

األفراد

الشركات

*

86%

68%
نعم

يرغب 86%
من المشاركين
الذين أجابوا
بنعم برغبتهم
في مشاركة
بياناتهم مع
شركة خدمات
مالية منظمة
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أهداف الحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات
التحليل

ما هي أهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ()ESG؟
تشــير أهــداف الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ( )ESGإلــى األهــداف
التــي تتبناهــا الشــركة لتحقيــق االســتدامة علــى الصعيــد البيئــي واالجتماعي ألنشــطتها
فــي المجتمــع بمــا يتعلــق بحوكمــة الشــركة ،وتكتســب هــذه األهــداف أهميــة متزايــدة
فــي القطــاع المالــي علــى المســتوى العالمــي ،خاصـ ًـة مــع ازديــاد وعــي العمــاء فــي
االســتثمارات األخالقيــة ،وتقييــم أهــداف الشــركة كجــزء مــن عمليــة اختيــار مقدمــي
الخدمــات الماليــة.

 6من أصل  10عمالء يأخذون بعين االعتبار أهداف الحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركة عند اختيار مزود لخدمات التقنية المالية
أشــارت نتائــج المســح أن  62%مــن العمــاء يعتبــرون أن
أهــداف الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات
عامــل مهــم فــي اتخــاذ القــرار عنــد اختيــار مــزود الخدمــات
ونتيجــة لحــرص العمــاء علــى إيجــاد المنتجــات
ً
الماليــة،
والخدمــات التــي تتوافــق مــع مبادئهــم األخالقيــة ،فإننــا
نتوقــع بــروز المزيــد مــن شــركات الخدمــات الماليــة (بمــا
فــي ذلــك شــركات الفنتــك) بمــا يتوافــق مــع تفضيــات
عمالئهــا.

نسبة المشاركين الذين يهتمون

بأهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية

والحوكمة للشركات عند اختيار مزود

الخدمات المالية

62%

جميع الحقوق محفوظة  -فنتك السعودية 2021
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نظرة عامة

األفراد المشاركون في المسح الوطني للتقنية المالية

2297

الموقع الجغرافي

مشارك

العمر

16 - 22
سنة
23 - 29
سنة
30 - 39
سنة
40 - 49
سنة
50 - 59
سنة
> 60
سنة

الجنسية

غير
سعودي

3.9

سعودي

من أصل خمسة هو متوسط مستوى
إتقان استخدام المشاركين للتقنية
الحالة الوظيفية

الجنس
ذكور

العاملون
لحسابهم الخاص

طالب

إناث
موظفون

*

27%

ليسوا على
رأس العمل

مالحظة :جميع البيانات مرت بعملية تنظيم البيانات بإزالة البيانات المتكررة والتأكد من أن
تبعيات البيانات منطقية لتعكس التركيبة السكانية للسعودية

جميع الحقوق محفوظة  -فنتك السعودية 2021
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نظرة عامة

الشركات المشاركة في المسح الوطني للتقنية المالية

237

الموقع الجغرافي

مشارك

16.36%
من الشركات تعمل
في مناطق مختلفة
حول السعودية

تصنيف الشركات المشاركة في المسح الوطني للتقنية المالية حسب حجمها

الشركات الكبيرة

عدد الموظفين أقل من 10

شركات متناهية
الصغر
الشركات
المتوسطة

عدد الموظفين يتراوح بين 49 - 10
عدد الموظفين يتراوح بين 249 - 50
عدد الموظفين يتجاوز 250
موظف واحد
شركات صغيرة

*

مالحظة :جميع البيانات مرت بعملية تنظيم البيانات بإزالة البيانات المتكررة والتأكد من أن
تبعيات البيانات منطقية لتعكس التركيبة السكانية للسعودية
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العاملون
لحسابهم الخاص

*
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نشكر جميع شركائنا على دعمهم في نشر وحث المجتمع

السعودي على المشاركة في المسح الوطني للتقنية المالية

