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قارير جديدة حول قطاع التمويل يصدران سلسلة ت  ديلويت والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

  اإلسالمي
 

 اإلسالمي التمويل قطاع قادة أولويات صدارة في البشرية والمواهب المخاطر وإدارة الحوكمة
 

ّفِزات التغيير: األولويات االستراتيجية في الحوكمة وقوانين مح”في تقريرها األخير بعنوان  ديلويتأكدت  – 2016يوليو  13
أن تنفيذ استراتيجيات التغيير إلعادة هيكلة قطاع الخدمات المالية اإلسالمية يحتل  “الهيئات التنظيمية في قطاع التمويل اإلسالمي

ه االستراتيجيات تحت تأثير االنكماش االقتصادي موقع الصدارة على جدول أعمال قادة هذا القطاع. كما وتزداد الحاجة لتنفيذ مثل هذ
العالمي األخير إلى جانب المخاطر الجيوسياسية التي ألقت مزيدًا من الضغوط على صانعي القرار وواضعي االستراتيجيات في هذا 

 القطاع. 
 

والمعهد في الشرق األوسط  مركز "ديلويت الشرق األوسط" الستشارات التمويل اإلسالميةوقد صدر هذا التقرير بالتعاون مع 
"القيادة من خالل  بعنوانالتقارير الجديدة الصادرة عن المركز  األول من سلسلة التقريراإلسالمي للبحوث والتدريب؛ وهو 

 لقطاع. ا" والتي تهدف إلى معالجة مواضيع قطاع التمويل اإلسالمي وعرض تحليالت عملية وسياسات للقادة في هذا المشاركة
 

الشرق األوسط، قائًال: "تهدف سلسلة  في في ديلويت الخدمات الماليةفي هذا اإلطار، صّرح جو الفضل، الشريك المسؤول عن 
تقارير ديلويت حول قطاع التمويل اإلسالمي إلى توفير منبر يمكن من خالله إطالع األطراف المعنية على أفضل الممارسات 

 والمعلومات والبحوث الخاصة بالتمويل اإلسالمي." 
 

والمعهد اإلسالمي للبحوث  لمركز ديلويترسات التي تمت مناقشتها في البرنامج التنفيذي المشترك مماال يتناول التقرير الضوء على
أخرى تتعلق بهذا القطاع، ويركز بشكل خاص على نقاط الضعف التي يتأثر بها هذا القطاع. كذلك،  قيادية والتدريب وعلى برامج

ممارسات فاعلة في قطاعات مثل الحوكمة، وااللتزام باألنظمة، والمخاطر، يسلّط التقرير الضوء على التقدم الذي تم إحرازه بتطوير 
 ونماذج العمل المستدامة، والتقارير المالية، والشفافية والقيادة. 

 
 بدوره صّرح الدكتور حاتم الطاهر، مدير مركز ديلويت الستشارات التمويل اإلسالمي، قائًال: " اليوم، على القادة والمدراء التنفيذيين

في القطاع أن يقوموا باستثمارات في تخطيط وتنفيذ استراتيجية للتغيير؛ إّن التركيز على المشكالت والصعوبات التي تناولها هذا 
التقرير سيساعد المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية في الحفاظ على استمرارية نشاطاتها. ويتضمن التقرير تحليًال إجماليًا 

بشأن أهم المشكالت التي يواجهها هذا القطاع، ويعرض تصورات التي تم استقصائها لهذا التقرير التشاورية لردود المجموعات 
 عملية لتحديد أولوية االستراتيجيات الهادفة لتحسين الحوكمة والممارسات." 

 
وفي إطار آخر، علّق البروفسور محمد عزمي عمر، مدير عام المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، قائًال: "نظرًا لتنامي أهمية 
الخدمات والمنتجات المالية اإلسالمية على المستوى العالمي، باإلضافة إلى انتشار الصيرفة اإلسالمية وأسواق رأس المال اإلسالمية 

، تستحق عدة مسائل رئيسية أن تحظى باهتمام صانعي السياسات من أجل تعزيز قطاع التمويل اإلسالمي في في العديد من المناطق
 اقتصاداتهم ودمجه بشكل أفضل مع النظام المالي العالمي." 
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ية التي تواجه وختم قائًال: "لهذا السبب، يجب تضافر جهود كافة األطراف المعنية في سبيل المعالجة الفاعلة للصعوبات االستراتيج
، وتحسين إدارة المخاطر والضوابط والتعاطي مع متطلبات الهيئات الناظمةقطاع التمويل اإلسالمي؛ وتشمل هذه الجهود الحوكمة 

الداخلية، وتنمية المواهب البشرية. تهدف سلسلة تقارير ديلويت والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب إلى تسليط الضوء على هذه 
 لتوصل إلى حلول مالئمة لها."المشكالت وا

-النهاية-  
 

 نبذة عن ديلويت
يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة 

من التفاصيل حول الكيان القانوني بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد 
لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
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شارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلست
دولة، تقدم ديلويت من  150مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

لعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة ل
 مهنيًا، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانًا لإلمتياز. 200,000نحو  تعترض عملياتهم. تضم ديلويت

م خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويًا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدي ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 إليها. لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

قوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي ت
 على ٢٠١٠بلدًا. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ١٥مكتبًا في  ٢٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٣٠٠٠

وقد  .(ITR) "تعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيوالمستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس ال
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في  حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .را وويلزالتدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلت
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