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الذي حددت فیھ األولویات العشرة  إلمارات العربیة المتحدةل ةللتشریعات المصرفی 2017 مؤشرأصدرت دیلویت  – 2017مایو  09
ة بنتائج تشریعات القطاع المصرفي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وذلك بناًء على عدة لقاءات أجرتھا دیلویت مع علقاألولى المت
ء المصارف الرئیسیة العاملة في اإلمارات العربیة المتحدة حیث تحدّث ھؤالء المدراء عن تأثیر التشریعات الناظمة على كبار مدرا

مصارفھم. وقد تناولت دیلویت في ھذا التقریر الجدید الذي تصدره للمرة األولى الفرص والتحدیات التي تواجھ قطاع الخدمات 
ت خمس طرق تستطیع المؤسسات المالیة من خاللھا االستفادة من التغیّرات الناظمة من أجل المصرفیة نتیجة التشریعات، كما حدد
 زیادة كفاءتھا ودفع عجلة النمو لدیھا. 

 
لقد أسھمت متطلبات الھیئات ”في ھذا اإلطار، تحدث بافن شاه، الشریك في قسم الخدمات المالیة في دیلویت الشرق األوسط، قائالً: 

یسیة في استعادة المؤسسات المالیة لعافیتھا على أثر األزمة المالیة العالمیة، حیث اضطر العدید من ھذه المؤسسات الناظمة بصورة رئ
إلى إعادة التفكیر بنماذج األعمال المعتمدة لدیھا تحت تأثیر صدور الكثیر من المبادرات والتشریعات التنظیمیة، ال سیما على المستوى 

مجاالت االستقرار المالي والجریمة المالیة على وجھ الخصوص؛ بینما استطاعت بعض المؤسسات المالیة الدولي، والتي ركّزت على 
األخرى استعادة مركزھا المالي القوي وعاودت دورھا القیادي في األسواق المالیة بفضل استباقھا لھذه المتطلبات وتطویع التغیّرات 

 “التنظیمیة لمصلحتھا.
 

ات الناظمة دورھا المتمثل في ھیئإلى ضرورة أن تمارس ال  إلمارات العربیة المتحدةل شریعات المصرفیةللت 2017 مؤشروقد خلص 
ضمان إصدار لوائح تنظیمیة واضحة، وتحقیق التوازن بین سالمة األسواق المالیة؛ وفي الوقت نفسھ، تمكین الشركات والمؤسسات 

تباین بین توقعات الھیئات الناظمة وإدراك المصارف لبعض المخاطر المحددة. وفیما المالیة من العمل والنمو. كما أشار التقریر إلى ال
 یلي االستنتاجات التي توصل إلیھا تقریر دیلویت:

 
مما ال شك فیھ أن المصارف العاملة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة على علم جیداً بالتشریعات المالیة الدولیة، غیر أنھا  •

یما إزاء تعقیدات ھذه التشریعات وبعض التباینات في توقعاتھا. فقد أفاد مدراء البنوك التي تناولھا التقریر تشعر بالقلق ال س
ھي من أكثر األمور تأثیراً على   9أن التغییرات في العقوبات الدولیة وتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

  مصارفھم.
اإلمارات العربیة المتحدة إجراءات استباقیة بصورة متزایدة بخصوص االمتثال لتشریعات  تتخذ المصارف العاملة في دولة •

الذین تحدث معدّو التقریر إلیھم أنھم قد استحدثوا وحدات مخصصة  من مدراء المصارف %83.3الجریمة المالیة؛ فقد ذكر 
عاییر والعملیات وإجراءات العمل لدیھم، لالمتثال لھذه التشریعات، وأنھم یركزون جھودھم على التدریب وتحسین الم

  باإلضافة إلى سعیھم لتصمیم نموذج عمل تشغیلي في ھذا المجال.
من مدراء المصارف الذین أجریت لقاءات معھم أن االقتصاد لدیھ التأثیر األكبر على االستقرار المالي في  %88.9أفاد  •

الھیئات الناظمة المسؤولة عنھم قد ناقشت معھم التأثیر المحتمل  األسواق. ورغم ذلك، لم یذكر سوى ثلث ھؤالء المدراء أن
  لمصارفھم على االستقرار المالي لدولتھم أو منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي.

ً یجب أن تركّز الھیئات الناظمة  • ممن شملھم  %75علیھ مستقبالً. ففي حین ذكر تمثل مخاطر الخسائر المالیة مجاالً مھما
منھم یعتقدون أن مخاطر الخسائر المالیة لیست  %42.9التقریر أنھم یراقبون مخاطر الخسائر المالیة في مصارفھم، فإن 

 مفھومة بشكل كاٍف في دول المنطقة.
 

االستباقیة والتفكیر االستشرافي حتى تتمكن من  إلى حاجة قطاع الخدمات المالیة لبذل المزید من الجھود مؤشرتشیر استنتاجات ال
 التكیّف مع التغیّرات التنظیمیة التي ستحدث مستقبالً ال محالة.
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وغیرھا من التقنیات التغییریة  ‘التكنولوجیا المالیة’تشھد البیئة التنظیمیة ظھور العدید من الفرص المثیرة مثل ”وختم شاه كالمھ بالقول: 
تُحدث ثورة في قطاع الخدمات المصرفیة. أما سرعة ظھور ھذه الفرص وحدوثھا بكفاءة فیتوقف إلى درجة كبیرة التي من المتوقع أن 

ً أن تكون مالءمة وجیدة، وھذا لن یتحقق إال من خالل التعاون الوثیق بین  على التشریعات التنظیمیة التي سیكون من مصلحتنا جمیعا
 “المصارف والھیئات الناظمة.

 
 ، یرجى الضغط على الرابط االلكتروني التالي:إلمارات العربیة المتحدةل ةللتشریعات المصرفی 0172 شرمؤلمراجعة 
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 النهاية
 

 نبذة عن دیلویت
المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو 

ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 
لتالي: دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان ا

www.deloitte.com/about 

 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150ة من الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابط

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 لإلمتیاز. مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً  200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
وفر الفرص المھنیة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وت عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق  دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥في  مكتباً  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب والتي تضم أفضل رب عمل  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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