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" Middle East Point of Viewمن مجلتھا الفصلیة " 2016خریف في عدد  دیلویتكشفت  – 2016نوفمبر  24

بممارساتھا في مجال الحوكمة والمخاطر واالمتثال اإلرتقاء على المؤسسات التي تقدم الخدمات المالیة اإلسالمیة  أنھ یتعین
 إذا ما أرادت تحقیق نمو مستدام وتعزیز عرض القیمة الذي ینطوي علیھ التمویل اإلسالمي.

 
كات في المنطقة من بینھا الفرص المتاحة أمام یتناول ھذا العدد من المجلة الفصلیة مواضیع مھمة للمسؤولین ومدراء الشر

 وتنمیة أعمالھا، قیمة الشركات العائلیةتعظیم وفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة،  طبیةالتمویل اإلسالمي، والسیاحة القطاع 
 وسعودة العمالة في السعودیة، والمعاییر الجدیدة للمحاسبة والتدقیق باإلضافة إلى تقاریر أخرى.

 
عملیة عمیقة ومن حیث  یرى خبراء دیلویت أن قطاع الخدمات المالیة اإلسالمیة ال یزال یعاني من تحدیاتذا اإلطار، في ھ

إلعادة النظر في نماذج القطاع  ااألطراف المعنیة في ھذقبل  منط وضافة إلى مواصلة الضغباإل، التشریعاتاألنظمة و
 الحوكمة واألعمال المتبعة لدیھم.

 
من ” اإلسالمي، في تقریره حیث جاء فیھ:  ر المسؤول عن مركز دیلویت للتمویلمدیاله الدكتور حاتم الطاھر، دما أكّ وھو 

، األمر الذي أدى إلى ھاأبرز التحدیات التي تواجھ قطاع التمویل اإلسالمي التضارب في التشریعات الساریة نتیجة تعدد
 “ال سیما في بعض األسواق التي شھدت دخول ھذا القطاع ونموه. عرّ غیر متسقة من ناحیة المش وجود منتجات مالیة مختلفة

 
الكثیر من مؤسسات الخدمات المالیة اإلسالمیة التي تزاول عملیاتھا في دول متعددة تحدیات تواجھ وأضاف الطاھر قائالً: "

المعاییر الدولیة  ار التباین بینعلى غرختالف في معاییر إعداد التقاریر المالیة إلاو ،التعامل مع أنظمة تشریعیة مختلفة
 Accounting and( ومعاییر ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة )IFRS( إلعداد التقاریر المالیة

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions ( باإلضافة إلى أنماط التمویل ومتطلبات ،
 ." غیرھارأس المال و

 
لخدمات المالیة في دیلویت الشرق لستشارات االطرح عابد شاكیل، الشریك في قسم  فقد ،في مجال التمویل اإلسالميما أ

األوسط، في تقریره مسألة ما إذا كان باستطاعة البنوك اإلسالمیة الضخمة أن تعالج مشكلة السیولة والصعوبات األخرى في 
 تأسیس بنوك ضخمة مما ال شك فیھ أن تغیر عملیة ا اإلطار قائالً: "الخدمات المصرفیة اإلسالمیة. وعلّق في ھذ

Megabanks  تریلیون دوالر أمریكي  6وصول القطاع إلى جعل من تو ،اللعبة بالفعل معاییرذات أنشطة واسعة النطاق
وقوانین  یاسة واضحةسإلى ضرورة وجود  تنبھال ال بد من ؛ لكنالتمویل اإلسالمي قطاعطموحاً واقعیاً ل 2025بحلول عام 

 ." الدول المعنیةفي سالمیة اإلعلى المستوى الوطني الحتضان ھذه المؤسسات 
 

خدمات التدقیق في دیلویت الشرق األوسط، في تقریره المفاھیم األساسیة  فيشریك وفي إطار آخر، شرح بالل مّروش، 
ارد المؤسسات "تتجھ نحو أدوات أكثر شفافیة وتطوراً ن عملیة تخطیط موفاد أوأ ،إلعادة ھندسة معاییر المحاسبة والتدقیق

 ر بسرعة واحتیاجات عامة الناس." قتصاد المتغیّ المصرفي لمواكبة اإلقطاع یحتاجھا العاملون في ال
 

في المنطقة  طبیةنمو السیاحة ال حولنظرة  ،في ھذا العدد من مجلة دیلویت الفصلیةالتي وردت التقاریر األخرى من 
خدمات الئیسي في رلكة العربیة السعودیة الرامیة لتوطین العمالة فیھا. في ھذا الصدد، ذكر عامر مایو، مدیر وجھود المم
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 .الضریبیة في دیلویت الشرق األوسط في تقریره أن خطة المملكة لتوطین العمالة وصلت أخیراً إلى مرحلة النضوج
أنھ على علم بتوطین العمالة لالمتزایدة الحاجة تكیف بالفعل مع وأوضح قائالً: "إن الشركات الموجودة في المملكة والتي ت

 ." في المستقبل القریب سیتم استحداث تدابیر وقائیة إضافیة
 

، ومانیش غوریساریا، مدیر رئیسي في خدمات التدقیق مشاركیلقي كل من ساشین سینغال، ففي مجال الرعایة الصحیة، أما 
في منطقة الشرق األوسط حیث علقا: "من طبیة ى مستقبل وصعوبات السیاحة الفي دیلویت الشرق األوسط، الضوء عل

 2015) بین عامي %7المتوقع أن تنمو سوق الرعایة الصحیة في دولة اإلمارات بمعدل سنوي وسطي قدره سبعة بالمئة (
اإلمارات في  الرعایة الصحیة توقعات قطاعملیار دوالر أمریكي، وذلك حسب  19.5لتصل قیمة ھذه السوق إلى  2020و

 30,000 نمن بین ما یزید عاالختیار في دبي لوافدین بھدف السیاحة الطبیة . ویمكن ل2020 العربیة المتحدة للعام
 منشأة صحیة."  3,000أخصائي رعایة صحیة یتوزعون على 

 
یت كوربورت فایننس المحدودة، في دیلو الشركات  وفي مجال آخر، یوضح سكوت واالن، مدیر تنفیذي في خدمات تقییم

حیث كتب قائالً: "من العوامل األساسیة التي تعزز قیمة أعمالھا  ةوتنمی في تقریره أھمیة تعظیم قیمة الشركات العائلیة
ً ما یتم تجاھلھا سھواً،  في المنطقة الشركات العائلیة والمستمر لرأس المال على كافة أنواع اعل التوزیع الفوالتي غالبا

 ." ات مع تغیّر األسواق بمرور الزمنول والقطاعاألص
 

، كتب رامي ودیع، الشریك في خدمات  Integrated Reporting (IR) التقاریر المتكاملةما یتعلق بوأخیراً في 
استشارات المخاطر والمسؤول عن خدمات الحوكمة المؤسسیة في دیلویت الشرق األوسط، أنھ "من المتوقع أن تحقق فكرة 

داخلیاً، من المرّجح أن تؤدي التقاریر المتكاملة فیر المتكاملة فوائد ھائلة على الصعیدین الداخلي والخارجي للمؤسسة. التقار
وتحّسن عملیة اتخاذ القرارات من خالل التصنیف المبكر اإلداري فریق الن المحادثات بین مجلس اإلدارة ویإلى تحس

 بین األقسام."  المتبادل م للوحدات المستقلة وزیادة االحترام والتفاھ
 

 
الموقع التالي:  استخدم"، Middle East Point of Viewمن مجلة " 2016لتنزیل نسخة من عدد صیف  -
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 نبذة عن ديلويت

ستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة يُ 
بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 

تسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهما
 www.deloitte.com/aboutُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
عام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من القطاعين ال

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
رض عملياتهم. المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعت

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  ا. كمالتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدو

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة
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 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 
ند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية ديلويت أ

 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

ة وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��داري
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 

 


