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 المصرفیة ؛للتشریعات  2018 الشرق األوسط مؤشر"دیلویت" تطلق 
 .التكیف وسرعة الحركة ھما مفتاح النجاح في العام المقبل

 
الذي یبین بأن التكیف وسرعة الحركة یكمنان وراء للتشریعات المصرفیة  2018دیلویت الشرق األوسط مؤشر  أطلقت - 2018 أبریل29 

 .النجاح في العام المقبل
 

ً للنتائج التي توصلنا إلی یشمل أیضاً ھو ، وللتشریعات المصرفیة لإلمارات العربیة المتحدة 2017مؤشر ھا في یعتبر ھذا التقریر ملحقا
منطقة الشرق األوسط ككل، حیث یحدد األولویات التنظیمیة العشرة األولى للبنوك في الشرق األوسط، بدءاً من التعافي ل مالحظات وتحلیالت

على  لیة. كما یبرز التقریر التحدیات والفرص الرئیسة المتعلقة بھذه األولویات، بناءً وتخطیط القرار وصوالً إلى االمتثال لمكافحة الجریمة الما
 .مع ھذا القطاعخبرائھا  وتفاعلدیلویت  ةخبر

 
نا في ھذا السیاق، علّق بافین شاه، الشریك في خدمات االستشارات المالیة في دیلویت الشرق األوسط، قائالً: "یلعب المجتمع الدولي في یوم

ً في تحریك العدید من التغییرات التنظیمیة في القطاع المالي. ونحن نواجھ في الشرق األوسط تحدي تفسیر متطلبات ھذا ھذا  دوراً قیادیا
القطاع لتتناسب مع االحتیاجات الفریدة للسوق المالیة في منطقتنا، في وقت تختلف منتجات ھذا القطاع والعاملین فیھ، ونضجھ، ومتطلبات 

 ."ناظمة الحالیة عن األسواق المالیة في أوروبا والوالیات المتحدة (مصدر العدید من المعاییر الدولیة)الھیئات ال
 

كدلیل للقطاع، مؤشر التشریعات المصرفیة وفي الوقت الذي تواجھ فیھ المؤسسات المالیة في الشرق األوسط بیئة ناظمة تزداد تعقیداً، یعمل 
 .المخاطر التي یتعین تخفیفھا، والعثرات المفروض تجنبھامحدداً عوامل النجاح المرتقبة، و

 
 قوة التكنولوجیا

للشركات لزیادة كفاءتھا  ھامة القیاسات الحیویة، ویوفر فرصإلى  blockchainسلسلة الكتل  یتناول التقریر التقنیات التحویلیة الجدیدة، من
 .التشغیل واألعماللیس فقط فیما یتعلق باالمتثال، بل یتعدى ذلك لیشمل نماذج  -
 

 قضایا االمتثال عبر الحدود
لیس فقط من أجل التخفیف من المخاطر على صعید  -تدرك بنوك الشرق األوسط الحاجة إلى التفكیر (والتصرف) على المستوى العالمي 

ً لخدمة العمالء الدولیین الذین یسعون للحصول على خدمات ً بل أیضا مصرفیة موثوقة ویسیرة أینما  السوق المحلي الصغیر المشبع نسبیا
ات ذھبوا. وفي حین أن المعاییر التي وضعتھا الھیئات الدولیة معترف بھا عالمیاً ویمكن أن تسھل التنسیق في مختلف البلدان، إال أن خصوصی

 .السوق المحلیة ما تزال مھمة
 

 ثقافات المخاطر واالمتثال
العلیا، ولكنھا ال تقل عنھا أھمیة تلك الموجودة في اإلدارات الوسطى، حیث ال بد من توفر  والسلوكیات في االدارات مھمة ھي المفاھیم والقیم

الوعي حول المخاطر وفھمھا وتبنیھا على جمیع المستویات داخل المؤسسات المصرفیة لضمان إعطاء األولویة للمرونة المالیة سواء في ھذه 
 .األیام أو مستقبالً 

 
ق األوسط االستفادة من مشھد الخدمات المالیة المتطور لتحدیث استراتیجیاتھا، وإعادة التفكیر في عملیاتھا، یمكن للشركات في منطقة الشر

 .حركة وراء النجاح خالل العام المقبلبسرعة الوتحدید طرق جدیدة لزیادة الفاعلیة وتخفیض المخاطر. وسیكون التكیف المصحوب 
 

 ھنایمكن تحمیل التقریر بالكامل 
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 - انتھى -
 

 دیلویت عن نبذة
 

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة یةبریطان شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم
ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول
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 من واسعة جموعةم في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة ماتخد المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات میةوتن والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 
 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة

 
 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود تسوتوھما توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة الشخصیةب وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل نأ كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من ویتدیل وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ معاال منذ  )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة لالستشارات
 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق يف المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز
 

 .صدورھا وقت في صحیحة یةاإلخبار النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 

 االشتراك إلغاء
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