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 تحول المصرفيالعملیة في  ةنظمألمل اامكأھمیة  یبحثلدیلویت  جدید تقریر
 

التحول عملیة في ) system integrator( ةنظمألمل اامكأھمیة "تناول تقریر دیلویت الجدید  - 2017 مارس 72
جدیدة أكثر فاعلیة لول إلى حالمصرفیة القدیمة  ةنظماألرف إلى التحول من مصاالمن  في وقت تسعى العدید "المصرفي

ئھا، بالرغم من التحدیات والمخاطر التي تنطوي علیھا وتعزیز تجربة عمال ، في خطوة منھا لزیادة قدراتھا التنافسیةمرونةو
 مثل ھذه الخطوة الجریئة.

 
شركة دیلویت الشرق األوسط في المالیة  یةستشارالاقطاع الخدمات عن المسؤول شریك الخالد حلمي، في ھذا اإلطار، أفاد 

" ً خالل األشغال والنشاطات المصرفیة بسبب تعطل وذلك ، المفتوح جراحة القلببالتحول المصرفي عملیة قارن تما  غالبا
في ھذه  األطراف المعنیینالعدید من الجدیدة، مما یؤدي وفي كثیر من األحیان إلى إشراك  ةنظمأو إطالق األالتنفیذ  لةمرح

 ".والتحدیات والمخاطر تقلیص الخللبالتالي ھؤالء و دور في تنسیق ةنظموھنا تكمن أھمیة مكامل األ، الخطوة
 
التي  الرئیسة المكاملسلط الضوء على قدرات یفي تنفیذ العملیات المصرفیة األساسیة و ةنظممل األاكمدور  تقریرال یحددو

لیتمكن صانعو معاییر المجموعة من تقریر قدم الكذلك، یأثناء تنفیذ العملیات المصرفیة.  تبرزات التي التحدی واجھةلم تستخدم
 لفاً.س كیفیة إدارة مخاطر التحولحول  رؤیةوفر كما ی مناسبال ةنظممكامل األاختیار القرار من 

 
مبادرات الى ستجابة مصرف لالحاجة المن في فیك جدیدة، لول إلى حالمصرفیة القدیمة  ةنظماألالتحول من الدافع وراء أما 

والمنافسة أو احتیاجات العمالء.  اتالتنظیمعلى غرار  عوامل خارجیةاستجابة ل، أو الخدمات نمو وكفاءةمن داخلیة  تعزز 
 من استثمار العدید منرغم بال للمخاطر التي قد تنتج عنھا نظراً  ت المصارف في اتخاذ مثل ھذ الخطوة ترددلطالما و

وال بد من ة. ات الداخلیالتنظیمفي  التغییرجدیدة، وفي  خدمة العمالء وابتكار منتجاتفي  السنوات األخیرةالمصارف خالل 
مصرفیة وخدمات منتجات والتي تغطي الیوم التقنیة المصرفیة التي طالت  التطوراتالتذكیر بان العقد الماضي قد شھد العدید من 

على تفعیل زیادة في المرونة والالتركیز على تقارب القنوات الرقمیة ساعد قد لو مصرفیة.في مختلف القطاعات ال متعددة
 .لتحول المصرفيالى االحاجة  بروزفي فاعالً  القطاع المصرفي العالمي. وقد لعبت كل ھذه العوامل دوراً ونمو 

 
 ةنظممكامل األ: "إن ، قائالً األوسط في دیلویت الشرقفي قسم الخدمات اإلستشاریة  الوجى، مدیروأضاف السید رضوان س

طرح من برنامج التحول. ویتمثل دوره في إدارة تنفیذ البرنامج وتصمیم و أساسيفي رحلة التحول وجزء فاعل شریك 
یبدأ قبل التحول الناجح المھمة أن تعي أن  هھذمصارف التي تفكر باالضطالع بمثل الوعلى . خدمات المصرفیة المستقبلیةلا

الذي تنطوي علیھ التحدي على درایة باألنظمة مل امكفي اء الخبرإن "وختم خالد حلمي حدیثھ قائال: تطور. وضع أي خطة 
 .وقت مبكر"وفي ة یعلافبالمخاطر  إلدارةتحدید منھجیة شاملة  ھمالتحوالت ویمكنمثل ھذه 

 
  

 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

ة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان یُستخدَم إسم "دیلویت" للدالل
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 
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ضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األع
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  150من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  واسعة

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000و نح 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
اخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة. نحرص على دعم بیئة د 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 
ضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي ع

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

ابة م قروتعتبر 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  ۱٥مكتباً في  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
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  ة جوائز في السنوات األخیرةعلى عد

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