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لرشوة والفساد من خالل الجدید مواضیع ساخنة جاء من بینھا تعاون المؤسسات المالیة فیما بینھا لمكافحة التھّرب الضریبي وا
تطلعات و،  Common Reporting Standardاألساسیة والمعیار المشترك إلعداد التقاریر المالیة   ISOتطبیق شھادات 

، ISO  37001القائم على األصول لتقییم الشركات، والضریبة األخالقیة، وشھادةنھج ، ومزایا ال2017قطاع البناء للعام 
 ، باإلضافة إلى الشركات العائلیة في منطقة الشرق األوسط، والتعلیم القائم على الكفاءة،.الزمنیة جداوللوالتكنولوجیا وإدارة ا

  و"إدارة المكافآت الشاملة" كأنظمة متكاملة للرواتب والحوافز.
 

من ناحیة وضع سیاسات وأسس في الشركات لمكافحة الرشوة، تم التصویت من قبل العدید من الدول على النسخة النھائیة من 
التي صدرت في شھر أكتوبر من “ المتطلبات وإرشادات االستعمال -أنظمة إدارة مكافحة الرشوة ” ISO 37001معیار 

 السنة الماضیة.
 

طرأ كولن كیني، المدیر والمستشار المالي والجنائي في دیلویت الشرق األوسط إلى اھتمام دول المنطقة في ھذا اإلطار، ت
دولة في  37لقد كان الفتاً أن تشارك ست دول من منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا من بین ”بموضوع الرشوة قائالً: 

 ي مقاربة موضوع الرشوة".مما یشیر إلى جدّیة ھذه الدول ف ، ISO 37001صیاغة معیار 
 

وقد أشار كّل من ألیكس لو، الشریك المسؤول عن الخدمات الضریبیة العالمیة في دیلویت الشرق األوسط وكلیر دوسون، 
وعن المعیار المشترك إلعداد التقاریر المالیة في مقالھما FATCA انون االلتزام الضریبي األمیركي  قالمسؤولة عن 

اَ كبیراً من دول منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا قد وافقت على التوقیع على المعیار المشترك المشترك، إلى أن عدد
 إلعداد التقاریر المالیة الذي حل مكان قانون امتثال الحسابات األجنبیة للضرائب العالمي.

 
قلیص التھّرب الضریبي، ال بدّ من رغم أن الغرض من المعیار المشترك إلعداد التقاریر المالیة ھو ت”وقد أوضح مقالھما: 

استخدام ھذا المعیار كإجراء وقائي لمراقبة األشخاص الذي یملكون حسابات مصرفیة أجنبیة بھدف ضمان التصریح عن 
 “دخلھم الخاضع للضرائب إلى السلطات المعنیة.

 
خدمات االستشارات الخاصة  كذلك، ذكرت كّل من فیونا ماكالفیرتي، مدیرة رئیسیة، ویاسمین عمري، مدیرة، في قسم

بالمشاریع العائلیة في دیلویت الشرق األوسط في تقریر مشترك لھما أن ھذه الضرائب وغیرھا من المواضیع المصرفیة 
 ستؤثر بمكان على الشركات العائلیة في دول المنطقة.

 
ضافة إلى ضریبة القیمة المضافة سیكون إن استحداث المعیار المشترك إلعداد التقاریر المالیة باإل”وقد جاء في تقریرھما: 

لھما تأثیر مزدوج، بمعنى أن الشركات العائلیة سیكون لدیھا أكثر من سبب (.....) إلعطاء األولویة إلعادة ھیكلة شؤون 
 “شركاتھا وإضفاء الصفة الرسمیة علیھا.

 
في  ات المالیة في دیلویت الشرق األوسط،كما أوضح بن ھیوز، المدیر في قسم المشاریع الرأسمالیة والخبیر في االستشار

"، أن قطاع البناء قد تأثر سلباً بسبب تراجع عدد مشاریع البناء، ومن سوء الحظ 2017تقریره بعنوان "آفاق قطاع البناء للعام 
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شكل عام مما أفسح أن ذلك التراجع لم یكن المشكلة الوحیدة بالنسبة لھذا القطاع؛ فقد ترافق ھذا التراجع مع میزانیات تقشفیة ب
 المجال لزیادة حدّة المنافسة بین شركات البناء في سعیھا للفوز بالعقود القلیلة التي یتم ترسیتھا من حین آلخر.

 
ال شك أن قطاع البناء ”عوامل حیث یقول: البالرغم من ذلك، إال أن بن ھیوز یعطي نظرة تفاؤلیة مستنداً إلى مجموعة من 

جموعة من العوامل اإلیجابیة لالقتصاد الكلي من بینھا النمو السكاني، والنمو االقتصادي في مختلف سیعاود االنتعاش بسبب م
في  2030القطاعات وزیادة عدد القوى العاملة الشابة. ضف إلى ذلك  مجموعة من العوامل المحّركة المحلیة مثل رؤیة 

 “یط السیاحة التي ینفذھا عدد من حكومات المنطقة.في دبي، والمبادرات الطموحة لتنش 2020السعودیة، ومعرض إكسبو 
 

مقاالً بعنوان "القراءة بین السطور"، یتحدث فیھ الدوریة  Middle East Point of View "دیلویت  كما تضمنت مجلة
لقائم مونیش موھیندرو، الشریك في قسم خدمات التقییم واالستشارات المالیة في دیلویت الشرق األوسط، عن مزایا النھج ا

 على األصول في تقییم الشركات.
 

من ناحیة أخرى، تحدث ریتشارد باریت، المدیر في قسم الخدمات االستشاریة للتعلیم والمھارات في دیلویت الشرق األوسط 
المدارس والجامعات عن إحدى مشاكل التعلیم في مقال لھ بعنوان "ھل من كفاءة في المعرفة؟" یسلط فیھ الضوء على توجھ 

 إلى إعطاء قیمة للمعرفة تفوق الكفاءة في عصر تحظى فیھ الكفاءة في مكان العمل بتقدیر ومزایا أكثر من المعرفة.
 

في ما یتعّلق ببرامج "إدارة المكافآت الشاملة" كأنظمة متكاملة للرواتب والحوافز، فقد كتب كل من غسان تركیة، الشریك 
لموارد البشریة في دیلویت الشرق األوسط، وجوانا أبو جودة، مدیرة رئیسیة في قسم الخدمات ومدیر قسم  استشارات ا

االستشاریة؛ وحنا عون، مستشار في دیلویت الشرق األوسط مقاالً بعنوان "كافئني، ال تكافئني" أشاروا فیھ إلى أن المؤسسات 
ظائف، وذلك ألسباب داخلیة تتمثل في الطلب على زیادة في تدرك بشكل متزاید أھمیة اعتماد أسالیب أكثر مرونة لتقییم الو

 ضغوطات السوق.كمرونة الوظیفة الداخلیة، باإلضافة إلى أسباب خارجیة 
 

جدولة المستحیل"، تحدث كل من راجیف اللواني، الشریك المسؤول عن الخدمات االستشاریة ”وفي مقالھما بعنوان 
اریة للتكنولوجیا في دیلویت الشرق شسید عّمار زاھیر، مدیر في الخدمات االستللتكنولوجیا في دیلویت الشرق األوسط، و

 األوسط، عن فوائد وضع خطط وإدارة الجدول الزمني للمشاریع بأسلوب مھني لضمان نجاحھا.
 

یات التي فیسلّط الضوء على التحد )،CIO(دیلویت الشرق األوسط  المدیر التنفیذي لتقنیة المعلومات فيأما آكشیھ المبا، 
 الیوم حالة من عدم االستقرار . یشھد  یواجھھا أقرانھ في عالم

 
 

، قم بزیارة: Middle East Point of View "دیلویت من عدد الربیع لمجلة  pdfلتنزیل نسخة  −
http://bit.ly/2nYjPsM 

 تقریر حالي وسابق، قم بزیارة:  100ومراجعة أكثر من   Point of ViewMiddle East "دیلویت لتنزیل تطبیق مجلة  −
http://bit.ly/Q9WGAV 

 ، أرسل تفاصیل االتصال بك إلى:  Middle East Point of View "دیلویت لالشتراك بمجلة  −
eeast@deloitte.commiddl 

 
  

 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
تفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من ال

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

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

ء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمال
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت
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ات مھنیة ذات جودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدم ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

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

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

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

خدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم ب
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) "الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .یلزوالتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وو

 


