
 

 

 

 

 
 

 نشرة إخبارية
 نادين الحسنللمراجعة: السيدة 

 في ديلويت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 

  748444 1 961 + هاتف:

 nelhassan@deloitte.comبريد إلكتروني: 

 

 

 رق األوسط تحديات المعايير الجديدة للتقارير المالية على بنوك الش
 

 
نشرت ديلويت التقريرالسنوي الرابع المبني على االستطالع الذي اجرته حول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  – 4102 سبتمبر 7

تطبيق "المعيار القطاع المصرفي والذي أضاء على التحديات و نتائج زيادة المؤونات على الرأسمال التنظيمي للمصارف مع بداية مرحلة إطالق و
ويوفر التقرير رؤيا  ،9حول االدوات المالية". ان االستطالع الذي اجرته شركة ديلويت قد تم خالل فترة حرجة مع انجاز المعيار رقم  9رقم 

 واضحة حول االفكار والتطلعات الحالية على مستوى القطاع.  
 

رق األوسط، وإفريقيا، والمحيط الهادىء اآلسيوي، واألميركيتين. أما خالصات مصرفاً من أوروبا، والش 45وشمل استطالع ديلويت لهذه السنة 
  :التقرير األساسية فتغطي النقاط التالية

 

  8102" مع الزامية التطبيق في العام 9إلى ثالث سنوات لتطبيق "المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ستحتاج المصارف . 

  ا االستطالع بأّن تسعير الخدمات المصرفية ستتأثر في التغيير المحاسبي. % من المصارف التي شمله45تشعر 

  ستتجاوز بمبالغها  الخسائر  9% من المصارف التي شملها االستطالع بأّن نظام الخسائر المرتقبة بموجب المعيار رقم 01تتوقع
 المتوقعة بموجب متطلبات المعايير التنظيمية. 

 
 تحديات عملية التنفيذ

 
 9المعيار الدولي "يشّكل توقيت عملية تطبيق  في ديلويت الشرق األوسط: قطاع الخدمات الماليةالشريك االقليمي والمسؤول عن جو الفضل،  ويقول

تحد كبير خاصة مع صدور المعيار بصيغته النهائية. ، مع امكانية التطبيق المبكر، 8102األول من كانون الثاني إلعداد التقارير المالية المتوقع في 
اضافة الى العوائق المرتبطة ، ومن تحديات التطبيق األخرى: التنسيق بين االدارات المتعلقة بالشؤون المالية واالقراض والمعلوماتية واقسام اخرى

قدرات التي تؤّثر على فريق وكذلك توفر وجهوزية الدعم من ادارة المخاطر وتطبيق نظام تقدير الخسائر المرتقبة الحتساب بتوفر االمكانات وال
 مؤونات التدني. 

 
حيث من الى عدم اليقين حول االطر التنظيمية والقانونية والضرائبية ب كما أشار. 9وقد تطرق االستطالع الى تحديات اضافية في تطبيق المعيار رقم 

فهناك مسألة تطوير انظمة المعلوماتية والمطابقات التي  ،الصعوبة تحديد االطار الكامل للمشروع. أّما بالنسبة الى الشؤون الداخلية المرتبطة بالتطبيق
 تمثل عناصر تحديات جدية. 

 
  .ly/1rPHAhOhttp://bit لمراجعة التقرير كامالً ترجى زيارة

  
  

 

 –النهاية  -

 

 نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 

ل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصي

 www.deloitte.com/aboutتوش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

ارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلد

دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة  051واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 
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ك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذل

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 011,111نحو  تضم ديلويت

هنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات م  ما يجمع

نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.   عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 .لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها  ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة  ويؤمن فريق عمل

 

 ديلويت أند توش )الشرق األوسط(:نبذة عن 

ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط 

 .في المنطقة ٦٢٩١منذ سنة  ويمتد وجودها

دمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخ

المستوى   على ٩٣٦٣بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط( منذ عام  ٦١مكتباً في  ٩١شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٠٣٣٣

وقد حصلت أيًضا على  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون

والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في   عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .ويلزالشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا و

 


