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التمويل ستشارات مركز ديلويت الورش عمل  فياإلسالمي التمويل  قطاععلى  والتشريعية القانونيةالتغيرات تأثير 
 معهد اإلسالمي للتدريب والبحوثاإلسالمي في الشرق األوسط وال

 
 ؟نقصًا في الموارد البشريةالتمويل اإلسالمي  قطاع يواجههل ديلويت:  -
 لتمويل اإلسالميقطاع اديلويت: تعزيز حوكمة المخاطر أمر أساسي ل -

 

قطاع التمويل اإلسالمي تحديات متعددة على مختلف األصعدة. ففي زمن يشهد التمويل االسالمي تبّدالت هامة يشهد  – 4102يوليو  9
لناحية الممارسات  وقوانين وارشادات الهيئات الناظمة ، تؤثرعملية تطوير المواهب واستبقائها بمكان على هذه التحديثات وعلى 

ذلك، باتت المؤسسات التي تقّدم خدمات التمويل اإلسالمي تدرك أّن وظائف إدارة المخاطر  استدامة النمو في هذا القطاع. باإلضافة إلى
 لديها قد ال تكون فاعلة بالشكل المطلوب، مما قد ينعكس على  المردود المالي للمساهمين.  

  
الستشارات التمويل  ديلويتمركز ن وبالنظر إلى هذه المسائل األساسية الكبرى التي تؤّثر على قطاع التمويل اإلسالمي، عقد كل م

المعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث، العضو في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، في أواخر في الشرق األوسط بالتعاون مع  اإلسالمي
اء التنفيذيين والمستثمرين والمصّدرين في هذا القطاع وقد تناولتا مواضيع إدارة المخاطر يونيو في المنامة البحرين ورشتي عمل للرؤس

 وتطوير المواهب في التمويل اإلسالمي. 
 

في ديلويت الشرق األوسط قائالً:  قطاع الخدمات الماليةفي هذا السياق، صّرح جوزيف الفضل، الشريك االقليمي والمسؤول عن 
ذا القطاع، إذ أن المخاطر المتعددة العاملين في هكافة لاالهتمامات الرئيسية احدى ضمن قطاع التمويل االسالمي شكل إدارة المخاطر "ت

، كلها ذات التشغيلية والتنظيمية والمخاطرواالئتمان ومخاطر السيولة   للشريعة االمتثال حيثالتي تواجهها المصارف االسالمية، من 
تأثير كبير على استدامة االعمال وتشكل مصدر القلق الكامن في هذ القطاع. وهنا يكمن دور مجلس االدارة الهام  في االشراف على 

  "ذه المخاطر.المخاطر وكيفية توفير الرؤية الواضحة حول اتخاذ التدابير التي تخفف من حدة ه
 

وقد تناولت ورشة العمل األولى، التي حملت عنوان "تعزيز حوكمة المخاطر في التمويل اإلسالمي" التحديات التي يجب مواجهتها 
بهدف تعزيز حوكمة المخاطر في التمويل اإلسالمي. وقد أتاح البرنامج فهماً وادراكاً أفضل ألهمية توفر وظيفة إدارة المخاطر 

ركات. وركزت على أهمية تعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر ومناهجها لتتماشى مع متطلبات التشريعات القانونية وحوكمة الش
 والهيئات الناظمة، ولمناقشة األفكار العملية بهدف توفيرهيكيلة وإدارة فاعلة الستراتيجيات حوكمة المخاطر. 

 
سالمي لبأبحاث والتدريب فعلّق قائالً: "بدأت عمليات التمويل اإلسالمي منذ لمعهد اإلأما البروفسور محمد عزمي عمر، المدير العام ل

سنة. إالّ أّن هذا القطاع ما زال يفتقر إلى معايير جّيدة إلدارة المخاطر، وتقييم المخاطر، وأدوات الحد من المخاطر  04أكثر من 
ليدية. وقد عالجت ورشة العمل هذه المسائل  لمناقشة أفضل المطلوبة والتي تتيح له  التنافس على مستوى يتكافىء والمصارف التق

 التطبيقات التي تقوم بها المصارف اإلسالمية الرائدة". 
  

أّما ورشة العمل الثانية تحت عنوان "تطوير المهارات في التمويل اإلسالمي" فقد تناولت تطوير المواهب واستبقائها في قطاع يشهد 
رشة العمل مسائل تتعلّق بوفرة الرأسمال البشري وكفاءته في القطاع المالي وسبل تعزيز تنمية تغيرات متعددة. كذلك، شملت و

 المهارات، وكيفية تمكين العاملين في  التمويل اإلسالمي أن يضطلعوا بدور في المساهمة بتنمية هذا القطاع.  
 

المدعومة من قبل البنك المركزي الماليزي و في ماليزيا لهيئة االعتمادات الماليةمانشور، الرئيس التنفيذي تاب  وقال الدكتور أمات 
المعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث في الوقت المناسب : "تأتي ورشة عمل ديلويت وهيئة االعتمادات المالية ووهيئة األوراق الماليزية

. وقد سّرت هيئة االعتمادات المالية بمستوى المشاركة اليد العاملة في  واجهها التمويل اإلسالمي العالمييلتحديات التي لمواجهة ا
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والتفاعل من مختلف األطراف المعنية وهي تأمل أن يتم تنظيم منابر مشابهة في أجزاء أخرى من العالم من أجل تعزيز إضافي للجهود 
 مية". الهادفة إلى تطوير المهارات العالمية المستوى في قطاع الخدمات المالية اإلسال

 
"لقد أجرينا نقاشات معمقة في كل وأشار الدكتور حاتم الطاهر، مدير مركز ديلويت الستشارات التمويل اإلسالمي في الشرق األوسط 

من الورشتين حيث أعرب المشاركون عن آرائهم المهنية مبدين نقدا بّناًء لممّثلي الهيئات الناظمة والواضعة للمعايير. وقد قام هدف 
لعمل األساسي على خلق بيئة صديقة للحوار بين المنظمين وواضعي المعايير والممارسين بهدف االتفاق على كيفية التقارب ورشتي ا

 في وجهات النظر ومواجهة الصعوبات والتحديات في قطاع التمويل السالمي". 
 

  http://deloitte.com/ifkcتالي: مركز ديلويت الستشارات التمويل اإلسالمي ترجى زيارة الرابط اللمعرفة المزيد عن 
 
 

 

 –النهاية  -
 

 نبذة عن ديلويت

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

خصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بش

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

قدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة ت

دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة  051واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

شارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. من المست

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

تزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإلل  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.  ركةديلويت بالمسؤولية االجتماعية للش  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 

 .طقةفي المن ٦٢٩١منذ سنة  ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض

لمستوى ا  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) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

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

 .الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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