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  العالمية مؤسسات الماليةالمن  % 79إلى بالنسبة  األكبرالتحّدي  تشريعات الهيئات الناظمة ديلويت:

 
من % 85التاسعة إلى أّن  تهنسخ الذي صدر فيحول إدارة المخاطر العالمي  ديلويتاستطالع يشير  - 2015يونيو  29 

قبل أكثر مما كانت تفعل  مراقبة المخاطر على حالياً مجالس إدارتها تكّرس المزيد من الوقت المؤسسات المالية حول العالم تفيد أّن 
%) 89يمكن للشركة الخوض فيها (نسبة المخاطر التي الموافقة على  حول أولويات دورها في هذا السياق  تتمحور حيث سنتين

من  %79 ويرى أيضاً  .)%80(شركة لار مخاطإدارة  ةسياسمع  مراجعة استراتيجية الشركات من أجل التماشي باالضافة إلى
 ى مؤسساتهم.التحدي األكبر بالنسبة إل تشكل هاتوّقعاتو  هيئات الناظمةأّن تزايد متطلبات الالمستطلعين 

 
توفر في هذا المجال إذ  دراسة أجرتها ديلويت ، أحدث2014لنصف الثاني من العام ، الذي أجري في ااالستطالعويعتبر هذا 

مؤسسة  71وترتكز خالصات هذا االستطالع على إجابات إدارة المخاطر في قطاع الخدمات المالية العالمي.  واقعل ًا مستمراً يمو تق
 .العديد من القطاعات وتمثل ,تريليون دوالر 18 حوالييناهز مجموع موجوداتها التي و  حول العالم منمالية 

 
األوسط "يجب أن تلّبي إدارة  في ديلويت الشرق مخاطر الشركات خدمة عن مسؤولالشريك القال فادي صيداني، في هذا السياق، 

. إّال أّن المؤسسات متزايدو  بشكل مستمر  الناظمة الهيئاتفي توقعات لتغّيرات التي تخضع  السوق الحالية باتالمخاطر متطلّ 
جل التجاوب الجديدة، بل تحتاج أيضًا إلى المرونة من أهيئات الناظمة ات الالمالية يجب أال تكتفي باالمتثال لهذه المتطلبات وأولويّ 

التي من المرّجح أن تسود في السنوات المقبلة". واستطرد قائًال و في المستقبل ناظمة الالهيئات قد تطرحها التي التطّورات مع 
عالية الجودة حول المخاطر يتّم دقيقة و وبيانات  ،للمخاطر وبنى تحتّية متينة ،"سيتطّلب هذا األمر قدرات قوّية لناحية إدارة المخاطر

 "المؤسسة. فييعها تجم
 

 األساسية األخرى:االستطالع خالصات من 
من المؤسسات إلى أّنها اعتمدت منصب المدير  %92أشارت  عتماد واسع لوظيفة المدير المسؤول عن المخاطر:إ •

 في %65و 2012في العام  التي تّم تسجيلها %89 ما يشّكل ارتفاعًا عن نسبة معادله، ما يالمسؤول عن المخاطر أو 
 .2002العام 

 مخاطر دارةإلتتضّمن برنامج  شركتهمّن أمن المشاركين  %92 أفاد إلى ممارسة معيارية: الشركاتتحّول إدارة مخاطر  •
التي تّم تسجيلها في العام  %83أو هي في طور تطبيق برنامج من هذا النوع، وهو ما يشّكل ارتفاعًا عن نسبة الشركات 

 .2008عام % لل59ونسبة  2012
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 : أفادالجديدةالسيولة لمتطلبات  3المستوحاة من بازل  - توفير رؤوس األموالمبادرة تقدم المحقق لناحية تلبية ال •
 شركتهمّن أالمعادلة له الهيئات الناظمة أو لمتطلبات  3خاضعة لمتطلبات بازل المصارف المن المشاركين في  89%

 تلّبي بالفعل النسب الرأسمالية الدنيا المطلوبة.
هو إختبار يتم و   البنوك تحمل اختباربشكل متزايد على تعتمد الهيئات الرقابية  –  البنوك تحمل اختبارزيادة استخدام •  •

الهزات اإلقتصادية بجانب مدى لقطاع المصرفي في تحمل الصدمات و قوة اه من أجل الوصول إلى مدى مرونة و تطبيق
أفاد  وقد  .لديون السيادية في ظل ظروف معينة وخالل فترة ما.اهة المخاطر المتعلقة باإلئتمان و قدرة تحمل مواج

للتخطيط  تقييم المخاطرعملية  مراجعة إمكانية ، بما في ذلك أدوارًا مختلفة في شركاتهميلعب  االختبارأن ن و المستطلع
تحمل ل الستعدادوتحديد مدى ا)، %85جراءات السيولة (المخاطر من خالل تطوير وتطبيق إوتقويم )، %86( المستقبلي

  .تحمل المخاطر الشركة لتتماشى أهدافها واستراتيجيتها مع نسبة ٕاعداد، و في المئة) 82المخاطر (
شركتهم كانت جد  بأنّ ستطلعين ثلثا المأشار حوالي  :المتعددة األنواع إدارة المخاطر التشغيليةفي درجة الفاعلية إنخفاض  •

)، وتلك المتعّلقة بشؤون %70لقانونية (المخاطر ا على غراراألكثر تقليدية  لمخاطر التشغيليةأنواع افي إدارة فاعلة 
 ).%66) والضرائب (%67االمتثال (

ّن مجلس إدارتهم أ ستطلعينمن الم% 60أفاد  وثقافة المخاطر: يةمخاطر السلوكال فيالحاجة إلى المزيد من االنتباه  •
 المفتوحة في ما يتعّلق بالمخاطر. مناقشاتمينها وتشجيع الوتضشركة ترسيخ ثقافة المخاطر الخاصة بالبهدف يعمل 

والتوّقعات  هيئات الناظمةأّن تزايد متطلبات المن المستطلعين  %79 يرى التنظيمية:متطّلبات االمتثال للتزايد أهمية وكلفة  •
تزايد كلفة االمتثال، وهذا ما  التأثير األهم لإلصالح التنظيمي فكان مالحظةأّما  لتحدي األكبر بالنسبة إليهم.اشّكلت قد 

 .% من المستطلعين87أشار إليه 
الخاصة ببيانات نظم الّن أ ستطلعينمن الم %62 أفاد ما زالت بيانات المخاطر وأنظمة التكنولوجيا تطرح تحّديات: •

بيانات ي ما يتعلق بفاألمر نفسه إلى  %46أشار و  هامًا، المخاطر والبنى التحتية للتكنولوجيا الخاصة بها طرحت تحّديًا 
 المخاطر.

 
أساسيين "نالحظ بروز خطرين قائًال  األوسط الشرق ديلويت في المعلومات أمن خدمات عن المسؤول الشريكفادي مطلق،  وختم
السنوات القليلة  خاللقد تزايدت ف كما ويثيران اهتمام الهيئات الناظمة ذات الصلة.المتزايد المؤسسات المالية  اهانتب يلقيانأال 

ما فرض على المؤسسات تعزيز م، بما فيها المؤسسات المالية، بشكل دراماتيكي، مؤسساتعلى ال لكترونيةالهجمات االالماضية 
كيفية إدارة المؤّسسات لمخاطر السلوك مراقبة ت الناظمة على يئاوتعمل اله .لديها مالءطرق حماية أنظمة المعلومات وبيانات الع

 والخطوات التي تتخذها من أجل توليد ثقافة مخاطر وبرامج تعويض تحفيزية تشّجع السلوك األخالقي".
 

 y/1FHKvkMhttp://bit.l :لتنزيل التقرير ترجى زيارة الرابط
 

 
  -انتهى  -

 نبذة عن ديلويت
ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة 

 محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها.

http://www2.deloitte.com/xe/en/misc/litetopicpage.Global-BU-ERS-Tags.cyber-risk.html
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الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى  للحصول على المزيد من التفاصيل حول
 http://www.deloitte.com/aboutمراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

لعام والخاص في تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين ا
 مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية.

دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة من المستشارين  150وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 
 ترض عملياتهم.ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تع

 مهني، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانًا لإلمتياز. 200,000تضم ديلويت نحو 
ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويًا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات 

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

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

 نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط):
د توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في ديلويت أن

 في المنطقة. ١٩٢٦منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها منذ سنة 
والمشورة المالية  وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية

 بلدًا. ١٥مكتبًا في  ٢٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٣3٠٠وتضم قرابة 
على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس  ٢٠١٠وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام 

 ).ITRالتعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو" (
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات األخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, 

 وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز.
 
 


