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ديلويت الشرق األوسط واألكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية اإلسالمية
يسلطان الضوء على صعود صكوك الخضراء
 22يوليو  - 2019أصدر مركز ديلويت الستشارات التمويل اإلسالمي في الشرق األوسط،
بالتعاون مع األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية اإلسالمية "إسرا" ،تقريرا جديدا عن
القطاع بعنوان ”التمويل المستدام :هل تستطيع الصكوك أن تصبح دافعا لنمو الطاقة الشمسية
والخضراء؟“ حيث يعرض التقرير تحليال للعوامل األساسية وفرص المستقبل  ,وقدرة الصكوك
على تمويل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة .ويتطرق هذا التقرير لطرح القيمة المضافه التي
يوفرها التمويل اإلسالمي كما يتطرق الهم االصدارات والهياكل المستخدمة حاليا في السوق.
ويُعدّ هذا التقرير الورقة البحثية الثانية التي تُصدرها ديلويت حول قطاع الطاقة المتجددة والتي
تحلل فيها اتجاهات االستثمار في هذا القطاع ،واألطر التنظيمية وأصحاب المصلحة (األطراف
المعنية) ،واستراتيجيات التمويل ،اإلضافة إلى قصص النجاح التي تساعد في زيادة عرض القيمة
في خيارات التمويل اإلسالمي.
في هذا اإلطار ،أوضح جو الفضل ،الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية ،قائال” :إن
أغلب الدول (العشرة) 1األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتي شملها البحث في تقرير
ديلويت شهدت اتجاها متصاعدا في االستثمارات من خالل ترتيبات التمويل التقليدية وكذلك
التمويل اإلسالمي معتمدة بشكل رئيسي على مجموعة من المطورين العالميين والمستثمرين
الوطنيين االستراتيجيين .وهذا ما أدى إلى تشجيع العديد من المستثمرين اآلخرين للمساهمة في
تمويل مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والخضراء مستفيدين من الحوافز االستثمارية التي توفرها
حكومات بلدانهم“.
وتابع الفضل قائال ” :إن حملة الترويج للطاقة الخضراء في العديد من الدول ،إلى جانب ترشيد
تكاليف حل الطاقة الشمسية ،ستواصل جذب المستثمرين االستراتيجيين إلى القطاع بفضل
العائدات الواعدة وتدفق رأس المال المستدام بشكل رئيسي .ونتيجة لهذه العوامل ،يقوم عدد من
دول المنطقة والعالم إما بزيادة الطاقة اإلنتاجية القصوى لمحطاتها الشمسية الحالية أو بإنشاء
محطات جديدة لتحقيق الكفاءة المثالية".
صرح األستاذ الدكتور محمد أكرم الل الدين ،المدير التنفيذي لألكاديمية العالمية للبحوث
بدوره ّ
الشرعية في المالية اإلسالمية ،قائال” :بالنظر إلى االهتمام المتزايد بالتمويل اإلسالمي ،نالحظ
أن جهات متنوعة تكرس جهودها للخروج بحلول ترتبط بالتطوير المستدام لمشاريع الطاقة
الشمسية .وهذا األمر سيدفع بعلماء الشريعة وممارسيها على حد سواء للتركيز عليه مستقبال“.
كذلك ،أوضح الدكتور حاتم الطاهر ،مدير مركز ديلويت الستشارات التمويل اإلسالمي ،قائال:
"نتيجة لتزايد دور الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة في العديد من أسواق منظمة
التعاون اإلسالمي إلى جانب الحاجة إلى تمويل رأس المال ،تستطيع الصكوك أن تلعب دورا
رئيسيا في سد الفجوة في متطلبات التمويل وأن توفر مشاريعا استثمارية حيوية للمستثمرين
المحليين والعالميين".
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المملكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية المتحدة ،البحرين ،األردن ،المغرب ،ماليزيا ،إندونيسيا ،باكستان ،كازاخستان ،وتركيا.

وختم فيشال راندر ،مدير في قسم تمويل المشاريع والبنية التحتية في ديلويت الشرق األوسط،
قائال" :هنالك مسار سليم لمشاريع الطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة البديلة يجري تطويره
حاليا في منطقة الشرق األوسط ،ويستطيع التمويل اإلسالمي أن يلعب دورا مهما في تمويل هذه
المشاريع".
يمكن االطالع على هذا التقرير بالنقر هنا
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المملكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية المتحدة ،البحرين ،األردن ،المغرب ،ماليزيا ،إندونيسيا ،باكستان ،كازاخستان ،وتركيا.
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-انتهى–

نبذة عن ديلويت
يُستخدَم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي
مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها ،تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية
قانونية مستقلة خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .يُرجى
مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة ،و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية ،واستشارات المخاطر ،والضرائب
والخدمات المتعلقة بها .وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠شركة ،بفضل شبكة
عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من  ١٥٠دولة .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ
 ٢٨٠٬٠٠٠وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com :
نبذة عن ديلويت آند توش (الشرق األوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة
ديلويت آند توش (الشرق األوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة هي شركة عضو مر ّخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة"
وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها في المنطقة
منذ سنة  .١٩٢٦إن وجود شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة في منطقة الشرق األوسط مكرس من
خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقا للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية
القانونية المستقلة .ال تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و /أو إلزام شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
شراكة ذات مسؤولية محدودة .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل شركة مر ّخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت آند توش (الشرق
األوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت آند توش (الشرق األوسط) شراكة
ذات مسؤولية محدودة) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.
وتعتبر ديلويت آند توش (الشرق األوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة من الشركات المهنية الرائدة التي تقدّم خدمات التدقيق والمراجعة
والضرائب واالستشارات اإلدارية والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة  ٣٣٠٠شريك ومدير وموظف يعملون
من خالل  ٢٥مكتبا في  ١٤بلدا .كما نالت عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة من حيث المرونة واالستمرارية في
الشرق األوسط واستشارية لعام  ٢٠١٦وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ،٢٠١٧وجائزة أفضل شركة استشارية لعام  ٢٠١٦و "جائزة
التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز باإلضافة إلى جائزة "أفضل شركة متكاملة
في مجال المسؤولية االجتماعية".
المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت إرسالها للصحافة.
للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية ،يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة " "Unsubscribeفي خانة الموضوع.
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