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  : عية للتمويل اإلسالمي
 ديلويت واألكاديمية الدولية للبحوث الشر

يعة اإلسالمية تحدد سمات ال أسواق استثمار الذهب العالمية   حلول االستثمارية القائمة عىل الشر
 
 

وس كوفيد – 2021 نوفمب   07 طت جائحة فير
ّ
الحالية وما ترتب عليها من عواقب اقتصادية الضوء   19-سل

ل النماذج 
ّ
ي األسواق العالمية ما كان لها أن تتوفر لوال التحول الرقمي الذي أخذ يشك

عىل خدمات جديدة ف 
  .  االقتصادية الجديدة، وال سيما الذهب الذي يشكل الموضوع الرئيسي لتقريرنا الحالي

 
عية للتمويل  مركز ديلويت الستشارات التمويل اإلسالمي أطلق  بالتعاون مع األكاديمية الدولية للبحوث الشر

أسواق استثمار الذهب العالمية تحدد سمات الحلول االستثمارية   (، تقرير عمل جديد بعنوان ”ISRAاإلسالمي )
يعة اإلسالمية ي األسواق القائمة عىل الشر

“، وهو يهدف إل تقييم الحالة الراهنة ألسواق استثمار الذهب ف 
 المالية اإلسالمية األساسية، ويحلل الدوافع التجارية واالقتصادية الرئيسية لتجارة واستثمار الذهب، وخصو 

ً
صا

ي يتيحها الذهب 
ي الفرص الت 

يعة اإلسالمية، كما يبحث ف  لحلول   –بوصفه سلعة  –المنتجات المتوافقة مع الشر
يعة اإلسالمية.   االستثمار المبتكرة القائمة عىل الشر

 
ق   ي ديلويت الشر

يك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية ف  ، الشر ي هذا السياق، قال خالد حلمي
ف 

اتها العالمية لتقديم خدمات مالية إسالمية متخصصة ”تسخر دي األوسط:  ق األوسط قدراتها وخير لويت الشر
. عىل مدار  ي مشهد ديناميكي ومتغير

 عملية  10ف 
ً
ي سنوات، قدمت ديلويت دروسا

التمويل اإلسالمي أفضت إل   ف 
 رؤى ومعارف عملية للسوق يمكن تحويلها إل فرص عمل لعمالئنا".  

 
ي سبع  ديلويت باإلضافة إل ذلك، يتناول تقرير 

يعة اإلسالمية ف  دراسة حول سوق الذهب المتوافق مع الشر
ي تقدمها مؤسسات السوق المختلفة واالختالفات 

دول، إل جانب البيئة التنظيمية والسياسية والمنتجات الت 
ي تلك األسواق. 

 اإلقليمية ف 
 

يعة مع أهداف التنمية المستدامة   تقرير إل تقديم نهج عالالهدف كذلك، ي ي مقاصد الشر
المستوى لتماشر

ي كيفية استفادة مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية  
كات، وينظر ف  والحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر

ي تقدمها وتعزيز القيمة االجتماعية  
ي تنوي    ع عروض المنتجات الت 

من التكنولوجيا لتصميم منتجات تساهم ف 
سواق والمجتمعات. إضافة إل أن تحليل أسواق استثمار الذهب والحاجة لمنتجات استثمارية قائمة عىل  لل 

  .
ً
ي سيتعامل معها قادة هذا المجال مستقبال

يعة اإلسالمية كشف عن عدد من النقاط الرئيسية الت   الشر
 

وفسور محمد أكرم الدين، المدير التنفيذي  عية للتمويل للكاديمية العالكذلك، أضاف الير مية للبحوث الشر
يعة اإلسالمية ألسواق  اإلسالمي  زت األكاديمية عىل إيجاد حّل عمىلي يستند عىل توجيهات الشر

ّ
: "لطالما رك

كير  عىل تحقيق هدف  
ي الي 

، ينبغ 
ً
ي ظل الوضع العالمي السائد حاليا

التمويل اإلسالمي عىل مستوى العالم. ف 
ي كافة ال

يعة( ف  يعة )مقاصد الشر ي نقدمها ألصحاب المصلحة".  الشر
 منتجات والخدمات الت 

 
يك المسؤول عن  : ”إن مركز ديلويت الستشارات التمويل اإلسالمي من جهته أوضح الدكتور حاتم الطاهر، الشر

ي أسواق الذهب العالمية أدى إل  
يعة ف  ي بير  مختلف القطاعات لدراسة االبتكار المتوافق مع الشر

نهجنا التعاون 
ي درسناها، وأهمها آفاق تطوير  تطويلممتازة وثاقبة  وجود ممارسة

ي البلدان واألسواق الت 
ر السياسات ف 

المنتجات المالية واالستثمارية إل جانب سلسلة قيمة الذهب العالمية. عىل سبيل المثال، يكشف التقرير أن  
ي المستثمرين والمؤسسات المالية سيستفيدون من استحداث سوق صكوك الذهب للمستثمري

ن الصغار ف 
 استثمار الذهب من اإلنتاج وحت  الترصيف". 

 
عتير سوق دولة اإلمارات 

ُ
كة "نور كابيتال": "ت ي شر

اتيجية التنفيذي ف  بدوره أفاد عبد هللا السويدي، مدير االسي 
كة "نور كابيتال" بأهمية الرقمن ي العالم، كما أن إيمان شر

ى مراكز الذهب ف  ي  العربية المتحدة واحدة من كير
ة ف 
ونية لتلبية الطلب المتنامي عىل   األسواق المحلية واإلقليمية، دفعنا إلنشاء منصة حديثة للتجارة االلكي 

 بالسماشة  
ً
ي الذهب، مرورا

يعة اإلسالمية. تعمل تقنيتنا عىل تكملة الدورة بير  مصاف  استثمارات الذهب وفق الشر
 /   ."  إل المستخدمير  النهائيير 

ً
 تجار الذهب وصوال

 لمراجعة التقرير إضغط هنا 

 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إل "ديلويت" تشير إل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  يرجر االطالع عىل  . المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إل حير  التوجه إل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤو  ق األوسط( شر  لية محدودة: عن ديلويت آند توش )الشر

اكة ذات    كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر ديلويت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقير مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، و   هي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقير

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعض كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر د  ها البعض و/أو إلزام شر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخال ُيستخد ص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخير
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة وعند . ال تستطيع الشر أو  تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
ي عىل الع .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة 

ون  : ُيرجر مراجعة موقعنا االلكي    نوان التالي
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتير ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الرص  كة،   ٥٠٠خدماتها ألرب  ع من بير  خمس شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مي  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنتر
ي مختلف القطاعات، ُيرجر مراجع ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ي ف  : وأثرهم اإليجانر ي عىل العنوان التالي
ون   . www.deloitte.comة موقعنا االلكي 

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجر إرسال رسالة رد إل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكي 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلف 
 " ف 
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