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 االسالمية ممارسات عالمية مشتركة للصكوكتحث على  ية االسالميةالشرعية في المال العالمية للبحوث ألكاديميةاوديلويت 

 

حتى اليوم، عقدين اليناهز في جميع أنحاء العالم، ولما والمؤسسات االستثمارية  ةالماليت الهيئات الناظمة التزملطالما  – 2018 نوفمبر 14

. في فئة أصول استثمارية رئيسةها اربعتباير الخاصة بالصكوك تعزيز الممارسات في أسواق رأس المال اإلسالمية، واالستفادة من المعاي

في والتضارب معالجة االختالفات الشركات على أهمية مؤسسات دعم غيرها من و لمختلف القطاعاتالمعايير وقت شدّدت هيئات 

 .اتالممارس

 

 ا  تقرير الشرق األوسط في اإلسالميّة التمويل اراتالستش ديلويت مركز أطلق، (ISRA) العالمية للبحوث الشرعيةبالتعاون مع األكاديمية 

االستثمار مبادئ وإلى مشاركة وجهات نظرهم حول عمليات القطاع ، داعيا  خبراء مشتركة"العالمية الممارسات وال "الصكوكبعنوان  ا  جديد

 .االسالمية في أسواق الصكوكالمشتركة العالمية  تالممارساتسخير التي من شأنها المستدام 

 

تمكنّا من تمكين لقد " ديلويت الشرق األوسط قائال : في قطاع الخدمات الماليةالمسؤول عن شريك الالفضل،  زفجو في هذا السياق، أفاد

المالية الممارسات ومن تذليل العقبات والجمع بين  ،في األسواقلح من الهيئات الناظمة والشركات العالقة مع العديد من أصحاب المصا

 مشتركة بين القطاعاتاستراتيجية ونحن اليوم نعمل على وضع  .والتمويلف راقطاع المصأفضل الممارسات العالمية الرائدة في واإلسالمية 

 "رق والغرب.مناطق جغرافية قريبة من الش الستثمار فياحول حوكمة متينة ممارسات لبناء 

 

إن : "الشرعية في المالية االسالمية العالمية للبحوث ألكاديميةفي امحمد أكرم اللدين، المدير التنفيذي بروفسور قال الفي اإلطار نفسه، 

خ، والجهود المتضافرة من قبل مختلف التفاعل المستمر مع الممارسين في هذا القطاع، باإلضافة إلى اإلطار القانوني والتنظيمي الراس

بشكل كبير في تحديد الفجوات وتشكيل أفضل الممارسات للتمويل اإلسالمي بشكل عام والصكوك على وجه  أصحاب المصلحة قد ساهم

  الخصوص."

 

تعزيز حوكمة بهدف  " :ئال  في الشرق األوسط قا المدير المسؤول عن مركز ديلويت للتمويل اإلسالميبدوره، أشار الدكتور حاتم الطاهر، 

والدور  ،أهداف التنمية المستدامة العالمية :أساسية هيثالثة اعتبارات قمنا بوضع استراتيجيتنا وتحليلنا وفقا  ل ،أهداف نبيلةبعة يالشر

في األسواق الرئيسة والسياسات هيئات الناظمة ، والمبادرات الحالية لدعم الرشيدةلتسخير الممارسات القطاع االستراتيجي لمؤسسات ال

 ".الدراسةهذه في  المختارة 

 

ديلويت "مركز ها د  يُع  "، التي القيادة بالمشاركةتمويل اإلسالمي، "" التي تتناول خدمات الديلويتتقارير "في إطار سلسلة هذا التقرير  د  أُع  

 ."الشرق األوسط في الستشارات التمويل اإلسالمي الشرق األوسط

 

 

 – انتهى -

 

 ة عن ديلويتنبذ

ن شركاتها األعضاء والشركات المرتبطة بها يستخدم اسم ديلويت للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية محدودة بضمان ويتمتع كل م

ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الشركات األعضاء، يرجى بشخصية قانونية خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"

 www.deloitte.com/about مراجعة موقعنا اإللكتروني على العنوان التالي: 
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شركة بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  500االقتصادية، وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 

للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض  دولة، حيث تقدم ديلويت من خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة 150
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وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يرجى مراجعة مواقعنا اإللكترونية عبر وسائل التواصل  245,000عملياتهم. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ

 .Twitterأو LinkedInو أ Facebook االجتماعي التالية:

ع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعمالء واألسواق اينما وجدوا. ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة  ومبادىء مبنية على النزاهة  وااللتزام بالعمل سوياً م

سؤولية االجتماعية للشركة وبناء الثقة لدعم كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفيرالفرص المهنية المميزة، ويؤمن فريق عمل ديلويت بالم

 التنمية المستدامة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

 

 نبذة عن ديلويت أند توش )الشرق األوسط(

تشارية، وقد تأسست في منطقة الشرق ديلويت أند توش الشرق األوسط هي عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االس

ة في المنطقة. إن تواجد شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لها وتتمتع بالشخصي 1926متد وجودها منذ سنة األوسط وي

. إن الشركات التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( ال القانونية المستقلة والمرخص لها للقيام بالخدمات وفق القوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له

األوسط( تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع تستطيع أن تلزم بعضها البعض و/أو شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة ديلويت أند توش )الشرق 

 ط(.تكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها وليس عن أفعال أو تقصير الشركات األخرى التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش )الشرق األوسالعمالء الخاصين بها والتي 

ً في  25وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر من خالل  وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق بلداً.  14مكتبا

. كما حصلت على عدة (ITR)على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو"  2010األوسط( عام 

خالل حفل توزيع جوائز المدراء الماليين في الشرق األوسط، وجائزة أفضل رب عمل في الشرق  2016جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية  لعام 

 املة في مجال المسؤولية االجتماعية.األوسط، وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وجائزة أفضل شركة متك

 ديمية العالمية للبحوث الشرعية نبذه عن األكا

، في مبادرة منه لتعزيز البحوث التطبيقية في مجال 2008مارس  26في  (ISRA) أسس البنك المركزي الماليزي األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية

 قررات( في قطاع التمويل اإلسالمي. توفرمفتاوى )الواألكاديمية عبارة عن مخزون معرفي حول المسائل المتعلقة بالشريعة وال .الشريعة والتمويل اإلسالمي

هدافه منصة تمكن الممارسين وعلماء الشريعة والمنظمين واألكاديميات من المشاركة في األبحاث الرائدة لمساعدة التمويل اإلسالمي على تحقيق أ األكاديمية

 .www.isra.my طالع على موقعها اإللكتروني يمكن اال ، األكاديمية من أجلها. للحصول على مزيد من المعلومات حول ىءالتي أنش

 إن المعلومات الواردة في هذه النشرة اإلخبارية صحيحة في وقت صدورها.

 

 لموضوع.للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "إلغاء االشتراك" في خانة ا
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