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 اإلسالمي التمویلحول قطاع  جدیدةتقاریر  سلسلة تطلق دیلویت
 

 االجتماعیة التحتیة بنیةاإلستدامة لتمویل الو للتطویر مصدر قابل: اإلسالمي التمویل -
 

سعیھم  والحكومات الخاص والقطاعقرار ال يصانعكل من  یواصل، أعمالھم جدول االجتماعیة التحتیة البنیة مع تََصدرَ  - 2018 مایو21 
موضوع حول ھذا الوالرؤى أحدث األفكار وفیر ت وسطتواصل دیلویت الشرق األ. والتحتیة البنیة لتموی في الثغرات لسد المناسبة سبلال یجادإل

واالستدامة  للتطویر مصدر قابل: اإلسالمي التمویل من خالل سلسلة تقاریرھا الجدیدة في إطار خدمات التمویل اإلسالمي تحت عنوان "الھام 
 ".االجتماعیة التحتیة بنیةلتمویل ال

 
 القانوني معھدال مع بالتعاونتقریره األخیر ) IFKC( األوسط الشرق في مركز " دیلویت الشرق األوسط" الستشارات التمویل اإلسالميأطلق وقد 

على غرار  في ھذا القطاع، قادةأھم ال وتوصیات نظر وجھاتالت وتحلیتضمن  الذي ،)CISI( المتحدة المملكةفي واالستثمار  المالیة لألوراق
 جون، لیتل جورجو كیسي، بیترو محمود، نیراو حسین،وطلعت  ،)CBE( الحائزة على وسام اإلمبراطوریة البریطانیة ،كوكس ستیال

ً  ینالذ أحمد، عثمان والدكتور   خدمات التمویل اإلسالمي. الماضي حول نوفمبر خالل شھر لندن في عقدالذي  حوارال في ساھموا جمیعا
 

 مثل بلدان في) األسھمین في مستثمرال( المشاریع من المستفیدینقد حفّز  التحتیة البنیة اإلسالمي في مشاریع التمویلخدمات  استخدام نجاحإن 
 التمویل جانب إلى اإلسالمي، التمویل خالل من مستدام تمویلللبحث عن  األخرى الدول من والعدید ومالیزیا انوكازاخست وإندونیسیا بنغالدیش
 .مستقبلیةالحتیة الت بنیةال مشاریعلتنفیذ  التقلیدي،

 
تقاریر دیلویت  سلسلةقد أدت ل: "، قائالً األوسط الشرق دیلویت في المالیة الخدماتقطاع  الشریك المسؤول عن الفضل، جو أفاد في ھذا اإلطار،

 تقییم بھدف من مختلف المناطق والباحثین واالستراتیجیینالھیئات الناظمة و للمھنیین الى توفیر منبر اإلسالمي التمویلخدمات التي تتناول 
 ". وشفافیة المھنیین والممارسات فیھ ونزاھةو ھذا القطاع نمنسبة 

 
 اتذ والتمویل االستثمارخدمات  : " تحظى) قائلةDDCAP( "دي دي سي ایھ بي" مجموعةریة لالمدیرة اإلدا ،ستیال كوكسأفادت كذلك، 
 قائم على متكامل نھجأن یقدمھا  یمكن التي المساھمة ةإمكانی ،وما یثیر الحماسة ؛العالميالمستثمرین  مجتمع اھتمامحالیاً ب للقیاس القابل التأثیر

مواجھتھا في  التي ال بد من تحدیاتالعدیدة ھي  .االجتماعیة التحتیة لبنیةا تمویل فجوة من جزء سدمن شأنة أن ی الوعي االجتماعيو اإلیمان
 " مزایا والمنافع الفریدة التي یقدمھا. ال إلسالميتمویل اال قطاعیظھر ل أفضل فرصة ھناك زال إال أنھ ماھذا اإلطار 

 
ینبثق  أن یسعدني: "في الشرق األوسط قائالً  اإلسالمي كز دیلویت للتمویلر المسؤول عن مرالمدیالدكتور حاتم الطاھر، أشار  ،بدوره

االستشرافیة  فكاراألو العملي التحلیلوتعمق في  ،االجتماعیة التحتیة البنیةخدمات التمویل اإلسالمي الذي تناول مسألة  منتدىتقریر عن ال ھذا
 ". المحورياالقتصادي  القطاع ذاھ في الطبیعي ورهود اإلسالمي لتمویلاعلى  التي تسلط الضوء

 
 المستدام التمویل أصبح ، " لقد)CISI( المتحدة المملكة في واالستثمار المالیة لألوراق القانوني المعھد مستشاري كبیر جون، لیتل جورج قالو

 مزیدظى بھ والذي یشجع على الخوض في ، محفزاً باالھتمام المتزاید الذي یحواالستثمار المالیة األوراق عالم في نمواً  القطاعات أسرع أحد
 أن یسرناو. أفضل نتائج تحققف أفضلعمل بفاعلیة ت التي الشركات ضف إلى ذلك لدى جیل األلفیة. خاصةو ،"األخالقیة" االستثمارات من

 ".الرائع والجدیددي القیا تقریربھذا ال نرحبنحن و ،المجال ھذا في أعضائنا معرفة توسیعلدیلویت  شركة مع الوثیق تعاوننا نواصل
 

مھني ھذا  بین مستمر حوارال بد من توفر  االجتماعیة، یعراللمش اإلسالمیة الشریعة مع المتوافق التمویلي الھیكلوقبول  تحدیدمن خالل 
 تقدم مزایا ومنافع مناسبة وتمویل استثمار ھیاكل وتقییم صیاغة بھدف العمل سوق في والمشاركینالھیئات الناظمة، وقرار ال وصانعيالقطاع، 

 .األسواق في ة جریئةواستثمارییة تجار

mailto:nelhassan@deloitte.com
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/financial-services/articles/islamic-finance-social-infrastructure.html
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/financial-services/articles/islamic-finance-social-infrastructure.html


 
 

 
دیلویت  مركزعدھا ی التي ، "المشاركة القیادة في"تحت عنوان  اإلسالمي تمویلتقاریر دیلویت حول خدمات ال سلسلةا التقریر واحد من ھذیعدّ 

 الستشارات التمویل اإلسالمي في الشرق األوسط. الشرق األوسط
 
 

 - انتھى -
 

 دیلویت عن ذةنب
 

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم
ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول
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 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات قتدقی خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من طةمتراب عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة اتخدم لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 
 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة

 
 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.طقالمن في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر

 األول المستوى على ۲۰۱۰ عامال منذ  )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ ابةقر
 األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة لالستشارات

 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من
 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، تراإنكل في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز

 
 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 

 االشتراك إلغاء
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