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ي أوروباديلويت: إمكانات النمو في تمويل سوق الصكوك اإلسالمية ف  
 

الضغوطات التي تشهدها المؤسسات ومن ناحية  البلدان النامية في احتياجات اإلنفاق بين هوةالدفعت  - 2015ديسمبر  17
المالية بهدف رصد مخاطر االئتمان وتحسين إدارة رأسمالها في ظل القيود التي تضعها الهيئات الناظمة على المالءة المالية، 

التمويل البديل" " النقاش حولإلى تفعيل هذا األمردفع وقد ر تنوعاً من خدمات التمويل البديل. إلى خلق فرص لمجموعة أكث
لنمو  اإلسالمية، مما يخلق إمكانات كبيرة سوق الصكوك جدول أعمال إدارة مخاطر االئتمان وإلى تعزيز وتنميةليتصدر 

  خدمات التمويل االسالمي من حيث األصول أو األدوات التابعة له.
 

-IRTI لمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب والبنك االسالمي للتنميةابالتعاون مع مجموعة في هذا اإلطار  ديلويتوقد عقدت 
IDB وقد جذب اإلجتماع الذي في اوروبا: التمويل البديل" الصكوك اإلسالمية للشركات"سوق  ورشة عمل تنفيذية بعنوان .

يعة الشرفي  علماء باإلضافة إلى قطاع الخدمات المالية، في كبار المسؤولين التنفيذيين نوفمبر في لندن، عدداً من 30عقد في 
 .والتدريب  مؤسسات التنمية المحامين ومدققين ووالاإلسالمية 

 
شكل : "يفي الشرق األوسط ويل اإلسالميمركز ديلويت إلستشارات التمأشار الدكتور حاتم الطاهر، مدير في هذا اإلطار، 

صكوك إلصدار والفرص المتاحة  التحدياتلمناقشة  هنيينوالم وصانعي القرارهيئات الناظمة لل قيمة منصة هذا الحدث
ي ف إشراك صانعي القرارفي ديلويت سياسة وخطط   أوروبا. كما أنه يتناسب مع فيآفاق نموها الشركات واسالمية من قبل 

 مناقشة االستراتيجيات، واألنظمة والتشريعات الخاصة و  االسالمية قضايا المتعلقة بتنمية أسواق الصكوكال في طاعهذا الق
 ." اإلضافة إلى االستراتيجيات االستثماريةبها ب

 
 صكوكسوق الاألنظمة والتشريعات الخاصة ب مواضيع رئيسية هي: على خمسة لمدة يوم كامل وقد رّكز البرنامج الذي استمر

المتصلة بالهيئات الرقابية  االعتبارات في أوروبا؛االسالمية صدار الصكوك إل األسواق تحضير في أوروبا؛ االسالمية
. والقياديين في هذا القطاع المهارات نقص معالجة ؛الممارسات في كافة األسواق وتنسيقتوحيد ؛ صنيفاتتوالقانونية وال

 هنلي، وكلية INCEIFالمركز الدولي لتعليم التمويل اإلسالمي ، ون من ديلويتوتولّى تقديم ورشة العمل هذه أخصائيو
، DDCAP ومجموعة  ،IRTI-IDBلمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب والبنك االسالمي للتنمية ا، ومجموعة لألعمال

 .طاع عينهوخبراء في القللخدمات المالية  CityUKو، CISI المعتمد لألوراق المالية واالستثمار المعهدو
 
 تمويل بديل: أوروبا في لشركاتلاالسالمية صكوك الديلويت بعنوان " تقرير الصادر عنمناقشة ال خالل ورشة العمل، تمو

األسواق المالية  فياالسالمية الصكوك لنمو محتمل لسوق  الجوانب المختلفة الذي يتناول"، للمشاريع االستثمارية الكبيرة
 واسعة النطاق توعيةالتي تتضمن  المالية اإلسالمية نهج مبتكر في األبحاث على في هذا التقرير وترتكز الدراسة. األوروبية

 التمويل اإلسالمي. واألوساط األكاديمية في قطاعفي هذا القطاع قادة أبرز ال مع وحوار
 

إمكانات واالسالمية  ر الصكوكإصدا من أجل الرئيسية البلدان األوروبية في األنظمة والتشريعات القائمة وينظر التقرير في
. االسالمية سوق الصكوكتسهيل نمو الدول األوروبية على إدخال قوانين وأنظمة ل عدد من قدمأ وقد. في هذه األسواقالنمو 

مليون  200 بريطانيا، بحيث تّم جمع مبلغ في فكان حتى اآلن أوروبا فيفي سوق الصكوك االسالمية  أما اإلصدار األبرز
 المملكة المتحدة والشرق من مستثمرين وجذب ،المطلوب أضعاف المبلغ 10 فاق بشكل ملحوظتغطيته وتمت ليني، جنيه استر
 آسيا.األوسط و
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 : " إن تمويل الشركاتفي ديلويت الشرق االوسط قائالً  المالية الخدماتالشريك المسؤول عن قطاع كذلك، علّق جو الفضل، 

مما يشكل تحدياً  تمويل الديون نقصاً فييواجه  رأس مال كبير سلفاً  تتطلب األجل التي للمشاريع الطويلةالضروري  األوروبية
قدرة تمويلية  وذوآسيا وسط األ الشرقمن مستثمرين إلى  عينه، تحتاج األسواق التي هي في طور النمو في الوقتأساسياً. 

بين  العالقة تدلّ بهدف االستثمار في األصول الممتثلة مع الشريعة. وبالتالي، في حال وجود األطر الناظمة والقانونية الالزمة، 
، مما االسالمية لصكوكلسوق اقوية  وآسيا على إمكانات من الشرق األوسط المستثمرينوإلى األوروبية  الشركات الحاجة إلى

يضمن الحماية للمستثمرين وتطبيق الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر على األموال، ليتيح ذلك فرصة للتطور والنمو في 
 ."سوق سائلة ناشطة تتميّز بسهولة وسرعة الشراء والبيع فيها 

 
ويقدم تقرير ديلويت عدداً من الدراسات النوعية التي تشمل مجموعة من السيناريوهات المحتملة حيث يمكن تطبيق الصكوك 

لتمويل "استثمارات ذات  االسالمية  في بعض قطاعات الدول األوروبية. وتتضمن هذه التطبيقات استخدام الصكوكاالسالمية 
على انها استثمارات تتطابق مع المعايير األخالقية المتعارف االسالمية الصكوك مسؤولية اجتماعية" في حين تعتبر حيازة 

عليها. على سبيل المثال، يعتبر قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا واحد من القطاعات التي تقع تحت فئة هذه اإلستثمارات والتي 
 حالً ممكناً. االسالمية كوكتتطلب ضمانات مرتفعة سلفاً مما يجعل من التمويل البديل ال سيما الص

 
 ومن أبرز النتائج التي وردت في تقرير ديلويت ما يلي:

 التمويل البديلفي النظر في اصدار الصكوك االسالمية  توسيع  المهنيين المشاركين في االستطالع من أولويات •
 .والسيولة 

تتطابق مع المعايير األخالقية التي  االستثمارات% من المشاركين في االستطالع عبروا عن اهتمامهم ب91 •
 .االسالمية الصكوك في المتعارف عليها

 التي تتطابق مع المعايير األخالقية المتعارف عليها االستثماراتيعتبرون أّن   % من المشاركين في اإلستطالع 46 •
 للشركة. مهمة للغاية

دمات المهنية الهادفة إلى تسهيل كاٍف من مقدمي الخ اً % من المشاركين في اإلستطالع يرون أن هناك عدد76 •
 التابعة لهم. بلدانالالمعامالت المالية اإلسالمية في 

إذا االسالمية % من المشاركين في اإلستطالع يفضلون استخدام المعامالت المالية اإلسالمية مثل الصكوك 57 •
 خرى. كانت التقارير المالية الخاصة بها متوافقة مع المعامالت المالية التقليدية األ

 
  http://bit.ly/1YEQ6RIللحصول على التقرير الكامل، إضغط على الرابط التالي:

 
 

-النهاية-  
 

 
 نبذة عن ديلويت

محدودة بضمان  ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 

ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

ي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت ه ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

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

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
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 ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق
 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
المستوى  على ۲۰۱۰ند توش (الشرق األوسط) منذ عام بلداً. وقد حازت ديلويت أ ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
ارية, وجائزة التميز في التدريب والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استش على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 

 نبذة عن المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
والتقدم االجتماعي إّن المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب هو عضو في مجموعة بنك التنمية اإلسالمي، التي تهدف إلى دعم التنمية االقتصادية 

 لشعوب الدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية في الدول غير األعضاء، وفقاً لمبادئ الشريعة. 
 اً ألحكامإّن الهدف االستراتيجي للمعهد هو إجراء البحوث الالزمة لممارسة النشاطات  االقتصادية والمالية والمصرفية في البلدان اإلسالمية وفق

 .، وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية االقتصادية بالدول األعضاء بالبنكالشريعة اإلسالمية
 


