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نشرة إخبارية
للمراجعة :السيدة سيم حيدر
المسؤولة عن العالقات العامة في ديلويت الشرق األوسط
هاتف+ 961 1 748444 :
بريد إلكترونيchaidar@deloitte.com :

ديلويت تطلق مبادرة لألبحاث في الصيرفة اإلسالمية بالتعاون مع الجامعة العالمية للتمويل اإلسالمي وكلية
هينلي الدارة األعمال

 2أبريل  – 3102أطلق مركز "ديلويت الشرق األوسط" الستشارات التمويل اإلسالمى المتخذ من البحرين

مق اًر له مبادرة لألبحاث في التمويل اإلسالمى

بالتعاون مع الجامعة العالمية للتمويل اإلسالمي في ماليزيا،

وكلية هينلي الدارة األعمال في جامعة ريدينغ – المملكة المتحدة.

وتعتبر هذه المبادرة الخطوة االولى لتأصيل وتطوير مفهوم الدراسات واألبحاث التطبقيه في قطاع الخدمات
الماليه اإلسالمية ،لتساهم في تعزيز مهارات و معرفة الممارسين للمهنة اضافة الى ترويج البرامج القيادية.
ويقول جوزف الفضل ،الشريك االقليمي المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في ديلويت الشرق األوسط" ،في
امس الحاجة لوجود ابحاث تتمحور حول تطوير الممارسات و المعايير و السياسات التي تسعى الى دعم و

تطوير التمويل".
و من الجدير بالذكر ان حجم االصول المسجلة وفقا للشريعة االسالمية قدرت بحوالي  1.1ترليون دوالر أمريكي

حتى نهاية العام  1111وفقا لتقرير صدر حديثا عن منظمة التعاون االسالمي حول السوق العالمية لخدمات
التمويل االسالمي ,سيما و ان منظمة التعاون االسالمية تعتبر الركن االساسي في مسيرة نمو هذا القطاع .
و بدوره اشاد الدكتور حاتم الطاهر ،مدير مركز "ديلويت الشرق األوسط" الستشارات التمويل اإلسالمية ،قائالً

يبين قيمة األبحاث المتخصصة في
"ستش ّكل الحصيلة الناجحة لهذه الشراكة خطوة إلى األمام ضمن مسار طويل ّ
هذا القطاع ،ووضع معايير األسواق الرئيسية مثل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا،
باالضافة الى الحاجة إلى استثمار مستمر في البحث العلمي في هذا القطاع" .
علما بان هذه المبادرة مع مركز "ديلويت الشرق األوسط" الستشارات التمويل اإلسالميي تعتبر توسعا هاما
للشراكة االستراتيجيه القائمة بين الجامعة العالمية للتمويل اإلسالمي وكلية هينلي الدارة األعمال.
وأفاد داود فيكاري عبداهلل ،الرئيس التنفيذي في الجامعة العالمية للتمويل اإلسالمي "يحتاج قطاع خدمات التمويل
اإلسالمية اليوم إلى معطيات كافية تتيح له االنتقال إلى المرحلة التالية .وال يمكن أن يحدث هذا االمر إالّ من
Member of
Deloitte Touche Tohmatsu
Limited

ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
مركز جيفينور -المبنى D
الطابق األول -الشقة 101
شارع كليمنصو
ص.ب113-5144 :
بيروت -لبنان
هاتف+961 (1) 748 444 :
فاكس+961 (1) 748 999 :
www.deloitte.com

خالل جهود متكاتفة بين القطاع والمؤسسات األكاديمية .ويش ّكل هذا التعاون الثالثي األطراف خطوة أولى لخلق
ابحاث استراتيجية تعنى بقوانين و سياسات العمل الخاصة بقطاع الخدمات المالية االسالمية و القطاعات

المرتبطة بها.
و اضاف البروفسور جون بورد ،عميد كلية هينلي الدارة األعمال في جامعة ريدينغ البريطانية فقال "يجمع هذا
حد
التعاون بين خبرة عميقة في المجالين التمويل اإلسالمي والتقليدي من المنظورين األكاديمي والمهني على ّ
سواء .يقدم هذا التعاون قدرات فعالة لتطوير المعرفة اضافة الى سياسات و تشريعات العمل المختلفة حول
العالم.
و لذا فقد تم تحديد ثالثة اهداف رئيسية لخلق اطار دولي لالبحاث تتلخص فيما يلي :خلق و تطوير التميز و
االبداع في مجال البحث الدولي ,و تأسيس برامج متعددة التخصصات حول ممارسات عمل التمويل االسالمي.
 .1تبني ثقافة البحث التطبيقي القائم على حاجة قطاع التمويل االسالمي
 .1نشر نتائج االبحاث من خالل برامج االبداع الفكرية.
و تعتبر هذه المبادرة تأكيدا على التزام مركز "ديلويت الشرق األوسط" الستشارات التمويل اإلسالمي في ترويج
التميز المهني و بناء القدرات في مجال التمويل االسالمي.
-

النهاية –

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط):
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة
الشرق األوسط ويمتد وجودها بشكل مستمر منذ أكثر من  58سنة في المنطقة .وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم
بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم أكثر من  1811شريك ومدير وموظف يعملون
من خالل  12مكتباً في  18بلداً .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) لألعوام  1111 ،1111و 1111على التوالي على

المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو" ()ITR

كما نالت جائزة أفضل شركة استشارية للعام  1111خالل المنتدى السنوي للمنظّمين في دول مجلس التعاون الخليجي (جوائز

االمتثال األولى لشركة "كومبلينت") .وفي  ،1111حازت ديلويت في الشرق األوسط على جائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق
األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلت ار وويلز.
نبذة عن ديلويت
ستخدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بريطانية خاصة
ُي َ
محدودة ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها .للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان
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القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:
www.deloitte.com/about
تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص
ّ
في مجموعة واسعة من المجاالت ا إلقتصادية .وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  181دولة،
تضع ديلويت في خدمة عمالئها مجموعة من كفاءات ذات المستوى العالمي وخبرة محلية عميقة لتساعدهم على النجاح أينما
عملوا .وتضم مؤسسات ديلويت أكثر من  108,111ألف موظفاً مهنياً ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز.

حول الجامعة العالمية للتمويل اإلسالمي
تم إنشاء الجامعة العالمية للتمويل اإلسالمي من قبل مصرف نيغا ار ماليزيا لتطوير الرأسمال البشري في قطاع التمويل اإلسالمي
ّ
العالمي .وباإلضافة إلى برامجها األكاديمية التي تضم شهادة االعتماد في التمويل اإلسالمي ،والماجستير في التمويل اإلسالمي،
تقدم الجامعة أيضاً برامج تدريب تنفيذية وفقاً للطلب ،وأبحاث ًا تطبيقية تتمحور حول هذا القطاع
والدكتوراه في التمويل اإلسالميّ ،
وتتماشى مع رؤيتها الهادفة إلى الريادة في مجال المعرفة والخبرات في التمويل اإلسالمي.
أما هيكلية منهج الجامعة فقد استعان بمعطيات من كبار الالعبين في القطاع بهدف ردم الهوة بين المعرفة األكاديمية والخبرة
التنوع ،وهم يتمتعون باحترام
الميدانية .ويحمل أعضاء كليات الجامعة العالمية للتمويل اإلسالمي في جعبتهم باقة غنية من الخبرات و ّ
عالمي في المجالين األكاديمي والمهني للتمويل اإلسالمي .وتوفر الكلية لطالب الجامعة العالمية للتمويل اإلسالمي التوجيه الفاعل
وفرص للتطور المهني ،مستندة بذلك إلى دعم دائم من القطاع المتخصص.
حول كلية هينلي لألعمال في جامعة ريدينغ – المملكة المتحدة
تقدم خدمات شاملة،
تعتبر كلية هينلي لألعمال في جامعة ريدينغ – المملكة المتحدة واحدة من كبرى كليات األعمال في العالم التي ّ
كما ّأنها واحدة من كليات األعمال النادرة التي تقدم شهادات االعتماد الثالث المرموقة ).(AMBA, EQUIS, AACSB

وتتضمن الكلية خمس وحدات منفصلة :كليات االقتصاد ،وادارة االعمالوالعقارات والتخطيط ،ومركز الرابطة الدولية لألسواق المالية،
ّ
وقسم للتعليم حول الشركات.

مميزة من اإلجازات والدبلومات ،باإلضافة إلى شهادة الماجستير العالمية
وتتضمن تقديمات كلية هنلي ،المعروفة دولياً ،مجموعة ّ
ّ
من هينلي ،وبرامج التثقيف الرائدة عالمياً للشركات والمدراء التنفيذيين والتي تستقطب الطالب وأعضاء البرامج من أكثر من 111

دولة.
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