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هدية العدد

بعد تتويج دبي عا�صمة
نحتاج كل العوا�صم عا�صمة لالقت�صاد الإ�صالمي
فر�ست ال�سناعة املالية الإ�سالمية نف�سها يف الأ�س�اق العامل ّية ,فكان ل بد من العتماد على امل�ؤ�سرات
والإح�سائيات ملعرفة املراحل التي و�سل اإليها هذا القت�ساد وقد بد أا م�ؤ�سر ت�مب�س�ن رويرتز يف �سهر
ماي�  2012بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�س من جمم�عة البنك الإ�سالمي
للتنمية بهدف قيا�س ور�سد من� ال�سناعة املالية الإ�سالمية يف جميع اأ�س�اق العامل .وت�سمن خم�سة
عنا�سر رئي�سية هي :التط�ر الكمي لقطاع امل�سرفية الإ�سالمية ,واحل�كمة ,وامل�س�ؤولية الجتماعية,
وم�ست�يات التعليم ,ومدى ال�عي بقطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية.
ثم ط�ر امل�ؤ�سر ليك�ن مقيا�سا لختيار عا�سمة القت�ساد الإ�سالمي ,وت�سمن �ستة حماور ,هي :التم�يل
والتاأمني الإ�سالمي ,املنتجات الغذائية احلالل ,الأمناط املعي�سية احلالل ,ال�سياحة وال�سفر احلالل,
تنمية امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة ,البنى التحتية لالقت�ساد الإ�سالمي.
وحيث اأن البحث العلمي يعترب قاطرة ميادين العمل والتطبيقات ,فاإن الدول التي تعمل على تاأ�سي�س
بنى حتتية للتعليم تك�ن اأكرث تاأهيال لال�ستفادة من التنمية بكافة اأ�سكالها ,ويعترب التعليم العايل
حا�سن التط�ر الفكري والرا�سد والباعث واملحرك الأ�سا�سي حلركة البحث العلمي.
لقد مت ر�سد ً 655
بحثا علميا يف جمال املالية ال�سالمية خالل الثالث ال�سن�ات ال�سابقة ,منها 354
مقالة مراجعة ً
علميا .احتلت ماليزيا املرتبة الوىل من حيث كمية البح�ث املالية ال�سالمية ,ف�سدر
 169بحثا علميا ,منها  101كمقالة مراجعة ً
علميا .واحتلت اململكة املتحدة املرتبة الثانية ,ف�سدر فيها
 111بحثا علميا ( 56مقالة مراجعة ً
علميا) .بينما احتلت ال�ليات املتحدة المريكية املرتبة الثالثة
بن�سر ح�ايل  73بحثا علميا ( 39مقالة مراجعة ً
علميا).
واأ�سارت النتائج اإىل اأن اململكة املتحدة هي الدولة الأوىل ً
عامليا مبجال التعليم اخلا�س بال�سريفة
الإ�سالمية ,فهي حتت�سن  60م�ؤ�س�سة تعليمية ت�فر م�ساقات خا�سة بامل�سرفية الإ�سالمية ,اإىل جانب
 22جامعة ت�فر �سهادات خمت�سة بهذا القطاع .وحتتل ماليزيا املرتبة الثانية يف جمال ت�فري البنى
التحتية للتعليم اخلا�سة بال�سريفة الإ�سالمية ,حيث حتت�سن ماليزيا  50م�ؤ�س�سة تعليمية تقدم
م�ساقات بهذا املجال ,اإىل جانب  18جامعة ت�فر اخت�سا�سات ذات �سلة .اأما الإمارات فتحتل املرتبة
الثالثة ,ففيها  31م�ؤ�س�سة تقدم م�ساقات تعليمية لل�سريفة الإ�سالمية ,اإىل جانب 9جامعات تقدم
�سهادات ذات �سلة .وجاءت اململكة العربية ال�سع�دية يف املرتبة الرابعة ً
عامليا ,لت�فر  22جهة تقدم
م�ساقات تعليمية خمت�سة بال�سريفة الإ�سالمية ,وت�سع جامعات تقدم درا�سات ذات �سلة .ور�سد
امل�ؤ�سر ً
عامليا  420م�ؤ�س�سة ت�فر م�ساقات تعليمية تخت�س بالتم�يل الإ�سالمي ,و 113جامعة تقدم
�سهادات بهذا املجال.
حمددات منو القت�شاد الإ�شالمي:
اأو ًل :قوى ال�شوق:
� .1سخامة ال�س�ق الإ�سالمية :ي�سكل عدد امل�سلمني البالغ  1.6مليار م�سلم ,يغلب عليهم الفئة
العمرية ال�سابة ,اأي اأن كل م�ستهلك من اأربعة م�ستهلكني يف العامل ه� م�سلم ,وهذا يعني
ت�افر قاعدة ا�ستهالكية كبرية مما يحفز على حتقيق من� اقت�سادي من�س�د .وي�سهد من�هم
مت�سارعا ً %1.5
ً
�سن�يا مقارنة بـ %0.7بالن�سبة اإىل باقي �سكان يف العامل.
ال�سكاين من� ًا
وبالنظر ملعدلت تزايد اأعدادهم التي تعادل �سعف تزايد �سكان العامل ,فاإن ال�سركات العاملة
يف خمتلف القطاعات ,من ال�سناعات الغذائية والتم�يل اإىل �سركات الأزياء وال�سياحة,
اأدركت اأن قيمة �س�ق املنتجات ال�ستهالكية الإ�سالمية ت�سل اإىل  4.8تريلي�نات دولر.

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

 .2ينتمي امل�سلم�ن لعدة اأ�س�اق نا�سئة على ال�سعيد العاملي من اإندوني�سيا ,وال�سع�دية ,ودولة الإمارات
العربية املتحدة اإىل تركيا .ومن املت�قع اأن يبلغ مت��سط من� الناجت املحلي الإجمايل يف ال�سبع
وخم�سني دولة الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي ,والتي ي�سكل امل�سلم�ن غالبية �سكانها نح�
ً %6.3
�سن�يا ,مقارنة مبت��سط من� اإجمايل الناجت املحلي العاملي الذي �سيبلغ  %5.3ح�سب ت�قعات
�سندوق النقد الدويل بني الأع�ام  .2018-2013ويقدر حجم الناجت الإ�سالمي لهذه القت�سادات
باأكرث من  8تريلي�نات دولر.
 .3منط احلياة :ازداد دور القيم الأخالقية الإ�سالمية يف ت�سكيل منط احلياة واملمار�سات التجارية
ب�سكل ملم��س .وارتفع عدد امل�سلمني امللتزمني باأحكام دينهم ب�سكل ملح�ظ ,اإذ اأظهرت الدرا�سة
ال�سادرة عن «منتدى بي� لالأديان واحلياة العامة» التي اأجريت يف العام  2012اأن  %87من امل�سلمني
يعتربون الديانة «هامة جد ًا» واأن  %93منهم ي�س�م�ن يف �سهر رم�سان الكرمي ,يف املقابل فاإن اأقل
من  %30من ال�سعب الأوروبي  %56من ال�سعب الأمريكي اعتربوا ا ّأن الديانة مهمة جد ًا يف حياتهم.
 .4زيادة التجارة بني دول منظمة التعاون الإ�سالمي ,حيث و�سعت هذه املنظمة يف العام  2005هدفا
بزيادة التجارة البينية بينها لت�سل اإىل ما ن�سبته  %20من اإجمايل جتارتها اخلارجية يف العام
.2015
ثانيا :البيئة العاملية:
 .1حيث �ساركت م�ؤ�س�سات و�سركات عاملية متعدّدة اجلن�سيات يف القت�ساد الإ�سالمي ,ففي جمال
امل�سارف هناك دويت�سه بنك ,واإت�س اإ�س بي �سي ,و�سيتي بنك وغريهم ,ويف جمال ال�سركات
العاملية هناك ن�ستله ,و�سل�سلة كارف�ر وغريها ,ومنها من ل ي�سارك يف عملية تنمية القت�ساد
ً
م�سنعا حا�س ًال على �سهادات ل�سناعة
الإ�سالمي فح�سب بل يق�دها ,ف�سركة ن�ستله متتلك 150
م�سنعا ,وتقدم اأكرث من ً 300
ً
�سنفا من الأغذية وامل�سروبات احلالل
الأغذية احلالل من بني 468
يف اأكرث من  50بلد ًا .كما اأن �سل�سلتي املحالت التجارية العاملية كارف�ر وتي�سك� وغريهما من
العالمات التجارية العاملية الكربى ت�سجل الي�م من�ا متزايد ًا يف تقدمي الأغذية احلالل يف العديد
من الأ�س�اق.
� .2سعي القت�سادات النامية لت��سيع اأ�س�اقها ,وخا�سة القارة الآ�سي�ية ,مع الرتكيز على اأ�س�اق دول
منظمة التعاون الإ�سالمي.
 .3زيادة الرتكيز العاملي على اأخالقيات الأعمال وامل�س�ؤولية الجتماعية ,والتي ي�فرها القت�ساد
الإ�سالمي.
 .4ث�رة تقنيات الت�سالت على ال�سعيد العاملي ,حيث ت�ساهم و�سائل الإعالم الجتماعية ,وتقنيات
اله�اتف الذكية وخدمات الإنرتنت اإىل اإحداث ث�رة يف كل جانب من ج�انب الأعمال كاخلدمات
الجتماعية ,والتعليم ,وال�سحة ,والرتفيه ,ويف كل جانب حمتمل من ج�انب احلياة.
ثالثاً :انت�شار مفهوم املنتجات احلالل
 .1الأغذية احلالل
اأنفق امل�ستهلك�ن امل�سلم�ن يف كافة اأنحاء العامل  1.088مليار دولر على الأغذية وامل�سروبات يف
العام  2012والتي ت�س ّكل  %16.6من الإنفاق العاملي ,ويت�قع تزايد هذا الإنفاق لي�سل اإىل 1.626
مليار دولر بحل�ل العام  ,2018مما ي�فر ً
فر�سا يف �س�ق الأغذية احلالل .وتت�سدر اندوني�سيا
البلدان من حيث ا�ستهالك الأغذية احلالل باإجمايل  197مليار دولر ,تليها تركيا  100مليار
دولر ,وباك�ستان  93مليار دولر ,وم�سر  88مليار دولر بح�سب بيانات العام  ,2012مما ي�سري
اإىل اأن �س�ق الأغذية وامل�سروبات احلالل العاملية جمتمعة اأكرب من ال�س�ق ال�سيني الذي ميثل اأكرب
�س�ق وطنية ل�ستهالك الأغذية.
لكن قطاع الأغذية احلالل ي�اجه حتدّيات عديدة تت�سمن :حجم القطاع ,وعدم كفاءته ,وعدم
وج�د هيئة ّ
تنظمه ,و�سرورة و�سع معايري دولية م�حدة ,اإ�سافة لتحديات ت� ّفر امل�اد اخلام,
و�سال�سل الإمداد ,ونق�س راأ�س املال الب�سري ,وانخفا�س ثقة امل�ستهلكني ,وكذلك حتديات ال�عي
العاملي كعدم وج�د منتج غذائي عاملي يحظى بالهتمام الكايف.

ومييز هذا القطاع فر�س من�ه ,ففي قطاع اللح�م واحلي�انات احلية فاإن  %91من واردات دول
منظمة التعاون الإ�سالمي من اللح�م واحلي�انات احلية تاأتي من دول غري اأع�ساء يف هذه املنظمة,
ومع وج�د مئات من امل�رّدين وكبار امل�ستثمرين وال�سركات العاملة يف جمال الأغذية والزراعة يف
دول املنظمة .ويقدر العجز يف جتارة الأغذية  72مليار دولر يف دول منظمة التعاون الإ�سالمي.
 .2ال�سيافة احلالل
اإن من�ذج الفنادق الإ�سالمية ي�ستهدف جميع النزلء من كافة اجلن�سيات والديانات ,وت�سل ن�سبة
نزلء بع�س هذه الفنادق يف دبي من غري امل�سلمني اإىل  ,%60ف�سال عن اأن العديد من العائالت
والأ�سر الغربية تف�سل الإقامة يف هذه الن�عية من الفنادق امللتزمة بعدم تقدمي الكح�ل خا�سة عند
ا�سطحابهم لالأطفال  ,وبعدم وج�د مالهي ليلية ,اإ�سافة لل�سفافية بني اإدارة الفنادق والعاملني
والنزلء اإ�سافة للحر�س على ت�فري الأمن والراحة .ويقدر حجم �س�ق ال�سياحة وال�سفر العاملي
للم�سلمني بنح�  126مليار دولر ت�سمل ال�سياحة وال�سفر احلالل ,واحلج والعمرة ,والرعاية
ال�سحية والجتماعات واملعار�س وامل�ؤمترات والفعاليات .ويقدر تزايد عمليات اإن�ساء خدمات
مت�يل احلج ,لي�سل اإنفاقها ال�سن�ي اإىل  22.5مليار دولر بحل�ل .2018
وح�سب اإح�ساءات دائرة ال�سياحة والت�س�يق التجاري يف دبي فاإن النم� الق�ي يف �س�ق ال�سيافة
الإ�سالمية ت��سح ارتفاع عدد الفنادق التي ل تقدم امل�سروبات الكح�لية اإىل نح� ً 198
فندقا ,اأي ما
يعادل نح�  %49.6من اإجمايل عدد الفنادق العاملة يف الإمارة البالغ  388فندقا حتى نهاية العام
املا�سي .وت�ستح�ذ الفنادق ذات النجمة ال�احدة والنجمتني والثالثة جن�م على  %77من عدد هذه
الفنادق ,بينما تت�زع الن�سبة املتبقية على فنادق اخلم�س جن�م ب�اقع  5فنادق وفنادق الأربعة جن�م
ب�اقع ً 28
فندقا .وتقدر ح�سة الفنادق اخلالية من الكح�ل من اإجمايل الغرف الفندقية بنح�
 ,%24اأي ما يعادل  13784غرفة فندقية من الإجمايل املقدر بنح�  57345غرفة حتى نهاية العام
املا�سي ,بينما تبلغ ح�سة الفنادق من فئات النجمة اإىل ثالث جن�م من غرف الفنادق اخلالية
من الكح�ل بنح�  ,%53.9ب�اقع  7435غرفة ,مقابل  5886غرفة لفنادق من فئة الأربع واخلم�س
جن�م.
 .3املالب�س والأزياء الإ�سالمية
تغطي املالب�س املحافظة املن�سجمة مع التعاليم الإ�سالمية منطقة جغرافية وا�سعة متتد من
اإندوني�سيا اإىل ال�ليات املتحدة .وت�س ّكل هذه ال�س�ق امل�جهة للم�سلمني جزء ًا ل يتجزاأ من قطاع
املالب�س والإك�س�س�ارات العاملية.
وت�سري التقديرات اإىل اأن امل�سلمني املنت�سرين من اأق�سى الغرب اإىل اأق�سى ال�سرق اأنفق�ا 224
مليار دولر على «املالب�س والأحذية» يف عام  2012اأي  %10.6من الإنفاق العاملي .ومن املت�قع اأن
ي�سل هذا الإنفاق اإىل  322مليار دولر بحل�ل العام  .2018وتتاأثر هذه ال�س�ق بالثقافة املجتمعية,
وت�سمل الف�ساتني الف�سفا�سة التي تغطي اجل�سم بكامله والنقاب واحلجاب .وتت�سدر تركيا البلدان
التي حتتل املراتب الأوىل من حيث ا�ستهالك العمالء امل�سلمني للمالب�س ا�ستنادا اإىل بيانات العام
 2012بنح�  25مليار دولر ,ثم اإيران  21مليار دولر ,واإندوني�سيا  17مليار دولر ,وم�سر 16
مليار دولر ,وال�سع�دية  15مليار دولر ,وباك�ستان  14مليار دولر .وحتل �س�ق ا�ستهالك املالب�س
املحافظة يف املرتبة الثانية يف العامل بعد ال�ليات املتحدة التي بلغ حجم اإنفاق هذه ال�س�ق فيها
 494مليار دولر يف العام .2012
وا�ستقطب معر�س الأزياء الإ�سالمية يف اإندوني�سيا يف دورته الرابعة عام  2013اأكرث من  150عالمة
جتارية عر�ست جمم�عات متن�عة من الت�ساميم الع�سرية التي تتالءم والتقاليد الإ�سالمية
املخ�س�سة للمراأة امل�سلمة.
ّ
 .4الإعالم والرتفيه الإ�سالمي
حت�لت �سل�سلة الكتب الك�ميدية ذي نيتي ناين اإىل م�سل�سل ر�س�م متحركة ,واأن�ساأت اأول جمم�عة
من الأبطال اخلارقني من التاريخ ال�سالمي على �سكل ر�س�م متحركة تبث يف اأكرث من  70بلد ًا.

فر�س يوفرها ال�شوق الإ�شالمي..
اإن بروز القت�ساد الإ�سالمي كنم�ذج اقت�سادي رائد يفتح ا ً
أفقا جديدة ي�ستفيد منها املجتمع العاملي خا�سة
بعد اأن دخل العامل املتقدم مرحلة م�ستدامة من الرك�د القت�سادي ,فالأ�س�اق يت�جب عليها تلبية الأمناط
اجلديدة يف �س�ق ال�ستهالك والأعمال.
وقد تنامت اأهمية هذا القت�ساد بعد انتهاء الأزمة املالية العاملية ,فالتفتت الأنظار نح� القاعدة املتينة
وال�سلبة مل�ؤ�س�ساته ,فباتت فكرة نقل القت�ساد الإ�سالمي وما يندرج حتته من ا�ستهداف  1.6مليار م�سلم اإىل
ا�ستهداف  6مليارات �سخ�س يقطن�ن العامل فكرة قائمة .ويدعم هذه الروؤية:
  tمن� الأ�س�ل الإ�سالمية مبعدل %20
 tمن� التم�يل الإ�سالمي مبعدل %50
 tيقدر عدد امل�سلمني الذين ل ميلك�ن ح�سابات بنكية %72
 tمن� �س�ق م�ستح�سرات التجميل احلالل اإىل  14مليار دولر �سن�يا.
  tمن� �س�ق الغذاء احلالل اإىل  685مليار دولر �سن�يا.
 tمن� �س�ق ال�سياحة الإ�سالمية اإىل  126مليار دولر �سن�يا.
ي�ساف ملا �سبق البعد الأخالقي والعادل الذي يع ّزز قطاعات القت�ساد احلقيقي والتنمية امل�ستدامة.
دبي كمركز لالقت�ساد الإ�سالمي فر�سة يجب ا�ستغاللها
تتمتع دبي بف�سل اأ�س�لها العاملية ال�سرتاتيجية ,مبكانة فريدة متكنها من تغيري وجه جتارة املنتجات احلالل
ب�ترية مت�سارعة ,وذلك من خالل �سبكتها التجارية ,الأمر الذي من �ساأنه دفع عجلة القت�ساد الإ�سالمي
ً
قدما.
 .1تدير �سركة م�انئ دبي العاملية ,اأكرث من  65مرف أا م�زعة يف القارات ال�ستة ,مبا يف ذلك م�ساريع
قيد التنفيذ يف كل من الهند واأوروبا واأمريكا اجلن�بية ومنطقة ال�سرق الأو�سط ,ففي دولة
الإمارات العربية املتحدة وحدها ,تدير �سركة م�انئ دبي العاملية اأربعة مرافئ متتلك طاقة
ا�ستيعابية هي الكربى على م�ست�ى العامل الإ�سالمي ,وقد اأ�سفرت عمليات الت��سع التي اأجرتها
ال�سركة خالل العام اجلاري ,والتي �ست�ا�سل ال�سركة اإجرائها يف العام املقبل ,عن زيادة طاقتها
ال�ستيعابية ب�سكل كبري.
ً
 .2ح ّل مطار دبي الدويل يف العام  2012يف املرتبة ال�ساد�سة عامليا من حيث حركة ال�سحن ,والتي
ً
ارتفاعا ن�سبته  %3.1عن العام
بلغ حجمها حينها  2.26ملي�ن طن من الب�سائع ,م�سجلة بذلك
.2011
 .3تعد �سركة الإمارات لل�سحن اجل�ي كربى �سركات ال�سحن يف العامل من حيث وزن ال�سحن ,فقد
نقلت ل�حدها نح�  2.1ملي�ن طن يف �سبكتها خالل ال�سنة املالية .2013-2012
 .4ح ّل مطار دبي الدويل خالل العام املا�سي يف املرتبة الثانية ً
عامليا من حيث عدد امل�سافرين
الدوليني ,اإذ بلغ عدد امل�سافرين الدوليني يف املطار خالل الأ�سهر ال�ستة الأوىل من العام اجلاري
ح�ايل  36.2ملي�ن م�سافر ,وذلك بعد اأن �سهد املطار اأكرث من  5ماليني م�سافر ً
�سهريا ملدة �سبعة
اأ�سهر على الت�ايل.
تزايد الهتمام العاملي فر�شة حيوية
ا ّإن اهتمام ع�ا�سم مالية رئي�سية يف العامل (مثل لندن وني�ي�رك) بجذب التم�يل الإ�سالمي وتط�ير م�ؤ�سرات
اأ�سهم لل�سركات التي تتعامل يف منتجات (حالل)ل ب ّد اأن يجعلنا نت�قع اأن ي�ستمر قطاع ال�سريفة والتم�يل
الإ�سالمي يف النم� ,اإ�سافة لت�افر مراكز عاملية لل�سريفة والتم�يل الإ�سالمي مثل ك�ال لمب�ر وجاكرتا.
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