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2018\19 العالمي اإلسالمي االقتصاد واقع تقرير لقي   ي

ةرصو ءا عن لقرا يمنح كما دقتصاال ا الهذ تها جلتواو

رمليا 1.8 ار شتان ل ضفب ت ابثال ه  ومن ي الماإلس اد صتاالق ل واصي
ترليون 2.1 بقيمة اإلسالمي اإلنفاق تقدير وبعد العالم حول مسلم 
 لنمو كبير مجال هناك يزال ما ولكن . 2017 العام في أمريكي دوالر 

ت ا ر امثتس ال ا تسم ال د اكل اب ذ إ ، هج وضن و يم ال س إل ا د اصتق ال ا
أمريكي دوالر مليون 745 قيمة الخاصة األسهم في عنها ح   المفص

 يف ارات مثتاالس ن م ر يثكب ل أق م رق و وه وام أع ة الث ث دى م ى لع
رمليا 595 ت اربق ي تال رة اطخ مال وال األم ورؤوس ة اصخال م هاألس

 العالمي. المستوى على 2017 العام في أمريكي دوالر 

بعض في مي لحكو ا عم لد ا من يد مز لى إ جة لحا ا من غم لر ا على و
االهتمام من أكبر درجة شهدنا أننا   ال إ اإلسالمي، االقتصاد مجاالت 

دما، ق ميسالإلا دقتصاالبا للمضي بها ملقياا ن  يتعي لتيا تالخطوبا

تتصدر الود ىنر يضاأ بتنا .ئحاللواو نظمةألبا ق يتعل ما في  صاخصوو

ة درج الب ا زييالوم دة حتم ال ة يرب ع ال ارات اإلم ل ث م اد صتاالق ذا ه ي ف ادة ريال
 الثانية. بالدرجة وإندونيسيا السعودية العربية والمملكة األولى، 

دوالر ون يرل ت 2.1 بـ لملعا ا ل حو لمسلمينا ق نفا إ يرلتقر ا ا هذ ر يقد
 إجمالي بلغ فيما المعيشية، القطاعات على 2017 العام في أمريكي 

 لتاح ي. كريأم دوالر ون يرلت 2.4 ي الم اإلس ل ويم ت ال اع طق ول أص
 نيمل سمال اق فإن ث يح ن م ى األول ة برتمال ات روبشموال ة ذياألغ اع ط ق
 بلغ حيث لبسةأل ا عقطا تبعه ،يكي مر أ رال ود ن ليوتر 1.3 غ ل ب ذي ال

ثيح ه يرفتوال الم اإلع اع طق  مث ي، كريأم دوالر ار يلم 270 اق فاإلن
بقيمة حة لسيا ا ع قطا ثم ، يكي مر أ ر ال و د ر مليا 209 اق فاإلن غ لب

ة ي وائ د ال رات ضحتس م ال ى ل ع اق فن اإل ا  أم ي، كريأم دوالر ر ا ي لم 177
دوالر مليار 61و أمريكي دوالر مليار 87 فبلغ التجميل ومستحضرات 

 التوالي. على أمريكي 

يينلمستوا على تار  لتطوا خرآل كبتهامو ميسالإلا دقتصاالا ثبتأ كما

شين كلبلو ا تقنية تكا لشرا ت عتمد ا فقد ، ي ر ستثما ال ا و لتقني ا
ةذياألغ ي  فق ت ل أو الل حال ر ياي عم ب زام ت االل ن م د  أك ت لول داد، سلل

على ا  أم بالتجزئة. التاجر إلى التصنيع مرفق من الدوائية والمنتجات 

التمويل صعيد 
الوصول نطاق اآللية 

 لخادإ يتم كما
 بنظا تبط لمر ا

مالوب الة. صال
وإن ي راضت االف

للقرن المسلمين 

واكي ك، ذل ى إل
 منتجا يم تقد ل حو

 ي فهو متما عتبر
 ا مي سال إل ا

 ة، يالم اإلس

لمستهلك ا و ج  لمنت ا

 ينا فا م سو بلو

 بفضل ، لك ذ على

 ت سسا لمؤ ا
 الل خ ن م الزم ال

لصدا اهذ فيو
القائم المتنامي 

 الل حال ل يمج تال

للحياة المنقذة 

ا دعد يتخطى
قطاعات من أي 

ماعا مة  لمقدا

 تكالشرا تتبا
 ،منها فيعةلر ا

األغ ى إل  والوص

 

           

  
 

       
 

 
  

 

           
 

         
           
 

         
 

  
 
         
   
        
  

  

         
        
 

           
         
 
  

 
        

          
        
  
         
      
          
       

          
 

  

       

          
         
          
  

   

   

 ص التنفيذي ّالملخ
 حيملرا حمنلرا للها بسم

رات ّالتطو آخر على الضوء ُ

.علقطاا الهذ لمستقبليا هتجاالا ً ّ ّ

والتقنيات شين البلوك تقنيات ع ّ فتوس اإلسالمي،
 المالية. الخدمات إلى 

ّ

 كيلذا بلحجاا مثل لبسةألا عقطا في كيةلذا تلتقنياا

 قعامو بقرأ على لة الللد لميلعاا قعالموا يدتحد م

 عواقوال ياعنطاالص اءذكال يف ارمثتاالس متي ل،ث
ّ اتاجيتاح ةيبلتل دادعتاالس ىلعدلي امم اء،ياألش ترنت

والعشرين. الواحد 
ُ

َ ُ

ورحمتمال يمالعال ه ّ  وجتال يالماإلس ادصتاالق ب

 ،ةدمحد قيةخالأ ييرمعا على ئمةقا تماخدو ت
ًشيًا ًجلتوا اهذ معماتما يللتموا مناءبد ،هّ

 يعةلشرا محكاأ علىو قيةخالأ ييرمعا على ئملقا

ً نيب ام ةقثال ززعت يتال اللحال ةذياألغ ىإل والوص
كةشر تعتبر .ةئدلماا لىإ عةرلمزا من—

 لمثا خير نيسيةوند إلا (Blossom Finance) نس
 ةعدلمسا شين كلبلوا تقنية على ئمةلقاا لهاحلو

 يللتموا على للحصوا على سطةلمتواو ةلصغيرا

 وك.كصال

ُ

ِ

ً

ّ

ُُ
ً ً

ّ
ّ

ّ ً

ّ

تلبية على ميةسالإلتكالشرا تعمل ،د لميلعاا هّاا جلتو
ً مستحضرات من بدءا ونباتية، طبيعية منتجات على

ً اتاحقلال ىإلوالوص الل،حال لديبال بطالب داويتوال

حيوانية. نات ّ  مكو أي من الخالية

ّ
ّ

ّ

يف ودوجمال كذل اللحال ةذياألغ عقطا في تكالشر
 المنتجات باقة وتزداد األخرى. اإلسالمي االقتصاد 

كما ،للحالا تناًّ لمكوا قنطا عتساا بفضل معا بعد

ّ ً ستو حتى قاوذألا لمختلفتلبية تهامنتجا تمحفظا ع
ً للحالا يالرازلموا جبنة على يدالمتزا لطلبا من اءبد

تحبأص اق،يسال ذاه يف الل.حال ةويضعال ةذي

ّ

ً ّ

ّ

ّ

ّ

 3 ص | القاألخ همائدع يولمش ادصتاق
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   اقتصاد شمولي دعائمه األخالق 5 ص |

   

          

 
           
          
  
        

 

          
  

 
  

         
  
         
 

        

  
        
  

 
    

 

          
       
        
 
         
         

 
 

         

          
          
         

   
 

        
          
 
 

 
   

 
          
         
          

          
  

  

     

        

          
          
          
 
 

 
 

     
  

 

         

    
 

 
  

         
           

ا،هلًاامنتواغ رصفال ذههلًاإدراك رثأك اتيسنجال ددةعتمال اتركشال
 لندن، في حالل حلوى متجر افتتحت التي الشهيرة هاريبو شركة مثل 

كةشر في قليةأ حصة على تذستحوا لتيا نيةبالياا بيشيميتسو كةشرو
 نموها واالستحواذ الدمج أنشطة تواصل اإلماراتية. لألغذية اإلسالمي 

 ىإل اعطقالب اءقالرتل رةيبك اراتمثتاس ىإل ةاجحال رارمتاس نممرغال ىلع
 لتنظيميافاشرإلا يشهد كما .لميةعا لحال يةغذأ مةعال- بعدأ ًىمستو

 تارماإلا لةود تحتل حيث ،ًمنتظما ًتحسنا للحالا يةغذألاجنتاإ على
 اقفاإلن ومنلًراظون ار.اإلط ذاهيف ادةريالازييالوم دةحتمالةيربعال

عّقلمتوا منو 6.1% ل ّدعمب تابورشملاو ةيذغألا ىلع يمالسإلا
ةهام فرص هناك ،2023 العام بحلول أمريكي دوالر ترليون 1.9 بلوغه  ّ

 عالمية. حالل أغذية عالمات وإنشاء لالستثمار 

 ًصاخصو ،بها نستها ُيالةقو لىإًيعاسر يالماإلس لويمتال عقطا لّيتحو
دالتعم يف ًااعفارت دهشت يتال يالماإلس اونعتال ةمظنم دول يف

 في ا ّأم اإلمارات. دولة في ًوتحديدا اإلسالمية الصيرفة خدمات تغلغل 

روضقال نمربأك ًدورا يالماإلس لويمتال روضقتبعلدقفازييالم
 ّ 2017. العام في المصرفي للنظام النمو كمحر تشكيل في التقليدية 

 لةود في ئيسيةلراهكزامر ليتخطى ميسالإلا يللتموادامتداع ّسيتو

 ايوآس ةيرقشال ايقريإف نم دةديج ًاواقأس مضيل ا،زييالوم اراتاإلم
 تستمرواهذ .ليلمااللشموا يزلتعز تمالحكوا من ًسعيا ،سطىلوا

 اونعتال سلجم دول دىإح دارإص كذل يفامب وك،كصال دارإص اتيلمع

.رالودرمليا بقيمةو يكيمرألارالولدبا ًكاصكو لىوألاةللمر لخليجيا ّ
 على قائمة إسالمية استثمار منصات تطوير يتم ذلك، إلى باإلضافة 

 اراتشتاالس مديقتلىاألول ةركشالسيأستنمًدءابة،يالمالايوجولنكتال

 ،نتنترإلا شبكة عبر ميةسالإلا يعةلشرا ئدلمبا لممتثلةا ليةلماا
ةعريشال ادئبميراعيامببذهاليفارمثتالسلةصنم أول ىإلًوالوص

 أصول ر ّقد ُت حيث ،ًمزدهرا ًقطاعا اإلسالمي التمويل يعتبر اإلسالمية. 

عفرتت أن ع ّوقتمال نوم يكريأم دوالر ونيرلت 2.4 بقيمة 2017 امعال
 2023. العام بحلول أمريكي دوالر ترليون 3.8 قيمة إلى 

 من عةمتنو حيةسيا تالمجاو ًاكبير ًارهادزا للحالا حةلسياا عقطا يشهد

 تلمنتجعاا تلقىو .طئيةلشااو ينيةلداو ،يخيةرلتااو ،فيةلثقاا حيةلناا
 جهو على سعةاو ًشعبية ميةسالإلا ئدللمبا عيةالمرا طئيةلشاا

 رقشوال طاألوس رقشال ةقطنم اتومكح ومقتاميف وص،صخال

 يدالمتزادلعداتجاحتياال ًتلبية فقهاامرو تهاماخد قنطا سيعبتو قصىألا

ةعاابمر ًماعمو لسفرا تماخد تأبد كما .ينفرلمساا لمسلمينا من
للمسلمين مالئمة ًعروضا ر ّتوف كي اإلسالمية والقيم الخصوصيات 
 في محدد لوقت المشاركة بنظام اإلجازات شقق من ًبدءا المسافرين، 

نيةولكترإلا قعالمواوتلتطبيقاا من ميةمتنا عةمجمو لىإ اًلصوو بيد
 أن ع ّالمتوق من وبالفعل، المسافرين. المسلمين احتياجات ي ّتلب التي 

 من من سيستفيد يلذاعلقطاارهادزاللحالا حةلسياا قمنةر عمتد

 مصممة حيةسيا تصياتو يمتقد على ةرلقدا منو ليآلامّلتعلا ية ّصخا

للحالا حةلسيااتماخد ظيفتو بفضل صةلخاا لعميلاتمعطيا فقو
قطاع على اإلسالمي اإلنفاق بلغ وقد هذا عة.المجم البيانات لتحليل  ّ 

عّوقتمال نوم 2017 امعال يفيكريأم دوالر اريلم 177 اللحال ةاحيسال
 2023. العام بحلول أمريكي دوالر مليار 274 يبلغ أن 

 ل،وبقالو اجروال نم ًادزيم ةظافحملا اءيألزا عقطا لقى َي،حيتهنا من

 ضوعر تمنصا ّبهنبحجا نّييز تضارعا ىنر نأ ًبامستغر يعد فلم
 ربأك ةفلأغ ر ّدصتت ابجحال ةاقأن رىن أن أو ا،رهخوأف اتالمعال مأه
رةيبكال راجتمال دأتب ت،فلم م ّدقت يوف ة.ياألوروب اءاألزي التجم

 من ًبدءا المحافظة األزياء من الخاصة مجموعاتها إطالق شعبية األكثر 

 رسنيبسدأنساركمىإلً والوص دةحتمال اتوالياليف(Macy’s) يسيزما
Marks & Spencer)) أند إتش متاجر إلى ًإضافة المتحدة المملكة في 

 يةليزلماا لممثلةا صبحتأ،قلسياااهذ فيو.لملعاالحو (H&M) مإ

 ةأرما لوأ يهو (Lancôme)منكوال نسيةلفرا مةللعال ًجهاو فانيلو
فظةلمحااءيازألاتماعال قطالإ يستمر كما .رولداابهذ تضطلع محجبة

 جيل مسلمو يطلق فيما اإلسالمي التعاون منظمة دول في الجديدة 

 لمسلمةا غيرو لمسلمةا غلبيةألا تاذ لولدا في ةيدجد تصيحا لفيةألا

رمليا 270 اتوسبلمالىلعيالماإلس اقفاإلن غلبدوق ذاه واء.سالىلع
دوالر مليار 361 يبلغ أن ع ّالمتوق ومن 2017 العام في أمريكي دوالر 

 2023. العام بحلول أمريكي 

ً دءاب ورهمجال نمعأوس ًةحريش اللحال هيرفتوال الماإلع عقطا يستقطب

 Netflix( إلى مواقع على غرار نتفليكس ) ًمن شاشات السينما وصوال

كهنا .لطفالأل مخصصة ميةسالإلا ئدلمباا عياتر تيامحتو مّتقد
 العربية، باللغة المحتوى على األوسط الشرق منطقة في متزايد طلب 

 تلمسلسالا تستمر فيما محلية مجابر ّتعد )Netflix( نتفليكس ىنر حيث
 ىمستو على ًصاخصوو لةولدادوحد تتخطى ةكبير شعبية بكسب كيةلترا
 من نيةلعثماا لنسخةا يعتبر يلذا ”لطغررأ“ مثل ةلكبيرا جيةنتاإلا لعماألا

 شإت ةكبشهرضعت ذيال (Game of Thrones) روشعال راعصلسلسم
هيرفتال جرامببطقفرصحنت ال دةزايتمال ةيبعشال أن إال ة.يكرياألم أو يب

والمواقع التطبيقات من عدد هناك بل إسالمية، مواضيع تتناول التي 
 كما الروحية المسلمين الحتياجات ًتلبية إطالقها يتم التي اإللكترونية 

 في (MFest) األول يالماإلس واألدب ةافقثال انرجهم ادقعان ادنهش

رمليا 209 هيفرتالو المعاإل عاطقىلعيالمساإل اقفنإلاغلب.دننل
دوالر مليار 288 يبلغ أن ع ّالمتوق ومن 2017 العام في أمريكي دوالر 

2023. العام بحلول أمريكي 

 التجميل ومستحضرات الحالل الدوائية المستحضرات قطاعا يواصل 

يفتح مما الحالل نات ّالمكو من المزيد توافر ظل في نموهما الحالل
 المغذيات مجال يشهد الصدد، هذا في المنتجات. من لمزيد المجال 

يللبدا لطببا يوالتدا يكتسب كما ،ًظاملحو ًعاتساا للحالا ئيةاولدا
 الدوائية، المستحضرات قطاع في النشأة حديث مفهوم وهو الحالل 

 نيب ام عمجي دديجال ومهفملا اذه نأ ىإل ارةإلشا ردجوت دة.زايتم ًةيبعش
غلبدوق ذاه الل.ح ادرصمنمةيّأتتمال اتالجعوال ةيروحال ةجالعمال

أمريكي دوالر مليار 87 الدوائية المستحضرات على اإلسالمي اإلنفاق 
 بحلول أمريكي دوالر مليار 131 يبلغ أن ع ّالمتوق ومن 2017 العام في 

 دوالر اريلم 61 لتجميلا تامستحضر على قنفاإلا بلغ فيما ،2023 امعال

 2023. ماعلا لولحب يكيرمأ رالود رايلم 90 غلبي نأ ع ّقوتملا نمو يكيرمأ
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 اميف ي،الماإلس اونعتال ةمظنم دول نمةدول نمامهأن ولقال نكمي
فقد الشامل. الحالل منظومة فئة ضمن تندرج ،تحديدا األغذية بقطاع قيتعل

 توافد ومع ع،التنو من غاية في هذا يومنا في األغذية إنتاج سلسلة أصبحت 

 ةدشها على صلحا غير هاصرعنا من ادعد نجد لملعااءنحاأ فةكا من تنالمكوا
 (.)محظورا حراما يكن لم وإن الحالل

،نسمة رمليا 1.8 همدعد لغلباانلمسلمواليشك
إلنتاج كبيرة إمكانيات هناك وبالتالي العالم انسك ربع 

الحالل. والمشروبات األغذية 

 متفاوتة بدرجات العالم حول الفرص هذه اغتنام ويتم 

 على ميةسالإلا غيرو ميةسالإلاتكالشرا قبل من

ةذياألغ اتالمعمأهدواجتتع،واقاليوف واء.سال
الحالل ومنتجيها في دول غير إسالمية مثل الواليات 

 فيما والصين، المتحدة والمملكة األمريكية المتحدة 

 اريتال ةبواكمل يالماإلس اونعتال ةمظنم دول تمضان

 التصدير. لفرص واقتناصا المحلي للطلب تلبية

 ماتما لحال مةمنظو لخلق حثيثة عمسا لبذ يتمو

 ة،يذاألغ جاتإن ةمولعبناجىإل رفسيام”اللحهل“ك

 بيةلعرا لمملكةاتدشد فقد .لميةعا تعيااتد عن

 ةدشها منح تمتطلبا ،للمثاا سبيل على يةدلسعوا
ىإل ومحلال رديصتىلعلرازيبال درةق ددهيام اللحال

 عينه، الوقت في األوسط. الشرق في لها سوق أكبر 

 راءاتإج قيبطت 2019 ملعاالبحلو نيسياوندإمتعتز

من غملرا على ،للحالاةدشها على لللحصو مةملز
 هذه وضع في الدولة تواجهها التي ةالجم الصعوبات 

ةذياألغ ادرصمل يمالعال ارشتاالن ببسب راءاتاإلج
 الدولة. تدخل التي المنتجات من وغيرها 

 لضفأ ىلإ عاطقلا ةمظنأ ءاقترا مدع نم مغرلا ىلع
 نم ددع القإط متهأن الإ د،عبةيدولال اتارسممال
 يالماإلس اونعتال ةمظنم دول يف ادراتبمال

 هيئة ياليزما تنشأأ كما .معا بشكل ييرلمعاا فعستر

على فاشرلإل للحالا تللمنتجا ليةولدا تلسلطاا
 سلوكيات أي ولمنع وتنظيمها الحالل اعتماد هيئات 

من سستأ فقد كياتر امأ .بحلرا لتحقيق تسعى
 الحالل. اعتماد هيئة جانبها 

 ةدول يف اللحال ادمتاع اتئيهليدولال دىتنمال لواصي
 فلتخم نم اءضأع اممضان عم دهاعوق تيبثت اراتاإلم
 األردن نوم انتزسيرغقىإل ايانبإس نم م،العال اءأرج

ىلمنتداحلنجا ئيسيةلرا ملالعوا من .لفلبينا لىإ
 ،ككل الحالل ومنظومة الحالل اعتماد لهيئات الدولي 

للحالا تللمنتجا ليةولدا تلسلطاا هيئة تصبح نأ
 .عالميا معتمدة جهة الماليزية 

اتيسنجال ددةعتمالةذياألغ اجتإن اتركش رىبكلواصت
إشارة في الحالل شهادات على الحصول في مساعيها 

 شركة من بدءا البعيد، األمد على القطاع استدامة إلى 

 الفولصاا عةمجمو لىإ الصوو نستله كةشر لىإ يبورها
 تذستحوا قدواهذ .يةدلسعوا بيةلعرا لمملكةا في
حصة على 2018 ملعاا في نيةبالياا بيشيميتسو كةشر

اإلماراتية. لألغذية اإلسالمي شركة في أقلية 

 إنه إذ أكبر شعبية يلقى الحالل األغذية قطاع بات كما 

عددا شهدت التي الصين في ماسي ال ثقة، محل عتبري
األخيرة. السنوات في األغذية قطاع في الفضائح من 

الصين في أقلية المسلمين تشكيل من الرغم فعلى 
الدولة في الحالل األغذية إنتاج من األكبر الجزء أن إال 

 ألن كذلك تستعد الصين إن غير .محليا استهالكه يتم 

 من كثرأ كفهنا ،للحالا يةغذلأل امها ارمصد تصبح

 يف اللحال ةذياألغ اعطقيفةلامعةركش 5,000
 .هاحدو نتشوالونشياو نسوجاو نغشينجيا تفظامحا

 اتابتتواالك واذحتواالس جدمال اتيلمعنممرغال ىلوع

 ىلعاويطنم زاليامةذيغتال اعطق أن إال ة،ياألول ةامعال
على لمسلميناقنفاإ يرتقد تم .مةمغتن غير صفر

 أمريكي دوالر ترليون 1.3 بمبلغ والمشروبات األغذية 

1.9 ةميقال ذههغلبت أن عوقتمالنوم ،2017 امعال يف
 2023. العام بحلول أمريكي دوالر ترليون 
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يللتمواكزامر في ايدتحدو بهنستهايالعقطا ميسالإلا يللتموا صبحأ
وذلك ولندن، وماليزيا الخليجي التعاون مجلس دول في الرئيسية اإلسالمي 

 أمريكي. دوالر ترليون 2 قيمتها تتخطى عالمية أصول بفضل 

 ةعريشال اةراعمىلعةمائقال اعطقال سأس خرسوت
 يستقطب مما ،حبنجا ميةسالإلا ئدلمباا ميةسالإلا

 لمسلمينا غيرو لمسلمينا من دجد ءعمال

 قيةخالأ كثرأقطر عن نيبحثو ينلذاءالسوا على

 .عمهادو يعرلمشاا يللتمو

دول يف ةيالماإلس ارفصمال راقتاخ لدعم ربتعوي
فقد القطاع نمو على دليال الخليجي، التعاون مجلس 

 العام في 45% إلى 2008 العام في 31% من ارتفع 

 يكريأم والرد اريلم 1.14 ةميقب ادةزي عم ،2017
في لمقيمينا غير ئعادو في هحدو 2018 امعال يف

 اإلمارات. دولة في اإلسالمية المصارف 

 ياليزما في ميسالإلا يللتموا هميةأ ختستر قدو

 يالماإلس لويمتال ىطخت إذ ،2017 امعال يف
كبرألا كلمحرا ليصبح يةلتقليدا فيةلمصرا ضولقرا

 بنسبة زيادة مسجال المحلي، المصرفي النظام لنمو 

 الفائت. العام في %71

 يالماإلس لويمتالزراكم رارمتاسنممرغالىلوع
 تاذ ةلمتحدا لمملكةا فيها بما لنموا في يةلتقليدا

نولتعاا منظمة في كبرألا ميسالإلا يللتمواعقطا
 جدد العبين ظهور نشهد أننا إال والتنمية، االقتصادي 

متاحكو تعمل فيما ،نكستاباو نيسياوندإ صاخصوو
 القطاع. هذا تعزيز على وأوغندا أستراليا 

هماو نبكستازوأو نجكستاطا من كل تأبد كما
سكان وبأغلبية الوسطى آسيا في متواجدتان دولتان 

تطوير إلى ترمي جديدة أنظمة بتنفيذ المسلمين، من 
الفرص لمدى منهما إدراكا اإلسالمي التمويل قطاع 

القطاع. هذا في الكامنة 

 اعتماد في اقاسب التقليدي المصرفي القطاع يزال ما 

 تعصف لتغييرا حيار نأ الإ ،ليةلماا جيالولتكنوا

ادمتاع ريجي إذ اقيسال ذاهيفيالماإلس لويمتالب
 على المالية والتكنولوجيا الرقمية المصرفية الخدمات 

 القطاع. في وساق قدم

 ئدالرا كزلمرا نةمكا لحتالاةلمتحدا لمملكةا صلاتو

ليةلماا جيالولتكنوا لجنة سستأذإللمجاااهذ في
 بتطبيق للتنمية اإلسالمي البنك بدأ فيما اإلسالمية، 

ئدلمبا عيةامر تمنتجا يرلتطو شين كلبلوا تقنية
 المالي. للشمول دعما اإلسالمية الشريعة 

 تمالخدا قمنةرتتقنيا دعتماا يستمر ،دلصدااهذ في
 مجلس لود في ايدتحدودالسداتعملياو ليةلماا

 اهذ في ينلبحرا مملكة تسعىو ،لخليجيا نولتعاا
ةراكش اءشإن ربع دارائ ايالم زاركمحبصت أن اراإلط

 البحرين وخليج اإلسالمي البحرين بنك بين ما جديدة 

 نولتعاا مجلس في يتم كما ،ليةلماا جيالوللتكنو
لممتثلالوألا قميلرافلمصراقطالإ لخليجيا

 اإلسالمية. الشريعة لمبادئ 

 في تنمية لككذ فتشهد رستثماالا تمنصا امأ

 فيما ،شين كلبلوا تقنية دعتمابا لباغاو لنحوااهذ

 رةاطخمال والاألم رؤوس اتركش فيوظت متي

والاألم رؤوس نيأمتلياعمجال لويمتال اتصنوم
 نشطة واالستحواذ الدمج عمليات تزال ما المطلوبة. 

من دعد راصدإ تم كما ،علقطاا يزتعز يضمن مما
 لصكوك اإلسالمي دبي بنك إصدار أهمها الصكوك 

لكبذ ليصبح رالودرمليا بقيمة يكيمرألارالولدبا
تقوم التي الخليجي التعاون مجلس في األولى الجهة 

 النوع. هذا من إصدار بعملية 

 من هغيرو(فللتكاا) ميسالإلا مينلتأا تنمية رتبش كما

عداو مستقبلي بنمو ،قفلواو بحةالمرا مثل تلمنتجاا
 .ككل اإلسالمي التمويل لقطاع 

دوالر ونيرلت 2.4بـ ميسالإلا يللتموا قيمة تردق
هذه تنمو أن عالمتوق ومن ،2017 العام في أمريكي 
لتبلغ 7.7% بنسبة مركب سنوي نمو لبمعد القيمة 
 2023. العام بحلول أمريكي دوالر ترليون 3.8 بالتالي 
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عياير بما تهمجاحتياا تلبي بيئة في ةزجاإءبقضا لملعاالحو نلمسلموا غبير
 المطاعم في الحالل األغذية توفير من االحتياجات هذه تتراوح معتقداتهم. 

 فاغر تتضمن مةقاإ كنماأ فيرتو مثل عاتنو كثرألاتمالخدا لىإقدلفنااو

 عتتمتو لجنسينا بين ما تفصل فقابمر تمنتجعاو ،ةللصال مخصصة
 ر.سلأل مالئمة وشواطئ سباحة اماتبحم

 رى،األخ يالماإلس ادصتاالق اتاعطقومنعماياشموت

 ،فيهلتراتارخيا من يدبمز لككذ نلمسلموا غبير
 ئدمبا مع فقةالمتواقلتسواو،لصحيةا يةعالراو
نمدزيمروافتبكذلك ونبرغيامك ي،الماإلس نديال

 دول تبذل اإلطار، هذا في اإلسالمي. التمويل خيارات 

لتلبية دلجهوا من ايدمز ميسالإلانولتعاا منظمة
 الخليجي التعاون مجلس دول فنرى االحتياجات، هذه 

 للقيم عيةامر حيةسيا تارخيا يرلتطو ةهدجا تسعى

قدفنا تشييد على صخا كيزتر صب مع ميةسالإلا
 ر.سلأل مالئمة ومنتجعات 

 لمجا يدلتحدا جهو على طئيةلشاا حةلسياا تعتبرو
 كيةلتراتلمنتجعاا في جليا لكذنتبي قدومها نمو

 184 بلغت تائدعا حققت لتيا رسلأل ئمةلمالا
 مرغالىلوع .2017 امعال يف يكريأم دوالر ونيلم

اكبير يارستثماا المجا طئيةلشاا حةلسياا تشكيل من
 لينوالمشغ الدول من متزايد عدد قبل من تلبيته تتم 

 أن الإ ى،صاألق رقشوال ةيالمشال ايقريإف يف

 تستقطب تتبا ينيةلداو يخيةرلتااو فيةلثقاا حةلسياا

 االهتمام. من أكبر زاحي

 ةورؤي 2030 يةدلسعوا بيةلعرا لمملكةا يةؤر تعتبرو
 حيلسيااللمجاا هميةأ على ليلد خير 2040 انمع

 لمملكةا فعضات .يدقتصاالا لنموا عجلة فعد في

 فةلضيااملكر امزر لتبقى هادجهو يةدلسعوا بيةلعرا

 ة،ينديالنمرحال وفيضةلرح راءوإث ادةوفالنسوح

دينية مواقع لزيارة إقامتهم تمديد على كذلك همولحث
 أخرى. وثقافية وتاريخية 

 يكريأم دوالر اريلم 64 رستثماال لككذ لمملكةا تخطط
مدلقاا لعقداىمد على فيهلتراللمجا لتحتيةا لبنيةا في
كي كبير بشكل والعمرة الحج مرافق توسيع جانب إلى 

 ممكنة. تجربة بأفضل المعتمرون ينعم 

 للقيم عيةالمرا حيةلسياا تاللمجاا قيكبا ماتماو

 ماسي ال قمنةلرادعتمابا لمملكةاتأبد ،ميةسالإلا

 فلةحا 17,000 لكذ يشملو .تلتطبيقابا قيتعل ما في

ئقفا رقطاو لميةلعاا قعالموا يدتحد بنظم ةدومز كيةذ
 رة.المنو بالمدينة مةالمكر ةمك يربط السرعة 

اهذ تلبية على لعملبا لسفرا تحالر منظمو أبد
 مراعية سفر خدمات تقديم خالل من العالمي الطلب 

 لمجا هوو،نتنترإلا شبكة عبر ميةسالإلا للقيم
 لحجزا تطبيق ستقطبا فقد .ينللمستثمر بذجا

UmrahHajj رالود نمليو بقيمة سيسيتأ لسماأر
 بقيمة تمويال HolidayMe موقع جمع فيما أمريكي، 

 .HalalBooking موقع اأم أمريكي، دوالر مليون 12
com أمريكي. دوالر مليون 10 لجمع فيسعى

األكثر المتطلبات يتلب خيارات لتوفير قالتطر يتم كما 
 دبي، في مؤقتة لفترة المشتركة الشقق مثل شعبية 

 جمع صيةلخا Have halal, Will Travel عوقمفيوظوت

 كيةذ ثةدمحا جهةاوقطالإضلغر ئيلتلقااتنالبياا

للعمالء. خاصة توصيات متقد

على الحالل بالسياحة الخاصة األنظمة تحسين يساعد 
 بالطلب إندونيسيا بدأت وقد القطاع، نمو عجلة دفع 

 وإال اللحال اداتهشىلع ولصحال اتركشال نم

اعتماد هيئة أنشأت فقد تركيا اأم لغرامات، ضستتعر
 ج،التزل ومراكز للفنادق، الشهادات تمنح التي الحالل 

في ملةلعااتكالشرا من هالغيرو حيةلسيااخرالبواو
 الصلة. ذات والخدمات السياحة مجال 

 اعطق ىلع يالماإلس اقفاإلن غلب دوق ذاه

 امعال يفيكريأم دوالر اريلم 177 للحالا حةلسياا

دوالر اريلم 274 غلبي أن عوقتمال نوم 2017
 2023. العام بحلول أمريكي 
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 اروصحم ةظفاحملا ءايزألا عاطق دعي مل !ةضوملا ىلع ةظفاحملا ءايزألا
 نولتعاا مجلس منطقة في تارلميسوا تلمسلماا فتستهد تمابعال

وأ كرلمباا نمضار شهر في قهاطالإ يتم ةدومحد تعامجمو عبر لخليجيا
 فحسب. للحجاب الغريبة الصيحات بعض 

 ضةلموا لمعا في تتغلغل فظةلمحااءيازألا تتبا بل

 والوص رةاخفال اتالمعال نم دءابهيواحنةافكنم

ودوج ىإل ارةاإلش عم رىبكال ةيبعشال راجتمال ىإل
 منصة الحجاب أناقة نتزي فقد للنمو. بكثير أكبر مجال 

على (Dolce & Gabbana)اانابغدأن يشدوات رضع
 إم اند إتش األلبسة عمالق اأم كومو، بحيرة ضفاف 

H&M)) فظةلمحااءيازألا من ملةكا عةمجمو طلقفأ
 (.LTD) دي« تي »إل بعنوان 

 تعامجمو ةلكبيراتمالعالا من دعد طلقأ كما
 يسيزما من كل طلقأ فيما ،فظةلمحااءيازألا من

Macy›s)) سبينسر أند وماركس المتحدة الواليات في 

Marks and Spencer)) تكارما ةلمتحدا لمملكةا في
المحافظة. باألزياء خاصة 

 جانب إلى اإللكترونية التجزئة متاجر ساعدت وقد هذا 

أن امك ة،ظافحمال اءاألزيب اءقاالرت ىلع نريؤثمال
 مجالت أغلفة على حللن اللواتي المحجبات العارضات 

لمملكةا في غفووالندهو في نليتابوموزكو مثل
 وال المحافظة. األزياء شعبية برفع ساهمن المتحدة، 

 اتالمع يف ةظافحمال اءاألزي اعطقب اءقاالرت رصحني

دول دهشت إذ ب،سحف ةياألوروب التجموال اءاألزي
عالمات من المزيد إطالق اإلسالمي التعاون منظمة 

من األول قالتسو مركز أطلق فيما المحافظة، األزياء 
 اسطنبول. في للمحجبات العالم في نوعه 

غلبيةألا تاذ لولدا في لفيةألا جيل يطلق كما
 جديدة صيحات السواء، على المسلمة وغير المسلمة 

تالمستحضر يجوتر يتخللها فظةلمحاا ءيازألا عقطا في
 كذلك. الحالل التجميل 

 لود في بها صةخا محلية تعامجمو ترطو لتيا
ىإل كذل ودعوي ا،رهيوغ يالماإلس اونعتال ةمظنم

 على القدرة عدم وفي التسويق ميزانيات في القصور 

عكس على لملعاالحو جرلمتاا من كثير في جدالتوا
 طويال الطريق زال ما ولكن الكبيرة. الشعبية العالمات 

لمستهلكينا لفهم ةلكبيرا لشعبيةا تمالعالا مماأ
 المناسب. بالشكل معهم والتفاعل المسلمين 

 مةاستدالاةعاابمر قيتعل ما في جليا لكذويبدو

اتركشال إن إذ اء،األزي مالعيف ددةحمةيالقأخ ريايعوم
بالشكل التأقلم من بعد نتتمك لم المسلمة الناشئة 
المتنامية. االستهالكية الظاهرة هذه مع الكافي 

 حساسيات على ينطوي بذاته قائم عالم األزياء أن كما 

 هوو،ماعمو لمجتمعا في ةئدلساا تلك تتخطى فيةثقا

 .لولدا من لكثيرا في ميةلحكواتسالسيابا ثريتأ عقطا
على يةلكندا كيبيك طعةمقا تحظر ،للمثاا سبيل على

النساء اللواتي يرتدين العباية أو النقاب الحصول على 
وأستراليا ألمانيا من كل منعت فيما العامة، الخدمات 

 المدارس. في الحجاب ارتداء األطفال على 

 ةلكبيرا لشعبيةاتمالعالاقطالإ عديسا ،هكل لكذ مع
 تارلتصوا بةرمحا على فظةلمحاا ءيازألا تعالمجمو

بيةيجاإ لةمسأ هيو ميسالإلا ينلدبا قةلمتعلا لسلبيةا
 واعدة. نمو فرص على القطاع هذا ينطوي إذ 

رمليا 270 ةظافحمال اءاألزي ىلع يالماإلس اقفاإلن غلب
ينمو أن عالمتوق ومن 2017 العام في أمريكي دوالر 

مليار 361 ليبلغ 5% بنسبة مركب سنوي نمو بمعدل 
 2023. العام بحلول أمريكي دوالر 

 ةظافحمال اءألزيل رةيبكالةيبعشال اتالمعال القإط أن إال
 سطةلمتواو ةلصغيرا تسساللمؤ ياتحد ليشك
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 الحالل. اإلعالم على تنطبق مقولة هي القوارب، جميع المد يرفع

وغير للمسلمين يمكن الذي الحالل اإلعالمي المحتوى توافر نطاق بتوسيع مجتمعة العالمية راتالتطو سهمت
 المجالت. صفحات في أو السينما شاشات أو الذكية الهواتف عبر اإم إليه الوصول السواء على المسلمين 

 نسكا بعرىلمحتوافيستهد نأ لطبيعيا من لكلذ ،كبير عمل لمجا تيمالمعلوا فيهلتراو فيهلتراليشك
في عتفارالا عبر جليا لكذ يظهرو.دمحد يلغوو فيثقا ىبمحتو لمسلمينا لبمطا يداتتزواهذ .لملعاا

انخفض فيما ،2014و 2011 العامين بين ما 40% بنسبة إفريقيا وشمال األوسط الشرق في العربي المحتوى 
55%. بنسبة الغربي المحتوى 

فيما الخليجية، الدول في وخصوصا العربي العالم في الطلب لتلبية جهودهم المحتوى منتجو يبذل هنا، من 
 ومن حكومية. زاتمحف عبر القطاع هذا في كبيرا العبا لتصبح متينة أسسا السعودية العربية المملكة ترسي 

ضيعامو لويتنا يلذاىلمحتوا يةدلسعوا بيةلعرا لمملكةا في لسينماارود عن لحظرا فعر فعيد نأعقلمتوا
.إلكترونيا مالمقد المحتوى وعلى الصغيرة الشاشة على إيجابية بآثار سيعود ما الكبيرة، الشاشة إلى إسالمية 

 التركية الترفيهية األعمال تنال إذ فحسب، العربي بالمحتوى محصورا ليس النمو أن إلى ذلك مع اإلشارة تجدر 

تنافس وباتت اللغات من عدد إلى ترجمتها تتم وقد الساعة وحتى الماضي العقد مدى على متزايدة شعبية
العثمانية النسخة يعتبر الذي »أرطغرل« مثل ضخمة ألعمال إنتاجها خالل من مثال النواحي، بعض في هوليوود 

 (.Game of Thrones) العروش صراع مسلسل من 

قرخا بطل لوأ خلق على مكسكو فلرما تعمل ذإ لمسلمينا ينهدلمشاا بستقطاا هاروبد دوليوهو لوتحا كما
من األسود« »النمر فيلم الحظر رفع بعد السعودية السينما دور في عرضي الذي األول الفيلم كان فيما مسلم، 

إفريقي. أصل من األمريكيين النجوم من عدد على انطوى والذي كومكس مارفل إنتاج 

 تتناول محتويات بتقديم يقضي المسلمة غير األغلبية ذات والمناطق الدول قبل من توجها نلتمس بدأنا كما 

 خيرألا يبيرلكاا لبحرا منطقةو تينيةلالا يكامرأل ليولدا تمرلمؤامقد ،للمثاا سبيل فعلى .ميةسالإ ضيعامو

بدألاو فةلثقاانجامهر ةلمتحدا لمملكةاتعقد فيما ،تينيةلالا يكامرألولد لحال معالإثاستحدبا صيةتو
لندن. في األول اإلسالمي 

 نتفليكس لموقع مواز موقع إطالق تم ،إلكترونيا عرضه يتم الذي المحتوى من المتزايد للمستوى استجابة في 

))Netflix ىهد علي سمها لطفالأل مخصص ميسالإ ىبمحتو (Ali Huda.) نم اآلالف عوقمال ذاهمدقوي
والعربية. اإلنكليزية باللغتين الترفيهية التعليمية والبرامج الكرتون حلقات 

 ميقد ما ،2030 العام بحلول الثالثين سن دون سيكونون المسلمين من 54% أن إلى راتالتطو هذه وتعود 
القطاع. في يدخلون الذي المحتوى لمنتجي هائلة فرصا

ع أنومن المتوق 2017 مليار دوالر أمريكي في العام 209 بلغ اإلنفاق اإلسالمي على قطاع اإلعالم والترفيه 
 2023. العام بحلول أمريكي دوالر مليار 288 يبلغ 
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 ومتوازن، صحي حياة نمط اعتماد على الحنيف اإلسالمي الدين تعاليم عتشج

قيتعل ما في ملمتكا لحال نهج دعتماا في تباصعو نجهوايو لمسلمينانإ غير

الشاملة. الحالل منظومة في للقصور نتيجة والتفاعلية الوقائية بالعالجات 

في المتنامية الظاهرة مثل اإلسالمي العالم في الصحية الرعاية مستوى على كبيرة ياتتحد إلى ذلك ىأد وقد 
مع قادمة التغيير رياح أن إال ال. أم حالل مصادر من اللقاحات كانت إذ ما حول للمخاوف نتيجة التلقيح رفض 
 الماضية. السنة مدى على األمام إلى كبيرة خطوات الحالل الدوائية المستحضرات منظومة اتخاذ 

كما ،نيةالحيوادالموا من لخا لطفاألا لشلل حالقا يةدلسعوامارفا جي يهإ كةشر طلقتأ،ئيةقالوا حلةلمرا ففي
رفض حل على اللقاحات هذه مثل تساعد .2019 العام في لالمعط األطفال شلل لقاح إطالق على تعمل أنها 

 الحيوانية. المواد من اللقاحات حول القلق يساورهم الذين المسلمين وغير المسلمين المستهلكين 

ةفرالمتواللحالاتاللمكماوتمينالفيتااو ئيةاولداتيالمغذا في انمو علقطاا يشهد ،ئيةقالوا حيةلناا من يضاأو
المستهلك. ثقة وكسب الكفاءة لتعزيز علميا مثبتة تركيبات على الرئيسيون الالعبون زيرك فيما السوق، في 

 بالطب التداوي يعتبر .حديثا النور أبصر الذي الحالل البديل بالطب التداوي بمفهوم راتالتطو هذه ربط ويمكن 

يهرجو يدتشد مع يثةلحداملعلوبا ينلدا يجمع فهو ،ةيلثلما لجةلمعاا من ميةسالإلا لنسخةاللحالا يللبدا
يتماشى وبما للشفاء المريض لتماثل تعزيزا والغذاء العالج في المستخدمة طيب( )حالل/ ناتالمكو نقاء على 
اإلسالمية. المعتقدات مع 

هيئة حاليا تقوم حيث ضرورية إضافة وصفها، نيتعي الحالل الدوائية المستحضرات من أي معرفة لتشك كما 
على الماليزية اإلسالمية التنمية وزارة تعمل فيما حالل، دوائي دستور أول بوضع الماليزية الحالل صناعة تنمية 
الكلى. غسل آالت في المستخدمة السوائل فيها بما الطبية للمعدات الحالل شهادات لمنح إجراءات تطوير 

 منظمة دول عتوس مع الدعم من بمزيد ستحظى كما ،صالبة أكثر الحالل الدوائية المستحضرات أسس أضحت 

ةكلمموال دةحتمال ةيربعال اراتاإلم ةدول يف اوصصخ ايلحم ةيدوائال راتضحتسمال اجتإن يف يالماإلس اونعتال
الماضي. العام مدى على اإلطار هذا في المشتركة المشاريع من عدد عقد تم كما وإيران، السعودية العربية 

عالمتوق ومن 2017 العام في أمريكي دوالر مليار 87 الدوائية المستحضرات على اإلسالمي اإلنفاق بلغ وقد 
 2023. العام بحلول أمريكي دوالر مليار 131 يبلغ أن 
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 ئحةالرا طيبوبلثوا فةبنظا يةلعناانأ همفرظاأ مةنعو منذ نلمسلمواميتعل

 لنبيا ليمتعا منو (.سلمو عليه للها صلى)دمحم لنبياتجيهاتو من ءجز

يرلخنزاتمشتقا مثل :ينيادةئزلجاا غير تنالمكوا عن دبتعاالا لككذ للمسلمين

 الحالل. الطريقة على المذبوحة غير والحيوانات القرمز ودودة 

تهامبوشاوتيماكروهشفا حمرأ لتجميلاتامستحضر تكاشر من يدلعدارطو ،تلمتطلباا من علنواالهذ تلبية
 باللحى. للعناية حالل وزيوت األظافر إلى والهواء الماء بوصول تسمح التي األظافر طالءات إلى إضافة حالل، 

 باوروأو ليةلشماا يكامرأ في لفيةألا جيل فصفو في للحالا لتجميلا تامستحضر شعبية فعتد قدو

ىلع ولصحللنييالحال نيبالعال عوسوت وقسال ىإل ددجنيبالع ولدخب ة،يرقشال ايوآس طاألوس رقشوال
العالمي. السوق في حصص 

نمو على مقبل القطاع أن إال اآلن، حتى الحالل التجميل لمنتجات عالمية أو إقليمية ماركة أي تظهر لم حين في 
عالمتوق ومن 2017 العام في أمريكي دوالر مليار 61 التجميل مستحضرات على المسلمين إنفاق بلغ إذ كبير 

 2023. العام بحلول أمريكي دوالر مليار 90 يبلغ أن 

من ماسي ال تيالتحدا من ادعد سطةلمتواوةلصغيراتسسالمؤا لهيمنة ضعلخااعلقطاا جهايو ،لكذ لىإ
المسلمة، األغلبية ذات الدول في الحالل المنتجات من مجموعاتها تطلق التي الجنسيات المتعددة الشركات 

 الدول. هذه متاجر في بقوة وتنتشر كبيرة تسويقية ميزانيات بدورها تملك والتي 

 ميمتنا خرآلمجا من ءالسوا على صلفراوتيالتحداللحالا لتجميلاتامستحضر تماعال جهاتو كما

لمستهلكينا بينتا .تيةنبا ردمصا من يةلعضوا لطبيعيةا لتجميلا تامستحضر :لشخصيةا يةلعناا تالمستحضر
 لمنتجات هالتوج انتشار يسبب مما يستخدمونها، التي المنتجات ناتمكو حول متزايدة قلق مساور العالم حول 

ييرمعا مع ماتما شىيتما نأ هجلتوا الهذ لممكنا منو .لبيئةا وأ لمستهلكا يذتؤ ال قيةخالأو طبيعية
 الحالل. التجميل مستحضرات 

 ملعد انظر لطبيعيةا لشخصيةا يةلعناا تلمنتجا للحالا ةدشها منح لةسهو في فتكمن هنا ةرلخطوا امأ
 .للحالا لتجميلا تامستحضر تمالعال يةقو فسةمنا ليلتابا ليشك مما ،ماحر تنامكو يأ على ئهااحتوا

لود في بيةلجنوا ياركو من تيةنبا ردمصا من تالمستحضراتمبيعا تحققه يلذاحلنجاا لكذ على نهالبراو
 اإلسالمي. التعاون منظمة 

 طبيعية ناتمكو متستخدو رلتياا كباتو نأ للحالا لتجميلا تامستحضر تمالعال يمكن ،عينه قتلوا في لكنو

حصلت فقد ،لفعلباو .لمستهلكينا من كبرأ يحةشر بستقطاا من ليلتابا نهايمك ما ،تيةنبا ردمصا من يةعضو
من عدد على األخيرة، الفترة في كبيرا نجاحا حققت التي الحالل الشخصية العناية منتجات عالمات من العديد 

 العروض. عتنو حيث من األخرى المنتجات موازاة من عينه الوقت في نةمتمك الشهادات 
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	ّ ه لاعلامي لامتمحروب قلااتصدا سلإاملاي لاتجو ت ودخامت اقةمئ ىلع اعمريي ألاخةيق دحمدة، ًايشًامتامعم ذها اوتلجًّه، دبءانم اومتللياقلمئ ىلع اعمريي ألاخةيق وىلع أاكحم ارشلةعي ًصولاو لإى غلأايذة لاحللا لاتي تعزز لاثقة ما بين—نم ازملرةع إىل ااملدئة. ربتعت رشةكسن (Blossom Finance) الإ دنوةيسين ريخ اثمل ولحاهل ااقلةمئ ىلع ةينقت اولبلك نيش اسملدعة اريغصلة واوتملةطس ىلع اوصحلل ىلع اومتللي لاصك.كو 
	ُِ
	ًّ
	ُُ
	ً
	ً
	ّ
	ّّ
	ً
	ّ

	د، لمعت ارشلاكتلإلاسةيم ىلع ةيبلتااّه ااعليملوتلجًىلع تاجتنم ةيعيبط ،ةيتابنو اءدب نم تارضحتسمًلاوتيواد بلاطب لابيدل لاح،للا صولاولإى لالقحاتاّ تان .ةيناويحةيلاخلا نم يأ وكم 
	د، لمعت ارشلاكتلإلاسةيم ىلع ةيبلتااّه ااعليملوتلجًىلع تاجتنم ةيعيبط ،ةيتابنو اءدب نم تارضحتسمًلاوتيواد بلاطب لابيدل لاح،للا صولاولإى لالقحاتاّ تان .ةيناويحةيلاخلا نم يأ وكم 
	ّ
	ّ
	ّ

	رشلاكت يف اطقع غلأايذة لاحللا لذك لامجودو في داصتقلاا يملاسلإا .ىرخلأا دادزتو ةقاب تاجتنملا ًّانت الاحلل، امكدعب اعم لضفب ااستع اطنق اوكملّوتس ًع اظفحمت اجتنماهت ةيبلتفلتخمل الأذواق ىتحًدبءا نم ابلطل ازتملادي ىلع ةنبج اوملزارلاي الاحلليذة لاعضيوة لاح.للا في هاذ لاسي،قا صأبحت
	رشلاكت يف اطقع غلأايذة لاحللا لذك لامجودو في داصتقلاا يملاسلإا .ىرخلأا دادزتو ةقاب تاجتنملا ًّانت الاحلل، امكدعب اعم لضفب ااستع اطنق اوكملّوتس ًع اظفحمت اجتنماهت ةيبلتفلتخمل الأذواق ىتحًدبءا نم ابلطل ازتملادي ىلع ةنبج اوملزارلاي الاحلليذة لاعضيوة لاح.للا في هاذ لاسي،قا صأبحت
	ًّ
	ّ
	ّ
	ّ
	ّ


	Artifact
	ً -. ً ً%6.1 ّ1.92023
	لاشكرتا لامتعةدد لاجنسيتا كأثر كاردإاًلههذ لافصر غاوتنمااًله،ا لثم ةكرش وبيراه ةريهشلا يتلا تحتتفا رجتم ىولح للاح يف ،ندنل ورشةك وستيميشيب اايلابةين ايتل اوحتسذت ىلع ةصح أةيلق يف رشةك يملاسلإا ةيذغلأل .ةيتاراملإا لصاوت ةطشنأ جمدلا ذاوحتسلااو اهومن على لاغرممن ساتمرار لاحجاة لإى ساتثمتارا كبيةر لترلاقءا بلاقطعا لإى وتسمى
	أدعب 
	لاعةم أذغةي لاحل اعةيمل
	امك دهشي الإرشافايميظنتل ىلع إاتنجالأذغةي الاحلل انسحت
	امظتنم
	، ثيح لتحت دوةل الإامرات لاعبريةلامتحةد مولاييزالايرةدا فيهاذ طلإا.را نوظارًلنمو نلإافقا الإسلامي على الأغذية والمشروبات بمعدّ ل 
	ونم اوتملق
	ع هغولب 
	 نويلرت رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 
	، كانه صرف ماهة

	ّ
	 رامثتسلال ءاشنإو تاملاع ةيذغأ للاح .ةيملاع 

	ًُّ ً ًّ .2017 
	وحتي
	ل اطقع لاتميول سلإاملاي رساعي
	إىل وقةلاي
	اهتسن اهب، وصخاص
	في لود منظمة لاتعنوا سلإاملاي لاتي تشهد ترافعااً في معتلاد لغلغت تامدخ ةفريصلا ةيملاسلإا اديدحتو
	 يف ةلود .تاراملإا مأ
	 ا يف ملاييزافقدلعبتقضور لاتميول سلإاملاي ارودً كأبرمن لاقضور ةيديلقتلا يف ليكشت رحمك ومنلا ماظنلل يفرصملا يف ماعلا

	ّ ّ ً . ً .
	وتيس
	عادتماداومتللي الإلاسيم ىطختيل رمازكهارلةيسيئ يف دوةل ملإاتارا مولاييز،ا ليضم سأقاواً جيدةد من فإيرقيا لاشقرية سآويا اولىطس، ايعس
	نم اوكحلامت زعتلزي اومشللاامليل
	ذهاورمتست عمليتا صإراد لاصك،كو بمافي لذك صإراد حإىد لود مجلس لاتعنوا ايجيلخل رمللةالأوىل وكصاك
	ابدلولارالأرميكي وةميقب ايلمردولار

	ًًًّ ًُ ّ2017 2.4 3.8.2023 
	 ةفاضلإاب ىلإ ،كلذ متي ريوطت تاصنم رامثتسا ةيملاسإ ةمئاق ىلع لاتكنلوجويالاملاي،ةباءد
	منتسأيسلاشكرة لولأاىلتقيدم سلااتشتارا ااملةيل اةلثتممل ابملدئ ارشلةعي الإلاسةيم ربع ةكبش الإرتنتن، صولاو
	لإى لوأ منصةلسلاتثمرافيلاهذببمايعاريمبئدا لاشيرعة .ةيملاسلإا ربتعي ليومتلا يملاسلإا اعاطق
	ارهدزم
	، ثيح ت
	دق
	 ر لوصأ لاعما 
	ةميقب 
	تلرينو رلاود مأيركي مون لامتقوّ ع نأ تترفع ىلإ ةميق 
	 نويلرت رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 

	ً ً . ً ً . ً ًًًّ ّّّ ّ
	دهشي اطقع اايسلةح الاحلل ازداهرا
	ريبكا
	واجملات ايسةيح ونتمةع نم اانلةيح ااقثلةيف، وااتلرةيخي، وادلةيني وااشلةيئط
	وىقلت ااعجتنملت ااشلةيئط ارملاةيع ابمللدئ الإلاسةيم ةيبعش
	واةعس ىلع وهج لاخص،صو فيماتقمو حكموتا منطقة لاشقر سولأاط لاوشقر الأىصق وتبعيس اطنق دخاماهت ورمااهقف ةيبلت
	لاايتحاجتادعلدازتملادي نم انيملسمل ااسملرفني
	امك دبأت دخامت ارفسل ومعام
	رمبااعة تايصوصخلا ميقلاو ةيملاسلإا يك فوت
	 ر اضورع
	 ةمئلام نيملسملل ،نيرفاسملا اءدب
	 نم ققش تازاجلإا ماظنب ةكراشملا تقول ددحم يف ديب ووصلا
	إىل ومجمةع انتمةيم نم ااقيبطتلتواوملاعق الإرتكلوةين يتلا بلت
	 ي تاجايتحا نيملسملا .نيرفاسملا ،لعفلابو نم قوتملا
	 ع نأ دتمع رةنمق اايسلةح الاحللازداهرااطقلعاذلي ديفتسيس نم نم اخص
	ةي العتل
	مالآيل ونم ادقلرة ىلع دقتمي وتايصت ايسةيح ةممصم وقف ايطعمتاليمعل ااخلةص لضفب وتفيظ دخامتاايسلةح الاحلل ليلحتل تانايبلا مجملا.ةع اذه دقو غلب قافنلإا يملاسلإا ىلع عاطق

	ّ 177 2017 ّ274.2023 
	لاسيحاة لاحللا 
	مليرا رلاود مأيركيفي لاعما 
	مون لامتقو
	ع نأ غلبي 
	 رايلم رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 

	َ ً ّّ ً(Macy’s)ً Marks & Spencer))ً(H&M) .ً (Lancme) . 270 2017ّ361.2023 
	نم انهتيح،ي
	ىقل اطقع ازلأيءا المحفاظة ميزداً من لاورجا ولاقبو،ل ملف دعي رغتسماب
	أن رنى اعراضت زيي
	ن اجحبنهب
	اصنمت رعوض هأم لاعملاتا فأوخهر،ا وأ نأ نىر نأقاة لاحجبا تتصدّ ر غألفة كأبر مجتلا يزلأاءا بورولأاي.ة فوي تقدّ م ملف،ت بتأد لامتجار لاكبيةر رثكلأا ةيبعش قلاطإ اهتاعومجم ةصاخلا نم ءايزلأا ةظفاحملا اءدب
	 نم امزيسي 
	فيلايلاوتا لامتحةد صولاو
	لإىمكراسنأدسبينسر 
	 يف ةكلمملا ةدحتملا ةفاضإ
	 ىلإ رجاتم شتإ دنأ إم 
	وحلااعلمل
	ويف ذهااايسلق،أتحبص اةلثممل ااملزيلةي وليناف واهج
	لاعللةم ارفلةيسن لاوكنم
	وهي أول امرأة ةبجحم علطضت ذهباادلور
	امك رمتسي إلاطق لاعامتالأزايءااحملةظف ةديدجلا يف لود ةمظنم نواعتلا يملاسلإا اميف قلطي وملسم ليج الأةيفل احيصت دجدية يف ادلول ذات الأةيبلغ اةملسمل وريغ اةملسمل علىلاس.ءاو هاذ قودبلغ نلإافقا سلإاملايعلىلاملبسوتا 
	ايلمر رلاود يكيرمأ يف ماعلا 
	 نمو قوتملا
	 ع نأ غلبي 
	 رايلم رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 

	ً ً ً  )Netflix ّ. )Netflix( ّ ً “” (Game of Thrones) ً(MFest).209 2017ّ288.2023
	بطقتسي اطقع علإاملا لاوتفريه لاحللا شيرحة
	سوأعمن لاجمهرو باءد
	لاوصو امنيسلا تاشاش نم
	( سكيلفتن رارغ ىلع عقاوم ىلإ
	دقت
	م وتحمايت رتايع اابملدئ الإلاسةيم ةصصخم لألافطل
	انهك بلط ديازتم يف ةقطنم قرشلا طسولأا ىلع ىوتحملا ةغللاب ،ةيبرعلا ثيح رنى سكيلفتن 
	دعت
	رباجم ةيلحم اميف رمتست الاسلسملت ارتلةيك بسكب ةيبعش ريبكة ىطختت دحودادلوةل ووصخاص
	ىلع وتسمى الأامعل الإاتنةيج اريبكلة لثم 
	أررغطل
	اذلي ربتعي اةخسنل اامثعلةين نم مسلسلصعار لاعشور 
	لايذ تعضرهشبكة تإش بي وأ ملأايركي.ة لاإ نأ لاشعبية لامتيازةد لا تنحصرفقطببمارج لاتفريه يتلا لوانتت عيضاوم ،ةيملاسإ لب كانه ددع نم تاقيبطتلا عقاوملاو ةينورتكللإا يتلا متي اهقلاطإ ةيبلت
	 تاجايتحلا نيملسملا ةيحورلا امك شهندا ناعقدا مهجرنا لاثقفاة بدلأاو سلإاملاي لولأا 
	 يف لنند
	بلغالإنفقا لإاسملايعلىقطاع لإاعملا ولاترفيه 
	ايلمر رلاود يكيرمأ يف ماعلا 
	 نمو قوتملا
	 ع نأ غلبي 
	 رايلم رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 

	ًّ ًً 872017ّ131202361 ّ 90 .2023 
	 لصاوي اعاطق تارضحتسملا ةيئاودلا للاحلا تارضحتسمو ليمجتلا للاحلا امهومن يف لظ رفاوت ديزملا نم وكملا
	 تان للاحلا امم حتفي لاجملا ديزمل نم .تاجتنملا يف اذه ،ددصلا دهشي لاجم تايذغملا ادلواةيئ الاحلل ااستاع
	وحلماظ
	، امك بستكي ادتلاوي اببطل ادبللي للاحلا وهو موهفم ثيدح ةأشنلا يف عاطق تارضحتسملا ،ةيئاودلا شعبية
	متياز.ةد توجدر اشلإةرا لإى أن هذا المفهمو لاجيدد يجمع ما بين لامعلاجة لاحورية لاوعجلاتا لامتتأّيةمنمصردا ح.للا هاذ قودبلغ قافنلإا يملاسلإا ىلع تارضحتسملا ةيئاودلا 
	 رايلم رلاود يكيرمأ يف ماعلا 
	 نمو قوتملا
	 ع نأ غلبي 
	 رايلم رلاود يكيرمأ لولحب لاعما 
	، اميف غلب الإافنق ىلع رضحتسمات اليمجتل 
	مليرا رلاود أمريكي ومن المتوق
	ع أن يبلغ 
	مليار دولار أمريكي بحلول العام 


	يملاعلا يملاسلإا داصتقلاا 
	يملاعلا يملاسلإا داصتقلاا 
	يملاعلا يملاسلإا داصتقلاا 

	Artifact
	للاحلا ةيذغلأا عاطق 
	Artifact
	يمكن لاقلو نأهمامن لودةمن لود منظمة لاتعنوا سلإاملا،ي فيما لعتيق عاطقب ةيذغلأا اديدحت، جردنت نمض ةئف ةموظنم للاحلا .لماشلا دقف تحبصأ ةلسلس جاتنإ ةيذغلأا يف انموي اذه يف ةياغ نم ونتلا،ع عمو دفاوت اوكملانت نم اكةف أاحنءااعلمل دجن دعدا نم انعرصاه ريغ احلص ىلع اهشدة 
	يمكن لاقلو نأهمامن لودةمن لود منظمة لاتعنوا سلإاملا،ي فيما لعتيق عاطقب ةيذغلأا اديدحت، جردنت نمض ةئف ةموظنم للاحلا .لماشلا دقف تحبصأ ةلسلس جاتنإ ةيذغلأا يف انموي اذه يف ةياغ نم ونتلا،ع عمو دفاوت اوكملانت نم اكةف أاحنءااعلمل دجن دعدا نم انعرصاه ريغ احلص ىلع اهشدة 

	.) 
	.) 
	.) 
	للاحلا نإو مل نكي امارح اروظحم(

	1.8 
	كشيلاوملسملناابلغل دعدمه 
	ايلمر ةمسن، عبر كسنا ملاعلا يلاتلابو كانه تايناكمإ ةريبك جاتنلإ ةيذغلأا تابورشملاو .للاحلا

	 متيو مانتغا هذه صرفلا لوح ملاعلا تاجردب ةتوافتم نم لبق ارشلاكتالإلاسةيم وريغ الإلاسةيم ىلع لاس.ءاو فويلاقاو،عتتجاودهأمعملاتا غلأايذة تايلاولا لثم ةيملاسإ ريغ لود يف اهيجتنمو للاحلا ةدحتملا ةيكيرملأا ةكلمملاو ةدحتملا ،نيصلاو اميف ناضمت لود منظمة لاتعنوا سلإاملاي لمكاوبة لاتيرا ةيبلت بلطلل يلحملا اصانتقاو صرفل .ريدصتلا 
	 متيو مانتغا هذه صرفلا لوح ملاعلا تاجردب ةتوافتم نم لبق ارشلاكتالإلاسةيم وريغ الإلاسةيم ىلع لاس.ءاو فويلاقاو،عتتجاودهأمعملاتا غلأايذة تايلاولا لثم ةيملاسإ ريغ لود يف اهيجتنمو للاحلا ةدحتملا ةيكيرملأا ةكلمملاو ةدحتملا ،نيصلاو اميف ناضمت لود منظمة لاتعنوا سلإاملاي لمكاوبة لاتيرا ةيبلت بلطلل يلحملا اصانتقاو صرفل .ريدصتلا 

	”. 2019 
	ومتي ذبل اسمع ةثيثح قلخل وظنمةم لاحل امتام ك“لهحللا
	مايسفر لإىجانبعلومة نإتاج غلأاذي،ة نع دتاايعت اعةيمل
	دقف دشدتاةكلممل ارعلةيب اوعسلدةي ىلع ليبس ااثملل، ابلطتمت حنم اهشدة لاحللا مايهدد قةرد لابيزارلعلىتصيدر لالحمو لإى ربكأ قوس اهل يف قرشلا .طسولأا يف تقولا ،هنيع زتعتمإدنوايسين ولحبلااعلم 
	تطبيق جإتاءار زلمةم وصحللل ىلع اهشدةالاحلل، ىلع ارلمغ نم تابوعصلا مجلاة يتلا اههجاوت ةلودلا يف عضو هذه جلإاتاءار بسبب نلااتشرا لاعلامي لمصردا غلأايذة اهريغو نم تاجتنملا يتلا لخدت .ةلودلا 

	. . 
	على الرغم من عدم ارتقاء أنظمة القطاع إلى أفضل لاممسراتا لالوديةبع،د إلا نأهتم طإقلا عدد من لامبتاردا في لود منظمة لاتعنوا سلإاملاي رتسعف ااعملريي لكشب اعم
	امك أأشنت امزيلاي ةئيه ااطلسلت ادلوةيل اجتنمللت الاحلل لإلرشاف ىلع تائيه دامتعا للاحلا اهميظنتو عنملو يأ تايكولس ىعست قيقحتل ارلحب
	أما رتايك دقف أتسس نم اهبناج ةئيه دامتعا .للاحلا 

	. . 
	يصاول لامنتىد لالوديلهيئتا عاتمدا لاحللا في لودة ملإاتارا تثبيت قوعاهد مع ناضمما عأضءا من مختلف جرأءا لاعلا،م من سإبنايا لإىقغريسزتنا مون ندرلأا إىل انيبلفل
	نم اوعلالم ارلةيسيئ اجنلحادتنملى يلودلا تائيهل دامتعا للاحلا ةموظنمو للاحلا لكك، أن حبصت ةئيه ااطلسلت ادلوةيل اجتنمللت الاحلل ةيزيلاملا ةهج ةدمتعم ايملاع

	. 2018 
	تصاولكبىر شكرتا نإتجا غلأايذةلامتعةدد لاجنسيتا اهيعاسم يف لوصحلا ىلع تاداهش للاحلا يف ةراشإ ىلإ ةمادتسا عاطقلا ىلع دملأا ،ديعبلا اءدب نم ةكرش اهروبي إىل رشةك هلتسن ووصلا إىل ومجمةع ااصلوفلا يف اةكلممل ارعلةيب اوعسلدةي
	ذهاودق اوحتسذت رشةك وستيميشيب اايلابةين يف ااعلم 
	ىلع ةصح ةيلقأ يف ةكرش يملاسلإا ةيذغلأل .ةيتاراملإا

	.5,000 . 
	 امك تاب عاطق ةيذغلأا للاحلا ىقلي ةيبعش ربكأ ذإ هنإ يربتع لحم ،ةقث لا يسام يف نيصلا يتلا تدهش اددع نم حئاضفلا يف عاطق ةيذغلأا يف تاونسلا .ةريخلأا ىلعف مغرلا نم ليكشت نيملسملا ةيلقأ يف نيصلا لاإ نأ ءزجلا ربكلأا نم جاتنإ ةيذغلأا للاحلا يف ةلودلا متي هكلاهتسا ايلحم
	 ريغ نإ نيصلا دعتست كلذك نلأ حبصت دصمرا اهما لألذغةي الاحلل، انهفك أرثك نم 
	شكرةعمالةفيقطعا غلأايذة لاحللا في احماظفت ايجنيشغن واجوسن وايشنولاوشتن ودحاه

	. 1.320171.9.2023 
	عولى لاغرممنعمليتا لامدج سلااوتحذاو كلااوتتباتا لاعماة لولأاي،ة لاإ نأ قطعا لاتغيذةمايلاز منطيواعلى رفص ريغ نتغمةم
	مت دقتري إافنقانيملسمل ىلع ةيذغلأا تابورشملاو غلبمب 
	 نويلرت رلاود يكيرمأ في لاعما 
	، مونلامتقوع نأ تبلغههذ لاقيمة 
	 نويلرت رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 




	للاحلا ةيذغلأا عاطق 
	للاحلا ةيذغلأا عاطق 
	للاحلا ةيذغلأا عاطق 

	Artifact
	10| 19\2018 
	ص 
	تقيرر قاوع قلااتصدا سلإاملاي لاعلامي 

	Artifact
	| 11 
	| 11 
	قاتصدا شملوي عدئامه خلأاقلا 
	ص 


	يملاسلإا ليومتلا عاطق 
	Artifact
	2
	2
	أحبص اومتللي الإلاسيم اطقعلاياهتسنهب ودحتديا يف رمازكاومتللي يملاسلإا ةيسيئرلا يف لود سلجم نواعتلا يجيلخلا ايزيلامو ،ندنلو كلذو لضفب لوصأ ةيملاع ىطختت اهتميق 
	 نويلرت رلاود .يكيرمأ 

	. 
	. 
	توسرخ سأس لاقطعا لاقئامةعلىمعارةا لاشيرعة الإلاسةيم اابملدئ الإلاسةيم اجنبح، امم بطقتسي لامعء دجد نم انيملسمل وريغ انيملسمل ىلع اوسلاءاذلني وثحبين نع رطقأرثك ألاخةيق ومتللي ااشملرعي وداهمع

	%312008%4520171.14 2018 
	يوعتبر معدل خاتقار لامصفرا سلإاملاية في لود سلجم نواعتلا ،يجيلخلا لايلد ىلع ومن عاطقلا دقف عفترا نم 
	 يف ماعلا 
	 ىلإ 
	 يف ماعلا 
	، مع يزةدا بقيمة 
	مليرا درلاو مأيركي في لاعما 
	ودحه يف وداعئ ريغ انيميقمل يف فراصملا ةيملاسلإا يف ةلود .تاراملإا 

	2017%71
	ودق رتستخ أةيمه اومتللي الإلاسيم يف امزيلاي في لاعما 
	، ذإ تخطى لاتميول سلإاملاي ارقلوض ارصملةيف اديلقتلةي حبصيل ارحملك الأربك ومنل ماظنلا يفرصملا ،يلحملا لاجسم ةدايز ةبسنب 
	 يف ماعلا .تئافلا 

	عولىلاغرممنساتمرار مكارزلاتميول سلإاملاي اديلقتلةي يف اومنل امب اهيف اةكلممل ادحتملة ذات اطقعاومتللي الإلاسيم الأربك يف ةمظنم ااعتلون يداصتقلاا ،ةيمنتلاو لاإ اننأ دهشن روهظ نيبعلا ددج ووصخاص إدنوايسين واباتسكن، اميف لمعت وكحاتم ايلارتسأ ادنغوأو ىلع زيزعت اذه .عاطقلا 
	عولىلاغرممنساتمرار مكارزلاتميول سلإاملاي اديلقتلةي يف اومنل امب اهيف اةكلممل ادحتملة ذات اطقعاومتللي الإلاسيم الأربك يف ةمظنم ااعتلون يداصتقلاا ،ةيمنتلاو لاإ اننأ دهشن روهظ نيبعلا ددج ووصخاص إدنوايسين واباتسكن، اميف لمعت وكحاتم ايلارتسأ ادنغوأو ىلع زيزعت اذه .عاطقلا 

	امك دبأت لك نم اطاتسكجن وأوزاتسكبن وامه ناتلود ناتدجاوتم يف ايسآ ىطسولا ةيبلغأبو ناكس نم ،نيملسملا ذيفنتب ةمظنأ ةديدج يمرت ىلإ ريوطت عاطق ليومتلا يملاسلإا اكاردإ امهنم ىدمل صرفلا ةنماكلا يف اذه .عاطقلا
	امك دبأت لك نم اطاتسكجن وأوزاتسكبن وامه ناتلود ناتدجاوتم يف ايسآ ىطسولا ةيبلغأبو ناكس نم ،نيملسملا ذيفنتب ةمظنأ ةديدج يمرت ىلإ ريوطت عاطق ليومتلا يملاسلإا اكاردإ امهنم ىدمل صرفلا ةنماكلا يف اذه .عاطقلا

	 ام لازي عاطقلا يفرصملا يديلقتلا بساقا يف دامتعا اونكتلولايج ااملةيل، إلا أن رايح ارييغتل فصعت بلاتميول سلإاملايفيهاذ لاسيقا ذإ يجير عاتمدا تامدخلا ةيفرصملا ةيمقرلا ايجولونكتلاو ةيلاملا ىلع مدق قاسو يف .عاطقلا 
	 ام لازي عاطقلا يفرصملا يديلقتلا بساقا يف دامتعا اونكتلولايج ااملةيل، إلا أن رايح ارييغتل فصعت بلاتميول سلإاملايفيهاذ لاسيقا ذإ يجير عاتمدا تامدخلا ةيفرصملا ةيمقرلا ايجولونكتلاو ةيلاملا ىلع مدق قاسو يف .عاطقلا 

	وتالص اةكلممل ادحتملةالاتحل اكمةن ارملزك ارلادئ يف ذهاااجمللإذأتسس ةنجل اونكتلولايج ااملةيل ،ةيملاسلإا اميف أدب كنبلا يملاسلإا ةيمنتلل قيبطتب ةينقت اولبلك نيش وطتلري اجتنمت رماةيع ابملدئ ةعيرشلا ةيملاسلإا امعد لومشلل .يلاملا 
	وتالص اةكلممل ادحتملةالاتحل اكمةن ارملزك ارلادئ يف ذهاااجمللإذأتسس ةنجل اونكتلولايج ااملةيل ،ةيملاسلإا اميف أدب كنبلا يملاسلإا ةيمنتلل قيبطتب ةينقت اولبلك نيش وطتلري اجتنمت رماةيع ابملدئ ةعيرشلا ةيملاسلإا امعد لومشلل .يلاملا 

	يف ذهاادصلد، رمتسي اامتعد اينقتترةنمق ادخلامت ااملةيل وايلمعتادسلادودحتديا يف دول سلجم ااعتلون ايجيلخل، وىعست ةكلمم ارحبلني يف ذها طلإارا نأ تصبحمكراز ملايا ئاراد عبر نإشءا شكارة ةديدج ام نيب كنب نيرحبلا يملاسلإا جيلخو نيرحبلا ونكتللولايج ااملةيل، امك متي يف سلجم ااعتلون ايجيلخل إلاطقارصملفارليمق الأولالثتممل ئدابمل ةعيرشلا .ةيملاسلإا 
	يف ذهاادصلد، رمتسي اامتعد اينقتترةنمق ادخلامت ااملةيل وايلمعتادسلادودحتديا يف دول سلجم ااعتلون ايجيلخل، وىعست ةكلمم ارحبلني يف ذها طلإارا نأ تصبحمكراز ملايا ئاراد عبر نإشءا شكارة ةديدج ام نيب كنب نيرحبلا يملاسلإا جيلخو نيرحبلا ونكتللولايج ااملةيل، امك متي يف سلجم ااعتلون ايجيلخل إلاطقارصملفارليمق الأولالثتممل ئدابمل ةعيرشلا .ةيملاسلإا 

	أما اصنمت الاامثتسر دهشتف ذككل ةيمنت يف ذهااوحنل واغابل ابامتعد ةينقت اولبلك نيش، اميف يتم تظويف شكرتا سوؤر ملأالاو لامخطاةر مونصتا لاتميول لاجمعايلتمأين سوؤر ملأالاو .ةبولطملا ام لازت تايلمع جمدلا ذاوحتسلااو ةطشن امم نمضي زعتزي ااطقلع، امك مت إدصار دعد نم كوكصلا اهمهأ رادصإ كنب يبد يملاسلإا كوكصل ابدلولارالأرميكي ةميقب ايلمردولار حبصيل ذبكل ةهجلا ىلولأا يف سلجم نواعتلا يجيلخلا يتلا موقت ةيلمعب رادصإ نم اذه .عونلا 
	أما اصنمت الاامثتسر دهشتف ذككل ةيمنت يف ذهااوحنل واغابل ابامتعد ةينقت اولبلك نيش، اميف يتم تظويف شكرتا سوؤر ملأالاو لامخطاةر مونصتا لاتميول لاجمعايلتمأين سوؤر ملأالاو .ةبولطملا ام لازت تايلمع جمدلا ذاوحتسلااو ةطشن امم نمضي زعتزي ااطقلع، امك مت إدصار دعد نم كوكصلا اهمهأ رادصإ كنب يبد يملاسلإا كوكصل ابدلولارالأرميكي ةميقب ايلمردولار حبصيل ذبكل ةهجلا ىلولأا يف سلجم نواعتلا يجيلخلا يتلا موقت ةيلمعب رادصإ نم اذه .عونلا 

	(). 
	امك شبتر ةيمنت اأتلنيم الإلاسيم 
	ااكتللف
	وريغه نم ااجتنملت لثم ارملاةحب واولفق، ومنب يلبقتسم وادع عاطقل ليومتلا يملاسلإا لكك

	2.4 2017%7.73.8.2023 
	قدرت ةميق اومتللي الإلاسيم ـب
	تلرينو رلاود يكيرمأ يف ماعلا 
	، نمو قوتملاع نأ ومنت هذه ةميقلا دعمبل ومن يونس بكرم ةبسنب 
	 غلبتل يلاتلاب 
	 نويلرت رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 




	يملاسلإا ليومتلا عاطق 
	يملاسلإا ليومتلا عاطق 
	يملاسلإا ليومتلا عاطق 

	Artifact
	للاحلا ةحايسلا عاطق 
	Artifact
	ريبغ اوملسملن وحلااعلمل اضقبءإاجزة يف ةئيب يبلت اايتحاجمهت امب ريايع .مهتادقتعم حوارتت هذه تاجايتحلاا نم ريفوت ةيذغلأا للاحلا يف معاطملا واانفلدقإىل ادخلامتالأرثك ونتاع لثم وتريف أامنك إاقةم نمضتت رغاف ةصصخم لاصللة، واعجتنمت رمباقف لصفت ام نيب انيسنجل وتمتتع محبتاما ةحابس ئطاوشو ةمئلام لألس.ر 
	ريبغ اوملسملن وحلااعلمل اضقبءإاجزة يف ةئيب يبلت اايتحاجمهت امب ريايع .مهتادقتعم حوارتت هذه تاجايتحلاا نم ريفوت ةيذغلأا للاحلا يف معاطملا واانفلدقإىل ادخلامتالأرثك ونتاع لثم وتريف أامنك إاقةم نمضتت رغاف ةصصخم لاصللة، واعجتنمت رمباقف لصفت ام نيب انيسنجل وتمتتع محبتاما ةحابس ئطاوشو ةمئلام لألس.ر 

	تومشايامعنموقطعاتا قلااتصدا سلإاملاي خلأا،ىر ريبغ اوملسملن ذككل زمبدي نم ايخراتارتلهيف، وارلاعةي اةيحصل،واوستلقاوتملاةقف عم ابمدئ لايدن سلإاملا،ي كمايغربنو كلذكبتفاورميزدمن تارايخ ليومتلا .يملاسلإا يف اذه ،راطلإا لذبت لود ةمظنم ااعتلونالإلاسيم زمديا نم اوهجلد ةيبلتل هذه ،تاجايتحلاا ىرنف لود سلجم نواعتلا يجيلخلا ىعست اجدهة وطتلري ايخرات ايسةيح رماةيع ميقلل الإلاسةيم عم بص رتزيك اخص ىلع دييشت انفدق تاعجتنمو ةمئلام لألس.ر 
	تومشايامعنموقطعاتا قلااتصدا سلإاملاي خلأا،ىر ريبغ اوملسملن ذككل زمبدي نم ايخراتارتلهيف، وارلاعةي اةيحصل،واوستلقاوتملاةقف عم ابمدئ لايدن سلإاملا،ي كمايغربنو كلذكبتفاورميزدمن تارايخ ليومتلا .يملاسلإا يف اذه ،راطلإا لذبت لود ةمظنم ااعتلونالإلاسيم زمديا نم اوهجلد ةيبلتل هذه ،تاجايتحلاا ىرنف لود سلجم نواعتلا يجيلخلا ىعست اجدهة وطتلري ايخرات ايسةيح رماةيع ميقلل الإلاسةيم عم بص رتزيك اخص ىلع دييشت انفدق تاعجتنمو ةمئلام لألس.ر 
	تومشايامعنموقطعاتا قلااتصدا سلإاملاي خلأا،ىر ريبغ اوملسملن ذككل زمبدي نم ايخراتارتلهيف، وارلاعةي اةيحصل،واوستلقاوتملاةقف عم ابمدئ لايدن سلإاملا،ي كمايغربنو كلذكبتفاورميزدمن تارايخ ليومتلا .يملاسلإا يف اذه ،راطلإا لذبت لود ةمظنم ااعتلونالإلاسيم زمديا نم اوهجلد ةيبلتل هذه ،تاجايتحلاا ىرنف لود سلجم نواعتلا يجيلخلا ىعست اجدهة وطتلري ايخرات ايسةيح رماةيع ميقلل الإلاسةيم عم بص رتزيك اخص ىلع دييشت انفدق تاعجتنمو ةمئلام لألس.ر 

	184 2017. 
	وربتعت اايسلةح ااشلةيئط ىلع وهج ادحتلدي اجمل ومن اهمودق يبتنذكل ايلج يف ااعجتنملتارتلةيك الاملةمئ لألسر ايتل تققح اعدئات تغلب 
	ملينو رلاود مأيركي في لاعما 
	عولىلاغرم نم ليكشت اايسلةح ااشلةيئط اجملا اامثتسراي ريبكا متت هتيبلت نم لبق ددع ديازتم نم لودلا غشملاونيل في فإيرقيا لاشملاية لاوشقر قلأاص،ى إلا نأ اايسلةح ااقثلةيف وااتلرةيخي وادلةيني ابتت بطقتست يحاز ربكأ نم .مامتهلاا 

	2030 2040 . 
	وربتعت رؤةي اةكلممل ارعلةيب اوعسلدةي 
	يؤروة عمنا 
	ريخ دليل ىلع أةيمه ااجمللاايسليح يف دعف ةلجع اومنل الااصتقدي
	تاضعف اةكلممل ارعلةيب اوعسلدةي وهجداه ىقبتل رزما ركلماايضلةف حوسنلافوةدا ثإوءار حرلةضيفو لاحرمنلايدني،ة ثحلومه كلذك ىلع ديدمت مهتماقإ ةرايزل عقاوم ةينيد ةيخيراتو ةيفاقثو .ىرخأ 

	64 
	ططخت اةكلممل ذككل لاامثتسر 
	مليرا رلاود مأيركي يف اةينبل اةيتحتل اجمللارتلهيف ىلع دمىادقعل ااقلدم ىلإ بناج عيسوت قفارم جحلا ةرمعلاو لكشب ريبك يك معني نورمتعملا لضفأب ةبرجت .ةنكمم 

	. 17,000 
	وامتام ابكيق ااجمللات اايسلةيح ارملاةيع ميقلل الإلاسةيم، دبأتاةكلممل ابامتعدارلةنمق لا يسام يف ام لعتيق اباقيبطتلت
	ولمشي ذكل 
	احةلف ذةيك زمودة مظنب دحتدي اوملاعق ااعلةيمل واطقر افقئ ةعرسلا طبري كمة ركملاةم ةنيدملاب ونملا.ةر 

	. UmrahHajj HolidayMe 12HalalBooking. com10
	دبأ ومظنم رلاحت ارفسل ابلمعل ىلع ةيبلت ذها بلطلا يملاعلا نم للاخ ميدقت تامدخ رفس ةيعارم ميقلل الإلاسةيم ربع ةكبش الإرتنتن،ووه اجمل اجذب رمثتسمللني
	دقف ابطقتس قيبطت ازجحل 
	رأامسل أتيسيس ةميقب ويلمن دولار ،يكيرمأ اميف عمج عقوم 
	لايومت ةميقب 
	 نويلم رلاود ،يكيرمأ مأا عقوم 
	 ىعسيف عمجل 
	 نويلم رلاود .يكيرمأ

	Have halal, Will Travel 
	 امك متي رطتلاق ريفوتل تارايخ بلتي تابلطتملا رثكلأا ةيبعش لثم ققشلا ةكرتشملا ةرتفل ةتقؤم يف ،يبد توظويفمقوع 
	اخلةيص عمج اايبلانتااقلتليئ رغلضإلاطقواةهج احمدةث ذةيك دقتم تايصوت ةصاخ .ءلامعلل

	 دعاسي نيسحت ةمظنلأا ةصاخلا ةحايسلاب للاحلا ىلع عفد ةلجع ومن ،عاطقلا دقو تأدب ايسينودنإ بلطلاب من لاشكرتا لاحصلو علىشهتادا لاحللا لاإو رعتتسض ،تامارغل مأا ايكرت دقف تأشنأ ةئيه دامتعا للاحلا يتلا حنمت تاداهشلا ،قدانفلل زكارمو لزتلا،ج واوبلارخاايسلةيح وريغلاه نم ارشلاكتااعلةلم يف لاجم ةحايسلا تامدخلاو تاذ .ةلصلا 
	 دعاسي نيسحت ةمظنلأا ةصاخلا ةحايسلاب للاحلا ىلع عفد ةلجع ومن ،عاطقلا دقو تأدب ايسينودنإ بلطلاب من لاشكرتا لاحصلو علىشهتادا لاحللا لاإو رعتتسض ،تامارغل مأا ايكرت دقف تأشنأ ةئيه دامتعا للاحلا يتلا حنمت تاداهشلا ،قدانفلل زكارمو لزتلا،ج واوبلارخاايسلةيح وريغلاه نم ارشلاكتااعلةلم يف لاجم ةحايسلا تامدخلاو تاذ .ةلصلا 

	177 2017 274 .2023 
	هاذ قود بلغ نلإافقا سلإاملاي على قطعا اايسلةح الاحلل 
	مليرا رلاود مأيركيفي لاعما 
	مون لامتقوع نأ يبلغ 
	مليرا رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 



	للاحلا ةحايسلا عاطق 
	للاحلا ةحايسلا عاطق 
	للاحلا ةحايسلا عاطق 

	Artifact
	Artifact
	ةظفاحملا ءايزلأا عاطق 
	Humberto Vidal / Shutterstock.com 
	! 
	! 
	الأزياء المحافظة على الموضة
	لم يعد قطاع الأزياء المحافظة محصورا لاعبامت دهتستف ااملسملت اوسيملرات يف ةقطنم سلجم ااعتلون ايجيلخل ربع ومجماعت دحمودة متي إلاطاهق يف رهش راضمن اابملرك أو ضعب تاحيصلا ةبيرغلا باجحلل .بسحف 

	(Dolce & Gabbana) H&M)) (LTD.) 
	(Dolce & Gabbana) H&M)) (LTD.) 
	لب ابتت الأزايءااحملةظف لغلغتت يف اعمل اوملةض منكفاةنحاويهباءد من لاعملاتا لافخاةر صولاو لإى لامتجار لاشعبية لاكبىر مع شلإاةرا لإى جودو لاجم ربكأ ريثكب .ومنلل دقف يزتن ةقانأ باجحلا ةصنم عضر تاودشي نأدغباناا
	ىلع فافض ةريحب ،وموك مأا قلامع ةسبللأا شتإ دنا مإ 
	أفقلط ومجمةع اكةلم نم الأزايءااحملةظف ناونعب لإ« يت »يد 

	Macy›s))Marks and Spencer)) 
	امك أقلط دعد نم الاعلامتاريبكلة ومجماعت نم الأزايءااحملةظف، اميف أقلط لك نم امزيسي 
	 يف تايلاولا ةدحتملا سكرامو دنأ رسنيبس 
	يف اةكلممل ادحتملة امراكت ةصاخ ءايزلأاب .ةظفاحملا

	 اذه دقو تدعاس رجاتم ةئزجتلا ةينورتكللإا ىلإ بناج لامثؤيرن على ترلااقءا بيزلأاءا لامحفاظ،ة كما نأ تاضراعلا تابجحملا يتاوللا نللح ىلع ةفلغأ تلاجم لثم وكزوموباتيلن يف وهدنلاووفغ يف اةكلممل ،ةدحتملا نمهاس عفرب ةيبعش ءايزلأا .ةظفاحملا لاو ينحصر ترلااقءا بقطعا يزلأاءا لامحفاظة في عملاتا يزلأاءا لاومجتلا بورولأاية فحس،ب ذإ تشهد لود ةمظنم نواعتلا يملاسلإا قلاطإ ديزملا نم تاملاع ءايزلأا ،ةظفاحملا اميف قلطأ زكرم وستلاق لولأا نم هعون يف ملاعلا تابجحملل يف .لوبنطسا 
	 اذه دقو تدعاس رجاتم ةئزجتلا ةينورتكللإا ىلإ بناج لامثؤيرن على ترلااقءا بيزلأاءا لامحفاظ،ة كما نأ تاضراعلا تابجحملا يتاوللا نللح ىلع ةفلغأ تلاجم لثم وكزوموباتيلن يف وهدنلاووفغ يف اةكلممل ،ةدحتملا نمهاس عفرب ةيبعش ءايزلأا .ةظفاحملا لاو ينحصر ترلااقءا بقطعا يزلأاءا لامحفاظة في عملاتا يزلأاءا لاومجتلا بورولأاية فحس،ب ذإ تشهد لود ةمظنم نواعتلا يملاسلإا قلاطإ ديزملا نم تاملاع ءايزلأا ،ةظفاحملا اميف قلطأ زكرم وستلاق لولأا نم هعون يف ملاعلا تابجحملل يف .لوبنطسا 

	امك قلطي ليج الأةيفل يف ادلول ذات الأةيبلغ ةملسملا ريغو ةملسملا ىلع ،ءاوسلا تاحيص ةديدج يف اطقع الأزايء ااحملةظف اهللختي رتوجي رضحتسملات ليمجتلا للاحلا .كلذك 
	امك قلطي ليج الأةيفل يف ادلول ذات الأةيبلغ ةملسملا ريغو ةملسملا ىلع ،ءاوسلا تاحيص ةديدج يف اطقع الأزايء ااحملةظف اهللختي رتوجي رضحتسملات ليمجتلا للاحلا .كلذك 

	ايتل وطرت ومجماعت ةيلحم اخةص اهب يف دول منظمة لاتعنوا سلإاملاي غويهر،ا يوعدو لذك لإى روصقلا يف تاينازيم قيوستلا يفو مدع ةردقلا ىلع اوتلادج يف ريثك نم ااتملرج وحلااعلمل ىلع سكع تاملاعلا ةيبعشلا .ةريبكلا نكلو ام لاز قيرطلا لايوط أامم الاعلامت اةيبعشل اريبكلة مهفل انيكلهتسمل نيملسملا لعافتلاو مهعم لكشلاب .بسانملا 
	ايتل وطرت ومجماعت ةيلحم اخةص اهب يف دول منظمة لاتعنوا سلإاملاي غويهر،ا يوعدو لذك لإى روصقلا يف تاينازيم قيوستلا يفو مدع ةردقلا ىلع اوتلادج يف ريثك نم ااتملرج وحلااعلمل ىلع سكع تاملاعلا ةيبعشلا .ةريبكلا نكلو ام لاز قيرطلا لايوط أامم الاعلامت اةيبعشل اريبكلة مهفل انيكلهتسمل نيملسملا لعافتلاو مهعم لكشلاب .بسانملا 

	ودبيوذكل ايلج يف ام لعتيق رمبااعةالادتساةم موعياير خأقلايةمحةدد فيعلام يزلأا،ءا ذإ نإ لاشكرتا ةئشانلا ةملسملا مل كمتتن دعب نم ملقأتلا لكشلاب يفاكلا عم هذه ةرهاظلا ةيكلاهتسلاا .ةيمانتملا
	ودبيوذكل ايلج يف ام لعتيق رمبااعةالادتساةم موعياير خأقلايةمحةدد فيعلام يزلأا،ءا ذإ نإ لاشكرتا ةئشانلا ةملسملا مل كمتتن دعب نم ملقأتلا لكشلاب يفاكلا عم هذه ةرهاظلا ةيكلاهتسلاا .ةيمانتملا

	. 
	 امك نأ ءايزلأا ملاع مئاق هتاذب يوطني ىلع تايساسح اقثةيف ىطختت كلت ااسلدئة يف اعمتجمل ومعام،ووه اطقع أتيرث ابايسلاستاوكحلةيم يف اريثكل نم ادلول
	ىلع ليبس ااثملل، رظحت اقمةعط كيبيك ادنكلةي ىلع ىلع لوصحلا باقنلا وأ ةيابعلا نيدتري يتاوللا ءاسنلا تامدخلا ،ةماعلا اميف تعنم لك نم ايناملأ ايلارتسأو ىلع لافطلأا ءادترا باجحلا يف .سرادملا 

	عم ذكل لكه، اسيدع إلاطقالاعلامتاةيبعشل اريبكلة ومجملاعت الأزايء ااحملةظف ىلع احمرةب اوصتلرات اةيبلسل العتملةق ابدلني الإلاسيم ويه أسمةل إاجيةيب ذإ يوطني اذه عاطقلا ىلع صرف ومن .ةدعاو 
	عم ذكل لكه، اسيدع إلاطقالاعلامتاةيبعشل اريبكلة ومجملاعت الأزايء ااحملةظف ىلع احمرةب اوصتلرات اةيبلسل العتملةق ابدلني الإلاسيم ويه أسمةل إاجيةيب ذإ يوطني اذه عاطقلا ىلع صرف ومن .ةدعاو 

	270 2017%5361.2023 
	بلغ نلإافقا سلإاملاي على يزلأاءا لامحفاظة 
	ايلمر رلاود يكيرمأ يف ماعلا 
	 نمو قوتملاع نأ ومني لدعمب ومن يونس بكرم ةبسنب 
	 غلبيل 
	 رايلم رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 

	لاإ نأ طإقلا لاعملاتا لاشعبيةلاكبيةر ليزلأءا لامحفاظة كشيل دحتاي ؤمللاسست اريغصلة واوتملةطس 
	لاإ نأ طإقلا لاعملاتا لاشعبيةلاكبيةر ليزلأءا لامحفاظة كشيل دحتاي ؤمللاسست اريغصلة واوتملةطس 


	Artifact


	ةظفاحملا ءايزلأا عاطق 
	ةظفاحملا ءايزلأا عاطق 
	ةظفاحملا ءايزلأا عاطق 

	Artifact
	للاحلا هيفرتلاو ملاعلإا عاطق 
	Lepneva Irina / Shutterstock.com 
	عفري دملا عيمج ،براوقلا يه ةلوقم قبطنت ىلع ملاعلإا .للاحلا 
	عفري دملا عيمج ،براوقلا يه ةلوقم قبطنت ىلع ملاعلإا .للاحلا 
	عفري دملا عيمج ،براوقلا يه ةلوقم قبطنت ىلع ملاعلإا .للاحلا 

	تمهس وطتلاتار ةيملاعلا ةعمتجم عيسوتب قاطن رفاوت ىوتحملا يملاعلإا للاحلا يذلا نكمي نيملسملل ريغو نيملسملا ىلع ءاوسلا لوصولا هيلإ مإا ربع فتاوهلا ةيكذلا وأ تاشاش امنيسلا وأ يف تاحفص .تلاجملا 
	تمهس وطتلاتار ةيملاعلا ةعمتجم عيسوتب قاطن رفاوت ىوتحملا يملاعلإا للاحلا يذلا نكمي نيملسملل ريغو نيملسملا ىلع ءاوسلا لوصولا هيلإ مإا ربع فتاوهلا ةيكذلا وأ تاشاش امنيسلا وأ يف تاحفص .تلاجملا 

	. .%402011 2014.%55
	كشيلارتلهيف وارتلهيف اولعملاميت اجمل لمع ريبك، ذلكل نم ايعيبطل أن دهتسيفاوتحملىرعب اكسن ااعلمل
	ذهاوزتتادي اطمبل انيملسمل وتحمبى اقثيف ووغلي دحمد
	ورهظي ذكل ايلج ربع الارافتع يف ىوتحملا يبرعلا يف قرشلا طسولأا لامشو ايقيرفإ ةبسنب 
	 ام نيب نيماعلا 
	و
	، اميف ضفخنا ىوتحملا يبرغلا ةبسنب 

	.
	 نم ،انه لذبي وجتنم ىوتحملا مهدوهج ةيبلتل بلطلا يف ملاعلا يبرعلا اصوصخو يف لودلا ،ةيجيلخلا اميف يسرت ةكلمملا ةيبرعلا ةيدوعسلا اسسأ ةنيتم حبصتل ابعلا اريبك يف اذه عاطقلا ربع فحمتاز .ةيموكح نمو اوتملقعأن ديعف رعف ارظحل نع دوراامنيسل يف اةكلممل ارعلةيب اوعسلدةي اوتحملىاذلي انتيول وماعيض ةيملاسإ ىلإ ةشاشلا ،ةريبكلا ام دوعيس راثآب ةيباجيإ ىلع ةشاشلا ةريغصلا ىلعو ىوتحملا دقملام اينورتكلإ

	(Game of Thrones.) 
	 ردجت ةراشلإا عم كلذ ىلإ نأ ومنلا سيل اروصحم ىوتحملاب يبرعلا ،بسحف ذإ لانت لامعلأا ةيهيفرتلا ةيكرتلا ةيبعش ةديازتم ىلع ىدم دقعلا يضاملا ىتحو ةعاسلا دقو متت اهتمجرت ىلإ ددع نم تاغللا تتابو سفانت دوويلوه يف ضعب ،يحاونلا لاثم نم للاخ اهجاتنإ لامعلأ ةمخض لثم »لرغطرأ« يذلا ربتعي ةخسنلا ةينامثعلا نم لسلسم عارص شورعلا 

	امك احتول وهويلود دبوراه ااطقتسب ااشملدهني انيملسمل إذ لمعت امرلف وكسكم ىلع قلخ أول لطب اخرق ،ملسم اميف ناك مليفلا لولأا يذلا يضرع يف رود امنيسلا ةيدوعسلا دعب عفر رظحلا مليف رمنلا« »دوسلأا نم جاتنإ لفرام سكموك يذلاو ىوطنا ىلع ددع نم موجنلا نييكيرملأا نم لصأ .يقيرفإ
	امك احتول وهويلود دبوراه ااطقتسب ااشملدهني انيملسمل إذ لمعت امرلف وكسكم ىلع قلخ أول لطب اخرق ،ملسم اميف ناك مليفلا لولأا يذلا يضرع يف رود امنيسلا ةيدوعسلا دعب عفر رظحلا مليف رمنلا« »دوسلأا نم جاتنإ لفرام سكموك يذلاو ىوطنا ىلع ددع نم موجنلا نييكيرملأا نم لصأ .يقيرفإ

	. 
	 امك انأدب سمتلن اهجوت نم لبق لودلا قطانملاو تاذ ةيبلغلأا ريغ ةملسملا يضقي ميدقتب تايوتحم لوانتت وماعيض إلاسةيم
	ىلعف ليبس ااثملل، دقماؤملرمت ادلويل لأرماكي الالةينيت وةقطنم ارحبل ااكلريبي الأريخ وتةيص ابدحتساثإلاعم لاحل دلولأرماكي الالةينيت، اميف دقعتاةكلممل ادحتملة رهماجنااقثلةف والأدب يملاسلإا لولأا يف .ندنل

	))Netflix (Ali Huda.) 
	 يف ةباجتسا ىوتسملل ديازتملا نم ىوتحملا يذلا متي هضرع اينورتكلإ، مت قلاطإ عقوم زاوم عقومل سكيلفتن 
	وتحمبى إلاسيم صصخم لألافطل اهمس يلع دهى 
	يوقدمهاذ لامقوع فلالآا من تاقلح نوتركلا جماربلاو ةيميلعتلا ةيهيفرتلا نيتغللاب ةيزيلكنلإا .ةيبرعلاو

	%542030
	 دوعتو هذه وطتلاتار ىلإ نأ 
	 نم نيملسملا نونوكيس نود نس نيثلاثلا لولحب ماعلا 
	، ام دقيم اصرف ةلئاه يجتنمل ىوتحملا يذلا نولخدي يف .عاطقلا

	2092017 288.2023 
	 هيفرتلاو ملاعلإا عاطق ىلع يملاسلإا قافنلإا غلب 
	 ماعلا يف يكيرمأ رلاود رايلم 
	قوتملا نمونأ ع غلبي 
	 رايلم رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 



	للاحلا هيفرتلاو ملاعلإا عاطق 
	للاحلا هيفرتلاو ملاعلإا عاطق 
	للاحلا هيفرتلاو ملاعلإا عاطق 

	Artifact
	Artifact
	 تارضحتسملا عاطق للاحلا ةيئاودلا 
	Artifact
	جشتع ميلاعت نيدلا يملاسلإا فينحلا ىلع دامتعا طمن ةايح يحص ،نزاوتمو ريغ إنانيملسمل وياوهجن وعصابت يف اامتعد جهن لاحل اكتملم يف ام لعتيق تاجلاعلاب ةيئاقولا ةيلعافتلاو ةجيتن روصقلل يف ةموظنم للاحلا .ةلماشلا
	جشتع ميلاعت نيدلا يملاسلإا فينحلا ىلع دامتعا طمن ةايح يحص ،نزاوتمو ريغ إنانيملسمل وياوهجن وعصابت يف اامتعد جهن لاحل اكتملم يف ام لعتيق تاجلاعلاب ةيئاقولا ةيلعافتلاو ةجيتن روصقلل يف ةموظنم للاحلا .ةلماشلا

	 دقو دأى كلذ ىلإ دحتتاي ةريبك ىلع ىوتسم ةياعرلا ةيحصلا يف ملاعلا يملاسلإا لثم ةرهاظلا ةيمانتملا يف ضفر حيقلتلا ةجيتن فواخملل لوح ام ذإ تناك تاحاقللا نم رداصم للاح مأ .لا لاإ نأ حاير رييغتلا ةمداق عم ذاختا ةموظنم تارضحتسملا ةيئاودلا للاحلا تاوطخ ةريبك ىلإ ماملأا ىلع ىدم ةنسلا .ةيضاملا 
	 دقو دأى كلذ ىلإ دحتتاي ةريبك ىلع ىوتسم ةياعرلا ةيحصلا يف ملاعلا يملاسلإا لثم ةرهاظلا ةيمانتملا يف ضفر حيقلتلا ةجيتن فواخملل لوح ام ذإ تناك تاحاقللا نم رداصم للاح مأ .لا لاإ نأ حاير رييغتلا ةمداق عم ذاختا ةموظنم تارضحتسملا ةيئاودلا للاحلا تاوطخ ةريبك ىلإ ماملأا ىلع ىدم ةنسلا .ةيضاملا 

	2019.
	يفف ارملةلح اولاقةيئ،أتقلط رشةك إهي يج افراماوعسلدةي اقلاح للشل الأافطل اخل نم اوملاداويحلاةين، امك اهنأ لمعت ىلع قلاطإ حاقل للش لافطلأا طعملال يف ماعلا 
	 دعاست لثم هذه تاحاقللا ىلع لح ضفر نيكلهتسملا نيملسملا ريغو نيملسملا نيذلا مهرواسي قلقلا لوح تاحاقللا نم داوملا .ةيناويحلا 

	وأاضي نم اانلةيح اولاقةيئ، دهشي ااطقلع ومنا يف اذغملايتادلواةيئ وااتيفلانيمتوامكمللاتالاحللاوتملارفة يف ،قوسلا اميف كريز نوبعلالا نويسيئرلا ىلع تابيكرت ةتبثم ايملع زيزعتل ةءافكلا بسكو ةقث .كلهتسملا
	وأاضي نم اانلةيح اولاقةيئ، دهشي ااطقلع ومنا يف اذغملايتادلواةيئ وااتيفلانيمتوامكمللاتالاحللاوتملارفة يف ،قوسلا اميف كريز نوبعلالا نويسيئرلا ىلع تابيكرت ةتبثم ايملع زيزعتل ةءافكلا بسكو ةقث .كلهتسملا

	.
	 نكميو طبر هذه وطتلاتار موهفمب يوادتلا بطلاب ليدبلا للاحلا يذلا رصبأ رونلا اثيدح
	 ربتعي يوادتلا بطلاب ادبللي الاحللاةخسنل الإلاسةيم نم ااعملةجل املثلية، وهف عمجي ادلني ابولعلمادحلةثي عم دشتدي وجرهي ىلع ءاقن وكملاتان /للاح( )بيط ةمدختسملا يف جلاعلا ءاذغلاو ازيزعت لثامتل ضيرملا ءافشلل امبو ىشامتي عم تادقتعملا .ةيملاسلإا

	 امك كشتل ةفرعم يأ نم تارضحتسملا ةيئاودلا للاحلا يعتين ،اهفصو ةفاضإ ةيرورض ثيح موقت ايلاح ةئيه ةيمنت ةعانص للاحلا ةيزيلاملا عضوب لوأ روتسد يئاود ،للاح اميف لمعت ةرازو ةيمنتلا ةيملاسلإا ةيزيلاملا ىلع ريوطت تاءارجإ حنمل تاداهش للاحلا تادعملل ةيبطلا امب اهيف لئاوسلا ةمدختسملا يف تلاآ لسغ .ىلكلا
	 امك كشتل ةفرعم يأ نم تارضحتسملا ةيئاودلا للاحلا يعتين ،اهفصو ةفاضإ ةيرورض ثيح موقت ايلاح ةئيه ةيمنت ةعانص للاحلا ةيزيلاملا عضوب لوأ روتسد يئاود ،للاح اميف لمعت ةرازو ةيمنتلا ةيملاسلإا ةيزيلاملا ىلع ريوطت تاءارجإ حنمل تاداهش للاحلا تادعملل ةيبطلا امب اهيف لئاوسلا ةمدختسملا يف تلاآ لسغ .ىلكلا

	 تحضأ سسأ تارضحتسملا ةيئاودلا للاحلا رثكأ ةبلاص، امك ىظحتس ديزمب نم معدلا عم سوتع لود ةمظنم لاتعنوا سلإاملاي في نإتجا لامستحضتار لائاودية محليا خصصوا في لودة ملإاتارا لاعبرية لامتحةد لاومملكة ةيبرعلا ةيدوعسلا ،ناريإو امك مت دقع ددع نم عيراشملا ةكرتشملا يف اذه راطلإا ىلع ىدم ماعلا .يضاملا
	 تحضأ سسأ تارضحتسملا ةيئاودلا للاحلا رثكأ ةبلاص، امك ىظحتس ديزمب نم معدلا عم سوتع لود ةمظنم لاتعنوا سلإاملاي في نإتجا لامستحضتار لائاودية محليا خصصوا في لودة ملإاتارا لاعبرية لامتحةد لاومملكة ةيبرعلا ةيدوعسلا ،ناريإو امك مت دقع ددع نم عيراشملا ةكرتشملا يف اذه راطلإا ىلع ىدم ماعلا .يضاملا

	872017131.2023 
	 دقو غلب قافنلإا يملاسلإا ىلع تارضحتسملا ةيئاودلا 
	 رايلم رلاود يكيرمأ يف ماعلا 
	 نمو قوتملاع نأ غلبي 
	 رايلم رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 


	للاحلا ةيئاودلا تارضحتسملا عاطق 
	للاحلا ةيئاودلا تارضحتسملا عاطق 
	للاحلا ةيئاودلا تارضحتسملا عاطق 

	Artifact
	Artifact
	 تارضحتسم عاطق للاحلا ليمجتلا 
	Artifact
	(.) : 
	لعتيماوملسملن ذنم وعنةم أاظرفمه أناانعلةي اظنبةف اوثلبوبيط ارلاةحئ زجء نم وتاهيجتايبنل محمد
	ىلص اهلل هيلع وملس
	ونم اعتميل ايبنل نيملسملل ذككل الااعتبد نع اوكملانت ريغ ااجلزئةدايني
	لثم اقتشمتازنخلري ةدودو زمرقلا تاناويحلاو ريغ ةحوبذملا ىلع ةقيرطلا .للاحلا 

	ةيبلت ذهلااونلع نم اابلطتملت، وطرادعلدي نم رشاكت رضحتسماتاليمجتل أرمح افشهوركاميتواشوبماهت ،للاح ةفاضإ ىلإ تاءلاط رفاظلأا يتلا حمست لوصوب ءاملا ءاوهلاو ىلإ رفاظلأا تويزو للاح ةيانعلل .ىحللاب ودق دتعف ةيبعش رضحتسمات اليمجتل الاحلل يف وفصف ليج الأةيفل يف أرماكي اامشلةيل وأورواب لاوشقر سولأاط سآويا لاشقري،ة بخدلو علابينجدد لإى لاسقو توسوع لاعلابين لاحلايينللحصلو على صصح يف قوسلا .يملاعلا
	ةيبلت ذهلااونلع نم اابلطتملت، وطرادعلدي نم رشاكت رضحتسماتاليمجتل أرمح افشهوركاميتواشوبماهت ،للاح ةفاضإ ىلإ تاءلاط رفاظلأا يتلا حمست لوصوب ءاملا ءاوهلاو ىلإ رفاظلأا تويزو للاح ةيانعلل .ىحللاب ودق دتعف ةيبعش رضحتسمات اليمجتل الاحلل يف وفصف ليج الأةيفل يف أرماكي اامشلةيل وأورواب لاوشقر سولأاط سآويا لاشقري،ة بخدلو علابينجدد لإى لاسقو توسوع لاعلابين لاحلايينللحصلو على صصح يف قوسلا .يملاعلا

	61201790.2023 
	 يف نيح مل رهظت يأ ةكرام ةيميلقإ وأ ةيملاع تاجتنمل ليمجتلا للاحلا ىتح ،نلآا لاإ نأ عاطقلا لبقم ىلع ومن ريبك ذإ غلب قافنإ نيملسملا ىلع تارضحتسم ليمجتلا 
	 رايلم رلاود يكيرمأ يف ماعلا 
	 نمو قوتملاع نأ غلبي 
	 رايلم رلاود يكيرمأ لولحب ماعلا 

	إىل ذكل، وياهج ااطقلعااخلعض ةنميهل اؤملاسستاريغصلةواوتملةطس دعدا نم ادحتلايت لا يسام نم تاكرشلا ةددعتملا تايسنجلا يتلا قلطت اهتاعومجم نم تاجتنملا للاحلا يف لودلا تاذ ةيبلغلأا ،ةملسملا يتلاو كلمت اهرودب تاينازيم ةيقيوست ةريبك رشتنتو ةوقب يف رجاتم هذه .لودلا 
	إىل ذكل، وياهج ااطقلعااخلعض ةنميهل اؤملاسستاريغصلةواوتملةطس دعدا نم ادحتلايت لا يسام نم تاكرشلا ةددعتملا تايسنجلا يتلا قلطت اهتاعومجم نم تاجتنملا للاحلا يف لودلا تاذ ةيبلغلأا ،ةملسملا يتلاو كلمت اهرودب تاينازيم ةيقيوست ةريبك رشتنتو ةوقب يف رجاتم هذه .لودلا 

	: . . 
	امك وتاهج لاعامت رضحتسماتاليمجتل الاحللادحتلايتوارفلص ىلع اوسلاء نم اجملآرخ انتميم رضحتسملات اانعلةي اةيصخشل
	رضحتسمات اليمجتل اةيعيبطل اوضعلةي نم اصمدر ابنةيت
	اتنيب انيكلهتسمل لوح ملاعلا رواسم قلق ةديازتم لوح وكمتان تاجتنملا يتلا ،اهنومدختسي امم ببسي راشتنا جوتلاه تاجتنمل ةيعيبط وألاخةيق لا ؤتذي اكلهتسمل أو اةئيبل
	ونم انكممل ذهلا اوتلجه أن امتيىش امتام عم اعمريي تارضحتسم ليمجتلا .للاحلا 

	. 
	أما اوطخلرة انه نمكتف يف وهسةل حنم اهشدة الاحلل اجتنملت اانعلةي اةيصخشل اةيعيبطل رظنا دعلم اوتحااهئ ىلع أي وكمانت رحام، امم كشيل اباتليل انمةسف وقةي لاعلامت رضحتسمات اليمجتل الاحلل
	واربلاهن ىلع ذكل ااجنلحاذلي هققحت اعيبمتارضحتسملات نم اصمدر ابنةيت نم وكراي اونجلةيب يف دول ةمظنم نواعتلا .يملاسلإا 

	. 
	ونكل يف اولتق هنيع، نكمي لاعلامت رضحتسمات اليمجتل الاحلل أن وتابك اايتلر ودختستم وكمتان ةيعيبط وضعةي نم اصمدر ابنةيت، ام كمياهن اباتليل نم ااطقتسب رشةحي أربك نم انيكلهتسمل
	وابلعفل، دقف تلصح ديدعلا نم تاملاع تاجتنم ةيانعلا ةيصخشلا للاحلا يتلا تققح احاجن اريبك يف ةرتفلا ،ةريخلأا ىلع ددع نم تاداهشلا كمتمةن يف تقولا هنيع نم ةازاوم تاجتنملا ىرخلأا نم ثيح ونتع .ضورعلا 


	للاحلا ليمجتلا تارضحتسم عاطق 
	للاحلا ليمجتلا تارضحتسم عاطق 
	للاحلا ليمجتلا تارضحتسم عاطق 

	Artifact
	ااصتق دومشليداع همئالألاخ ق
	ااصتق دومشليداع همئالألاخ ق
	ااصتق دومشليداع همئالألاخ ق
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