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DUBAI THE CAPITAL OF ISLAMIC ECONOMY 

وإنتاج: إعداد من: بدعم

تقرير
االقتصاد واقع

العالمي  اإلسالمي
2015\16 

 :معن ولتعابا



2015 ي م ال ع ال ي الم اإلس اد صتاالق ع واق ر ري ق ت   2 ص   



حمن لر ا حيم  لرا حمن  لرا ل  ابسم  

الملخص التنفيذي

ـب سـينا با  ية لتقليدا قيمهم  مج دم  ليوا ن  ـلمولسـا يعيد  

غلبية ل ا ت  اذ ت  لتمعاا ـن  مـكل  ففي . يثلد ا ـر  لعصـا 

يةلتقليد لقيم ا ل ا ق حو تفا ل ا ي  يجر،  ـلمةلسـا غي  وـلمة  لسـا 

لتيا مية  ـاسـل ا ئ  دلبا ا و ،  لا لا م  مفهوو ،  مـا حتشـل ا مثل  

 .يث لد ا لعصر  اق  ـياسـمع  ـب سـتتنا بحيث  لية لاا ن  وـؤ لشـا تنظم  

ير تقر لك  م يقدو  . ميـا سـل ا د  قتصال ا ر  هاد ز ا هي  ـة لنتيجـا ن  ـوفتكـ

ث حد أ  ”2015/2016لي  لعامي ا ـا سـل د ا قتصا ل قع ا ا و  "

قت لو ا ف  يعد بينما ، دـا قتصـل ا ا  هذف  ت هاتا ل ا و ت  ار ـو لتطـا 

ـتفيد تسـحتى  ي رلتجا ا طك  ـالنشـو لك  يق طرطة  رخا بة  بثاته  اذ 

 .ة عد لصا لية ا لعا ق ا ـو لسـه ا من هذ 

م لعا امنذ  ة كبيفعة  اد ة  قوء  بناف  ـا نـأبد ـد  لقـ

ف ل  الا ية  غذلا ع  قطاـهد  شـذ  إ،  ضيلا ا 

حيث يا  ليزما مع  كة اـرشـعقد  يقيا فرإب  جنو

خر لفا ام  للطعاكيب  ن ـريسـوة  رد مباقعت  و

مية لكو ا عة  ممومع  ن وتعا قية  تفااـى  علـ

مة لتقد اجيا  لوللتكنو ية  ليزلااـة  عيـلصنا ا 

(MIGHT ) لالا ت  عاصنابي  ت كااـرلشـايز  لتعز

يا ركوبي  ن ولتعاا ـيع  سـتو ت  كما ؛ ينلبلدا ف  

يا ركو تظى  جبه بوي  لذاو ،  ظبيبوأو ـة  بيـلنوا 

؛ لية لعاال  الا ق  ـولسـال  إكب  أج  لوبوبية  لنوا 

تمنتجاير  تصدت  حظرلتي  ات  لعقبااـت  يلـز أ ـا  كمـ

10دة  لط  الوسرق   ــ ش الدان  لبإل  ن دواجال

بعد عليها  ض رفي  لذاو ن  ـتاكسـباعن  م اعوأ

 .2004م  عار  لطيوا ا  نزنفلوإ ء  باوـي  تفشـ
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ر اصدإلايزا ف،ميـاسـلايل لتمواعقطاف  ماأ

ق اسوأف  نشط ىـتومسـف  يةرلتجااكلصكوا

ف مصرر صدأحيث  ئيسيةلرامية ـاسـلايل لتموا

بقيمة ك لصكوامن  لولايحة لشرايا ليزمام ـاسـإ

ذنة مرل مولبي بدبنك  رنوم ـاقـورلودنـومليـ 83

بقيمة ك صكور اصدإيق بتسوت اـنوسـخمس  

ختتم ا،كلصكوافابخو.يكيمرأرلودنـومليـ 500

لثة لثااصفقته  بيدوين لبحرابي  كرمشع وـرمشـ

ـت سـفيند ايفرأبنك  طلقأكما  ،ييهدرمبابوت ائرلطا

ت لنتجا ارنتشااسط ومية ـاسـلاته فذنان وميلكاا

.يقيةفرلاةرلقااءنحاأف  ميةـاسـل الية لاا

.يعـرسـنحو  على هانول الاحة ـيالسـاصل اتوكما  

كة شرف ـتهدتسـ، يةلواحة الاصعيد  فعلى 

Fatonee)ية لواطللخطو ”نـوتـفا" Airlines) 

ند ايتاب جنوف  ةيدجدن اطيكة ـرشـهي و

ة شرمبات احرفي بتوـلمي لسـاء العماا ليحا

لج ايضة فرء ادلية دـعولسـابية لعرالملكة ال إ

ن اللطيد تال اكة ـرشـعت قوبينما  .ةلعمراو

ية ليزلا احة ـيالسـالة كاومع  ليةعاكة اـرشـقية تفاا

(Tourism Malaysia) ل إةفدالواحة ـيالسـايز لتعز

فظة لااءيازلاـتقطب تسـ، ىخرأحية نامن  .ياليزما

مثل لية لعااءيازلاتكارمامن  ىكبت ارـتثماسـا

Uniqlo و Mango وTommy Hilfger. 

،فيهرلاوم اعل اع قطاف  حلنجااقصص  ـتمرتسـو

فيلم يس تررفو"اليحاة لسمااكة ـرلشـاـجع تشـحيث  

 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 4 ص

من لك ذيتضح  مثلما بيدف  مافلاـة عـصنا ”ـككلينـ

Missionم ـافـأ Impossible و Fast & Furious 

Starلفيلم  لكملةاء اجزلاو Wars.  ـس سـأكما

ةلتحداتياللوبامي اسلاـية سـارلدالنح اقوصند

 .ـتقبللسـاف  مافلامة لدم افللطنية ومنحة  

، لتجميلاوئية اولدات اـتحضرلسـاع قطاف  ،اخيأو

نفق أقد و.لاححلقال وأتصنيع  ف ـايـليزمات أـدبـ

بشكل ت عالقطااه هذعلى  لسلماـتهلك لسـا

ام عف  دولر ونيلريت 1.8بقيمة  رقديـا مـم ـاعـ

نيليوتر 2.6ل إلقيمة اههذتفع ترف ـوسـو،2014

ء العماةعدقاـكل يشـا هذو.2020ام عول لحبدولر  

ت لنتجاات فئايخص  فيما قـولسـاه لهذلتملي ا

ة. ياسالسل االات دموال

بلشباامن  غلبهمأـتهلكي مسـة عدقابفضل و

ل معديصل و،للعاالحوـلم مسـر مليا 1.7تبلغ  

د قتصالانفإ، ليلعاانـكالسـالمعدلضعف  هانو

ف انوقاسولاعسرأمن احداويعتب  ميـاسـلا

لنقد اقوصندفيه  يصف يلذاـت قـلواف و.لـالعـا

د كولرا"حلة مرخل يدنه بألي لعاادقتصالالوـدلـا

ض نخفااـبب بسـ (مدلايل طود كولرا)”نلعلماا

د قتصالانأل إ،نلسكااخة شيخووتارـتثماسـلا

لل الك بذم ليقد، امتامتلف  ضعوله  ميـاسـلا

حهناولي لعااد قتصالالنمو  للتطبيق ـةبليـقاـر كـلا

ن. ريشعوالد واحالرن قالف  
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 االقتصاد اإلسالمي العالمي

 يللتموا
 ي الم اإلس

��
	 �˜˝�ˆ 2,610 
��›˘� −�� –� %9.92 

Š˙�	� Ÿ�›˝˘� 
(2014-2020) 

��
	 �˜˝�ˆ 1,346 
��� †°�“‘ –� %1.27 

�	°˘� ��˝˘� 

��
	 �˜˝�ˆ 3,247 
��›˘� − �� –� %8.67 

Š˙� 	� Ÿ�›˝˘� 
(2014-2020) ��
	 �˜˝�ˆ 1,814 

 ة اري ج ت ال وك ن ب ال وق س

 يللتموا قسو

2,500 3,000 2,000 1,500 1,000 500 0 

��
	 �˜˝�ˆ 1,585 
Š˙�	� Ÿ�›˝˘� ��›˘� −�� –� %5.8 

(2014-2020) 

��
	 �˜˝�ˆ 1,128 
��� †°�“‘ –� %17 

�	°˘� ��˝˘� 
 ة ذي األغ

 الل ح ال

 اء األزي
��
	 �˜˝�ˆ 327 

Š˙�	� Ÿ�›˝˘� ��›˘� −�� –� %6 
(2014-2020) 

��
	 �˜˝�ˆ 230 
��� †°�“‘ –� %11 

�	°˘� ��˝˘� 

 حةلسياا
��
	 �˜˝�ˆ 233 

Š˙�	� Ÿ�›˝˘� ��›˘� −�� –� %8.6 
(2014-2020) 

��
	 �˜˝�ˆ 142 
��� †°�“‘ –� %11 

�	°˘� ��˝˘� 

 تامستحضر
 ة األدوي

��
	 �˜˝�ˆ 106 
Š˙�	� Ÿ�›˝˘� ��›˘� −�� –� %5.9 

(2014-2020) 

��
	 �˜˝�ˆ 75 
��� †°�“‘ –� %7 

�	°˘� ��˝˘� 

 و الم اإلع
 فيهلترا

��
	 �˜˝�ˆ 247 
Š˙�	� Ÿ�›˝˘� ��›˘� −�� –� %5.9 

(2014-2020) 

��
	 �˜˝�ˆ 179 
��� †°�“‘ –� %5 

�	°˘� ��˝˘� 

 تامستحضر
 لتجميلا

:ŠŸ��f� 

��
	 �˜˝�ˆ 80 
Š˙�	� Ÿ�›˝˘� ��›˘� −�� –� %6.8 

(2014-2020) 

��
	 �˜˝�ˆ 54 
��� †°�“‘ –� %7 

�	°˘� ��˝˘� 

(�š€���� �•‡�˘°ˆ …2014)@�ˇ˘°ı� �ˇ�™��� ��˝˘� (�š€���� �•‡�˘°ˆ …2020) ��˝⁄˘ ł�˛œ� ��ı�

 Ž�ı° ‘� Šf�“f� łˆ (2014  ž) �¡˝Łf�
 ‚���˙� ¢˜£f ž ¤˜¥¦�� §‡  �¨ ��
	 ‘�˝�°�’ 1.8 
(2020  ž) ��
	 ‘�˝�°�’ 2.6

 ˜©†‡� Ž�ı° ‘� Šf�“f� łˆ (2014  ž) �˝ˆ˘��� ª�•ı˙� ˇ�«� §‡  �¨ ��
	 ‘�˝�°�’ 1.35 
(2020  ž) ��
	 ‘�˝�°�’ 2.6 
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 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 6 ص
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 �  
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        �   ��  

•a• •~t--• 

�ˆˇ� �	˛ �Œ¡ 8 ˜°˛˝˙°ˆ 5 دول 10 أول ˘� ���°��� 2 
˜‹��� 9 ˜°�� 6 –€�
ƒ˘� 3 1 

˜‰“f�� ���ˆ �� 
°ˇ˝ˇ‚‡�‚‘ q À€�š˘� 7 �€‹�˝˘� �ˇˆ�˘� �š⁄�	� 4  �f˜Ł˙� �ˆ˘��� ياليزما 

˜°�� 5 

˜°�� 5 

˜‹��� 5 

°š‚™€�� 5 

°˝‚�„ 5 

˜‹��� 5 

˜‹��� 5 

ˇ˘�� �°���� ���ˆ �� ˇ
	 5 ˇ
� 
°ˇ˘���� 4 ���°��� 3 ˜°˛˝˙°ˆ 2 ˜°˛˝˙˜ˆ 1 

�ˇˆ�˘� 
˛	 � 

�ˆ˘��� �°�†“˙� ���ˆ �� ˇ
	 5 ˇ
� 
�š⁄�	 � 4 ���°��� 3 –€�
ƒ˘� 2 ˜°˛˝˙˜ˆ 1 

�ˇˆ�˘� �ˇˆ�˘� 
�€‹�˝˘� ˛	 � 

ˇ˘�� ��˜˝�˙� ���ˆ �� ˇ
	 5 ˇ
� 
�‚™€°f 4 ��„°”›� 3 ���°��� 2 ˜°˛˝˙˜ˆ 1 

�ˇˆ�˘� 
˛	 � 

�„€˜”� ‚˜°™�� ���ˆ �� ˇ
 5 ˇ
� 

��°„ °›ˇ˙��ˆ 4 °ˇ˘°Œ€‘ 3 ���°��� 2 −‰˙� 1 
�ˇˆ�˘� 

˛	 � 

ˇ˘�� ƒ˝€⁄˙�
 ‹˘›�� ���ˆ �� ˇ
 5 ˇ
� 
�š⁄�	 � 4 °̃›ƒ˘ 3 ���°��� 2 š��€˜�•� 1 

˛	 � �ˇˆ�˘� 
˛	 � 

ˇ˘�� �˝†‡“˙� …��—–“�ˆ
 �°
	�� …��—–“�ˆ ���ˆ �� ˇ
 5 ˇ
� 
˜°˛˝˙°ˆ 4 °€Łˇ˘°� 3 �f� 2 š��€˜�•� 1 

ˇ˘�� �˝†‡“˙� …��—–“�ˆ
 �°
	�� …��—–“�ˆ ���ˆ �� ˇ
 5 ˇ
� 
˜°˛˝˙°ˆ 4 °€Łˇ˘°� 3 �f� 2 š��€˜�•� 1 

�	°˘� ��˝˘� ��� †°�“‘ 
(�š€���� �•‡�˘°ˆ …2014) 
��
	 �˜˝�ˆ 6,755 

�ˇ	 ° �̆�ˇš›ƒ �̆−�‰�� 
(�š€���� �•‡� ̆°  ̂…2014) 

��
	 ‘�˝�°�’ 105.7 

�	°˘� ��˝˘� ��� †°�“‘ 
(�š€���� �•‡�˘°ˆ …2014) 
��
	 �˜˝�ˆ 1,304 

�	°˘� ��˝˘� ��� †°�“‘ 
(�š€���� �•‡�˘°ˆ …2014) 
��
	 �˜˝�ˆ 2,119 

�	°˘� ��˝˘� ��� †°�“‘ 
(�š€���� �•‡�˘°ˆ …2014) 
��
	 �˜˝�ˆ 3,547 

�	°˘� ��˝˘� ��� †°�“‘ 
(�š€���� �•‡�˘°ˆ …2014) 
��
	 �˜˝�ˆ 1,111 

�	°˘� ��˝˘� ��� †°�“‘ 
(�š€���� �•‡�˘°ˆ …2014) 

��
	 �˜˝�ˆ 742 

® 
® 

–� ��‹°f˘� ���€� ž˛˘� ł˙ DinarStandard Research & Advisory �°‚°ˇˆ Š˝� ��™��� ł€��˛⁄˘ �ˇ˘°ı� ���€ �ž˛˘�) †°˛˘°˙ ThomsonReuters 2014). ‹°f˛¡•� �¢£� ¤¥�¦ 
§¡� �  ¨⁄� � ° ˘� ��™���: <http://www.zawya.com/GIEI/>. ��›˘ °ž„‡ �⁄f˘� ��¥ �ˇ�°›f˘� ¯ˇ€°ž	 � Š˝� � ›	 � °ˆ°˝˘� ��›˘� − �� ¨⁄� ±°›ˆ �°¡�˛˘� §²‡ ³ 

��›˘�‡ …†°�“�� �⁄œ� ´°›˘°ˆ �‰°µ� †‡� ̆� ž›˘� �‡� ›‰ �° ¡�f ¶�� ·˛�°  ̂…��±™� ł¸„� °Œ¹ ��� ‚•� ��� ¡‡ .°º›ˇ  ̂»°ƒf�•� ¼� � ½ƒ€ °� �¾‡ …� ⁄  ̂ł  ̇¿ †°�“�� �⁄œ� ´°›˘� 
Š˝� �ˇ�™��� ��˝⁄˘ łˇ⁄
˛˘�‡ ���€ �ž˛˘� .�ˇ�°��� �°¡�˛⁄˘ 2014 �ˆ�˛˙� ¿ †‡� ̆� ž›˘� �‡� ›‰ �° ¡�f �°‚°ˇˆ �°¡ .§¡�˛ 	� ��°›f˘� DinarStandard. 
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 األغذية الحالل
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لك ذف عةفومد،ئيةالغذاتايدرللتولية عاـلة سلسـعب  فعةالداتهاقوءبناف  لالايةغذلاقـوسـصل اتو

تباوـرلشـاوئية الغذادالواعلى  ـلميللمسـلي لعااقنفالانأير لتقرااهذر يقدو.ليلعاالطلب امي بتنا

ـية ئيسـلرالالاية غذلاقـوسـيجعل  اهذو،2014ام عف  دولر اريلم 1,128ل إليصل  4.3%ـبة بنسـد ازقد  

 .2014م عاف  ليلعااقنفالامن  16.7%ـبة نسـتبلغ  لتملةا

ل عب الثقافات والقارات اويتمثل البهان على قوة هذا القطاع ف النجاح التواصل لسوق الغذية ال

Halalل للتميز” )االتلفة. وف ماليزيا، أصبحت شركة نستله ماليزيا و "مركز ح Centre of Excellence) 

كةـرشـصبحت أفقد  ،يكيةمرلاةلتحداتياللواف  ماأ.للعااف  لالاتللمنتجاي منتجب ـكـأـالهــع بـلتاا َ 
ب صحاأمن  لكل حللنجاا  ًجذنوية لعضواول الاتها منتجابفضل  (Saffron Road)رود”  رونافـ"س

ية غذلاعقطال يتحو، ةلتحداتياللوالإـيا سـآمن و.ـلميلسـاغي وـلمي لسـامن  ðيلطاايع رـالشـا

 .ـعسـولالي لعاادقتصالاومي ـاسـلادقتصالامن  كل ف للنمو ا ًـيئيسـراًرمصدليصبح  لالا

ل الايةغذلاييمعان ـأبشـئر ادفاخكفهنا .اًيضأتياتدد قتصالااهذجه ايو،لـالـاـةبطبيعــن لكـو

ن ولتعاامنظمة  لودف  تعاضولواههذل حولتثقيف اـن مـيد مزفي توة روـرضــب نـجال إ،ـاهـدعتمااو

كرنالداف  يةدليهواومية ـاسـلايعتي ـرللشـا  ًفقوبح لذاعلى  ًاخرمؤض رُفيلذالظر ايعكس و.مىـاسـلا

دزايتوالا أوروبف  دائـسالال الف وقالم االعل ائـوسف  لاالة ذيالغن عةبرعالص صقالب انجإل  

ن ـتكوسـو.ةدلعبااكن ماأجرخامية ـاسـلاسلطقواوتادلعااوـلمي لسـاف  بتايري لذاةلتحداتياللواف  

 .لالاية غذلاعلقطاـتقبل لسـاف  حلنجاالتحقيق  اًيرðوا ًمرأتيالتحداههذعلى  لتغلباوكة رـالشـا

 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 8 ص



التمويل اإلسالمي 
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منذ ه نوصل ايوودقتصالااهذنهج  يتبع هوو،ميـاسـل ادقتصاالزبرل اتنالكواحد أمي ـاسـلايل لتموايعد  

 1.65بقيمة  نةرمقا، 2014ام عف  دولر ونيلريت 1.81بقيمة  ميـاسـلايل لتموالصوأرتقدو.مضتت اـنوسـ

 .2013م عاف  رلودنـويليـتر

يد لعداترصدأكما  .للعاالحوة يدلد اقاـوسـلابها  تتمتع لتياةلكبياةفرلوابفضل  لنمواـن مــد يـمزـق تقيــن ميكـو

اًيضأةخذآيقيا فرإف ميةـاسـل افيةلصراتمالدافذانونأحي  ف ،ميةحكوك صكول وأـةيقيـفرلاناـدلبلـاـنمـ

لليةاقها اـوسـأتتمكن  بحيث لتنظيميةاها طرأتكييف  نحو لولبذاها جهدمن  ـياسـآقـرشـل وديد تزو.يدالتزاف  

ف رلصا او(نبيجارذأونخستاازكامثل )ـطى سـلواـيا سـآتماحكوتعمل  كما .ميـاسـل ايل لتموامن  ةدـتفاسـلامن  

ذ وافونةيومكحوك كصأول  دارإصلاخنميامـالسل ويمتالباط بالرتى لعا ًضأيا( يانوألا يـروس)ف  ةيالوروب

 .لالتواعلى  ،ميةـاسـلافية لصراتمالد ا

يتعلق فيما  ا ًصخصو —ر عتبالابعي  هاخذيأنأءلراعلى  يتعي علقطاااهذف  تياتدك فهنا، اًئمادللااهو كماو

 .مياسلايل للتمولطبقة انالبلداعلى  ةبقوثر تؤفسولتي الي لعاالكلي ادقتصاالية لقواكسة لعااحيالربا

يل لتمواعلى  ا ًحتمثر تؤفسولتي اومةعاةربصولي لعاادقتصاالسط لتوانودلنمو امشكلة  ا ًيضأكهناو

طر لااوطنية لوالهيكلية اتلاختالًانظرر للتضرضة عرر كلامي اسلاتر لؤامنظمة  نابلدتعتب  حيث ،مياسلا

فيمكننا ، سياآبغرويقيا فرألشماف  ا ًصخصوتفعة مرلاتزل لةلبطاانألك ذلإضف أ.لنطقةاف سيةلسياا

ي دقتصالالنمو امن  ةيدجدحقبة  رطاإف  لةلبطاامشكلة  حل لإجة لااف  تتمثل ðتملة معضلة دجووىنرن أ

ة ئدلفاارسعاأثر تؤن ألية حتمااولنفط ارسعاأضنخفاامشكلة  كهنا، لكذعلى  ةواع.سطلتوانودلي لعاا

 .اًسلسحلة لراههذر عبون يكولن  ىنركما و،مياسلاتر لؤامنظمة  نابلدف  ةئدلفاارسعاأعلى  يكيةمرلا
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 األغذية الحالل

ˆ £�—¤ ¥�� �…� •��
على  اإلنفاق حيث من حجًما اإلسالمية األسواق أكبر

 (−§€“��  ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘†ˆ� ¨2014 ���  �˜˝ˆ��� ��“€�©	��) االستهالكية األغذية

الحالل األغذية وفرص قضايا خارطة

�ˇ‘�“†� «� …� 
العالمية؟ األسواق ببقية العالمية اإلسالمية السوق ُتقارن  كيف

���� �˝°� 1,128 
�ˇ†ˆ‘�� �ˇ�‰�’� ¥����

���� �˝°� 798 
¬��� 

���� �˝°� 741 
���	†� �ˆ€°��� 

���� �˝°� 367 
ˆ�ˆˇ�� 

���� �˝°� 336 
��⁄�� 

���� �˝°� 238 
š€��•�� 

(−§€“�� ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘†ˆ� ¨2014 ��� �˜˝ˆ��� ��“€�©	��) 

˝°�°��
�	 
ˆˇ�“® 
ˆ	��ˆ�

“�� 
¯€˝‰Œ�� 
�“€� 

�€˝�‘��� �ˇ�“‘�� �§˘�†� 
ˆ€ƒ—ˇ� 
ˆˇ�˛˜ 
��⁄�� 

���� 157.6 
˜°˛˝ 109.7 

˜°˛˝ 100.5 

˜°˛˝ 75.5 

˜°˛˝ 62.0 

˜°˛˝ 58.9 

˜°˛˝ 44.1 

˜°˛˝ 39.4 

˜°˛˝ 35.4 

˜°˛˝ 34.2 

العالمية النمو  فرص
األغذية ألسواق  المحتملة

 ˜° 

”طيب“2 الحالل
 �€Ł°…� ¥�� ı—¤ š�€ 
� ±‡�	†� ²�

 �˝°� 104.5 �ˇ†ˆ‘�� �€�™‘�� �ˆ�˛“³†�˛ 
%12.8 Ž��� �´ f�‘µ 2015 žˆ� ” ���� 

.����� 6 
�™° ” 100% ˆ £›€“©®˛ 

£ £

Í�‡ ½�“µ ±	�	® Î	�� ‰ˇ�����§®�ˇ‡‰Ð…� ıˇ©�� ¬� Ñ�“�� 

ˆˇ‡“�˛ ˆˇœ�“Œ� ����†� ¥���…�

:Êˆ©��� Ë�Ì�� 
�€Ł°…� �ˆ�˛“³� 
ƒ° š› ·‡ ²� f‰‹�

¬�˘�†� 

ƒ° �ˆ�ˆˇ›�� ±›	® 
�©�	†� 

�€˜ˆ—	�� �ˆ�‰‘�� 

¥���� Îœ 
±� Ïœ��	�� 

Í“Ð� �ˆ�ˆ�‡±›		�� 

�ˆ—	�†� 
�“ÐˆÂ�� 

�ˇ�‰�’� ıˇ©��˛ �ˇ†ˆ‘�� 

��‰� ²� Ï©�	�� 
�€˜�	�� �˘�˘� 

š¾Ł†� ƒÒÓ	�� 

” ¯Œ�� 
f‰‹� �€Ł°…� 

š‘Â�� ˝˜ 
�€Ł°…� �Ì À˘⁄	�†� ���Ö� ı�ˆ�� 

f‰‹� �‘€“���

Ôˇ©Õ® / �f½—	�ˆ� ±ˇ›�� Ëˆ�‡žˆÖ� ˝��†� �€˜�®��‰�� −†ˆ‘�� ˜ˆˇ‘†� 
ˆ⁄	�Ã˛ �€Ł°…� 

ˆ��×� ˆ⁄	�‚���˛ 

±�� 
/f���…�

±� Ïœ��	�� 
−�‰�’� š€��	��

 ��‚���
/ ƒ€ˆ‘†� 
/ ˝ˆ�	�°�

Ïˇ‡�	�� 

°…•ˇ˘  „f“˘  ˜����˘  Ł†Œ 

Š�˝fˇ˘ Š…˘�Ÿˇ˘ Ž˝ıłˇ˘ 

�—	�†� �€Ł°…� 
�ˇ‡‰Ð…� ƒ€ˆ‘�˘� ˆ £ 

�ˆ‡ˆ�›�� ±Ì˛ 
�ˇÂ€“‘	�� 

¬§˘⁄	��˘� 

�ˇ™‡ š� (Ž˝ˆ�	‡°� ƒÒÓ	��) ƒÒÓ® šÕØ �ˇ� ����� fˆ§¡…� ²� š§¡ š� ı—¤ 

©œ˛ 

¬®˛“� �ˇ�˛§�’� �˜ˆ—	�� / �ˇ�‡“�� �ˆ��Ö� ��ˇ‹ˆ� Ïœ“�� 

�‰™œ 
žˆ‘��� 

�ˆ���“¾ 
����� 

�ˇ†ˆ‘�� ¥˛Ł�� �ˆ¾ˆŠ� 
��“³‹� 

�‘ÌˆÖ� ž��˘�� 
�ˇ���⁄�� �Ùˆ‘�˘� 

/ �€�™‘�� �€Ł°…� 
ˆ £̌ Ò�˜˛ ���‘†� ƒ° �€Ł°…�

 −���� š�…� �ˆ¾ˆŠ� 

²�…� 
−f�ŁŒ�� 

�€Ł°…� ��‰�

 “˝˜���ˆ	� ˜ˆ�€˝" ���¢� Û��� ��ˆ���� ” ��ˇ©˘� �Âˇ™†� ��ˇ©�� š�‰� :˜��†�  .3  Ú�ˆ�“� Û�¤ ¥ˆÂ�’� �ˆ�ˆˇ� Ü�ˇ���§�� ƒ° �ˆ�˛“³†�˛ �€Ł°…� Î˘� ¥ˆÂ�’� š�³€  .1 
�ˆ—	�†�˛ �ˇ���ˇ‹� �ˆ—	�†� −�Œ€ ŽŁ�� (HC) Ï��†� à˛��� žˆ„�˘� ˆ©œ˛ Ü  “€“©	�� �‘��“� Î�“Ý€ .�ˇ�Þ��� ��‚ˆ�¤’� �°ˆ�˛ + 2011 ���� �ˇ�˛��� �ˆ�˜ˆ©†�

 �ÃˆÖ� �ˇ�‰�’� ¥���� 
Ó³� “˝˜���ˆ	� ˜ˆ�€˝" ���¢� š�ˆ§�� Ú⁄�†� Î˘� Ë‰Þ‰�±ˇ›�� ˜ˆŠ :ˆ⁄� Æ˜�� ƒ°˛ �ˆˇ���§��˛ “€½�Ö� ž�‹ 
˛�� �Ùˆ‘†� ��‘Þ…�˛ �ˇ®ˆ›���
 ” �˜˝ˆ��� à˛��� �©��� ¥˛��Ã �ˆ‘‡�® �ˆ�ˆˇ� ���ˆ‡˛ Üšˇ˘�	��˛ �‘‡�	†� ��“€�©	�ˆ� 

.Ëˆ�©�� �Ł¾ 
Ó³� 2014 “��	��(−Åˇ›�� žˆ„���) 
ˆˇœ�“ŒÙ�˛ �ˆ—	�†� Û�¤ �ˇ†ˆ‘�� �€�™‘�� �ˆ�˛“³†�˛ �€Ł°…� šˇ˘á “€“©® :˜��†�  .2

 ���¢� ²� ˜˝ˆ��� ¨(2015 – 2010) �ˆ‘‡�	��˛ ˜ˆ‘�…� �ˆ¾ˆŠ�˛ �ˇ�ˇ„�	�� łf��˘��˛ 
«	�˜ˆ� ��¹ «	�˜ˆ� 

£ 

ı���� �ˆ��Ð˛ �ˇ	���˘�� �ˆ��Ö�˛ ı���� �‰Ð��˛ �°â�˛ Í“Ð…� ±€��	�� ����‡/�f½—	�ˆ�

�™� ��˛˝ 57 — −�‰�’� 
˛ˆ‘	�� ��„�� :−�‰�’� 
˛ˆ‘	�� ��„��@

 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 10 ص



%31.9 
˜����˘ �°�� ˜�˝ˆ� 

%18.5 
˜°�˘†°“˘ �˝��ˆ�˘� �˝�˘†°“˘ 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 39 
��˝˜����

 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 16 
��˜˝ˆ��� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 68 
��˝˜����

 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 42 
��˜˝ˆ��� 

3 −�‰ �’� 
˛ˆ‘ �� ��„�� ” ‚ˆ™�…� f˛��� š› ‡ ²� �ˇf�ŁŒ�� ˝��†� �˜ˆŠ
دولال دى ل ا   داستيرا كثرألا تلمنتجاا ما

 ي؟الماإلس اون عتال ة مظنم ي ف اء ضاألع

‘���†�˘ 
�˝�œ š€��“� ¸� ˜¹ −� ��“¡ 

šˇ�˜ˆ� ��“¡ 
(���	†� �§˘�†�) º˛“� �˝�œ ˛˜�€ 

˜����˘ ’°ˆš˛ / �°�� �˝�•‡
 “�§œ�" �ˇf�ŁŒ�� ˝���˘� �ˇ�˛��� ��“³�� 

(���	†� �ˇ�“‘�� ��˜ˆ�’�) (IFFCO) 
(¬���) (ARMAN) 
ˆ�˜�

 (Brahim’s Holdings) ½—�€���¾ ½�ˇ¾�“� 
(ˆ€½ˇ�ˆ�) 

˜…���ˇ˝— ’°˙ˇ˘ �˝� 
(���	†� �ˇ�“‘�� ��˜ˆ�’�) ���˘�� ¿�˜ˆ� •€ˆ¾ 

(���	†� �§˘�†�) �§�ˇ® ˜�œ˜ˆ� 
(ˆˇ�“®) (BIM) ž� Ž¹ −� 

(ˆ€½ˇ�ˆ�) (Marrybrown) 
˛�“� Ž˜ˆ� 

–ƒ˝ˆ�˘ / ˜°��⁄†�ˇ˘ �˝
‹˘ 
Àˇ	���� �	€“—ˇ	�� −� Á� Ž¹ ž�

 (ˆ€½ˇ�ˆ�) (MISC Integrated Logistic) 
«§ˇ	���� f‰¤ fˆ��˘� ¨(ˆ€½ˇ�ˆ�) 

(ˆ��“œ) (Global Halal Logistics) 
(�½œˆ�) −˘� š›—� �“‹� �©��†� ” f‰‹� �€Ł°…� �©��� 

�˝›���˘ �˝�⁄ / ˜°›°−ˆ�ˇ˘ �˝�‰˘ 
(ˆ€½ˇ�ˆ�) (JAKIM) ıˇ�ˆ� 

(ˆˇ�ˇ�˛���) (MUI) Ž¹ �€ ž�
 �ˆÂÃ���˘� �ˇ�‰�’� f˛��� �⁄‘�

 
˛ˆ‘	�� ��„��) «ˇ€ˆ©†�˛ 
(−�‰�’�

 �€ŁŒ	��˛ žˆ‘�˘� −�‰�’� «˘Ä�
 ���	†� �ˆ€°���) (IFANCA) ˆ§€“�� ” 

(�ˇ§€“�…� 
(���	†� �§˘�†�) f‰‹� �€Ł°…� �Åˇ¾

 „˝” ‚ ˜™‡˝ˆˇ˘ ˜��˝��ˇ˘ �˝ffˇ˘ 
„f“˘ ˜����˘

 �ˆ€°���) (The Halal Guys) ½€ˆ� f‰¤ �– 
(�ˇ§€“�…� ���	†�

 (Honest Chops) «��³® ¿��˛� 
(�ˇ§€“�…� ���	†� �ˆ€°���) 

(���	†� �§˘�†�) (ieat) �ˆ€�
 (Chicken Cottage) Æ�ˇ®�� ¬§ˇ³® 

(���	†� �§˘�†�) 
(���	†� �ˇ�“‘�� ��˜ˆ�’�) �€Ł°Ç� −�‰�’�

 �ˆ€°���) (Saffron Road) ˝˛˜ 
˛“œˆ�
 (�ˇ§€“�…� ���	†� 

(���	†� �§˘�†�) (Mumtaz) �ˆ	È 
(ˆ��“œ) (Isla Delice) «ˇ˘€˝ ‰Ã� 

f‰‹� �€Ł°…� “¡¢� 
 يها لد لتيا لولدا ما

 يالماإلس اد صتاالق
فيما ا  ر تطو فضلألا

 ؟للحالا يةغذألبا يتعلق

 ة دلمحدا ئيسية لرا علةلفا ا تلجها ا

(œ›�ž˘ ��“˘) 2020 

���� �˝°� 1,585 
−†ˆ‘�� ¥ˆÂ�’� ²� % 16.9 

2014 

���� �˝°�  1,128 
−†ˆ‘�� ¥ˆÂ�’� ²� % 16.7 

1,500 1,000 500 1,250 750 250 0

 1 ¥���� ı—¤ 
 مية سالإلا قلسوا تنفقه ما ر امقد ما

 ؟ءالغذا على لميةلعا ا

 	
   

 
 

   
 

  
  

   

 

  
     

  

•···················································------------------------
1 

· 
ً 

%49.5 
˜°˛˝˙ˆˇ˘ �˝��ˆ�˘ 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 105 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 74 
��˝˜���� ��˜˝ˆ��� 

ً 

ˆ—ˇ�˜–� 

8 
˝˜…� 7 ˆ	��ˆ� 

9 ياليزما 2“�� 
“�‡ 5q 

ˆ�����˘� 

13 
q���	†� �ˇ�“‘�� ��˜ˆ�’� 

ˆˇ�ˇ�˛���
6š€��•�� 

ƒ€ˆ‘†�* 
ˆ⁄�—‹ �›���ˆ� −�‰�’� 
˛ˆ‘	�� ��„�� ” ‚ˆ™�…� f˛�˘� �ˇf�ŁŒ�� ˝��†� �˜ˆŠ .1 ˆˇ���� 

˝ˆ�	�°� �ˆ›˘�	� / Ž˜�˝’� ıˇ„�	�� łf��� .2 
−���� �˝ˆ€� �ˆˇ�ˆ‘œ / ž‰�� šfˆ�˛ .3 

�ˇf�ŁŒ�� ˝��†� ˜ˆ‘�… −�ˆ�	�°� “¡¢†� .4 

4 
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 التمويل اإلسالمي 

–ƒ�ˆ
 �“˝	“⁄ ‘� �
†°‹�� 2014-2015 ��˝� �	•�� ‡�“���� �°˙°˛� : ˇ‹��   .1 

(˜°˛˝˙ ˇ˘�˙) 2020 

���� ����� 3,247 
2014 

���� ����� 1,814 

3,500 1,500 1,0002,500 2,000 5003,000 0

1 ³“˝� ÀfÃ 
التمويل سوق أصول حجم مدى  ما

الحالية*؟ اإلسالمي

@ال تتضمن ا�صول غ� املعلنة ملعظم مقدمي خدمات التمويل ا�سالمي

وفرص  قضايا خارطة
اإلسالمي التمويل

�°�°�š ���˛„ 
����� 
�˛����� �˛�’��

 Ä�� ”’� ¤˛��⁄
 �£˛£®� †°‹�šÅ� 

��ˇ£��� �°˛˝�� 
�ˇ·°²�� 
°�´ˆ 

°�“�˝	 Æ°²⁄
� 
»°’¨�� ž� ��°�’�� 
³�¨�� �£��	 Ç 

°˛£��¡˘ µ°�…ˆ §ˆ‚� 

§“�	 “È É°²Ê˙� 
§²��� 
°�´ 

�Ž°Ë 
����� †°‹�šÅ� 

�˛�˛ı���� �°Ã•°�� 
§ˆ‚� ³�¨�� Ç 

°˛£��¡˘ µ°�…ˆ

 ”Ì�⁄
 ¶ˆ´ ��°��‰�
 ‡�“���� °š°�˙ 

�	•�� 

��°��‰� ”Ì�⁄ ��Î Ï“�°�£·°²�� ��¡“�� 
µ°�� ½´�� 

��°��� ‡	°���� 
��ı�	 µˆ† ³�“‚ 

�	•�� �ˆ°���� 

��†°˛˝�� Ð�†°�‹�� 
Ä�“�� °˛Ñ �£��� 

�˛�ˆ
ˆ‚� Ï“�’��ˆ 

:°˛Ñ ³�… 
Ó˙“� Ó˙“„ ›ž‹��

 †“�° 
�ˇ�ˇ‰ ³�“

 �	 • � ‡�“���� 
³�…ˆ ˛£��¡  ̆Ç

 °˛ Ñ 

����Ô Ï“�° :°˛£��¡˘ 
‘	 ��	 µˆ‚ 
ˇ‹⁄ 

Õ°��� ‡Ã°ˆ °�”f˛˙ 

Ä�� ¼���� ‡ı� 
�Ł²�� ‘	 Ï“�‹�� 

°Í�“š Öˆ‚� 

��“˛˝�� �
�†˘ 

° Í�fÃ ³�“ ‚�  ×�´ 
— حجًما اإلسالمي التمويل أسواق أكبر

التجارية المصرفية الخدمات

 �˙€„ 
��†“�˝�� �˛����� ������ 
°�¤˛�°	
 �ˇ���� �˛����� ��
°	��
€�“��� 
��š 
‘���’�� 
°˛��⁄ 
¾�†•¯�� 
°˛˝˛˙ˆˇ˙˘ 

���� 328.8 
Åˆ† 300.3 
Åˆ† 174.0 
Åˆ† 127.3 

Åˆ† 87.7 
Åˆ† 70.3 
Åˆ† 51.9 
Åˆ† 44.6 
Åˆ† 22.5 
Åˆ† 21.7

 �˛�°�� �°˝—�� 
�˛	•��

 �˛	•�� ����¨�� ¢°��� 

�˛	•�� �˛�°�� �°˛�°�¡

 ���…�—˙ �����˙ ���”‚

 �£��˝�� Ï“�‹��

 �˛	•�� Ð�†°�‹�� 

1113 

1163 

243 

23,911 

2092 

934 

955 

1006 

214 

19,209 

1812 

645 

المحددة النمو مؤشرات

2014 2013 �™š 

�˛¸š ‡� (™†°‹�šÅ ”Ì��� ) ”Ì�⁄ ‡ÙÚ �˛ ˇ˝� µ°�…‚ ‘	 ‡�… ‡� ÀfÃ

 (����	´ 
Åˆ† 
°˛��°� ›2014 �� �
†°‹�� ����ˇ£���) 

2015 ي العالم اإلسالمي االقتصاد واقع تقرير 12  ص
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 ماليزيا

°˛˝˛˙ˆˇ˙˘ 

�°�˝�°� 

�°�� ���� 

3 

2 

°	�� 
�ˇ���� �˛����� 

4 
������

 ��†“�˝�� �˛����� 

8 
‘���’�� 
��š

q��†“˝�� 

7€�“����	 • � ‡�“��� �…—	 
لديها التي الدول  ما

األفضل اإلسالمي االقتصاد
بالتمويل  يتعلق فيما تطوًرا

اإلسالمي؟

(˜°˛˝˙ ˇ˘�˙) 2020 

���� ����� 2,610 
2014 

���� ����� 1,346 

الحالية؟ اإلسالمية التجارية المصرفية الخدمات أصول حجم مدى ما

3,500 1,500 1,0002,500 2,000 5003,000 0

���˘˛�˙ �
	��˙
 ‡�“���� €˛� ›‘�˝	 −�� ›��‰���� −��

 †°„”� −˙°’�°	 ›�•˛	 −�� ›���“���
 ��„‚� −�’�� ›����˘ ��	 −�� ›�	•�� 

�	•�� ��† −�� ›™
°f���

 ��°��	˛�˙ ����˙ / �
°�	�˙ 
�����†�˙

 ��‰����ˆ �’°f� �Ł˛„
 ›�˛	•�� �˛�°�� �°˝—���

 ›�˛	•�� �˛�°�� �°	ˇŒ� Š�Ÿˆ
 �
�†� �˛�ˆˇ�� �˛	•�� �˝—��ˆ 

�˛�Ž“�� �˛�˛ı���� �°łœ�ˆ ›��“˛˝�� 

˜“�‘˛�˙
 ž	���� ���…ˆ ›†°„”� ‡¡°�⁄ ¢°£⁄�

 ›†°„”� °�¤˛�°	 ‡¡°�⁄ �°��
°˛ˆ ›¥ˆ°����
 �†°�˘ˆ ž	���� ¦˛�Œ�ˆ §“��� ���…ˆ

 �˛	•�� ���¨��ˆ ›¥ˆ°���� ž	����
 ©•ª˘ ‡¡°�⁄ˆ ›(�	•) ž	���� �˛�����

 ž	���� �˛����� °�“�ˆ ›†°„”� �°���ˇ�˛ 
¥ˆ°���� 

’š�°�˙ ˜
°˛�˙ /€�•‡˙ ˜
°˛�˙
�“�®�ˆ ›�¯°‚� ‡�“���� ‡	‚� 

‘��±� ���…ˆ ›°²˛�ˆ ›���˛…ˆ ›(�°�˝�°�) 

���…�—˙ –��	ƒ�˙
 ��„‚� ³ˆˇ�°ˆ ›−˝˛��
´ˆ ›“�ˇ

 ³ˆˇ�°ˆ ›™†“�˝�� µ°���°� ��‰°����
 µ°���°� ¶·°¸’�°� ��
°¸��� ��‰����

 �˛�ˆˇ�� �
°f��� ‡�“¹ ³ˆˇ�°  ̂›™†“�˝��
 ³ˆˇ�°ˆ ›(��’�) ™†“�˝�� µ°���°� 

Amana Growth Fund 

⁄‹
�˙ 
��‰���� º°šˆ´

 º°šˆ´  ̂›��†“�˝�� �˛����� ������ º°šˆ´
 �ˆ—…ˆ º°šˆ‚� �˝—	ˆ ›°˛£��¡˘ »“�‰ 

�‹£�� 

‘ƒ�� �°�	�˙ ����˙
 ¼�˛ −��ˆ ›��Ž“�� ��† ��
°	�� −��

 µ˘ �� †�⁄
°¨⁄ †
ˇ˙°� −��ˆ ›»ˆ�‰
 ¤f��ˇ�“„ � �� ½˘ ¾⁄˘ˆ ›�

 ™
°f��� ��„‚� −�’��ˆ ›� µ˘ ��
 ›��Ž“�� �’¿“�´ −��ˆ ›™†“�˝�� 

−˙°’�°	ˆ 

›−��˙� ˇ��‰˛�˙
 �	•�� ‡�“���� À˛���� Áˆˇ�� ¤����

 Â“�’�� �	•�� ˇł���ˆ ›(INCEIF) 
(IRTI) ¼�
ˇ���ˆ 

المحددة الرئيسية الفاعلة الجهات

لقطاعات  الحالية الحالة
 (2014) اإلسالمي التمويل

���…�—˙ �
	��˙ 

Åˆ† 1,346
 �˛	•�� �˛¡�‹�� �°	ˇŒ� µ“°´
(����	´ 
Åˆ† 
°˛��°�) 

Åˆ† 33
 ‡¡°���� �†°�˘ / ‡¡°���� µ“°´

(����	´ 
Åˆ† 
°˛��°�) 

˜“�‘˛�˙ 
(f�ŁŒ) 

(�˙™	Ÿ�˙) �
‘ƒ�˙ 

Åˆ† 295
 �£��˝�� Ï“�‹�� ��˛š 
(����	´ 
Åˆ† 
°˛��°�) 

Åˆ† 56
 µ“°´ ��˛š Ç°°

 �˛	•�� Ð�†°�‹�� 
(����	´ 
Åˆ† 
°˛��°�)

 –��	ƒ�˙
 ���…�—˙

 ��Ÿ�Ž� 
ı€”‚ �����

 (��ˆ† 73 Á°�‰˘ ‘	) ”�°��� * 
Û(�	•�� ‡�“���� �°˝—	 †ˇ�ˆ �	•�� ‡�“���� µ“°´ ÀfÃ) �˛�°�� ”�°��� .1

 Û(Ü°‹¡�� �…—� ° Í£¡ˆ �°‰
ˇ��ˆ �	•�� ‡�“���°� �°°Œ� Ý·�“��� ›µ°Ù�� ‡˛’ Ä��) ���“®� .2 
Û(�°˛�°�²��ˆ �˛Ù�’�� ³�
ˆ‚�ˆ ›�	•�� ‡�“���� ��¨� Þ˛£Ù��� �°˝—	ˆ ›��‹�� ��Î ��
°’ª�� �Å°£�� †ˇ�) ��“�� .3 

.(Ü°‹¡�� �…—� ° Í£¡ˆ �°‰
ˇ��ˆ �°��¨�� �˛�°��‰Å� �˛�ˆ—˝��ˆ ��”Œ� µ°��‚�ˆ �°�¤�� ��˛š) �˛�°��‰Å� ”�°��� .4 



 

 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

    

 السياحة الحالل 

ـفر لسـاممفهون أيتضح  ،ةـهيلشـاطة بطوبن اتامرمغال إـفر لسـباـلمي للمسـل الغزانصيحة  من يةابد

فيه رلاوتاللعطـلمي لسـاـفر سـن إقلنا  اذإةجأمفان تكولن  ،ثممن و.ميـاسـل اثارلاف  بعمق ـديتجسـ

 .ـعسـولالي لعاادقتصالاف  ا ًـيئيسـرا ًعقطاته اذحد  ف صبحأومي ـاسـل ادقتصال ارطاإزوتا قد  ًاليحا

ام عف  دولر اريلم 142بقيمة  (جرلا ال إ)ـفر لسـاعلى  ـلميللمسـلي لعااق نفالاير لتقراا هذر  ِّيقدو

 .ليلعااقنفالامن  11%بنسبة  ر ّقدُيـلمي لسـاـفر سـق ـوسـيجعل  مما (ةلعمراولج اءـتثناسـبا)2014

 .ضيلا املعااعن 6.3%ـبة بنسـة ديالزاههذر تقد

، لالتواعلىةلتحداتياللواولصيابعدللسفررمصدكبألثثانتكوففسو،اًبلدقلسواههذنتكااذإو

ز تبو.قلسوااهذف رستثماالنباليااونياسباإمثللسلمةاغيقاسولاحتىفستتنانأف اًذإعجباف

Halalbooking.comن ورلكلاقعلواحققفقد.علقطااالهذةيدالتزاهميةلاىمدةيدلعداتحالنجاا

صلتوحيث،اًهرباا ًحنالالاحةلسيااينصدلقااينفرللمسالصص الجز اوحيةلسيااتاحلراعنللبحث 

 ”فرمسايا"يدلدالفلسطينياعولشراحصلكما.منتجعكلفييالكياربقدلفناتهمازحجوقيمة 

(Yamsafer)لبيتاكازرندوفالباجلوسسةمؤمنرلودنمليو 3.5مبلغعلى. 

ـلمي لسـامن  ٍلكلم لطعاافي تومثل  ،رعتبال ابعي  رعتبالاف  خذتؤـي لتـاتيالتحداـض بعـك ـاهنــع لطبـباو

 .لسلمي اغي  ءقصاإنودـلم لسـافر ـالسـابجذعلى  ةرلقداو،ـهنفسـقت لواف  ـلميلسـاغي و

صمة عا،بيدلإليøحاجد يول ـثحيـع لقطااالهذهر الزاـتقبل لسـالإلية لعااتهاتا ل ايـتشـ، ـكلـذـعمـو

لعظيم اثرلاـتمر ليسـل لعااف  ىخرأينة مدي أمن  عـرسـأقدلفنااءبناف  ـطتنشـمي ـاسـل ادقتصال ا

 .ميةاسلائلية لعااحة ـياللسـ

 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 14 ص



 

 

  

  

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 األزياء المحافظة 

REU
TERS

/Bazuki M
uham

m
ad 

د كولراـبب بسـلية مات طاضغوـع سـولاءيازلاعقطاجه ايوبينما و.ئجةالرالصيحة اًاليحافظة لااءيازلاتعد 

ية قوكية اـتهسـاةعدقافظة لاابس الاقـوســكل تشـحيث  ،هنوفظة لااءيازلاعقطاصل اـيوسـ، ليلعاا

امعف  دولر اريلم 230بقيمة  بسالاعلى  ليلعااـلم لسـاـتهلك للمسـلي لعااقنفاإير لتقرااهذر يقدو.له ِّ 
 3.8%ـبته نسـبلغ  نو لبعد، ليلعااقنفالامن  11%ـبة نسـتثل  ميةـاسـلابس الاقـوسـيجعل  مما ،2014

 .ضيلااملعابانة رمقا

ـية ئيسـلراءيازلاتكارمات حذفقد  .للعااءنحاأمتلف  من رـتثماسـلاوهنتبالاقـوللسـئل لهاالجم ااهذب يجتذو

Tommyحتى  Mango و UNIQLOمن  يةابدى لكبا Hilfger كة رماو حذDKNY  علقطاااهذف  رـتثماسـلاف. 

مثل نية ورلكلاةرلتجااتمنصاـتقطب تسـكما  .رهادزلاولنمو اا ًيضأمية ـاسـلاءيازلاتكاـرشـصل اتوبينما  اهذ

Hijup و Modanisa ن ورلكلالتجر انح  حي ف ،ميهاـتخدمسـة عدقاـيع سـلتوت ارـتثماسـاAab ل لتحواف

لتي اتيالتحدفا .جهارخاومية ـاسـلاقـولسـاخل ادمن  تيتأت ياتدك هناو.قعالواضرأعلى  حقيقي متجر لإ

من ما أ.اًينيدجبø اوسـاسـلاف  يعتب لا فيها لغلبااةجرلتاانـأبشـيد التزالتحفظ اف  تتمثل خلالدامن  تيتأ

ق ـولسـااهذف  ـةفسـلناامية ـاسـلاغي  ليةلعااتكاـرلشـايد تز، هاعأةركولذامثلة لاف  يناأرفكما  ،جرلاا

تعتبنت كالتي اقاـوسـلاضت رعما عند، لكذمع و.مرلالك ذمن  نتعاقد  صغرلامية ـاسـلاءيازلاتكاـرشـن أجة رلد ُ 
ف وأسوهامثل  يةلتقليدانية يطالباءيازلاتـوبيـف  ،فظةلااضية يالرابس الاـل مثـ، بقـالسـاف  ـةمتخصصـ

ع لقطاااهذيق طرف  لاحولامن  لحاي بأتقف  لن تيالتحداهـذهـن أـح ضـالواـن مـت ـابـ، (House of Fraser)رـزيـفر

 !مضىفت ويأمن  ركأليø حاـر هـدلزا
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 السياحة الحالل 

�	� ��� ©˘�� 
ة؟يمالعال واقاألس ةيقبب ةيمالعال ةيالماإلس وقسال ارنقُ  ت كيف

(Š���“¨ °¢…
 °˙���˙� ¾2014 �ˇ˘ ˜°
˙«�� †����¯���) 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 56 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 74 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 108 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 142 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 143 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 160 
˙�˘…° ˜����� ������ ˙��˙�¨ ��˙	�� ��“�˘‘� ¦˛��� ˜����� †˙�¢˛�� ª«�� 

˙�−” ¦�˛˘�� §•¨ 
قنفاإلا حيث من ا ًمجح ةيالماإلس واقاألس ربأك


…¢° ¨“���Š) حيلسياا °˙���˙� ¾2014 �ˇ˘ ˜°
˙«�� †����¯���)

 �˛˝ — ˆˇ����� �ˆ��˛ ��˛�� ��†�� ��
“�
©�¸ ™…
 ˛�œ˙˘ ł¹º ˜°˛˝ 52.3 ‘’ˇ˘š� €˛ˆ���� •˘‡ 

°¢…
 21.4—˙��– ƒ“ 3% Š−��»� €…˙	��� ¬�®  ̈™…
 — ˙�¯��˝– ™˙�°… ±˘…�� ¦�²�� ¯’ˇ“ 
°¢…
 19.3 ˙�˘³ ¦�° ª����� ª�œ˙��� 
�ı °¢…
 16.3 ˙�…°…  ̈´�µ 

€˛��²� ¼›ˇ��… °¢…
 10.1 ¶’˘˛��˙�˘³ 
°¢…
 7.8 �š�²�� ˙�…°…� 37% قنفاإلا من °¢…
 6.6 ¬§��� ·���«�� ´˛ˇ  ˙�¯��˝– 
°¢…
 4.5 ˙�˘³  2014 في حيلسياا �ˇ˛´
°¢…
 3.0 ���˙�²��˙���“¨ 
°¢…
 0.8 ¬�®¨ 

¥

¥

¥

 ”−¼ •�˘����� ™˙�°�� ƒ“ ł�° ł� �Æš ł• (Ð ˙«�š¢� ‹ÜÙ���) ‹ÜÙ� ł¹º� ةيالماإلس ةاحيسال رصوف اايضق ةارطخ

�ˇ�ˇł��� �ˇ�Œ�‰� �Šˆˇ��� ��� ™…
 Ð�˝˙�“ ¶�ı �•Ä�� 
/ Š−��»� €…˙	��� ©�¸ †��ÕÓ“ 

¦�° ´˛ˇ� Ð�˝˙�“ ł¡˙Ê ”˙���� ˜�®˙½�� ��°˙−��� †˙“�	�� Ð˛¤� �½��� ��°˙Ê †˙“�ı �ı � Ô˙½�°� 
’˘˛��� �¯„’�� ƒ“ ˙�˘³ �“�˘‘� †˙�«Ñ²�� °˙„�� ˛�ˇ�� ��š � ˜���¤� ¦
˙ˇ½��

¥

ƒı ���	� 
€…˙	��� ©�¸ ™…
™�‰� †˙−�ˇ“ f˛Ø 5 ¦
˙ˇ˝

˜¨×� ¦˛��� Š−��»��˝˙• ‹µ
´˙	��˘�  €…
 Œ�˛����

 ™�‰� ‹�˙	“‹µ… ª����� ‹µ 
˙	„�˘�
”˙����ª����� ª�����

±˘…�� ¦�²�� �¯’ˇ“ 
´°˙¯��� Š��� †˙›�˛�� ��œ˙	�� �”˙���� Ł“ ł®��� ¨�„� ˙�¯��˝– ™˙�°… °˙�¹�˘¢� ´Å� †˙	−�ˇ“ 

ª����� Ë�›��� f˙��¡¢� � ±¯˝ ��®Ó“ �˝˙• ‹µ ��ŸÃ˙° 
���²�� ÖÅ›� 

‘� ̂ ��� �Šˆˇ��� œˆ
	 

�”˙���� †�°˙¯	�� � °˙�¹�˘¢� ł�²� ��„��Ñ��� ™˙�ı�� 
Ł���� Š��� �”˙���� Û– ™˛���� �“˙fˇ�� ��ı˙½�� †˙›−�� � ���›��˛›˘

Šı˙���� / Šš�®¨ Šı˛� ���š��� †˙“�»� †�°˙���¢�™˛«‰� / †˙���’Ú¢� 
†�‹°Ù��� ¶�ı Š˘˙���� °��¯�˘¢� f�ı 

 †˙¡˙Ê�
 ��”˙����

    ���˙	�� 

2014 �ˇ�� —…��� �¯ˇ�� ¦…�ˇÈ †˙	š˛�… Ý��“�˘‘� ¦˛��� €Ù²� “
°���˙�  ̆°˙ˇ�
" ��˘Ó“ ƒı ˜°
˙«�� †����¯���… ¾2014 �ˇ�� ˜°
˙«�� ���˙	�� �”˙���� ��fˇ“ †˙�˙�� £�” ¦˙½�‘� †˙�˙�  .1
 .†˙	š˛��˙� �È˙»� †˙�˙�„�� ˜�ı˙š ¾2014 �ˇ�� —…��� �¯ˇ�� ¦…�ˇÈ †˙	š˛� Ýł������… �	š˛��� †����¯��˙� �È˙»� †˙�˙�„� ˜�ı˙š Ô˙’¯�� �Å¡ €Ù²� 

 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 16 ص
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73 —˙��– ƒ“) ‹�˙	��* 
˙›�−‰ �„�ˇ�˙� ˜
°�˛�� ��“�˘‘� �”˙���� :˜°˙−��� .1 
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(…��—� –’ƒ�) 2020 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 233 
Š�˙	�� ¦˙½�‘� ƒ“ %13 

2014 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 142 
Š�˙	�� ¦˙½�‘� ƒ“ % 11 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 12.6 
⁄‹›��� �ˇ����� −�˜ˆ�‰� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 9.7 
„���� 

1 ¦˛��� ¼−” 
اإلسالمية السوق تنفقه ما مقدار  ما

السياحة؟ على العالمية

إنفاق أعلى صاحبة الدول ما
؟  اإلسالمية السياحة  في

(Š���“¨ °¢…
 °˙���˙� ¾2014) 

€�”
�� −ˆ‚��
 ¾������˙��� ��˛¤� ¿˛’»� 

�°˛˝˙ˆˇ��� ��˛¤� ¿˛’»�
��˛¤� ¿˛’»� ƒ“ ‹¹���

 †˙„�…’ f�¯� ���…��� 
‘��“�˘– 

˙Â¢� €�‹Ã 
�•Ä�� ��˛¤� ¿˛’»�

 €�‹’�� †˙•�° ƒ“ ‹¹���
��“�˘‘� ¦˛��� � ��“˙	��
 ƒ•˙“¨… ’™�‰�‘ ��Åµ�� f�¯�

 � °˙’˝– †˙„�…… ˜�«��
 †˙“�®… €˙Æ“° �›°

 ˜�œ˙’�� Ç“ ¶�ı ���˛È 

−ˆ�’�“�� / �˝ˆ“f��
 É�˛“‹˝ ¾™˙�˛�°˙�Ä�– †˛�°˙“ 

(˜°˛˝˙ˆˇ˘)
��Åµ�� f�¯� ���…��� ¦
˙ˇ½�� ƒ“ ‹¹���

 †�
˙−˘… ˜�«�� ��„š †˙¡˙Ê� ¾™�‰� 
˜�«��

����	�� †�°˙“‘�) ˜�¡˛¤� ¦�ˇ˝ 
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 €…˙	��� ©�¸) ¬Å° ¦
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 �ˇ�Œ�‰� �Šˆˇ��� −ˆ‚�� 
@�ŽŽı���

 Î˛�• Kuoni Group Travel
 ©�‹„�•– ł�˝��� ´…��

 ��“°˛��� Š�„��ˇ�‹˘ ¾(GTE) 
(˜����� ������)

 ˙�˘˛���¨ ¾Š� Ï�– ´…°˛� f˙�º��
 ˙�ˇ˘˛� Ð����˛¡ ¾©�…°

�««Ñ��� �”˙���� f”@ 

@�ˇ�	��� −ˆfˇ“Ž��� / ��˝�� 
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�««Ñ�“ ��
¨ ł�²�@

 †˙½�“… ���¯� †˙���¯�…
 †˙½�ˇ«�… †˙›�˛�� ��½��	�

�««Ñ�“ ��”˙�˘ f”… 

�”˙���� �°Ó“ 
لديها التي الدول  ما

األفضل اإلسالمي االقتصاد
بالسياحة  يتعلق فيما تطوًرا

اإلسالمية؟

المحددة الرئيسية الفاعلة الجهات
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 األزياء المحافظة

��•‡ �˘ …��˘ 
؟لميةلعاا بسلمالا قاسوأ فضلأ ببقية لميةلعاا ميةسالإلا قلسوا نرقاُ  ت كيف

(����� �
	� �˜���˜� �2014 ��� ���˜†“˘ ‘˘�’š€“˘) 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 96 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 99 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 107 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 230 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 310 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 400 
’�−“˘ ˜�›˜�� �’—€�˘ ���˛�˘ ���˜•“˘ ���ƒ�⁄˘ ˇ�‹“˘ –†“˘ �’—€�˘ ‘˜�
�“˘ 

 درصت يتال دولال ��� ˘���˘ˇ ˙˝˛˜
لىإ بسلمالا معظمسالبمال الكهتاس الجم يف ةيالماإلس واقاألس ربأك

 (����� �
	� �˜���˜��2014 ��� ���˜†“˘ ‘˘�’š€“˘) يالماإلس اونعتال ةمظنم دول 

˜°˛˝24.84 ˆˇ›‘− 
� 18.24 �’—€�˘ ���
� لصينا ˘⁄�˜�˘‘ ˘“•	� ¢��� 28,629 
� 14.99 ˜�Æ˝�› 
� 14.73 ����•‹“˘ ���•“˘ ���˛�˘ 
� 12.69 ˜�‹�›	’›Ž لهندا �
	� ¢��� 3,872 
� 10.92 ˜��	� 
� 10.73 †� 
� 10.52 ¢˜€‹�˜� 


� كياتر	� ¢��� 9.78 � 2,338 ’�−“˘ 
¢˘�Ž� 8.99

°

˙˝” �¯ ¸�¯ �„ ˘�¸�˜» ˘“›’˘��� ×��µÈ ¯� (¶�˜†€È ˘ ÆÕÎ€“˘) ÆÕÎ‚ ¯Ö ةظافحمال اءاألزي رصوف اايضق ةارطخ

�ˇ“ˇ�‘ �  �ˇ�
 ���  ’ˆ š€�  ���
��˙� � ��¥˘ 

/ ���•� «	� � ¦˜˝§˘ ı˙ /��‹�¼“˘ ���˜˝€“˘ ‘˜�ƒ•“˘ º’Š Ë˜€›⁄˘ ¯˙˘� „� 
��˜Š ÃÄ˜�� «˜Å˘ � –˛�‹�˘ ÆÇ «�¿� ¯�˜¸ �Š˜ÌÈ Ã�šÍ ��‡	 ¶��˛•“˘ À†Á€“˘ 

��®Å˘ ˇ�‹“˘ ��“˜�˘ ��˘��˘ �›f˘��˘ 

�È˜›�˘ «˜�¸� /���˜˝€“˘ �ł•�˘ ·˜��˘ /�˜�•�˘ �ıł˜œ˘ f˜�f�˜� º˜˛€™
˘ 
��˜•“˘ ¦ÉÊ˘ ���’��š€“˘ ��Š˜�†“˘ ¢Î³� �•‡�˘  (“»�� ’¼˜� ½˜Œ˘") ¾¿� ����� ‘˜Š�˛° „� 

“��ƒ�⁄˘ ¶®“˘" 

 •†ˆ �  ’ˆ š€�  ‡ˆ…—
f˜�f�˘ ˜�‡�“���‚ 

ˇ�‹“˘ �Ï ÐÄ˜ž‚��Èƒ¿�˘ �Ñ��˘ 
�’¼˜‹“˘ 

‘˜›˜�� �’Š˜È	 Û���ƒ�⁄˘ ˇ�‹“˘ ¢Î³� “��˘’›˜€� �˜���" �‹�Ð� „Š ���˜†“˘ ‘ƒ��—€“˘	 ‘˘�’š€“˘	 ���Ä�“˘ ‘˘f˜†˙⁄˘ ‘
˜�	 + 2011 ��‹“ ��“	’“˘ ‘˜›�˜š�˘ ¡�˜›� £‹˙ ˇ˜‰›⁄˘ ‘˜›˜��  .1 
.¯�˜�“˘ ¡−��˘ Þ�Š ßƒÄƒ“ �š€“˘ �•‡˘� Þ‡ � .ß˜Ìš“˘ ˘É™ ¢Î³� 2014 ��€�� � ���˜†“˘ ¤	’“˘ ’š�“˘ ˇ	’�© ‘˜•È�‚ 

 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 18 ص
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(����� ����) 2020 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 327 
��˜•“˘ ˇ˜‰›⁄˘ „� % 13 

2014 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 230 
��˜•“˘ ˇ˜‰›⁄˘ „� % 11 

1 ˇ�‹“˘ ”˝˙ 
اإلسالمية السوق تنفقه ما مقدار  ما

المالبس؟ على العالمية

�˜ˆ���� �ˆ�
	�� 
(˜��‚) (Modnisa) ˜‹�›���

 ˘’�™� ���ƒ�⁄˘ f˜�fŁ“ ���˜Œ ��ƒŠ
 (˜�“˘Ÿ��) (Ahiida)

 ˘�˘�Ž �ıł˜œ˘ �˙˜ž‹“˘ …�ƒ�
 (˜��	�) (Irada)

 ˜��	� � ���ƒ�⁄˘ f˜�fŁ“ ¡€�� ���
 (¢˜�ž“) ˜€����

 £Š˜€� „� ¤˜¥˘ ¦˜˝§˘" �Š˜�© �˘	� 
“«˜˛•€�
˘ 

ˆˇ�ˆ	��� 
(˜�‹�›	’›Ž) ���ƒ�⁄˘ f˜�f�˘ ¬•� 

(˜�®�“˜�) ���ƒ�⁄˘ f˜�f�˘ ¢˜‡−�
 ��‹“ Headwrap Expo ¬•� 

(������˘ �’—€�˘ ‘˜�
�“˘) 2014 

�
��� ��ˆ�˛
 (Aquila Style) ¯�˜€� ƒ���� ��° 

(���ł˜±��)
 (Azizah Magazine) �®�®Š ��° 

(�’—€�˘ ‘˜�
�“˘) 
(˜��‚) (Ala) 
² ��° 

(˜�‹�›	’›Ž) ��› 

�����†�
 ����³‚ �´�����› ¢˘�˜� ˜›	� 

2014 ¢˜µ�� 
¶�“ ˘’����� 

��“ ·ƒ��	 ˜�¸ �‡ 
(˜�‹�›	’›Ž) �¹ƒ�� ¢˜�� 

المحددة الرئيسية الفاعلة الجهات

1 
6 

5 

 الصين

���ł˜±�� 
˜�›ƒ��4 ��˜ł ˜������ 

3 

9 
8 

˜�“˜Ì�Ž
q˜‹›ł 

�‡�‚ 

7 ̃��‚ 

f˜�f�˘ ¸Ð 
لديها التي الدول  ما

اإلسالمي االقتصاد
فيما  تطوًرا األفضل

باألزياء؟  يتعلق

«˜±�‹“˘ 

منظمة دول أسواق في المالبس تجارة  تصنيف
اإلسالمي التعاون

(����� �
	� �˜���˜� �2014) 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 479 
�ˇ†ˆ	�� ��˜˝ˆ��� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 69 
–˛˝ ��˜˝ˆƒ 

�˛ˆ	��� ��⁄‹� 
•�
��� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 429 
�ˇ†ˆ	�� ��˝˜���� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 33 
��⁄‹� –˛˝ ��˝˜�˛ 
•�
��� �˛ˆ	��� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 69 
�˛�š“˘ ‘˘Ò …�ƒ�˘ ‘˘��˜© 

�˛ı�� «	� ¯ž ÓÈ „� ��ł˜µ�˘ 
„� %13) ��ƒ�⁄˘ ¢	˜•€“˘ 

���˜•“˘ ‘˘��˜†“˘) 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 36 
‘˘Ò …�ƒ˛�“ ¶�˜˝€“˘ Ô¼˜‰“˘ 

«	� ¯ž ÓÈ „� ��ł˜µ�˘ �˛�š“˘
� ��ƒ�⁄˘ ¢	˜•€“˘ �˛ı�� 

2014 

2 ‘˘�˜�⁄˘ 
���•“˘ 

�’—€�˘

 (�“	� 73 ¤˜˛‡Ž „�) Æ�˜•�˘* 
��ƒ�⁄˘ ¢	˜•€“˘ �˛ı�� «	� ØŽ …�ƒ�˘ �’†‚ :��˜˝€“˘ .1 

‘˜�“˜•‰“˘	 ���˜ž¿⁄˘ ‘
˜š�˘ �’Š :�Š�“˘ .2 
¯˛•“˘ Úł Ðł˜�‚ ¸Ð� Û…�ƒ�˘ �˜•�� ¸Ð� :�Š˜˛€‡
˘ £›˜Ê˘ .3 
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 قطاع اإلعالم والترفيه 

لي ومسؤوـطو سـرل ”ـعرلشـافن "بلكتاحي رـالشـاركبامن  ناكاـد شـربن اوـينا سـبن انأمن  غملراعلى 
ا ل مهـسفا أنمهدو أنبإن يا، فى ف أوروبطـوسور الصعي ف النيتاب الدب الله ف صادتن إعا عً ضأي

ا ًدواححبأصذي ال —”ـعرلشـافن"بكتاينل  ل ،ـطوسـرألعماألبقية  ا ًفافخ.قتلوامن ا ًـعمتسـله  ايجد
 .يخرلتااف  ـلميلسـالثقفي ازبرأبعض  بعجاإ —بية لغرالقصص اـن مـلكثي  ـيةسيسـلتأاصـولنصـاـن مـ
تـدتسـلتي او،لقصصامن جحناويدفرفثقاثورمويهلدميـاسـلاللعاانألإلكذف ـببلسـاجعيرو

لعصر اف  ـهنفسـف ـاكتشـايعيد  فلثقااثورلوااهذن أويبدو.هاغيو(Hamzanama)مهناهحمزف  
طع لقا نت رنلاعلى  نيةيوتلفزـة مـخدم تقدلتي ا،(Alchemiya)لكيميا أـل مثـيع رـامشـل اخـن مــث يـلد ا

 .ليد امي ـاسـل اىلتواعلى  كزترلطلب اـب حسـيو فيد

فةلثقااوفيه رلاعلى  رلودرـامليـ 179ل جماإبلغ  قد للعاالحوـلمي لسـاقنفاإنأـر يـلتقرااـذهـر ـديقـو ِّ 
اهذو”ميـاسـل اىلتوا"تاذفقط  ـتليسـومية اعلادالو اعانوأجميع  ـمليشـا هذو)2014م اف ع

يس تررفوكة ـرشـتعتب و (. للا اا لهذـيي ئيسـلراـلمي لسـاـتهلكي لسـامن  ðتملة ءاعمة عدقاميثل  
يتضح كما  مافلاجنتال ـئة شـناـية ئيسـرجهة وةلتحدابية لعراتارمال اوبي دجعل  ف ةـدئـارـك كلينــم فيلـ

Fast و Mission Impossibleم افأمثل  ىبـلكـاـة جيـنتال الـاعمـل اـن مـ & Furious ة لمكالزاء والج
فتهد ”علمم"ـمى تســلمي لسـاةحيانط  عن ةيدجدملة  لهنداف  ترـدصــا كمـ .Star Warsـم لفيلـ ُ 

ـخصية لشـة مرل وليو فيدلعبة  راصدإرلقرامن  نهأكما  .ـلمةلسـاـر سـل اىلدينية لدافولا الة معال إ
ف كة ـرلشـانتجتها ألتي ايف لتعراعن  لغنيةاو Marvelكة ـرلشــلمة لسـاقة رلا البطلة ا،”نخال ماكا"

م اعلائل ـاسـوبفضل  لكنو،ىخرأتعقبامع  جنب لإًاجنبت عالطبو اـى علــة بـقالراتـايـتد ـي تـتأو.2013
ن فإ، ميةـاسـل انلفنوبال لعااءنحاأجميع  ف مهتمال ايد اتزوعلقطاااـذلهـمنصة  ـةبـبثاـد تعــي لتـاـة قميـلرا

 .قـرمشــتقبل مسـه ينتظرفيه رلاوم اعل اع قطا

 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 20 ص



 

 

 مستحضرات األدوية
 والتجميل الحالل

REU
TERS

/A
hm

ed Jadallah 

مية ف التواصل مع ال وماطبته والدعاء. وأحد هذهاتشكل أسماء ال السنى جزءü أساسيø من التقاليد الس
السماء هو الشاف. كما يزخر تاريخ السلمي بالبتكارات الطبية والعلمية. بفضل هذا التاريخ الرائع للمسلمي  

ل العصور الوسطى، من الطبيعي أن امي خاف ما يخص البتكار العلمي والكتشافات ف العصر الذهبي الس
 الديثة للمسلمي ف قطاع مستحضرات الدوية ومستحضرات التجميل ناجحة ومتميزة. اليوم تكون البتكارات

يتمتع السلمون بقوة تأثي على هذا الال بسبب قدرتهم الشرائية. ويقدر النفاق العالي للمسلمي على
 .2014 من النفاق العالي ف عام 6.7% مليار دولر وهو 75الستحضرات الدوائية لتكون  

ل بالتعاون مع شركة من الملكة العربية اهناك قصص ناح كثية. سوف تقوم ماليزيا بإنتاج أول لقاح ح
ل لرضى السكري وأطلقت هيئة االسعودية، وكذلك ستقدم شركة برازيلية مستحضرü للعناية بالبشرة ال

ل. إن أبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع هي: الصول على امة الاالمارات للمواصفات والقاييس ع
زم لجراء البحوث وعمليات التطوير إضافة إل النقص ف البات والهارات الصناعية الديثة بياالتمويل ال

السلمي. هناك استخدام لكونات ف الدوية ومستحضرات التجميل التي ميكن أن تكون سامة لýنسان، التي 
ينبغي أن تكون مدعاة للقلق بالنسبة للمسلمي، وهي واحدة من العديد من التحديات التي يتعي التغلب عليها.  

تي قداستثمار ف القطاع. وبطبيعة الال، حل القضايا الياوبالرغم من ذلك تشكل هذه التحديات فرصø جديدة ل
ميكن أن يكون مفيدا للغاية بالنسبة للحياة اليومية للمسلمي ومربحة للشركات. هذا ل يزال إل حد كبي التمع  

ج والبتكار العلمي، وهذا هو السبب ومن التوقع أن يصل إنفاق السلمي على الدوية ال االذي يستثمر ف الع
 من النفاق العالي. 7.8% مما ميثل 2020 مليار دولر بحلول 110
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 قطاع اإلعالم والترفيه 

��˜�� ̆ � ˘ ��� ˇ˜���˘ | ���†“˘ ‘˜��˘ 
ة؟يمالعال واقاألس ةيقبب ةيمالعال ةيالماإلس وقسال ارنقُ  ت كيف

(�‹‡†›� Ÿ…�œ Ÿ˜
�“˜– Š2014 �ı� ’Ÿœ˜⁄˘ •˘†‡š��˘) 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 179 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 201 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 238 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 242 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 259 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 1,103 
�
“˜�˘ �
›−��˘ ˇ�‰˘ ˜
�˜“� ’š€�“˘ �‹�˛“˘ ƒ⁄˘ —˜–˜
˘ ’š€�“˘ •˜‡…�˘ 

˜˛˝˙ ˇ˘���˘ ��� 
 يهيرفتوال يالماإلع اقفاإلن ثيح نم دولال ربأك

 يالماإلس
(�‹‡†›� Ÿ…�œ Ÿ˜
�“˜– Š2014 �ı� ’Ÿœ˜⁄˘ •˘†‡š��˘)˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 13 

˜°˛˝ 20.4 ˆˇıfłŠˇ”���˛ „�	�� ��˝˜�˛
 „› %6.4) �›−��˘ —�˜��˘ �˛Ýı› ±�œ fÉ Ê� „› Ÿ…�œ 18.8 �
‹‡†›�˘ ’š€�“˘ •˜‡…�˘ 

(�
“˜�˘ •˘œŸ˘�˘ Ÿ…�œ 10.7 ˜
��Ÿ 
Ÿ…�œ 9.5 �‡œ��‰˘ �
–†�˘ �‹�˛“˘ 
Ÿ…�œ 9.2 ’š€�“˘ �‹�˛“˘ 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 8 Ÿ…�œ 8.3 ˜‰�†� 
Ÿ…�œ 8.3Šˇ”���˛ „�	Ÿ� Ž˜ˆ���� —���� ˜
�˜“� 

�›−��˘ —�˜��˘ �˛Ýı› ¯ Ç˜®��˘ ±�š˘ fÉ Ê� Ÿ…�œ 7.5 ˜
‰
��š�Œ 
(2014) Ÿ…�œ 5.6 †⁄› 

Ÿ…�œ 5.1 —˘†‡Œ 

°

°


� يالماإلس الماإلع رصوف اايضق ةارطخ®� f� (©œ˜⁄��…˘ Ôæè� ̆) Ôæè¥ f�é �
�˘š‰ ̆ ±˜‹³�˘ „› f‹³ f� ”˝˙

° 

ƒˇ‚ˇ™f�� ƒˇ��‰ � f�‚�� „› ”¤Ÿ˜˛�� Ã�˘	¥ „‡ª˘ ±˜�Ä�˘ 
�€‡†·˘ —��š§�‰‡ ˜›˜� 15 ÅŒ 5 �⁄ı“˘ �Â f›˜� 

ƒı��“˘ Ł˜˛�¤˘•˘Ÿ˜
À ”§‡š� Šˇ�‰� ��†Æ˘ Š�
˛�†˘ �
›−��˘
ˇ�‰˘ ÅŒ ±�»�˜–(Ç˜–È˘ fÉÊ� „› �Ë�†�›) �
�−À� �
›−�Œ ¯ Ÿ˜˛���…˘ f›˜·˘ �›�˘ ˇ�� Ÿ˜˛���˘ 
„› ��˜��˘ ��†�˘�
“˜�˘ �›�˘ ˇ�� 
“�›−��˘" Ì��Æ˘ ±−À

 œ��� â�  ž˛�
 š˙ ¯ Î−�À…˘ „‡†˛��‰“˘  /±˘�›�˘ 
�–˜�†˘� •�˜��˘ … Ł˜�˘ Ð˜¾�˘� —�†˛��‰“˘ 

...  ˜‰É��› ˘†›� ±˘´ ...
... 

łÑ˘�Ä �� „‡š˘ Ô‰�¥... �›−��˘ Ì��Æ˘ Û˘ŸœŒ... ���˘� ”§�˘... / �
�˜��˘ •˜�−�À…˘
•˜�˜��˘ ’œš��› �
�˘†Ž� çÄ˜ı›� �‰
ÑŸ “�ı‡œ" Ð�� ��� †⁄��‡ f›˜·˘ Á�ı“˘ š
�¥ ��˘ �
˛
���˘ 

šı§˘ f�› �
‰
Ñ†˘ ˇ˘���˘ Ò�– Ł�ˆ��� Œˆ����
¿˜˛�Œ f‹·– �›šÓ˜– ��˛·› ÔÕ 

�Ž�˘
 �‡£
�Ï�˘ 
š˙�¥ ��˘ 

...Ð�ı¥� 

Ÿ˜®˘ Ù˜É¥Ÿ…˘ — �Ú
‰˘ ��˜€⁄˘ ƒ˛�‰“˘ „› %74 .ˇ˘���˘ �–˜·˘��–˘ªÖ˘ �
�˜‹‰˘ •˜É
�	˘ 
Û†¸ ��� ÁÑ˜�� 10 ���� Š“�›−��˘ Ł−��˜–" �
�˜æ �Ž�� �‡£
�Ï�˘ �Ž�˘ —�æš€�‡ �€–†“˘ ˇ˘���˘ ��� „˛
§¥ ˜
“˜� 

(Ü�˘œ) Ł˜·˘� ˇ˘†�˘ ¯ �
›−��˘ ��š˘ ”
Ýı¥ Þß¥ f��� à€É˘ ˇ†·˘ ��¾ı› ¯ ×˜À f‹·– 
˜
�‡†�Œ ±˜˛³� Ø���˘ 

•˜�˜
– ’š�˜�� ì�
›−��˘ ˇ�‰˘ —è·– “œŸ˘š�˜�� Ÿ˜ı‡œ" �‰�á› „� ’Ÿœ˜⁄˘ •−
�€�˘� •˘†‡š��˘� �
ıÄ�˘ •˘Ç˜⁄˙�˘ •…˜�� + 2011 �ı‰ �
�š˘ •˜�Ÿ˜�“˘ Á›˜�†– ä‰˙ ˇ˜���˘ •˜�˜
–  .1 
.f›˜‹˘ Á§ı“˘ ��� Ð−Ä− †‡†��˘ ���˘†› ��†‡ .Ð˜¾�˘ ˘ª¤ —è·– 2014 †–���� ¯ ’Ÿœ˜⁄˘ ¿�š˘ š�ı˘ ˇ�šı» •˜���¥ 

 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 22 ص
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• ··························································-------------------
250 150 50200 100 0

(����� ����) 2020 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 246 
�“˜�˘ ˇ˜���˘ „› % 5.8 

2014 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 179 
�“˜�˘ ˇ˜���˘ „› % 5

 1 ˇ�‰ ̆ ”˝˙ 
على العالمية اإلسالمية السوق تنفقه ما مقدار  ما

والثقافية؟ الترفيهية األنشطة

���� 
	 �ˆ�ˇ����� /�ˆ��˘���
 (Aquila Style) f‡˜�� −‡��� ��f

 •˜‡…�˘) (Illume) Ł��‡Œ Š(’Ÿ��˜Žı�)
 ł
��˘œ�†– ž��›Š(�
‹‡†›�˘ ’š€�“˘

 (ProductiveMuslim) ”�‰›
 ž��›Š(�“˜� ž��› /¢�	��˘ ��)

 ž��› /¢�	��˘ ��) Zabihah.com 
(˜‰�†�) (Al-Kanz) £ı‹˘Š(�“˜�

 ˜ˆ�†“�) �ˆ	����� 
(š�€��˛ ��•�˛

 —�£‡˘Ÿ�¤ Š(˜
�†¥) (Ala) …¦
 •˜‡…�˘) (Horizon)

 ”��“˘ Š(�
‹‡†›�˘ ’š€�“˘
 (šı§˘) (Muallim) 

‡�…—–˘���˛ ƒ	�⁄��
 ¢¨ ©ª˘ ‘†˛�’ f‰�‰›

 �– ŁŒ ’˜ı�) —˜®›Ÿ ¯ ���˘°Œ 
Ł−�ŒŠ±˘ ’˜ı� (��

 �‹�˛“˘) (IslamChannel)
 99 ²˘ ��‰��Š(’š€�“˘ 

(¢‡�‹˘) 

‹ˇ›ˆ“�/−�ˇ‰���
 ŠAwakening Records ��†³
 ��†� Šł��‡ �›˜� Š„‡´ †¤˜›

 ��†� Š(Native Deen) „‡œ ł�
� 
(Raihan ) “—˜€‡Ÿ" œ˜·��˘ 

„�”“�
 š˛¸ ±��†˘ „� ”�
�

 „› Š[”��� �
�� º˘ ��»]
 �®–˜�˘ Ÿ�ı˘ ��†³ ½˜��Œ

 (Selam) Ł−� Š(†¾�)
 ¿�š˘ —˘´˜� —˜�†§›Š(˜
�†¥) 

�
›−��˘ ˜˛ı
‰� 

المحددة الرئيسية الفاعلة الجهات

1 

4 

q  سنغافورة

’š€�“˘ �‹�˛“˘ 

3—˜ıÉ 

šı§˘ 
„‡†€É˘ 

8

5˜‰�†� 

9˜
˘	�� 

6  ˜
�˜“� 
�	 ˘� Ł−��˘ †³á› 

االقتصاد لديها التي الدول ما
يتعلق  فيما تطوًرا األفضل اإلسالمي

�…‡˜• ˘“�€š’باإلعالم؟˘ 

q˘šı� 

والترفيه اإلعالم في التجارة  قيمة
التعاون منظمة في األعضاء للدول

(�‹‡†›� Ÿ…�œ Ÿ˜
�“˜– Š2014) اإلسالمي

 •˜›šÓ˘� �Ë˜‡†˘� ã˜��˘� ±˜�Ä�˘ ä�� (˜¤ÔÕ� ä�‹˘� Ÿ˜ÉÀ�˘) •˜��É¾˛� Ø��@)
(Ì†À�˘ �
¥˜›���“˘ •˜›šÓ˘� �
›−��˘ •˜›šÓ˘� �
�˜��˘ �
§
�	˘ 

2 
’š€�“˘ �
–†�˘ •˘Ÿ˜›�˘ 

7 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 194 
ƒˇ�ˆ��� ��˝˜���� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 13 
ƒ�œž� �˛˝ ��˝˜�˛ 
Ł��‰�� ‡˛ˆ���� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 174 
ƒˇ�ˆ��� ��˜˝ˆ¡�� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 4 
�˛˝ ��˜˝ˆ¢ 

‡˛ˆ���� ƒ�œž� 
Ł��‰��

 (��œ 73 ¿˜˛�Œ „›) Ô‡˜�“˘*
 •˜›šÓ˘ •˘Ÿœ˜») ��š˘ ”˝ê �É‰ı˜– ë†�� ��†Æ˘ f›˘��˘ .1 

(�›−��˘ —�˜��˘ �˛Ýı› ±�œ ÅŒ �
§
�	˘ 
(•˜
˜��˘� �‡Ÿ˜ÉÀ�˘ •…˜�“˘ œš�) ���˘ .2 

(¢�	��˘ ÅŒ ±�»�˘ †³á›) ��˜˛��…˘ ä�˜Ö˘ .3 
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 مستحضرات األدوية

�����˘ ˘� �� ����� �˘ ���˘ 
ة؟يمالعال واقاألس ةيقبب ةيمالعال ةيالماإلس وقسال ارنقُ  ت كيف

(—−��€� „��� „˜�Ž�˜‘ ‹2014 �ı� �„�˜š†˘ ˘���¦	†˘) 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 44 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 54 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 75 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 107 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 112 ˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 345 
˜�‡�… ˜�‡˜�� ���˜�†˘ ��€��•˘ ˇ��†˘ ’š†˘ “˜‘˜�†˘ ��
	�˘ ˜���†˘ 

˜˛˝˙ ˇ˘���˘ ��� 
 معظم رتصد لتيا لولدا يدوائال اقفاإلن ثيح نم دولال ىلأع

تامستحضر تمنتجا  لمسلمينا للمستهلكين
 ةمظنم دول ىإل ةاألدوي

(—−��€� „��� „˜�Ž�˜‘ ‹2014 �ı� �„�˜š†˘ يالماإلس اونعتال (˘†	¦���˘
˜°˛˝ 8.8 ˆˇ€“‰ 
„��� 6.0 ������†˘��‘��†˘ �−Ž˛�˘ 


�� ��Ž€ 4,947 „��� 5.9“ ���„ نسافر	�˘ �−Ž˛�˘ 
„��� 4.8 ˜���‡��‡f 
„��� 3.5 �˘”¯˘ 
 ��Ž€ 3,900“ ���„ نيالماأ „���˜ 2.7 ���„
„��� 2.7 “˘��f 
لمملكةا …�‡�˜ 2.4 ���„
„��� 2.3 š€ ةلمتحدا „��� “��Ž€ 1,890 
„��� 2.2 ˜�‡˜�� 

°

°

 اللح امظن عم ةقوافتمال ةاألدوي راتضحتسم رصوف اايضق ةارطخ

°

���¼ ¶� (Ô�˜š	¼�˘ ŒÕÉ	†˘) ŒÕÉf ¶¬á ���˘��†˘ Ñ˜−‚�˘ ƒ€ ¶−‚ ¶� ⁄˝˙ �ˇšˇ–“� � �ˇ����� ƒ⁄š� � 
“É«‘ ˜���«	†˘

ƒ€ ��†˜Ó ˜‡�−€ / �����˘ ˘��
	�€
�€��†˘ ˜�˜�¼ ��Ú˜ı£˘ ˜˝	ı€ ˜���†��œ†˘ �Ž�Ž� ¶€˜−f ˜‡�−�˘ Ñ˘�œ	�˘ ¶�˛˝	†˘ ˘��
	�€

’†��‡�˘� ˜˙˜¦Ž† /���œ� ��œ��Ø†˘ ��„�	†˘ ��¡˜ıÈ¨�˘ —¡� “Ñ�˙" ¸˜Î‡ °€ �¦…˘�	�˘��„˜˝	†˘ ˜€��†˘ �€˜�†˘ �˘��˘ Ñ�˙ Ù˘�¼� ÛŽ©	��˘ 
�‡˜�	��˘ °˛� 
„�˜š�˜‘ ��„�f /Ñ˘�€�˘ �€À˘�€Þ�„�f ˜‡�−�˘ °€ Ý…˘�	†˘ Œ�˜��˘�Ž€˜�†˘ Ü�¦†˘ —€��•˘ ¶��˛	†˘
��©�˘ 

ß˘�©	�˘ ��«�˘ ¸˜£˘ �˘��˘ ˜��£˘ ˜˝	ı€ Ñ˘�œ	�˘ Ü�Ó� ˜¡˜È¼ °€ Ý…˘�	†˘ ˜�†�
−†˘ ¸˘�×	�˘ 
’�f˜œı†˘ ��¡²¯˘ ’f�¯˘ Ÿ ��”ı£˘ 

vegans „˜œ	Ó˘ �”©�� 
’¦¼�˛Ž† �†�˛Ö 

� ̂ �� � ‹ˆ›−� �
�€��†˘ 

���¯˘ °�ıš	†˘ ˜�„˜± ��·�œ†˘ µ�˘�Ž†˜‘ ¸˘”	†�˘

 Ÿ „˜˛¬	��˘ 
®�
œ†˘ 

—��œ¿ /Ô��¡ ˜‡˘��ž˘ ˘„˜œ	Ó˘ ˜�Õ˘„� �†���˘ ˜˝	ı�˘ ���˘²³†˘ �˛−�˘ ˇ˘��� ˜ł˜´˘ 
�����˘ ˘��
	�€ µ�˘�† 

¶�˛˝	†˘ ˘��
	�€� 

��Ž¹� ˘���¦f� ‹��
	�˘ º»† ��‘˜	†˘ ���˜��˘ °Ž�†˘ �„˜˝	† ���˜š˙•˘ ˜‡˜�œ†˘ ��¡˜¼ ½f �…˜¾•˜‘ ���˘��†˘ ˜¡˜ıš†˘ ˜��˛� /��ı¿�†˘ ˘À˜š˙•˘ �˜�� ÁŽ	Â ½f ˘ �˜ı	�˘ ˇ˜–‡•˘ ˜‡˜�‘  .1 
“.¶€˜−†˘ ¢©ı�˘ ÅŽ¡ Æ�¿�† ���¦	†˘ ���˘�€ Å�� Ç� .Æ˜È¦†˘ ˘²ł “É«‘ 2014 ‘�	�� Ÿ �„�˜š†˘ Ê��†˘ �¦ı†˘ ˇ��ı¨ ˜�¼�f ˜‡˜�‘ ��¡˜¼� Ë��€��•˘ ˇ��†˘ “É«‘ “�„˘�‡˜	� „˜ı��" ���Í€ 

��¡ �†�� 57 — —€��•˘ “�˜�	†˘ �˛Îı€ :—€��•˘ “�˜�	†˘ �˛Îı€@ 

 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 24 ص
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100 75 2550 0

(����� ����) 2020 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 106 
—�˜�†˘ ˇ˜–‡•˘ ƒ€ % 7.1 

2014 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 75 
—�˜�†˘ ˇ˜–‡•˘ ƒ€ % 6.7

 1 ˇ��†˘ ⁄˝˙ 
على العالمية اإلسالمية السوق تنفقه ما مقدار  ما

األدوية؟ مستحضرات

�ˇˆ��� �
˜ˆ���� 	ˆ����� 
‹(��−��€�˘ ��
	�˘ ˜���†˘) „”�˜…

 ���‚ ‹(˘�����) —� ™�f ��f„˜…�‡
 ‹(��−��€�˘ ��
	�˘ ˜���†˘) ŁŒ€
 Š�˛������ ‹(˜�‡�…) Ÿ�‡˜� 

(��
	�˘ �−Ž˛�˘) 

������ �˛ˆ���� ����� �˛˝ � �
˛˝†� 	�“‘’�š� 	ˆ€“� •€‡ 
‹(˜���f) (Eczacibasi Holdings) ”˝ı��†�ł —�˜œ��˘”�f 
‹(˜���f) (Selcuk Ecza Deposu) ���œ�� ˘”−�f Ł�−Ž�� 

‹(˜���‡��‡f) (Kalbe Farma) ˜€„˜… —œ†˜� 
CCM Chemicals Sdn Bhd  ���‚ ‹(“�„�˘) �˛−ž˘ ����� ���‚ 
(��
	�˘ ��‘��†˘ ˘„˜€•˘) ���˘��†˘ ˜¡˜ıšŽ† ¢�Ž£˘ ���‚ ‹(˜�”�†˜€) 

�……—�� ���� �
˛˝†� 	�“‘’�š� 	ˆ€“�
 ��‘��†˘ �−Ž˛�˘ /˜�”�†˜€) [˜˙˜¦†] (AJ Pharma) ˜€„˜… —� ™�f

 ��
	�˘ ˜���†˘) (Noor Vitamins) ”ı�€˜	�… „�‡ ‹(������†˘
 BACFO ���‚ ‹(˜�”�†˜€) (Safwa Health) ŠŽ�ł ��–¨ ‹(��−��€�˘ 

(�ı©†˘) [ª˜«¡�] Pharmaceuticals 

المحددة الرئيسية الفاعلة الجهات

1 
4 

q  سنغافورة

“˜	��˜‘ 

3 ̃ �”�†˜€ 

�ı©†˘š€ 

9 

5 
“�„�˘ 

7 ˜���‡��‡f 

Ñ�ž˘ �����˘ ˘� �€ ‚Í€ 
االقتصاد لديها التي الدول ما
فيما  تطوًرا األفضل اإلسالمي
األدوية  بمستحضرات  يتعلق

التجميل ومستحضرات
الحالل؟

������†˘��‘��†˘ �−Ž˛�˘ 

q ƒ˛�†˘ 

للدول األدوية مستحضرات لصناعة التجارية القيمة
اإلسالمي  التعاون منظمة في األعضاء

��
	�˘ ��‘��†˘ ˘„˜€•˘ 
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�����˘ ˘ ��
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—€��•˘ à˜�†˘ �˛�˜¦‘ ���‚ 100 ��� — �„˘�‡˜	� „˜ı�� :„�š�˘ 

(—−��€� „��� „˜�Ž�˜‘ ‹2014) 
˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 514 

�ˇˆ��� 	�˜˝ˆ…�� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 4 
�˛˝ 	�˜˝ˆ„ 

�˛ˆ���� ����� 
������ 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 526 
�ˇˆ��� 	�˝˜�⁄�� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 34 
����� �˛˝ 	�˝˜�˛ 
������ �˛ˆ���� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 34 
�
˛˝†� 	�“‘’�š� 	�˝˜�˛

 “�˜�	†˘ �˛Îı€ Ñ�� ¶œ¼ ƒ€
˘�„˘�†˘ ƒ€  % 6.5) —€��•˘ 

(���˜�†˘ 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 30
	�“‘’�š ”˜ˆ���� ‚���� 

�
˛˝†�
 Ÿ À˜�¡�˘ Ñ��†˘ ¶œ¼ ƒ€

—€��•˘ “�˜�	†˘ �˛Îı€ 
(2014)

 (�†�� 73 Ê˜˛�f ƒ€) Œ�˜��˘* 
Ñ��†˘ ⁄˝ž ˜ °¦…� —€��•˘ “�˜�	†˘ �˛Îı€ Ñ�� ½f ¶�˛˝	†˘ ˘��
	�€� �����˘ ˘��
	�€ ˘„�˜¨:�„˜˝	†˘ .1 

�˜˛	¡�˘ ˜œŽÈ	€ / ��˛�Îı	†˘ µ�˘�Ž†˘:�˛��ž˘ .2 
˜�†˜�… / ¸�¡f ¶�˜�� :—¡�†˘  .3 

¶�˛˝	†˘ ˘��
	�€� �����˘ ˘��
	�€ „˜��� �‚Í€ :—¡˜˛	��˘ Þ‡˜¯˘ .4 
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 مستحضرات التجميل

˜ °̨ ˝˙ ˇ˘���˘ ��� 
التجميل/ بمستحضرات الخاص اإلنفاق حيث من الدول  أعلى

المسلمين للمستهلكين الشخصية العناية منتجات

����� ̆ �� ̃ 
	� ̆ �˜˝�
� / ��˛˝�� ̆ �˘�����† ��	“�†˘ ‘��˘ 
العالمية؟ األسواق ببقية العالمية اإلسالمية السوق ُتقارن  كيف

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 81 
’š��†˘ �˜�€��˘ 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 79 
�˜•˜��˘ 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 60 
‡��˘ 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 54 
��†˜	�˘ ���…�—˘ ˇ���˘ 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 45 
˜�–˜†� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 41 
˜�–�ƒ 

العناية التجميل/منتجات مستحضرات شرائح  تصنيف
العالمية الشخصية

% 7 
’�Œ�˜• ��˜
	�˘ �˜˝�
� 

%23 
¸�¹�

 �˜º��Ž ‰ˇ�	�˘ �…�¤�Ž �˜
��˘ ��˝	�)
 ����£ �˜˝�
�Ž ‰‘˛�˘ ›� ��˜˛»˘ 

(¸�¹� 

%20 
¼˜��˜†˘ 

%20 
�	�˜• ��˜
	�˘ �˜˝�
� 

%10 
œ�¦	�˘ 

Source: ChemistCorner

 (⁄³���� œ€Ž¢ œ˜�ı†˜• ‰2014 �
� ’œ¢˜��˘ �˘��š¶��˘) 

(⁄³���� œ€Ž¢ œ˜�ı†˜• ‰2014 �
� ’œ¢˜��˘ �˘��š¶��˘) 
”�‚�� 
˜��Žœ 
˜���–Žš–f 
˜���� 
˜�¤��˜� 
½�¢…§
• 
��•�	�˘ ��� ��œ�¾˛“ 
�˜��¹˘¿˜� 
’š��†˘ �³ı˛†˘ 
ˇ˘�	�˘ 

˜°˛˝ 4.2 
œ€Ž¢ 3.3 

œ€Ž¢ 3.1 

œ€Ž¢ 2.9 

œ€Ž¢ 2.7 

œ€Ž¢ 2.3 

œ€Ž¢ 2.1 

œ€Ž¢ 1.9 

œ€Ž¢ 1.7 

œ€Ž¢ 1.7

 �˘��š¶�Ž ‰’š��†˘ ÀÁ� �	•˜��˘ ���˜��˘ Âı��˘ ’œ˜˝�� ��Ã˜�˙—˘ �˜–˜�Œ�˘ ’š´˜Ä Åf �ƒ˜Æ—˜• ��Ã˘Žš�˘ �˜´˜
��˘ �˜�	˛“ /��
®��˘ �˘¨˜�˙—˘ �€˜�Ž „ı�Ç Åf ˘ °¢˜
��˘ ˇ˜‹–—˘ �˜–˜�•  .1
 È…®…� ���¶��˘ �	“˘�� É“�Ê � .È˜¦¶�˘ ˘Ì« �Í• 2014 �•���� Î ’œ¢˜��˘ ÏŽš�˘ š¶
�˘ ˇŽš
Ð �˜	Ä�� �˜–˜�• ’š´˜ÄŽ Ñ���…�—˘ ˇ���˘ �Í• “¢œ˘š–˜�� œ˜
�¢" ���Ô� �…�ıÕŽ 

“.��˜³�˘ Ö¾
†˘ Éı´ 
��´ ��Ž¢ 57 — ⁄�…�—˘ �Ž˜	��˘ �˛×
� :⁄�…�—˘ �Ž˜	��˘ �˛×
�@ 

2015 ي العالم اإلسالمي االقتصاد واقع تقرير 26  ص
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العناية  التجميل/منتجات مستحضرات تصدير في األكبر النصيب صاحبة الدول  ما
اإلسالمي؟ التعاون منظمة دول إلى الشخصية

(����� ����) 2020 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 80 
⁄†˜	�˘ ˇ˜‹–—˘ ›� % 8 

2014 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 54 
⁄†˜	�˘ ˇ˜‹–—˘ ›� % 7

 1 ˇ��� ̆ −˝˙ 
العالمية اإلسالمية السوق تنفقه ما مقدار  ما

التجميل/منتجات مستحضرات  على
الشخصية؟ العناية

�ˇˆ��� �
˜ˆ���� 	ˆ����� 
��ƒ� ‰„���†˜• — ”�‚�� 

™f ff Ł�f ⁄• 
�Œ�˜Š š–� Ÿ�Ž�• 

�‹�ı�–�� 
ł˜�œ��

 ����� �˛˝ � �ˇ����� 	������� 	ˆ†�“ 
‘��’š� €˛ˆ���� 

(˜����) (Farmasi) ⁄�˜�œ˜ƒ 
(˜���–Žš–f) (Wardah) ’¢œŽ 

(˜����) Hayat Kimya Sanayi A S ���£ 
(˜����) Evyap Sabun Yag Gliserin ���£ 

(˜�¤��˜�) Lam Soon ���£ 
(˜���–Žš–f) (Mandom) ¥Žš–˜�

	ˆ���� / �ˇ����� 	������� 	ˆ†�“ 
�••‡�� ���� �ˇ•‡…�� �
ˆ���� 

Sunsilk’s Clean & Fresh ���£
 ‡¦§� ⁄�˘�ı�˘ ¨˜�
ı� −˛�� �Œ�˜£] 

[›«�	£
 �ƒ˜¬� ¨…®] (Inglot) ��ı¯f ���£ 

[°˜�†˘ œŽ�± ²˛��

 �ˇ����� 	������� �—–�ƒ 
��⁄ ‹ˆ��� ˆ ›−‰˛ „”���� 

(˜�¤��˜�) IVY 
(’š��†˘ �³ı˛†˘) Saaf Cosmetics

 ��•�	�˘ �˘œ˜�—˘) (One Pure) œ��• �˘Ž 
(’š��†˘ 

(˜��˘Ÿ��) (Inika) ˜³�
�f 

المحددة الرئيسية الفاعلة  الجهات

الرعاية التجميل/منتجات مستحضرات لصناعة التجارية القيمة
اإلسالمي  التعاون منظمة في األعضاء للدول الشخصية

���˜��˘ −�‚˜• �� ̃ 
	� ̆ �˜�¤ı���Ž ��˛˝�� ̆ �˘������Ž œ�¦	� ̆Ž ��� ¤� ̆ �´˜
�� µ¶ƒ @ 

دوالر 1,971 
˜�–�ƒ 

دوالر 1,180 
˜�–˜†� 

دوالر 941 
’œ�ƒ˜§
� 

دوالر 739 
’š��†˘ �³ı˛†˘ 

دوالر 671 
‡��˘ 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 115 
�ˇˆ��� 	�˜˝ˆ•�� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 4 
�˛˝ 	�˜˝ˆ™ 

€˛ˆ���� ����� 
‘��’š� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 113 
�ˇˆ��� 	�˝˜�–�� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 13 
����� �˛˝ 	�˝˜�˛ 
‘��’š� €˛ˆ���� 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 13
 / �ˇ����� 	������� 	�˝˜�˛ 

�ˇ•‡…�� �
ˆ���� 	ˆ���� 
�Ž˜	��˘ �˛×
� łŽ¢ �Œ ÙÄ ›� 

�˘¢œ˘��˘ ›� % 11.5) ⁄�…�—˘ 
��†˜	�˘) 

˜°˛˝ ˜ˆˇ˘� 9
 fˆfŁ � Œ˜ˆ���� Š����

	ˆ����/�ˇ����� 	������� 
�ˇ•‡…�� �
ˆ����

 �˛×
� Î ¨˜�´�˘ łŽš�˘ �Œ ÙÄ ›� 
(2014) ⁄�…�—˘ �Ž˜	��˘ 

(⁄³���� œ€Ž¢ œ˜�ı†˜• ‰2014) 

(⁄³���� œ€Ž¢ œ˜�ı†˜• ‰2014) 

¢œ˘š–˜�� œ˜
�¢ ���Ô± �Ð˜Ú˘ DS5000 �˜–˜�Œ�˘ ’š´˜Ä :œš�†˘ 



 

 

 

 
 

 

    

 االقتصاد اإلسالمي الرقمي

 تريليون دولر ف عام 1.9ونية/الوال( كانت تقدر بنحو رإن قيمة القتصاد الرقمي العالي )الواقع اللك
نية الرقمية، ومن القدر أن ينمو هذا القطاع اونية والدعاية العربسبب النفاق على التجارة اللك 2014

كية ذات أهمية ا، ويشكل السلمون قاعدة استه2020 بحلول عام 15%بعدل نو سنوي مركب نسبته 
 مليار دولر ف عام 107مي الرقمي نحو امتزايدة حيث بلغ حجم إنفاق السلمي ف قطاع القتصاد الس

، )راجع2020 مليار دولر ف عام 277 ليصبح 17% ويتوقع أن ينمو بعدل نو سنوي مركب نسبته 2014
5.8%ا وحوال ً(. وميثل السلمون حول العال ربع سكان العال تقريب42منهجية تقدير السوق ف صفحة  

. وتكون الحتياجات الرقمية للمستهلك السلم مدفوعة عن 2014من القتصاد الرقمي العالي لعام  
طريق مالي رئيسيي: 

م ااحتياجات نط الياة العامة: وتتم تلبيتها بأربع فئات من الدمات الرقمية العالية: العلومات والع 1.
(Google و iTunes ،)ة يفيوظالوالدوات  اتدموال(Skype و PayPal ،)ادل بتوالارة جتوال(Ebay, AirBnB) 
 (. Facebook)لتجمع اوعي جتمالاصل التواتشبكاو

مية والياة الروحانية: إنتاجية نط الياة الدينية ااحتياجات نط الياة الرتبطة بالشريعة الس 2.
(Muslim Proوتقييمات وآراء نقدية للغذية ال ،)ا( لZabiha Halalوال ،)بس الافظة ا
(Sefamerve.ددة ف هذا التقريرð وغي ذلك من أمور أخرى ،)

مية رقمية الساس يتفاعل معها الستهلك. وينحصر اكية إساخدمة استه 2,168حدد هذا التقرير  
 فئة ðتملة وهم: 24 فئات من أصل 5 خدمة تصل إل الد القصى من الستخدام ف 394 من %79

(،19%فيه” )حوال رم والا(، و"الع19% من الدمات(، و "مبيعات التجزئة” )حوال 21%"أخبار ورؤى” )حوال 
 (.8%( و"الدونات” )حوال 13%و"أدوات النتاجية” )حوال  

 2015 يمالعال يالماإلس ادصتاالق عواق رريقت 28 ص
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