
 خبر صحفي

 2020-2019للعام االقتصاد اإلسالمي العالمي  واقعوفقًا لتقریر 

تریلیون  2.2 یصل إلى قطاعات االقتصاد اإلسالمي مختلف إجمالي إنفاق المستھلكین في
 دوالر أمریكي 

  الماضي العامب مقارنةً % 5.2بنسبة عالمیاً  اً االقتصاد اإلسالمي یسجل نمو •
 المرتبة األولى في خمسة من سبعة قطاعات لالقتصاد اإلسالمي  العربیة المتحدة اإلمارات دولة تحتل •
 %399بنمو ، 2018تریلیون دوالر أمریكي في عام  1.2بلغ إجمالي االستثمارات في شركات االقتصاد اإلسالمي  •

 السابقمقارنة بالعام 
 2024في العام  تریلیون دوالر  1.97إلى  الحاللاألغذیة على  المجتمع اإلسالميتوقع وصول إنفاق  •
 2024عام التریلیون دوالر بحلول  3.47من المتوقع أن تصل أصول التمویل اإلسالمي إلى  •

 
ازدھار االقتصاد اإلسالمي یعزز النمو المستدام للدولة ویؤكد نجاح سیاسة التنویع : سلطان المنصوري -

 االقتصادي
 لتطور االقتصاد اإلسالميفرًصا جدیدة صنعت  والخدمات المصرفیة الرقمیة التكنولوجیا المالیة: عیسى كاظم -
بعنایة لكل قطاع مع توصیات للحكومات والشركات   التقریر یستشرف فرصاً محددة: العور محمد عبدهللا -

 والمستثمرین
 

 

 نتائجالعن مركز دبي لتطویر االقتصاد اإلسالمي  أعلن :2019نوفمبر  11دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

 تم إطالق اإلصدار السابع من التقریرو.  2020-2019للعام  االقتصاد اإلسالمي العالمي  واقع  تقریر  ل  الرئیسیة

یقدم تحدیثًا سنویًا عن النمو العالمي المستمر لالقتصاد اإلسالمي، بما في ذلك المنتجات الحالل والتمویل الذي 
 . ورصة ناسداك دبيفي ب على ھامش احتفالیة قرع جرس، الحیاة أسلوباإلسالمي وقطاعات 

الشریك   حوث واالستشاراتدینار ستاندرد للب  شركة، الذي أعدتھ  االقتصاد اإلسالمي العالميواقع  یقدر تقریر  و
تریلیون دوالر أمریكي في عام  2.2، أن المسلمین أنفقوا االستراتیجي لمركز دبي لتطویر االقتصاد اإلسالمي

 . الحیاة وأسلوبواألدویة  الحالل قطاعات األغذیة على 2018

ً  نمواً یعكس ھذا اإلنفاق و تریلیون  3.2لى أساس سنوي، ومن المتوقع أن یصل إلى ع% 5.2بنسبة  صحیا

، تشیر التقدیرات إلى عالوة على ذلك. %6.2بمعدل نمو سنوي تراكمي  2024عام الدوالر أمریكي بحلول 



مؤشر االقتصاد   فيو.  2018تریلیون دوالر أمریكي في عام    2.5أن أصول التمویل اإلسالمي قد وصلت إلى  

تربعھا دولة، تواصل مالیزیا واإلمارات والبحرین والمملكة العربیة السعودیة    73یضم    اإلسالمي العالمي، الذي

. على سلم الترتیب لتتقدم من المركز العاشر إلى الخامس  حققت إندونیسیا أكبر قفزة  بینما ،  على صدارة الترتیب

 . قطاعات لالقتصاد اإلسالميتحتل دولة اإلمارات العربیة المتحدة المرتبة األولى في خمسة من سبعة  كما 

ملیار دوالر  1.2لیصل إلى % 399نشاط االستثمار في االقتصاد اإلسالمي بنسبة  كما رصد التقریر نمو

من ھذه االستثمارات ضمن فئة  %54وتم تسجیل ما یقرب من . 2017، مقارنة بعام 2018أمریكي في عام 

أسلوب ومن مجموع االستثمارات، % 42نسبة  التمویل اإلسالمي حصد قطاعالمنتجات الحالل، في حین 

تعكس ھذه األرقام مجموعة واسعة من عملیات االستحواذ التي تقودھا الشركات و. %4على الحیاة اإلسالمي 

، واستثمارات المشاریع في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجیا الحالل، واستثمارات األسھم 
 .الخاصة

على نتائج التقریر، قال معالي سلطان بن سعید المنصوري، وزیر االقتصاد رئیس مجلس إدارة  ھي تعلیقوف
دولة اإلمارات العربیة المتحدة التي حققتھا المتقدمة المرتبة  كس"تع: مركز دبي لتطویر االقتصاد اإلسالمي

عاصمة االقتصاد اإلسالمي على اقتصاد   لمبادرة دبي  التأثیر اإلیجابي،  مؤشر االقتصاد اإلسالمي العالمي  ضمن
، تمكنت ونشاط التمویل اإلسالمي القوي  ومن خالل ھذه المبادرة، إضافة إلى التنظیم الممیز لھذا القطاع.  الدولة

  . في جمیع أنحاء العالم مع عدد الشركات والمؤسساتالتعاون  الدولة من

وشركائھ  لتطویر اإلقتصاد اإلسالميمركز دبي  بھا كما أثنى معالیھ على الجھود الكبیرة التي یقوم 
وقد ساھمت ھذه الجھود المستمرة بشكل كبیر في نمو . بنجاح مبادرات المركزلتنفیذ مختلف االستراتیجیین 

دولة اإلمارات   التي تنتھجھا وسیاسة التنویع اإلقتصادي التنمیة المستدامة  في ظل  ،االقتصاد اإلسالمي في دبي
 ". العربیة المتحدة

االقتصاد اإلسالمي  تمكن: "ومن جھتھ، قال عیسى كاظم، األمین العام لمركز دبي لتطویر االقتصاد اإلسالمي

ً  نمواً  من تحقیق صول التمویل اإلسالمي ووفق التقریر فإن أ. قطاعاتھ في مختلفعلى أساس سنوي  ملحوظا

تریلیون دوالر أمریكي في  3.4ومن المتوقع أن تصل إلى  2018في عام تریلیون دوالر أمریكي  2.5بلغت 

لقطاع التمویل اإلسالمي في النظام االقتصادي اإلسالمي الرئیسي تشیر ھذه األرقام إلى الدور و. 2024عام 

والخدمات المصرفیة الرقمیة، قد خلق  التكنولوجیا المالیةن النجاح في اعتماد التقنیات الحدیثة ،مثل أكما . ككل

 ". لتطور االقتصاد اإلسالميفرًصا جدیدة 



التقریر في أصبح  : "قال عبدهللا محمد العور، المدیر التنفیذي لمركز دبي لتطویر االقتصاد اإلسالمي بدوره،

ً   مرجعًا نسختھ السابعة   تعزز مكانة رة السنویة التي  دعم ھذه المبادكما یسعدنا  .  موثوقًا لالقتصاد اإلسالمي  عالمیا

جمیع المساھمة في نمو قطاعات االقتصاد اإلسالمي في  إضافة إلىعاصمة عالمیة لالقتصاد اإلسالمي  دبي
 ". أنحاء العالم

ً فرصھذا العام  یستشرف التقریر" :وأضاف ، بالتقریربعنایة لكل قطاع من القطاعات السبعة المشمولة  محددة ا

ومن بین ھذه اإلشارات . مع توصیات واضحة للحكومات والشركات والمستثمرین لجني فوائد اقتصادیة كبیرة

المالیة التي تتوافق مع الشریعة التكنولوجیا    قطاع  في  خاصةنمو الشركات الناشئة والمشاریع الرقمیة اإلسالمیة  
الذي یلعبھ في   البارزنرى الدور    من المھم أن  قتصاد اإلسالميونظراً للقیم العمیقة التي یتمتع بھا اال.  سالمیةاإل

 ". بأھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة عمالً تلبیة احتیاجات المستھلكین العالمیین 

ملخصات تنفیذیة باللغات   بتقدیمذا العام  نفخر ھ  : "رفیع الدین شیكو، الرئیس التنفیذي لشركة دینار ستاندردوقال  

كما قمنا بتنظیم فعالیات في نیویورك ومدرید ولوكسمبورغ والمدینة .  ندونیسیة واإلسبانیةاإلالعربیة والفرنسیة و

للتقریر   ناميالتغطیة الموسعة التأثیر المتوتبرز  .  لتعریف كافة الدول على التقریر  المنورة وكوااللمبور وجاكرتا 

الشركات الناشئة وقیادة العدید من  بتمویلكما ساھم التقریر . واالقتصاد اإلسالمي في جمیع أنحاء العالم

ً استراتیجیات واستثمارات االقتصاد الحالل   التي مكنت الشركات   مبادراتال  توفیر عدد من    باإلضافة إلى  محلیا
 . خارج بلدھا األساسيالتوسع  من

حامد علي، الرئیس التنفیذي لناسداك دبي، بقولھ: "في إطار سعي ناسداك دبي لتوسیع أنشطتھا من جانبھ علّق 
في أسواق المال اإلسالمیة، یسّرنا استضافة إطالق ھذا التقریر الھام والذي یحتوي على تفاصیل نمو وازدھار 

بدعم نمو منتجات أسواق المال  االقتصاد االسالمي على صعید العالم. وبھذه المناسبة، نؤكد حرصنا والتزامنا
 64.3اإلسالمیة ودعم الدور العالمي الذي تلعبھ إمارة دبي بوصفھا أحد أكبر أسواق إدراج الصكوك بقیمة 

بوابة سالم، المبادرة الفریدة بالتعاون مع    2020-2019یذكر أنھ تم إصدار التقریر لعام  ملیار دوالر أمریكي."

من بین الشركاء االستراتیجیین العالمیین للتقریر و.  لتطویر االقتصاد اإلسالمي  من نوعھا التي اطلقھا مركز دبي

، القابضة  CIMBمجموعة  ،  ا یكمجلس الغذاء والتغذیة اإلسالمي في أمرو،    لتجارة المالبس مودانیسا ،  ھذا العام  

 . مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئینو، مركز الحالل للتجارة والتسویق و



: من خالل زیارة الموقع 2020-2019للعام االقتصاد اإلسالمي العالمي واقع تقریر ویمكن اإلطالع على 
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