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استراتيجية دبي
ُتحّفز عولمة االقتصاد اإلسالمي

نجحت دبي في تحفيز عولمة االقتصاد اإلسالمي من خالل الجهود التي تبذلها عبر حزمة من المحاور والقطاعات ضمن 

مبادرة دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي، التي تم إطالقها في ٢٠١٣. حيث ركزت المرحلة األولى من استراتيجية 

المبادرة التي امتدت لثالث سنوات على مجموعة من األهداف يأتي من ضمنها عولمة االقتصاد اإلسالمي، أي 

الترويج لفكرة أن االقتصاد اإلسالمي مساهم رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر استخدام 

أدوات تمويل عالية الكفاءة وقليلة المخاطر، وتوجيه االستثمارات نحو القطاعات االقتصادية الحقيقية 

كالصناعة والزراعة والخدمات وتقليص حجم االقتصاد الوهمي القائم على تنمية الثروات عبر 

المضاربات والرهانات، وهذه الطريقة تحقق أرباحاً لحظية للمستثمرين ولكنها عرضة لألزمات إلى 

جانب أنها ال تضيف شيئاً إلى الناتج المحلي أو الوطني اإلجمالي. 

كما تم التركيز خالل المرحلة األولى على إطالق مبادرات وبناء شراكات مع القطاعين العام 

والخاص بهدف تحقيق جملة من األهداف يتمثل أولها في إحياء ثقافة االقتصاد اإلسالمي عبر 

سلسلة من اإلنتاجات النظرية والعلمية واألكاديمية، وربط مبادئ االقتصاد اإلسالمي بما 

يسميه العالم اليوم باالقتصاد المستدام واالستثمار المسؤول والتنمية الشاملة والعادلة. 

بينما يتجسد الهدف الثاني في إنشاء مؤسسات وفعاليات دائمة تشكل البيئة الحاضنة 

لنمو االقتصاد اإلسالمي، وتعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية ومرجعية لثقافته وتشريعاته، 

وهو ما عبرت عنه مبادرات المركز وشركائه االستراتيجيين مثل مركز اإلمارات العالمي 

لالعتماد، والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل، وجائزة االقتصاد اإلسالمي، وتقرير 

واقع االقتصاد اإلسالمي العالمي، والهيئة الشرعية العليا للخدمات المالية والمصرفية. 

وفي ظل المنجزات التي تم تحقيقها على هذه المحاور الثالثة تم تحديث استراتيجية  

مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي لننتقل إلى مرحلة أكثر تخصصاً ولنواكب النمو 

الكبير في قطاعاته والطلب المتزايد على منتجاته وأدواته التمويلية بشكل خاص، 

بحسب عبدالله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي.

 Ⅶ إعداد ــ بشار باغ 
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Ⅶ دبي - البيان

اســتعرض كتاب »رؤى عالمية حول 

االقتصاد اإلبداعي اإلســامي«، الذي 

أطلقتــه مؤخــراً هيئة دبــي للثقافة 

والفنــون )دبي للثقافــة( 4 مقومات 

أساسية لبناء اقتصاد الثقافة والفنون 

اإلســامية في دبي، وســبل توسيع 

المدينــة  فــي  الحاليــة  المنظومــة 

لجعلها أكثر قوة وجاذبية للمبتكرين 

ورواد األعمــال اإلبداعيــة. وجاء في 

مقدمــة هذه المقومات اســتقطاب 

ورعايــة المواهــب، فالمواهب هي 

شــريان الحيــاة ألي قطــاع، وينبغي 

علــى دبــي أن تحث الُخطــا لتصبح 

ورواد  للفنانيــن  العالمــي  المركــز 

األعمــال اإلبداعية والشــركات ذات 

األفــكار الخاقــة في مجــال الثقافة 

والفنــون اإلســامية، ففــي جميــع 

يكون  المبدعــة،  العالميــة  المــدن 

الفنانــون ورواد األعمــال اإلبداعيــة 

الفكرية  المهــارات  ذوو  والموظفون 

العالية هم محركات االبتكار والتنمية 

الحضرية لمساهمتهم في بناء المراكز 

لتحقيق  الازمة  اإلبداعية  والشبكات 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  النهضــة 

والثقافية لمدنهم ومناطقهم.

وتمتلك دبي سجًا حافًا باستقطاب 

الفرص  العالمية عبر توفير  المواهب 

النمــو  ويعتبــر  الحاضنــة.  والبيئــة 

المذهــل والتنويع االقتصــادي دليًا 

ملموساً على طموحنا الكبير وقدرتنا 

العاليــة علــى اســتقطاب المواهب 

ألفضل  وفقــاً  اســتراتيجياتنا  وتنفيذ 

المعاييــر العالمية. وبناء على نجاحنا 

الفنية  الحاضنات  ينبغي تطوير  هذا، 

ومساحات العمل الحية ذات التكلفة 

المناسبة حتى نستطيع توفير الفرص 

للفنانيــن ورواد األعمــال اإلبداعيــة 

والثقافيــة، فضًا عن فرص اإلرشــاد 

والتواصــل والمشــورة حــول كيفية 

تأسيس األعمال.

أما المقوم الثاني فيتمثل في إرســاء 

بنية تحتية ثقافية عالمية المســتوى، 

ومــن شــأن ذلــك أن يعــزز جاذبية 

عالمياً  دبي ويرســخ ســمعتها مركزاً 

للثقافة والفنون اإلســامية. ويكشف 

االستطاع، الذي أجرته »دبي للثقافة« 

نهايــة عــام 2016، أن ســكان دبــي 

يرغبون بإنشــاء المزيد من المتاحف 

والحدائــق والمكتبــات للتعلم حول 

الثقافة والفنون واإلسامية وتقديرها 

بشــكل أفضل. كما أن بناء منشــآٍت 

لتخزين األعمال الفنية بغية تســهيل 

استيرادها وتصديرها يعتبر أيضاً جزءاً 

محوريــاً من هذه البنيــة التحتية مع 

تنامي حضور دبي في ســوق الفنون 

العالميــة. وتعتبــر مثل هــذه البنية 

التحتية حافزاً للتنمية الحضرية، وتتيح 

بنــاء عامــة تجارية جديــدة للمدن 

الثقافية واإلبداعية.  بشــأن قطاعاتها 

المادية،  التحتية  البنيــة  وإلى جانب 

ينبغــي أيضــاً تطوير البنيــة التحتية 

االستثمارية والقانونية لحماية حقوق 

الملكيــة الفكرية. وبمــا أن االقتصاد 

اإلبداعي يرتكز على براءات االختراع 

وحقوق النشــر وغيرها من القوانين 

تتيــح لألفراد االحتفاظ  التي  النافذة 

بملكيــة إبداعاتهم، لــذا ينبغي على 

دبــي أن تطور نظامــاً قانونياً واجب 

النفاذ لحماية حقوق الملكية الفكرية 

اإلبداعيــة باطمئنان  الطبقة  لتشــعر 

أكثــر حيال تطويــر منتجاتهــا الفنية 

والثقافية.  أما المقوم الثالث فيتمثل 

في تعزيز الوعــي العام حول الثقافة 

والفنــون اإلســامية، إذ يدرك أغلب 

ســكان دبــي مــدى أهميــة الثقافة 

اقتصادياً،  قطاعاً  اإلســامية  والفنون 

ويرغبون بمعرفة المزيد عنه ولكنهم 

يشــعرون أنهم يفتقرون إلى المعرفة 

والعروض  الفعاليــات  الكافية حــول 

والـــــفرص التي يمكنهم المشــاركة 

فيها .

Ⅶ دبي - البيان

اعتبــر 34 % مــن ســكان دبــي 

ضمــن  آراؤهــم  المســتطلعة 

اســتبيانات »رؤى عالميــة حول 

االقتصــاد اإلبداعي اإلســامي« 

اإلمــارة مركــزاً عالميــاً للثقافة 

والفنون اإلسامية، كما يعتبر 62 

% من السكان أن الثقافة والفنون 

اإلســامية لها أثر مهم بالنســبة 

االقتصــادي.  دبــي  لمســتقبل 

ويشير ذلك إلى أنه وبالرغم من 

التامة بمزايا  السكان  عدم دراية 

االقتصاد اإلبداعي، فهم يدركون 

قــدرة دبــي علــى اســتقطاب 

المواهب واالســتثمارات الازمة 

إلرساء مركٍز مزدهر في المنطقة. 

مــن   %  45 يعتقــد  وعمومــاً، 

ســكان دبي أن الميزة الرئيسية 

لتطويــر قطــاع اقتصــادي قوي 

للثقافة والفنون اإلســامية هي 

الثقافة.  بهــذه  العامة  تعريــف 

ويشــير 1 فقــط مــن أصل كل 

5 أشــخاص إلى أن اســتحداث 

فرص العمل هو الميزة الرئيسية 

للقطاعــات اإلبداعيــة، مقابــل 

33 % يعتقــدون بأهميــة الصلة 

بين التمويل اإلســامي واقتصاد 

الثقافة والفنون اإلسامية. وفيما 

السكان أهميًة  اإلناث من  تولي 

أكبر لموضــوع تثقيف الجمهور 

الذكور  يركز  المواهــب،  ورعاية 

علــى المزايــا التي تســاهم في 

تعزيز مكانة دبي كمركٍز للتمويل 

ذاته،  الوقــت  وفي  اإلســامي. 

ُتجمع مختلــف الفئات العمرية 

علــى أن تثقيــف الجمهــور هو 

الميــزة الرئيســية لتطوير قطاع 

اقتصادي قــوي للثقافة والفنون 

اإلســامية فــي دبــي وتقديــر 

مزايــا صــورة المدينــة كمركــز 

مالي إســامي. ويميل الســكان 

االعتقــاد  إلــى  عامــة  بصــورة 

بــأن مدينتــي دبي وإســطنبول 

همــا المركــزان العالميان األبرز 

للفنانين والشركات والمؤسسات 

فــي قطــاع الثقافــة والفنــون 

الشــرق  منطقة  في  اإلســامية 

األوسط. وتنظر اإلناث إلى دبي 

كمركــز عالمي بنســبة أكبر من 

 ،)% مقابــل 31   %  38( الذكــور 

فــي حين أن 37 % من الســكان 

األصغــر ســناً ال يعتبــرون دبي 

مركــزاً عالمياً للثقافــة والفنون 

اإلســامية، وذلك بخاف 55 % 

مــن أفراد الفئــة التي يزيد عمر 

أفرادهــا على 55 عامــاً والذين 

يعتقدون أنهــا كذلك. ويبدو أن 

النظــر إلى دبي كمركــز عالمي 

للثقافة والفنون اإلســامية يتأثر 

إيجابياً بارتفاع مستوى التحصيل 

العلمي. 

دبي تطور مؤشرًا  لقياس مســـــاهمة االقتصاد اإلسالمي

Ⅶ دبي - بشار باغ

كشــف عبدالله محمد العــور المدير 

االقتصاد  لتطوير  التنفيذي لمركز دبي 

اإلســامي أن المركــز يقــوم بتطوير 

مؤشــر أداء مركب وشــامل بالتعاون 

مع شركائه االستراتيجيين، بحيث يتم 

على أساســه قياس مساهمة االقتصاد 

اإلسامي في الناتج اإلجمالي المحلي 

وسيتم قياس المرحلة األولى من نتائج 

المؤشرات الفرعية قريباً. 

لـ»البيان  تصريحــات  فــي  وأوضح 

مســاهمة  قيــاس  أن  االقتصــادي« 

االقتصاد اإلســامي في اقتصاد الدولة 

بشــكل عــام عمليــة دقيقــة، فهناك 

مســاهمة مباشــرة وهي مــا تضيفه 

قطاعات االقتصاد اإلسامي الواضحة، 

وهناك مســاهمة غير مباشــرة وهي 

تأثير ثقافة ومبادئ االقتصاد اإلسامي 

علــى  التقليديــة.  القطاعــات  علــى 

ســبيل المثال: تبني مبادئ االســتثمار 

المسؤول واالســتعانة بأدوات تمويل 

إســامية من قبل قطاعــات تقليدية، 

تعتبر من المســاهمات غير المباشرة 

لاقتصاد اإلسامي في تعزيز االستقرار 

المالي واســتدامة التنميــة. لذا علينا 

االســتمرار فــي تطوير مؤشــرات أداء 

االقتصــاد اإلســامي لتســتجيب مع 

التطور الذي يتحــــقق في كل مرحلة 

من مسيرته. 

نجاح قياسي 
إنجــاز أهداف  وحــول تقييم نســبة 

مبادرة دبي عاصمة لاقتصاد اإلسامي 

قــال العور إنه إذا أردنا تحديد نســبة 

المنجز من مبادرات االقتصاد اإلسامي 

خال السنوات الثاث األولى من رؤية 

االقتصاد  عاصمة  »دبي  واســتراتيجية 

اإلســامي« نســتطيع القول إن نسبة 

المبادرات أطلقت  100% من مجموع 

حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ 

محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب 

رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، وإشــراف سمو 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتــوم ولي عهد دبي رئيس المجلس 

التنفيــذي، عند إطاق االســتراتيجية 

عــام 2013 وحققــت نجاحاً قياســياً 

وســاهمت فــي إثــراء مكانــة دبــي 

واإلمــارات كعاصمــة عالميــة ومركز 

االقتصاد اإلسامي  رئيســي لقطاعات 

في مؤشرات مختلفة على غرار المؤشر 

العام لاقتصاد اإلسامي الذي تصدره 

ســنوياً شــركة تومســون رويترز، التي 

احتلــت فيه دولــة اإلمــارات المركز 

الثاني عالمياً. وفي بداية العام 2017، 

وبعد اعتماد صاحب الســمو الشــيخ 

محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب 

رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 

حاكــم دبي، رعاه اللــه، أطلق المركز  

االستراتيجية المحدثة لـ»دبي عاصمة 

تشــمل  التي  اإلســامي«،  االقتصــاد 

مبادرات للمرحلة المقبلة إلى 2021.

شراكات 
وأشــار العــور إلى أنه وخــال إطاق 

مبادرة دبي عاصمة االقتصاد اإلسامي 

عــام 2013 تــم تحديــد مــدة ثاث 

ســنوات إلنجــاز المرحلــة األولى من 

األولى  المرحلة  ركزت  االســتراتيجية. 

علــى إطاق مبادرات وبناء شــراكات 

مــع القطاعين العــام والخاص بهدف 

تحقيــق جملــة من األهــداف يتمثل 

أولهــا فــي إحيــاء ثقافــة االقتصــاد 

اإلســامي عبر سلســلة من اإلنتاجات 

النظرية والعلميــة واألكاديمية، وربط 

مبادئ االقتصاد اإلســامي بما يسميه 

العالــم اليــوم باالقتصــاد المســتدام 

واالستثمار المسؤول والتنمية الشاملة 

والعادلة. بينما يتجســد الهدف الثاني 

في إنشــاء مؤسسات وفعاليات دائمة 

تشــكل البيئة الحاضنة لنمو االقتصاد 

اإلســامي، وتعزز مكانة دبي كعاصمة 

عالمية ومرجعية لثقافته وتشــريعاته، 

وهو مــا عبرت عنه مبــادرات المركز 

مركز  مثل،  االســتراتيجيين  وشــركائه 

والمنتدى  لاعتماد،  العالمي  اإلمارات 

الدولي لهيئات اعتماد الحال، وجائزة 

االقتصــاد اإلســامي، وتقريــر واقــع 

والهيئة  العالمي،  اإلســامي  االقتصاد 

الشــرعية العليــا للخدمــات الماليــة 

والمصرفيــة، إلــى جانــب حزمة من 

المبــادرات التي أعلن عنها المركز. أما 

الهدف الثالث فيتجســد فــي عولمة 

الترويــج  أي  اإلســامي،  االقتصــاد 

لفكرة أن االقتصاد اإلســامي مساهم 

رئيس في تحـــــقيق أهــداف التنمية 

أدوات  اســتخدام  عبر  المســـــتدامة 

تمويل عالية الكفاءة وقليلة المخاطر، 

وتوجيه االســتثمارات نحو القطاعات 

كالصـــــناعة  الحقيقيــة  االقتصاديــة 

والزراعة والخدمات.

وأوضح أن السنوات الثاث األولى 

أصدرت شركة تومســون رويترز تقرير 

واقع االقتصاد اإلسامي العالمي الذي 

يرصد النمــو في كل قطــاع والفرص 

المتاحــة لتوجيــه االســتثمارات. بعد 

إطــاق االســتراتيجية المحدثــة في 

ديســمبر الماضي التــي تضمنت رفع 

مساهمة االقتصاد اإلسامي في الناتج 
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Ⅶ توجه عالمي للتعاون مع دبي كعاصمة لالقتصاد اإلسالمي

عبدالله العور: 
تطوير مقاييس 

األداء لمواكبة 
تطورات كل 

مرحلة

� غاف الكتاب

بناء جسور تعاون مع دبي كمركز عالمي لتجارة المنتجات الحالل
في إطار اســتعراض مــدى التفاعل العالمي 

مع مبادرة دبي عاصمة لاقتصاد اإلسامي، 

أشــار عبدالله العــور إلى أن هــذا التفاعل 

يمكــن قياســه بعــدة عوامل، منهــا عدد 

المشــاركين فــي القمة العالميــة لاقتصاد 

اإلســامي والــذي يزيــد علــى 3,000 من 

مختلــف دول العالــم. باإلضافــة إلى عدد 

الــدول المنظمة للمنتــدى الدولي لهيئات 

اعتمــاد الحال والتي بلــغ عددها 23 دولة 

باإلضافــة إلى طلبات انضمــام جديدة يتم 

دراستها واستكمال شــروط انضمامها قريباً. 

كمــا تمكنــت الهيئــة من جــذب 21 جهة 

اعتمــاد تنتمي إلى 19 دولة مســؤولة عن 

إنتاج وتصدير 80% من األغذية حول العالم. 

ولفت العور أيضاً إلى التفاعل الدولي الكبير 

مع مركــز اإلمارات العالمي لاعتماد، حيث 

يتعامل اآلن مــع 57 مركزاً دولياً في جميع 

قــارات العالم، منهــا 22 مركزاً فــي أوروبا 

و16 مركــزاً فــي آســيا و6 مراكــز فــي كل 

من أســتراليا وأفريقيــا و5 مراكز في أميركا 

الشمالية ومركزان في أميركا الجنوبية، فيما 

وصــل عدد الجهات التي تــم اعتمادها إلى 

524 جهة. وحول أهمية البعثة التي نظمها 

المركــز بالتعاون مع مؤسســة دبي لتنمية 

الصادرات إلــى كل من أســتراليا ونيوزلندا 

قال العور إن الهــدف من البعثة يتمثل في 

بناء المزيد من جســور الثقة والتعاون بين 

دبي كمركز عالمي لتجارة المنتجات الحال 

وبين اســتراليا ونيوزلندا، المعروفتين بزخم 

إنتاجهما الزراعــي والحيواني وبكونهما من 

أهم مصادر الغــذاء لمنطقة الخليج العربي 

بشــكل خاص. كان ال بد مــن بحث الفرص 

التجاريــة الضخمــة التــي تتيحهــا العاقة 

التاريخية بين اإلمارات من ناحية وأســتراليا 

ونيوزلنــدا مــن ناحية ثانيــة، إذ بلغ حجم 

التبــادل التجاري غير النفطي بين أســتراليا 

واإلمارات 2,1 مليار درهم عام 2016، وبين 

نيوزلنــدا واإلمارات نحو 1,6 مليار دوالر في 

العــام ذاته. وكلما تحــول االقتصاد الوطني 

اإلماراتي نحو القطاعات غير النفطية، زادت 

هــذه الفــرص وزادت معهــا الحاجة لمزيد 

من االستثمارات المتبادلة خاصة في مجال 

األغذية الحال. لقد دلت نتائج هذه البعثة 

على وعي مراكز اإلنتاج العالمية بالتحوالت 

التي طرأت على ثقافة االستهاك، المستهلك 

يريد ســلعاً ذات جودة عالية وضمن معايير 

إنســانية وبيئية تراعي القيم واالســتدامة، 

وهذا مجال يتيح فرصا كبيرة لتعزيز التعاون 

بيننا وبين هذه المراكز. كما ســلطت البعثة 

الضوء خــال زيارتها على الفــرص الواعدة 

دبي - البيان لاستثمار المتبادل.  

� استقطبت القمة العالمية لاقتصاد اإلسامي 2016  أكثر من 3000 مشارك  |  البيان 

� تواصل دبي ترسيخ مكانتها المرموقة عالمياً كعاصمة لاقتصاد اإلسامي بمختلف قطاعاته  |  البيان 

4 مقومات لبناء اقتصاد الثقافة 

والفنون اإلسالمية

دبي مركز عالمي للقطاعات 

اإلبداعية اإلسالمية
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منظومة اقتصادية مستدامة
دفعت األزمة الماليــة العالمية الكثير من 

الــدول غير المســلمة للبحــث عن بدائل 

اقتصاديــة مســتدامة تقلل مــن احتمال 

تكــرار األزمة التــي عانى منهــا المايين 

حــول العالــم، وتزامن هــذا البحث مع 

إطــاق مبــادرة دبــي عاصمــة االقتصاد 

اإلســامي عــام 2013 األمر الــذي جعل 

النظرييــن االقتصاديين وصنــاع القرار من 

غير المســلمين يتحدثون عن األمل الذي 

تقدمه هذه المنظومة االقتصادية بحسب 

عبد الله العور، الذي أشــار إلى أن اعترافاً 

من أهم المؤسسات والمنظمات العالمية 

مثــل صنــدوق النقــد والبنــك الدوليين، 

باإلضافــة إلى عدد من أهــم المختصين 

في العلوم االقتصاديــة واالجتماعية على 

مســتوى العالم، بقدرة االقتصاد اإلسامي 

على اســتنهاض اقتصــادات الــدول التي 

عانت من ركود بســبب األزمــة العالمية، 

وعلــى قدرته أيضــاً في مســاعدة الدول 

الناميــة على تنشــيط وتطويــر قطاعاتها 

االقتصاديــة األساســية. وأكبــر دليل على 

الثقــة العالمية باالقتصاد اإلســامي وبما 

حققته دبي من ترســيخ لهــذه الثقة هو 

أن المنظمة العالميــة لألوقاف والمنتدى 

الدولي لهيئات اعتماد الحال جذبا إليهما 

أعضاء من دول غير إســامية. كذلك األمر 

بالنسبة لبوابة ســام التي أصبحت محط 

اهتمــام شــركات عالميــة مــن دول غير 

إسامية تسعى إلى االنضمام إلى عضويتها 

والتســجيل فيها.كما طــرأ تحول جوهري 

اليوم  المستهلكين، فالمستهلك  في ثقافة 

يبحث عن ســلع تراعي شــروط السامة 

العامة وحاصلة على شهادات موثوقة، إلى 

جانب اهتمامه بمراعاة شروط االستدامة 

البيئية في كافة مراحل اإلنتاج والتسويق. 

وبحسب بيانات منظمة التعاون اإلسامي 

لعــام 2016، بلــغ حجــم االســتثمار في 

قطاعــات االقتصاد اإلســامي عالمياً نحو 

8 تريليونــات دوالر، ويقدر حجم العماء 

المستفيدين منها بنحو ربع سكان العالم. 

إذاً هنــاك اســتثمارات إســامية ضخمة، 

والفــرص المتاحــة غيــر المســتغلة أكبر 

مــن ذلــك بكثير، لــذا نعتبــر أن التوجه 

العالمــي نحــو المزيد من االســتثمار في 

االقتصاد اإلســامي يستند على  قطاعات 

تجربة ناجحة لهذا االقتصاد، ويستند أيضاً 

إلى ثبات المصارف اإلســامية إبان األزمة 

العالمية.  دبي - البيان

 

Ⅶ دبي - البيان

قال عبدالله العور: إنه ومنذ إطاق 

مبــادرة دبــي عاصمــة االقتصــاد 

اإلسامي، كان هناك إدراك أن نمو 

االقتصاد اإلسامي يقوم على أساس 

اســتعادة وإحياء ثقافته، فالغالبية 

المســلمة  الشــعوب  العظمى من 

هي من الشــباب الذين يشــكلون 

قوة اســتهاك وإنتاج هائلة، وقوة 

وجدانيــة تريــد التعبير عــن ذاتها 

والهوايــات  الفنــون  خــال  مــن 

واإلبداعات، إذ يســتطيع أي نظام 

اقتصــادي أن يســتفيد مــن طاقة 

الشــباب فــي اإلنتــاج، وأن يروج 

ويحقــق  وخدماتــه  ســلعه  لهــم 

أرباحاً كبيرة، لكــن هذه الحال لن 

تبنــي عاقة ســليمة بين الشــباب 

والمؤسســة االقتصاديــة أو النظام 

االقتصادي ولن يستطيع الشباب أن 

يلمســوا األثر االجتماعي لتوظيف 

جهودهــم ولــن يشــعروا أيضاً أن 

كافية  االقتصادية  المنظومــة  هذه 

الســتيعاب نواح أخــرى هامة في 

حياتهم كالفنون والهوايات والرغبة 

فــي نمــط معين مــن المابس أو 

نوع معين مــن الترفيه والتثقيف، 

لذا نحن نعتبر أن توفير االنســجام 

والروحية  الماديــة  الحاجــات  بين 

بشــكل خاص  والشــباب  للجمهور 

األساســية  الغايــات  إحــدى  هــو 

لاقتصــاد اإلســامي. ومــن خال 

قطاعــات  علــى  الضــوء  تســليط 

الثقافــة كالفنــون والحرف والخط 

والتصميم وغيرها نستطيع فقط أن 

نوفر منظومة اقتصادية قادرة على 

تفهم واســتيعاب رغبــات الجمهور 

والشباب بشكل خاص. 

ولفــت العــور إلــى وجــود مجال 

آخــر تتجلى فيــه أهمية تســليط 

االقتصاد  قطاعــات  علــى  الضــوء 

اإلسامي ذات البعد الثقافي فثورة 

االتصــاالت أو عولمــة الثقافة وما 

أدخلتــه من قيم وثقافات ســببت 

إربــاكاً للهويته الثقافية لدى معظم 

الشــعوب بطبيعــة الحــال نحــن 

مــع التبادل الثقافــي، بل نرى فيه 

لبنــاء واقع أفضل  ضرورة وشــرطاً 

واستقراراً، لكن  ومستقبل أكثر أمناً 

المختلفة لن  الثقافات  العاقة بين 

تعطــي ثماراً جيدة إال إذا أدرك كل 

طرف فيهــا هويته وما تحتويه من 

قيــم وأخاقيات تشــترك فيها كل 

الشعوب. 

وأكــد أن االعتــزاز بالهوية الثقافية 

اإلسامية سيؤدي بالشباب المسلم 

إلــى احترام الهويات األخرى، وقبل 

كل ذلــك ســيعزز ثقتــه بإمكانياته 

مــن  يقدمــه  أن  يســتطيع  ومــا 

خال نشــاطاته التي يمارســها في 

إطار اقتصــاد يتبنى قيمــاً وأخاقاً 

ســامية. ولفت إلى أن تأثير الثقافة 

يتوقف  ال  اإلســامية  االقتصاديــة 

فقــط عند المســلمين بــل يطال 

فقطاعــات  أيضــاً،  المســتثمرين 

االقتصــاد اإلســامي التــي تامس 

وجــدان 1,6 مليار مســلم ما زالت 

تعتبر ناشئة وقابلة الستقبال المزيد 

من االســتثمارات. هناك 1,6 مليار 

مسلم ينتظرون أن يروا ثياباً تعكس 

ثقافتهــم فــي األســواق المحليــة 

والعالمية. 

Ⅶ  دبي - البيان

يعتبر االســتثمار المسؤول أساس 

ويشــكل  المســتدام،  االقتصــاد 

بقطاعاتــه  اإلســامي  االقتصــاد 

ومنتجاتــه ومعاييره أحد األعمدة 

المســتقبل،  القتصــاد  الرئيســية 

حيــث ســيصبح مؤشــر نجاح أي 

اســتثمار هو مقدار مساهمته في 

التنمية االجتماعيــة وفي تحقيق 

التي  المســتدامة  التنمية  أهداف 

عليها يتفق العالم وإليها تتـــــوق 

الشــعوب بحســب العــور، الذي 

الحقيقية  القطاعــات  أن  أوضــح 

التــي تتحــول فيهــا الثــروة إلى 

وخدمــات  وأصــول  منتجــات 

ملموســة تتميز باســتدامة وأمن 

التبــادل  قطاعــات  مــن  أكثــر  

الوهمي التي ال تضيف شــيئاً إلى 

الناتج اإلجمالــي الحقيقي للدول 

المضيفــة وتبقى عرضــًة للهزات 

بحســب  المحتملة،  االقتصاديــة 

عبــد اللــه العــور، الــذي يوضح 

أن تجربــة الســنوات الماضية قد 

أثبتت أن زج الثروات في تبادالت 

كان  النتائج  وهــــمية  ومراهنات 

سبباً أساسياً في األزمات. 

وأوضح العور أن  قضية االستثمار 

هــي العنصــر األكثــر جــدالً في 

بشــكل  االقتصاديــة  المعادلــة 

عــام وكانت اإلجابة عن األســئلة 

التي تثيرها هــذه القضية بمثابة 

تحديد لشكل المرحلة االقتصادية 

أن  العــور  وأوضــح  المقبلــة. 

اإلجابات عن هذه األســئلة كانت 

كثيــرة ومتنوعة ومتناقضة أحياناً، 

مشــيراً إلــى أن ما يحــدد جودة 

االســتثمار هو جــودة القطاعات 

المســتهدفة، وهنا ال نعني فقط 

نمواً  حققــت  التــي  القطاعــات 

سريعاً وكبيراً خال مرحلة قصيرة 

الناشــئة التي  القطاعات  بل أيضاً 

للنمو  والفرصــة  القابلية  تمتلــك 

وقادرة على استيعاب االستثمارات 

وتحويلها إلــى عمل تظهر نتائجه 

على األرض، مشيراً إلى أن وجودة 

االستثمارات وفق مبادئ االقتصاد 

اإلسامي تتوقف على مدى جودة 

تنظم  التي  والضوابــط  المعاييــر 

مجمل عمليات النشاط االقتصادي 

فالمعاييــر والضوابط التي تمثلها 

مرجعيــات منحازة إلــى مصلحة 

والمنظومة  والمستهلك  المستثمر 

االقتصادية بشــكل عام باتت أحد 

عوامل  وأهــم  النمــو  محفــزات 

النجاح واســتدامة الثــروات ألنها 

توفر آليات لقيــاس كفاءة العمل 

ومدى انســجام عملياتــه اليومية 

مع اســتراتيجياته بعيــدة المدى 

وألنها أوجدت صيغة مقبولة عن 

الرقابــة ومركزيــة التخطيط لدى 

المســتثمرين تجمــع بيــن حرية 

الســوق وضــرورات أن ينعكــس 

نشاطها إيجاباً على المجتمعات. 

دبي تطور مؤشرًا  لقياس مســـــاهمة االقتصاد اإلسالمي

Ⅶ الربط بين المعرفة والتقنيات الرقمية ُيقّدم منظومة اقتصادية فاعلة  

Ⅶ دبي عنوان للباحثين عن أدوات فاعلة وآمنة للتمويل عالميًا 

Ⅶ توجه نحو تنظيم وقوننة المعامالت المالية وتعزيز المعرفة

اإلجمالــي المحلي، ليــس لدبي فقط 

بل لإلمارات.

خطوات كبيرة 
وحول أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها 

حتى اآلن قال العور إن المركز حقق 

الكثير بالتعاون مع شــركائه خطوات 

كبيرة مــا عزز مكانة دبــي في مركز 

االهتمام العالمــي عند الحديث عن 

االقتصاد اإلسامي.

ومــن دالالت هــذه المكانة التي 

حققتها دبــي، تنظيم القمة العالمية 

لاقتصاد اإلســامي التي تســتقطب 

في كل دورة نخبة من الخبراء وذوي 

وبوابة  القــرار،  االختصاص وأصحاب 

الدولي  والمنتــدى  إلكترونية  ســام 

لهيئات اعتماد الحال ومركز اإلمارات 

العالمي لاعتماد، والمنظمة العالمية 

لألوقــاف، وبرنامــج ســلمى الوقفي 

اإلغاثي وغيرها. 

وأشــاد العور بما حققته دبي من 

تفــوق على مراكز عالمية لها تاريخها 

ومكانتهــا فــي إدراج الصكــوك في 

أســواقها المالية، حيث بلغت القيمة 

االسمية اإلجمالية للصكوك المدرجة 

51.2 مليــار دوالر، منها 49.06 مليار 

دوالر فــي »ناســداك دبــي«، و2.15 

مليــار دوالر في ســوق دبــي المالي 

ناسداك دبي.  بيانات بورصة  بحسب 

لكــم أن تتخيلوا ما الــذي يعنيه أن 

تستحوذ ناســداك دبي وحدها على 

85% مــن قيمــة الصكــوك عالميــاً، 

هــذا يعنــي أن هنــاك إقــراراً دولياً 

بكفاءة البيئة التنظيمية والتشــريعية 

للقطــاع المالي في دبــي، واعتراف 

باســتدامة واستقرار أســواقها وتدني 

نســبة المخاطر في مجمل منظومتها 

االقتصادية. 

وأكد العــور أن المنجزات المحلية 

لهــا بعــد عالمــي واضــح، ال يمكن 

الفصل بين البعدين عند قياس تقدم 

االستراتيجية أو نجاحاتها. فدبي باتت 

اليــوم عنوانــاً للباحثين عــن أدوات 

فاعلة وآمنة للتمويل. وقال: قمنا بعدة 

لقــاءات مع وفود من الصين والتقينا 

بمســؤولين صينيين داخــل اإلمارات 

التمويــل  دور  لمناقشــة  وخارجهــا 

اإلســامي في توفير السيولة الازمة 

إلنجاز مبادرة »الحزام والطريق« التي 

أطلقتهــا الصيــن عام 2013. لمســنا 

التوجه العالمي ذاته في التعاون مع 

دبي كعاصمة لاقتصاد اإلسامي لدى 

الكثير من الدول األخرى مثل روســيا 

وبعض البلدان األوروبية ورابطة دول 

الكومنولث. 

قطاعات وركائز 
تحديــث  بدوافــع  يتعلــق  وفيمــا 

االســتراتيجية أوضح العــور أن الدافع 

األول هــو نجاحنــا خــال الســنوات 

بقطاعات  بالتعريف  الماضيــة  الثاث 

االقتصاد اإلسامي وركائزه السبع التي 

تضمنتهــا االســتراتيجية األولى لمركز 

دبــي لتطوير االقتصاد اإلســامي، لذا 

بات مــن الضروري الدمــج بين هذه 

القطاعــات والركائز ضمن ثاثة محاور 

أساســية لتعزيــز هيكليــة االقتصــاد 

اإلســامي والترابــط بيــن قطاعاتــه 

اإلســامي  فالتمويــل  المختلفــة. 

والمنتجــات الحــال ونمــط الحيــاة 

اإلســامي وهي محاور االســتراتيجية 

المحدثة تشتمل على داللتين: األولى 

أن االقتصــاد اإلســامي نظام متكامل 

لديــه مصــادر تمويــل لمنتجاته كما 

لديه ســوق ضخمة من المســتهلكين 

المســلمين وغيــر المســلمين الذين 

يحتاجــون إلــى هــذه المنتجات في 

حياتهم اليومية. 

فيمــا يتمثــل الدافــع الثانــي في 

تســليط الضوء علــى أهميــة الركائز 

التي تســتهدفها  الداعمــة للقطاعات 

المعرفة  وهي  المحدثة،  االستراتيجية 

والمعايير واالقتصاد اإلسامي الرقمي، 

في تسريع نمو االقتصاد اإلسامي، إن 

الربط بين المعرفة والتقنيات الرقمية 

اقتصادية فاعلة  يقدم للعالم منظومة 

فــي أدائها وفي قدرتهــا على التعامل 

مع مســتجدات األســواق واستشراف 

مســتقبلها وتحديــد اتجاهاتهــا، إلى 

جانب مــا تقدمه من آليــات لإلدارة 

والتخطيط الازمين لمتابعة النمو. 

أما الدافع الثالث، فهو اســتحداث 

مؤشــرات نســتطيع من خالها قياس 

مستوى مســاهمة االقتصاد اإلسامي 

كمقدمــة  المحليــة  األســواق  فــي 

لألسواق  مثيلة  مؤشــرات  الستحداث 

العالمية. 

ولفت العور إلى أن تجربة السنوات 

الثاث الماضية من مســيرة االقتصاد 

اإلســامي، أثبتــت أنه يمكــن تذليل 

التحديات مهما بلغ حجمها، فما تحقق 

من منجــزات فاق توقعاتنــا. موضحاً 

أن التحديات األساســية التي يتواصل 

العمــل على تذليلها فتتمثل في إتمام 

مهمــة توحيد المعاييــر والمرجعيات 

قدر المستطاع. وقال نحن نتعاون مع 

االستراتيجيين لتصميم خطط  شركائنا 

ومبادرات تســتهدف تســريع تحقيق 

هذه المهمــات ونأمل أن نعلن خال 

األشهر واألســابيع المقبلة عما تحقق 

في هذا السياق.  

أكــد عبدالله العور أن المرحلة المقبلة ستشــهد تركيزاً على المعرفة 

والمعاييــر واالقتصــاد الرقمــي كونها دعائــم القطاعات الرئيســية 

لالســتراتيجية المحدثــة، حيث يتم العمل على عــدد من المبادرات 

المرتبطــة بتنظيــم وقوننة المعامالت الماليــة، وتعزيز المعرفة كما 

رأينا فــي مبادرة إطالق كتاب رؤى عالمية حول االقتصاد اإلســالمي 

اإلبداعــي. فهنــاك مبادرات مقبلة ســيتم اإلعالن عنهــا حين إقرارها 

وهي مبادرات مختصة بنمط الحياة اإلســالمي، والهندسة المعمارية 

واالتصاالت واإلعالم والترفيه واالقتصاد الرقمي اإلسالمي.
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