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مقدمة
االقت�صاد  يف  بحثية  من�صاأة  اأول  ُيعد  »�صابًقا«(  االإ�صالمي  االقت�صاد  اأبحاث  )مركز   )IEI( االإ�صالمي  االقت�صاد  معهد 
االإ�صالمي، حيث اأن�صئ يف عام 1977م تنفيًذا للقرار ال�صادر من املوؤمتر العاملي االأول لالقت�صاد االإ�صالمي الذي نظمته جامعة 

امللك عبدالعزيز يف عام 1976م والذي كان نقطة االنطالق لهذه املن�صاأة  
بداأ مركز اأبحاث االقت�صاد االإ�صالمي ن�صر جملته املتخ�ص�صة يف عام 1983م، والتي كانت اأول جملة متخ�ص�صة يف االقت�صاد 
امللك  ا�صم )جملة جامعة  االإ�صالمي تدرج يف قائمة )Scopus( عام 2009م حتت  اأول جملة لالقت�صاد  ا  اأي�صً االإ�صالمي  وكانت 

عبدالعزيز: االقت�صاد االإ�صالمي( 
فيه  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  طاقاته  كل  املعهد  �صخر  فقد  للمعهد  الداخلية  واالأبحاث  املتخ�ص�صة  املجلة  اإىل  باالإ�صافة 

لتقدمي امل�صاعدة والدعم لالأفراد وكذلك املوؤ�ص�صات االأخرى يف م�صاريعهم املتعلقة باأبحاث االقت�صاد االإ�صالمي  
لقد �صعر معهد االقت�صاد االإ�صالمي باأن البحوث التي جترى يف جمال االقت�صاد والتمويل االإ�صالمي ال حتظى بامل�صاركة 
اجليدة والفعالة بني املوؤ�ص�صات، كما اأن اإمكانية الو�صول للباحثني والطالب حمدودة، واأحد اأ�صباب ذلك هو اأن جميع املوؤ�ص�صات 

ت�صتخدم نظام ت�صنيف )JEL(1* والذي اأ�صبح معياًرا عاملًيا لعلم االقت�صاد  
وقد راأينا عدم منا�صبة هذا الت�صنيف لالقت�صاد االإ�صالمي واملجاالت املتعلقة به مثل فقه املعامالت، ومناق�صة الق�صايا 
االقت�صادية وبحثها ون�صرها على اأ�صا�س الن�صو�س يف القراآن وال�صنة  وهذه املو�صوعات ت�صكل ن�صبة كبرية من املوؤلفات ذات ال�صلة 

للباحثني والطالب يف هذا التخ�ص�س 
من هذا املنطلق رحب املعهد بامل�صروع املقرتح من قبل اأحد اأع�صاء هيئة التدري�س �صعادة االأ�صتاذ الدكتور منور اإقبال الإعداد 

نظام ت�صنيف بديل 
اإن معهد االقت�صاد االإ�صالمي يقّدر هذه املبادرة املهمة من قبل االأ�صتاذ الدكتور اإقبال ويجزل ال�صكر له، ومن اأجل تغطية 
كموؤلف  الفقه(  )اأ�صتاذ  بالعم�س  في�صل  الدكتور  االأ�صتاذ  ان�صم  فقد  الفقه  مثل  االإ�صالمي  باالقت�صاد  املرتبطة  االأخرى  العلوم 

م�صارك، باالإ�صافة اإىل ذلك ان�صم الدكتور عماد عي�صى �صالح )اخلبري يف علم املعلومات( كم�صت�صار للفريق  
اأم�صى هذا الفريق زمًنا يف العمل وامل�صاورة واملراجعة واالطالع على نطاق وا�صع حتى ت�صنى له اإكمال الن�صخة االأوىل من 
اأن  التي ي�صرين  ال�صلة،  ذات  والتمويل والتخ�ص�صات  االإ�صالمي  لعلم االقت�صاد   ”IEI امللك عبدالعزيز-  »نظام ت�صنيف جامعة 

اأقدمها للمجتمع من الباحثني والطالب  
املو�صوعات  اإىل  ب�صهولة  الو�صول  يف  الباحثني  مل�صاعدة  مفيدة  و�صيلة  املوؤلفني  من  املميز  اجلهد  هذا  يكون  اأن  اهلل  اأدعو 
هذا  با�صتخدام  اأبحاثهم  ت�صنيف  ال�صقيقة  واملوؤ�ص�صات  االإ�صالمي  االقت�صاد  معهد  بدء  مبجرد  باأبحاثهم  ال�صلة  ذات  واملراجع 

الت�صنيف 
وناأمل اأن يتطور هذا الت�صنيف م�صتقبال ويتح�صن مع مرور الوقت، كما منا وحت�صن ت�صنيف )JEL( العاملي، و�صوف ت�صدر 
منه ن�صخ جديدة  واملوؤلفون ف�صاًل عن معهد االقت�صاد االإ�صالمي يرحبون باأي مالحظات اأو اقرتاحات من العلماء واملوؤ�ص�صات 

ال�صقيقة االأخرى والتي �صت�صهم ب�صكل فعال يف اإعداد االإ�صدارات امل�صتقبلية من هذا الت�صنيف 
ويف اخلتام يقدر معهد االقت�صاد االإ�صالمي هذه املبادرة املهمة من االأ�صتاذ الدكتور منور اإقبال، ويقدر اجلهود الكبرية التي 
بذلت من قبله والفريق العامل الإجناز هذا امل�صروع  ويعترب معهد االقت�صاد االإ�صالمي اإعداد نظام الت�صنيف هذا عالمة مهمة 

يف �صبيل االرتقاء باملعرفة 
واهلل الهادي اإىل �صواء ال�صبيل 

د. عبداهلل قربان ترك�ستاين
 عميد معهد االقت�صاد االإ�صالمي

*  اخت�صاًرا لــ Journal of Economic Literature التابعة للجمعية القت�صادية الأمريكية.
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تمهيد
نظام ت�سنيف معهد القت�ساد الإ�سالمي 

لأدبيات القت�ساد والتمويل الإ�سالمي والتخ�س�سات ذات ال�سلة

نظام الت�صنيف هو و�صيلة لتنظيم كٍم كبري من املعلومات واملواد بطريقة ت�صاعد امل�صتخدم يف احل�صول على املعلومة املطلوبة 
ب�صورة �صريعة  وُت�صتخدم نظم الت�صنيف على نطاق وا�صع يف جميع املجاالت  فعلى �صبيل املثال معظم املكتبات ت�صتخدم اإما 

نظام ديوي الع�صري، اأو نظام مكتبة الكونغر�س لت�صنيف الكتب واملجالت وغريها من املواد املكتوبة بطريقة علمية  
عملية الت�صنيف هذه حتول كومة الكتب رفوف منظمة من الكتب يف املكتبة  مبجرد اأن يتم ترتيب املواد على هذا النحو، 

ميكن للم�صتخدم االنتقال ب�صرعة اإىل الرف املحدد والعثور على املواد املطلوبة 
كما ت�صتخدم نظم الت�صنيف الأغرا�س اأخرى غري ت�صنيف الكتب، ففي جمال االقت�صاد اأ�صبح نظام ت�صنيف )JEL( من قبل 
اجلمعية االقت�صادية االأمريكية )AEA( معياًرا للتنظيم  باالإ�صافة اإىل اأدبيات االقت�صاد االأ�صلية فاإن نظام الت�صنيف هذا 
يعتني بت�صنيف اأدبيات بع�س العلوم ذات ال�صلة باالقت�صاد مثل الريا�صيات واالقت�صاد القيا�صي، واالإح�صاءات التي حتتاجها 

التطبيقات االقت�صادية 
والتمويل  االقت�صاد  يف  املتوا�صل  والتو�صع  املتجددة  االأدبيات  لتنظيم  منا�صب  غري  النظام  هذا  جتعل  اأ�صباب  عدة  هناك 
ال�صعف  نقاط  يعالج  جديد  نظام  الإطالق  �صعينا  لذلك  لذلك-  اأمثلة  تو�صيح  و�صيجري   - ال�صلة  ذات  والعلوم  االإ�صالمي 
والثغرات املوجودة يف نظام )JEL(، وقد اأ�صميناه »نظام ت�صنيف معهد االقت�صاد االإ�صالمي بجامعة امللك عبدالعزيز - الأدبيات 
“نظام ت�صنيف معهد االقت�صاد االإ�صالمي  االقت�صاد والتمويل االإ�صالمي والعلوم ذات ال�صلة، الذي �صيطلق عليه اخت�صاًرا 

 “ ”KAU-IEI Classification Scheme بجامعة امللك عبدالعزيز” وباالإجنليزية
نظام  با�صتخدام  ت�صنيفها  االإ�صالمي ال ميكن  والتمويل  االقت�صاد  البحثية يف جمال  االأعمال  من  جًدا  كبري  عدد  هناك 
ت�صنيف )JEL( بطريقة ميكن للم�صتخدم الو�صول اإليها ب�صرعة  و�صن�صرب اأمثلة من االأعمال البحثية التي اأنتجت من قبل 

معهد االقت�صاد االإ�صالمي »IEI” )مركز اأبحاث االقت�صاد االإ�صالمي “�صابًقا”( 
الحظ على �صبيل املثال املقاالت والكتب التالية )عينة �صغرية جًدا خمتارة يف كل من االأمثلة الواردة اأدناه لالخت�صار( :

رفيق يون�س امل�صري، ال�صلم ب�صعر ال�صوق يوم الت�صليم: هل يجوز؟، 16)2(، 1424هـ/2003م 	 
�صيد ح�صن الزمان، االأهمية االقت�صادية للقواعد الفقهية، 1418هـ/1998م  	 

من ال�صعب جًدا حتديد رقم ت�صنيف يف نظام  )JEL( لهذه االأبحاث، ولعدد كبري من املواد والكتب االأخرى  ففي جمال 
االقت�صاد والتمويل االإ�صالمي والعلوم ذات ال�صلة ت�صدر كثري من املوؤلفات باللغة العربية، على �صبيل املثال :

املر�صي   ال�صيد احلجازي، دور الوقف يف حتقيق التكافل االجتماعي يف البيئة االإ�صالمية، العدد الثاين، 	 
املجلد التا�صع ع�صر )1427هـ/2006م( 

منذر قحف، الن�صو�س االقت�صادية من القراآن وال�صنة )1415 ه/1995 م( 	 
ريا�س من�صور اخلليفي، املقا�صد ال�صرعية واأثرها يف فقه املعامالت املالية، العدد االأول، املجلد ال�صابع 	 

ع�صر )1425ه/2004م( 
ال ميكن  البحثية  االأعمال  من  �صخم  عدد  اإًذا  فهناك  العربية   باللغة  املوؤلفات  لتغطية  ي�صمم  )JEL( مل  ت�صنيف  نظام 

 )JEL(  ت�صنيفها با�صتخدام نظام ت�صنيف
حتى الوقت احلا�صر ال يوجد نظام ت�صنيف خا�س باالقت�صاد االإ�صالمي والعلوم ذات ال�صلة، ويبذل الكتَّاب يف هذه املجاالت 
جهًدا كبرًيا لتتنا�صب عناوين مقاالتهم مع نظام ت�صنيف )JEL(، ونتيجة لذلك ميكن اأن تظهر مقاالت متماثلة يف املجالت 
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املختلفة باأرقام ت�صنيفات خمتلفة  على �صبيل املثال لناأخذ اأي مقال يف الزكاة، فبا�صتخدام ت�صنيف )JEL( ميكن اإدراجه حتت 
ال�صرائب )H-2(، اأو الرفاه والفقر )I-3(، اأو الدخل ال�صخ�صي وتوزيع الرثوة)D-31(، بالطبع الأنه لي�س هناك رقم ت�صنيف 
بالطريقة    )JEL(نظام يف  ت�صنيفات خمتلفة  املقاالت حتت  ت�صنيف  يف  املختلفة  املجالت  لو جنحت  وحتى  بالزكاة   خا�س 
املو�صحة اأعاله، فاإن هذا ال يخدم غر�س امل�صتخدم الأنه لن يكون قادًرا على حتديد ما يبحث عن ب�صهولة  فهذا �صبيه بكتاب 
عن “ا�صتخراج املعادن” )338.2( و�صع عن طريق اخلطاأ على الرف رقم )339.5( املتعلق بـ “�صيا�صات االقت�صاد الكلي” يف 

مكتبة كبرية 
ت�صنيف  )JEL(يغطي اأدبيات االقت�صاد وبع�س العلوم ذات ال�صلة كما هو مذكور اأعاله  يف حالة االقت�صاد االإ�صالمي، فاإن 
الفقه )وخ�صو�صا فقه معامالت(، والدرا�صات االإ�صالمية، والقراآن واحلديث )ذات العالقة باملبادئ والتوجيهات االقت�صادية(، 

هي العلوم واالأدبيات ذات ال�صلة به  وهي بحاجة اإىل ت�صنيف ي�صتوعبها 
امللك عبدالعزيز مبا يف  االإ�صالمي بجامعة  من خالل م�صح �صريع للموؤ�صر الرتاكمي جلميع مطبوعات معهد االقت�صاد 
ذلك جملة املعهد )جملة جامعة امللك عبدالعزيز : االقت�صاد االإ�صالمي( يظهر اأن اأقل من )20٪( من املواد واملقاالت ميكن 

تخ�صي�س رقم ت�صنيف)JEL(  منا�صب لها  ونف�س االأمر ينطبق على اإنتاج معاهد البحوث واملجالت االأخرى 
يف �صوء هذه اخللفية �صرع موؤلفا “نظام ت�صنيف معهد االقت�صاد االإ�صالمي بجامعة امللك عبدالعزيز” يف مهمة اإعداد نظام 
الت�صنيف اجلديد الذي من �صاأنه اأن ي�صاعد على فهر�صة اأدبيات االقت�صاد االإ�صالمي والتمويل والعلوم ذات ال�صلة، ومبجرد 
تطبيقه �صي�صهل الطريق على الباحثني واملعلمني والكتَّاب للو�صول للمواد واملقاالت ذات ال�صلة باأبحاثهم  ولي�س هذا فح�صب، 

ا يف جتنب ازدواجية اجلهود ب�صبب عدم العلم باملواد واملوؤلفات املوجودة  بل �صوف ي�صاعد هذا الت�صنيف اأي�صً
ا دقيًقا يف حد ذاته ُطلب من الدكتور عماد عي�صى �صالح -املتخ�ص�س  منذ بداأ العمل يف نظام الت�صنيف الذي يعد تخ�ص�صً
لهم  ويوفر  امل�صروع  املوؤلفني يف جميع مراحل  وثيق مع  ب�صكل  يعمل  وكان  للفريق كم�صت�صار   االن�صمام  املعلومات-  يف علم 

االإر�صادات املفيدة من منظور اإدارة املعرفة وقواعد اأنظمة الت�صنيف  
ا�صتمر العمل من خالل عدد من امل�صودات  ويف كل مرحلة من مراحل العمل مت ا�صت�صارة عدد من اخلرباء يف االقت�صاد 
وال�صريعة االإ�صالمية وعلم املكتبات، ومت االأخذ مبالحظاتهم القيمة  ومن هنا نوّد اأن نعرب عن امتناننا البالغ لكل هوؤالء  
العمل، فلهم خال�س  اأ�صماوؤهم قّدموا م�صاعدات قّيمة ومالحظات مهمة لفريق  التالية  املتخ�ص�صون  التحديد،  وعلى وجه 

ال�صكر واالمتنان :

اقت�ساديون  :
االأ�صتاذ الدكتور عبدالعظيم االإ�صالحي، معهد االقت�صاد االإ�صالمي بجامعة امللك عبدالعزيز 	 
الدكتور اأحمد بلوايف، معهد االقت�صاد االإ�صالمي بجامعة امللك عبدالعزيز 	 
الدكتور عبدالرزاق بلعبا�س، معهد االقت�صاد االإ�صالمي بجامعة امللك عبدالعزيز 	 
الدكتور وليد من�صور، معهد االقت�صاد االإ�صالمي بجامعة امللك عبدالعزيز 	 
الدكتور ف�صل عبدالكرمي الب�صري، معهد االقت�صاد االإ�صالمي بجامعة امللك عبدالعزيز 	 
االإ�صالمي 	  البنك   - والتدريب  للبحوث  االإ�صالمي  باملعهد  البحوث  مدير  علي،  �صيد  �صلمان  الدكتور 

للتنمية، وحمرر جملة الدرا�صات االقت�صادية االإ�صالمية )ي�صدرها املعهد االإ�صالمي للبحوث والتدريب( 
الدكتور حممد اأيوب، جامعة رفاه الدولية )باك�صتان(، وحمرر جملة اإدارة االأعمال االإ�صالمية 	 
الدكتور مظهر اإقبال، جامعة قائد اأعظم )باك�صتان( 	 
الدكتور عتيق الظفر، اجلامعة االإ�صالمية العاملية )باك�صتان( 	 
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علماء �سريعة:
الدكتور علي اأحمد الندوي، معهد االقت�صاد االإ�صالمي بجامعة امللك عبدالعزيز 	 
الدكتور طاهر املن�صوري، املدير العام الأكادميية ال�صريعة باجلامعة االإ�صالمية العاملية )باك�صتان( 	 
الدكتور �صهيل ح�صن، املدير العام بالنيابة للمعهد االإ�صالمي للبحوث، اإ�صالم اأباد، باك�صتان وع�صو هيئة 	 

حترير جملة املعهد للدرا�صات االإ�صالمية 
 	

خرباء املكتبات علم املعلومات:
حافظ خبيب اأحمد، نائب مدير عام املكتبة الوطنية يف باك�صتان، اإ�صالم اأباد 	 
�صري نوروز خان، مدير مكتبة اجلامعة االإ�صالمية العاملية يف باك�صتان 	 

االقت�صاد  معهد  عميد  ترك�صتاين،  قربان  عبداهلل  الدكتور  ل�صعادة  وامتناننا  �صكرنا  خال�س  عن  نعرب  اأن  ا  اأي�صً نوّد  كما 
االإ�صالمي الذي قدم غاية الدعم والت�صجيع للفريق يف جميع مراحل امل�صروع  

اأخريا ولي�س اآخرا، نود اأن نعرب عن امتننا للجنة الدائمة ل�صوؤون املجل�س العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز ورئي�صها االأ�صتاذ 
الدكتور حممد اأمني مرغالين ملنحهم الفر�صة وكل الدعم الالزم الإمتام هذا امل�صروع  

وبعد، فاحلمد كل احلمد هلل، وكل اأمر ح�صن يف هذا العمل فالف�صل فيه هلل اأواًل واآخًرا، ونعتذر عن اأي خطاأ اأو �صهو فيه، 
والكمال هلل وحده  

وال يفوتنا اأن ن�صري اإىل اأن نظم الت�صنيف - مبا يف ذلك نظام ت�صنيف)JEL(  - تتطور مع مرور الوقت  ونحن نقدم هذا 
العمل ملجتمع العلماء والباحثني كاإ�صدار اأول )1.0( لعلنا نحظى مبالحظاتهم ومرئياتهم التي �صيتم اأخذها بعني االعتبار 

لالإ�صدارات امل�صتقبلية من هذا الت�صنيف 

اأ.د. منور اإقبال
معهد االقت�صاد االإ�صالمي

جامعة امللك عبدالعزيز- جدة

اأ.د. في�سل بالعم�ش
ق�صم الدرا�صات االإ�صالمية

جامعة امللك عبدالعزيز- جدة
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A   القت�ساد يف م�سادر ال�سريعة الإ�سالمية
A0 عام

A1 القراآن الكرمي واالقت�صاد

A2 احلديث النبوي واالقت�صاد

A3 االإجماع على امل�صائل االقت�صادية

A4 تطبيقات العرف يف امل�صائل االقت�صادية

A5 تطبيقات اأ�صول الفقه )اأ�صول اال�صتنباط( وامل�صالح املر�صلة يف امل�صائل االقت�صادية

A6 االجتهاد واأمثلته يف امل�صائل االقت�صادية

A7 االقت�صاد يف م�صادر ال�صريعة االأخرى

B   القت�ساد ومقا�سد ال�سريعة
B0 عام

B1 تعريف وت�صنيف مقا�صد ال�صريعة

B2 مقا�صد ال�صريعة والعقود املعا�صرة

B3 تطوير نظرية االقت�صاد االإ�صالمي ومقا�صد ال�صريعة

B4 املمار�صة املالية االإ�صالمية وحتقيق املقا�صد ال�صرعية

B5 )مقا�صد ال�صريعة والق�صايا االقت�صادية )مثل النمو، الرعاية االجتماعية، اإلخ

C   القت�ساد يف الفقه الإ�سالمي
C0 عام

C1 )اأ�صول الفقه )املتعلقة بامل�صائل االقت�صادية

C2 )فقه العقود )النظرية االإ�صالمية يف العقود

C3 القواعد الفقهية

C4 اأ�صول الفقه املتعلقة بامل�صائل غري املالية

C41 فقه اجلوار

C42 فقه ال�صفعة

C43 فقه الغ�صب

C5 فقه املعامالت املالية

C51 فقه املال

C52 فقه البيوع

C53 فقه امللكية
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C54 فقه الديون

C55 فقه الزكاة

C56 فقه ال�صدقات

C57 فقه املرياث

C58 فقه النقود

C59  فقه ال�صوق
D   تاريخ الفكر الإ�سالمي مع الإ�سارة اإىل امل�سائل القت�سادية

D0 عام

D1  امل�صاهمات يف امل�صائل االقت�صادية قبل القرن الثامن ع�صر

D2 امل�صاهمات يف امل�صائل االقت�صادية خالل قرين الثامن ع�صر  والتا�صع ع�صر

D3  امل�صاهمات يف امل�صائل االقت�صادية بعد القرن التا�صع ع�صر

E   املوؤ�س�سات القت�سادية الإ�سالمية
E0 عام

E1 )الزكاة )ال�صريبة االإ�صالمية املقررة

E11 الزكاة و ال�صرائب

E12 الزكاة : االإن�صاف يف التوزيع وتخفيف حدة الفقر

E13 حما�صبة الزكاة

E14 )الق�صايا املعا�صرة يف الزكاة )مثل زكاة االأ�صهم

E15 تطبيقات الزكاة يف النظم االقت�صادية احلديثة والدرا�صات التجريبية

E2 االأوقاف

E21 الدور التاريخي لالأوقاف يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية

E22 )   ق�صايا معا�صرة يف االأوقاف )على �صبيل املثال وقف النقد، نظام التكافل املبني على الوقف

E23 تطبيقات االأوقاف يف النظم االقت�صادية احلديثة

E3  املوؤ�ص�صات اخلريية االأخرى

E31 اقت�صاديات املنظمات غري الربحية

E32 اإدارة املنظمات غري الربحية

E33 موؤ�ص�صات القر�س احل�صن

E4 احل�صبة

E41 اجلوانب الفقهية يف احل�صبة

E42 التمييز بني موؤ�ص�صة احل�صبة وموؤ�ص�صة الق�صاء
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E43 الدور التاريخي للح�صبة

E44 املمار�صات املعا�صرة ملوؤ�ص�صات احل�صبة وتقييمها

E5 بيت املال

E51 طبيعة ووظائف بيت املال

E52 الدور التاريخي لبيت املال

E53 بيت املال باملقارنة مع الوزارات احلديثة للمال واالقت�صاد

F   الأنظمة القت�سادية والإ�سالم
F0 عام

F1 النظام االقت�صادي االإ�صالمي

F11 مكونات النظام االقت�صادي االإ�صالمي

F12 ال�صمات البارزة للنظام االقت�صادي االإ�صالمي

F2 االإ�صالم والراأ�صمالية

F21 نقد النظام الراأ�صمايل

F22 اأوجه الت�صابه واالختالف بني النظام الراأ�صمايل واالإ�صالمي

F3 االإ�صالم واال�صرتاكية

F31 نقد النظام اال�صرتاكي

F32 اأوجه الت�صابه واالختالف بني النظام اال�صرتاكي واالإ�صالمي

F4 االإ�صالم ونظام دولة الرفاه

F41 نقد نظام دولة الرفاه

F42 اأوجه الت�صابه واالختالف بني دولة الرفاه والنظام االإ�صالمي

F5 النظم االقت�صادية املقارنة

F51 درا�صات عامة حول النظم االإ�صالمية مقابل غريها

F52 درا�صات حمددة حول ق�صية اقت�صادية معينة يف االأنظمة املختلفة

G   نقد الفكر القت�سادي املعا�سر
G0 عام

G1  الفكر االقت�صادي املعا�صر، والروؤية االإ�صالمية حولها

G2 نقد االقت�صاد الكال�صيكي  والنيو كال�صيكي وموؤ�ص�صاته

G21 ندرة املوارد

G22 الرغبات الالحمدودة

G23 فكرة الر�صد
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G24 تعظيم الربح واملنفعة
G25 عدم التدخل
G26 مثالية باريتو

G3 نقد االقت�صاد الكينزي وموؤ�ص�صاته
G31 الدولة والتدخل يف ال�صوق
G32 الطلب الكلي ومكوناته
G33 دور �صعر الفائدة يف االقت�صاد

G4 نقد االقت�صاد املارك�صي وموؤ�ص�صاته
G41 القيمة الفائ�صة
G42 صيطرة الدولة على امللكية واآثارها االقت�صادية�
G43 تعوي�صات  العاملني

G5 نقد االقت�صاد غري التقليدي
G51 االقت�صاد املوؤ�ص�صي
G52 االقت�صاد النم�صاوي
G53 النظم االقت�صادية االأخرى

H   التحليل القت�سادي
H0 عام
H1 النماذج والنظم االقت�صادية

H11 منهجية االقت�صاد االإ�صالمي
H12 التنظري يف االقت�صاد االإ�صالمي
H13 نظرية الو�صاطة املالية
H14 نقد لالقت�صاد والتمويل االإ�صالمي
H15  دور الفقه يف تطوير نظريات االقت�صاد والتمويل االإ�صالمي

H2 االقت�صاد اجلزئي
H21 صلوك االقت�صاد اجلزئي�
H22 اتخاذ القرارات الفردية
H23  نظرية املن�صاأة  و تنظيم االإنتاج
H24 هياكل االأ�صواق
H25 نظرية القرار
H26 نظرية اللعبة
H27 نظريات ت�صعري  املخرجات واملدخالت 
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H3 االقت�صاد الكلي

H31 اقت�صاد القطاع العام

H32 اقت�صاديات القطاع غري الربحي

H33 نطاق و فوائد اخل�صخ�صة

H34 التجارة الدولية

H4 التنمية االقت�صادية واالجتماعية

H41 املفهوم االإ�صالمي للتنمية

H42 العوامل اخلارجية ومعاجلتها

H43 اإحياء املوات ، نظم حيازة االأرا�صي واالإ�صالحات الزراعية

H44 اقت�صادات البلدان امل�صلمة

H45 التعاون االقت�صادي فيما بني البلدان امل�صلمة

H46 ق�صايا البيئة والتلوث

H47 الروؤية االإ�صالمية ملوؤ�صر التنمية الب�صرية

H48 موؤ�ص�صة االأ�صرة واحلقوق االقت�صادية الأفرادها

H49  املفهوم االإ�صالمي لالأخوة

H410 اال�صتعمار واآثاره على البلدان االأقل منوا

H5 االقت�صاد والعلوم ذات ال�صلة

H51 القانون واالقت�صاد

H52 جوانب االقت�صاد ال�صيا�صي لالقت�صاد االإ�صالمي

H53 االأحكام القانونية ال�صتيعاب التمويل االإ�صالمي يف النظم القانونية املختلفة

H54 االقت�صاد و االأخالق

H55 االقت�صاد والعلوم االجتماعية االأخرى

I   نظرية التمويل الإ�سالمي
I0 عام

I1 مناذج اخلدمات امل�صرفية االإ�صالمية

I11  )امل�صاربة املزدوجة )امل�صارب ي�صارب

I12 اخلدمات امل�صرفية اال�صتثمارية

I13  اال�صتثمار  املبني على االأخالقيات

I14 )التمويل القائم على اخلدمات االجتماعية  )مثل تابنك حاجي

I15 التمويل لالأفراد اأو امل�صاريع ذات الدخل املنخف�س
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I2 مناذج امل�صرفية االإ�صالمية مقارنة بالنماذج امل�صرفية االأخرى

I21 ال�صريفة االإ�صالمية وال�صريفة االأجنلو�صك�صونية

I22 ال�صريفة االإ�صالمية وال�صريفة ال�صاملة

I23  ال�صريفة االإ�صالمية و اال�صتثمار امل�صوؤول اجتماعيا

I24 ال�صريفة ال�صيقة

I3 العالقة بني التمويل االإ�صالمي واملمار�صة املالية الدولية

I31 كفاية راأ�س املال ، والتعر�س للمخاطر و قواعد بازل

I32 قواعد التعامل مع البنوك التقليدية

I33 نوافذ اخلدمات امل�صرفية االإ�صالمية يف البنوك التقليدية

I4 املوؤ�ص�صات امل�صرفية االإ�صالمية غري التجارية

I41 نظرية اإدارة �صندوق اإ�صالمي

I42 صناديق امل�صاربة�

I43 صناديق االأ�صهم  واملوؤ�صرات�

I44 )نظرية التاأمني االإ�صالمي )التكافل، اإعادة التكافل

I45 التعاونيات وموؤ�ص�صات االدخار ال�صغرية

I46 االإ�صكان والتمويل العقاري

J   تطبيق التمويل الإ�سالمي
J0 عام

J1 التمويل » االإ�صالمي » يف ع�صر القرون الو�صطى

J2 التمويل االإ�صالمي يف القرن الع�صرين

J3 التجارب املحلية واالإقليمية يف ممار�صات التمويل االإ�صالمي

J31  جتارب االأ�صلمة الكلية لالقت�صادات

J32 جتارب النظم املختلطة يف البلدان امل�صلمة

J33 التجارب يف البلدان غري امل�صلمة

J4 نطاق واآفاق التمويل االإ�صالمي

J41 تاريخ منو التمويل االإ�صالمي

J42 م�صتقبل التمويل االإ�صالمي

K   منتجات التمويل الإ�سالمي
K0 عام

K1 ت�صميم وهيكلة وت�صعري املنتجات االإ�صالمية
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K2 امل�صاربة

K3 امل�صاركة

K4 املرابحة

K5 االإجارة

K6 املزارعة

K7 ال�صلم

K8 اال�صت�صناع

K9 الرهن

K10 اجلعالة

K11 التوريد

K12 التورق

K13 ال�صكوك

K14 التحوط

K15 احلوالة

K16 ال�صمان

K17 بيع العربون

L   تقييم ال�سريفة الإ�سالمية والتمويل الإ�سالمي
L0 عام

L1 معايري املحا�صبة واملراجعة

L11 معايري املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية

L12 املعايري الدولية مثل التي و�صعتها جلنة بازل واآثارها على التمويل االإ�صالمي

L2 الق�صايا ال�صرعية يف التمويل االإ�صالمي

L21 املعايري ال�صرعية

L22 دور الهيئات ال�صرعية وامل�صرفون ال�صرعيون

L23 التدقيق ال�صرعي ملوؤ�ص�صات التمويل االإ�صالمي

L24 اخلطط التنظيمية وق�صايا التوافق ال�صرعي

L25 كفاءة اخلدمات امل�صرفية االإ�صالمية

L26 ت�صنيف املوؤ�ص�صات التمويل االإ�صالمي
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L3 امل�صائل الفنية للممار�صة التمويل االإ�صالمي

L31 املخاطر واإدارة املخاطر

L32 ال�صيولة واإدارة ال�صيولة

L33 ق�صايا احلوكمة يف ال�صريفة االإ�صالمية والتمويل االإ�صالمي

L4   راأ�س املال، والنقود، واالأ�صواق املالية

L41 اأ�صواق راأ�س املال االإ�صالمية

L42  اأ�صواق النقود والتمويل االإ�صالمي

L43  اأ�صواق االأ�صهم واملوؤ�صرات االإ�صالمية

L44 االأ�صواق املالية الثانوية االإ�صالمية

L45 راأ�س املال املخاطر

M   الدخل و اكت�ساب الرثوة
M0 عام

M1 املفهوم االإ�صالمي للرثوة

M2 املال  : تعريفه ، اأنواعه ،  طبيعة امللكية

M3 امللكية اخلا�صة و حرمتها

M4 امللكية العامة  للع�صو يف املجتمع

M5 الدخل ال�صخ�صي و اكت�صاب الرثوة

M51 القواعد االإ�صالمية للك�صب

M52 )     الو�صائل امل�صروعة الكت�صاب الدخل والرثوة ) هبة ، اإعارة

M6 املرياث يف االإ�صالم وجوانبه االقت�صادية

M61 القواعد االإ�صالمية للمرياث

M62 القواعد االإ�صالمية للو�صية

M63 االآثار االقت�صادية املرتتبة على قواعد االإرث االإ�صالمي

M64 حقوق املراأة يف امللكية واالأعمال التجارية

M7 )الو�صائل غري امل�صروعة لك�صب الدخل والرثوة )اأكل املال بالباطل

M8 الدخل الوظيفي واكت�صاب الرثوة

M81 املفهوم االإ�صالمي لت�صعري عوامل االإنتاج

M82 االإيجار وجوانبه الفقهية

M83 التوظيف، واالأجور والتعوي�صات، واحلد االأدنى لالأجور الخ

M84 العالقات بني اأرباب العمل واملوظفني
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M9 حقوق وم�صوؤوليات اأ�صحاب الرثوات

M91 حقوق امللكية

M92 )    فر�س قيود على حقوق امللكية ) حجر، �صفه

M93 )م�صوؤوليات امللكية )حظر  االإ�صراف، التبذير، دفع الزكاة، الخ

N   الحتياجات الأ�سا�سية : العدالة التوزيعية والتخفيف من حدة الفقر
N0 عام

N1 مفهوم االحتياجات االأ�صا�صية يف االإ�صالم

N2 اال�صرتاتيجية االإ�صالمية ل�صد احلاجات

N3 االحتياجات االأ�صا�صية واأنظمة التوزيع االإ�صالمية

N4 )  و�صائل �صد احلاجات يف القرون االإ�صالمية االأوىل )مثل دور الزكاة واالإنفاق

N5 صبكات االأمان االجتماعي واملفاهيم احلديثة�

N6 )التخفيف من حدة الفقر  )ما وراء �صد احلاجات

O   مبادئ التجارة الإ�سالمية والعقود
O1 عام

O2 النظرية االإ�صالمية للعقود

O3 )اأنواع العقود )معاو�صات، تربعات

O4 )اأنواع  التجارات من ناحية ال�صخ�صية القانونية  )ملكية فردية، �صركات ، اأنواع ال�صركات

O5 )اأنواع  التجارة من حيث احلكم ال�صرعي )مكروه ، باطل ، فا�صد اإلخ

O6 بيع الغرر

P   الإدارة واإدارة الأعمال  من منظور اإ�سالمي
P0 عام

P1 الت�صويق

P2 اقت�صاد املوارد الب�صرية

Q    القت�ساد النقدي والنقود
Q0 عام

Q1 املفهوم االإ�صالمي للنقود

Q11 النقود : تعريفها، واأنواعها ووظائفها من منظور اإ�صالمي

Q12 تاريخ تطور النقود يف الدول االإ�صالمية

Q13 قواعد �صرف العمالت

Q14 القيمة الزمنية للنقود
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Q2 البنك املركزي وال�صيا�صة النقدية

Q21 اأدوات ال�صيا�صة النقدية

Q22  القاعدة النقدية وخلق االئتمان

Q23 ق�صايا خا�صة للبنوك االإ�صالمية

Q3 العمالت املعدنية والقواعد املنظمة لالإ�صدار واال�صتخدام

Q31 الذهب والف�صة

Q32 النحا�س

Q33 عمالت معدنية اأخرى

Q4 االأ�صكال القدمية االأخرى للنقود

Q41 تاريخ ظهور اأنواع اأخرى من النقود

Q42 حالة وقواعد اإ�صدار وا�صتخدام اأنواع اأخرى من النقود

Q5 النقود الورقية والبال�صتيكية وغريها من اأنواع النقود احلديثة

Q6 الربا

Q61 )املناق�صات النظرية على الربا، )التعريف، احلكمة من التحرمي    الخ

Q62 اأنواع الربا

Q63 الربا يف الديانات والفل�صفات االأخرى

Q64 الربا مقابل الفائدة

Q65 الربا واآثاره االقت�صادية

Q7 الت�صخم واملقاي�صة

Q71 )الت�صخم )باالإ�صافة للمنظور التاريخي

Q72 املقاي�صة

Q73 )تثبيت ال�صعر )الت�صعري

Q8 الديون و حقوق وم�صوؤوليات الدائنني واملدينني

Q81 ) اأنواع الديون ) القر�س، ال�صعر املوؤجل يف البيع، املهر املوؤجل    اإلخ

Q82 حقوق وم�صوؤوليات الدائن

Q83 حقوق وم�صوؤوليات املدين

Q84 ) جواز و�صروط اإعالن االإفال�س ) التفلي�س

Q9 اال�صتقرار املايل واالقت�صادي : منظور اإ�صالمي

Q91 التمويل االإ�صالمي و اال�صتقرار االقت�صادي واملايل

Q92 اأزمة الديون الدولية والتمويل االإ�صالمي
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R   القت�ساد املايل
R0 عام

R1 قواعد االإيرادات العامة

R2   م�صادر االإيرادات العامة يف بداية التاريخ االإ�صالمي

R21 زكاة املال

R22 الع�صر

R23 الغنائم

R24 الع�صور

R25 اخلراج

R26 اجلزية

R3 امل�صادر احلديثة لالإيرادات العامة

R31 ال�صرائب احلديثة والقواعد التي تنظمها

R32 ال�صرائب املبا�صرة مقابل غري املبا�صرة

R33 ال�صرائب العينية

R34 االإيرادات العامة غري ال�صريبية

R35 تنمية موارد القطاع العام من خالل �صيغ اإ�صالمية

R4 االقرتا�س العام

R41 تاريخ االقرتا�س العام من قبل الدولة االإ�صالمية

R42 مربرات وحدود االقرتا�س العام

R43 متويل العجز

S   دور الدولة
S0 عام

S1 الدور االقت�صادي للدولة

S2 )الدور غري االقت�صادي للدولة ) الدعوة

S3 )حقوق وم�صوؤوليات احلكام )االأحكام ال�صلطانية

S4 صيا�صة التنمية�

S5 ال�صيا�صة التجارية و القانون التجاري االإ�صالمي

S6 التعليم و�صيا�صة التوظيف

S7 )ال�صيا�صات ال�صكانية )تنظيم االأ�صرة، الخ
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T   اقت�ساديات قطاع ال�سركات
T0 عام

T1 امل�صوؤولية املحدودة

T2 امل�صتقات والرفع املايل

T3 االإفال�س

T4 حوكمة ال�صركات

T5 تنمية املوارد الب�صرية

T6 العالقات بني اأرباب العمل واملوظفني

T7 الف�صاد وا�صتغالل املعلومات من الداخل

T8 التطفيف

U   التجارة الدولية واملعونة و العوملة
U0 عام

U1 درو�س من تاريخ جتارة القوافل

U2 احلواجز اجلمركية و غري اجلمركية

U3 معدل التبادل التجاري مع البلدان االأخرى

U4 املعونات و�صروطها

U5 العوملة

V   الدرا�سات امل�سحية واملو�سوعات وامل�سارد واملعاجم
V0 عام

V1 الدرا�صات امل�صحية

V11 الدرا�صات امل�صحية املعنية بامل�صائل االقت�صادية االإ�صالمية

V12 الدرا�صات امل�صحية ب�صاأن امل�صائل املالية االإ�صالمية

V2 املو�صوعات و امل�صارد و املعاجم

V21 مو�صوعات وم�صارد ومعاجم لالقت�صاد االإ�صالمي

V22 مو�صوعات وم�صارد ومعاجم للتمويل االإ�صالمي

V23 مو�صوعات وم�صارد ومعاجم فقه التبادل امل�صرتك

W   مو�سوعات اأخرى
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T   Economics of the Corporate Sector
T0 General 

T1 Limited Liability

T2 Leveraging and Derivatives

T3 Bankruptcy

T4 Corporate Governance

T5 Human Resource Development

T6 Employer- Employee Relations

T7 Corruption  and Insider-Trading

T8 Unequal Exchange (deceptively giving less counter value) 

U   International Trade, Aid  and Globalization
U0 General

U1 Lessons from the History of Caravan Trade

U2 Tariff and Non-Tariff Barriers

U3 Term of Trading with Other Countries

U4 Aid and its Conditionalities

U5 Globalization

V   Surveys, Encyclopedias, Glossaries, Dictionaries etc 
V0 General

V1 Surveys

V11 Surveys on Islamic Economic Matters

V12 Surveys on Islamic Financial Matters

V2 Encyclopedias, Glossaries and Dictionaries

V21 Encyclopedias, Glossaries and Dictionaries on Islamic Economics

V22 Encyclopedias, Glossaries and Dictionaries on Islamic Finance

V32 Encyclopedias, Glossaries and Dictionaries on Jurisprudence of 
Mutual Dealings

W   Other Topics
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R   Fiscal Economics

R0 General

R1 Rules of Public Revenue

R2 Sources of Public Revenue in Early Islamic History

R21 Zakah al-Mal 

R22 Ushr

R23 Ghanaim

R24 Ushur

R25 Kharaj

R26 Jizyah

R3 Modern Sources of Public Revenue

R31 Contemporary Taxes and the Rules Governing them

R32 Direct versus Indirect Taxes

R33 Taxation in Kind

R34 Non Tax Public Revenue

R35 Resource Mobilization for Public Sector Through Islamic Modes

R4 Public Borrowing

R41 History of Public Borrowing by Islamic State

R42 Justification and Limits of Public Borrowing

R43 Deficit Financing

S   Role of State

S0 General

S1 Economic Role of State

S2 Non-Economic Role of State (Spreading Islamic Message)

S3 Rights and Responsibilities of Rulers (al-Ahkam al- Sultaniyya)

S4 Development Policy

S5 Commercial Policy and Islamic Commercial Law

S6 Education and Employment Policy

S7 Population Policy (Family Planning, etc.)
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Q2 Central Banking and Monetary Policy

Q21 Tools of Monetary Policy

Q22 Base Money and Credit Creation

Q23 Special Issues Related to Islamic Banks

Q3 Metallic  Money and Rules Governing their Issuance and Use

Q31 Gold and Silver 

Q32 Copper

Q33 Other Metallic Money 

Q4 Other Earlier Forms of Money 

Q41 History of Emergence of Other Types of Money

Q42 Status and Rules for Issuance and Usage of Other Types of Money

Q5 Paper, Plastic and Other Modern Types of Money 

Q6 Riba 

Q61 Theoretical Debates on Riba, (Definition, Rationale of Prohibition etc.)

Q62 Types of Riba

Q63 Riba in other Religions and Philosophies

Q64 Riba versus Usury versus Interest

Q65 Riba and its Economic Effects

Q7 Inflation and Indexation 

Q71 Inflation (Including Historical Perspectives)

Q72 Indexation

Q73 Price Fixation (Taseer)

Q8 Debts and Rights/Responsibilities of Creditors and Debtors

Q81 Types of Debt (loan, deferred price in sale, deferred dowry etc.)

Q82 Rights and Responsibilities of Creditor

Q83 Rights and Responsibilities of Debtor

Q84 Permissibility and Conditions of Declaring Bankruptcy 

Q9 Financial and Economic Stability: Islamic Perspective

Q91 Islamic Finance and Economic and Financial Stability

Q92 International Debt Crisis and Islamic Finance
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M9 Rights and Responsibilities of Wealth Owners 
M91 Ownership Rights
M92 Imposition of Restrictions on Ownership Rights (Hajr, Safeeh etc.)
M93 Ownership Responsibilities (Prohibition of israf, tabdhir, payment of 
zakah, etc.

N   Basic Needs, Distributive Justice and Poverty Alleviation
N0 General
N1 Concept of Basic Needs in Islam
N2 Islamic Strategy for Need Fulfillment
N3 Basic Needs and Islamic Distributive Schemes
N4 Means for Need Fulfillment in Early Islamic History: (e.g. Role of Zakah 

and Infaq)
N5 Social Safety Nets and Modern Concepts
N6 Poverty Alleviation (Beyond Need Fulfillment)

O   Islamic Business Principles and Contracts
O0 General
O1 Islamic Theory of Contracts 
O2 Types of Contracts from Compensation Perspective (Muawadat, Tabarruat)
O3 Types of Business From Legal Title Perspective (Individual Proprietorship, 

Sharikat, Types of Sharikat)
O4 Types of Business from the Perspective of Shariah Ruling (detestable, 

void, vicious)
O5 Bay al- Gharar

P   Business Management and Administration from an Islamic Perspective
P0 General
P1 Marketing
P2 Human Resource Economics

Q   Money and Monetary Economics
Q0 General
Q1 Islamic Concept of Money

Q11 Definition, Types and Functions of Money from an Islamic Perspective
Q12 History of Development of Money in Islamic Countries
Q13 Rules Governing Exchange of Currencies
Q14 Time Value of Money
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L3 Technical Issues in Islamic Financial Practice

L31 Risk and Risk Management 

L32 Liquidity and Liquidity Management

L33 Governance Issues in Islamic Banking and Finance

L4 Capital, Money, Stock Markets

L41 Islamic Capital Markets

L42 Money Markets and Islamic Finance

L43 Islamic Equity Markets and  Indices

L44 Islamic Secondary markets

L45 Venture Capital

M   Income and Wealth Acquisition 
M0 General

M1 Islamic Concept of Wealth

M2 Al-Mal: Definition, Kinds, Nature of ownership

M3 Private Property and its Sanctity

M4 Common Property of Member of Society

M5 Personal Income and Wealth Acquisition

M51 Islamic Rules for Earning (Kasb)

M52 Permissible Means of Acquiring Income and Wealth 

M6 Islamic Inheritance and its Economic Aspects 

M61 Islamic Rules of Inheritance

M62 Islamic Rules of Will (Wasiyya)

M63 Economic Implications of Islamic Inheritance Rules

M64 Women’s Rights in Property and Business Matters
M7 Impermissible means for acquiring income and wealth (Akl al Maal 

bil Batil)
M8 Functional Income and Wealth Acquisition

M81 Islamic Concept of Pricing of Factors of production

M82 Rent and its Jurisprudential aspects

M83 Hiring, Wages and compensation, Minimum Wage etc.

M84 Employer- Employee Relations
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K2 Mudarabah

K3 Musharakah 

K4 Murabahah 

K5 Ijarah 

K6 Muzarah 

K7 Salam 

K8 Istisna 

K9 Rahn

K10 Jualah

K11 Tawreed

K12 Tawwaruq 

K13 Sukuk

K14 Tahawuut (Hedging)

K15 Hawalah

K16 Guarantee (Daman)

K17 Bay al-Urbun

L   Appraisal of Islamic Banking and Finance

L0 General

L1 Accounting and Auditing Standards

L11 Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI Standards)

L12 International Standards such as set by Basel Committee and their 
implications for Islamic Finance

L2 Shariah Issues in Islamic Finance

L21 Shariah Standards

L22 Role of Shariah Boards/Shariah Supervisors

L23 Shariah Auditing of IFIs

L24 Regulatory Schemes and Shariah-Compliance Issues

L25 Efficiency of Islamic Banking

L26 Rating of Islamic Financial Institutions (IFIs)
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I2 Islamic Banking Models Compared to Other Banking Models 

I21 Islamic Banking and Anglo Saxon Banking

I22 Islamic Banking and Universal Banking

I23 Islamic Banking and Socially Responsible Investing (SRI)

I24 Narrow Banking
I3 Relationship between Islamic Finance and International Financial 

Practice 
I31 Capital Adequacy, Risk Exposure and Basel Rules

I32 Rules of Engagements with Conventional Banks

I33 Islamic Banking Windows in Conventional Banks

I4 Islamic Non-Commercial Banking Institutions

I41 Theory of Islamic Fund Management 

I42 Mudarabah Funds

I43 Equity Funds and Indicies

I44 Theory of Islamic Insurance (Takaful, Re-Takaful)

I45 Cooperatives and Small Saving Institutions

I46 Housing and Real Estate Financing

J   Islamic Finance in Practice
J0 General

J1 “Islamic” Finance in Medieval Era

J2 Islamic Finance in Twentieth Century

J3 Country/Regional Experiences in Islamic Financial Practices

J31 Experiences of Full Islamization of Economies

J32 Experiences of Mixed Systems in Muslim Countries

J33 Experiences in non-Muslim countries

J4 Scope and Prospects of Islamic Finance 

J41 History of Growth of Islamic Finance

J42Future of Islamic Finance

K   Islamic Financial Products
K0 General 

K1 Designing, Structuring, and Pricing  of Islamic Products
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H3 Macro Economics 

H31 Public Sector Economics 

H32 Economics of Non-Profit Sector

H33 Scope and Benefits of Privatization

H34 International Trade

H4 Economic  and Social Development 

H41 Islamic concept of Development

H42 Externalities and their Treatment

H43 Land Rehabilitation, Land Tenure Systems, Land Reforms

H44 Individual Economies of Muslim Countries

H45 Economic Cooperation among Muslim Countries

H46 Environment and Pollution Issues

H47 Development Index from Islamic Perspective

H48 Institution of Family and Economic Rights of Members of the Family

H49 Islamic Concept of Brotherhood 

H5 Economics and Related Sciences

H51 Law and Economics

H52 Political Economy Aspects of Islamic Economics

H53 Legal Provisions Accommodating Islamic Finance in Different Legal 
Jurisdictions 

H54 Economics and Ethics

H55 Economics and Other Social Sciences

I   Theory of Islamic Finance 

I0 General

I1 Islamic Banking Models

H11 Two-Tier Mudarabah

H12 Investment  Banking

H13 Ethics-Based Investing

H14 Community-Service Based Financing (e.g. Tabung Haji)

H15 Micro-Finance
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G24 Profit/Utility Maximization

G25 Laissez-faire

G26 Pareto Optimality 

G3 Critique of Keynesian Economics and its Institutions 

G31 State and Market Intervention

G32 Aggregate Demand and its components

G33 Role of rate of interest in the economy

G4 Critique of Marxian Economics and its Institutions 

G41 Surplus Value

G42 State Control of Property and its economic implications

G43 Labor Compensation

G5 Critique of Heterodox Economics

G51 Institutional Economics

G52 Austrian Economics

G53 Other Economic Paradigms

H   Economic Analysis 
H0 General

H1 Economic Models and Paradigms 

H11 Methodology of Islamic Economics

H12 Theorization of Islamic Economics

H13 Theory of Financial Intermediation

H14 Critique of Islamic Economics and Finance
H15 Role of Jurisprudence in the Development of Theories of Islamic 

Economics and Finance
H2 Micro Economics 

H21 Microeconomic Behavior  

H22 Individual Decision Making

H23 Theory of Firm and Organization of Production 

H24 Market Structures

H25 Decision Theory

H26 Game Theory

H27 Theories of Output and Input Pricing
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E43 Historical Role of Market Inspector
E44 Contemporary Practices of the Institution and their Evaluation

E5 Public Treasury (Bayt al-Mal)
E51 Nature and Functions of Bayt al-Mal
E52 Historical Role of Bayt al-Mal
E52 Bayt al-Mal as Compared to Modern Ministries of Finance and Eco-

nomics
F   Economic System and Islam

F0 General
F1 Islamic Economic System 

F11 Components of Islamic Economic System
F12 Salient Features of Islamic Economic System

F2 Islam and Capitalism 
F21 Critique of Capitalistic System
F22 Similarities and dissimilarities between Capitalistic and Islamic Sys-

tem
F3 Islam and Socialism 

F31 Critique of Socialistic System
F32 Similarities and dissimilarities between Socialistic and Islamic Sys-

tem
F4 Islam and Welfare State 

F41 Critique of Welfare State System
F42 Similarities and dissimilarities between Welfare State and Islamic 

Systems
F5 Comparative Economic System

F51 General Studies on Islamic versus other Systems
F52 Specific Studies on a particular economic Issue in Various Systems

G   Critique of Contemporary Economic Thought
G0 General
G1 Contemporary Economic Thought and Islamic World View
G2 Critique of Classical and Neo-Classical Economics and its Institutions

G21 Scarcity of Resources
G22 Unlimited Wants
G23 Concept of Rationality
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C54 Jurisprudence of Debts

C55 Jurisprudence of Zakah (Payers, Categories of recipients etc.)
C56 Jurisprudence of  Voluntary and Compulsory Charity Other than Za-

kah 
C57 Jurisprudence of Inheritance 

C58 Jurisprudence of Currencies

C59 Jurisprudence of Markets

D   History of Islamic Thought with Reference To Economic Matters
D0 General

D1 Contributions on Economic Matters Before 18th Century AD

D2 Contributions on Economic Matters During 18th and 19th Century AD

D3 Contributions on Economic Matters After 19th Century AD

E   Islamic Economic Institutions
E0 General

E1 Zakah (A prescribed Islamic levy)

E11 Zakah and Taxation 

E12 Zakah , Distributional Equity and Poverty Alleviation

E13 Zakah Accounting

E14 Contemporary Issues in Zakah (e.g. zakah on shares)

E15 Applications of Zakah in Modern Economies and  Empirical Studies

E2 Trusts (Awqaf )

E21 Historical Role of Awqaf in Economic and Social Development
E22 Contemporary Issues in Awqaf (e.g. Cash Awqaf, waqf model of 

insurance)
E23 Applications of Awqaf in Modern Economies

E3 Other Charitable Institutions  

E31 Economics of Non Profit Organizations (NPOs)

E32 Management of NPOs

E33 Goodly Loan Institutions

E4 Market Inspection (Hisbah)

E41 Jurisprudential  Aspects of the Institution of Scrutiny 

E42 Distinction between the Institution of Scrutiny and Judiciary
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A   Economics in Sources of Islamic Law
A0 General

A1 Quran and Economics

A2 Hadith and Economics 

A3 Consensus on Economic Matters

A4 Applications of Customary Practice (Urf ) in Economic Matters
A5 Application of Jurisprudential Rules of Deduction/Preference in Economic 

Matters
A6 Jurisprudential Research Effort (Ijtihad) and its Examples in Economic 

Matters
A7 Economics in other sources of Islamic law

B   Economics and Objectives of Shariah (Maqasid al-Shariah)
B0 General

B1 Definition and Classification of (Maqasid al-Shariah)

B2 Maqasid al Shariah and Contemporary Contracts

B3 Development of Islamic Economics Theory and Maqasid al-Shariah

B4 Islamic Financial Practice and Achievement of Maqasid al Shariah

B5 Maqasid al Shariah and Economic Issues (e.g. growth, welfare etc.)

C   Economics and Islamic Jurisprudence
C0 General

C1 Essential Rules of Jurisprudence (Related to Economic Matters)

C2 Jurisprudence of Contracts

C3 Shariah Maxims

C4 Jurisprudence of Misappropriation (Ghasb)

C41 Jurisprudence of Neighborhood

C42 Jurisprudence of Pre-Emption

C43 Jurisprudence of Misappropriation (Ghasb)

C5 Jurisprudence of Monetary Matters

C51 Jurisprudence of Wealth

C52 Jurisprudence of Trade

C53 Jurisprudence of Ownership

5

Classification Scheme for Literature in Islamic Economics and Finance



 Dr. Walid Masoor, IEI. 

 Dr. Fadul Abdul Karim Al-Bashir, IEI. 

 Dr. Salman Syed Ali, Head Research, IRTI, Islamic Development Bank, and Editor, 
Islamic Economic Studies (Journal of IRTI/IDB).

 Dr. Mohammad Ayub, Director Research, Riphah International University, Pakistan, 
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 Dr. Mazhar Iqbal, Quad-e-Azam University, Pakistan. 
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Shariah Scholars:

• Dr. Ali Nadvi, IEI.
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The authors also like to express their thanks to Abdallah Qurban Turkistani, Dean Islamic 
Economics Institute who provided support and encouragement to the team throughout 
the project. Last, but not the least, the authors are grateful to the members of the “Stand-
ing Committee” of King Abdul Aziz University’s Academic Committee and its Chairman 
Prof. Muhamed Amin Marghilani for giving them the opportunity and all needed support 
to complete this project. All praise belongs to Allah. If there is anything good in this work, 
it is from HIM. All errors and omissions are due to authors’ limitations. No human effort 
is perfect. Classification Schemes, including the JEL classification Scheme develop over 
time. The work is presented to the community of scholars as Version 1.0 for their feed-
back which will be taken into consideration for future versions of this classification by IEI 
and/or the authors.

Prof  Munawar Iqbal

Islamic Economic Institute,

King Abdul Aziz University.

Prof  Faisal Balamesh

Islamic Studies Depart-
ment,

King Abdul Aziz University.
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JEL Classification Scheme is not designed to cover literature in Arabic language. As 
such a huge number of research works cannot be classified using JEL Classification 
Scheme.

Since at present no specialized classification Scheme exits for Islamic economics and 
its allied sciences, writers in these fields ‘stretch’ to fit their article title into JEL classifica-
tion Scheme. As a result, similar articles appear in different journals with different clas-
sifications numbers. For example, consider an article on zakah. If a JEL Classification 
number was to be assigned, it could be listed under H-2 (Taxation), or I-3 (Welfare and 
Poverty) or D-31 (Personal income and Wealth distribution). Even if different journals 
were to succeed to list articles under different JEL Classifications in a manner explained 
above, this will not serve the purpose as the user will not be able o locate what he is look-
ing for easily. It is just like a book on ‘Extraction of minerals (338.2)’ is put by mistake on 
the shelf for 339.5 (Macroeconomic policy) in a big library.

JEL covers literature on economics and some Allied sciences as stated above. In 
case of Islamic economics; fiqh (and especially fiqh al-muamalat), Islamic studies, Quran 
and Hadith (with reference to their economic guidelines); are the allied sciences and lit-
erature relating to those need to be covered.

A quick survey of the Cumulative Index of all IEI Publications including its journal, the 
“Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics”) shows that less than 20% of 
its literature can be assigned a JEL classification number. The same will be the case for 
the output of other research institutes and journals.

In this background, the authors of KAU-IEI Classification Scheme embarked upon 
the task of preparing a new classification Scheme that will help indexing the literature 
on Islamic economics, finance and allied sciences. Once applied, the literature can be 
complied in a manner that researchers, teachers, thesis writers and the like can easily 
identify the literature relevant to their research interest. That will not only facilitate their 
research but will also help avoiding duplication of effort due to not being aware of exist-
ing literature.

Since the work was related to classification Scheme, which is a specialized field in 
its own right, Dr. Emad Isa  Saleh was requested to join the team as a consultant. He 
worked closely with the authors throughout the project and provide useful guidance from 
the perspective of knowledge management and rules for classification Schemes. The 
work went through a number of drafts. At each stage experts in economics, Shariah, and 
library science were consulted and their valuable comments incorporated. The authors 
wish to express their gratitude to all of them. Specifically, the following specialist helped 
the authors with their valuable comments. 

Economists:
 Prof. Abdul Azim Islahi, IEI.

 Dr. Ahmed Belouafi, IEI.

 Dr. Abderrazak Belabes, IEI.
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PREFACE

KAU-IEI Classification Scheme for
Literature in Islamic Economics, Finance and Related Disciplines

A ‘Classification Scheme’ is a way of organizing large amount of ‘information/material’ 
in a way that helps the user to find the required piece of information quickly. Classifica-
tion Schemes are used widely in all fields. Just to give one example, most libraries use 
either the Dewy or Library of Congress Classification Scheme to classify books, journals 
and other written material in a scientific manner. That turns a ‘dump’ of books into orga-
nized book shelves in a library. Once the material is arranged in that manner, a user can 
quickly go to the relevant shelf and find the required material. 

Classification Schemes are also used for non-library purposes. In the field of eco-
nomics, JEL Classification Scheme prepared by the American Economic Association 
(AEA) has become the standard for the discipline. In addition to literature on economics 
proper, this Classification Scheme also classifies literature in some allied sciences such 
as mathematics, econometrics, and statistics having economic application. 

There are a number of reasons that this Scheme is not suitable to organize the litera-
ture being produced in new and expanding discipline of Islamic economics, finance and 
its allied sciences. Some of these are explained below and a new proposed classification 
Scheme called “KAU-IEI Classification Scheme for Literature on Islamic Economics and 
Allied Sciences”, hereafter called “KAU-IEI Classification Scheme” is being presented to 
overcome those shortcomings.

A very large number of research works produced in the field of Islamic economics 
and finance cannot be classified using JEL Classification Scheme in a way that the user 
can reach it quickly. Taking examples only from literature produced by the Center for 
Research in Islamic Economics (Now Islamic Economic Institute, hereafter-IEI), consider 
the following articles/books as examples (Very small sample selected in each of the ex-
amples given below for sake of brevity):

• Rafic Yunus Al-Masri, Market Price of Salam on the Date of Delivery: Is it Permis-
sible?, 16(2), 2003A.D/1424A.H.

• S.M. Hasanuzzaman, The Economic Relevance of The Sharia Maxims 
(al- Qawaid al-Fiqhiyah), 1992.

It is very difficult to assign a JEL Classification number to these and a large number of 
other articles/books.

In the field of Islamic economics, finance and allied sciences a lot of literature is pro-
duced in Arabic language. For example:

• املر�صي ال�صيد احلجازي، دور الوقف يف حتقيق التكافل االجتماعي يف البيئة االإ�صالمية، العدد الثاين، املجلد التا�صع ع�صر 
)2006م/1427هـ( 

• منذر قحف، الن�صو�س االقت�صادية من القراآن وال�صنة، 1415هـ /1995م 
ع�صر  ال�صابع  املجلد  االأول،  العدد  املالية،  املعامالت  فقه  يف  واأثرها  ال�صرعية  املقا�صد  اخلليفي،  من�صور  ريا�س   •

)1425هـ/2004م( 
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FOREWORD

Islamic Economics Institute (IEI); previously, Islamic Economics Research Center; was 
the first research institution established in the field of Islamic economics in 1977 imple-
menting a resolution passed in the First International Conference on Islamic Economics, 
organized by the King Abdul Aziz University in 1976 which was a watershed for starting 
this new discipline. The Center started publishing a professional journal in 1983, which 
was the first professional journal in Islamic economics. It was also the first Islamic eco-
nomics journal to be included in Scopus listing in 2009 under the name, Journal of King 
Abdulaziz University: Islamic Economics. 

In addition to the journal and in house research, the Institute and its faculty have been 
providing help and support to individuals as well as other institutions in the field in their 
research efforts. IEI felt that the research being done in the field of Islamic economics 
and finance is not well shared among the institutions and its accessibility to scholars and 
students is limited. One reason for that is that all institutions are using JEL1* Classifica-
tion Scheme. That Scheme became a universal standard for literature on economics. 
However, it is not suitable for classifying literature on Islamic economics and its allied 
fields such as fiqh al-muamalat, and economic issues discussed, researched and pub-
lished based on the texts in Quran and Sunnah. These form a considerable percentage 
of literature relevant for researchers and students in this discipline.

In this background, the Institute welcomed a project proposed by one of its faculty mem-
bers, Prof. Munawar Iqbal to prepare an alternative classification Scheme. IEI appreci-
ates this important initiative by Prof. Iqbal and extends its thanks to him. In order to cover 
the allied sciences like fiqh, Prof. Dr. Faisal Balamesh, (professor of fiqh) joined him as 
co-author. In addition, Dr. Emad Isa Saleh (expert in information science) joined the team 
as a consultant. The team after extensive consultation and review has completed the first 
version of “KAU-IEI Classification Scheme” for literature in Islamic economics, finance 
and allied disciplines, which I am pleased to present to the community of researchers 
and students. I pray that this excellent effort of the authors proves to be a useful way of 
helping researchers to easily access the literature that is relevant for their research once 
IEI and sister institutions start classifying their research using this classification.

As in the case of JEL Classification, this one will also grow and improve over time and 
new versions will be issued. Authors as well as the IEI will welcome feedback and sug-
gestions from scholars and other sister institutions in preparing future versions of this 
classification Scheme. 

Finlay, IEI appreciates this important initiative by Prof. Iqbal, and acknowledges the great 
effort made by him and his team to complete it. IEI considers preparation of this Clas-
sification Scheme as an important land mark in the progress of the discipline. 

Dr  Abdullah Qurban Turkistani,

Dean OF Islamic Economics Institute

* Journal of Economic Literature Published by American Economic Association. 
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