
0 

 

 
 
 
 

 

 
 مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي

 
 اإلجنازات العلمية

 
 لعام الدراسي ا

 م(2010/2011) هـ1431/1432

 
 

  



1 

 

 إجنازات بعض 
 هـ1432هـ / 1431العام الدراسي 

 
 كتبال

 )يصدر هناية العام إن شاء هللا( هـ 1432هـ / 1431حوار األربعاء  ابحثو املركز ؛ .1

صدر هنايـة العـام إن مويل اإلسالمي ، مذكرة تدريسية )تأصول الت مدخل إىل الدكتور سامي السويلم ؛ .2
 شاء هللا(

3. A Study on Muslim Economic Thinking in the 11th AH/17th AD 

Century, (republishing) 

4. Economic Thought of al-Ghazali (in co-authorship of Dr. S. M. 

Ghazanfar, Professor of Economics, University of Idaho). 

(republishing) 

 
 مبجالت علمية حمكمة البحوث

)القرآين(، ، جملة جامعة  منهجية ومعامل االقتصاد اإلسالمياألستاذ الدكتور عبدالرحيم الساعايت ؛  .1
 (1432/  1431، ،) 1ع24امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي،م 

إدارة الغرر يف التأمني اإلسالمي، جملة جامعة امللك عبد العزيز الساعايت ؛  األستاذ الدكتور عبدالرحيم .2
 (1432/  1431، ،) 2،ع23،االقتصاد اإلسالمي،م 

الدكتور أمحد بلوايف و الدكتور عبد القادر شاشي؛ "التمويل اإلسالمي يف بريطانيا: الفرص  .3
 (.1432/  1431، ) 2، ع24مي،م والتحدايت"، جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسال

4. Prof. A Islahi; "Shaykh Muhammad b. Abd al-Wahhab and his 

Economic Ideas",   Journal of the Institute of Islamic Studies, 

Aligarh, No. 39, 2010.  

5.  Prof. A Islahi; Contribution of Indian Scholars to the Development 

of Islamic Economics in the first half of the Twentieth Century, 

Mutala`at (Urdu), vol.5, no.2, April-June, 2010, pp. 37-52.  

6. Dr. A. Belabes; “Variety of Legal Models for Welcoming Islamic 

Finance” (French version), forthcoming article in Les Cahiers de la 

Finance Islamique, Strasbourg Business School, University of 

Strasbourg, No.3.   

7. Dr. A. Beloufi  & Dr. Belabes; “Islamic Finance in Europe: the 

Regulatory Challenge”, forthcoming article in Islamic Economic 

Studies, IRTI Journal, 2011.   
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 فصول يف كتب
معاجلات الباحثني يف "؛  )وترتيب األمساء هكذا( و الدكتور عبد الرزاق بلعباس لدكتور أمحد بلوايفا .1

 -عن األزمة املالية العاملية كتاب نقدية"، يف   دراسة حتليلية االقتصاد اإلسالمي لألزمة املالية العاملية:
  إصدار املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

2. Dr. A. Beloufi; “Risk Management of Islamic Finance in the 

Aftermath of the International Financial Crisis”, forthcoming, 

chapter in a book to be published by the Faculty of Economics and 

Management Studies, Seteif University, Algeria. 

3. Dr. A. Belaoufi and Dr. A. Belabes; “Islamic Finance and the 

Regulatory Challenge: The European Case”, in a book to be 

published by MacMillan, 2011. 

4. Dr. A. Beloufi ;Islamic Finance outside the Muslim World: The 

United Kingdom Experiment; in  "6th International Finance 

Conference on Financial Crisis and Governance", Harvard  …….. 

5. Dr. A. Belabes; “The concept of Risk in Islamic Economics” 

(French version), forthcoming, chapter in a book to be published by 

the Faculty of Economics and Management Studies, Setif 

University, Algeria. 

 
 ، حوار مناقشة ، مراجعة كتابورقة 
قييم كتاب )اإلعجاز االقتصادي يف القرآن الكرمي( للدكتور األستاذ الدكتور عبدالرحيم الساعايت ؛ ت .1

/  1431، ،) 2،ع23رفيق يونس املصري، جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي،م 
1432) 

مد عمر حمل  "،سالمية للتنمية يف ضوء املقاصد الشرعيةالرؤية اإل"مراجعة كتاب لدكتور أمحد بلوايف ؛ ا .2
البنك اإلسالمي  –جملة دراسات اقتصادية إسالمية ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،  شابرا

 م.2011،  للتنمية
"، هاميان مينسكي: ماذا ميكن أن يستفيد االقتصاديون املسلمون من أفكاره؟"لدكتور أمحد بلوايف ؛ ا .3

  .1، ع24وتعليقات، جملة جامعة املك عبدالعزيز، محوار 

4. Prof. A Islahi; Maqasid-e Shari`at (Objectives of the Shariah) by 

Muhammad Nejatullah Siddiqi; JKAU – Islamic Economics, 2010, 

vol.23, no.1.  
5. Dr. Faisal Atabani; Comments on "Legal Obstacles in Shari’ah 

Corporate Governance of Islamic Financial Institutions in 

Malaysia", by Aishath Muneeza,; JKAU – Islamic Economics, 

2010, vol.23, no.2. 
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 يف مؤمترات أوراق علمية أو عرض
عرض بعنوان "دراسة رضا واختيارات عمالء البنوك اإلسالمية ابململكة العربية  ؛ عبدهللا قرابنلدكتور ا .1

التفاهم  حنو السعودية" يف ندوة "بناء شبكة طولية مع دول الشرق األوسط :
يناير  30الياابن ،  –طوكيو  –يف جامعة هيتوتسوابشي  "3  األحباث من املشرتكة والتنمية املتبادل
 م.2011

برامج ومواد التمويل اإلسالمي يف مؤسسات التعليم  زاق بلعباس والدكتور أمحد بلوايف، "الدكتور عبد الر  .2
مركز  للقاء العاشر لرؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي ةمقدم"، ورقة املالمح واالجتاهات العايل:

 .   م2011مارس  -هـ 1432ربيع اآلخر ،  يف أحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة

الية "معاجلات الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي لألزمة املالدكتور عبد الرزاق بلعباس ، و  الدكتور أمحد بلوايف .3
مؤمتر "األزمة املالية واالقتصادية العاملية من منظور اقتصادي إسالمي"، ضمن ، العاملية: دراسة حتليلية"

العاملية ابلتعاون مع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، املنعقد بعمان، املنظم من قبل جامعة العلوم اإلسالمية 
  م.2010ديسمرب  2-1هـ املوافق 1431ذو احلجة  26-25األردن بتاريخ 

الدكتور فضل عبد الكرمي حممد. معدل الفائدة واألزمات املالية سبب أم عالج ؟ ،حبث مقدم للمؤمتر  .4
جبامعة الكويت حول األزمة املالية العاملية من منظور االقتصاد اإلسالمي  الرابع بكلية العلوم اإلدارية الدويل

 م.2010ديسمرب  16-15، الكويت ، خالل الفرتة 

5. Prof. A Islahi; "An Investigation into the Relation between Riba’l-

Qur’an and Riba’l-Hadith" Refereed paper for the seminar on 

"Economic Problems and the Teachings of the Qur'an", accepted for 

the seminar volume. 2011.  

6. Dr A. Belabes, “Islamic Finance in Saudi Arabia, archaeology of a 

debate” (French version), paper presented at the workshop “In the 

Borders of the Religious, New fields, New Interpretations”, Paris 

February 9, 2010 organized by the Centre for Interdisciplinary Studies 

of Religious Facts (Centre d'Etudes Interdisciplinaires des Faits 

Religieux, CEIFR) at the School for Advanced Studies in Social 

Sciences (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, EHESS). 

7. Dr A. Belabes, “The discourse on the Justice in the Muslim Economic 

Thinking” (French version), paper presented in the International 

Conference “Justice and Economics: ancient doctrines and modern 

theories” at the University of Toulouse 1- Capitole (France), June 16-

17th, 2011. 

8. Dr. Belouafi, “Islamic Finance  &   the Regulatory  Challenge :The 

Case of the  United Kingdom”, Presentation made at Islamic Finance 

Colloque, Ecole De Management Strasbourg University, 12-13 

October 2010. 

9.  Dr. Belabes, “ ……”, Presentation made at Islamic Finance Colloque, 

Ecole De Management Strasbourg University, 12-13 October 2010. 

10.  Dr. A. Belouafi & Dr. A. Belabes, “Islamic Finance Programs at 

Higher Education Institutions Overview and Prospects”, Paper 

prepared for the “International Seminar on Reforms of Islamic Higher 
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Education in Meeting Contemporary challenges”, Graduate School of 

Education and Human Development, Nagoya University & Japan 

Society for the Promotion of Science (JSPS), 30-31st July 2011.   

 
 اإلشراف العلمي

1. Dr. A. Belabes ; Fadma EL MOSAID, Evaluation of Sukuk 

Portofolio Performance: Risk and Return, National School of 

Applied Sciences, Ibn Zohr University, Agadir, Morocco, 

supervision with Rachid BOUTTI, Titular Professor's Euro Arab 

Chair in Sustainable Development.  (PhD) 

2. Dr. A. Belabes ; Aline SCHMIDT, Islamic Finance: A Dynamic 

Counter to Huntington's Clash of Civilizations Thesis?, Strasbourg 

Business School, University of Strasbourg, 2011. (MA) 

 دكتوراهو  ماجستري مناقشة رسائل
1. Prof. A Islahi; The concept of Property in an Islamic State and its 

application – a critical Study, Ph D. Thesis  by Muhammad Ishaq, 

Karachi University Pakistan, 2010.  

2. Prof. A Islahi; Uslub al-Hiwar fi’l-Qur’an wa’l-Sunnah, Ph. D. 

Thesis by Muhmmad Mubin Salim, Aligarh Muslim University, 

2010. 
3. Dr Abderrazak BELABES and Mohamed Bachir Ould Sass; Fédi Kalai: 

Islamic money market: bank liquidity managementt, realities and 

challenges; A Master's dissertation in Islamic Finance; Strasbourg 

Business School, May 2011. On line discussion.  

 
 تتنظيم املؤمترات والندوا

 هـ.1432ربيع اآلخر  10االجتماع العاشر لرؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي ،  .1

لكرسي "األخالق وضوابط التمويل" جبامعة السوربون عرب الفيديو كونفرانس ،  األوىل الندوة الشهرية .2
 Islamic Economics and Scholastic Ideas: Linkages and :  بعنوان

Similarities  هـ1432مجادى اآلخرة  1 للربوفيسور عبدالعظيم إصالحي ، يف. 

" جبامعة السوربون عرب الفيديو كونفرانس ، لكرسي "األخالق وضوابط التمويل الثانية الندوة الشهرية .3
 Adapting the requirements of the Islamic moral order to:  بعنوان

Project finance: Prospects for French law in connection with an 

Istisna/Ijara structure  تكييف متطلبات النظام األخالقي اإلسالمي حسب قانون متويل
اإلجارة التمليكية لطالب الدكتوراه  –ع وإمكانيات القانون الفرنسي ابلنسبة هليكل االستصناع املشاري

مجادى اآلخرة  29، يف  هوج مارتني سيسرتون مث تعليق طالبة الدكتوراه األستاذة مها قبايناألستاذ 
 هـ.1432

 



5 

 

 حوارات األربعاء
 هناك إعجاز اقتصادي يف القرآن الكرمي؟ هل األستاذ الدكتور عبدالرحيم الساعايت ؛  .1

 ، بتاريخ 2، احلوارتعدد النماذج القانونية يف التمويل اإلسالمي الدكتور عبد الرزاق بلعباس؛ " .2
 .ةإدارة السيولة يف املصارف اإلسالمي األستاذ شوقي بورقبه ؛ .3

 .لتمويل اإلسالمي يف الشرق األوسطموقف العمالء من ا الربوفيسور كوجي موتو والدكتور دحالن ؛  .4

، ابلعربية والفرنسية سهامات حممد محيدهللا يف االقتصاد اإلسالميالدكتور عبد الرزاق بلعباس؛ إ .5
 احلوار  

يف ضوء األزمة املالية العاملية:  : كتاابت غري املسلمني عن التمويل اإلسالمي  الدكتور أمحد بلوايف ؛ " .6
 ِوملْم بويرت أمنوذًجا

 .األصول: تقييم املخاطر حسب املعايري الشرعية صكوكاألستاذ نضال السيد ؛  .7

 .يس االقتصاد يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزايتدر األستاذ الدكتور حممد أسلم حنيف ؛  .8

األوضاع االستقرار يف منطقة االقتصاد اإلسالمي ومشروع  قراءةالدكتور حممد حسن الزهراين ؛  .9
  التصحيح اهليكلي

10. Prof. A. Islahi;  Muhammad hamidullah’s Pioneers writings in 

Islamic Economics. 

 .عرض كتاب: نظرية املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي ؛ بورقبهاألستاذ شوقي  .11

 .مقاصد الشريعة التنمية املستدامة يف ضوء الدكتور أمحد اإلسالمبويل ؛  .12

 بني الكفاءة والفعالية والفاعلية واألداء التمييزي بورقبه ؛  األستاذ شوق  .13

مراجعة كتاب: حممد عمر   "،الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء املقاصد الشرعية"لدكتور أمحد بلوايف ؛ ا .14
 شابرا

 Reading on the Theory نظرية القانون واالقتصاد قراءة يفالدكتور فيصل عتباين ؛  .15

of Law and Economics 

 SPV (Special Purpose Vehicle) األستاذ نضال السيد ؛ الشركة ذات الغرض اخلاص .16

الدور اإلبستمولوجي خلطاب ما بعد احلداثة يف تسويق التمويل يف  الدكتور حممد حسن الزهراين ؛  .17
 الغرب

18. Prof. Munawar Iqbal; Toward Making Islamic Finance "Islamic" 

الندرة واملصلحة اخلاصة والتعظيم من الزاوية اإلسالمية : مناقشة ورقة الدكتور عبد الرزاق بلعباس؛  .19
  زبري حسنالربوقيسور 

 نقل مباشر إىل جامعة السوربون

20.  Prof. A Islahi; Islamic Economics and Scholastic Ideas: Linkages 

and Similarities 

21. Hugues MARTIN-SISTERON; ADAPTING THE DEMANDS OF 

THE ISLAMIC MORAL ORDER TO PROJECT FINANCE: 

PROSPECTS FOR FRENCH LAW IN CONNECTION WITH AN 

http://ierc.kau.edu.sa/Pages-Hiwarat-32-01.aspx
http://ierc.kau.edu.sa/Pages-Hiwarat-32-03.aspx
http://ierc.kau.edu.sa/Pages-Hiwarat-32-11.aspx
http://ierc.kau.edu.sa/Pages-Hiwarat-32-11.aspx
http://ierc.kau.edu.sa/Pages-Hiwarat-32-12.aspx
http://ierc.kau.edu.sa/Pages-Hiwarat-32-13.aspx
http://ierc.kau.edu.sa/Pages-Hiwarat-32-19.aspx
http://ierc.kau.edu.sa/Pages-Hiwarat-32-19.aspx
http://ierc.kau.edu.sa/Pages-Hiwarat-32-19.aspx
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ISTISNA’A-IJARA (CONTRUCTION FINANCING AND 

LEASETO-OWN) STRUCTURE 

22.  Maha Gabbani; ISLAMIC PROJECT FINANCE. 
 

 أعمال علمية خمتلفة
  : الدكتور فيصل عتباين ؛ تصميم خمطط منهج ملادة تدريسيةThe Law of Islamic Banking and 

Finance  جلامعة إدارة األعمالIE ابسبانيا 
  الزائرين للمركز نوالباحثني ممشورة علمية قدمت للطلبة  35أكثر من 
 26 حتكيم علمي جملالت ومؤمترات ملؤسسات علمية خمتلفة 

 

 مشورات علمية 
 2 الدكتور فيصل عتباين ؛ 
  7الدكتور أمحد بلوايف ؛ 
  25الدكتور رفيق املصري ؛ 

 
 أوراق علمية وتعليق على حتكيم
)ختصيص املوارد الرأمسالية والكفاءة والنمو يف اقتصاد ال ربوي األستاذ الدكتور عبدالرحيم الساعايت ؛  .1

 .أنس الزرقاء، لألستاذ الدكتور  اإلسالمي(
)خماطر املشتقات املالية ومسامهتها يف خلق األزمات املالية  األستاذ الدكتور عبدالرحيم الساعايت ؛  .2

  .مود سحنون حم للدكتورورأي الفقه اإلسالمي يف األدوات املتعامل هبا( 

 حتكيم مقالني للمجلة أحدمها ابلعريب واآلخر ابإلجنليزي.الدكتور أمحد بلوايف ؛  .3

 التعليق على مذكرة الدكتور سامي املقدمة لرؤساء األقسام العاشر.الدكتور أمحد بلوايف ؛  .4

 Organised Tawarruq in Islamic lawالدكتور عبدهللا قرابن ؛ حتكيم مشروع حبث: .5

“practical studies to the implementation of tawarruq contract in the 

financial institutions  ،حكم التورق املنظم دراسة لتطبيقات التورق املصريف يف املؤسسات املالية 
 للدكتور صالح الشلهوب ، عمادة البحث العلمي جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

الشراكة اإلسرتاتيجية يف املشاريع االقتصادية بني  تقييم" لدكتور عبدهللا قرابن ؛ حتكيم مشروع حبث : ا .6
" ، للدكتور حبيب هللا تركستاين وآخرون احلكومة والقطاع اخلاص: دراسة تطبيقية على املدن االقتصادية

 ، عمادة البحث العلمي جبامعة امللك عبدالعزيز.

 Does Financial Crisis Have an Impact on Islamic Banksن ؛ الدكتور عبدهللا قراب .7

Profitability? جمللة ،International Journal of Islamic and Middle Eastern 

Finance and Management 
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 الدخل حمدودي لألسر الغذائية احلالة على وأتثريه املادي األستاذ الدكتور عبدالرحيم الساعايت ؛ الدخل .8
 Self – reported) الدخل حمدودي لألسر  الغذاء من الكفاية حد على وأتثريه الدخل زيعوتو 

weight gain and its relation to patterns of food consumption during month 

of Ramadan (fasting) among a cohort of Saudi diabetics in Jeddah, 

Western Saudi Arabia بلقيس ابخطمة. ، للدكتوره 

9. Prof. A Islahi; “Credit Cards and their juristic appraisal” 

assigned by Hamdard Islamicus. 

10. Prof. A Islahi; "Taqiyy Al-Din Ibn Taymiyyah as a philosopher 

(1263-1328)" assigned by Hamdard Islamicus. 

 
Prof. A Islahi; Papers for which performed the internal evaluation: 

11. Financial Development and Economic Growth in The 

Organization of Islamic Conference Countries by M. Kabir 

Hassan and others. 

12. The Impact of Foreign-Owned Islamic Banks and Islamic Bank 

Subsidiaries on the Efficiency and Productivity Change of 

Malaysian Banks by Mariani Abdul-Majid and others.  

13.  Application Model for Salam Contracts in Malaysia Aishath 

Muneeza and others 

14.  Foundations of Islamic Tax System by Afzal Peerzade 

15.  A Review of commodity Murabahah Transaction as Offered by 

Bursa Malaysia: A Critical Analysis from Fiqh Perspective; 

Azman Noor  

16.  Shubuhat Activities in Islamic Banking by E. RIES and others 

17.  Reconciling The Dual Banking System by Aishath Muneeza 

and others 

18.  Legal Obstacles in Shari’ah Corporate Governance of Islamic 

Financial Institutions in Malaysia byAishath Muneeza and 

others 

19.   Refutation of Private Ownership of Land: An Islamic 

Perspective by Dr. Farooq Aziz and Naveed Ur Rehman Khan 

20.  Conceptual Analysis of Funds in Islamic Banking System; 

Sources and Applications  By Dr. Zafar Eqbal 


