




















































1434/1433

اللقاءات العلمية

ينظم معهد القت�ساد الإ�سالمي موؤمترات وندوات خمتلفة بهدف امل�ساهمة مع بقية املوؤ�س�سات العلمية لتطوير 
علم القت�ساد الإ�سالمي ولتكوين اأجيال متالحقة يف التخ�س�س ولن�سر املعرفة وتو�سيع دائرة املهتمني به عاملياً. 
بع�س به اللقاءات دوري مثل لقاء روؤ�ساء الأق�سام الذي يعقد كل �سنتني ، وبع�سها يعقد عند احلاجة اإىل اإجناز دفعة 

علمية يف الجتاه ال�سحيح. ن�ستعر�س هنا اللقاءات العلمية التي نظمها املعهد خالل هذا العام 1434/1433هـ.

اللقاءات التي عقدت في جدة
1. الجتماع 11 لروؤ�ساء اأق�سام القت�ساد والقت�ساد الإ�سالمي: "قواعد الفقه املايل" عقد يف 12–13 جمادى الآخرة 

اَحب الجتماع: 1434هـ، املوافق 22-23 اإبريل 2013م. و�سَ

الإ�سالمي. القت�ساد  مواد  تدري�س  يف  جتارب  عمل  • ور�سة 
2. ور�سة عمل "م�ستقبل القت�ساد الإ�سالمي"؛  27–28 ذي احلجة 1433هـ املوافق 12–13 نوفمرب2012م. وقد 

�سبقتها ور�سة عمل ا�ستعداًدا لها:
1433هـ،  7 رم�سان  الإ�سالمي"؛  القت�ساد  "م�ستقبل  •

املوفق 26 يوليو 2012م، فندق الهيلتون.
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حوار األربعاء

ا خرباء وخمت�سون من  وهو لقاء اأ�سبوعي لأع�ساء هيئة التدري�س مبعهد القت�ساد الإ�سالمي، وي�سارك فيه اأي�سً
خارجه، وهو عرف م�ستمر  منذ عام 1405هـ. تناق�س يف "حوار الأربعاء" املو�سوعات العلمية اجلديدة للباحثني، 
�سواء تلك التي تعالج ق�سايا فكرية اأو التي تركز على الق�سايا التطبيقية، بهدف اإثراءها بالنقا�س واحلوار والنقد. 
ويقوم على اإدارة احلوار الدكتور اإبراهيم حممد �سالح اأبو العال. وميكن ت�سنيف حماور احلوارات يف هذا العام 

1434/1433هـ اإىل ثالثة حماور:

اأحد ع�سر  الإ�سالمي قدم فيه  حمور القت�ساد 
حواًرا، وحمور فقه املعامالت املالية الذي قدم فيه 
اأربع حوارات، وحمور التمويل واملعرفة الإ�سالمية 

الذي ت�سمن اأحد ع�سر حواراً.
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جدول حوار األربعاء
مقدم احلوار وجهة عمله م

كتابات الأوروبيني عن اإعادة بناء علم القت�ساد: اأندري اأوليون 1.
اأمنوذجا

د.عبدالرزاق �سعيد 
املعهدبلعبا�س

بنك اجلزيرةاأ.عثمان اأوركازياإعادة النظر يف املفاهيم الرئي�سية يف علم القت�ساد الإ�سالمي2.

مدير اجلامعة الإ�سالمية د.عبداحلميد اأبو�سليمانالفل�سفة اأوًل3.
املاليزية �سابقا

.4
م�سروع التحول لدعم تناف�سية برنامج تعليمي اإ�سالمي للنفاذ 
اإىل الأ�سواق املحلية واخلارجية – م�ستوى الإطار الكلي – 

درا�سة حالة: ق�سم القت�ساد الإ�سالمي

د.حممد ح�سن 
جامعة اأم القرىالزهراين

اأ.د.�سالح عبدالرحمن ماهية واأ�سباب التهرب الزكوي يف اململكة العربية ال�سعودية5.
كلية القت�ساد والإدارةال�سعد

كلية القت�ساد والإدارةاأ.د.حممد حممد البنامنوذج حد الكفاية لدولة الرفاه يف الإ�سالم6.

كلية الآداباأ.د.عبداللطيف ال�سباغروؤية جتديدية يف اأ�سول القت�ساد الإ�سالمي وتطبيقاته7.

جامعة مان�س�سرتاأ.د. عمران احلقالتطور املايل والنمو القت�سادي: دور حترير القطاع املايل8.

الكويتاأ.د.حممد اأن�س الزرقاالقرارات الظنية – بني الفقه والقت�ساد9.

مقدمة لدورة الأعمال التجارية النم�ساوية10.
كلية الآداباأ.رودي �ستيجمان )اجلزء 1( 

مقدمة لدورة الأعمال التجارية النم�ساوية 11.
كلية الآداباأ.رودي �ستيجمان)اجلزء 2(

د. مازن عبداللطيف حتديد �ساعات العمل من منظور �سرعي12.
كلية الآداببخاري

املعهداأ. اأحمد حممد ن�سارالإجارة املو�سوفة يف الذمة، فقًها وتطبيًقا13.
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جدول حوار األربعاء
مقدم احلوار وجهة عمله م

اأ. د. حممد اإ�سماعيل ا�ستثمار اأموال الزكاة يف م�ساريع ا�ستثمارية14.
كلية الآدابزين

د. اأحمد خليل روؤية جديدة لعقد ال�سلم15.
الإ�سالمبويل

املعهد الإ�سالمي 
للبحوث والتدريب

اأ.د. منور اقبال ملك اأزمة ثقة يف امل�سرفية الإ�سالمية16.
املعهدنثار

جامعة كاليفورنيا – اأ.د. مي�سيل برينان�سوؤال راأ�س املال: نقا�س حول راأ�س مال البنك17.
لو�س اجنلي�س

اآراء العلماء امل�سلمني يف امل�سارف والفائدة خالل القرن التا�سع 18.
ع�سر

اأ.د. عبدالعظيم 
املعهداإ�سالحي

وجهة نظر املمار�سني للعمل امل�سريف الإ�سالمي حول تطبيقات 19.
بنك اجلزيرةاأ. عثمان اأوركازيقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية: بنك اجلزيرة منوذًجا

املعهد الإ�سالمي د. العيا�سي فدادهل ميكن للزكاة ان تكون م�سدًرا لتمويل امل�ساريع ال�سغرية20.
للبحوث والتدريب

.21
اإدارة فجوة الأ�سول واخل�سوم يف امل�سارف التقليدية 

والإ�سالمية يف دول منظمة التعاون الإ�سالمي )منظمة 
التعاون الإ�سالمي(.

جامعة نيواورليانزاأ.د. كبري ح�سن

البنك الأهليد. مو�سى اآدم عي�سىتطبيقات الوعد يف منتجات اخلزينة22.

هيكلة التمويل الإ�سالمي بتطبيق عقد بيع املنفعة الإيجاري 23.
طويل املدى )للعني املو�سوفة يف الذمة و�سًفا مينع اجلهالة(

د. اإبراهيم بن فهد 
الغفيلي

مركز الريادة 
لال�ست�سارات 
القت�سادية

د. �سامي بن ابراهيم فوائد حتليل خارطة املنتجات املالية24.
ال�سويلم

البنك الإ�سالمي 
للتنمية

اأ. عمار �سطا واأ.هرني الرهن العقاري يف ال�سوق ال�سعودي: الواقع والأمل25.
�سركة اخلبري املاليةراوؤول

جامعة واكاياما - اأ.د. نبيل مغربيمناذج التمويل الإ�سالمي للمنازل: حتليل نظري26.
اليابان
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األنشطة التعليمية
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