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 املقدمة

يعرض هذا التقرير ما قدمه أعضاء هيئة التدريس بمعهد االقتصاد اإلسالمي من إنجازات علمية خالل العام الدراس ي 

 "مجلة جامعة امللك عبدالعزيز: االقتصاد اإلسالمي"ة املنشورة في إلى جانب األعمال العلمي   ، م(2016/2017) هـ1438/ 1437

في  IEة جامعكلية األعمال في ب "املركز السعودي اإلسباني لالقتصاد والتمويل اإلسالمي" إضافة إلى إنجازاتخالل العام ، 

 .إسبانيا

 

 ، 44وقد نشر املعهد خالل هذا العام الدراس ي 
ً
 محكما

ً
 وت ورقة نقاش ، 17و بحثا

 
أربعة  وأصدر،  هكتبت أربعة من رجمـــ

دم  ؛، أحدها عدد خاص  أعداد من مجلته العلمية
 
، وستة حوارات شهرية  ""حوار األربعاءضمن أسبوعيا  احوار  23 باملعهدوقـــ

 في ملتقيين علميين بجدة وثالث بمدريد. .""حوار السوربون  سلسلة في
ً
 العلمية كاتشار املوبلغت  وكان املعهد شريكا علميا

خارج مؤتمرات بثلثيها وكان ،  علميةمنها بورقة  22،  وخارجيةمشاركة في مؤتمرات محلية  36عضاء هيئة التدريس باملعهد أل 

  بتحكيمقام الباحثون كما . لكةمامل
ً
تخدم املجتمع ل قدمها املعهد ملشاريع التياعدد وبلغ عشر جهة علمية.  لثمانيةعلمية  أعماال

36  
ً
 مختلفا

ً
 . ، وأربعة عشر منها في التدريب منها لطالب الجامعة وطالباتها 19،  مشروعا

 

وتوجيهاته  لدعمه املستمر عالي األستا  الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدرر الجامعةملالشكر  كلباسم املعهد أرفع 

 .وللسادة وكالء الجامعة كل االمتنان على العون السخي وعلى تيسير كل السبل لقيام املعهد بواجباته الصادقة للمعهد وقياداته.

رامجه تشجيع ألنشطة املعهد وبالرعارة و العم و للد وملنسوبي املعهد املختلفةبقطاعات الجامعة العاملين لسادة لالتقدرر و 

  املختلفة
ً
   .، فجزاكم هللا خيرا
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  كتبال ترجمة

عية التعليمية الجم"إلى اللغة التركية من قبل  لألستا  الدكتور عبدالعظيم إصالحي في التاريخ االقتصاديكتب  أربعة ترجمة

 .من خالل مركز النشر العلمي بالجامعة ، ولقد تم االتفاق على الترجمة نبول إسط –تركيا  (ILKE) "للثقافة و العلوم
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2. Abdul Azim Islahi. Islamic Economic Thinking in The 12th AH / 18th AD Century With Special 
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Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 2009. 
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Globalization", in  Alam et. al (ed) Islamic Economics:  Stability, Markets and Endowments,  

Palgrave Mac Millan, Pp 63-77. 
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  كحكمةامل علميةالالبحوث 

خمسة بدرجة أستا  ، و  أربعةاالقتصاد اإلسالمي ، بمختلفة فرعية هيئة تدريس في تخصصات  وعض عشر اثنارضم املعهد 

هذا  وقد استطاع من أعضاء هيشة التدريس.  %25، ويمثل السعودرون  بدرجة أستا  مساعد. وثالثةبدرجة أستا  مشارك ، 

لغة واثنان بال ، ثمانية منها باللغة العربية مفي مجالت علمية محكمة حول العال ورقة علمية عشرونالفريق املميز نشر 

 .وواحدة باللغة األوردرة الفرنسية

؛ "حياة شاه ولي هللا الدهلوي العلمية املتجلية في مؤلفاته ومآثره واجتهاداته" ، مجلة البحوث اإلسالمية،  علي الندوي  .1

 م. 2017 -هـ 1438القاهرة، العدد السابع عشر، 

مالمح وخصائص البحث العلمي في " بلوافي.بلعباس، وأحمد مهدي  وعبد الرزاقمحمد،  عبد الكريمفضل  .2

 ) -االقتصاد اإلسالمي: البحوث املنشورة في مجلة جامعة امللك عبد العزيز 
ً
مو جا

ْ
ن
 
-1983االقتصاد اإلسالمي أ

العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد السابع واألربعون،  " مجلةم(2016

 .184-145هـ، ص1439ربيع اآلخر 

. العدد األول، املجلد  .محمد عبد الكريمفضل  .3
ً
. 23تنافسية عواصم االقتصاد اإلسالمي: التمويل اإلسالمي نمو جا

، 43ك اإلسالمي للتنمية العدد: . مجلة دراسات اقتصادرة إسالمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنـه1437

 هـ، اململكة العربية السعودرة.1438القعدة   و

 نمذجة تصنيفية لالنتقادات املوجهة للمصارف اإلسالمية: عرض وتحليل" مجلة البحوث" .محمد عبد الكريمفضل  .4

 م، جمهورية مصر العربية.2017، املوافق مارس ـه1438، جمادي اآلخرة 64العدد: . الشرعية والدراسات

ة . نشأة عبد الرزاق بلعباس .5 ات العربي  مصطلح االقتصاد السياس ي في العالم اإلسالمي: دراسة مقارنة بين األدبي 

ة واألردرة، مجلة إسالمية املعرفة، املعهد العالمي للفكر اإلسالمي، العدد  -79م، ص 2017هـ/1438، ربيع 88والتركي 

112. 

اتها اإلسالمي والتمويل والصيرفة اإلسالمية: اتجاه. جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في االقتصاد عبد الرزاق بلعباس .6

، 48العدد ،  العامة وآفاق تطويرها، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 .257-218م(، ص 2018هـ )مارس 1439رجب 

روس مستفادة من األزمة"، مجلة رؤى . "تدريس االقتصاد والتمويل في كليات االقتصاد واألعمال: دأحمد بلوافي .7

 .30-13م، 2017ن )رونيو( جو ، 12اقتصادرة، جامعة الوادي، العدد 

8. Belouafi, Ahmed and Belabes, Abderrazak. Research Trends on Zakāt in Western 

Literature (translated from English to French), Etudes en économie islamique, Vol.8, No.2, 

2016, pp. 35-68. 
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9. Belabes, Abderrazak. Transcriptions and Cognitive Perceptions of Zakāt in the French 

Literature (1660-2017): What Can We Learn ?, International Journal of Zakat,  Vol. 2, No. 

1, 2017, pp. 1-19. 

10. Belabes, Abderrazak The Writings of Muhammad Hamidullah in French: Trends and 

Novelties, Hamdard Islamicus, Vol. XL, No. 4, October-December, pp.  67-98. 

11. Belabes, Abderrazak. The Notion of Risk in Economy Revisited in the Light of the Arabo-

Muslim Classical Literature, Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 

Vol.30, No.2, 2017, pp. 3-12. 

12. Belabes, Abderrazak. Is the Waqf a Part of the Third Sector?, Accepted for publication in 

The Journal of Awqaf , forthcoming. 

13. Abdul Azim Islahi, "Islamic Banking and Finance before the Emergence of Modern Islamic 

Banks: An investigation into the history" Intellectual Discourse; Journal of IIUM, Kuala 

Lumpur, July 2018.  

14. Abdul Azim Islahi, "Need to fight against the practice of interest with reference to religious 

scriptures. (urdu), Majallah Ululm al-Quran, vol. 30, no. 2, pp. 80-95. 

15. Hichem HAMZA and Khoutem BEN JEDIDIA; Money time value and time preference in 

Islamic perspective, Turkish Journal of Islamic Economics. Volume 4, Issue2, August 2017, 

Turkey.  

16. Mansour, W., K. Saci, and K. Saida. (2016). How do financing constraints impact firm 

behavior? Evidence from GCC. Emerging Market Finance & Trade, Vol 53, issue 4: Pages 

952-967 

17. Mohd Ma'Sum Billah (2016), “Creating an eco-Sustainable Community the Role of Zakat”, 

International Journal of Zakat, Vol. 1. No. 1, November,  Pp. 1-16. 

18. Mohd Ma'Sum Billah et.al. (2017), "Islamic Insurance (Takaful) Models and their 

Accounting Dichotomy”, in Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 34, Jan-Mar, No.1 

at Pp. 11-31. 

19. Mohd Ma'Sum Billah et. at. (2016), " Shari’ah Mechanisms of Audit: Saudi Arabian & 

Malaysian Experiences" (co-author, in Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 33, 

(Oct-Dec)  No. 4, at Pp. 11-25. 

20. Mohd Ma'Sum Billah (2017), "Medical Takaful (Insurance) Reform Models and 

Structures", in Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 34, July-Sept, No.3 at Pp. 22-

38. 
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 أوراق علمية تحت التحكيم

  . مجلة أحمد مهدي بلوافي .1
ً
نمو جا

 
. مبادرات اإلصالح املالي في أعقاب األزمة املالية األمريكية: نظام النقد السيادي أ

 جامعة تبوك، تحت التحكيم، السعودرة: جامعة تبوك.

. التمويل اإلسالمي في أدبيات املنظمات االقتصادرة واملالية الدولية: صندوق النقد الدولي والبنك أحمد مهدي بلوافي .2

 . مجلة اقتصادرات شمال إفريقيا، تحت التحكيم، مجلة علمية محكمة رصدرها مخبر اقتصادرات 
ً
نمو جا

 
الدولي أ

 .شمال إفريقيا، الجزائر: جامعة الشلف

عزز االقتصاد الرقمي تنامي التمويل اإلسالمي، مجلة التواصل جامعة . كيف رمفضل عبد الكريم محمد .3 كن أن ي 

 باجي مختار، عنابة الجزائر.

4. Mohd Ma'Sum Billah (2017), "Life Insurance: The Shari’ah Paradigm". 

5. Mohd Ma'Sum Billah (2016), "Sukuk in the Modern Reality of Investment Security". 

6. Mohd Ma'Sum Billah (2017), "Evolution of Islamic Finance in the 21st Century". 

7. Mohd Ma'Sum Billah (2017), "Shari'ah Standard of Stock Screening in the Capital 

Market". 

 

 غير املكحكمة ةاملنشور  األوراق العلمية

ْقدة املال أو الدار أو الَعقار: األحكام املستنبطة أحمد مهدي بلوافي .1 . أحادرث اإلرشاد إلى عدم استحباب بيع ع 

-189والتوجيهات املستخلصة. ورقة في كتاب "بحوث ندوة البركة الثامنة والثالثون لالقتصاد اإلسالمي"، ص ص. 

 العربية السعودرة. اململكة اإلسالمي،( لالقتصاد 38) وندوة البركة، وقف اقرأ لإلنماء والتشغيل 214

. نحو تطوير خارطة أبحاث نوعية للقطاع الخيري في اململكة العربية السعودرة. ورقة مقدمة أحمد مهدي بلوافي .2

لورشة اقتصادرات العمل الخيري معهد االقتصاد اإلسالمي واملركز الدولي األبحاث والدراسات )مداد(، شعبان 

 ، اململكة العربية السعودرة.م، مركز مداد2017مارو  -هـ 1438

م(. وقفات مع أحادرث عدم استحباب بيع الدار والعقار. ورقة في كتاب "أوراق الورشة 2017. )أحمد مهدي بلوافي .3

 وندوة البركةم(، وقف اقرأ لإلنماء والتشغيل 2017التحضيررة لندوة البركة الثامنة والثالثون لالقتصاد اإلسالمي"، )

 ( لالقتصاد اإلسالمي، اململكة العربية السعودرة.38)

، 22. مراجعة كتاب "البنك الوقفي" لفهد اليحي، مجلة دراسات اقتصادرة إسالمية، املجلد عبد الرزاق بلعباس .4

 م.2016، 2العدد 
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المي ، اد اإلس؛ تجدرد النظر في تحريم ربا النسيئة والفضل ؛ مجلة جامعة امللك عبدالعزيز : االقتص منور اقبال .5

 . ومنشور في منتدى النقاش باملجلة اإلنجليزرةمترجم من  . وهو بحثم2016، أكتوبر  3، العدد  29املجلد 

6. M. Iqbal; What Credit Cards May or May Not Do: An Economic and Sariah Analysis; 

Discussion Forum; King Abdulaziz University Journal: Islamic Economic, Vol. 29, Issue 

No.1, Jan. 2016.  

7. M. Iqbal; Development of Islamic Economics and Finance and the Role of International 

Conferences; Vol. 30, Special Issue, April, 2017. 

8. Belabes, Abderrazak. Islamic Finance Principles through the Prism of Complex Systems via 

the Triptych 'HQM' (Ḥukm, Qā’idah, Maqṣad), in French, Cahiers de la Finance Islamique, 

University of Strasbourg, No.10, 2016, pp. 7-27. 

9. Belabes, Abderrazak. Is There Such a Thing as Islamic Crowdfunding? Islamic Finance 

News, 24th August 2016, pp. 29-30. 

10. Mohd Ma'Sum Billah (2017), "Waqf Management in Malaysia towards an eco-

Sustainability" (accepted for publication)  in the Journal of Awqaf, Kuwait. 

 

 )عمادة البحث العلمي( البحوث املدعومة

عزز " .فضل عبد الكريم محمد .1  . عمادة البحث العلمي"االقتصاد الرقمي تنامي التمويل اإلسالميكيف رمكن أن ي 

 بجامعة امللك عبد العزيز.

2. Abdul Azim Islahi, al-Asadi and his work al-Taysīr: A study of his socio- economic thought, 

2016, Deanship of Scientific Research, King Abdulaziz University, KSA. 

 

 البحوثتحكيم 

 
ً
 لبحوثوقد استطاع املعهد رصد أكثر من ستة وعشرون تحكيما

ً
ريس قام بها أعضاء هيئة التد بمجالت علمية مختلفة علميا

 ، من هذه األعمال تحكيم واحد بهدف الترقية العلمية.باملعهد 

 . مجلة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي .1

 بالجامعة.  لوقف العلميا .2

 مام محمد بن سعود اإلسالمية.جامعة اإل  .3

 .مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية - مجلة دراسات اقتصادرة اسالمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب .4

 مجلة البشائر، الجزائر: جامعة بشار. .5
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  الخرطوم –لوم املالية واملصرفية أكادرمية السودان للع .6

 جامعة نوروز.العراق: -مجلة جامعة نوروز، إقليم كوردستان .7

 ألكادرمية العاملية للبحوث الشرعية في التمويل اإلسالمي )إسراء( بماليزرا.ا .8

 ماليزرا. -لالقتصاد اإلسالمي " ، الجامعة اإلسالمية العاملية  11ملؤتمر الدولي ا .9

10. Journal for the Scientific Study of Religion 

11. Journal of Financial Regulation and Compliance 

12. Journal of Reviews on Global Economics 

13. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics 

14. Islamiyat al-Ma'rifah 

15. Hamdard Islamicus Karachi, Pakistan 

16. Œconomia – History / Methodology / Philosophy, France.  

17. Borsa Istanbul Review. 

18. The Managerial Finance. 
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 (، عدد خاص 2-30،  1-30،  3-29 )األعداد: املجلة العلمية

 

، حيث نشر أول عدد مجلة علمية محكمة تصدر في التخصصأول  هي مجلة جامعة امللك عبدالعزيز : االقتصاد اإلسالمي ،

 أول مجلة في تخصصها تصنف في قاعدة بيانات سكوبس م(1983هـ )1403 عاملها في 
ً
م. 2009منذ عام  SCOPUS، وهي أرضا

 هيئة تحرير أصدرتوقد بحلتها الجدردة التي نسجها مركز النشر العلمي بالجامعة.  – 29ابتداء من املجلد  – تصدر املجلة

وعدد خاص لبحوث  2العدد و  1 العدد 30املجلد و ، 3العدد  29املجلد : في هذا العامأعداد  أربعة –بفضل هللا تعالى  –املجلة 

 مختارة من أحد املؤتمرات. 

 

 هيئة تحرير املجلة 

 معهد االقتصاد اإلسالمي رئيس التحرير األستا  الدكتور عبدالعظيم إصالحي   .1

 األستا  املشارك بمعهد االقتصاد اإلسالمي بلوافي مهدي الدكتور أحمد  .2

 كلية اآلداب  -الدراسات اإلسالمية  األستا  الدكتور فيصل بالعمش  .3

  األستا  الدكتور نورالدرن كريشان  .4
ً
 واشنطن  –صندوق النقد الدولي سابقا

 بريطانيا –جامعة بانقور  –كلية األعمال  األستا  الدكتور فيليب مولينيكس  .5

 كلية االقتصاد واإلدارة  -قسم املحاسبة  األستا  الدكتور صالح السعد  .6

 جدة -البنك اإلسالمي للتنمية  نسيم شيرازي  األستا  الدكتور  .7

 الكويت-مستشار في شركة شورى  األستا  الدكتور محمد أنس الزرقا   .8

 

 24نشرت املجلة 
 
تلقت هيئة تحرير املجلة ما رزيد على  . ولقدكتبلتقارير ومراجعات ل 8ورقة نقاش و 17و بحثا

  التسعين
ً
تمت مراجعتها  ،في أعدادها الثالثة املبينة في هذا التقرير باللغة العربية  وست وثالثون باللغة اإلنجليزرة ، بحثا

 بلغ ما قبل منها للنشر و ،  وتحكيم ما رصلح منها من محكمين دون معرفة هوية املؤلفين لها
ً
باللغة  تة منهاس، سبعة عشر بحثا

لحد األدنى ادون املساس ب - مها بمعارير مرنةبعد تحكي–إحداها باللغة العربية  – ستة بحوثوتضمن ركن الشباب العربية. 

  - الرصانة العلميةمن 
ً
أما العدد الخاص فقد نشرت به سبعة بحوث مختارة بعد تحكيمها . للجيل الجدرد من الباحثينتشجيعا
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محرم  12-10بماليزرا في  ةمن املؤتمر الحادي عشر لالقتصاد والتمويل اإلسالمي الذي عقدته الجامعة اإلسالمية العاملي

 م.  2016أكتوبر  13-11هـ املوافق 1438

تعالج قضارا تأصيلية نظرية وقضارا تطبيقية: األول بعنوان  موضوعات ةثالثالنقاش منتدى ركن  طرحت املجلة في

" قدي العالميالنظام النمقترح لعملة عاملية قد تكون متوافقة مع الشريعة كحل الستقرار ، والثانية " "اقتصادرات ربا الفضل"

 ". توزيع االستثمار ات في اقتصاد إسالمي سعر الفائدة فيه صفروالثالثة "، 

 : هامن من حول العالم واقتصادرة من مؤسسات أكادرميةسبعة عشر أستا ا وخبيرا  ةالثالث املوضوعات حواراتشارك في 

البنك اإلسالمي للتنمية، وثالث  للبحوث والتدريب بمجموعةاملعهد اإلسالمي مام محمد بن سعود اإلسالمية ،و جامعة اإل 

مويل معهد املصرفية والتو  وجامعة فيكتوريا بكندا ، ت بريطانية: جامعة ريدنغ وجامعة سترلينغ وجامعة كينغستون ،اجامع

ناقد يسرا ، والتفكير الوجامعة غرب هنغاريا ، ومعهد أخالقيات العمل بسو  الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزرا،اإلسالمي ب

بلندن ، وجامعة عليجرة بالهند ، وجامعة ماربورغ بأملانيا ، والبنك األهلي البلجيكي ، ومركز شورى للدراسات الشرعية بالكويت 

 عشر ورقة علمية. سبعةوقد بلغ عدد أوراق الحوار  ، وصندوق النقد الدولي. 

 24بحوث في التأصيل من إجمالي  8فقد تم نشر  التطبيقية، وأية التأصيلية تنوع املنشور باملجلة بين املوضوعات  ات الطبيع

. وعرض كتابين يعالجان جوانب تأصيلية من أصل ثمانية كتب. أما منتدى الحوار فقدم 
ً
 محكما

ً
ورقة نقاش  ات  21بحثا

من إجمالي  %43ما يشير إلى أن نسبة األعمال العلمية التأصيلية باملجلة تصل إلى سبعة عشر ورقة.  أصلطبيعة تأصيلية من 

 املنشور بها. 
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 مجلة جامعة امللك عبدالعزيز : االقتصاد اإلسالمي املنشورة في البحوث

  لتفعيل الزكـاة كآلية إسالمية للتنمية البشرية تصور أحمد فر اس العوران ؛  (1

  عروض التجارة عند املالكية زكاةقيس بن محمد آل الشيخ مبارك  ؛  (2

  التطهير املالي لألسهم املتوافقة مع الشريعة: إشكاالت وحلول عبدالحليم عمار غربي ؛  (3

أدلة وقرائن اإلثبات في املراجعة من منظور الفقه لح بن عبدالرحمن السعد وجواهر بنت عتيق العتيبي ؛ صا (4

  اإلسالمي: دراسة فقهية محاسبية مقارنة

االقتصاد اإلسالمي  –الشرط الضروري والشرط الكافي –كفاءة وعدالة توزيع الدخل أحمد إبراهيم منصور ؛ (5

 
ً
 . أنمو جا

)ركن  ام الضرائب في الدولة العثمانية: دراسة تاريخية شرعيةالتز ؛   معا  محمد عابدرن وقاسم محمد الحموري (6

 الباحثين الشباب(.

7) Sayyid Tahir ; Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research 

8) Valentino Cattelan ; Legal Pluralism, Property Rights and the Paradigm of Islamic 

Economics 

9) Norliana Mohd Hamber and Aslam Haneef; Waqf-Based Social Micro Venture Fund: A 

Proposal for the Malay-Muslim Community in Singapore.  

10) Abderrazak Belabes; The Notion of Risk in Economics Revisited in the Light of the Arab-

Muslim Classical Literature. 

11) Hidayatul Ihsan, Maliah Sulaiman, Norhayati Mohd Alwi, and Muhammad Akhyar Adnan; 

Accountability practice in waqf institution:evidence from Indonesia. 

12) Mehdi Hadian; Procyclicality and The Intensity of Basel III Measures in Islamic Banking: 

Some Evidence from Iran. 

13) Omer Bin Thabet, Fazlin Ali, Abdullah Mohammed Ayedh and Fekri Ali Shawtari; Capital 

Structure of Malaysian Sharīʿah-Compliant Firms. (Young Researcher Section) 

14) Salman Ahmed Shaikh; Developing an Index of Socio-Economic Development Consistent 

with Maqāṣid al-Sharīʿah. (Young Researcher Section) 

15) Abdul Rafay & Saqib Farid; Dynamic Relationship between Islamic Banking System & 

Real Economic Activity: Evidence from a South Asian Economy. (Young Researcher 

Section) 

16) M. Nur Rianto Al Arif, Mustafa E. Nasution, T.M. Zakir Mahmud, and Nachrowi D. 

Nachrowi; The Islamic Banking Spin-Off: A Lesson from the Indonesian Islamic Banking 

Experiences. (Young Researcher Section) 

http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-01-Oran.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-01-Oran.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-02-Qays.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-03-Gherbi.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-04-Salih.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-04-Salih.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-05-Mansor.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-05-Mansor.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-11-Abdeen.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-11-Abdeen.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-01-Tahir.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-02-Valentino.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-02-Valentino.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-02-Valentino.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-03-Noorliana.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-03-Noorliana.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-03-Noorliana.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-01-03-Noorliana.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-01-ABelabes-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-01-ABelabes-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-02-Hidayatul-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-03-Mehdi-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-03-Mehdi-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-10-Abdullah.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-10-Abdullah.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-11-Salman.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-11-Salman.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-10-YR1-AbdulRafay-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-10-YR1-AbdulRafay-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-11-YR2-Arif%20Rainato-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-11-YR2-Arif%20Rainato-3.pdf
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17) Jumadil  Saputra, Suhal Kusairi, and Nur Azura Sanusi; Modeling of Premium and 

Properties of  Family Takaful (Islamic Life Insurance). (Young Researcher Section) 

18) Munawar Iqbal; Introduction to the Special issue: Development of Islamic Economics and 

Finance and the Role of International Conferences. (Special Issue) 

19) Necati Ayden; Institutional Values Needed for Transformative Socio-economic 

Development in the Muslim World. (Special Issue)  

20) Muhamed Zulkhibri and Reza Ghazal; The Impacts of Governance and Institution on 

Financial Inclusion: Evidence from Muslim Countries and Developing Economies. 

(Special Issue) 

21) Mehmet Saraç and Salih Ülev; Investing in Islamic Stocks: A Wiser Way to Achieve 

Genuine Interest-Free Finance. (Special Issue) 

22) Muhammad Adeel Ashraf and Ahcene Lahsasna; Measuring Sharīʿah Risk Proposal for A 

New Sharīʿah Risk Rating Model for Islamic Banks and Allocation of Capital for Sharīʿah 

Risk under Basel III. (Special Issue) 

23) Hafas Furqani; Consumption and Morality: Principles and Behavioral Framework in 

Islamic Economics. (Special Issue) 

24) Husnu Tekin, Burak Sencer Atasoy and Hasan Murat Ertugrul; The Relationship between 

Conventional Deposit and Islamic Profit Share Rates: An Analysis of the Turkish Banking 

Sector. (Special Issue) 

 

صين وتستكب فيها كبار املخت، تختارها هيئة تحرير املجلة  في قضارا معاصرة مهمة اتحوار  عبارة عنوهي منتدى النقاش : 

 قضية واحدة في كل عدد تطرح والخبراء ، 
ً
 غة العربية. لحداها بالإ، من أعداد املجلة الثالث سنويا

 إعداد : سامي بن إبراهيم السويلم ،  موضوع الكحوار باللغة العربية: اقتصاديات ربا الفضل (1)

  نحو نمو ج موحد ألنواع الربا  اقتصادرات ربا الفضل:سامي بن إبراهيم السويلم؛  .1

  موحد ألنواع الربا: ملحوظات وتأمالت نحو نمو ج محمد بن إبراهيم السحيباني:  .2

  النسيئة وربا الفضل في تحريم ربا تجدرد النظر   منور إقبال ملك؛  .3

تعليق على بحث: اقتصادرات ربا الفضل: نحو نمو ج موحد سيف الدرن إبراهيم تاج الدرن؛  .4

  ألنواع الربا

مذجة :   عبدالرزاق بلعباس .5 ة لربا الفضل ومقاصده: بين الن  تحليل الجوانب االقتصادر 

ة وتداخل حقول املعرفة   الرياضي 

http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-12-YR3-Saputra-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-12-YR3-Saputra-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_15-Introduction.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_15-Introduction.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_16-Necati.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_16-Necati.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_17-Zulkhibri.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_17-Zulkhibri.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_18-Mehmet-Final.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_18-Mehmet-Final.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_19-Adeel-Final.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_19-Adeel-Final.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_20-Hafas%20Furqani-Final.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_20-Hafas%20Furqani-Final.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_21-Husnu-11.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_21-Husnu-11.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_21-Husnu-11.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-06-Sami.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-07-Alsuhaibani.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-08-Munawar.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-09-Seif.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-09-Seif.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-10-Belabes.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/154479_29-03-10-Belabes.pdf
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متوافقة مع الشريعة كحل الستقرار قد تكون  عامليةموضوع الكحوار باللغة اإلنجليزية:  مقترح لعملة  (2)

 نارد ليتييرإعداد : بر ،  النظام النقدي العالمي

1) Bernard Lietaer; A Possibly Shariah-Compatible Global Currency as a Solution 

to Stabilize the Global Monetary System 

2) Salman Syed Ali; Issues Involved in the Proposal of ‘A Global Currency to 

Stabilize the Monetary System’ 

3) Mark Joób; Reform Proposals in the Monetary System for Attaining Global 

Economic Stability 

4) Adam Abdullah; Towards Stabilization of the World Monetary System: A 

Sharīʿah Perspective 

5) Sheila Dow; Global Currency Reform: A Proposal 

6) Clive Menzies; Reform Proposals in the Monetary System for Attaining Global 

Economic Stability 

 

 .فرص فيه فائدةالسعر في اقتصاد إسالمي  اتتوزيع االستثمار موضوع الكحوار باللغة اإلنجليزية:   (3)

 أنس الزرقاإعداد : 

1) Muhammad Anas Zarqa; Allocation of Investment in an Islamic 

Zero-Interest-Rate Economy  

2) Muhammad Nejatullah Siddiqi; ‘Tyranny of Discounting’ versus the ‘Tyranny 

of Growth’: Need to Go beyond Economics to Attain a Just Society 

3) Volker Nienhaus; Time Value of Money and the Choice of an Appropriate 

Instrument for Allocation of Investment 

4) Fahim Khan; Investment Decision Making, Time Value of Money and 

Discounting  in an Islamic Economy 

5) Daniel Hardy; Incentive-Compatible Contracts and the “Efficiency Cost” of 

Sharīʿah-Compliance 

6)  Steve Keen; Discounting for Future Costs and Benefits: Economic Versus 

Social Evaluation of Projects. 

  

http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-04-Bernard-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-04-Bernard-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-05-Salman-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-05-Salman-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-06-Joob-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-06-Joob-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-07-Adam-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-07-Adam-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-08-Sheila-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-09-Clive-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153872_30-02-09-Clive-3.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-04A-MAZarqa.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-04A-MAZarqa.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-05A-MNSiddiqi.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-05A-MNSiddiqi.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-06B-Volker.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-06B-Volker.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-07C-Fahim.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-07C-Fahim.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-08D-Daniel.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-08D-Daniel.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-09E-Keen.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153869_30-01-09E-Keen.pdf
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 كتابل مراجعة علمية

ح العنزي: فقه الهندسة املالية ا .عبدالرزاق سعيد بلعباس (1  إلسالمية: دراسة تأصيلية تطبيقية.مرض ي مشو 

 ة االقتصادرة اإلسالمية وتمويلها.عيس ى حيرش: املؤسس عبدالكريم قندوز. (2

3) Umar Farooq; “Takaful and Islamic Cooperative Finance: Challenges and 

Opportunities” by S. Nazim Ali & Shariq Nisar. 

4) Javed Ahmad Khan; “Economic Thinking of Arab Muslim Writers during the 

Nineteenth Century” by Abdul Azim Islahi. 

5) M. Saeed Khan; “A Text book on Islamic Economics and Finance” by Hafiz 

Yasin and Atiquzzafar. 

 

 تقارير الكتب 

 تقدم املجلة تقارير عن كتب مختارة ترى هيئة التحرير أهميتها.  2العدد  30ابتداء من املجلد 

1) Sharing Profits: The Ethics of Remuneration, Tax and Shareholder 

Returns; By John N. Reynolds, former Chairman Church of England 

Ethical Investment Advisory Group, currently Director of the Central 

Finance Board of the Methodist Church and a member of the Scottish 

Episcopal Church investment committee. Publisher: Palgrave 

Macmillan, UK, 2015. 

2) Between Debt and the Devil: Money, Credit, and Fixing Global Finance; 

By Adair Turner, former chairman of the United Kingdom’s Financial 

Services Authority and former member of the UK’s Financial Policy 

Committee, currently Chairman of the Institute for New Economic 

Thinking. Publisher: Princeton University Press; October, 2015. 

3) Lectures on Inequality, Poverty and Welfare; By Antonio Villar, 

Professor of Economics at the Universidad Pablo de Olavide (Seville), 

and Senior Researcher at the Ivie (Valencian Institute for Economic 

Research). Publisher: Springer International Publishing, 2017.  

  

http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/151086_28-3-8-BReview-1.pdf
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 أوراق علمية وعروض في مؤتمرات

منها بأوراق  22مؤتمر ،  36هذه قائمة للمؤتمرات العلمية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس باملعهد ، بلغ إجمالي عددها 

 منها قدمت خارج اململكة.  14علمية 

 مؤتمرات داخل اململكة

تمع تثماري في املجم(. دور املنتجات املالية اإلسالمية في حفز السلوك االدخاري واالس2017. )أحمد مهدي بلوافي .1

 .هـ 1438رمضان  14الرياض،  –السعودي. عرض مقدم في ورشة مؤسسة النقد العربي السعودي 

م(. تأثير قانون اململكة املتحدة على صناعة الخدمات املالية اإلسالمية في اململكة 2017. )أحمد مهدي بلوافي  .2

( لالقتصاد اإلسالمي، 38براك(، وقف اقرأ لإلنماء والتشغيل وندوة البركة ) املتحدة  )ورقة د. جوناثان إرركان

 م.2017رونيو   04هـ =  1438رمضان  09

؛ مفهوم القطاع الثالث واإلشكاالت املعرفية التي تعترره في ضوء التجربتين األنجلو عبدالرزاق بلعباس .3

الخيري ، نظمها املركز الدولي لألبحاث قدمت في ورشة عمل اقتصادرات العمل  ساكسونية واألوروبية.

 .بمدرنة جدة هـ1438شعبان  6والدراسات "مداد" وبشراكة علمية مع معهد االقتصاد اإلسالمي ، في 

؛ نحو تطوير خارطة أبحاث نوعية للقطاع الخيري في اململكة العربية السعودرة. قدمت في  أحمد مهدي بلوافي .4

ورشة عمل اقتصادرات العمل الخيري ، نظمها املركز الدولي لألبحاث والدراسات "مداد" وبشراكة علمية مع 

 هـ بمدرنة جدة.1438شعبان  6معهد االقتصاد اإلسالمي ، في 

. قدمت في ورشة عمل 2030؛ اقتصادرات العمل الخيري في اململكة في ظل رؤية  عبدالرحيم الساعاتي .5

اقتصادرات العمل الخيري ، نظمها املركز الدولي لألبحاث والدراسات "مداد" وبشراكة علمية مع معهد االقتصاد 

 هـ بمدرنة جدة.1438شعبان  6اإلسالمي ، في 

جلسة الرابعة: أثر القوانين املدنية على نمو وتطور صناعة ؛ "التعقيب على املستكتبين في ال فيصل عتباني .6

 .ـ(ه1438رمضان  9 -8جدة ) -الخدمات املصرفية اإلسالمية"، ندوة البركة الثامنة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي 

؛ الحدرث في ورشة عمل "التعليم والتوظيف وتعزيز بيئة ريادرة في الدول األعضاء بالبنك  عبدهللا قربان .7

إلسالمي للتنمية" ، ضمن الندوة العلمية "التعليم وتطوير املهارات" التي نظمها املعهد اإلسالمي للبحوث ا

للبنك  42، وكانت على هامش االجتماع السنوي  م2017مارو 14 املوافق هـ 1438شعبان  18والتدريب ، روم 

 بجدة. –اإلسالمي للتنمية 

 "أوقف ... ألجر البعنوان  لألوقاف؛ الوقف النقدي وتمويل االستثمار الوقفي، املؤتمر اإلسالمي هشام حمزة .8

 م. 2016 أكتوبر  21 – 18هـ املوافق 1438محرم  20 - 17 ، املكرمةمكة  ،رتوقف"
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 املؤتمرات خارج اململكة 

في التمويل اإلسالمي: تطبيق الحيل واملخارج واملبادئ  FinTech؛ ورشة عمل "التمويل والتقنية  عبدهللا قربان .1

اإلسالمية األخرى" ؛ تنظيم كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمدان بن خليفة ، وعقدت في جامعة لندن 

 هـ. 1438جمادى األولى  26لالقتصاد وعلم السياسة ، بريطانيا ، 

مؤتمر  " ؛وتحليلوجهة للمصارف اإلسالمية: عرض ؛ "نمذجة تصنيفية لالنتقادات امل فضل عبدالكريم محمد .2

نحو تطوير الواقع االقتصادي في ظل نظرية االقتصاد اإلسالمي ؛ املؤتمر االقتصادي األول لكلية اإلمام مالك 

 م. 7/3/2016-6للشريعة والقانون بدبي ، خالل الفترة 

 How can   the digital economy boost the growth of Islamic ؛ فضل عبدالكريم محمد .3

finance? مؤتمر ) إبداعات عربية (    ؛Innovation Arabia 10   ،  نظمته جامعة  حمدان بن محمد الذكية

  في مدرنة دبي.  م2017مارس  7-6 خالل الفترة

؛ "مشاريع ومبادرات وجهود املؤسسات الدرنية والتعليمية في اململكة العربية السعودرة في نشر  فيصل عتباني .4

الفقه املصرفي اإلسالمي"، امللتقى الدولي الثاني للفقه املصرفي اإلسالمي، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية 

 هـ،.1438املتحدة، جماد األول 

تطوير التجربة السعودرة في  -"تحدرات اإلطار القانوني التي تواجه املصارف السعودرة  ؛ عتبانيفيصل   .5

 -اجتماع الطاولة املستدررة: تحدرات اإلطار القانوني لتطوير الصيرفة اإلسالمية ؛الصناعة املصرفية اإلسالمية" 

  هـ. 1438رجب  6البحرين،  دراسات عملية، املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية،

6. Khoutem BEN JEDIDIA and Hichem HAMZA, PLS money creation in Islamic banks. 

Deuxième congrès international en finance éthique et Islamique. Université CADI AYYAD. 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Marrakech. 26 et 27 octobre 2016.   

7. Hichem HAMZA and Zied SAADAOUI, Monetary transmission through debt financing 

channel of Islamic banks: Does PSIA play a role, Fifth Islamic Economics Workshop, 

Sakarya-Istanbul, April 1-2, 2017. Turkey. 

8. Belabes, Abderrazak. The Writings of Muḥammad Ḥamidullah in French: Trends and 

Novelties, paper presented at the Conference ‘The Legacy of Muhammad Hamidullah and 

Its Contemporary Relevance’, February 17-18, 2017, at Jamia Millia Islamia, New Delhi 

(India) 

9. Abdul Azim Islahi, Paper presented on "Islamic Banking and Finance before the 

Emergence of Modern Islamic Banks: An investigation into the history"; The 11th 

International Conference on Islamic Banking and Finance, organized by IIUM University, 

11-13 Oct. 2016, Malaysia.  

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6P-k5_fTAhUH1RoKHZXeDasQFgg8MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.innovationarabia.ae%2Far%2F%25D8%25A5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A9%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582%2F&usg=AFQjCNHw6i3_Kyrx5UeWhXFxXF9g33rh_w&sig2=wo9vgxVZUQ8Pe6Nyfrk4dA
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10. Abdul Azim Islahi, "Economic and Social relations with non-Muslims in the light of the 

Qur'an" (Urdu); in the Seminar of Idarh Ulum al-Quran, Azamgarh India, November 16-17, 

2016, India.  

11. Abdul Azim Islahi,“the Legacy of Muhammad Hamidullah in Islamic Economics”; The 

International Conference on the Legacy of Dr. Muhammad Hamidullah in Islamic Sciences; 

February 17-18, 2017, India. 

12. Mohd Ma'Sum Billah (2016) Management of Waqf Property towards a Sustainable 

Economy in the Malaysian Reality, (accepted for presentation) at the International 

Conference on Waqf, University Trisakti, Jakarta, Indonesia) Nov 9-10. 

13. Mohd Ma'Sum Billah (2017) Poverty Alleviation by Micro-Entrepreneurship Scheme 

Zakat is a Solution, the World Zakat Forum (WZF) Conference 2017, Jakarta, Indonesia, 15-

17 March. 

14. Mohd Ma'Sum Billah (2017)  ‘Amil al-Zakat A Saudi Experience & Further 

Recommendations, Presented at the World Zakat Forum (WZF) Conference 2017, was held 

at Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, Indonesia on 15-17 March. 

 

 محليااملشاركة بالكحضور 

. مؤتمر هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بعنوان "الصناعة عبدالكريم محمدفضل  .1

، تقييم التجربة واستشراف املستقبل"، املنعقد باملدرنة املنورة رومي األربعاء 
ً
املالية اإلسالمية بعد أربعين عاما

 هـ.1437رجب  28-27والخميس 

حاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بعنوان "الصناعة املالية . مؤتمر هيئة املأحمد مهدي بلوافي .2

، تقييم التجربة واستشراف املستقبل"، املنعقد باملدرنة املنورة رومي األربعاء 
ً
اإلسالمية بعد أربعين عاما

 ه.1437رجب  28-27والخميس 

؛ حضور "امللتقى األول للمراجعة الداخلية" بمنطقة مكة املكرمة، الجمعية السعودرة  فيصل عتباني .3

 هـ. 1438رجب  21للمراجعين الداخليين، جدة 

؛ املشاركة في نقاش ورشة "اقتصادرات العمل الخيري"، املركز الدولي لألبحاث والدارسات  فيصل عتباني .4

 هـ.1438شعبان  6)مداد(، جدة، 

 .جدة م.2016رونيو  14-13رومي . 37ور ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي في دورتها . حضهشام حمزة .5

حضور مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق املالية بالتعاون مع البنك الدولي تحت  . عبد هللا العتيبي .6

 .6/3/1438التحدرات والفرص(، املنعقد في الرياض بتاريخ  –عنوان )سوق الصكوك 
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 على الشريفة النبوية األحادرث ؛ ورشة العمل الثالثة لوقف اقرأ لإلنماء والتشغيل؛ "تطبيق انعبدهللا قرب .7

 لندوة البركة  واملالية املعامالت التجارية
ً
 هـ .1438رجب  9 –؛ جدة  38املعاصرة"؛ تحضيرا

 املعامالت التجارية على الشريفة النبوية األحادرث لالقتصاد اإلسالمي "تطبيق 37؛ ندوة البركة  عبدهللا قربان .8

 م.2016رونيو  14-13املوافق  هـ1437رمضان  9-8املعاصرة"؛ وقف اقرأ لإلنماء والتشغيل ، جدة ،  واملالية

 على الشريفة النبوية األحادرث ؛ ورشة العمل الثالثة لوقف اقرأ لإلنماء والتشغيل؛ "تطبيق البراء أبو لبن .9

 لندوة البركة املعاصر  واملالية املعامالت التجارية
ً
 هـ .1438رجب  9 –؛ جدة  38ة"؛ تحضيرا

 املعامالت التجارية على الشريفة النبوية األحادرث لالقتصاد اإلسالمي "تطبيق 37؛ ندوة البركة  البراء أبو لبن  .10

 م.2016رونيو  14-13املوافق  هـ1437رمضان  9-8املعاصرة"؛ وقف اقرأ لإلنماء والتشغيل ، جدة ،  واملالية

 هـ.1438شعبان  6، جدة، ملركز الدولي لألبحاث والدارسات ؛ ورشة "اقتصادرات العمل الخيري"، ا لبراء أبو لبنا .11

محرم  20 - 17،  "أوقف ... ألجر ال رتوقف"، مكة املكرمةبعنوان  املؤتمر اإلسالمي لألوقافعصمت املصطفى ؛  .9

 م. 2016 أكتوبر  21 – 18هـ املوافق 1438

10. Mohd Ma'Sum Billah (2016) International Conference on Islamic Waqf, Held in the 

Chamber of Commerce, Makkah (October 18-20). 

 

  املشاركة بالكحضور 
 
 دوليا

السنوي الخامس عشر للهيئات الشرعية ؛ تنظيم هيئة املحاسبة واملراجعة  ؛ مؤتمر اروفي عبدهللا قربان .1

 هـ ؛ البحرين  . 1438رجب  16-15للمؤسسات املالية اإلسالمية ؛ 

؛ محاضرة "تكنولوجيا التمويل والتمويل اإلسالمي" للدكتور فولكر نيناهاوس ، بمركز قانون  عبدهللا قربان .2

 هـ.1438جمادى األولى  25جامعة شرق لندن ؛ التمويل اإلسالمي واملجتمعات في 

وك "الهيئة العلمية لالعتماد" املجلس العام للبن اجتماعاملشاركة في تحكيم حقائب تدريبية، ؛  فيصل عتباني .3

هـ، واالجتماع الحادي عشر، 1438ربيع األول  7واملؤسسات املالية اإلسالمية، االجتماع العاشر بالبحرين،  

 هـ.1438رمضان  9جدة، 

شرعي لاملشاركة في النقاش العلمي لورشة عمل حول "آفاق تطوير شهادة املراقب واملدقق ا؛  فيصل عتباني .4

 هـ.1438صفر  8("، هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، CSAAاملعتمد )
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 حوار األربعاء

ساسية ه هو تحدرد األهداف األ 1438ة عام سالمي بنهارملعهد االقتصاد اإل  االستراتيجيةكان من الثمار املباركة لصياغة الخطة 

 .تحقيقها وصياغتها وقياس نسب النجاحات املحققة منها والعمل على تحقيقها وفق خطة زمنية محددةلى إالتي يسعى املعهد 

ه بسمات فريدة من أهمها : استخدام تقنية الفيدروكونفرانس ووسائل التواصل االجتماعي 1438ربعاء لعام قد اتسم حوار األ ل

طرح و  ل ليتمكن العلماء من املشاركة بالعرض والتعليق والنقدوغيرها من وسائل االتصا يكالفيس بوك وتويتر و تقنية سكارب

 التساؤالت. 

السالمي ا )البنكه هو تعدد املؤسسات العلمية التي شاركت ببحوثها وعلمائها فبعضها دولي 1438مميزات حوار عام  ومن اهم

رى الق وجامعة اموبعضها محلي من جامعات سعودرة )جامعة االمام محمد بن سعود  الدولي(اإلسالمي  ومجمع الفقه للتنمية

خرى من مؤسسات  املكرمة(بمكة 
 
لى فئتين : إه 1438قسيم حواراتنا لهذا العام رمكن ت (.األهلي التجاري  البنك)مصرفية وا

 .ب التطبيقياالولى تهدف الى تأصيل جوهر نظرية االقتصاد االسالمي و االخرى اتسمت بالجان

( 
ً
 لعام 11لقد بلغ عدد البحوث التأصيلية احد عشر بحثا

ً
 ،   ٪47.83ه  وهو ما نسبته 1438( من اجمالي ثالثة و عشرين بحثا

ر هذه البحوث تواتإن  سالمية،  بناء النظرية االقتصادرة اإل  فيهي في الواقع لبنات صلبة فابحاث التأصيل  وال رخفى أهمية

 . و تصحيحها ونقدها لواقع البيئة في الرحم الذي تكونت فيهأبلورة معالم النظرية ومحاكاتها  لىإ بإ ن هللا تعالى سيؤدي
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 ه1438 / 1437 حوار األربعاء

 عنوان الكحوار م
 مقدم الكحوار

 جهة العمل االسم

 النظر في إنطالقتنا؟ هل نحن بحاجة إلى إعادة 1
د. عبدالرزاق 

 بلعباس

 االقتصاد اإلسالميمعهد 

 جامعة امللك عبد العزيز

 د. منصور الغامدي عوائد األسهم املوقوفة :  أنواعها واحكامها 3
 داباآل كلية 

 جامعة امللك عبد العزيز

4 
نما ج التكافل العائلي ) تأمينات األشخاص( في   

 عدد من الدول العربية واإلسالمية: دراسة مقارنة

أ.د. محمد سعدو 

 الجرف

كلية العلوم االقتصادرة واملالية اإلسالمية 

 جامعة ام القرى 

5 
: رؤية االستثماريةزكاة املحافظ و الصنادرق 

 جدردة

أ.د. محمد ابراهيم 

 السحيباني

  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 حمزة سالم د. هشام نقدي وسياسة تمويل االستثمارالوقف ال 6
 معهد االقتصاد اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

7 
التمويل اإلسالمي في أدبيات املنظمات االقتصادرة 

 وتقويم واملالية الدولية : تحليل
 د. احمد بلوافي

 معهد االقتصاد اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

8 
اإلسالمي بين التغريب  تأصيل علم االقتصاد

 الرأسمالي واالختطاف الفقهي : دراسة منهجية

أ.د. عبدالرحيم 

 الساعاتي

 معهد االقتصاد اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

 د. وليد منصور  تطوير استراتيجيات منتجات التمويل االسالمي 9
 معهد االقتصاد اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

10 
التي قدمها مجمع الفقه اإلسالمي  أهم املساهمات

 الدولي بجدة لخدمة علم االقتصاد اإلسالمي

عبد السالم  .أ.د

 العبادي
 مجمع الفقه اإلسالمي

 د. العياش ي فداد املنتجات املالية في قطاع األوقاف 11
 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

 البنك اإلسالمي للتنمية

 السويلمد. سامي  هل االقتصاد علم ؟ 12
 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

 البنك اإلسالمي للتنمية

13 
اإلصالحات في التأمين الطبي في اململكة العربية 

 السعودرة : النمو ج وهيكل االصالح

محمد املعصوم  أ.د.

 باهلل

 معهد االقتصاد اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

14 
 ونهوضها،مراجعة كتاب: سقوط الدولة اإلسالمية 

 تأليف: نوح فيلدمان  
 د. فيصل عتباني

 معهد االقتصاد اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

15 
نمذجة تصنيفية لالنتقادات املوجهة للمصارف 

 اإلسالمية: عرض وتحليل
 د. فضل عبدالكريم 

 معهد االقتصاد اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

http://www.imamu.edu.sa/
http://www.imamu.edu.sa/


21 

 

 عنوان الكحوار م
 مقدم الكحوار

 جهة العمل االسم

16 

التوافق الشرعي على طلبات املستثمرين  أثر

األولي: مؤشرات وادلة من السوق  لالكتتاب

 2011ـ 2004السعودي 

 د. زكريا بولنوار
 قسم إدارة األعمال

 جامعة أم القرى 

17 

الخيارات : أداة للتحوط الشرعي محاولة إلعادة 

النظر في القرارات الشرعية الصادرة بخصوص 

 الجهالة والغرر تحريمها لتضمنها صور من 

 د. آدم موس ى عيس ى
 هيئة الرقابة الشرعية

 البنك األهلي التجاري 

18 
مراقبة الجودة وإدخال تحسينات في بحوث 

 االقتصاد اإلسالمي

أ.د. عبدالعظيم 

 إصالحي

 معهد االقتصاد اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

19 
قاعدة الضرورات تبيح املحظورات وتطبيقاتها 

 املالية املعاصرة  
 رحي اقبال أ.

 معهد االقتصاد اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

20 
ية املقاصدرة عند اإلمام "شاه ولي هللا ؤ الر 

 الدهلوي"
 د. علي الندوي 

 معهد االقتصاد اإلسالمي

 جامعة امللك عبد العزيز

21 
العقد واإلنشاء والتشغيل تعمير الوقف بصيغة 

 واإلعادة: دراسة فقهية
 د. عبدهللا العمراني

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

22 
دراسة نقدرة ملعيار التأمين الصادر عن هيئة 

 املحاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية

أ.د. محمد سعدو 

 الجرف

االقتصادرة واملالية اإلسالمية كلية العلوم 

 جامعة ام القرى 

23 
قراءة اقتصادرة في كتاب املبسوط لإلمام 

 السرخس ي من كتب فقه املذهب الحنفي  
 د. سعد اللحياني

كلية العلوم االقتصادرة واملالية اإلسالمية 

 جامعة ام القرى 
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 األنشطة التعليميةالبرامج و 

 

 :
 
 التنفيذي في التمويل اإلسالمياملاجستير أوال

عتين لطالب الدفعة الثالثة ومن تبقى من طالب الدفاملشروع البحثي ،  ىستة مواد في مرحلة املاجستير إضافة إلقدم البرنامج 

.  17السابقتين ، وبلغ عدهم 
ً
 طالبا

 مؤسسات التمويل اإلسالمي تسويق املنتجات املالية اإلسالمية 

  مناهج البحث العلمي  املنتجات املالية اإلسالميةتصميم وتطوير  

  تحليل مالي معارير املحاسبة واملراجعة في املؤسسات املالية اإلسالمية 

   لقرار داخلي بالجامعة.  ويجدر الذكر بأن املعهد لم رفتح باب القبول للدفعة الرابعة

 

 ك خمسةعلى عضاء هيئة التدريس من أ ثالثةأشرف  ع البحثيو املشر 
ً
أخر متطلب للتخرج من برنامج عشر مشروع بحثيا

 :املاجستير التنفيذي في التمويل اإلسالمي والحصول على الدرجة العلمية

1.  
ً
 تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة: التحدرات والحلول مصرف اإلنماء نمو جا

 ملكة العربية السعودرة مساهمة التمويل اإلسالمي في دعم املشاريع الريادرة الصغيرة واملتوسطة في امل .2

 تسرب العمالء في مصرف الراجحي: األسباب والحلول دراسة تطبيقية على فرع الرحاب بجدة  .3

)دراسة حالة  دى فاعلية االستثمار بالشراكة املباشرة بين الشركات املتنوعة كبدرل لالستثمار البنكي بالفائدةم .4

 استثمار شركة االتصاالت في شركة كريم(

 عمال(على الجهات التشريعية لقوانين األ سالمية )دراسة مطبقة لقانونية ملشروع منصة األعمال اإل ااملتطلبات  .5

 .وعالجهاتنازع االختصاص بين املحاكم الشرعية ودروان املظالم في عقود االستصناع: أسبابها  .6

 التحليل الفني على كفاءة االوراق املالية سوق االسهم السعودرة  أثر .7

 رة و تمويلها: دور القرض الحسن في تمويل األسر املنتجة: )حاالت عملية(الجمعيات الخير  .8

 تعثر عملية سداد القروض في صندوق التنمية الزراعية: األسباب والحلول. .9

 طرق التعامل مع تعثر سداد عمالء عقود التمويل العقاري. .10

 في املصارف اإلسالمية باململكة.ظاهرة الغرر في عقود التمويل التأجيري للسيارات وأثرها على املتعاملين  .11

إدارة السيولة في املصارف اإلسالمية ودورها في تقليل املخاطر والتحدرات االئتمانية والحلول البدرلة التي رمكن  .12

 م.2017توفيرها: دراسة تطبيقية على مصرف اإلنماء، 

 م.2015دراسة تطبيق نظام التمويل الجماعي في اململكة العربية السعودرة،  .13

 تمويل العقاري في اململكة العربية السعودرة. ال .14

 املصرفية اإلسالمية في العهد الرقمي: الفرص والتحدرات. .15
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 :
 
 والجامعة التدريس خارج املعهدثانيا

 : الجامعة وأخارج املعهد  سبع مواد تدريسكما قام بعض أعضاء هيئة التدريس باملعهد ب

 معامالت مالية إسالمية )كلية االقتصاد واإلدارة( واإلدارة(مؤسسات مالية إسالمية )كلية االقتصاد 

 )دار الحكمة(البيئة القانونية لقطاع االعمال  قوانين البنوك واملالية اإلسالمية )دار الحكمة( 

 . )كلية االقتصاد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية(فقه املعامالت املالية 

  )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية( ث الثقافة اإلسالمية املستوى الثال

 قافة اإلسالمية املستوى الرابع )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية(الث

 

 :
 
 املشاريع والرسائل العلميةثالثا

قام اثنان من أعضاء هيئة التدريس باإلشراف على أطروحة دكتوراه واحدة ، ومناقشة أطروحة دكتوراه واحدة وخمسة 

 رسائل ماجستير في جامعات مختلفة. 

 علميةالرسائل الاالشراف على 

1. Hicham Hamza. Soumaya HASNAOUI. Financial development in dual financial 

system: determinants and impact on financial stability.  Higher Institute of Management. 

Phd Thesis. Sousse University. Tunisia. 2016-2017.   

 مناقشة الرسائل العلمية

أثاره في التنمية. رسالة ماجستير في املالية اإلسالمي و  ، التمويل األصغرالدردوري حمزة: طارق هشام  .1

 م. 2017املعهد العالي ألصول الدرن. روليو  -جامعة الزيتونة - اإلسالمية

2. Mohd Ma'Sum Billah. External Examiner (PhD Thesis) 2017, "Police Administration: 

An Appraisal", IUK. 

3. Hichem Hamz: Razan Ibrahim Altowairqi, Gender effect on financial risk tolerance: The 

case of Saudi Arabia. College of Business. Effat University – Jeddah. Rabea Alawal, 

1438H – December, 2016. 

4. Hichem Hamza: Arwa Adel Alam, The Effect of Religiosity and Overconfidence on 

Risk Tolerance and Excessive Trading: The Case of Individual Investors in SSE. College 

of Business. Effat University – Jeddah. Rabea Alawal, 1438H – December, 2016. 

5. Hichem Hamza: Layali Faisal Maddah, Linking Islamic Credit Card to Peer to Peer 

Lending Platform. College of Business. Effat University – Jeddah. Rabea Alawal, 1438H 

– December, 2016. 

6. Hichem Hamza: Wed Al-Nafie, Enterprise Risk Management (ERM): EVALUATING 

ERM PRACTICES OF ISLAMIC INSURANCE COMPANIES IN THE GCC. College 

of Business. Effat University – Jeddah. Rabea Alawal, 1438H – December, 2016. 
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 وحدة التدريب

هذا هو العام الثاني لوحدة التدريب باملعهد ، وقد استطاعت الوحدة تقدرم ثالث أنواع من البرامج التدريبية من جهة التمويل 

رتحمل  ، والثانية تلك البرامج التي، األولى تلك البرامج املدعومة بالكامل من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيررة 

 البرامج املجانية
ً
 الجداول أدناه تلخص إنجازات املعهد في هذا العام. .املتدرب كامل تكاليفها ، وأخيرا

 

 دورات البرنامج التأهيلي للعمل املالي واملصرفي اإلسالمي "كفاءة"

 

 

 

عمل حول التأهيل للعمل املصرفي اإلسالمي في اململكة ةورش  

 

 

 بالتعاون مع  املكان  املشاركين املدة هـ1438 م

 مركز امللك فيصل للمؤتمرات   37 أرام  4 صفر  28 -23 1
 –وكالة شؤون الخريجين 

 عمادة شؤون الطالب

  27 أرام  4 ربيع األول  06 - 01 2
 القاعة الذكية 

 معهد االقتصاد اإلسالمي

كلية  –نادي االقتصاد 

 االقتصاد واإلدارة

  35 أرام  4 ربيع األول  27 – 22 3
 )الدائرة التلفزيونية املغلقة( 

 –وكالة شؤون الخريجات 

  28 أرام  4 جمادى اآلخرة  09 - 06 4 عمادة شؤون الطالب  

  27 أرام  4 جمادى اآلخرة  15 - 10 5
 مكتبة صالح كامل 

 معهد االقتصاد اإلسالمي

كلية  –األندرة الطالبية 

 االقتصاد واإلدارة

  25 أرام  3 رجب  16 - 14 6
 بدون 

  20 أرام 3 شعبان 1 –رجب  29،28 7

  199 مجموع املتدربين

 بالتعاون مع  كان امل املشاركين املدة هـ1438 ورش العمل م

1 

ضمن امللتقى األول ورشتي عمل 

 ، الجامعةبللتوجيه واإلرشاد املنهي 

 فعاليات ملتقى مكة الثقافيضمن و 

جمادى  18

 األولى
مركز امللك فيصل  210 رومان

 للمؤتمرات

عبر الدائرة 

 التلفزيونية للطالبات

عمادة شؤون 

 الطالب

2 

ضمن امللتقى املنهي ورشة عمل واحدة 

ضمن فعاليات و ،  التاسع في الجامعة

 ملتقى مكة الثقافي

جمادى  23

 اآلخرة

روم 

 واحد
191 

  401 املتدربينمجموع 
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 دورات متنوعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بالتعاون مع  املكان  املشاركين املدة هـ1438 مسمى الدورة م

1 
دراسات الجدوى 

 للمشروعات الوقفية
 محرم  17

روم 

 واحد
120  

املؤتمر اإلسالمي 

 لألوقاف 

 مكة املكرمة

 لألوقاف االمانة العامة

وزارة العمل والتنمية 

 االجتماعية، غرفة مكة

2 

دراسة الجدوى 

االقتصادرة للمشروعات 

 الصغيرة

 رجب 22
روم 

 واحد
145  

 قاعة صالح كامل 

معهد االقتصاد 

 اإلسالمي

 نادي التميز 

 جامعة امللك عبد العزيزب

3 
التسويق االحترافي لألوقاف 

  نحو استدامة لألوقاف –

19-22 

 شعــــــبان 

أربعة 

 أرام
10  

 قاعة التدريب

 كلية السياحة
-- 

  275 مجموع املتدربين
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 خدمة املجتمع

تعتبر الجوانب العلمية )بحثية وتدريسية( امليزة التنافسية ملعهد االقتصاد اإلسالمي وأعضاء هيئة التدريس به ، وهي 

 مع متطلباته. فبعض مساهمات أعضاء هيئة التدريس في خدمة املجتمع 
ً
أفضل ما رمكن أن رقدمه للمجتمع خدمة وتفاعال

 في موضوع خارج التخصص ، وبعضها  ، أو دورة تدريبية محاضرة عامةمقاالت صحفية ، أو تكون على شكل 
ً
، وبعضها بحثا

. ولقد 
ً
استفاد العدرد من الطالب والباحثين وبعض املؤسسات األكادرمية من الخدمات مشورات تقدم ملن رطلبها مجانا

شورة في تقتصر على الرأي وامل تتراوح بين استشارة وهي ، االستشارية ألعضاء هيئة التدريس باملعهد خالل هذا العام الدراس ي

ومن  .إلى قراءة مقترح بحثي لرسالة علمية ، إلى مراجعة مللفات عدد من املواد في برامج تعليمية، تحدرد موضع أو عنوان بحث 

 خدمة املجتمع وجود عضو هيئة التدريس في عضوية مجالس علمية أو إدارية ملؤسسات مختلفة.

 

 لميةالع املشاركات –خدمة املجتمع 

، مركز التأصيل، حي الفيحاء  منظور إسالمي. عرض مقدم لطلبة االقتصادي منمدخل إلى التحليل  ؛ أحمد بلوافي .1

 م.2017ابريل  09 -هـ 1438رجب  12اململكة العربية السعودرة، األحد  –جدة  –

محرم  15مدخل إلى فهم االقتصاد الدولي املعاصر"، محاضرة مقدمة لطالب برنامج "الراسخون"،  ؛ أحمد بلوافي .2

 العربية السعودرة. جدة ، اململكةم(، مركز التأصيل، حي الفيحاء، 2016هـ )أكتوبر 1438

مقال خالل  22بلغ عددها  مقاالت متنوعة في مجاالت القانون والتعليم واالقتصاد  ونشر ؛ كتابةفيصل عتباني  .3

 االلكترونية. صحيفة املسارب العام ،

أفضل  ضمنوقد كان ، مكة املكرمة، االلكتروني  عرض لكتاب "البنك الوقفي"، موقع وقفنا ؛ د الرزاق بلعباسعب .4

 م.2017سبتمبر  21،  هـ1438عشر مقاالت املتصفحة في عام 

ة عن أوقاف ال؛  عبد الرزاق بلعباس .5  25، مكة املكرمة، االلكتروني  بوسنة والهرسك، موقع وقفنامراجع علمي 

  م.2016ديسمبر 

  م.2016ديسمبر  9، االلكتروني  الشركة الوقفية، موقع وقفنا ؛ عبد الرزاق بلعباس .6

من أسرار التوحيد: التالزم بين حق هللا وحق العباد، مجلة النصيحة، عدد خاص عن  ؛ عبد الرزاق بلعباس .7

 م.2017-م2016أبريل  –هـ / نوفمبر 1438جمادى األخرى  –التوحيد، محرم 

؛ "ومضات فكر حول مقاصد عقيدة التوحيد النابعة من العبودرة هلل تعالى"، مجلة  "النصيحة" ، مدرنة  علي الندوي  .8

 ه.1438شعبان، -الهند، في العدد الخاص بعقيدة التوحيد، جمادى اآلخرةلكنؤ، 

9. Mohd Ma'Sum Billah; "Technical Note on Good ‘Amil al-Zakat Governance & Risk 

Management" (Presented at the Bank of Indonesia, Jakarta, Indonesia on 17 March). 



27 

 

 املشورات العلمية –خدمة املجتمع 

 ات قيمة علمية لكثير من الباحثين في مستويات مختلفة ومؤسسات علمية متنوعة  رقدم أعضاء هيئة التدريس مشورات

 هذا العام.  وهذا ما أمكن رصده في  ، داخل وخارج اململكة

 جامعة أم القرى.عضو هيئة تدريس بمراجعة استبانة  ؛ أحمد بلوافي .1

 ز.جامعة امللك عبدالعزي –بكلية االقتصاد واإلدارة  البة قسم االقتصادمراجعة مشروع دكتوراه لط ؛ أحمد بلوافي .2

 .مراجعة مشروع الدكتوراه لطالب من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ؛ أحمد بلوافي .3

 .جامعة تبوك علمي لعضو هيئة تدريس منمراجعة مقال  ؛ أحمد بلوافي .4

 .دكتوراه مراجعة خطة فصلين من أطروحة ؛ أحمد بلوافي .5

 اإلنجليزرة.إعطاء رأي مبدئي حول بحث متعلق بالصكوك باللغة علي الندوي ؛  .6

 .إعطاء رأي مبدئي عن بيع االستئمان في الفقه اإلسالميعلي الندوي ؛  .7

استشارات علمية لطالب الدراسات العليا ملرحلتي املاجستير والدكتوراه في  4تقدرم عدد فضل عبدالكريم ؛  .8

 مي.االقتصاد اإلسال 

 طالب في الوالرات املتحدة األمريكية.ل استشارة علمية لبحث الدكتوراه؛ فيصل عتباني  .9

 

 العضويات العلمية –خدمة املجتمع 

 التطوعية التي أمكن رصدها للسادة أعضاء هيئة التدريس باملعهد خالل هذا العام الدراس ي.   هذه بعض العضويات

 هـ.1438الفصل الثاني  -االستشاري لقسم القانون في جامعة دار الحكمة ؛ املشاركة في املجلس فيصل عتباني  .1

2. Mohd Ma'Sum Billah, Audit Committee (ACIG) KSA  

3. Mohd Ma'Sum Billah, Member of the WGSC-AGEB-AAIOFI  

4. Mohd Ma'Sum Billah, Advisor, International Cooperative and Mutual Insurance Federation, 

London.   
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 التدريب –خدمة املجتمع 

 ودراسات الجدوى  املصرفية اإلسالمية أربعة موضوعات هيفي  ، وثالث ورش عمل إحدى عشر دورةقدم املعهد خالل هذا العام 

من و  الراجحي الخيررة سليمان وبدعم من مؤسسة للمتدربين والحضور ، ة، كلها مجاني والجانب القيمي لألسرة واألوقاف

 طالب في الجانب القيمي 120و طالب في دراسات الجدوى  145في املصرفية و طالب وطالبة 600، استفاد منها   الوقف العلمي

  .من خارج الجامعة متدرب من املهتمين بالوقف 120و

 طالب  199، استفاد منها لعمل املالي واملصرفي اإلسالمي لطالب الجامعة في ا ، رامأ 4-3مدتها  سبع دورات تدريبية

حدة و وبعضها مع ، وقدمت بعضها بالتعاون مع األندرة الطالبية بكلية االقتصاد واإلدارة  ، طالبة 63، منهم  وطالبة

 عمادة شئون الطالب.شئون الخريجين ب

 وكان موضوعها ، الطالباتاألخرى للطالب و  ، إحداها ورشتي عمل ، 
ً
 واحدا

ً
حول التأهيل للعمل  مدة كل منهما روما

يات ملتقى مكة فعال وخاللضمن امللتقى األول للتوجيه واإلرشاد املنهي في الجامعة ، ، املصرفي اإلسالمي في اململكة 

طالب  210 الورشتينمن استفاد  .هـ ، والذي أطلق تحت شعار " نحن القدوة في التميز الوظيفي "1438الثقافي 

 بالتعاون مع عمادة شئون الطالب. نفذتا ، و  وطالبة وخريج

 التاسع  امللتقى املنهي ، خاللحول التأهيل للعمل املصرفي اإلسالمي في اململكة ، ليوم واحد ،  ورشة عمل للخريجات

ظيفة ميدان لألخالق هـ ، والذي أطلق تحت شعار "الو 1438ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي و في الجامعة ، 

 ة ، ونفذت بالتعاون مع عمادة شئون الطالب.طالبة وخريج 191. استفاد منها والتعامل الحسن .. فكن قدوة"

  متدرب ، بالتعاون مع نادي  145دورة "دراسة الجدوى االقتصادرة للمشروعات الصغيرة" ، ليوم واحد ، استفاد منها

 بجامعة امللك عبد العزيز.  –التميز 

  120،  مكة املكرمة –دورة "دراسات الجدوى للمشروعات الوقفية" ، على هامش املؤتمر اإلسالمي األول لألوقاف 

 17. عقدت في ، وزارة العمل والتنمية االجتماعية، غرفة مكةلألوقاف االمانة العامة متدرب من جهات مختلفة منها:

 م. 2016اكتوبر  18هـ ـ املوافق   1438محرم 

  ستفاد ا رنظمها الوقف العلمي بالجامعة. ضمن دورة رخصة قيادة الحياة الزوجية ، ي الجانب القيمي لألسرةف تاندور

 طالب بالجامعة.  120منها أكثر من 
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 جدة -اللقاءات العلمية 

  – ندوة التعليم وتطوير املهارات
 
 علميا

 
 املعهد شريكا

في مدرنة جدة ، وصاحب هذا االجتماع عدد من ورش العمل التي نظمتها  42عقد البنك اإلسالمي للتنمية اجتماعه السنوي 

القطاعات املختلفة بالبنك ، ومنها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  الذي نظم ندوة علمية بعنوان "التعليم وتطوير املهارات" 

 فيها إضافة إلى جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية ، و لك روم كان معهد االقتصاد اإلسالمي شر 
ً
 علميا

ً
 هـ 1438شعبان  18يكا

. وقد شارك سعادة عميد املعهد في الجلسة األولى لهذه الندوة واملعنونة بـ "التعليم والتوظيف وتعزيز م2017مارو 14 املوافق

 Education for Employment and Enhancement of theمية" بيئة ريادرة في الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتن

Entrepreneurial Ecossystem in IDB MCs . 

 

 "التعليم وتطوير املهارات"ندوة 

 كلمة ملعالي رئيس البنك األستا  الدكتور بندر بن حمزة حجار

 كلمة ملعالي وزير التعليم األستا  الدكتور أحمد بن محمد العيس ى

 

 األولى : "التعليم والتوظيف وتعزيز بيئة ريادية في الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية"الجلسة 

  مؤسسة   -الدكتورة ميشيل بوورGIZاملانيا 

  مجموعة البنك الدولي –منال بكر قوتا 

  ستيفن ويل مارث– WIP – أمريكا 

  جامعة امللك عبدالعزيز –الدكتور عبدهللا قربان تركستاني 

 

 الثانية :  حاالت عملية )كانت فعالة( الجلسة

  مدرنة امللك عبدهللا االقتصادرة –عبدهللا الحربي 

  أوزان سونميز– T. Jump – أمريكا 

  جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية  -مركز الريادة  –أمل دخان 

  السعودرة -رئيس فريق إدارة التغيير بأرامكو  –جمال العقاد 

 

 حاالت عملية )كانت فعالة(الجلسة الثالثة :  

وقد خصصت هذه الجلسة للتعريف باملسابقة الدولية للشباب التي رنظمها سنويا املركز السعودي اإلسباني لالقتصاد 

 ، واستضاف البنك اثنان من الفائزين السابقين الذرن قدما تجربتهما: ieوالتمويل اإلسالمي بجامعة 

  السعودي اإلسباني منسق املركز –جونزالو ريدريجز. 

  م2015الفائز عام  –إندونيسيا  –توفيق هيدارات 

  م.2016الفائزة عام  –السعودرة  –لولوة السدرري 
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  – ورشة اقتصاديات العمل الخيري 
 
 علميا

 
 املعهد شريكا

، بتنظيم من هـ1438شعبان  6انعقاد ورشة اقتصادرات العمل الخيري بمدرنة جدة، و لك في تم بحمد هللا وتوفيقه 

ة وبدعم من مؤسسة آل الجميح الخيرر، املركز الدولي لألبحاث والدراسات "مداد" وبشراكة علمية مع معهد االقتصاد اإلسالمي 

 من: عميد 29) عددهمبلغ و لقطاع الخيري، امن الباحثين واملختصين في  مختارة نخبة ها، حضر 
ً
 ، وقد أدار الورشة كال

ً
( فردا

 سات.معهد االقتصاد اإلسالمي ، ومدرر املركز الدولي لألبحاث والدرا
 الجلسة األولى 

 الدور االقتصادي للعمل الخيري، قدمها الدكتور/ أحمد حبيب صالح. -1

 صادي، قدمها الدكتور/سالم الدرني.رؤية وزارة العمل والتنمية االجتماعية في رفع مساهمة القطاع في النمو االقت -2

 ، قدمها األستا  الدكتور/ عبدالرحيم الساعاتي.2030اقتصادرات العمل الخيري في اململكة في ظل رؤية  -3

 الجلسة الثانية 

، قدمها األستا / رياض "واالستثمار التمكين رحلة" في رواحل ومؤسسة راز مجموعة تجربة عن Case Study حالة دراسة -1

 الزامل.

قدمها الدكتور/  ساكسونية واألوروبية،تعترره في ضوء التجربتين األنجلو القطاع الثالث واإلشكاالت املعرفية التي  مفهوم -2

 عبدالرزاق بلعباس.

 السعودرة، قدمها الدكتور/ أحمد بلوافي. العربية اململكة في الخيري  للقطاع نحو تطوير خارطة أبحاث نوعية -3

 

أهم التوصيات التي خرجت بها الورشة، وكان من أبرزها: التواصل مع الهيئة العامة لإلحصاء وفي ختام الورشة تم مناقشة 

لعمل مسح كامل للعمل الخيري في السعودرة، وإصدار قائمة بأهم األبحاث  ات األولوية في موضوع اقتصادرات العمل الخيري، 

ا ردعم تنفيذ دراسات استراتيجية تدعم صانع القرار باإلضافة إلى إصدار تقرير سنوي حول اقتصادرات العمل الخيري. بم

 الخيري.
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 مدريد -اللقاءات العلمية 

محرم  28م )2016أكتوبر  18ندوة حول تجربة لوكسمبورج في استقطاب واستيعاب التمويل اإلسالمي ، روم األربعاء  .1

، مدرر تطوير األعمال في بنك لوكسمبورج ، تحدث عن كيفية تطور  هـ( ، تحدث فيها األستا  جيرمان بيرجان1439

 صناعة التمويل اإلسالمي في أوروبا ولوكسمبورج بشكل أخص.

زيارة صاحب السمو امللكي األمير منصور بن خالد الفرحان آل سعود ، سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة إسبانيا  .2

م ، قابل سموه في هذه الزيارة الطالب السعودرون 2017فبرارر  8هـ املوافق 1438جمادى األولى  11، في روم األربعاء 

بالجامعة ، واستقبله رئيس مجلس جامعة أي إي البروفيسور بييول رفائيل ومدررة املركز الدكتورة سيليا دي آنكا 

 واملنسق العام جونزالو.
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 SCIEFاملركز السعودي اإلسباني لالقتصاد والتمويل اإلسالمي 

 

 تأسيس مرصد التمويل اإلسالمي

 SCIEF – Casa Árabe Observatory  inتعاون املركز مع البيت العربي في تكوين "مرصد التمويل اإلسالمي" 

Islamic Finance  ليكون أهم منصة حوارية أوربية تضم تنوع كبير من أصحاب املصلحة ملناقشة قضارا أساسية تشكل

مستقبل التمويل اإلسالمي وتوجهات االقتصاد اإلسالمي. وسيكون هذا املرصد النقطة املحورية لربط القيادات الفكرية 

أوروبا ، إضافة إلى بنوك التنمية متعددة األطراف والخبراء في االقتصاد والتمويل اإلسالمي مع كبار متخذي القرار في 

 واألكادرميين واالعالم وغيرهم. 

 

 لقاءات علمية شارك مسئولو املركز فيها

للبنك اإلسالمي للتنمية ،  42أمام التمويل اإلسالمي ، املؤتمر السنوي  FinTechجونزالو رودريجز ، تحدي التقنية  .1

 .م2017مارو  14جدة 

 the III Turin Islamicكاتاالن ، املتعاون مع املركز ، شارك في املنتدى تورين الثالث لالقتصاد اإلسالمي فاالنتيون  .2

Economic Forum  بورقة علمية "التمويل اإلسالمي ، الرأسمالية التقليدرة واالقتصاد التشاركي: ترجمة الهويات

 Islamic finance, conventional capitalism and the sharing economy: translating the"لسوق متنوع

identities of a diverse market  م. ويشارك في هذا املنتدى بلدرة تورينو والغرفة التجارية 2017مارس  6، في

، لتعزيز دور التمويل اإلسالمي في  ASSAIFبتورينو وجامعة تورينو وجمعية تطوير األدوات البدرلة واالبتكارات املالية 

 ./http://www.tief.itاهمة املجتمعية والتنمية االقتصادرة للمقاطعة ، املس

 

 برامج التدريس والطالب 

 قدم املنسق العام باملركز األستا  جونزالو رودريجز ثالث محاضرات للطالب واملهتمين باالقتصاد اإلسالمي ، كالتالي: 

"مبادئ االقتصاد اإلسالمي .. تجربة املركز السعودي اإلسباني" قدمها لطالب برنامج املاجستير "العالقات  .1

 م. 2017رنارر  Rey Juan Carlos I University  ،13االقتصادرة الدولية" بجامعة راي خوان كارلوس األول 

رة مها لطالب برنامج البكالوريوس في القانون واإلدا"مبادئ االقتصاد اإلسالمي .. تجربة املركز السعودي اإلسباني" قد .2

 م. 2017مارس  IE University  ،14بجامعة أي إي 

حضرها عدد من الطالب ومصرفيون مقيمون في املغرب بالدار البيضاء ،  "صناعة التمويل اإلسالمي في أوروبا" ، .3

 م. 2017مارس  9وموظفون من الغرفة التجارية ، في 

 

http://www.tief.it/
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 International Executive Programالبرنامج الدولي للتنفيذيين 

 26 – 23هـ املوافق 1438ربيع اآلخر  28 – 25البرنامج الدولي الثالث للتنفيذرين في التمويل اإلسالمي ، خالل الفترة  (1

 من خمسة دول مختلفة. رجدر 2017رنارر 
ً
 تنفيذرا

ً
الذكر بأن النسخة م. وقد شارك في البرنامج اثنا عشر مدررا

مجموعة البنك  –بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  تالثالثة من هذا البرنامج الدولي للتنفيذرين قد نفذ

 لتنمية.  لاإلسالمي 

 

 نشر فصول في كتب 

 Handbook of Empirical Researchسيليا دي آنكا ورافع حياة ؛ هل عوائد األسهم تتأثر بمسمى إسالمي؟ في كتاب  .1

on Islam and Economic Life  ،م.  2017تنشره دار إدوارد إلجار للنشر 

 

 الكحاالت الدراسية

كامل عريبي وسليمان ساني ، تحت إشراف الدكتور سيليا ، حالة دراسية بعنوان "الصكوك السيادرة لألردن : حل  .1

 "
ً
 JORDAN’s SOVEREIGN SUKUK: A DUAL SOLUTION TOمزدوج إلدارة السيولة والتمويل معا

BOTH LIQUIDITY MANAGEMENT AND FINANCING  ،5  م.2017رونيو 

 

 ق علميةاور أو  مقاالت نشر 

، بعنوان "املغرب تفتح أبوابها  (األرام الخمسة)= Cinco Díasجونزالو رودريجز ، مقالة في صحيفة إسبانية كبرى  .1

 م. 2017مارس  22للتمويل اإلسالمي" في 

، نشرت على   ”Islamic Finance, what it isn´t“دي آنكا ، ورقة بعنوان "التمويل اإلسالمي ، ما ليس هو"  سيليا .2

م ، سعت الورقة إلزاحة الكثير من 2017، في مارو  IEصفحة العالقة مع الشركات في املوقع الكتروني لجامعة 

 . األساطير حول التمويل اإلسالمي

 Arabic Coffee: Understanding‘نوان "القهوة العربية: فهم التنوع في اإلسالم" جونزالو رودريجز ، مقالة بع .3

Diversity in Islam’  نشرت على صفحة العالقة مع الشركات في املوقع الكتروني لجامعة ،IE  ،م. 2017إبريل  20في 

 Elة على إسبانيا" ، في صحيف جونزالو رودريجز ، مقالة باللغة اإلسبانية بعنوان "انعكاس غروب الشمس في املغرب .4

País  ، م. 2017رونيو  14البلد 

ة املصرفي كل االمكانيات" ، في مجل إلطالق–فاطمة بنزار ، الباحثة باملركز ،  مقالة بعنوان "البنوك اإلسالمية األوربية  .5

 م. 2017 ورولي 8، في  Islamic Banker Magazineاإلسالمي االلكترونية 
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 ,Legal pluralism“، ورقة بعنوان "التعدد القانوني ، حقوق امللكية واسس االقتصاد اإلسالمي"  فاالنتيون كاتاالن .6

property rights and the paradigm of Islamic economics”  في مجلة جامعة امللك عبدالعزيز : االقتصاد

 م. 2017، رنارر  1، العدد  30اإلسالمي ، املجلد 

  سيليا دي آنكا ، شاركت في .7
ً
، سبتمبر  Miras publicationالتمويل اإلسالمي في  املوارد البشرية فيعن إعداد تقريرا

 م. 2017

فاالنتيون كاتاالن ، ورقة بعنوان "بين النظرية)ات( والتطبيق)ات(: أدوات قانونية )الحيل( في القانون اإلسالمي  .8

،  Between Theory(-ies) and Practice(-s): Legal Devices (Hiyal) in Classical Islamic Lawالتقليدي" 

 . مArab Law Quarterly  ،2017في مجلة 

 

 اتر املشاركة في مؤتم

-Developing the next generaجونزالو رودريجز ، الحدرث في ندوة "تكوين الجيل التالي من املصرفيين اإلسالميين"  .1

tion of Islamic Bankers  منتدى التمويل اإلسالمي بالسعودرة نظمته ،IFN  ، م. 2016نوفمبر  28، جدة 

في التمويل اإلسالمي: تطبيق الحيل واملخارج  FinTechسيليا دي آنكا ، املشاركة في ورشة عمل "التمويل والتقنية  .2

؛ تنظيم كلية  Applying Hiyal & Makharij and Other Islamic Principlesواملبادئ اإلسالمية األخرى" 

 23الدراسات اإلسالمية بجامعة حمدان بن خليفة ، وعقدت في جامعة لندن لالقتصاد وعلم السياسة ، بريطانيا ، 

 م. 2017فبرارر 

 19جونزالو رودريجز ، حضور أول مؤتمر للتمويل اإلسالمي في برشلونة "تقنين التمويل اإلسالمي في أوربا" برشلونة ،  .3

  م.2017إبريل  20 -

 Mapping the Moroccanجونزالو رودريجز ، حضور مؤتمر "وضع خريطة للتمويل التشاركي املغربي"  .4

Participative Finance Ecosystem  ، 9للتمويل اإلسالمي في برشلونة "تقنين التمويل اإلسالمي في أوربا" برشلونة 

 م.2017مارو 

في حلقة نقاش أعدها البيت العربي في مدريد بعنوان "التمويل اإلسالمي في شمال أفريقيا  املشاركةجونزالو رودريجز ،  .5

م ، ونظمته 2017مارو  31نظرات حول تطوره ونموه في املغرب" ، بحضور مسئول من بنك املغرب محمد الغريري ، 

IFN . 

 

 املشاركة في حوارات السوربون 

الفيدروكونفرانس تشارك فيها ثالث جهات كرس ي اخالقيات وضوابط التمويل بجامعة شارك املركز في أربعة حوارات شهرية عبر 

السوربون ، ومعهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبدالعزيز ، واملركز السعودي اإلسباني لالقتصاد والتمويل اإلسالمي 

 في هذا العام بعنوان
ً
"ما هو القانون الذي رحكم عقدي؟ القانون  بجامعة أي إي. وقد قدم الدكتور جيرمان رودريجز حوارا

 م.2016ديسمبر  14اإلسالمي ومشكلة الوضوح والنفا  للعقود"  في 
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 كرس ي أخالقيات وضوابط التمويل

السوربون  م ، ركون العقد بين جامعة امللك عبدالعزيز وجامعة باريس األولى بانتيون 2016بنهارة شهر ديسمبر 

بخصوص الكرس ي العلمي "أخالقيات وضوابط التمويل" ركون قد انتهى ، بعد خمس سنوات رائعة وفاعلة في تأسيس ونشر 

 وقد تركت هذه االتفااملبادئ األخالقية في قضارا املالية واالقتصاد عبر مؤتمرات وإصدارات وحوارات علمية مختلفة. 
ً
قية آثارا

وهذه قائمة بالحوارات الستة الحوارات الشهرية حتى إعداد هذا التقرير.  اراستمر  ي باسمه ، معمنها استمرار الكرس جيدة ، 

 التي عقدت خالل هذا العام الدراس ي. 

 

 مقدم الكحوار عنوان الكحوار م

1 

إن الفرضيات  كيف تكون املقامرة عادلة؟

املبنية على القدرات اإلدراكية للمقامر رمكن 

  لصالح شركات القمار انحيازأن تؤدي إلى 

 جامعة السوربون  د. بيير بغادرير

2 
ظهور الصكوك اإلسالمية السيادرة لخدمة 

 االقتصاد املستدام والتنمية
 معهد االقتصاد اإلسالمي أ. د.  محمد املعصوم باهلل

 كلية الدراسات اإلسالمية أ.د. منذر قحف  ابتكارات في التمويل اإلسالمي 3

4 

الذي سيحكم عقدي؟ ما هو القانون 

الشريعة اإلسالمية ومشكلة اليقين ونفا  

 العقد

األستا  الدكتور/ جيرمن 

 رودريغور مورنو

اإلسباني  -املركز السعودي 

 لالقتصاد والتمويل اإلسالمي

5 
تمويل تغير املناخ في زمن التقشف: التحدرات  

 والفرص
 األستا / عبداللطيف بللو

 -)البنك اإلسالمي للتنمية 

 دة(ج

6 
اإلسالمي في اإلطار  الجريئرأس املال  

 التشريعي الفرنس ي: تحليل قانوني
 السيدة/ دورساف متري 

كرس ي األخالق وضوابط 

 فرنسا -التمويل 
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 أعمال إدارية

 عضويته السادة أعضاء هيئة التدريس: في  املجلسويضم  مجلس املعهد 

 قربان تركستانيبن د. عبدهللا  عميد املعهد  .1

 د. مروان بن غالم أندرجاني املعهد وكيل .2

 د. حسن بن محمد مأخذي وكيل املعهد للدراسات العليا والبحث العلمي .3

 د. محمد بن عبدهللا نصيف ل املعهد للتطويريوك .4

 جميل برديس ي بن هشام  د. املعهد   مجلس عضو .5

  فيصل بن محمود عتباني د.  املعهد  مجلس عضو .6

 جميل قزاززهير بن  د. املعهد   مجلس عضو .7

  ومن الفصل الثاني واحد في الفصل الدراس ي األول واألخران خاللخالل العام  اجتماعاتثالثة عقد املجلس .

 املوضوعات املهمة التي عرضت باملجلس ويحسن  كرها: 

  للمعهد وتحدرد مهامه وصالحياته.  تشكيل املجلس االستشاري  .1

2.  
ً
 فياملعهد شريكا

ً
 ورشة عن اقتصادرات العمل الخيري بالتعاون مع مركز مداد.  علميا

3.  
ً
 علميا

ً
ملجلس املحافظين للبنك  42التعليم وتطوير املهارات خالل االجتماع السنوي  في ورشةاملعهد شريكا

 اإلسالمي للتنمية. 

 هـ. 1427تجدرد مذكرة التفاهم مع البنك اإلسالمي للتنمية املوقعة في عام  .4

 . ISIقوائم  فينحو التصنيف  سعيهالتقرير هيئة تحرير مجلة جامعة امللك عبدالعزيز : االقتصاد اإلسالمي  .5

 

  26تشكلت اللجنة من : اللجنة العلمية  
 
 خالل العام ، ، و عضوا

ً
  62 ناقشت فيها عقدت سبعة عشر اجتماعا

ً
 . موضوعا

 ومن املوضوعات التي ناقشتها اللجنة:

 ة. إلسالميا املصرفيةمشروع التعاون مع املعهد املالي بمؤسسة النقد العربي السعودي في مجال التدريب في  .6

 .السعودرةجامعات اللرؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي ب 13 االجتماعمقترح خطة مناقشة  .7

 .داعتماد اضافة محور الوقف في البرامج العلمية والبحثية للمعه .8

 .الباحثين باملعهد لجائزة البنك االسالمي للتنمية )في مجال االقتصاد االسالمي( أحدترشيح  .9

 .طلب الهيئة الدولية ملعلمي التمويل االسالمي بأن ركون املعهد أحد االعضاء املؤسسين لها .10

 (. 3( وترقية )1( وتمدرد )2موضوعات تتعلق بالسادة املعيدرن واملحاضرين: ابتعاث ) .11

 حضور مؤتمرات مختلفة.  تقارير 10عرض  .12

 

 أعضاء هيئة التدريس 

دكتور عدنان الوسعادة  تخصص قانون تجاري  - الدكتور البراء عبدهللا ابولبنسعادة  انضم إلى عضوية هيئة التدريس باملعهد

وقد ترك العمل باملعهد سعادة الدكتور وليد بن املنصف منصور ، حيث طلبته ،  تخصص تمويل شخص ي - محمد خياري 

 مؤسسة النقد العربي السعودي ، ووافقت الجامعة على نقل خدماته إليها. 
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 العالقات العامة واإلعالم : املوقع االلكتروني 

  املجلة واالنجليزرة تحتوي على تعريف باضافة كلمة ترحيبية الى موقع مجلة االقتصاد االسالمي باللغتين العربية

 وضوعاتها وتدعو العلماء واملختصين للمشاركة.مو 

  تم رفع جميع الصور الخاصة بالفعاليات املرتبطة بحوار االربعاء االسبوعي وحوار السوربون  م2017عام مع بدارة

 على املوقع الرئيس ي للمعهد.

  ان " بناء املحافظ االستثمارية" وعدد من الدورات التدريبية. رفع صورة فعالية محاضرة أ. عمار شطا بعنو 

 

 العالقات العامة واإلعالم : التصوير الفوتوغرافي والفيديو 

تغطية الزيارات والفعاليات الخاصة بمعهد االقتصاد اإلسالمي ، وحفظها في املكتبة اإللكترونية الخاصة باملعهد. ومن 

 رها خالل هذا العام الدراس ياملناسبات العلمية التي تم تصوي

 محاضرة لطلبة املاجستير: عمليات الخزينة باملصارف. 

 التأهيل للعمل املصرفي اإلسالمي في اململكة في عمل ورشو  عدة دورات. 

  .دورة في دراسة الجدوى االقتصادرة للمشروعات الصغيرة 

  التسويق االحترافي في األوقافدورة . 

 

 وسائل التواصل االجتماعي العالقات العامة واإلعالم :

 :
 
   https://www.youtube.com/c/ieikau اليوتيوبعهد االقتصاد اإلسالمي على قناة مأوال

  حوارات السوربون و حوارات األربعاء ل هات(فيدرو مادة علمية ) 100 قرابةعلى هـ 1438  و الحجةتحتوي القناة حتى

مشترك ، وبلغت املشاهدات للقناة  300وبها أكثر من . فيدرو تعريفي بنشاطات املعهد، و تقارير خاصة والحاضرات وامل

 آالف مشاهدة. 10قرابة 

 

:
 
  iei_kauاالنستغرام والسناب شات باسم و  تويتر  ثانيا

  على رامجاالنستحساب  وى تيح، و  م  2015ديسمبر  22في  والسناب شات رامجفي االنستاملعهد تم انشاء حساب 

 .مشترك 45عدد املشتركين ، وبلغ  هـ 1438  و الحجةاملعهد حتى  فعالياتفيدرو إلبراز صورة و  95

  

https://www.youtube.com/c/ieikau


38 

 

 زيارة الوفود للمعهد

 زيارة باحث من جامعة أكسفورد 

 Martyn Rushللبحوث والدراسات اإلسالمية استقبل املعهد الطالب مارتين روش  امللك فيصلبالتنسيق مع مركز 

كلية الدراسات  –مركز الشرق األوسط  –بجامعة أكسفورد  MPhilالستكمال بحث املاجستير / الدكتوراه 

، وكان موضوع أطروحته: تأثير املؤسسات السعودرة العربية في خلق وتشكيل "االقتصاد اإلسالمي" كحقل  الشرقية

وسط قد كتب عنه مدرر مركز الشرق األ و منضبط خالل الستينيات والسبعينيات والثمانينيات امليالدرة. أكادرمي 

في التاريخ ، وقض ي  University College, Londonتتكون خلفية مارتي العلمية من تخرجه من جامعة كلية لندن )

ليدرس حول الشرق األوسط وحصل على جائزة على إحدى كتاباته ، وقد  بنسلفانياعام دراس ي واحد في جامعة 

اخل في إتمام مهمته العلمية دلباحث ا بمساعدة قام املعهد (كتب مارتين بحثا مميزا حول الحرب العراقية اإلررانية.

سعود اإلسالمية وجامعة أم زيارة شخصيات مهمة في مجال االقتصاد اإلسالمي بجامعة االمام محمد بن املعهد ، وب

 م(.2016ديسمبر  20-9هـ )1438ربيع األول  21-10، خالل الفترة  والبنك اإلسالمي للتنمية القرى 

  سالمية باملدرنةزيارة طالب من الجامعة اإل 

 نيةزيارة وفد ماليزي من جامعة مارا للتق 

  سالمية العاملية بماليزراالجامعة اإل من زيارة وفد 

 البنك اإلسالمي للتنمية -املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  زيارة د. حسام بدوي من 

 

 


