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Dear Reader,

 I would like to take this opportunity to thank you for the support you have given 
to the Saudi Spanish Center for Islamic Economics and Finance (SCIEF). SCIEF 
benefits from the world-renowned experience of the University King Abdul Aziz 
(KAU), Saudi Arabia, in the field of Islamic finance, and from the experience of IE 
Business School, a world leader in management education.

 Founded in 2009, SCIEF is dedicated to adding value by means of alternative 
financing methods, the ultimate aim being to empower future leaders, businesses 
and governments by equipping them with the tools they need to continue to 
grow and add value to society.

 Over the last 5 years SCIEF has achieved a solid position in four pillars: Curriculum 
& Academic Activities in Islamic Finance, research, international awareness, and 
Executive Education. We are proud that in the short time since it was created, 
SCIEF has become a reference in Europe for Islamic finance, showcasing some of 
the most exciting business initiatives in the field. We are also pleased to see how 
our community of young European researchers is growing, a sign that interest in 
Islamic Finance is growing in Europe, thanks to the efforts and commitment of 
organizations like SCIEF. 

After our 5-year journey we are looking forward to the future, and for that purpose 
we have prepared a detailed summary of our most exciting activities and 
achievements to date, which you can find on the SCIEF website at www.scief.es. 

SCIEF is a young organization, and its success would not have been possible without 
the invaluable contributions of collaborators, partners and friends. The new youth 
engaging initiatives, together with our regular academic and research activities, 
constitute solid steps toward the SCIEF’s consolidation as a hub to channel existing 
debates and actions in the field of Islamic finance in Europe. 

I hope you will enjoy reading this summary as much as we enjoyed preparing it. 

Sincerely yours, 
 

Dr Celia de Anca
 Director of Saudi Spanish Center 

for Islamic Economics and Finance (SCIEF)
 12 Maria de Molina, 

2a Madrid 28006, Spain
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عزيزي القارئ...

اأود اأن اأغتنم هذه الفر�صة لكي اأتقدم اإليكم بجزيل ال�صكر على ما تقدمونه من دعم للمركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد 
والتمويل الإ�صالمي SCIEF. جتدر الإ�صارة اإىل اأن املركز قد ُد�صن بحيث ي�صتفيد من اخلربة ذائعة ال�صيت عاملياً التي 
تتمتع بها جامعة امللك عبد العزيز يف جمال التمويل الإ�صالمي وخربة جامعة IE الإ�صبانية لالأعمال ذات الريادة العاملية 

يف حقل التعليم الإداري.

ُيعنى املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي - منذ اإن�صائه عام 2009 - باإ�صافة قيمة من خالل و�صائل 
التمويل البديلة بحيث يكون الهدف الأكرب هو متكني قادة امل�صتقبل واملوؤ�ص�صات التجارية واحلكومات عن طريق اإمدادها 

مبا حتتاجه من اأدوات تدفعها اإىل ال�صتمرار يف النمو واإ�صافة القيمة اإىل املجتمع.

لقد بلغ املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي خالل اخلم�س �صنوات املن�صرمة منزلة را�صخة يف اأربعة 
ركائز وهي املناهج والأن�صطة الأكادميية يف جمال التمويل الإ�صالمي, والبحوث, والوعي الدويل, والتعليم التنفيذي. 
واإنه ملن دواعي فخرنا اأن املركز - وخالل تلك الفرتة الق�صرية منذ اإن�صائه - قد �صار مرجعاً للتمويل الإ�صالمي يف اأوروبا 
باإبرازه بع�صاً من اأكرث مبادرات العمل اإثارة لالهتمام يف هذا املجال, كما ي�صرنا كثرياً اأن ن�صهد منواً مطرداً ملنظومتنا 
التي ت�صم ثلة من �صباب الباحثني الأوروبيني, وهو ما يعك�س تعاظم الهتمام بالتمويل الإ�صالمي يف اأوروبا بف�صل التزام 

وجهود منظمات عدة مثل املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي.

والآن - وبعد رحلة دامت خلم�س �صنوات - نحن نتطلع اإىل امل�صتقبل, ولذا اأعددنا تقريراً موجزاً يت�صمن تفا�صيل حول 
اأكرث اأن�صطتنا واإجنازاتنا اإثارة لالهتمام منذ بداأنا وحتى اليوم, وهو ما ميكن اأن تطالعوه على موقع املركز على �صبكة 

www.scief.es الإنرتنت

دون  من  تتحقق  اأن  لنجاحاته  كان  وما  نا�صئة,  منظمة  الإ�صالمي  والتمويل  لالقت�صاد  الإ�صباين  ال�صعودي  املركز  يعد 
اإن املبادرات اجلديدة احلا�صنة لل�صباب وكذلك  الإ�صهامات القيمة التي مل يبخل بها املتعاونون وال�صركاء والأ�صدقاء. 
لتوجيه  حمورية  كمحطة  املركز  تر�صيخ  طريق  على  ثابتة  خلطوات  توؤ�ص�س  الدورية  والبحثية  الأكادميية  اأن�صطتنا 

امل�صاجالت والعمليات القائمة يف جمال التمويل الإ�صالمي يف اأوروبا.

اآمل اأن ت�صمتعوا مبطالعة هذا املوجز بنف�س قدر ا�صتمتاعنا باإعداده.

خال�س حتياتي...

د. ثيليا دي �أنكا
  مديرة املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد

والتمويل الإ�صالمي
12 Mania de Molina, 2a

Madrid 28006, Spain                                                                                         
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MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
أعضاء مجلس اإلدارة

 

Dr. Ahmed H. Nagadi

KAU University Vice President for 
Business & Knowledge Creativity

 

Dr. Abdullah Q. Turkistani

Dean, Islamic Economics
Institute - KAU

 

Dr. Celia de Anca

SCIEF Director

 

Dr. Mohammed N.G. Khayat

SCIEF Board Member - KAU

 

Dr. Ignacio de la Torre

Academic Director, Master in 
Finance Prog. at IE Business School

 

Dr. Carlos G. de Juana

C.E.O. at Vega Funs Holdings 
Agencia de Valores S.A.

 

Dr. Hisham Jameel Bardesi

SCIEF Board Member - KAU

 

Dr. Fernando Fernández

International Consultant in
macro and financial topics

H.E. Prof. Rafael Puyol

President of the Board of 
Governors of IE University

 

H.E. Prof. Osama Tayeb

President of KAU University
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PILLARS
We are very proud that SCIEF has developed a solid ground to position the center 
in four pillars of activities:

The Center has become a hub in Europe for Islamic Finance, showcasing some of 
the more exciting academic and business initiatives in the area.

Our community of European young researchers is steadily growing, thus being a 
sign that Islamic Finance is growing in interest in Europe and SCIEF is helping to 
channel this interest.

We are very proud of the achievements of our partners and friends: IEI (Islamic 
Economics Institute at Kau), Islamic Development Bank Jeddah, Al Khabir 
Investment Bank, Bank One, Bahrein, the National Commercial bank in Jeddah, 
Arcano Group, Madrid, Uria & Menendez, Cuatrecasas, Casa Arabe among 
others, that support and participate in the different activities organized.

Curriculum
 Academic & 

Executive
Education 

 International
awareness

 Research
Activities

 Formulate
 courses in the
 �eld of Islamic
 Economics and
 Finance for
MBA Programs

 Short courses & seminars in
 Islamic Economics and Finance
for Business and Professionals

Activities in Islamic
Finance 

Joint symposiums 
on important 
contemporary 
topics related to 
Islamic Econom-
ics and �nance.

 Forming a Joint research
 unit between research in
 the two intuitions to
 conduct research in
.Economics and Finance

SCIEF
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ركائز العمل
نفخر باأن املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي SCIEF قد بلغ منزلة متميزة بناًء على اأربع ركائز 

متثل الأن�صطة التي ُيعنى بها:

الإ�صالمي يف  التمويل  الإ�صالمي مركزاً حمورياً يف جمال  الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل  ال�صعودي  املركز  اأ�صحى  لقد 
اأوروبا كواجهة لعر�س عدد من اأكرث الأن�صطة الأكادميية ومبادرات العمل اإثارة لالهتمام يف املنطقة.

يجدر بالذكر اأن منظومتنا التي ت�صم �صباب الباحثني الأوروبيني حتقق منواً مطرداً, وهو ما يدلل على تعاظم الهتمام 
بالتمويل الإ�صالمي يف اأوروبا, ولياألو املركز جهداً يف امل�صاعدة على توجيه هذا الهتمام.

ويف هذا ال�صدد نود الإعراب عن عظيم فخرنا بالإجنازات التي حققها �صركاوؤنا واأ�صدقاوؤنا: معهد القت�صاد الإ�صالمي 
الأهلي  والبنك  بالبحرين  وان  وبنك  واخلبري لال�صتثمار  بجدة  للتنمية  الإ�صالمي  والبنك  العزيز  عبد  امللك  بجامعة 
وكواتريكازاز   Uria & Mernandez ومرنانديز  واأوريا  مبدريد   Arcano Group اأركانو  وجمموعة  بجدة  التجاري 
Cuatrecasas والبيت العربي Árabe  Casa, وغريهم ممن ل يبخلون بالدعم الالزم ملختلف الأن�صطة التي ننظمها 

ف�صاًل عن م�صاركتهم بها.

المناهج واألنشطة
 األكاديمية في 

مجال التمويل 
اإلسالمي

التعليم 
التنفيذي

الوعي
 الدولي

أنشطة
 البحث

تصميم دورات في مجال 
االقتصاد والتمويل 

اإلسالمي  لبرامج 
الماجستير في إدارة 

األعمال

دورات وحلقات بحث قصيرة
للشركات والمحترفين في مجال

االقتصاد والتمويل اإلسالمي

ندوات مشتركة حول 
المحاور الهامة

المعاصرة المتعلقة باالقتصاد 
والتمويل اإلسالمي

 تأسيس وحدة بحوث مشتركة 
تضم الباحثين في كلتا المؤسستين 

إلجراء األبحاث االقتصاد والتمويل 
اإلسالميفي مجال 

SCIEF
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Key facts in the past 5 years.

A Cooperation Agreement was signed 
between King Abdulaziz University 
and IE Business School on 31st March 
2009 in the presence of H.E. Dr. Khalid 
ibn Mohammad Al Ankary, Minister of 
Higher Education of Saudi Arabia; H.E. 
Prof. Osama Tayeb, President of KAU 
and H.E. Prof. Rafael Puyol, President 
of the board of directors of IE. 

IE and IEI-KAU faculty participated in 
various seminars at KAU in Jeddah and IE Business School in Madrid.

On 18th March 2009 a Forum under the title “Islamic finance in the new 
economic order” was held to enhance new opportunities for Spanish and Latin 
American business. In attendance representatives from IE, KAU University, Islamic 
Development bank, Al-Khabeer Capital and Madrid Centro Financiero, among 
others. The forum was sponsored by nationwide economy newspaper Expansión.

In addition to that, May 13 and October 
15 2009, Islamic finance: Are we all 
Islamic Bankers? Prof. Aboulola gave 
the conference at IE, an introduction to 
Islamic finance. This video conference 
took place in the UNED in Madrid.

It was hosted by Prof. Jose Collado and the Saudi-Spanish Center for Islamic 
Economics and Finance. Dr. Ibrahim Aboulola from KAU University presented 
hisviews on different Islamic finance contracts while Dr. Celia de Anca presented 
the Center and its role within IE and Europe. The SCIEF web is launched. This tool 
is used to publish all the research, publications and other activities of the center.

From the left: H.E. Prof. Rafael Puyol, President of IE University; 
His Excellency Dr. Khalid ibn Mohammad Al Ankary, Minister of 
Higher Education of Kingdom of Saudi Arabia and H.E. Prof. 
Osama Tayeb, President of King Abdulaziz University

From the left: Prof. Celia de Anca, Director of SCIEF, 
Professor José Collado (peace be upon his soul) and Dr. 
IbrahimAboulola, Prof. of Economics at IEI - KAU
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حقائق أساسية

مت توقيع اتفاقية للتعاون بني جامعة امللك عبد العزيز وجامعة 
IE لالأعمال يف احلادي والثالثني من مار�س عام 2009 بح�صور 
�صعادة  ال�صعودية  العربية  باململكة  العايل  التعليم  وزير  معايل 
امللك  جامعة  مدير  ومعايل  العنقري  حممد  بن  خالد  الدكتور 
اأ�صامة طيب ورئي�س جمل�س  عبد العزيز �صعادة الأ�صتاذ الدكتور 

اإدارة جامعة IE �صعادة الأ�صتاذ الدكتور رفائيل بويول.

تدري�س  هيئة  من  اأع�صاء  �صارك  التعاون  اتفاقية  اأن�صاء  ومنذ 
جامعة IE ومعهد القت�صاد الإ�صالمي التابع جلامعة امللك عبد 
العزيز يف العديد من حلقات البحث التي انعقدت يف جامعة امللك 

عبد العزيز بجدة وكذلك يف جامعة IE لالأعمال مبدريد.

يف الثامن ع�صر من مار�س عام 2009 ُنظم منتدى حتت عنوان " التمويل الإ�صالمي يف النظام القت�صادي اجلديد" بهدف 
 IE جامعة  من  كل  عن  ممثلون  املنتدى  ح�صر  الالتينية.  واأمريكا  اإ�صبانيا  من  كل  يف  للم�صروعات  جديدة  اآفاق  فتح 
وجامعة امللك عبد العزيز والبنك الإ�صالمي للتنمية وجمموعة اخلبري املالية واملركز املايل مبدريد, وقد انعقد املنتدى 

برعاية جريدة "اإك�صبان�صيون" Expansión القت�صادية القومية.

اإ�صافة اإىل ذلك يف الثالث ع�صر من مايو املوافق اخلام�س 
ع�صر من اأكتوبر 2009 ن�صمت جامعة IE لالأعمال موؤمتر 
بعنوان  "التمويل الإ�صالمي: هل نحن جميعاً م�صرفيون 
اإ�صالميون؟" – قام الأ�صتاذ الدكتور اأبوالعال باإلقاء كلمة 
املوؤمتر  خالل  الإ�صالمي  التمويل  اإىل  مقدمة  ت�صمنت 
املرئي املنعقد باجلامعة الوطنية للتعليم عن بعد مبدريد.

والتمويل  الإ�صباين لالقت�صاد  ال�صعودي  واملركز  كولدو  الدكتور خوزيه  الأ�صتاذ  �صيافة  املوؤمتر يف  فعاليات هذا  جرت 
الإ�صالمي. وقد حتدث ال�صتاذ الدكتور اإبراهيم اأبو العال اأ�صتاذ القت�صاد مبعهد القت�صاد الإ�صالمي عن اآرائه املتعلقة 
دوره يف نطاق  املركز وعر�س  بتقدمي  اأنكا  دي  �صيليا  الدكتورة  ال�صتاذة  قامت  كما  املختلفة,  الإ�صالمي  التمويل  بعقود 
جامعة IE والقارة الأوروبية. وقد مت اأي�صاً تد�صني موقع املركز على ال�صيكة العنكبوتية بغية ا�صتخدام هذه النافذة يف 

ن�صر الأبحاث والإ�صدارات وغريها من الأن�صطة التي ينظمها املركز.

عبد  امللك  جامعة  مدير  طيب  اأ�صامة  الدكتور  الأ�صتاذ  �صعادة  اليمني:  من 
العايل  التعليم  وزير  العنقري  حممد  بن  خالد  الدكنور  �صعادة   – العزيز 
رئي�س  بويول  رفائيل  الدكتور  الأ�صتاذ  �صعادة   – ال�صعودية  العربية  باململكة 

IE جمل�س اإدارة جامعة

مبعهد  القت�صاد  اأ�صتاذ  العال  اأبو  اإبراهيم  الدكتور  اليمني:ال�صتاذ  من 
الدكتور  – الأ�صتاذ  العزيز  امللك عبد  التابع جلامعة  الإ�صالمي  القت�صاد 
اأنكا مديرة املركز ال�صعودي  خوزيه كولدو و الأ�صتاذة الدكتورة �صيليا دي 

الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل
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 Achievement of 2010

In 2010, we held a symposium at Madrid Stock Exchange, “Beyond the crisis: 
Islamic finance in the new financial order” and brought together researchers, 
academics, companies, banks and students to channel strong Islamic finance 
liquidity to Spanish companies and economy.

The subsequent roundtable discussed how Islamic finance can contribute to 
a stable financial system: A balanced framework for equity-debt financing. 
Reforming the financial and monetary systems

The following day IE hosted the three different workshops that made up the 
symposium: Public-Private Partnerships: Islamic Finance in International Project 
Finance; The Legal & Tax Adaptation of Islamic Finance Instruments in Spain;  
and An Introduction to Islamic Economics and Finance. Casa Árabe brought the 
event to a close with a conference on the Potential of Alternative Finance after 
the Crisis.

Momentum for a Compelling Future 2014 
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In 2010, we held a symposium at Madrid Stock Exchange, “Beyond the crisis: 
Islamic finance in the new financial order” and brought together researchers, 
academics, companies, banks and students to channel strong Islamic finance 
liquidity to Spanish companies and economy.

Opening ceremony of Symposium. From left: H.E. Prof. Rafael Puyol, President of IE 
University; H.R.H. Prince Saud Bin Naif Bin Abdelaziz Al-Saud , Former Ambassador of 
Kingdom of Saudi Arabia in Spain, now Governor of Eastern Province, Saudi Arabia.

The subsequent roundtable discussed how Islamic finance can contribute to a 
stable financial system: A balanced framework for equity-debt financing.  
Reforming the financial and monetary systems

Roundtable.  From left, Fernando Fernández, Professor of 
Economics, IE Business School; Mohamed A Elgari, Former 
Director of IEI-KAU; Guillermo de la Dehesa, Chairman of 
the International Advisory Board, IE Business School, 
Chairman AVIVA, Vice Chairman Goldman Sachs 
Europe, Member of the Board of Banco Santander; Celia
de Anca, Director of SCIEF; Umer Chapra, Research 
Advisor to the President of IDB; Ignacio de la Torre, former 
Academic Director of Finance Programs, IE Business 
School & Arcano Partner

The following day IE hosted the three different workshops that made up the 
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إنجازات عام  2010
حر�صنا يف عام 2010 على تنظيم ندوة يف �صوق مدريد لالأوراق املالية حتت عنوان: »ما وراء الأزمة: التمويل الإ�صالمي يف 
النظام املايل اجلديد«, ووجهت من خاللها الدعوة اإىل لفيف من الباحثني والأكادمييني وال�صركات وامل�صارف والطالب 

بهدف دفع مفهوم التمويل الإ�صالمي نحو قنوات القت�صاد الإ�صباين وال�صركات الإ�صبانية.

طرحت املائدة امل�صتديرة التي ُعقدت لحقاً النقا�س حول مدى اإمكانية 
اإ�صهام التمويل الإ�صالمي يف دعم نظام مايل م�صتقر. ومن املحاور التي 
يف  ي�صع  الذي  للتمويل  متوازن  اإطار  اإيجاد  املائدة  تلك  على  عر�صت 
اعتباره حجم املديونيات مقابل حقوق امل�صاهمني, وكذلك كيفية اإ�صالح 

النظامني املايل والنقدي.

خمتلفة  عمل  ور�س  ثالث   IE جامعة  ا�صت�صافت  التايل  اليوم  ويف 
�صكلت قوام تلك الندوة وهي: "ال�صراكات العامة – اخلا�صة: التمويل 
القانوين  "التكييف  امل�صروعات"؛  لتمويل  العاملي  النظام  الإ�صالمي يف 

اإ�صبانيا"؛  الإ�صالمي يف  التمويل  لأدوات  وال�صريبي 
الإ�صالمي."  والتمويل  القت�صاد  يف  "مقدمة  ثم 
 Casa العربي  البيت  موؤ�ص�صة  اختتمت  واأخرياً 
Árabe الندوة مبوؤمتر ناق�س "اإمكانية طرح متويل 

بديل بعد الأزمة".
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احلفل الفتتاحي للندوة. من اليمني: �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
للمملكة  ال�صابق  ال�صفري  �صعود  اآل  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  �صعود 
ال�صرقية  املنطقة  اأمري  وحالياً  اإ�صبانيا  لدى  ال�صعودية  العربية 

.IE  باململكة  -- الأ�صتاذ الدكتور رفائيل بويول رئي�س جامعة

من اليمني: اإجناثيو دي ل توري املدير الأكادميي ال�صابق لربامج املالية بجامعة IE لالأعمال و�صريك اأركانو – 
عمر �صابرا م�صت�صار البحوث  لرئي�س البنك الإ�صالمي للتنمية–  ثيليا دي اأنكا مديرة املركز ال�صعودي الإ�صباين 
IE ورئي�س  – جيريمو دي ل دييزا رئي�س املجل�س ال�صت�صاري الدويل بجامعة  لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي 
 –  Branco Santander اإدارة موؤ�ص�صة  Goldman Sachs Europe وع�صو جمل�س  �صركة  AVIVA ونائب رئي�س  موؤ�ص�صة 
فرنانديز  – فرناندو  العزيز  عبد  امللك  التابع جلامعة  الإ�صالمي  القت�صاد  ملعهد  ال�صلبق  املدير  قاري  حممد 

اأ�صتاذ القت�صاد بجامعة IE لالأعمال.
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Meetings of CIEF-IE-KAU representatives where held in Jeddah and Madrid. At 
one of these meetings SCIEF was assigned an office at the IE Campus in Madrid.

Various lectures were given at IE Business School students of Executive Masters 
and PHD candidates as well as at KAU University in Jeddah on Islamic Finance 
and Economics.

Visit of H. E. Prof. Rafael Puyol to Jeddah.
Professor Ignacio de la Torre in Jeddah

From the left: Dr. Abdullah Q Turkistani, Dean of The IEI at 
KAU University, H.I.R.H. Archduke Georg Von HABSBURG 
President of the Hungarian Red Cross member of the IE 
International Advisory Board and Umar Chapra, Research 
advisor, Islamic Development Bank

Professor Ibrahim Aboulola in Madrid

Saudi-Spanish Center for Islamic Economics and Finance Headquarters at 
María de Molina 12 Street in Madrid.
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  IE عقد جمموعة من ممثلي  املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي (وبناًء على ال�صراكة بني جامعة
اأحد تلك الجتماعات مت تخ�صي�س  لالأعمال وجامعة امللك عبدالعزيز) عدة اجتماعات يف مدينتي جدة ومدريد, ويف 

مكتب للمركز داخل حرم جامعة IE  مبدريد. 

التنفيذي   املاج�صتري  لطالب  الإ�صالمي  والتمويل  القت�صاد  حول  املحا�صرات  من  �صل�صلة  لالأعمال   IE جامعة  �صهدت 
وكذلك للمر�صحنب لنيل درجة الدكتوراه, كما ُنظمت حما�صرات مماثلة يف جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.  

الأ�صتاذ الدكتور اإجناثيو دي ل توري يف جدةزيارة �صعادة الأ�صتاذ الدكتور رفاييل بويول اإىل جدة 

معهد  عميد  الرتك�صتاين,  قربان  الرتك�صتاين  عبداهلل  د.  الي�صار:  من 
القت�صاد الإ�صالمي  يليه �صاحب ال�صمو امللكي الأمري جورج فون هاب�صربج, 
رئي�س جمعية ال�صليب الأحمر يف النم�صا وع�صو املجل�س ال�صت�صاري الدويل 
لرئي�س  البحوث   م�صت�صار  �صابرا  الدكتور عمر  ال�صتاذ  يليه   ,IE بجامعة 

البنك الإ�صالمي للتنمية

 الأ�صتاذ الدكتور ابراهيم اأبو العال يف مدريد 

املقر الرئي�صي  للمركز ال�صعودي الإ�صباين لالإقت�صاد والتمويل الإ�صالمي  يف 12 �صارع ماريا 
دي مالينا, مدريد
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Achievement of 2011

In 2011, we celebrated the re-inauguration of the Center with a Symposium 
on “Islamic Finance in the 21st century” held in Madrid. Where some light was 
given to questions such as the role that Islamic Finance can play for the future of 
global Finance sustainability in the financial turmoil of Europe, aspects of scientific 
and academic research that can be improved between Saudi and Spanish 
Universities or what can European Business people learn from Islamic Finances 
and the increasing interest for students of finance to study Islamic Finance.

H.E. Prof. Osama Tayeb acknowledged at the Symposium the great historical 
relation between Spain and Saudi Arabia and how the Center projects this relation 
transferred to the field of research benefitting both countries of research goals.

H.E. Prof. Osama Tayeb, President of KAU University gives a present to H.E. Dr. Ahmad M. Ali Almadani, President of Islamic 
Development Bank and Keynote Speaker at the Symposium.

At the same time the Center published its first book “Islamic 
Economics and Finance from a European Perspective”.
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إنجازات عام  2011
ويف عام 2011, احتفلنا باإعادة افتتاح املركز ال�صعودي الإ�صباين لالإقت�صاد والتمويل الإ�صالمي, ومبنا�صبة تلك الإحتفالية 
التي �صهدتها العا�صمة الإ�صبانية مدريد جرت فعاليات ندوة بعنوان »التمويل الإ�صالمي يف القرن احلادي والع�صرين«, 
حيث مت ت�صليط ال�صوء على بع�س الق�صايا مثل الدور الذي ميكن للتمويل الإ�صالمي اأن يلعبه من اأجل م�صتقبل اإ�صتدامة 
العلمي  البحث  اأخرى مثل مظاهر  املوؤمتر حماور  تناول  اأوروبا.   الطاحنة يف  املالية  الأزمة  العاملي يف خ�صم  التمويل 
والأكادميي التي ميكن تعزيزها بني اجلامعات ال�صعودية والأ�صبانية, وما ميكن اأن يتعلمه رجال الأعمال الأوروبيون من 

التمويل الإ�صالمي, وكذلك الهتمام املتنامي بدرا�صة التمويل الإ�صالمي من قبل طالب التمويل. 

وخالل الندوة اأثنى معايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز �صعادة الأ�صتاذ الدكتور اأ�صامة طيب على العالقة التاريخية 
الوطيدة بني اإ�صبانيا واململكة العربية ال�صعودية حيث يعك�س املركز ال�صعودي الإ�صباين مدى متانة تلك العالقة وخا�صة 

يف جمال البحث الأكادميي, وهو ما عاد بالنفع على كال البلدين.        

معايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز �صعادة الأ�صتاذ الدكتور اأ�صامة طيب يهدي تذكارا ملعايل رئي�س البنك الإ�صالمي للتنمية الدكتور اأحمد حممد علي 
املدين الذي األقى الكلمة الفتتاحية للموؤمتر.  

ويف نف�س الحتفالية, اأعلن املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل 
الإ�صالمي  والتمويل  "القت�صاد  وعنوانه  الأول  كتابه  ن�صر  عن  الإ�صالمي 

من منظور اأوروبي". 
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We saw the publication of a case study on General Electric being the pioneer in 
Sukuk, justifying the trends of Western institutions being increasingly interested in 
tapping the Islamic finance market’s strong liquidity. The center also translated 
and published the “Policy brief on Corporate Governance for Islamic Banks and 
Financial Institutions in the Middle East and North Africa Region”.

Other activities taken place in the year were the creation of a blog and the 
publication of several articles in various international media.

SCIEF Board meeting held at IE Business School Headquarters.
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اليكرتيك  جرنال  ل�صركة  احلالة  درا�صة  تعد   
هي  حينها,  ُن�صرت  والتي   ,General Electric
الهتمام  يوؤكد  مما  ال�صكوك  جمال  يف  الرائدة 
املتعاظم من قبل الكثري من املوؤ�ص�صات الغربية باإتباع 
يت�صم  الذي  الإ�صالمي  والتمويل  ال�صريفة  اأنظمة 
الإ�صباين  ال�صعودي  املركز  وقام  املالية.  بال�صيولة 
لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي برتجمة ون�صر بحث 
للبنوك  ال�صركات  حوكمة  �صيا�صة  عن  »نبذة  بعنوان 
الأو�صط  ال�صرق  يف  املالية  واملوؤ�ص�صات  الإ�صالمية 

ومنطقة �صمال اأفريقيا«.

وت�صمنت الأن�صطة الأخرى التي �صهدها العام نف�صه اإن�صاء مدونة ون�صر عدة مقالت يف خمتلف و�صائل الإعالم الدولية.

اجتماع جمل�س اإدارة املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي املنعقد يف 
املقر الرئي�صي جلامعة IE لالأعمال
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Achievement of 2012

A first global competition on Social Impact Finance targeting the youth called 
“What is Out There?” The competition brought together 10,000 youth engaging 
in this dialogue and we received nearly 60 videos participating from 40 different 
countries; Not forgetting to mention our Think Tank on social impact finance 
whereby representatives from Islamic and Ethical banks together with leading 
crowdfunding platforms, joined a group of scholars and finalist of What is out 
there competition to discuss what each three industries have to offer to the world 
of finance, and in concrete to the youth all over the world.

With the participations of relevant international figures in alternative financing 
such as:

Miguel Ganzo, JAK Medlemsbank (Sweden), the bank`s ultimate goal is to abolish 
interest as an economic instrument and to replace it with instruments that are in 
the best interests of the people. The main aim of the bank is to provide its members 
with a viable, feasible financial instrument, sustainable for the environment and 
serving the local economy.

Danae Ringelmann, Founder & COO, Indiegogo (USA), an international 
crowdfunding site where anyone can raise money for film, music, art, charity, 
small businesses, gaming, theater, and more.

Michael Looft, Regional Director Europe & Asia KIVA.org, a non-profit organization 
that allows people to lend money via the Internet to low-income / underserved 
entrepreneurs and students in 70 countries

From left: H.E. Prof. Rafael Puyol, President of IE University and H.E. 
Prof. Osama Tayeb, President of KAU University with What is Out 
There? finalists.

From left:  Tamer Taha, one of the three winners, receiving 
the award from Mr. Yasir Abdu Sulayman, Head of Structured 

Finance at The National Commercial Bank
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إنجازات عام 2012
 What is »ُنظمت اأول م�صابقة عاملية ت�صتهدف ال�صباب حول الأثر الجتماعي للتمويل حتت عنوان »ما الذي ينتظرنا؟
,?Out There و�صارك فيها ع�صرة األف �صاب من اأربعني دولة, حيث تلقينا من خاللها �صتني ت�صجياًل مرئياً (فيديو) 
من بلدان خمتلفة. وجتدر الإ�صارة يف هذا املقام اإىل مركز التفكري Think Tank الذي اأطلقناه حول التمويل ذي الأثر 
الجتماعي, ومن خالله ان�صم العديد من ممثلي البنوك الإ�صالمية والأخالقية و من�صات التمويل اجلماعي اإىل فريق 
من الباحثني واملتاأهلني اإىل املرحلة النهائية يف امل�صابقة ملناق�صة ما ميكن اأن يقدمه كل واحد من تلك املجالت  اإىل عامل 

التمويل, وبالتحديد اإىل ال�صباب حول العامل.

ومن اأبرز امل�صاركني يف امل�صابقة ممن يعدون من رموز التمويل البديل:  

ميجل جانزو – من م�صرف ميدليمز JAK (ال�صويد): ي�صعى امل�صرف اإىل التخل�س من الفائدة البنكية كاإحدى الأدوات 
القت�صادية وا�صتبدالها بو�صائل اأخرى تعود على املجتمع بفوائد اأف�صل , ويهدف امل�صرف اأي�صاً اإىل منح عمالئه اأدوات 

اقت�صادية جمدية وعملية وم�صتدامة تنا�صب البيئة املجتمعية وتخدم الإقت�صاد املحلي.

داناي رجنلمان: موؤ�ص�س موؤ�ص�صة اإنديجوجو (الوليات املتحدة الأمريكية) ومدير العمليات بها, وهو من رواد  من�صات 
التمويل اجلماعي التي تهدف اإىل متويل اأي �صخ�س لبدء م�صروعه اخلا�س يف جمال �صناعة الأفالم واملو�صيقى والفن 

والأعمال اخلريية وامل�صاريع ال�صغرية وامل�صرح وغريها.

مايكل لوفت: املدير الإقليمي ل�صركة KIVA.org يف قارتي اأوروبا واآ�صيا, وهي منظمة غري هادفة للربح تتيح لبع�س 
للراغبني فر�صة منح قرو�س مالية عرب الإنرتنت لرجال الأعمال اأ�صحاب الدخل املنخف�س والذين ل ميلكون موارد 

كافية, واأي�صاً للطالب من 70 دولة. 

من الي�صار معايل مدير جامعة IE  �صعادة الأ�صتاذ الدكتور رفائيل بويول, 
ومعايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز �صعادة الأ�صتاذ الدكتور اأ�صامة طيب 
مع املت�صابقني الذين تاأهلوا اإىل املرحلة النهائية من م�صابقة »ما التوقعات 

التي تنتظرنا؟«.

على  ح�صوله  بعد  الثالثة  الفائزين  اأحد  طه,  تامر  الي�صار  من 
اجلائزة من ال�صيد يا�صر عبده �صليمان, رئي�س قطاع التمويل املركب 

بالبنك الأهلي التجاري
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A Think Tank on social impact finance to understand the views of the youth on 
possible alternatives to the present financial practices, but also to help them look 
into new alternative ways that Islamic finance, ethical banking and other non-
banking alternatives can provide for their financial future. 

The Think Tank was structured around three workshops: Ethical banking, Islamic 
Finance and Non Banking Alternatives.

Youth Immersion weeks providing students from IE Business School an opportunity 
to gain access into one of the most interesting countries in the Middle East.
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وقد اأطلقنا مركزاً للتفكري Think Tank حول التمويل ذي الأثر الجتماعي بغية فهم اآراء ال�صباب ب�صاأن البدائل املمكنة 
التمويل  التي ميكن لأنظمة  البدائل اجلديدة  تلك  لهم لكت�صاف  العون  يد  التمويل احلالية, وكذلك تقدمي  لأنظمة 

الإ�صالمي وال�صريفة الأخالقية و وغريها من احللول الال بنكية تقدميها اإل امل�صتقبل التمويلي لهوؤلء ال�صباب.     

والتمويل  الأخالقية  ال�صريفة  التالية:  املو�صوعات  خاللها  نوق�صت  ور�س  ثالث  حول  التفكري  مركز  متحور  وقد      
الإ�صالمي والبدائل الالبنكية. 

التمويل  للتعرف على مو�صوعات خمتلفة يف  IE لالأعمال  الفر�صة لطالب جامعة  التي هياأت  لل�صباب  اأ�صابيع تدريب 
الإ�صالمي وعلى واحدة من اأكرث بلدان منطقة ال�صرق الأو�صط اإثارة لالهتمام.
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SCIEF Newsletter was launched to publish all 
theactivities and events

The first multimedia case study published on 
the online platform of IE Business School.
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ن�صرة  الإ�صالمي  والتمويل  لالقت�صاد  الإ�صباين  ال�صعودي  املركز  اأ�صدر 
اإخبارية بهدف ن�صر كل ما يتعلق بالأن�صطة والأحداث التي يقوم بتنظيمها. 

�صفحة  يف  املتعددة  الو�صائط  با�صتخدام  حالة  درا�صة  اأول  ن�صر  مت 
الإنرتنت اخلا�صة بجامعة IE لالأعمال.
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Achievement of  2013

By 2013, the Centre had made significant achievements through the activities 
organized.

The first PHD at IE with the thesis focused on Islamic Finance, 
Inmaculada Macias Alonso. Her research paper “Crowd funding in 
Islamic Finance and Microfinance: A case study of Egypt”. Together 

with Mr. Raphie Hayat, our sponsored visiting PHD 
researcher. His research is on the risk and return 
characteristics of Islamic stocks. He contributed a 
paper to the research of the Center, these two of 
our research papers presented were selected together with other 
133 papers (86 in English and 47 in Arabic) from 1600 applicants for 
the 9th Conference in Islamic Finance held in Istanbul. 

A conference on Islamic Finance 
Instruments and Applications by Shaikh 
Saleh A. Kamel, founder and president 
of Dallah Al Baraka Group and The 
Chairman of Jeddah Chamber of 
Commerce & Industry;

Student Immersion Week

The SCIEF second book “Islamic 
Finance in Western Higher Education” 
was published.

امناكيولدا ماكيا�س

رايف هيات
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إنجازات عام  2013

ا�صتطاع املركز بحلول عام 2013 حتقيق اإجنازات كبرية من خالل الأن�صطة التي قام بتنظيمها. 

امناكيولدا ماكيا�س �صاحبة اأول ر�صالة دكتوراه تركز على التمويل الإ�صالمي 
يف  اجلماعي  »التمويل  عنوانها  كان  والتي  مبدريد  لالأعمال   IE بجامعة 
التمويل الإ�صالمي والتمويل الأ�صغر -  درا�صة حالة مب�صر« وال�صيد / رايف 
هيات وهو باحث دكتوراه زائر برعايتنا يتناول البحث اخلا�س به خ�صائ�س 
خماطر وعوائد الأ�صهم الإ�صالمية. وقد �صاهم الباحث اأي�صاً بورقة بحثية 
اأخري (86  البحثني  وكذلك 133 ورقة بحثية  اختيار هذين  املركز... هذا وقد مت  اأبحاث  �صمن 
ورقة بحثية منها باللغة الإجنليزية و 47 باللغة العربية) من جمموع 1600 متقدم باأوراق بحثية 

للم�صاركة بها يف املوؤمتر التا�صع للتمويل الإ�صالمي املنعقد يف مدينة اإ�صطنبول برتكيا.   

ورئي�س  موؤ�ص�س  كامل  اهلل  عبد  �صالح  ال�صيخ  عقد 
الغرفة  ورئي�س  امل�صرفية  الربكة  دلة  جمموعة 
اأدوات  حول  موؤمتراً  بجدة  ال�صناعية  التجارية 

التمويل الإ�صالمي وتطبيقاته. 

اأ�صبوع النخراط الطالبي للممار�صة العملية والتدريب 

ال�صعودي ال�صباين  الثاين للمركز  الكتاب  ن�صر  مت 
»التمويل  بعنوان  الإ�صالمي  والتمويل  لالقت�صاد 

الإ�صالمي يف التعليم العايل بالدول الغربية«.

امناكيولدا ماكيا�س

رايف هيات
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Achievement of  2014..

In partnership with King Abdulaziz University and SCIEF, IE Business School launched 
the first Islamic Finance International Executive Program.

 SCIEF is looking forward to presenting to you its 3rd book “Social Impact Finance” 
during spring 2014.
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إنجازات عام  2014

لالقت�صاد  الإ�صباين  ال�صعودي  واملركز  العزيز  عبد  امللك  جامعة  مع  بالتعاون  مبدريد  لالأعمال   IE جامعة  اأطلقت 
والتمويل الإ�صالمي اأول برنامج دويل تنفيذي للتمويل الإ�صالمي.

يتطلع املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي اإيل تقدمي كتابه الثالث ل�صعادتكم خالل ف�صل الربيع 
من عام 2014 بعنوان »التمويل ذو الأثر الجتماعي«.
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Now SCIEF wants to acknowledge our Associates and Supporters: H. R. H. Prince 
Saud Bin Naif Bin Abdelaziz Al-Saud, former Ambassador of the Kingdom of Saudi 
Arabia in Spain and now Saudi Arabia Governor of the Eastern region, at a rank of 
minister; H.I.R.H. Archduke Georg Von Habsburg, President of the Hungarian Red 
Cross  and member of the IE International Advisory Board;  H. R. H. Prince Manssur 
Bin Khaled Al Farhan Al Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in Spain; 
H.E. Dr Ahmad M. Ali Almadani, IDB President; Prof. Joaquin Garralda, Dean of 
Academic Affairs of IE Business School;  Mr. Guillermo de la Dehesa, President of IE 
International Advisory Board; Shaikh Saleh A. Kamel, founder and president of Dallah 
Al Baraka Group and The Chairman of Jeddah Chamber of Commerce & Industry; 
Dr. Ibrahim Aboulola, King Abdulaziz University; Dr. Olivia Orozco, Area of Education, 
Economics and Governance Coordinator at Casa Arabe; Prof. Dr. M. Umar Chapra, 
Research Adviser at Islamic Development Bank; Mr. José Luis Pérez, Independent 
Advisor; Ms. Yasmin Khater, Entrepreneur; Ms. Cristina Trullols, Associate Prof. at IE 
Business School; And the last but not least, in the beloved memory of The Late Hon.  
Prof. Jose Collado his generosity and kind support will always be remembered……

….. , and 
many 
others…..
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يتقدم املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي باأ�صمى ايات التقدير والعرفان لل�صادة الزمالء امل�صاركني 
للمملكة  ال�صابق  ال�صفري  �صعود  اآل  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  �صعود  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  راأ�صهم  وعلى  والداعمني, 
اإ�صبانيا والأمري احلايل للمنطقة ال�صرقية بدرجة وزير, و�صاحب ال�صمو امللكي الدوق جورج فون  العربية ال�صعودية لدى 
هاب�صبورغ رئي�س ال�صليب الأحمر الهنغاري وع�صو املجل�س ال�صت�صاري الدويل بجامعة IE لالأعمال, و�صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري من�صور بن خالد الفرحان اآل �صعود �صفري اململكة العربية ال�صعودية لدى اإ�صبانيا, و�صعادة الدكتور اأحمد حممد علي 
املدين رئي�س البنك الإ�صالمي للتنمية والأ�صتاذ الدكتور جواكني جارالدا عميد ال�صوؤون الأكادميية بجامعة IE لالأعمال, 
كامل  اهلل  عبد  بن  �صالح  وال�صيخ  لالأعمال,   IE بجامعة  الدويل  ال�صت�صاري  املجل�س  رئي�س  دييزا  ل  دي  جيريمو  وال�صيد 
العال ع�صو هيئة  اأبو  اإبراهيم  والدكتور  بجدة,  ال�صناعية  التجارية  الغرفة  ورئي�س  الربكة  دلة  ورئي�س جمموعة  موؤ�ص�س 
التدري�س بجامعة امللك عبد العزيز, والدكتورة اأوليفيا اأوروزكو مبنطقة الرتبية والتعليم ومن�صقة القت�صاد والإدارة بالبيت 
العربي, والأ�صتاذ الدكتور حممد عمر �صابرا م�صت�صار البحوث  لرئي�س البنك الإ�صالمي للتنمية, وال�صيد خو�صيه لوي�س 
برييز م�صت�صار م�صتقل, وال�صيدة يا�صمني خاطر وهي �صيدة اأعمال نا�صئة, وال�صيدة كري�صتينا ترولول�س الأ�صتاذ امل�صارك يف 
جامعة IE مبدريد, واأخرياً ولي�س اآخراً يف قائمة ال�صرف هذه, الأ�صتاذ الدكتور خوزيه كولدو الذي �صوف يظل دعمه وكرمه 

عالقني دوماً بالأذهان .  
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We also want to thank researchers from 17 universities among the most prestigious 
in the world, Strasbourg University, Henley University, Durham University, Spienza 
Universita Italy, Harvard and Tufts from the USA among others.

Finally, SCIEF would like to acknowledge the support of our corporate sponsors. 
The generous support from businesses who understand the importance of Islamic 
Economics & Finance enables us to continue to bring high quality professional 
activities and research. They provided funding through grants, sponsorships, and 
awards, or donated professional services, allowing us to achieve our Mission.

Corporate Sponsors:
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كما نود اأن نتقدم بال�صكر للباحثني من 17 جامعة من بني اأف�صل اجلامعات ذات املكانة الرفيعة على م�صتوي العامل, ومن 
بينها جامعة �صرتا�صبورج وجامعة هينلي وجامعة دورهام وجامعة �صبيينت�صا باإيطاليا وجامعتا هارفارد وتفت�س بالوليات 

املتحدة المريكية.

الراعية.  ال�صركات  من  املقدم  بالدعم  ي�صيد  اأن  الإ�صالمي  والتمويل  لالقت�صاد  الإ�صباين  ال�صعودي  املركز  يود  واأخرياً 
اأهمية القت�صاد والتمويل الإ�صالمي ميكننا من  ال�صركات التي تدرك وتقدر  اأن الدعم ال�صخي املقدم من  فال �صك يف 
ال�صتمرار يف تقدمي الأن�صطة املهنية والأبحاث العلمية عالية اجلودة, حيث تقدم تلك ال�صركات الراعية التمويل املطلوب 

من خالل تقدمي املنح والرعاية واجلوائز اأو التربع بتقدمي خدمات مهنية مما ي�صاعدنا على اإمتام مهمتنا بنجاح.

ال�صركات الراعية:
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إنجازات عام  2015
1( اللقاءات العلمية

1.  طاولة احلوار "حالت عملية من الواقع : كيف يكمن للتمويل 
 8 املوافق  1436هـ  �صعبان   20 لالأف�صل" , يف  العامل  يغري  اأن 

يونيو 2015م.

 Dialog round table "how finance could change the
 "  world, actual case study

2. حفل تد�صني كتاب "التمويل ذو الأثر الجتماعي" , 20 �صعبان 
1436هـ املوافق 8 يونيو 2015م.

�صعبان   21  , الوقف  موؤ�ص�صات  يف  التمويل  عن  عمل  ور�صة   .3
1436هـ  املوافق 9 يونيو 2015م – البيت العربي – مدريد. 

رفعت  للربوفي�صور   , اإي  اآي  بجامعة  عامة  حما�صرة   .4
عبدالكرمي الرئي�س التنفيذي للموؤ�ص�صة الإ�صالمية الدولية 
لإدارة ال�صيولة , عنوان املحا�صرة "اأدوات التمويل الإ�صالمي 

ق�صرية الأجل" , يف 18 مار�س 2015م.

http://www .scief .es/blog/lecture-short-term-
islamic-financial-instruments-201516-03-/

5. �صيليا دي اآنكا , حما�صرة يف معهد الدرا�صات املالية (باإ�صبانيا) بعنوان "ملاذا التمويل الإ�صالمي من م�صلحة اأوربا , 
�صبتمرب 2014م.    

2( التدريس والتدريب

.1 الربنامج الدويل الثاين للتنفيذيني يف التمويل الإ�صالمي , خالل الفرتة 14 – 17 رجب 1436هـ املوافق 3 – 6 مايو 
2015م. 

The 2ed Islamic finance international executive 
education program   

يف  التنفيذي  املاج�صتري  لطالب  الأول  التدريبي  الربنامج   .2
IMW – Madrid , خالل الفرتة 20- التمويل الإ�صالمي 

24 �صعبان 1436هـ املوافق 7-11 يونيو 2015م. 
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The first Islamic finance master executive program in 
Madrid from …to …

الإ�صالمي  التمويل  بعقود  تعريفي  برنامج  واإعداد  ت�صميم   4
وقد   .Multimedia املتعددة  الو�صائط  با�صتخدام  الرئي�صية 
الباحثني  من  اثنني  من  الربنامج  م�صمون  مراجعة  متت 
اقرتحا  حيث  اقت�صادي,  والآخر  �صرعي  اأحدهما  باملعهد, 

تعديالت مهمة عليه. اأنظر الرابط: 

http://multimedia.ie.edu/productos/islamic_finance/islamic_

finance/index.html

يف  للماج�صتري  برامج  ثالثة  يف  والتمويل" تقدم  الإ�صالمي  "القانون  با�صم  الإ�صالمي  التمويل  يف  مادة  ا�صتحداث   .5
جامعة اآي اإي وهي : 

• International Legal Masters at the IE Law School
• Masters in Finance
• Advance Masters in Finance

تقدم املادة اختيارية يف اأخر برناجمني , وقد �صجل عدد من الطالب يف املادة من دول خمتلفة من حول العامل منذ اأن 
بداأت اجلامعة يف اإطالقها عام 2013م. 
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3( النشر العلمي
الحاالت الدراسية

�صيليا دي اآنكا ونواب , اإ�صدار حالة درا�صية  بعنوان »�صكوك �صدارة : خريطة طريق لتمويل متوافق مع ال�صريعة 
للم�صاريع يف اململكة العربية ال�صعودية« , (DF1- 213-I), 2015م

أربع مراجعات لألدبيات 2015م

1. Towards the Institutionalization of Screening and Measuring for Social Impact: Implications 
for Islamic Finance. 

2. Promoting Individual Spirituality to Enhance Employee Readiness to Change in Islamic 
Institutions 

3. What influence job performance among zakat institutions’ employees? Evidence from Malaysia 
4. Motivation in western perspectives and Islam: an analytical review 

4( التفاعل مع المجتمع

وقدمت   , اأف�صل«  لعامل  »التمويل  الثانية  امل�صابقة  املركز  اأقام 
تقليدية  غري  بطريقة  مولت  للمجتمع  مفيدة  م�صاريع  فيها 

(غري ربوية). 20 �صعبان 1436هـ املوافق 8 يونيو 2015م.

 3 ملدة  فيديو  يف  امل�صاريع,  بعر�س  مت�صابقا   54 • �صارك 
دقائق.

حيث   , زائر  اآلف   10 من  اأكرث  امل�صابقة  موقع  • ر�صد 
قاموا باختيار اأف�صل ع�صرين م�صروًعا.

اجلامعتني. من  حمكمني  بوا�صطة   , م�صاريع   7 اأف�صل  اختيار  • مت 

وخرباء  اأكادمييني  من  مكونة  حتكيم  جلنة  اأمام  مدريد,  يف  م�صاريعهم  املت�صابقني  ال�صبعة  هوؤلء  • عر�س 
لتحديد اأف�صل ثالثة م�صاريع, من حيث مدى الأثر الجتماعي والإبداع يف التمويل.
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طبيعتها  حيث  من  بالتنوع  العام  هذا  م�صاريع  • متيزت 
ومكانها وامل�صتفيدين منها. وميكن التعريف املخت�صر 

بامل�صاريع الأربعة يف الآتي.   

1. اإندوني�صيا : م�صروع بناء »�صوق للمزارعني« يف اإحدى 
اأكرث القرى فقراً وجهاًل. وت�صمن امل�صروع التمويل 
(دون فائدة) والتدريب وتقدمي كثري من اخلدمات 

املخف�صة للمزارعني. 

2. اأوغندا : م�صروع بناء مزرعة (دجاج , بقر , 
خ�صروات) لتمويل مدر�صة ابتدائية لالأطفال يف اإحدى القرى الفقرية. 

3. اإ�صبانيا : م�صروع لالأطفال املعاقني وذو الحتياجات اخلا�صة ل�صتيعابهم يف املجتمع من خالل الربامج 
الريا�صية املنوعة.

4. ال�صعودية : م�صروع »طباعة املنازل« لإيواء املحتاجني واملت�صررين بدياًل عن اخليام. وهي تقنية حديثة - 
»طابعة« 3D حربها الإ�صمنت - برعت فيها عدة دول منها ال�صني والهند.

     

5( قطاع األعمال والمؤسسات غير الربحية

التوا�صل مع قطاع الأعمال اأحد حماور عمل املركز, وميكن الإ�صارة اإىل عدد من املوؤ�ص�صات التي مت التوا�صل معها خالل 
ال�صنوات الأربع ال�صابقة, والتي دعمت كثريا من الأن�صطة �صواء مادًيا اأو بتقدمي خرباء وم�صاركون يف برامج املركز.

التجاري. الأهلي  • البنك 
املالية. اخلبري  • �صركة 

�صدكو. • �صركة 
اجلزيرة. • بنك 

املايل. مدريد  • مركز 
للقطارات. دميرتونيك  • �صركة 

• البنك الإ�صالمي للتنمية, واإن كان البنك ل يعترب من قطاع الأعمال لكنه ي�صرتك معه يف امل�صتوى املميز خلربائه 
يف ق�صايا املال الإ�صالمي.
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املركز. اأن�صطة  من  كثري  يف  �صاركت  ربحية  غري  اإ�صبانية  موؤ�ص�صة  العربي,  • البيت 
Accenture  الإ�صبانية, بتقدمي خدمة ا�صت�صارية تعليمية يف التمويل الإ�صالمي. • موؤ�ص�صة 

KIVA الأمريكية لتمويل الأ�صغر و JAK ال�صويدية لالإقرا�س بدون  اأخالقية مثل  اأبعاد  • وموؤ�ص�صات غري ربحية ذات 
فوائد و indiegogo الأمريكية للتمويل اجلمعي.
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SCIEF is looking forward to contribute to the community and make 

Islamic Finance activities well known in Europe. 

SCIEF continues being a leading Islamic Finance and Economics hub 

in Europe.

SCIEF continues its journey in becoming the hub for young 

researchers on Islamic Finance in Europe.

Thank you!

يتطلع املركز ال�صعودي الإ�صباين لالقت�صاد والتمويل الإ�صالمي اإىل امل�صاهمة املجتمعية واإىل 
التعريف بالأن�صطة املالية الإ�صالمية على نحو جيد يف اأوروبا...

كما ي�صعى املركز اإىل ال�صتمرار يف الحتفاظ مبكانته الرائدة كقلعة حمورية من قالع 
القت�صاد والتمويل الإ�صالمي يف اأوروبا...

ويرنو املركز اأي�صاً اإىل ال�صتمرار يف كونه مركزاً ل�صباب الباحثني يف جمال التمويل الإ�صالمي 
يف اأوروبا...

مع خال�س ال�صكر والتقدير...
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