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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(2017/2018) هـ1439/ 1438

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

 .إسبانيا

 

 ، 30وقد نشر املعهد خالل هذا العام الدراس ي 
ً
 محكما

ً
  ورقة نقاش ، 15و بحثا

ً
 واحدا

ً
شارك الباحثون ، و  واصدر كتابا

دم باملعهد ؛ من مجلته العلمية أعداد ثالثة وأصدر كتب مختلفة ، 3ثالثة فصول في ب
ُ
 سلسلة ضمنأسبوعيا  احوار 24 وقـــ

 12عضاء هيئة التدريس أل  العلمية شارااتامل. وبلغت ""حوار السوربون  سلسلة حوارات شهرية في وسبعة،  ""حوار األربعاء

 كيمبتحقام الباحثون كما . لكةمخارج املمؤتمرات بثلثيها واان ،  منها بورقة علمية 8،  وخارجيةمشاركة في مؤتمرات محلية 

 
ً
 برامج مختلفة 6تخدم املجتمع ل املعهد منسوبو قدمها التيالدورات التدريبية عدد وبلغ علمية.  لست جهاتعلمية  أعماال

 . من الطالب والطالبات 102استفاد منها ،

 

معهد لدعمه املستمر وتوجيهاته الصادقة لل عةعالي األستا  الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدرر اججامملالشكر ال 

ال و  .لسادة وكالء اججامعة ال االمتنان على العون السخي وعلى تيسير ال السبل لقيام املعهد بواجباتهوالشكر ل وقياداته.

اص ملنسوبي خ وشكر .تشجيع ألنشطة املعهد وبرامجهالرعارة و العم و للد املختلفة هابقطاعات منسوبي اججامعةلسادة لالتقدرر 

 فجزاكم هللا خير  ، بأرديهم اإلنجازاتوالذرن تحققت هذه على اجحيوية واججدرة واالتقان من إداريين وأاادرميين املعهد 
ً
   .ا
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 الكتب 

كتاب  "التمويل االجتماعي اإلسالمي: ريادة األعمال ، التعاون واالقتصاد التشاراي" ؛  فالنتينو ااتاالن )محرر( .1
“Islamic Social Finance: Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing   

Economy”,  م . دار روتليدج للنشر.2018؛ سبتمبر 

 

 كتبفي  ول فص

طوير ت التدريس ي كتابالفي  ": قضارا ومستجداتطوير املنتجات املالية ت" األول إعداد الفصل ؛ أحمد بلوافي .1

 . م2018ي، جامعة امللك عبدالعزيز، معهد االقتصاد اإلسالم ،املنتجات املالية اإلسالمية

اب الكتفي  ": قضارا ومستجداتطوير املنتجات املالية ت" الثامنإعداد الفصل  ؛فضل عبد الكريم محمد .2

 . م2018ي، جامعة امللك عبدالعزيز، معهد االقتصاد اإلسالم ،الية اإلسالميةطوير املنتجات املتالتدريس ي 

الكتاب  يف ،"االبتكار في القطاع املالي: املفهوم ومعالم منهجية"الثاني الفصل إعداد ؛ عبدالرزاق بلعباس .3

 .م2018ي، جامعة امللك عبدالعزيز، معهد االقتصاد اإلسالم"، "تطوير املنتجات املالية اإلسالميةالتدريس ي 

ثمار في التمويل واالستالكتاب التدريس ي في  "تعبئة املوارد املالية ملؤسسة الوقف " فصل دإعدا ؛هشام حمزة .4

 .م2018ي، جامعة امللك عبدالعزيز، معهد االقتصاد اإلسالم، األوقاف

 مويلتالتدريس ي الكتاب ال في "في التمويل واالستثمار مستجدات الوقف" إعداد فصل ؛علي أحمد الندوي  .5

 .م2018ي، جامعة امللك عبدالعزيز، معهد االقتصاد اإلسالم، األوقاففي  ستثمارال وا

 ،في كتاب التمويل واالستثمار في األوقافة" ى املشروعات الوقفيدراسة جدو " فصل إعداد ؛ىاملصطفعصمت  .6

 .م2018ي، جامعة امللك عبدالعزيز، معهد االقتصاد اإلسالم

 يف ،""معالم منهجية لضبط استخدام مفهوم الوقف في التمويل واالستثمار فصل إعداد؛ بدالرزاق بلعباسع .7

، عة امللك عبدالعزيزي، جاممعهد االقتصاد اإلسالم"، األوقاف في ستثمارال تمويل واال"الكتاب التدريس ي 

 .م2018

8. Abdul Azim Islahi, "Economic Empowerment of Women in the light of Qur'an 

and Ahadith" chapter in a volume on Empowerment of Women in the Islamic 

World: Past and Present edited by Toseef Azid, Al-Qassim University &  Jennifer 

Ward, Wayne State University.  To be published by World Scientific Publishing 

Company, Singapore. 
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  كحكمةامل علميةالالبحوث 

 وستة بدرجة أستا  ، أربعةاالقتصاد اإلسالمي ، بمختلفة فرعية هيئة تدريس في تخصصات  وعض ستة عشررضم املعهد 

 وقد استطاع ة التدريس. من أعضاء هيئ %40 قرابة ، ويمثل السعودرون  بدرجة أستا  مساعد. وستةتا  مشارك ، بدرجة أس

 .منها باللغة العربية خمسة،  مفي مجالت علمية محكمة حول العال ورقة علمية عشر ياثنهذا الفريق املميز نشر 

 ، مجلة التجدرد، اججامعة اإلسالمية العاملية بماليزرا،املعارير في الفكر املقاصدي: التتبع من ؛بلعباسعبدالرزاق  .1

 .135-99ص ،  م2018، رونيو 43العدد 

 ؛ أحمد بلوافي .2
ً
نمو جا

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

 ملكة العربية السعودرة: جامعة تبوك.جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، امل

ار: أحكام وتوجيهات؛ أحمد بلوافي .3
َ
ار والَعق ، مجلة بيت املشورة، العدد  أحادرث اإلرشاد إلى عدم استحباب بيع الدَّ

 .م2018أبريل  ،314-275(، ص ص. 8الثامن )

لبنك الدولية: صندوق النقد الدولي وا التمويل اإلسالمي في أدبيات املنظمات االقتصادرة واملالية؛ أحمد بلوافي .4

 
ً
نمو جا

ُ
خبر ، م22-1م، ص ص. 2018 رنارر، مجلة اقتصادرات شمال إفريقيا، العدد الثامن عشر،  الدولي أ

 اججزائر.  -العوملة واقتصادرات شمال إفريقيا جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

لعدد امجلة بيت املشورة ، ،  زيز تنامي التمويل اإلسالميالرقمي في تع دور االقتصاد؛ فضل عبد الكريم محمد .5

 .م2018 التاسع

6. Abdulrhman Alamoudi; Factors affecting the rate of unemployment in GCC 

countries, Journal of Economics Bibliography, 4(4), p.335-344, December 2017, 

Turkey.  

7. Belabes, Abderrazak; Teaching Entrepreneurial Finance in Saudi Arabia: An 

Overview and Prospects,イスラーム世界研究第 (Kyoto Bulletin of Islamic 

Area Studies), 11th March 2018, pp. 95-108. 

8. Mohd Ma'SumBillah; Sukuk: A Development Vehicle with Investment Security 

in Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 34 Oct – Dec 2017 No. 4, Pp. 11-

28.  

9. Mohd Ma'SumBillah; Shari'ah Standard of Stock Screening in the Capital 

Market, in Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 35; Jan-Mar 2018 No. 1, 

Pp. 11-32. 

10. Alandejani, M., Kutan, A.M. and Samargandi, N.; Do Islamic Banks Fail More 

Than Conventional Banks?. Journal of International Financial Markets, 

Institutions and Money, 1(50), Since Direct - Elsevier.  

11. Alandejani, M. & Asutay, M.; Nonperforming loans in the GCC banking sectors: 

Does the Islamic finance matter?. Research in International Business and Finance, 

1(42), Since Direct - Elsevier.   

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

International Conferences, JKAU: Islamic Econ., Vol. 30 Special Issue, Pp: 3-14 

(April 2017). 
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 أوراق علمية تحت التحكيم

 قاصد".؛ "االرتفاقات : مفهومها وآفاقها عند شاه ولي هللا الدهلوي ومدى صلتها باملعلي أحمد الندوي  .1

؛ املنهج الوسطي ومجاالت تطبيقه، مقدم بطلب من "ندوة الوسطية في التعايش علي أحمد الندوي  .2

 نشره في أعمال الندوة.  وهو خاضع للتحكيم قبل -والسلم" في جامعة سمارة ، مراكش،

3. Hichem HAMZA and Khoutem BEN JEDIDIA;  PLS money creation in Islamic 

banks. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance. 2018. 

4. Abdul Azim Islahi;  "Influences of the West on development of economic thinking 

and institutions of the nineteenth-century Egypt: An overview"; Journal History of 

Economic Ideas (an ISI journal). 

 

 غير املكحكمة ةاملنشور  األوراق العلمية

"اإلصالح النقدي واملالي: خواطر وتنبيهات"، مجلة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد ؛ أحمد مهدي بلوافي .1

 ، السعودرة.289-267ص ص.  م،2017، أكتوبر 3، ع 29مي"، م اإلسال 

ْرن والشـــــــيطان: النقود واالئتمان وإصـــــــالح النظام املالي ؛ أحمد مهدي بلوافي .2 مراجعة علمية لكتاب "بين الدَّ

م، 2017، أكتوبر 3، ع 29جامعة امللك عبد العزيز: االقتصــــــــــــاد اإلســــــــــــالمي"، م  العالمي" آلدرر ترنر، مجلة

 ، السعودرة.342-331ص ص. 

 ،ورقة علمية مقدمة في مؤتمر شورى بالكويتليق بالشرط في عقدي البيع والهبة، التع؛ علي أحمد الندوي   .5

 م.12/2017/ 19-18 في

، ياضبالر  ء على طلب من "مستقبل االستثمار"تعليق على مسودة "معيار الوقف"، بنا؛ علي أحمد الندوي  .6

 البحرين.-بالتعاون مع األروفي

 ، دراسات اججدوى للمشروعات الوقفية، مجلة أوقاف، الكويت.مت املصطفىعص .7
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 تحكيم البحوث

 من أعمالوقد استطاع املعهد رصد 
ً
من و  ،قام بها أعضاء هيئة التدريس  بمجالت علمية مختلفة علمي لبحوثالتحكيم ال عددا

 هذه األعمال تحكيم بهدف الترقية العلمية.

 تركيا. – إسطنبول عشرين للزااة في ندوة السابعة والال .1

 أبحاث جائزة التميز جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. .2

 جامعة آل البيت. .3

 جامعة أم القرى. -أبحاث للمؤتمر العالمي الثاني عشر لالقتصاد والتمويل اإلسالمي  .4

  جامعة دار اجحكمة.مراجعة مواد ضمن برنامج ماجستير في  .5

6. Borsa İstanbul Review- Turkey.  

 

  



7 

 

  اإلسالمي جامعة امللك عبدالعزيز : االقتصادمجلة 

 (2-31،  1-31،  3-30 أعداد: ثالثة)

 

د شر أول عد، حيث ن 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 
ً
 م2009منذ عام  SCOPUS ، وهي أرضا

وقاعدة بيانات  SSRNم ، وبقاعدة بيانات 1990التابعة للجمعية االقتصاد األمريكية منذ عام  EconLit، وبقاعدة بيانات 

RePEc  بحلتها اججدردة التي نسجها مركز النشر العلمي باججامعة.  – 29ابتداء من املجلد  – تصدر املجلةو . م2017منذ عام

املجلد و ، 3العدد  30املجلد : هـ 1438/1439 في هذا العامأعداد  ثالثة –بفضل هللا تعالى  –املجلة  ئة تحريرهي أصدرتوقد 

 . 2العدد و  1 العدد 31

 

 هيئة تحرير املجلة 

 رئيس التحرير -االقتصاد اإلسالمي أستا  بمعهد  األستا  الدكتور عبدالعظيم إصالحي   .1

 أستا  بمعهد االقتصاد اإلسالمي محمد املعصوم باهلل األستا  الدكتور  .2

 أستا  مشارك بمعهد االقتصاد اإلسالمي بلوافي مهدي الدكتور أحمد  .3

 أستا  مشارك بمعهد االقتصاد اإلسالمي الدكتور فضل عبدالكريم البشير  .4

 الية اآلداب  -الدراسات اإلسالمية قسم ب أستا  األستا  الدكتور فيصل بالعمش  .5

 جدة –البنك اإلسالمي للتنمية  شيرازي األستا  الدكتور نسيم  .6

 أستا  في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية    محمد السحيبانياألستا  الدكتور  .7

 الية األعمال –األستا  بجامعة جنوب أستراليا  ميرفين كيث لويس  األستا  الدكتور  .8

 

  18نشرت املجلة 
ً
،  كتب ةألربع علمية مراجعاتو ، قاش ورقة ن 15أصدرت و ركن الشباب ،  5خمسة منها  بحثا

  ثمانيةمختصرة عن وتقارير 
ً
 . عشر كتابا

  الستينتلقت هيئة تحرير املجلة ما رزيد على  ولقد
ً
ينة في هذا التقرير في أعدادها الثالثة املباإلنجليزرة ، و  تين العربيةباللغبحثا

  ةثمانيبلغ ما قبل منها للنشر و ،  هاوتحكيم ما رصلح منها من محكمين دون معرفة هوية املؤلفين ل، تمت مراجعتها 
ً
، عشر بحثا



8 

 

دون  بةمناسبعد تحكيمها بمعارير  -إحداها باللغة العربية  - ستة بحوثوتضمن ركن الشباب باللغة العربية.  منها سبعة

  - الرصانة العلميةباملساس 
ً
   .للجيل اججدرد من الباحثينتشجيعا

ول النقود حتعاجج قضارا تأصيلية نظرية وقضارا تطبيقية: األول  موضوعات ةثالثالنقاش منتدى ركن  طرحت املجلة في

تماعي مؤسسة الوقف والدور االج عاجج الثالثاملوضوع و ، ناقش قضيتا الفقر وعدم املساواة  ، والثاني واالستقرار االقتصادي

 املعاصر.

 : هامن من حول العالم واقتصادرة من مؤسسات أاادرميةا عشر أستا ا وخبير  خمسة ةالثالث املوضوعات حواراتشارك في 

وشركة لتطوير األعمال ، واججامعة ،  البنك اإلسالمي للتنميةجامعة البحرين وجامعة اإلسكندرية وجامعة اليرموك ، و 

رة وجامعة عليجرة صادواملعهد الباكستاني للتنمية االقت ، واملركز العالمي لبحوث الوقف بماليزرا بماليزرا ةاإلسالمية العاملي

اإلسالمية بالهند ومعهد الدراسات املوضوعية بالهند ، وكرس ي الدراسات اإلسالمية بجامعة إكسفير بأمريكا وجامعة هامالرن 

 بأمريكا وجامعة ريدنج ببررطانيا. 

 

 مجلة جامعة امللك عبدالعزيز : االقتصاد اإلسالمياملنشورة في  البحوث

راء؛ أرمن علي عبدالرؤوف صاجح (1
 
 .تحقيق أقوال الفقهاء في بيع املرابحة لآلمر بالش

تقدرر التعويض في قضارا التضليل بسوق األسهم ؛ نادر أحمد النيفر ومحمد بن إبراهيم السحيباني (2

 .السعودرة: األسس الفقهية والقانونية والطرق القياسية

 .لسرخس يقراءة اقتصادرة في كتاب املبسوط لإلمام ا؛ سعد بن حمدان اللحياني (3

 .الهيكلة املالية للوقف النقدي؛ هشام سالم حمزة (4

 .الهندسة املالية اإلسالمية: مقاربة الفك والتركيب؛ عبدالكريم أحمد موس ى قندوز  (5

مدى توافق معامالت البنوك ؛ أسامه محمد بدر وأحمد أحمد املصري، وخالد إبراهيم سيد أحمد (6

 .اإلسالمية مع قواعد االقتصاد اإلسالمي

التحدرات واإلشكاالت التي تواجه تطبيق صيغة الوقف ؛ فردوس بن عبدالرحمن ومحمد أمان هللامحمد  (7

 )ركن الشباب( .املؤقت في والرات مختارة في ماليزرا: الصور املستحدثة وضوابطها

  

http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157789_30-03-12-Amanullah-5.pdf
http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157789_30-03-12-Amanullah-5.pdf
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8) Measuring deprivation from maqasid al-shariah dimensions in OIC countries: ranking and 

policy focus. By: Hamid Hasan and Salman Syed Ali. 

9) Volatility spillover among equity indices and crude oil prices: evidence from Islamic 

markets. By: Jihed Majdoub, Walid Mansour and Islem Arrak. 

10) Interest-free Microfinance in India: A Case Study of the Al-Khair Cooperative Credit 

Society. By: Wasiullah Shaik Mohammed and Khalid Waheed. 

11) Relationship between Religiosity and Individual Economic Achievement: Evidence from 

South Kalimantan, Indonesia. By: Selamah Abdullah Yusof, Mohammad Arif Budiman, 

and Ruzita Mohammad Amin. 

12) Customer Satisfaction Comparison between Islamic and Conventional Banks: Case Study 

of Qatari Banks. By: Omnia Ahmed and Monzer Kahf. 

13) Method and Substance of Islamic Economics Revisited. By: Mohd Mahyudi and Enizahura 

Abdul Aziz. 

14) Contagion between Islamic and Conventional Banks in Malaysia: Empirical Investigation 

using a DCC-GARCH Model. By: Monia Ben Ltaifa and Walid Khoufi. 

15) Exploring Awqaf Governance: Preliminary Evidence of Governance Practices and 

Disclosure of Two Malaysian Awqaf Institutions. By: Nur Suriana Awaludin, Hairul 

Suhaimi Nahar, Hisham Yaacob, and Nor Suhaily Bakar (Young Researcher).  

16) Financial Prudence through Financial Education: A Conceptual Framework for Financial 

Inclusion. By: Laily Dwi Arsyianti and Salina Kassim (Young Researcher).  

17) Modeling Prices of Islamic Commodity Swaption. By: Nahla Ghazi Aljudaibi, Shabir 

Hakim, and Tahar Tayachi (Young Researcher). 

18) Early Warning to Banking Crises in the Dual Financial System in Indonesia: The Markov 

Switching Approach. By: Irfan Nurfalah, Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila, and Eko 

Fajr Cahyono (Young Researcher). 
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 مجلة جامعة امللك عبدالعزيز : االقتصاد اإلسالميفي منتدى النقاش 

وتستكب فيها كبار املختصين  تختارها هيئة تحرير املجلة،  قضارا معاصرة مهمة تناقش منصة حوار علميةعبارة  وهو

 . ، و لك في ال عام غة العربيةلحداها بالإ، من أعداد املجلة الثالث قضية واحدة في ال عدد تطرح واجخبراء ، 

 النقود واالستقرار االقتصاديموضوع الكحوار باللغة العربية:  (1)

 .طار نظام تمويل إسالميدور النقود في زعزعة االستقرار املالي وإمكانية اإلصالح في إ؛ عبدالرحمن يسري أحمد .1

 .معضلة الالستقرار في النظم النقدرة واملالية في ضوء املذهب االقتصادي في اإلسالم؛ عبداججبار السبهاني .2

 .النقود والنظام النقدي التقليدي وإمكانية اإلصالح النقدي؛ هشام حنضل عبدالباقي .3

ون اقتصادي: قراءة لوظيفتي ؛ عدنان محمد فقيه .4 ِّ
 
ُمك

َ
 .النقود األساسيتين في النظامين اإلسالمي والربوي النقود ك

 .اإلصالح النقدي واملالي: خواطر وتنبيهات؛ أحمد مهدي  بلوافي .5

 

 الفقر وعدم املساواة موضوع الكحوار باللغة اإلنجليزية:   (2)

1. An Islamic Approach to Inequality and Poverty, by Asad Zaman. 

2. Reducing Poverty and Income Inequalities: Current Approaches and Islamic 

Perspective, by Abdel-Hameed Bashir. 

3. Rethinking and Reconceptualizing Economics to Eradicate Inequality and 

Poverty, by Jack Reardon. 

4. Poverty, Inequalities and the Perceptions on Distributive Justice, by Munawar 

Iqbal. 

5. Financialization and inequalities in income and wealth, by Valeed Ahmad Ansari. 

 

 مؤسسة الوقف والدور االجتماعي املعاصرموضوع الكحوار باللغة اإلنجليزية:   (3)

1. Potential of Waqf in Contemporary World, by Syed Khalid Rashid. 

2. Waqf as a Socio-Economic Institution and Third Sector of the Economy, by 

Mohamed Aslam Haneef. 

3. Confronting Climate Change and Fostering Islamic Economic Development 

through Awqaf, by Waleed El-Ansary. 

4. Awqaf: Social Spending, Development Strategy, Financing, by Volker Nienhaus. 

5. Potent Potential of Awqaf in Social and Economic Development, by Mohammad 

Manzoor. 
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 مجلة جامعة امللك عبدالعزيز : االقتصاد اإلسالميفي  كتابل مراجعة علمية

 ى املصارف اإلسالمية في األردن"دراسة تطبيقية عل :"دراسة اججدوى االقتصادرة وأثرها في اتخا  القرار التمويلي (1

 .عيد بلعباسعبدالرزاق سمراجعة الدكتور . عصمت املصطفىللدكتور أطروحة الدكتوراه 

رن والشيطان: النقود واالئتمان وإصالح النظام املالي العالمي"، (2 مراجعة الدكتور  .آلدررترنر كتاب ملؤلفه "بين الدَّ

 .أحمد مهدي بلوافي

3) Samuel Bowles: The Moral Economy – Why Good Incentives Are No Substitute 

for Good Citizens. Reviewed by: Javed Ahmad Khan. 

4) Syed Khalid Rashid: Waqf Laws and Management. Reviewed by: Yahya 

Munawar Malik. 

 

 مجلة جامعة امللك عبدالعزيز : االقتصاد اإلسالميفي تقارير الكتب 

لتأليف حركة ا -ولتبين للقارئ  - تقدم املجلة تقارير عن كتب مختارة ترى هيئة التحرير أهميتها 2العدد  30ابتداء من املجلد 

 ، ثمانية منها باللغة العربية.وفي . اإلصدارات العلميةوترصد له أهم 
ً
 هذا العام أعدت التقارير لثمانية عشر كتابا

 قهية وعالقتها باألعمال املصرفية اإلسالمية ؛ عيس ى بن محمد عبدالغني اجخلوفي. اجحيل الف (1

 عثمان اججبير.  بن محمد بن ؛ عبدهللالتعاقديالغرر في محل االلتزام  (2

 املرشد. عمر بن فقهية تطبيقية معاصرة؛ خالد دراسةالفقراء:  بنوك (3

 امللحم. أحمد سليمان بن العوض على الضمان؛  أخذ (4

 بن راض ي املعيدي.  هلل عبد؛ اإلسالمي الفقهقود التمويل في أحكام ع (5

 بن الرحمن جدرد ومنهج ميسر مفيد؛ عبد بثوب املالية املالية امليسر : كتاب رقدم فقه املعامالت املعامالت فقه (6

 حمود املطيري. 

 ن وعتيق الظفر خان. محمد راسي حافظ هيوالتمويل اإلسالمي؛ كتاب باللغة اإلنجليزرة ملؤلف االقتصاد مبادئ" (7

 .إبراهيم وعصام تينا هاريسون للمحررين واألداء واملستقبل؛ كتاب باللغة اإلنجليزرة  املبادئالتمويل اإلسالمي:  (8

9) Islamic Wealth Management: Theory and Practice; by Mohamed Ariff and 

Shamsher Mohamad (Editors).  

10) Labor in an Islamic Setting: Theory and Practice; by Necmettin Kizilkaya and 

Toseef Azid (Editors). 

11) Financial Inclusion and Poverty Alleviation: Perspectives from Islamic Institutions 

and Instruments; by Author(s): Muhamed Zulkhibri and Abdul Ghafar Ismail 

(Editors). 

http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/151086_28-3-8-BReview-1.pdf
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12) Islamic Macroeconomics: A Model for Efficient Government, Stability and Full 

Employment; by Raja M. Almarzoqi, Walid Mansour & Noureddine Krichene. 

13) Islamic Economies: Stability, Markets and Endowments;  by Nafis Alam and Syed 

Aun Raza Rizvi (Editors). 

14) Reformation and Development in the Muslim World: Islamicity Indices as 

Benchmark; by Hossein Askari, Hossein Mohammad Khan and Liza Mydin. 

15) Measuring Multidimensional Poverty and Deprivation: Incidence and Determinants 

in Developed Countries; by Roger White (Editor). 

16) How Capitalism Destroyed Itself: Technology Displaced by Financial Innovation; 

by William Kingston. 

17) Rethinking Economics: An Introduction to Pluralist Economics; by Liliann Fischer, 

Joe Hasell, J. Christopher Proctor, David Uwakwe.  

18) House of Debt: How They (and You) Caused the Great Recession, and How We 

Can Prevent It From Happening Again; by Atif Mian and Amir Sufi. 
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 أوراق علمية وعروض في مؤتمرات

،  منها بأوراق علمية 8مؤتمر ،  12 هاباملعهد ، بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس هذه قائمة للمؤتمرات العلمية التي شارك فيها

 خارج اململكة.  يفمنها  7و

 مؤتمرات داخل اململكة

 ، مقد املؤتمر اإلسالمي لألوقاف الثانيعصمت املصطفى ؛  .1
ً
  .، مكة املكرمة عملال ورشإلحدى ما

2. Mohamad Ma'Sum Billah; “Islamic Entrepreneurial Financing & its Risk 

Factors: What Takaful May Contribute?”; the 3rd Islamic Finance 

Conference on Islamic Entrepreneurial Finance, December 21, 2017; Effat 

University, Jeddah, KSA. 

 املؤتمرات خارج اململكة 

،  م12/2017/ 19-18في مؤتمر شورى  ،يق بالشرط في عقدي البيع والهبة"التعل؛ " علي الندوي  .3

 .الكويت

 املؤتمر التنموي لألوقاف، عمان، األردن، متحدثعصمت املصطفى ؛  .4
ً
 حول التأهيل والتدريب. ا

5. A. Islahi; “Importance of Human Resource Development for the Economic 

Progress of the Ummah" [in Urdu] presented at Seminar of Institute of 

Qura'nic Sciences, Aligarh, India, November 26-27, 2017. 

6. Mohamad Ma'Sum Billah; “Humanist  Finance System: Knowledge, 

Research & Publication” was presented at the 1st Global Participation 

Finance Summit (GPAS), 16-17 November 2017, Turkey. 

7. Mohamad Ma'Sum Billah; “Takaful Model Variation:  Its Theo-Socio-

Economic Impacts Poverty Alleviation” Presented at the 1st World Islamic 

Economics & Finance Conference, 3-4 January 2018,  Pakistan.   

8. Adnan Alkhiary, Americanization & Savings Behavior of Saudi Arabian 

Families in the US, 2017 NCFR Annual Conference Program - USA. 

 محليااملشاركة بالكحضور 

 19-17املوافق  1439محرم  29-27الدورة الثانية. مكة،  –املؤتمر اإلسالمي لألوقاف هشام حمزة؛  .9

 .2017اململكة العربية السعودرة أكتوبر  .2017أكتوبر 

لتنمية سالمي لالبنك اإل ،  أدوات وآليات التمويل اإلسالمي ملكافحة الفقرندوة عبدالرحمن العمودي؛  .10

 .دةج - ه25/02/1439  في
11. M. Alandejani; 3rd Islamic Finance Conference on Islamic Entrepreneurial 

Finance - Effat University, December 21, 2017. 

  املشاركة بالكحضور 
 
 دوليا

12. M. Alandejani; the 11th International Conference on Computational and 

Financial Econometrics – London. 
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 حوار األربعاء

 لتخفيف تكاليفمن أهمها استخدام الفيدرواونفرانس و ه 1438 عامفي  هاأالتي بد فريدةال هبسمات ربعاءحوار األ  استمر

نقل اجحوار لتويتر كخدمة "البروسكاب" في وسائل التواصل االجتماعي استخدام و لسادة املتحدثين ، على االسفر ومشقته 

 مباشرا لكل من ررغب أن يشارك باالستماع والتفاعل عن بعد ، وباليوتيوب لتسجيل وحفظ اجحوارات للرجوع إليها عند 
ً
نقال

  اجحاجة. 

 

 ه1439 / 1438 حوار األربعاء

 جهة العمل املتحدث كحوارعنوان ال م

1  
ً
 أ.د/ محمد أنس الزرقا بلى للمرابحة املصرفية اجحقيقية ـــــــــ ولو ُملزمة

لالستشارات شورى شركة 

 الكويت -الشرعية 

2 
مفهوم التأمين التعاوني، خلفيته التاريخية 

 وأبعاده املعرفية
 معهد االقتصاد اإلسالمي د/ عبد الرزاق بلعباس

3 
عرفي والتطبيقي لنظرية التمويل اإلخفاق امل

 املبررات واالسباب :اإلسالمي
 معهد االقتصاد اإلسالمي أ.د/عبد الرحيم الساعاتي

4 
 -النقود االلكترونية االفتراضية ... البدائل

 اجحلول التكافلية –املخاطر 
 معهد االقتصاد اإلسالمي أ. د/ محمد املعصوم باهلل

5 
املدارنات لدى البنوك نقل األثر النقدي عبر قناة 

؟  :االسالمية
ً
 هل تلعب الودائع االستثمارية دورا

 معهد االقتصاد اإلسالمي د/ هشام سالم حمزة

6 
تحليل قانوني للتحدرات التي تواجه مشاريع ريادة 

 بالسعودرة األعمال
 معهد االقتصاد اإلسالمي د/فيصل محمود عتباني

 اليحيىد/ فهد بن عبد الرحمن  البنك الوقفي 7
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية

 املحاسبة الزاوية عن الذمم املَدرنة 8
أ.د/ صاجح بن عبد الرحمن 

 السعد

الية االقتصاد  -قسم املحاسبة 

 واإلدارة

 أ.د/ سيف الدرن تاج الدرن املقصد االقتصادي لتحريم ربا الفضل 9
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية

 املنفعة على القرض من طرف ثالث 10
أ.د/ عبد هللا بن محمد 

 العمراني

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية
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 جهة العمل املتحدث كحوارعنوان ال م

 د/هالل موس ى حسين البنية التقنية للعملة املشفرة 11
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 

 البنك اإلسالمي للتنمية -

12 

مناقشة واستطالع للرأي حول: ما ا رمكن أن 

من صيغة االرصاد في التطبيقات يستفاد 

 املعاصرة للوقف

 البنك اإلسالمي للتنمية د/ العياش ي فداد

 د/ عبد اجحليم عمار عربي نحو منهجية متدرجة للتصنيف الشرعي لألسهم 13

 -الية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية

 للتمويل CBXشركة أنظمة  أ.هشام عبد هللا شطا تجاريةجحلول املبادالت ال Cbx نظام تقني 14
CBX Financial System Co. 

15 

دراسة نقدرة جحكم ربا الفضل كما جاء في كتاب 

-1884إلقبال أحمد خان سهيل ) "ما هو الربا؟"

1955) 

 معهد االقتصاد اإلسالمي أ.د/ عبد العظيم إصالحي

 جامعة أم القرى  .د/ محمد سعدو اججرفأ اإلسالمي العوائد اجخارجية: املنظور  16

17 
ما مصدر النقود املتداولة في االقتصادرات 

 املعاصرة ؟ دراسة كشفية استطالعية
 معهد االقتصاد اإلسالمي د/ أحمد مهدي بلوافي

18 
ملسات مقاصدرة عند االمام السرخس ي في كتابه: 

 املبسوط
 معهد االقتصاد اإلسالمي د/ علي أحمد الندوي 

19 
التغييرات السعرية في النمو ج الكسبي :دراسة 

 تكوينية من التراث االقتصادي
 جامعة أم القرى  د/ محمد حسن الزهراني

20 

إطالق العنان إلمكانيات الزااة واالشكال األخرى 

للتمويل االسالمي لتحقيق أهداف التنمية 

 املستدامة

 د/ فرانسارن بيكب
ة دنائبة املدرر في برنامج األمم املتح

 إندونيسيا -اإلنمائي 

21 
العلوم واملعارف واملهارات واجخبرات املحتاج اليها 

 في دراسة "نوازل فقه املعامالت" رؤية فقهية
 د/ عادل عبد القادر قوته

الية  -قسم الدراسات اإلسالمية 

 اآلدب والعلوم اإلنسانية

22 
تمكين املرأة من خالل الشمول املالي اإلسالمي: 

 من جزر القمر بعض االدلة

د/عبد الرحمن الزاهي ساعد 

 علي

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 

 البنك اإلسالمي للتنمية -

23 
تكييف رأس املال املغامر لعقد االستصناع 

 االستثماري التحوطي: وصفة للتنمية الصناعية
 أ.د/ سيف الدرن تاج الدرن

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية

 جامعة أم القرى  أ.د/ محمد سعدو اججرف جحلول في التأمين في النظام السعوديمبدأ ا 24
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 حوار السوربون 

 جهة العمل املتحدث حوارات السوربون  م

1 
التبارن في نمو ج التكافل: آثاره 

 االجتماعية واالقتصادرة
 معهد االقتصاد اإلسالمي أ.د/محمد املعصوم باهلل

2 
من خالل النقود  نظام الدفع بين االفراد

 تحد للقانون واالقتصاد؟املشفرة: 
 جامعة السوربون  أ. د. بيير تشارلز برادي

3 

النقود من املاض ي إلى االقتصاد 

كنمو ج مبدئي   (One Gram)التشاراي

 للمستقبل

 معهد االقتصاد اإلسالمي . اليم عالمد

4 
تأسيس التأمين االسالمي في القانون 

 الفرنس ي

 عدنان د/ محيى الدرن

 حجار

جامعة  -طالب دكتوراه 

 السوربون 

5 

(  أول عملة onegramواحد ) غرام

افتراضية متوافقة مع الشريعة ومدعومة 

  بالذهب

 أ/ إبراهيم محمد
 املدرر التنفيذي ملؤسسة 

OneGram  دبيفي 

6 

إطار لتقنين العرض األولي للعمالت 

مع تركيز خاص على  (ICO) املشفرة

 اجحالة الفرنسية

 جامعة السوربون  د. بيير تشارلز برادي .أ

 الشريعة في اليونان 7
Sharia Law in Greece 

 مدريد -جامعة أي إي  د. أنطونيوس اوروتاكيس
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 األنشطة التعليميةالبرامج و 

 

 املاجستير التنفيذي في التمويل اإلسالمي

، وانشغل أعضاء هيئة التدريس هذا العام باالنتهاء من االشراف  لقرار داخلي باججامعة لم رفتح باب القبول للدفعة الرابعة

    على بعض املشاريع البحثية لعدد قليل من الطالب.

 

 علميةالرسائل الاالشراف على 

لسماي،، يعدد ، املاجستري التنفيذي يف االقتصاد اإل عبدالرزاق بلعباس؛ التمويل العقاري يف اململكة العربية السعودية (1
 م. 2018اإللسماي،، جايعة امللك عبدالعزيز، االقتصاد 

عبدالرزاق بلعباس؛ املصرفية اإللسمايية يف العدد الرقم،: الفرص والتحدايت، املاجستري التنفيذي يف االقتصاد اإللسماي،،  (2
 م.2018يعدد االقتصاد اإللسماي،، جايعة امللك عبدالعزيز، 

ات العوايل املؤثرة على متويل املنشآت الصغرية واملتولسطة، درالسة تطبيقية على فروع متويل الشركفضل عبد الكرمي حممد؛  (3
  . التنفيذي يف االقتصاد اإللسماي،املاجستري،  م2017-2016مبصرف الراجح، جبدة خمال الفرتة 

،  م2017-2007الفرتة  ل خمالاألهل، التجاري: الواقع واملأيو لتمويل التأجريي يف البنك افضل عبد الكرمي حممد؛  (4
 . التنفيذي يف االقتصاد اإللسماي،املاجستري

ململكة العربية يف ا يسامهة التمويل اإللسماي، يف دعم املشاريع الرايدية الصغرية واملتولسطةفضل عبد الكرمي حممد؛  (5
 . التنفيذي يف االقتصاد اإللسماي،املاجستري،  (2017-2009الفرتة )السعودية خمال 

6) Hicham Hamza; Financial development in dual financial system: determinants and 

impact on financial stability. Higher Institute of Management. Phd Thesis. Sousse 

university. Tunisia. 2017-2018. 
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 التدريب برامج

موضوعات  سبع دورات ، فيتقدرم خالل هذا العام لوحدة التدريب باملعهد ، وقد استطاعت الوحدة  هذا هو العام الثالث

والي حمتنوعة منها املصرفية اإلسالمية ودراسات اججدوى واألوقاف واججانب القيمي لألسرة ، ومعظمها مجانية، استفاد منها  

 بقضارا األوقاف والعمل اجخيري.  مختص ومائةطالب وطالبة  مائة،  متدربمئتي 

: الدورات العامة )خدمة مجتمع(: 
 
 أوال

 لطالباتالطالب / ا مقدم الدورة عنوان الدورة

 25 د. نهلة سمرقندي مقدمة في السالسل الزمنية باستخدام االقتصاد القياس ي

 28 د. عصمت املصطفى كفاءة -التأهيل للعمل املالي واملصرفي اإلسالمي 

 22 د. عدنان اجخياري  كيف تخطط ملستقبلك املالي

 27 د. عصمت املصطفى تأسيس املشروعات الصغيرة

 102 املجموع

 

 
 
 : الدورات التجارية: ثانيا

 العدد مقدم الدورة الدورة

 27 أحمد عودة استراتيجيات ادارة السمعة وبناء الصورة الذهنية للقطاع الثالث

 

: تدريب في مؤتمرات: 
 
 ثالثا

 العدد مقدم الدورة ورشة عمل

مؤتمر األوقاف  –تحليل دراسة اججدوى للمشروعات الوقفية 

 19/10/2017-17 –مكة  -اإلسالمي الثاني
 45 د. عصمت املصطفى

موي املؤتمر التن –اكتشاف وتحليل الفرص االستثمارية لألوقاف 

 19/7/2018-17األردن –لألوقاف 
 28 د. عصمت املصطفى

 73 املجموع

 

 :
 
  :التدريبية انتاج املوشن واالفالمرابعا

 التدريب(. )النص والستوري بورد واملراجعة من وحدة افالم موشن غرافيك 5انتاج  .1

 انفوجرافيك. 2انتاج  .2

 افالم قصيرة. 6انتاج  .3

 سيناريو موشن غرافيك. 3تحضير  .4

 انتاج تقرير شامل مصور لبرنامج كفاءة لصاجح مؤسسة سليمان الراجحي. .5
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 للقاءات العلميةا

 

 جدة -للقاءات العلمية ا

 .هـ19/7/1439في ،  باججامعات السعودرة لرؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي 13االجتماع 

 

 مدريد -مية اللقاءات العل

 ندوة "التحدرات واإلنجازات في آليات التمويل اإلسالمي الدولي" 

 مدريد.  – "املعيارية للمنتجات املالية اإلسالمية : اإلنجازات والتحدراتندوة "

 مدريد.  – محاضرة بجامعة إدارة األعمال حول تاريخ الفكر االقتصادي في اإلسالم والتمويل العام
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 SCIEFاملركز السعودي اإلسباني لالقتصاد والتمويل اإلسالمي 

 

  الميمرصد التمويل اإلس

 " م ، تحدث فيها نائب 2018رنارر  24في  عقدت "املعيارية للمنتجات املالية اإلسالمية : اإلنجازات والتحدراتندوة

األمين العام لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية األستا  عمر أنصاري ، عبر الفييدرواونفرانس 

ستا  إدواردو مانسو )رئيس قسم التقارير املالية والشراات( بالهيئة الوطنية من املنامة بمملكة البحرين ، وتحدث األ 

  26 في املرصد وبلغ عدد اجحضور املشاركين. CNMVلسوق األوراق املالية اإلسبانية 
ً
من مؤسسات مالية  خبيرا

 وقانونية مختلفة. 

 

  مثلون ك فيها مندوة "التحدرات واإلنجازات في آليات التمويل اإلسالمي الدولي" ، شار

قدت في ع )البنك اإلسالمي للتنمية(. املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةمن 

 هـ.1440محرم  17م املوافق 2018مبر سبت 27

 

 

 

 علميةأنشطة 

  والتمويل حول تاريخ الفكر  االقتصادي في اإلسالم بجامعة إدارة األعمال محاضرة

وهو كبير  قدمها الدكتور فاسيلوس سيراسم. 2018رونيو  1 ، نظمت روم اججمعة العام

مركز بحثي حكومي لدعم  وهي Academy of Finlandالباحثين بأاادرمية فنلندا 

-http://www.aka.fi/en/about-us/academy-ofخدمة املجتمع )تائجها في ن وتسخيرالبحوث 

finland-in-brief/.) 

 

 

  كتب النشر 

كتاب  "التمويل االجتماعي اإلسالمي: ريادة األعمال ، التعاون واالقتصاد التشاراي" ؛  النتينو ااتاالن )محرر(ف
“Islamic Social Finance: Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing   

Economy”,  نشر.للم . دار روتليدج 2018؛ سبتمبر 
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 اتر املشاركة في مؤتم 

؛ املشاركة في حلقة نقاش حول دور الصكوك في دول البحر األبيض املتوسط وافريقيا. في ونزالو رودريجز ج .1

امللتقى الرابع للتمويل اإلسالمي في دول البحر األبيض املتوسط بعنوان "التمويل اإلسالمي: التركيز على 

الية نظمه املجلس العام للبنوك واملؤسسات املاالستراتيجيات في دول البحر األبيض املتوسط وأفريقيا" ، الذي 

 ة والصناعة بدول البحر األبيض املتوسط ومع غرفة التجارة ببرشلونةر اإلسالمية بالتعاون مع اتحاد غرف التجا

 م. 2017نوفمبر  23في  ، و لك

ملتقى  في Humanistic Financeاألستا  جيرمان رودريجوز ؛ قدم محاضرة بعنوان "التمويل اإلنساني"  .2

GPAS  م. 2017نوفمبر  16إسطنبول ، في 

املشاركة في حلقة نقاش حول  قادة الغد : تعزيز ريادة األعمال واملهارات القيادرة ، في املؤتمر  ؛جونزالو رودريجز  .3

 م.2017ديسمبر  6-4 البحرين خالل الفترة –للمصرفية اإلسالمية  24الدولي 

توسط" والبحر األبيض امل اش "اجحاضر واملستقبل في دول الشرق األوسطاملشاركة في حلقة نقسيليا دي آنكا ؛  .4

 CEI: االندماج و/أو املخاطر. حقائق اقتصادرة وجيوسياسية جدردة" نظمته 2018في مؤتمر "

International Affairs م. 2018مارو  10في  التابع للحكومة اإلسبانية 

 قبل للتمويل اإلسالمي" نظمتها مؤسسة األوربيون والعربسيليا دي آنكا ؛ تحدثت في ندوة "اجحاضر واملست .5

Euro-Arab Foundation   م. 2018مارس  6في غرناطة في 

 م. 2018مارو  10؛ تحدث في ملتقى برشلونة العلمي للتمويل اإلسالمي )وهو ملتقى سنوي( في جونزالو رودريجز  .6

تها مؤسسة إسبانية مختصة بالصادرات نظم ؛ تحدث عن التمويل اإلسالمي في ندوةجونزالو رودريجز  .7

  م.2018رونيو  5عقدت في  ICEX-AFIN Seminar on Maghreb and Egypt واالستثمارات 

ن لبنوك اإلسالمية" ضما تقارير؛ املشاركة في جلسة "إدارة املخاطر ، واالفصاح ومتطلبات جونزالو رودريجز  .8

 م. 2018أكتوبر  2ولي الذي عقد في ماليزرا في مؤتمر املجلس العام للبنوك اإلسالمية والبنك الد

 

  املشاركة في حوارات السوربون 

كرس ي اخالقيات وضوابط التمويل بجامعة السوربون لحوارات شهرية عبر الفيدرواونفرانس  أربعةارك املركز في ش

 في هذا العام بعنوان "د. أنطونيوس اوروتاكيس ، وقد قدم الدكتور 
ً
 م.2018 مارس 14"  في يونانالشريعة في ال حوارا
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 املسابقة الدولية الرابعة

 

ة الدولية الرابعة املسابق - كشريك علمي –( نظم املركز وقسم االبتكار بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية )مركز إدارة املعرفة

. واانت أول مسابقة نظمها املركز  FinTech Islamic Finance Challenges "بعنوان "التمويل اإلسالمي وتحدرات التقنية

 م. 2016م و2015تلتها مسابقتان في ثم م ، 2014في 

غرة ديسمبر واغلق الباب في  م2017الل عام لبضعة شهور خفي وفتح باب الترشيح لها  الرابعة وقد أعلن املركز عن املسابقة

 من دول مختلفة حول العالم بمشاريع تخدم الدول اإلسالمية 90، وقد وصل عدد املشاريع الى  م2017
ً
  .مشروعا

قام املركز بتشكيل ججنة تحكيم من خبراء بلغ عددهم سبعة محكمين في ثالث دول ، اثنان من البنك اإلسالمي للتنمية وواحد 

 ججودة الكثير من - فضل خمسة منها بعد نقاش طويلأامعة امللك عبدالعزيز ، استطاعوا فرز ال املشاريع واختيار من ج

 : املشاريع املقدمة. وهذه قائمة باملشاريع اجخمسة

1. MYFINB  عبر الذااء االصطناعي وهي منصة الكترونية قادرة على تحليل بيانات ضخمة في وقت قصير باستخدام 

، تخدم البنوك في تقييم مخاطر االئتمان ، وهي استطاعت مؤخًرا ان تستوعب مبادئ الشريعة جخدمة البنوك  الروبوت

  .اإلسالمية. دولة املقر ماليزرا ، ومؤسس املنصة هو محمد ناظري 

2. Duty and Dignity in Finance   أسسها االتحاد الدولي ججمعيات الصليب والهالل األحمر ، وتختص بإغاثة

سان في حاالت األزمات ، وهي عبارة عن منصة الكترونية تستخدم تقنية البلوكتشين في التمويل االجتماعي اإلسالمي اإلن

  .)الصدقة والزااة( للمستحقين بكل شفافية. مقدمة املشروع راميا جوباالن وهي من القارة الهندرة مقيمة في لبنان

 
3. Kapital Boost  ججماعي ، مخصصة لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في وهي منصة الكترونية للتمويل ا

 ، 
ً
سنغافورة وماليزرا وإندونيسيا من خالل املستثمرين حول العالم الباحثين عن فرص للربح وتنمية املجتمعات معا

مت دباستخدام عقد املرابحة. وتقدم املنصة خدمة اخرى ملن ررغب في تحصيل الدرون مبكرا من خالل عقد الواالة. ق

  .املشروع نوريلينا هامبر مسلمة من سنغافورة

4. Invoice Wakalah   تجمع بين املستثمرين واصحاب األعمال  -األول من نوعها في الباكستان  -وهي منصة الكترونية

  .املحتاجين إلى تمويل )سيولة( باستخدام عقد الواالة في تسدرد الفواتير )الدرون(. مؤسس املشروع محمد وسيم

5. Teek Taka   التي  -في بنغالديش وقطاع صناعة املالبس ابتداء  -وهو تطبيق على اججوال ، يستهدف خدمة العمالة

 لعدم قدرتها على فتح حساب بنكي ، وبذلك ترفع من كفاءة استخدام الوقت لهم ولشرااتهم الذي 
ً
تستلم مرتباتها نقدا
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ن وثيق ساعات وأرام العمل لكل عامل بدقة وشفافية عاليتيرضيع في استالم وتسليم املرتبات الشهرية ، اضافة الى ت

  .باستخدام تقنية البلوكتشين. مؤسسة املشروع تسليمة بيجوم من بريطانيا

 

 برنامج املسابقة

ملدة خمسة أرام ألصحاب املشاريع اجخمسة بهدف توفير بيئة  ie في جامعة boot camp" تدريبي قام املركز بتنظيم "مخيم

  .مستوى املشاريع من ناحية الكفاءة املالية والتقنية واألثر االجتماعيوفرص لرفع 

 

 هـ(1439جمادى األولى  19) فبراير  5االثنين 

 محاضرة جخوزيه ماريا ريشيو مدرر مشاريع ومطور اعمال دولي بعنوان "قطاع األعمال في إسبانيا".  

 معرض للتمويل اججماعي في مركز امباكت هب مدريد.  

 

 
 

 هـ(1439 جمادى األولى 20) فبراير ٦لثالثاء ا

  ارسيا جمستشار في ادارة املنتجات ، وهوجو ، أندريه ماراويت  ال منمحاضرة بعنوان "خدمة العميل" قدمها

 .مستشار في مجال االستراتيجية واالبتكار

 محاضرة بعنوان "االقتصاد اإلسالمي" قدمتها الدكتورة سيليا دي آنكا.  

 لتقني رئيس التعليم ا، قدمها ريكاردو ميسكويت ؛  ثناء العملأن "البيانات: مهارة فرق العمل : التعلم محاضرة بعنوا

 .ie في جامعة
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 هـ(1439جمادى األولى  21) فبراير 7االربعاء 

  محاضرة بعنوان "تطوير املنتج" قدمها شخصان : أندريه ماراويت مستشار في ادارة املنتجات ، وهوجو اارسيا

 .ر في مجال االستراتيجية واالبتكارمستشا

 ندوة التأثير االجتماعي من وجهة نظر املرأة ، ادارتها الدكتوره سيليا دي آنكا وتحدثت فيها ال من: 

o نايرا محمود )بريطانية من أصول هندية( وهي املدير العام ملؤسسة Simply Shariah Human Capital في بريطانيا.  

o  بابسون العاملية من مركز قيادة ريادة األعمال وتعمل في مدينة امللك عبدهللا االقتصاديةأمل دخان )سعودية( مديرة.  

o كونسيبتشن جالدون استاذة ومديرة في االبتكار االجتماعي بجامعة ie . 

o ميسون دواس )إسبانية من أصول سورية( منسقة منتدى الشرق للشباب في بلدية مدريد. 

 

 هـ(1439ألولى جمادى ا 22) فبراير 8الخميس 

 ورشة عمل حول كيفية تقدرم العروض بشكل جيد. شارك فيها:  

o  ارسيا مستشار في مجال االستراتيجية واالبتكارجدارة املنتجات ، وهوجو إأندريه ماراويت مستشار في. 

 محاضرة حول البلوكتشين  

o  اإلسباني قدمتها املدرنة دي ال ماتا ، مدررة وحدة الشئون األوربية في البنك املركزي.  

  
 

 هـ(1439األولى  جمادى 23) فبراير 9الجمعة 

  بحضور سعادة امللحق الثقافي الدكتور علي البشري ومدرر جامعةie .رفائيل بييول 

  تساؤالت أعضاء اللجنة.قدم ال متسابق مشروعه في خمس دقائق امام ججنة التحكيم ، ثم اجاب على  

  : ريع الثالثة الفائزةاجتمعت ججنة التحكيم وحددت املشا
1. Duty and Dignity in Finance;  $20k 

2. Teek Taka: $10k 

3. MYFINB:  $8k 
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 للتنفيذيين الرابع البرنامج الدولي 

ي للبحوث املعهد اإلسالمونفذ البرنامج بالتعاون مع ، م 2018مارس  22-19 املوافق هـ 1439 رجب 5 – 2 خالل الفترةعقد 

دة مؤسسات ع خبراء مناجتنفيذرون و الدراء أحد عشر من املوشارك في البرنامج . لتنميةلمجموعة البنك اإلسالمي  –والتدريب 

  .وغانا واججزائر والسعودرة نيجيرراومن عدة دول : ، بنك جائز مؤسسة النقد العربي السعودي ، وبنك ساب ، و  مالية مثل:

  : مدخل إلى التمويل اإلسالمي ، الصكوك اأداة استثمارية ، حلقة نقاش حول د االقتصاد اإلسالمي : معهبرنامج اليوم األول

 التحدرات والفرص.

 كافل جدردة ، إدارة املخاطر والت تصميم أدوات مالية إسالمية :ة سداو املالية ركبرنامج اليوم الثاني : شركة اجخبير املالية وش

 ة اإلسالمية تحت أنظمة قانونية مختلفة.حلقة نقاش حول العقود املالي، و 

 : تحريك املوارد املالية ، االستثمار املسئول واألخالقي ، وحلقة نقاش حول نظرة  البنك اإلسالمي للتنمية : برنامج اليوم الثالث

 عامة على سوق الصكوك. 

  : سالمية للمشاريع.، التمويل املتوافق مع الشريعة اإل  البنك األهلي التجاري برنامج اليوم الرابع 

 

 

 صكحفيةواستشهادات  التبمقا

م ، واان العنوان بالصحيفة 2017ديسمير  29في  El Paísفي أوروجواي صحيفة أكبر لة في بمقا ؛جونزالو رودريجز  .1

 .
ً
 https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/sistema-financiero-paralelo-pleno-auge.htmlهناك نظام مالي موازي قائم حاليا

روينو  17ي آنكا ؛ االستشهاد بها فيما رتعلق بالطلب على التمويل اإلسالمي في صحيفة الفارنانشيال تارمز سيليا د .2

 https://www.ft.com/content/7fe86024-699c-11e8-aee1-39f3459514fdم. 2018
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 املعهدب داريةإل اعمال األ 

 

 عضويته السادة أعضاء هيئة التدريس: في  املجلسويضم  مجلس املعهد 

 قربان تركستانيبن د. عبدهللا  عميد املعهد  .1

 د. مروان بن غالم أندرجاني وكيل املعهد .2

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

 د. محمد بن عبدهللا نصيف هد للتطويرل املعيوك .4

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

  فيصل بن محمود عتباني د.  املعهد  مجلس عضو .6

 زهير بن جميل قزاز د. املعهد   مجلس عضو .7

 

 ة التي م. ومن املوضوعات املهالفصل الثانيب واحد في الفصل األول وثالثةخالل العام  اجتماعات أربعةقد املجلس ع

 عرضت باملجلس ويحسن  كرها: 

 تدشين معالي املدرر للخطة االستراتيجية "إنماء". .1

 املقترحات الصادرة من االجتماع األول للمجلس االستشاري.  .2

 لدرجة أستا .  تانعلمي ترقيتان .3

 مناقشة تأسيس اججمعية العلمية لالقتصاد اإلسالمي. .4

 نقد العربي السعودي. اتفاقية التعاون مع املعهد املالي التابع ملؤسسة ال .5

 

  2٦تشكلت اللجنة من : اللجنة العلمية  
 
 خالل العام ، سبعة عشر عقدت ، و عضوا

ً
  62 ناقشت فيها اجتماعا

ً
  . موضوعا

 

 عضاء هيئة التدريسأ 

الدكتور ادة وسع تخصص قانون تجاري  -  ابولبنالدكتور البراء عبدهللاسعادة  انضم إلى عضوية هيئة التدريس باملعهد

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

 حيث طلبته مؤسسة النقد العربي السعودي ، ووافقت اججامعة على نقل خدماته إليها. 


