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نشأة الكرسي
حتت رعاية معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور خالد بن حممد بن عبد العزيز العنقري وقع معايل الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامه بن �صادق طيب اتفاقية مع جامعة باري�س  1بانتيون �سوربون يف � 4صفر 1432هـ املوافق  8يناير 2011م،
لإن�شاء كر�سي �أخالقيات و�ضوابط التمويل ،مدته ثالث �سنوت .وقد مت جتديد العقد لفرتة �سنتني �أخريني يناير -2015
دي�سمرب 2016م يف االجتماع اخلام�س للجنة التنفيذية.

6
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الالئحة التنظيمية
وقد مت �إ�صدار الالئحة التنظيمية للكر�سي يف �شهر �أكتوبر من عام 2012م ،ونقتب�س منها خلقية �إن�شاء الكر�سي والر�ؤية
لعمله �أهدافه الرئي�سية.
 ات�ضحت �أهمية �إن�شاء كر�سي علمي يبحث يف �أخالقيات و�ضوابط التمويل بعد «امللتقى ال�سعودي  -الفرن�سي حلواراحل�ضارات» الذي نظمته وزارة التعليم العايل يف  16-15مار�س 2010م  ،وذلك لتعميق الدرا�سات يف املبادئ الأخالقية
وال�ضوابط املالية بالتعاون بني جامعة امللك عبدالعزيز وجامعة باري�س  1بانتيون �سوربون يف فرن�سا.
 الكر�سي خم�ص�ص للأن�شطة البحثية والتعليمية وملجل�سه العلمي اال�ست�شاري املوافقة على �أن�شطة �أخرى ا�ست�شاريةوعملية�( .أنظر البند )1.3
 يعمل الكر�سي بكل جد على النوعية العلمية العالية جلذب اف�ضل املهارات .ويعمل ب�شكل �أ�سا�سي يف تطوير املعرفةامل�شرتكة بني الفرن�سيني وال�سعوديني فيما يتعلق بالق�ضايا االقت�صادية واملالية .وهو يعمل يف جمال تقنني الأن�شطة
ومبادئ الربح وتوزيعه وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية وظروفها .ويتوقع من امل�ؤ�س�سات ال�سعودية والفرن�سية الكثري يف هذا
اخل�صو�ص�( .أنظر البند )1.4
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اللجنة التنفيذية
وت�شكلت اللجنة التنفيذية ،التي تتكون  -بح�سب الالئحة التنظيمية  -من ثمانية �أع�ضاء موزعون بالت�ساوي بني
اجلامعتني خم�سة مبنا�صبهم ،وثالثة يتم اختيارهم من اجلامعتني ،ع�ضوان من جامعة باري�س  1وع�ضو واحد من
جامعة امللك عبدالعزيز .وهم كالتايل:
6

 .1مدير جامعة باري�س  1بانثيون ال�سوربون
 .2وكيل جامعة باري�س  1بانثيون ال�سوربون للتعاون الدويل
 .3وكيل جامعة امللك عبدالعزيز للأعمال والإبداع املعريف
 .4عميد معهد االقت�صاد الإ�سالمي
 .5امللحق الثقايف ال�سعودي بباري�س
 .6بروفي�سور �إيريك فايل (�أ�ستاذ التاريخ بجامعة باري�س )1
 .7بروفي�سور فران�سوا �إمييلي (�أ�ستاذ بجامعة باري�س )1
.8الدكتور حممد جنيب غزايل خياط
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ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ 2011ﻡ – 2015ﻡ

وقد عقدت اللجنة التنفيذية للكر�سي �ستة اجتماعات حتى نهاية 2015م ،كالتايل:
		
 االجتماع الأول  29نوفمرب 2011م		
 االجتماع الثالث � 26سبتمرب 2012م		
 -االجتماع اخلام�س يف  7مار�س 2014م

 االجتماع الثاين  21مايو 2012م االجتماع الرابع يف  28مايو 2013م -االجتماع ال�ساد�س يف � 27أكتوبر 2015م
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نظرة سريعة على الجامعتين

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 4

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 5

Table of contents
5.

A word from the President

7.

Paris 1 – Heir to the Sorbonne

جامعة السوربون

The medieval University of Paris at its peak
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،ميتد تاريخ جامعة ال�سوربون العلمي �إىل �أكرث من ثمانية قرون
 ثم، م1250 م ثم يف عام1160 حيث كانت ن�ش�أتها الأوىل يف عام
 بانتيون1 ت�شكلت منها عدة جامعات مرقمة فكانت جامعة باري�س
 ق�سم14  �ألف طالب يف40  يدر�س بها قرابة.م1971 �سوربون عام
 باحث وع�ضو هيئة1500  ويعمل باجلامعة قرابة، علمي بحثي
.تدري�س متفرغ و�أكرث من مائة ا�ستاذ زائر يف تخ�ص�صات خمتلفة
 بثالثة جماالت تعليمية وهي االقت�صاد1 وتهتم جامعة باري�س
،  احلقوق والعلوم ال�سيا�سية،  الآداب والإن�سانيات، و�إدارة الأعمال
 موقعاً يف باري�س وما حولها على م�ساحة تبلغ �أكرث26 موزعة يف
 درجة علمية يف مرحلة28  ومتنح اجلامعة. �ألف مرت مربع100 من
42  وباجلامعة. درجة علمية ملرحلة املاج�ستري89البكالوريو�س و
 ويف كل عام ت�صدر اجلامعة يف.مركزاً بحثياً ممو ًال من احلكومة
. م�ؤمتراً وندوة200  وتنظم �أكرث من، ً كتاباً جديدا25 املتو�سط
 �ألف جملد250  مكتبة مركزية ت�ضم قرابة1 وبجامعة باري�س
 وتدعم احلكومة ن�صف امليزانية ال�سنوية. �ألف دورية علمية35و
.للجامعة
9.

A time-honoured heritage

10.

héSam – An ambitious educational project

12.
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15.
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Sorbonne publication programme
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Much sought-after: international integrated Master’s degrees
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Digital ressources
Paris 1 and the regional digital university of the Paris Île-de-France
Paris 1 on iTunes U
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جامعة الملك عبد العزيز
كان ت�أ�سي�س جامعة امللك عبد العزيز يف عام 1387هـ 1967 /م
ب�صفتها جامعة �أهلية ,ثم �صدر قرار جمل�س الوزراء يف عام
(1394هـ ) ب�ضم اجلامعة �إىل الدولة .ويتجاوز عدد طالبها
حالياً املائة الف –  %55منهم طالبات  -بني منتظمني ومنت�سبني
وتعليم عن بعد ،يف حرمني جامعيني منف�صلني �أحدهما
للطالب والآخر للطالبات .وتنفرد جامعة امللك عبد العزيز
ببع�ض الكليات والتخ�ص�صات عن بقية جامعات اململكة مثل:
علوم البحار  ،والأر�صاد  ,وعلوم الأر�ض  ,والهند�سة النووية,
والطريان والتعدين  ,والهند�سة الطبية .
تعترب جامعة امللك عبد العزيز جامعة �شاملة من حيث
التخ�ص�صات  ،فبها �أكرث من  24كلية يتبعها  160ق�سم علمي.
وبها  184برنامج للدرا�سات العليا .و�أكرث من  75برنامج معتمد
�أكادميياً من جهات االعتماد املحلية والدولية .وباجلامعة 24
كر�سي علمي و 16مركزاً بحثياً متميزاً عدا مراكز البحوث
التابعة للكليات .وقد ُ�صنفت اجلامعة يف عام 2015م يف ترتيب
 334عاملياً والرابعة عربياً بح�سب QS؛ وقد �صنفتها التاميز
الأوىل عربياً و� 49أ�سيوياً و( )300 - 251عاملياً؛ �أما ت�صنيف
�شنغهاي فقد و�ضعها بني �أف�ضل  150 – 100جامعة عاملياً.
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انجازات الكرسي

حفل افتتاح كرسي أخالقيات وضوابط التمويل 5 ،محرم 1433هـ ،الموافق  30نوفمبر 2011م
• كلمات االفتتاح
 oكلمة ملعايل مدير جامعة ال�سوربون
 oكلمة لوزير التعليم العايل الدكتور خالد العنقري
 oكلمة ملعايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامه بن �صادق طيب
 oكلمة للمتربع ال�شيخ حممد ح�سني العمودي

12
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تصميم شعار للكرسي

تصميم وإنشاء موقع الكتروني للكرسي ،ديسمبر 2011م

/http://cenf.univ-paris1.fr
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االتفاق مع دار نشر إلصدار سلسلة إصدارات الكرسي
Institut de Recherches

دار ن�شر معهد ال�سوربون لأبحاث القانون،
 ،Juridiques de la Sorbonneحيث �ستن�شر احلوارات ال�شهرية
واملناق�شات التي دارت على �شكل كتاب �سنوياً� ،إ�ضافة للأوراق العلمية يف
الندوات وامل�ؤمترات التي �سيقيمها لكر�سي ،ور�سائل الدكتوراه املميزة يف
مو�ضوع الكر�سي.

Institut de
Recherche
juridique de
Ia Sorbonne
Tunc

Andre

منحة دكتوراه واحدة بجامعة باريس  1بانتيون السوربون
تقدم للمنحة  17طالباً ،وت�شكلت جلنة من الطرفني قامت بفح�ص �أوراقهم و�أجرت مقابلة �شخ�صية لأف�ضل �أربعة منهم
يف  10اكتوبر 2012م  ،ومت اختيار طالبة واحدة فقط (�سارة قليالت)  ،وقد بد�أت االلتحاق باجلامعة منذ نوفمرب 2012م.
مو�ضوع ر�سالتها :الت�ضاد بني احلكم الديني والقانوين من خالل مثال التمويل الإ�سالميAntagonism between .
.the religious rule and the law rule through the example of Islamic finance

14

ﻡ2015 – ﻡ2011 ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ

البحوث العلمية المنشورة بمجالت علمية فرنسية
 النظام الأخالقي الإ�سالمي والتعاون يف،)م2011(  الدكتور هوج مارتني �سي�سرتون.1
.متويل امل�شاريع
Ordre moral islamique et cofinancements sur projets (Islamic Moral
Order and Co-Project Financing) , Revue Politique et Parlementaire,
No.1059, April-May-June 2011.

 "متويل امل�شاريع والتطور الهيكلي للبنوك،)م2012(  الدكتور هوج مارتني �سي�سرتون.2
."الأوربية
Financement de projets et évolution structurelle des banques
européennes (Projects Financing & Structural Evolution of European
Banks), Revue Politique et Parlementaire (Parlementary and Politic
Revue), No.1065, October-December 2012.

 "التناف�سية القانونية ملركز املال الفرن�سي،)م2013(  الدكتور عبدالرزاق بالعبا�س.3
."والتمويل الإ�سالمي
Legal Competitiveness of the French Financial Center and Islamic
Finance, in Cahiers de la Finance Islamique, No4, March 2013, pp. 33-42.
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إصدار الكتب
 .1طباعة ر�سالة دكتوراه عن التمويل الإ�سالمي بجامعة باري�س  ، 1بعنوان "التمويل الإ�سالمي
ومتويل امل�شاريع يف فرن�سا" باللغة الفرن�سية  ،ن�شره معهد ال�سوربون لأبحاث القانون يف نوفمرب
2012م .ومت االعالن عنه يف الغالف اخللفي ملجلة علمية عريقة يف العلوم ال�سيا�سية والربملانيات
هي  .Revue Politique et Parlementaireوقد متت مراجعة الكتاب يف ثالث جمالت علمية:
a) The Swiss Journal of Administrative Law & Fiscal Law.
b) The French Letter of the Business Affairs.
c) The French Journal of Banking & Financial Law.

 .2ترجمة املعايري ال�شرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وتعترب هذه
�أول ترجمة للمعايري �إىل الفرن�سية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة يوروبال�س ،2013 ،وهي م�ؤ�س�سة غري
ربحية متثل جمتمع الأعمال الفرن�سي ،ت�أ�س�ست عام 1993م بغر�ض تطوير وحتديث ال�سوق املايل
بباري�س و�إبراز مزاياه الأ�سا�سية على امل�ستوى الإقليمي والأوربي والعاملي.
 .3كتاب جمموعة الأوراق العلمية املقدمة يف احلوارات ال�شهرية (2012 - 2011م) ،املجلد الأول ،دار
ن�شر معهد ال�سوربون لأبحاث القانون 2015 ،م .وهو باللغة الإجنليزية.
� .4ألني نيمي ؛ الت�أمني بني ال�شريعة والقانون الو�ضعي :درا�سة تطبيقية على القانون الفرن�سي
واللبناين ،دار ن�شر معهد ال�سوربون لأبحاث القانون 2015 ،م .وهو عبارة عن ر�سالة دكتوراه من
جامعة باري�س  1بانتيون ال�سوربون  ،باللغة الفرن�سية.
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اللقاءات العلمية
 .1حما�ضرة "الأخالق والتمويل من
الفل�سفة الأخالقية �إىل الهند�سة
املالية"Ethics and Finance: from
moral Philosophy to financial
 engineeringللربوفي�سور �إبراهيم

وردة الأ�ستاذ بجامعة تفت الأمريكية ،
يف  5حمرم 1433هـ  ،املوافق  30نوفمرب
2011م.

 .2م�ؤمتر "التمويل الإ�سالمي"  ،بالتعاون مع جامعة �صفاق�س  23-22 ،يونيو 2012م املوافق  4 – 3رم�ضان 1433هـ
 ،تون�س.
 .3عقد امل�ؤمتر ال�سنوي لـ Frontiers of Financeجمموعة بحثية متفرعة من املجموعة البحثية الأوربية :النقود
وامل�صرفية والتمويل باملعهد الوطني للبحوث  ، CNRSيف� 11أكتوبر 2012م املوافق  25ذو القعدة 1433هـ  ،باري�س.
افتتح امل�ؤمتر رئي�س جامعة ال�سوربون ووكيل اجلامعة للتعاون الدويل وممثل من كر�سي الأخالق والتمويل من
كلية الدرا�سات العاملية  . College of Global Studiesقدمت يف هذا امل�ؤمتر  13ورقة علمية.
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 .4م�ؤمتر "التكافل" بالتعاون مع املدر�سة الوطنية للت�أمني ) ، Ecole Nationaled’ Assurances (ENAssيف
 10اكتوبر 2012م املوافق  24ذو القعدة 1433هـ  ،باري�س� .شارك الدكتور �صالح مالئكة الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�سالمة للت�أمني التعاوين يف دبي عرب الفيديوكونفران�س من جدة  ،كما حتدث يف امل�ؤمتر الربوفي�سور �سيد عثمان
احلب�شي العميد بجامعة  INCIEFاملاليزية.
 .5ور�شة عمل بالتعاون مع املعهد الوطني للبحوث  CNRSوكلية الدرا�سات املتقدمة يف العلوم االجتماعية
 ،EHESSيف  14يونيو 2013م املوافق  6رم�ضان 1434هـ  ،باري�س.
 .6م�ؤمتر "التمويل واحللول املبتكرة لالقت�صاد حقيقي" بجامعة باري�س  1بانتيون ال�سوربون  ،بالتعاون مع
جمعية اخلرباء يف التمويل الإ�سالمي  –IFSOكلية الأعمال بجامعة �سرتا�سبورغ .الأربعاء  17دي�سمرب 2014م
املوافق � 25صفر 1436هـ .قدمت فيه  13ورقة علمية يف �أربع جل�سات �شارك فيها متحدثون من فرن�سا وبريطانيا.
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 .7ن����ظ����م ال��ب�روف����ي���������س����ور ج��ي��ن م���وي�������س���رون
( Jean-Yves Moisseronالباحث املتخ�ص�ص
يف االق��ت�����ص��اد االج��ت��م��اع��ي باملعهد الفرن�سي
ل��ل��ب��ح��وث يف ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة  ،IRDون��ائ��ب
م����دي����ر ال���ك���ل���ي���ة ال����دول����ي����ة ل���ع���ل���وم الأر��������ض
(International College of Territory
 )Sciencesوال���دك���ت���وره ف���احت���ة ت�لاه��اي��ت
( Fatiha Talahiteالباحثة باملعهد الوطني
للبحوث) ندوة لطلبة الدكتوراه يف االقت�صاد
وال��ع��امل الإ���س�لام��ي Doctoral Seminar
 Economics of Muslim Worldالتي تقيمها مدر�سة االقت�صاد بجامعة ال�سوربون .وقد عقد منها ثماين
ندوات ،الأوىل يف نوفمرب 2012م والأخرية يف يونيو 2013م
 .8نـُظمت حلقات علمية ت��زاوج بني العلوم االجتماعية كاالقت�صاد واالجتماع والتاريخ ملناق�شة ق�ضايا الإ�سالم
املعا�صر بالتعاون بني �أ�ساتذة من جامعة ال�سوربون واملعهد الوطني للبحوث  CNRSواملدر�سة العليا يف العلوم
االجتماعية  .EHESSولقد انطلقت احللقة الأوىل يف نوفمرب 2012م ،وعقدت منها �سبع حلقات ختمت بندوة
"�أ�شكال ري��ادة الأعمال الدينية" يف يونيو 2013م� ،شارك فيها �أح��د الباحثني مبعهد االقت�صاد الإ�سالمي.
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المشاركة في المؤتمرات العلمية
ي�شارك بع�ض الباحثني  -با�سم الكر�سي  -ب�أوراق علمية يف عدة م�ؤمترات ،ومن مزايا هذه امل�شاركات التعريف بالكر�سي
خا�صة يف فرتته الأوىل من الن�ش�أة .وي�شارك الكر�سي يف تنظيم بع�ض امل�ؤمترات العلمية مع م�ؤ�س�سات علمية مهمة.
وي�شرتط على امل�شارك ثالثة �أمور .الأول �أن ي�ستخدم ا�سم الكر�سي و�شعاره يف العر�ض الذي يقدمه �أمام امل�ؤمترون .ثانياً
�أن ي�سجل ا�سم الكر�سي حتت ا�سمه يف برنامج امل�ؤمتر الذي يوزع عادة قبل و�أثناء امل�ؤمتر .ثالثاً �أن يكتب ا�سم الكر�سي
حتت ا�سمه يف ورقته عندما تن�شر �ضمن �أوراق عمل امل�ؤمتر.
 .1الدكتور عبدالرزاق بلعبا�س ،م�ؤمتر  Charles Cide Congressيف مدينة تولوز ( 17-16يونيو 2011م) عنوانه
 :العدالة واالقت�صاد � :أنظمة قدمية ونظريات حديثة (Justice and Economics: ancient doctrines and
 )modern theories؛ �شارك بورقة علمية "اخلطاب عن العدالة يف الفكر االقت�صادي الإ�سالمي"
(Le discours sur la justice dans la pensée économique musulmane
 .2الربوفي�سور بيري بغاديري ،حلقة نقا�ش الطاولة امل�ستديرة حول الأخالق والتمويل (A round table about
 ،)financial ethics at the Kuala Lumpur Islamic Finance Forumيف كواالملبور – ماليزيا ،يف (30

�سبتمرب �إىل � 5أكتوبر) 2011م.

 .3دور�ساف ماتغي �" ،إعادة هند�سة االقت�صاد الفرن�سي :النموذج الإ�سالمي للم�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية"  ،معهد
�أك�سفورد للم�صرفية والتمويل الإ�سالمي  11 ،فرباير 2012م � ،أك�سفورد  -بريطانيا .ثم ن�شر البحث يف جملة
جامعة امللك عبدالعزيز – االقت�صاد الإ�سالمي بعنوان.
An Islamic Finance Model for The Small and Medium-Sized Enterprises in France
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 .4ح�سام بدوي" ،امليزة الن�سبية الأخالقية
للتمويل الإ�سالمي :كيف على م�ؤ�س�سات
التمويل الإ�سالمي �أن تقي�س �أداءها"،
ملتقى هارفارد العا�شر للتمويل الإ�سالمي،
 25-24مار�س 2012م ،بو�سطن  -الواليات
املتحدة الأمريكيةEthical Competitive .
advantage for Islamic Finance
Institutions: How should do they
?measure their performances

http://www.sesric.org/imgs/news/image/677-short-report.pdf

 .5الربوفي�سور بيري بغاديري ،امل�شاركة يف م�ؤمتر فرانكفورت للتمويل الإ�سالمي ،الهيئة الفيدرالية للرقابة املالية،
مار�س 2012م.
 .6ق����ادر م���رب���وح ،امل�����ش��ارك��ة
يف م�����ؤمت����ر ف���ران���ك���ف���ورت
للتمويل الإ�سالمي ،مار�س
2012م.
http://islamicfinanceeurope.blogspot.fr/201203//germany-eventsbafin-second-conference.html
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 .7ب��ي�ير ت�����ش��ارل��ز ب��غ��ادي�ير،
م�������������ش������ارك������ة ع����ل����م����ي����ة يف
م����ؤمت���ر (امل����ؤمت���ر ال��ع��امل��ي
يف �أخ���ل��اق������ي������ات ال���ع���م���ل
وامل�����س��ئ��ول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
ل�����ل�����������ش�����رك�����ات :امل��������أم�������ول
http://www.ethics-csr-symp.org/conference-theme.html
وال����واق����ع)  14-12إ�ب���ري���ل
2012م ،ا�سطنبول  -تركياThe moral philosophy of Islamic and western economics: convergence .
?toward mixed consequentialism

 .8الربوفي�سور بيري بغاديري� ،شارك يف حوار احل�ضارات الذي �أقامته امللحقية الثقافية بباري�س بالتعاون مع جامعة
امللك عبدالعزيز يف جدة يف �شهر �إبريل 2012م.
 .9الربوفي�سور بيري بغاديري� ،شارك بكلمة حول االقت�صاد الإ�سالمي يف اململكة العربية ال�سعودية يف م�ؤمتر االقت�صاد
الوطني والتحديات والطموحات ،جامعة امللك عبدالعزيز  18-16جمادى الآخرة1433هـ 9-7 ،مايو 2012م.
 .10عبدالقادر علوي و�آخرون  ،ور�شة العمل رقم (" )18التمويل الإ�سالمي يف دول اخلليج"  ،بامللتقى الثالث لأبحاث
اخلليج نظمه مركز �أبحاث اخلليج بكامربيدج  ،جامعة كامربدج – بريطانيا يف � 24-21شعبان 1433هـ  14-11 ،يوليو
2012مWavelet Analysis of Stock Price Behavior Effects and correlations on market indices - .
Evidence from Dow Jones Islamic GCC Stock Index Return.
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 .11ح�سام بدوي و�آخرون  ،ور�شة العمل رقم ()18
"التمويل الإ�سالمي يف دول اخلليج"  ،بامللتقى
الثالث لأبحاث اخلليج نظمه مركز �أبحاث اخلليج
بكامربيدج  ،جامعة كامربدج – بريطانيا يف 24-21
�شعبان 1433هـ  14-11 ،يوليو 2012م.
Determinants of Sukuk yields in the GCC
region from 2006-2011: Under the prism
of risk analysis

 .12الربوفي�سور بيري بغاديري  ،ور�شة العمل رقم
(" )18التمويل الإ�سالمي يف دول اخلليج"  ،بامللتقى
الثالث لأبحاث اخلليج نظمه مركز �أبحاث اخلليج
بكامربيدج  ،جامعة كامربدج – بريطانيا يف 24-21
�شعبان 1433هـ  14-11 ،يوليو 2012م.
 .13قادر مربوح  ،ور�شة العمل رقم (" )18التمويل
الإ�سالمي يف دول اخلليج"  ،بامللتقى الثالث لأبحاث
اخلليج نظمه مركز �أبحاث اخلليج بكامربيدج ،
جامعة كامربدج – بريطانيا يف � 24-21شعبان 1433هـ
 14-11 ،يوليو 2012م.
 .14ح�سام الدين بدوي و دور�ساف ماتغي  ،م�ؤمتر درا�سات ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  ،يونيو 2012م � ،أك�سفورد.

23

ﻛﺮﺳﻲ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

الحوارات الشهرية
وهي حوارات علمية يقدمها باحثون من اجلامعتني
(جامعة امللك عبدالعزيز وجامعة ال�سوربون) من
اجلامعات ال�سعودية والفرن�سية الأخرى �إ�ضافة �إىل
اخلرباء من م�ؤ�س�سات مالية ذات �صلة مبو�ضوع الكر�سي.
وتنقل هذه احلوارات عرب الفيديو كونفران�س بالتناوب
بني جدة وباري�س .وتن�شر يف نهاية العام الأوراق العلمية
يف �شكل كتاب من دار ن�شر فرن�سية.
وقد مت نقل احلوارات �إىل جامعة  IEب�إ�سبانيا وجامعة
 INCIEFمباليزيا خالل العام 2012م .وحالياً يواظب
الطالب يف برنامج املاج�ستري يف التمويل الإ�سالمي وبع�ض الأ�ساتذة بجامعة �سرتا�سبورغ
الفرن�سية بح�ضور احلوارات ال�شهرية منذ عام 2014م.
قدم الكر�سي منذ منت�صف عام 2011م ثالثة وثالثون حواراً علمياً وحتى �إعداد هذا
التقرير (�سبتمرب 2015م) .وميكن توزيع احلوارات �إىل ق�سمني بني الأكادمييني
واخلرباء فـ %70من احلوارات قدمها �أ�ساتذة �أو طلبة درا�سات عليا وُ %30قدمت من
قبل خرباء مب�ؤ�س�سات مالية .ولقد �شارك ثالثة متحدثون من جامعات �سعودية
 غري جامعة امللك عبدالعزيز  -يف تقدمي حوارات علمية خمتلفة  ،كما �شاركال�سعوديون يف تقدمي ثمانية حوارات علمية خالل هذه الفرتة.
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احلوار الأول  4 :مايو 2011م ( 1جمادى الآخرة 1432هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور عبدالعظيم �إ�صالحي (باحث مبعهد االقت�صاد الإ�سالمي)
• عنوان الورقة العلمية " :الرتابط والت�شابه يف الأفكار االقت�صادية بني العلماء امل�سلمني واملدر�سيني"
linkages and similarities between economics ideas of Muslim scholars and Scholastics

احلوار الثاين  1 :يونيو 2011م ( 29جمادى الآخرة 1432هـ)
• طالب الدكتوراه ( : )1هوج مارتان � -سي�سرتون
Hugues MARTIN-SISTERON

• طـ ــالــبة ال ــدكـ ـت ــوراه ( :)2مـ ــها ق ـ ـ ـب ــانـ ـ ــي Maha
Gabbani

• عنوان الورقة العلمية (" : )1تكييف متطلبات
النظام الأخالقي الإ�سالمي ح�سب قانون متويل
امل�شاريع و�إمكانيات القانون الفرن�سي بالن�سبة
لهيكل اال�ست�صناع – الإجارة التمليكية"
Adapting the requirements of the Islamic moral order to Project finance: Prospects for French
law in connection with an Istisna/Ijara structure

• عنوان الورقة العلمية (" : )2م�ستقبل التمويل الإ�سالمي للم�شاريع"
The Road Ahead for Islamic Project Finance
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احلوار الثالث � 14 :سبتمرب 2011م (� 16شوال 1432هـ)
• الدكتور �سامي ال�سويلم (مدير مركز تطوير املنتجات املالية الإ�سالمية بالبنك الإ�سالمي للتنمية)
• عنوان الورقة العلمية  :اخلطر يف املفهوم الإ�سالمي () An Islamic Approach to Risk
احلوار الرابع � 5 :أكتوبر 2011م ( 7ذو القعدة 1432هـ)
• ( Armen Papazianم�ؤ�س�س �شركة
لال�ست�شارات املالية ومدير �سابق للتمويل
الإ�سالمي يف )UBS
• عنوان الورقة العلمية :منتج لإنقاذ النظام:
�شهادات الر�سملة العامة
Keipr

A Product That Can Save A System:
Public Capitalization Notes

احلوار اخلام�س 19 :نوفمرب 2011م ( 27ذو احلجة 1432هـ)
• الدكتور حممد علي القري (ع�ضو يف العديد من الهيئات ال�شرعية يف البنوك الإ�سالمية)
• عنوان الورقة العلمية  :ال�صكوك  :درا�سة اقت�صادية و�شرعية SUKUK: an Economic & Shari’ah Examination
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احلوار ال�ساد�س 14 :يناير 2012م (� 20صفر 1433هـ)
• الأ�ستاذ ح�سام بدوي (م�ست�شار �إداري يف جمال البنوك واالت�صاالت  ،ماج�ستري يف التمويل الإ�سالمي)
ال�شرِي َعة لمِ ِق َيا�س الأَدَاء الأَخ َ
• عنوان الورقة العلمية  :الإِ َطار ال َقائِم َعلَى َّ
القِي
Shari‘a-based ethical performance measurement framework

احلوار ال�سابع 11 :فرباير 2012م ( 19ربيع الأول 1433هـ)
• ال��دك��ت��ور ع��م��ر ���ش��اب��را (م�����س��ت�����ش��ار ل��رئ��ي�����س البنك
الإ�سالمي للتنمية)
• عنوان الورقة العلمية  :الر�ؤية الإ�سالمية للتنمية
يف �ضوء مقا�صد ال�شريعة The Islamic Vision
of Development in the Light of Maqāsid
Al-Sharī‘ah

احلوار الثامن 17 :مار�س 2012م ( 24ربيع الآخر 1433هـ)
• الأ�ستاذ عادل حارزي (رئي�س �إدارة ر�أ�س املال يف �شركة )Dexia Credit
• �أثر بازل  3على امل�صارف الإ�سالمية :درا�سة نظرية مقارنة مع امل�صارف التقليدية
The impact of Basel III on Islamic banks: a theoretical study and comparison with conventional banks
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احلوار التا�سع� 14 :إبريل 2012م ( 22جمادى الأوىل 1433هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور حممد عبيداهلل (باحث اقت�صادي باملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب – البنك الإ�سالمي للتنمية)
• التمويل الإ�سالمي الأ�صغر درو�س من التطبيقات اجليدة وال�سيئة
Islamic Microfinance: Lessons from good and bad practices

احلوار العا�شر 12 :مايو 2012م ( 21جمادى الآخرة 1433هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور منور اقبال (باحث مبعهد
االقت�صاد الإ�سالمي)
• العالقة بني ال��دائ��ن وامل��دي��ن  :مناق�شة بع�ض
ال��ق�����ض��اي��ا وامل���ق�ت�رح���ات Creditor- Debtor
Relations Some Issues, Some Proposals

احلوار احلادي ع�شر 9 :يونيو 2012م ( 19رجب 1433هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور رامون فيريار ( Prof. Ramon Verrierا�ستاذ االقت�صاد بجامعة فرن�سية يف مدينة تورز)
• تاريخ الفكر االقت�صادي للم�سلمني The History of Muslim Economic Thought
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احلوار الثاين ع�شر� 15 :سبتمرب 2012م (� 28شوال 1433هـ)
• الربوفي�سور جون ايف موي�سرون ( Prof. Jean-Yves Moisseronباحث مبعهد بحوث التنمية  IDRيف فرن�سا،
ورئي�س حترير جملة املغرب وامل�شرق)
• البعد الأخالقي لالقت�صاد الإ�سالمي The Moral Dimension of Islamic Economy
احلوار الثالث ع�شر 13 :اكتوبر 2012م ( 27ذوالقعدة 1433هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور منور اقبال (باحث مبعهد
االقت�صاد الإ�سالمي)
• �أزمة منطقة اليورو من منظور التمويل الإ�سالمي
Euro Area Crisis: form Islamic Finance
Perspective

احلوار الرابع ع�شر 17 :نوفمرب 2012م ( 3حمرم 1434هـ)
• د� .أوليفيا �أورزكو دي التوري (الدار العربية – مدريد  ،كبرية املحررين مبوقع ون�شرة الأعمال واالقت�صاد)
• امل�شاكل الكربى للقطع النقدية ال�صغرية :مقارنة بني عملة قطريني  quattriniيف مدينة فلورن�سا الإيطالية يف
نهاية القرن الرابع ع�شر والفلو�س يف القاهرة يف �أوائل القرن اخلام�س ع�شر
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احلوار اخلام�س ع�شر 15 :دي�سمرب 2012م (� 2صفر 1434هـ)
• الدكتور �أحمد بلوايف ( Dr. Ahmed Belouafiباحث مبعهد االقت�صاد الإ�سالمي)
• التمويل الإ�سالمي واال�ستقرار املايل  :مراجعة للأدبيات النظرية
Islamic Finance and Financial Stability : A Review of Theoretical Literature

احلوار ال�ساد�س ع�شر 12 :يناير 2013م (� 30صفر 1434هـ)
• الدكتور كري�ستيان وولرت Christian Walter

(�أ�ستاذ كر�سي الأخالقيات والتمويل باملعهد
الكاثوليكي يف باري�س)
• الأخالقيات والتمويل :نحو �إدماج �أثر �أدوات
قيا�س املخاطر على ال�سلوك
Ethics and Finance: a Shift to Performation

احلوار ال�سابع ع�شر 9 :فرباير 2013م ( 29ربيع الأخر 1434هـ)
• الدكتور عبدالرزاق بلعبا�س ( Abdelrazak Belabasباحث مبعهد االقت�صاد الإ�سالمي)
• الأخالق والأعراف والتمويل  :عن ماذا نحن نتحدث؟ Ethics, Norms and Finance; What are we Talking
?about
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احلوار الثامن ع�شر� 13 :إبريل 2013م ( 3جمادى الأخرة 1434هـ)
• طالب الدكتوراه الأ�ستاذ �إيراجراجاي �إليا�س ( Erragraguy Eliasطالب دكتوراه جامعة تولون الفرن�سية)
• �أداء ا�ستثمار امل�س�ؤولية االجتماعية� :أدلة من الأ�سهم املتوافقة لل�شريعة الإ�سالمية
The performance of Socially Responsible Investment: evidence from Shariah-compliant stocks

احلوار التا�سع ع�شر 1 :يونيو 2013م ( 22رجب 1434هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور �سيف الدين تاج الدين
( Ibrahim Tag el-Dinكلية االقت�صاد والعلوم
الإدارية جامعة الإمام  -الريا�ض)
• هل ميكن للأ�سواق الكف�ؤة �أن ت�ستوعب التمويل
بالدين؟ Can Information Efficient Markets
Seif

? Accommodate Pure Debt Financing

احلوار الع�شرون� 18 :سبتمرب 2013م ( 12ذو القعدة 1434هـ)
• طالب الدكتوراه الأ�ستاذ م�سفر الدحيم
ال�سوربون)
• هيئات الرقابة ال�شرعية :نظرة فقهية وقانونية Shari’ah Supervisory Board (SSB): Fighi& Legal Perspectives
ALDHEEM

( Mr. Misferطالب دكتوراه �سعودي جامعة باري�س 1
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احلوار احلادي والع�شرون 12 :دي�سمرب 2013م (� 9صفر 1435هـ)
• الدكتور جناتي �آيدن ( Necati aydinق�سم االقت�صاد جامعة امللك �سعود)
• االقت�صاد الع�صبي� :آمال وحماذير لالقت�صاد الإ�سالمي

Neuroeconomics: Promises and Pitfalls for Islamic Economics

احلوار الثاين والع�شرون 8 :يناير 2014م ( 7ربيع الأول 1435هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور بيري بغاديري
( Charles Pradierق�سم االقت�صاد جامعة
باري�س  1ال�سوربون)
• حماية العائلة  ،من نظام تزويج �أرملة الأخ لأخيه
�إىل نظام التكافل  ،نظرة تاريخية � ،أثر معا�صر

Prof. Pierre-

Protecting the family, from levirate to
family takaful: Historical perspective,
contemporary significance

احلوار الثالث والع�شرون 12 :فرباير 2014م ( 12ربيع الآخر 1435هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور حممد ال�سحيباين �( Prof. Mohammad I. Al-Suhaibaniأ�ستاذ كر�سي �سابك لدرا�سات الأ�سواق
املالية الإ�سالمية جامعة الإمام  -الريا�ض)
• حوكمة ال�شركات الإ�سالمية :امل�شاركة يف اخلطر والأ�سهم التف�ضيلية الإ�سالمية
Islamic Corporate Governance: Risk-Sharing and Islamic Preferred Shares
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احلوار الرابع والع�شرون 12 :مار�س 2014م ( 11جمادى الأوىل 1435هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور عبدالعظيم �إ�صالحي (Prof. A. Islahiباحث مبعهد االقت�صاد الإ�سالمي)
• ما �سبب ت�أخر ال�شرق الأو�سط؟ عود على بدء �أطروحة "البون ال�شا�سع"

What did hold back the Middle East? The thesis of the long divergence revisited

احلوار اخلام�س والع�شرون� 9 :إبريل 2014م ( 9جمادى الآخرة 1435هـ)
• الأ�ستاذ عزالدين غالم اهلل
(Ghlamallahم�ؤ�س�س �شركة �صايف لال�ست�شارات
يف جمال الت�أمني والتمويل الإ�سالمي بفرن�سا)
• عقد الهبة كمقرتح حلل �إ�شكالية عدم تطابق
الت�أمني على احلياة مع ال�شريعة الإ�سالمية يف
القانون الفرن�سي Rights of beneficiaries for
Ezzedine

endowment contracts: Fitting French
assurance-vie to the Islamic moral order

احلوار ال�ساد�س والع�شرون 12 :نوفمرب 2014م ( 19حمرم 1435هـ)
• الأ�ستاذ عبداهلل حاجي والدكتور جريومي باليت Abdelilah Hajjyو ( Jérôme Balletطالب دكتوراه وم�شرفه من
جامعة فرن�سية )Gretha-University of Bordeaux
• البنوك الإ�سالمية  :منوذج بديل؟ ?Islamic Banks: An Alternative Model
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احلوار ال�سابع والع�شرون 10 :دي�سمرب 2014م (� 18صفر 1435هـ)
• الدكتور عمر �شابرا ( Umar Chapraم�ست�شار لرئي�س البنك الإ�سالمي للتنمية)
• احل�ضارة الإ�سالمية� :أ�سباب االنحطاط واحلاجة �إىل الإ�صالح
Muslim Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform

احلوار الثامن والع�شرون 11 :فرباير 2015م ( 22ربيع الآخر 1436هـ)
• الدكتور �أحمد بلوايف والدكتور عبدالرزاق
بالعبا�س Ahmed Belouafi & Abderrazak
( Belabesباحثان مبعهد االقت�صاد الإ�سالمي)
• اجتاهات البحث يف الزكاة يف الأدبيات الغربية
Research Trends on Zakat in Western
Literature

احلوار التا�سع والع�شرون 11 :مار�س 2015م ( 21جمادى الأوىل 1436هـ)
• �أن�س باتل ( Anass PATELاملدير وامل�ؤ�س�س ل�شركة  570يف �إدارة الأ�صول متخ�ص�صة يف هيلة حلول مالية متوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية  -فرن�سا)
• توظيف ال�صكوك لتمويل امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية :تطبيق �صكوك املرابحة على امل�ؤ�س�سات املتو�سطة
وال�صغرية يف فرن�سا Channeling Asset-Managed Sukuk towards SMEs financing: Sukuk Mudaraba
prototype applied to a French SME
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احلوار الثالثون� 8 :إبريل 2015م ( 19جمادى الأخرة 1436هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور عبدالعظيم �إ�صالحي ( Dr. Abdul Azim Islahiباحث مبعهد االقت�صاد الإ�سالمي)
• �إعادة الفح�ص لن�ش�أة االقت�صاد الإ�سالمي The Genesis of Islamic Economics Revisited
احلوار الواحد والثالثون 13 :مايو 2015م ( 24رجب 1436هـ)
• ماري – �آن فالفورت
(�أ�ستاذ م�شارك بق�سم االقت�صاد يف جامعة
ال�سوربون)
• العن�صرية الدينية يف �سوق العمل الفرن�سي
Marie-Anne Valfort

Religious discrimination in the French
labour market

احلوار الثاين والثالثون 3 :يونيو 2015م (� 16شعبان 1435هـ)
•

الدكتوره �سي�سلي رينورد ( Prof. Drs. Cecile Renouardمدير م�شروع بحثي "ال�شركات والتنمية" يف ESSEC
)Business School, and Centre Sèvres

• امل�سئولية الأخالقية لل�شركات متعددة اجلن�سية

The Ethical Responsibility of Multinational Firms
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احلوار الثالث والثالثون� 16 :سبتمرب 2015م ( 3ذو احلجة 1436هـ)
• الأ�ستاذ الدكتور منور اقبال والربوفي�سور بيري بغاديري (املعهد وجامعة ال�سوربون)
• مقارنة تقيمية لنماذج خمتلفة للت�أمني Comparative Assessment of Different Models of Insurance
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العالقات العامة واإلعالم
 .1م�ؤ�س�سة اليوروبال�س  EUROPLACEم�ؤ�س�سة غري ربحية متثل جمتمع الأعمال الفرن�سي �أ�س�ست
يف 1993م .مت امل�ؤ�س�سة على �إ�صدار كتاب ترجمة معايريهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية.
 .2املعهد الوطني للبحوث  CNRSهو م�ؤ�س�سة حكومية لدعم البحوث ،تابعة لوزارة الأبحاث الفرن�سية،
�أ�س�ست عام 1939م .مت التعاون مع املعهد يف تنظيم م�ؤمتر ”حدود التمويل“ يف اكتوبر 2012م.
 .3املعهد الوطني للت�أمني ) Ecole Nationale d’Assurances (enassويعترب �أف�ضل معهد للت�أمني
يف فرن�سا� ،أ�س�س عام 1947م .بالتعاون مع املعهد مت تنظيم ندوة ”التكافل“ يف اكتوبر 2012م.
 .4عمل لقاء تلفزيوين مع �سعادة الدكتور �أحمد بن حامد نقادي على قناة فرن�سا  24الف�ضائية يف
منت�صف عام 2011م.
 .5ن�شرت املجلة الأ�سبوعية  Le Pointتقريراً عن التمويل الإ�سالمي يف فرن�سا ،ن�شرت فيه
كلمة للم�شرف على الكر�سي الربوفي�سور بيري بغاديري.
 .6االعالن عن �أول كتاب للكر�سي يف ظهر غالف جملة
وهي جملة علمية حمكمة ت�أ�س�ست عام 1894م.

Revue Politique et Parlementaire

 .7التعاون مع كلية الدرا�سات املتقدمة يف العلوم االجتماعية Ecole des Hautes Etudes en Sciences
) ,Sociales (EHESSيف عقد ور�شة عمل.
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