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 تقديــــــم


ني عامـاً ، اسـتطاع خالهلـا أن               لقد مضى علـى إنشـاء مركـز أحبـاث االقتصـاد اإلسـالمي حـوايل ثالـث
يساهم مع غريه من املراكز املتخصصة يف تأصيل علم االقتصاد اإلسالمي ، عرب ما ينشره من حبوث ، 

ا يعقده من مؤمترات وندوات ، إضافة إىل جهوده يف إعداد املنـاهج التدريسـية يف االقتصـاد اإلسـالمي ،             وم
 . ولقد أتت تلك اجلهود مثارها على ما نلحظه اليوم من انتشار الفكر االقتصادي اإلسالمي

تقدم هذه الورقة  عرضاً شـامال عـن مركـز أحبـاث االقتصـاد اإلسـالمي وتسـتعرض إمكاناتـه             
 . وأنشطته وبراجمه احلالية ، ثم تسلط الضوء على مشاريعه اجلارية 
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 املستخلص
 

يتدرج القـارئ يف هـذه الورقـة    . ملركز أحباث االقتصاد اإلسالمي ماضٍ عريق، وحاضر نشط        
بعض منجزاتـه      ) الرؤية والرسالة واهليكل التنظيمـي (من قسم للتعريف باملركز    إىل قسـم ثـانٍ يشـري ـل

 .وائز العاملية اليت كان له نصيب فيها، وقسم ثالث يبني إمكاناته العلمية واإلدارية احلاليةالعلمية واجل
إن التطور سنة احلياة، واملؤسسات اليت ال يغيب عنها واقعها املتغري متتلك من قدرة االبتكار ما جتعل 

ــدى مركــز أحبــاث االقتصــاد اإلســالمي مشــ     . مشــاريعها متجــددة وطموحاهتــا ال تنقطــع    ــدة ل اريع عدي
 . مدروسة بعناية وجاهزة للتنفيذ يف جمال البحث و التدريب و التدريس

إن أهم ما مييز أعمال املركز ومشاريعه املستقبلية رغبته األكيدة وسعيه احلثيث للتواصل مع         
مؤسسات تشرتك معه يف االهتمامات يف االهتمامـات، لـذلك سيتصـل العلـم بالعمـل، كمـا تلتقـي العلـوم           

 .فة يف املساحات املشرتكةاملختل
ما يزال املركز يقوم بـدوره يف خدمـة علـم االقتصـاد اإلسـالمي ويقـدم أفكـاراً ومشـاريعاً                 

 .جديدة متطلعاً يف ذلك حنو رؤيته لريادة علم االقتصاد اإلسالمي
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Abstract 
 
 

The IERC has an established history and a pro-active role in 
research in Islamic Economics (IE). This paper intends to give an 
account on that role and other various aspect of this renowned 
institution. The paper starts by a brief introduction about the Centre; 
its vision and mission, and its administrative structure. Then it 
outlays some of its scientific achievements and obtained prizes. The 
latter part of this introduction identifies the scientific potentials that 
the Centre has.  After that, the paper elaborates on the future plans of 
the Centre. These include among others researches, teaching 
materials and training programs. 
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 النشأة 

      د رمحـه ا ة جاللـة امللـك خاـل : عقـد املـؤمتر العـاملي األول لالقتصـاد اإلسـالمي يف عـام       ،حتـت رعاـي
ــة امللـك عبـدالعزيز جبـدة بإنشـاء مركـز أحبـاث االقتصـاد             ،هـ مبكة املكرمة  ١٣٩٦  ومن مثاره أن قامـت جامع

 .هـ ١٣٩٧اإلسالمي يف منتصف عام 
 

 الرؤية 
 .يسعى املركز ألن يكون هيئة حبثية تدريبية تعليمية رائدة يف جمال االقتصاد اإلسالمي 

 
 الرسالة 

 :يعمل املركز على حتقيق رؤيته من خالل  
 . إدارة وإنتاج برامج حبثية وتدريبية وتعليمية -
  . املسامهة يف تطوير املناهج الدراسية ملواد االقتصاد اإلسالمي-

 األهداف  
  .تأصيل علم االقتصاد اإلسالمي -
  .ابتكار تطبيقات وحلول للقضايا االقتصادية املعاصرة -
 

 وسائل حتقيق األهداف
 .إعداد البحوث العلمية يف جمال االقتصاد اإلسالمي ) ١
 .املسامهة يف اقرتاح مناهج لدراسة االقتصاد اإلسالمي ) ٢
 .ا حيقق هدف ورسالة املركز املسامهة يف جمال الرتمجة مب) ٣
 .مراقبة ودراسة النماذج الواقعية لتطبيقات االقتصاد اإلسالمي) ٤
 . تقديم االستشارات العلمية لطالب الدراسات العليا يف االقتصاد اإلسالمي)٥
 .إعداد وتقديم ورش عمل ودورات متخصصة يف جمال االقتصاد اإلسالمي) ٦
 . اململكة وخارجها لبحث موضوعات ختتص باالقتصاد اإلسالمي عقد املؤمترات والندوات داخل)٧
التعاون مع اجلامعات ، ومراكز البحوث ، واملؤسسات املهتمة باالقتصاد اإلسالمي ، على ) ٨

  .املستويني الداخلي واخلارجي
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  ملركز أحباث االقتصاد اإلسالمياللجنة اإلدارية العليا

  االستشاريةاللجنة 

 مدير املركز
 اللجنة العلمية جلنة تطوير املناهج

 املؤمترات والندوات جلنة املكتبة

 نائب مدير املركز لتطوير املناهج نائب مدير املركز

احللقات  األحباث الترمجة مساعدو الباحثني
 الدراسية

تبادل  املكتبة املناهج
 املطبوعات

 اإلدارةمدير 

 االتصاالت واخلدمات املساعدة الشؤون اإلدارية واملالية

 الباحثون

 مدير اجلامعة

 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 التنظيم اإلداري للمركز
 

ة عليـا    "تشرف على املركـز     مركـز ، وهـي جلنـة دائمـة     ختـتص برسـم السياسـة العامـة لل    " جلنـة إدارـي
ويـدير املركـز   . تتكون من مثانيـة  أعضـاء برئاسـة سـعادة وكيـل اجلامعـة للدراسـات العليـا والبحـث العلمـي                
 .عضو هيئة تدريس يساعده نائبان خيتص األول بالبحوث ، والثاني بتطوير املناهج الدراسية 

 
 اهليكل اإلداري للمركز



 )١٠٩(  

 التنظيم العلمي للمركز 
وتتكـون اللجنتـان مـن البـاحثني     . ركـز أهدافـه مـن خـالل اللجنـة العلميـة ، وجلنـة املنـاهج           حيقق امل 

باملركز وبعـض أعضـاء هيئـة التـدريس بكليـة االقتصـاد واإلدارة ، وتـتلخص مهمـة اللجنـة العلميـة  يف وضـع                
 منـاهج  لتطـوير فتقـوم بوضـع خطـط وبـرامج      املنـاهج  جلنـة أمـا   . خطط وبرامج املركز البحثية ومتابعة تنفيـذها        

 .التدريس يف االقتصاد اإلسالمي ، كما تقوم باإلشراف على مكتبة الشيخ صاحل عبد ا كامل باملركز 
 

  للمركز املستوى العلمي

ذاب اختصاصــيني ذوي مــؤهالت عاليــة يف االقتصــاد والشــريعة للمشــاركة يف       ــ ــز مــن اجت متكــن املرك
د منـهم         والغالبية العظمى ممن كتبوا أو يكتبو   . أحباثه ن حاليـا أحباثــا للمركـز هـم مـن أسـاتذة اجلامعـات ، والعدـي

 ، وتقديراً جلهود املركـز والبـاحثني فيـه ، فقـد منحـوا      حيتل مناصب علمية مهمة وهلم مسامهات علمية منشورة  
 . عددا من اجلوائز

 اجلوائز املمنوحة للمركز والعاملني فيه 
 سالميةللدراسات اإل جائزة امللك فيصل العاملية

 هـ١٤٠٢        حممد جناة ا صديقي    . د.أ  •       
 يف جمال االقتصاد اإلسالمي جائزة البنك اإلسالمي للتنمية

 هـ ١٤١٢            حممد أنس الزرقا           . د. أ  •
 هـ ١٤١٣   مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي        •
 هـ ١٤١٥          حممد عمر زبري              . د. أ  •
 هـ١٤١٧    رفيق يونس املصري                  . د  •
 هـ١٤٢٥  حممد علي القري                       . د  •
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 البحث العلمي
ة علـى النوعيـة ال الكميـة ، فـالتزم مبعـايري علميـة رصـينة فيمـا              يصـدره مـن   ركز املركز اهتمامه منذ البداـي

حبوث، حبيث تكون سليمة يف منطلقاهتـا ومفاهيمهـا الشـرعية ويف حتليلـها االقتصـادي ، حبيـث يضـيف كـل حبـث                  
كما حرص املركز أن يستقطب مسامهات أفضـل املختصـني حيثمـا كـانوا ، وال     . شيئاً جديداً إىل املعرفة يف جماله   

د مـن       . عاملني فيـه   بالضرورة من الباحثني ال  – احملدود   –يقتصر على العدد     وقـد اسـتطاع املركـز أن يصـدر العدـي
 .البحوث العربية واإلجنليزية واجلدول التايل يبني تلك البحوث 

 
 اموع املطبوعات اإلجنليزية املطبوعات العربية 
 ٨٠ ٣٨ ٤٢ البحوث

 
 .مطبوعات املركز باللغة العربية واإلجنليزية) ١(للمزيد من التفصيل انظر امللحق رقم 

  االقتصاد اإلسالمي–جملة جامعة امللك عبد العزيز  
بإصدار جملته العلمية كل ستة أشهر ، بـاللغتني العربيـة واإلجنليزيـة،    ) م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣بدأ املركز منذ عام      

وتنشر الة حبوثًا علميـة حمكمـة،   . وهي تعنى بالبحوث النظرية والتطبيقية يف خمتلف جماالت االقتصاد اإلسالمي        
وبفضل مستواها العلمي فقد أدرجتها جملـة  . ومقاالت للمناقشة ومراجعات للكتب، وفيها ركن للحوار والتعليقات     

Journal of Economics Litritureضمن قوائمها السنوية   . 
وبعد إعادة تنظيم إصدارات جامعـة امللـك عبـدالعزيز، واعتمـاد جملـة واحـدة للجامعـة، أصـبح لالقتصـاد              

وقـد حرصـت   . هــ ١٤٢٤د خاص به ، يصدر مرتني يف العـام اعتبارا من الد السادس عشر لعـام      اإلسالمي عد 
هيئة التحرير أن تكون الة يف متناول الباحثني واملهتمني باالقتصـاد اإلسـالمي، لـذلك بـادرت اهليئـة بوضـع نسـخة          

وقد صدر من الـة حتـى اآلن   . ورقيةإلكرتونية من كل عدد على املوقع اإللكرتوني للمركز قبل صدور النسخة ال  
 : عدداً اشتملت على عدة موضوعات وفق التصنيف التايل ٢٤

 

 اموع اإلجنليزية العربية املوضوع
 ٩٨ ٢٥ ٤٦ البحوث احملكمة
 ٥١ ١٢ ٣٩ مقاالت للمناقشة
 ٨٨ ٣٤ ٥٤ حوار وتعليقات
 ٥٦ ٢٥ ٣١ عرض كتب

 ١٧ ١٣ ٤ مراجعات وملخصات
 ٦ ٣ ٣ مؤمترات

 ٣ ٣ - مذكرات قصرية
 ٢ ٢ - عجاالت

 .أعداد الة) ٢(ملزيد من التفصيل انظر امللحق رقم 



 )١١٢(  

 البحوث املدعمة من اجلامعة
ــذي تدعمــه اجلامعــة مــن خــالل معهــد البحــوث       درج املركــز علــى املشــاركة يف النشــاط البحثــي ال

، وذلك يف إطـار توجـه اجلامعـة الرامـي     واالستشارات التابع لوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي   
هـ، ١٤٢٩ حتى عام ١٤١٣ حبثاً ابتداءاً من العام ٣١لالنفتاح على اتمع ، وقد شارك الباحثون باملركز يف       

 :وفق اجلدول التايل 
 

 اموع هـ١٤٢٩ هـ١٤٢٨ هـ١٤٢٧ هـ١٤٢٦ هـ١٤٢٥ هـ١٤٢٤ هـ١٤٢١ هـ١٤١٤ هـ١٤١٣ 
عـــــــدد 
 البحوث

٣١ ٥ ٥ ٤ ٥ ٣ ٣ ٣ ١ ٢ 

 .البحوث املدعمة من اجلامعة) ٣(ملزيد من التفصيل راجع امللحق رقم 
 

 تطوير املناهج التدريسية اجلامعية 
االهتمــام بتطــوير منــاهج التــدريس يف نطــاق االقتصــاد اإلســالمي كــان مــن بــني األنشــطة البــارزة   

وتسـري  كـة وخارجهـا ،   للمركز، حيث شارك يف تطوير اخلطـط الدراسـية يف عـدد مـن اجلامعـات يف اململ       
 :   املناهج واملواد التدريسية يف اجتاهنيجمال تطويرجهود املركز يف 

  إعداد مناهج دراسية وخطط تفصيلية : االجتاه األول 

أو  يتضمن مساعدة اجلامعـات الـيت تسـعى إىل إجيـاد منـاهج تدريسـية متكاملـة لدرجـة البكـالوريوس               
وجهـة  م املقرر الدراسـي  عنوكذلك إعداد خمططات تفصيلية . ميةاملاجستري يف االقتصاد من منطلقات إسال    

 . لألساتذة الذين يدرسون هذا املقرر

 بالتعـاون مـع قسـم االقتصـاد بكليـة االقتصـاد واإلدارة بإعـداد        ويف هذا االجتاه قام األساتذة يف املركز     
فات ملقــررات تدريســية يف برنــامج املاجســتري التنفيــذي يف االقتصــاد اإلســالمي ، وإصــدار عــدد مــن التوصــي   

 . االقتصاد اإلسالمي
 إعداد مواد تدريسية جامعية : االجتاه الثاني 

 ، لتحل حمـل مـواد تدريسـية    جديدة من منطلقات إسالميةيتضمن تشجيع إعداد مواد تدريسية جامعية      
ا على      يف داد املـواد التدريسـية    آخـذين باالعتبـار أن تطـور إعـ    . االقتصادية الغربية    الكتاباتتقليدية تعتمد أساسـ

ويف .  التطور العـام للبحـوث العلميـة يف هـذا اـال     - والميكن أن يسبق -جمال االقتصاد اإلسالمي البد أن يواكب    
د عليهـا املـواد التدريسـية علـى     عتمـ  فإن برنـامج األحبـاث يف املركـز يشـكل أرضـية أساسـية ميكـن أن ت       هذا الصدد 

 .خمتلف املستويات
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 :كز وبعض باحثيه هبذا اخلصوص الكتب التالية وقد أصدر املر
 .هـ ١٤٢٦فقه املعامالت املالية للدكتور رفيق املصري  -١
قراءات يف االقتصاد اإلسالمي الذي جرى إعداده ليغطي املنهج الذي يدرس يف مادة االقتصاد       -٢

 . بقسم االقتصاد بكلية االقتصاد واإلدارة جبامعة امللك عبدالعزيز ٣٦٩اإلسالمي رقم 
٣- TTeeaacchhiinngg  EEccoonnoommiiccss  iinn  IIssllaammiicc  pprreessppeeccttiivveeصـديقي ويضـم     . د.   أ حممـد جنـاة ا

ــم االقتصــاد هــي     االقتصــاد االقتصــاد الكلــي ،  : ســت أوراق ختــتص مبجــاالت رئيســية يف عل
. اجلزئي، املالية العامة ، االقتصاد الدويل ، اقتصاديات التنمية ، اقتصاديات النقود واملصارف       

 . ويعد هذا الكتاب دليال لألستاذ يف تدريس االقتصاد من منظور إسالمي 
 :اجلدول التايل يبني إصدارات املركز يف املناهج الدراسية  

 موعا اإلجنليزية العربية املناهج
 ٧ ٠ ٧ التوصيفات
 ٦ ١ ٥ ثبوت املراجع

 ٥ ٣ ٢ املذكرات التدريسية
 ١ ٠ ١ الكتب

 .إصدارات املركز يف جمال املناهج الدراسية) ٤(ملزيد من التفصيل راجع امللحق رقم 
 

  اململكة اإلسالمي جبامعات واالقتصاد االقتصاد أقسام اجتماعات رؤساء 
 

 املنــاهج الدراســية يف االقتصــاد اإلســالمي ، نظــم املركــز عــددا مــن    يف تطــويرملركــز مواصــلة جلهــود ا
االجتماعات لرؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي جبامعات اململكـة ، وهتـدف هـذه االجتماعـات إىل      

هــ وحتـى تارخيـه مثانيـة     ١٤٠٥وقد نظم املركـز منـذ عـام    . مناقشة بعض األوراق اليت يعدها الباحثون باملركز       
 :تماعات حسب البيان التايل  اج

 

 احملور الرئيسي تاريخ انعقادها االجتماعات

 االجتماع الثامن
 هـ١٥/١١/١٤٢٧-١٤
 م٦/١٢/٢٠٠٦-٥

تدريس مقرري متويل الشركات 
 .والتأمني من منظور إسالمي

 االجتماع السابع
 هـ٨/٨/١٤٢٥-٧
 م٢٢/٩/٢٠٠٤-٢١

 .تدريس مادة فقه املعامالت املالية
 .تدريس مادة النقود واملصارف

 االجتماع السادس
 هـ٢٢/١/١٤٢٢-٢١
 م١٦/٤/٢٠٠١ -١٥

تدريس النقود والبنوك من منظور 
 .إسالمي

يل من منظور تدريس االقتصاد الدو هـ١٨/١٠/١٤١٩ -١٧ االجتماع اخلامس
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 .إسالمي 

 هـ٢٨/١١/١٤١٣ -٢٧ االجتماع الرابع
تدريس املالية العامة من منظور 

 .إسالمي

 .تدريس مواد االقتصاد اإلسالمي هـ٢٦/١١/١٤١٣ -٢٥ االجتماع الثالث

 .تدريس مواد االقتصاد اإلسالمي هـ١٧/١١/١٤١٢ -١٦ االجتماع الثاني

 هـ٢٨/٣/١٤٠٥ -٢٧ االجتماع األول
تدريس مبادئ االقتصاد اجلزئي من 

 .منظور إسالمي 

  
 التعاون والصالت العلمية مع اجلامعات ومراكز البحوث 

إىل التعـاون   هتـدف  اد اإلسـالمي للمركز صالت جيدة مع العديد من املؤسسات ذات العالقة باالقتصـ       
 : هناك صلة وثيقة مع كل من و، ي وتشجيع البحث العلمي والتدريس يف نطاق االقتصاد اإلسالم

 . اجلامعات السعودية -١
  إسالم أباد، اإلسالمية ماليزيا،، أم درمان،األزهر(اإلسالمية  بالدول العربية واجلامعات -٢

 ) . نيجريياجامعتا سوكوتو وعثمان دانفوديو يف
 )إخل...  درم، – لفربا –هارفارد (اجلامعات الغربية  -٣
 : املؤسسات البحثية املختلفة -٤

 . باألردن األكادميية العربية للعلوم املصرفية  -
 .  األمانة العامة لألوقاف بالكويت-
 ) .املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب(البنك اإلسالمي للتنمية   -
  .البحرين – اإلسالميةاملؤسسات املالية م للبنوك والس العا  -
 .  مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي جبامعة األزهر -
 .  املؤسسة اإلسالمية بإجنلرتا -
 . التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة  الدويلي اإلسالمجممع الفقه  -
 . كة املكرمة  التابع لرابطة العامل اإلسالمي مب اإلسالميجممع الفقه  -

 يف العـامل اإلسـالمي وتشـجيع البحـث يف جمـال       واملؤسسـات العلميـة  ويف إطار التعاون العلمـي مـع اجلامعـات        
 الـيت تغـري امسهـا إىل جامعـة عثمـان       بني املركز وجامعـة  سـوكوتو     ) م١٩٩٠ (االقتصاد اإلسالمي، أبرم اتفاق علمي    

 الدراسـات العليـا ملرحلـة الـدكتوراه يف االقتصـاد اإلسـالمي ،       لإلشـراف املشـرتك علـى طـالب     ،     بنيجرييا  دانفوديو
 ، قدمت هلم م ٢٠٠٤م ثالثة طالب ، كما استفاد منه طالبان يف عام ١٩٩٠ يف عام وقد استفاد من هذا الربنامج

  .  بعد مناقشتها من قبل جامعتهم واملركزرسائلهمخالهلا التسهيالت العلمية واملعيشية ، وقد أجيزت 
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 ت العلمية مع الباحثني الصال
 

تعترب الصالت العلمية مع األساتذة الباحثني يف اململكة وخارجها ، من أمثن منجزات املركز ، وأهم وسـائله       
يف حتقيق أهدافه ، إذ إن استكتاب البحوث وحتكيمها ، واستحضار املشـورة املتخصصـة تتعلـق مبعرفـة إمكانـات        

ــدهم     البــاحثني يف االقتصــاد والفقــه ، ونقــاط   قــوهتم وضــعفهم ، مــع احملافظــة علــى التواصــل العلمــي معهــم ، وتزوي
ويتعاون املركز حالياً مـع املئـات مـن ذوي االختصـاص     . مبطبوعات املركز ، ودعوهتم للمشاركة يف أنشطته العلمية    

ات مفصـلة هلـؤالء البـاحثني         . باالقتصاد اإلسالمي من املسـلمني وغريهـم     وحيـرص  . وقـد أعـد املركـز قاعـدة بياـن
املركز على توثيق الصالت العلمية مع أقسام االقتصاد يف جامعات اململكة ، ومع جممع الفقه اإلسالمي لرابطـة العـامل        

ويشمل التعاون كتابة البحوث واملشـاركة  . اإلسالمي ، وجممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي      
  . االقتصادية واقرتاح املوضوعات املناسبة  يف اجللسات واملناقشات حول املوضوعات

 
 

 املؤمترات العاملية اليت نظمها املركز وشارك فيها 
 

يت ضـمت اقتصـاديني وعلمـاء شـريعة ومتخصصـني يف          عـدد   يف عقد   بادر املركز وساهم     مـن املـؤمترات ، اـل
ن جـودة مــا يقـدم يف املــؤمترات    ويف هــذا اـال التـزم املركــز مبعـايري علميـة رصــينة لضـما     .  علـوم أخـرى ذات صــلة  

د موضـوعات للكتابـة           ) وحلقات العمل (والندوات   دقيق هلـا ابتـداء مـن حتدـي من حبوث ودراسات ، مع اإلعداد اـل
وقد ساهم املركز يف إعداد بعض . فيها وتفصيل قضايا كل موضوع ، وانتهاء بتنقيح األعمال وإصدارها يف كتاب    

 :ه باملشاركة يف كثري من املؤمترات املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي ، منها املؤمترات، وحرص على قيام باحثي
 

 

 مشاركة إعداد تاريخ ومكان االنعقاد عنوان املؤمتر

  √  جدة٣٠/١١/٢٠٠٨-٢٩ املؤمتر العاملي السابع لالقتصاد اإلسالمي
 √   جاكرتا٢٤/١١/٢٠٠٥-٢١ املؤمتر العاملي السادس لالقتصاد اإلسالمي

 √     البحرين٩/١٠/٢٠٠٣-٧ ر العاملي اخلامس لالقتصاد اإلسالمياملؤمت

  √    لفربا بريطانيا١٥/٨/٢٠٠٠-١٣ املؤمتر العاملي الرابع لالقتصاد اإلسالمي

 √     كواال ملبور١٩٩٢ املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي

 √    باد هـ إسالم آ١٤٠٣ املؤمتر العاملي الثاني لالقتصاد اإلسالمي

   √  هـ مكة املكرمة١٣٩٦ صفر ٢٦-١٢ املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي
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 النـدوات 
 

يسعى املركز إىل إقامة ندوة يف كل سنة دراسية ، هتدف إىل معاجلة قضية مـن قضـايا االقتصـاد اإلسـالمي      
 : لتايل يف اال التطبيقي ، وقد نظم املركز عددا من الندوات وفق البيان ا

 

 مشاركة إعداد تاريخ ومكان االنعقاد عنوان الندوة

هـ جامعة امللك ١٨/١/١٤٢٥ ندوة التأمني الصحي التعاوني
  جدة-عبدالعزيز 

√ 
  

ندوة التعاون بني احلكومة والقطاع األهلي يف 
 متويل املشروعات االقتصادية

هـ جامعة امللك ٤/٧/١٤٢٠-٢
  جدة-عبدالعزيز 

√ 
  

 االستثمار باملشاركة بالتعاون مع اقتصاديات
 االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية

 جامعة امللك عبد العزيز ١٤٠١
 جدة

√ 
  

اقتصاديات النقود واملالية يف اإلسالم بالتعاون 
 مع وزارة التخطيط الباكستانية

هـ إسالم ٣/٣/١٤٠١-/٢٨/٢
 آباد

√ 
  

 اقتصاديات النقود واملالية يف اإلسالم
 

هـ مكة ١١/١٣٩٨ /١٠-٥
 املكرمة

√ 
  

 

 احملاضرات العامة  
د مـن احملاضـرات         يت تعـاجل قضـايا اقتصـادية معاصـرة ، تـرتبط مبصـاحل        جيتهد املركـز يف تنظـيم العدـي  اـل

 :  احملاضرات التالية املركزوقد نظمالناس، انطالقاًً من سياسة اجلامعة اهلادفة إىل ربط اجلامعة باتمع ،  
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 املشورة العلمية 
 وأعضـاء هيئـة   طـالب الدراسـات العليـا   ملـن يطلبـها مـن     املركز  باحثو يقدمها" غري منظورة "هي خدمة   
زورون املركـز أو يراسـلونه     يف جامعات اململكة، ويف جامعات عديدة أخرى يف العامل التدريس والباحثني    ، فهم ـي

دكتوراه، أو       به هاتفيـا   أو يتصلون    طالبني إبداء الرأي العلمي يف خمطـط حبـث أو رسـالة علميـة للماجسـتري أو اـل
وعـادة مـا تتضـمن هـذه اخلدمـة      . اخل .. اقرتاح موضـوعات لرسـائل علميـة أو حبـوث أو االرشـاد إىل مراجـع          

ية، وبعض املراجع املهمـة يف  إرشاد طالب الدراسات العليا إىل موضوعات نافعة للبحث ، وإىل العناصر الرئيس   
يت تــرد إىل املركــز        كـل موضــوع  ، إضـافة إىل اإلجابــة علـى عــدد كـبري مــن املراســالت ذات الطبيعـة العلميــة واـل
وقد استفاد من هذه اخلدمة عدد كبري من طالب الدراسات العليا يف جامعـات اململكـة وغريهـا         . باستمرار  

 . 
 االستشارات العلمية 

وبتكليف كريم من صاحب السـمو امللكي األمري سـلطان  . ــز بتقديم استشارات علميـة   كما يقوم املركــ  
هــ حظـي املركـــــز يإعـداد دراسـة عـن جتربـة        ١٤٠٧بن عبد العزيز وزير الدفاع والطريان واملفتش العـام ، عـام        

اسة اليت صـدرت يف  وشكل املركز فريق عمل إلعداد الدر. الباكستان يف تطبيق األعمال املصرفية اإلسالمية      
. هـ ومت رفعها إىل صاحب السـمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيـز  ١٤١٩ صفحـة يف عام ٣٧٢كتاب من   

ز وذلـك لفائـدة                   ثم أصدر املركز الدراسة بعد أخـذ إذن صـاحب السـمو امللكـي األمـري سـلطان بـن عبـد العزـي
 .الباحثني واملهتمني باالقتصاد اإلسالمي

 احملاضر التاريخ  عنوان احملاضرة
مقارنة أداء التمويل اإلسالمي 
 معبد علي اجلارحي. د ٢١/١١/١٤٢٧ بالتقليدي يف دول اخلليج العربية

هـ        ١٤٢٧ / ٨ / ٢٤   التأمني بني احلظر واإلباحة
 الشيخ عبد ا بن سليمان املنيع م٢٠٠٦ / ٩ / ١٧

الشروط النقدية القتصاد األسواق 
  واحتماالت الغدبني دروس األمس

     هـ٨/٨/١٤١٢
 الربوفيسور موريس آليه  م١١/٢/١٩٩٢

 الربوفيسور رودني ويلسون  م٢٠/١٠/١٩٩١ األسواق املالية اإلسالمية
جتربة صناديق االستثمار اخلاصة 

 الشيخ صاحل عبدا كامل  هـ١٧/٥/١٤١١ كنموذج للعمل املصريف

 اإلجنازات -البنك اإلسالمي للتنمية 
 أمحد حممد علي. د  هـ٢٠/٤/١٤١١ لطموحاتوا
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 يةالدراسات العمل
ــني البنــك اإلســالمي للتنميــة وجامعــة امللــك عبــد العزيــز جبــدة ، قــام املركــز يف عــام       يف إطــار التعــاون ب

تطوير حمفظة البنوك اإلسالمية إلدارة السـيولة لـدى البنـوك اإلسـالمية والقيـام       "هـ  بإعداد دراسة بعنوان      ١٤١٥
ويف . ك فيهـا مؤسسـات ماليـة متخصصـة    ، وقد قدم املركز تلك الدراسة بعـد أن أشـر      " بدور املسعف األخري  

ــه يف جمــايل االقتصــاد         ــيم جائزت ــاً مــن املعهــد اإلســالمي للبحــوث والتــدريب لتقي ــز طلب ذات اإلطــار تلقــى املرك
وقد . اإلسالمي والبنوك اإلسالمية، وقد أعد املركز الدراسة املطلوبة ومت تسليمها إىل البنك اإلسالمي للتنمية     

 .ن املسؤولني يف البنك نالت الدراسة رضا واستحسا
 

   العلمية الزيارات
د مـن الطـالب واألسـاتذة مـن داخـل وخـارج اجلامعـة واململكـة يف مناسـبات خمتلفـة،                يزور   املركـز العدـي

ــيت هتمهــم يف نطــاق االقتصــاد اإلســالمي     ــز  . لبحــث القضــايا ال ــذب املرك ــدأعــداداًكمــا جيت  مــن طلبــة  ة متزاي
ذين يستفيدون من خربة البـاحثني يف املركـز واملكتبـة    الدراسات العليا من داخل وخارج ا   يت تعـد   -ململكة ال  اـل

كمـا يتـيح املركـز أيضــا فرصـة ألسـاتذة       . اآلن واحدة من أفضل املكتبات املتخصصة يف االقتصـاد اإلسـالمي       
انيــات اجلامعــات املتخصصــني يف االقتصــاد اإلســالمي لقضــاء فــرتة التفــرغ العلمــي بــاملركز لالســتفادة مــن اإلمك   

 : علميـاــــا ومن أبرز الباحثني الذين زاروا املركز وقضوا فيه وقت ، املتوافرة يف جمال البحث العلمي

 . ) هـ١٤٢٧(عمر سعيد عوض مفلح ، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الدكتور  -
 . )  هـ١٤٢٦(حممد عمر با طويح ، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الدكتور  -
 . األستاذ الدكتور عبد احلميد اجلنيد ، عميد كلية االقتصاد باجلامعة اإلسالمية مباليزيا -
 . األستاذ الدكتور عبد ايد حامد دراز ، عميد كلية التجارة جبامعة بريوت -
 . األستاذ الدكتور عبد الرمحن يسري أمحد ، رئيس قسم االقتصاد جبامعة االسكندرية -

 

 حوار األربعاء 
 

ذي جيـري مـرة كـل أسـبوعني وملـدة سـاعة                   من التقاليد العريقـة يف املركـز حـوار األربعـاء العلمـي اـل
ونصـــف تنـــاقش فيـــه موضـــوعات تطبيقيـــة معاصـــرة أو أفكـــار علميـــة غـــري مكتملـــة ملشـــاريع حبثيـــة  

ي ونظــراً ألمهيــة املوضــوعات الــيت مت طرحهــا يف احلــوار فقــد مت وضــعها يف املوقــع االلكرتونــ . مســتقبلية
  لقـاءاً علميـاً   ٢٠٤هـ حوايل ١٤٢٨للمركز، ونشرها يف كتاب مستقل ، وقد نظم املركز حتى هناية عام    

 ) .٥ملزيد من التفصيل انظر امللحق رقم (نشرها يف كتاب مستقل 
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 الرتمجة  
هناك جهود علمية قـام هبـا علمـاء مسـلمون يف خمتلـف أحنـاء العـامل يف جمـال االقتصـاد اإلسـالمي ،              

ويف هـذا اـال قـام    .  سعى املركز لنقـل تلـك اجلهـود حتـى تكـون يف متنـاول أكـرب عـدد مـن املختصـني              وقد
 : املركز برتمجة األعمال التالية 

 .للدكتور حممد عبيدا" متويل الشركات من منظور إسالمي"ترمجة مذكرة تدريسية عن  -١
ــتا    -٢ ــس الفكــــر اإلســـالمي يف باكســ ـــــر جمل ــدة مــن   ترمجــة عربيــة لتقري ن حــول كيفيــة إلغــاء الفائ

 .االقتصاد 
ــة         -٣ ــن وزارة املاليـ ــادر عـ ــبتها ، الصـ ــا ، حماسـ ــا ، إدارهتـ ــاة قانوهنـ ــاب الزكـ ــة لكتـ ــة عربيـ ترمجـ

 .هـ  ١٤٠٤بالباكستان، 
 .ترمجة عربية لكتاب التأمني يف االقتصاد اإلسالمي للدكتور حممد جناة ا صديقي -٤
 .رصة البديلة للدكتور حممد عبد املنان ترمجة حبث الندرة واالختيار وتكلفة الف -٥
 .هـ١٤١٠ثبت املراجع املعاصرة يف االقتصاد اإلسالمي للدكتور حممد جناة ا صديقي، -٦
 .م ٢٠٠٠ترمجة إجنليزية لكتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ،  -٧

 

 دعم الرسائل العلمية يف االقتصاد اإلسالمي
 

طالب الدراسات العليا يف االقتصاد اإلسالمي وفق شـروط معينـة   قدم املركز دعماً مالياً لعدد من  
من خالل منحة سنوية وفرها سعادة الشيخ صاحل عبد ا كامل ، وتقوم فكرة هذا الـدعم انطالقـاً مـن أن      
ادة عـدد املهـتمني               اهتمام العلماء بتخصص معني إمنا يبدأ أثناء حتضريهم لرسائل الدراسـات العليـا ، وأن زـي

كما أن تشجيع الطالب على كتابـة رسـائلهم يف مواضـع تتعلـق     . اد اإلسالمي يبدأ من هذه املرحلة    باالقتص
باالقتصاد اإلسالمي سيوفر فيضاً من األحباث العلمية الرصينة اليت تضيف إىل أدبيات هذا التخصـص الـيت     

يأمـل املركـز أن تتـاح لـه     تكون قابلة للنشر فيمـا بعـد ، غـري أن هـذا الـدعم قـد توقـف يف الفـرتة األخـرية ، و                 
 . موارد مالية مستقبال ، ملواصلة دعمه لطالب الدراسات العليا يف االقتصاد اإلسالمي 

 

 مجع الرسائل العلمية يف االقتصاد اإلسالمي
يت تكتـب يف االقتصـاد            دكتوراة اـل سعى املركز ومازال للحصول على نسخ من رسائل املاجسـتري واـل

 ريال سـعودي للرسـالة الواحـدة ، ختصـص لتصـوير تلـك       ٥٠٠كافأة مالية قدرها    اإلسالمي ، وذلك مقابل م    
اً للبـاحثني والدارسـني يف االقتصـاد اإلسـالمي            ونتيجـة  . الرسائل ، وذلك إليداعها مكتبة املركز لتكون عوـن

إضـافة   رسـالة علميـة ،   ١٥٥٠لذلك فقد توافر تراكم جيد من الرسائل العلمية مبكتبة املركز بلغ يف جمموعه     
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ـــالة علميـة مت   ٦٠٠إىل ذلك فقد اتفق املركز مع جامعة األزهر بالقاهرة عـام        علـى تصـوير حـوايل            رس
 .تصويرها على شـــريط مايكروفيلم 

 
 مكتبة الشيخ صاحل عبدا كامل

 
ت كان إنشاء مكتبة املركز واحدة من توصيات املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي ، وقد وفر     

وتقـديراً  (منحة الشـيخ صـاحل كامـل تأسـيس مكتبـة متخصصـة فريـدة يف نوعهـا ، مـع كامـل القـوى العاملـة ،                 
ويوجد باملكتبة قسم خاص بالـدوريات  ) . لدوره فقد أطلق عليها اسم مكتبة الشيخ صاحل عبد ا كامل     

 باإلضـافة إىل اهتمـام املكتبـة    .العربية واألجنبية الصادرة يف جامعات ومعاهد خمتلفة من مجيـع أحنـاء العـامل           
كما يوجد هبا قسم خاص للمكتبة السـمعية والبصـرية حيتـوي    . جبمع أوراق املؤمترات والندوات املتخصصة   

يت عقـدها املركـز                واإلحصـائيات التاليـة تـبني    . على أشـرطة فيـديو حتمـل وقـائع كـل النـدوات واحملاضـرات اـل
 :حمتويات املكتبة 

 
 

  هـ١٤٢٧ى عام العدد الكلي حت البيان
  عنوان٣٢٧٠٠ الكتب

      عنوان٤٢٠ الدوريات العربية واألجنبية
    عنوانا١٥٧٠ً الرسائل العلمية

      عنوان٨٠٥ األحباث العربية واألجنبية
      عنوانا٥٥٠ً املكتبة السمعية والبصرية
       عنوانا٧٠ً أوراق املؤمترات والندوات

  
 

  ميكنة العمل باملكتبة
م وقد احتوت على ستة أجهـزة حاسـب آيل ، فقـد    ٢٠٠٧تأسيس وحدة النت باملكتبة يف عام      مت
هــ مـن خـالل    ١٤١٣من حمتويات املكتبة آلياً ، كما مت ربط املكتبة باملكتبة املركزية يف عـام      % ٩٨مت تصنيف   

ي تضــمن االرتبــاط احلاســب اآليل للجامعــة ، وذلــك يف إطــار برنــامج عمــادة شــؤون املكتبــات باجلامعــة الــذ 
املباشــر باملكتبــات األخــرى يف جامعــات اململكــة وخارجهــا بــبعض قواعــد املعلومــات يف الواليــات املتحــدة     

 .وأوروبا ، حيث أصبح استخدام احلاسب اآليل من األمور املهمة يف البحث العلمي  
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 ملركز على الشبكة العنكبوتيةاموقع 

 ألكرب عدد من املهـتمني باالتصـال    دفعة كبريةإلعطاءكبوتية  على الشبكة العن   موقع للمركز  إنشاء   مت
وتبـادل هـذه اآلراء واخلـربات    ، ونقل األفكـار واآلراء واملعلومـات اخلاصـة باألحبـاث       ،  سهولة  باملركز بيسر و  

واستشعاراً من إدارة املركز على أمهية استخدام اإلنرتنت يف البحث العلمي فقد . عرب الشبكة العنكبوتية    
هـ بتصميم موقع الكرتوني للمركز بـاللغتني العربيـة واإلجنليزيـة  اشـتمل املوقـع      ١٤٢٤ت إدارة املركز يف عام    قام

ــة ومستخلصــات للرســائل العلميــة ملــرحليت املاجســتري         ــع أنشــطة املركــز املختلفــة مــن حبــوث وجمل علــى مجي
 :والدكتوراه يف االقتصاد اإلسالمي وحوارات األربعاء، وعنوانه 

 

http://islamiccenter.kau.edu.sa 
 

http://islamiccenter.kau.edu.sa
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 الكراسي العلمية/ أ
 

: عكفت إدارة املركز بالتعاون مع معهد البحوث واالستشـارات علـى وضـع تصـور لكرسـيني علمـيني مهـا          
 :ة وفق ااالت التالي) وجيري العمل حالياً لتسويقهما(كرسي التمويل اإلسالمي وكرسي الدراسات الوقفية 

 

  جماالت كرسي التمويل اإلسالمي-١
 
  التأصيل الشرعي للتمويل اإلسالمي-
  التطوير النظري يف جمال التمويل اإلسالمي-
  تطوير وتقويم أداء املصارف اإلسالمية-
  تطوير وتقويم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية-
  دراسة املخاطر يف عقود التمويل اإلسالمي-

 

 الت كرسي الدراسات الوقفية جما-٢
 
  مركز معلومات لألوقاف بالدول اإلسالمية-
  اقتصاديات األوقاف-
  إدارة األوقاف-
  متويل األوقاف-
 اإلسالمية  األوقاف يف البلدان غري-

 الدبلومات/ ب 
ف همة يف تطوير العمل واالرتقاء به ، لذلك جند أن الكثري من املؤسسات تصـر  ميعترب التدريب أداة    

 .بسخاء على هذا اجلانب ، وتوليه اهتماماً خاصاً 
ك مـن خـالل            ويعترب االنفتاح على اتمع وتقديم الربامج النافعة له هـدفاً يسـعى املركـز لتحقيقـه وذـل

 . الدبلوم التأهيلي يف املصارف اإلسالمية ، ودبلوم التأمني التعاوني 
   الدبلوم التأهيلي يف املصارف اإلسالمية -١

 . نان دراسيفصال:   الربنامجمدة 
 

ــامج إىل تأهيــل اخلــرجيني ، العــاملني     يف الصــناعة املصــرفية اإلســالمية ، أو يف إدارات   ويهــدف الربن
 .املاليـة يف الشــركات الكـربى الــيت تقـوم بــإدارة أصـوهلا املاليــة القصـرية واملتوســطة األجـل بصــيغة إســالمية        

ــدريب قصــري ومتوســط األجــل    و ــود الشــرعية  يف اهلــم تقــديم ت ــامالت    ،ملعــامالت والعق ــذ املع ــهم لتنفي  تؤهل



 )١٢٤(  

الشرعية بطريقة صحيحة ، وللرد على العلماء يف أية تساؤالت تنشأ عن هذه املعامالت والعقـود ، وكـذلك        
دورات  . للعاملني يف إدارات األوقاف والزكاة واجلمعيات اخلريية      وتقوم هذه اجلهات املستفيدة بتمويل هـذه اـل

. 
 

 م التأمني التعاوني  دبلو-٢

كل ما حيتاجه من خلفية نظرية وتدريبية إلكسابه املعارف بيهدف الربنامج إىل تزويد املشارك 
 .املسامهة يف إجياد فرص عمل والنظرية واملهارات واخلربات العملية يف جمال التأمني التعاوني 

 :ومييل املركز إىل تقديم هذين الدبلومني يف جزأين مرتابطني مها 
 اسة العلميةالدر •

أساسيات يف العلوم اإلدارية (املواد العامة، : راسة العلمية جمموعتني من املواد مهالدتضم ا
 ) .أساسيات يف التمويل اإلسالمي(ومواد التخصص ، ) واالقتصادية

 التدريب العملي •
ية، اخللفية األساس:   بشكل فاعل مع الدراسة التطبيقية جبزئيهاييتكامل التدريب العمل

) ١٠( يف األسبوع تعادل ساعات) ٣(يبلغ جمموع ساعات التدريب .  قيقلدوالتخصص ا
 . يف كل من الفصلني األول الثانياًسبوعيأساعات زمنية 

 

  الربنامجمدة  •
ا ممدة الدراسة يف الربنامج عام دراسي واحد ، مت تقسيمه إىل فصلني دراسيني ، يدرس فيه 

ة اليت ـــبيقية اليت تتوافق مع طبيعة اهلدف يف التخصص والوظيفاملتدرب املواد التخصصية التط
 .يتوقع شغلها من الدارس 

 

 القبول يف الربنامجشروط  •
 : احلاصلون على الشهادات التالية  الربنامج يفيقبل
 ). أدبي-يعلم( الثانوية العامة /١
 .الثانوية التجارية/ ٢
 ...).، معهد اجلوازاتاتصاالت(كل الشهادات اليت تعادل الثانوية / ٣
 .خرجيو اجلامعات من غري التخصصات املالية واالقتصادية واحملاسبية واإلدارية/ ٤
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 اإلعداد للمؤمتر الدويل السابع لالقتصاد اإلسالمي / ج
 

حصــل املركــز علــى موافقــة املقــام الســامي علــى عقــد املــؤمتر الــدويل الســابع لالقتصــاد اإلســالمي يف    
 :م، بعنوان ٢٠٠٨ ابريل ٣-١هـ املوافق ١٤٢٩ ربيع األول ٢٦-٢٤ل الفرتة رحاب اجلامعة خال

 " .حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة: ثالثون عاماً من البحث يف االقتصاد اإلسالمي"
 :ويشتمل املؤمتر على احملاور الرئيسية التالية 

 : وينقسم هذا احملور إىل قسمني ثالثون عاماً من البحث يف االقتصاد اإلسالمي:  احملور األول-
ــة عـــن البحـــث يف   : حلســـات املناقشـــة )    أ حيـــث مت اســـتكتاب كبـــار البـــاحثني يف موضـــوعات جوهرـي

م تتـاح الفرصــة للحاضـرين للمناقشـة وتشـتمل أربــع            االقتصـاد اإلسـالمي ويعلـق عليهـا مناقشــون خمتـارون، ـث
 :جلسات 

 رؤية مستقبلية*   احلالة املعرفية*  املعوقات*  املنهجية* 
راغبني      : أوراق العمل )  ب ة للبـاحثني اـل تتناول مواضيع خمتلفة يف االقتصاد اإلسالمي تتاح فيها فرصـة الكتاـب

 .من اجليل اجلديد ويقدم ملخصاً هلا ضمن وقائع املؤمتر
 .حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة:  احملور الثاني-

صاصـيون يف اجلوانـب التطبيقيـة جتـارب مؤسسـاهتم االقتصــادية يف      يقـدم خـرباء االقتصـاد اإلسـالمي واالخت    
 :ااالت التالية

 العمل اخلريي*  التأمني التعاوني*  التمويف واالستثمار * 
 :ورشة العمل

 : ستقام ورشة عمل أثناء املؤمتر هتدف إىل
 .كبار الباحثني صقل املهارات البحثية للجيل اجلديد من الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي خبربات  -
 .تطوير البحوث يف االقتصاد اإلسالمي لتتالءم مع معايري النشر يف االت العاملية  -

  
كمــا ســيقام معــرض مصــاحب لفعاليــات املــؤمتر تشــارك فيــه جمموعــة مــن دور النشــر احملليــة والعامليــة   

ارف اإلسالمية، ومراكـز أحبـاث   املهتمة باالقتصاد اإلسالمي والعلوم ذات العالقة، كاملؤسسات املالية، واملص      
 .االقتصاد اإلسالمي، وشركات التأمني التعاوني، وشركات ومؤسسات أجنزت تطبيقات إسالمية

 
 ورقـة   ورقـة علميـة، مت اختيـار ثالثـني    ٢٠٠ وقد قـدم البـاحثون مـن داخـل وخـارج اململكـة أكثـر مـن             

 . يف اجللسةمنها، مت توزيعها على ثالث جلسات حبيث تتم مناقشة كل مخس أوراق
ومبناسبة انعقاد املؤمتر العاملي لالقتصاد اإلسالمي، فقد أصدر املركز كتاباً وثائقياً أفـرد فيـه مسـاحة      
كبرية لفعاليات املؤمتر العاملي األول لالقتصاداإلسالمي، إضـافة إىل أنشـطة املركـز األخـرى، وخطـط وبـرامج           
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ا إصدار فلم وثائقي عن نشأة وتأسـيس املركـز وجهـوده يف    كما جيري املركز حالي  . املركز احلالية واملستقبلية  
 .جمال البحث العملي، ونأمل أن يكون الفلم جاهزاً لعرضه ضمن فعاليات املؤمتر 
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 اإلسالميالتحول الذي أحدثه املركز وأثره يف مسرية االقتصاد 
 

            كانت الكتابات يف جمال االقتصاد اإلسـالمي عبـارة عـن جهـود فرديـة متنـاثرة ، إىل أن هيـأ ا
سبحانه وتعاىل للمهتمني باالقتصـاد اإلسـالمي التـداعي لعقـد املـؤمتر العـاملي األول لالقتصـاد اإلسـالمي حتـت                

 هـ ، ومن ثم مت إنشاء ١٣٩٦ يف صفر -  يرمحه ا تعاىل-رعاية جاللة امللك خالد بن عبدالعزيز آل سعود       
متكــن املركــز مــن اجتــذاب بــاحثني ذوي مــؤهالت عاليــة يف  . مركــز أحبــاث االقتصــاد اإلســالمي 

والغالبيـة العظمـى ممكـن كتبـوا أو يكتبـون حاليـاً أحباثـاً          . االقتصاد والشريعة للمشاركة يف أحباثه      
مناصـب علميـة مهمـة ، وهلـم مسـامهات علميـة       للمركز هم من أسـاتذة اجلامعـات والعديـد منـهم حيتـل          

منشورة ، وقد نال العديد من الباحثني باملركز كما أسلفنا جـوائز علميـة ، كمـا أن املركـز حصـل       
م يف االقتصــاد اإلســالمي ١٩٩٣= هـــ ١٤١٣علـى جــائزة البنــك اإلســالمي للتنميــة يف االقتصـاد يف عــام   

ب التحـول       . تقديراً ألحباثه    يت سـاهم املركـز يف       وإن من مجلـة جواـن يف مسـرية االقتصـاد اإلسـالمي اـل
 :حتقيقها هي
إن قوة املركز تكمن يف التحول الذي أحدثه يف مسرية علم االقتصاد اإلسالمي ، وذلك  : أوالً

بتوليد تيار جديد يف أدبيات االقتصاد اإلسالمي ، حيث كانت الكتابات السابقة قبل إنشاء املركز 
فقهاء ، أو من املعنيني بالدراسات اإلسالمية ، وتغلب عليها املعاجلات الفكرية العامة إما أهنا مكتوبة من ال

ة يف     . ، وأهنا مقدمة للجمهور املثقف يف العامل اإلسالمي       وما إن قام املركز حتـى سـاهم مسـامهة فعاـل
لعلوم االقتصادية ، توليد نوع جديد من أدبيات االقتصاد اإلسالمي ، تتميز بأهنا مكتوبة من املتخصصني يف ا

ويأخــذ باحلســبان األحكــام الفقهيــة املتصــلة هبــا وهــو موجــه لالقتصــاديني   . وأهنــا تعــاجل بعمــق قضــايا حمــددة  
وصــانعي السياســات االقتصــادية ، وأنــه ال يقتصــر علــى خماطبــة االقتصــاديني املســلمني بــل يســعى إىل خماطبــة     

 .االقتصاديني الوضعيني أيضاً 
 فكرة البنوك اإلسالمية ، أحد تطبيقات علم االقتصاد اإلسالمي ، من هذا البلد لقد انطلقت : ثانياً

ثـم  . الكريم اململكة العربية السعودية ، وكان للمركز دوراً رئيساً يف هذه االنطالقـة اخلـرية        
تشرف املركز بتكليف صاحب السمو امللكي األمري سلطان بـن عبـدالعزيز إلعـداد دراسـة عـن           

 .  هـ١٤٠٧ستان يف تطبيق األعمال املصرفية اإلسالمية ، وقدمها يف عام جتربة دولة الباك
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فتح قنوات احلوار للمهـتمني باالقتصـاد اإلسـالمي مـن خـالل الـة العلميـة ، واملسـامهة يف عقـد                   : اًلثثا
الندوات واملؤمترات ، وتأسيس مكتبة متخصصة يف االقتصاد اإلسالمي ، والتعاون بني أقسـام االقتصـاد           

علماء الشريعة ، واملهتمني بتدريس االقتصاد اإلسالمي يف اجلامعات واملؤسسـات االقتصـادية اإلسـالمية         و
قد ساعد ذلك يف ظهور تيار جديد من الكتابات العلمية ، وبروز االقتصاد اإلسالمي بوصفه فرعاً من  

د مـن اجلامعـات              دكتوراه يف العدـي ثـم زاد االهتمـام   . فروع املعرفـة ، وقبلـت فيـه مئـات مـن رسـائل اـل
 .باملوضوع عاملياً مع نشوء املؤسسات املالية واملصرفية اإلسالمية 

إن جماالت االقتصاد واسـعة جـداً ، ولقـد سـاهم مركـز أحبـاث االقتصـاد اإلسـالمي يف تطـوير                
وللمركــز العديــد مــن  . بعــض جماالتــه علــى املســتوى النظــري التأصــيلي وعلــى املســتوى العملــي التطبيقــي   

يع املستقبلية الستكمال هذا املشوار ، ما جيعل سرعة توفر الدعم الكايف عـامال حامسـاً يف    املشار
 . سرعة انتشار هذا العلم وتطبيقاته

قد ويغلب على نشاطات وبرامج املركز احلالية اجلانب البحثي سواء النظري أو التطبيقي ،    : اًبعار
ــة املدروســة       الوقــتحــان ــه يف عــاملني تطبيقــيني مهــا التــدريب والتــدريس ، فمــن املشــاريع التدريبي  لدخول

واجلاهزة للتطبيق دبلوم الصريفة اإلسالمية  وآخر يف التأمني اإلسالمي ، ومن املشـاريع التدريسـية برنـامج         
أضف إىل ذلك . ء ا تعاىلاملاجستري يف التمويل اإلسالمي ، وما سيتبعه من برنامج للدكتوراه قريباً إن شا

فهناك مشاريع حتت الدراسة سـيتم االنتـهاء مـن بعضـها خـالل فصـلني دراسـيني إن شـاء ا ، ومنـها إنشـاء                   
وحدة لدراسات احلج والعمرة والزيارة ، ووحـدة التنافسـية ملواجهـة املمارسـات االحتكاريـة ، ووحـدة               

ــة الســعودي    ــل املســتهلكني باململكــة العربي ة ، ووحــدة تصــنيف البنــوك اإلســالمية ، ووحــدة   خصــائص متوي
 .الدراسات التطبيقية وامليدانية

يعترب الباحثون العمود الفقري لإلنتاج العلمي ملركز أحباث االقتصاد اإلسالمي جبهودهم العلمية من      
نـاة  القناة األوىل البحث يف موضوعات حيددها املركـز مسـبقاً خلدمـة أهدافـه ، أمـا الق      . خالل ثالث قنوات  

الثانية فهي قيـامهم بإعـداد تقـارير علميـة وعمليـة وإداريـة تسـاهم يف دعـم مسـرية املركـز ، حيـث                  
 ).  العلمية واملناهج(يكلف الباحث بذلك من خالل اللجنتني الرئيستني باملركز 

. أخرياً يقوم الباحثون بطرق موضوعات حبثية مفتوحة تناسب ميوهلم العلمـي واهتمامـاهتم املختلفـة         
د مكتبتـه         ولد " مكتبـة الشـيخ صـاحل كامـل    "عم الباحثني يعمل املركز على االستمرار يف تزوـي

ه مـن علـوم سـواء بشـكل مباشـر أو غـري                   بكل مـا كتـب يف االقتصـاد اإلسـالمي وكـل مـا يتصـل ـب
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ويتصل مركز أحبـاث االقتصـاد اإلسـالمي بـاتمع مـن خـالل لقـاءات دوريـة عديـدة مثـل حـوار               . مباشر
ولقـاءات أخـرى كـل سـنتني ،     ) مرة كل فصل دراسي(واحملاضرات العامة   ) أسبوعنيكل  (األربعاء  

هــذا غــري تواصــل بعــض البــاحثني مــع الفضــائيات احملليــة والعامليــة يف موضــوعات اقتصــادية معاصــرة ، ويتصــل    
 .املركز بالعامل من خالل تزويد موقعه على الشبكة العنكبوتية بكل إنتاجه العلمي املختلف 
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 ات اليت تواجه املركزالتحدي
 

ــدرات           ــان حجمــه حتــديات وصــعوبات، لكــن تتفــاوت ق ــربز يف كــل عمــل مهمــا ك ــن الطبيعــي أن ت م
املؤسسات واألفراد يف التغلب على تلك التحديات ، لعـل مـن أبـرز التحـديات الـيت واجهـت املركـز تتمثـل يف          

 :النقاط التالية 
 التعاون مع مؤسسات القطاع اخلاص 

لمركـز هـو املسـامهة يف بنـاء فكـر اقتصـادي إسـالمي ، وبـالرغم مـن أن هـذه املهمـة                اهلدف الـرئيس ل   
د مـن املختصـني ، فقـد سـعى املركـز إىل أن يكـون حلقـة وصـل بـني                   يصعب حتقيقها إال بتضافر جهـود العدـي

مـا  وقد جنـح املركـز إىل حـد    . العلماء املتخصصني واملهتمني مبجاالت نشاطه، وأن يهيء هلم املناخ املناسب 
ذي              هبذا الشأن ، إال أن جهوده هبـذا اخلصـوص مـا تـزال يف بدايتـها ، وحيتـاج إىل عمـل مكثـف والتحـدي اـل
يواجه املركز حالياُ هو االنفتاح على اتمع ومعاجلة قضاياه ومشكالته االقتصادية املعاصرة من خـالل إقامـة           

 املركز، كاملصـارف وشـركات التـأمني،    عالقات وجسور مع مؤسسات القطاع اخلاص العاملة  يف جمال اهتمام  
واهليئــات العاملــة يف حقــل التمويــل، كــالس العــام للبنــوك اإلســالمية، وجملــس اخلــدمات املاليــة اإلســالمية،    

وقـد اجتـه املركـز يف اآلونـة األخـرية إىل      . اخل... وهيئة احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية            
اص، حيـث بـدأ بإعـداد مـذكرة تفـاهم مـع الشـركة العربيـة إلدارة املناسـبات          إقامة شـراكات مـع القطـاع اخلـ        

وقد تشكل يف املستقبل نواة عمل مثمر وبناء مع .باعتبارها نافذة يطل من خالهلا املركز على القطاع اخلاص
 .كثري من مؤسسات القطاع اخلاص 

 تطوير املناهج الدراسية 
 اإلسالمي هدفاً رئيساً يسعى إليه املركز ملساعدة اجلامعات ظل تطوير املناهج الدراسية يف االقتصاد 

اليت تسعى إىل إجياد مناهج تدريسية متكاملة لدرجة البكالوريوس أو املاجسـتري يف االقتصـاد اإلسـالمي أو          
،  وأصول االقتصاد اإلسالمي وغريهاإعداد توصيفات تفصيلية متعلقة ببعض املقررات يف النقود واملصارف

 املركز جمموعة من الكتب التدريسية موجهة لألساتذة الذين يدرسون مواد االقتصاد اإلسالمي،       وقد أصدر 
كما سبق اإلشارة إىل ذلك ، إال أن تطبيق توصيات تلك االجتماعات ليست ملزمة بطبيعـة احلـال ، بـل إن          

 املركــز يف تطــوير تنفيـذها مــرتوك إىل تقــدير كــل قســم ، وهـذا قــد يولــد شــعوراً بــأن اجلهـد املبــذول مــن قبــل    
ــن           ــثري م ــن أقســام االقتصــاد واألقســام األخــرى ذات العالقــة يف ك ــه محــاس م املقــررات الدراســية ، ال يقابل

يف حـني أن هنـاك اجتاهـاً قويـاً لتـدريس      . اجلامعات، خاصة يف ظل الرتاخي الواضـح باسـتثناء بعضـاً منـها       
يت أنشـأت كرسـياًً علميـاً يف االقتصـاد       االقتصاد اإلسالمي يف عدد من اجلامعات الغربية ، كجامعـة       رايـس اـل

ل اإلسـالمي الـذي مـن ضـمن         والتمويل واإلدارة، وجامعة هارفرد اليت درجت على إعداد برنامج عـن التموـي
أنشطته عقد لقاء سنوي كبري للمهتمني بالتمويل اإلسالمي، ومدرسة لندن لالقتصاد، وجامعة لفربا بربيطانيـا      
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تري يف املصرفية اإلسالمية ، وجامعة جورج تاون يف الواليات املتحـدة األمريكيـة الـيت        اليت متنح درجة املاجس   
 .تدرس مادة االقتصاد اإلسالمي منذ عدة سنوات 

 التعاون مع املراكز البحثية يف االقتصاد اإلسالمي
ز وهذه املراكـز  بالرغم من تعدد املراكز البحثية يف االقتصاد اإلسالمي، إال أن التعاون العلمي بني املرك 

واملؤسسـات العمليــة ال يرقــى إىل مســتوى التحــدي الــذي يواجــه املراكــز البحثيــة يف إبــراز الفكــر االقتصــادي   
اإلسالمي ، واالهتمام بإجياد احللـول للمشـكالت االقتصـادية املعاصـرة يف حـني إن االجتـاه العـاملي السـائد يف           

نـدماج والعمـل ضـمن إطـار املنظومـة الواحـدة واألهـداف        الوقت احلاضر يشري إىل التكتالت االقتصـادية واال     
املشرتكة ، وعليه فإن التحدي الـذي يواجـه املركـز يف هـذا اخلصـوص هـو أخـذ زمـام املبـادرة والتنسـيق مـع              
املراكز البحثيـة يف خمتلـف دول العـامل ، وصـياغة اسـرتاتيجية عامـة وموحـدة ملسـتقبل البحـث يف االقتصـاد               

مجيــع العــاملني واملهــتمني يف االقتصــاد اإلســالمي ، حبيــث ال يكــون هنــاك تكــرار أو    اإلســالمي بالتعــاون مــع  
 . ازدواجية يف العمل

 املوارد املالية 
لكي ينهض البحث يف االقتصاد اإلسالمي ويأخذ موقعه بني العلوم االجتماعية األخرى البد أن تتوافر   

دعم    . املالية الكافية والبـاحثني األكفـاء  املوارد : له عدداً من املقومات الرئيسة اليت من بينها       وبـالرغم مـن اـل
الكبري الذي يلقاه املركز من إدارة اجلامعة، والدعم السخي الذي يقدمه سعادة الشيخ صاحل عبد ا كامل،  
إال أن املركز اليـزال حباجـة كـبرية إىل مـوارد ماليـة أخـرى، حيـث أن مشـاريعه تشـهد تناميـاً وتطـوراً، ولديـه               

ــثري   ـل واإلســـتثمار،          الك ــة يف التموـي ــربامج الطموحــة يف خمتلــف اــاالت، كالكراســي العلمي مــن اخلطــط وال
والدراسات الوقفية ، والربامج التدريبية كدبلوم املصـارف اإلسـالمية، ودبلـوم التـأمني التعـاوني، وال شـك أن         

 .قل يف بداية كل مشروعتلك املشاريع حتتاج إىل موارد مالية إضافية تغطي التكاليف األولية على األ
داً ملحوظـاً           إضافة إىل ذلك فإن الطلب على الباحثني املتخصصني يف االقتصاد اإلسالمي يشـهد تزاـي
يف اآلونة األخرية تبعاً لتنامي املؤسسات املالية اإلسالمية الـيت تسـتقطب الكفـاءات العلميـة املميـزة، وتغـدق           

ركز احلالية يكون من الصعب جداً علـى املركـز منافسـة    ويف ظل إمكانيات امل . عليها الرواتب واملخصصات  
ــنح للبــاحثني       ــيت مت ــزات األخــرى ال ــب واملخصصــات واملمي ــث الروات ــيس ذلــك  . تلــك املؤسســات مــن حي ل

فحسب بل إن بعض الباحثني باملركز رمبا يرتكون العمل فيه، ويتطلعون إىل العمل يف مؤسسات أخرى متنحهم    
 . مزيداً من االمتيازات

   الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي ندرة
أن بروز االقتصاد اإلسالمي كعلم قد ظهر مع بداية تنظـيم املـؤمتر العـاملي األول لالقتصـاد اإلسـالمي،          
وبالرغم من مرور ما يزيد على الثالثني عاماً على بروز الفكر االقتصادي اإلسالمي، حند أن الباحثني الـذين          
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ع ومكنونـات          برعوا يف هذا العلم قليلون جداً   ذين أخرجـوا رواـئ  مـن الـرواد األوائـل يف االقتصـاد اإلسـالمي اـل
ذلك      الفقه اإلسالمي اليت شكلت أرضية صلبة وانطالقة االقتصاد اإلسالمي ، إال أن هناك فجـوة كـبرية ، ـل

درة      . نلحظ أن هناك ندرة حقيقية يف البـاحثني املتخصصـني يف هـذا اـال           يف وممـا يالحـظ اليـوم أن هنـاك ـن
ــدأها املركــز ســابقاً يف دعــم رســائل املاجســتري        ــيت ب البــاحثني يف االقتصــاد اإلســالمي بــالرغم مــن اجلهــود ال
والدكتوراه يف االقتصاد اإلسالمي من خالل املنحة الـيت قـدمها سـعادة الشـيخ صـاحل عبـد ا كامـل هلـؤالء               

يت يعتمـد عليهـا هـذا ا     . الطالب ، واليت توقفت فيمـا بعـد          لربنـامج تقـوم علـى حقيقـة مفادهـا أن      والفكـرة اـل
ذلك فـإن                  اهتمام العلماء بتخصص معني إمنا يبـدأ أثنـاء حتضـري هـؤالء الطـالب لرسـائل الدراسـات العليـا ، ـل

 .إجياد صف ثان من الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي جيب أن يبدأ من هذه املرحلة 
 نتيجة

ــب األكــادميي والتطبيقــي علــى دراســات االقتصــا   ــد،   إن الطل ــب كــبري متزاي د والتمويــل اإلســالمي طل
ــث        ــادة يف هــذا اــال العلمــي، خاصــة مــن حي ــع الري واملركــز مــازال بفضــل  ا ســبحانه وتعــاىل يتمتــع مبوق
املصداقية الفقهية واالقتصادية والفنيـة ملـا يصـدره مـن حبـوث، ومـا يقدمـه مـن خـدمات علميـة محلـت اسـم                     

الد العـامل   اململكة وجامعة امللك عبد العزيز إىل      لكـن ميكـن أن يفقـد املركـز بسـرعة موقعـه الرائـد        .  خمتلـف ـب
وإشعاعه العلمي إذا افتقد الدعم البشري والباحثني املتفوقني علميـاً، أو افتقـر إىل ا لـدعم املـايل لالسـتمرار           

 .يف عطائه
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 البحوث املدعمة من اجلامعة) ٣(ملحق رقم 
 السنة الرئيس الباحث عنوان البحث

 ٣٠تقييم جتربة البنك اإلسالمي للتنمية خالل 
 عبدالقادر الشاشي. د عاماً ماضية  

 وان سليمان وان. د اليات ماليزية  جتربة الزكاة يف ثالث و
" املرصاد يف مسائل االقتصاد"حتقيق كتاب 

 م  ١٩٠٣
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 إصدارات جلنة تطوير املناهج الدراسية) ٤(ملحق رقم 
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 توصيات اجتماعات رؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

  
 هـ ١٤٠٥ /٣ /٢٨ـ ٢٧ : االجتماع األول  

 تدريس مبادئ االقتصاد اجلزئي من منظور إسالمي : احملور الرئيسي 
 :أهم التوصيات 

 .ية من منظور إسالمي  تأكيد أمهية دعم جهود تدريس خمتلف املواد االقتصاد-١
 . التوصية بعقد إجتماعات أخري، مثل هذا االجتماع،تتناول خمتلف فروع االقتصاد -٢
ــاد              -٣ ــاث االقتصـ ــز أحبـ ــة ومركـ ــات اململكـ ــاد جبامعـ ــام االقتصـ ــن أقسـ ــة مـ ــكيل جلنـ ــية بتشـ  التوصـ

  .االسالمي ملتابعة اخلطوات العملية إلدخال املفاهبم االسالمية يف مواد االقتصاد
 اسـتكتاب عــدد مــن أســاتذة اجلامعــات إلعــداد مـواد تدريســية يف كــل موضــوع مــن موضــوعات    -٤

 . االقتصاد اجلزئي 
 

 هـ١١/١٤١٢/ ١٧ -١٦ : االجتماع الثاني
 تدريس مواد االقتصاد االسالمي : احملور الرئيسي 
 : أهم التوصيات 

 . التوصية مبتابعة حتسني وتطوير مقررات االقتصاد االسالمي -١
 تبـادل اخلــربات بــني أقســام االقتصــاد، الســيما مــايتعلق باعــداد املنــاهج واملــواد التدريســية ملقــرر   -٢

 .االقتصاد اإلسالمي 
 تشــيجع األســاتذة يف أقســام االقتصــاد بــاالطالع علــى املفــاهيم االســالمية والفقهيــة ذات العالقــة   -٣

 .باملقررات االقتصادية اليت يدرسها هؤالء األساتذة 
 .لتوصية بعقد دورات تدريبية مكثفة يف الفقة لإلقتصاديني  ا-٤
املتعلقــة بــالفكر اإلقتصــادي االســالمي لــدعم التــاليف يف مــواد    ) البيبلوغرافيــا (  تطــوير األثبــات -٥

 .االقتصاد االسالمي 
 االهتمام باجلانب الواقعي والتطبيقي لالقتصاد االسالمي وتوجية الدراسـات والبحـوث والرسـائل          -٦

 .لعلمية يف هذا اجلانب ا
ــق باالقتصــاد االســالمي وفقــه املعــامالت          -٧ ــة يف موضــوعات تتعل ــع الرســائل العلمي ــام جبمي  االهتم

 .وتوفريها لدارسني والباحثني 
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 هـ١١/١٤١٣/ ٢٦ -٢٥: لث االجتماع الثا
 .مواد االقتصاد االسالمي اليت تدرس يف جامعات اململكة: احملور الرئيسي 
 .قتصاد االسالمي املعده من جلنة املناهج مبركز أحباث االقتصاد االسالمي مادة أصول اال

 :أهم التوصيات 
 يوصي اتمعون باعتماد األبواب األربعة األويل كما جاءت يف التوصيف الـوارد يف الورقـة املعـدة     -١

ــيت تــدرس يف جام      ــاملركز حــول مفــردات مــادة االقتصــاد اإلســالمي ال عــات اململكــة  مــن قبــل جلنــة املنــاهج ب
 :كمتطلب كلية، وهذه األبواب تشمل املوضوعات التالية 

 :مقدمة تتناول املوضوعات التالية :  الباب األول        
 . أمهية املوضوع -     
 .  مفهوم النظام واملذهب والعلم والسياسة االقتصادية -     
 . الشامل  موقع النظام االقتصادي االسالمي من النظام االسالمي -     
 .  أهداف النظام االقتصادي االسالمي -     
 .  املشكلة االقتصادية -     
 احلرية االقتصادية، تدخل الدولة، السياسات االقتصادية :    الباب الثاني      
 .امللكية :    الباب الثالث      
 . التوزيع :    الباب الرابع      
ــام االقت  -٢ ــع أقسـ ــز ومجيـ ــى املركـ ــق       يوصـ ــداد مالحـ ــدريس باعـ ــة التـ ــاء هيئـ ــجيع أعضـ ــاد بتشـ صـ

 . للموضوعات التالية والواردة يف الورقة املعدة من قبل جلنة املناهج باملركز 
 .ويلحق مبادة النقود والبنوك :  النظام النقدي واملصريف -   
 . ويلحق مبادة املالية العامة :  النظام املايل -   
 .  مبادة التنمية االقتصادية ويلحق:  التنمية الشاملة -   
 ويلحق مبادة االقتصاد الدويل       :  العالقات االقتصادية -   
 يوصى اتمعون املركز باختيار مواد معينة وعمـل مفـردات تفصـيلية وأرسـاهلا لالقسـام لالطـالع          -٣

 عليها، على أن تناقش الصيغة النهائية هلا يف اجتماع قادم إن شاء ا. 
لب على اخنفاض عدد أعضاء هيئة التدريس الراغبني يف تدريس مـواد االقتصـاد االسـالمي         للتغ -٤

يوصــى اتمعــون بنــدب مدرســني مــن جامعــات معينــة للتــدريس يف جامعــات أخــري، ويف هــذا   
اإلطار ميكن التعاون بني جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالريـاض،     

 . بني جامعة امللك عبدالعزيز وجامعة أم القري كما ميكن التعاون
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 يوصى اتمعون أقسام االقتصاد بادخال مادة فقة املعـامالت املاليـة ضـمن املقـررات الدراسـية،          -٥
نظرا ألمهية هذة املادة خلرجيي كليات العلوم اإلدارية، كمايوصى اتمعون املركز بوضـع توصـيف     

 . تفصيلي ملفردات هذة املادة 
يوصى اتمعون املركز بدراسة إمكانية تنظـيم دورات شـرعية ألعضـاء هيئـة التـدريس املهـتمني           -٦

 .مبوضوعات االقتصاد اإلسالمي يف كليات العلوم اإلدارية واالقتصادية يف اململكة
 
 هـ١١/١٤١٣/ ٢٨ -٢٧:  الرابع الجتماع ا

 .تدريس املالية العامة من منظور إسالمي : احملور الرئيسي 
 : م التوصيات أه
دريس         -١ واردة علـى مـذكرة ـت  يوصى اتمعون مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي برتمجة التعليقـات اـل

ــة وإرســاهلا إىل أقســام االقتصــاد جبامعــات           ــن منظــور إســالمي اىل اللغــة العربي ــة م املاليــة العام
 . اململكة

يضــم متخصصــني يف االقتصــاد  يوصــى اتمعــون مركــز أحبــاث االقتصــاد االســالمي بتنظــيم لقــاء  -٢
ــة يف النشــاط          ــى مشــروعية الضــرائب ودور الدول ــد مــن الضــوء عل ــوم الشــرعية اللقــاء مزي والعل
االقتصادي أو التقدم بأسئلة حمددة تتعلق هبذا املوضوع اىل جممع الفقه أو استكتاب املتخصصني  

 . يف هذا اال
فردات مادة املالية العامة، التى اعدهتا جلنـة   يوصى اتمعون باعادة صياغة ورقة تصور مقرتح مل -٣

املنــاهج يف ضــوء املالحظــات التــى أبــداها املشــاركون ثــم ارســاهلا ألقســام االقتصــاد جبامعــات    
 .اململكة لالطالع عليها وتبادل اآلراء والتنسيق 

 
 هـ١٠/١٤١٩/ ١٨ -١٧:  اخلامس االجتماع 

 ور إسالمي تدريس االقتصاد الدويل من منظ: احملور الرئيسي 
 : أهم التوصيات 

 ملناقشـة مقـررات تدريســية   - التقـل عــن مـرة واحـدة يف السـنة     - التوصـية بعقـد لقـاءات دوريـة     -١
 .خمتارة يف االقتصاد من وجهة إسالمية مع تنظيم لقاءات هاتفية دورية بني املهتمني 

د نـدوات تـدعم التواصـل     التوصية بتشجيع املسـامهة العلميـة يف مجعيـة االقتصـاد السـعودية، لعفـ           -٢
 العلمي يف املوضوعات ذات الصلة باالقتصاد اإلسالمي 

 التوصــية بقيــام املعهــد االســالمي للبحــوث والتــدريب يف البنــك اإلســالمي للتنميــة بعمــل دورات     -٣
 .مكثفة بدراسات االقتصاد اإلسالمي 

  إقامة ندوة حول كيفية معاجلة اإلسالم لظاهرة الفقر  -٤



 )١٤٧(  

 هـ١/١٤٢٢/ ٢٢ -٢١:  سادس الاالجتماع 
 تدريس مادة النقود والبنوك من منظور إسالمي: احملور الرئيسي 
 : أهم التوصيات 

 :  اعتماد اخلطوط الرئيسية لتوصيف مادة النقود والبنوك لتكون كما يلي -١
 . النقود -   
 . البنوك واملؤسسات املالية -   
 .  األسواق املالية والنقدية -   
 . نظريات النقدية  ال-   
 . البنوك واألسواق العاملية -   

علـى أن يقـوم املركــز بالتنسـيق مــع األقسـام يف اعــداد التوصـيف التفصــيلي ملـادة النقــود       
 . والبنوك ثم عرضها على االجتماع املقبل 

 نشر وقائع االجتماع السادس لرؤساء أقسـام االقتصـاد واالقتصـاد االسـالمي جبامعـات اململكـة،               -٢
 . التعليقات املكتوبة والشفهية اليت طرحت أثناء االجتماع و
 تكثيف الدراسات والبحوث الستكمال اجلوانب املختلفة حول تدريس مـادة النقـود والبنـوك مـن           -٣

 .منظور إسالمي 
 .  تكثيف البحوث التطبيقية حول مؤسسات التمويل اإلسالمية ودورها والتحديات اليت تواجهها -٤
 ).بيبلوغرافيا ( لبحوث يف النقود والبنوك اإلسالمية  نشر ثبت ل-٥
 .   تشكيل حلنة لالتصال واملتابعة بني املركز واألقسام املعنية وتعيني ممثل لكل قسم -٦

 
 هـ١٤٢٥ شعبان ٨-٧:  االجتماع السابع 

 . تدريس مادة فقه املعامالت املالية: احملاور 
 .تدريس مادة النقود واملصارف

ملشاركون يف االجتماع السابع لرؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسـالمي بالتوصـيات             يوصي ا 
 :التالية 

األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب علـى رعايتـه الكرميـة     رفع خطاب شكر ملعايل مدير اجلامعة
 .هلذا االجتماع وختصيصه جزءاً من وقته الثمني الفتتاح فعاليات االجتماع

كر إىل سعادة عميد كلية االقتصاد واإلدارة الـدكتور أمحـد نقـادي حلضـوره ودعمـه      توجيه خطاب ش 
االجتماع ولسعادة مدير املركز الدكتور حممد جنيب غزايل خيـاط ولكـل مـن سـاهم يف حسـن التنظـيم وكـرم          

 .الضيافة
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 .ملشاركونيوصي اتمعون باعتماد مفردات مادة فقه املعامالت املالية بالصيغة اليت اتفق عليها ا
اتفق املشاركون يف هذا االجتماع على أن يقوم املركز بتعميم مفردات مادة فقه املعامالت املالية املتفق 
عليها علـى أقسـام االقتصـاد واالقتصـاد اإلسـالمي واألقسـام ذات العالقـة جبامعـات اململكـة لإلطـالع عليهـا             

 .واختاذ ما تراه مناسباً حياهلا
ت االقتصاد والعلوم اإلدارية جبامعات اململكة لدراسة إمكانيـة إدراج مـادة فقـه    قيام املركز بدعوة كليا   

املعامالت املالية ضمن املقررات الدراسية يف األقسام العلمية ذات العالقـة، وذلـك تأكيـداً ملـا قـد مت االتفـاق         
 ).انظر التوصية اخلامسة يف كل من االجتماعني الثالث والسادس(عليه يف اجتماعات سابقة 

ــادة فقــه          ــرار م ــا أمهيــة إق ــبني فيه ــذكرة ي ــا جبامعــة امللــك عبــدالعزيز م أن يرفــع املركــز إىل اإلدارة العلي
يف كليـات االقتصـاد واإلدارة   ) وبيان أوجه اختالفها عن مـواد الثقافـة اإلسـالمية    (املعامالت املالية املعاصرة    

 . م العايل لتقوم بإحالتها إىل اجلامعات للدراسةيف جامعات اململكة، والتوصية برفع املذكرة إىل وزارة التعلي
دعوة املركز إىل سرعة إعداد كتـاب منـهجي يف فقـه املعـامالت املاليـة خـالل سـنتني علـى األكثـر مـن                   

 -علـى أن يرسـل املركـز نسـخاً مـن الكتـاب ألقسـام االقتصـاد واالقتصـاد اإلسـالمي           . تاريخ هذا االجتمـاع  
 .علمية يف تلك األقسام بدراسة إمكان اعتماده مرجعاً رئيساً للمادة لتقوم االس ال–عند إصداره 

اعتماد مفردات مادة النقود واملصارف بالصيغة النهائية اليت اتفق عليها املشاركون يف هذا االجتماع،         
على أن يقوم املركز بتعميمها على أقسـام االقتصـاد واالقتصـاد اإلسـالمي جبامعـات اململكـة، لإلطـالع عليهـا               

 .واختاذ ما تراه مناسباً حياهلا
             دعوة مركز أحباث االقتصـاد اإلسـالمي إىل سـرعة إصـدار كتـاب منـهجي يف النقـود واملصـارف بنـاء

على أن يرسل املركز نسخاً من الكتـاب ألقسـام   . على املفردات املتفق عليها وذلك خالل سنتني من تارخيه      
قـوم اـالس العلميـة يف تلـك األقسـام بدراسـة إمكـان         لت- عنـد إصـداره    -االقتصاد واالقتصاد اإلسـالمي     
 .اعتماده مرجعاً رئيساً للمادة

مادتي التمويل والتـأمني مـن   ) هـ١٤٢٧(يوصي اتمعون باملوافقة على أن يكون موضوعا اللقاء القادم       
 .وجهة النظر اإلسالمية

لى موافقـة اجلهـات املختصـة    يوصي اتمعون مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي بالعمل على احلصول ع    
 .لعقد هذه االجتماعات كل سنتني على األكثر

 
 م٦/١٢/٢٠٠٦-٥هـ املوافق ١٥/١١/١٤٢٧-١٤:  االجتماع الثامن 

مت بفضـل ا تعــاىل عقـد االجتمــاع الثــامن لرؤسـاء أقســام االقتصــاد واالقتصـاد اإلســالمي جبامعــات      
ك يف مقـر املركـز جبـدة         اململكة، بدعوة من مركز أحباث االقتصاد اإلسـالم       ي جبامعـة امللـك عبـد العزيـز، وذـل

 .هـ ١٥/١١/١٤٢٧-١٤خالل الفرتة 
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افتتح االجتماع سعادة الدكتور أمحد بن حامد نقادي، عميد كلية االقتصاد واإلدارة، نيابة عن معايل 
سـتاني تعريفـاً   وقدم سعادة مدير املركز الدكتور عبـد ا قربـان ترك  . مدير اجلامعة أسامة بن صادق طيب     

 . عن املركز وأنشطته 
 :كانت وقائع االجتماع على النحو التايل 

     ،جلسة العمل األوىل، املذكرة التدريسية لتمويل الشركات من منظور إسالمي للدكتور حممد عبيد ا
 .وترأسها سعادة الدكتور علي حسـني قدح، نائب مدير املركز لتطوير املناهج 

. املذكرة التدريسية للتأمني من منظور إسـالمي، للـدكتور حممـد سـعدو اجلـرف     : جلسة العمل الثانية    
 .وترأسها سعادة الدكتور عصام حممد حابس نائب مدير املركز 

أكد اتمعون على أمهية املذكرتني، وضرورة تشجيع البحـث والتـدريس فيهمـا مـن منطلقـات تتـوافر            
ــة الشــرع     ــة املعاصــرة واملعرف ــة الفني ــا الدراي ــون إىل     فيه ــهى اتمع ــة، وانت ية للمفــاهيم واألحكــام ذات العالق

 :التوصيات التالية 
رفع خطاب شكر باسم املشاركني يف االجتماع إىل معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة   : أوالً  

 بن صادق طيب على رعايته الكرمية هلذا االجتماع، ودعمه لفعالياته 
 : املشاركني يف االجتماع إىل كل من رفع خطاب شكر باسم: ثانياً 

 سعادة عميد كلية االقتصاد واإلدارة الدكتور أمحد بن حامد نقادي، علـى افتتاحـه االجتمـاع     -
 .نيابة عن معايل مدير اجلامعة ودعمه ورعايته له 

 سعادة مدير مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي الدكتور عبد ا قربـان تركسـتاني علـى حسـن             -
 . وكرم الضيافة  ولكل من ساهم يف هـذا االجتماع من إعداد وترتيب الرتتيب

ــد ســـعدو اجلــرف علـــى        - ــدكتور حمم ـدكتور حممـــد عبيــد ا وســعادة األســـتاذ ال   ســعادة اـل
 .إعدادمها للمذكرتني التدريسيتني اللتني متت مناقشتهما 

ــل الشــركات مــن منظــو   : ثالثــاً ــذكرة متوي ــب الشــرعي يف م ر إســالمي مــع إجــراء  اســتكمال نقــص اجلان
ــه املشــاركون ومــا أبــدوه مــن        التعــديالت الضــرورية علــى املــادة املقدمــة حســب مــا أشــار إلي

 .مالحظات
إدخال أساليب التمويل واالستثمار يف مقدمة املذكرة وشرح اجلوانب اليت حتتـاج إىل مزيـد مـن       :  رابعاً

يف التمويل اإلسـالمي علـى مسـتويني    الشرح واإليضاح، وتطويرها مستقبال لتصبح كتاباً تدريسياًً       
ك  . أساسي ومتقدم، يكون األول على املستوى اجلامعي والثاني لطلبـة الدراسـات العليـا       وذـل

خالل سنتني على األكثر اعتبـاراً مـن تـاريخ هـذا االجتمـاع، علـى أن يرسـل املركـز نسـخاً مـن                 
 .ماع الكتاب عند إصداره إىل مجيع أقسام االقتصاد املشاركة  يف االجت

االقرتاح على املركز بأن يتوىل إعداد برامج تدريبية يف التمويل واملصـرفية اإلسـالمية والتـأمني        : خامساً
 .على غرار ما يقوم به يف جمال إعداد املواد التدريسية يف االقتصاد اإلسالمي 
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واضــيع أن حيــرص املركــز علــى دعــوة املؤسســات املاليــة يف القطــاع اخلــاص ذات العالقــة مب    : سادســاً
 املذكرات التدريسية اليت يعدها املركز للمشاركة يف هذه االجتماعات مستقبال . 

ــوم اإلداريــة واملاليــة واألقســام الشــرعية جبامعــات      : ســابعاً قيــام املركــز بــدعوة كليــات االقتصــاد والعل
ملقـررات  اململكة العربية السعودية لدراسة إمكانية إدراج مادة التأمني وضعياً وإسالمياً ضمن ا   

 .الدراسية يف األقسام العلمية ذات العالقة 
دعوة املركز إىل إعـداد كتـاب منـهجي يف مـادة التـأمني وضـعياً وإسـالمياً والنظـر يف إمكـان أن           : ثامناً

يت متـت          تكون املذكرة املقدمة نواة ملفردات هذا الكتاب واالستفادة من الدراسات التطبيقية اـل
 .كة العربية السعودية عن مؤسسات التأمني يف اململ

أن يكــون موضــوع اللقــاء القــادم لرؤســاء أقســام االقتصــاد واالقتصــاد اإلســالمي يف موضــوع  : تاســعاً 
 .األسواق املالية من منظور إسالمي

 




