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 بجامعة السودان العالمية مركز االقتصاد اإلسالميتجربة 

 في االقتصاد اإلسالميفي مجال البحث 
 

 صديق طلحة رحمة/ دكتور
 
 

 
يهدف مركز االقتصاد اإلسالمي لتحقيق أهداف جامعة السودان العالمية في          : صلخستالم

متميـزة فـي    مجال الدراسات المصرفية والمالية وفق منظور إسالمي، لتقديم دراسات          
مناهج التعليم العالي لمواكبة مستجدات العصر، مستهدفة التأصيل واإلسهام في تحقيـق            

من خالل البحوث والدراسات والتدريب، وبناء القدرات لترسـيخ تجربـة           . نهصة البالد 
المصارف اإلسالمية التي انتظمت السودان والبالد العربية وبعض البلدان األخرى منـذ            

 .القرن العشرينمنتصف سبعينيات 

م، ووجد ترحيباً ومباركة من بنك السودان ٢٠٠٣قام المركز وباشر أعماله منذ عام 
 .وتعاونًا من المصارف العاملة، وقام بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من مجلس أمناء المركز، والمسؤول عـن وضـع             
الجهاز التنفيذي الذي يشمل المدير العام، والمدير اإلداري، والمدير         السياسات للمركز، و  

 .، واللجنة العلمية)خبير تدريب(الفني 

يمارس المركز نشاطه من خالل عدد من الوحدات، كوحدة البحـوث والتطـوير،             
وقد قدم المركز منذ إنشائه العديـد مـن البـرامج           . ووحدة التدريب ووحدة االستشارات   

كما أن المركز يشـرف     . دريبية وورش العمل، استفادت منها جهات كثيرة      والدورات الت 
على تقديم مواد منهج االقتصاد اإلسالمي بالجامعة عبر تحديد المنهج وتحديد السـاعات             

 . الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير
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 مقدمة
 منـاهج التعلـيم   تقديم دراسات متميزة فـي    إلى  ت جامعة السودان العالمية منذ إنشائها       سع

 لتواكـب التطـورات     ، وإستحداث منـاهج جديـدة     ،سد الثغرات في بعض التخصصات    لالعالي  
  . التعليم العاليالمشاركة فيفي في النهوض بالبالد منها مساهمة في سوق العمل والمستجدات 

 الكليات بهـذه الجامعـة فـي العلـوم          ىأولبادرت إدارة الجامعة بإنشاء      ضوء ذلك    فيو
نية لتشمل إدارة األعمال والعلوم اإلدارية واالقتصـادية بجانـب الحاسـوب والمحاسـبة              اإلنسا
 . المالية والمصرفية لتواكب متطلبات السوق المحلي والتجارة واالقتصادتوالمنشآ

كليـات  الجديـدة وفـق    نشاء المناء الجامعة التوسع في إأت مجلس   ولقد كان ضمن قرارا   
 : مدروسةةخط

 :واالقتصادية  بتخصصاتها الخمسةارية كلية العلوم اإلد
 الحاسوب ونظم المعلومات  )١
  . المحاسبة والتدقيق المالي )٢

 . إدارة األعمال )٣

  . االقتصاد والطرق الكمية )٤

  .الدراسات المصرفية )٥

 وقد قامت الحقاً 

  :كلية العلوم اإلدارية
  .كلية علوم المختبرات الطبية )١
 .ةكلية اللغات والترجم )٢

  .وم الصحيةكلية الطب والعل )٣

  .كلية الصيدلة )٤

وقد بدات الحاجة الماسة إلي التفكير في إنشاء مركز يعني باالقتصاد االسالمي والدراسات             
م للتوجيه  ٢١/٨/٢٠٠١ بتاريخ   ١٦ جلسة مجلس امناء الجامعة رقم        في المصرفية والمالية وذلك  

ة بالتعاون مع عميـد كليـة       داد مذكرة لقيام المركز بالتنسيق مع العديد من الجهات ذات الصل          عبإ
 . رئيس اتحاد المصارف السوداني/ د العلوم إلدارية واالقتصاد والسيد محافظ بنك السودان والسي
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م أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة علـي قيـام            ٢٦/٨/٢٠٠٢ وفي تاريخ   
م  وبعـد ذلـك      ٢٠٠٢ة  الدورة الثامنة لسـن   ) ١٠(المركز وفق طلب الجامعة في اجتماعها رقم        

  .م تم قيام المركز٢٠٠٣شرعت إدارة الجامعة في العمل علي قيام المركز ومع بداية عام 
 

  :أهداف المركز
  .القيام بالدراسات والبحوث في مجال االقتصاد اإلسالمي من مصارف وصيغ تمويلية وتأمين

ين اإلسالمي ومنح الشـهادات     تقديم الدورات التدريبية في مجاالت المصارف والمحاسبة  والتام        
  .بذلك
 . السمنارات التي تناقش قضايا ومحاور  هامه المؤتمراتعقد

عقد الندوات والمقترحات لمناقشة العديد من المحاور فـي إطـار تطبيـق الصـيغ اإلسـالمية                 
  .والتمويلية والمواضيع ذات الصلة باالقتصاد اإلسالمي والتأمين اإلسالمي وغيرها

اإلسالمي محليا ودوليا وفـق     عمال المصارف والتمويل    يم االستشارات في مجاالت أ    ام بتقد  القي
  .المنظور اإلسالمي

  . تقديم وتنظيم االستشارات والمراجعات الشرعية ألعمال المصارف اإلسالمية
الدوريات المختلفة التي تهتم باالقتصاد اإلسالمي والمصـارف        و إصدار النشرات والمطبوعات    

  .اإلسالمية
  :يتكون المركز من ثالث وحدات متخصصة هي

 
  :وحدة البحوث والتطوير)  أ(

تهدف هذه الوحدة لتناول دور المصارف اإلسالمية كجزء من منظومة االقتصاد اإلسـالمي             
المتكاملة والمشروع اإلسالمي االجتماعي الحديث الذي بدأ يتبلور منذ القـرن الماضـي كبـديل           

نابعة من النظام الرأسمالي بغرض إبراز الفكر اإلسالمي ومقدرتـه علـي            للنظم المالية الحديثة ال   
تأدية دوره في المجال االقتصادي والمالي الذي يهتم بتحقيق الكفاية والعدل في النظام االجتماعي              

 :وذلك عن طريق
إجراء البحوث العلمية المتأنية لتنظيم العالقة العضوية بين العمـل االقتصـادي وبنيـة               -١

  .والعالقات بين الشعوبالمجتمع 
 .إجراء البحوث والدراسات للتمويل اإلسالمي ونظم االستثمار -٢

  . إجراء البحوث والدراسات لترسيخ نظم البيوع الشرعية -٣



 )١٧٨(  

 النظر في نظم المعامالت التجارية واالقتصادية وبلورتها ودراسة تأسـيس المؤسسـات     -٤
سالمية التي تشكل الطـابع األساسـي   البديلة لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية اإل   

  .للنظام االقتصادي اإلسالمي

 إجراء البحوث والدراسات في مجالي السياسات المالية والنقدية ومدي إمكانية تناغم هذه             -٥
 .السياسات لتحقيق االستقرار االقتصادي في النظام اإلسالمي

لشرعية لتحقيق العدالة    النظر في البحث والدراسة إليجاد مؤشرات ربحية وفق البدائل ا          -٦
  .عند التمويل

 المالية والنقدية في النظام اإلسـالمي       ت إجراء البحوث والدراسات  في مجاالت اإلدارا       -٧
  :لتحقيق

  التوازن النقدي في ظل النظام المصرفي اإلسالمي –أ 

 السيطرة علي معدالت التضخم وإشاعة عدالة األرباح فـي األسـواق وعالقتهـا              -ب
 .المالي واالقتصاديباالستقرار 

 البحث في مؤشرات قياس األداء االقتصادي والمالي اإلسالمي وإجراء الدراسـات            -ج
  .المالية لتمديد الصلة بين الزمن والنظام المالي اإلسالمي

  .النظر في الصيغ المصرفية اإلسالمية -٨
 تطوير الصيغ المصرفية اإلسالمية لتناسـب مصـلحة طالـب التمويـل والنمـو               –أ  
 . قتصادي السليماال
  . قياس مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية ووضع الضوابط الالزمة لكل صيغة-ب
 . إلقاء الضوء علي خصائص الصيغ اإلسالمية وتميزها–ج
   دور المصارف اإلسالمية كمضارب في أموال المودعين مقابل دورها كوسـيط              - د

  .مالي وتحقيق التوازن المطلوب
لمناسب للمصرف اإلسالمي وفق البيئات االقتصـادية المختلفـة          استنباط الهيكل ا   -هـ

  .إلنفاذ التمويل االقتصادي التنموي المطلوب
 أن يسعي المركز لخلق عالقات وصالت مع المراكز المشابهة في العالم وتبادل المعلومات              -٩

فـي عـالم    والدراسات في إطار اتساع دائرة االهتمام بقضايا االقتصاد  والمصارف اإلسالمية            
 .اليوم
 .تطوير النظم المحاسبية واإلدارية والقياسية -١٠
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 :وحدة التدريب) ب(
 -:  تقوم باآلتي

 حصر وتحديد االحتياجات التدريبية المطلوبة للعمل علي تصميم البرامج التدريبية التـي             -١
 :تهدف لرفع الكفاءة والقدرة وذلك بـ

 .التدريب العملي - أ

  .ةتطوير وسائل التدريب المتبع -  ب

 التدريب العملي علي صيغ االستثمار المختلفة والتركيز علي دراسة الحاالت ومناقشـتها           -٢
 ..في حلقات التدريب

 تقديم الجرعات التدريبية المعتمدة علي استخدام التقانة الحديثة ونظم المعلومات وأجهـزة           -٣
 .الحاسب لكافة الخدمات المصرفية المقدمة

 .ارة الفعالة والتطوير المؤسسي التدريب علي أساليب اإلد-٤
  .اإلدارة المالية وزيادة كفاءة استخدام رأس المالالمستجدات في  التدريب وفق أحدث -٥
  -:وحدة االستشارات) ج(
تقدم هذه الوحدة االستشارات في مجاالت األداء المالي والمصـرفي ونظـم االسـتثمار               -١

 . ر العلمي واإلسالميوالتمويل والنظم اإلدارية والمحاسبية وفق المنظو
تعمل علي تقديم االستشارات الالزمة ألي مصرف أو مؤسسة مالية بهدف تطوير األداء              -٢

  :اإلداري والمالي والمصرفي وذلك عن طريق دراسة المؤشرات التالية

 .تطوير صيغ تمويل االستثمارات المتبعة •
  .ر وطويل األجلتقييم كفاءة المصرف في استخدام موارده المالية في التمويل قصي •

  .المراجعة والتدقيق الشرعي •

تقييم كفاءة المصرف وفق المؤشرات التي يضـعها البنـك المركـزي وفـق المعـايير         •
 .اإلسالمية والدولية

يمكن لهذه الوحدة تقديم استشارات موجهة لنوع من األداء يكون مطلوباً بهـدف تطـوير       -٣
لمصرفية في مجال ال يـزال بكـراً        األداء في مرفق معين لمختلف المؤسسات المالية وا       

  .وخارج اهتمامات معظم المؤسسات القائمة
  : للمركزاألساسيالنظام 

م أصدر المجلس   ٢٠٠٧من قانون جامعة السودان العلمية لسنة       ) ٢٦/١/٢ ( : عمالً بأحكام المادة  
  :النظام األساسي اآلتي نصه
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  : النظام وبدء العمل بهاسم 
ام األساسي لمركز االقتصاد اإلسالمي ويعمل به منذ تاريخ توقيع رئيس           النظ/ يسمي هذا النظام    

  .المجلس عليه
 : إنشاء

 جامعة السودان العلميـة مركـزاً يسـمي         -ينشأ بكلية االقتصاد والدراسات المالية والمصرفية         
  .مركز االقتصاد اإلسالمي

  تفسير 
لمـات والعبـارات اآلتيـة المعـاني         يكـون للك   ، في هذا النظام ما لم يقتض السياق معني آخر        

  :المخصصة إزائها
  . يقصد به مركز االقتصاد اإلسالمي:المركز )١
  . يقصد به مركز االقتصاد اإلسالمي: مجلس المركز )٢

  . يقصد اللجنة العلمية لمركز االقتصاد اإلسالمي: اللجنة العلمية )٣

 .ةيقصد به عميد االقتصاد والدراسات المالية والمصرفي"  العميد  )٤

 . يقصد به مدير مركز االقتصاد اإلسالمي:مدير المركز )٥

به الشخص المسئول عن تنسيق أى من البـرامج العلميـة التـي              يقصد   :منسق البرامج  )٦
 يقدمها المركز 

  : أهداف المركز

  - :يهدف   المركز إلي تحقيق األهداف التالية
  .ةاالهتمام واالسهام في تطوير  المفاهيم االقتصادية اإلسالمي

 .ترسيخ تجربة المصارف اإلسالمية
 توفير فرص التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع االقتصادي والمصارف اإلسالمية 

 إجراء البحوث والدراسات التطبيقية المرتبطة بقضايا االقتصـاد اإلسـالمي والمصـارف            
 .اإلسالمية

  .ارف اإلسالمية تأسيسي قاعدة بيانات عن الدراسات االقتصادية اإلسالمية والمص
  :مهام المركز واختصاصاته •

  : تكون للمركز المهام واالختصاصات التالية
 . إجراء وتطوير البحث العلمي والدراسات التطبيقية في مجاالت االقتصالد اإلسالمي )١
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 وضع البرامج والمناهج الدراسية لنيل الدرجات الجامعية العليا وفقاً للوائح واالجراءات            )٢
  .ت العليا  لجامعة السودان العالميةكلية الدراسا

  .التنسيق مع الوحدات العلمية بالجامعة وخارجها لتنظيم وتنفيذ برامج المركز )٣

تنظيم البرامج والدورات التدريبيبة لتنمية قدرات العـاملين فـي القطـاع االقتصـادي               )٤
  .والمصارف اإلسالمية

  .رتبطة باالقتصاد اإلسالمية اإلسالمية للوحدات المي تقديم االستشارات االقتصاد )٥

 التعاون مع الهيئات العلمية والنمهنية عالميا ومحليا لتطوير البحث العلمي والتدريب في             )٦
  .مجاالت االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية

تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية لرفع الوعي واالهتمام العام في مجاالت االقتصـاد             )٧
  .اإلسالمي

  .نتاج العلمي والدراسات التي يقدمها المركز نشر اإل )٨

 :الهيكل اإلداري للمركز •
  : يتكون المركز من اآلتي

  .مجلس المركز )١
  . اللجنة العلمية )٢

  . مدير المركز )٣

 .منسق البرامج )٤

  :ويتكون مجلس المركز من
 . رئيساً–عميد كلية االقتصاد والدراسات المالية والمصرفية  )١

 .اًمدير المركز  عضوا ومقرر )٢

 . عضواً–عميد كلية العلوم اإلدارية  )٣
 . عضواً–ممثل إلتحاد المصارف   )٤

 . عضواً–ممثل ألكاديمية المصارف  )٥

 . عضواً–ممثل لبنك السودان  )٦

 :مهام مجلس المركز واختصاصاته •
 :تكون لمجلس المركز المهام واالختصاصات التالية

 .ة العامة عن أداء المركز الماليإجازة السياسة المالية والموازن )١
 .اسات والخطط العامة للمركزيوضع الس )٢
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اعتماد برنامج التدريب ومنح الشهادات الخاصة في الدورات األساسية وذلك بناء علـي              )٣
  .توصية اللجنة العلمية

  .رفع تقرير سنوي عن أداء المركز )٤

لمقررات ولوائح القبـول  تقديم التوصيات لمجلس دراسات المركز فيما يتعلق بالمناهج وا     )٥
 .والنتائج

  .تكوين اللجان المتخصصة وتحديد مهامها بتحقيق اغراض المركز )٦

 .تنشيط اتفاقيات التعاون بين المركز والمؤسسات ذات الصلة داخليا وخارجيا )٧

 . والموجهات المنظمة لعمل المركزحوضع اللوائ )٨

  .تطوير الموارد المالية للمركز )٩

  :تكوين اللجنة العلمية •
 -:تتكون اللجنة العلمية للمركز

  رئيسا –مدير المركز  )١
 .أعضاء –منسقو البرامج بالمركز  )٢

 . أعضاء– بكلية االقتصاد األقسامرؤساء  )٣

 .ممثل التحاد المصارف عضواً )٤

  عضواً –ممثل لبنك السودان  )٥

 . عضواً– ممثل ألكاديمية المصارف  )٦

  :مهام واختصاصات اللجنة العلمية •
 ،رامج الدراسية والتدريبية إعداد الخطط والب )١
 . الخطط والبرامجتنفيذمتابعة  )٢

 .اقتراح السياسات واآلليات المناسبة لتطوير المركز )٣

 .العمل علي تنفيذ سياسات المركز )٤

 االجتماعات  •
 ومتي ما دعت الضـرورة  ،تكون إجتماعات مجلس المركز واللجنة العلمية علي النحو التالي      

 .إلجتماعات طارئة
  يجتمع مرتين علي االقل في العام مجلس المركز

 .اللجنة العلمية تجتمع ثالث مرات في العام
  :مدير المركز •
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 .يكون للمركز مدير يعينه مدير الجامعة بالتشاور مع العميد
 مهام مدير المركز واختصاصاته  •

 -:تكون لمدير المركز المهام واالختصاصات التالية
 .لمركز عن أداء المركزالمسئولية أمام إدارة الجامعة ومجلس ا )١
 .متابعة أداء العالملين بالمركز ومتابعة شئونهم )٢

  .تنفيذ الخطط والسياسات العامة المجازة من مجلس المركز )٣

 . عن أنشطة المركز لتنفيذ البرامج العلمية والبحثية المخططةاإلشرافمسئولية  )٤

 .إعداد مقترحات موازنة المركز ورفعها لمجلس المركز )٥

  . اإلدارية والمالية للمجلس عن نشاط المركزرفع التقارير )٦

 . مهام أخري يكلفه بها مجلس المركزأي )٧

 :منسق البرامج •
يكون لكل برنامج من البرامج التي يقدمها المركز منسق يعينـه رئـيس مجلـس المركـز                 

 .بالتشاور مع مدير المركز
 :مهام واختصاصات منسق البرنامج •

 . البرنامج الموكل إليه بالتنسيق مع مدير المركزيكون منسق البرنامج مسئوال عن تنسيق
 مصادر التمويل  •

 -:تكون علي النحو اآلتي
 .من موازنة الجامعةالمخصص  )١
 .إيرادات المركز من البرامج والنشاط العلمي والبحثي االستشاري )٢

 .المنح والدعم من الهيئات المنظمات المحلية العالمية المعتمدة من الجامعة )٣

 .مشروعة تحقق أهداف المركز مصادر أخري أي )٤

 
 :مجلس اإلشراف يتكون من

وأمين عـام   . نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة     –أحمد عبد الرحمن محمد     /  موالنا -١
 مجلس الصداقة الشعبية

وزير سابق ومدير عام البنـك      . رئيس لجنة اإلشراف   -محمد عثمان خليفة    / موالنا   -٢
 .اإلسالمي السوداني السابق
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 عميد كلية االقتصاد والعلوم المالية والمصـرفية      -ناصر عثمان صديق  / بروفيسور   -٣
   .بالجامعة

رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنـك السـعودي        . حسن عبد اهللا األمين   / بروفيسور -٤
 .السوداني

 .مدير عام بنك فيصل اإلسالمي السوداني سابقاً. الباقر يوسف مضوي/ السيد  -٥

 ام بنك التضامن اإلسالمي سابقاً مدير ع. صالح علي أبو النجا/ األستاذ -٦

نائب محافظ بنك السودان السابق ومدير البنك األردني . عبد المنعم القوصي/ الدكتور -٧
 .اإلسالمي

 مدير بنك سبا اإلسالمي باليمن سابقاً ومدير عـام          -احمد إبراهيم الترابي    / الدكتور -٨
سوداني السـابق ومـدير   بنك المزارع سابقاً ورئيس مجلس إدارة بنك الشمال اإلسالمي ال 

 .عام مركز االقتصاد اإلسالمي

 .ستاذ بجامعة السودان العالميةاأل المدير التنفيذي و.صديق طلحة محمد/ الدكتور  -٩

 جامعة  – بكالوريوس االقتصاد    – المشرف اإلداري  -حمزة محمود عكاشة    / األستاذ   -١٠
 .أمدرمان اإلسالمية

 
  :البرامج والدورات التي تم تنفيذها

  :المركز بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل شملتوقام 
 التمويل بالمرابحة   -١
 التمويل بالمشاركة  -٢

 السلم والسلم الموازي  -٣
 مخاطر التمويل اإلسالمي -٤
 التمويل الزراعي -٥

 العمليات المصرفية اإلسالمية -٦

 . تمويل االستثمارات الصغيرة -٧

 .اآللي إسالمي باستخدام الحاسب  الفنية واالقتصادية من منظورالجدوىدراسة  -٨

 .التمويل بالمرابحة المصرفية -٩
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  إليها المشـاركون مـن       توصلولقد خلصت هذه البرامج للعديد  من التوصيات الهامة التي           
م إدارة المركـز بنشـر هـذه التوصـيات          وية التي قدمت لهم وتق    مخالل حلقات النقاش العل   

  .حاد المصارف ووزارة الماليةوتقديمها لجهات المختصة من بنك السودان وات
 

 :ومن هذه التوصيات توصية سمنار التمويل بالمرابحة
حة ليشمل مواصفات السلعة المراد مرابحتهـا ومكـان وزمـان           بج عقد المرا  ذتعديل نمو  .١

 .التسليم وإن يخصص لكل سلعة عقد منفصل
 .لم السلعةأن يشمل العقد وينص علي متابعة العملية بعد تنفيذها واكتمال تسليم وتس .٢
تخضع طلبات المرابحة لدراسة متأنية من المصرف وأن ال يكتفي المصرف بما قدم لـه                 .٣

 .من مستندات من العميل
 .العقد لآلمر بالشراء حتي ال تدخل البنوك في خسائر وأضرار بإلزامية باألخذالتوصية  .٤
ا واستالمها  أن يحرص المصرف علي تملك السلعة المراد مرابحتها فعليا والعمل علي نقله            .٥

 .حقيقيا
أن تسعي المصارف أنتقاء موظفي االستثمار بدقة وتوخي  وتوفر مقدرات متعـددة لـيهم                .٦

 .واتاحة فرص التدريب والتاهيل لهم
علي المصارف استخدام االعالم كوسيلة هامه وأساسية لنشر الثقافـة المصـرفية  لـدي                .٧

 .المتعاملين معها
ية في عقد الحلقات والسمنارات المشـابهه لتعمـيم         التنسيق مع المؤسسات العالمية والمحل     .٨

 .الفائدة
أن تسعي المصارف في اعتماد المرابحة لتمويل الفئات الصغيرة من الحرفيين والمهنيـين              .٩

 .واألسر الصغيرة
 .أن تعمل المصارف علي تملك كل احتياجات الفئات أعاله بمخازنها .١٠
المرابحة ال يملكها العميل طالب     أن تعمل المصارف علي التأكد من ان البضائع موضوع           .١١

 .المرابحة أو تملك أى صلة مباشرة بها
ضرورة أن يتأكد المصرفتملكه للبضاعة المراد مرابحتها أوال وله أن يبـذل مجهـودات               .١٢

 .متعددة في سبيل هذا الهدف
  .علي المصارف التأكد من تناسب أجل السداد في المرابحة مع حجم العملية .١٣
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ر لها معلومات مناسبة عن العمالء وال تـدخل مـع المتعسـرين              علي المصارف أن تتوف    .١٤
 .منهم

 .أن تعمل المصارف علي مطابقة الفواتير المقدمة مع أسعار السوق لسلع المرابحة .١٥
 .أن تسعي المصارف بتصميم عقودات مختلفة للمرابحة باالستيراد .١٦
 .ان تكمل المصارف عمليات الرهن والتسجيل قبل التنفيذ .١٧

 :شاركتالجهات التي  •
 :الجهات التي شاركت في البرامج تتمثل في

 ديوان النائب العام  -١
 بنك السودان  -٢
 .بنك  الخرطوم -٣
 .بنك الشمال اإلسالمي -٤
 .شركة شيكان للتأمين وإعداة التأمين -٥
  .هيئة مياه والية الخرطوم -٦
 .جهاز المخزون االستراتيجي -٧
 .مصرف األدخار -٨
 .البنك السوداني الفرنسي -٩
 .السودانيةشركة إنتاج السكر  -١٠
 .ديوان الضرائب -١١
 الشركة السودانية لالتصاالت  -١٢
 .الهئية القومية للكهرباء -١٣
 .شركة هامكو المحدودة -١٤
 .بنك الثروة الحيوانية -١٥
 .البنك الزراعي السوداني -١٦

  .بنك النيلين للتنمية الصناعية -١٧

 . بنك الساحل والصحراء -١٨

  .وزارة الزراعة والغابات -١٩

  . وزارة الزراعة والثروة الحيوانية -٢٠

 .بنك فيصل اإلسالمي السوداني -٢١
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 .البنك العقاري السوداني -٢٢

 .البنك اإلسالمي السوداني -٢٣

 .الصندوق القومي للتأمين االجتماعي -٢٤

 .شركة األمارات والسودان -٢٥

 . بنك البركة السوداني -٢٦

 .الخطوط الجوية السودانية -٢٧

  .شرطة االجمارك -٢٨

 . وزارة الكهرباء -٢٩

 .شركة التنمية الريفية -٣٠

 صالح القانوني معهد التدريب واإل -٣١

 .بنك التضامن اإلسالمي -٣٢

 الصندوق القومي للمعاشات  -٣٣

 .وزارة المالية واالقتصاد الوطني -٣٤

 . مركز االقتصاد اإلسالمي -٣٥

 . للعديد من الشركات الخاصةباإلضافة -٣٦
 

 :الدراسات العليا
وفي الجانب اآلخر أشرف المركز علي تقديم مواد منهج االقتصاد اإلسالمي بالجامعة عـن              

  .سريوول تحديد المنهج المتبع وتحديد الساعات الدراسية وذلك فيما دون البكاطريق
العليا قامت إدارة المركز المقتـرح الخـاص بدراسـة مـا جسـتير            وفي مجال الدراسات  

المصارف اإلسالمية والذي تم تقديمه عن طريق  كلية االقتصاد بالجامعة لوزارة التعليم العـالي               
  :وشمل عليبموجب إجازته واعتماده 

 .مدة  الدراسة عامين )١
 العام األول مكون من ثالث مراحل دراسية وتشمل 

  شهور ٤المرحلة األولي 
  شهور ٤المرحلة الثانية 
 . شهور٤المرحلة الثالثة 

 .العام الثاني يشمل البحث التكميلي )٢
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%  ٧٠يتم عقد امتحان في نهاية العام األول ويتم التتصعيد للذين حقق معدل              )٣
  .وقفما ف

 .الذين لم يحققوا المعدل يمنحون دبلوم علي في المصارف اإلسالمية )٤

 : شهور٤ مكونات الدراسة في السمستر األول  )٥

 .مدخل االقتصاديات والنقود في االقتصاد اإلسالمي •
 . التكليف الشرعي للمعامالت اإلسالمية •

 .اإلسالمي صيغ التمويل  •

 . المعايير المحاسبية للمصارف اإلسالمية •

 .تأمين التكافليال •

 : الثانيالفصلمكونات 
 اإلدارة المالية للمصارف اإلسالمية •
 .لخدمات المالية اإلسالميةالتسويق المصرفي   تنمية الموارد ا •

 .اإلسالميصيغ التمويل  •

 . المعايير المحاسبية للمصارف اإلسالمية •

 .مدخل االقتصاد اإلسالمي •

 . الثالثللفصلراسة دمكونات ال
 .اإلسالميةاري للمصارف التنظيم اإلد •
 . للمشروعات وفق المنظور اإلسالميالجدوىدراسة  •

 .صيغ التمويل اإلسالمي •

 . نظم مصرفية مقارنة •

 " تحليل "  تجارب المصارف اإلسالمي في السودان  •

يقدم الطالب في العام التالي باختيار موضـوع البحـث التكميلـي مـن خـالل         •
 .يةالمواضيع ذات الصلة بالمصارف اإلسالم

سـالمية  شراف التام لمنهج االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلى ذلك يقوم المركز باإل    إل باإلضافة
 بكلية االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية والتي تشمل مـنهج االقتصـاد اإلسـالمي              الذي يعدم 

  .ومنهج للمصارف اإلسالمي
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Abstract. The Islamic Economics Centre (IEC) at Khartoum International 
University aims at achieving the objectives of the University by conducting 
distinguished and up-to-date modern researches in the field of banking and financial 
studies from an Islamic perspective. These studies are designed in such a way that 
keeps the contents of Islamic ingredients, contributing at the same time in the 
development of the country, and developing the capabilities that instil the 
experiment of Islamic Banking (IB) that have started in Sudan and other Arab 
countries in the mid-seventies of the twentieth Century. 

The IEC was established and started its operations in 2003. It has received a 
welcoming reception from the Central Bank of Sudan as well as co-operation from 
the banking sector of the country. The IEC conducted various training and workshop 
programs. 

The IEC consists of many units such as the unit of research and development, 
and the unit of training and the unit consultation. These units help the IEC to 
accomplish its mission. Besides the aforementioned programs, the IEC has 
supervised the design of curricula courses for teaching Islamic Economics at the 
Bachelor and Master levels. 

 
 


