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  تجربة نجاحتجربة نجاح: : وحدة االقتصاد اإلسالميوحدة االقتصاد اإلسالمي
 

 محمد قطان
  جامعة الكويت- وحدة االقتصاد اإلسالمي –مركز التميز 

 
 

تعتبر وحدة االقتصاد اإلسالمي واحدة من وحدات مركز التميز في اإلدارة التابع : المستخلص
رات العليـا   لكلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت، ويهدف المركز إلى تنميـة وتطـوير اإلدا            

والوسطى في مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الكويت وفق التغيـرات المحليـة              
 .والدولية الفنية والتقنية والتدريبية

ومن هذا الهدف تشارك وحدة االقتصاد اإلسالمي بتقديم خدماتها إلى المؤسسـات            
لمجال، والعاملة في السوق المالية واالستثمارية اإلسالمية وتلك التي لديها أنشطة في هذا ا
حيث تتميز الوحدة بتقديم . المحلي، مع االستجابة لطلب السوق اإلقليمي والدولي بتركيز أقل

خدمات تجمع بين العلوم اإلدارية واالقتصادية المعاصرة مع العلوم الشرعية اإلسـالمية            
 .المعاصر منها والتقليدي

الدرجة األولـى، وعوائـدها غيـر       وتعتبر وحدة االقتصاد اإلسالمي جهة تنموية ب      
 . األخرىمنظورة بالمعنى الربحي المباشر مثلها مثل كل الوحدات التعليمية والتنموية

 
 

 :مقدمة

التابع لكلية وحدات مركز التميز في اإلدارة واحدة من وحدة االقتصاد اإلسالمي تعتبر 
 اإلدارات العليا والوسطى في إلى تنمية وتطويرالمركز ويهدف العلوم اإلدارية بجامعة الكويت، 

مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الكويت وفق التغيرات المحلية والدولية الفنية والتقنية 
 .والتدريبية

خدماتها إلى المؤسسات المالية بتقديم حدة االقتصاد اإلسالمي ومن هذا الهدف تشارك و
 هذا المجال، والعاملة في السوق المحلي، مع واالستثمارية اإلسالمية وتلك التي لديها أنشطة في

حيث تتميز الوحدة بتقديم خدمات تجمع . االستجابة لطلب السوق اإلقليمي والدولي بتركيز أقل
بين العلوم اإلدارية واالقتصادية المعاصرة مع العلوم الشرعية اإلسالمية المعاصر منها 

 .والتقليدي
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موية بالدرجة األولى، وعوائدها غير منظورة بالمعنى وتعتبر وحدة االقتصاد اإلسالمي جهة تن
 . األخرىالربحي المباشر مثلها مثل كل الوحدات التعليمية والتنموية

 
 :الرؤية

حدة االقتصاد اإلسالمي هي المرجع العلمي واألكاديمي المحايد الذي يقدم الخدمات أن تكون الو
 .دية المتعلقة باالقتصاد اإلسالمياالستشارية والتدريبية والتنموية للوحدات االقتصا

 
 :الرسالة

 .اإلسالميمفاهيم االقتصاد المحلي واإلقليمي بمكونات ومدلوالت وتثقيف المجتمع 
  

 :األهداف
تبسيط ونشر معاني وتطبيقات االقتصاد اإلسالمي إلى الجمهور المحلي واإلقليمي  •

 .والدولي
يبية للمؤسسات الراغبة في العمل في تقديم كافة الخدمات البحثية واالستشارية والتدر •

 .النطاق االقتصادي اإلسالمي
التنسيق والتعاون مع المؤسسات والوحدات الشبيهة لتقوية وتقويم مسيرة المؤسسات  •

 .المكونة لالقتصاد اإلسالمي
 .المشاركة في تهيئة األجواء لتطبيق تعاليم االقتصاد اإلسالمي في المجتمع •
 . متخصصة في العلوم االقتصادية التقليدية واإلسالميةالمساهمة في تكوين كوادر •
المشاركة في وضع حلول شرعية للصعوبات والعقبات االقتصادية التي تواجه األعمال  •

 .الفردية والجماعية
 : الوحدةستراتيجيةإ

 .االنتشار المحلي واإلقليمي والدولي •
 .التعاون والتكامل مع المؤسسات الشبيهة المحلية والدولية •
 .تواجد والحضور في كافة الفعاليات االقتصاديةلا •
 .التنوع في الخدمات واألنشطة •
 .االستجابة قدر اإلمكان لطلب السوق على خدمات الوحدة •
 .تغطية كافة القطاعات االقتصادية المحلية والدولية •
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 :وسائل الوحدة
  .تثقيف العاملين في وسائل اإلعالم المختلفة بعلوم االقتصاد اإلسالمي ٣
  . برامج إعالمية عن االقتصاد اإلسالمي في مختلف وسائل اإلعالمطرح ٤
تنظيم ندوات ودورات وحلقات نقاشية ومحاضرات ومؤتمرات تتناول أهم قضايا االقتصاد  ٥

  .اإلسالمي والتقليدي وطرحها بقالب شرعي معاصر
  .تنظيم مسابقة عالمية عن كافة مكونات االقتصاد اإلسالمي ٦
  .قتصاد اإلسالمي في عدد من المؤسسات والهيئات التعليميةتدريس بعض مواد اال ٧
  .دعم الدراسات العليا في االقتصاد اإلسالمي ٨
  .االقتصاد اإلسالميمعلومات متخصص في كيان إنشاء  ٩
  .إصدار دورية محكمة تتناول مختلف قضايا االقتصاد اإلسالمي ١٠
 .عمل دراسات علمية متخصصة في مواضيع االقتصاد اإلسالمي ١١
 

  :اإلنجازات التي تمت في مجال البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي
 :برامج علمية .١
 .برنامج الزمالة في التمويل والبنوك اإلسالمية •
 .برنامج الدبلوم في البنوك اإلسالمية •

 .تدريس االقتصاد اإلسالمي •

 ) أمريكا-اسبانيا (تدريس البنوك اإلسالمية  •

 
 : وملتقياتاتندو .٢
 ".رباح في البنوك اإلسالمية والتقليديةتوزيع األ"ندوة  •
 ".تجارب وتحديات: التحول إلى النظام المصرفي اإلسالمي "ملتقى  •
 ". إسالمي مالينحو استثمار نسائي"ملتقى  •

 
 :اتمؤتمر .٣
 ٢٠٠٦ “غد الكويت.. الضرائب والزكاة ” •
 ٢٠٠٨ "المؤسسات االقتصادية التنموية في العالم اإلسالمي"" •
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 اتدراس .٤
 ٢٠٢٠-٢٠٠٥: دول مجلس التعاونفي اإلسالمية  المالية المنتجات •
 لوزارة األوقاف الكويتية“ مخرجات سوق الحج الكويتية”دراسة  •

 :مراكز .٥
 .صندوق دعم الدراسات العليا في االقتصاد اإلسالمي •
 .مشروع الكويت لمعلومات االقتصاد اإلسالمي •

 :إعالميات .٦
 .دةالمشاركة في معارض محلية للتعريف بأنشطة الوح •
 .لمشاركة الفعالة مع وسائل اإلعالم المحلية واإلقليميةا •

 :تحكيم .٧
 ) بيت الزكاة–  مشروع تدريس االقتصاد اإلسالمي في الكلية–مسابقة الوقف (أبحاث ودراسات 

 
 :التعاون والتنسيق .٨
 )  كلية الشريعة– األمانة العامة لألوقاف –بيت الزكاة (اللجنة التنسيقية  •
 .مركز التميز األخرىاون مع وحدات التع •

 .اللجنة العلمية للوحدة •
 

 :عضويات .٩
 AAOIFI – GCIFI  عضوية مؤسسات دولية

 
 :اتفاقيات .١٠

 )محلية ودولية(اتفاقيات تعاون 
 

 :محاضرات .١١
 .تعريفية برسائل علمية في كافة التخصصات االقتصاديةتنظيم محاضرات  •
 ) كوريا-كويت (ضرات تعريفية باالقتصاد اإلسالمي تقديم محا •



 )١٩٥(  

 :تدريب .١٢
 .تقديم دورات تدريبية وحلقات نقاشية للطلبة •
 .تقديم برنامج االقتصاد اإلسالمي من خالل التعلم عن بعد •

 
 :شعبة االقتصاد اإلسالمي الطالبية .١٣

بالوعي المجتمعي لمفاهيم باالهتمام  الكويتية اتهدف الشعبة إلى مشاركة طالب الجامعت
 .ومكونات االقتصاد اإلسالمي

  
 التي واجهت الوحدة في مجال البحث في االقتصاد اإلسالمي والجهود المعوقات

 :التي بذلت من قبل اإلدارة لتذليلها
 .معرفة مفاهيم ومكونات االقتصاد اإلسالمي .١
 .معرفة أهمية ومكانة االقتصاد اإلسالمي .٢

 .الطلب الكبير من السوق المحلي والعالمي .٣
بشكل عام وباالقتصاد اإلسالمي بشكل  االهتمام واالعتداد باألبحاث والدراسات معد .٤

 .خاص

 .النقص الكبير بالمعلومات والدراسات واألبحاث في االقتصاد اإلسالمي .٥

 .النقص الكبير في الكوادر والمختصين في االقتصاد اإلسالمي .٦

 .القوانين التقليدية المنظمة للمال واالقتصاد .٧

 .البيئة التعليمية واألكاديمية التي تعمل فيها الوحدة .٨

 .القوانين المنظمة للهيئات والمنظمات غير الربحية .٩

 
 :تقبل البحث في االقتصاد اإلسالمينظرة الوحدة لمس

 لى عواملإشكالية كبيرة، ترجع أسبابها إسالمي ة البحث العلمي في االقتصاد اإليشكالإ
بعضها اآلخر يتعلق بشكل عام وسالمي  بطبيعة البحث العلمي في العالم اإلعدة يتعلق بعضها

بعوامل بيئية مختلفة، وبالتالي فإن وحدة االقتصاد اإلسالمي أخذت بدراسة متأنية ألهم هذه 
العوامل وكيفية معالجتها معالجات عامة غير مخصصة لمشكلة بعينها، ووضعت لنفسها خطة 

 :مستقبلية تترجم إلى أنشطة مختلفة تتكون مما يلي
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 :يتم ذلك من خالل.  وأعمالهالوحدة وقدراتهاف باالقيام بأنشطة متنوعة للتعري )١

 تقديم ندوات وحلقات نقاشية وورش عمل، تتناول أحد مواضيع االقتصاد اإلسالمي، تقدم إلى •
 .بعض مؤسسات القطاع العام والخاص

 .القيام بزيارات ميدانية إلى الهيئات والجمعيات والمراكز العلمية والبحثية للتعريف بالوحدة •

 . بالمؤتمرات والندوات المحلية واإلقليمية وتقديم أوراق عمل باسم الوحدةالمشاركة •

 
 :محاولة بناء جسور تعاون مع الجهات المنافسة، يتم ذلك من خالل )٢
 .القيام بزيارات شخصية إلى المكاتب والمراكز المنافسة للتعريف بالوحدة •
 .المختصينمحاولة بناء جسور تعاون لتبادل الخبرات والعمالء واألنشطة و •
 .المشاركة والتعاون في تقديم بعض الخدمات إلى مختلف القطاعات •

 
 :بناء تعاون استراتيجي مع بعض العمالء االستراتيجيين المحليين، يتم ذلك من خالل )٣
زيارة العمالء المتوقعين للوحدة والراغبين في التعاون معها، وذلك للتعريف بأنشطة وخطة  •

 .م والخدمات التي يرغبون فيهاالوحدة، وللتعرف على حاجاته
دعوة هؤالء العمالء إلى جميع أنشطة الوحدة من أجل الحضور أو لمتابعة أنشطة الوحدة  •

 .يوماً بيوم
المشاركة في حضور أنشطة هؤالء العمالء لتدعيم العالقة معهم، والتعرف على خططهم  •

 .والشخصيات الفاعلة بينهم
 
يتم ذلك . ية واألفراد الداعمين لألنشطة الشبيهةالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكوم )٤

 :من خالل
زيارة ومخاطبة الجهات الحكومية المحلية واإلقليمية والدولية واألفراد المهتمين في مجال  •

 .الوحدة لطلب الدعم المادي ألنشطة الوحدة
 .االستفادة من هذه الجهات في مجال الخبراء والمختصين •
 .هات الداخلة في مجال اختصاص الوحدةتنفيذ بعض األعمال لهذه الج •
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التوسع المحدود خارج دولة الكويت إلعطاء قيمة مضافة عن المنافسين، يتم ذلك من  )٥
 :خالل

 .تقديم بعض أوراق العمل في المنتديات والمؤتمرات الدولية •
إقامة اتفاقيات تعاون بين الجهات والهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال اختصاص  •

وبين مركز التميز في اإلدارة، ومن ثم االستفادة من هذه االتفاقيات في القيام بأنشطة الوحدة 
 .مشتركة

 .محاولة اعتماد اسم الوحدة جهة استشارية لدى تلك المؤسسات فيما يخص مجال الوحدة •
 
 :خدمة مختلف القطاعات المحلية المتعلقة باهتمامات وأنشطة الوحدة، يتم ذلك من خالل )٦
 . أهم أنشطة القطاعات المختلفة الداخلة ضمن اختصاصات الوحدةالتعرف على •
محاول طرح أهم العناوين واألفكار المعاصرة التي تهم كل قطاع من هذه القطاعات  •

 .ومحاولة حلها بالتعاون مع الخبراء والمختصين
 .محاولة المشاركة في تطوير هذه القطاعات في مجال اهتمامات الوحدة •
 
تصاد اإلسالمي إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي، يتم ذلك توصيل مفهوم االق )٧

 :من خالل
استخدام كافة وسائل اإلعالم المختلفة لتوصيل مفهوم االقتصاد اإلسالمي إلى أكبر شريحة  •

 .ممكنة من المجتمع على شكل برامج أو حوارات أو مسابقات أو ندوات إلى غير ذلك
إلسالمي على القطاعات الحكومية والعسكرية والجامعات طرح حلقات تعريفية باالقتصاد ا •

العامة والخاصة واألكاديميات والعربية واألجنبية المحلية، ويكون نصيب كل جهة من هذه 
 .الجهات حلقة تعريفية واحدة في السنة على األقل، ويغلب على هذه الحلقات أنها مجانية

في تدريسها في معظم الجهات محاولة طرح مادة االقتصاد اإلسالمي والمشاركة  •
 .والمؤسسات التعليمية المحلية الخاصة والحكومية
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 :بعض من شاركنا النجاح
 
 .األمانة العامة لألوقاف الكويتية -١

 .إذاعة وتلفزيون الكويت -٢

 .البنك التجاري -٣

 .البنك الصناعي -٤

 .البنك العقاري -٥

 .البنك الوطني -٦

 .الجيش الكويتي -٧

 .الحرس الوطني الكويتي -٨

 .األولى للتأمين التكافليالشركة  -٩

المجلس العام للبنوك والمؤسسات  -١٠

 . البحرين–المالية اإلسالمية 

 . الكويت–المعهد العربي للتخطيط  -١١

 مؤسسة النقد -المعهد المصرفي  -١٢

 .العربي السعودي

 .في وزارة األوقافالموسوعة الفقهية  -١٣

 .بنك الكويت المركزي -١٤

 .بنك برقان -١٥

 .بنك بوبيان -١٦

 . الكويت–ليجي بيت االستثمار الخ -١٧

 .بيت التمويل الكويتي -١٨

 .بيت الزكاة الكويتي -١٩

 -بيت المشورة لالستشارات الشرعية  -٢٠

 .شركة الكويت للتأمين -٢٦

 . الكويت-شركة المستثمر الدولي  -٢٧

 -شركة بيت األوراق المالية  -٢٨

 .الكويت

 –شركة خزائن للمشاريع الجريئة  -٢٩

 .الكويت

 . الكويت-شركة دار االستثمار -٣٠

 .غرفة تجارة وصناعة الكويت -٣١

 الهيئة –كلية الدراسات التجارية  -٣٢

 .العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -٣٣

 .جامعة الكويت

 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي -٣٤

 .مؤسسة نقد البحرين -٣٥

 –مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  -٣٦

 .ماليزيا

 –مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -٣٧

 .جدة

 –معهد البحرين للدراسات المصرفية  -٣٨

 .البحرين

 -معهد الدراسات المصرفية  -٣٩

 .الكويت
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 .الكويت

 -جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا  -٢١

 .الكويت

 . كوريا– سيول –جامعة هانكوك  -٢٢

 .جمعية االقتصاديين الكويتية -٢٣

 . الكويت-دور القرآن الكريم  -٢٤

 –ر شركة االمتياز للتمويل واالستثما -٢٥

 .الكويت

 .لكويت لألبحاث العلميةمعهد ا -٤٠

 -مكتب المستشار الشرعي الدولي -٤١

 .الكويت

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  -٤٢

 . البحرين–المالية اإلسالمية 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -٤٣

 .الكويتية

 .وزارة التجارة والصناعة الكويتية -٤٤

 .وزارة المالية الكويتية -٤٥

 .وكالة كونا -٤٦
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Abstract. The Islamic Economics Unit (IEU) is one of the units of the excellence 
Center affiliated to the Faculty of Administration at the University of Kuwait. The 
Centre aims at developing and training the administration responsibles at high and 
middle ranking levels in both public and private sectors so that they can live up to 
the challenges that they face regionally and internationally. From this perspective 
the IEU extends its services to Islamic Financial and Investment Institutions and 
others that have Islamic economics activities. The IEU provides services that 
combine administration and economic together with Islamic inputs. 

The IEU is a development institution in its purpose and spirit. Hence the 
revenues generated from its operations should not be considered commercial as 
such, but rather as a development and educational. 

 


