
 

 

  تاج الدين  إبراهيم ب جديد لألستاذ الدكتور سيفنشر كتا

 

م كتاب 2310ستنشر مطابع جامعة ادنبرة في بريطانيا في شهر أبريل القادم 

األستاذ الدكتور سيف الدين إبراهيم تاج الدين أستاذ االقتصاد في قسم  لسعادة

 :بعنواناالقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 السوق يات املقاصدية القتصاداألسس 

Maqasid Foundations of Market Economics 

وهو ، أدنبرةطععة جامعة التمويل اإلسالمي ملنشر الكتاب ضمن سلسلة سيتم و 

يركز على شرح اقتصاديات التعادل ذات االنعكاس املعاشر على شروط االلتزام الشرعي في 

 .ثالثة أجزاءو  ثمانية فصول  موزعة علىصفحة،  202في الكتاب يقع و التمويل اإلسالمي، 

 ياتاقتصاد معادئتأثير كيفية  لتوضيح" الشريعة مقاصد"يستند الكتاب على 

 عين، مالشريعةبأحكام  امللتزمة األسواقعمل  على السوق 
 
لتقاء االمواطن في هذا الصدد  ا

تحريم الربا من خالل التقليدي  الفكر االقتصاديو  االقتصاداإلسالميبين فيما فتراق اال و 

 .ه من املعامالت غير املشروعةوغير 



  قاسو األ  حريةمؤسس على معادئ  إلسالميل االتمويوالكاتب ينطلق من حقيقة أن 

عجز اللوال    القتصاداإلسالميعلم ا اتاختصاصصميم من املفترض أن تكون من هي و 

أغلب حيث تنزع ، لتمويل اإلسالميل املمارسة العمليةالتطورات املتسارعة في  ةواكعمعن 

تكن  ان لم املثالية نحو  اإلسالميي االقتصادالفكر األعمال املنشورة في حقل 

 . اإلسالمية صناعةاملاليةالصلتها بواقع مما أوهن  راديكاليةاللوجية يو يداال 

 عرض الكتاب ميقدعلى ذلك، و 
 
  ا

 
حتاج اليها التي ي االقتصادية لنظريةلمتسقا

ة في توجيه يقاصد الشرعاملدور  فهمتل اإلسالمي لتمويلفي مجال ا مارسيناملو  الطالب

 .الصناعة هذهاملستمر ل  تطور ال

 :وأهم ما يميز العرض في هذا الكتاب أنه

بين فيما السوق املشتركة في اقتصاديات  السلوكيةفاهيم املينطلق من ( 1)

  الشريعة.االقتصاد التقليدي واالقتصاد القائم على مقاصد 

 االقتصادية.عادالت من تحريم الربا في امل االقتصادي املقصد بوضوح يشرح( 2)

من خالل أهداف وتتعع ذلك  للحصيلة التعليمية لطالبا ل استيعابسه  ي( 0) 

اشتمال كل فصل من فصول الكتاب على ، و لكل جزء من األجزاء الثالثة محددة تعليمية

 وأسئلة للمراجعة في نهاية كل فصل. ، موجزة ملخصات

 

 فهرس محتويات الكتاب



، وهو يشتمل على ثالثة ينظوراملقاصدامل من االقتصادعلم  منهجية -الجزءاألول 

االقتصاد . 0 ونظريةاملنفعة، التعادل االقتصادي. 2 املقاصد، اقتصاديات. 1 فصول: 

 ؛عدالة العامة املقاصديةالالسوقي وسياسة ال

، وهو يشتمل على التنظيم االنتاجيو املشروع التعادل االقتصادي  - الجزءالثاني

. 6 ؛النقودوطعيعة االقتصادي التعادل معادئ. 5 الربا؛ مقابل العيع. 4 ؛ثالثة فصول 

 عوامل؛ال إنتاجيةو  االقتصادي تنظيمال

 السوق  مثالب مصادر. 7 ويشتمل على فصلين:  السوق، مثالب - الجزءالثالث

  السوق؛عجز ى علعيع ال رباتأثير  من املستفادة الدروس. 8 ؛معالجتهاووسائل 

والجدير بالذكر أنه تم دعم تأليف ونشر هذا الكتاب من قعل برنامج دعم املعرفة 

 العلمية املتخصصة، الذي يعد أحد برامج كرس ي سابك لدراسات األسواق املالية.
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