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ABOUT

The International Center of Islamic 

Economy was established in Dubai 

Airport Freezone Authority “DAFZA” 

to support “Dubai Capital of Islamic 

Economy”, initiatives with the vision 

of becoming the global leading 

application of Islamic Economy. 

The Center focuses on providing 

Islamic Economy services through 

studies and databases, periodic events, 

annual reports, and scientific analyses 

to address current and future market 

issues. The Center aims to stimulate 

innovation and creativity by enriching 

the knowledge in Islamic Economy.



FROM WHERE
IT ALL BEGAN?
Driven by the growing need in the market for innovation, 
development and active practical applications, through an 
initiative undertaken by Dubai Capital of Islamic Economics, the 
International Center of Islamic Economy was formed.



Stimulate innovation and 

creativity and enrich the 

knowledge in the Islamic 

Economy.

Take the lead globally in 

initiatives and applications 

of the Islamic Economy.

OUR 
VISION

OUR
MISSION



Launching initiatives in the field 

of Islamic Economy.

Producing innovative products 

and developing practical 

applications of Islamic Economy.

Indigenizing Islamic Economics 

Scientific issues.

Qualifying professional 

practitioners in Economic 

organizations.

Excellence:  Provide the 

highest level of performance.

Openness: Stimulate debate 

and dialogue on issues of 

Islamic Economy.

Innovation: Creative thinking 

in various fields of Islamic 

Economy.

OUR 
VALUES

OUR
GOALS



The International Center of Islamic Economy aims 

to stimulate innovation and launch initiatives in the 

field of Islamic Economy by building partnerships 

with related international organizations, and 

supporting development of skills and experience 

of practitioners and specialists in the field.

The Center has put together a special team in  

coordination with elite experts and consultants to 

develop products, create financial tools, conduct 

studies and researches, implement packages of 

programs and events which will lead to innovation 

and development.  

CEO’S 
MESSAGE

Mr. Sultan Mohammed Al Howymel

The International Center of Islamic Economy is 

taking a lead in the initiatives and applications 

of the Islamic Economy, in line with the vision, 

‘Dubai: a capital of Islamic Economy.’ The 

Center has been built on a strong foundation 

of specialised experience in the Economy, 

which will aid the building of a better future in 

international economies and markets.  

 

CHAIRMAN’S
MESSAGE 

Dr. Abdulrahman Saleh Al Atram



Prof. Abdullah Al Omrani
Head of Advisory Board

Dr. Raja Al Marzouqi
Board Member

Prof. Mohammed Al Suhaibani
Board Member

Dr. Osaid Kilani
Board Member

Dr. Sami Al Suwailem
Board Member

Prof. Seif el-Din Tag el-Din
Board Member

The Advisory Board is the formal advisory body, which 
provide intellectual content to the International Center of 
Islamic Economy (ICIE). It consists of six experts from groups 
that are affected by and interested in the ICIE’s work

ADVISORY BOARD



OUR 
SERVICES

The Center designs and develops a high 

standard of world-recognized professional 

certifications and training programs 

for specialists in Islamic Economy and 

Finance Industry, thereby contributing to 

the development of their interpersonal 

skills and the efficiency of the financial 

institutions in which they work.

TRAINING AND 
PROFESSIONAL 
CERTIFICATION
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The Center conducts studies and 

research in the field of Islamic Economy 

and hosts various events to provide a 

stimulating environment for dialogue 

and shared experiences between 

specialists, and to deliver practical 

recommendations.

ACTIVITIES
AND
RESEARCH2

The Center works to develop workable 

products with economic efficiency in 

accordance to the Islamic Shar’iah law.

It also offers financial and economic 

consulting services to beneficiaries, whether 

governmental or private.

DEVELOP
PRODUCT AND
PROVIDE
CONSULTANCY

1



3 GUIDELINES IN 
ISLAMIC 
ECONOMY

The centre will work to build guidelines 

containing policies and mechanisms 

in some sectors of Islamic Economy, 

which will also show practical steps for 

transition.

6 LEADERS IN
ISLAMIC ECONOMY

In line with the center initiatives to 
provide integrated Islamic Economic 
solutions in accordance to the current 
market; International Center of Islamic 
Economy will be organizing programs 
such as “ Leaders in Islamic Economy“, 
which will provide multifaceted approach 
to leadership, enhancing the skills, 
knowledge, values, and attitudes in order 
to become more effective leader.

2 FINANCIAL
FIQH COUNCIL  

The Center will initiate the estab-
lishment of an International Council 
specializing in financial jurisprudence, 
and modern communication and 
management techniques to deliver 
appropriate solutions and keep abreast 
of any developments. Membership will 
include the elite group of specialists in 
the Financial Fiqh, for those interested in 
its issues.

1 OASIS INCUBATOR 

The Center provides a comprehensive 
environment for development of ideas 
and products of Islamic Economy, 
supporting them through a diverse 
group of experts and consultants to 
encourage them to bring their ideas to 
life. The work will be developed through 
a digital platform by initiating ideas for 
Islamic products then evaluating and 
approving them. They will provide a 
comprehensive support to build and 
develop products, and market them to 
the beneficiaries’ organizations.   4 CROWDFUNDING 

PLATFORM

It is a global online platform that 

links funders and implementers in 

a comprehensive mechanism with 

formulae under Shar’iah compliance.

5 ENDOWMENT 
BANK

Is an innovative concept of commercial 

banks, which operate in accordance 

with of Islamic Shari’ah Law and building 

an integrated financial system for 

management of endowment in order to 

achieve its objectives and in line with its 

provisions.

OUR INITIATIVES

FOR ISLAMIC ECONOMY 
PRODUCTS DEVELOPMENTS



OUR EVENTS OUR PARTNERS
International 
Innovative 
Platform for 
Islamic Economics 
Products

An annual global platform 
will be held to showcase new 
and innovative products in the 
field of Islamic Economy. The 
Center will coordinate with 
experts and practitioners 
to develop and 
present products and 
create appropriate 
mechanisms to bring 
them to reality.

Transformation 
Forum

This is an annual 
meeting of the supervisory 
and regulatory authorities 
and financial establishments 
who wish to explore the 
opportunities of adapting 
financial products to Islamic 
Finance. Attendees will 
include major international 
consultancy firms.

Entrepreneur Forum

A Forum that gathers a 
broad range of product 
development specialists and 
in order to showcase the 
most prominent pioneering 
ideas in Islamic Economics.

Experts Around the World

Through this program, The 
Center will link universities and 
scientific research centers with 
experts around the world in the 
field of Islamic Economy.



شركاؤنافعالياتنا المنصة العالمية 
اإلبتكارية لمنتجات 

اإلقتصاد اإلسالمي

لعــرض  ســنوية  عالميــة  منصـــة 
المنتجـــات الجديــدة والمبتكــرة فــي 

ويعمــل  اإلســامي،  االقتصــاد  مجــال 
المركــز علــى التنســيق مــع الخبــراء 

ــات  ــر المنتج ــين لتطوي والممارس
اآلليــات  وإيجـــاد  وعرضهـــا 

علــى  لتطبيقهـــا  المنـــاسبة 
الواقــع. أرض 

خبراء حول 
العالم

يتولى المركز من 
خال هذا البرنامج تفعيل 

تواصل الجـامعات والمراكز 
العلمية والبحثية مع خبراء 

االقتصاد اإلسامي في 
العالم.

منتدى رواد 
األعمـال

فعالية ُتعنى بجمع رواد 
األعمـال بكبار المختصين 
في ريادة األعمـال وتطوير 

المشاريع، ويتم فيها عرض 
أبزر األفكار الريادية في 

مجال االقتصاد اإلسامي.

ملتقى التحول

فعالية سنوية نوعية 
تتيح لقاء الجهات 

اإلشرافية والمنشآت 
المالية الراغبة في 

التحول للمالية اإلسامية 
بالشركات االستشارية 

الكبرى في العالم، 
ويتخللها عدد من 
البرامج المصاحبة.
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مبادراتنـا

 واحة المنتجـات

 أدلة االقتصاد 
اإلسامي

البنك الوقفي

 القادة في 
االقتصاد اإلسامي

منصة التمويل 
الجماعي

مجمع الفقه 
المالي

متكاملــة  بيئــة  المركــز  يوفــر 
لمطــوري أفــكار ومنتجــات االقتصاد 
مدعومــة  المتنوعـــة  اإلســامي 
بفريــق مــن الخبــراء والمستشــارين 
وتطويــر  المبدعيــن  لتحفيــز 
منتجاتهــم لتكــون قابلــة للتنفيــذ.
الواحــة  هــذه  فــي  العمــل  ويتــم 
تبــدأ  إلكترونيــة  بيئــة  خــال  مــن 
ــار مــن المهتميــن  باســتقبال األفكـ
بابتــكار وتطويــر منتجــات االقتصــاد 
ثــم  ومــن  وتقييمهـــا  اإلســامي 
ــا، وتوفيــر اإلمكانــات الازمــة  إجازتهـ
وبنائــه،  المنتــج  تطويــر  إلكمــال 
تســويق  علــى  العمــل  ثــم  ومــن 

المســتفيدة. للجهــات  المنتــج 

أدلــة  بنــاء  علــى  المركــز  يعمــل 
تحتــوي علــى السياســات واإلجراءات 
لعــدد مــن فــروع االقتصــاد اإلســامي 

والخطــوات العمليــة لهــا.

للبنــوك  مبتكــر  مفهــوم  هــو 
ــة التــي تعمــل وفقــً ألحــكام  التجاري
علــى  ويقــوم  اإلســامية،  الشــريعة 
بنــاء منشــأة ماليــة تتميــز باســتثمار 
معاصــرة   بصيــغ  بأشــكاله  الوقــف 
تتــاءم مــع حقيقــة الوقــف وأحكامه.

نحــو  متســارعً  نمــوًا  العالــم  يشــهد 
األزمـــات  ظــل  فــي  اإلســامي  االقتصــاد 
والوقايــة  الراهنــة  العالميــة  االقتصاديــة 
وتماشــيً  المســتقبلية،  األزمـــات  مــن 
مــع مبــادرة المركــز والتــي تهــدف إلــى 
تضــم  متكاملــة  اســتراتيجية  تقديــم 
برامــج ومبــادرات عمليــة، يســر المركــز 
يقــدم  أن  اإلســامي  العالمــي لاقتصــاد 
اإلســامي  االقتصــاد  فــي  القــادة  برنامــج 
علميــة  أســس  وفــق  والمصمــم 
مستوحـــاة مــن واقــع احتياجــات ســوق 
علــى  للمســاعدة  اإلســامي  االقتصــاد 
التحديــات. ومواجهــة  الفاعلــة  القيــادة 

ــط  ــة ترب ــة عالمي هــي منصــة إلكتروني
أصحــاب المــال بأصحــاب العمــل بآليــة 
تمويليــة  صيغــً  تضــم  متكاملــة 
الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــة 

اإلســامية.

مجمــع  بإنشـــاء  المركــز  يبــادر 
الفقــه  فــي  متخصــص  دولــي 
آليــات  تطويــر  ويتــم  المالــي، 
ــائه وفــق  ــه والتواصــل بيــن أعضـ إدارت
تقنيــات اإلدارة الحديثــة بمــا يحقــق 
مواكبــة المتغيــرات وإيجــاد الحلــول 

 . ئمــة لما ا
ويضــم هــذا المجمــع فــي عضويتــه 
نخبــة مــن العلمـــاء المختصيــن فــي 
ــوار  ــاح الح ــي ويت ــه المال ــا الفق قضاي
فــي قضايــاه للمهتميــن فــي هــذا 

المجــال.
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خدمـاتنـا

تطوير المنتجات 
وتقديم 

االستشارات

 الدراسات 
والفعاليات

يعمــل المركــز علــى تطويــر منتجــات عمليــة 
قابلــة للتنفيــذ ذات كفــاءة اقتصاديــة وســامة 
الماليــة  االستشــارات  يقــدم  كمـــا  شــرعية. 
ــت  ــة للجهــات المســتفيدة ســواء كان واالقتصادي

خاصــة. أو  حكوميــة 

الدراســات  بإجــراء  المركــز  يقــوم 
االقتصــاد  فــي  المتخصصــة  والبحــوث 
اإلســامي وإقامــة الفعاليــات المتنوعــة 
ــادل  ــوار وتب ــزة للح ــة المحف ــر البيئ لتوفي
الخبــرات بيــن المختصيــن والخروج بنتـــائج 

عمليــة. وتوصيــات 

 التدريب 
والشهادات 

المهنية

يعمــل المركــز علــى تصميــم وإعــداد برامــج 
ــة  ــودة عالي ــر ج ــة ذات معايي ــة متخصص تدريبي
ــا علــى  ــم شــهادات مهنيــة معتــرف بهـ وتقدي
مســتوى العالــم للمتخصصيــن فــي االقتصــاد 
والماليــة اإلســامية، ممـــا يســهم فــي ارتفــاع 
وكفــاءة  الشــخصية  مهاراتهــم  مســتوى 

المؤسســات الماليــة التــي يعملــون فيهــا.



 أ.د. عبداهلل العمراني
 رئيسً

 د. رجا المرزوقي
عضوًا

   أ.د. محمد السحيباني
عضوًا

 د. أسيد الكيالني
عضوًا

   د. سامي السويلم
عضوًا

 أ.د. سيف الدين تاج الدين
عضوًا

المجلس االستشاري
هــو الهيئــة االستشــارية التــي تقــدم الدعــم المعرفــي 
اإلســامي.  لاقتصــاد  العالمــي  للمركــز  واالستشــاري 
ويتكــون المجلــس مــن ســتة خبــراء فــي مجــال االقتصــاد 

اإلســامي.



كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس 
التنفيذي

اإلســامي  لاقتصــاد.  العالمــي  المركــز  يهــدف 
مجــال  فــي  المبــادرات  وإطــاق  االبتــكار  لتحفيــز 
الشــراكات  بنــاء  خــال  مــن  اإلســامي  االقتصــاد 
ومــن  الصلــة،  ذات  العالميــة  المؤسســات  مــع 
والخبــرات  المهــارات  تطويــر  فــي  اإلســهام  خــال 
المجــال. هــذا  فــي  والمتخصصيــن  للممارســين 

ويضــم المركــز فريــق مختــص يتعــاون مــع نخبة من 
الخبــراء والمستشــارين لتطويــر المنتجــات، وابتــكار 
األدوات الماليــة، وإجــراء البحــوث والدراســات، وتقديــم 
ــات  ــج والفعالي ــن البرام ــة م ــذ باق ــارات وتنفي االستش

المتنوعــة التــي تســهم فــي اإلبــداع والتطويــر.

انطلــق المركــز العالمــي لاقتصــاد اإلســامي 
ليكــون رائــدًا فــي مبــادرات وتطبيقــات االقتصــاد 
ــيً  ــم، ومتماش ــتوى العال ــى مس ــامي عل اإلس
مــع رؤيــة » دبــي: عاصمــة لاقتصــاد اإلســامي «. 
وقــد تــم بنــاء المركــز علــى أســس راســخة مــن 
الخبــرات المتخصصــة فــي مجــال االقتصــاد. التــي 
تســعى لإلســهام فــي بنــاء مســتقبل أفضــل 

لاقتصــادات واألســواق العالميــة.

د.  عبدالرحمن بن صالح األطرم

سلطان بن محمد الهويمل



قيمنـا
أهدافنـا التميز: توفير أعلى 

مستويات األداء

االنفتاح: تحفيز النقاش 
والحوار في قضايا االقتصاد 

اإلسامي

االبتكار: التفكير اإلبداعي 
في مختلف مجاالت االقتصاد 

اإلسامي

إطاق المبادرات في مجاالت 
االقتصاد اإلسامي

ابتكار المنتجات وتطوير 
التطبيقات العملية في 

منظومة االقتصاد اإلسامي

التأصيل العلمي لقضايا 
االقتصاد اإلسامي

التأهيل المهني للممارسين 
في المنشآت االقتصادية



رؤيتنا
رسالتنـا

الريادة عالميً في 
مبادرات وتطبيقات 

االقتصاد اإلسامي.

تحفيز االبتكار واإلبداع 
وإثراء المعرفة في مجال 

االقتصاد اإلسامي.



من أين بدأنـا؟
انطاقــً مــن مبــادرة دبــي عاصمــة االقتصــاد اإلســامي، 
ــر  ــدة فــي مجــال االبتــكار والتطوي وحاجــة الســوق المتزاي
إنشـــاء  فكــرة  تولــدت  العمليــة،  التطبيقــات  وتفعيــل 

اإلســامي. لاقتصــاد  العالمــي  المركــز 



 عن المركز
انطاقــً مــن مبـــادرة دبــي عاصمــة 
إنشـــاء  تــم  اإلســامي،  االقتصــاد 
لاقتصــاد  العالمــي  المركــز 
الحــرة  المنطقــة  فــي  اإلســامي 
بمطــار دبــي »دافــزا« برؤيــة تهــدف 
فــي مبــادرات  الريــادة عالميــً  إلــى 
اإلســامي.  االقتصــاد  وتطبيقــات 

تقديــم  علــى  المركــز  ويعمــل 
خدمــات االقتصــاد اإلســامي من خال 
المتخصصــة  والبحــوث  الدراســات 
وقاعــدة البيانــات ، وإقامــة الفعاليــات 
ــوق  ــا الس ــة قضاي ــة لمعالج المتنوع

والمســتقبلية. الحاليــة 
ويهــدف المركــز إلــى تحفيــز االبتــكار 
ــال  ــي مج ــة ف ــراء المعرف ــداع وإث واإلب

االقتصــاد اإلســامي.
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