
 

 

 

 

 

 

 :موضوع حول ندوة 

 واآلفاق األسس والتجربة: اإلسالمية المصارف
 

 للمشاركة دعوة

  الندوة ديباجة –أوال 

 مما زبنائها، وبين بينها االستثمار مخاطر المساواة أمام مبدأ على تقوم اإلسالمية البنوك في المالية الوساطة إن   

 من ألي عائد ال حيث ،روالمستثم الممول بين التضامنية العالقة على قائما الحقيقي االقتصاد تمويل يجعل

 أهم من المبدأ وهذا . سالبة أم كانت موجبة بينهما المبرمة العقود النتائج المحققة من تقاسم عند إال الطرفين

 .بالفائدة القرض على القائم نظيره عن التشاركي النظام هذا تميز التي األصول

فعل على بعض مخلفات الحقبة االستعمارية المتجلية في  ة بدايات التفكير في هذا االتجاه بمثابة رد كانت  

 لهالم تترك  حيث، ة شعوبهالقوانين منافية ألحكام شريع في بالد المسلمين لتجاريةالمعامالت المالية واإخضاع 

 .المعصية إلى المفضي حظورالم ارتكاب وإما ، للمصالح لةالمعط   المقاطعة إما: خيارينسوى أحد 

 التجربةب المتصلةلبنوك اإلسالمية ل نموذج إنشاء أول إلى مثابرة حاملي هذا المشروعهمة و ولقد أثمرت  

شقت هذه الطليعة طريقها وسط الكثير من  ، كأي فكرة جديدةو .ات من القرن الماضييالسبعينالحالية في أواسط 

 حلم اعتبرها مجرد هناك منإلى درجة أن  ، المشارب واألغراض متعددة أطراف قبل من التشكيك واالعتراض

 .ساذج أو طوباوية أفالطونية ال طائل من ورائها

 المواقفأخذت  ، وجودها على أرض الواقع ا ونوعا وأثبتتكم   البنوك اإلسالميةاتسعت رقعة  بعد أن لكن  

، ليس فقط األكثر جاذبية المواضيع أن االهتمام بها رفعها إلى مصاففي الفترة الراهنة إذ يالحظ  تجاههاتتغير 

، ومن ثم أخذت المواضيع معترضين عليها سابقالدى الكثير ممن كانوا  إنما و ، مبدئيا تهافكرب لمقتنعينلدى ا

 منالمنتمين إلى أوساط مختلفة  االختصاصطاعات واسعة من أهل قتغري، على مستوى العالم، البحثية حولها 

 .وغيرهامؤسسات مالية دولية ون ين حكومييمسئولون يممارسون يمنظرين وجامعي

 :أبرزها متعددة لعل من أسباب عليهااإلقبال التوسع في هذا ل إن  

ن النظام التقليدي، بدليل امقاومة األزمات واآلفات التي خلخلت أرك علىالمالية الجديدة  ةصالبة وقدر -

 .للمؤسسات المالية اإلسالمية والجغرافي والنوعيتوسع الكمي السرعة 

 فيه المالية التقليدية تعجزفي الوقت الذي  % 02و % 51حسب المصادر بين  السنوي المتراوح نموها -

 آثارهاب 0222طة المترتبة على فقعات الرهون العقارية لعام أزمة المديونية المفر ذيول عن الخروج من

 
 
 
 
 

فاس –كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية   

   

مختبر االبحاث في علوم االدارة والمالية واالقتصاد 
 االجتماعي 

 

 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 شعبة االقتصاد و التسيير

 

 

                                    

                             

 

 

 

 

 



 ، ة للغايةار منخفضمنسب استثو ، تأميم أخرىو ، لبنوكاإفالس مئات : مثل ،السيئة المستمرة إلى يومنا

 .ببعض البلدان إلى حافة االنهيار عجز الموازنات المؤديو

من  تحرير القروضو ،اإلقراض المفرط يف المالي العالمينظام النحو حصر أسباب ضعف  االتجاه  -

ممارسات و ،القتصاد الحقيقيالفاقدة الصلة باية اإلفراط في تصكيك األوراق المالو ضوابطها القانونية،

 . وغيرهاأخالقية،  مالية ال

 ةألساسيها ائمباد هو ،  ضد األزمة وتبعاتها المالية التشاركيةاالتجاه نحو إدراك أن السند الذي حصن  -

 ،وتصكيك عقود القرض ،قبل تملكها العروض وبيع ،وبيع الديون ،تحريم القرض بالفائدة مثلة فيم

متوقفة على  لوالممو   لبين الممو   تداول األموالاألمر الذي يجعل مشروعية  .وغيرهاوبيوع الغرر، 

رقاء في فالنظام بين الكونها موجودات عينية أو ممثلة إياها، ألجل ذالك تربط الصيغ التمويلية في هذا 

، واالستصناع المشاركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والمرابحة واإلجارة تضامنية مثل إطار عقود

 .إلخ والبيع ألجل،

وأصولها الفقهية وقواعدها  ميةالعمل بهذه العقود يتطلب من مصمميها علما دقيقا بأحكام الشريعة اإلسالإن    

للمعامالت  الصحيح شروط التطبيق من باعتبارهما سليمة خلفية شرعيةتكوينا فقهيا صحيحا و الكلية، ومن منفذيها

  .المصرفية اإلسالمية على مختلف أنواعها

 ،  على مستوياتهم المختلفة على إنشاء وإدارة المصارف اإلسالميةالمقبلين إال أن غياب هذه المتطلبات بين    

في  خصصونتإلى رقابة شرعية يتوالها الم هاممارساتعملها و وعقود هاومساطر هاوائحليدعو إلى إخضاع 

لها من المخالفات ألحكام الشريعة احفاظا على خلو أعم ،  النزاهةبالكفاءة و المشهود لهم ،  العلوم الشرعية

 .اإلسالمية

 البنوك اإلسالمية على رأس علماء إلى جانب فريق المسيرين من ذوي التخصصات المختلفةحضور هؤالء ال إن

تبرره أيضا حاجتها إلى مواجهة بل  ،الشرعية فحسب من العيوب سالمة أعمالهاالتثبت من  تبرره حاجتها إلىال 

الفتاوى المبيحة للربا، وعدم المواءمة بين ضوابط عملها والبيئة القانونية صدور  :من قبيلالتي تهددها  التحديات

أال وهي  ،  جوهر رسالتها التمويل طويل المدى الذي يقتضيه الهوة بينوا، منشئهوالفكرية السائدة في مجتمعات 

ندرة وأموالهم لديها،  والتمويل قصير المدى الذي يتمسك به غالب المودعين ،  التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .يرها من التحديات األخرىغالموارد البشرية المتشبثة بروح التعاليم الشرعية، و

 اعتباراتإلى  تستند ال بالتحديد في هذا الوقت طرح إشكاليات التمويل اإلسالمي للنقاش الجماعي إلى حاجتناإن 

 آخر مراحل إقرارلكون هذا الحدث يتزامن مع  ،أيضا تطبيقية إلى اعتبارات وإنما فحسب،  علمية وأخالقية

  . اركية ألول مرة في المغربالبنكي الذي ينص في فصل كامل من فصوله على تنظيم البنوك التش قانونال

 محاور الندوة -ثانيا

حق التفكير الرصين والنقاش العميق بين أهل االختصاص، تهذه إثارة لبعض جوانب المالية اإلسالمية التي تس

، لنظامهاعلمي  و مؤصلوالممارسين، والمهنيين، والباحثين، وكل راغب لسبب أو آلخر في التمكن من تصور 

التي مداخالت الباب استقبال  نفتح ولهذه الغاية ، للثوابت التي يقوم عليها منطق ومنهج حكامتهالفهم دقيق تمهيدا 

 :لمحار التاليةالخادمة لتعالج المواضيع 

 البنوك اإلسالمية تأطيرـ  2         أسس المالية اإلسالميةـ 1

 مفهوم الرشد االقتصادي -

 مفهوم النقود والفائدة -

  ومكانة االستبناك لدى المسلمين  مفهوم -

 ومكانة االستبناك التشاركي  مفهوم -

 التأطير القانوني -

 التأطير الشرعي -

 التأطير المالي -

 التأطير العلمي -

 واالداريالتأطير المؤسسي  -



 

 

 

 آفاق البنوك اإلسالميةـ  4 البنوك اإلسالمية أداءـ  3

 الوساطة التشاركية أخالقيات -

 ...(المضاربة، المشاركة، المزارعة) التمويل بالمشاركة عقود -

 ...(المرابحة، اإلجارة، االستصناع) عقود التمويل بالبيوع -

 ...(القرض الحسن، الزكاة) عقود التمويل بالتبرع -

 ...(اإليجار المنتهي بالتمليك، التورق المنظم) العقود المركبة -

 أخرى خدمات مصرفية -

 اإلسالمية جغرافية البنوك -

 تجارب، دراسة حاالت -

 والجغرافي التوسع القطاعي -

 إشكالية الموارد البشرية -

 ازدواجية المرجعيات القانونية -

 ةوعشرمالالربحية والسريعة ثنائية الربحية  -

 التوظيف اإلنتاجيووظيف المالي ثنائية الت -

 المخاطرة والربحية ثنائية -

 والتجديد التقليدثنائية  -

 االجتماعيةاالقتصادية و رهان التنمية -

 البنوك اإلسالمية واألزمة المالية -

 

بقية العناوين التي ضم إلى وي   با بهيكون مرح  خر آأي مقترح نهائية وإنما  قائمة ليستال هذه يه إلى أنبمع التن

 .للنظر في مدى استيفائها للشروط العلمية من عدمها ية بفحصهامتضطلع اللجنة العل

 مواعيد مهمة -ثالثا

  .الستقبال الملخصاتآخر موعد : 15/21/0252 -

  .اإلعالن من طرف اللجنة العلمية عن الملخصات المقبولة: 12/20/0252 -

  .آخر موعد الستقبال المداخالت كاملة: 51/20/0252 -

 .اإلشعار بالموقف النهائي من المشاركة: 12/20/0252 -

 .موعد انعقاد الندوة: 50-51/55/0252 -

 مواصفات خاصة بمقترحات المداخالت و بتحرير البحث -رابعا

إلى  51ملخصا للمداخلة في حدود  و يتضمن wordيرجى كتابة مقترح المداخلة في صفحة واحدة بنظام   -

مفاتيح البحث في خمس  و سطرا مع توضيح هدفها وإشكالية موضوعها والنتائج المحققة أو المتوقعة 02

 .كلمات

الصفحة األولى عنوان البحث، واالسم مع البيانات الشخصية للمتدخل أو المتدخلين على أال يكتب على  -

 .يشملها الترقيم

 .تخضع باقي الصفحات للترقيم من غير كتابة أي شيء في الهامشين األعلى واألسفل -

 .توضع لكل صفحة أرقام هوامشها الخاصة بها في األسفل بطريقة آلية  -

 A4الصفحة هو  قياسسنتمتر على أن يكون  0.1سافة واحدة مداها يراعى حصر الهوامش بم -

 .صفحة 02ينبغي أن يتجاوز  المراجع الالنص الكامل للبحث بما فيه الملحقات وقائمة المصادر و  -

و يصفف على جهتي اليمين واليسار و المسافة بين 50قياس Traditionnel Arabic يكتب النص بخط  -

  5.1السطور محددة في 

 على البريد ،ةالملخصات و األبحاث في اآلجال المحددة إرسال -

  :colloquebi@gmail.com االلكتروني

 .تخضع جميع األبحاث للتحكيم العلمي -



 وقائع الندوة ونشر أعمالها -خامسا

 .فاسبفي الفترة المبين تاريخها أعاله برحاب كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  تنعقد الندوة  -

، ثم تليها فترة المناقشة قبل نهاية كل دقيقة في حدها األقصى 02دقيقة إلى  51تلقى العروض خالل مدة  -

 .جلسة

كلية العلوم في مؤلف جماعي تحت إشراف  سيجري العمل على نشر البحوث المقدمة خالل الندوة -

 .فاسبالقانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 

 عناوين ألجل االتصال - سادسا

  :للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المواقع التالية

http://fsjes.usmba.ac.ma    أوwww.usmba.ac.ma                        

 : أو االتصال ب 

 nmilimz@yahoo.fr  : األستاذ محمد النميلي   - 

 youala_ali@yahoo.fr: األستاذ علي بوعال - 

 badis_05@yahoo.fr: األستاذ عبدالعزيز باديس  - 

  mohammed.makhtari@gmail.com: األستاذ محمد مختاري  - 
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