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أدوات االستثمار اإلسالمي،
اإلشكاليات و الضوابط و الحلول
 15و  16شعبان  20 - 1440و  21أبريل 2019
فندق فرح  -الدار البيضاء  -المملكة المغربية

بمبادرة

الشركاء العلميون

الملتقى الفقهي الدولي
للمالية التشاركية

الملتقى الفقهي الدولي للمالية التشاركية مؤتمر
دولي وإقليمي يروم اإلسهام في دعم البناء
الفقهي للصناعة المالية اإلسالمية وذلك من خالل
المساهمة في إثراء النقاش الفقهي وطرح األفكار
والحلول المبنية على األصالة الشرعية واإلبداع
الفني .كما يهدف المؤتمر إلنشاء فضاء للحوار بين
الفقهاء وصناع القرار وخلق جسور للتعاون العلمي
في مجال البحث الفقهي مبنية على منهج
االجتهاد الجماعي والتقريب بين وجهات النظر
المختلفة و على تثمين تراثنا الفقهي المتنوع.
الفقهاء والخبراء
يستضيف الملتقى سنويا نخبة ً من ً
األكاديميين والمهنيين محليا ودوليا المعروفين
في هذا المجال ،لطرح عدد من الموضوعات
واإلشكاالت البالغة األهمية التي تطرحها الصناعة
المالية اإلسالمية ،في عدد من الجلسات العلمية،
مع اقتراح ضوابط فقهية وحلول عملية لها

يروم ملتقى
الفقه ليكون
المنتدى
الرائد دوليا و
اقليميا في
صناعة الخدمات
الشرعية

بعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة للملتقى
المشاركة والبحوث الفقهية
من حيث حجم ونوعية ً
المتمخضة عنها ،كان لزاما علينا مواصلة المسيرة،
استجابة لرغبة عدد من المؤسسات الرائدة
والمتخصصين والخبراء ،السيما بعد االنطالق
الفعلي لعدد من البنوك اإلسالمية في المغرب
والمنطقة وإصدارات الصكوك السيادية في عدد
من الدول اإلفريقية ومنها المملكة المغربية والتي
تمخضت عنها عدد من اإلشكاالت الفقهية والفنية.
ً
وإيمانا منا بأهمية دور الفقهاء والخبراء الماليين
والقانونيين في ضبط المعامالت المالية
اإلسالمية ،وخاصة في المستجدات التي لها عالقة
بأدوات االستثمار كالصكوك والودائع االستثمارية
وصناديق االستثمار ،والوقوف على اإلشكاالت
الشرعية التي تطرحها واقتراح ضوابط وحلول ناجعة
لها ،ينظم معهد فينيوبوليس للبحوث والتدريب
والمؤتمرات الدورة الثالثة للملتقى تحت عنوان :
«أدوات االستثمار اإلسالمي :اإلشكاليات والضوابط
والحلول» ،وذلك يومي  15-16شعبان  1440للهجرة
الموافق  20-21أبريل  2019ميالدية.
د .سامي السليماني
مدير معهد فينيوبوليس
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الملتقى الفقهي الدولي
للمالية التشاركية

هدفنا خدمة صناعة
مالية ملتزمة في دول
المنطقة

نبذة عن الدورات السابقة :

لقد عرف الملتقى الفقهي الدولي للمالية التشاركية صدى كبيرا سواء على المستوى
المحلي أو الدولي بفضل مشاركة نوعية لمجموعة من المؤسسات العلمية الدولية
والمحلية من بينها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية واألكاديمية
العالمية للبحوث الشرعية في المالية اإلسالمية ،ومؤسسة البحوث والدراسات العلمية
بفاس ،وكذا إسهام نخبة من الفقهاء والخبراء الموسومين بالخبرة والدربة ،بأبحاثهم
ومداخالتهم النوعية والمتنوعة.
ولقد ساهم في الملتقى مشاركون من مختلف األمصار منها  :المغرب ،البحرين ،ماليزيا،
السعودية ،الجزائر ،تونس ،موريتانيا ،اإلمارات ،تركيا ،سورية ،األردن ،نيجيريا ،الغابون،
إيريتريا ،السودان ،بلجيكا ،فرنسا ،وبريطانيا.

+20
متحدث

+18
دولة

+30

جائزة التميز
للباحثين الشباب

مؤسسة ممثلة

مجلة علمية محكمة
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جلسات حوارية
مع صناع القرار
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تغطية إعالمية
مميزة

+200
مشارك

بمشاركة الفقهاء و
القانونيين وكبار الشخصيات

البرنامج
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 8:30إلى  9:00التسجيل واالستقبال
 9:00إلى  9:30الجلسة االفتتاحية
• تالوة آيات من القرآن الكريم
• كلمة الدكتور محمد الصحري ،المجلس العلمي األعلى
• كلمة راعي المؤتمر سعادة األستاذ يوسف البغدادي ،المدير العام لبنك الصفاء
• كلمة البروفسور جاسم الشامسي ،عضو الهيئة الشرعية لبنك اإلمارات المتحدة
• كلمة للدكتور سعيد بوهراوة ،مدير قسم البحث والتطوير واالبتكار بإسرا
• كلمة المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
• كلمة الدكتور مصطفى فضيل ،المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)
• تقديم المؤتمر سعادة الدكتور سامي السليماني ،مدير معهد فينيوبوليس للبحوث والتدريب والمؤتمرات
 9:30إلى  11:30أهمية عقود االستثمار في تطوير المالية التشاركية (المضاربة ،المشاركة ،الوكالة باالستثمار)
• مقاصد الشريعة من خالل عقود االستثمار
• أدوات االستثمار اإلسالمي القائمة على المشاركة في المخاطر
• قراءة للمبادئ العامة لعقود االستثمار من خالل القانون البنكي واآلراء بالمطابقة
• الموائمة بين الضوابط الشرعية والمتطلبات القانونية لعقود االستثمار
مسير الجلسة  :د.سامي السليماني
مقرر الجلسة  :ذ .عمر ولد الغزالة
المتدخلون  :الشيخ مولود السريري  -ذ.ناصر حيدر  -د.سعيد بوهراوة  -دة .زينب الرميد  -ذ .لبيب زيدان

توزيع جوائز بنك الصفاء للبحث العلمي في فقه المعامالت
 11:30إلى  11:45استراحة شاي ومرطبات
 11:45إلى  13:00هياكل الصكوك االستثمارية بين الضوابط والحوكمة الشرعية
• إشكالية التداول واالسترداد والضمان لصكوك االستثمار وفق المذهب المالكي
• صكوك الشق األول والثاني لرأس المال بين الضوابط الشرعية والمتطلبات الرقابية
• الحوكمة الشرعية الصدار الصكوك
• دراسة فقهية لنماذج إصدارات الصكوك السيادية
مسيرة الجلسة  :د .آمال العمري
مقررة الجلسة  :ذ .عبد العالي جابر
المتدخلون  :د.محمد لفريخي  -د.سامي السليماني  -د.سعد البقالي  -د .محمد السنيني  -د.رضا غمور
اإلعالن عن إصدار أول عدد لـــ « :مجلة المالية التشاركية لألبحاث والدرسات الفقهية والقانونية»
 13:00إلى  14:30صالة الظهر ووجبة الغداء
 14:30إلى  16:00الضوابط الشرعية لتشغيل وإدارة الودائع االستثمارية
• دراسة فقهية للنماذج التشغيلية الدولية للودائع االستثمارية
• تضارب المصالح في إدارة الودائع االستثمارية؛ تكوين وتوزيع االحتياطيات
• الرقابة الشرعية على الودائع االستثمارية
• قراءة في نموذج عقد الوديعة االستثمارية المصادق عليه من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية
مسير الجلسة  :د.سعد البقالي
مقرر الجلسة  :ذ.أيوب اضواو
المتدخلون  :د .عبد السالم بالجي  -د .هاني حلمي  -د .عليى محمد بورويبة  -دة .زينب الرميد
 16:00إلى  16:15استراحة شاي ومرطبات
 16:15إلى  17:30الوقف االستثماري
• النماذج المعاصرة في تنمية األوقاف العقارية
• حوكمة الوقف
• إعادة هيكلة األوقاف وتثمينها
• تمويل المشاريع الوقفية باألدوات المالية ،دراسة فقهية قانونية.
مسير الجلسة  :د.منصف بن الطيبي
مقرر الجلسة  :ذ.مراد مغني
المتدخلون  :الشيخ عبد القادر عمور  -د .عبد الكريم العيوني  -د.محمد بحر الدين بدري  -د.عبد الرزاق اصبيحي
 17:30إلى  18:00قراءة التوصيات

ألبوم الصور
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الملتقى الفقهي الدولي
للمالية التشاركية
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المتدخلون

د .سعيد بوهراوة

مدير قسم البحث
والتطوير واالبتكار بإسرا
ماليزيا

د .مصطفى فوضيل
المدير التنفيذي
مؤسسة البحوث
والدراسات العلمية
المغرب

دة .زينب الرميد

محامية هيئة المحاماة
بالدار البيضاء
المغرب

7

الشيخ أبي الطيب مولود
السريري السوسي

مدير المعهد العلمي العتيق
تنكرت  -كلميم
المغرب

د .سامي السليماني
مدير مؤسس مؤسسة
فينيوبوليس
المغرب

دة .أمال العمري

رئيسة الجمعية التونسية
للمالية اإلسالمية
تونس

د .عبد الكريم العيوني الشيخ عبد القادر عمور
مكلف بالدراسات في وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية
المغرب

د .عبد الرزاق اصبيحي

أستاذ القانون الخاص بجامعة
محمد الخامس الرباط
المغرب

مدير مجموعة المعالي
اإلمارات

ذ .عمر ولد الغزالة

مسؤول عن المطابقة
الشرعية  -بنك الصفاء
المغرب

ذ .يوسف البغدادي

د .محمد الصحري

المدير العام
لبنك الصفاء
المغرب

المجلس العلمي األعلى
المغرب

د .أحمد هيكل

ذ .ناصر حيدر

مدير عام بنك السالم
الجزائر

د .سعد البقالي

بنك اإلمارات العربية
المتحدة اإلمارات

رئيس التدقيق الشرعي
بنك دبي اإلسالمي
اإلمارات

د .عبد السالم بالجي

رئيس الجمعية المغربية
لالقتصاد اإلسالمي
المغرب

د .رضا غمور

أستاذ القانون الخاص بجامعة
محمد الخامس
المغرب

د .هاني عباس حلمي

د .منصف بن الطيبي

د .محمد سنيني

مستشار وباحث في
األكاديمية العالمية إسرا
ماليزيا

عضو الهيئة العليا الشرعية
لبنك اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات

أستاذ بكلية العلوم
اإلسالمية بالخروبة
الجزائر

أستاذ بكلية الحقوق
والعلوم السياسية -
جامعة البليدة 2
الجزائر

د .محمد بحر الدين بدري

د .محمد لفريخي

البروفيسور جاسم
الشامسي

ذ .أيوب اضواو

رئيس المراجعة الشرعية
بنك دبي اإلسالمي
اإلمارات

مستشار في المالية
اإلسالمية
وتطوير المنتجات
مؤسسة إيفاس
المغرب

د .علي محمد بورويبة

مدقق شرعي بإدارة الرقابة
الشرعية
مصرف السالم
الجزائر

خبير في المحاسبة،
استشاري في المالية
اإلسالمية «أموالكم»
المغرب

ذ .لبيب زيدان

مدير هيئة المطابقة
بنك األخضر
المغرب
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الملتقى الفقهي الدولي
للمالية التشاركية
هيكلة و تشغيل اإلدارات الشرعية في المؤسسات المالية التشاركية

ورشة عمل

د .أحمد هيكل

رئيس التدقيق الشرعي
بنك دبي اإلسالمي
اإلمارات

د .سامي السليماني
مدير مؤسس مؤسسة
فينيوبوليس
المغرب

د .هاني عباس حلمي
رئيس المراجعة الشرعية
بنك دبي اإلسالمي
اإلمارات

د .سعد البقالي

بنك اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات

تعتبر وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي األعلى كهيئة مطابقة نموذجا مغربيا متميزا إلنشاء إدارة شرعية داخل المؤسسات المالية
اإلسالمية مسؤولة عن ضمان التزام بالضوابط الشرعية المعتمدة .حيث تقوم هذه اإلدارات الشرعية بدعم منظومة الحوكمة
الشرعية لتلك المؤسسات وضمان المطابقة الشرعية للمنتجات والخدمات االستثمارية والتمويلية التي تقدمها.
َّ
وفي هذا الصدد ،عرف الفصل  64من القانون البنكي ومنشور بنك المغرب 6و  2106بشكل دقيق مهام تلك الهيئة ووظائفها .غير
أن النموذج التشغيلي للبنوك التشاركية ال زال في قيد البناء ويواجه تحديات عدة إلنشاء نظام فعال لكسب ثقة األطراف المعنية
في الجودة الشرعية لتلك المؤسسات.
ومن أجل مواكبة تطور البنوك والمؤسسات المالية التشاركية في المغرب والمنطقة ،ينظم المعهد ورشة تطبيقية حول إنشاء
وتشغيل اإلدارات الشرعية داخل المؤسسات المالية اإلسالمية وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها وذلك من خالل التطرق
لعدد من المحاور ذات األهمية مع التركيز على الواقع العملي والقانوني المغربي.
يدير الورشة ثلة من المتخصصين من ذوي الخبرة والتجربة في إنشاء وتسيير اإلدارات الشرعية على الصعيدين الوطني والدولي
باالعتماد على تمارين ودراسة حاالت عملية يتخللها نماذج واقعية.
محاور الورشة:
• نظام الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية
• التعريف بوظيفة ومهام اإلدارات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية
• دراسة تطبيقية ألهم نماذج الهياكل التشغيلية لإلدارات الشرعية في العالم
• التحديات األساسية في إنشاء وتشغيل اإلدارات الشرعية

 8:30إلى  9:00التسجيل واالستقبال
 9:00إلى  9:30نظام الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية ،سعد البقالي
 9:30إلى  10:00التعريف بوظيفة ومهام اإلدارات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية ،هاني حلمي
 10:00إلى  10:30تحديات التدقيق الشرعي الداخلي ودوره في دعم الجودة الشرعية للمؤسسة ،أحمد هيكل
 10:30إلى  10:45استراحة شاي
 10:45إلى  11:15وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي األعلى من خالل النصوص التشريعية والتنظيمية ،سامي السليماني
 11:45إلى 11:45دراسة حالة :إنشاء وتشغيل وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي األعلى برسم الفصل  64من القانون البنكي المغربي
ومنشور بنك المغرب 6و2106

الملتقى الفقهي الدولي
للمالية التشاركية

يعتبر ملتقى الفقه فرصة فريدة لبناء
جسور التعاون بين الفقهاء و صناع القرار
في مؤسسات التمويل االسالمي

للبحـــــــــــــــــوث و التدريـــــــــــــــب و المؤتمـــــــــــــــرات

نبذة عن المعهد

معهد فينيوبوليس للبحوث والتدريب والمؤتمرات هو الذراع العلمي لمجموعة إيفاس
الدولية المختصة في االستشارات المالية اإلسالمية ،والتي تمتد أنشطتها ألكثر من خمس
وأربعين دولة .يهدف المعهد لتعزيز تنمية الصناعة المالية اإلسالمية ودعم تطورها في
أنحاء العالم ال سيما في الدول اإلفريقية ،حيث يقوم المعهد بنشر عدة بحوث شرعية
وتقنية ،وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات دولية تروم خدمة الصناعة المالية
اإلسالمية في المنطقة.
وفي غضون أربع سنوات من إنشائه حظي المعهد بثقة مجموعة من المؤسسات الدولية
الكبرى من بينها البنك الدولي ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،وهيئة المراجعة والمحاسبة
(أيوفي )،والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ومعهد البحوث الشرعية إسرا ،والعديد
من المؤسسات المالية المحلية والدولية ،وقد شارك في فعاليات المعهد أكثر من 4000
من المهنيين والخبراء.
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للبحـــــــــــــــــوث و التدريـــــــــــــــب و المؤتمـــــــــــــــرات

www.fineopolis.com
 ،76إقامة الكتبية ،شارع عبد المومن ،الطابق السابع ،الرقم  ،74الدار البيضاء ،المغرب
الهاتف +212 522 250 555 :
contact@fineopolis.com

