
 

1 
  



 

2 
 

 

 السادسة البحثية  الدولية الندوة أرضية

 في موضوع:  

 الزكاة والوقف والعمل الخيري واملالية اإلسالمية 

 2022يوليوز  30إلى   18خالل الفترة املمتدة من 
 )عن بعد(  

 تحت شعار " الوفاء " تقديرا وعرفانا باملرحوم األستاذ الدكتور العربي بوسلهام 

 العام   اإلطار أوال:  

للتوصيات العلمية، التي أسفرت عنها الندوات البحثية   السابقة املنعقدة على    الخمساستثمارا 

و 2019  يونيو و   ،  2018  مايو ،  2017 أبريل   في  ؛التوالي و 2020  يونيو ،  "  ،  2021  يونيو ،  موضوع  الزكاة  في 

اإلسالمية  واملالية  الخيري  والعمل  البحثية  "،  والوقف  للمجهودات  الدكتوراه  واستكماال  تكوين  يعتزم 

"الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا املجتمع والبيئة في العالم املتوسطي" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

تنظيمبالرباط،   الخامس،  محمد  السادسة  بجامعة  البحثية  الدولية  مع    الندوة  بالتعاون  بعد  عن 

مختبر  "بجدة و   "سات والبحوث في ركن الزكاة" و"معهد البنك اإلسالمي للتنمية"الجمعية املغربية للدرا 

اإلسالمية  املالية  و  "الهندسة  للمهندسين  املحمدية  واالجتماعية "باملدرسة  القانونية  العلوم    " مختبر 

 . 2022يوليوز    30إلى    18خالل الفترة املمتدة من    بجامعة محمد األول بوجدة 

ف البحث  أهمية  فإن  القيمة هذا،  في  تكمن  اإلسالمية  واملالية  الخيري  والعمل  والوقف  الزكاة  ي 

اقع املعيش،   املضافة التي تسهم بها في تنمية املجتمع، وهو ما يتطلب ربط الفكر والعلم الشرعي بالو

فضال عن التنزيل العملي لهذه القيمة في ضوء مخرجات مشروع النموذج التنموي الذي أنجز باملغرب  

لكية سامية. وإن املزيد من البحث واالهتمام بتفعيل املجاالت املذكورة أعاله من شأنه أن  بتوجيهات م

القيمي،  وتماسكه  املجتمع  استقرار  ويدعم  املنشودة  االجتماعية  الدولة  تحقيق  نحو  التوجه  يعزز 

 وتحقيق توازنه الروحي واألخالقي. 

في     تعنىات  حاجة إلى إرادة قوية إلخراج مؤسسوإذا كانت الزكاة هي تلك الفريضة التي ما تزال 

، أو لتفعيلها بناء على  كل مناسبةاوفق هي  إلى حيز الوجودغير ذلك،  حساب وجمع وتوزيع و شؤونها من  ب

رؤية وتوجهات استراتيجية إلسهام الزكاة في التنمية االجتماعية واالقتصادية، فإن موضوع الزكاة من  
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إلى يحتاج  زال  ما  البحثية  في    الناحية  واملجتمعات  الدول  حاجات  ملواكبة  العلمية  الجهود  من  مزيد 

 . أو تفعيلهاالتمكين ملؤسسة الزكاة وإخراجها إلى الوجود، 

الوقف،   التنموي،  أما  لدوره  يحتاج  واعتبارا  مازال  األ أيضا  فهو  من  مزيد  البحثية   عمالإلى 

الوقف  بـ » وخصوصا في العناية البحثية   العلمية لالستفادة من التجارب الوقفية املقارنة،  واملواكبة

 بهدف تأطير الدور التنموي للوقف في املجتمعات.  املعقب")الوقف الذري( و"الوقف املشترك"، وذلك 

وإشا الخير  إنتاج  في  والوقف  الزكاة  جانب  إلى  مهمة  ثروة  يمثل  وكونه  الخيري،  العمل  عة  وأما 

فهو   املجتمعات،  في  يستدعياملعروف  ببيان    بدوره  الكفيلة  العلمية  والبحوث  الدراسات  من  املزيد 

 وظائفه في املجتمعات.  

التطور   املالية اإلسالمية، وبحكم  الذي حصل في املغرب خاصة، وفي    املؤسس يأما فيما يخص 

واإلسالمية واإلفريقية  العربية  الدول  من  وذلك    العديد  املؤسسات  بإطال عامة  من  مجموعة  ق 

ف اإلسالمية،  املالية  والصيغ  خدماتها    إنهاملتخصصة  جودة  لتطوير  وعملية  علمية  متابعة  يستلزم 

افقتها للنصوص الشرعية والتشجيع على اإلقبال عليها.   ولضمان مو

السابقة من صدى علمي طيب لدى عموم الباحثين واملهتمين،   خمسونظرا ملا تركته الندوات ال 

ل مشاركة العديد من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، بعروض علمية مستقاة من رسائلهم  من خال 

ال نسختها  في  البحثية  الندوة  هذه  تأتي  مؤطريهم؛  إشراف  وتحت  الطلبة    سادسةالجامعية؛  لتمكين 

فرصة    العالم، منالباحثين املسجلين في سلك الدكتوراه بالجامعات املغربية وباقي الجامعات في دول  

ن علمية مختصة، وهو ما سُيسهم في تطوير وتجويد بحوثهم موضوع  ا عرض مداخالتهم العلمية أمام لج

 الدكتوراه.  

ال العلمية  الندوة  هذه  إلى  الحاجة  ملحاورها، سادسوتتجلى  العلمي  التناول  تعميق  في ضرورة  ة 

وخارجه مع النموذج التنموي املنشود  وتعزيز التفاعل البحثي لألساتذة والطلبة الباحثين من املغرب  

 .للمغرب وباقي دول العالم العربي واإلفريقي واإلسالمي
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 الندوة   ثانيا: أهداف

 األهداف التي تتوخى هذه الندوة تحقيقها، هي: 

البحثي،   املغربية، ودعم مسارهم  بالجامعات  املسجلين  الباحثين  الطلبة  األول: تشجيع  الهدف 

واملالية  وتنويع   الخيري  والعمل  والوقف  الزكاة  في موضوع  واملتخصصين  الخبراء  استفادتهم من خبرة 

 اإلسالمية؛ 

 

والعمل   والوقف  الزكاة  بموضوع  املهتمة  البحثية  الطاقات  على  االنفتاح  تعزيز  الثاني:  الهدف 

الدكتوراه   سلك  في  املسجلين  الباحثين  الطلبة  وخصوصا  اإلسالمية،  واملالية  مختلف  الخيري  في 

 الجامعات، ومعاهد البحث باملغرب وخارجه؛ 

اقع وتنمية الرصيد البحثي في موضوع الزكاة والوقف  الهدف الثالث: ربط البحوث بقضايا الو

والعمل الخيري واملالية اإلسالمية، وبناء القدرات البحثية للباحثين، من خالل التدريب على القواعد  

 داد الرسائل الجامعية؛العلمية والضوابط املنهجية في إع

والوقف   الزكاة  موضوع  في  الجامعية  والرسائل  البحوث  تطور  دراسة  مواصلة  الرابع:  الهدف 

 والعمل الخيري، وفتح آفاق علمية للتعاون والنشر في مجالت علمية رائدة في هذا املجال.

 الندوة   ثالثا: محاور 

 واالقتصادية؛في التنمية االجتماعية  الزكاة االستراتيجية إلسهامالرؤية والتوجهات   :األول  املحور  -

 : النهوض بالدور التنموي للوقف في املجتمع؛الثاني املحور  -

 ؛ تقوية العمل الخيري والنهوض بوظائفه في املجتمع: الثالث املحور  -

 .وممارسة فقهااملالية اإلسالمية   تطوير  :الرابع املحور  -
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 مهمة رابعا: مواعيد

 م 14/03/2022الندوة:   عن  اإلعالن -

 م 10/04/2022 :الخاصة بها ةاإللكترونيتعبئة االستمارة لو  ملشاركةا مقترحات لتلقي أجل  آخر  -

 م 17/04/2022املشاركة:   مقترحات  على الرد تاريخ  -

 م 17/06/2022البحثية:  باألوراق للتوصل أجل  آخر  -

 م 30/06/2022للبحوث: النهائية الالئحة  حصر  -

 الندوة:    انعقاد تاريخ  -

  :م 19/07/2022و18املحاضرتان االفتتاحيان 

  م21/07/2022الزكاة:  ر محو 

 م23/07/2022: وقفمحور ال 

  :م 26/07/2022محور العمل الخيري 

  :م 28/07/2022محور املالية اإلسالمية 

   :م 30/07/2022الجلسة العلمية الختامية 

 املشاركة  ضوابطشروط و خامسا:  

لدكتوراه بإحدى  الندوة بأوراق بحثية مفتوحة فقط للطبة الباحثين املسجلين بسلك ااملشاركة في   -

ل  .أو خارجهاملغرب  سواء من داخل    الجامعات لطلبة املسجلين بسلك  ألساتذة الباحثين واويمكن 

 .عن بعد فعالياتها متابعةاملاستر وسلك الدكتوراه املهتمين بموضوع الندوة  

 :  تعبئة االستمارة الخاصة باملشاركة بورقة بحثية في الندوة عبر الرابط -

https://forms.gle/CCAXHCdS7dJBbLEr8 

)  املشاركة  مقترح  يقتصر  - على  400في حدود  العلمية   أهمية  ،للبحث  العام   اإلطار   اآلتية:  العناصر   كلمة( 

 . (PDFو Word)بصيغتي  العامة الخالصات  البحث،  املستعمل، خطة املنهج البحث، مشكلة ،البحث

افقة عليها من قبل األستاذ  -   بحث   على  )ة(املشرف   )ة(تعطى األولوية ملقترحات املشاركة التي تمت املو

طلب   . الدكتوراه إرفاق  الباحث)ة(  الطالب)ة(  على  الحالة  هذه  األستاذ)ة(  ه)ا(  وفي  افقة  مو يفيد  بما 

 على مقترح املشاركة.   املشرف)ة(

https://forms.gle/CCAXHCdS7dJBbLEr8
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باللغة   ملخص  باإلضافة إلى  كلمة(،  5000)  صفحة  20للندوة    املقدم  البحث   يتجاوز   أال   يجب -

إذا كانت الورقة   الفرنسيةباللغة  ثالث  ملخص  عند االقتضاء  اإلنجليزية و آخر باللغة  العربية و 

مفتاحية    خمس كلمات  تحديد  كلمة، مع  250  كل ملخص  يتجاوز   أال   ، علىاملقترحة بهذه اللغة

 . يتم ترجمتها هي األخرى  األكثر  على

)العليا،  الصفحة  هوامش   جميع  أبعاد  تكون  - )  واليمنى،  والسفلى،  األربعة    ( سم،3واليسرى( 

 .مفردة  األسطر  بينواملسافة 

)  للبحوث  املتن   فـي   الخط  نوع  يكون  -   وللبحوث  (،14)  بحجم  (،  Simplified Arabicالعربية 

 .(12بحجم )(، Times New Romanأجنبية ) بلغات

  ينتمي  التي  واملؤسسة  الباحث،  واسم  البحث،  عنوان   املقدمة:في صفحة غالف الورقة    يكتب -

وفق    املفتاحية  وكذلك امللخصات مع الكلمات  ،وتاريخ الوثيقة،  بريده اإللكتروني  وعنوان   إليها،

 .من الصفحة التالية ًبدءا  البحث،  بصفحات  تتبع  ثم  .الترتيب املشار إليه أعاله بالنسبة للترجمة

  سنة  ثخين(،  )خط   الكتاب   اسم   املؤلف،  اسم  اآلتي:  الشكل  على  املعتمد  التوثيق   أسلوب -

  :ص فيها، صدر  التي والدولة املدينة النشر، دار  الطبعة، اإلصدار،

  من  وخلوه  ،تهلغ  سالمة  من   تأكدالبحث واليستوجب مراعاة ضوابط األمانة العلمية في إعداد   -

  والنحوية. اللغوية  األخطاء

التالي  يستخدم، - الهيكل  للمنتدى،  املرشح  يرسلها  التي  الرقمية  امللفات  باألحرف    السم جميع 

  نوع متبوًعا ب   (،_.....  U)  ةجامعالمتبوًعا باسم    (،)ةالباحث  )ة(طالبل: االسم األخير لالالتينية

  Arبلغة الوثيقة )   ثم  البحثية،لورقة  النسبة لب) _  RE)و  البحث،قترح  النسبة ملب) _  PRالوثيقة )

  (؛ليوم باألعداد ثم الشهر  ثم ا  2022يليها تاريخ التقديم )  ،لفرنسية(ل  Frنجليزية ولل   Enلعربية ول

الهيكل   الشكل  ليكون  ل  )االسم:  التاليعلى  نوع   الجامعة_  _اسم)ة(الباحث   )ة(طالبلاألخير 

. وتجدر اإلشارة إلى أن عدم احترام هذا الترميز قد يؤدي إلى (2022xxxxوثيقة_ال  وثيقة_لغةال

 قبول طلب املشاركة. دراسة أو عدم 

  الندوة: بريد خالل من PDFو Wordبصيغتي    ًإلكترونيا البحوث تقديم يتم -

nadwa.zakat.waqf@gmail.com 

 ألي طلب للحصول على معلومات إضافية. ندوةستخدم عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالي -

ال  ةضافاإل قبول   - تستخدم    WhatsAppعلى    ندوةإلى مجموعات  اجتماعية أخرى  وأي شبكة 

 .ندوةلتسهيل التواصل مع املجتمع العلمي لل

mailto:nadwa.zakat.waqf@gmail.com
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 سادسا: أعضاء اللجنة العلمية

األساتذة من  للندوة  العلمية  اللجنة  في    تتكون  املشاركة  لهم  سبق  الذين  أسماؤهم    ى حدإالتالية 

السابقةندوات  ال هذه  الخمسة  تنظيم  في  املتعاونة  العلمية  املؤسسات  إحدى  من  اقتراحهم  تم  أو   ،

 عند االقتضاء. الندوة، وقد يضاف إليهم أسماء أخرى 

 جامعة محمد الخامس الرباط

 )منسق اللجنة العلمية( د. منصف ابن الطيبي )رئيس الندوة(  أحمد البوكيلي د. 

 طاموا أيت مبارك  .دة د. عبد النبي املرزوقي  د. أحمد أبوزيد 

 د. عبد الرزاق املزيان  د. عبد الرزاق اصبيحي  د. محمد الروكي 

 دة.  خديجة أبوزيد  د. أحمد العمراني  د. عمر الكتاني 

 د. عبد الرحيم األمين  د. موالي عمر بنحماد  د. عبد الرزاق الجاي 

 د. عبد الرحمن نباتة بشرى العالم  .دة د. عبد السالم فيغو 

 د. محمد تقيوت  د. فريد أمار  بثينة الغلبزوري دة. 

 دة. رجاء أبو العيش  د. محمد جودات  د. سعيد هالوي 

 جامعة ابن زهر أكادير 

 د. مصطفى علوي مأموني  د. أسامة الروكي  د. أحمد شاكر 

 د. الحاج الحفظاوي  د. محمد الوردي  د. لحسن أشفري 

 موالي إسماعيل الناجي د.  د. الحسين إيكو  د. عبد الرحيم حيزوم 

 جامعة موالي إسماعيل مكناس 

 د. عبد الحق الطاهري  د. محمد الحفظاوي  دة. فاطمة الزهراء آيت الغازي 

 د. الحبيب عيادي  د. عمر الدريس ي  د. عبد الكبير حميدي 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس 

 د. عبد اإلله القاسمي  سعاد العلوي املريني  .دة د. محمد قراط 

  د. ادريس أوهنا  د. إبراهيم بامحمد

 جامعة محمد األول وجدة 

 د. حسن قايدة  د. جياللي سبيع  يامنة فاطمي  .دة

   د. ميلود كعواس 
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 جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 

 د. محمد البراهمي  د. صالح النشاط  د. نبيل الغماري 

 جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل 

 د. أبو بكر العزاوي  د. محمد جمال  د. جمال اسطيري 

 جامعة أبي شعيب الدكالي الجديدة

 د. عبد الباري الخمليش ي  د. عبد املجيد بوشبكة  د. محمد موهوب 

 جامعة الحسن األول سطات

  د. محمد حيسون  د. الحسين بوعياد 

 جامعة القرويين

  عبد املجيد محيب د.  

 جامعة القاض ي عياض مراكش

  د. عبد اللطيف أيت عمي  

 جامعة عبد املالك السعدي تطوان 

  د. محمد حامي الدين  

 جامعة ابن طفيل القنيطرة 

  د. أحمد مغراوي  

 Groupe ISCAEالدار البيضاء  مجموعة املعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت

 الحريش ي د. يونس 

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الرباط 

  د. محمد بولوز  

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بني مالل خنيفرة 

  د. محمد الكوادي  
 

 األساتذة من خارج املغرب 

 ( الواليات املتحدة األمريكية  New Orleansجامعة نيو أورليونس ) د. محمد كبير حسن  

 صفاقس تونس  جامعة د. برهان الطريقي   

 املدرسة العليا للتجارة الجزائر  د. كمال بوصافي 

 السعوديةجدة  البنك االسالمي للتنمية  معهد د. سامي بن إبراهيم السويلم 
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 سابقا  السعوديةجدة  البنك االسالمي للتنمية  معهد د. العياش ي فداد  

 السعودية جدة البنك اإلسالمي للتنمية معهد د. رامي عبد الكافي  

 السعودية جدة البنك اإلسالمي للتنمية معهد   لدعاالرحال بد. 

 إسطنبول تركيا  جامعة صباح الدين زعيم   د. عبد القادر شاش ي  

 إسطنبول تركيا  جامعة صباح الدين زعيم   د. سهيل حوامدة  

 جامعة العلوم التطبيقية البحرين  د. محمد موفق بشر 

 ( فرنسا Strasbourgجامعة ستراسبورغ )   د. محمد بشير ولد ساس 

 منظمة الزكاة العاملية الكويت  د. صالح الدين عامر 

)  د. هان مادو إليبودو   زربو  كي  جوزيف  )Joseph KI-ZERBOجامعة  فاسو  بركينا   )Burkina 

Faso  ) 

لندن   د. هما سيني   )مدرسة  املتحدة  اململكة  العصرية   London School ofللدراسات 

Modern Studies UK) 

 DAKAR (CESAG)املركز اإلفريقي للدراسات العليا في التدبير دكار السنغال   د عبد الكريم ديو  

 DAKAR (CESAG)املركز اإلفريقي للدراسات العليا في التدبير دكار السنغال   د. آداما ديياي  

 ا: أعضاء اللجنة التنظيمية: بعسا

  ى حدإالتالية أسماؤهم الذين سبق لهم املشاركة في    تتكون اللجنة التنظيمية للندوة من األساتذة

السابقةندوات  ال املؤسسات  الخمسة  إحدى  من  اقتراحهم  تم  أو  هذه  ،  تنظيم  في  املتعاونة  العلمية 

 الندوة، وقد يضاف إليهم أسماء أخرى عند االقتضاء. 

 

   أحمد البوكيلي د. 
"الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا املجتمع والبيئة في   رئيس تكوين الدكتوراه

 العالم املتوسطي" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 

 العام للجمعية املغربية للدراسات والبحوث في ركن الزكاة الكاتب   د. سعيد هالوي 

 جدةالبنك االسالمي للتنمية ب مدير معهد د. سامي بن إبراهيم السويلم 

 مختبر الهندسة املالية اإلسالمية باملدرسة املحمدية للمهندسين مديرة دة. رجاء أبو العيش 

 مختبر العلوم القانونية واالجتماعية بجامعة محمد األول بوجدة مديرة  يامنة فاطمي  .دة

 منسق اللجنة العلمية   د. منصف ابن الطيبي
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 منسق اللجنة التنظيمية  د. صالح النشاط 

 العلميةعضو اللجنة  د. فريد أمار 

 عضو اللجنة العلمية د. أسامة الروكي

 والرعاية العلميةمنسق الشراكات   د. محمد العلمي

 عضو اللجنة  د. مصعب الديوري

 عضو اللجنة  د. عبد الرحيم بنجلون 

 عضو اللجنة  د. يونس بيوني 

 عضو اللجنة  د. عبد الصمد رغيبي 

 عضو اللجنة  . عادل زرفي د

 عضو اللجنة  البوفراحي د. ادريس  

 عضو اللجنة  زكريا سحنون د. 

 عضو اللجنة  ذ. عبد هللا نوري 

 اللجنة  ة عضو  ذة. عزيزة بودور 

 عضو اللجنة  ذ. خالد موهوب 

 عضو اللجنة  ذ. عبد اللطيف املودن 

 عضو اللجنة  ذ. عدنان زوبير 

 عضو اللجنة  الديوري  ذ. حذيفة

 

 منصف ابن الطيبي  األستاذ عن اللجنة التنظيمية /  

 تكوين الدكتوراه ل الهيئة العلميةعضو 

 الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا املجتمع والبيئة في العالم املتوسطي 


