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أرضية الندوة الدولية البحثية السادسة
في موضوع:

الزكاة والوقف والعمل الخيري واملالية اإلسالمية
خالل الفترة املمتدة من  18إلى  30يوليوز2022
(عن بعد)

تحت شعار" الوفاء " تقديرا وعرفانا باملرحوم األستاذ الدكتورالعربي بوسلهام
أوال :اإلطارالعام
استثمارا للتوصيات العلمية ،التي أسفرت عنها الندوات البحثية الخمس السابقة املنعقدة على
التوالي؛ في أبريل  ،2017وماي  ،2018ويونيو  ،2019ويونيو  ،2020ويونيو  ،2021في موضوع "الزكاة
والوقف والعمل الخيري واملالية اإلسالمية" ،واستكماال للمجهودات البحثية يعتزم تكوين الدكتوراه
"الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا املجتمع والبيئة في العالم املتوسطي" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالرباط ،بجامعة محمد الخامس ،تنظيم الندوة الدولية البحثية السادسة عن بعد بالتعاون مع
"الجمعية املغربية للدرا سات والبحوث في ركن الزكاة" و"معهد البنك اإلسالمي للتنمية" بجدة و"مختبر
الهندسة املالية اإلسالمية" باملدرسة املحمدية للمهندسين و"مختبر العلوم القانونية واالجتماعية"
بجامعة محمد األول بوجدة خالل الفترة املمتدة من  18إلى  30يوليوز.2022
هذا ،فإن أهمية البحث في الزكاة والوقف والعمل الخيري واملالية اإلسالمية تكمن في القيمة
املضافة التي تسهم بها في تنمية املجتمع ،وهو ما يتطلب ربط الفكر والعلم الشرعي بالو اقع املعيش،
فضال عن التنزيل العملي لهذه القيمة في ضوء مخرجات مشروع النموذج التنموي الذي أنجز باملغرب
بتوجيهات م لكية سامية .وإن املزيد من البحث واالهتمام بتفعيل املجاالت املذكورة أعاله من شأنه أن
يعزز التوجه نحو تحقيق الدولة االجتماعية املنشودة ويدعم استقرار املجتمع وتماسكه القيمي،
وتحقيق توازنه الروحي واألخالقي.
وإذا كانت الزكاة هي تلك الفريضة التي ما تزال في حاجة إلى إرادة قوية إلخراج مؤسسات تعنى
بشؤونها من حساب وجمع وتوزيع وغير ذلك ،إلى حيز الوجود وفق هياكل مناسبة ،أو لتفعيلها بناء على
رؤية وتوجهات استراتيجية إلسهام الزكاة في التنمية االجتماعية واالقتصادية ،فإن موضوع الزكاة من
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الناحية البحثية ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود العلمية ملواكبة حاجات الدول واملجتمعات في
التمكين ملؤسسة الزكاة وإخراجها إلى الوجود ،أو تفعيلها.
أما الوقف ،واعتبارا لدوره التنموي ،فهو مازال يحتاج أيضا إلى مزيد من األعمال البحثية
واملواكبة العلمية لالستفادة من التجارب الوقفية املقارنة ،وخصوصا في العناية البحثية بـ «الوقف
املعقب"(الوقف الذري) و"الوقف املشترك" ،وذلك بهدف تأطيرالدورالتنموي للوقف في املجتمعات.
وأما العمل الخيري ،وكونه يمثل ثروة مهمة إلى جانب الزكاة والوقف في إنتاج الخير وإشاعة
املعروف في املجتمعات ،فهو بدوره يستدعي املزيد من الدراسات والبحوث العلمية الكفيلة ببيان
وظائفه في املجتمعات.
أما فيما يخص املالية اإلسالمية ،وبحكم التطور املؤسس ي الذي حصل في املغرب خاصة ،وفي
العديد من الدول العربية واإلفريقية واإلسالمية عامة وذلك بإطالق مجموعة من املؤسسات
املتخصصة والصيغ املالية اإلسالمية ،فإنه يستلزم متابعة علمية وعملية لتطوير جودة خدماتها
ولضمان مو افقتها للنصوص الشرعية والتشجيع على اإلقبال عليها.
ونظرا ملا تركته الندوات الخمس السابقة من صدى علمي طيب لدى عموم الباحثين واملهتمين،
من خالل مشاركة العديد من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه ،بعروض علمية مستقاة من رسائلهم
الجامعية؛ وتحت إشراف مؤطريهم؛ تأتي هذه الندوة البحثية في نسختها السادسة لتمكين الطلبة
الباحثين املسجلين في سلك الدكتوراه بالجامعات املغربية وباقي الجامعات في دول العالم ،من فرصة
عرض مداخالتهم العلمية أمام لجان علمية مختصة ،وهوما ُ
سيسهم في تطويروتجويد بحوثهم موضوع
الدكتوراه.
وتتجلى الحاجة إلى هذه الندوة العلمية السادسة في ضرورة تعميق التناول العلمي ملحاورها،
وتعزيز التفاعل البحثي لألساتذة والطلبة الباحثين من املغرب وخارجه مع النموذج التنموي املنشود
للمغرب وباقي دول العالم العربي واإلفريقي واإلسالمي.
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ثانيا :أهداف الندوة
األهداف التي تتوخى هذه الندوة تحقيقها ،هي:
الهدف األول :تشجيع الطلبة الباحثين املسجلين بالجامعات املغربية ،ودعم مسارهم البحثي،
وتنويع استفادتهم من خبرة الخبراء واملتخصصين في موضوع الزكاة والوقف والعمل الخيري واملالية
اإلسالمية؛
الهدف الثاني :تعزيز االنفتاح على الطاقات البحثية املهتمة بموضوع الزكاة والوقف والعمل
الخيري واملالية اإلسالمية ،وخصوصا الطلبة الباحثين املسجلين في سلك الدكتوراه في مختلف
الجامعات ،ومعاهد البحث باملغرب وخارجه؛
الهدف الثالث :ربط البحوث بقضايا الو اقع وتنمية الرصيد البحثي في موضوع الزكاة والوقف
والعمل الخيري واملالية اإلسالمية ،وبناء القدرات البحثية للباحثين ،من خالل التدريب على القواعد
العلمية والضوابط املنهجية في إعداد الرسائل الجامعية؛
الهدف الرابع :مواصلة دراسة تطور البحوث والرسائل الجامعية في موضوع الزكاة والوقف
والعمل الخيري ،وفتح آفاق علمية للتعاون والنشرفي مجالت علمية رائدة في هذا املجال.
ثالثا :محاورالندوة
-

املحوراألول :الرؤية والتوجهات االستراتيجية إلسهام الزكاة في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛
املحورالثاني :النهوض بالدورالتنموي للوقف في املجتمع؛
املحورالثالث :تقوية العمل الخيري والنهوض بوظائفه في املجتمع؛
املحورالرابع :تطويراملالية اإلسالمية فقها وممارسة.
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رابعا :مواعيد مهمة
-

اإلعالن عن الندوة2022/03/14 :م
آخرأجل لتلقي مقترحات املشاركة ولتعبئة االستمارة اإللكترونية الخاصة بها2022/04/10 :م
تاريخ الرد على مقترحات املشاركة2022/04/17 :م
آخرأجل للتوصل باألوراق البحثية2022/06/17 :م
حصر الالئحة النهائية للبحوث2022/06/30:م
تاريخ انعقاد الندوة:
 املحاضرتان االفتتاحيان18 :و2022/07/19م
 محورالزكاة2022/07/21 :م
 محورالوقف2022/07/23 :م
 محورالعمل الخيري2022/07/26 :م
 محوراملالية اإلسالمية2022/07/28 :م
 الجلسة العلمية الختامية2022/07/30 :م

خامسا :شروط وضوابط املشاركة
 املشاركة في الندوة بأوراق بحثية مفتوحة فقط للطبة الباحثين املسجلين بسلك الدكتوراه بإحدىالجامعات سواء من داخل املغرب أو خارجه .ويمكن لألساتذة الباحثين والطلبة املسجلين بسلك
املاستروسلك الدكتوراه املهتمين بموضوع الندوة متابعة فعالياتها عن بعد.
 تعبئة االستمارة الخاصة باملشاركة بورقة بحثية في الندوة عبرالرابط:https://forms.gle/CCAXHCdS7dJBbLEr8
 يقتصر مقترح املشاركة العلمية (في حدود  400كلمة) على العناصر اآلتية :اإلطار العام للبحث ،أهميةالبحث ،مشكلة البحث ،املنهج املستعمل ،خطة البحث ،الخالصات العامة (بصيغتي Wordو.)PDF
 تعطى األولوية ملقترحات املشاركة التي تمت املو افقة عليها من قبل األستاذ(ة) املشرف(ة) على بحثالدكتوراه .وفي هذه الحالة على الطالب(ة) الباحث(ة) إرفاق طلبه(ا) بما يفيد مو افقة األستاذ(ة)
املشرف(ة) على مقترح املشاركة.
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-

-

-

-

يجب أال يتجاوز البحث املقدم للندوة  20صفحة ( 5000كلمة) ،باإلضافة إلى ملخص باللغة
العربية وآخر باللغة اإلنجليزية وعند االقتضاء ملخص ثالث باللغة الفرنسية إذا كانت الورقة
املقترحة بهذه اللغة ،على أال يتجاوز كل ملخص  250كلمة ،مع تحديد خمس كلمات مفتاحية
على األكثريتم ترجمتها هي األخرى.
تكون أبعاد جميع هوامش الصفحة األربعة (العليا ،والسفلى ،واليمنى ،واليسرى) ( )3سم،
واملسافة بين األسطرمفردة.
يكون نوع الخط فـي املتن للبحوث العربية ( ،)Simplified Arabicبحجم ( ،)14وللبحوث
بلغات أجنبية ( ،)Times New Romanبحجم (.)12
يكتب في صفحة غالف الورقة املقدمة :عنوان البحث ،واسم الباحث ،واملؤسسة التي ينتمي
إليها ،وعنوان بريده اإللكتروني ،وتاريخ الوثيقة ،وكذلك امللخصات مع الكلمات املفتاحية وفق
الترتيب املشارإليه أعاله بالنسبة للترجمة .ثم تتبع بصفحات البحث ،بدءا ًمن الصفحة التالية.
أسلوب التوثيق املعتمد على الشكل اآلتي :اسم املؤلف ،اسم الكتاب (خط ثخين) ،سنة
اإلصدار ،الطبعة ،دارالنشر ،املدينة والدولة التي صدرفيها ،ص :
يستوجب مراعاة ضوابط األمانة العلمية في إعداد البحث والتأكد من سالمة لغته ،وخلوه من
األخطاء اللغوية والنحوية.
يستخدم ،السم جميع امللفات الرقمية التي يرسلها املرشح للمنتدى ،الهيكل التالي باألحرف
ً
ً
متبوعا بنوع
متبوعا باسم الجامعة (،)....._ U
الالتينية :االسم األخير للطالب(ة) الباحث(ة)،
الوثيقة ( (_ PRبالنسبة ملقترح البحث ،و( (_ REبالنسبة للورقة البحثية ،ثم بلغة الوثيقة (Ar
للعربية و Enللنجليزية و Frللفرنسية) ،يليها تاريخ التقديم ( 2022ثم الشهرثم اليوم باألعداد)؛
ليكون الهيكل على الشكل التالي( :االسم األخير للطالب(ة) الباحث(ة)_اسم الجامعة_ نوع
الوثيقة_لغة الوثيقة_ .)xxxx2022وتجدر اإلشارة إلى أن عدم احترام هذا الترميز قد يؤدي إلى
عدم دراسة أو قبول طلب املشاركة.
يتم تقديم البحوث إلكترونيا ً بصيغتي  Wordو PDFمن خالل بريد الندوة:
nadwa.zakat.waqf@gmail.com
يستخدم عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالندوة ألي طلب للحصول على معلومات إضافية.
قبول اإلضافة إلى مجموعات الندوة على  WhatsAppوأي شبكة اجتماعية أخرى تستخدم
لتسهيل التواصل مع املجتمع العلمي للندوة.
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سادسا :أعضاء اللجنة العلمية
تتكون اللجنة العلمية للندوة من األساتذة التالية أسماؤهم الذين سبق لهم املشاركة في إحدى
الندوات الخمسة السابقة ،أو تم اقتراحهم من إحدى املؤسسات العلمية املتعاونة في تنظيم هذه
الندوة ،وقد يضاف إليهم أسماء أخرى عند االقتضاء.
جامعة محمد الخامس الرباط
د .منصف ابن الطيبي (منسق اللجنة العلمية)

د .أحمد البوكيلي (رئيس الندوة)

د .عبد النبي املرزوقي
د .أحمد أبوزيد
د .عبد الرزاق اصبيحي
د .محمد الروكي
د .أحمد العمراني
د .عمرالكتاني
د .موالي عمربنحماد
د .عبد الرزاق الجاي
دة .بشرى العالم
د .عبد السالم فيغو
دة .بثينة الغلبزوري
د .فريد أمار
د .سعيد هالوي
د .محمد جودات
جامعة ابن زهرأكادير
د .أسامة الروكي
د .أحمد شاكر
د .لحسن أشفري
د .محمد الوردي
د .الحسين إيكو
د .عبد الرحيم حيزوم
جامعة موالي إسماعيل مكناس
د .محمد الحفظاوي
دة .فاطمة الزهراء آيت الغازي
د .عمرالدريس ي
د .عبد الكبيرحميدي
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس
دة .سعاد العلوي املريني
د .محمد قراط
د .ادريس أوهنا
د .إبراهيم بامحمد
جامعة محمد األول وجدة
د .جياللي سبيع
دة .يامنة فاطمي
د .ميلود كعواس
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دة .طاموا أيت مبارك
د .عبد الرزاق املزيان
دة .خديجة أبوزيد
د .عبد الرحيم األمين
د .عبد الرحمن نباتة
د .محمد تقيوت
دة .رجاء أبو العيش
د .مصطفى علوي مأموني
د .الحاج الحفظاوي
د .موالي إسماعيل الناجي
د .عبد الحق الطاهري
د .الحبيب عيادي
د .عبد اإلله القاسمي

د .حسن قايدة

جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء
د .نبيل الغماري
د .محمد البراهمي
د .صالح النشاط
جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل
د .أبو بكرالعزاوي
د .جمال اسطيري
د .محمد جمال
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
د .عبد املجيد محيب
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
مجموعة املعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت الدارالبيضاء Groupe ISCAE
د .يونس الحريش ي
املركزالجهوي ملهن التربية والتكوين الرباط
د .محمد بولوز
املركزالجهوي ملهن التربية والتكوين بني مالل خنيفرة
د .محمد الكوادي
األساتذة من خارج املغرب
جامعة نيو أورليونس ( )New Orleansالواليات املتحدة األمريكية
د .محمد كبيرحسن
جامعة صفاقس تونس
د .برهان الطريقي
املدرسة العليا للتجارة الجزائر
د .كمال بوصافي
د .سامي بن إبراهيم السويلم معهد البنك االسالمي للتنمية جدة السعودية
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د .العياش ي فداد
د .رامي عبد الكافي
د .رحال بالعادل
د .عبد القادرشاش ي
د .سهيل حوامدة
د .محمد موفق بشر
د .محمد بشيرولد ساس
د .صالح الدين عامر
د .هان مادو إليبودو
د .هما سيني
د عبد الكريم ديو
د .آداما ديياي

معهد البنك االسالمي للتنمية جدة السعودية سابقا
معهد البنك اإلسالمي للتنمية جدة السعودية
معهد البنك اإلسالمي للتنمية جدة السعودية
جامعة صباح الدين زعيم إسطنبول تركيا
جامعة صباح الدين زعيم إسطنبول تركيا
جامعة العلوم التطبيقية البحرين
جامعة ستراسبورغ ( )Strasbourgفرنسا
منظمة الزكاة العاملية الكويت
جامعة جوزيف كي زربو ( )Joseph KI-ZERBOبركينا فاسو ( Burkina
)Faso
مدرسة لندن للدراسات العصرية اململكة املتحدة ( London School of
)Modern Studies UK
املركزاإلفريقي للدراسات العليا في التدبيردكارالسنغال (CESAG) DAKAR
املركزاإلفريقي للدراسات العليا في التدبيردكارالسنغال (CESAG) DAKAR

سابعا :أعضاء اللجنة التنظيمية:
تتكون اللجنة التنظيمية للندوة من األساتذة التالية أسماؤهم الذين سبق لهم املشاركة في إحدى
الندوات الخمسة السابقة ،أو تم اقتراحهم من إحدى املؤسسات العلمية املتعاونة في تنظيم هذه
الندوة ،وقد يضاف إليهم أسماء أخرى عند االقتضاء.
د .أحمد البوكيلي

رئيس تكوين الدكتوراه "الفكراإلسالمي املعاصر وقضايا املجتمع والبيئة في
العالم املتوسطي" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط

د .سعيد هالوي

الكاتب العام للجمعية املغربية للدراسات والبحوث في ركن الزكاة

د .سامي بن إبراهيم السويلم مديرمعهد البنك االسالمي للتنمية بجدة
دة .رجاء أبو العيش

مديرة مختبرالهندسة املالية اإلسالمية باملدرسة املحمدية للمهندسين

دة .يامنة فاطمي

مديرة مختبرالعلوم القانونية واالجتماعية بجامعة محمد األول بوجدة

د .منصف ابن الطيبي

منسق اللجنة العلمية
9

د .صالح النشاط

منسق اللجنة التنظيمية

د .فريد أمار

عضو اللجنة العلمية

د .أسامة الروكي

عضو اللجنة العلمية

د .محمد العلمي

منسق الشراكات العلمية والرعاية

د .مصعب الديوري

عضو اللجنة

د .عبد الرحيم بنجلون

عضو اللجنة

د .يونس بيوني

عضو اللجنة

د .عبد الصمد رغيبي

عضو اللجنة

د .عادل زرفي

عضو اللجنة

د .ادريس البوفراحي

عضو اللجنة

د .زكريا سحنون

عضو اللجنة

ذ .عبد هللا نوري

عضو اللجنة

ذة .عزيزة بودور

عضوة اللجنة

ذ .خالد موهوب

عضو اللجنة

ذ .عبد اللطيف املودن

عضو اللجنة

ذ .عدنان زوبير

عضو اللجنة

ذ .حذيفة الديوري

عضو اللجنة
عن اللجنة التنظيمية  /األستاذ منصف ابن الطيبي
عضو الهيئة العلمية لتكوين الدكتوراه
الفكراإلسالمي املعاصروقضايا املجتمع والبيئة في العالم املتوسطي
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