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 ظاهشة غلى المىء حعلُط بهذف دولُت، هذوة ؤلاظالمي لالكخفاد اإلاغشبُت الجمػُت جىظم

 البىىن ألولى اإلاغشبُت اإلافشفُت العاخت اهفخاح وظشوف الػالم في ؤلاظالمُت البىىن طىس ج

 .هللا ؼاء ئن 2016 ظىت ؼمطل في الدؽاسهُت

 ،خالٌ الىذوة والخىاـلُت واإلاهىُت الػلمُت اإلاىاـفاث أغلى في بدثُت وساقغشك أ أحل ومً

مجاالث الاكخفاد  في واإلاهىُين نوالجامػُي لباخثينأمام ا املجاٌ فخذ ئلى الجمػُت حععى

 ئطاس في أوساكهم، بملترخاث إلاعاهمتمً أحل ا وألاغماٌ سفااإلافكطاغاث واإلاالُت ؤلاظالمُت و 

 .أدهاهفي البرهامج ففلت مالشئِعُت للىذوة هما هي  ألاسبػت املحاوس 

 

 

 

 ;الورقة الحقذًمية للىذوة .1

ت مخميزة دعمُب ت، والبىىن ؤلاظالمُتاإلاالُت ؤلاظالمُالعاخت اإلاغشبُت الظخلباٌ  حعخػذ

ذ2016 غامفي مطلؼ  )البىىن الدؽاسهُت(،  وجىكػاث ألاوظاطبىً اإلاغشب  والي ، خعب جفٍش

ػُتمىجضاث  غذة 2015و  2014 و 2013 ظىىاث كذ غشفذو اإلاهىُت.  ومدطاث  ،حؽَش

فُتأخشي و حامػُت غلمُت دساظُت  جظاهشاثو  ،حؽاوسٍت لىفىؿ اواهبذ ئغذاد التي ، و حػٍش

أـػذة  أسبػتهزه الفػالُاث غلى  وكذ جىصغذاللاهىهُت اإلاإطشة لليؽاط الجذًذ اإلاشجلب. 

 مخياملت:
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 الصعيذ املإسساجيعلى 

ألاماهت الػامت غلى مىكؼ ، 2012 في ـُف غامباغالن الحيىمت  هزا اإلاعاس وكذ اهطلم

خممً ٍو ،اهىن البىييلخػذًل الل 12-103غً اإلاعىدة ألاولى إلاؽشوع كاهىن سكم  للحيىمت

وخمؼ لىلاػ غمىمي هام ومىظؼ ؼاسهذ فُه حمػُدىا  ،تن الدؽاسهُى بىال كعما وامال غً

وؽشث غلى مىكؼ ألاماهت الػامت للحيىمت وأخز بػمها  وجلذًم ملترخاث بدىظُم ًىم دساس ي

م مً بُنها جىظُم ًى ، مخخلفتهُئاث  مً طشفة دػذمخ. زم جلذ رلً جفاغالث بػين الاغخباس

دساس ي مً طشف فشق ألاغلبُت البرإلااهُت بمجلغ الىىاب ظاهمذ حمػُدىا بفػالُت في ؤلاغذاد 

ذة الشظمُت ال غلىاإلافادكت  له واإلاؽاسهت فُه، وبػذ مخاك ؼاق جمذ ذس بالجٍش لاهىن ـو

خ  ؼ. غلما أن 2015ًىاًش  22بخاٍس اإلاالُت  تهم هفىؿ أخشي  ئـذاس ؼهذ مجاٌ الدؽَش

ػت في حػذًلمثل جم، ؤلاظالمُت  06-33اللاهىن سكم  مين ـيىن الاظدثماس اإلاطابلت للؽَش

اإلاىمل و  2015فبراًش  9الفادس في   02-15-1 هزا الظهير سكم اإلاىظم لػملُاث الدعيُذ، و 

 ًغللجىت الؽشغُت للمالُت الدؽاسهُت اإلاىبثلت ا بخأظِغاملجلغ الػلمي ألاغلى جىظُم للاهىن 

الخأمُىاث و  مذوهتل ًػذاللاض ي بخ  13-059سكم  مؽشوع كاهىن زا ، و هاملجلغ الػلمي ألاغلى

خُث ظدخم مفادكت البرإلاان غلُه في ألاؼهش  2015في ماي  الحيىمت هالزي ـادكذ غلُ

ػُت ؼبه مىخملت فُما ًخق اللىاهين، ال جىلفها ئال  وبهزا. اللادمت جيىن اإلاىظىمت الدؽَش

 أي ميزاهُت اإلاشجلبت في كاهىن اإلاالُت إلالخمُاث الجبائُتواؤلاحشاءاث اإلاخػللت باللاهىن الخجاسي 

جدذد هُفُاث التي  البىً اإلاشهضي )بىً اإلاغشب( مزهشاثفي ففل الفُف  هما ـذسث. 2016

 .وؼشوط اغخماد البىىن الدؽاسهُت

 على الصعيذ الجامعي

ا في مجاٌ أما غلى الفػُذ الجامعي، فان غذدا مً اليلُاث افخخدذ أظالوا للذساظاث الػلُ

اإلاالُت ؤلاظالمُت، وغشفذ مػظم الجامػاث اهخػاؼا هبيرا للمدالشاث والىذواث و الاكخفاد 

الػلمُت والبدىر الجامػُت في اإلاىلىع، وكذ وان أغماء الجمػُت اإلاغشبُت لالكخفاد ؤلاظالمي 

ً الشئِعُين لها، بدىم جخففهم في اإلاُذان أو اهدعابه م مً بين أهم اإلايؽطين واإلاإطٍش
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ُت  يُت الخفـى للخػلُم الػالي. وغلى ـػُذ مىاص، فلذ دأبذ مجمىغت مً اإلاإظعاث الخيٍى

ىاث ئؼهادًت بالخػاون مؼ هُئاث دولُت لفائذة مهىيي اللطاع والخبراء اإلالبلين غلى  بدىظُم جيٍى

الاؼخغاٌ فُه.و هىزا، فان مجمىع الؽهاداث اإلاهىُت اإلاػشولت بؽيل مىخظم في الجامػاث 

يُت الىطىُت باإلاغشب: كذ بلغذ زالزت بشامج ئؼهادًت، وأسبػت واإلاإظ عاث الخػلُمُت والخيٍى

بشامج ماظتر حامػُت، وخمعت بشامج ماظتر مهىُت، وزماهُت بشامج دهخىساه حامػُت، خعب 

 .2015دساظت أهجضها مىخب أبىاب لالظدؽاساث في ماسط 

 الصعيذ الجمعوي على 

 والىذواث الػلمُتلعلت مً الللاءاث الخدعِعُت في ظ الجمػىٍت للذ جمثلذ ألاوؽطت

 وكذ جفذسث. وخُثُاجهاملخففت إلاىاكؽت مؽشوع اللاهىن  والذولُت وألاًام الذساظُتالىطىُت 

، جخلىها أوساػ (ASMECI)هزه ألاوؽطت جلً التي هظمتها الجمػُت اإلاغشبُت لالكخفاد ؤلاظالمي

. هما أن مجمىغت اإلاالُت الدؽاسهُتهخمت بوهُئاث ماث حمػُولُاث و غلمُت اإلاىظمت مً طشف 

فُت بالبىىن الدؽاسهُت،  مً الجمػُاث الثلافُت للمجخمؼ اإلاذوي ال صالذ جىظم جظاهشاث حػٍش

 بالخػاون مؼ الجمػُت اإلاغشبُت لالكخفاد ؤلاظالمي بؽيل أظاس ي.

 الصعيذ املنهيعلى 

اوؽاء بىىن اإلاهخمت ب سف املحلُتاإلافا ،ت غلى الفػُذ الىطنيعدثني مً هزه الحشهُت اإلاهمح ال

ً أطشها  ت بأهمُت اإلاىلىع  وجدعِغ مجالعهاحؽاسهُت، مً خالٌ جيٍى وئلى  .وطبُػخهؤلاداٍس

وأدواتها  وئغذاد معاطشهادؽذ مهاساتها ب سئِعُترلً، كامذ مإظعاث مفشفُت  حاهب

ت مدلُت  الخػاكذًت ومً  المُت.اإلاالُت ؤلاظب فتودولُت مخخباالظخػاهت بمياجب اظدؽاٍس

اإلاعخفُذ ألاٌو مً الػشوك  والزي ٌػذ، هزا الاهخمام كطاع اإلالاوالث ؽملأن ٌ اإلاىخظش

فُت جلىم بدىظُمها  ورلً غلىالبىىُت الدؽاسهُت اإلاشجلبت،  اإلامثلت  الهُئاثؼيل أوساػ حػٍش

غماٌ لشحاٌ ألا  وحمػُت أمل(CGEM) الػامت للملاوالث اإلاغشبُت  وأظاظا الىىفذسالُتلللطاع، 

 اإلاغاسبت.
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 من الىذوة والجامعية وألاهذاف املحوخاةحاجة الساحة املهىية 

 ومؼ هزهاهخظاسها،  والتي طاٌالاهخمام اإلاتزاًذ بمىلىع البىىن ؤلاظالمُت باإلاغشب،  ومؼ هزا

الىلق في العاخت الىطىُت، ً أوحه ًدم الدعاٌؤ غ وؽطت اإلاخػذدة غلى أهرر مً ـػُذ.ألا

اث الػلمُت  ورلً غلىولُت اإلاهخمت بالعىق اإلاغشبُت الىاغذة، الذ ومػها العاخت اإلاعخٍى

 وفُما آلذئن اإلاخأمل في ـيروسة ألاوؽطت اإلافشفُت ؤلاظالمُت في اإلاغشب . واإلاهىُت والخثلُفُت

ال بذ له أن ًالخظ غُاب هظشة اكخفادًت ؼمىلُت لهزه  ،ئلُه خالٌ العيخين اإلاىفشمخين

بمىافؼ اإلاىاطىين اإلالتزمين  واإلاإظعاث الاكخفادًتلح الذولت فام فيها مئالظاهشة، جلخ

ػت ؤلاظالمُت.  بملخمُاث الؽَش

مت لللاهىن اإلافشفي اإلاخممً ائن هزه الشؤٍت هي التي أؼاسث ئليها دون جففُل الذًباحت الػو  

ه "وغُا مً العلطاث الػمىمُت بما ًمىً أن جلذم للبىىن الدؽاسهُت، غىذما أؼاسث ئلى ما ًلي:

ل ؤلالافي لالكخفاد  اإلاىخىحاث و الخذماث اإلاالُت الدؽاسهُت فُما ًخق حػبئت الادخاس والخمٍى

الىطني، فاهه أـبذ مً المشوسي ولؼ ئطاس كاهىوي ًدىم اإلاالُت الدؽاسهُت...أخزا بػين 

 الاغخباس

 ( هضج الىظام اإلاالي الىطني؛ 1

ل التي ًختزلها هزا امل2  جاٌ ببالدها؛ ( آفاق الاظدثماس و الخمٍى

( ئخذار كطب مالي ًخميز باؼػاع غلى اإلاعخىي الجهىي والػالمي والزي ٌعخىحب جىافش 3

 هزه الفئت مً اإلاالُت الػاإلاُت؛ 

وهزلً الجالُت اإلاغشبُت  ،( لشوسة جىفير مىخىحاث وخذماث مالُت لفائذة اإلاىاطىين اإلالُمين4

اإلالُمت بالخاسج التي ًىفش لها اللطاع اإلاالي لبلذ ئكامتها مىخىحاث مىبثلت غً اإلاالُت 

 ".الدؽاسهُت

للمىفػت اإلاالُت مؽشوغت،  ، و ئن واهذالػىاـش ال حػذو أن جيىن مبرساث مجضأة ئال أن هزه

ت اإلاخىخاة مً ئدخاٌ اإلاىخىح ػت. أمااث اإلافشفُت اإلاطوالاظدثماٍس الشؤٍت التي هفخلش  ابلت للؽَش

 ًخىفش فيها الؽشطان الخالُان: هي سؤٍت اكخفادًت مخياملت،ف ،آلانئليها 
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 وجأمين جيافليمً مفاسف  ،مً حهت مجاالث اإلاالُت الدؽاسهُت ولهاهزه الشؤٍت حؽمل  أن 

يىن ئظالمُت خفادًت جضخش باهجاصاث اك والضواة التي، باإللافت ئلى مإظعتي الىكف ـو

 ؛هامت، ئن غلى الفػُذ الحيىمي أو غلى الفػُذ ألاهلي أو املجخمعي

  والاحخماغُت واإلاالُت فيأن ًيىن للشؤٍت بػذ جىمىي ٌؽمل الجىاهب الاكخفادًت 

 .واللاهىهُتجذاخالتها الىظُفُت 

 

هثيرا  جبػذ والتي ال، فان ألاظئلت الشئِعت التي جطشح هفعها بالحاح في اإلاؽهذ اإلاغشبي، وغلُه

 هي آلاجُت: اإلاؽهذ الذولي غً جلً التي حػني

 

حػخبر مإظعاث معخللت كائمت  ،مً أدواث مالُت مىملت وما خاطهاهل البىىن الدؽاسهُت  .2

لُت سبدُت؟بزاتها م ال  الاكخفاد، هجضءأم أنها أداة في خذمت  ً أحل جدلُم أهذاف جمٍى

ا بأهظىمت اكخفادًت مالُت ؼاملت، جىمبط هي  -ًخجضأ مً مىظىمت اكخفادًت بذوسها هظٍش

ت   مخياملت؟ (paradigme)جىمٍى

، ئلى خذ أن ًمثل ومإظعاجه اإلاخىىغتهل الاكخفاد ؤلاظالمي الُىم مخيامل بأدواجه اإلاالُت  .3

ت اكخفادًت مخجاوعت، أو أن ًخىفش غلى ألاكل غلى ملاسبت مزهبُت واضحت اإلاػالم  هظٍش

 بىظشتها اإلالاـذًت اإلاخميزة؟

ت التي ًخطلؼ ئليها اإلاغشبما هي طب .4 ػذة اللىمُت  ُػت الاهخظاساث الخىمٍى ت غلى ألـا والجهٍى

خاـت،  جلبُتها مً خالٌ الخجشبت اإلاشجلبت للبىىن الدؽاسهُت والتي ًمىً، وؤلاظالمُت

 بها؟ واإلاىظىمت املحُطت واإلاالُت الدؽاسهُت غمىما،

ل  ورلً في ؟هُتمً البىىن الدؽاس ما هي اهخظاساث اإلاىاطىين اإلالتزمين  .5 مجاٌ جمٍى

ت  في مجاٌ خعاب الضواة و ،وجثمير اإلاذخشاثالخىفير  وفي مجاٌ ،وغيرهاملخيُاتهم الػلاٍس

ٌ  ولشبما في ،وئهفاكها ى ً ألـا  ؟والاظدثماساث الىكفُت مجاٌ الاظدؽاسة في جيٍى

و راث في الػالم، ظىاء منها راث الطابؼ الخجاسي أ بمارا جفُذها ججشبت البىىن ؤلاظالمُت .6

للىمىرج مذي أسبػت غلىد، في الاكخباط الاهخلائي الفطً  واإلامخذة غلىالطابؼ الخىمىي، 

 وغُىبه؟ الطشاص راجه بىلائفه هفغ و هفغ ألاخطاء  ةغادمؼ غذم ئاإلاغشبي، 
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ئًجاد ججشبت ئبذاغُت ججذًذًت لخفىس البىً ؤلاظالمي ئلى خذ مػين في اإلاغشب،  أمىًئرا  .7

اكخفادًت مخميزة ًمىً اكتراخها في اإلاؽهذ املحلي  أًت جفىساثو فأًت هُاول جىظُمُت 

الفيىن  ومإظعاث ئـذاس وؼشواث جأميناإلاإظعاث اإلاشجلبت مً بىىن  زثهظخإ الزي 

ت ىادًم اظدثماٍس ت مبخىشة  وأًت همارج، ـو  ؟ واإلاطابلت الؽشغُتللشكابت اإلاشهٍض

ً غلى اإلاإظعاث التي مً ؼأنها جمىين  الىظُفُتو ما هي الىظائل الػملُت  .8 العاهٍش

ُت اإلاغشبُت،  وهُئاث الشكابت مًاإلافشفُت  ورلً ئفشاص الىمىرج الزي ٌعخجُب للخفـى

ت  غلى  إلاعخفُذًً؟ا ُتوئحشاءاث جىغ والترظاهت اللاهىهُتـػُذ اإلاىاسد البؽٍش

 

الجىاب غنها مً خالٌ ئلى حععى الجمػُت اإلاغشبُت لالكخفاد ؤلاظالمي  وغيرها،هزه ألاظئلت 

ُاتها معاغذة ملخخلف بففت أغم، وكائػها مادة ، و بشمجت هزه الىذوة، ختى جيىن جـى

الخجشبت،  اهطالكتعاهمت في ئهجاح ، للمالباخثينالعُاظُين واإلاهىُين وألاظاجزة و الفاغلين 

 جدىم غلُه ئما بالىجاح أو بالفؽل.جدذد اإلاعاس و هي التي الاهطالكت ليىن 

 

 

 ;لىذوةثاريخ اوعقادا .3

 .ًىاًش 20 ، مؼ حلعت الافخخاح معاء ألاسبػاء2016ًىاًش  22و  21 والجمػت غالخمِ

 

 ;لىذوةو ي املقحرل لبرهامج ألا ال .4

 أهذاف الىذوة

 الخػٍشف والخزهير بميىهاث الاكخفاد واإلاالُت ؤلاظالمُت اإلاطبلت باإلاغشب وخاسحه 

 ظشوف اهطالكه في اإلاغشبي الػام بماهُت البىً ؤلاظالمي و ئخاطت الشأ 

 الخدذًاث التي جىاحه اإلاؽشوع في اإلاغشبو  اإلاشجلبت، اثئبشاص أهم الخطلػ 

 ئطالق الحىاس بين ألاطشاف اإلاػىُت خٌى الخطىاث الػملُت إلهجاح الخجشبت 
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 املحاور الرئيسية للىذوة;

 املالية إلاسالميةك الخشارلية و الاقحصادًة الحىموية للبىو  ألاهظومة .2

ىخىحاث إلاا ،الاكخفاد ؤلاظالمي مإظعاثو  مي، أدواثأسبؼ مدالشاث )الاكخفاد ؤلاظال 

ؼ، ئلخ( اإلاالُت ؤلاظالمُت،  الشؤٍت اإلالاـذًت للدؽَش

 الاهحظارات الحىموية من الحجربة املغربية املرثقبة .3

الشفؼ مً الاظخبىان، الاحخماغُت للمغشب، الاخخُاحاث الاكخفادًت و أسبؼ مدالشاث )

 ؤلاظالمي، ئلخ( -الػشبي -البػذ الاهذماجي اإلاغاسبي

 مقارهة لبعض الحجارب العاملية في املالية إلاسالمية ثقييميةرؤية  .4

ل الخىمىي  أسبؼ مدالشاث ت، ججاسب الخمٍى  )سؤٍت هلذًت لخجاسب البىىن ؤلاظالمُت الخجاٍس

غش ؤلاظالمي، ئلخ(مً البىىن غيرهلللبىً ؤلاظالمي للخىمُت و  ل ألـا  ، الخمٍى

والحأمين وصىادًق املغربي في البىوك  ادًة للىمورجوالاقحصية إسسالحصورات امل .5

 الاسخثمار

ىهاث الخػاٌؾ)الدؽىُلت اإلاخىكػت للمؽهذ اإلافشفي الدؽاسوي  مدالشاث خمغ ، وظِىاٍس

مىخىحاجه، الفُغ اإلاخىكػت لؽشواث الخيافل و العىق،  لخطلػاث الذساظاث الخىكػُت

ػالخطىس اإلاخىكؼ لفى الفُغت اإلاخىكػت لشكابت البىً  ،تادًم الاظدثماس اإلاطابلت للؽَش

الىمىرج الخفػُلي للجىت اإلاطابلت  مؽاسهت البىىن الدؽاسهُت في العىق الىلذًت، اإلاشهضي،

 الؽشغُت للمجلغ ألاغلى، ئلخ(

 

 ;املىظمة الجهة .5

 .الجمعية املغربية لالقحصاد إلاسالمي
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 ;املشارلون في املحاضرات .6

 ؛اإلاغشب الػشبيو اإلاغشب  ومفشفُىن ومهىُىن مًباخثىن  .1

ت  ومفشفُىن مًباخثىن  .2  .وخلُجُت مخخاسةدٌو آظٍُى

 

 ;مواصفات ألاوراق املعروضة على اللجىة .7

  جىخب الػشوك و/أو جلذم باللغت الػشبُت أو باللغت الفشوعُت 

 ألاوساق ألاولُت: ـفدخين غلى ألاهرر 

  ًهزا ـفدت مفففت بىظام الحشوف هفعه  20ـفدت ئلى  15ألاوساق النهائُت: م

(Sakkal Majalla)  حذادة غلى ؼيل  15. باإللافت ئلى ألىاح بُاهُت في خذود 11بحجم

(Power Point.) 

 

 ;جذولة الحرثيبات العلمية .8

 ؛اظخالم ألاوساق ألاولُت : 2015أهخىبش  31 العبذ 

  ؛ؤلاؼػاس باخخُاس البدىر اإلالبىلت : 2015هىفمبر  9ؤلازىين 

  البدىر النهائُت اظخالم : 2015دٌعمبر  11الجمػت. 

 مً الباسصًٍ، ألاغماء جمم زالزت غؽش مً غلمُت الىذوة مً طشف لجىت وظخػخمذ أوساق

 .وألاغماٌ اإلافاسف ومهىيي والخبراء الجامػُين

 

 ;عىوان إلارسال .9

 eci.colloque@gmail.comasmمُت ئلى الػىىان الخالي: لجشظل ملترخاث اإلاؽاسواث الػ

 

 ;ثحمل الىفقات .:

وؤلاكامت الؽاملت لثالر لُاٌ في بالذسحت العُاخُت ًخىفل اإلاىظمىن بخدمل هفلاث الخزهشة 

 الفىذق ألصحاب ألاوساق البدثُت اإلالبىلت.

mailto:asmeci.colloque@gmail.com

