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 2016يناير  21 / 1437ربيع الثاني  10الخميس  

 الجلسة االفتتاحية :دقيقة 15و  10إلى الساعة  9الساعة من 
 

 االفتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، تالوة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفريس ي؛ 

 كلمة وزير االقتصاد واملالية، السيد محمد بوسعيد؛ 

  السيد لحسن الداودي؛ األطر،كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 

  واللوجيستيك املكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف؛ التجهيز والنقلكلمة الوزير املنتدب لدى وزير 

 كلمة األمين العام لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، السيد حامد حسن ميرة؛ 

 يد عبد الباسط أحمد الشيبي؛كلمة الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي اإلسالمي، الس 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة الجماعية لدار الصفاء للتمويل، السيد يوسف البغدادي؛ 

 .ــي ـ  كلمة رئيس الجمعية املغربية لالقتصاد اإلسالمي، السيد عبد السالم بالجـ

 استراحة
 

 :وك التشاركية واملالية اإلسالميةقتصادية التنموية للبنالجلسة العلمية األولى: األنظومة اال :12دقيقة إلى الساعة  30و 10اعة السمن 

 رئيس الجلسة: د. محمد قراط، أستاذ بجامعة القرويين بفاس، وعضو الجمعية املغربية لالقتصاد اإلسالمي.

 املقرر: األستاذ املهدي قيل، عضو الجمعية.

د. عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي، مركز أبحاث االقتصاد القيم العلمية والتأصيل املنهجي لعلم االقتصاد والتمويل اإلسالمي،  .1

 جدة اململكة العربية السعودية؛  العزيز،اإلسالمي، جامعة امللك عبد 

 األسس والقواعد الشرعية والرقابية لبناء مالية تشاركية باملغرب، د. محمد أحمين، مراقب شرعي ببنك قطر الوطني؛ .2

 زهر،أستاذ بكلية الشريعة، جامعة ابن  ، د.  محمد الوردي،مة املؤسسات واملنتجات املالية اإلسالميةحاجة املغرب لبناء تكامل في منظو  .3

 (؛عضو الجمعيةأكادير، )

4. Les instruments de la finance islamique : avantages et principaux risques, Mme Lamyaa Farah, Doctorante à l'Institut 

des Etudes d'Administration et de Management : IEAM Paris, et M. MABROUK Abdellatif, Doctorant, Ecole Supérieure 

de Technologie de Berrechid, Université Hassan 1er Settat. 

 استراحة
 

 



 

2 

 رتقبة:املالجلسة العلمية الثانية: االنتظارات التنموية من التجربة املغربية  :16دقيقة إلى الساعة  30و  14اعة من الس
 

 رئيس الجلسة: د. امليلودي شبار، عضو املكتب التنفيذي للجمعية املغربية لالقتصاد اإلسالمي.

 املقرر: األستاذة نعيمة بنعبد الصادق، عضوة الجمعية.

ذ بجامعة محمد أستا البنوك التقليدية والتشاركية في توسيع نطاق الخدمات املالية واالستبناك باملغرب، د. عمر العسري،أدوار تكامل  .1

 الخامس بالرباط ومنسق دبلوم الدراسات العليا للجامعة في املالية اإلسالمية، )عضو الجمعية(؛

2. Does investment deposit return in Islamic banks reflect PLS principle? M. Hichem HAMZA , Associate Professor in 

Graduate School of Business, University of Manouba, Tunis , Tunisia; 

3. La mesure de la perception et l'intention des dirigeants des PME à adopter les financements de la banque islamique, M. 

Abdelmajid SALEHEDDINE, Professeur de l’Enseignement Supérieur Habilité, Université Hassan II Casablanca, et M. 

Rachid ELFAIZ, Doctorant-chercheur, Université Hassan II Casablanca; 

4- Pour une meilleure gouvernance des banques participatives au Maroc, M. Abderrafii Maataoui, expert-comptable et 

spécialiste en finance islamique.  

 استراحة
 

 الجلسة العلمية الثالثة: رؤية تقييمية مقارنة لبعض التجارب العاملية في املالية اإلسالمية: :18دقيقة إلى الساعة  15و 16ساعة من ال
 

 رئيس الجلسة: منصف بن الطيبي، خبير محاسب، وعضو املجلس اإلداري للجمعية املغربية لالقتصاد اإلسالمي.

 الجمعية.جواد كراكشو، عضو املقرر: األستاذ 

ن املنتجات املالية اإلسالمية: تجربة السودان، د. محمد الفاتح محمود بشير املغربي، مدير مركز دراسات االقتصاد اإلسالمي، جامعة القرآ .1

 الكريم والعلوم اإلسالمية، السودان؛

، نائب رئيس جامعة فطاني املكلف بالعالقات الخارجية والبحث تجربة املصرفية اإلسالمية في تايالند: الواقع والتحديات، د. زكريا ماها .2

 ؛العلمي، تايالند

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  ترير،، أ. عـلي 3إدارة املخاطر املصرفية في املصارف اإلسالمية وفق مقررات بازل  .3

 عة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر؛جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة؛ وأ. هناء سلماني، جام

4. Crowdfunding et finance islamique au Maroc : Perspectives  ?  M. Abdoulaye Ba et M. Youssef AL MERIOUH, Groupe de 

Recherche en Management & Systèmes d’Information GRMSI, Université Abdelmalek Essaâdi, Ecole Nationale de 

Commerce et de Gestion -ENCG- Tanger.  
 

 

 2016يناير  22  / 1437ربيع الثاني  11الجمعة  

الجلسة العلمية الرابعة: التصورات التنظيمية واالقتصادية للنموذج املغربي في البنوك  :دقيقة 30و 10إلى الساعة  9لساعة من ا

 والتأمين وصناديق االستثمار: 
 
 

 املغربية لالقتصاد اإلسالمي. وعضو الجمعيةفي التمكين االقتصادي،  رئيس الجلسة: أنس الحسناوي، خبير 

 املقرر: الدكتورة بشرى بناني، عضوة الجمعية.

 التصورات املمكنة لعمل البنوك التشاركية باملغرب، د. عبد الرحمان الحلو، خبير في مجاالت التربية واملالية، )عضو الجمعية(؛ .1

2. Rôle des banques participatives dans le financement des grands projets par les Sukuks au Maroc, Dr. Ali ALAMI Idrissi, 

Spécialiste en Finance islamique; 

3. Vers un business model bancaire désintermédié. Genèse du Linking Banking 3.0, Dr. Moulay Mounir Kadiri, M. Wail 

Aaminou, et M. Khalil Labniouri, Spécialistes et chercheurs en Finance islamique; 

حامد حسن ميرة، األمين العام  .دمدة من طرف األيوفي في املغرب، وضوابط معايير املحاسبة واملراجعة املعت إلدماج قواعدمقترحات  .4

 لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين؛

بة بنك املغرب على األبناك التشاركية والتمويل التشاركي باملغرب، د. إبراهيم محمد أبا محمد، أستاذ التعليم العالي، الصيغ املتوقعة لرقا .5

 جامعة أبي شعيب الدكالي، الجديدة، )عضو الجمعية(.
 

 الجلسة الختامية: 12إلى الساعة  11الساعة من 
 

 ربية لالقتصاد اإلسالمي.رئيس الجلسة: د. عبد السالم بالجي، رئيس الجمعية املغ

 قراءة الخالصات والتوصيات، املقررة العامة: األستاذة منى بن الطيبي، عضوة الجمعية.


