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يروم ملتقى فاس 
ليكون المنتدى 

الرائد دوليا و اقليميا 
في صناعة الخدمات 

الشرعية

تمهيد :

مع  ملموسًا  تقدمًا  اإلسالمي  المصرفي  العمل  تقدم 
بدايات القرن الخامس عشر الهجري، وغدا أسلوبا جديدا 
يحقق أهداف الوساطة المالية معتمدا على صيغ تمويلية 

موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية ومحققا لمقاصدها.

فرضت  حقيقة  الجديد  المصرفي  العمل  هذا  وأصبح 
نفسها على ساحة العمل المصرفي اإلقليمي والعالمي.

واالرتقاء  اإلسالمي  المصرفي  العمل  تطوير  إلى  وسعيا 
بمسيرته عمدنا في مؤسسة فينيوبوليس لالستشارات 
المؤسسات  لمرافقة  المؤتمرات  من  عدد  تنظيم  إلى 
العاملة في هذا المجال بناءا على تبادل الخبرات والتجارب 
دعم  شأنها  من  التي  المبادرات  إنشاء  على  والسعي 

التجربة المصرفية اإلسالمية.

االهتمام  بضرورة  منا  وإيمانا  األساس  هذا  من  وانطالقا 
بالنصوص الشرعية التي يبني عليها التمويل اإلسالمي 
بهذا  يهتم  سنوي  ملتقى  إنشاء  ارتأينا  وأصالته،  تميزه 
القطاع من حيث الرؤية واألهداف والخطوات وليسهم في 
المالية اإلسالمية  المنتجات  الفقهي وتطوير  البحث  إثراء 

المبنية على التأصيل الشرعي والكفاءة االقتصادية. 

ويأتي هذا الملتقى ليكون خطوة رائدة في التعريف بدور 
العاملين في مجال االلتزام الشرعي في ريادة المؤسسات 
الشريعة  علماء  كبار  فيها  وسيجتمع  اإلسالمية.  المالية 
اإلسالمية، حيث ستكون  المالية  المعامالت  والخبراء في 
المالية اإلسالمية  القرار في الصناعة  فرصة مهمة لصناع 
لالرتقاء بالجودة الشرعية في القطاع المصرفي اإلسالمي. 



نبذة عن الملتقى :
وإقليميا  دوليا  مؤتمرا  يكون  أن  له  أريد  فاس  ملتقى 
يهتم بخدمة وتطوير األبحاث الفقهية في قطاع التمويل 
الشرعية  الرقابة  وظيفة  دور  وتعزيز  جهة  من  اإلسالمي 
وذلك  ثانية،  جهة  من  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  في 
الفقهي حول  النقاش  إثراء  اإلسهام  في  من خالل هذا 
المبنية  والحلول  األفكار  وطرح  المعاصرة  المستجدات 
كما  اإلجرائي،  االبتكار  واإلبداع  الشرعية  األصالة  على 
الفقهاء وصناع  المؤتمر إلنشاء فضاء للحوار بين  يهدف 
القرار في قطاع التمويل اإلسالمي وخلق جسور للتعاون 

العلمي في مجال البحث الفقهي.

أهداف الملتقى :
•  رصد التحديات واإلشكاالت الشرعية التي تواجه الصناعة 

المالية اإلسالمية 
الرفع  في  الشرعية  الخدمات  دور  على  الضوء  •  تسليط 
ومن  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  تنافسية  من 

مستوى الجودة الشرعية 
اإلنتاج  وإثراء  العلمي  البحث  تطوير  في  •  المساهمة 

الفقهي في القضايا المالية المستجدة 
•  بناء جسور التعاون المتبادل بين الفقهاء وصناع القرار 

في قطاع التمويل اإلسالمي
وصياغة  الفقهية  األحكام  استنباط  في  •  اإلسهام 

الضوابط والمعايير من خالل االجتهاد الجماعي
•  اإلسهام في تكوين جيل جديد من الفقهاء والباحثين 
الشرعيين من خالل تمكينهم من االطالع على األبحاث 

المستجدة والتجارب المختلفة

المحاور األساسية للملتقى
محاور المؤتمر :

•  التحديات التي تواجهها الخدمات الشرعية في التمويل 
واإلقتصاد اإلسالمي

•  صياغة الفتوى في ضوء االجتهاد الجماعي
الشرعية  الجودة  من  الرفع  في  الشرعي  التدقيق  •  دور 

في تطبيق المنتجات
الشرعية  األصالة  لتحقيق  كأداة  الشرعية  •  الهندسة 

للمنتجات المالية اإلسالمية
•  التكوين والتأطير الفقهي في االقتصاد اإلسالمي

محاور الملتقى الفقهي :
• ضوابط إعمال المقاصد في المعامالت المالية المعاصرة
•  المواءمة بين المتطلبات الشرعية والقانونية في مجال 
الدول  في  القانونية  اإلسالمي)البيئة  المصرفي  العمل 

المغاربية(
•  دور الفقه المالكي في تطوير البناء الفقهي للتمويل 

اإلسالمي

الفئات المستهدفة
• الفقهاء والباحثون

• العاملون في مجال التمويل اإلسالمي
• المدققون الشرعيون

مجال  في  العاملون  القانونيون  المحاسبون،  •  الخبراء 
طلبة  االسالمي،  االقتصاد  خبراء  المركزي،  اإلشراف 

الماستر والدكتوراة في االقتصاد والتمويل اإلسالمي

هدفنا خدمة صناعة مالية 
ملتزمة في دول المنطقة



مؤتمر الخدمات الشرعية
27 مارس 2017

العاملون  يواجهها  التي  اإلشكاالت  الملتقى  يناقش 
خالل  من  وذلك  الشريعة  بأحكام  االلتزام  مجال  في 
واإلشكاالت  الفرص  واستشراف  الراهنة  التحديات  رصد 
على  الضوء  تسليط  إلى  المؤتمر  ويهدف  المستقبلية، 
هذا المجال من جهة ووضع خارطة للطريق له من جهة 
المالية  الصناعة  ريادة  في  بدوره  االضطالع  له  تتيح  أخرى 

المنضبطة. 

أثر العاملين في االلتزام الشرعي -تقويم للواقع 
واستشراف للمستقبل

• تقويم دور العاملين في مجال المطابقة الشرعية،
•  األدوات واالستراتيجيات العملية للرفع من كفاءة وجودة 

األداء الشرعي في المالية اإلسالمية 
•  منهجية التكوين العلمي والعملي للعاملين في حقل 

الخدمات الشرعية

المعايير  ضوء  في  ومنهجيتها  الفتوى  ضوابط 
الدولية

•  مسؤولية الفتوى الشرعية في المؤسسات المالية في 
بيئات قانونية متعددة

• منهجية الفتوى في ضوء االجتهاد الجماعي
التطبيقات  مختلف  على  وأثرها  الدولية  •  المعايير 

المذهبية 

الهندسة الشرعية وموقعها في تطوير المنتجات 
المالية اإلسالمية

•  األدوات الفقهية لتطوير المنتجات المالية اإلسالمية
•  قراءة فقهية نقدية لمنهج التقليد واألسلمة للمنتجات 

المالية التقليدية
بين  الشرعية)الجمع  للهندسة  العملية  •  اإلكراهات 
الكفاءة  القانونية-  المتطلبات  مع  العقود-المواءمة 

االقتصادية(

بين  المالية  المؤسسات  في  الشرعي  التدقيق 
المتطلبات القانونية والتطبيقات الواقعة  

الرقابة  نظام  في  الشرعية  والمراجعة  التدقيق  •  مكانة 
المالية  والنوافذ  المؤسسات  في  العامة  والحوكمة 

اإلسالمية
مستوى  رفع  في  ودورها  المركزية  الشرعية  •  vالرقابة 

االلتزام الشرعي
•  تطوير أدوات الرقابة والتدقيق الشرعي على غرار أدوات 

ووسائل االمتثال األخرى

الندوة الفقهية
28 مارس 2017

تعتبر هذه الندوة المغلقة مجلسا فقهيا يتيح للفقهاء 
والباحثين الشرعيين مناقشة المستجدات المعاصرة من 
الفنية  والمساهمة  العلماء  لكبار  متميزة  مشاركة  خالل 
وتعتمد  اإلسالمي،  التمويل  مجال  في  دوليين  لخبراء 
المعتبرة  المذاهب  على  االنفتاح  منهج  على  الندوة 
ودعم جهود االجتهاد الجماعي للرفع من جودة المعايير 
والضوابط الشرعية المعمول بها في المؤسسات المالية 

اإلسالمية،

المصرفي  العمل  تطوير  في  المالكي  الفقه  دور 
اإلسالمي  

االختيارات  على  اإلسالمي  المصرفي  العمل  •  ابتناء 
الفقهية للمذهب المالكي

في  أقوال  على  المبتناة  الشرعية  الهيئات  •  فتاوى 
المذهب المالكي

مع  التعامل  في  المالكي  المذهب  لمنهج  •  استقراء 
المستجدات تأصيال وتفريعا

•  أمثلة لمنتجات إسالمية مبتكرة وفق المدرسة المالكية

المالية  الصناعة  في  المقاصد  إعمال  ضوابط 
اإلسالمية

• منهج تنزيل المقاصد على النوازل الجديدة
والمعامالت  الشريعة  مقاصد  بين  المناسبة  •  تحقيق 

المالية المعاصرة
•  المعامالت المصرفية بين صورية العقود ومقاصدها

نريد أن يكون ملتقى فاس 
فاعال رئيسيا في 

إثراء النقاش و رصد التحديات 
التي تواجه صناعة الخدمات الشرعية

فعاليات الملتقى



يعتبر ملتقى فاس فرصة 
فريدة لبناء جسور التعاون 

بين الفقهاء و صناع القرار 
في مؤسسات التمويل االسالمي

رائدة  استشارية  خدمات  لتقديم  نسعى  فينيوبوليس  في 
لعمالئنا من أجل قيادتهم نحو الريادة والتفوق ومرافقتهم 
في مشاريعهم األكثر طموحا ورفع التحديات األكثر صعوبة،

ولنتمكن من خدمتكم بأعلى معايير الجودة والكفاءة، دأبنا 
على استقطاب نخبة من الخبراء والمختصين ممن يعتبرون 
على  جاهدين  وعملنا  اإلسالمية  المالية  الصناعة  في  روادا 
على  المبنية  المتكاملة  والحلول  الخدمات  من  باقة  تطوير 
جهة  من  واالبتكار  االبداع  وروح  جهة  من  والخبرة  التجربة 

أخرى،

وألننا نؤمن بأن الصناعة المالية الملتزمة تجعل من التنمية 
وتخضع  لوجودها  أساسيا  هدفا  واالجتماعية  االقتصادية 
أدواتها وأساليبها لروح ومقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء، 
عليه  نبني  الذي  وأسلوبنا  أداتنا  اإلسالمي  التمويل  اخترنا 

تميزنا مع انفتاحنا على التجارب المختلفة األخرى، 

ونسعى  األسمى  هدفنا  ثقتكم  نجعل  فينيوبوليس  في 
لنظل  تميزنا  على  والحفاظ  خدماتنا  لتطوير  باستمرار 
مليء  عالم  في  المميز  وشريككم  المفضل  خياركم  دوما 

بالتحديات. 

لالستشارات
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