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تدعو جامعة الز�تونة إلى تقد�م أوراق �حث�ة في مجال " االقتصاد والتمو�ل اإلسالمي في 
الذ�  للمال�ة اإلسالم�ة  السادس  الدولي  إطار ملتقى صفاقس  " في  الرقمي  التحول  عصر 
سينعقد يومي 8 و9 أفر�ل 2020 �صفاقس وذلك �مشار�ة مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة 
(IsDB) والمعهد اإلسالمي لل�حوث والتدر�ب (IRTI) والجامعة اإلسالم�ة العالم�ة �ماليز�ا 
المال�ة اإلسالم�ة (ISRA) واألكاد�م�ة  العالم�ة لل�حوث الشرع�ة في  (IIUM) واألكاد�م�ة 
األور��ة للتمو�ل واالقتصاد  اإلسالمي (EAIFE) ، و�هدف هذا الحدث إلى تشج�ع مشار�ة 
المال�ة  صناعة  في  الفاعلة  والجهات  وال�احثين  واألكاد�ميين  واالقتصاد  الشر�عة  علماء 
اإلسالم�ة لت�ادل أفكارهم الجديدة والمبتكرة حول االقتصاد والتمو�ل اإلسالمي في عصر هذا 

التحول الرقمي في معظم البلدان اإلسالم�ة.

االقـتــصـاد والّتـــمو�ـــــــل اإلســـــالمــــــي
 فـــي عـــصـــر التـــحــــّول الـــــّرقـــــــمــــي



 

   

 

 إشكاليت الولتقى:  

حعد الثىرة الزكمُت بحدي ؤبزس ججلُاث الخؿىر الخىىىلىجي الذي ما فتئ ًخعشس ًىما بعد ًىم، وكد ؤحدر هذا 
ع جإزيرا  الحدًثت  هبيرا في مجاٌ الاكخطاد واإلااٌ، حُث ؾزكذ اإلاىظىماث الخىىىلىجُتالخؿىر، بيطله الطَز

مذخلف اللؿاعاث الاكخطادًت بما فيها الخدماجُت وضاهمذ في جؿىٍزها، بما ًجعلها كؿاعاث ؤهثر بهخاجُت 
 وبمزدودًت عالُت.

ز الابخيا راث وجىفير الحلٌى التي ًحخاجها ومً بين جلً ؤلاضهاماث هذهز ضزعت بضداء الخدماث وهفاءتها ومنها جؿٍى
ز ؤضالُب العمل ؤلاداري اإلااضطاحي الخاص والحىىمي بما ًزفع مً ؤدائه عبر غمان  الفزد واملجخمع ومنها جؿٍى

 .جىاسن بين ول مً الدكت والشفافُت والفاعلُت

م ؤمام الاكخط اد الزكمي بزسث مادزا فبعد زىرة ؤلاهترهذ التي شهدها العالم في اللزن اإلااض ي والتي فخحذ الؿٍز
مطؿلحاث جدًدة جىبئ بأفاق جدًدة في عالم الاكخطاد واإلااٌ، مثل بهترهذ ألاشُاء والعمالث اإلاشفزة والىاكع 

 الافتراض ي واإلاعشس والذواء الاضؿىاعي، مازثت بذلً فػاء ركمُا ًدطع باضخمزار لِشمل جمُع اللؿاعاث.

عزا الُىم باضم ووان مً غمً ما ؤزار الاهخمام والجدٌ في ألا   ٌر وضاؽ تاث العالكت باتقكخطاد واإلااٌ، ما 
( وتلً لدورهما في حغُير مالمح الاكخطاد Blockchain( وبخلىُت البلىهدشين )Fintechجىىىلىجُا اإلاالُت )

وألاضىاق اإلاالُت واإلاطزفُت وهذلً آلُاث عملها، وكدرتها على جىفير الخدماث الزئِطُت التي جلدمها ول مً 
ىىن واإلااضطاث اإلاالُت عمىما ولىً بشيل ؤفػل مً حُث الطزعت واليلفت والخىىع، بما في تلً الدفعاث الب

 .والدطىٍاث وجمع ألامىاٌ والخمىٍل والدطهُالث الائخماهُت

ٌ  ؤلاضالمُت اإلاالُت اإلااضطاث ولِطذ العاإلاُت في مجاٌ الخىىىلىجُت اإلاالُت إلاا جخميز به  الخغُيراث هذه عً بمعش
فاعلُت وما جػمىه مً دكت وشفافُت عالُت، بل هي في ؤمظ الحاجت بليها لحطً ببزاس مىاردها اإلاالُت داضت  مً

 الشواة والىكف وبهفات اإلازجى مً بهفاكها مً معالجت الفلز وبحدار جىمُت حلُلُت مىدمجت ومىطفت. فبالخلىُاث
شداد الخحىم في فُتالىفاءة في مىاخ حطىده الشفا البلىهشين جشداد ومنها الجدًدة خىفز الخيالُف، ٍو  الىكذ ٍو

طخعُد املجخمع الثلت في الىكف والشواة مً جدًد. بشيل  هبير، َو

وبتا اضخحػزها ما لالكخطاد الزكمي، الذي هى بطدد الدشيل مً دكت وشمىلُت، وما ًزجىش علُه مً مبدؤ 
اؾت باملخاؾز اإلاخىىعت التي جحىم حٌى الاكخطاد الشفافُت واإلاىافطت الياملت في الطىق، وما له مً كدرة على ؤلاح

وماضطاجه بما فيها اإلاالُت، والتي جمىً الفاعلين مً درئها في الىكذ اإلاىاضب فةهىا هدرن كُمت وفاعلُت 
ل ؤلاضالمي داضت بتا اضخحػزها ؤًػا ما ًخميز به حعاؾي  الخىىىلىجُاث الحدًثت باليطبت لالكخطاد والخمٍى

ع ؤلاضالمي  مع اإلاطخجداث مً شمٌى ومزوهت وواكعُت مً دالٌ جدبز للىطىص اللزآهُت وما صح عً الىبي الدشَز
ت.  دمحم علُه الطالم بعللُت علمُت ومعارا عطٍز

وفي اإلالخلى الطادص للمالُت ؤلاضالمُت بطفاكظ ٌعزع الباحثىن وؤهل الادخطاص مىكع ول مً الاكخطاد 
ل ؤلاضالمي في عطز الخحٌى الزكمي  زة التي جمىحه لهما الخىىىلىجُاث الحدًثت لُىىن لهما والخمٍى والفزص الغٍش

 الامخُاس في معالجت كػاًا املجخمع الاكخطادًت والاجخماعُت والخىمىٍت عمىما.

 

 



 

   

  

 :هحاور الولتقى

 ؤلاضالمُت واإلاالُت الزكمىت 

 الاكخطادًت وآلازار الشزعُت الزئٍت الىلىدالزكمُت، 

   املخاؾز و الخؿىراث:  اإلاالُت الخىىىلىجُا 

ل الذهُت والعلىد البلىهدشين جلىُت    ؤلاضالمي والخمٍى

 اإلاالُت  والاضىاق اإلاالُت الخىىىلىجُا 

 والىكف الشواة وبدارة البلىهدشين جلىُت 

ل اإلاالُت الخىىىلىجُا   ؤلاضالمي الجماعي والخمٍى

 (الخيافلي والخإمين ؤلاضالمُت اإلاطارا) اإلاالُت اإلااضطاث  و اإلاالُت الخىىىلىجُا 

 

 :هاهت هىاعيذ
 2020 ًىاًز/جاهفي 31               0020/ًىاًزجاهفي 10آدز ؤجل لدطلم اإلالخطاث ًىم 

 ٌ  2020 فبراًز/فُفزي  15       2020 ًىاًز/جاهفي 31ًىم  البحىر  ًخم ؤلاعالن عً كبى

 0020/آتار مارص 10آدز ؤجل تقضخلباٌ البحىر واملت  كبل ًىم 

ل7 ًخم اضخلباٌ وحسجُل الباحثين واإلاشارهين مطاء ًىم  ل ؤفٍز  0020/ ؤبٍز

ل 9و 8ؤًام علد اإلالخلى:   لؤفٍز  0020 /ؤبٍز
 

 إرسال الولخصاث
ولمت مصحىبت بطيرة تاجُت  000ًخم برضاٌ ألاوراق اإلاخىىهت مً عىىان البحث وملخظ تق ًخعدي 

 :  الخالي اإلاىكعملخػبت للمشارهين في البحث بلى 
20https://easychair.org/conferences/?conf=sifif20     

       

 :الوؤتور لغاث
ت واللغت الفزوطُت اللغت العزبُت، اللغت   .الاهجليًز

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ت:شهادة الوشارك
 بإوراق بحثُت.في اإلالخلى اإلاسجلين شهاداث للمشارهين الضخمىح   

 

 :نشر البحىث
ٌ  ضِخم    .باإلالخلى داص جماعي هخاب في للملخلى اإلالبىلت البحىر جمُع وشز هللا بحى

 العلمُت اللجىت مً كبىلهم بعد محىمت مجالث في لليشز اكتراحهم ضِخم البحىر مً بعؼ   

 : اإلاعىُت للمجلت الخابعت

 ت العزبُت بالغت البحىر  ؤلاضالمُت للمالُت الدولُت بضزا بمجلت لليشز ضخلترح وؤلاهجليًز

ISRA International Journal of Islamic Finance     

 ب للبحىر ؤلاضالمي اإلاعهد بمجلت لليشز ضخلترح الفزوطُت بالغت البحىر  IRTI والخدٍر

Revue Etude en Economie Islamique 

 

 لالتصال واالستفسار: 

 www.sifif.tnمىكع جمعُت ملخلى ضفاكظ الدولي للمالُت ؤلاضالمُت  

د ؤلالىترووي للملخلى :   mail.sifif@gmail.com البًر

لي، رئِظ جمعُت ملخلى ضفاكظ الدولي للمالُت ؤلاضالمُت   الدهخىر بزهان الؿٍز

 borhen.trigui.fsegs@gmail.com 

 Messenger : SIFIF 2020 , WhatsApp : SIFIF 2020 
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 اللجنت العلويت:
طت، هشام الدهخىر  - خىهت جامعت رئِظ كَز  العلمُت اللجىت ورئِظ الٍش
 فزوطا لُل، جامعت الغزبي، جماٌ الدهخىر  -
ل ألاوربُت ألاوادًمُت دوابه، ؤشزا الدهخىر  -  (EAIFE) ؤلاضالمي والاكخطاد للخمٍى
ٌ  العالي اإلاعهد مدًز روَظ، مىير الدهخىر  - خىهت جامعت الدًً، ألضى  الٍش
 ؤلاضالمي لالكخطاد الخىوطُت الجمعُت رئِظ هللا، ضعد رغا الدهخىر  -
ا العاإلاُت ؤلاضالمُت الجامعت اإلاِطاوي، الؿاهز دمحم الدهخىر  -  بماليًز
 ISRA الشزعُت للبحىر العاإلاُت باتقوادًمُت وباحث دبير الطىالحي، ًىوظ الدهخىر  -
لم، ببزاهُم  ضامي - ب للبحىر ؤلاضالمي اإلاعهد ضٍى  IRTI بجدة والخدٍر
 IRTI بجدة للبحىر ؤلاضالمي اإلاعهد اليافي، عبد رامي الدهخىر  -
  IsDB بجدة للخىمُت ؤلاضالمي البىً مجىعت البدوي، حطام الدهخىر  -
ٌ  العالي اإلاعهد الخلُلي، مىير الدهخىر  - خىهت جامعت الدًً، ألضى  الٍش
خىهت جامعت ؤلاضالمُت، للحػارة العالي اإلاعهد الىفاحي، بزهان الدهخىر  -  الٍش
ٌ  العالي اإلاعهد كىادر، الباضـ عبد الدهخىر  - خىهت جامعت الدًً، ألضى  الٍش
ٌ  العالي اإلاعهد الدروَش، لطعد الدهخىر  - خىهت جامعت الدًً، ألضى  الٍش
خىهت جامعت بالليروان، ؤلاضالمُت للعلىم العالي اإلاعهد املجىلي، معش الدهخىر  -  الٍش
ٌ  العالي اإلاعهد دردور، بلُاص الدهخىر  - خىهت جامعت الدًً، ألضى  الٍش
خىهت جامعت للحػارة، العالي اإلاعهد فزح، بً ضماح الدهخىرة ألاضخاتة -  .الٍش
ً، حاجم الدهخىر  -  الطعىدًت اإلاىىرة، اإلادًىت ؾُبت، جامعت بٍز
 ضفاكظ جامعت والخطزا، الاكخطادًت العلىم ولُت الحشِشت، هجُب الدهخىر  -
 الشواة لعلىم الخىوطُت الجمعُت رئِظ بىدًه، ؤشزا دمحم املحاضب الخبير -
  الشواة لعلىم الخىوطُت للجمعُت الشزعُت الهُئت رئِظ اللالٌ، حبِب ألاضخات -
 ضفاكظ جامعت والخطزا، الاكخطادًت العلىم ولُت الفذفاخ، بًمان الدهخىرة -
 ضفاكظ جامعت والخطزا، الاكخطادًت العلىم ولُت بىوادي، دلىد الدهخىرة -
 اإلايطخير جامعت باإلاهدًت، لإلعالمُت العالي اإلاعهد الحمداوي، ؾارق  الدهخىر  -
 ضفاكظ جامعت والخطزا، الاكخطادًت العلىم ولُت الشواري، غاسي  الدهخىر  -
 ضفاكظ جامعت والخطزا، الاكخطادًت العلىم ولُت شلزون، فاؾمت الدهخىرة -
 ضفاكظ جامعت والخطزا، الاكخطادًت العلىم ولُت بىجلبان، منى الدهخىرة -

 لجنت التنظين
 الخبير دمحم ملدٌش، رئِظ لجىت الخىظُم، الزئِظ الشزفي للجمعُت الخىوطُت لعلىم الشواة -
 جمعُت ملخلى ضفاكظ الدولي للمالُت ؤلاضالمُتاإلاهىدص شىزي الىُفز،  -
 الخبير كِظ اإلاُالدي، جمعُت ملخلى ضفاكظ الدولي للمالُت ؤلاضالمُت -
 ، ولُت العلىم الاكخطادًت والخطزا، جامعت ضفاكظةالدهخىر ماهز الجى  -
خىهت -  الباحث ؤهِظ اللشي، اإلاعهد العالي ألضٌى الدًً، جامعت الٍش
 شغني، الجمعُت الخىوطُت لعلىم الشواةالطُدة جيهان اإلا -
 ضفاكظ جامعت والخطزا، الاكخطادًت العلىم ولُت الفذفاخ، بًمان الدهخىرة -
 ضفاكظ جامعت والخطزا، الاكخطادًت العلىم ولُت شلزون، فاؾمت الدهخىرة -
 ضفاكظ جامعت والخطزا، الاكخطادًت العلىم ولُت بىجلبان، منى الدهخىرة -
 

 

 
 

 



 

   

 أهين هال الولتقى:
 المهندس دمحم التونسً، أمٌن مال، جمعٌة ملتقى صفاقس الدولً للمالٌة اإلسالمٌة  

 

 الناطق الرسوي للولتقى:
 األستاذ نجم الدٌن غربال، جمعٌة ملتقى صفاقس الدولً للمالٌة اإلسالمٌة 

 

 لجنت اإلعالم والصحافت:
 صحافً، وكالة تونس إفرٌقٌا لألنباءالسٌد دمحم سامً الكشو،  

 اآلنسة راضٌة الرحٌمً، صحافٌة، الجمعٌة التونسٌة لعلوم الزكاة 

 

 لجنت التىثيق والتحرير: 
 األستاذ نجم الدٌن غربال، جمعٌة ملتقى صفاقس الدولً للمالٌة اإلسالمٌة 

 الطالبة مالك ذوٌب، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتصرف، جامعة صفاقس  

 الطالبة عائشة القمودي، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتصرف، جامعة صفاقس 

 الطالبة أسماء الخبو، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتصرف، جامعة صفاقس 

 الطالب أنٌس الحمدانً، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتصرف، جامعة صفاقس 

 امعة صفاقسالطالب دمحم علً بن سالم، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتصرف، ج 
 الطالب حسونة سالم، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتصرف، جامعة صفاقس 

 


