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ﺩﻋﻮﺓ ﻟﺘﻘﺪﱘ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﺤﺜﻴﺔ

اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ واﻟﺘﻤ�ﻴن اﻹﻗﺘﺼﺎد�
ﻨﺤو ﻤﻘﺎر�ﺔ ﻤﺒﺘﻛرة ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﻘر واﻟ�طﺎﻟﺔ
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺻﻔﺎﻗﺲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠامﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 8-7أﻓﺮﻳﻞ  /أﺑﺮﻳﻞ  2018ﺻﻔﺎﻗﺲ .اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
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ﺗﺪﻋﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ أوراق ﲝﺜﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل " اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي"ﰲ إﻃﺎر ﻣﻠﺘﻘﻰ
ﺻﻔﺎﻗﺲ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  7و  8أﻓﺮﻳﻞ  2018ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ -
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ  -وذﻟﻚ ﺎﺑﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ "اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﲤﻜﲔ" وﲟﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﲜﺪة واﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﺎﻳ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،ISRAوﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳊﺪث إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد
واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺒﺘﻜﺮة ﰲ
آﻟﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

إشكاليت الولتقى:
ٌعخبر ملخلى ضفاكع الدولي للمالُت ؤلاطالمُت في دوزجه الخامظت إؾا ًزا لللاء بين الباخثين واإلاهىُين مً
أحل البدث في اإلاالُت ؤلاطالمُت والخمىين الاكخطادي بىضفهما ملازبت جىمىٍت جدظى باهخمام عالمي على عدة
مظخىٍاث ألنها كابمت على مبادا شاملت في اللُم وألاخالق مثل جدسٍم السبا واللماز واإلاِظس ،وجىظُف الخمىٍل
لخدمت اليشاؽ الحلُلي والاكخطاد الاحخماعي والخػامني.
فعلى السغم مما خللخه هر الطىاعت مً هجاح ،فئنها جىاحه العدًد مً الخددًاث أهمها هُفُت جؿىٍس
مؤطظاتها ومىخجاتها لخىاهب الاخخُاحاث املخخلفت واإلاخغيراث الظسَعت في العالم .ومهما واهذ آلُاث الخمىٍل
ؤلاطالمي ومىخجاجه مخعددة ومخىىعت بدُث جلبي مخخلف الاخخُاحاث الاكخطادًت والاحخماعُت ،إال أن ليل كؿاع
– مع ذلً  -خطىضِخه التي جخؿلب معاًير وغىابـ شسعُت واكخطادًت جىاطبه وحعمل على جلبُت الاخخُاحاث
الخاضت به.
ً
وهظسا لحالت التهمِش وؤلاكطاء الاكخطادي والاحخماعي التي حعِشها فئاث عسٍػت في مخخلف البلدان
ؤلاطالمُت وما ًيخج عنها مً أخؿاز تهدد املجخمع خاغسا ومظخلبال ،فئن الحاحت ملحت إلى ؤلاخاؾت بهره الفئاث
ومسافلتها في هىدطت مشازَعها خالٌ ول مساخلها المخالن اللدزة على الاهدماج الري ًِظس الخمىين الاكخطادي
ً
والاحخماعي جدلُلا لىسامت ؤلاوظان.
ً
وهظسا لىدزة مىازد الدولت
واعخبا ًزا ملحدودًت أداء اإلالازباث الخللُدًت وكطىز آلُاث الخمىٍل اإلاىبثلت عنها
في معالجت الفلس والبؿالت ،جبرش على اإلاظخىٍين الدولي واملحلي ملازبت الخمىين الاكخطادي عبر آلُاث الخمىٍل
ً
حدًدا مً مؤطظاث الخمىٍل ألاضغس ً
طعُا لبعث ألامل لىظب
ؤلاطالمي ومنها الخمىٍل الجماعي بىضفه هىعا
معسهت الخىمُت وزفع جددًاث الفلس والبؿالت والخفاوث الجهىي.
وزغم أن فىسة الخمىين الاكخطادي كد جبىتها اإلاؤطظاث البىىُت واإلاالُت الدولُت إال أن حروز هره اإلالازبت
مىحىدة في الفله ؤلاطالمي وملاضد الشسَعت .وكد ازجأي اللابمىن على ملخلى ضفاكع الدولي للمالُت ؤلاطالمُت
في دوزجه الخامظت أن ًىىن الخمىين الاكخطادي عبر الخمىٍل ؤلاطالمي بمخخلف أضىافه وآلُاجه مً جمىٍل
أضغس ،وشواة ،وكف وجمىٍل حماعي مدىز اهخمامه.
ًّ
ًّ
ودولُا ،خسضذ
مدلُا
وعلى خؿى الخمىين الاكخطادي وفي طُاق الاهخمام اإلاتزاًد بالخمىٍل ؤلاطالمي
هعادتها حامعت الصٍخىهت على ؤلاشساف العلمي لهرا اإلالخلى الري ًيخظم ًىمي  8-7أفسٍل/أبسٍل  ،2018وذلً
بالخعاون مع مؤطظت "شٍخىهت جمىين" ومشازهت اإلاعهد ؤلاطالمي للبدىر والخدزٍب الخابع ملجمىعت البىً ؤلاطالمي
للخىمُت والجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليزًا وألاوادًمُت العاإلاُت للبدىر الشسعُت بماليزًا . ISRA

أهذاف الولتقى:









إجاخت الفسضت للباخثين الجدد وللمىاهب الشبابُت مً ؾالب وؾالباث الجامعاث إلبساشها مً
خالٌ املحاوز والفعالُاث املخخلفت للملخلى.
زفع اإلاظخىي العلمي لدي الباخثين والباخثاث بأهمُت البدث في اللػاًا العلمُت اإلاظخجدة وزبؿها
بالىاكع اإلاعاضس وغىابـ الفله ؤلاطالمي.
حعصٍصاللُم البدثُت وؤلابداعُت للؿالب وجىمُت زلافت البدث العلمي وؤلابداعي والابخيازلديهم.
إزساء الظاخت ألاوادًمُت الؿالبُت بعسع ووشسالىخاج العلمي وؤلابداعي للباخثين والباخثاث.
غسض وحعصٍص كُم الخىافع العلمي الشسٍف والعمل الجماعي وبىاء حظىز الخىاضل العلمي بين
الباخثين داخل وخازج أزع جىوع.
إبساشمفهىم الاكخطاد واإلاالُت ؤلاطالمُت علما وهظاما ومدي أهمُخه في خُاجىا اإلاعاضسة.
الىكىف عً كسب على ججازب هاجحت للمالُت ؤلاطالمُت في بعؼ الدوٌ.
الىكىف عً كسب على ججازب هاجحت للخمىين الاكخطادي في معالجت الفلسوالبؿالت

هحاور الولتقى:























اإلاالُت ؤلاطالمُت :اليشأة والخؿىز وزهاهاث اإلاظخلبل.
إدازة املخاؾس في الخمىٍل ؤلاطالمي
دوز الخمىٍل ؤلاطالمي والخمىين الاكخطادي في جدلُم ملاضد الشسَعت.
اإلاالُت ؤلاطالمُت ،زافعت لالكخطاد الاحخماعي والخػامني
اإلاالُت ؤلاطالمُت والخىمُت اإلاظخدامت
الخمىين الاكخطادي مً مىظىز الفله وملاضد الشسَعت
الخجدًد الفلهي في الاكخطاد واإلاعامالث اإلاالُت اإلاعاضسة
الخجدًد الفلهي في اإلاعامالث اإلاالُت ؤلاطالمُت وجؿبُلاتها في مجاٌ الخمىين الاكخطادي
الخمىين الاكخطادي بين الىظسٍت والخؿبُم
الخمىين الاكخطادي عبر الخمىٍل ؤلاطالمي ألاضغس
الخمىين الاكخطادي وؤلادماج الاكخطادي والاحخماعي
دوز مؤطظاث الىكف و الصواة في دعم مؤطظاث الخمىين الاكخطادي
الىكف والصواة ،أدواث مالُت مخميزة لخدلُم الخىمُت ومدازبت الفلس.
الىكف والصواة ودوزهم في عالج أشماث اإلاىاشهت العامت للدولت.
الخمىٍل الجماعي ( )Crowdfundingوالخمىٍل السكمي (  )Fintechأدواث مبخىسة لخمىٍل اإلاشازَع
الىاعدة الطغيرة واإلاخىطؿت
الخأمين الخيافلي و الخمىين الاكخطادي
دوز الطىىن في دعم الخمىين الاكخطادي
دوز ؤلاؾاز الدشسَعي و اللاهىوي في دعم و جفعُل مؤطظاث الخمىين الاكخطادي
اإلاسد ودًت الاكخطادًت و الاحخماعُت إلاشازَع الخمىين الكخطادي
دوز الـخمىين الاكخطادي في جدلُم أهداف الخىمُت اإلاظخدامت
الخمىين الاكخطادي للمسأة
الاكخطاد واإلاالُت ؤلاطالمُت ،بين منهاحُت البدث وإمياهُت الخؿبُم.

هىاعيذ هاهت:
آخسأحل لدظلم اإلالخطاث ًىم  11حاهفيً/ىاًس 2018
ًخم ؤلاعالن عً هخابج ملخطاث البدىر اإلالبىلت ًىم  11فُفسي/فبراًس2018
آخسأحل الطخلباٌ البدىر واملت كبل ًىم  11مازض/آذاز2018
ًخم اطخلباٌ وحسجُل الباخثين واإلاشازهين مظاء ًىم  6أفسٍل /أبسٍل 2018
أًام علد اإلالخلى 7 :و 8أفسٍل/أبسٍل 2018

إرسال الولخصاث
ًخم إزطاٌ ألاوزاق اإلاخىىهت مً عىىان البدث وملخظ ال ًخعدي  100ولمت مصحىبت بظيرة ذاجُت
ملخػبت للمشازهين في البدث إلى اإلاىكع الخالي :
https://easychair.org/conferences/?conf=sifif2018

لغاث الوؤتور:


اللغت العسبُت ،اللغت الاهجليزًت واللغت الفسوظُت.

شهادة الوشاركت:


طخمىذ الشهاداث للمشازهين اإلاسجلين في اإلالخلى بأوزاق بدثُت.

نشر البحىث:


طِخم بدىٌ هللا وشس حمُع البدىر اإلالبىلت للملخلى في مجالث مدىمت ،وذلً ً
بىاء على كساز

لجىت جدىُم أوزاق اإلاؤجمس:


البدىر باللغت العسبُت و الاهجليزًت طخيشسفي مجلت إطسا الدولُت للمالُت ؤلاطالمُت
""ISRA International Journal of Islamic Finance



البدىر باللغت الفسوظُت طخيشس في مجلت اإلاعهد ؤلاطالمي للبدىر والخدزٍب الخابع ملجمىعت
البىً ؤلاطالمي للخىمُتRevue "Etude en Economie Islamique" .

اللجنت العلويت:

ألاطخاذ الدهخىز هشام كسَظت ،زبِع حامعت الصٍخىهت ،زبِع اللجىت العلمُت.
ألاطخاذ الدهخىز عص الدًً خىحت ،السبِع اإلادًس العام إلاطسف الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز زغا طعد هللا ،زبِع حمعُت الخىوظُت لالكخطاد ؤلاطالمي .
ألاطخاذ الدهخىز هبُل غالب ،زبِع مدًس عام شٍخىهت جمىين.
ألاطخاذ الدهخىز ظافس طعُدان ،حامعت لُل ،فسوظا.
ألاطخاذ الدهخىز دمحم الؿاهس اإلاِظاوي ،الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليزًا.
ألاطخاذ الدهخىز خظً الهىداوي ،الجامعت ؤلاطالمُت العاإلاُت بماليزًا.
ألاطخاذ الدهخىز ًىوع الطىاخلي ،خبير وباخث باألوادًمُت العاإلاُت للبدىر الشسعُت بماليزًاISRA.
ألاطخاذ الدهخىز طامي طىٍلم ،خبير باإلاعهد ؤلاطالمي للبدىر والخدزٍب
ألاطخاذ الدهخىز مىرز كدف ،حامعت خمد بً خلُفت كؿس.
ألاطخاذ الدهخىز دمحم خبِب الجساًت خبيربىً ؤلاطالمي للخىمُت
ألاطخاذ الدهخىز زامي عبد اليافي ،خبير باإلاعهد ؤلاطالمي للبدىر والخدزٍب
ألاطخاذ الدهخىز خظام الدًً البدوي ،خبير باإلاعهد ؤلاطالمي للبدىر والخدزٍب
ألاطخاذ الدهخىز مىير الخلُلي ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز شهير الحاذق ،مدًس اإلاعهد العالي للخطسف بجامعت كابع.
ألاطخاذ الدهخىز بسهان الىفاحي ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز دمحم بىشغُبت ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذة الدهخىزة هابلت بىلُلت ،معهد الدزاطاث العلُا الخجازٍت بلسؾاج ،جىوع
ألاطخاذ الدهخىز عمس بً عمس ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز إلُاض دزدوز ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز هبُل الىظساوي ،اإلاعهد العالي للدزاطاث الخىىىلىحُت بسادض
ألاطخاذ الدهخىز مىير همىتر ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز مىير بً حمىز ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز دمحم الشدُىي ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز دمحم اإلاظخيري ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز عبد الباطـ كىٍدز ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز ألاطعد دزوَش ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذة الدهخىزة طماح بً فسح ،اإلاعهد العالي للحػازة ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز أخمد الىساي ،اإلاعهد العالي للحػازة ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الحبِب اللالٌ ،زبِع الهُئت الشسعُت للجمعُت الخىوظُت لعلىم الصواة .
ألاطخاذ الدهخىز خاجم بسًٍ ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز دمحم الغسوبي ،وخدة البدث في الاكخطاد واإلاالُت ؤلاطالمُت ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ الدهخىز إبساهُم الفؿىاس ي ،اإلاعهد العالي لألعماٌ بخىوع ،حامعت جىوع
ألاطخاذ الدهخىز فخحي عبُد ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف ،حامعت ضفاكع.
ألاطخاذ الدهخىز غاشي الصوازي ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف ،حامعت ضفاكع.
ألاطخاذ الدهخىز علي شلير ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف ،حامعت ضفاكع.
ألاطخاذ الدهخىز عبد الىاخد العمسي ،اإلاعهد العلي للخطسف ،حامعت جىوع.
ألاطخاذ الدهخىز عبد السشاق بً معخىق ،ولُت إدازة ألاعماٌ ،حامعت بشت ،اإلاملىت العسبُت الظعىدًت.
ألاطخاذ الدهخىز لؿفي بً بللاطم ،اإلاعهد العلي للدزاطاث الخجازٍت ،حامعت طىطت.
ألاطخاذ الدهخىز إطىىدز طلُم ،اإلاعهد العلي للدزاطاث الخجازٍت ،حامعت طىطت.
ألاطخاذ الدهخىز أهِع بً مُم ،اإلاعهد العلي للدزاطاث الخجازٍت ،حامعت طىطت
ألاطخاذة الدهخىزة منى بىحلبان ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف ،حامعت ضفاكع.
ألاطخاذة الدهخىزة زاهُت كيراؽ ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف ،حامعت ضفاكع.
ألاطخاذة الدهخىزة عابدة همىن ،اإلاعهد العالي إلدازة اإلاؤطظاث ،حامعت ضفاكع.
ألاطخاذ الدهخىز هاضس الظىَس ي ،اإلاعهد العالي إلدازة اإلاؤطظاث ،حامعت ضفاكع.
ألاطخاذة الدهخىزة زابدة شلسون ،اإلاعهد العلي للدزاطاث الخجازٍت ،حامعت كسؾاج.
ألاطخاذة الدهخىزة طماح الصوازي البرجي ،اإلاعهد العلي للدزاطاث الخجازٍت ،حامعت ضفاكع.
ألاطخاذة الدهخىزة ٌظسي طلُم كىبعت ،اإلاعهد العلي للدزاطاث الخجازٍت ،حامعت طىطت.
ألاطخاذة الدهخىزة مشيرة مظاعد اللحُاوي ،اإلاعهد العلي للدزاطاث الخجازٍت ،حامعت كسؾاج.
ألاطخاذة الدهخىزة طهُلت همىن ،اإلاعهد العالي للدزاطاث الخجازٍت ،حامعت ضفاكع.

لجنت التنظين































الدهخىز ماهسالجىة ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الخبيردمحم ملدٌش ،زبِع الجمعُت الخىوظُت لعلىم الصواة
الظُد أطامت اليافي ،اإلادًسالجهىي بطفاكع ،مطسف الصٍخىهت.
الظُد عماد بىعخىز ،زبِع مطلحت ،مطسف الصٍخىهت.
وبام الصاهي ،الياجبت العامت ،حامعت الصٍخىهت
طلىي الجىٍني ،مدًسة العالكاث والدزاطاث ،حامعت الصٍخىهت
مطعب السباحي ،باخث في الاكخطاد ؤلاطالمي ،شٍخىهت جمىين
خاجم العبدولي ،زبِع مطلحت ،حامعت الصٍخىهت
طعُدة الحاج عماز ،زبِع مطلحت ،حامعت الصٍخىهت
بشيربىهسع ،معهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت
ولُد العافي ،اإلاعهد العالي ألضىٌ الدًً ،حامعت الصٍخىهت
ألاطخاذ ألاطعد همىن ،الياجب العام ،حمعُت ملخلى ضفاكع الدولي للمالُت ؤلاطالمُت
اإلاهىدض لؿفي السكُم ،مسهصالدزاطاث الخىمىٍت
اإلاهىدض شهيرمىجت ،مسهص الدزاطاث الخىمىٍت
ألاطخاذ الهاشمي بً بساهُم ،مسهصالدزاطاث الخىمىٍت
اإلاهىدض مىيرالعبُدي ،مسهصالدزاطاث الخىمىٍت
ألاطخاذ الحبِب غسباٌ ،أمين ماٌ ،حمعُت الخىوظُت لالكخطاد ؤلاطالمي
الؿالبت الباخثت مسٍم همىن ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالبت الباخثت خلىد عبُد ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالب الباخث أخمد الصغل ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالبت الباخثت أميرة وهاض ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالبت الباخثت هىزساإلاِظاوي ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالبت الباخثت خلىد الجسٍبي ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالبت الباخثت فسٍاٌ بً خمُد ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالبت الباخثت أمُمت علىلى ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالب الباخث عالء الدًً بىشٍد ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالبت الباخثت زبُعت هىاص ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالبت الباخثت هدي الطغير ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالبت الباخثت إًىاض شعبي ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع
الؿالبت الباخثت مىاٌ بً واملت ،ولُت العلىم الاكخطادًت والخطسف بطفاكع

لجنت التىثيق والتحرير :






الدهخىز حماٌ الغسبي ،حامعت لُل ( (Lilleبفسوظا
الدهخىزة هىزسالخىمي ،حامعت جىلىش ) (Toulouseبفسوظا.
آلاوظت أزوي زباهت ،إوظاف ) (INCEIFبماليزًا.
اإلاهىدض دمحم اللجمي ،حامعت الصٍخىهت.
ألاطخاذ البشيرشعبان ،اإلاعهد الخدػيري للدزاطاث الهىدطُت بطفاكع

الوستشار القانىني
ألاطخاذ املحامي ألاطعد همىن ،واجب عام لجمعُت ملخلى ضفاكع الدولي للمالُت ؤلاطالمُت

أهين هال الولتقى:
اإلاهىدض دمحم الخىوس ي ،أمين ماٌ،حمعُت ملخلى ضفاكع الدولي للمالُت ؤلاطالمُت

هحاسب الولتقى :
الظُدة حيهان اإلاصغني ،الجمعُت الخىوظُت لعلىم الصواة.

كتابت الولتقى:
الظُدة طلمى هاجي ،الجمعُت الخىوظُت لالكخطاد ؤلاطالمي

الناطق الرسوي للولتقى:
ألاطخاذ هجم الدًً غسباٌ ،زبِع مسهصالدزاطاث الخىمىٍت بطفاكع

لجنت اإلعالم والصحافت:



الظُد دمحم طامي الىشى ،صحافي،
زاغُت السخُمي ،صحافُت ،الجمعُت الخىوظُت لعلىم الصواة

لالتصال واالستفسار:
مىكع حمعُت ملخلى ضفاكع الدولي للمالُت ؤلاطالمُت www.sifif.tn

هلحىظت:




جخىفل اللجىت اإلاىظمت بيل ما ًخعلم باإلًىاء والخغرًت والخىلل داخل اإلادًىت ؾُلت مدة
الىدوة فلـ ليل اإلاشازهين واإلاسجلين باإلالخلى ،وال جخىفل بمطازٍف اإلاسافلين ،أو ما
ًخعلم بدىلل اإلاشازهين مً خازج البلد إلى جىوع.
لالؾالع على جفاضُل مىاضفاث البدث افخذ السابـ الخالي www.sifif.tn

