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دعوة لتقدیم
أوراق بحثیة 

المؤتمر الدولي
الثاني عشر لالقتصاد 
والتمویل اإلسالمي 

“التنمیة المستدامة لالقتصاد الحقیقي ”

استضافة جامعة اسطنبول صباح زعیم

 بالتعاون مع مؤتمر منظم من طرف

اسطنبول   تاریخ المؤتمر من 14 إلى 16 یونیو 2020م
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 سياق املؤتمر
املناهج  أيضا تتطور  ،في هذه البيئةووطرق حفظ السجالت.  ،والعقود ،جديدة من العمالت اأنواع أوجدتقد  التغييرات التكنولوجيةإن و قائمة، الثورة الصناعية الرابعة إن 

 ،واألخالق ،والكفاءة ،والسرعة ،أصبحت تحديات التنمية االقتصادية املستدامةفأساليب تمويل التنمية.  تتغير ، و إدارة النظم االقتصاديةفي و ،املبتكرة في تسيير األعمال
 .من أي وقت مض ىأكثر أهمية  ،ةالرشيد ةكمو والح

 

 الغرض من املؤتمر
املوضوعات  وملعالجة ،قتصاد والتمويل اإلسالميذات الصلة باال ،ةهمملابعض املجاالت واألسئلة  لتحديدهو  في هذا املؤتمر، "بحثية أوراقتقديم دعوة لال" هالغرض من هذإن 

عشر سيوفر املؤتمر الدولي الثاني و  سياق الثورة الصناعية الرابعة. والتأكيد عليها في "التنمية االقتصاديةفي "االستدامة بلوغ من أجل  ،والتحليلالتي تتطلب املزيد من التفكير 
ملعالجة مشكالت  وذلك ،واملمارسين ،وطالب الدراسات العليا ،والباحثين ،واألكاديميين ،بين صانعي السياسات ،لمناقشاتلو  ،لالقتصاد والتمويل اإلسالمي منصة للحوار

األبحاث النظرية والتجريبية وجه الدعوة ملقدمي ت   ،في هذا السياقو .يةاإلسالمواملالية  ياإلسالم من منظور االقتصاد ،التنمية املستدامة في عصر الثورة الصناعية الرابعة
 .في هذا اإلعالن املبينةشروط المع مراعاة  ،ضمن املحاور املذكورة أدناهالتالية  املوضوعاتفي  ،إلى املؤتمر ،التركية و أالعربية  ، أو اإلنجليزيةالثالث التالية: للغات إحدى اب
 

 هاملؤتمر وموضوعات محاور 
 الثورة الصناعية الرابعة واالقتصاد اإلسالمي  :ول املحور األ 

)العاملي واملحلي( لالقتصاد والتمويل  (Glocalاملحلي ) املنظور العاملي  والعالم االفتراض ي في الفضاء اإللكتروني(. ،والعالم املادي ،لعالم البيولوجيبين ا )التفاعل العاملي
 .لتنمية املستدامة )العاملية(للسياسات )رؤى األمم( وأهداف لرسم خرائط للمقاصد )املحلية( وإطار  -اإلسالمي 

 .لثقةمشكلة ا ،األصول الرقمية ،االقتصاد الرقمي• 
 .العمالت الرقمية )العامة والخاصة(• 
 .اقتصاديات الذكاء االصطناعي واالقتصاد والتمويل اإلسالمي• 
 .في ظل عدم اليقين اتالقرار اتخاذ و  ،تكاليفبالالتنبؤ  ،خوارزمية• 
 .وتكلفة املعلومات البيانات الكبيرة• 
  .وتحول التكنولوجيا ةالرشيد ةكمو الح• 
 .التنمية االقتصادية بأدوات جديدةمعالجة • 
 .لعقود املالية اإلسالميةعلى ا blockchainتكنولوجيا  مناآلثار املترتبة • 
 هل يمكن أن تسهم الثورة الصناعية الرابعة في التغلب على العقبات التي تواجه تمويل تقاسم األرباح والخسائر؟• 
 الديون وإدارة املخاطر.أثاره على إدارة االستقرار النظامي و • 
 

 ي ائر االقتصاد الدثاني: املحور ال
 .مفاهيم االقتصاد الدائري ومبادئه في املنظور اإلسالمي• 
 .مقارنة بين النماذج -واالقتصاد الدائري  ،واالقتصاد الخطي ،االقتصاد اإلسالمي• 
 .بعض الدول دراسات حالة  -انتقال االقتصاد الدائري • 
 والقرى. ،واملدن ،لدول ى العاالقتصاد الدائري إلى نتقال اال استراتيجيات • 
 .تحديات وفرص االقتصاد الدائري • 
 .مراجعة األدبيات -مفاهيم وممارسات االقتصاد الدائري • 
 .والبلديات ،والشركات، واألسر  ،األفراد –دراسات حالة االقتصاد التعميم • 
 .)ال نفايات( صفر نفاياتتحقيق  تشريعات• 
 .سلسلة التوريد -االقتصاد الدائري • 
 .استراتيجيات الحد من النفايات• 
 .شركات االقتصاد الدائري • 
 .دراسات حالة -املدن  /إلى الصفرالنفايات تقليل من حيث  ،دول في العالم 10أفضل • 
 .واملؤسسية ،ةوالتنظيمي ،القانونيةو  ،اإلصالحات املطلوبة -انتقال االقتصاد الدائري • 
 .واالستراتيجيات ،واالتجاهات ،اإلصالحات التربوية والبحثية• 
 

 املنظور اإلسالمي في الثورة الصناعية الرابعة نلسياسة النقدية م: ااملحور الثالث
 .السياسة النقدية• 
 .أدوات جديدة ممكنة• 
 .تنظيم األموال الجديدة• 
 .الرقميتوفير األموال وتنظيمها في العصر • 
 .تداعيات السياسة النقدية في عالم العمالت املشفرة• 
 منظور الشريعة في طبيعة املال )الرقمي(• 
 

 فيها أهداف التنمية املستدامة ودور االقتصاد اإلسالميرابع: املحور ال
 .عالقة أهداف التنمية املستدامة باالقتصاد والتمويل اإلسالمي• 
 .اإلسالمي وأهداف التنمية املستدامةدول منظمة املؤتمر • 
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 .وتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،تأثير الثورة الصناعية الرابعة على بطالة الشباب• 
 .في العصر الرقمي الجديد ،والتمويل اإلسالمي ،الشمول املالي• 
 .والتنمية املستدامة بأدوات جديدةاملالي،  والشمول  ،التمويل اإلسالمي• 
 .والتنمية املستدامة ةالرشيد ةكمو الح• 
 

 خامس: القطاع غير الربحي في النظام اإلسالمي ودوره في الثورة الصناعية الرابعةاملحور ال
 .والقيم املبادئ• 
 .تاريخ الفكر• 
 .االقتصاديالنمو • 
 .االقتصاد اإلسالمي• 
 .اإلسالميةالدول اقتصادات • 
 .مؤسسات الرحمة• 
 .اإلسالمي مقابل االقتصاد الخطي واالقتصاد الدائري االقتصاد • 
 .التمويل اإلسالمي للرعاية الصحية• 
 .الوقف املمول للرعاية الصحية• 
 

 التنمية متعددة األبعاد وتخفيف وطأة الفقر سادس:املحور ال
 .إطار مقاصد الشريعة للتنمية متعددة األبعاد• 
 .الرؤية الوطنية واألولويات• 
 .األهداف العاملية• 
 .تقييم الفقر وفًقا ملقاصد الشريعة ودور التكنولوجيا الذكية• 
 .اإلطار األخالقي في الثورة الصناعية الرابعة: منظور املقاصد• 
 .مناهج أخرى • 
 .وتخفيف حدته في عصر الثورة الصناعية الرابعة ،واستهدافه، فرص وتحديات تحديد الفقر  •
 .تنمية االقتصاديةالعمالت املشفرة لل •
 .العمالت املشفرة للحد من الفقر •
 

 واالستمرارية ،والتمكين ،التمويل اإلسالمي سابع:املحور ال
 .التمويل الخاص وتصميم العقود •
 حسان في السوق(اإل  ،الوعد ،التورق ،التكافل ،الوكالة ،الكفالة ،الصبر ،القرض الحسن ،األوقاف ،ومؤسسات التراحم )الزكاة ،التمويل االجتماعي •
 .مزيج إسالمي وتقليدي( ودور الحكومة ،التمويل املختلط )مزيج خاص واجتماعي •
 .مالءمة / عدم مالءمة البنوك اإلسالمية في العصر الرقمي •
 .الحكم الشرعي في التمويل اإلسالمي •
 .الوساطة القائمة على القيمة •

 .االجتماعية واالقتصاديةالصكوك املبتكرة للتنمية  • 
 .ودورها في الثورة الصناعية الرابعة ،الطبيعة املتغيرة لألسواق املالية •
  الخ،، ، Fintech  ،Regtech ، Suptech ا املالية: تكنولوجيال •
 .واالستقرار املالي ،والتنظيم ،املخاطر •
 .تطوير القطاع املالي وتقييمه •
 

 ريادة األعمال ثامن:املحور ال
 .الرؤية اإلسالمية لريادة األعمال • 

 .وريادة األعمال االجتماعية ،املالية املختلطة •
 .لشركات الصغيرة واملتوسطةاالستثمار على اتأثير  •
 .نظام الريادة البيئية •
 .فرص تنظيم املشاريع مع التقدم التكنولوجي غير املتوازن  •
 .االقتصاد الرقمي 

 .رقميةاألصول ال •
 .العقود الذكية •
 .الصكوك الرقمية •
 .الرقمية تالعمال  •
 .االستخدامات واالنتهاكات -االبتكار  •
 FINTECHاإللكتروني التمويل •
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 املالية العاملية تاسع: الهندسةاملحور ال
  .الثورة الصناعية الرابعةهندسة العوملة و  •
 .في العصر الجديد AAOIFI و IFSB و 4ومعايير بازل  BIS نظام •
 مبادئ الخدمات املصرفية املسؤولة ،مبادئ التأمين املسؤول ،مبادئ االتفاق العاملي ،مبادئ االستثمار املسؤول -الهندسة املالية الجديدة الناشئة  •
 .تأثير االستثمار •
 .مبادرة اإلبالغ العاملية •
 .الخدمات املاليةاآلثار املترتبة على تنظيم واإلشراف على  •

 .في االقتصاد الرقمي الرشيدة قضايا الحوكمة  •
 .املالية العاملية في الثورة الصناعية الرابعة الهندسةما الدور الذي يمكن أن يلعبه االقتصاد والتمويل اإلسالمي في تشكيل  •
 

 تجاهات جديدة في التعليم والبحثعاشر: ااملحور ال
 .الرقميالتعليم من أجل العصر  •
 .االقتصاد اإلسالمي والتعليم املالي في العالم املتغير •
 .تنمية املهارات والقدرات في العصر الجديد •
 .املهارات واالحتياجات في االقتصاد والتمويل اإلسالمي للثورة الصناعية الرابعةتطابق عدم أو تطابق • 
 
 

 تواريخ مهمة
 م2020 فبراير  15 آخر موعد لتقديم امللخصات
 م2020 مارس 1 املناسبةامللخصات قبول  بشأنتاريخ قرار اللجنة األكاديمية 

 م2020 مايو  1 الكاملةاألبحاث لتقديم آخر موعد 
 م2020مايو  15 األوراق النهائية بشأن قبول تاريخ قرار اللجنة األكاديمية 

 م2020يونيو  16-14 املؤتمر تاريخ انعقاد

 ديعايتم النظر في أي تقديم يتجاوز املو لن : تحذير
 

منح مؤلفو األوراق املقبولة، الذين يحضرون املؤتمرتنبيه مهم:  ويقدمون عروضهم، شهادات مشاركة في املؤتمر، وسيتم تزويدهم بوجبات الغداء واملرطبات  ،ي 
 أنفسهم.بخالل أيام املؤتمر. أي نفقات أخرى يتحملها املشاركون 

 

 األكاديمي التواصل
 :يرجى إرسال امللخص والبحث الكامل مباشرة إلى املوقع اإللكتروني التالي

https://easychair.org/conferences/?conf=12thicief2020   
 إرشادات التقديم

 واحد. Microsoft Wordيجب تضمين كل ما يلي في ملف  •
 ZIPيرجى عدم تقديم ملفات  •

 الكاملة فقط مع امللخصات. األبحاثيجب تقديم • 
 .Microsoft Wordبتنسيق  األبحاثكون تيجب أن • 
 .للبحثيجب تضمين العنوان املبدئي الكامل • 
 كلمة. يرجى الحد من استخدام االختصارات واملختصرات واملراجع في امللخص. 250-100يجب أن تكون الخالصة بين • 
 ساسية كافية.كلمات أ 5-3 الدالة لألبحاث بينالكلمات • 
 النظراء.مزدوجة من طرف ملراجعة  األبحاثحيث ستخضع  ،ال تقم بتضمين أسماء املؤلفين في التقديم الرئيس ي للورقة• 
 بما في ذلك:كمرفق منفصل و / أو في نماذج التقديم، يجب تقديم جميع أسماء املؤلفين  •

 ورسائل البريد اإللكتروني الخاصة بهم. ،الحالية لجميع املؤلفين والوظيفة ،االنتماءمؤسسة • 
 .هاإللكتروني ورقم هاتف هعنوان بريد، بتوفير بوضوح الذي يتم التواصل معهاملؤلف يجب تحديد • 
ي كتيبات املؤتمرات في حالة ، لوضعها فات الصلةوالخبرة في العمل ذ ،تفاصيل الخلفية التعليمية ، تعطيكلمة 100حد أقص ى ، بالذاتية لكل مؤلف ةلسير يجب إرسال ا• 

 .البحثقبول 
 هذا في كتيبات املؤتمرات. هاستخدامال  صور عالية الجودة للمؤلفين )اختياري(• 
 

 األبحاثنشر 
. Scopusو ISIمن تصنيف يحتفظ املؤلفون بحقوق النسخ الفكرية الخاصة بهم. وسيتم نشر بعض األوراق املختارة من املؤتمر في عدد خاص من إحدى املجالت املصنفة ض

 وسيتم إطالع املؤلفين على األوراق التي يتم اختيارها للنشر في املجلة بعد املؤتمر.
 


