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 (HBKUدانشگاه حامد بن خلیفه ): برگزارکننده

 روز ۳زمان: مدت

 (2۰22سپتامبر  2۷-29) ۱۴۰۱ مهرماه ۷و  ۵ :برگزاریزمان 

 دوحه، قطرمحل برگزاری: 

 و عربی انگلیسیزبان ارائه: 

 حضوریپلتفرم برگزاری: 

 از طریق ارسال مقاله و رایگاننام: ثبت

  انتشار مقاالت با کیفیت عالی به صورت کتابمزایا: 

 ICIF22-AI-https://www.hbku.edu.qa/en/CISآدرس اینترنتی: 

بینی بر اساس پیشمانده است و  ،آورتابگیری همچنان ای بوده است که از ابتدای همههای اخیر، بخش مالی اسالمی شاهد رشد عمدهدر دهه

شود که صنعت مالی بینی میافزایش یافت. عالوه بر این، پیش ۲۰۲۰درصد در سال  ۶/1۰تا  ی اسالمیهادارایی، 1اندپیبندی اسشرکت رتبه

تریلیون دالر خواهد رسید.  ۶۹/۳به  آنارزش جهانی ، ۲۰۲۴تا سال که در این صورت  را تجربه کنددرصد به طور ساالنه رشد  1۰-1۲اسالمی تا 

شناخته شده است  ۳(OICآوری مالی با رشد سریع در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی )فن به عنوان ۲آوری مالی اسالمیهمچنین، فن

میلیارد  ۴۹آوری مالی اسالمی، فن ،۲۰۲۰در سال  حاکی است که هااست. گزارش ماندهشناخته نامچنان ه آنباوجود رشد تصاعدی، توان بالقوه  اما

آوری مالی جهان را های فندرصد از تراکنش ۷/۰سازمان همکاری اسالمی داشت که تنها ها در میان کشورهای عضو در حجم تراکنشدالر ارزش 

 .۴(۲۰۲1آوری مالی اسالمی جهان،دهد )گزارش فنتشکیل می

اقتصادی به همراه دارد. از  -از منظر ارزش بازاری و اثر اجتماعی 5(IFEمالی و اقتصاد اسالمی )بخش عی برای های رشد وسیسازی،  فرصتدیجیتال

است.  تکامل یافتهمطابقت دارند، با شریعت اسالم که  جایگزین مالی همگام با راهکارهایآغاز دهه جدید، بخش مالی اسالمی به طور عمده 
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زیستی، اجتماعی شریعت اسالم به مشتریان از سرتاسر جهان با تمرکز ویژه بر عوامل محیط با ت ساارشی مطاب امروزه، بخش مالی اسالمی، محصوال

 ۹(AIو هوش مصنوعی ) 8، قراردادهای هوشمند۷آوری نوین مانند زنجیره بلوکیکه با بکارگیری راهکارهای فن دهدمیارائه  ۶(ESG)و حاکمیتی 

 .بهبود یافته است

اما با اخطار نسبت به برخی پیامدهای ناخواسته همراه بوده است که  ،اشته استهای فراوانی را به همراه دهای مذکور فرصتآوریفنکه درحالی

گردد. های اجتماعی، آلودگی، کاهش منابع طبیعی و موارد مشابه دیگر میآوری، رشد نامساوی، افزایش فاصلهشامل کاربرد غیراخالقی فن

ها، اثرات و وری از منظر اخالقی، خنثی است و به عنوان ابزار خواهد ماند. اصول طراحی و چگونگی کاربرد آنها توسط انسانآدرمجموع، فن

برداری کند و فضایل اخالقی ها بهرهآوریاز این فن 1۰با خداآگاهیمالی و اقتصاد اسالمی باید کند. بنابراین، بخش پیامدهای آن را تعیین می

 عملیاتی کند. ،های آناصول طراحی و چارچوب را دراسالمی 

 شود:با اهداف ذیل برگزار می ۲۰۲۲( ICIFالمللی مالی اسالمی )زمینه، همایش بینبا این پیش

 با آن روبرو است. مالی و اقتصاد اسالمیهای اخیر و جدیدی که بخش داختن به نگرانیپر -1

برداری برای ارائه محصوالت و راهکارهای نوآورانه بهرهآورانه های فنتا از ابزارها و پیشرفت ارائه مسیری برای بخش مالی و اقتصاد اسالمی -۲

 کند.

با آگاهی کامل از مقاصد  11(SDGبوم بخش مالی و اقتصاد اسالمی و حمایت آن از برنامه اهداف توسعه پایدار )تحلیل وجوه مختلف زیست -۳

 شریعت اسالم.

از طری  نشریات  که بتوان آنها راد نباش CIS-HBKUو  QF ،HBKU هایکه در راستای اصول پژوهشی دانشگاهارائه موضوعات پژوهشی  -۴

 .نمودمعتبر علمی، منتشر 

کارکنان و گران، دانشجویان، رهبران صنعت، های رده باال بین دانشگاهیان، پژوهشاین همایش سه روزه، بستری است برای گاتگوها و بحث

 .1۲سازیها و اثرات در عصر دیجیتالبا تمرکز بر ارتباط بین ارزش مالی و اقتصاد اسالمیبخش  آتیدهی به دهه گذاران با هدف شکلسیاست

 شده، تهیه و ارائه گردد:و بر اساس فرمت تعیین انگلیسییا  زبان عربی بهمقاالت پژوهشی نظری و تجربی باید حول محور موضوعات ذیل 

 سازی؛اقتصاد اسالمی در عصر دیجیتال -

 برای اقتصاد دیجیتالی؛مطاب  با شریعت های و ارزشاهداف  -
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 گذاری؛گری، و محصوالت مالی و سرمایهبرداری از مقاصد الشریعه برای ساختار حاکمیت مالی اسالمی، استانداردهای گزارشبهره -

 مالی اسالمی؛ بخش توان بالقوه هوش مصنوعی برای -

 و مباحث مربوط به اقتصاد و مالی اسالمی؛ 1۳متاورس آینده -

 ؛15ارزها ، و رمز1۴(NFTموارد کاربردی مالی اسالمی برای زنجیره بلوکی )دولتی و خصوصی(، رمزکلید یکتا ) -

 ؛18و کشت سود 1۷، کاوش نقدینگی1۶ارزها گذاری در رمزرمایهسمنظر مالی اسالمی نسبت به  -

 و سازمان مستقل غیرمتمرکز 1۹(DeFiشریعت و حاکمیت در حوزه بسترهای مالی غیرمتمرکز )تطاب  با  یهاها و راهکاردغدغه -

(DAO)۲۰؛ 

پذیری و انصاف در بخش اقتصادی و مالی شاافیت، مسئولیت های مربوط بهچالشاخالق و چارچوب هوش مصنوعی اسالمی که  -

 دهد؛تأکید قرار میرا مورد اسالمی 

 همتا و غیره(؛-به-، همتا۲۳گذاری جمعیسرمایه)زکات، اوقاف،  ۲۲دیجیتال -اسالمی -و مالی اجتماعی ۲1شمول مالی -

گذاری اسالمی مبتنی بر ، محصوالت مالی و سرمایه۲۴کربنبدونراهکارهای نوآورانه، اثرگذاری و پایدار مالی اسالمی )صکوک  -

 [(؛ESG] زیست، اجتماعی و حاکمیتیمحیط

 ؛۲5آورانهفنکارآفرینی اقتصاد حالل دیجیتالی و  -

 سازی بر جوامع مسلمان؛اثر مالی اسالمی دیجیتال -

 شناسانه تحول دیجیتال در جوامع مسلمان؛های اجتماعی و انساندیدگاه -

 خدمات مالی. ۲8سازیسازی و دموکراتیک، دیجیتال۲۷مقرراتیآوری تنظیم، فن۲۶آوری بیمهآوری مالی، فنفن -

 .شوداستقبال مینیز  ،پردازندتر و آتی بخش مالی و اقتصاد اسالمی میهای وسیعچالشبه ها، مقاالتی که غیر از این حوزهاز 

 راهنمای ارائه مقاله

 ای برای ارائه مقاله وجود ندارد.هیچ نوع هزینه -

                                                           
13 Metaverse  
14 Non-fungible token 
15 Crypto-currency  
16 Cryptocurrency staking 
17 Liquidity mining  
18 Yield farming  
19 Decentralized Financial 
20 Decentralized Autonomous Organization 
21 Financial inclusion 
22 Digital Islamic social finance 
23 Crowdfunding  
24 Net-carbon sukuk 
25 Technopreneurship  
26 InsurTech  
27 RegTech 
28 Democratization  



 ارسال شود:های ذیل آدرس بر اساس فرمت ارائه شده و از طری ( ۲۰۲۲ژوئن  ۳۰) 1۴۰1تیر  ۹مقاله کامل عربی یا انگلیسی باید تا  -

o  :مقاالت عربیsubmission-arabic-2022-https://cief.wufoo.com/forms/icif 

o  :2022مقاالت انگلیسی-https://cief.wufoo.com/forms/icif 

 باشد؛ 1و فاصله بین خطوط باید  1۲با اندازه  Times New Romanهزار کلمه باشد؛ فونت:  ۷تعداد کلمات مقاالت باید کمتر از  -

 متر باشد.و نیم سانتی A4 ،۲حواشی کاغذ 

 آورده شود. ، آدرس و ایمیل ذیل عنوان مقالهمحل کارنام نگارنده، محل تحصیل یا  -

 بین سه تا شش کلمه کلیدی باید ذکر شود. -

 جداول و نمودارها باید در جای مناسب مقاله قرار گیرد. -

 نوشته شود. APAمراجع باید با فرمت  -

 مزایا

 به صورت کتاب منتشر خواهند شد.با کیایت عالی  منتخب مقاالت ارزشمند

 های مهمتاریخ

 (۲۰۲۲ئن ژو ۳۰) 1۴۰1تیر  ۹ارائه مقاله کامل: 

 (۲۰۲۲جوالی  ۳1) 1۴۰1مرداد  ۹اعالم پذیرش: 

 (۲۰۲۲سپتامبر  ۲۷-۲۹) 1۴۰1مهر  ۷و  5تاریخ همایش: 
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