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 تونس:نشأة وتطّور تقنین الصیرفة اإلسالمیة في  

بیت التمویل  أسیسبت 1983سنةفي تونس ت صناعة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة انطلق

 .كبنك غیر مقیممجموعة دلّة االستثماریة، شراكة بین الدولة التونسیة والتونسي السعودي 

 تونسب مكتب تمثیل اإلسالميبنك النور  فتح 2008

 كبنك مقیممصرف الزیتونة س تأسی 2009

 .لى بنك مقیم"بیت التمویل التونسي السعودي" سابقا إتحّول بنك البركة لتونس 2014

 میالد بنك الوفاق الدولي.   2017

ھندسة مالیة تقوم على  عبارة عن 2012كانت الخدمات المصرفیة اإلسالمیة قبل سنة 

لتوائم منتجات الصیرفة تمدة في المجال المصرفي التقلیدي المعالقانونیة النصوص 1تطویع

بھا، فواجھت صعوبات تطبیقیة كبیرة ومخاطر  خاصإطار تشریعي نظرا لغیاب اإلسالمیة 

 ستثمارلال االقتصاد التونسي فرصا وفّوت على قانونیة متعددة مما أعاق تطورھا وانتشارھا

البنكي التكامل مع القطاع جدیدة في إطار المنافسة و كسب أسواقموارد ولاتعبئة لو

 .التقلیدي

 65قانون عدد  من 4في تعریف معنى القرض بالفصل  " الذي وردأموالالمرابحة اعتمادا على مفھوم لفظ "جازة عملیة التمویل بمثال ذلك إ1
یضع أو یعد  بمقابلیقوم بھ شخص ما  كل تصرفیعتبر قرضا على معنى ھذا القانون «فیھ  والذي جاءالمتعلق بمؤسسات القرض  2001لسنة 

ة أو الضمان االحتیاطي أو أي ضمان أو یأخذ بموجبھ لفائدة ذلك الشخص التزاما بالتوقیع كالكفال بموجبھ بوضع أموال على ذمة شخص آخر
 ...".وتدخل في حكم القرض عملیات اإلیجار المالي وإدارة الدیون.آخر
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 الصیرفة اإلسالمیة في تونس رأثر القوانین على تطوّ 

 : تمثلت فيإنجازات إیجابیة لصالح صناعة المالیة اإلسالمیة  2012شھدت سنة 

، اإلجارة ھي:المرابحة،إلسالمي األربعة من آلیات التمویل 2المعالجة الجبائیة 

بھا جنّ توضعھا على قدم المساواة مع عملیات التمویل التقلیدیة تلم السّ واالستصناع 

 .االزدواج الضریبي

 "اإلسالمیةمنتجات المالیة التشریع في أدوات والوطنیة لتطویر  ةاللجن« تأسیس 

لجنة العقود/ لجنة لجنة المعاییر/ لجنة الصكوك/  بینھا:من  ت عنھا عدة لجانانبثق

إلى تھا رفع مشاریع قوانینمجموعة بصیاغة مت ھذه اللجان قا قدو...الصیرفة

 اكعلى المجلس التأسیسي آنذوزارة المالیة بصفتھا سلطة اإلشراف فأحالتھا بدورھا 

 على: صادق تباعاذي ال

 .2013جویلیة  30الصادر في  2013-30الصكوك عدد قانون  •

 .2013دیسمبر 09الصادر في  2013-48الصنادیق االستثماریة عدد  قانون •

 . 2014جویلیة  24الصادر في  2014-47عدد لتأمین التكافلي اقانون  •

اللجنة الوطنیة لتطویر التشریع في أدوات ومنتجات المالیة قامت بھ " ذي ال عملال نّ إ

إقرار  حیث تمّ المالیة اإلسالمیة  التشریعي لصالحر ایجابیا في المجال ثّ أ" اإلسالمیة

مجال المالیة في عالمیة من التجارب ال واالستفادةاالنفتاح على الساحة الدولیة ضرورة 

 اإلسالمیة.

وقد  2012نا واضحا من سنة شھدت البیئة القانونیة للمصارف اإلسالمیة في تونس تحسّ 

 ن أبرز المؤشرات:ور بتحسّ ھذا التطّ  ترجم

Fلبنوك اإلسالمیةدى ار حجم األصول لتطوّ  

3 

المتعلق  2012لسنة  1من القانون عدد  13والفصل  2012المتعلق بقانون المالیة لسنة  2011لسنة  7من القانون عدد  37إلى  28الفصول من2
  .2012بقانون المالیة التكمیلي لسنة 

في الموقع االلكتروني لكل من مصرف الزیتونة        واالحصائیات المتوفرةبرز المؤشرات البنكیة باالعتماد على االرقام وقع اعداد جداول أل 3
 بتونس   وبنك البركة

3 
 

                                                            



 حجم األصول البنكیة
 (بحساب ملیون دینار)

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البنك/ السنة
 2282 1799 1322 993 691 510 519 مصرف الزیتونة

 1586 1514 1391 - - - - بنك البركة
 3868 3313 2713 993 691 510 519 المجموع

. سّجل حجم األصول البنكیة للمصارف اإلسالمیة في تونس 1مبین بالجدول رقم كما ھو 

ات في الفترة بین سنة مرّ 6نموا واضحا حیث تضاعف إجمالي ھذه األصول ألكثر من 

 ملیون 3868حدود ملیون دینار إلى 519إذ قفز حجم األصول من  2016وسنة  2010

 . 2015و 2013ول بین نسبة نمو لھذه األص وسجلت أعلىدینار 

 )4(لبنوك اإلسالمیةدى ار حجم الودائع لتطوّ  

 ودائع الحرفاء
 (بحساب ملیون دینار)

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 20104 البنك/ السنة
 1948 1532 1151 867 595 420 394 مصرف الزیتونة

 1410 1337 1258     بنك البركة
 3358 2869 2409 867 595 420 394 المجموع

الشركات) للمصارف اإلسالمیة الناشطة الحرفاء ور حجم الودائع البنكیة الجملي(ودائع تطوّ 
ملیون دینار لسنة  3358الى حدود  20105ملیون دینار موفى سنة  394في تونس من 

2016 

 البنوك اإلسالمیة فروععدد تطّور  

 تطور عدد الفروع
 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البنك/ السنة
 103 85 67 49 35 28 23 مصرف الزیتونة

 33 23 12     بنك البركة
 136 108 79 49 35 28 23 المجموع

ل إجمالي الفروع في والیات سّجل عدد الفروع البنكیة ارتفاعا واضحا حیث سجّ 
 . 2016ى سنة في موفّ  افرع 136إلى  2010فرع سنة  23را من الجمھوریة التونسیة تطوّ 

 

 2010للنشاط سنة  أشھر 7احتساب 4
 باعتبار نشاط سبعة اشھر فقط5
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د: الجدیاإلسالمیة في تونس في ظّل قانون البنوك والمؤسسات المالیة  الصیرفةآفاق 

 والنقائص:اإلیجابیات  2016-48في قانون  قراءة

 :2016– 48قانون  في اإلیجابیات

 48سات المالیة عدد ق بالبنوك والمؤسّ القانون المتعلّ جت ھذه القناعة بصدور توّ  
إیجابیة وإضافة نوعیة وقد مثّل خطوة  2016جویلیة  11الصادر في  2016لسنة 

أدرج قانون البنوك  حیثاإلسالمیة،ة للمعامالت المصرفیة مللبیئة التشریعیة المنظّ 
 6الفصل الرابع منھ عملیات الصیرفة اإلسالمیة ضمن العملیات البنكیة الجدید في

 .]16إلى  11[ل منوعّرفھا في الفصو
اقتناء  4من القانون نفسھ استثنى من التحجیر الوارد بالفصل  237كما أن الفصل   

المؤسسات المالیة لنشاط البنوك و الضروریةوالعقارات المنقولة  وتملّك األصول
حسب ما و التي تمارس عملیات الصیرفة االسالمیة شرط إحالتھا في أجل معقول

 .الغرض للحرفاء المتعاقد معھم تقتضیھ عقود التمویل في
   المؤسسات المالیة بتحدید متطلبات االفصاح ودّعم ھذا القانون حوكمة البنوك و 

تدعیم صالحیة البنك المركزي كسلطة رقابة عبر التصرف الحذر و اصدار معاییرو
تكلیفھ بمھام مراقبة مدى مطابقة عملیات الصیرفة االسالمیة للمعاییر الدولیة كما 

منظومة لمعالجة الصعوبات المصرفیة مع األخذ بعین االعتبار خصوصیة  وضع
 . نشاط الصیرفة االسالمیة على مستوى المعاییر والضوابط والحوكمة والرقابة

قد أخذ بعین االعتبار خصوصیة عملیات الصیرفة  2016-48وبھذا یكون القانون 

النقائص ذه الصناعة في تونس. اإلسالمیة وھي بادرة ایجابیة تعطي فرصة ھامة لتطویر ھ

 2016- 48في قانون 

ات تحتاج إلى معالجة ھذا القانون ال یخلو من سلبیّ  لة فإنّ غم من االیجابیات المسجّ وبالرّ 

 نذكر منھا:

اعتماد خیار النوافذ الذي ال یضمن تكافؤ الفرص عكس ما جاء في تبریرات  

البنوك التي تعمل وفقا للضوابط الشرعیة وتمتنع  إذ فیھ إجحاف في حقّ  القانون

القانونـ عملیّات قبول الودائع من العموم، كیفما كانت مدتھا وشكلھا عملیّات منح القروض بجمیع تُعد عملیات بنكیة على معنى ھذا "  4الفصل -6
 "....................عملیّات الصیرفة اإلسالمیة، "أشكالھا، ـ عملیّات اإلیجار المالي، ـ عملیّات خدمة إدارة القروض "الفكتورینغ

الیة أن تباشر بصفة اعتیادیة العملیات التي ال تدخل في حكم العملیات البنكیة المنصوص علیھا یحجر على البنوك والمؤسسات الم"  23الفصل -7
ویستثنى من ھذا التحجیر اقتناء وتملك األصول المنقولة والعقارات الضروریة لنشاط البنوك والمؤسسات المالیة التي  .من ھذا القانون 4بالفصل 

 .شریطة إحالتھا في أجل معقول وحسب ما تقتضیھ عقود التمویل في الغرض للحرفاء المتعاقد معھمتمارس عملیات الصیرفة اإلسالمیة وذلك 
…". 
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ھذا النظام یخدم البنوك  في حین أنّ  ا وعطاء ووساطةالربا أخذعن التعامل ب

وقد ال تقدم منتجات شرعیة نقیّة جدد،التقلیدیة التي ستغنم فرصا اضافیة وعمالء 

لفصل ناعة بحكم عدم تخّصصھا وعدم االلتزام بار بالصّ اضرالى اإلذلك فیفضي 

الفروع اإلسالمیة والبنك  أو التنظیمي واإلداري والمالي والمحاسبي بین النوافذ

 التقلیدي األم كما تم تسجیلھ في التجارب المقارنة.

 االسالمیة منالصیغة التي وردت بھا ھیئة مراقبة مطابقة عملیات الصیرفة  

حیث إحداثھا وتركیبتھا مخالفة للمعاییر الدولیة المتعلقة بأمثالھا من الھیئات التي 

للبنك أو للمؤسسة "  واعتمادھا، فصیغةجوع إلیھا القانون على وجوب الرّ  نصّ 
 إلزامیة قراراتھاوعدم " تشعر بعدم وجوب إحداث ھذه الھیئة تحدث ن.... أالمالیة 

عدم اشتراط مختصین في فقھ المعامالت في تركیبتھا یحدّ من كفاءتھا  نّ كما أ

 الدولیة.لف لما ھو موجود في التجارب ومردودیتھا وھذا مخا

إسناد سلطة الرقابة واإلشراف الشرعي للبنك المركزي للفصل والبّت  نثّم إ 

مؤسسة مصرفیة دون تركیز ھیئة رقابة  في الفتاوى المتعددة والمختلفة لكلّ 

 تعیین ھیكل المركزي أو ح بھا في الھیكل التنظیمي للبنكشرعیة مركزیة مصرّ 

مراقبة مطابقة  ھیئاتالقرار مربكا لعمل یجعل ھذا  إلیھ،مختص یرجع  مستقلّ 

لتراخیص اإسناد التي تضطلع حالیا ب اإلسالمیة، فالجھةمعاییر الصیرفة 

 الفتوى.في مجال فقھ المعامالت وصناعة  المطلوبة الكفاءة تفتقدوالتصاریح 

شأنھا أن  ومنمحایدة على حالھا یجعلھا غیر  بقاء منظومة القانون المدني 

تجعل المنافسة وتؤثر سلبا على نشاط البنوك المتخصصة في الصیرفة االسالمیة 

بوضع القوانین الدولة مطالبة  ین البنوك التقلیدیة غیر عادلة في حین أنّ بینھا وب

 الشریفة.جراءات الضامنة للمنافسة اال واتخاذ

وجود مجموعة من اإلشكالیات التطبیقیة المعرقلة لنشاط البنوك اإلسالمیة نوردھا مع  

 التالي:الجدول  لھا فيت حلول ترحامق
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 والحلول المقترحةیرفة اإلسالمیة الصّ  خدمات التي تواجھالقانونیة  یاتشكالأھم اإل 

 ــــرحــــــــــــالمقتــالحل  ـــرحــــــــــــــــــــالشــّ  ةیلكاشاإل/المسألة
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المالءة المالیة ونسبة 
 كفایة رأس المال

ق البنوك اإلسالمیة تطبّ الحتساب نسبة كفایة رأس المال 
وھو منشور  24-91حالیا منشور البنك المركزي عدد 

 حیث أنّ .مالئم لخصوصیات البنوك اإلسالمیةغیر 
البنوك اإلسالمیة تتعامل مع أصحاب الحسابات 

تكون مخاطر واالستثماریة على أساس المضاربة 
الحسابات باعتبارھم  اصحاب ھذهاالستثمار محملة على 

 أرباب مال. 

ه ذطرح الموجودات الممولة من طرف ھ
ومن  االستعماالتمن إجمالي الحسابات 

المرجحة الي الموارد بالنسبة للحسابات إجم
حسب أوزان مخاطرھا عند احتساب نسبة 

مجلس الخدمات  وقد أقرّ .كفایة رأس المال
، IFSB 2معیارالالمالیة اإلسالمیة بھذا في 

حیث یتم طرح الموجودات الممولة من 
مع قبول ( حسابات االستثمار المقیدة والمطلقة

االستثماریة المطلقة احتساب أرصدة الحسابات 
. وبالنسبة للبنوك التي )بنسبة ترجیح مقبولة

تستخدم عملیة تعدیل الدخل ألصحاب حسابات 
فان السلطة اإلشرافیة  المطلقة،االستثمار 

من ومرجحة نسبة مئویة محددة  أخذبإمكانھا 
حسابات االستثمار المطلقة في احتساب  أموال

ر نسبة كفایة رأس المال لتغطیة المخاط
 .االئتمانیةالتجاریة 

تمویل اقتناء العقارات 
 الفالحیة

 

ال یمكن للمصرف اإلسالمي القیام بتمویل اقتناء العقارات 
-03-08المؤرخ في  89لسنة  43الفالحیة وفقا للقانون عدد 

الذي ال یسمح للشركة الخفیة االسم اقتناء األراضي  1989
الشركاء شخص ذات الصبغة الفالحیة إذا كان من بین 

معنوي، ھذا إضافة إلى وجود عدید العقارات التي لم تعد 
تحمل في الواقع صبغة العقار الفالحي ولكن بیاناتھا بالرسم 

 العقاري غیر محینة.
 
 
 
 

إلغاء القیود الخاصة عند تمویل البنك شراء 
أرضا فالحیة بالمرابحة المصرفیة في العقد 

 االول (الموقع بین البنك والبائع)

 ــــرحــــــــــــالمقتــ ـــرحـــــــــــــــــالشـــــ المشكلة/المسألة
تمویل اقتناء عقار لدى 

بعض المؤسسات 
الموجھة أساسا لفئة 

 مھنیة معینة

     دیوان المساكن العسكریة مثل دیوان مساكن القضاة و
تمویل اقتناء عقار من بعض  ك.... وكذلدیوان رجال التعلیمو

المؤسسات العمومیة التي تشترط توفر صفات خاصة في 
 ،التونسیةالمستفید منھا (الشركة الوطنیة العقاریة للبالد 

العقاریة  ، الوكالةجتماعیةاالشركة النھوض بالمساكن 
 للسكنى)

إلغاء القیود الخاصة عند تمویل البنك شراء 
لعقد األول عقار بالمرابحة المصرفیة في ا

(الموقع بین البنك   والبائع) موجھ لفئة مھنیة 
معینة او من مؤسسة عمومیة تشترط توفر 

 صفات خاصة في المستفید  

 تمویل تورید الحبوب
 

یجعل القانون التونسي ھذه العملیة حكرا على دیوان الحبوب 
 .ألي كان ان یستوردھا وال یمكن

إلغاء القیود الخاصة عند تمویل البنك شراء 
قمح لفائدة الحبوب بالمرابحة المصرفیة في 
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 العقد األول (الموقع بین البنك والبائع)  
بیع العقار بمقتضى إذن 
قضائي (عقار على ملك 

 قاصر)
 

یقع التنصیص في االذن القضائي على اسم المشتري في 
ول شراءه عن طریق البنك       خیر سیمّ ن ھذا األحین أ

سیكون مخالفا بالمرابحة للعقار  تمویل البنك وبالتالي فإن
 .لإلذن

إجازة التنصیص في االذن القضائي على اسم 
على أن یوقع البنك  والبنك الممولالمشتري 

باإلضافة لعقد الشراء األول التزاما بالبیع 
 للمشتري المنصوص علیھ في اإلذن

التجاري اقتناء األصل 
 عبر اإلشھار القانوني

بفترتین لقبول وجوبا المرور تتطلب ھذه العملیة 
 االعتراضات على محصول البیع

 

فقط بالنسبة  اختصار الفترتین الى فترة واحدة
للمرابحة واعتماد التسجیل الضریبي النسبي 

 مرة واحدة.

 الشفعة
 

من ممارسة حق الشفعة التمویل بالمرابحة عند امكانیة عدم 
األول في  طرف الشریك في الملك باعتبار ان المشتري

 المرابحة ھو المصرف.
البنك التقلیدي الذي یقرض المشتري ھذا االشكال ال یعترض 

 ولیس لھ أي دخل في المعاملة إال على مستوى الرھن

الشفعة إجازة التمویل بالمرابحة عند القیام بحق 
 الشریك لمناب شریكھ  لشراء

الجبائیة لبعض المراجعة 
 العملیات

 

إن تسجیل العقد بالمعلوم النسبي یكون للعقد االول الذي 
یشتري بمقتضاه المصرف العقار قصد بیعھ مرابحة لحریفھ. 
وفي بعض الحاالت یطالب المصرف بدفع معالیم تسجیل 

 تكمیلیة باعتبار ان العقار قد بیع بأقل من قیمتھ الحقیقیة.

عالیم تسجیل تكمیلیة عدم مطالبة البنك بدفع م
شراء المراجعة الجبائیة لعملیة تمویل  عند

المتحصل  ومطالبة المشتريعقار بالمرابحة 
 على التمویل

 مخاطر عقد المضاربة
في الحالة التي یكون 

 فیھا البنك رب المال

تامین صندوق (دوليتأسیس ھیكل وطني أو  جمیع مخاطر عقد المضاربة البنك تحمل في ھذه الحالة ی
لمساعدة المؤسسات على معالجة  تكافلي)

 وتغطیة مخاطرھاخسائر المضاربة 
 
 

 ــــرحــــــــــــالمقتــ ـــرحـــــــــــــــــالشـــــ المشكلة/المسألة
االحتیاطات مشكلة 

الواجبة ومساھمة 
البنوك االسالمیة في 

 صندوق ضمان الودائع

صندوق ضمان الودائع یحمي جمیع المودعین من خطر  -
 تعثر البنك في توفیر السیولة 

یجعل البنوك االسالمیة في وضعیة غیر  2011المنشور -
 متكافئة وال متساویة مع البنوك التقلیدیة

وجوب األخذ بعین االعتبار طبیعة حسابات 
البنوك  والمشتركة لدىاالستثمار المخصصة 

 االسالمیة

االجراءات نقص 
 الترتیبیة

نّص القانون البنكي على العقود اإلسالمیة ولم یتم إلى حد 
اإلجراءات الترتیبیة الضروریة اصدار النصوص واآلن 

 العقود لتنفیذ ھذه
 

اإلجراءات لنصوص وصدار ابإالتعجیل 
الفراغ الحالي على مستوى  لسدالترتیبیة 

السابق  ومعالجة االخالالتالتطبیق العملي 
 ذكرھا المتعلقة بعقد المرابحة

 قانون الصكوك
 

على مبدأ وجود الصكوك السیادیة دون  2016نص قانون 
 غیرھا من صكوك المؤسسات والقطاع الخاص.

 

تمكین البنوك والمؤسسات المالیة بإصدار 
المركزي فیھا لمعالجة  واكتتاب البنكالصكوك 

 مشكل السیولة
 

 الطلبات:

 ب:أصحاب االختصاص والمھتمین بالصیرفة اإلسالمیة سلطات اإلشراف  طالبی

 الجدول.باالستجابة للمقترحات المدونة في  
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ولیة إلدارة السیولة باالشتراك مع البنك المركزي واالجتھاد في إیجاد ایجاد سوق أ 

خیر كما ھو الحال بالنسبة أالصیغ البدیلة المشروعة واعتماد البنك المركزي كمسعف 

 السیولة. زوم بضخّ عم عند اللّ لبنوك التقلیدیة وتدخلھ لتقدیم الدّ ل

إیجاد ھیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة االسالمیة مركزیة علیا مستقلة یكون رأیھا  

ملزما توحدّ الفتوى بین مختلف ھیئات مراقبة المطابقة المحدثة في مختلف البنوك 

الدولیة وتعمل في المعاییر الممارسة لعملیات الصیرفة االسالمیة بما ال یتناقض مع 

 المصرفي .شراف والرقابة على القطاع ھ سلطة اإلبنك المركزي بصفتإطار ال

سلطة ى لإ اتطلبھذه الوقد قامت الجمعیة التونسیة للمالیة اإلسالمیة برفع  

ماي    3وتلقت بتاریخ  اإلشراف المتمثلة في وزارة المالیة والبنك المركزي

ا من جناب محافظ البنك المركزي یعلمھا فیھ بأّن المصالح المختصة ردّ  2017

المعروضة علیھا من قبل بالبنك المركزي التونسي ستتولى دراسة المقترحات 

 الجمعیة .
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 تونس:في آفاق الصیرفة اإلسالمیة 
م ت تتقدّ ھا ثبتت وظلّ ولكنّ  ،قفي مجال ضیّ  ھاجدتأو دأت المالیة اإلسالمیة في تونس بإرادة ب

 آفاق بدأت تفتح لھا  أنلى إتقصیھا  أنم تعامالتھا دون حجّ تتعایش مع بیئة تشریعیة تُ و بتؤدة
اعت فصدرت تشریعات وقوانین احتوت الصناعة تدریجیا ور، 2012انطالقا من سنة 

ج ھذا المسار توّ إلى أن ،نوعیة المنتجات خصوصیاتھا في مجال الجبایة وطبیعة الخدمات و
بالنصوص الترتیبیة بصفة عاجلة شفع ن یُ أنرجو الذي و 48عدد  2016صدور قانون ب

ضیق من توبالمعالجات القانونیة التي تزیل اإلشكالیات التطبیقیة التي زمة واإلجرائیة الّال 
الصناعة  نتمكّ  بیئة قانونیة مالئمة إلیجاد للمعاییر الشرعیة ةنضبطالبنوك الم مجال نشاط 

 .متكافئة مع نظیرتھا التقلیدیةفرص من  اإلسالمیةالمالیة 
 منھا:على مستویات عدة نذكر  نتائج إیجابیة 2016- 48وینتظر أن یثمر قانون

 الحرفاء.یستجیب لطلبات السوق ورغبات  حالیا بماأدوات التمویل المعتمدة تنّوع  
 الشرعیة.عدد البنوك المتعاملة طبق الضوابط ارتفاع  
التابعة للبنوك ومنتجات المالیة اإلسالمیة بعدد الفروع والشبابیك المتعاملة ارتفاع  

 التقلیدیة.
حسب  2022سنة  %15إلى حالیا %7 لدى البنوك اإلسالمیة من حجم األصولارتفاع  

 الخبراء.تقدیر 
في تفریج  ھم بذلكتس. المالیةنوعیة في مجال الخدمات ال اإلضافةق ر منتجاتھا وتحقّ طوّ تفت
موارد جدیدة ومتنوعة من خالل جذب رؤوس األموال واالستثمارات وإیجاد  زمة البالدأ

 .المنشودةالتنمیة تخلق الثروة وتدعم اقتصاد البالد وتحقّق 
 

 یق  ولّي التوفوهللا 
 

 أ.آمال عمري
 رئیس الجمعیة التونسیة للمالیة اإلسالمیة
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 المالحــــــــــــــق
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