چک٘ذُّإ هقاالت

 .1چکيده عربي
 .2چکيده انگليسي

تحذٗذ الس٘اسات الوال٘ٔ على أساس
إسترات٘ج٘ات اإلقتصاد الوقاٍم
علٖ خالق٘اى ه٘وٌذ

*

**

هحوذ ٍاعظ برزاًٖ
هحوذرضا ح٘ذرٕ
***
هْذٕ طغ٘اًٖ
***

الخالصٔ

تسـ٘غ الحكَهٔ إصالٔ ًقبؽ الؼؼف ٍتؼضٗض ًقبؽ القَٓ ثبستخذام الس٘بسبت الوبل٘ٔ الج٘ذٓ ٍثبلتبلٖ صٗبدٓ اإلًتاب
الوحلٖ ٍإصالٔ الفقش ٍالجـبلٍٔ .فٖ ّازُ الذساسأ ثْاذح تحذٗاذ يٍلَٗابت الس٘بسابت الوبل٘أ ػلا يساب
استشات٘ج٘بت االقتظبد الوقبٍم ،دسسٌب الس٘بسبت الوبل٘ٔ كوب دسسٌب الٌوبر الفكشٗٔ االقتظبدٗٔ فٖ إٗشاى ثْاذح
ٍؿشٗقٔ الذساسٔ فٖ ّزا الجحث َّم هي الٌَع الَطفٖ – الوسحٖ (ٍ .)Survey Methodفاٖ ّازا الوجاب
اختشًب هؼبٗ٘ش الؼذالٔ االجتوبػ٘ٔ ٍالٌوَ االقتظبدٕ ٍاالستقشاس االقتظبدٕ ٍهقبٍهٔ االقتظابد يهابم التْذٗاذات
كوؤششات االقتظبد الوقبٍم .ثن استخذهٌب ؿشٗقٔ التحل٘ل الْشهٖ ) ،(AHPلتظٌ٘ف اإلجاشااات الوختابسٓ هاي
الس٘بسٔ الوبل٘ٔ هي ح٘ث يكجش تأث٘ش لْب فٖ تحق٘ق استشات٘ج٘ٔ االقتظابد الوقابٍم ٍثبساتخذام ؿشٗقأ التحل٘ال
الْشهٖ ) ،(AHPقوٌب ثتظٌ٘ف الٌوب ر الفكشٗٔ الفؼبلٔ فاٖ االقتظابد اإلٗشاًاٖ هاي ح٘اث هقاذاس قشثْاب هاي
استشات٘ج٘ٔ االقتظبد الوقبٍم فٖ هجب الس٘بسٔ الوبل٘ٔ.
يظْشت ًتبئج الذساسٔ ثأى الٌظبم الؼبم للوؼلَهبت االقتظبدٗٔ ثْذح تؼاذٗل الجٌ٘أ االقتظابدٗٔ ٍالؼاشٗج٘ٔ فاٖ
الجالد لِ يكجش يّو٘ٔ فٖ الس٘بسٔ الوبل٘ٔ حست استشات٘ج٘ٔ االقتظابد الوقابٍم ًٍواَر (االقتظابد االساالهٖ)
الفكشٕ يكثش تؼبهٌب هغ استشات٘ج٘ٔ االقتظبد الوقبٍم فٖ هجب الس٘بسٔ الوبل٘ٔ.

الکلوات األساس٘ٔ :اإلقتظبد الوقبٍم ،الس٘بسبت الوبل٘ٔ ،ؿشٗقٔ التحل٘ل الْشهٖ ( ،)AHPالؼذالٔ اإلقتظبدٗٔ.
تظٌ٘ف هجلٔ األدث٘بت االقتظبدٗٔ (:)JEL
* .هبجست٘ش فٖ االقتظبد االسالهٖ ثجبهؼٔ إطفْبى.
** .يستبر هشبسک فٖ كل٘ٔ الؼلَم اإلداسٗٔ ٍ اإلقتظبد ثجبهؼٔ إطفْبى.
Email: heidari@isu.ac.ir.
*** .يستبر هسبػذ فٖ كل٘ٔ الؼلَم اإلداسٗٔ ٍ اإلقتظبد ثجبهؼٔ إطفْبى.
*** .يستبر هسبػذ فٖ كل٘ٔ الؼلَم اإلداسٗٔ ٍ اإلقتظبد ثجبهؼٔ إطفْبىEmail: m.toghyani@ase.ui.ac.ir. .

Email: ali003313@yahoo.com.
Email: M.vaez@ase.ui.ac.ir
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تحذٗذ هقذاس قشثْب هي استشات٘ج٘ٔ االقتظبد الوقبٍم.
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ًوَرج تکَٗي هفَْم الفساد اإلقتصادٕ ٍ
تق٘٘وْا هي هٌظَر اإلقتصاد الوؤسسٖ فٖ
اإلسالم

علٖ اصغر ّادًٍٕ٘ا
سع٘ذ خذَٕٗ رفَگر

**
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*

الخالصٔ
دٍى ٍجَد اإلجوبع ػلٖ هفَْم الفسبد االقتظبدٕ الزٕ ٗحتَٕ ػل ثؼغ الوظابدٗق ثْاذح هتبثؼأ الَػاغ
الوَجَد ،التثوش يٗٔ هحبٍلٔ إلصالٔ الفسبد االقتظبدٍٍٕ .طَال إل ّزا الْذح كل ًاَع هاي تكاَٗي الوفْاَم
ٗجت يى ٗكَى فٖ إؿبس الٌظبهبت الفكشٗٔ ٍالق٘و٘ٔ.
ٍفٖ ّزا الجحث إػبفٔ إل دساسٔ التؼبسٗف الوَجَدٓ حَ الفسبد االقتظبدٕ ،ػشفٌب يى هؼظن ّازُ التؼابسٗف
فٖ االقتظبد الوَجَد ثسجت تأثشُ ثوجبدئ الٌظبم الشيسوبلٖ ،اقتظش فٖ القـبع الحكَهٖ ٍفْ٘ب ًظشٍ .لْازا ًظاشا
إل اتجبُ االقتظبد الوؤسسٖ ( ،)Institutional economicsيفؼل ؿشٗقٔ لتحذٗذ هفْاَم الفسابد فاٖ كال
هجتوغ َّ ،استخذام الق٘ن الؼشف٘ٔ الوثقفٔ ٍالوؤسسٔ فٖ راک الوجتوغًٍ .ظشا إلا ّازُ القؼا٘ٔ ٍسجَػاب إلا
الذٗي الوؤسسٖ الزٕ َّ هوثل الق٘ن الؼشف٘ٔ الوثقفٔ فٖ الوجتوغ ،اتؼا يًاِ فاٖ هازّت الشا٘ؼٔ ،الوكبسات
الوحشهٔ تحذد حست هَقفْب هي الوؤسسبت القبًًَ٘ٔ ٍغ٘اش القبًًَ٘أ ،يد ٍيػواق هؼابد هفْاَهٖ للفسابد
االقتظبدٕ هي ٍجْٔ ًظش اإلسالم .ثبإلػبفٔ إل ّزا ًظشا إل يّن الوظبدٗق تن تظو٘ن هؤشاش لذساسأ إدساک
الفسبد فٖ األح٘با ٍالؼَاحٖ الوجبٍسٓ لحشم اإلهبم الشػب (ع) ٍحست الٌتبئج يكثش هاي ًظاف هاي األًشاـٔ
اإلقتظبدٗٔ فٖ ّزُ الوٌـقٔ هظبة ثبلفسبد االقتظبدٕ.

الکلوات األساس٘ٔ :سَ الوجبلغ الوقشٍػٔ ،القشع الحسي ،هٌْج تحل٘ل الوحتَٕ ،القشآى الكشٗن.

تظٌ٘ف هجلٔ األدث٘بت االقتظبدٗٔ (.Z19 ،Z12 ،D79 ،D73 :)JEL

* يستبر هشبسک فٖ الوؼْذ الؼبلٖ للثقبفٔ ٍ الفكش اإلسالهٖ.
** ؿبلت الذكتَساُ فٖ الوؼْذ الؼبلٖ للثقبفٔ ٍ الفكش اإلسالهٖ.

Email: alihadavinia@gmail.com.
Email: khadivy@gmail.com.

دراسٔ فقْ٘ٔ ٍ قاًًَ٘ٔ حَل طب٘عٔ الورابحٔ
ٍ ًطاقْا (هرکّساً علٖ الخذهات الوصرف٘ٔ
الالربَٗٔ)
س٘ذهحوذّادٕ قبَلٖ درافشاى
س٘ذهحوذهْذٕ قبَلٖ درافشاى

*

**

الخالصٔ
ُٗؼتجش ػقذ الوشاثحِ هي الؼقَد الوظشفِ٘ الالسثَٗٔ .السؤا الوْن حَ ؿج٘ؼِ الوشاثحِ َّ ّل ّزا الؼقذ ُٗؼتجش ث٘ؼبً
هَػَع ػقذ الوشاثحِ؟ ّز الوقب ٗشٗذ دساسِ ؿج٘ؼِ الوشاثحِ القبًًَِ٘ ٍ ًـبقْب ثشكل ػبمٍ ثن دساسِ الوَػَع
هي ًبحِ٘ احكبم الخذهبت الوظشفِ٘ ثذٍى الشثب ٍ خبطًِ اٗؼاب الؼالقابت القبًًَ٘اِ فاٖ هجاب التساْ٘الت
الوظشفِ٘ هي خال ثـبقبت الوشاثحِ .استٌتجت الوقبلِ اىَّ ؿشٗقِ الوشاثحِ ،ل٘ست خبلظًِ للج٘غ ثل تجاشٕ فاٖ
الوؼبٍػبت ثبجوؼْب ٍ هَػَع الوشاثحِ الٗخضٍ االػ٘بى فقاؾ ثال ٗوكاي اى ٗتؼاوٍي الوٌابفغ ٍ الخاذهبت.
االًظوِ الوظشفِ٘ الحبلِ٘ تؤكّذ ّزُ الٌت٘جِ .ثبهكبًٌب اى ًشش اًؼقبد الوشاثحِ فٖ هجب ثـبقابت الوشاثحاِ هاي
خال ػقذ الَكبلِ ،ح٘ثُ َٗكّل الوظشحُ الوتقذٍمَ ثـلت التسْ٘الت لتَف٘ش االهتؼِ ٍ الخاذهبت ثان ًقلْاب الاٖ
ًفسِ هشاثحًِ .اقتشحت ّزُ الوقبلِ اٗؼب اى ٗؼبح هبدُ سقن  143هتكشسُ الٖ التقٌا٘ي الواذًٖ االٗشاًاًٖ :اض
الوبدُ الوقتشحِ َّ ٗ« :وكي اى ٌٗؼقذ الج٘غ ٍ الؼقَد الوؼبٍػِ٘ االخشٕ ثبسلَة الوشاثحِ .اسلَة الوشاثحِ ّاَ
اسلَة ٗتوكي طبحت الحق الوبلٖ القبثل للٌقل (سَاا كبى الحق هشتجـب ثبالػ٘ابى ،اٍ الوٌابفغ ٍ الخاذهبت ام
غ٘شّب) هي خاللِ اى ٌٗقل حقِ الٖ ؿبلت الحق هي ؿشٗق احاذٕ الوؼبٍػابت ٍ هاغ هشاػابُ احكابم تلاک
الوؼبٍػِ هغ اػبفِ سث هؼ٘ي اٍ ًسجِ هئَِٗ هؼٌِ٘ ثششؽ اى ٗخجش ؿبلتَ الحق ثشي

الوب ٍ الٌفقبت التاٖ تان

دفؼْب للحظَ ػلٖ الحق الوبلٖ».

الکلوات األساس٘ٔ :ػقذ الوشاثحِ ،ثـبقِ الوشاثحِ ،الخذهبت الوظشفِ٘ ،الشثب ،ػقذ الج٘غ.
تظٌ٘ف هجلٔ األدث٘بت االقتظبدٗٔ (.K1, K2, P4 :)JEL

* .استبر هسبػذ فٖ قسن الفقِ ٍ هجبدئ القبًَى االسالهٖ ثجبهؼٔ فشدٍسٖ.
** .استبر هشبسک فٖ قسن القبًَى ثجبهؼٔ فشدٍسٖ.

Email: h.ghaboli@um.ac.ir.
Email: ghaboli@um.ac.ir.

فصلٌاهِ علوٖ پژٍّشٖ اقتصاد اسالهٖ /چک٘ذُّإ عربٖ

ام ٗكَى اسلَثبً لتشك٘ل جو٘غ الوؼبهالت؟ اػبفًِ الٖ رلک ٗقذَّم سؤا ٌ آخش ٍ َّ ّل تَجذ حذٍدٌ ثبلٌسجِ الٖ
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القاعذٓ أٍ حرٗٔ التصرف فٖ الوصرف٘ٔ
الورکسٗٔ (دراسٔ حالٔ إلٗراى)
*

ٍح٘ذ هقذم احساى علٖاکبرٕ
اٗواى باستاًٖفر
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***

هحوذ ٍاعظ

**

****

الخالصٔ
القبػذٓ يهبم حشٗٔ التظشح هَػَع هفتبحٖ فٖ دساسبت الس٘بسبت الٌقذٌٍّٗٔ .ابک دساسابت كث٘اشٓ تقتاش
للسلـبت الٌقذٗٔ يى تقَم ثبستخذام إحذاّوب يٍ كالّوب هؼبٍ .الوظشف٘ٔ الوشكضٗٔ اإلساله٘ٔ يٗؼب التخاش ػاي
ّزُ القبػذٓ ٍ«ّل الوظشح الوشكضٕ اإلسالهٖ لجٌبا الس٘بسٔ الٌقذٗأ الوثبل٘أ ٗجات يى تساتخذم القبػاذٓ يٍ
حشٗٔ التظشح» سئَا ٗحتب الٖ التحق٘قٍٍ .فقب للتؼشٗف حشٗٔ التظشح تٌقسن إل ثالثٔ يًَاع :الحشٗٔ توبهاب
ٍالوتقشثٔ ٍاالستوثب ( )Optimizationهي جذٗذ ٗقغ ػٌذهب الًشٗذ األٍ ٍالثبًٍٖ ،لكاي للثبلاث إٗجبث٘ابت
ٗوكي دساستْب يهبم القبػذٓ.
ّزُ الوقبلٔ ثبلـشٗقٔ التحل٘ل٘ٔ – الَطف٘ٔ تظْش ثأى إؿبس حكَهٔ إساله٘ٔ ثبلفشٍع الوثبل٘ٔ ،هغ يًاِ لالساتوثب
هي جذٗذ ،إٗجبث٘بت كث٘شٓ ٍل٘ست لْب سلج٘بتْب ٍلكي ًظشا إل ه٘ضات هؤسسا٘ٔ للوظاشح الوشكاضٕ – الازٕ
الٗختبس هي قجل ٍلٖ الفقِ٘ ٍالٗششح ػلِ٘ هي جبًجِ – ًٍظشا إل الشَاّذ التجشٗج٘أ القبئوأ ٍػاذم التَافاق
الضهٌٖ فٖ الوشاحل التجبسٗٔ الس٘بس٘ٔ ٍالس٘بدٓ الوبل٘ٔ فٖ االقتظبد اإلٗشاًٖ ،لوظبل الاجالد ،اساتخذام القبػاذٓ
الٌقذٗٔ ٍػذم اخت٘بس حشٗٔ التظشح كحكن ثبًَٕ يفؼل.

الکلوات األساس٘ٔ :الوظشف٘ٔ الوشكضٗٔ اإلساله٘ٔ ،الوظشف٘ٔ الوشكضٗٔ فٖ إٗاشاى ،القبػاذٓ يهابم حشٗأ التظاشح،
قبػذٓ الوظلحٔ.
تظٌ٘ف هجلٔ األدث٘بت االقتظبدٗٔ (.E58 :)JEL

* .يستبر هسبػذ فٖ كل٘ٔ يّل الج٘ت ثجبهؼٔ إطفْبى.
** .يستبر هسبػذ فٖ كل٘ٔ يّل الج٘ت ثجبهؼٔ إطفْبى.
*** .يستبر هسبػذ فٖ قسن اإلقتظبد ثجبهؼٔ إطفْبى.
**** .يستبر هشبسک فٖ قسن اإلقتظبد ثجبهؼٔ إطفْبى.

Email: v.moghadam@ahl.ui.ac.ir.
Email: 22aliakbari@gmail.com.
Email: i.bastanifar@ase.ui.ac.ir.
Email: mo.vaez130@yahoo.com.

ضَابط لشرٍط ضوي العقذ (دراسٔ حالٔ
لَجِ االلتسام الوصرفٖ)
الخالصٔ

س٘ذاهراهلل حسٌٖ٘

*

* .ؿبلت الذكتَساُ فٖ فقِ االقتظبد ثجبهؼٔ اإلهبم الظبد .

Email: hosseini156@yahoo.com.
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إحذى هشبكل الٌظبم الوظشفٖ َّ ،ػذم تأدٗٔ الذَٗى فٖ ٍقتْبٍ ،فٖ الوظاشف٘ٔ اإلسااله٘ٔ ثْاذح حال ّازُ
الوشكلٔ ٗتن استخذام اشتشاؽ ٍجِ االلتضام فٖ الؼَْدٍ ،لكي ّزا الششؽ ثوب يًِ ٗشجِ الشثب ٍٗخبلف الكتبة لْاب
هشبكل هي ح٘ث الوششٍػٌٍّ٘ٔ .بک ػذم إتفب الشيٕ ث٘ي الجبحث٘ي ثْزا الخظَصٍ .الوٌبطشٍى ٗؼتقاذٍى يى
تحق٘ق ّزا الششؽ ٍيخز صٗبدٓ الوجلغ ،التٌجض إال ثسجت «قظَس الضثاَى ٍػاذم ٍفاباُ ثبلؼْاذ» يهاب «تجذٗاذ
الوْلٔ» التؼذ هي يسجبة تحق٘قِ ،إرى ّزا الششؽ ٗختلف ػي الشثب ٍٍفقب ألدلٔ الششٍؽ ٗجت الَفابا ثاِ .فاٖ
ّزُ الذساسٔ حبٍلٌب استخذام الـشٗقٔ التحل٘ل٘ٔ الَطف٘ٔ لٌقَ ثذاٗٔ هب ّٖ حذٍد هخبلفٔ الكتبة فاٖ الشاشٍؽ
الوؼَْدٓ؟ ٍثبً٘ب يل٘س لَجِ االلتضام الوظشفٖ ّزُ القبػذٓ ٍثبلتبلٖ الوظذا هخبلف للكتابة؟ يٍ لا٘س ّكازا
ٍالششٍؽ ثبق٘ٔ تحت ػوَم القبػذٓ ٍٗجت الَفبا ثْب؟ ًت٘جٔ ّزُ الذساسٔ تحل قؼ٘ٔ فقْ٘ٔ هْؤ ٍخـَٓ ّبهأ
فٖ حل تحذٕ تأدٗٔ التسْ٘الت الوظشف٘ٔ.
الکلوات األساس٘ٔ :الششٍؽ الوؼَْدٓ ،ششٍؽ هؼبسػٔ للكتبة ،الشثبٍ ،جِ االلتضام ،القشٍع الوتؼثشٓ.
تظٌ٘ف هجلٔ األدث٘بت االقتظبدٗٔ (.Z19, Z12 :)JEL

تحذٗذ هبلغ األهثل للرسَم ٍحصٔ الَدائع
فٖ الوصرف٘ٔ اإلساله٘ٔ
ٗعقَب هحوَدٗاى

*

**

اصغر ابَالحسٌٖ ّست٘اًٖ
هحوذحس٘ي پَرکاظوٖ
***
کاهراى ًذرٕ
***
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الخالصٔ

دساسٔ يداا الٌظبم الوظشفٖ فٖ إؿبس الٌوبر الشٗبػ٘ٔ الذق٘قأ ،تاَفش لٌاب إهكبً٘أ فْان يد هاي يداا الٌظابم
الوظشفٖ ٍؿش آساا يكثش اختظبطب فٖ ّزا الوجب ٍ .السؤا الوْن الزٕ ٗـش ًفسِ فٖ ّزا الوجب ّاَ ّال
ٗوكي تظو٘ن الٌوَر هغ ٍجَد التؼق٘ذات الفٌ٘ٔ ٍالحقَق٘ٔ فٖ الٌوَر اإلسالهٖ ثتضٍٗذ الوظبدس هغ اساتخذام
االستوثب الؼشَائٍّٖ .زُ الذساسٔ ثْزُ الفشػ٘ٔ «ٗوكي إخاشا ًواَر سٗبػاٖ ًشا٘ؾ ػشاَائٖ للٌواَر
اإلسالهٖ هغ ٍجَد التؼق٘ذات الوَجَدٓ فِ٘» تْذح إل إدخب آساا الوظشف٘ٔ اإلسااله٘ٔ فاٖ الْاذح ٍتابثغ
قؼ٘ٔ االستوثب فٖ تضٍٗذ هظبدس هظشح إسالهٖ ،ألٍ هشٓ كخـَٓ لتَس٘غ الٌوبر الكو٘ٔ فٖ ّزا الوجب .

الکوات األساس٘ٔ :تَف٘ش الوَاسد ،الشسَم ،حق الَكبلٔ ،االستوثب الؼشَائٖ.
تظٌ٘ف هجلٔ األدث٘بت االقتظبدٗٔ (.G34, G21, E42 :)JEL

* .ؿبلت الذكتَساُ فٖ االقظبد ثجبهؼٔ پ٘بم ًَس.
** .يستبر هشبسک فٖ االقتظبد ثجبهؼِ پ٘بم ًَس.
*** .يستبر هشبسک ثجبهؼٔ شْ٘ذ ثْشتٖ.
*** .يستبر هسبػذ فٖ اإلقتظبد ثجبهؼٔ اإلهبم الظبد .

Email: mahmodian61@gmail.com.
Email: abolhasani@pnu.ac.ir.
Email: h_pourkazemi@yahoo.com.au.
Email:. k.nadri@gmail.com.

ًوَرج ًظرٕ لحل هشکلٔ االًتقاء العکسٖ
فٖ عقَد الوشارکٔ للوصرف٘ٔ اإلساله٘ٔ
س٘ذحسي قَاهٖ

*

الخالصٔ
ػقَد الوشبسكٔ ّٖ إحذى األدٍات الْبهٔ للتوَٗل فٖ الوظشف٘ٔ اإلسالهٍ٘ٔ .فٖ ّازُ الؼقاَد ًظاشا إلا ًاَع
الؼقَد الوجشهٔ ث٘ي الوظشح ٍالضثَىٗ ،زكش سْوب هختلفب فٖ الؼقاذ ٍلكاي ثشاكل ػابم هثال ًواَر األطا٘ل
فٖ إؿبس ًوَر األط٘ل ٍالَك٘ل ( )principal-agent modelهي ًظشٗٔ األلؼابة ( )Game Theoryفاٖ
ظشٍح الوؼلَهبت غ٘ش الوتقبسًٔ ٍفٖ حبلٔ االًتقبا الؼكسٖ (ٍ )adverse selectionاإلجبثٔ ػي ّزا الساؤا
 :ثبستخذام ًوَر األط٘ل ٍالَك٘ل ك٘ف ٗوكي إصالٔ يٍ تقل٘ل هشبكل االًتقبا الؼكسٖ فٖ ػقَد الوشابسكٔ فاٖ
الوظشف٘ٔ اإلساله٘ٔ ٍتقذٗن ًوَر ثس٘ؾ ثكلفٔ قل٘لٔ؟ لإلجبثٔ ػي يسئلٔ الذساسٔ ًـاش فشػا٘ت٘ي .الفشػا٘ٔ
األٍل إى استخذام إًجبصات ًوَر األط٘ل ٍالَك٘ل فٖ ػقَد الوشابسكٔ ٗاؤدٕ إلا يى تكاَى يكثاش فؼبل٘أ
ٍالثبً٘ٔ ّٖ يى استخذام ًوَر األط٘ل ٍالَك٘ل فٖ ث٘ئٔ إساله٘ٔ توبهابٗ ،اؤدٕ إلا تقل٘ال هشاكلٔ االًتقابا
الؼكسٖ فٖ ّزا الٌوَر ٍ .الٌتبئج هي حل الٌوَر الوقذم ثَاسـٔ استخذام ًوَر األطا٘ل ٍالَك٘ال ثشاكل
ًوَر ػقَد الوشبسكٔ ،تظْش ثأًِ ٗوكي تظو٘ن ػقذ الوشبسكٔ ثشكل يفؼل فٖ الٌظابم الوظاشفٖ ٍّازا ٗؤٗاذ
الفشػ٘ٔ األٍل  .كوب ٗؤٗذ ًتبئج الٌوَر الكلفٔ الكث٘شٓ لؼقَد الوشبسكٔ فٖ ظشٍح االًتقبا الؼكساٖ للوظاشح.
ٍيّن ًت٘جٔ للذساسٔ ّٖ إهكبً٘ٔ حزح ظشٍح الوؼلَهبت غ٘ش الوتقبسًأ ثا٘ي الوظاشح ٍالضثاَى فاٖ حبلأ
الخؼَع للقَاً٘ي الششػ٘ٔ ٍاإلساله٘ٔ ثَاسـٔ الضثَى .إػبفٔ إلا ّازا سيٌٗاب فاٖ ّازُ الذساسأ يى القؼابٗب
ٍاألدٍات الوبل٘ٔ فٖ االقتظبد اإلسالهٖ ٗوكي يى تكَى حال فٖ ػلن االقتظبد الحذٗث.
الکوات األساس٘ٔ :ػقَد الوشبسكٔ ،الوظشف٘ٔ اإلسالهً٘ٔ ،وَر األط٘ل ٍالَك٘ل ،الوؼلَهبت غ٘ش الوتوبثلٔ ،االًتقابا

الؼكسٖ.

تظٌ٘ف هجلٔ األدث٘بت االقتظبدٗٔ (.C71, D82,D83 ,G21,G32 :)JEL

* .ػؼَ لجٌٔ التذسٗس ثكل٘ٔ اإلقتظبد فٖ جبهؼٔ ػالهٔ ؿجبؿجبٖٗ.

Email: mirhasang@yahoo.com.
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ٍالَك٘لٗ ،فَع الق٘بم ثٌشبؽ اقتظبدٕ للضثَىٍ .فٖ ّزُ الذساسٔ حبٍلٌب تقذٗن ًوَر ًظشٕ لؼقاَد الوشابسكٔ
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