چکيدههاي مقاالت

 .1چکيده عربي
 .2چکيده انگليسي

أثر الرأسمال الدیني على نفقات هذا العالم
والنفقات األخروى في سبيل اهلل

*

مرتضي عزتي
پرویز نصيرخاني
نازنين افشينفر

**

***

الخالصة

إحدى توصيات الدين الخاصة ،هي أداء الزكاة وفي المفهوم العام الزكاة بمعنى النفقات في سبيل الحق .وهق
التكاليف ترجع إلى اتصال األشخاص بالدين أي أسباب التحريض الديني والرأسقمال القديني ،وقفققات هق ا
العالم أيضا يتأثر من الرأسمال الديني في بعض األحيان ه المقالة تنوي دراسة أثقر الرأسقمال القديني قى
قفقات ه ا العالم وقفقات األسرة في سبيل اهلل مستعينا باآلراء اإلسالمية وف .هق اآلراء والنرريقات ووفققا
متغيرات الدخل واألصول والمدخرات ،والعمر واألسرة والرأسمال الديني واالستثمار في العمل مقن المتغيقرات
الموضحة
وفي ه ا البح ،تتم دراسة الرأسمال الديني وفق .أسق وب مولدد المکاندة ( )Position Generatorالتقي
تعتبر من األدوات العالمية وقياسها لالستخدام في النموذج تم الحصول قى معييقات هق ا البحق ،بواسقية
االستمارة والمجتمع اإلحصائي من مواطني مدينة زاهدان والعينة  055من كفالة األسرة وتم تقيقيم المعييقات
بيريقة االقتصاد القياسي والنتائج الرئيسة هي أن الرأسمال الديني والعمر والدخل واألصول واالستثمار لها أثر
إيجابي ى النفقات الدينية والرأسمال الديني اليق ل قفقات ه ا العالم

الکلمات األساسية :نفقات في سبيل اهلل ،الرأسمال الدیني ،مولد المکانة ،زاهدان
تصنيف مج ة األدبيات االقتصادية (.C23, E62, Z12 :)JEL

* أستاذ مشارک في جامعة تربيت مدرس
** ضو لجنة التدريس بجامعة پيام قور
*** ماجستير في االقتصاد بجامعة پيام قور فرع زاهدان

Email: mezzati@modares.ac.ir.
Email: parnasirkhani@gmail.com.
Email: nazi.afshinfar1368@gmail.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /سال هفدهم /شماره  / 67پایيز 1396

ل دراسات التجريبية في ه ا المجال في دراسة ه ا البحق ،،قفققات األسقرة وقفققات فقي سقبيل اهلل ،تتبعقان
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أثر مؤشرات االقتصاد المقاوم المختارة على
النمو االقتصادي في إیران
*

سيد جمال الدین محسني زنوزي
بهزاد صادقوند

**

الخالصة
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الحصول ى قموذج النمو االقتصادي المتناس .مع ظروف كل ب د يخت ف ن البالد األخرى وظقروف إيقران

فصلنامه

الخاصة من جهة والحرر الدولي من قبل األ داء من جهة أخرى ،سبب االهتمقام باالقتصقاد المققاوم بواسقية

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي

حضرة القائد وفي ه ا البح ،تمت دراسة تأثير مؤشرات االقتصاد المقاوم اليوي قة المقدى والقصقيرة المقدى
(االقتصاد المعرفي وترشيد أقماط االستهالک وتق يل دور النفط في االقتصاد ومشقاركة النقاس فقي الققرارات
المهمة في البالد) في النمو االقتصادي في البالد
وقموذج ه ا البح ،وف .صيغة تابع كقوب دوالقالس ( )Cobb-Douglasولتققيمهقا تقم اسقتخدام قمقوذج
االقحدار الخيي بوقفات موز ة وترهر النتائج بأن مؤشرات االقتصاد المقاوم في الفترات اليوي ة تقؤثر أثقرا ذا
معنى إيجابيا ى النمو االقتصادي وفي الفترات القصيرة أيضا لها تأثيرات إيجابية و أحياقا ذو معنى ى النمو
االقتصادي وقررا إلى أهمية االقتصاد المقاوم لنمو اقتصاد القبالد ،يجقدر اهتمقام خقاص مقن جاققب الجميقع
بموضوع االقتصاد المقاوم

الکلمات األساسية :االقتصاد المقاوم ،النمو االقتصادي ،قموذج االقحدار الخيي بوقفات موز ة ،ايران
تصنيف مج ة األدبيات االقتصادية (.C22, H27, H50, O40, Z12 :)JEL

* .أستاذ مسا
** .ماجستير في االقتصاد بجامعة اروميه

د في االقتصاد بجامعة اروميه.

Email: jmzonouzi@yahoo.com.
Email: b.sadeghvand@yahoo.com.

عالقة األخالق واالقتصاد وفق نموذج نظام
اقتصاد المعرفة
علياصغر هادوينيا

*

الخالصة
هل هناک القة بين األخالق واالقتصاد؟ وفي حالة وجود القة بين األخالق واالقتصقاد كيقف ترسقم هق
العالقة؟ أفضل طريقة ل حصول ى اإلجابة هي الحصول ى مني .لدراسة العالقة المق كورة وفرضقية هق
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المقالة هناک القة قرامية من قاحية اقتصاد المعرفة بين األخالق واالقتصاد
أقه وف .المني .الم كور ،هناک القة بين األخالق واالقتصاد في المستويات األربعة وهق المسقتويات هقي:
مبادئ االقتصاد الف سفية واألخالقيات الفوقية ،وف سفة االقتصاد والقسم األول من األخقالق المعياريقة ،و قم
االقتصاد والقسم الثاقي من األخالق المعيارية و األخالق التيبيقية ،والبناء االقتصادي واألخالق الوصقفية كمقا
يمكن التحدث ن القة خامسة تتع  .بالتيور في البناء االقتصادي ويمكن أن قسقميها بنقاء النرقام والتربيقة
األخالقية
واليريقة المستخدمة في ه المقالة هي تح ي ية – استداللية ،ألقه حاولنا تقديم اسقتدالالت منيقيقة إلثبقات
الفرضية الم كورة قررا إلى المستندات المكتبية (واالقترقتية) وه المقالة تيبيقية من جاققب  ،ألققه الدراسقات
الم كورة أقجزت وف .اآلراء المشهورة في االقتصاد التق يدي وتريد تيبيقها في االقتصاد اإلسالمي

الکلمات األساسية :األخالقيات الفوقية ،األخالق المعيارية ،م االقتصاد ،ف سفة االقتصاد ،البناء االقتصادي
تصنيف مج ة األدبيات االقتصادية (.Z12 ،P40, P51 :)JEL

* أستاذ مشارک في المعهد العالي ل ثقافة و الفكر اإلسالمي

Email: alihadavinia@gmail.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /چکيدههاي عربي

وفي ه ا البح ،حاولنا الحصول ى المني .الم كور مستعينا بما يوجد وما يجب وأهم إقجاز ه المقالة هو

مقارنة حسابات إیداع تلفيقية وتفکيکية في
المصرفية اإلسالمية
*

محمدحسين دیانتي کریم اسالملوئيان
سيدعباس موسویان
210
فصلنامه

***

روحاله شهنازي

**

****

الخالصة
الهدف من ه الدراسة ،اإلجابة ن سؤال مفاد هو من منرر فائدة حسابات اإليداع ،أي من أساليب اإليقداع

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي

الت فيقي أو التفكيكي أفضل في المصرفية اإلسالمية وفي طريققة حسقابات إيقداع ت فيققي ،المصقرف يتسق م
اإليدا ات من المستثمرين في إطار موحد ،ولكن في اليريقة التفكيكية حسب قوع العققد ( ققود المبادلقة أو
المشاركة) يتم التفكيك وف .قرار المستثمرين والفرضية هي أن تفكيك اإليدا ات أو ت فيقها يؤثر ى فائقدة
المستثمرين
وفي ه ا المجال ،تم تصميم قموذج يرهر بأن فائدة اليريقة الت فيقية أكثر من ( أو في الرروف المتساوية تعادل)
اليريقة التفكيكية ويمكن تح يل ه القضية وف .قيرية المحفرة ( ،)Markowitzتنويع األصول يؤدي إلقى
تق يل المخاطرة وترهر الدراسة بأقه في مستوى المخاطرة المتعادلة ،في معرم االحيان الفائدة المتوقعة ل يريققة
الت فيقية أكثر من التراكيب المتنو ة من اليرق التفكيكية كما أقه فقي اليريققة التفكيكقة فقي بعقض الرقروف
الخاصة ،يمكن لألشخاص ال ين يتجنبون المخاطرة الحصول ى مرالوبية أكثقر ولهق ا وفق .معيقار الفائقدة
المتوقعة ل مستثمرين ،من األفضل الجمع بين إيدا ات ت فيقية والتفكيكية  ،ألن األشخاص بالي بقات المتنو قة
يمكنهم الحصول ى أ ى مستوى من المرالوبية

الکلمات األساسية :المصرفية الالربویة ،عقود المشارکة ،عقود المبادلة ،حسابات التودیع التلفيقية ،التفكيكية
تصنيف مج ة األدبيات االقتصادية (G11, G21 :)JEL

* طالب الدكتورا في االقتصاد بجامعة شيراز
** أستاذ في االقتصاد بجامعة شيراز
*** أستاذ مشارک في المعهد العالي ل ثقافة و الفكر اإلسالمي
**** أستاذ مسا د في االقتصاد بجامعة شيراز

Email: mhdianati@gmail.com.
Email: keslamlo@rose.shirazu.ac.ir.
Email: samosavian@yahoo.com.
Email: rshahnazi@shirazu.ac.ir.

أثر الخيارات في تخفيض عدم تماثل
المعلومات في السوق
نفيسه صالح نيا
تقي ابراهيمي ساالري
عليرضا پویا

*

**

***

الخالصة

الموضوع كثيرا وه الضرورة تكون أكثر ندما تؤدي فروض سوق المنافسة إلى ظهور موضوع قدم تماثقل
المع ومات في السوق وحدوث اإلشكالية في فعالية السوق وتمت كتابة الدراسقة هق بهقدف دراسقة أققواع
الخيارات في األسالم وأثرها ى تخفيض دم تماثل المع ومات ،وبعد دراسة الخيارات الموجودة فقي مجقال
التجارة والخيارات المتع قة بسوق الس ع والمتع ققة بالمع ومقات  ،ققدمنا المع ومقات المسقتخرجة فقي إطقار
االستمارة ل خبراء في ه ا المجال وبعد تنفي طريقة دلفي ( )Fuzzy Delphi Methodوف .رأي الخبقراء،
كاقت  7خيارات من  41خيارا مدروسا ،مؤثرة ومنها خيار العيب وح .اإلبيال أو أخ األرش في حالة قدم
التياب .الكامل ل مبيع مع العينة ،لها أكثر تأثير
الکلمات األساسية :عدم تماثل المعلومات ،خيار ،السوق االسالمية ،طريقة دلفي فازي ،سوق الس ع
تصنيف مج ة األدبيات االقتصادية (. J49 ،D89 ،D82 ،D86 :)JEL

* ماجستير في االقتصاد بجامعة فردوسي
** أستاذ مسا د في االقتصاد بجامعة فردوسي
*** أستاذ مسا د في االقتصاد بجامعة فردوسي

Email:nafiseh.salehnia@yahoo.com.
Email: ebrahimi@um.ac.ir.
Email: alirezapooya@gmail.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /چکيدههاي عربي

معرفة ميزات السوق من ضروريات المجتمعات االسالمية قررا إلى المبادئ اإلسالمية والباحثون لم يهتموا به ا
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هندسة العقود المالية في التمویل الجزئي
اإلسالمي في إیران
مصطفی شهیدینسب
سیدعباس موسویان

*

**

212
فصلنامه

الخالصة

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي

التمويل الجزئي شاهد توسيعا كبيرا في العقد األخير من الجاققب المفقاهيمي واألهقداف واألقرمقة واألسقاليب
وقياق أصحاب العرض والي ب وحاليا يتم تصميم برامج التمويقل الجزئقي بحيق ،يمكنهقا ت بيقة الحاجقات
المخت فة وضرورة االهتمام بثورة التمويل الجزئي وضرورة تصميم قرام ل تمويل الجزئي اإلسالمي فقي القبالد،
حقيقة اليمكن أن قغض البصر نها وإحدى ناصر تصميم ه ا النرام هي أساليب التمويل الجزئي اإلسقالمي
والمقالة ه تريد الحصول ى هندسة مالية ألساليب التمويل الجزئي اإلسالمي مستخدما طريقة تح ي يقة –
وصفية والتح يل االحصائي وقررا إلى تجارب المصرفية اإلسالمية إلقى جاققب العققود اإلسقالمية والهندسقة
المالية بمعنى أساليب التمويل الجزئي اإلسالمي  ،ودراسة العقود الخاصة بالتمويل الجزئي والشقركات الصقغيرة
والمتوسية ( )SMEsلتصنيفها وتبيين استخدامات ه العقود ل تمويل الجزئقي وقرقرا إلقى قتقائج الدراسقة،
القرض الحسن و قود المبادلة (المرابحة واإلجارة واالستصناع) ومشاركة وأولويقات التمويقل الجزئقي لألسقر
والمشاركة والمرابحة واإلجارة من أول األولويات ل تمويل الجزئي ل شركات الصغيرة والمتوسية
الکمات األساسية :التمویل ،التمويل الجزئي اإلسالمي ،الهندسة المالية ،قموذج التمويل الجزئي اإلسالمي
تصنيف مج ة األدبيات االقتصادية (.G21, E44, G32, Z10,K12 :)JEL

* طالب الدكتورا في االقصاد االسالمي بالمعهد العالي ل ثقافة و الفكر اإلسالمي
Email: m.shahidinasab@gmail.com.

** أستاذ مشارک في المعهد العالي ل ثقافة و الفكر اإلسالمي

Email: samosavian@yahoo.com.

دراسة جدوى مقایضة الدیون – الملکية
لسوق رأس المال في إیران

*

مهدی الهی
سیدمحمدجواد میرطاهر
***
غزاله باقریان
**

الخالصة
األقشية االقتصادية تتصف بالمجازفة أحياقا ويجب أن قفكر لتغيية المخاطر ومن جهة أخرى الدول واألقرمقة
الديون – الم كية مقايضة الديون – الم كية مجمو ة من الصفقات المالية التي يمكن ل شركة الدائنة إ ياء كقل
أو قسم من ديوقها كأسهم وفي المقالة ه إضافة إلى دراسة مقايضقة القديون – الم كيقة وتعريفهقا وأقوا هقا
وميزاتها وطريقتها واستخداماتها وإيجابياتها و يوبها وضرورة استخدام هق األداة فقي سقوق الرأسقمال فقي
إيران ،ألول مرة ققوم بدراسة ه ا النوع من المقايضة فقهيا
وفي الدراسة ه بيريقة تح ي ية – وصفية و الدراسة المسحية وسؤال الخبراء ققول بأقه باستخدام قود تنزيل
الدين ( بيع الدين ققدا) ومقايضة قدين واستخدام الصكوک الدولية ،يمكن إ ادة تعريف النمقوذج الغربقي مقن
مقايضة الديون ( )Swapوف .فقه اإلمامية واستخدامها في سوق الرأسمال فقي إيقران وأخيقرا اإلجابقة قن
مالبسات ضرورة المقايضة الم كورة في النرام الدولي
الکمات األساسية :مقايضة الديون – الم كية ،السندات ،الصكوک ،مقايضة التداوالت
تصنيف مج ة األدبيات االقتصادية (.G10- Z12-G19 :)JEL

* دكتورا في االدارة المالية بجامعة المة طباطبائي
** طالب الدكتورا في االدارة المالية بجامعة اإلمام الصادق(ع)
Email:ghazaleh68.bagherian@gmail.com.
*** ماجستير في الهندسة المالية بجامعة م و فرهنگ
Email:doctormahdielahi@gmail.com.

Email:smj.mirtaher@gmail.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /چکيدههاي عربي

تعاقي الديون دوما تحاول التغ ب ى ه المشاكل بشكل من األشكال وإحدى ه األساليب هقي مقايضقة
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