چکيدههاي مقاالت

 .1چکيده عربي
 .2چکيده انگليسي

منهج البحث الشامل لتصميم األدوات المالية
اإلسالمية (المختارة)
سيدعباس موسویان
حامد تاجمير ریاحي

*

**

الخالصة

وجود أدوات متنوعة في األسواق المالية يعتبر من أسباب التنمية االقتصاادية واالقتصااد النااجو او
االقتصاد الذي له أدوات متناسبة الستقطاب الرأسمال الداخلي واألجنباي صصاميأ أدوات جديادي فاي
إيران يواجه صحديات في مجال التطابق بظروف سوق النقود والرأسمال والتطابق بالفقه اإلساممي وأداي
مالية إضافة إلى التطابق بالفقه اإلسممي عليها أن صكون قابلة للدفاع من الرؤية االقتصادية وإداري المال
والقانون والمحاسبة دراسة صصميأ االدوات المالية صظهر بأن معظأ الدراسات في ذا المجال غير علمية
وكل باحث حسب صخصصه اختار طريقا وبالتالي ال يمكن دفااع نتاا د دراسااصهأ واألدوات التاي صاأ
المقالة صحاول دراسة أضرار بحوث صصميأ األدوات المالية اإلساممية باساتخدان نقاال ال اعل والقاوي
القتراح منهد علمي قياسي لتصميأ األدوات المالية اإلسممية وفي ذا المنهد الباحث يقيأ فكاري األداي
المالية الجديدي بشكل مرحلي ويشمل صقييأ احتياجات الناشرين وصاحبي الرأسمال ودراسة آراء الفقهاء
وعلماء االقتصاد والقانون وأساصذي علأ المحاسبة

الکلمات األساسية :منهجية البحث ،صصميأ االدوات المالية االسممية ،الهندسة المالية ،الفقه المالي
صصنيل مجلة األدبيات االقتصادية (Z12 ،G29 ،G19 :)JEL

* أستاذ مشارک في المعهد العالي للثقافة و الفكر اإلسممي
** الدكتوراه في االداري المالية بجامعة االمان الصادق

Email: samosavian@yahoo.com.
Email: hamedtajmir@gmail.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /سال هيجدهم /شماره  / 69بهار 1397

صصميمها صقديأ منهد بحث علمي وقياسي من شأنه صسهيل البحث في ذا المجال ويرصقي بنتا جه و ذه
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دراسة اقتصادیة لحساسة األسر اإلیرانية
تجاه النفقات الدینية
*

سيد محسن سجادي

**

232
فصلنامه

فهيمه حمایتي

الخالصة

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي

سلوک المجتمع االقتصادي من منظر اإلسمن رمز لترسيخ أساس الدين في فكر الناس ودراساة وصياري صيييار
السلوک االقتصادية صساعد على دراسة أثر السياسات فاي صرغياب النااس للادين ولهاذا دراساة الم شارات
االقتصادية في المجتمع لها أ ميتها البالية وإحدى أ أ الم شرات االقتصادية لتوزياع السالع والخادمات اي
قياس مرونة الطلب (النفقات) وحسب التعاليأ اإلسممية من المتوقع أن النفقات الواجباة والنفقاات المساتحبة
التبرعية لها مرونة أقل من واحد ومن حاجات حياي المسلأ ال ارورية وبقياة النفقاات الدينياة ضامن السالع
الكمالية وفي ذه المقالة في دراسة صجريبية ،صأ صقييأ مرونة الطلب للنفقات الدينية لألسر التي صسكن المديناة
والقرية لفتري  3131-3131باستخدان معادالت انحدار غيار مارصب( ( )SURووجادنا أن نفقاات الارحمت
الدينية ونفقات إقامة المراسيأ في المدن والقرى ونفقات خاصة في القرى ضمن السلع الكمالية كما كناا نتوقاع
وخمفا لتوقعنا النفقات المستحبة التبرعية في القرى أي ا جاء ضمن السلع الكمالياة ونظارا إلاى عادن معناى
األعداد المتعلقة بالمتيير المستقل للدخل حول بقية النفقات الدينية ،اليمكن قياس مرونة الطلب فيها
الکمات األساسية :االقتصاد االسممي ،النفقات الدينية ،المرونة الدخلياة للطلاب ،معاادالت انحادار غيار مارصب(

()SUR

صصنيل مجلة األدبيات االقتصادية (.Z12 ،C19 ،D64 ،D12 :)JEL

* ع و لجنة التدريس في كلية االقتصاد بجامعة مفيد
** ماجستير في التنمية و البرمجة االقتصادية بجامعة عممة الطباطبا ي

Email: sajjadi@mofidu.ac.ir.

Email: fahimeh.hemayati@yahoo.com.

دراسة مخبریة ألثر التدین على تعارض
الدوافع الشخصية :اتجاه األلعاب المتتالية
بالمعلومات الکاملة
امالبنين جاللي

الخالصة

زهرا نصراللهي

*

**

صعارض الدوافع وضعٌ فيه زيادي المكافاي للفريق ص دي إلى السعي لبعض أع اء المجموعة فقا( ودراساة أثار
التدين على صعارض الدوافع س ال صجريبي وعلماء االقتصاد السلوكي لإلجابة عنه يراجعون الي المختبر ولهاذا
في ذه الدراسة يتأ صطبيق لعبة متتالية بمرحلتين بالمعلومات الكاملة في نماوذ  032شخصاا مان المجتماع
المطلوب ( طمب جامعة يزد وجامعة آية اهلل الحا ري في ميبد) لتحليل أثر التدين فاي صانع القارار بواساطة
الشخص وصظهر الدراسات أنه في البداية المتدينون بسبب الحصول على جزاء أكثر يعملون أكثار أي قلايم ماا
يواجهون صعارض الدوافع وثانيا المتدينون قليم ما يتأثرون بقرارات اآلخرين وثالثا بزيادي نفقات صانع القارار،
التدين عند األشخاص ي دي إلى صقليل مستوى صواجه الدوافع وعدن صيريأ بقية الزممء في المجموعة
الکمات األساسية :صعارض الدوافع ،نظرية االلعاب ،االنتا الجماعي ،دراسة مخبرية ،االقتصاد السلوكي
صصنيل مجلة األدبيات االقتصادية (.M52 ،M12 ،J41 ،J33 ،J31 ،D23 ،C92 :)JEL

* طالب الدكتوراه في االقتصاد بجامعة يزد
** استاذ مشارک في االقتصاد بجامعة يزد

Email: omijalali@gmail.com.
Email: nasr@yazd.ac.ir.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /چکيدههاي عربي

الهدف الر يس من ذه الدراسة و صقييأ أثر التدين على صعارض الدوافع الشخصية في إطاار عمال جمااعي
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تحدیات المصرفية اإلسالمية في إیران
(استراتيجات الخالص منها)

*

غالمرضا مصباحي مقدم

الخالصة
المصرفية اإلسممية في إيران حاليا صعاني من التحديات المهمة وعلينا القيان بإجراءات ساريعة وكاملاة إلزالاة
234

ذه التحديات لئم صقع المصارف في األزمة الكبري بسبب ذه التحديات والس ال الار يس للدراساة او ماا

فصلنامه

أ أ صحديات النظان المصرفي اإلسممي في إيران وما ي استراصيجيات الخمص منهاا كاصاب اذه الساطور

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي

باستخدان الطريقة الوصفية التحليلية يقون بتبيين أسباب ظهور أ أ التحديات وطرق الخمص منها وأ اأ اذه
التحديات ي :المنافسة على زيادي سعر الفا دي لإليداعات والسعر العالي للمطالبات غير الجارياة فاي البناوک
وصخفيض سعر كفاية رأسمال البنوک وكثري عدد شعب البنوک والم سساات المالياة واال تمانياة وشاكلية أداء
المصارف والم سسات المالية واإل تمانية في عقود المقاي ة وعقود المشاركة وغرامة التأخير في الدفع وربويتاه
وزيادي رغبة الجهات العامة غير الحكومية في إنشاء المصاارف والم سساات المالياة اإل تمانياة وشاراء وبياع
العقارات بواسطة المصارف وخلق النقود بواسطة المصارف وظهور الفساد في النظان المصرفي واإلداري ونتا د
الدراسة إضافة إلى إثبات ذه التحديات صقدن طرقا للخمص من ذه التحديات

الکلمات األساسية :المصرفية المربويه ،سعر الفا دي لإليداعات ،المطالبات غير الجارية ،كفاياة رأسامال ،شاكلية
أداء المصارف
صصنيل مجلة األدبيات االقتصادية (.G30.2 ،G21،D82 :)JEL

* .ع و لجنة التدريس بجامعة االمان الصادق عليهالسمن

Email: Gh.Mesbahi@Gmail.com.

أثر هيکلة التسهيالت علي ربحية المصارف
(المشاركة المدنية والبيع بالتقسيط)
حسين اميري
فریبا نوروزي عموقين

*

**

الخالصة
المقالة ذه صدرس أثر يكلة التسهيمت علي ربحية المصارف في إيران حساب البياناات اللوحياة فاي فتاري
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( )0232-0222وانطمقا لهذا الهدف صأ استخدان نوعين من المتييرات و ما المتييرات الكلية والمتييارات مان
ونظرا إلى أن البيع بالتقسي( والمشاركة المدنية أكثر أنواع التسهيمت انتشاارا بنسابة  11.22و  12.32بالما اة
على التوالي ،لدراسة ربحية المصارف ،المتييرات أعم ا ي ممثل لقسأ التسهيمت في اذه الدراساة كماا أن
معايير الربحية التي صأ استخدامها صشمل عا د علي حقوق المسا مين و عا د االصول والربو الصاافي وصظهار
نتا د الدراسة بأنه العمقة ذات معنى سلبي وإيجابي على التوالي بين المشاركة المدنية والبيع بالتقساي( بمعاايير
الربحية

الکلمات األساسية :الربحية ،عقود المبادلة ،عقود المشاركة ،سعر العا د علي االصاول ،ساعر العا اد علاي حقاوق
المسا مين ،نسبة صافي الربو
صصنيل مجلة األدبيات االقتصادية (. G21 :)JEL

* استاذ مساعد و ع و لجنة التدريس في قسأ االقتصاد بجامعة خوارزمي
Email: hossienamiri@gmail.com.

** .طالب الماجستير في المصرفية االسممية بجامعة خوارزمي

Email: fariba.norouzi1367@gmail.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /چکيدههاي عربي

داخل المصارف ووصوال إلى ذا الهدف صأ اختيار  3مصارف صعطاي التساهيمت بشاكل العقاود اإلساممية
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تحدید األولویات لألسباب المؤثرة علي
االنتقاء العکسي والمخاطر األخالقية في
المصرفية اإلسالمية ( دراسة حالة لمصرف
صنعت و معدن)

*

محمدنقي نظربور

**

فصلنامه
فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي

الخالصة

مریم اوالد

النظان المصرفي أحد ركا ز االقتصاد في أي بلد وفعاليته وعدن فعاليته ص ثر في أداء اقتصاد البلد مباشري أو غيار
مباشري ومن التحديات التي صواجهها النظان المصرفي اإلساممي اي ق اية المعلوماات غيار المتماثلاة باين
المصارف وطالبي التسهيمت في عقود المشاركة ووجود المعلوماات غيار المتماثلاة يسابب ظهاور االنتقااء
العكسي والمخاطر األخمقية في األسواق ومان السابعينيات حتاى اآلن عادن صماثال المعلوماات مان أ اأ
موضوعات في االقتصاد
والدراسة ذه صحاول اإلجابة عن ذا الس ال :ما ي األسباب الم ثري في ظهور االنتقااء العكساي والمخااطر
األخمقية في عقود المشاركة في المصارف التخصصية في المصرفية اإلسممية وباساتخدان مازيد مان مناا د
رياضية  AHPو  TOPSISوباستخدان البيانات الميدانية (االساتبيان) صادرس الفرضايات التالياة :نااک
أسباب كثيري ص ثر في ظهور االنتقاء العكسي والمخاطر االخمقية مثل عدن اال تمان بدرجة المخاطر اال تمانياة
لدى الزبا ن وعدن وجود نظان لتشجيع الزبا ن وصيريمهأ ونتا د الدراسة صظهر بأن أثر األسباب الماذكوري فاي
االنتقاء العكسي أكثر من المخاطر األخمقية والمراقبة واإلشراف لهما أكبر أثر فيهما واستخدان عقود المشااركة
المدنية أقل أثر في االنتقاء العكسي والمخاطر األخمقية
الكلمات األساسية :المصرفیة الالربویة ،المعلومات ییار المامتةلاة ،االناقات العسيا  ،المخاترر اخالاليیاة،
نموذج الاحلیل الهرم (.)AHP
صصنيل مجلة األدبيات االقتصادية (.G30 ،G21،D82 :)JEL
* استاذ مشارک في كلية االقتصاد بجامعة مفيد
** ماجستير في العلون االقتصادية بجامعة مفيد

Email: mnnazarpur@gmail.com.
Email: maryam.oulaad@gmail.com.

دراسة جدوى حول التعزیر بالمال للمدین
المماطل في نظام المصرفية اإلسالمية

*

سيد امراهلل حسيني

الخالصة
إحدى أ أ صحديات في النظان المصرفي ي كيفية صسديد المطالبات غير الجارية وفاي النظاان المصارفي فاي
بلدنا يتأ استخدان طريقة االلتزان ولكن ناک خيارات أخرى في ذا المجال ومان اذه الخياارات المتاحاة
يمكن القيان بالتعزير بالطرق المختلفة منها التعزير بالمال أو كما صرح البعض يقتصر علاى التعزيار الجسامي
وإن نسلأ التعميأ ما و سبب شرعية التعزير بالمال وإن نسلأ شرعيته ل يمكن أن نعتبر مخالفاة أداء الادين
من مقت اه وأخيرا كيل يمكن القيان بتعزير المدين المخالل بالماال وباأي طارق والدراساة اذه حاولا
اإلجابة عن التحديات الفقهية المذكوري بالطريقة التحليلية الوصفية لتظهر بأن طريقة التعزير بالمال بحق المادين
المماطل في اإلسمن شرعي ويمكن صطبيقه

الکلمات األساسية :التعزير ،التعزير بالمال ،غرا أ للتأخير في صسديد الديون ،المطالبات غير الجارية
صصنيل مجلة األدبيات االقتصادية (.Z19, Z12 :)JEL

* ع و لجنة التدريس بجامعة االمان الخميني (ره) العالمية

Email: hosseini156@yahoo.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /چکيدههاي عربي

يمكن اإلشاري إلى التعزير بالمال بحق الزبا ن المخالفين ولكنه ناک صحديات لهذه الطريقاة أي اا منهاا ال
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