چکيدههاي مقاالت

 .1چکيده عربي
 .2چکيده انگليسي

ضرورة استهالك السلع المحلية في ضوء
أفکار قائد الثورة اإلسالمية

سيد حسين ميرمعزي
علي اکبر کریمي

*

**

الخالصة

إحدى أكثر مؤشرات نمط االستهالك الصحيح عند حضرة القائد هي استهالك السلع المحلية .حيث أنه
أكد على أن جميع الشعب ومن يحب إيران علي أن يجتنب اسهتالك السلع األجنبية التي يتم إنتها مها
يشبهها في إيران .وصرح في استفتائات أيضا بأن هذا ليس محض إرشاد كما اليصل إلى مستوى الفتوى
الشرعي .مع أن هذا الموضوع يتنافي مع تعاليم االقتصاد التقليدية وحرية االختيار عند األشهاا

مهن

جهة وحقوق المستهلكين في اإلسالم من جهة أخرى .في تاريخ اإلسالم أيضا النهرى فتهوى فهي ههذا
المجال إال بعض الفتاوى الااصة في عصر الثورة الدستورية .نظرا إلى ما ذكرنا أعهال السهؤال الهرئيس
حول ضرورة استهالك السلع المحل ية واالجتناب عن استهالك السلع األجنبية التي لها إنتا محلي؟ هل
يمكن العثور على آثارها في المصادر اإلسالمية أو هي إرشاد في ظروف بلدنا الااصة؟

أسلوب البحث هو االسلوب التحليلي – الوصفي اسهتنادا إلهى أسهلوب نظهرية متجذرة ( Grounded

 )Theoryعن المستندات المكتوبة لحضرة القائد والمستندات التارياية للثورة الدستورية فهي القهرنين
األخيرين .دراسة وتحليل أكثر من  02مستند تارياي من علماء الثورة الدستورية وتاريخ إيران المعاصر
وتصريحات حضرة القائد تظهر بأن فكرة ضرورة استهالك السلع المحلية على  4مبادئ اقتصادية تشمل
الوطنية ،ونفي السبيل ومنع التشب بالكفار وتعزيز االقتصاد الوطني.
الکلمات األساسية :سماحة آية اهلل الاامنئي ،استهالك السلع المحلية ،المبادئ االقتصادية والفقهية ،نفي السهبيل،
علماء الثورة الدستورية ،قومية.
تصنيف مجلة األدبيات االقتصادية (.N35, D18, P46, Z12 :)JEL
* .أستاذ مشارك في المعهد العالي للثقافة و الفكر اإلسالمي.

Email: h.mirmoezi@gmail.com.

** .طالب الدكتورا في االقتصاد بالمعهد العالي للثقافة و الفكر اإلسالمي.
Email: karimiisu@gmail.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /سال هيجدهم /شماره  / 70تابستان 1397

الذي يطرح نفس هنا :ما هو المبدأ االقتصادي والفقهي لتصريحات حضرة القائد وعلماء الثورة الدستورية
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تصميم عقد دافع ومتناغم لتقليل الخطر
األخالقي في عقود المشارکة
ایرج توتونچيان
مهدي بهراد امين
228
فصلنامه

*

**

الخالصة

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي

تظهر الدراسات بأن إشكالية الاطر األخالقي الناتج عن عدم تقديم التقرير الصحيح حهول األربهاح المكتسهبة
من جانب الشاص الذي يستلم المبالغ في عقود المشاركة ،أهم سبب لعدم اسهتادام ههذا النهوع مهن العقهود
بواسطة البنوك .ولهذا استادام أساليب تمويل المشاركة فهي األربهاح ،يتعلهح بحهل قضهايا المعلومهات يهر
المتماثلة المتعلقة باستادامها.
والدراسة هذ تدرس عالقة الطرفين في عقود التمويل بواسطة أسلوب المشاركة في الهربح والاسهارة ويقهدم
ميزات العقود الدافعة و المتنا مة التي تتحكم في قضية المعلومات يهر المتماثلهة الناتجهة عهن ههذ العالقهة.
والهدف من الدراسة تقديم نمط للعقد الدافع – المتنا م حيث يؤكد على تحريض الشاص الذي يستلم المبهالغ
ومكافات نظرا إلى اآليات واألحاديث اإلسالمية .للحصهول علهى الههدف أعهال تهم اسهتادام نمهوذ مهن
الرياضيات وتظهر النتيجة أن التدقيح العشوائي مع زيادة سهام الشاص الذي يستلم أربهاح المبهالغ فهي حالهة
تقديم التقرير الصحيح (كمكافاة حسن العمل) يقدم الدافع الذي يؤدي إلى تقليل الاطر األخالقي.
الکمات األساسيية :التمويل االسالمي ،المشهاركة فهي األربهاح والاسهائر ،الاطهر االخالقهي ،العقهود الدافعهة و

المتنا مة.

تصنيف مجلة األدبيات االقتصادية (.G3, P43 :)JEL

* .استاذ بجامعة الزهراء بطهران.
** .طالب الدكتورا في االقتصاد بجامع سيستان و بلوتشستان.

Email: Iraj.Toutounchian@gmail.com.
Email: M.Behradamin@gmail.com.

نقد ودراسة قانون الزکاة وتقدیم طرق
لتعدیله
سيد محمدکاظم رجایي رامشه

الخالصة

ميثم نعمتي

*

**

تم مصادقة قانون الزكاة سنة  0222في مجلس الشورى اإلسالمي ومجلس صيانة الدستور .نظرا ألهمية الزكاة
ودورها في إزالة الفقر ،نحن بحاجة إلى دراسة سلبيات وإيجابيات هذا القانون لنتمكن من إكمال .
التحليلية – الوصفية إلزالة نواقص القانون المحتملة .وهذ المحاور هي :أ) النقد الهيكلهي :مثهل الومهوي فهي
الشاصية القانونية لشورى الزكاة ،عدم إلزام األعضاء لتكليف محدد ،الوموي في وضهع الجههات القريبهة فهي
تدخل المسؤليات ،وعدم العناية بالبنى التحتية مثل نظام شامل للمعلومات ،جهاز المراقبهة ومرجهع الهدعاوي.
ب) النقد األسلوبي :مثل تبيين مفاهيم الزكاة وأهدافها وواجبات مؤديي الزكاة ،ونظام تحريض ير مالئم يؤدي
إلى الفساد ،عدم العناية بالزامات األديان والمذاهب األخرى ) .النقد المعنوي :مثل ضرورة ترشيد مسهاعدات
الحكومة وعدم وجود طريقة وحيدة لالعضاء في المجالس المحلية وضرورة تحديد واجبات مؤديي الزكاة.
الکمات األساسية :الزكاة ،قانون الزكاة ،نقد قانون الزكاة ،الضرائب ،الضرائب المنصوصة الشرعية.
تصنيف مجلة األدبيات االقتصادية (.H21 :)JEL

* .اسههههتاذ مشههههارك فههههي االقتصههههاد بمعهههههد اإلمههههام الامينههههي(ر ) للتعلههههيم واألبحهههها .
Email: smk_rajaee@yahoo.co.uk.

** .طالههههب الههههدكتورا بالقههههانون العههههام بمعهههههد اإلمههههام الامينههههي(ر ) للتعلههههيم واألبحهههها .
Email: Meysamnemati58@yahoo.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /چکيدههاي عربي

والدراسة هذ إضافة إلى جمع بعض ميزات قانون الزكات تحاول دراسة هذا القانون في ثالثة محاور بالطريقهة
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دراسة جدوى فقهية لضمان خطط التقاعد
بالمشارکة المحددة

سيد عباس موسویان
محمد صفري

*

**

الخالصة

230
فصلنامه

خطط المنافع المحددة ) (DBحاليا تواج تحديات مهمة تهدد بقاءها وتواج الاطر لمصالح األعضهاء .ولههذا
في الكثير من البلدان في العالم يتم استادام خطط بديلة مثل خطط التقاعد بالمشاركة المحددة ) .(DCبمها أن

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي

تمويل هذ الاطط يعتمد علي مستوى اجتناب األعضاء عن المااطرة وبعهد التنسهيح معههم ،خالفها لاطهط
المنافع المحددة التي مااطر التمويل فيها على عاتح رب العمل ،في خطط المشاركة المحددة ،مااطر التمويهل
على عاتح أعضاء المشروع .وفي بعض بلدان العالم هناك ضمانات لهذا النوع من مشاريع التقاعد.
والهدف من إنجاز هذ الدراسة دراسة جدوى فقهية لضمان مشهاريع التقاعهد بالمشهاركة المحهددة فهي نظهام
التقاعد في البالد باستادام منهج نمط االجتهاد في عدة مراحل .ونتائج الدراسة حهول ضهمان التمويهل وربهح
مشاريع التقاعد بالمشاركة المحددة ،تشير إلى جواز ضمان الرأسمال ألعضاء مشروع التقاعد بواسطة صهندوق
التقاعد أو الشاص الثالث ومن المرجح تقديم هذا الضمان من شاص ثالث مثل صندوق ضمان التقاعد.

الکلمات األساسية :المصرفية الالربوي  ،سعر الفائدة لإليداعات ،المطالبات ير الجارية ،كفايهة رأسهمال ،شهكلية
أداء المصارف.
تصنيف مجلة األدبيات االقتصادية (.G23, H55, J32, Z12 :)JEL

* .أستاذ في المعهد العالي للثقافة و الفكر اإلسالمي.
** .الدكتورا في االدارة المالية بجامعة االمام الصادق علي السالم.

Email: samosavian@yahoo.com.
Email: M.safari@isu.ac.ir.

حزمة إداریة حول األسباب الکلية لخطر
االئتمان في المصرفية اإلسالمية في إیران
احسان ذاکرنيا
مجيد زین الدیني

*

**
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الخالصة
المصرفية اإلسالمية في إيران .ومن الضروري أن نجد حال لها قبل أن يتحول إلى أزمة اجتماعيهة أو اقتصهادية
في البلد اضافة الي تقديم حلول مالئمة مع وضع البالد.
تدرس هذ الدراسة مجموعة حلول موجودة في المصرفية لمواجهة األسباب العامة المؤثرة فهي زيهادة خطهر
االئتمان ثم تقترح بعض الحلول اإلضافية .ثم تبين المعايير الالزمة لتقديم حل وظيفي في المصرفية اإلسهالمية
في إيران ثم تقوم بدراسة كافة الحلول بالطريقة التحليلية التوصيفية حسب معايير الحهل المالئهم أي الشهرعية
والقانونية والردع الخ .وأخيرا تقدم الدراسة حزمة إدارية مقترحة لالستادام في المصرفية اإلسالمية فهي الهبالد
والمعايير أعال مؤيدة من قبل مدراء المصارف في البالد حيث تم تقديم حل أو أكثر لكل من األسباب الكلية.

الکلمات األساسيية :المصرف ،مااطر االئتمان ،االسباب الكلية ،االدارة المالية االسالمية ،ادارة الماهاطر ،ماهاطر
التالف عن السداد.
تصنيف مجلة األدبيات االقتصادية (.G31, G32, G21, Z12 :)JEL

* .طالب الدكتورا في االدارة المالية بجامعة االمام الصادق علي السالم.
Email: ehsanzakernia@gmail.com.

** .مدرس بكلية القيادة وأركان الجيش.

Email: zeineddini@yahoo.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /چکيدههاي عربي

زيادة خطر االئتمان وزيادة حجم الديون المصرفية في السنوات األخيهرة ،أدت إلهى ظههور أزمهة كامنهة فهي

دراسة مشاکل ودائع القرض الحسن في
النظام المصرفي الالربوي في إیران
ابوالقاسم توحيدينيا
وحيد فوالدگر

الخالصة
232
فصلنامه

*

**

تحقيح المصرفية اإلسالمية بشكل كامل ،اية منشودة للمصرفية في إيران ولها بركهات اقتصهادية واجتماعيهة
كثيرة .وهذا الهدف اليتحقح إال مع تحديد المشاكل الموجودة والمستقبلية الزالتها .وفهي ههذا المجهال دراسهة

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي

مشاكل القري الحسن هي إحدى القضايا المهمة .تقوم هذ الدراسهة بدراسهة أسهباب تقليهل ودائهع القهري
الحسن كقضية رئيسة.
ولهذا تم تقديم البحث في ثال مراحل رئيسة تشمل الدراسة والمقابلة وتحليل األسباب .وفي المرحلة األولى
تمت دراسة البحو الموجودة في هذا المجال واألسباب المؤثرة وإعداد االستبيان .وفي المرحلهة الثانيهة فهي
مقابلة مع أهل الابرة درسنا هذ األسباب وأهم أسباب تقليل ودائع القري الحسن وفي المرحلة الثالثهة تمهت
دراسة النتائج باستادام أسلوب تحليل التأثير المتقابل ( )Cross Impact Analysisحسهب رأي الابهراء
ثم تم التفكيک بين أسباب متقدمة ،اي سياسات الحكومة ،المجازف والمؤشرات واألسباب ير المؤثرة.
تظهر النتائج بأن النواقص القانونية ووجود التضام والمستوى المنافض لدخل الناس مهن األسهباب المتقدمهة
لتقليل ودائع القري الحسن والتنافس بين المصارف لزيادة أربهاح الودائهع وعهدم وجهود إرداة قويهة لتوسهيع
القري الحسن بواسطة مديري البنوك من أسباب سياسة متعلقة بهذ القضية.
الكلمات األساسية :القرض الحسن ،المصرفیة الالربویة ،دراسة جدوی ،الودائع.
تصنیف مجلة األدبیات االقتصادیة (.G21, Z12 :)JEL

* .استاذ مساعد في كلية االقتصاد بجامعة طهران.
** .ماجستير في االقتصاد بجامعة طهران.

Email: a.tohidinia@ut.ac.ir.
Email: vfouladgar@gmail.com.

أثر التمویل اإلسالمي على سوق البلدان
المختارة في الشرق األوسط

*

حامد فاضلي
آرش نجفبور
***
محمد بوراسمعيل
**

الخالصة

إنشاء الشركات االقتصادية وتوسيعها بحاجة إلى التمويل المالي الملحوظ والمهدراء باسهتادام المصهادر التهي
حصلوا عليها في األسواق الدولية والمحلية ،يحاولون توسيع شركاتهم االقتصادية .والهدف الرئيس ههو دراسهة
أكثر لنمو األسواق االقتصادية .وبما أن الصكوك هي أداة جديهدة للتمويهل المهالي اإلسهالمي وتالئهم الهدين
اإلسالمي أيضا ،تستادمها الكثير من البلدان اإلسالمية و ير اإلسالمية .تدرس ههذ الدراسهة تهأثير التمويهل
المالي اإلسالمي علي تنمية األسواق االقتصادية ولتحقيح هذا الهدف تم استادام احصاءيات سهنة  0222إلهى
 0222وطريقة لوحة بيانات ( )Panel Dataوتظهر النتائج بأن للصكوك أثر ذو معنى على النمو االقتصهادي
في أسواق البلدان الماتارة.

الکلمات األساسية :النمو االقتصادي لالسواق ،المالية االسالمية ،لوحة بيانات.
تصنيف مجلة األدبيات االقتصادية (.G14, G15, C23 :)JEL

* .استاذ مساعد في قسم االدارة بجامعة بيام نور.
** .ماجستير في ادارة االعمال بمؤسس التعليم العالي "را دانش بابل".

Email: Fazeli2233@gmail.com.
Email: Vaporarash@yahoo.com.

*** .ماجستير في ادارة التسويح بمؤسس التعليم العالي "نور طوبي".
Email: Mo.poor@yahoo.com.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي /چکيدههاي عربي

وتحديد أسباب ظهور أكثر أزمات القرن تدميرا وإنشاء نظام مالي إسالمي مالئم مع الدين اإلسالمي وباسهتقرار
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شرط النية و تصریحه في العقود
اإللکترونية من وجهة نظر الفقه اإلسالمي
*

الخالصة

محمدعلي خادمي کوشا

فصلنامه

علي هذا الشرط على أساس المبادئ العقالنية كاحراز العقل و البلوغ في اطراف العقد لكن تحقيح هذا الشهرط

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي
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أحد شروط صحة العقود هو النية الجادة لتحقيح العقد مع تعبير الواضح من قبل أطراف العقهد .يهتم الحصهول
وتنفيذ في العقود اإللكترونية يمثل مشكلة ويواج العديد من األسئلة هي " نظهرا لعهدم المعرفهة مهن جانهب
طرف النشاء القبول من طرف آخر  ،والحاجة إلى قبول من قبل اآلخر وعدم إمكانيهة الوصهول إليهها  ،كيهف
يحد شرط القصد في وقت القبول؟ " و " هل تشمل شرطية القصد علي العقود اإللكترونية وكيف يمكهن أن
تنشأ في افتراي الشمول؟" وباإلضافة إلى ذلک " ،كم لإلعالنات اإللكترونية من حجية؟" وكل هذ االسهئلة
تطرح نفسها  ،بينما االستعراي الفقهي للعقود اإللكترونية ليست كثيرة في االدبيات الموجودة.
تبحث هذ الدراسة في اطار فقهي وعلى أساس التحليل العرفي  ،شرطية القصد وإمكانية تحقيقهها فهي العقهود
اإللكترونية وبعد تقديم حلول الدخال القصد في هذ األنواع من العقود ومراجعة شروط تنفيذ أصالة القصد في
حالة عدم الوفاء بها  ،اضافة الي التحقيح حول شرطية و ضرورة تصريح القصد في العقد ،تمكّن من التعبير عهن
الوضع القانوني لإلستدعاء اإللكتروني واإلعالنات التجارية في العقود اإللكترونية.

الکلمات األساسية :العقود اإللكترونية ،القصد في العقود ،اإلستدعاء اإللكتروني ،تصريح العقد.
تصنيف مجلة األدبيات االقتصادية (.N35, D18, P46, Z12 :)JEL

* .أستاذ مشارك في المعهد العالي للعلوم و الثقافة اإلسالمي.

Email khademi.50@gmail.com.

