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چکیده
پژوهش حاضر در راستای بررسی موضوع تأمین مالی حوزه دفاعی بوده و همچنین ساختار حقوقی و قانونی
کشور در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در حوزه دفاعی مورد بررسی قرار می گیرد .در اين
پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان ،مدلهای بهینه تأمین مالی و مناسب برای ايران با استفاده از
روشهای تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک مصاحبه باز ،استخراج و اعتبارسنجی شد .در نهايت بر اساس
دادههای بدست آمده از پرسشنامههای جمعآوری شده ،با بکارگیری فنون  AHPمدلهای تأمین مالی بر
اساس اوراق خريد دين و مرابحه برای پروژههای حوزه دفاعی اولويتبندی گرديد .در اولويت بندی مدلهای
تأمین مالی به صورت آشکاری مشخص شد که از میان  5مدل تأمین مالی تعريف شده مبتنی بر اوراق خريد
دين و مرابحه ،استفاده از مدل اوراق خريد دين عام ،در صدر ساير مدلهای تأمین مالی قرار میگیرد و پس از
آن نیز مدل اوراق خريد دين کااليی اولويت بعدی را دارد .از نگاه ديگر در واقع مدلهای مبتنی بر اوراق خريد
دين اولويت بیشتری نسبت به مدلهای مبتنی بر اوراق مرابحه داشته اند.
واژگان کلیدی :اوراق خريد دين ،اوراق مرابحه ،تأمین مالی بخش دفاعی ،تحلیل سلسله مراتبی.

 . 1کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران ،تهران ،ايران)M.ahmadvand22@yahoo.com( .
 2دکتری مديريت مالی دانشگاه عالمه طباطبايی(ره) ،تهران ،ايران .نويسنده مسئول)naserpoor64@gmail.com( .
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 .1مقدمه
کشور ما در منطقه خاورمیانه قرار گرفته است که به طور سنتی جزو مناطق با چالشهای امنیتی باالی جهان
بوده است .عوامل مختلفی از جمله ،جنگهای هند و پاکستان ،جنگهای رژيم صهیونیستی و کشورهای عربی
در منطقه ،وجود بیش از دو سوم ذخیره نفت جهان در اين منطقه ،وجود جريانهای تکفیری در کشورهای
عربی و نیز افغانستان و پاکستان و همچنین دخالت قدرتهای فرامنطقه ای از جمله آمريکا به عراق در سال
 2003و نیز حمله ناتو به لیبی در سال  ،2011نیز جنگهای داخلی سوريه در طی کمتر از يک دهه اخیر اين
منطقه را در معرض تنشهای بسیار قرار داده است (اولسون و همکاران .)2016 ،1از اين رو توجه به مسئله
امنیت و قدرت بازدارندگی دفاعی همواره مورد توجه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسالمی ايران بوده
است .از طرفی با توجه به اينکه اين منطقه به لحاظ توسعه اقتصادی جزو مناطق درحال توسعه جهان به شمار
میرود و کمبودهای اقتصادی ،بهداشتی ،آموزشی و ...فراوانی در تمامی کشورهای منطقه وجود دارد؛ لذا موضوع
توسعه توان دفاعی همواره در يک توازن با توسعه ساير ابعاد قرار گرفته است که کشور ما نیز از اين قاعده
مستثنی نیست .به عنوان مثال ،طی دوره زمانی  1993تا  2006سهم مخارج نظامی از کل مخارج در ايران از
 16درصد در ابتدای اين دوره به  52درصد در انتهای دوره (بعد از پايان جنگ هشت ساله تحمیلی) افزايش
پیدا کرده است و به موازات آن و در همان دوره مذکور ،سهم بخش آموزش از 27درصد به  15درصد تقلیل
يافته است .همچنین سهم بخشهای سالمت ،فرهنگ و امور اجتماعی در پايان دوره زمانی مذکور به ترتیب
برابر با  2/3و  7درصد بوده است (عباسیان و همکاران.)153 : 1394 ،
کشورهای در حال توسعه بر خالف کشورهای توسعه يافته که از ناحیه فعالیتهای نظامی با فروش تسلیحات
جنگی و نظامی درآمدهای ارزی قابل مالحظهای کسب میکنند ،معموالً مخارج مورد نیاز برای انجام هزينههای
نظامی و دفاعی را از محل بودجه عمومی کشور تأمین میکنند که میتواند از يک سو ،دولتها را با مشکالتی
از قبیل کسری بودجه و انباشته شدن سطح بدهیهای داخلی و خارجی مواجه سازد و از سوی ديگر ،توان
اقتصادی اين کشورها را تحلیل برده و سطح عمومی معیشت جامعه و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد
(گل خندان.)1393،
از طرفی با توجه به ريسک سرمايهگذاری در پروژههای با فن آوری پیشرفته از جمله پروژههای مربوط به بخش
دفاع امکان تامین سرمايه مورد نیاز برای اجرای اين گونه از پروژهها در خارج از ساختارهای دولتی به راحتی
فراهم نمیشود .خصوصاً در کشورهای در حال توسعه ،در بسیاری از پروژهها به دلیل مسائلی مانند حجم باالی
سرمايه مورد نیاز ،حساسیت باالی پروژه از نظر مسائل سیاسی ،نظامی و امنیتی ،عدم امکان حضور خارجیان و
سرمايهگذاری آنها مساله تامین مالی از اهمیت زيادی برخوردار است .از اين رو بسیاری از کشورها رويکردهای
مبتنی بر بر بازار را در تأمین مالی پروژه های بخش دفاع مورد توجه قرار داده اند که اين امر البته با ايجاد
تغییرات در ساختار و مبانی قانونی بخش های دفاعی میسر شده است.

olsson et.al
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در خصوص توجه به ساختار بودجههای نظامی و نیز تأمین مالی بخش دفاعی برخی از مطالعات در کشور ما و
نیز مطالعات خارجی صورت گرفته است که در اينجا به آنها اشاره میشود.
به طور مثال گل خندان ( )1394با موضوع بررسی اثرگذاری مخارج دفاعی بر روی رشد اقتصادی و تعیین
سطح بهینه آن در ايران تحقیقی را انجام داده است که روش آن با استفاده از روش رگرسیون انتقال ماليم
الجستیک ( )LSRTبوده است .نتايج اين تحقیق حاکی از تأيید تأثیر غیر خطی مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی
بوده و نشان میدهد که سهم مخارج دفاعی از تولید ناخالص داخلی بر روی درآمد سرانه در يک ساختار دو
رژيمی به شکل  Uبوده است .ياور دشتبانی و احمد مالبهرامی ( )1397در تحقیقی با موضوع الگوی مطلوب
تأمین مالی نیروهای مسلح در ايران :کاربرد روش تصمیمگیری چندمعیاره بر اساس تجربه کشورهای منتخب
اولويت بندی روشهای تأمین مالی با تقسیم بندی در سطح بسیار کالن را مورد بررسی قرار داده اند و مدل
نهايی اولويتهای خود را ارائه نموده اند .علی اکبری و احمدوند ( )1396در تحقیق با موضوع تأمین مالی
سنديکايی و مشارکتی برای پروژههای نظامی با استفاده از روش تحلیل توصیفی و نیز اکتشافی به بررسی
موضوع تأمین مالی سنديکايی با توجه به تجربه ساير کشورها پرداخته اند .ابوالحسنی هستیانی و شاه نوش
فروشانی ( )1397در تحقیق با عنوان مدل به کارگیری صکوک در تأمین مالی صنايع دفاعی با استفاده از روش
تحلیل عاملی رابطه معنا داری بین اوراق صکوک اسالمی و تأمین مالی پروژههای بخش دفاعی پیدا کرده اند.
میچل برزوسکا ( )1993در تحقیقی با عنوان عامل تأمین مالی در معامالت نظامی با استفاده از روش مشاهده
اسنادی به بررسی عامل تأمین مالی در قراردادهای نظامی پرداخته است و در نهايت به اين نتیجه میرسد که
اعالم هزينههای نظامی معموالً با فرض انجام معامالت به صورت نقدی صورت میگیرد درحالی که با در نظر
گرفتن هزينههای تأمین مالی اين خريدها که عمدتاً به صورت اعتباری است شکاف قابل توجهی بین هزينههای
اعالمی و هزينههای واقعی وجود دارد.
موالنی ( )2018در تحقیقی با عنوان بودجه دفاعی اتحاديه اروپا ،فرصتها و چالشهای صنعت نظامی به
بررسی تأثیر بودجه نظامی بر صنايع نظامی در اتحاديه اروپا میپردازد و به اين نتیجه میرسد که بودجه دفاعی
اتحاديه اروپا تأثیرات با اهمیتی در وضعیت صنايع نظامی در اين اتحاديه ايجاد خواهد کرد .وزارت دفاع هند
( )2016در «برنامه جامع تأمین اقالم دفاعی تنظیم مقررات سرمايه گذاری خارجی ،استفاده از قراردادهای
آفست دفاع ،تنظیم ،نظامنامه فعالیت بخش غیردولتی در حوزه دفاع و تنظیم برنامه های جامع در تأمین اقالم
دفاعی ازجمله عوامل مؤثر در استفاده از منابع غیر بودجه های در حوزه دفاع شناسايی شده است.
تحقیقات صورت گرفته در اين حوزه در ايران نشان دهنده مورد توجه بودن اين موضوع در کشورمان در
سالهای اخیر و نیاز شديد به تآمین مالی در بخشهای مختلف اقتصادی بوده است .با توجه به شکل گیری و
توسعه ابزارهای نوين تأمین مالی در ايران که عمدتاً از دو دهه اخیر و با توسعه بازار سرمايه ايران همراه بوده
است ،معدود مطالعاتی که صورت گرفته است ناظر به اين ابزارها و به کارگیری آنها در ساختار دفاعی میباشد.
ولی در هیچ يک از اين مطالعات به محدوديتها و شرايط خاص صنايع نظامی و دفاعی توجه ويژه صورت
نگرفته است .در واقع بسیاری از کشورها به دلیل تنگناهای مالی در بخشهای دفاعی کشورهای خود و عدم
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امکان استفاده از شیوههای مرسوم تأمین مالی بخش دفاعی با روشهای مرسوم تأمین مالی به دلیل دولتی
بودن و تمرکز شديد بخش دفاعی و نیز محرمانگی فوق العاده باالی فعالیتها در اين بخش و البته به داليل
ديگر اقدام به ايجاد تغییراتی در ساختار صنايع دفاعی خود در جهت استفاده از ابزارهای تأمین مالی به غیر از
ساختار بودجه ای رسمی کردهاند .در واقع موضوعی که اهمیت میبابد اين است که چه تغییراتی در ساختار
دفاعی صورت گرفته و از طرفی با توجه اين تغییرات و نیز الزاماتی که همچنان با توجه به شرايط کشور ما
باقی میماند از چه نوع ابزار مالی و با چه اولويتی میتوان استفاده کرد (استینبرگ.)1997 ،1
بررسی تغییرات ساختار تأمین مالی در بخش های دفاعی کشورهايی چون مالزی ،ترکیه ،هند ،برزيل و فرانسه
که به اختصار در جدول ( )1آمده است ،نشان می دهد اين اقدامات عمدتاً شامل تغییراتی در ساختار دفاعی
سنتی اين کشورها بوده است که هر يک از اين تغییرات ،داللتهايی در حوزه تأمین مالی دارند که البته صرفاً
به دلیل رفع تنگنای مالی نبوده است.
جدول شماره ( )1خالصه اقدامات و داللتهای تأمین مالی هر يک از آنها
داللتهای تأمین مالی اقدام
-1امکان استفاده از ظرفیتهای غیر دولتی در اقالم غیر استراتژيک و
ضروری و گريز از تنگنای بودجههای دولتی  -2برداشته شدن بخشی از
هزينههای سنگین مالی از روی دوش بخش دولتی و امکان تأمین مالی
با استفاده از روشهای متعارف بازار
کاهش فشار هزينه ای بر بودجه دولتی و استفاده از ساختارهای تأمین
مالی متعارف
-1ورود منابع به صنعت دفاعی
-2کاهش وابستگی کلی شرکتها به کسب و کار دفاعی و امکان متنوع
سازی فعالیت ها و درآمدزايی از بخشهای غیردفاعی

نام کشور

اقدام

مالزی،
ترکیه ،هند

 -1تقسیم اقالم دفاعی به سه دسته ،استراتژيک ،غیراستراتژيک و ضروری
-2ورود بخش خصوصی به عرصه تولیدات دفاعی و يا واسپاری بخشی از
اقدامات نهادهای دولتی در اين حوزه

هند

واسپاری ،تأمین و تجهیز خدمات پزشکی و نیز پوشاک نظامی

ترکیه،
مالزی

-1انتقال تکنولوژی از بخشهای نظامی به بخشهای غیرنظامی
-2تولید اقالم با کاربری دوگانه

برزيل،
ترکیه ،هند

صادرات تجهیزات دفاعی تولیدی (.)Raza,2002

تأمین بخشی از نیازهای مالی صنعت دفاعی از خارج

ترکیه،
فرانسه،
برزيل

-1ايجاد خوشههای صنعت دفاعی
-2تجزيه يک پروژه نظامی به اجزا کوچک و تولید هر يک از اين اجزا توسط
بخشی از يک خوشه دفاعی (.)Rosenfeld,2002

-1قرارگیری شرکتهای کوچک و با توان مالی پايین ذيل يک خوشه
بزرگ و استفاده از ظرفیتهای تأمین مالی خوشه صنعتی،
-2تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط موجود در خوشه از
روشهای متعارف جهت تولید قطعات جداگانه ،به دلیل نبود
حساسیتهای موجود امنیت صنايع دفاعی

ترکیه ،رژيم
صهیونیستی

تولیدات مشترک با شرکتهای دفاعی خارجی در پروژههای تسلیحاتی
(.)Drury,2008

مشارکت در تولید قطعات تجهیزاتی که وارد کشور میشود؛
مشارکت در صادرات قطعات اين تجهیزات به ساير کشورها و تأمین مالی
از اين طريق؛

تحوالت در ساختار صنايع دفاعی کشورهای منتخب به صورت مختصر موارد زير را رهنمون می سازد:
Steinberg
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تمامی کشورهای مورد بررسی در ابتدای شروع صنعت نظامی خود دارای يک ساختار کامالً دولتی در
بخش صنايع دفاعی بوده و مالحظات امنیتی و انتشار اطالعات بسیار با اهمیت بوده است ،البته شايد
ساختار کلی اقتصاد غیر نظامی اين کشورها نیز (که عمدتاً در ابتدا ساختار دولتی بوده است) در اين امر
بی تأثیر نبوده است .در تمامی اين کشورها شواهدی از وجود تنگناهای تأمین مالی با توجه به اتکای
صرف به ساختار بودجه ای دولت ها مطرح بوده است (دمیر و همکاران.)2016 ،1
در تمامی اين کشورها عموماً مقدمه تغییر در بخش دفاعی انجام تغییراتی در قوانین باالدستی و يا
برنامههای راهبردی نقشه راه برای ايجاد تحول در بخش دفاعی کشور بوده است (هالکیدی و همکاران،2
.)2001
با ورود بخش خصوصی به عرصه تولیدات دفاعی و يا واسپاری بخشی از اقدامات نهادهای دولتی در اين
حوزه ،بخشی از هزينه های سنگین مالی از روی دوش بخش دولتی برداشته شده و امکان تأمین مالی با
استفاده از ساختاری متعارف بازار حاصل شده است (مائولنی.)19 :2018 ،3
برخی کشورها با تولیدات مشترک با شرکتهای دفاعی خارجی در بسیاری از پروژه های تسلیحاتی نه
تنها در تولید قطعات تجهیزاتی که قرار بود به کشورشان وارد شود مشارکت داشته اند بلکه به نوعی در
حوزه صادارت قطعات اين تجهیزات نظامی به ساير کشورها و تأمین مالی از اين طريق نیز مبادرت
میورزند (باالک ريشنم.)2008 ،4
عمده کشورها حرکت به سمت ايجاد خوشه های صنعت دفاعی را آغاز کرده اند ،در خوشه های دفاعی
که شامل شرکتهای کوچک و متوسط است ،شرکتهای دفاعی بزرگ قرارداد فرعی با سهمهای معین
از پروژههای دفاعی برای شرکتهای کوچک و متوسط میبندند (گبس و همکاران .)2014 ،5اين امر نه
تنها در حفظ اسرار نظامی يک پروژه که توسط يک شرکت دفاعی بزرگ در حال انجام موثر است (از
طريق تجزيه يک پروژه نظامی به اجزا کوچک و تولید هر يک از اين اجزا توسط بخشی از خوشه دفاعی)،
بلکه عالوه بر اين شرکت های کوچک و متوسط موجود در خوشه می توانند به دلیل نبود حساسیتهای
موجود در حوزه امنیت صنايع دفاعی از روش های متعارف نسبت به تأمین مالی قطعات تولیدی اقدام
نمايند.
بیشتر کشورها يک تقسیم بندی راهبردی در سطح اهمیت اقالم دفاعی که در کشور تولید می شود انجام
دادهاند ،به طور مثال اقالم دفاعی را به سه دسته ،استراتژيک ،غیر استراتژيک و ضروری تقسیم کردهاند.
و به موجب آن دولت ،تولید اقالم استراتژيک را به عهده می گیرد و بخش نیمه دولتی و خصوصی در
اقالم غیراستراتژيک و ضروری سرمايهگذاری می کنند.
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 در راهبرد استفاده از تولید اقالم با کاربری دوگانه شرکتهای درگیر در تولید اقالم بازرگانی در تولید
تجهیزات مرتبط با صنايع دفاعی نیز درگیر هستند و بالعکس (موهانتی .)2004 ،1اين ويژگی وابستگی
کلی شرکتها بر کسب و کار دفاعی را کاهش میدهد و به ارتقای فناوریهای دارای کاربرد دو گانه
تمرکز میکند .عمال با اين سیاست مرز بین تأمین مالی بخش دفاعی و بخش غیر نظامی تا حدی کمرنگ
می شود و با توجه به تولید تجهیزات با کاربری دوگانه عمالً منابع تأمین مالی از بخش غیر نظامی ،در
بخش نظامی نیز قابلیت ستفاده خواهد داشت (کومار.)2013 ،2
 رويکرد ديگر در میان کشورهای در حال توسعه برای فايق آمدن به مشکل تنگنای مالی توسعه صادارت
تجهیزات دفاعی است .اين رويکرد توسط کشورهايی چون ،برزيل ،ترکیه ،هند و رژيم صهیونیستی به جد
پیگیری می شود .با اين اقدام عمالً بخش دفاعی بخشی از نیازهای مالی خود را از خارج از کشور تأمین
می کند (بروشکا.)79 :1993 ،3
 .1-2رهیافتهایی برای ساختار تأمین مالی بخش دفاعی با توجه به ساختار حقوقی
همانگونه که ذکر شد تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد الزمه استفاده از روشهای تأمین مالی نوين
ايجاد تغییراتی در ساختار دفاعی سنتی اين کشورها بوده است که ابتدا بايد ظرفیت قانونی اين موارد را مورد
بررسی قرار داد.
تمامی سازمانها و شرکتهای فعال در بخش دفاعی ايران دارای ساختار دولتی میباشند و به نوعی به وزارت
دفاع وابسته هستند .لذا بايد ديد چگونه و با استفاده از کدام مبنای قانونی میتوان از اين تجارب در کشورمان
استفاده کرد و بخشهايی از تأمین مالی بخش دفاعی را از بخشهای غیر دفاعی و غیرنظامی تأمین کرد.
به طور کلی خروج فعالیتهای بخش دفاعی از انحصار کامل دولتی در قالب دو گونه فعالیتهای اقتصادی قابل
تصور است:
اول :حضور شرکتهای بخش خصوصی به عنوان شرکتهای تولید کننده خدمات و تجهیزات دفاعی در
بخشهای نظامی.
دوم :خريد خدمات مالی ،فنی ،مهندسی و مديريتی از بنگاههای بخشهای غیردولتی در مورد فعالیتهای اداره
و تولید محصوالت نظامی ،انتظامی و اطالعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد.
يعنی اگر بتوان در هريک از دو حوزه فوق از امکانات بخش خصوصی استفاده کرد ،به طور طبیعی امکان استفاده
از ظرفیتهای تأمین مالی اين بخش نیز وجود خواهد داشت.
ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در خرداد ماه  1384تغییراتی در ساختار
بنگاه داری بسیاری از شرکتهای دولتی به وجود آورد .و با توجه به ظرفیتهايی که در اين ابالغیه و تبع آن
قانون مربوطه وجود دارد میتوان تجربیات مشاهده شده در ساير کشورها را به نوعی در ساختار دفاعی کشورمان
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نیز مورد استفاده قرار داد .نخست به بررسی موضوع اول يعنی حضور بخش خصوصی در حوزههای تولیدی
بخش دفاع و تملک شرکتهای دولتی اين حوزه و امکانپذيری آن میپردازيم.
مطابق بند  1بخش الف سیاستهای کلی ،دولت حق فعالیت اقتصادی جديد خارج از موارد صدر اصل  44را
ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوين
صدر اصل  44نباشد ،حداکثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حداقل  %20کاهش فعالیت) به بخشهای
تعاونی ،خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند ولی در ادامه اداره و تولید محصوالت نظامی ،انتظامی و
اطالعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد از اين قاعده استثنا شده است.
پیرو ابالغ سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری "قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران و اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی"
در سال  1387به تصويب مجلس شورای اسالمی رسید .مطابق بند ج ماده  3اين قانون سرمايهگذاری ،مالکیت
و مديريت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة  2قانون منحصراً دراختیار دولت است که بند 3
بنگاههای مشمول گروه سه ماده  2تولیدات محرمانه يا ضروری نظامی ،انتظامی و امنیتی به تشخیص
فرماندهی کل نیروهای مسلح میباشد .در ادامه ماده  2نیز ذکر شده است که تشخیص ،انطباق و طبقه بندی
فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع اين بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی ظرف شش ماه به
تصويب هیأت وزيران رسیده و پس از آن به تصويب فرماندهی کل نیروهای مسلح میرسد.
آيین نامه اجرايی تشخیص ،انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر يک از سه گروه اقتصادی
مصرح در ماده ( )2قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در تاريخ  1388/6/7به تصويب هیأت
وزيران رسید که در ماده  1آن بنگاههای گروه  3ماده  2قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44را برمیشمرد،
در بند ج ماده  1اين آيین نامه اجرايی ذکر شده است که تولیدات محرمانه يا ضروری نظامی ،انتظامی و
امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل فعالیتها و بنگاههای مصرح در جدول شماره ()1
پیوست خواهد بود.
اين جدول تهیه شده و لیست شرکتهای نظامی در اين جدول ارائه شده است .لذا مطابق اين مصوبات
شرکتهای فوق شرکتهايی ذيل بند 3گروه  3ماده  2قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
قرار میگیرند و مطابق بند ج ماده 3همان قانون سرمايهگذاری ،مالکیت و مديريت در فعالیتها و بنگاههای
مشمول گروه سه مادة  2قانون منحصراً در اختیار دولت است .البته بند ج ماده 4قانون اصل  44فعالیت
بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده ( )2اين قانون را با رعايت
تبصره ( )1بند «ج» ماده ( )3اين قانون مجاز دانسته است .يعنی شرکتهای خصوصی در غیر از شرکتها و
بنگاهها تعیین شده در آيین نامه مصوب هیأت وزيران امکان فعالیت دارند.
حال به بررسی موضوع دوم در خصوص امکان خريد خدمات مالی ،فنی ،مهندسی و مديريتی از بنگاههای
بخشهای غیردولتی توسط شرکتهای دولتی بخشهای دفاعی و نظامی که ساختار کامالً دولتی داشته و
طبق بررسیهای صورت گرفته در باال امکان خصوصیسازی آنها وجود نداشته و نیز امکان حضور بخش
خصوصی به صورت مستقیم در فعالیتهای اين حوزه نیز وجود ندارد .در اين خصوص تبصره  1بند ج ماده 3
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قانون ،خريد خدمات مالی ،فنی ،مهندسی و مديريتی از بنگاههای بخشهای غیردولتی درفعالیتهای گروه سه
ماده 2اين قانون را به شرط حفظ مالکیت صد درصد دولت مجاز دانسته است.
در تبصره  2ماده  2آيیننامه اجرايی تبصره ( )1بند (ج) ماده ( )3مصوب  1388/5/17هیأت وزيران خريد خدمات
موضوع اين ماده در مورد فعالیتهای اداره و تولید محصوالت نظامی ،انتظامی و اطالعاتی نیروهای مسلح و
امنیتی که جنبه محرمانه دارد با تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجاز شمرده است.
لذا با توجه به بررسیهای صورت گرفته در هر دو حوزه برای جمع بندی به نظر میرسد مطابق بند ج ماده4
اين قانون شرکتهای خصوصی در غیر از شرکتها و بنگاههای نظامی تعیین شده در جدول شماره  1پیوست
آيین نامه اجرايی تشخیص ،انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر يک از سه گروه اقتصادی
مصرح در ماده ( )2قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی امکان فعالیت دارند و از طرفی مطابق
تبصره  1بند ج ماده  3قانون ،خريد خدمات مالی ،فنی ،مهندسی و مديريتی از بنگاههای بخشهای غیردولتی
در مورد فعالیتهای اداره و تولید محصوالت نظامی ،انتظامی و اطالعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه
محرمانه دارد با تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجاز شمرده است.
به نظر میرسد با توجه به زير ساختهای قانون در هر دو حوزه امکان فعالیت بخش خصوصی وجود دارد ،هم
در حوزه ورود به حوزههای تولیدات نظامی و نیز خريد خدمات از بخش خصوصی حتی در مورد فعالیتهای
اداره و تولید محصوالت نظامی ،انتظامی و اطالعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد نیز با
تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجاز شمرده است .لذا میتوان از هريک از اين روشها در جهت
کاهش تمرکز تأمین مالی از طريق بودجههای دولتی استفاده کرد ،که اين امر نیازمند يافتن راهکارهای جايگزين
تأمین مالی در هريک از اين روشهاست .در سطح بازار سرمايه اوراق و ابزارهای تأمین مالی فراوانی وجود دارد
که هر يک از آنها دارای ويژگیهای خاص به خود میباشد در اين میان ما به اوراق خريد دين و مرابحه
پرداختیم که اين امر ناشی از عواملی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
 .2-2اوراق مرابحه و خرید دین
با توجه به بررسی های بخش قبل و مواردی که در ادامه مطرح می گردد اوراق مرابحه و نیز خريد دين به
عنوان دو اوراق تأمین مالی منعطف با مدل های عملیاتی متنوع در اين تحقیق جهت تأمین مالی بخش دفاعی
مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به معرفی اجمالی اين دو اوراق و مدل های عملیاتی آن می پردازيم.
 .1-2-2اوراق مرابحه
مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کاال را به اطالع مشتری می رساند و سپس تقاضای مبلغ
يا درصدی سود می کند .بیع مرابحه می تواند به صورت نقد يا نسیه منعقد شود ،در صورتی که نسیه باشد
معموال نرخ سود بیشتری دارد .و البته به صورت نسیه نیز متداول تر است.
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اوراق مرابحه ،اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارايی مالی يا دينی هستند که
براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است .اين اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی میباشد.
اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد که عبارتند از:
 .2-2-2اوراق مرابحه جهت خرید دارایی
در اين نوع از اوراق مرابحه ،بانی جهت تامین مالی خود ،اقدام به تاسیس شرکت به منظور خاص تحت عنوان
واسط میکند .واسط با انتشار اوراق مرابحه ،از طريق بازار سرمايه وجوه سرمايهگذاران را جمعآوری می نمايد
و به وکالت از طرف آنان کاالی مورد نیاز بانی را از تولید کننده (فروشنده) به صورت نقد خريداری نموده و به
صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت باالتر به بانی میفروشد .بانی متعهد میشود در سررسید مشخص قیمت
نسیه کاال را به دارندگان اوراق برساند .دارندگان اوراق میتوانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود نهايی مرابحه
استفاده کنند و يا قبل از سررسید ،اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر به فروش برسانند .بازار اولیه اين
اوراق مبتنی بر خريد و فروش نقد و نسیه دارايی خاص است که از نظر فقهی مشکلی ندارد؛ اما بازار ثانوی آنها
مبتنی بر جواز خريد و فروش دين است که به اعتقاد مشهور فقهای شیعه اشکالی ندارد(موسويان.)93 ،
 .3-2-2اوراق مرابحه رهنی
يکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبديل کردن طلب های شرکتهای بزرگ به اوراق بهادار می
باشد .در اين روش ،بانی(شرکت دارای طلب) که دارايیهايی را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) رهنی به
شرکت ديگیری واگذار کرده است میتوانند با تبديل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیالت مرابحه،
منابع خود را نقد کنند که برای اين منظور اقدام به تاسیس واسط مینمايد .واسط با انتشار اوراق مرابحه ،وجوه
سرمايهگذاران را جمعآوری ،سپس به وکالت از طرف آنان ديون حاصل از مرابحه را به قیمت تنزيلی از بانی
خريداری میکند ،بانی متعهد میشود در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی ديون را از بدهکاران وصول کرده
و به دارندگان اوراق برساند .دارندگان اوراق میتوانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود نهايی اوراق استفاده
کنند و نیز می توانند قبل از سررسید ،اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند(موسويان.)93 ،
 .4-2-2اوراق مرابحه جهت تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری
هدف از اين نوع اوراق مرابحه تشکیل سرمايه فعالیت تجاری مستمر می باشد .بانی (شرکت تجاری) با تاسیس
شرکت واسط و انتشار اوراق مرابحه ،وجوه افراد را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان ،به صورت مستمر
کاالهای مورد نیاز سازمانهای دولتی ،شرکتهای وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و
مصرف کنندگان را از تولیدکنندگان يا مراکز فروش به صورت نقد خريده سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان
سود ،به صورت نسیه به مصرف کنندگان نهايی میفروشد ،سود حاصل از عملیات خريد و فروش ،پس از کسر
درصدی به عنوان حق الوکاله ناشر(شرکت تجاری) ،به صورت فصلی يا ساالنه بین صاحبان اوراق توزيع
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میشود .در اين اوراق ،در هر مقطع زمانی دارايی واسط ،ترکیبی از پول نقد ،اجناس و مطالبات خواهد بود که
صاحبان اوراق به نحو مشاع مالک آنها هستند و میتوانند در مواقع نیاز به ديگری واگذار کنند.
اوراق مرابحه نوع سوم ماهیت اوراق سهام شرکتها را دارد و میتواند بدون سررسید معین منتشر شود؛ کما
اينکه میتواند دارای سررسید معین و قابل تبديل به اوراق سهام طراحی گردد(موسويان.)93 ،
بر اساس اطالعات و آمار منتشره توسط شرکت مديريت دارايی مرکزی بازار سرمايه طی سالهای  1391تا
 1397بیش از  7.700میلیارد تومان اوراق مرابحه در بازار سرمايه منتشر شده است .در نمودار ( )1حجم انتشار
اوراق به تفکیک سال انتشار ،ارائه گرديده است.
حجم انتشار اوراق مرابحه (م.ريال)
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نمودار شماره ( )1حجم انتشار اوراق مرابحه در ايران از سال  1391تا 1397

 .5-2-2اوراق خرید دین
بیع دين يکی از مصاديق کاربردی بیع است .در اصطالح فقیهان« ،دين» به هر مال کلی گفته میشود که به
واسطه يکی از اسباب بر ذمه شخص ديگری ثابت میگردد .به عبارت سادهتر ،دين طلبی است که يک فرد از
فرد ديگر دارد.
خريد دين ،قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی ،دين مدتدار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به
صورت نقدی از داين خريداری میکند .مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گرديده و
حاکی از میزان دين میباشد.
در جريان فعالیتهای عادی ممکن است واحدهای اقتصادی در قبال ارائه خدمت يا فروش دارايی به طور نسیه،
از ديگران طلبکار شوند و معموالً اين قبیل دارايیها تحت عنوان حسابهای دريافتنی نامیده میشوند.
جايگاه حسابهای دريافتنی در ترازنامه شرکتها ،ذيل دارايیها جاری میباشد که بیشترين قدرت نقدشوندگی
را دارند .به عبارت ديگر ،میتوان آنها را در جريان عادی عملیات شرکت طی يک سال به پول نقد تبديل کرد.
همین ويژگی سبب شده تا محققان تمرکز مطالعات خود را برای تبديل دارايیها به اوراق بهادار ،روی دارايیهای
جاری بگذارند .از آنجا که فروش يا واگذاری حسابهای دريافتنی يک نوع انتقال مالکیت دارايیها و ريسکهای
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مربوط به آن از شرکت فروشنده به نهاد خريدار است ،از قراردادهای استاندارد استفاده میشود .که در بین
ابزارهای مالی اسالمی اوراق خريد دين عام بهترين ابزار برای نیل به اين هدف است.
 .6-2-2بیع دین و ضوابط آن در فقه امامیه
هر چند مقوله بیع دين از مباحث اختالفی بین شیعه و اهل سنت و همچنین خود فقهای امامیه است ،اما در
مجموع میتوان مدعی بود که مشهور فقهای شیعه (برخالف مشهور فقهای اهل سنت) ،بیع دين به غیر دين
را جايز میشمارند؛ اعم از اينکه دين به خود مديون و يا به شخص ثالث فروخته شود (احمدی و همکاران،
.)1395
علیرغم مشروعیت اصل بیع دين ،در اين معامله ضوابط مشخصی وجود دارد که بايد در ابزارسازی به آنها
توجه نمود که عبارتاند از :
 ديونی میتوانند بر اساس عقد بیع دين تنزيل شوند که واقعی باشند و نه صوری (از اين رو تنزيل اسناد
تجاری صوری که مبتنی بر معامالت واقعی نیستند ،باطل است) .دين در دو حالت صوری میگردد:
 کاهش دين در مقابل پرداخت زودتر بدهکار يا شخص ثالث (تنزيل) ،صحیح است.
 افزودن بر مبلغ دين در ازای تمديد زمان بازپرداخت ،ربای جاهلی و حرام است.
 .7-2-2بازار ثانویه صکوک دین
اوراق دين تا زمان سررسید قابلیت خريد و فروش در بازار ثانويه را دارند .فروشنده ورقه که تا زمان فروش
مالک سهم مشاع پرتفوی دين بوده سهم خود را به خريدار واگذار مینمايد .خريدار هنگام خريد نسبت به شرايط
مندرج در ضمن قرارداد که در بیانیه ثبت اوراق به تفصیل بیان شده است ،آگاهی کامل دارد و با پذيرش شرط
اقدام به خريد میکند .بنابراين همانگونه که اصل قرارداد در بازار اولیه صحیح است ،انتقال آن به ديگری در
بازار ثانويه نیز فاقد اشکال میباشد .به موجب قوانین جاری در بازار سرمايه ،وظیفه اصلی رونق بازار ثانويه
اوراق بهادار بر عهده بازارگردان است (احمدی و همکاران.)1395 ،
 .8-2-2مدل عملیاتی صکوک خرید دین
مبتنی بر الگوی تبديل حسابهای دريافتنی به اوراق بهادار و برگرفته از تجارب منتشره در کشور ،میتوان
الگوی عملیاتی صکوک دين ،منطبق با رويههای اجرايی جاری در کشور را به شرح زير بیان کرد:
 بانی جهت تأمین سرمايه در گردش با مشاور عرضه اقدام به انعقاد قرارداد؛
 مشاور عرضه پس از بررسی شرايط احراز بانی به انجام اقدامات در راستای تهیه گزارش توجیهی
می نمايد؛
 مشاور عرضه مبادرت به اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار نموده و سپس به نهاد
واسط که از جانب شرکت مديريت دارايی مرکزی تعیین میگردد مراجعه مینمايد؛
 نهاد واسط از طريق عامل فروش نسبت به انتشار اوراق اقدام میکند؛
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 سرمايهگذاران اقدام به خريد اوراق نموده و نسبت به پرداخت بهای آن به حساب نهاد واسط نزد
شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسويه وجوه اقدام میکنند؛
 نهاد واسط به وکالت از سرمايهگذاران نسبت به پرداخت وجوه به بانی اقدام میکند؛
 طی توافقات از پیش صورت گرفته ،مشتريان نهايی وجوه را در سررسیدهای معین به شرکت
سپردهگذاری مرکزی واريز میکند؛
 شرکت سپردهگذاری مرکزی وجوه دريافتی را در سررسیدهای مقرر به سرمايهگذاران پرداخت
میکند،
 صاحبان اوراق می توانند اوراق را نگهداری کرده ،از سود تجاری استفاده کنند و يا آنکه اوراق را در
بازار ثانويه به فروش برسانند.
به لحاظ عملیاتی دو نوع اوراق خريد دين در بازار سرمايه قابل انتشار است و برای اين مدلها مقرراتی پیش
بینی شده است.
 .9-2-2اوراق خرید دین عام
اين نوع اوراق می تواند ناشی از تنزيل هر نوع دينی باشد که اين ديون ويژگی های ذکر شده در شرايط دين
را داشته باشد ،اين ديون می توانند شامل ديون دولت به پیمانکاران ،حساب های دريافتنی شرکت ها ،ديون
اثبات شده بابت هر نوع فعالیت تجاری و اقتصادی باشند (احمدی و همکاران.)1395 ،
 .10-2-2اوراق خرید دین کاالیی
اين نوع اوراق خريد دين که صرفاً برای فروشندگان کاال در بورس های کااليی پیش بینی شده است جهت
کمک به تنزيل اسناد دريافتنی شرکت های فروشنده کاال در بورس کاالی ايران به خريداران پیش بینی شده
است .در اين مدل فروشنده کاال اقدام به فروش اعتباری محصول به خريدار برای يک سررسید مشخص
مینمايد و در عوض اسنادی چون اعتبار اسنادی و يا ضمانتنامه بانکی دريافت می نمايد .در ادامه به پشتوانه
اين اسناد اقدام به انتشار اوراق خريد دين کااليی در بازار سرمايه می نمايد.

 .3-2تجربه انتشار اوراق خرید دین در ایران
از آنجا که بیع دين در نگاه فقهای اهل تسنن ،با اشکال شرعی مواجه است ،تا کنون در ساير کشورهای اسالمی
اوراق خريد دين منتشر نگرديده است .اولین اوراق خريد دين در ايران ،اوراق خريد دين شرکت سرمايهگذاری
مسکن جنوب است که با هدف تامین مالی جهت ساخت و تکمیل پروژههای ساختمانی اين شرکت در تاريخ
 1398/03/28منتشر گرديد .پذيرهنويسی اين اوراق ،به مبلغ  13میلیارد و  320میلیون تومان و با عاملیت تعهد
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پذيرهنويسی و بازارگردانی شرکت تامین سرمايه بانک مسکن و ضمانت بانک مسکن صورت پذيرفت .سررسید
اين اوراق  21ماه و نرخ بازدهی موثر آنی تا سررسید  16درصد میباشد.
به طوری کلی استفاده از مدل های مختلف اوراق خريد دين و مرابحه در تأمین مالی بخش دفاعی ،نسبت به
استفاده از ساير ابزارهای تأمین مالی اسالمی دارای مزايايی است که آن ها را از منظر استفاده در تأمین مالی
بخش های دفاعی جذاب می نمايد .اين مزايا شامل موازد زير است.
الف) کمترين میزان نیاز به حسابرسی از بانی
هر دو اوراق در نظر گرفته شده در اين بخش يعنی اوراق خريد و نیز اوراق مرابحه به لحاظ الزمات حسابرسی
از شرکت بانی در سطح حداقلهای ممکن قرار دارد .اين امر از آنجايی حائز اهمیت است که عمده فعالیتها
در بخش دفاعی دارای سطوح طبقه بندی شده بود و به احتمال زياد اين امکان وجود ندارد که صورتهای مالی
بانی و يا جزئیات خريد و فروش او مورد بررسی حسابرس قرار گرفته و افشای عمومی شود در حالی که در
برخی ديگر از اوراق شرايط اينگونه نیست.
به طور مثال در انتشار اوراق مشارکت الزامات جدی در جهت حسابرسی بانی توسط نهاد واسط و يا ساير ارکان
پیش بینی شده در انتشار اوراق و همچنین حسابرسی از پروژه مدنظر برای اجرا و نیز درج جزيیات انجام آن در
امیدنامه انتشار اوراق وجود دارد .برخی از اين حسابرسیها مرتبط با شرکت بانی است که منتشر کننده اوراق
است و بايد قبل از انتشار اوراق صورت پذيرد و برخی ديگر از اين حسابرسیها مرتبط با پروژه مد نظر است که
هم قبل از انتشار اوراق و هم بعد از انتشار آن بايد در فواصل زمانی مشخصی افشا شود .اين موضوع در خصوص
سازوکاری مانند صندوق پروژه بسیار حادتر است و عمالً کل پروژه ،در طول دوره انجام بايد مورد پايش و
افشای اطالعات الزم قرار گیرد.
از اين رو به نظر میرسد علی رغم تمامی روشهای پیش بینی شده در جهت کاهش میزان حساسیت اطالعاتی
پروژهها به هر حال همچنان در اين حوزه مالحظاتی وجود دارد .لذا بايد سعی شود کمترين میزان الزاماتی از
اين نحو در انتشار اوراق وجود داشته باشد از اين رو سازوکار انتشار اوراق خريد دين و انتشار اوراق مرابحه به
نسبت اين مالحظات را در نظر میگیرد.
ب) قابلیت استفاده در ساختار پیمانکاری و خريد کاال
با توجه به اينکه در راستای تولیدات دفاعی مقادير قابل توجهی ،مواد اولیه و خام مورد نیاز است که به هر حال
ساالنه بايد اين مقدار از طريق بودجههای دولتی در حال حاضر تأمین مالی شود .استفاده از سازوکاری مانند
اوراق مرابحه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ساختار فعلی صنعت دفاعی برای تأمین مواد
اولیه و خام شرکتهای صنعتی زير مجموعه عمالً بخشی از نیازهای اين بخش و وابستگی آنها به بودجه را
کاهش میدهد ،اين اوراق اين امکان را میدهد که با استفاده از يک اوراق تأمین مالی اسالمی کاالها و مواد
اولیه مورد نیاز به صورت نقدی از بازار توسط وجوه سرمايه گذاران خريداری شده و به صورت نسیه به وزارت
دفاع واگذار شود تا اين وزارتخانه نیز به شرکتهای زير مجموعه تخصیص دهد .سازوکاری که در سال 1396
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توسط وزارت جهاد برای تأمین مالی خريد گندم شرکت بازرگانی دولتی در حجم انتشار بسیار باال مورد استفاده
قرار گرفت و دارای سررسید  4ساله بود.
از طرفی با توجه به اينکه در مدل پیشنهادی جديد امکان استفاده از روشهای خريد خدمات فنی ،مهندسی،
مديريتی و ...توسط بخش دفاع ،از بخش دولتی فراهم است در اين سازوکار ،بدهی قابل توجهی از طرف
مجموعه وزارت دفاع و شرکتها و سازمانهای دفاعی زير مجموعه آن به بخش خصوصی در قالب قراردادهای
پیمانکاری ايجاد خواهد شد که عمالً با استفاده از اوراق خريد دين امکان اوراق بهادارسازی ديون اين پیمانکاران
وجود خواهد داشت و میتوان ديون اين پیمانکاران را اوراق خريد دين تبديل کرد .سازوکاری که در خصوص
اسناد خزانه با موفقیت اجرا شد و بخش قابل توجهی از ديون دولت به پیمانکاران با استفاده از اين نوع ارواق
پرداخت شده است و میشود و معموالً دارای سررسید کوتاه مدت و کمتر از يک سال است.
ج) امکان تنظیم سررسید
با توجه به اينکه اوراق خريد دين معموالً اوراق تنزيلی و بدون کوپن است و قاعدتاً بايد دارای سررسیدهای
کوتاه مدت باشد و اوراق مرابحه میتواند دارای سررسید بلندمدت باشد کما اينکه تجربه انتشار اين اوراق در
بازار سرمايه ايران نیز مؤيد همین مطلب است ،لذا با انتشار اين دو اوراق برای مقاصد گوناگون به صورت توأمان
عمالً امکان تنظیم سررسیدهای پرداخت را برای بخش دفاعی مقدور میسازد.

 .3روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی -توسعهای ،به لحاظ روش اجرای تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است .در
اين تحقیق با استفاده از مستندات و مطالعات تطبیقی ،ادبیات موضوع حاصل شده است .اين مطالعه با بهره
گیری از تجارب ساير کشورها ،مقايسه تطبیقی اين کشورها و همچنین استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان،
مدلهای بهینه تأمین مالی و مناسب برای ايران با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک
مصاحبه باز ،استخراج و اعتبارسنجی شده است .در نهايت بر اساس دادههای بدست آمده از پرسشنامههای
جمعآوری شده ،با بکارگیری فنون ( AHPاز مجموعه فنون تصمیم گیری چند معیاره) مدلهای تأمین مالی
بر اساس اوراق خريد دين و مرابحه برای پروژههای حوزه دفاعی اولويت بندی شده است.
در خصوص صورت بندی تحلیل سلسله مراتبی ابتدا معیارهای مرتبه اول در روش مصاحبه باز از خبرگان حوزه
تأمین مالی و بخش دفاع گردآوری شده است .معیاری که از طريق مصاحبه با خبرگان استخراج شده است
شامل :سهولت انتشار ،حداقل نیاز به افشای اطالعات بانی ،قابلیت در تأمین مالی مواد اولیه گروه و قابلیت در
تنزيل مطالبات پیمانکاران میباشند.
همچنین  5مدل تأمین مالی تعیین شده در بخش ادبیات نظری که با توجه به بررسیهای صورت گرفته در
قالب دو اوراق صکوک خريد دين و مرابحه قابل تصور است شامل:
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اوراق مرابحه خريد دارايی ،اوراق مرابحه رهنی ،اوراق مرابحه تشکیل سرمايه شرکت تجاری ،اوراق خريد دين
عام ،اوراق خريد دين عام و اوراق خريد دين کااليی می باشند.
مدل ها بايد از نقطه نظر معیارها مورد مقايسات زوجی توسط خبرگان قرار گیرند .در نهايت سلسله مراتب به
صورت زير ساخته شد که شامل هدف اصلی ،معیارها و گزينههای انتخاب يا همان مدلهای تأمین مالی
میباشند(آذر و رجب زاده.)1381،

شکل شماره ( )1صورت بندی تحلیل سلسله مراتبی معیارها و مدل ها

در اين تحقیق از روش نمونه گیری غیر احتمالی و هدفمند استفاده شده و سعی شده است از خبرگان در دسترس
در حوزه تأمین مالی استفاده شود برای اين منظور از خبرگان ،صاحبنظران حوزه تأمین مالی ،مديريت مالی و
مهندسی مالی ،خبرگان نیروهای مسلح و مديران مالی سازمانهای دولتی نظرسنجی شده است .در اين تحقیق
تعداد  66پرسشنامه توزيع شده است و در نهايت تعداد  42خبره تا انتهای نظرسنجی پرسشنامهها را تکمیل
نموده اند .مشخصات خبرگان به شرح جدول ( )2است.

جدول شماره ( )2مشخصات خبرگان
مشخصات

تعداد

مدرک کارشناسی ارشد

مدرک دکتری

خبرگان حوزه تأمین مالی

15
10
17

9
10
12

6
5

خبرگان بخش دفاعی
مديران حوزه بازار سرمايه
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پرسشنامه طراحی شده در دو بخش تدوين شد که در بخش اول اين پرسشنامه توضیحاتی در خصوص روشها
و مدلهای تأمین مالی ذکر شد و در بخش دوم نیز از کارشناسان مربوطه خواسته شد در قالب ماتريسهای
مشخص عوامل هر سطح را بصورت دو به دو و مقايسات زوجی با يکديگر مقايسه نمايند .مقايسه دو به دو با
استفاده از مقیاسی که از «ترجیح يکسان» تا «بی اندازه مرجح» طراحی شده است انجام گرفت و کارشناس
با اعدادی از  1/9تا  9ترجیحات خود را آشکار ساختند .نتايج در اجرای مدل تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده
قرار گرفت.
برای اطمینان از روايی اين تحقیق و با توجه به روش محتوا ،پرسشنامه تحقیق به وسیله کارشناسان اين حوزه
و اساتید حوزه روش تحقیق مورد تأيید قرار گرفت .همچنین برای محاسبه آلفای کرونباخ در پرسشنامه اين
تحقیق ،يک نمونه  10تايی انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  11/5مقدار  0/84محاسبه
گرديد؛ بنابراين پرسشنامه اين تحقیق از پايايی الزم برخوردار است.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
همانگونه که از صورتبندی تحلیل سلسله مراتبی در شکل ( )1مشخص است در مرتبه اول  6معیار در نظر
گرفته شده است که وزن هر يک از اين معیارها بايد مشحص شود که در قسمت نخست پرسشنامه داده های
مربوط به مقايسات زوجی بین اين معیارها جمع آوری شده است .رتبه بندی معیارها با استفاده از رويکرد تحلیل
سلسله مراتبی در جدول ( )3ارائه شده است .اين جدول شامل مشخصات معیارها ،وزن نسبی و رتبه معیارها
نسبت به يکديگر است و اولین مرحله در اجرای روش تحلیل سلسلیه مراتبی است .در مرحله دوم و پس از
تعیین وزن هر يک از معیارها و نیز رتبه بندی معیارها نسبت به يکديگر با توجه به دادههای حاصل از
پرسشنامهها در مرحله دوم نتايج حاصل از رتبه بندی مدلها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه
به هريک از معیارها در جداول ( )4و ( )5ارائه شده است .در اين جداول ،نام مدل ،وزن نسبی روش با توجه
به هريک از معیارها و در نهايت رتبه مدل تأمین مالی با توجه به هريک از معیارها ذکر شده است .محاسبات
نرخ سازگاری که در رديف انتهايی جداول ( )3و ( )4آمده است نشان میدهد که در نهايت نرخ سازگاری کمتر
از  1.0برای تمامی پرسشنامه میباشد.

جدول شماره ( )3رتبه بندی معیارها بر اساس رويکرد تحلیل سلسله مراتبی و مقايسات زوجی
نام مدل تأمین مالی

سررسید

اوراق مرابحه خريد دارايی
اوراق مرابحه رهنی

0/35
0/22

هزينههای
انتشار
0/13
0/20

افشای
اطالعات
0/20
0/26

تأمین مواد
اولیه
0/42
0/08

تنزيل مطالبات
پیمانکاران
0/07
0/13

سهولت
انتشار
0/05
0/12
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اوراق مرابحه تشکیل سرمايه شرکت
تجاری
اوراق خريد دين عام
اوراق خريد دين کااليی
نرخ سازگاری ()C.R.
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0/28

0/04

0/16

0/22

0/11

0/04

0/10
0/05
0/02

0/28
0/34
0/01

0/34
0/05
0/03

0/12
0/17
0/01

0/57
0/11
0/08

0/33
0/46
0/02

جدول شماره ( )4وزن نسبی هر يک از مدلهای تأمین مالی بر اساس معیارها
رديف
1
2
3
4
5
6

نام معیار
طول سررسید
هزينههای انتشار
حداقل نیاز به افشای اطالعات بانی
قابلیت در تأمین مالی مواد اولیه گروه
قابلیت در تنزيل مطالبات پیمانکاران
سهولت انتشار
نرخ سازگاری ()C.R.

رتبه معیار
4
2
1
6
5
3

وزن نسبی
0/04
0/24
0/42
0/07
0/09
0/14
0/07

در نهايت در جدول ( )5نتايج حاصل از رتبه بندی جامع مدل ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ارائه
شده است .در اين جدول ،نام مدل ،وزن نسبی مدل و در نهايت رتبه مدل تأمین مالی ارائه شده است .که با
لحاظ وزن نسبی هر يک از معیارها (نتايج جدول  )3و وزن نسبی هر يک از مدلهای تأمین مالی بر اساس
اين معیارها (نتايج جدول  )4حاصل شده است.
جدول شماره ( )5رتبه بندی جامع مدلهای تأمین مالی بر اساس رويکرد تحلیل سلسله مراتبی
ردیف

وزن نسبی

رتبه مدل

نام مدل تأمین مالی

1

اوراق مرابحه خريد دارايی

0/16

4

2

اوراق مرابحه رهنی

0/19

3

3

اوراق مرابحه تشکیل سرمايه شرکت تجاری

0/11

5

4

اوراق خريد دين عام

0/29

1

5

اوراق خريد دين کااليی

0/25

2

 .5نتیجه گیری
در خصوص الگوی پیشنهادی تأمین مالی بخش دفاعی بر اساس مدلهای مبتنی بر مرابحه و خريد دين با
توجه به بررسی صورت گرفته و اولويتی بندی انجام شده به نظر میرسد ساختار ارائه شده بهترين الگو را در
اين خصوص ارائه میدهد .در اين الگو اگرچه الويتبندی مدلها مورد اشاره میباشد ولی همچنان اين تأکید
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وجود دارد که با توجه به معیارهای مورد نظر تأمین مالی کننده ،انتخاب مدل بهینه همچنان میتواند اقتضايی
باشد و بسته به نوع پروژه و اهیمت هر يک از معیارها در آن پروژه تصمیم گیر می تواند با توجه به مدل تصمیم
گیری نمايد.
با توجه به يافتههای تحقیق ،رتبهبندی نهايی میتواند به عنوان بستری برای شناسايی نقاط قوت و ضعف هر
روش تأمین مالی با توجه به اولويتهای حاصل شده باشد .لذا مناسب است که شرکتها در انجام پروژههای
جديد به اولويت بندیهای صورت گرفته توجه کنند .زيرا اين اولويتها با توجه به شرايط روز بازار و نظر خبرگان
فعال در حوزه تأمین مالی و با توجه به شناختی که اين خبرگان از محدوديتهای هر يک از روشهای تأمین
مالی دارند ،صورت گرفته است.
در نهايت می توان گفت که با توجه به نتايج جدول ( )5که رتبه بندی جامع بر اساس مدل تحلیل سلسله
مراتبی را نشان می دهد ،مدل های مبتنی بر اوراق خريد دين به طور کلی دارای اولويت باالتری می باشند و
در صورتی که افشای اطالعات پروژه ها ،سهولت مراحل انتشار و کاهش هزينه های انتشار نسبت به معیارهای
ديگر از اهم یت باالتری برخوردار باشند ،اين مدل بیش از پیش اولويت خواهند داشت .البته دلیل اين امر نیز
روشن است زيرا در انتشار اوراق خريد دين عام و کااليی نیاز به کمترين انتشار اطالعات بانی در مستندات الزم
برای انتشار اوراق به نسبت ساير مدل های تأمین مالی می باشد و از آنجايی که موضوع محرمانگی اطالعات
در حوزه دفاعی از اهمیت بااليی برخوردار است ،لذا از نظر خبرگان در مجموع اين روش تأمین مالی دارای
اولیوت باالتری می باشد .ولی در صورتی که نوع پروژه ها به گونه ای است که در آن ها موضوع افشای
اطالعات و دو معیار ديگر نسبت به معیارهای سه گانه طول سررسید ،قابلیت در تنزيل مطالبات و قابلیت در
تأمین مواد اولیه گروه از اهمیت کمتری برخوردار باشند مطابق الگوی نهايی در شکل ( )2مدل های مبتنی بر
اوراق مرابحه نیز قابل بررسی برای استفاده خواهند بود.
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شکل شماره ( )2الگوی پیشنهادی تأمین مالی بخش دفاعی بر اساس مدل های مبتنی بر مرابحه و خريد دين

ارزيابی میزان اثر بخشی روشهای تأمین مالی براساس رويکرد عوامل استراتژيک و يا رويکرد ارزشهای
رقابتی میتواند موضوع تحقیقهای ديگری در حوزه تأمین مالی باشد که با توجه به گستردگی اين موضوعات
در اين تحقیق اشاره ای بدانها نشد.
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