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کشور و ارائه بررسی الگوهای مختلف تأمین مالی در بخش دفاعی 
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 1مهدی ریاضی
 2*اشکان بذرافکن

 11/08/1400تاریخ پذیرش:                                                   29/06/1400تاریخ ارسال: 
 

 چکیده
تأمین و مدیریت صحیح منابع مالی بخش دفاعی کشور، یکی از نکات کلیدی است که باید به آن توجه ویژه 

و تحقیق حاضر از د شود.زیرا باعث توانمندسازی نیروهای دفاعی جهت تأمین نیازهای امنیتی مردم میکرد؛ 
بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول تحقیق، مطالعاتی که به بررسی الگوهای مختلف تأمین مالی بخش 

ذاری گهای سرمایهصندوق)صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، دفاع 
اند، مورد بررسی قرار گرفتند، و در بخش دوم تحقیق بر اساس ، پرداختهخطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب(

(، به تعیین الگوی مناسب از میان FAHPبا استفاده از روش سلسله مراتبی فازی ) مقایسات زوجی این الگوها
)صکوک، الگوی ذکر شده  7حقیق حاکی از آن است که از میان الگوهای ذکر شده پرداخته شده است. نتایج ت

به گذاری خطرپذیر و تجرهای سرمایهخرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق
، الگوی مبتنی بر بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش دفاعی در رتبه اول قرار دارد و نسبت کشورهای منتخب(

  تر است.ر الگوها مناسببه دیگ
 .FAHPالگوی تأمین مالی، بخش دفاع،  واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1
کنند تا با صرف مخارج دفاعی، ها تالش میی دولتای است و همههای اصلی هر جامعهامنیت، از دغدغه

حساس و استراتژیک،  امنیت شهروندان خود را تأمین کنند. کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه
نیازهای مالی برای تأمین امنیت آن گسترده بوده و این در شرایطی است که منابع مالی کشور برای تأمین این 

 به سرعت 1970 دهه در سوم، جهان کشورهای در دفاعی امور به مالی منابع نیازها محدود است. تخصیص

 در یافت. کاهش به تدریج سپس و ادامه 1980 دهه اول نیمه در ترآهسته نرخی با روند این یافت. افزایش

 انگیزه یافت. ادامه خاورمیانه کشورهای به جز کشورها این نظامی مخارج نسبی کاهش سرد، جنگ پایان

باشد خارجی( می بعد از هم و بعد داخلی از )هم امنیت به آنها نیاز توسعه، حال در کشورهای در دفاعی مخارج
( 1ای برای؛ های جاری و سرمایههای )مخارج( نظامی شامل تمام هزینههزینه (.1394همکاران، )عباسیان و 

( 3های دفاعی مشارکت دارند؛ های دفاع و سایر نهادهای دولتی که در پروژه( وزارتخانه2نیروهای مسلح؛ 
ارج پرسنل، از جمله ( نیروهای شبه نظامی است. این مخارج باید شامل مخ4های فضایی نظامی؛ و فعالیت

، 1حقوق پرسنل نظامی و غیرنظامی، حقوق بازنشستگی پرسنل نظامی و خدمات اجتماعی پرسنل باشد )کویما
های رسیدن به توسعه اقتصادی، توان دفاعی و قدرت واکنش به انواع تهدیدات است. لیکن، (. یکی از راه2020

، 2ت در مقابله با دشمن، کارآمدتر است )پردهانهر چه قدرت صنعت دفاعی کشوری بیشتر باشد، این صنع
تواند تأثیر مثبتی در توسعه اقتصادی به طور مستقیم و های دفاعی می(. از جمله دالیلی که هزینه2010

تواند از شهروندان محافظت کند، جایی که امنیت های دفاعی می( هزینه1غیرمستقیم داشته باشد عبارتند از: 
های دفاعی برای ( اگر بخشی از هزینه2شود؛ مبادالت در بازار و رونق اقتصادی می داخلی و خارجی موجب

ها و موارد دیگر استفاده ها، بیمارستانها، فرودگاهها، پلاجتماعی مانند جاده -های اقتصادی ایجاد زیرساخت
برای آموزش استفاده  های دفاع( اگر بخشی از هزینه3شود؛ های دفاعی باعث رشد اقتصادی میشود، هزینه
ها برای اصالح اقتصادی ( اگر بخشی از هزینه4شود؛ های دفاعی منجر به تشکیل سرمایه انسانی میشود، هزینه

ث تواند باعهای دفاعی میدر زمان بحران مانند زلزله، سیل، حمالت تروریستی و غیره استفاده شود، هزینه
تواند مستقیما باعث ورود فناوری )تکنولوژی( شود های دفاعی مینه( هزی5وری و ایجاد رفاه شود؛ بهبود بهره

تواند محرک رشد اقتصادی های دفاع می( در دوران رکود و بیکاری، هزینه6که رشد اقتصادی را تقویت کنند؛ و 
های گذشته نهادینه شده است، عبارت از وابستگی های اقتصاد ایران که از دههاز ویژگی .(2010باشد )پردهان، 

های نفتی است. یکی از اثرات نفتی بودن ساختار بودجه بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده
های ای که به بهانههای ظالمانههای اخیر خود را بروز داده است عبارت از تحریمدر کشور که بیشتر در سال
ای، بر کشور تحمیل شده است. در واقع وابستگی شدید به نفت و درآمدهای ارزی واهی از جمله انرژی هسته

رود و این فرصت را برای آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان حاصل از آن، پاشنه آشیل اقتصاد ایران به شمار می
فروش نفت یا مبادالت بانکی، دسترسی ایران را به درآمدهای ملل فراهم آورده است تا با اعمال تحریم بر 
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رسانی به ارزی حاصل از فروش نفت، کاهش و از این طریق باعث کسری بودجه گردد و دولت را برای خدمت
وع هاست بر موضمردم و گسترش رفاه و امنیت دچار مشکل کند. به همین دلیل است که رهبر انقالب، سال

تواند تحت هایی که به صورت مستقیم میرآمدهای نفتی تأکید داشته است. یکی از بخشوابستگی کمتر به د
ای قرار بگیرد، امنیت و صنایع نظامی کشور است. اگر دولت دچار کسری های بودجهتأثیر نوسانات و محدودیت

شود. برای  بودجه شود، ممکن است میزان بودجه دفاعی، کاهش یابد یا بدتر از آن سهمش در بودجه کمتر
مقابله با این موضوع، عالوه بر آن که دولت باید راهکارهای مقابله با تحریم و کاهش وابستگی بودجه به 

 تری را برای تأمینهای متنوعدرآمدهای نفتی را به طور جدی پیگیری کند، الزم است صنایع دفاعی، روش
مرند، تأمین مالی روبرو نشوند )حقیقت و جلیلیمالی به کار گیرند تا در صورت کاهش بودجه نظامی، با مشکل 

 طراحی متنوعی مالی الگوهای دنیا، ، دربخش دفاعی مالی منابع با توجه به اهمیت و حساسیت تأمین(. 1399

 برای است. یافته موضوعیت مختلف تأمین مالی الگوهای بررسی اخیر، هایسال در این رو از است. شده

 گرفت نظر در را گوناگونی عوامل باید دفاعی، بخش مالی تأمین مختلف گوهایال میان از الگو یک انتخاب

 که تأثیرگذارند آنچنان عوامل، این کرد. انتخاب را مناسب مالی تأمین الگوی جانبه، همه دید یک با بتوان تا

 بار به هنگفتی هایهزینه و شودمی نادرست مالی تأمین الگوی یک انتخاب به منجر آنها گرفتن نادیده

در نتیجه، سؤال اصلی است.  مهمی مسئله بخش دفاعی، مناسب مالی تأمین الگوی انتخاب بنابراین آورد.می
تحقیق حاضر این است کدامیک از الگوهای تأمین مالی برای صنایع دفاعی مناسب است. در تحقیق حاضر 

ه، خرید دین و مرابحه، بازار سرمای بندی الگوهای مختلف تأمین مالی )صکوک،برای پاسخ به این سؤال، رتبه
گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب( با استفاده از های سرمایهسندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق

صورت خواهد گرفت تا از این طریق، الگوی مناسب تأمین مالی بخش  (FAHP)روش سلسله مراتبی فازی 
 دفاع شناسایی گردد.

 پژوهش . مبانی نظری و پیشینه2
 . مفهوم تأمین مالی2-1

ن مالی به گردد. تأمیمدت و بلندمدت اطالق میتأمین مالی به فرایند تمرکز منابع مالی سرمایه به صورت میان
گذاری در پروژه یا دهد به جای در دست داشتن پول نقد، از اعتبار، برای خرید کاال، سرمایهنهادها اجازه می

استفاده نمایند. موضوع تأمین مالی نه تنها در سطوح ملی و برای مسئولین کشور دیگر مبادالت اقتصادی خود 
بلکه در سطوح سازمانی و برای مدیران راهبردی نیز مهم است. در تأمین مالی، لوازمی وجود دارد که نام آنها 

. یکی از گذاریمرا ساختارهای کالن حاکم بر تأمین مالی و یا ساختارهای تأمین مالی در هر کشور می
توان به وسیله آن به میزان پیچیدگی هر کشور پی برد، ساختارهای تأمین مالی آن کشور هایی که میویژگی

(. منابع مالی هر بخش یا سازمانی باید متناسب با آن 1397است )ابوالحسنی هستیانی و شاه نوش فروشانی، 
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های مورد نیاز هر بخش یا سازمانی توسط نهبخش در نظر گرفته شود و از کفایت الزم برخوردار باشد؛ هزی
 (.2003و میرز، 3شود )اوگنبلیکهای مرجع و قضاوت کارشناسی آنها باید تعیین گروه

 

 . شفافیت منابع مالی بخش دفاع2-1-1

 منابع مالی بخش دفاع باید از شفافیت الزم برخوردار باشد؛ اگر این منابع مالی از شفافیت الزم برخوردار نباشد،
تواند منجر به فساد گسترده به خصوص در بخش خرید اسلحه شود. در اینجا منظور از شفافیت،  شفافیت می

های نظامی به این معنی است که آیا اطالعات مربوط بخش اطالعات است. شفافیت اطالعات در مورد هزینه
 . (2016، 4به بودجه نظامی به راحتی در دسترس عموم قرار گرفته است )فریمان

 

 . الگوهای مختلف تأمین مالی2-1-2

 . تأمین مالی مبتنی بر صکوک2-1-2-1
ابزارهای مالی اسالمی )صُکوک(، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که 

مالک یک یا  ،اعتاند و دارندگان اوراق به صورت مهای مورد تأیید اسالم طراحی شدهی قراردادبر پایه
 مالی موسسات حسابداری و حسابرسی سازمان .باشندها میها و منافع حاصل از آنای از داراییمجموعه
نویسی نشان دهنده دریافت ارزش بعد از اتمام پذیره مساوی که با ارزش عنوان اسنادی به را صکوک ،5اسالمی

های مشهود، خدمات و اسناد بوده و از آن به عنوان داشتن حقوق مشخص و قطعی در سهام و نیز در دارایی
گذاری خاص استفاده داشتن حقوق در یک پروژه خاص یا در یک فعالیت سرمایههای زیربنایی و یا دارایی

صکوک نوعی از محصوالت بازار سرمایه و یکی از ابزارهای  .(2017، 6کند )سامویی و نچیشود، تعریف میمی
و  هتأمین مالی است که با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجار

 مالی تصنع که معتقدند اخیر مطالعات علمی از مضاربه، منطبق بر قانون بانکداری بدون رباست. بسیاری
 حرانب طی در آن معمول معیارهای به نسبت بیشتری ثبات و بهتر عملکردی خطر کمتر، معرض در اسالمی

 (.2013، 9و بک و همکاران 2010، 8؛ حسن و دریدی2008، 7)چاپرا است داشته 2008 در سال اخیر جهانی مالی

 .  تأمین مالی مبتنی بر خرید دین و مرابحه2-1-2-2
دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از قراردادی است که به موجب آن دین مدت خرید دین

تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد. ارکان قرارداد خرید دین شود. خرید دین میوی خریداری می
 (: 1390عبارتند از )پژوهشکده پولی و بانکی، 

                                                           
3. Augenblick and  Myers 
4. Freeman 
5. AAOIFI 
6. Smaoui and Nechi 
7. Chapra 

8. Hasan and Dridi 
9. Beck  and et al 



 105                                                                                     1400تابستان، بیستمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال ششم، شماره  

دهکار توسط مدیون خریداری شود، قرارداد بین مدیون )بایع( و داین )مشتری( دار بطرفین قرارداد: اگر دین مدت
شود، اما در صورتی که دین توسط شخص ثالث خریداری گردد، شخص ثالث، نقش بایع و داین، منعقد می

 نمایند.نقش مشتری را در قرارداد ایفا می
ند با لفظ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت تواقرارداهای دیگر می ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر همه

 طرفین قرارداد به انجام این کار منعقد گردد.
دار بدهکار است و ثمن مبلغی است که توسط بایع عوضین: در این قرارداد، مبیع همان بدهی و دین مدت

 گردد.)مدیون یا شخص ثالث( در ازای دین پرداخت می
فروشنده قیمت تمام شده کاال )قیمت خرید و هزینه مربوط( را به اطالع مشتری ای است که معامله مرابحه

(. در واقع، مرابحه، قراردادی 1393کند )بیابانی، رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود میمی
ا و سپس برساند است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطالع متقاضی می

افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی 
کند )بانک مرکزی جمهوری اسالمی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می

ر د شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتتواند به صورت نقد یا نسیه منعق(. بیع مرابحه می1390ایران، 
(. ابزار اسالمی مرابحه که بر اساس عقد محوری مرابحه طراحی شده است، دارای 1388است )موسویان، 

های مطلوب از جمله سود معین، درجه نقد شوندگی باال، قابلیت انجام به صورت نقد و نسیه و ریسک ویژگی
گذاران داشته باشد. تأمین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای ی برای سرمایهتواند جذابیت زیادپایین، می

آن،  یدار کاالست که در مورد سود و قیمت تمام شدهوام بر مبنای بهره نیست. این روش در واقع فروش مدت
 (.1392اطالع کافی و رضایت طرفین وجود دارد )موسویان و عباسی، 

 نی بر بازار سرمایه. تأمین مالی مبت2-1-2-3
گذاران بر اندازکنندگان و سرمایهبازار سرمایه در حال حاضر به دلیل نقشی که در تسهیل تبادل وجوه بین پس

امروزه بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه، . عهده دارد، دارای جایگاهی استراتژیک در رشد اقتصادی است
گذاری و رشد اقتصادی است، از آنجایی که مهمترین عامل برای یش میزان سرمایهبه عنوان ابزاری جهت افزا

ن و مهمترین تریفعالیت افراد در بازار سرمایه، شفافیت و سالم بودن )کارایی( در این بازار است، در نتیجه اصلی
 همبحث در حوزانگیزترین ویژگی بازار سرمایه در هر کشوری، کارایی آن است و این موضوع یکی از بحث

تحقیقات مالی و اقتصادی است. در یک بازار کارا، اطالعات باید به سرعت و با کمترین هزینه به دست فعاالن 
ای نباشد که بتواند بر بازار تسلط یابد. در بازار کارا، کسی در بازار برسد و سهم هر فرد از کل بازار به اندازه

سود غیر عادی دست یابد، بلکه سود اضافی حاصل شانس و اقبال است. تواند با داشتن اطالعات اضافی به نمی
گیری افراد برای خرید و فروش سهام در این تواند در تصمیمپذیرش یا عدم پذیرش کارایی بازار سرمایه، می

در این بازار  پردازند همه فعاالنبازار تأثیر داشته باشد. اگر افراد به این نتیجه برسند در بازاری که به فعالیت می
 شودفعالیت در این بازار بیشتر می آنها برای ادامه از اطالع یکسانی برخوردار هستند )بازار کارا( در نتیجه عالقه

 (.1393گیرد )آرمن و بذرافکن، و خرید و فروش سهام بیشتر صورت می
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عوامل  قیمت سهام به دلیل بینیمفروضات بازار سرمایه کارا و تخصیص بهینه منابع: ناتوانی در جهت پیش
با ارائه مفروضات بازار کارا، بیان  1965در سال 10متعدد تأثیرگذار بر آن، باعث ارائه فرضیه کارایی بازار شد. فاما

 توانند به بازدهی بیش از میانگین بازدهی بازار دست یابند. در این بازار، قیمت منعکسگذاران نمیکرد سرمایه

 شود.ات در مورد سهم بوده و قیمت سهم نیز برابر با ارزش ذاتی آن تعیین میاطالع کلیه کننده

براین، تخصیص ها شود. بناتخصیص، هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت
ه یگذاری بهتری دارند، بتوانند سرماهایی که فرصت سرمایهشود که شرکتسرمایه هنگامی درست انجام می

هایی از اقتصاد که بازدهی کمتری دارند با محدودیت بیشتری روبرو مورد نیاز خود را تعیین کنند و آن بخش
 (.2010و اوزوفونا اوکا،  11اینوجو ساموئل (باشند 

 . تأمین مالی مبتنی بر سندیکایی و مشارکتی2-1-2-4
بانک به عنوان وام دهنده به صورت مشترک، تسهیالتی را در اختیار سندیکایی، وام کالنی است که دو یا چند 

گردند؛ و مشارکتی، ی اعتبار دهندگان در یک قرارداد واحد وام سهیم میدهند و همهوام گیرنده قرار می
باشند؛ بلکه بانک های مشارکت کننده طرف قرارداد وام نمیراهکاری حقوقی است که در آن تمامی بانک

بلغ نماید و خود متعهد به تأمین کل مرارداد وام را به صورت دو جانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد میاصلی، ق
یی ها بر اساس قرارداهاشود. این بانک در ادامه، درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانکمورد نیاز وام گیرنده می

 (.1396اکبری و احمدوند، فروشد )علیجداگانه می

 .  تأمین مالی مبتنی بر وقف2-1-2-5
وقف در لغت به معنای متوقف کردن و در اصطالح فقهی به مفهوم حبس کردن اصل مال و آزاد ساختن منفعت 

وقف عبارت است از اینکه عین مال "باشد. در قانون مدنی نیز وقف به این صورت تعریف شده استآن می
بس عین مال، آن است که تصرف اعتباری در آن ممنوع بوده و . مقصود از ح"حبس و منافع آن تسبیل شود

رسد. اما منظور از آزاد ساختن منافع، آن است که منافع و ثمرات عین از انتفاع واقف، موقوفه به ارث نیز نمی
 )غیر  خصوصی نهادی عنوان به وقف، شود که وی تعیین نموده است. توسعهآزاد شده و صرف مواردی می

 این طرف دیگر از و بوده مصرف کاهش و اندازپس افزایش موجب طرف یک از اسالمی، اقتصاددر  دولتی(

 و خصوصی کاالهای تواند مولدمی خود که ایسرمایه شود. تبدیل سرمایه به نهایت در تواندمی اندازهاپس
آورد )مصباحی  فراهم را داخلی ناخالص تولید زمینه افزایش نتیجه، در و بوده آینده و حال در اجتماعی خدمات یا

 (.1390مقدم و همکاران، 
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 گذاری خطرپذیرهای سرمایه. تأمین مالی مبتنی بر صندوق2-1-2-6
های جوان، نوپا و به های مدیریتی، در اختیار شرکتای است که به همراه کمکخطرپذیر، سرمایه سرمایه

تواند یک فرد یا نهاد باشد، گذار خطرپذیر که میگیرد. از دیدگاه نهادی، سرمایهقرار میسرعت در حال رشد 
مالی است که با استفاده از تخصص خود، به تأمین مالی و پشتیبانی آن دسته از بنگاه ها و  نوعی واسطه

مورد نیاز خود از طریق  هورزد که در حالت عادی، قادر به تأمین تمام یا بخشی از سرمایهایی مبادرت میشرکت
های آنها پروژه بازار پول و سرمایه نیستند. علت این امر نیز چیزی جز نوپا بودن آنها و عدم قطعیت در آینده

 (.1996، 12ی اقتصادینیست )سازمان همکاری و توسعه

 . تأمین مالی مبتنی بر تجربه کشورهای منتخب2-1-2-7
به  نگاه خورد،می چشم به نیز کشورها از بسیاری تجربه در که مسلح نیروهای مالی تأمین تصمخ هایروش

نظامی  تجهیزات و تسلیحات صادرات و فروش تولید، اقتصادی، عامالن و بازیگران عنوان به مسلح نیروهای
همچنین  و خصوصی و عمومی هایمشارکت سازی،خصوصی ها،دارایی سپاری برون از حاصل درآمدهای و

 (. 1397بانی و مالاحمدی، هاست )دشتدارایی مولدسازی
بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت موضوع، این مطالعه سعی بر آن دارد تا با بررسی الگوهای مختلف 

  تأمین مالی بخش دفاع از طریق مطالعات صورت گرفته در این زمینه، به ارائه الگوی مناسب بپردازد.

 . پیشینه پژوهش2-2
(، در پژوهشی به بررسی اثر ابزار مالی اسالمی در تأمین مالی دولت اندونزی پرداختند. 2020و سانتوسو )13انیسا

تواند نتایج پژوهش آنها نشان داد که صکوک در بهبود وضعیت اقتصادی اندونزی نقش بسزایی دارد و دولت می
 مین مالی بودجه استفاده کند.از آن برای ایجاد رفاه عمومی و ابزار تأ

(، در پژوهشی به بررسی تأثیر بودجه نظامی بر صنایع نظامی در اتحادیه اروپا پرداخت. نتایج 2018) 14موالنی
 پژوهش نشان داد که بودجه نظامی اتحادیه اروپا تأثیرات بااهمیتی در وضعیت صنایع نظامی این اتحادیه دارد. 

ی اهای توسعههشی به بررسی نقش تأمین مالی اسالمی در تأمین مالی پروژه(، در پژو2015و فیدا )15جاود
التی های نامناسب تأمین مالی، از جمله مشکزیربنایی پاکستان پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که شیوه

 ها با آن مواجه است.است که نظام تأمین مالی اسالمی در تأمین مالی پروژه
های هند (، در پژوهشی به بررسی الگوی مبتنی بر صکوک برای توسعه زیرساخت1420و باس )16مژیتیا

 پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که استفاده از الگوی تأمین مالی مبتنی بر صکوک برای توسعه
 های هند، رضایت بخش است. زیرساخت
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 توسعه و تحقیق زمینه در مالی تأمین الگوی در عمومی حمایت نقش(، در پژوهشی 2014و لجپرس ) 17بلتز
 چارچوب و شرایط زمینه در را مالی تأمین شرایط و نمودند تجزیه و تحلیل را متوسط و کوچک هایشرکت

 هایکمک ارائه جهت طرفبی فناوری تنوع یک آلمان در کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که ارزیابی نوآوری

 بودجه به دسترسی در متوسط و کوچک هایشرکت و دارد وجود نوآور هایپروژه توسعه و تحقیق به مالی

 و مالی تأمین در هاشرکت این و هستند مختلفی درجات در نوآوری هایفعالیت و توسعه تحقیق و جهت
 اول درجه در را نوآوری درک و برندمی رنج وام ارائه نظام در نقص از بازار به خود نوآوری و خالقیت معرفی

 دانند.می رقابت شرایط و بازار تنظیم ماهر، کارمندان تأمین یعنی غیر مالی، یحوزه در
بندی اوراق بهادار اسالمی به منظور تأمین مالی رتبه"(، در پژوهشی با عنوان 1399مرند )حقیقت و جلیلی

بندی اوراق بهادار اسالمی برای تأمین مالی از رتبه "AHP-SAWنیروهای مسلح ایران: روش ترکیبی 
استفاده کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که  AHP-SAWنیروهای مسلح با استفاده از روش ترکیبی 

ترین اوراق برای انتشار در نیروهای مسلح و الحسنه و اوراق مرابحه به ترتیب مناسباوراق اجاره، اوراق قرض
باشد. اوراق اجاره در قالب عقد اجاره به شرط تملیک بهترین ابزار برای تجهیز دترین اوراق میاوراق مضاربه ب

 منابع به منظور خرید تجهیزات نظامی سنگین مانند ناوشکن است.
ارائه الگوی تأمین مالی مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه "(، در پژوهشی با عنوان 1399احمدوند و ناصرپور )

تأمین مالی  به بررسی الگوی "ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبیبندی روشفاعی کشور با اولویتدر بخش د
پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که از  AHPمبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه با استفاده از روش 

وراق خرید دین عام در رتبه اول، مدل تأمین مالی تعریف شده مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه، ا 5میان 
اوراق خرید دین کاالیی، اوراق مرابحه رهنی، اوراق مرابحه خرید دارایی و اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت 

 های بعدی قرار دارند. تجاری در رتبه
ایه بر پ های تجهیزات نظامیهای تأمین مالی پروژهبندی شیوهاولویت"(، در پژوهشی با عنوان 1398حسینی )

های تجهیزات نظامی بر پایه اوراق بهادار های تأمین مالی پروژهبندی شیوهبه اولویت "اوراق بهادار اسالمی
پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از اولویت داشتن اوراق مشارکت، استصناع،  AHPاسالمی با استفاده از روش 

بازده، ریسک، افق زمانی و میزان تأمین مالی در  معیار 4ها با توجه به مرابحه و اجاره نسبت به سایر روش
 صنعت دفاعی کشور است.

 ایران: در مسلح نیروهای مالی تأمین مطلوب الگوی"(، در پژوهشی با عنوان 1397بانی و مالبهرامی )دشت

 سایر تجارب از گیریبهره با، "منتخب کشورهای تجربه اساس بر چند معیاره گیریتصمیم روش کاربرد

 مناسب و بهینه مالی تأمین الگوهای کارشناسان، به بررسی و خبرگان نظر از استفاده همچنین و کشورها

نتایج پژوهش آنها نشان  دلفی پرداختند. تکنیک و معیاره چند گیریتصمیم هایروش از استفاده با ایران برای
 رویکرد و خصوصی – عمومی مشارکت بر مبتنی رویکردهای محور، دولت رویکرد سه کلی طور به داد که

                                                           
17. Belitz and Lejpars 
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 مشارکت نتایج، مطابق دارد. وجود مسلح نیروهای مالی تأمین برای سازیخصوصی و سپاریبرون بر مبتنی

 پروژه سپاریبرون نظامی، هایدارایی و امکانات از برداریبهره در مشارکت و مولدسازی بهسازی، و توسعه در

 تأسیس ها،دارایی و امکانات در جدید توانایی ایجاد و امکانات و هادارایی کاربری تغییر و ساز، ساخت های

 حساب افتتاح و نظامی تجهیزات تولید در المللیبین مشارکت قرارداد مسلح، نیروهای از حمایت مالی صندوق

 مسلح نیروهای مالی تأمین هایروش ترینمطلوب نظامی، تسلیحات واردات مالی تأمین برای ارزی ویژه

 .است

 شناسی پژوهش. روش3
تحلیلی و از لحاظ روش، کمی است. در  -تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی، به لحاظ رویکرد، توصیفی 

 ، الگوی مناسب تأمین مالی ارائه شد.  (FAHP)این تحقیق، با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی 
شینه پیدر بخش نخست برای گردآوری مبانی نظری و گردآوری اطالعات تحقیق حاضر شامل دو بخش است؛ 

شده  استفادهامه پرسشنهای تحلیلی از ابزار ای و در بخش دوم برای گردآوری دادهاز مطالعات کتابخانه تحقیق
 پرسشنامه از که بوده کیفی به صورت تحقیق این اولیه هایداده است. ترکیبی به صورت هاداده نوعاست. 

 تبدیل شده کمی به صورت هاداده فازی، مراتبی سلسله تجزیه و تحلیل برای بعد گام در آمده است؛ دست به

مورد استفاده این تحقیق مبتنی بر نظر خبرگان و گرفتند. پرسشنامه  قرار بندیاولویت و مورد بررسی و
یت شود و نقش افراد در نتایج بسیار حائز اهمدر مطالعاتی که از سیستم خبرگان استفاده می کارشناسان است.

است، حجم نمونه و کیفیت افراد انتخابی بسیار مهم است. به عبارتی نمونه بزرگتر از حد نیاز موجب اتالف 
ان انتخابی اینکه پاسخ خبرگ شود. بدلیلهای کوچک نیز منجر به نتایج غیرقابل اتکا میمنابع و انتخاب نمونه

های مقایسات زوجی، زیربنای تعیین درجه اهمیت هر یک از انواع الگوهای به سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه
همیت کنند بسیار با اتأمین مالی است، لذا انتخاب افراد نمونه آماری یا خبرگانی که در نظرخواهی شرکت می

تی را بوجود گیری، مشکالالت افراد غیرمرتبط با تصمیم در فرایند تصمیماست. از طرفی باید توجه داشت که دخ
گردد. جامعه مورد بررسی تحقیق، خواهد آورد و عدم استفاده از افراد خبره و کاردان نیز باعث کاهش کارایی می

 متشکل از کارشناسان و خبرگانی است که در زیر به آنها اشاره شده است:
 ارای تألیفات و مقاالت علمی پژوهشی در حوزه الگوهای مختلف تأمین مالی هستند؛افراد دانشگاهی که د -
 ها و موسسات مالی؛خبرگان و متولیان تأمین مالی در بانک -
 فعاالن بازار سرمایه. -

 آوری و بر اساس پاسخهای مذکور را داشتند جمعنامه از کارشناسان و خبرگانی که ویژگیشپرس 20مجموعا 
 های تحقیق صورت گرفت. یج و تحلیلآنها نتا

 . مدل مفهومی تحقیق3-1
با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر، تعیین الگوی مناسب از میان مطالعاتی که الگوهای مختلف تأمین مالی 

رپذیر گذاری خطهای سرمایه)صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق

https://parsmodir.com/db/research/litrature.php
https://parsmodir.com/thesis/scale-likert.php
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باشد، و مطالعات نامبرده، هر کدام جداگانه و به صورت را بررسی کرده بودند، می شورهای منتخب(و تجربه ک
مفصل مدل مفهومی هر الگو را تشریح و معیار و زیرمعیارها را مشخص کرده بودند، در نتیجه در این تحقیق، 

الگوی ذکر شده، مشخص  7الگوی نامبرده انجام گرفت و الگوی مناسب از میان  7یک مقایسه زوجی میان 
 گردید. با این تفاسیر، مدل تحقیق به صورت زیر است: 

 
 ( نمودار سلسله مراتبی جهت دستیابی به الگوی مناسب تأمین مالی1شکل شماره )

ی تعیین الگوی مناسب تأمین مالی در بخش دفاعبا توجه به نمودار سلسله مراتبی، هدف اصلی تحقیق حاضر 
 کشور می باشد.

 ها و نتایج پژوهشتجزیه و تحلیل یافته. 4
 (FAHP). طیف فازی مورد استفاده در سلسله مراتبی فازی 4-1

 در ابتدا، طیف فازی به کار رفته در مدل در جدول زیر بیان شده است.
 ( طیف فازی به کار رفته در مدل1جدول شماره )

 L M U کالمی عبارت کد

 1 1 1 برابر ترجیح 1

 3 2 1 متوسط تا کم ترجیح 2

 4 3 2 متوسط ترجیح 3

 5 4 3 زیاد تا متوسط ترجیح 4

 6 5 4 زیاد ترجیح 5

 7 6 5 زیاد خیلی تا زیاد ترجیح 6

الگوهای مختلف تامین مالی در بخش دفاعی کشور

رتبه بندی الگوهای مختلف تامین مالی

تعیین الگوی مناسب تامین مالی

خرید دین و مرابحه صکوک

سندیکایی و مشارکتی بازار سرمایه

صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر وقف

تجربه کشورهای منتخب
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 L M U کالمی عبارت کد

 8 7 6 زیاد خیلی ترجیح 7

 9 8 7 مرجح کامال تا زیاد خیلی ترجیح 8

 9 9 9 مرجح کامال 9

ها بر عدم قطعیت، مقایسات زوجی بین گزینه فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی، برای در نظر گرفتن ابهام و
( برای تعیین میزان اهمیت نسبی 1شود. در این تحقیق، از مقیاس کالمی جدول )اساس اعداد فازی انجام می

 الگوهای مختلف تأمین مالی استفاده شده است.

 (FAHP)ها )الگوها( بر اساس روش سلسله مراتبی فازی . وزن نسبی گزینه4-2

 ( ذکر شده است.2ها در جدول شماره )گزینه وزن نسبی
 ها( وزن نسبی گزینه2جدول شماره )

 گزینهوزن  گزینه )الگوها( رتبه

 146/0 بازار سرمایه 1

 144/0 تجربه کشورهای منتخب 2

 143/0 صکوک 3

 142/0 سندیکایی و مشارکتی 4

 142/0 وقف 4

 142/0 گذاری خطرپذیرهای سرمایهصندوق 4

 141/0 خرید دین و مرابحه 5

 منبع: نتایج تحقیق

 
 ها بر اساس سلسله مراتبی فازی( وزن نسبی گزینه2شکل شماره )
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مشخص است بر اساس هدف، بازار سرمایه رتبه یک را به خود  (2و شکل شماره )همان طور که از جدول 
، )رتبه سوم( ، صکوک)رتبه دوم( های بعدی به ترتیب به تجربه کشورهای منتخباختصاص داده است. رتبه

 و خرید دین و مرابحه )هر سه رتبه چهارم( گذاری خطرپذیرهای سرمایهصندوق ، وقف وسندیکایی و مشارکتی
مطالعه که به صورت مجزا، هر کدام یک الگوی تأمین مالی  7با توجه به آنکه هر  گیرد.تعلق می )رتبه پنجم(

یده بودند که آن الگوی تأمین مالی مناسب است )با توجه به معیارها و را بررسی کرده و به این نتیجه رس
الگویی که به نوعی و تحت شرایطی هر کدام  7زیرمعیارها(، در نتیجه انتخاب یک الگوی مناسب از میان 

 مناسب بودند کار را برای خبرگان و کارشناسان سخت کرده بود؛ در نتیجه نتایج مقایسه الگوها )وزن نسبی هر
الگو( بسیار نزدیک به هم بدست آورده شد که در رسیدن به هدف )تعیین الگوی مناسب( مشکلی ایجاد نخواهد 

 کرد.
( هم انجام  گرفت AHPبرای اطمینان بیشتر از نتایج، مقایسات زوجی بر اساس روش سلسله مراتبی سنتی )

 مقایسه شدند.( FAHPو با سلسله مراتبی فازی )

 (AHPاستفاده در سلسله مراتبی سنتی ). کد مورد 4-3 
 ( کد مورد استفاده برای هر عبارت کالمی3جدول شماره )

 کالمی عبارت کد

 برابر ترجیح 1

 متوسط تا کم ترجیح 2

 متوسط ترجیح 3

 زیاد تا متوسط ترجیح 4

 زیاد ترجیح 5

 زیاد خیلی تا زیاد ترجیح 6

 زیاد خیلی ترجیح 7

 مرجح کامال تا زیاد خیلی ترجیح 8

 مرجح کامال 9

در روش سلسله مراتبی بر عکس سلسله مراتبی فازی، از یک عدد قطعی برای هر عبارت کالمی استفاده 
 (، آن کدها مشخص شده است.3شود که در جدول شماره )می

 (AHP)ها )الگوها( بر اساس روش سلسله مراتبی . وزن نسبی گزینه4-4

 ( ذکر شده است.4شماره )ها در جدول وزن نسبی گزینه

 ها بر اساس سلسله مراتبی سنتی( وزن نسبی گزینه4جدول شماره )
 گزینهوزن  گزینه )الگوها( رتبه

 222/0 بازار سرمایه 1

 173/0 تجربه کشورهای منتخب 2
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 گزینهوزن  گزینه )الگوها( رتبه

 156/0 صکوک 3

 132/0 گذاری خطرپذیرهای سرمایهصندوق 4

 123/0 وقف 5

 102/0 سندیکایی و مشارکتی 6

 092/0 خرید دین و مرابحه 7

 منبع: نتایج تحقیق

 

 

 ها بر اساس سلسله مراتبی سنتی( وزن نسبی گزینه3شکل شماره )

مشخص است بر اساس هدف، بازار سرمایه رتبه یک را  (3و شکل شماره ) (4شماره ) همان طور که از جدول
به )رت ، صکوک)رتبه دوم( تجربه کشورهای منتخبهای بعدی به ترتیب به به خود اختصاص داده است. رتبه

 ه ششم()رتب سندیکایی و مشارکتیوقف )رتبه پنجم(،  )رتبه چهارم(، گذاری خطرپذیرهای سرمایه، صندوقسوم(
همان طور که از نتایج روش سلسله مراتبی سنتی مشخص  گیرد.تعلق می )رتبه هفتم( و خرید دین و مرابحه

ها نسبت به روش سلسله مراتبی فازی مشخص نگردید و رتبه اول بندی گزینهاست تفاوت معناداری در رتبه
در هر دو روش، متعلق به بازار سرمایه بود و رتبه دوم و سوم در هر دو روش یکسان بود. در سلسله مراتبی 

سندیکایی و و  ، وقفگذاری خطرپذیرهای سرمایهصندوقبه صورت مشترک به سه الگوی  فازی، رتبه چهارم
بندی شدند تعلق داشت که در سلسله مراتبی سنتی این سه الگو به رتبه چهارم، پنجم و ششم تقسیم مشارکتی

 و رتبه هفتم در هر دو روش به الگوی خرید دین و مرابحه تعلق دارد.   
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الگوی ذکر شده بود که در هر دو روش، الگوی مناسب،  7یین الگوی مناسب از میان هدف تحقیق حاضر، تع
ای که به بررسی الگوهای مطالعه 7ای از نتایج در زیر به خالصه الگوی مبتنی بر بازار سرمایه تعیین گردید.

بر نتایج  ا مبتنیای از نتایج الگوهشود که ترتیب بیان خالصهمختلف تأمین مالی پرداخته بودند اشاره می
 بندی حاصل از روش سلسله مراتبی فازی است.رتبه

 (، الگوی مبتنی بر بازار سرمایه:1399پور مقدم )( حسینی و اسماعیل1
 هایعالیتف توسعهبا بررسی مرور ادبیات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا به این نتیجه رسیدند که 

 هایانرژی اطالعات، فناوری و ارتباطات نوین، جنگی ادوات شامل دفاع اقتصاد زیرمجموعه صنایع در نوآور
 و اقتصادی دفاع نوین های)تکنولوژی مالی هایفناوری دریایی(، و هوایی )زمین، نقل و حمل تجدیدپذیر،

 صنایع کردن درجه کاهش دفاعی، امور در نوآوری مدیریت هنر، و فرهنگ و دارو و ریسک(، سالمت پوشش
 این در که است اقداماتی مهمترین از کار، و کسب هایبخش به صنایع این ورود و آن شدن مردمی دفاعی،

 هایشرکت رشپذی قالب در چه غیرمستقیم، و مستقیم مشارکت طریق از ترتیب، بدین. است گرفته انجام زمینه
 ایدش که هاییشرکت در منابع تجهیز و صندوق ایجاد قالب در چه و سرمایه بازار در دفاعی صنایع و خدمات

 شده ممزوج دولت منابع همراه به و آوریجمع مردم عموم از را مالی منابع باشد، محرمانه اطالعاتشان و اسناد
 .شوندمی مطرح حوزه این در مالی تأمین عنوان به و

 (، الگوی مبتنی بر تجربه کشورهای منتخب:1397( دشتبانی و مالبهرامی )2
 نیروهای مالی نتأمی برای الگویی هندوستان، و آمریکا ترکیه، روسیه، چین، منتخب کشور پنج تجربه بررسی با

 نظرسنجی از حاصل نتایج .دادند ارائه بخش این با مشارکت و خصوصی بخش توانایی بر تکیه با ایران در مسلح
 با همصاحب و پرسشنامه از مستخرج هایداده و تحلیل تجزیه مبنای بر نخبگان و کارشناسان و خبرگان از

 ارکتمش و مولدسازی بهسازی، و توسعه در مشارکت داد، نشان چند معیاره گیریتصمیم هایروش از استفاده
 و هادارایی کاربری تغییر و ساز، ساخت هایپروژه سپاریبرون نظامی، هایدارایی و امکانات از برداریبهره در

 راردادق مسلح، نیروهای از حمایت مالی صندوق تأسیس ها،دارایی و امکانات در جدید توانایی ایجاد و امکانات
 سلیحاتت واردات مالی تأمین برای ارزی ویژه حساب افتتاح و نظامی تجهیزات تولید در المللیبین مشارکت
  .است مسلح نیروهای مالی تأمین هایروش ترینمطلوب نظامی،

 (، الگوی مبتنی بر صکوک:1397نوش فروشانی )( ابوالحسنی هستیانی و شاه 3
 اشاره فاعید صنایع مالی تأمین در مناسب روش کارگیری به با ارتباط در صکوک اهمیت آنها به پژوهش نتایج
 هایروش و کرده استفاده هاآن از توانمی صکوک انواع از آگاهی و کردن توجه با که دهدمی نشان و دارد

 میزان هک گرفت نتیجه توانمی مدل استاندارد ضرایب برآورد اساس بر همچنین. بخشید بهبود را مالی تأمین
 به بمناس مدل عبارتی )به دفاعی صنایع مالی تأمین در مناسب روش کارگیری به و صکوک انواع ارتباط

 :زا عبارتند اولویت ترتیب به پاسخگویان دیدگاه از دفاعی( صنایع مالی تأمین در صکوک کارگیری
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 ؛/.(81) انتظاری بازدهی با اوراق 

 ؛/.(78) معین و ثابت بازدهی با اوراق 

 ؛/.(63) مشتقه اوراق 

 ؛/.(44) غیرانتفاعی صکوک 
 صنایع لیما تأمین در مناسب روش کارگیری به میزان بر صکوک ابزارهای نقش به باید مسئوالن نابراین،ب

  .بکوشند آن افزایش جهت در و کرده توجه اولویت( ترتیب )به دفاعی

 (، الگوی مبتنی بر سندیکایی و مشارکتی:1396( علی اکبری و احمدوند )4
 ای از نتایج تحقیق آنها عبارت است از:خالصه

 رفع در یبانک المللیبین رویه با منطبق و کارآمد راهکاری کالن، مبالغ ساختن مشارکتی و سندیکایی 
 نظامی؛ هایپروژه مالی تأمین برای بانکی نظام هایچالش

 بودجه دفاعی؛ هایمحدودیت رفع به منظور بودجه افزایش کفایت عدم 

 ؛دفاع حوزه در ایبودجه غیر منابع از استفاده بودن گریزناپذیر 

 فاع؛د صنایع دولتی ساختار با دفاع حوزه در مالی تأمین به بانکی نظام تمایل عدم مستقیم ارتباط 

 منتخب: کشورهای دفاع صنایع تجارب استناد به 
o ؛باشدمی بانکی کالن منابع از استفاده پیش شرط دفاع، صنایع دولتی ساختار در تغییر 
o و حیاتی اهمیت معیارهای به توجه با غیردولتی بخش به نظامی هایپروژه واگذاری قابلیت 

 گردد؛می تعیین آن اجرای باالی ریسک و ملی اقتدار و امنیت تأمین در پروژه استراتژیک
o رب سرمایه بازگشت ساختن مبتنی و نظامی هایپروژه نمودن محور درآمد با بانکی نظام ترغیب 

 ؛گرددمی محقق هاپروژه این اجرای از حاصل عواید
o از مندیبهره افزایش با همزمان حساس خدمات و هافعالیت در دفاعی بودجه کارگیری به امکان 

 .گرددمی فراهم بانکی(، مشارکتی و سندیکایی کالن منابع )همانند ایغیربودجه منابع

 دیراهبر تدابیر این اتخاذ سایه در گذاری،سرمایه به بانکی نظام جذب و نظامی هایپروژه نمودن درآمدزا 
 :گرفت خواهد صورت کشور دفاع صنایع در ساختاری و حقوقی
o دفاعی؛ پیمانکاری هایشرکت فعالیت به آغاز و ایجاد 
o غیردولتی؛ بخش به فرعی هایپروژه برون سپاری با دفاع صنعت دولتی بخش سازیکوچک 
o قوقی؛ح تدابیر از استفاده با غیردولتی بخش به دفاعی پیمانکاری هایشرکت مالکیت انتقال 
o دفاعی؛ مشارکتی و سندیکایی تسهیالت از دولت ضمانت 
o ؛دفاعی اقالم تأمین در جامع برنامه تدوین با دفاعی اقالم تأمین در هاهزینه صرف مدیریت 
o آفست جامع برنامه تدوین با دفاعی اقالم خارجی خرید قراردادهای از هوشمندانه و ابزاری استفاده 

 .دفاع
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 (، الگوی مبتنی بر وقف:1399مرند )( حقیقت و جلیلی5
الحسنه، مرابحه، استصناح، مشارکت و مضاربه( پرداختند. آنها نوع صکوک )وقف، اجاره، قرض 7آنها به بررسی 

به این نتیجه رسیدند که صکوک وقف دارای بیشترین ریسک )ریسک نقدشوندگی و ریسک عدم جمع آوری 
لی از میان بندی ک( است و در رتبههای دینی و ملیوجوه(، بیشترین ارزیابی ) بر اساس معیار مطابقت با انگیزه

/. وزن در رتبه پنجم قرار دارد. اوراق وقف به دلیل آنکه هیچ گونه امکان خرید و 625صکوک نامبرده با  7
ترین نوع صکوک، اوراق اجاره را مناسب 7فروش در بازار ثانویه ندارد، دارای بیشترین ریسک است. آنها از میان 

همترین کاربردهای اوراق اجاره، خرید کاالهای بادوام است. بخشی از بودجه نیروهای اوراق دانستند. یکی از م
أمین شود. تای و یا تجهیزات نظامی سنگین مانند ناوشکن میمسلح، صرف خرید کاالهای بادوام و سرمایه

ورد وقف تا حدود زیادی توان از طریق انتشار اوراق اجاره انجام داد. نتایج تحقیق آنها در ممالی این موارد را می
 های آخری را از نظر بهمطابق با نتایج حاصل شده از تحقیق حاضر است؛ چرا که در هر دو تحقیق، وقف، رتبه

 کارگیری به عنوان یک روش تأمین مالی به خود اختصاص داد.

 گذاری خطرپذیر:های سرمایه(، الگوی مبتنی بر صندوق1400( مشهدی و خدابخش )6
 برای زمان ترینمناسب شرکت، بلوغ زمان که داد نشان خبرگان با نظرسنجی طی هاپرسشنامه از لحاص نتایج
 از خروج است بهتر است؛ دفاعی بنیاندانش کسب و کارهای در آمیزمخاطره گذاریسرمایه از خروج

 کم اطالعات گیرد؛ صورت مرحله چند در دفاعی بنیاندانش کسب و کارهای در آمیزمخاطره گذاریسرمایه
 فاعید بنیاندانش هایپروژه در اگر شود؛ افشا دفاعی بنیاندانش هایپروژه در تواندمی دفاعی از نظر اهمیت

 بهتر اعیدف بنیاندانش هایپروژه در کند؛نمی کفایت امین یک نظارت باشد، نداشته وجود اطالعات شفافیت
 مورد آنها، جانب از مقبولیت و نظارت تخصص داشتن بر عالوه که دفاعی حوزه نظارت کارگزاران از امین است

 امین، ابانتخ برای باشد؛ سازمان تائید مورد افراد از امین که ندارد وجود الزامی گردند؛ انتخاب باشند، هم اعتماد
 کافی کنیم اجرا را است آمیز مخاطره گذاریسرمایه هایصندوق استفاده مورد که ساز و کارهایی همان اگر

 گذاریهسرمای صندوق یک را دفاعی بنیاندانش خطرپذیر گذاریسرمایه هایصندوق مدیریت است بهتر است؛
 یریتمد رکن اگر. شود واگذار صالحیت و تخصص دارای نظامی نهادهای یا افراد به مدیریت و بگیرد عهده به

 سهام از درصد 20-0 است بهتر باشد، دفاعی نهاد یک دفاعی، بنیاندانش خطرپذیر گذاریسرمایه هایصندوق
 صندوق یک دفاعی، بنیاندانش خطرپذیر گذاریسرمایه هایصندوق مدیریت رکن اگر شود؛ واگذار

 گذاریسرمایه هایصندوق مدیریت رکن اگر شود؛ واگذار سهام از درصد 60-40 است بهتر باشد، گذاریسرمایه
 مدیریت رکن اگر شود؛ واگذار سهام از درصد 40-20 است بهتر باشند، سبدگردانها دفاعی، بنیاندانش خطرپذیر
 سهام از درصد 40-20 است بهتر باشند، کارگزارها دفاعی، بنیاندانش خطرپذیر گذاریسرمایه هایصندوق
 ذارانگسرمایه به فروش طریق از سهام واگذاری یا عرضه است ترمناسب شد، واگذار مدیریت اگر شود؛ واگذار

 .پذیرد صورت صنعت هم هایشرکت در
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 (، الگوی مبتنی بر خرید دین و مرابحه:1399( احمدوند و ناصرپور )7
آنها به این نتیجه رسیدند که اوراق خرید دین عام، اوراق خرید دین کاالیی، اوراق مرابحه رهنی، اوراق خرید 

ار های اول تا پنجم قرتجاری برای تأمین مالی در رتبه مرابحه دارایی و اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت
 افشای هک صورتی در و باشندمی باالتری اولویت دارای کلی طور به دین خرید اوراق بر مبتنی هایمدل دارند.

 التریبا اهمیت از دیگر معیارهای به نسبت انتشار هایهزینه کاهش و انتشار مراحل سهولت ها،پروژه اطالعات
 انتشار در یراز است؛ روشن نیز امر این دلیل البته. داشت خواهند اولویت پیش، از بیش مدل این باشند، برخوردار

 به وراقا انتشار برای الزم مستندات در بانی اطالعات انتشار کمترین به نیاز کاالیی و عام دین خرید اوراق
 از دفاعی حوزه در اطالعات محرمانگی موضوع که آنجایی از و باشدمی مالی تأمین هایمدل سایر نسبت

 باالتری اولویت دارای مالی تأمین روش این مجموع در خبرگان نظر از لذا است، برخوردار باالیی اهمیت
 . باشدمی

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
مرابحه،  و در این تحقیق، با مرور بر مطالعاتی که به بررسی الگوهای مختلف تأمین مالی )صکوک، خرید دین

 گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب(های سرمایهو مشارکتی، وقف، صندوق بازار سرمایه، سندیکایی
(، الگوهای نام برده، FAHPدر بخش دفاعی کشور پرداخته بودند و با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی )

( AHPتحقیق، از روش سلسلسه مراتبی سنتی )بندی و الگوی مناسب تعیین شد. برای اطمینان از نتایج رتبه
ی فازی نتایج روش سلسله مراتبدر کنار روش سلسله مراتبی فازی برای تعیین الگوی مناسب استفاده شد. 

های بعدی به ترتیب به تجربه کشورهای بازار سرمایه رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه نشان داد که
 گذاری خطرپذیرهای سرمایهصندوق، وقف و ، سندیکایی و مشارکتی)رتبه سوم( ، صکوک)رتبه دوم( منتخب

مطالعه که به  7با توجه به آنکه هر  گیرد.تعلق می )رتبه پنجم( و خرید دین و مرابحه )هر سه رتبه چهارم(
د گوی مورصورت مجزا، هر کدام یک الگوی تأمین مالی را بررسی کرده بودند و الگوی مناسب را از دل آن ال

 7بررسی بدست آورده بودند )با توجه به معیارها و زیرمعیارها(، در نتیجه انتخاب یک الگوی مناسب از میان 
الگویی که به نوعی و تحت شرایطی هر کدام مناسب بودند کار را برای خبرگان و کارشناسان سخت کرده بود؛ 

ار نزدیک به هم بدست آورده شد که در رسیدن به در نتیجه، نتایج مقایسه الگوها )وزن نسبی هر الگو( بسی
سرمایه رتبه  بازارهدف )تعیین الگوی مناسب( مشکلی ایجاد نخواهد کرد. بر اساس روش سلسله مراتبی سنتی، 

 ، صکوک)رتبه دوم( های بعدی به ترتیب به تجربه کشورهای منتخبیک را به خود اختصاص داده است. رتبه
به )رت سندیکایی و مشارکتیوقف )رتبه پنجم(،  )رتبه چهارم(، گذاری خطرپذیرسرمایههای صندوق، )رتبه سوم(

همان طور که از نتایج روش سلسله مراتبی مشخص  گیرد.تعلق می )رتبه هفتم( و خرید دین و مرابحهششم( 
تبه اول رها نسبت به روش سلسله مراتبی فازی مشخص نگردید و بندی گزینهاست تفاوت معناداری در رتبه

در هر دو روش، متعلق به بازار سرمایه بود و رتبه دوم و سوم در هر دو روش یکسان بود. در سلسله مراتبی 
سندیکایی و و  ، وقفگذاری خطرپذیرهای سرمایهصندوقفازی رتبه چهارم به صورت مشترک به سه الگوی 
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بندی شدند تعلق داشت که در سلسله مراتبی سنتی این سه الگو به رتبه چهارم، پنجم و ششم تقسیم  مشارکتی
 و رتبه هفتم در هر دو روش به الگوی خرید دین و مرابحه تعلق دارد.  

 شود:با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادهای ذیل ارائه می
با توجه به محدودیت بودجه عمومی، مسؤالن به الگوهای مختلف برای تأمین مالی بخش دفاعی توجه ویژه  -

مالی به بخش دفاع،  منابع واگذاری در تأخیر یا کمبودای دولت، چرا که با توجه به محدودیت بودجهکنند. 
فاصله  و انحطاط موجب موضوع، این تکرار و شد خواهد این بخش به متعددی هایآسیب و زیان موجب
توان در نتیجه با استفاده از الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش دفاع، می گردد.می ترسیمی اهداف از گرفتن

بع منا بیشتر با تخصیص سالیانه شد و عمومی بودجه به مسلح نیروهای و نظامی بخش وابستگی باعث کاهش
 را تسریع بخشید؛ بهداشت و رفاه، رشد اقتصادی آموزش،ها از قبیل به سایر بخشای بودجه

سؤالن شود که مبندی الگوهای مختلف تأمین مالی در بخش دفاعی کشور، پیشنهاد میبا توجه به اولویت -
 بندی آنها توجه بیشتری کنند.ریزی خود جهت استفاده از این الگوها به اولویتدر برنامه
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Evaluating Competing Financing Options for the 

Iranian Defense Sector and provide a suitable pattern  

1Mahdi Riazi 

 Ashkan Bazrafkan*2 

Abstract  

Proper provision and management of financial resources of a country's 

defense sector is of crucial importance for maintaining national security. 

The present paper is divided to two parts: In the first, the paper reviews 

different methods of financing for the defense sector (including sukuk, 

debt purchase, murabaha, capital markets, syndicates and partnerships, 

endowments, venture capital funds, as well as specific experimental 

models deployed by selected countries. In order to determine the most 

appropriate financing methods _among the above-mentioned options_ in 

the second part this paper turns to paired comparisons options using the 

Fuzzy Hierarchical Method (FAHP). The results indicate that among the 7 

mentioned methods (sukuk, purchase of debt and Murabaha, capital 

market, syndicate and partnership, endowment, venture capital funds and 

specific experimental models deployed in selected countries), the capital 

market-based model ranks first and is therefore considered to be the most 

appropriate for financing the defense sector.  

Keywords: Financing Pattern, Defense Section, FAHP. 
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