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چکیده
در پژوهش حاضر با هدف تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح و اولويتبندی ابزارهای مالی اسالمی برای اين
مهم ،با توجه به ادبیات موضوع 28 ،عامل مؤثر بر تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح شناسايی و در چهار
مؤلفه ،تأمین مالی کننده ،نهادهای مکمل ،تأمین مالی شونده و کالن اقتصادی دستهبندی و طبق نظر خبرگان
به روش دلفی رتبهبندی شد .سپس با استفاده از عاملهای به دست آمده به عنوان زيرمعیار و مؤلفههای
چهارگانه به عنوان معیارهای مقايسه زوجی ،رتبهبندی ابزارهای مالی اسالمی برای تأمین مالی نیروهای مسلح
با روش  AHPطبق نظرات خبرگان صورت گرفت .نتايج حاکی از آن است که عوامل بازدهی ،ريسک سرمايه-
گذاری و نقدشوندگی ابزار مالی در رتبههای اول تا سوم مؤلفه تأمین مالی کننده؛ عوامل نقدشوندگی ابزار مالی،
قابلیت نقلوانتقال آن و فروش و عرضه موفق آنها با بازاريابی موفق نهادهای مکمل در رتبههای اول تا سوم
نهادهای مکمل؛ عوامل آورد ثبات مالی ،مدتزمان دستیابی به منابع با استفاده از ابزار تأمین مالی و توجیهپذيری
فنی ،اقتصادی و مالی ابزار در رتبههای اول تا سوم مؤلفهی تأمین مالی شونده؛ عوامل ايجاد تحول اساسی در
نظام اقتصادی برای ارتقای بهرهوری و رشد پايدار اقتصادی و کاهش آسیبپذيری از مخاطرات ،حمايت از
زيرساختهای دفاعی کشور با استفاده از ابزار مالی و همراستا بودن با سیاستهای پولی کشور در رتبههای اول
تا سوم مؤلفهی کالن اقتصادی قرار گرفتند .در پايان رتبه نخست ابزارهای تأمین مالی اسالمی به اوراق
مشارکت و پس از آن به ترتیب به اوراق استصناع ،اسناد خزانه اسالمی ،اوراق اجاره ،اوراق سلف ،اوراق منفعت
و اوراق مرابحه تعلق گرفت.
واژگان کلیدی :تأمین مالی ،تأمین مالی اسالمی ،نیروهای مسلح نظام جمهوری اسالمی ايران.

 . 1دکتری حسابداری دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران ،ایران)ch_abdi@yahoo.com( .

 . 2دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران .نویسنده مسئول)mostafa.dehkordi@gmail.com( .
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 .1مقدمه
امنیت يک کاالی عمومی است و همانطور که آدام اسمیت 1مطرح کرده است ،همهی دولتها تالش میکنند
تا با صرف مخارج دفاعی ،امنیت شهروندان خود را تأمین کنند و راه را برای انجام سرمايهگذاری هموار کنند؛
بنابراين تقويت توان دفاعی يک کشور بسیار حائز اهمیت است و بالتبع در اين زمینه موضوعات مختلفی ازجمله
اقتصاد دفاع 2مطرح میشود که هريک جای مطالعه و بررسی دارد.
با توجه به مفهوم دفاع ،اقتصاد دفاع شامل بررسی تأثیر کمبود منابع در محدود کردن فعالیتهای تدافعی
کشورها و درعینحال توسعه اين قبیل فعالیتهاست (عباسیان و همکاران .)1394 ،اقتصاد دفاع که میتوان آن
را زيرمجموعهای از اقتصاد بخش عمومی دانست (گلخندان ،)1395 ،دارای زيرشاخههای مختلفی است که
يکی از موارد مهم آن ،تأمین مالی نیروهای مسلح کشورها است .سرمايه بهعنوان مهمترين عامل و الزمه
رشد و توسعه اقتصادی و افزايش قدرت دفاعی کشورها ،همواره موردتوجه دولتها و اقتصاددانان بوده است.
کمبود سرمايه و سرمايهگذاری 3عالوه بر اثرگذاری منفی بر فاکتورهای اقتصادی کشورها ،بر توانايی آنها برای
دفاع از خود و مقابله با تهديدات نظامی و تروريست ،اثر منفی گذاشته و در صحنه بینالمللی توان ايستادگی در
مقابل قدرتهای بزرگ و متخاصم را از آنها سلب میکند؛ بنابراين نقش سرمايه و تأمین مالی مناسب در
نیروهای مسلح هر کشور ،بهعنوان يکی از ارکان اصلی افزايش توانمندیهای دفاعی و اقتدار در حوزهی
نیروهای مسلح در بین صاحبنظران اين حوزه بهطور گسترده پذيرفتهشده است.
فرآيند تأمین مالی نیروهای مسلح بهطور خاص بر فرآيند تهیه منابع مالی در نیروهای مسلح میپردازد .درواقع
فارغ از هرگونه مباحث سیاسی و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی ،بايد تقويت بنیه دفاعی کشور
نه فقط از لحاظ نیروی انسانی بلکه از جهات ديگر نیز موردمطالعه و در دستور کار قرار گیرد که يکی از
مهمترين ،اساسیترين و پايهایترين مباحث برای اين مهم ،موضوع تأمین مالی نیروهای مسلح کشور است .با
توجه به تهديدات خارجی علیه کشور و تحمیل تحريمهای بینالمللی ظالمانه از طرف کشورهای متخاصم با
هدف تضعیف نظام جمهوری اسالمی ايران ،بايد به دنبال ابزارها و تکنیکهای کارآمد برای تأمین مالی نیروهای
مسلح بود که به افزايش توانمندیهای نیروهای مسلح و قدرت دفاعی کشور کمک کند.
بنابراين در بین مباحث تأمین مالی بايد به دنبال مباحث جديد بود که هم با هويت مردمی و مذهبی نیروهای
مسلح کشور همخوانی داشته باشد و هم از لحاظ کارآمدی تأمین منابع مالی برای نیروهای مسلح قابل کاربرد
بوده و منجر به افزايش اقتدار نظامی کشور شود .در اين رابطه ابزارهای تأمین مالی اسالمی (صکوک) میتوانند
نقش بزرگی در رسیدن به اهداف مذکور داشته باشند.
صکوک يکی از تحوالت مهم بازار سرمايه در دنیا و به ويژه در کشورهای اسالمی به شمار میروند و طراحی
و عرضه آنها از رشد چشمگیری برخوردار است .با توجه به اينکه صکوک متکی به منابع مالی داخلی بوده و
استفاده از آن میتواند وابستگی به منابع تأمین مالی خارجی را بهخصوص در شرايط تحريمی کنونی از بین
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ببرد ،بايد ديد چه موانعی بر سر اين راه قرار دارد و عوامل مؤثر بر اين نوع تأمین مالی شناسايی و تشريح شوند؛
بنابراين در اين پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح شناسايی و به کمک روش
دلفی با نظرات خبرگان رتبهبندی شده و سپس با انتخاب معیارهای اثرگذار بر تأمین مالی اسالمی ،ابزارهای
تأمین مالی اسالمی قابل استفاده در نیروهای مسلح ،با روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPمقايسه زوجی و
رتبهبندی شده اند.
بنابراين به توجه به مطالب بیانشده و اهمیت موضوع ،اين مطالعه سعی بر آن دارد تا عوامل مؤثر بر تأمین
مالی اسالمی نیروهای مسلح را شناسايی و طبق نظر خبرگان رتبهبندی کند .ازاينرو در ادامه پس از ارائه مبانی
نظری تأمین مالی اسالمی و پیشینهی تحقیق ،به ارائهی يافتههای تحقیق و نتیجهگیری پرداختشده است.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2تأمین مالی اسالمی
نظام مالی اسالمی متشکل از بانکداری اسالمی ،بیمه اسالمی و بازار سرمايه اسالمی ،با پیشرفت خود به يک
بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبديل شده و به مثابه يک مدل مالی جانشین کارا و قابل اجرا در
مقابل نظام مالی کالسیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است .تأمین مالی اسالمی فرآيند تأمین مالی است که
در چارچوب آن بانکها ،مؤسسات مالی و دولت برای عملیات تأمین مالی خود از روشهايی استفاده میکنند
که با قوانین دين اسالم مطابقت دارد و به سه گروه عمده تقسیم میشوند :گروه نخست ،ابزارهای مالی
غیرانتفاعی هستند که بر اساس قراردادهای خیرخواهانه اسالمی همچون قرضالحسنه و وقف طراحی میشوند.
گروه دوم ،ابزارهای مالی انتفاعی با نرخهای سود انتظاری هستند که بر اساس قراردادهای مشارکتی همچون
مشارکت ،مضاربه ،مزارعه و مساقات طراحی میشوند .گروه سوم ،ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین هستند
که بر اساس قراردادهايی چون مرابحه ،اجاره و استصناع طراحی میشوند (موسويان .)1386 ،در مقابل نظام
تأمین مالی متعارف يا سنتی وجود دارد که اساس آن مبتنی بر سیستم قرض پول يا سرمايه همراه با تضمین
اصل و بهره است .با اندکی تأمل در نظامهای تأمین مالی اسالمی ،مشخص میشود که اين نظامها به دلیل
اهداف و فلسفه وجودی خود و حرمت ربا در اسالم ،استفاده از ابزارهای مالی متعارف را به دلیل اصلی وجود ربا
جايز نمیدانند و در تالش برای ايجاد و بهکارگیری ابزارهای مالی اسالمی هستند (لشکری و ارجمندی.)1391 ،
 .2-2تاریخچهی ابزار تأمین مالی اسالمی
مهمترين کارکرد هر نظام مالی ،سادهسازی جريان مالی و هدايت آن به سمت کاراترين شکل سرمايهگذاری
است .ابزار مالی به عنوان تسهیلکننده جريان مالی ،به تولیدکنندگان فرصت میدهد تا منابع اقتصادی را با
اتکا به منابع پولی و مالی با سرعت و دقت بیشتری مورد جابجايی قرار دهند .در اين شرايط در صورت وجود
شرايط رقابتی بیشتر و ابزار مالی مناسب ،تخصیص کارای منابع به شکل بهتری صورت میگیرد .در نظام مالی
اسالمی وجود ابزارهای مالی مطلوب ،باعث افزايش کارايی سرمايه و تخصیص بهینه منابع خواهد شد .در اين
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رابطه اوراق بهادار اسالمی (صکوک) شکلی از ابزارهای مالی هستند که میتوانند در تحقق اين امر کمک
بسیاری انجام دهند (لشکری و ارجمندی.)1391 ،
اصطالح صکوک ،اولین بار در سال  2002میالدی در جلسه کمیته فقهی بانک توسعهی اسالمی برای ابزارهای
مالی اسالمی پیشنهاد شد (عمادی و خمیسآبادی .)1396 ،کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار ،صکوک
را اينگونه تعريف میکند :اوراق بهاداری هستند که بر اساس قراردادهای شرعی منتشر میشوند و نشاندهنده
مالکیت مشاع دارندگان آن ،در دارايی مبنای انتشار اوراق میباشند و دارايی عبارت است از :هر نوع مال منقول
يا غیرمنقولی که بتواند موضوع قرارداد ،قرار گیرد و مشخصات مندرج در ضوابط اوراق را داشته باشد (مصوبات
کمیتهی فقهی سازمان بورس اوراق بهادار.)1386 ،
بانک مرکزی مالزی اولین تالشها برای فائق آمدن بر موضوع نقدينگی که اکثر بانکهای اسالمی با آن
مواجه بودند را انجام داد و پس از آن نخستین بانک اسالمی مالزی شروع به کار کرد و اوراق بدون بهره با نام
گواهی سرمايهگذاری دولتی منتشر شد (پهلوان و همکاران .)1386 ،در سوم جوالی سال  ،2002دولت مالزی
اقدام به انتشار گواهی امین به مبلغ  600میلیون دالر با سررسید سال  2007کرد .هرکدام از اين گواهیها
نشاندهندهی مالکیت مشاع دارايیهای امین يعنی همان قطعات زمین است .در  8اکتبر سال  ،2003بزرگترين
انتشار صکوک تا آن تاريخ يعنی عرضهی  700میلیون دالری صکوک جهانی قطر صورت پذيرفت که دوره
انتشار آن به دلیل سررسید در سال  7 ،2010ساله بود .سود دارندگان صکوک هر سال دو بار در نهم آوريل و
نهم اکتبر پرداخت میشد (لشکری و ارجمندی .)1391 ،ناشر آن شرکت سهامی صکوک جهانی قطر بوده که
موضوع فعالیت آن فقط در حوزهی صکوک است.
افزايش آگاهی و تقاضا برای سرمايهگذاری طبق اصول شرع در سطح جهانی باعث شده است که صنعت
خدمات مالی اسالمی به يک صنعت موفق و پررونق تبديل شود .رشد انتشار صکوک به عنوان يکی از ابزارهای
تأمین مالی نظام مالی اسالمی و افزايش روزافزون استفاده از ابزار مذکور در تأمین مالی دولتی و شرکتی و
همچنین انتشار اين ابزار در کشورهای غیر اسالمی دلیلی بر اين مدعا است.
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نمودار شماره ( )1حجم انتشار صکوک در سطح بینالمللی
منبع :گزارش سالیانه صندوق مالی اسالمی بینالمللی (2019 ،1)IIFM

اما علیرغم رشد استفاده از صکوک اسالمی در تأمین مالی در کشورهای مختلف ،در کشور ما هنوز به دلیل
عدم شناخت و آگاهی کافی با ابزارهای تأمین مالی اسالمی ،استفاده از آنها بهخصوص در بخش تأمین مالی
دفاعی بسیار اندک است .به عنوان دلیلی بر اين مدعا الزم به يادآوری است که در اجرای بند (ز) تبصره ()6
قانون بودجه سال  1393و قانون بودجه سال  1394و بند (الف) تبصره ( )5قانون بودجه سالهای ،1396 ،1395
 1397و  1398هیأت وزيران به شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازهی انتشار اوراق
مشارکت و صکوک اسالمی به میزان به ترتیب  1800 ،5000 ،5000،5000 ،5000و  2000میلیارد ريال داده
است که در برابر کل بودجه دفاعی در قانون بودجه سالهای مذکور ،مبالغ بسیار ناچیزی است؛ برای مثال ،در
قانون بودجهی سال  ،1398بودجه دفاعی مصوب  709526719میلیون ريال بوده که میزان انتشار صکوک
برای تأمین مالی آن تنها برابر با  0/28درصد است.
 .3-2انواع ابزارهای تأمین مالی اسالمی (صکوک)
در اين قسمت با توجه به موضوع تحقیق ،انواع اوراق اسالمی که توسط کمیتهی فقهی سازمان بورس و اوراق
بهادار به تأيید رسیده و سابقهی بهکارگیری در اقتصاد کشور دارند (توحیدی و يارمحمدی  1398و کاکوند
 ،)1396مورد نگاهی تحلیلی قرار میگیرند:
 .1اوراق مرابحه :اين اوراق بالتبع به شکل قرارداد مرابحه منتشر میشوند و دارای انواع مختلفی از جمله :اوراق
مرابحه تأمین مالی ،اوراق مرابحه تأمین نقدينگی ،اوراق مرابحه تشکیل سرمايه شرکتهای تجاری و اوراق
مرابحه رهنی می باشند (موسويان و همکاران .)1391 ،اين اوراق با ارزش يکسان برای تجمیع وجوه الزم برای
ساخت کاالها استفاده میشوند در نتیجه کاالهای ساخته شده متعلق به دارندگان اوراق صکوک است.

1. https://www.iifm.net/wp-content/uploads/2019/08/IIFM-Sukuk-Report-8th-Edition_4.pdf
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 .2اوراق اجاره :اوراق اجاره ،نشاندهندهی مالکیت مشاع دارندگان آن ،در دارايی مبنای انتشار اوراق است که
اجاره داده میگردد (سازمان بورس اوراق بهادار .)1386 ،انواع مهم اين اوراق که قابلیت انتشار دارد عبارتند از:
اوراق اجاره تأمین دارايی ،اوراق اجاره تأمین نقدينگی ،اوراق اجاره رهنی و اوراق اجاره شرکتهای لیزينگ
(کاوند .)1386 ،صکوک اجاره دارای دو امتیاز مهم است :اول اينکه به دلیل انتشار آن با پشتوانه دارايی،
مخاطرهی آن کم است ،دوم به دلیل قابلیت فروش آن توسط سرمايهگذاران در بازار ثانويه ،قابلیت نقدشوندگی
مناسبی دارد (لشکری و ارجمندی.)1391 ،
 .3اوراق مشارکت :اين اوراق ،اسناد و گواهیهای دارای ارزش يکسان هستند و برای تجمیع وجوه الزم جهت
راهاندازی طرحهای جديد ،توسعه طرحهای موجود با تأمین مالی کسب و کارهای مبتنی بر مشارکت استفاده
میشود .اين گواهیها با ارزش يکسان با هدف استفاده از وجوه تجهیز شده برای ساخت يک پروژهی جديد،
توسعه يک پروژه موجود يا تأمین مالی فعالیتهای کسب و کار بر اساس هر يک از قراردادهای مشارکت منتشر
میشود ،درنتیجه دارندگان گواهی مالکان پروژه يا دارايیهای فعالیت در حال انجام به نسبت سهم خود هستند
(کاوند.)1386 ،
 .4اوراق سلف :سَلَف از اقسام بیع و عکس نسیه است .هنگامیکه شخصی تولید يا ارائه کاالی معینی را مورد
هدف قرار میدهد ،با انتشار اين نوع صُکوک قادر خواهد بود تا منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند .در واقع
سرمايهگذاران در اين اوراق ،کاالی مورد نظر را پیش خريد کردهاند .ناشر با انتشار اوراق سلف ،محصوالت را
مستقیماً به مردم پیشفروش میکند و در زمان سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصوالت يا مواد
خام را در بازار نقداً به فروش میرساند و از اين راه با صاحبان اوراق تسويه میکند؛ در اين فرايند تفاوت قیمت
نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق میگیرد .نخستین ناشران اوراق سلف عبارتند از مدل عملیاتی اوراق
سلف دولت بحرين (عبیداهلل )2002 ،1و مدل عملیاتی اوراق سلف پیشنهادی برای ايران می باشد (فراهانی فرد،
.)1388
 .5استصناع :اين اوراق ،اوراقی هستند که دولت يا شرکتهای دولتی يا خصوصی پس از انتشار آنها ،در ازای
ساخت دارايی مشخصی نظیر ساختمان ،کارخانه ،کشتی ،هواپیما و  ،...از اين اوراق به جای پرداخت پول به
پیمانکار سازنده استفاده میکنند و پیمانکار سازنده نیز میتواند در زمان تعیین شده نسبت به دريافت مبلغ اسمی
آنها اقدام کند و يا قبل از سررسید ،آن را در بازار اوراق بهادار به فروش برساند .دارنده اين اوراق در سررسید
مشخص ،مبلغ اسمی آن را دريافت میکند و يا میتواند قبل از سررسید آن را در بازار بورس اوراق بهادار تنزيل
نمايد .اين اوراق نیز به مانند اوراق قبل دارای بازدهی ثابتی هستند .انواع مختلف اين اوراق عبارتند از :استصناع
مستقیم و استصناع غیرمستقیم (نظرپور.)1384 ،
 .6اوراق منفعت :ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات يا
منافع آينده از يک دارايی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است .صاحبان
دارايیهای بادوام گاهی به نقدينگی احتیاج دارند و حاضرند برای تأمین آن ،بخشی از منافع حاصل از دارايیهای
Obaidullah
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بادوام خود را از پیش واگذار کنند؛ يعنی صاحبان دارايی برای بخشی از منافع دارايی ،اوراق منفعت منتشر و
سپس آنها را در مقابل مبلغ معینی به متقاضیان واگذار میکنند .دارندگان اوراق میتوانند صبر کنند و در زمان
معین از آن منافع بهره ببرند؛ کما اينکه میتوانند قبل از فرا رسیدن مدت آن را به ديگران واگذار کنند .همانند
صاحبان دارايیهای بادوام ،شرکتها و مؤسسههای خدماتی نیز گاهی برای تأمین سرمايه در گردش يا توسعه
فعالیتهای اقتصادی ،نیازمند پول میشوند و حاضرند بخشی از خدمات آينده خود را با اوراق منفعت از پیش
واگذار کنند .اين اوراق دارای دو نوع اوراق منفعت واگذاری منافع آتی دارايیهای بادوام و اوراق منفعت واگذاری
خدمات آينده هستند (کاوند.)1386 ،
 .7اسناد خزانه اسالمی :اسناد خزانه اسالمی نیز اوراق با نامی هستند که به منظور تصفیه بدهیهای دولت بابت
طرحهای تملک دارايیهای سرمايهای با قیمت اسمی و سررسید معین مستقیماً به طلبکاران غیردولتی واگذار
میشود .به دلیل اينکه دولت به بدهیهای خود در زمان سررسید اوراق ،اولويتی همرديف حقوق و مزايای
کارکنان خود داده و اين بدهیها به عنوان بدهیهای ممتاز دولت در نظر گرفته میشوند اين اسناد را اسناد
بدون ريسک میدانند .تفاوت اسناد خزانه اسالمی با ساير اوراق بهادار در سررسید و پرداخت سود آن است
(يارمحمدی.)1396،
 .2-4عوامل مؤثر بر تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح
در شیوههای مختلف تأمین مالی ،ابزارهای مالی در يک محیط اقتصادی زمانی به موفقیت میرسند و میتوانند
در بازار سرمايه نقش خود را ايفا کنند که برای انتشاردهندگان آنها و سرمايهگذارانی که قصد خريد آنها را
دارند ،توجیهپذير باشند .از اين رو مهمترين اصول و معیارهای اثرگذار بر ابزارهای مالی در شیوه تأمین مالی
اسالمی را میتوان به شکل زير توضیح داد:
 .2-4-1تطابق با اهداف و انگیزههای ناشران و خریداران ابزارهای مالی
ابزارهای مالی زمانی مورد استقبال و تقاضای سرمايهگذاران قرار میگیرد که عالوه بر تحقق اهداف
انتشاردهندگان آنها ،با اهداف و انگیزههای خريداران آن نیز مطابقت داشته باشد ،از اين رو بايد اهداف و
انگیزههای صاحبان وجوه مازاد (خريداران ابزارهای مالی) در جامعهی اسالمی را شناسايی کرد .طبق سفارشات
اولیای دين و متون دينی ،دو نوع هدف برای مسلمانان وجود دارد:
الف) اهداف و انگیزههای اخروی و خیرخواهانه :بر اساس تعالیم اسالم ،يک فرد مسلمان هم از کار برای دنیا
و به دست آوردن منافع مادی و هم از تالش برای آخرت و رسیدن به درجات واالی معنوی و انسانی لذت
میبرد .پروردگار متعال با بهترين بیانها آدمیان را به اهداف خیرخواهانه ترغیب میکند و میفرمايد« :مثل
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند همانند دانهای است که هفت خوشه بروياند که در هر خوشهای
صد دانه باشد؛ و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر میکند و خداوند گشايشگر داناست».1
 1سوره مبارکه بقره ،آيهی .261
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«کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند ،سپس در پی آنچه انفاق کردهاند ،منت و آزاری روا نمیدارند،
پاداش آنان برايشان نزد پروردگارشان محفوظ است و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمیشوند».1
ب) کسب سود مادی :هدف دومی که از متون دينی و سیره عملی اولیای دين برای مسلمانان ثابت میشود،
کسب سود و درآمد با استفاده از سرمايههای مالی است .دين اسالم اگرچه تعالیم بسیاری در اهداف ،انگیزهها،
راهکارها و اخالق کسب سود دارد ،اما اصل کسب سود را نهتنها جايز بلکه امر پسنديده میشمارد و آيات و
روايات فراوانی بر اين نکته تأکید دارند (يارمحمدی و همکاران.)1396 ،
برخی روايات افزون بر تشويق کسب سود ،راکد گذاشتن مال را تقبیح کردهاند .بر اساس روايتی در کتاب وسائل
الشیعه شیخ حر عاملى زراره از امام صادق (ع) نقل میکند که ايشان فرمودند :بدترين مالی که شخص از خود
بر جای میگذارد مال راکد است .پرسیدم :پس با آنچه کند؟ فرمود :آن را در ساختن بنايی ،بستانی يا خانهای
بکار برد.
سیره عملی معصومین نیز به همین ترتیب بوده است .در کتاب وسائل الشیعه روايتی وجود دارد که شخصی به
نام عذافر از امام صادق (ص) نقل میکند که ايشان هزار و هفتصد دينار در اختیار من قرار دادند و فرمودند :با
اين اموال برای من تجارت کن ،سپس فرمودند :ای عذافر! اگرچه سود يک امر پسنديده و مرغوبی است ،ولی
من رغبتی در آن سود ندارم ،اما دوست دارم که خداوند ببیند که من اين اموال را در معرض سوددهی قرار
دادهام .عذافر میگويد :از طريق آن اموال صد دينار سود بردم و به حضرت خبر دادم .ايشان خوشحال شدند و
فرمودند :آن را به سرمايهام اضافه کن.
بنابراين هر فرد مسلمانی در جامعهی اسالمی حق دارد اموال خود را با اهداف و انگیزههای خیرخواهانه با کسب
سود مادی به کار گیرد؛ يا اينکه ترکیبی از آن دو را انتخاب کند .سیره عملی مسلمین نیز بیانگر آن است که
مسلمانان قسمتی از دارايی خود را با هدف کسب ثواب معنوی و اخروی در امور خیر به کار میگرفتند و قسمت
ديگر را برای کسب سود و گذران زندگی دنیوی به کار میگرفتند .از اين رو در جامعه اسالمی میتوان ابزارهای
مالی با اهداف خیرخواهانه (غیرانتفاعی) و با هدف کسب سود (انتفاعی) طراحی کرد و انتظار میرود هر يک در
حد معقول جايگاه خود را پیدا کند (يارمحمدی و همکاران.)1396 ،
 .2-4-2تطابق با روحیات و سلیقههای ریسکی خریداران و ناشران
ابزارهای مالی زمانی با استقبال خريداران مسلمان مواجه میشوند که عالوه بر اهداف و انگیزههای ناشران ،با
روحیات و سلیقههای خريداران ابزارهای مالی نیز مطابقت داشته باشد .صاحبان وجوه مازاد که با هدف کسب
سود به بازارهای مالی ورود میکنند ،از ديدگاه روحیه و سلیقه به سه دسته تقسیم میشوند:
دسته اول افراد کامالً ريسکگريز هستند و به دنبال خريد ابزارهای مالی دارای کمترين مخاطره و ريسک
میروند .دسته بعد افراد کامالً ريسکپذير هستند و برای رسیدن به سود انتظاری باالتر ،درجاتی از ريسک و
مخاطره را میپذيرند؛ دسته سوم ،افراد متعارف و معمولی هستند که تغییرات سود و مخاطره را تا حدودی
1
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میپذيرند .برای مثال اگر احتمال خطر تا ده درصد و تغییرات سود در حد دو درصد از سود انتظاری باشد،
میپذيرند؛ اما بیشتر از آن را ترک کرده و وارد معامله نمیشوند.
در آموزههای اسالم به طور مستقیم به اين موضوع پرداخته نشده است ،اما بررسی معامالتی که از نظر اسالم
مجاز شمرده شدهاند نشان میدهد دين اسالم مجوز انجام هر سه گروه از معامالت فوق را که با روحیات
سهگانه مشتريان تطابق دارد را صادر کرده است .گروه اول از معامالت اسالمی ،گروه معامالت با سود معین
است؛ مانند بیع نقد ،بیع نسیه ،بیع دين ،اجاره ،اجاره به شرط تملیک ،برخی از انواع صلح و . ...در اين معامالت
غیر از ريسک اصل وصول دين حاصل از معامله که آن را نیز میتوان با استفاده از تدابیری چون وثیقه ،رهن
و ضمانت به حداقل رساند ،هیچ مخاطره ديگری وجود ندارد .گروه دوم معامالتی چون بیع سلف ،جعاله و برخی
انواع صلح است که عالوه بر مخاطره اصل وصول دين ،با مخاطره تغییر قیمتهای نسبی و سطح عمومی
قیمتها مواجه است .برای مثال کسی که بر اساس سود انتظاری سلف میخرد ،ممکن است زمان سررسید،
قیمت کاالی خريداری شده باالتر يا پايینتر از قیمت پیشبینی باشد ،در نتیجه سود ،کمتر يا بیشتر از سود
انتظاری باشد .گروه سوم معامالت مشارکتی است مانند مشارکت مدنی ،مشارکت حقوقی ،مضاربه ،مزارعه،
مساقات و برخی از انواع صلح .در اين معامالت دارنده وجوه به عنوان شريک يا صاحب سرمايه وارد فعالیت
اقتصادی می شود و انواع مخاطرات ناشی از تغییرات کل اقتصاد و مخاطرات مديريتی و حقوقی بنگاه را پذيرا
میشود .اين معامالت در اقتصاد باالترين ريسک را دارند .اگر ابزارهای مالی همسو با هدفها و انگیزهها و
همچنین سلیقهها و روحیات ناشران و سرمايهگذاران طراحی شوند ،موجب تسهیل و تشويق همکاریهای
جمعی و ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط جامعه خواهد شد و اين امر بهخوبی دربند اول اقتصاد
مقاومتی بدان تأکید شده است (موسويان.)1391 ،
 .3-4-2نقدشوندگی ابزار مالی
خاصیت نقدشوندگی سريع ابزارهای مالی ،يکی از عوامل مؤثر در شکلگیری و گسترش ابزارهای مالی است.
سرمايهگذاری بر سرمايه فیزيکی ،بهآسانی قابلیت تبديل به پول نقد را ندارد ،درحالیکه خريدار ابزارهای مالی
بهآسانی میتواند با مراجعه به بازار بورس اوراق بهادار ،دارايی خود را با کمترين هزينه با سرعت مناسب و به
قیمت بازار به پول نقد تبديل کند؛ بنابراين ابزارهای مالی بايد بهگونهای طراحی شوند که عالوه بر قابلیت نقل
و انتقال آنها ،بازار ثانويه نیز برايشان شکل بگیرد (يارمحمدی و همکاران.)1396 ،
 .4-4-2کارایی
تجربه بازارهای مالی نشان میدهد از میان دهها ابزار مالی که با گذشت زمان ابداع شده و در بازارهای مالی
خريدوفروش میشوند و گاهی در هفتهها و ماههای نخست در سايه تبلیغات ،موفقیتهايی را نیز کسب میکنند،
تنها آن گروه تثبیت میشوند که از کارايی الزم برخوردار باشند .مقصود از کارايی در بازارهای مالی ،برتری
نسبی برخی از ابزارهای مالی نسبت به ابزارهای مالی مشابه در تحقق هدفها و انگیزههای مشتريان و تأمین
سلیقههای آنان است ،بر اين اساس که طراحان ابزارهای مالی جديد جوانب مختلف ابزار را بهدقت مطالعه
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میکنند و درنهايت آن را بهگونهای پیشنهاد میکنند که در آغاز کار برای مشتری انتظار بهتری شکل گیرد و
در تجربه نیز نسبت به ابزارهای مشابه يک گام جلوتر باشد (موسويان.)1391 ،
 .5-4-2همسوئی با عدالت اقتصادی
بدون ترديد ،عدالت يکی از آموزههای مورد تأکید دين اسالمی است .در اين رابطه تعريف کاربردی عدالت
اجتماعی بهويژه عدالت اقتصادی آن هم در بازارهای مالی بسیار مهم است .بر اين اساس بازارهای مالی و
ابزارهای مالی بايد از ابعاد مختلف حقوقی و اقتصادی بهگونهای طراحی شوند که صاحبان وجوه مازاد (سرمايه-
گذاران مالی) به ارزشافزوده حاصل از بهکارگیری سرمايه خود دست يابند.
 .6-4-2قابلیت ابزار مالی برای اعمال سیاست مالی
دولتها و مؤسسات وابسته به دولت گاهی با کسری بودجه برای تأمین مالی پروژههای عمرانی مواجه میشوند.
اين نهادها به منظور حل مشکل ،میتوانند راهکارهای متعددی چون استقراض از بانک مرکزی ،استقراض
خارجی و انتشار اوراق بهادار را انتخاب کنند .استقراض از بانک مرکزی موجب افزايش حجم پول در جامعه
شده و نرخ تورم را افزايش میدهد؛ استقراض خارجی نیز افزون بر خروج ارز و سرمايه از کشور در بلندمدت،
انواع وابستگیهای سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد .لذا سالمترين شیوه استفاده از سرمايههای خود مردم،
از طريق انتشار و فروش اوراق بهادار است .در اين روش اوالً سرمايههای مردم به سمت پروژههای عمرانی
سوق داده میشود که در بلندمدت برای اقتصاد مفید است .ثانیاً نه تنها موجب افزايش حجم پول نمیشود ،بلکه
بخشی از حجم پول جامعه را جذب کرده و از فشار تورم میکاهد (نوروزی.)1392 ،
 .7-4-2قابلیت برای اعمال سیاست پولی
يکی از مسئولیتهای مهم بانک مرکزی ،کنترل و هدايت متغیرهای اساسی اقتصاد کالن از طريق اجرای
سیاستهای پولی است .بانکهای مرکزی برای اين منظور از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنند که مهمترين
آنها تغییر نرخ ذخیره قانونی ،تغییر نرخ تنزيل مجدد و عملیات بازار باز است .از اين میان عملیات بازار باز يا
خريد و فروش اوراق قرضه به جهت سرعت و دقت باال از اهمیت بیشتری برخوردار است .عملیات بازار باز از
طريق خريد و فروش اوراق قرضه مبتنی بر وجود چنین اوراقی در جامعه است .اين در حالی است که معامالت
اوراق قرضه معامالت ربوی و حرام است و نمیتواند در جامعه اسالمی جريان داشته باشد.
ممنوعیت خريد و فروش اوراق قرضه ،سیاست پولی از طريق عملیات بازار باز در کشورهای اسالمی از جمله
ايران را با مشکل مواجه میکند .بر اين اساس الزم است در طراحی ابزارهای مالی به قابلیت آنها برای سیاست
پولی توجه شود ،به اين معنا که آن ابزارها قابلیت خريد و فروش از طرف بانک مرکزی را داشته باشند و به
عبارت دقیقتر آن ابزارها به گونه ای طراحی شوند که از جهت فقهی و حقوقی امکان تغییر قیمت با نرخ سود
را داشته باشند تا در مواقع نیاز بانک مرکزی با پیشنهاد قیمت باالتری دارندگان ابزارهای مالی مردم و بانکهای
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تجاری را به فروش و در مواقع ديگر با پیشنهاد قیمت پايینتر دارندگان وجوه مازاد مردم و بانکهای تجاری
را به خريد ابزارهای مالی تشويق کند (موسويان.)1391 ،
حسینی و داوديان در مطالعه خود ،عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در خصوص تأمین مالی را فقط در يک يا دو
حوزه و عمدتاً شاخصهای مالی و ريسک شناسايی کردهاند .عمده اين معیارها عبارتاند از :هزينه تأمین مالی
يا هزينه انتشار ،انعطافپذيری ،مديريت ريسک ،توجیهپذيری تأمین مالی( .حسینی و داوديان.)1390،
 .1هزينه تأمین مالی يا هزينه انتشار :در بازار سرمايه ،پسانداز کننده و کسی که تأمین مالی میکند بهصورت
مستقیم باهم ارتباط دارند و واسطهای وجود ندارد ،درنتیجه ،همزمان و هم هزينه تأمین مالی ،خیلی کمتر است؛
و اين امر موجب جذب سرمايهگذاران به بازار سرمايه میشود (يارمحمدی و همکاران.)1396 ،
 .2انعطافپذيری :برخی منابع تأمین مالی از لحاظ افزايش يا کاهش مبالغ استقراض ،انعطافپذيری بیشتری را
برای شرکت در به دست آوردن منابع مالی ديگر به وجود میآورند.
 .3مديريت ريسک :مديريت ريسک ،موضوعی مرتبط در تئوری تأمین مالی و اجرای اقدامات مـديريتی اسـت.
در سالهای اخیر ،مديران به نحوی فزاينده ،تمرکز خويش را از مـديريت ريسـک مـالی صرف به مديريت
ريسک گسترده و در سطح بنگاه اقتصادی تغییر داده اند .موضوع مديريت ريسک ،در زمینه تأمین مالی پروژه،
اهمیت بیشتری دارد .در واقع ،يک طرح ابتکـاری موفقیت آمیـز در حیطـه تـأمین مـالی پروژه ،بر مبنای تحلیل
دقیق کلیه ريسکهايی است که پروژه ،در خالل عمر اقتصادی خود متحمـل میشود.
 .4توجیهپذيری تأمین مالی :يکی از محورهای مهم مطالعات امکانسنجی پروژه ،ارزيابی اقتصادی آن است.
هر پروژه صرفنظر از نوع و اندازه ،بايستی صرفه اقتصادی داشته باشد .وجاهت اقتصادی يک پروژه حصول
اطمینان از سودمندی سرمايهگذاری آن بوده و موجبات پايداری و ماندگاری آن را فراهم میسازد .معیار سنجش
سود ،شاخصی برای مطلوبیت يک سرمايهگذاری بهويژه در بخش خصوصی از نظرگاه ارزيابی اقتصادی پروژهها
به شمار میرود .چندين معیار برای سنجش سود وجود دارد .بعضی از اين معیارها اندازه سود را در يک مقطع
زمانی نشان میدهد و بعضی ديگر نرخ بازده سرمايهگذاری را در هر دوره زمانی که سرمايه در جريان کاربری
است نشان میدهد .يکی از روشها نیز که بهعنوان روش کمکی مورداستفاده قرار میگیرد سرعت بازگشت
سرمايه يا دوره استرداد را محاسبه میکند.
ندری ( )1386در کتاب خود تحت عنوان «فهم تأمین مالی اسالمی :مطالعه بازار اوراق بهادار در چارچوبی
اسالمی» معیارها برای انتخاب روش تأمین مالی از منابع بیرونی را بهصورت زير آورده است :هزينهی انتشار،
ترکیب تأمین مالی ،کنترل شرکت ،پیچیدگی ابزار و وضعیت کنونی بازار سهام.
از اينرو میتوان معیارهای تأمین مالی را با توجه به بازار سرمايه ،در چهار مؤلفه اينگونه تقسیمبندی نمود:
 .1از منظر شرکت تأمین مالی کننده (خريداران ابزارهای مالی)  .2از منظر نهادهای مکمل  .3از منظر شرکت
تأمین مالی شونده (ناشران ابزارهای مالی) و  .4از منظر کالن اقتصادی .برای هر مؤلفه ،گويهها (شاخصهايی)
در نظر گرفته شده است؛ بنابراين میتوان معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمايه اسالمی برای تأمین
مالی نیروهای مسلح را مطابق شکل زير در چهار مؤلفه و  28شاخص خالصه کرد:
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توجه به ریسک
توجه به بازدهی
از منظر تأمین

در نظر گرفتن افق زمانی سرمایهگذاری

مالیکننده

پیچیدگی ابزار

(سرمایه-

نقدشوندگی ابزارهای مالی

گذاران)

انعطافپذیری ابزار
قابلیت انطباق با شرایط گوناگون رکودی ،تورمی و ..
قابلیت انتقال و شکلگیری بازار ثانویه

از منظر

نهادهای

پائین بودن هزینهی انتشار
نقدشوندگی ابزارهای مالی

مکمل ( در

در نظر گرفتن افق زمانی سرمایهگذاری

مقام مشاور)

بازاریابی اوراق
ترکیب تأمین مالی
قابلیت انتقال و شکلگیری بازار ثانویه

معیارهای تأمین مالی مطلوب در
بازار سرمایهی اسالمی

پائین بودن هزینهی تأمین مالی

در نظر گرفتن افق زمانی تأمین مالی
از منظر تأمین

اهمیت به اقتصاد متکی به دانش و فناوری( بند دوم اقتصاد مقاومتی)

مالیشونده

قابلیت انطباق با شرایط گوناگون رکودی ،تورمی و ..

(ناشران)

توجیهپذیری ابزار
آورد ثبات مالی
آوردهی اجباری بانی
حمایت از زیرساخت های دفاعی کشور

از منظر شرایط
کالن اقتصادی
(سیاست-

گذاری)

همسو با عدالت اقتصادی
ایجاد تحول اساسی در نظام اقتصادی کشور برای ارتقای بهرهوری و

رشد پایدار اقتصادی و کاهش مخاطرات
جذب مشارکت حداکثری و جذب سرمایهگذاری خارجی

قابلیت برای سیاست پولی
قابلیت برای سیاست مالی
حجم باالی سرمایهگذاری

شکل شماره ( )1معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمايه اسالمی برای تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح
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 .5-2پیشینه تحقیق
انیسا و سانتوسو ،)2020( 1در مطالعهای تأثیر استفاده از ابزار مالی اسالمی در تأمین مالی دولت را بر اقتصاد
کشور اندونزی مورد بررسی قرار دادهاند .آنها معتقدند صکوک از پتانسیل بااليی برای ايجاد بهبود وضعیت
اقتصادی کشور برخوردار است و دولت میتواند برای ايجاد رفاه عمومی و ابزار تأمین مالی بودجه ،از آن استفاده
کند .آنها معتقدند که برای توسعه ملی اندونزی ،بهتر خواهد بود که دولت به جای استفاده از روشهای بدهی
مستقیم ،از صکوک استفاده کند؛ زيرا از ديدگاه حاکمیت ملی ،اگر تأمین مالی بودجهی دولت از طريق بدهی
مستقیم باشد ،احتماالً کشورهای تأمین مالی کننده با قوانین مخصوص به خود ،میتوانند به اقتصاد ملی کشور
آسیب برسانند و همواره کشور (اندونزی) به عنوان يک بدهکار تلقی شده و در روابط ديپلماسی خود نیز دچار
ضعف میگردد .آنها بیان میکنند برای صدور صکوک در کشور حداقل به توسعهی زيرساختها و بهینهسازی
استفاده از اين ابزار نیاز است.
عادل جاود و فیدا )2015( 2در مطالعه خود نقش تأمین مالی اسالمی در تأمین مالی پروژههای توسعهای زيربنايی
پاکستان از جمله در بخش حمل و نقل ،نیروگاههای برق ،فرودگاهها و همچنین پروژههای بهرهبرداری از منابع
طبیعی مانند سدهای آبی ،استخراج معادن ،صنعت نفت و کارخانههای کاغذسازی را مورد بررسی قرار دادهاند.
اين مطالعه ،وضعیت فعلی (در زمان انجام مطالعه) پاکستان را به تصوير میکشد و نقش و چالشهايی را که
شیوههای تأمین مالی اسالمی در انجام اين پروژهها با آن مواجه هستند را نشان میدهد .در نتیجه اين مطالعه،
فقدان مقررات و راهکارهای سرمايهگذاری و شیوههای نامناسب تأمین مالی ،از چالشهايی است که نظام تأمین
مالی اسالمی در تأمین مالی پروژهها با آن مواجه است.
سیزاکا )2010( 3اثر انتشار صکوک را بر تأمین مالی پروژههای سرمايهگذاری کشور مالزی آزمون نموده است.
در اين مقاله بیان شده است با توجه به اينکه انتشار صکوک با هدف تأمین مالی پروژههای معین صورت
میپذيرد ،لذا ريسک انتشار صکوک از قبل برای سرمايهگذار و ناشر صکوک مشخص است و هر دو به خوبی
میتوانند ضمن بهرهمندی از سود حاصل از سرمايهگذاری ،مديريت ريسک الزم را نیز داشته باشند .لذا انتشار
صکوک میتواند به بهبود سرمايهگذاری کمک نمايد.
امین و بشیر )2008( 4در مطالعهی خود ،به بررسی عوامل مؤثر بر انتشار صکوک و چالشهای پیشروی اين
ابزار پرداختهاند .آنها معتقدند از مهمترين عوامل اثرگذار بر انتشار صکوک میزان پذيرش قوانین مالی اسالمی،
وجود ابزار مالی جانشین به جای صکوک و میزان پذيرش اين نوع ابزار در کشورها ذکر شده است.
عاصم حسین )2002( 5به بررسی تفاوت بین ريسکهای موجود بین صکوک و اوراق قرضه رايج میپردازد.
نويسنده در اين مقاله با استفاده از نوشتهها و آمار به اين نتیجه میرسد که مهمترين عامل ايجاد ريسک در
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اوراق قرضه در مقايسه با صکوک ،ربا است و صکوک هم بیشتر از ناحیه ريسکهای عملیاتی و بازار رنج
میبرد.
عبادی و خمیسآبادی ( )1396در مقاله خود تحت عنوان آسیبشناسی چالشهای تأمین مالی اسالمی با تأکید
بر اوراق صکوک ،در مورد جايگزينی اوراق قرضه با صکوک بحث کرده و چالشهای پیشروی آن را ذکر
کردهاند .از نظر آنها اوراق صکوک از جنبهی اقتصادی بسیار کارا هستند ،زيرا صکوک میتواند ابزاری کارا
برای کنترل نقدينگی باشد .بانک مرکزی میتواند در عملیات بازار باز به خريد و فروش اوراق صکوک منتشر
شده دولت بپردازد .آنها معتقدند اين کار مناسبتر از انتشار اوراق مشارکت باشد ،زيرا صکوک همانند اوراق
مشارکت نیست که نقدشوندگی بااليی داشته باشد و به همین دلیل ابزار کاراتری برای کنترل نقدينگی است.
منتظری ،همتی و منتظری ( ،)1391در مقاله خود تحت عنوان بررسی روشها تأمین مالی سنتی و نوين و
مروری جامع بر روش نوين تأمین مالی اسالمی (صکوک) ،به معرفی روشهای نوين و اسالمی تأمین مالی
پرداختهاند .آنها ضمن تشريح ابعاد مختلف و نحوه استفاده از صکوک ،آن را يک ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه
و دارايی فیزيکی میدانند که منابع مالی متنوعی را برای توسعهی بازار و مديريت نقدينگی بنگاههای اقتصادی
فراهم مینمايد.
لشکری و بهزاد ارجمندی ( )1391در مقاله خود تحت عنوان «بررسی روشهای تأمین مالی در سیستم اسالمی
با تأکید بر صکوک»  ،به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه ساير کشورهای اسالمی صکوک را به
عنوان اوراق بهادار اسالمی معرفی ،کاربرد صکوک را در مديريت ريسک و کنترل نقدينگی بررسی نموده و در
نهايت صکوک کاربردی در اقتصاد ايران را شناسايی نمودند .طبق نتايج اين تحقیق ،صکوک میتواند ابزاری
مناسب برای مديريت ريسک و کنترل نقدينگی باشد و چنانچه زيرساختهای الزم از جمله تسهیل در امور
رتبهبندی و انتشار اوراق و نیز ايجاد بازارهای ثانويه مناسب جهت خريد و فروش اوراق فراهم گردد ،میتواند
شرايط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی را فراهم آورد.
نجاتاهلل صديقی ( )1383در مقاله خود با عنوان «تأمین مالی اسالمی و مسائل فراروی آن» بر ارتباط و پیوند
میان بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی و مقدم بودن اولی (اقتصاد) بر دومی (مالی) تأکید زيادی داشت .در اين
مقاله به فعالیتهايی مانند مرابحه ،سلم ،استصناع و اجاره که در سالهای اخیر به وسیله بانکهای اسالمی
مورد استفاده قرار گرفتهاند ،توجه خاصی شده است.

 .3روششناسی پژوهش
اين تحقیق از ديد فلسفه و الگوی حاکم بر آن از نوع پژوهشهای تفسیری و از لحاظ جهتگیری ،کاربردی و
دارای رويکرد استقرايی است .روش و ابزارهای جمعآوری اطالعات آن نیز به شکل مطالعات کتابخانهای،
مصاحبه و پرسشنامهی دلفی و فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHP1است .هدف اين تحقیق اکتشافی است
و از لحاظ قلمروی زمانی ،حیطهی زمانی دقیقی را نمیتوان برای آن تصور کرد؛ از لحاظ مکانی ،محدود به

Analytic Hierarchy Process

1
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نیروهای مسلح کشور و سازمانهای ناشر اوراق بهادار و بازارهای معامالت اين بازارها است .از لحاظ موضوعی
نیز به شکل زير است:

شکل شماره ( )2مدل موضوعی تحقیق (با تأثیرپذيری از موسويان و همکاران)1392 ،

 .3-1تشکیل و ترکیب گروه دلفی
با توجه به ماهیت موضوع و سابقهی پاين انتشار انواع صکوک در کشوری مشخص ،بهترين راه حصول نتايج
مناسب ،بهره گیری از نظرات متخصصان در اين زمینه است .به همین منظور ،مدل دلفی به عنوان مدلی که با
جمعآوری و تجزيه و تحلیل نظرات متخصصان ،توانايی پاسخ به سؤاالت پژوهش را دارد ،مورد توجه قرار
گرفت (پاول .)2003 ،1اعضای گروه دلفی برای اين تحقیق با نمونهگیری غیرتصادفی و ترکیبی از روشهای
هدفدار يا قضاوتی و زنجیرهای انتخاب شدند؛ بنابراين ابتدا فهرست  40نفرهای معرفی گرديد .در مرحلهی بعد
بايد به صورت جداگانه و در صورت امکان به شکل حضوری برای جلب مشارکت افراد برگزيده اقدام کرد.
پرسشنامه در اختیار همهی اين متخصصان قرار داده شد و به صورت جداگانه با آنان تماس حاصل يا مالقات
شد .از همه اين افراد خواسته شد که افراد ديگری را نیز معرفی کنند .در نهايت با توجه به تخصصی بودن
موضوع 36 ،نفر در اين تحقیق مشارکت کردند که  17نفر از آنها کارشناسی ارشد 8 ،نفر دانشجوی دکتری و
 11نفر دکتری بودند.

Powell

1
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 .2-3پایایی و روایی پرسشنامه
استفاده شده است.
در خصوص روايی پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش از روايی صوری و
پرسشنامه اين تحقیق به مشاهده خبرگان رسید و روايی ظاهری آن مورد تأيید قرار گرفت .پايايی نیز از ويژگی
های فنی ابزار اندازهگیری است .پايايی يک ابزار اندازهگیری نشان میدهد که نتايج حاصل از ابزار اندازهگیری
تا چه اندازه ثبات داشته و سازگار است (سرمد و همکاران .)1385 ،در اين پژوهش برای بررسی پايايی ابزار از
ضريب آلفای کرونباخ 2استفاده گرديد و بدين منظور يک نمونه شامل  36پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت
سپس با استفاده از دادههای به دست آمده و به کمک نرمافزار آماری  spssمیزان ضريب پايايی برای مقیاس
و خرده مقیاسهای ابزار محاسبه شد که نتايج آن در جدول ذيل آورده شده است .ضريب آلفای کرونباخ در اين
تحقیق برابر با عدد  0/911میباشد که به دلیل باال بودن ،نشاندهنده پايايی پرسشنامه میباشد.
محتوا1

جدول شماره ( )1ضريب آلفای کرونباخ برای معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمايه اسالمی
مقیاس
کل عوامل

تعداد عوامل
28

ضريب آلفای کرونباخ
0/911

منبع :يافتههای تحقیق

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
 .4-1مرحلهی اول :شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی اسالمی نیروهای
مسلح با استفاده از روش دلفی
سؤال پژوهش که در اين قسمت به آن پرداخته میشود اين است که «رتبهبندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی
اسالمی نیروهای مسلح در سطح مؤلفهها و شاخصها (عوامل يا گويه ها) به چه صورت است؟»
طبق مبانی تحقیق و ادبیات موضوع ،چهار مؤلفهی تأمین مالی کننده (سرمايهگذاران) ،نهادهای مکمل (در مقام
مشاور) ،تأمین مالی شونده (ناشران) و کالن اقتصادی (سیاستگذاری) وجود دارند که بايد در خصوص رتبهبندی
آنها تحلیل استنباطی صورت گیرد .برای اين منظور از آزمون فريدمن و از آماره خی دو استفاده شده است.
آماره خی دو در سطح  p≤0/05نشان از معناداری اين رتبهبندی میباشد.
از سوی ديگر با استفاده از میانگین رتبه به دست آمده از آزمون فريدمن ،میتوان به نتايج رتبهبندی مؤلفهها
طبق جدول زير رسید .طبق ارقام به دست آمده ،به ترتیب مؤلفهی تأمین مالی کننده (سرمايهگذاران) ،کالن
اقتصادی (سیاستگذاری) ،تأمین مالی شونده (ناشران) و نهادهای مکمل (در مقام مشاور) مهمترين عوامل
مؤثر بر تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح میباشند.

1 content validity
2 Cronbach's Alpha
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جدول شماره ( )2رتبهبندی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح در سطح مؤلفهها
رديف

رتبهبندی مؤلفهها

میانگین رتبه

اولويت

1

تأمین مالی کننده (سرمايهگذاران)

3/42

1

2

کالن اقتصادی (سیاستگذاری)

2/26

2

3

تأمین مالی شونده (ناشران)

2/17

3

4

نهادهای مکمل (در مقام مشاور)

2/15

4

درجه آزادی

3

خی دو

24/632

sig

0/000

منبع :يافتههای تحقیق

برای اينکه بتوان تصوير بهتری از عوامل مؤثر بر تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح ارائه داد ،الزم است عالوه
بر رتبهبندی مؤلفهها ،شاخصهای هر مؤلفه نیز در يک تحلیل آماری و مبتنی بر نظر خبرگان ،مورد رتبهبندی
قرار گیرند .بدين منظور برای رتبهبندی شاخصها در مؤلفههای چهارگانه مذکور ،از آزمون فريدمن و آماره خی
دو استفاده میشود .نتايج اين رتبهبندی طبق نظر خبرگان در جدول زير ارائه شده است:
جدول شماره ( )3رتبهبندی شاخصهای هر مؤلفه بر اساس میزان اهمیت در تأثیرگذاری بر تأمین مالی اسالمی
نیروهای مسلح
از منظر نهادهای مکمل (در
مقام مشاور)

از منظر تأمین مالی
شوندگان (نیروهای مسلح)

نقدشوندگی ابزارهای مالی

آورد ثبات مالی

از منظر کالن اقتصادی
(سیاستگذاری)
حمايت از زيرساختهای
دفاعی کشور

از منظر تأمین مالی کنندگان
(خريداران ابزار مالی)
توجه به بازدهی
سرمايهگذاری
نقدشوندگی ابزارهای مالی

قابلیت انتقال و شکلگیری
بازار ثانويه

توجیهپذيری ابزار

قابلیت برای سیاست پولی

توجه به ريسک
سرمايهگذاری

بازاريابی اوراق

در نظر گرفتن افق زمانی
تأمین مالی

ايجاد تحول اساسی در نظام
اقتصادی کشور برای ارتقای
بهرهوری و رشد پايدار
اقتصادی و کاهش
مخاطرات

در نظر گرفتن افق زمانی
سرمايهگذاری
قابلیت انطباق با شرايط
گوناگون رکودی ،تورمی و...
قابلیت انتقال و شکلگیری
بازار ثانويه

در نظر گرفتن افق زمانی
سرمايهگذاری

پائین بودن هزينهی تأمین
مالی
قابلیت انطباق با شرايط
گوناگون رکودی ،تورمی و...

پائین بودن هزينهی انتشار

آوردهی اجباری بانی

ترکیب تأمین مالی

قابلیت برای سیاست مالی
همسو با عدالت اقتصادی
جذب مشارکت حداکثری و
جذب سرمايهگذاری خارجی

بررسی و اولویتبندی روشهای تأمین مالی اسالمی جهت ...
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از منظر تأمین مالی کنندگان
(خريداران ابزار مالی)

از منظر نهادهای مکمل (در
مقام مشاور)

انعطافپذيری ابزار

-

از منظر تأمین مالی
شوندگان (نیروهای مسلح)
اهمیت به اقتصاد متکی به
دانش و فناوری (بند دوم
اقتصاد مقاومتی)

در نظر گرفتن افق زمانی
سرمايهگذاری

-

-

از منظر کالن اقتصادی
(سیاستگذاری)
حجم باالی سرمايهگذاری
-

منبع :يافتههای تحقیق

در ادامه ،با توجه به رتبه بندی انجام شده معیارهای احصاء شده طبق نظرات خبرگان ،در هر مؤلفه ،برای
تصمیمگیری در خصوص انتخاب شاخصهايی از بین شاخصهای مؤلفههای چهارگانه قسمت قبل (تأمین
مالی کننده ،نهادهای مکمل ،تأمین مالی شونده و کالن اقتصادی) ،به منظور مقايسهی زوجی ابزارهای تأمین
مالی اسالمی در مطابقت با هريک از اين شاخصها (معیارها) ،به میانگین پاسخ خبرگان در هر مؤلفه توجه
شده است و سه شاخص اول هر مؤلفه که در پاسخدهی خبرگان به هر مؤلفه ،نمرهی باالی میانگین را به دست
آوردهاند ،از میان عوامل مؤثر انتخاب و در مرحلهی بعد هريک از اين شاخصها را به عنوان يک معیار در نظر
گرفته و ابزارهای تأمین مالی اسالمی که در کمیته فقهی بورس اوراق بهادار به تصويب رسیدهاند و سابقهی
بهکارگیری در اقتصاد کشور دارند را در تطابق با اين معیارها با روش تحلیل سلسله مراتبی که يکی از روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره است ،مقايسه زوجی و رتبهبندی شدهاند.

 .2-4مرحلهی دوم :رتبهبندی ابزارهای تأمین مالی اسالمی در تطابق با معیارهای
احصا شده با روش AHP
پرسشنامه  AHPبه منظور مقايسه زوجی ابزار مالی اسالمی بر اساس معیارهای احصاء شده مرحله قبل ،تدوين
شده است .پرسششوندگان ،همان صاحبنظران گروه دلفی منهای  14نفر که همهی اين  22نفر جزء صاحب-
نظران موضوع پژوهش هستند ،میباشند .از مجموع پرسشنامههای توزيع شده  22پرسشنامه جواب داده شد و
مثل گروه دلفی  4متغیر تعديلکننده (تحصیالت ،سمت ،سابقه و رشته تحصیلی) برای پاسخدهندگان در نظر
گرفته شد .از بین پاسخدهندگان 5 ،نفر رشتهی حسابداری 6 ،نفر رشته مديريت مالی و  11نفر رشتهی علوم
اقتصادی بودهاند .همچنین  8نفر تحصیالت کارشناسی ارشد 8 ،نفر دانشجوی دکتری و  6نفر تحصیالت
دکتری داشتهاند .از بین اين افراد  8نفر مدير دولتی 8 ،نفر دانشجو 3 ،نفر عضو هیئتعلمی دانشگاه 2 ،نفر
پژوهشگر و يک نفر ساير بودهاند که  6نفر سابقه باالی  20سال 4 ،نفر سابقهی بین  10تا  20سال و  12نفر
سابقهی کمتر از  10سال داشتهاند.
در نهايت ،ماتريسهای گروهی وارد نرمافزار  Expert Choice11شد و پس از محاسبهی وزنهای نسبی و
نهايی ،اولويتبندی ابزارهای تأمین مالی اسالمی با همین نرمافزار انجام شد .شکل زير ،سلسلهمراتب تصمیم
اين پژوهش آمده است:
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نمودار شماره ( )2درخت سلسله مراتبی مسئله
نتايج حاصل از تحلیل نرمافزاری مقايسهی زوجی ابزارهای مالی اسالمی با در نظر گرفتن زيرمعیارها و معیارهای
چهارگانه به ترتیب ارائه میگردد .در ابتدا نتايج مقايسه زوجی با توجه به معیار تأمین مالی کننده (خريداران
اوراق مالی) و زير معیارهای آن در جدول زير ارائه شده است:
جدول شماره ( )4رتبهبندی گزينهها (اوراق مالی اسالمی) نسبت به معیار تأمین مالی کننده (خريداران اوراق) و
زيرمعیارهای آن
گزينهها
مشارکت
استصناع
اسناد خزانه اسالمی
اجاره
سلف
منفعت
مرابحه
نرخ ناسازگاری

معیار
تأمین مالی کننده (خريداران)
رتبه
وزن نسبی
1
0/257
2
0/193
3
0/161
4
0/116
5
0/097
6
0/089
7
0/086
0/05

توجه با بازدهی اوراق
وزن نسبی رتبه
1
0/245
2
0/197
3
0/156
4
0/118
5
0/100
6
0/093
7
0/092
0/05

زيرمعیار
نقدشوندگی اوراق
وزن نسبی رتبه
1
0/297
2
0/184
3
0/162
4
0/123
5
0/084
6
0/077
7
0/073
0/04

توجه به ريسک اوراق
وزن نسبی رتبه
1
0/260
3
0/188
2
0/193
6
0/088
4
0/107
5
0/091
7
0/073
0/06

منبع :يافتههای تحقیق

طبق نتايج جدول باال ،با توجه به معیار تأمین مالی کننده (خريداران اوراق مالی اسالمی) ،اوراق مشارکت ،اوراق
استصناع و اسناد خزانه اسالمی ،به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردهاند .به اين معنا که از نظر خريداران
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اوراق مالی اسالمی ،اوراق مشارکت اولويت بیشتری نسبت به بقیه اوراق دارد و پس از آن اوراق استصناع و
اسناد خزانه در رتبههای بعدی قرار میگیرند .همچنین نرخ ناسازگاری که نشاندهنده میزان تناسب پاسخهای
پرسششوندگان است ،به صورت کلی برابر با  0/05به دست آمده است که عدد قابل قبولی است .به اعتقاد
توماس سائتی مبدع و واضع روش تحلیل سلسله مراتبی نرخ ناسازگاری بیش از  0/1نیاز به تجديد نظر در
پاسخهای دريافتی و يا افزايش تعداد پاسخدهندگان دارد .همانطور که در اين جدول مالحظه میگردد ،برای
زيرمعیارهای اين معیار نیز نرخ ناسازگاری کمتر از  0/1به دست آمده است.
جدول شماره ( )5رتبهبندی گزينهها (اوراق مالی اسالمی) نسبت به معیار نهادهای مکمل (در مقام مشاور) و
زيرمعیارهای آن
گزينهها
مشارکت
اسناد خزانه
اسالمی
استصناع
اجاره
سلف
مرابحه
منفعت
نرخ
ناسازگاری

معیار
نهادهای مکمل
(درمقام مشاور)
رتبه
وزن نسبی
1
0/221

زيرمعیار
فروش و عرضه موفق اوراق و اهمیت
قابلیت نقل و انتقال اوراق و شکل-
بازاريابی توسط شرکتهای واسط
گیری بازار ثانويه برای آنها
رتبه
وزن نسبی
رتبه
وزن نسبی
1
0/252
1
0/216

0/205

2

0/210

2

0/177

3

0/200
0/099
0/098
0/089
0/087

3
4
5
6
7

0/201
0/096
0/099
0/091
0/088

3
5
4
6
7

0/197
0/117
0/092
0/081
0/084

2
4
5
7
6

0/04

0/04

0/04

منبع :يافتههای تحقیق

طبق نتايج جدول باال ،در تطابق با معیار نهادهای مکمل (در مقام مشاور) ،اوراق مشارکت ،اسناد خزانه اسالمی
و اوراق استصناع به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردهاند .به اين معنا که از نظر خبرگان ،در تطابق
اوراق مالی اسالمی حاضر با معیار نهادهای مکمل ،اوراق مشارکت اولويت بیشتری نسبت به بقیه اوراق دارد و
پس از آن اسناد خزانه و اوراق استصناع در رتبههای بعدی قرار میگیرند .همچنین نرخ ناسازگاری که نشان-
دهنده میزان تناسب پاسخهای پرسششوندگان است ،به صورت کلی برابر با  0/04به دست آمده است که کمتر
از  0/1و عدد قابل قبولی است.
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جدول شماره ( )6رتبهبندی گزينهها (اوراق مالی اسالمی) نسبت به معیار تأمین مالی شونده (نیروهای مسلح) و
زيرمعیارهای آن

گزينهها

مشارکت
استصناع
اسناد خزانه
اسالمی
اجاره
سلف
منفعت
مرابحه
نرخ
ناسازگاری

معیار
تأمین مالی شونده
(نیروهای مسلح)

آورد ثبات مالی
وزن
نسبی
0/239
0/208

رتبه

وزن نسبی

رتبه

وزن نسبی

رتبه

1
2

0/232
0/179

1
2

0/249
0/215

1
2

3

0/172

3

0/184

3

4
6
5
7

0/112
0/111
0/109
0/085

4
5
6
7

0/089
0/101
0/083
0/080

5
4
6
7

وزن نسبی

رتبه

0/238
0/200

1
2

0/173

3

0/171

0/104
0/102
0/100
0/083

4
5
6
7

0/102
0/098
0/099
0/082

0/04

زيرمعیار
مدت زمان دستیابی به منابع
مالی با استفاده از اوراق

توجیهپذيری فنی ،اقتصادی
و مالی استفاده از اوراق

0/07

0/04

0/05

منبع :يافتههای تحقیق
طبق نتايج گزارش شده در جدول باال ،با توجه به معیار تأمین مالی شونده (نیروهای مسلح) ،اوراق مشارکت،
اوراق استصناع و اسناد خزانه اسالمی به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردهاند .به اين معنا که در تطابق
با تأمین مالی نیروهای مسلح ،اوراق مشارکت اولويت بیشتری نسبت به بقیه اوراق دارد و پس از آن اوراق
استصناع و اسناد خزانه اسالمی در رتبههای بعدی قرار میگیرند .در انتها نیز خريداران اوراق مالی اسالمی
کمترين اولويت را به اوراق مرابحه میدهند.
همچنین نرخ ناسازگاری که نشاندهنده میزان تناسب پاسخهای پرسششوندگان است ،به صورت کلی برابر با
 0/04و کمتر از  0/1به دست آمده است که عدد قابل قبولی است.
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جدول شماره ( )7رتبهبندی گزينهها (اوراق مالی اسالمی) نسبت به معیار کالن اقتصادی (سیاستگذاری) و
زيرمعیارهای آن
معیار

گزينهها

مشارکت
اسناد خزانه
اسالمی
استصناع
سلف
منفعت
مرابحه
اجاره
نرخ
ناسازگاری

زيرمعیار

کالن اقتصادی
(سیاستگذاری)

تحول اساسی در نظام اقتصادی
کشور برای ارتقا در بهرهوری و
رشد و کاهش آسیبپذيری از
مخاطرات

تأثیرگذاری اوراق در
حمايت از زيرساختهای
دفاعی کشور

همراستا بودن اوراق
با سیاست پولی
کشور

وزن
نسبی
0/223

رتبه

وزن نسبی

رتبه

وزن نسبی

رتبه

وزن نسبی

رتبه

1

0/221

1

0/232

1

0/215

2

0/96

2

0/191

3

0/88

3

0/254

1

0/188
0/113
0/105
0/090
0/085

3
4
5
6
7

0/192
0/105
0/109
0/094
0/087

2
5
4
6
7

0/192
0/140
0/102
0/076
0/070

2
4
5
6
7

0/142
0/107
0/086
0/091
0/105

3
4
7
6
5

0/02

0/02

0/03

0/03

منبع :يافتههای تحقیق

طبق نتايج گزارش شده در جدول باال ،با توجه به معیار کالن اقتصادی (سیاستگذاری) ،اوراق مشارکت ،اسناد
خزانه اسالمی و اوراق استصناع به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردهاند .به اين معنا که در تطابق با
معیار کالن اقتصادی ،اوراق مشارکت اولويت بیشتری نسبت به بقیه اوراق دارد و پس از آن اسناد خزانه اسالمی
و اوراق استصناع در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
همچنین نرخ ناسازگاری که نشاندهنده میزان تناسب پاسخهای پرسششوندگان است ،به صورت کلی برابر با
 0/02و کمتر  0/1به دست آمده است که عدد قابل قبولی است .در نهايت پس از آنکه وزنهای نسبی معیارها
و گزينهها نسبت به هر کدام از معیارها به دست آمد ،با تلفیق ماتريسهای به دست آمده در فصل سوم ،وزن
نهايی ابزارهای تأمین مالی اسالمی نسبت به مجموعهی معیارها و زيرمعیارها محاسبه میشود .نتايج در نمودار
زير نشان داده شده است.
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مشارکت
استصناع
اسناد خزانه
اجاره
سلف
منفعت
مرابحه

نمودار شماره ( )3رتبهبندی نهايی گزينهها (اوراق مالی اسالمی) نسبت به معیارها و زيرمعیارهای آنان
جهت تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح
نتايج نهايی پژوهش نشان میدهد که اوراق مشارکت با وزن نهايی  0/242بهترين ابزار مالی در بازار سرمايه
اسالمی جهت تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح با توجه به معیارهای پژوهش است .همانگونه که وزنهای
نسبی ابزارهای تأمین مالی اسالمی نسبت به هر کدام از معیارها نشان داده شد ،در تطابق با هر چهار معیار
تأمین مالی کننده (خريداران اوراق) ،نهادهای مکمل ،تأمین مالی شونده (نیروهای مسلح) و کالن اقتصادی،
اين ابزار مالی اسالمی در اولويت قرار داشت .اين ابزار مالی در همهی زيرمعیارهای معیارهای چهارگانه بهجز
زيرمعیار همراستا بودن با سیاست پولی کشور که در آن اسناد خزانه در رتبهی اول و اوراق مشارکت در رتبه
دوم قرار داشت ،در رتبه اول قرار داشت و بنابراين با توجه به معیارهای لحاظ شده در پژوهش حاضر ،جايگاه
نخست را دارد.
پس از آن ،اوراق استصناع با وزن نهايی  0/193رتبه دوم را دارد .بعد از اين دو ابزار مالی اسالمی نیز به ترتیب
اسناد خزانه با وزن نهايی  ،0/177اوراق اجاره با وزن نهايی  ،0/104اوراق سلف با وزن نهايی  ،0/103اوراق
منفعت با وزن نهايی  0/095و اوراق مرابحه با وزن نهايی  0/087قرار گرفتهاند؛ بنابراين طبق نتايج به دست
آمده طبق نظر خبرگان ،بهترين ابزارهای مالی جهت تأمین مالی اسالمی نیروهای مسلح عبارتند از اوراق
مشارکت ،اوراق استصناع ،اسناد خزانه اسالمی و در آخر اين رتبهبندی اوراق مرابحه و منفعت قرار دارند .عالوه
بر اين ،نرخ ناسازگاری که نشاندهنده میزان تناسب پاسخهای پرسششوندگان است ،به صورت کلی برابر با
 0/04به دست آمده است که کوچکتر از  0/1بوده و عدد قابل قبولی است.
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 .5نتیجهگیری
امروزه بازار سرمايه اسالمی با توجه به ممنوعیت بهره در نظام اقتصادی اسالم و اعمال قانون عملیات بانکی
بدون ربا در ايران و عدم امکان بهکارگیری اوراق قرضه برای تأمین منابع مورد نیاز دولت و مجموعههای
حاکمیتی از جمله مجموعه نیروهای مسلح ،ابزار تأمین مالی اسالمی میتوانند خأل وجود اوراق قرضه را برای
تأمین منابع مالی نیروهای مسلح پر نموده و شیوه جديدی برای تأمین مالی ايجاد کند و نقش مهمی در هدايت
اندوختههای مازاد افراد به سوی سرمايهگذاریهای مولد ايفا کند.
اين بازار مهمترين منبع تأمین مالی طرحهای سرمايهگذاری در مقیاس بزرگ است که نقش اصلی را در تسهیل
فرآيند توسعه و رشد اقتصادی دارد و عدم وجود آن اقتصاد را با خطرات جدی مواجه میکند .توسعه بازار اوراق
بهادار ،دسترسی به منابع مالی با سررسیدهای مناسب را امکانپذير کرده و از ايجاد اختالل در تأمین منابع
جلوگیری میکند ،ضمن آنکه ريسکها هم به وسیله انتشاردهندگان اوراق و سرمايهگذاران آن متنوع و تقسیم
خواهند شد .توسعه و رونق بازار صکوک مستلزم استانداردسازی و هماهنگی ساختار اوراق بهادار اسالمی با
استاندارد اوراق بهادار اسالمی در سطح جهان است .برای دستیابی به اين مهم ،ايجاد چارچوب قانونی و نهادهای
پشتیبان امری ضروری است .اين محصول جديد از طريق جمعآوری پساندازهای خصوصی و هدايت آنها به
سمت فرصتهای سرمايهگذاری ،به فرآيند شکلدهی بازار کمک کرده و منجر به عمیقتر شدن بازار سرمايه
میگردد .در اين حالت عالوه بر جلوگیری از ورود سرمايه به بخش نامولد و کمک به نظام اقتصادی کشور،
استفاده از آن برای تأمین مالی نیروهای مسلح منجر به تقويت زيرساختهای دفاعی کشور با سرمايه بخش
خصوصی خواهد شد.
بر اساس نتايج به دست آمده ،بازدهی ،نقدشوندگی و ريسک مهمترين معیار برای سرمايهگذاران جهت
سرمايهگذاری در طرحها و پروژهها به حساب میآيد .همچنین نقدشوندگی ابزار ،قابلیت نقل و انتقال و بازاريابی
اوراق مهمترين معیارها از نظر نهادهای مکمل (در مقام مشاور) ،آورد ثبات مالی ،توجیهپذيری اوراق و مدت
زمان دستیابی به منابع تأمین مالی مهمترين معیارها از نظر تأمین مالی شونده (نیروهای مسلح) و حمايت از
زيرساختهای دفاعی ،قابلیت برای سیاست پولی و ايجاد تحول در نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از
آسیبپذيری از مخاطرات مهمترين معیارهای کالن اقتصادی محسوب میشوند.
بر اساس نتايج به دست آمده در قسمت قبل اوراق مشارکت ،اوراق استصناع و اسناد خزانه اسالمی به ترتیب
رتبههای اول تا سوم را با توجه به معیار تأمین مالی کننده (خريداران اوراق مالی اسالمی) کسب کردهاند .از
آنجايی که در عمده فعالیتهای اقتصادی بر اساس نظريه عقالئی بودن افراد ،نرخ بازده در صدر توجه فعاالن
اقتصادی قرار دارد ،خريداران اوراق مالی اسالمی نیز به دنبال آن دسته از اوراق هستند که بازده آنان را حداکثر
کند و چون آشنايی بیشتری با اوراق مشارکت دارند ،در سبد خريد خود اين اوراق را بیشتر مورد توجه قرار داده
و از لحاظ بازدهی اولويت بیشتری به آن دادهاند .البته توجه به اين نکته نیز ضروری به نظر میرسد که با توجه
به دستوری بودن نرخ سود اوراق در اقتصاد ايران و همچنین باال بودن نرخ سود اوراق مشارکت نسبت به ساير
سرمايهگذاریها ،اين صکوک نسبت به ساير صکوک ،از نظر معیار بازدهی در باالترين رتبه قرار دارد .همچنین
در خصوص تطابق با ريسک خريداران ،همه اوراق به غیر از اسناد خزانه و اوراق مشارکت تقريباً در يک سطح
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از مطلوبیت قرار دارند .در معیار قابلیت نقدشوندگی نیز صکوک مشارکت و استصناع در باالترين رتبه قرار دارند
که با توجه به ماهیت صکوکی مانند صکوک سلف که قابلیت فروش میان دورهای را ندارد و در صورت لزوم
بايد توسط نهادهای واسط خريداری و مجدداً در بازار بورس به فروش برسد ،اين امر بديهی است .در انتها نیز
خريداران اوراق مالی اسالمی در تطابق با معیار تأمین مالی کننده (خريداران اوراق) ،کمترين اولويت را به اوراق
مرابحه میدهند که شايد يکی از داليل اصلی آن عدم آشنايی خريداران با آن باشد.
همچنین در تطابق با معیار نهادهای مکمل ،ذکر اين نکته الزم است که اوراق سلف ،اجاره و مرابحه بیشترين
ريسک مربوط به عدم جمعآوری وجوه را دارند ،چرا که در اين اوراق ،بحث (پیش) خريد و يا اجاره يک يا چند
کاال و  ...مطرح است که حتماً بايد وجوه به میزان کافی جمع آوری شود تا بتوان قرارداد مربوطه را منعقد کرد؛
ولی در اسناد خزانه اسالمی ،اوراق مشارکت و استصناع بحث شراکت مطرح است که نیاز نیست حتماً مبلغ به
میزان دقیق جمعآوری و بعد قرارداد بسته شود .الزم به ذکر است که ترتیب اولويت اوراق مالی اسالمی در
تطابق با زيرمعیارهای نهادهای مکمل ،متفاوت از معیار کلی است.
همچنین طبق نظرات خبرگان ،اوراق مشارکت باالترين اولويت را از منظر معیار تأمین مالی شونده داشته است.
امروزه در کشورها ،فقدان بازارهای اوراق بهادار سازمانيافته ،تأمین منابع مالی از طريق سیستم بانکی را
اجتنابناپذير میکند و اين نیاز معضالت عديدهای را ايجاد انحراف در مسیر ثبات و نظم اقتصادی به وجود
میآورد ،از اين رو تأمین مالی از طريق بازار سرمايه اسالمی دسترسی به منابع مالی با سررسیدهای مناسب را
امکانپذير کرده و از ايجاد اختالل و به هم خوردن ثبات در تأمین منابع مالی جلوگیری میکند ،در اين رابطه
اوراق مشارکت از نظر خبرگان بیشترين تطابق را با آورد ثبات مالی داشتهاند .همچنین از آنجايی که اين اوراق
به شکل مشارکتی انتشار میيابد و نیاز به مبلغ خاصی برای جمعآوری آن وجود ندارد ،ريسک عدم موفقیت
آنها تا حدی کمتر بوده و بانی زودتر میتواند به منابع مالی دست پیدا کند .ذکر اين نکته مهم است که
شرکتهای زيرمجموعهی نیروهای مسلح که احتیاج به نقدينگی برای رفع مشکالت جاری خود دارند ،نمی-
توانند از اوراق مشارکت استفاده کنند ،چرا که در تعريف و قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت آمده است که
اين اوراق بايد برای تأمین مالی پروژهی خاصی باشند و نمیتوانند در امور ديگری مورد استفاده قرار بگیرند،
بنابراين با توجه به اولويتهای به دست آمده ،بهتر است از اسناد خزانه اسالمی بدين منظور استفاده کنند.
در نهايت ،طبق نظر خبرگان اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی بیشترين تطابق را با تحول اساسی در نظام
اقتصادی کشور برای ارتقا در بهرهوری و رشد و کاهش آسیبپذيری از مخاطرات داشتهاند .همچنین از آنجايی
که اين اوراق به صورت مشارکتی انتشار يافته و زمینهی استفاده آنها در اقتصاد ايران سبقه بیشتری دارد،
احتمال آن میرود که طبق نظر خبرگان ،برای طرحها و پروژههای زيرساختی دفاعی با استقبال بیشتری روبرو
شده و منابع مالی بیشتری را جمعآوری کنند .تأمین مالی اسالمی مستلزم فراهم آوردن منابع برای اهداف مولد
و واقعی مانند تأمین مالی پروژهای است و نه برای فعالیتهای احتکاری .بدين ترتیب ابزار تأمین مالی اسالمی
قابلیت بالقوه در مشارکت به سوی ثبات مالی را به نحو مطلوبی دارا بوده و آن را به طور مؤثری در عمل نشان
میدهد .عالوه بر اين ،در کشورهای اسالمی که اوراق قرضه ممنوع است و بانک مرکزی نمیتواند از طريق
خريد و فروش اوراق قرضه ،سیاست پولی عملیات بازار باز را داشته باشد ،میتواند از طريق خريد و فروش اوراق
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مالی اسالمی اين کار را انجام دهد .به اين معنا که در زمان رکود که تصمیم بر سیاست پولی انبساطی دارد،
وارد بازار ثانوی اوراق شده با پیشنهاد قیمت باالتر به خريد اوراق در دست مردم و بانکهای تجاری اقدام کرده،
اين ترتیب حجم پول جامعه و قدرت اعتباری بانکها را افزايش میدهد .در زمان رونق (تورمی) نیز به منظور
اجرای سیاست پولی انقباضی ،با کاهش قیمت اوراق به فروش آنها اقدام کرده ،مازاد نقدينگی در دست مردم
و بانکهای تجاری را جذب میکند .حال با توجه به اقبال سرمايهگذاران جهت خريد اوراق مشارکت ،اسناد
خزانه اسالمی و اوراق استصناع در قسمت قبل به نظر میرسد اين اوراق اسالمی قابلیت بانک مرکزی برای
اعمال سیاست پولی را افزايش میدهند .در انتها نیز خريداران اوراق مالی اسالمی کمترين اولويت را به اوراق
اجاره دادهاند.
با توجه به اينکه طرحهايی که برای تأمین مالی آنها ،اوراق مشارکت منتشر میشود ،معموالً طرحهايی زمانبر
هستند ،اوراق مشارکت اغلب با سررسیدهای سه تا چهارساله منتشر میشوند؛ اما اگـر خريدار اوراق به هر دلیل،
قبل از سررسید به پول خود نیاز پیدا کند ،میتواند با مراجعه به يکی از شعب بانکی که اوراق را از آن خريداری
کرده ،ضمن تحويل اوراق مربوطه به بانک ،اصل پول خود را دريافت نمايد .طبیعتاً سودهای دريافتی تا تاريخ
تحويل اوراق به بانک نیز بهعنوان سود دوره مشارکت ،متعلق به فـرد است .عالوه بر آن سود اوراق مشارکت
معاف از پرداخت مالیات است و امکان امانتگذاری اين اوراق نزد بانک فروشنده اوراق به منظور نگهداری و
واريز سود مربوطه به حساب مالکان وجود دارد که اين موضوعات يکی از جذابیتهای سرمايهگذاری در اين
اوراق محسوب میشود؛ بنابراين استفاده از اين اوراق برای تأمین مالی نیروهای مسلح میتواند با استقبال
سرمايهگذاران روبرو شود به شرط آنکه برای آگاهی افراد نسبت به آن نیز فعالیتهايی صورت گیرد.
يکی از مزيتهای استفاده از اوراق مشارکت در تأمین مالی ،امکان تمديد اوراق در سررسید با انتشار اوراق جديد
است؛ بنابراين با استفاده از اوراق مشارکت در تأمین مالی نیروهای مسلح ،اگر چنانچه در زمان سررسید اوراق،
توان بازپرداخت آن وجود نداشت ،میتوان با انتشار اوراق جديد ،آنها را تمديد کرد.
يکی از چالشهای مهمی که بانیان با آن مواجه میشوند ،تالش در جهت يافتن ضامن معتبر بانکی است که
هم هزينهای را بر بانی تحمیل میکند و هم زمانبر بوده و مدتزمانی دستیابی به منابع تأمین مالی را برای
وی افزايش میدهد .در اين خصوص نیروهای مسلح به هنگام انتشار اوراق بايد شرايط ضامن بانکی و غیربانکی
را به شکل دقیق در دستورالعمل قید کرده و در اين زمینه ابهامی در مورد خصوصیات ضامن باقی نگذارند.
همچنین ضمانت تنها به سود اوراق و نه به اصل آن تعلق بگیرد.
از آنجايی که در بین سرمايهگذاران اوراق بهادار افراد ريسک گريز نیز قرار دارند و عالوه بر آن به دلیل عدم
آشنايی بسیاری از سرمايهگذاران با اين اوراق اسالمی ،شايد تعداد کمتری از افراد حاضر به خريداری آنها
باشند ،میتوان از ظرفیت صندوقهای سرمايهگذاری با درآمد ثابت استفاده کرد .صندوقهای سرمايهگذاری با
درآمد ثابت يکی از انواع صندوقهای مشترک میباشند که با حداقل ريسک ،بازدهی مناسبی را نصیب
سرمايهگذاران میکنند و اشخاصی که در صندوق سرمايهگذاری با درآمد ثابت سرمايهگذاری میکنند افراد
ريسک گريزی هستند که میخواهند سود قابل قبولی هم به دست بیاورند؛ بنابراين میتوان بخشی از ظرفیت
اين صندوقها را به اين اوراق اسالمی دفاعی اختصاص داد که مورد يا با رايزنی دولت و يا با مصوبات مجلس
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قابل انجام است .در اين مورد از دولت ضمانت نقدشوندگی آنی اوراق را به عهده بگیرد ،میتواند در ترغیب اين
صندوقها به اختصاص قسمتی از پرتفوی خود به اين اوراق کمک شايانی کند.
همچنین يکی از پايههای بازار تأمین مالی ،بیمهها هستند .صنعت بیمه نقش مستقیم خود را در نظام تأمین
مالی از طريق فراهم سازی منابع مالی به منظور سرمايهگذاری مستقیم ،از طرق خريد سهام در بازار سرمايه،
سپردهگذاری در سیستم بانکی و خريد اوراق مشارکت ايفا مینمايد .در ايران سرمايهگذاری شرکتهای بیمه
در بازارهای مالی و پولی به استناد آئیننامه  60شورای عالی بیمه انجام میگیرد .طبق اين آئیننامه محدوده
سرمايهگذاری منابع شرکتهای بیمه ،که شامل حقوق صاحبان سهام ،ذخاير فنی و ساير منابع میباشد ،تبیین
شده است .مطابق اين قانون ،موسسه بیمه موظف است حداقل سی درصد از منابع سرمايهگذاری ابتدای دوره
را به صورت سپردهها بانکی و اوراق مشارکت که با تضمین دولت يا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران يا
ساير بانکها منتشر شده باشد ،سرمايهگذاری کند؛ بنابراين میتوان با هدف تأمین منابع مالی امنیت کشور و
ارتقا جايگاه دفاعی نیروهای مسلح ،بیمهها را موظف کرد تا بخشی از منابع خود را به سمت سرمايهگذاری در
اوراق مشارکت منتشر شده توسط نیروهای مسلح سوق دهند .در واقع بیمهها بايد در راستای رسالت خود که
تأمین امنیت مالی شهروندان و حفاظت از دارائیهای آنان است ،بخشی از تأمین مالی نیروهای مسلح جهت
تأمین امنیت کشور را نیز بر عهده بگیرند.
برای تقويت بنیهی مالی دفاعی کشور ،نبايد از نقش پیمانهای منطقهای و بینالمللی چشمپوشی کرد و بايد
از ظرفیت اين مناسبات سیاسی ،نظامی و اقتصادی نیز استفاده کرد .در طول تاريخ ،منافع يا تهديدهای مشترک
همواره زمینهساز اتحادهای نظامی و دفاعی میان قدرتهای مختلف بوده است .بسته به میزان اشتراک اولويت-
های طرفین و تحوالت شرايط داخلی و پیرامونی آنها ،طول عمر و میزان اثرگذاری چنین اتحادهايی متغیر
بوده است .مذاکرهکنندگان ما در اين پیمانها همواره بايد يکی از رئوس مطالب خود را مطالب اقتصادی در نظر
گرفته که میتواند يکی از آنها تأمین منابع مالی الزم برای نیروهای مسلح کشور در شرايط صلح يا جنگ
باشد .امروزه کشور عزيز ما با بسیاری از کشورهای منطقه همکاری داشته و در شرايط جنگی که آنها با آن
روبرو هستند ،همواره کمکهای مستشاری قابل اعتمادی به آنها ارائه داده است؛ بنابراين شايد بتوان در پیمان
نامههايی که با اين کشورها بسته میشود ،خريد اين اوراق نیز در نظر گرفته شود.
نکتهی مهم و قابل توجه آن است که همانطور که گفته شد ،در اين پژوهش از نظرات خبرگان نیروهای مسلح
ال
و خبرگان دانشگاهی و اقتصادی برای تکمیل پرسشنامهها و رسیدن به نتايج نهايی استفاده شد؛ اما معمو ً
دسترسی به گروه اول که تجربهی کاری بیشتری نسبت به خبرگان دانشگاهی و اقتصادی در مورد موضوع
پژوهش دارند ،سختتر و بنابراين کمتر است و همین عامل گاه باعث اريبدار شدن نتايج از واقعیت میشود.
اينکه سالیان سال از اوراق مشارکت ،اوراق استصناع و  ...در تأمین مالی نیروهای مسلح حتی به مقدار محدود
استفاده میشود شايد نشان از ماهیت هزينههای نظامی ،عدم آشنايی کافی مردم و نیروهای مسلح به اين نوع
منابع تأمین مالی و مباحث و عوامل عمدهای است که تاکنون راجع به آن تحقیق عمیقی انجام نشده است و
اين موضوع کماکان اولويت مشکل اساسی تأمین مالی نیروهای مسلح است و میتواند به عنوان موضوع
پژوهش در تحقیقات بعدی مورد توجه قرار بگیرد.
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