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 چکیده
اينکه با  خورد و حالهای نظامی گوناگون رقم میحفظ امنیت و اقتدار ملی در سايۀ طراحی و اجرای پروژه

-های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی الزم، مواجه میتوجه به محدوديت بودجۀ دفاعی، برخی از پروژه

های مالی سنديکايی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تأمین مالی پروژه باشند. تأمین
تواند اين مشکل را برطرف نمايد. در تأمین مالی سنديکايی، متولی پروژۀ نظامی به تا حدی می نظامی هست

های و هريک از بانکد آورها را برای اعطای وام گرد هم میيک بانک مراجعه و آن بانک سنديکايی از بانک
گیرند. در تأمین مالی مشارکتی، بانک اصلی گیرنده قرار میدهنده، در يک رابطۀ قراردادی مستقیم با واموام
صورت جداگانه درصدهايی از مبلغ وام  دهد و متعاقباً بهتنهايی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار میبه

کننده در رابطۀ قراردادی مستقیم های مشارکتکند. لذا بانکه مشارکت واگذار میهای مايل برا به ساير بانک
های حقوقی گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از اين تسهیالت کالن بانکی، مستلزم ايجاد زيرساختبا وام

ی و مشارکتی و اقتصادی در حوزۀ دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیالت سنديکاي
-دفاعی، تدوين برنامۀ راهبردی جامع در تأمین اقالم دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت

-های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، میسپاری پروژههای پیمانکاری دفاعی، برون

 باشند.

 سپاری.، برونپروژه های نظامیکتی، تأمین مالی سنديکايی، تأمین مالی مشار واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1
های نظامی با دو چالش اساسی مواجه هست. چالش نخست در ارتباط با کمبود تأمین مالی بانکی پروژه

ها در شرايط فعلی نسبت ها و چالش دوم در ارتباط با عدم تمايل بانکنقدينگی و منابع مالی هر يک از بانک
ها، های نظامی است. در ارتباط با چالش نخست اينکه با توجه به سرمايۀ پايۀ بانکبه تأمین مالی پروژه

های نظامی که ها در پرداخت تسهیالت و ريسک باالی تأمین اعتبار کالن، تأمین مالی پروژهمحدوديت آن
با چالش دوم آيد. در ارتباط تنهايی برنمیغالباً مستلزم پرداخت تسهیالت کالن هست، از عهدۀ يک بانک به

های نظامی، صنايع دفاع وابسته به دولت هست که در اين شرايط، تأمین اينکه، متولی اجرای تمامی پروژه
مثابۀ پرداخت تسهیالت کالن بانکی به دولت است. با توجه به شرايط خاص حوزۀ  های نظامی، بهمالی پروژه

 های نظامی و حاکمر عوايد حاصل از اجرای پروژهب بازپرداخت سرمايه نبودن مبتنیدفاع، ساختار دولتی آن، 
های نظامی، نظام بانکی در بخش خرد و کالن، تمايل چندانی به نبودن نظام شرکتی در فرآيند اجرای پروژه

تمايلی های نظامی ندارد. در کنار اين عوامل، مطالبات معوّق نظام بانکی از دولت، بر بیتأمین مالی پروژه
ای تغییر بدهیم تا  گونه بايستی تا ساختار فعلی حوزۀ دفاع را بهمورد نیز دامن زده است. لذا میها در اين بانک
 های نظامی بنمايند.ها اقدام به پرداخت تسهیالت سنديکايی و مشارکتی در تأمین مالی پروژهبانک

از هر زمان ديگری حائز های منطقه و تهديدهای خارجی، تقويت بنیۀ دفاعی کشور بیش با توجه به ناآرامی
يابد. با توجه های نظامی گوناگون، تحقّق میاهمیت هست. تقويت اين بنیه از طريق طراحی و اجرای پروژه

ها از محل بودجۀ دولتی میسر نیست. لذا استفاده از به محدوديت بودجۀ دفاعی، تأمین مالی تمامی اين پروژه
گردد. تسهیالت کالن سنديکايی و مشارکتی محدوديت مطرح میای به جهت رفع اين منابع مالی غیر بودجه

که  گردد ناظر بر اينهذا سؤاالتی مطرح می شود. معازجمله اين منابع بوده که در اين مقاله بدان پرداخته می
ساختار حقوقی تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی چه بوده و ديگر اينکه استفاده از اين تسهیالت مستلزم 

 هايی در حوزۀ دفاع هست؟ه زيرساختوجود چ
مندی مطلوب از آن جهت بهره اهداف اين مقاله، بررسی ساختار حقوقی تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی، به

های الزم برای استفاده از اين تسهیالت در ساختن زيرساخت و همچنین ارائه راهکارهايی در جهت فراهم
 های نظامی هست.تأمین مالی پروژه

 مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق .2
صورت مشترک،  دهنده بهعنوان وام تأمین مالی سنديکايی: عبارت از وام کالنی است که دو يا چند بانک به

گردند سهیم می يک قرارداد واحد وام در دهند و همۀ اعتباردهندگانگیرنده قرار میتسهیالتی را در اختیار وام
 (.672، 6321نورنبرگ ؛ 221، 2222لینوکس  )دِنیس و مو

کننده طرف قرارداد وام های مشارکتتأمین مالی مشارکتی: راهکاری حقوقی است که در آن تمامی بانک
نمايد و خود تنهايی منعقد می گیرنده بهوام با صورت دوجانبه باشند؛ بلکه بانک اصلی، قرارداد وام را بهنمی

شود. اين بانک در ادامه درصدهايی از مبلغ وام را به ساير ه میگیرندمتعهد به تأمین کل مبلغ موردنیاز وام
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(. متأسفانه در دستورالعمل اجرايی 2، 2222فروشد )موگاشا ها بر اساس قراردادهايی جداگانه میبانک
دقیقی میان وام مشارکتی با وام سنديکايی ترسیم نشده  مرز تسهیالت و تعهدات سنديکايی بانک مرکزی،

 شوند.المللی بانکی، کامالً متمايز از يکديگر محسوب میکه دو مکانیسم مزبور در رويّۀ بین یدرحال و است

گونه تعريف  مدير راهبر: مدير راهبر را دستورالعمل بانک مرکزی، تحت عنوان مؤسسه اعتباری پیشگام، اين
-ت نموده و هماهنگیمؤسسه اعتباری که درخواست کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیالت را درياف»نموده: 

های الزم را با مؤسسات اعتباری مايل به مشارکت در اعطای تسهیالت و يا ايجاد تعهدات سنديکايی انجام 
 «.دهدمی

گیرنده، گیرنده هست که پس از انعقاد قرارداد پرداخت تسهیالت با وامبانک طرف رابطه با وام: بانک اصلی
-صورت مشارکت واگذار می ها بهسپس مقاديری از آن را به ديگر بانک کند واً تمامی مبلغ را پرداخت میابتد

؛ بورچینو 692، 6332نمايد )گوتچو گیرنده، ماهیتی مشارکتی پیدا میصورت وام پرداختی به وام کند. در اين
6372 ،12- 16.) 

ی و مشارکتی ها به تأمین مالی سنديکايهای تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی: ترغیب بانکزيرساخت 
های نظامی و همچنین نمودن پروژه هايی جهت درآمدزاهای نظامی، مستلزم وجود زيرساختپروژه
های مورداشاره غالباً از ماهیتی حقوقی سازی بازپرداخت تسهیالت کالن بانکی هست. اگرچه زيرساخت پروژه

 باشند.باشند، اما دارای آثاری اقتصادی نیز میبرخوردار می

صورت  هايی تجاری هستند که بههای پیمانکاری دفاعی، شرکتای پیمانکاری دفاعی شرکتهشرکت
پیمانکاری ساخت اقالم  ها با متقاضیان، قراردادهایکنند. اين شرکتتخصصی در حوزۀ دفاع فعالیت می

 (.7، 2221نمايند )اسکريیِر و کاپارينی دفاعی يا قراردادهای فروش اين اقالم را منعقد می
 

-های تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیماست از واگذاری برخی از فعالیت عبارت :6سپاریبرون

 نامه.کننده بیرون از سازمان در قالب يک قرارداد يا تفاهمگیری شرکت يا سازمان، به عرضه
يک از تحقیقات داخلی، ابعاد حقوقی تأمین مالی مشارکتی موردبررسی قرار نگرفته متأسفانه تاکنون در هیچ

دکتر حمید است و صرفاً در برخی از منابع، مطالبی در خصوص تأمین مالی سنديکايی ارائه گرديده است. 
به ارائه  نگاشته، صرفاً 6973که در سال  «المللینکداری و تأمین مالی بینبا»برهانی در کتابی تحت عنوان 

های مشارکتی گونه مطلبی راجع به وامکتاب هیچ های سنديکايی پرداخته و در اينکلیاتی در خصوص وام
که در سال  «المللحقوق تأمین مالی در تجارت بین»رضايی تحت عنوان  در کتاب دکتر علی ارائه نشده است.

عنوان يکی از طرق تأمین مالی  يکايی، بههای سندبه چاپ رسیده است، اشاره بسیار مختصری به وام 6932
های کالن صورت گرفته است و بیان گرديده است که شیوه تأمین مالی سنديکايی در راستای حل پروژه

                                                           
1
 Outsourcing 
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های کالن بانکی و همچنین کاستن از میزان خطرات مشکل کمبود منابع مالی بانکی برای اعطای وام
-وام»ای تحت عنوان در مقاله أمین مالی بانکی گذاشته است.هايی، پا به عرصه تاحتمالی اعطای چنین وام

که از طريق مرکز « های شهری در ايرانهای سنديکايی، راهکاری برای حل مشکل تأمین مالی پروژه
عنوان  های سنديکايی، بهبه چاپ رسیده است، به وام 6932مطالعات فنّاورانه دانشگاه صنعتی شريف در سال 

شده است. نگارنده در اين مقاله  های شهری در ايران اشارهکل تأمین مالی پروژهراهکاری جهت حل مش
هاست که در عنوان روشی مطمئن و کارآمد، سال مطرح نموده است که روش ارائه تسهیالت سنديکايی به

در های شهری تواند جهت حل مشکالت تأمین مالی پروژهشده است و می بازارهای مالی جهان به کار گرفته
نوع تأمین مالی در  های اينگونه تحقیقی داخلی در خصوص زيرساختکار گرفته شود. تاکنون هیچ ايران به

مايۀ اصلی مطالب اين نوشتار مبتنی بر منابع خارجی رو درون های نظامی صورت نگرفته است و ازاينپروژه
 هست.

های پیمانکاری دفاعی در اروپا و رشد شرکت تغییر ساختار صنعت دفاع، روند رو به»ای تحت عنوان در مقاله
های پیمانکاری دفاعی و م. به قلم تحرير درآمده است، ايجاد شرکت 2222که در سال « متحده اياالت

-گذاری در پروژهنظام بانکی به سرمايه ها، ازجمله راهکارهای جذب های فرعی به آنواگذاری برخی از پروژه

م. توسط وزارت دفاع  2261که در سال  «برنامۀ جامع تأمین اقالم دفاعی» شده است. در های نظامی معرفی
گذاری خارجی، استفاده از قراردادهای آفست دفاع، تنظیم هند به تصويب رسیده است، تنظیم مقررات سرمايه

عوامل ای جامع در تأمین اقالم دفاع ازجمله نامۀ فعالیت بخش غیردولتی در حوزۀ دفاع و تنظیم برنامهنظام
-چشم»ای تحت عنوان شده است. در مقاله ای در حوزۀ دفاع شناسايیمؤثر در استفاده از منابع غیر بودجه

ساختن بخش  که در آن ساختار صنايع دفاعی کشورهايی اروپايی از حیث کوچک« اندازهای صنعت دفاع اروپا
سازی يابی قرارگرفته است، خصوصیتر ساختن بخش غیردولتی مورد ارزدولتی حوزۀ دفاع و در مقابل بزرگ

های نظامی و ضمانت دولت از تسهیالت کالن دفاعی، دفاعی، واگذاری برخی از پروژه های پیمانکاریشرکت
 شده است. مؤثر در استفاده از منابع کالن بانکی در حوزۀ دفاع شمرده

 ها. توسعۀ فرضیه3
متعدّد  هایبا مشارکت بانک عبارتی به و هابانک یمنابع مالی هيبر پا ی،نظام هایپروژه یمال ینتأم •

 .پذيردیانجام م یو مشارکت يکايیوام به دو صورت سند یدر اعطا یلدخ

دهندگان، عاملی مؤثر در استفاده از تسهیالت کالن بانکی در تأمین اخذ وثايق معتبر بانکی از سوی وام •
 های نظامی هست.مالی پروژه

ها با  کاران غیردولتی در حوزۀ دفاع، سبب استفادۀ غیرمستقیم از روابط اعتباری آنانعقاد قرارداد با پیمان  •
 گردد.نظام بانکی می
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 شناسی. روش4
-می بررسی جداگانهبه نحو ابعاد،  از يک هر در را آن تحقیق روش حاضر، مقالۀبودن  یدوبعد به توجه با

-پروژه مشارکتی و سنديکايی مالی تأمین ساختار حقوقی بررسی به ناظر که حاضر مقالۀ نخست بُعد. نمايیم

 های استفادهزيرساخت با ارتباط در که دوم بُعدهست.  تحلیلی -توصیفی روش بر مبتنی ،هست نظامی های
 هست. اکتشافی روش بر مبتنی بوده، نظامی هایپروژه مالی تأمین در مشارکتی و سنديکايی تسهیالت از

 پژوهشهای . تحلیل یافته5
های نظامی، مستلزم تحصیل شناخت کافی نسبت به استفاده از تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی برای پروژه

های حقوقی و اقتصادی استفاده از آن در صنايع دفاع ساختار حقوقی اين تسهیالت و همچنین زيرساخت
ائه نمود. حوزۀ نخست در ارتباط با توان ارهای مقاله حاضر را در دو حوزه میرو تحلیل يافته هست. ازاين

 نوع تأمین مالی بانکی در حوزۀ دفاع است. های اينساختار حقوقی و حوزۀ دوم در ارتباط با زيرساخت

 . ساختار حقوقی تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی5-1

متقاضی تسهیالت گونه است که متولی اجرای پروژۀ نظامی در مقام  ساختار حقوقی تأمین مالی سنديکايی اين
کند ها مبنی بر تهیه مبلغ وام و تشکیل يک سنديکا مطرح میسنديکايی، درخواست خود را نزديکی از بانک

(. در صورت موافقت بانک با درخواست متقاضی، قرارداد نمايندگی میان 221، 2222لینوکس  )دِنیس و مو
-ظیم شرايط وام و تشکیل سنديکای وامطرفین، مبنی بر اعطای نیابت به بانک )مدير راهبر( جهت تن

(. بانک مورداشاره به نمايندگی از متقاضی و 72، 2222؛ گادانِز 21، 2222گردد )فايت دهندگان، منعقد می
تحت عنوان مدير راهبر، اقدام به تنظیم سند شروط وام و گزارش اطالعات اعتباری متقاضی نموده و با ارسال 

 (.11 -12، 2262نمايد )گُدلِوسکی ا دعوت به عضويت در سنديکای بانکی میه ها، از آنآن به ديگر بانک

نمايد. در اين قرارداد، می 6ها اقدام به انعقاد قرارداد سنديکا ها، مدير راهبر با آن صورت اخذ موافقت آن در
خت مبالغ پردا گیری در سنديکا و نیز نحوۀها، نحوۀ تصمیم چارچوب عمل هر يک از اعضا، رابطۀ بین آن

-پس از تنظیم اين سند حقوقی، اعضای سنديکا در قالب مجموعه 2(.276، 6322کو  )سیم گرددمشخص می

متقاضی نموده و در اين قرارداد شرايط دقیق وام و تعهدات و  با 9ای واحد اقدام به انعقاد قرارداد وام سنديکايی
هر يک از اعضای سنديکا متعهد به پرداخت مبلغ نمايند. بر اساس اين قرارداد، حقوق طرفین را تعیین می

 (.21، 2222گردند )فايت مقرّر می

                                                           
1
 Syndicate Agreement 

2
 .است گرفته قرار «نامهمشارکت» عنوان تحت سنديکا قرارداد مرکزی بانک دستورالعمل در 

 
3
 Participated Loan Agreement 
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ای نظامی درخواست خود را مبنی گونه هست که متولی اجرای پروژه ساختار حقوقی تأمین مالی مشارکتی اين
شروط  کند. اين بانک پس از مذاکره راجع بهها مطرح میبر اخذ تسهیالت کالن بانکی نزديکی از بانک

اعتبار پیشنهادی و اظهار رضايت خود مبنی بر پرداخت تسهیالت، اقدام به انعقاد قرارداد وام مشارکتی 
گل  کند )زینمايد و کل وجه وام را از محل منابع و ذخاير خودش تأمین میصورت دوجانبه با متقاضی می به

منظور افزايش نقدينگی و بهبود  گیرد، بهی(. در ادامه اين بانک که تحت عنوان بانک اصلی قرار م916، 6322
ها و مؤسسات مالی از طريق انعقاد قراردادهای ترازنامه، درصدهايی از مبلغ )سهم مشارکت( را به ساير بانک

(. انعقاد قرارداد مشارکت 267، 2262ديش  فروشد )کونجداگانه )قرارداد مشارکت( به نحو غیرقابل رجوع می
های (. حضور بانک13، 2222گیرد )موگاشا پس از انعقاد قرارداد وام مشارکتی صورت می معموالً اما نه لزوماً

گونه هست  گیرنده اعالم و افشا شود؛ چراکه ساختار تسهیالت مشارکتی بدينديگر اصوالً الزم نیست به وام
انک اصلی صرفاً طرف کننده با متقاضی، هیچ رابطۀ قراردادی وجود نداشته و بهای مشارکتکه در میان بانک

دهد که (. اين امر به بانک اصلی اين امکان را می262، 2262ديش  رابطۀ قراردادی با متقاضی هست )کون
ای وارد نشود. بر اساس قرارداد مشارکت، بانک اصلی گیرنده دارد، لطمهبه رابطۀ تجاری خاصی که با وام

ها  کننده در اختیار وی قرار خواهند داد، به آنمشارکتهای سهم مشاعی از وام را درازای وجوهی که بانک
شود آن مبالغی های شريک، طبق قرارداد مشارکت متعهد میفروشد. بانک اصلی در برابر هر يک از بانکمی

، 6322پست  ها به نسبت سهم مشارکت هريک توزيع نمايد )تام کند، در بین آنگیرنده وصول میرا که از وام
99.) 

 های نظامیهای تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی برای پروژهرساخت. زی5-2

های نظامی، ضروری است منظور جذب نظام بانکی نسبت به تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی برای پروژهبه
ها های الزم ايجاد بگردد. در اين قسمت به بررسی اين زيرساختتا با همکاری مجلس و دولت، زيرساخت

 م.پردازيمی

 های پیمانکاری دفاعی. ضرورت تشکیل شرکت5-2-1

های نظامی در داخل کشور، صنايع دفاعی وابسته به سازمان صنايع دفاع هست. صنايع متولی اجرای پروژه
 و سازی، بازاريابیتجاری دارد. 6های بسیاری درزمینۀ ساخت انواع اسلحه و تجهیزات نظامیدفاعی کارخانه

ها بوده و به همین جهت است که فاقد منبع  به متقاضیان، خارج از حیطۀ اختیارات آنفروش اقالم تولیدی 
 باشند.درآمد مستقل بوده و وابسته به بودجۀ دولت می

-های سنديکايی يا مشارکتی بنمايند، ازآنجاکه وامها اقدام به اعطای وامدر چنین شرايطی، اگر که بانک

باشند، لذا توانايی يا وع تأمین مالی بانکی(، متکی به بودجۀ دولتی میگیرندگان )متولیان اجرای پروژۀ موض
ها در دريافت کامل اقساط ها در بازپرداخت کامل وام يا موفقیت يا عدم موفقیت بانک عدم توانايی مالی آن
ق های معوگیرنده هست. با توجه به بدهیيافته برای وامبودن بودجۀ دفاعی تخصیص وام، منوط به مکفی

                                                           
1
 Military Equipment 
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رو  های نظامی ندارد. ازاينها، نظام بانکی کشور تمايلی برای تأمین مالی پروژههای دولتی به بانکسازمان
های نظامی، تحوالتی در ساختار صنايع دفاعی، المللی فعلی اجرای پروژهضروری است تا منطبق با رويّۀ بین

منابع مالی خارج از بودجۀ دولتی، صورت بگیرد در جهت استفاده از منابع مالی کالن بانکی و همچنین ديگر 
 (.2 -1، 2221پاک  )کو

-های نظامی، اجرای پروژهبرخالف ساختار فعلی سازمان صنايع دفاع کشور در خصوص مديريت اجرای پروژه

های پیمانکاری طور مثال اسپانیا، هند، لهستان و ترکیه، توسط شرکت های نظامی در بسیاری از کشورها، به
ها ممکن است دولتی، غیردولتی يا تلفیقی از هر دو باشد، اما وجه گیرد. مالکیت اين شرکتعی صورت میدفا

 -99، 2222محور هست )دِروری  ها اقتصادی و درآمد ها در اين است که ماهیت فعالیت آن مشترک آن
ت يا قرارداد فروش اقالم دفاعی تنها اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری ساخمنظور تحقق اين امر، نه(. به696

نمايند، بلکه همچنین همواره با وزارت دفاع کشور متبوع خود نموده و درآمدی از اين طريق تحصیل می
-ها می المللی و فروش اقالم دفاعی به آندرصدد تقويت قدرت بازاريابی خود از برای جذب متقاضیان بین

ها که از درآمد مستقل در بازپرداخت تسهیالت بانکی (. تشکیل اين شرکت62، 2221پاک  باشند )کو
های نظامی هست باشند، نخستین زيرساخت حقوقی تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی پروژهبرخوردار می

 (.7، 2221؛ اسکريیِر و کاپارينی 2، 2261)لَپورته 

سنديکايی بانکی قرارداد  ای نظامی باشد،ها، اگر قرار بر تأمین مالی پروژهدر صورت تشکیل اين شرکت
با سازمانی دفاعی که وابسته به بودجۀ دفاعی دولت در بازپرداخت اين تسهیالت  پرداخت تسهیالت کالن را

نمايد که درصدد کسب درآمد و کند، بلکه با شرکتی پیمانکاری اين قرارداد را منعقد میاست، منعقد نمی
های الزم برای ساخت ها، وزارت دفاع هزينهتشکیل اين شرکتبازپرداخت وام از محل اجرای پروژه هست. با 

برخی از اقالم دفاعی موردنیاز در درون سازمان صنايع دفاع را صرف انعقاد قرارداد پیمانکاری ساخت يا خريد 
ها نموده و گام بزرگی در جهت استفاده از منابع مالی کالن بانکی در اقالم دفاعی موردنیاز از اين شرکت

 دارد.های نظامی برمین مالی پروژهتأمی

 های نظامیسپاری پروژهضرورت برون .5-2-2

باشد. اگرچه های نظامی میسپاری پروژهزيرساخت ديگر در استفاده از تسهیالت سنديکايی و مشارکتی، برون
نظامی های اين اقدام بیشتر تحت عنوان استفاده از منابع مالی بخش غیردولتی در تأمین مالی پروژه

کنندگان بیرون از های عرضهمنزلۀ استفاده از فعالیت سپاری بهگیرد، اما ازآنجاکه برونموردبررسی قرار می
باشد سازمان در برابر پرداخت بهای آن هست، لذا برای متولی جديد اجرای پروژه، متضمن درآمد مستقل می

نمودن  محور های درآمدزا، درآمدین مالی پروژهها در تأم(. با توجه به تمايل بانک622، 2269)پِراهالدا 
های ها نسبت به تأمین مالی کالن پروژههای نظامی از اين طريق، زيرساخت ديگر در ترغیب بانکپروژه

 هايی که دارد، بر اساس برگآنکه در شرايط فعلی، بخش دفاع با توجه به ويژگی باشد. توضیحنظامی می
کند و لذا نظام بانکی را ترغیب به تأمین مالی سنديکايی يا مشارکتی نمیخريدهای بخش خصوصی فعالیت 

 کند.نمی
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های اصلی نظامی باشد )مارتین ای اصلی يا پروژههای فرعی ذيل پروژهتواند ناظر به پروژهسپاری میبرون
دفاعی  بیانگر مدل مشارکت ضعیف بخش غیردولتی در صنايع های فرعیسپاری پروژه(. برون62، 6331

های بخش غیردولتی، منظور استفاده از پتانسیل هست. به همین دلیل در صنايع دفاعی کشورها، در ابتدا به
(. در اين مورد، صنايع دفاعی صرفاً در فرآيند 21، 2262دونالد اند )مکسپاری گرديدههايی برونچنین پروژه

ۀ دولت اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی و خارج از بدن غیردولتیهای ساخت اقالم دفاعی، با شرکت
نمايند پیمانکاری در جهت تأمین مواد خام، قطعات و اجزاء مورد نیاز در ساخت نهايی محصول دفاعی می

های فرعی نظامی با استفاده از انعقاد قراردادهای فرعی پیمانکاری سپاری پروژه(. برون92، 2262دونالد )مک
دفاعی  اقالم در زنجیرۀ تأمین غیردولتیورت شاهد فعالیت واحدهايی از بخش گیرد و در اين صصورت می

 (.19، 2261خواهیم بود )بِهِرا 
باشد های پیمانکاری دفاعی میناظر به واگذاری مالکیت برخی از شرکت های اصلی نظامی،سپاری پروژهبرون

 اين سازیتحت عنوان خصوصی اقدامکه طرف رابطۀ قراردادی مستقیم با وزارت دفاع قرار دارند. اين 
بخش  دادن مشارکتتری در متضمن مدل مشارکتی قویسپاری اين نوع برونگیرد. ها نیز قرار میشرکت

پیمانکاری در مسیر  غیردولتیهای شرکت صورت اينباشد. در های نظامی میدر اجرای پروژه غیردولتی
توانند اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی با تأمین برخی از قطعات و اجزاء مورد نیاز، می منظور بهانجام پروژه و 

 (.22، 2261مند گردند )بِهِرا در راستای انجام پروژه بهره ها آنهای پیمانکاران فرعی بنمايند و از توانمندی

 های نظامیسپاری پروژه. آثار مطلوب برون5-2-2-1

های غیر حیاتی: با توجه به اينکه برخی از نديکايی و مشارکتی در تأمین مالی پروژهاستفاده از تسهیالت س
ها، سپاری اين پروژهتوان با برونباشند، میهای نظامی از اهمیت حیاتی و استراتژيک برخوردار نمیپروژه
 فراهم نمود. در اينها را  های استفاده از تسهیالت سنديکايی و مشارکتی بانکی در تأمین مالی آنزمینه

جای آنکه در هرسال تقاضای افزايش بودجۀ دفاعی را مطرح بنمايد،  تواند بهصورت، وزارت دفاع کشور می
-سپاری پروژهسپاری بنمايد و با برونهای حیاتی و استراتژيک غیرقابل برونبودجۀ دفاعی را متمرکز بر پروژه

نابع مالی کالن بانکی و ديگر منابع خارج از بودجۀ دفاعی در م طور غیرمستقیم از های نظامی غیر حیاتی، به
 (.6، 2221ها بهره ببرد )اسکريیِر و کاپارينی تأمین مالی اين پروژه

مندی از سپاری و تأثیر آن در بهرهمندی از تجارت پرسود تسلیحات و تجهیزات نظامی: برونافزايش بهره
های سازی شرکتهای اصلی نظامی )خصوصیسپاری پروژهالمللی تسلیحات، از ناحیۀ برونتجارت بین

المللی تسلیحات، به خورد. متأسفانه امروزه سهم اقالم دفاعی ايران در تجارت بینپیمانکاری دفاعی( رقم می
هايی که صنايع دفاعی داخلی در ساخت اقالم دفاعی پیشرفته دارد، چندان فراوان نیست. نسبت توانمندی

های پیمانکاری غیردولتی دفاعی در صنايع دفاعی توان عدم فعالیت شرکتاين امر را میترين دلیل عمد
عرضه در  ها متشکل از سهام قابلآنکه با توجه به اينکه سرمايه اين شرکت حساب آورد. توضیح داخلی به

افزايش ارزش ها اقتصادی هست، لذا درصدد کسب درآمد و  بهابازار اوراق بهادار بوده و ماهیت فعالیت آن
رو به انعقاد قراردادهای پیمانکاری ساخت يا فروش اقالم دفاعی با وزارت دفاع  باشند. ازاينسهام خود می
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المللی و کشور متبوع خودبسنده نکرده و همواره درصدد تقويت قدرت بازاريابی خود، جذب متقاضیان بین
-2، 2221باشند )اسکريیِر و کاپارينی ت نظامی میالمللی تسلیحات و تجهیزافروش اقالم دفاعی در بازار بین

9.) 
های غیردولتی های نظامی در صنايع دفاع: با توجه به اينکه ماهیت فعالیت شرکتساختن اجرای پروژه رقابتی

پیمانکاری، اقتصادی و تجاری بوده و موفقیت هر شرکتی در عرصۀ فعّالیت تجاری موضوعه، ارتباط نزديکی 
های غیردولتی پیمانکاری خود را از اين امر مستثنا ندانسته و شهرت آن شرکت دارد، شرکتباکیفیت کار و 

نکردن گوی  های نظامی، حفظ شهرت تجاری خود و واگذارهمواره درصدد ارتقای سطح کیفیت اجرای پروژه
ند که اگر در داخل واقف بر اين امر هست خوبی بهها (. اين شرکت1، 2261رقابت به ديگر رقبا هستند )لَپورته 

کشور، کارفرمايان قراردادهای پیمانکاری ساخت اقالم دفاعی از کیفیت اجرای پروژۀ نظامی رضايت نداشته 
باشد، اين امر تأثیر مستقیمی بر قدرت بازاريابی، شهرت، انعقاد قراردادهای پیمانکاری بلندمدت و موفقیت 

ی داشته و به همین دلیل همواره با ارائه مبالغ قراردادی های پیمانکاری دفاعها در حوزۀ فعالیت تجاری آن
 داشتن نگه رقابتی و اجرای دقیق و باکیفیت مفاد قرارداد پیمانکاری دفاعی، درصدد جذب کارفرمايان و راضی

های اصلی نظامی سپاری پروژه(. به همین جهت برون99-91، 2266باشند )الیسون ها از عملکرد خود می آن
گردد، فضايی رقابتی را بر های غیردولتی پیمانکاری دفاعی در صنايع دفاعی میبه حضور شرکتکه منجر 

عنوان کارفرمای قراردادهای  کند و وزارت دفاع کشور را بههای پیمانکاری دفاعی ايجاد میحوزۀ فعالیت
، 2269؛ پاتِل 2، 2221گرداند )اسکريیِر و کاپارينی مند میپیمانکاری دفاعی، از وجود چنین فضايی بهره

222.) 

 های نظامیسپاری پروژه. راهکارهای حقوقی مؤثر در برون5-2-2-2

-سپاری پروژهگیرد. برونهای نظامی با استفاده از راهکارهای حقوقی متفاوتی صورت میسپاری پروژهبرون

های اصلی سپاری پروژههای عمومی با حضور بخش غیردولتی و برونهای فرعی از طريق برگزاری مناقصه
آف، جوينت های پیمانکاری دفاعی(، با استفاده از راهکارهای حقوقی متفاوت اسپینسازی شرکت )خصوصی

 گیرد.ونچر و فروش سهام شرکت صورت می
هايی عمومی با حضور بخش راهکار حقوقی برگزاری مناقصه با حضور بخش غیردولتی: برگزاری مناقصه

موجب اين راهکار، شرکت  های نظامی فرعی هست. بهسپاری پروژههکارهای برونغیردولتی، ازجمله را
های بخش غیردولتی در اجرای برخی از منظور استفاده از ظرفیت پیمانکاری متولی اصلی اجرای پروژه، به

حضور ای را با آورده و مناقصه بايستی تا از فعّاالن بخش خصوصی دعوت به عملهای فرعی نظامی، میپروژه
ها، اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی پیمانکاری با برخی از  ها برگزار نمايد. در ادامه پس از ارزيابی پیشنهاد آن
قانون برگزاری مناقصات، نیروهای مسلّح، تابع مقررات و  موجب به(. 192، 2221نمايد )کوتییِر ها می آن

قانونی خاص تحت  6921اين منظور در سال  به 6ضوابط خاص بوده و از شمول اين قانون مستثنا هستند.
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به تصويب رسیده است و « مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلّح جمهوری اسالمی ايران»عنوان 
موجب اين قانون صورت  های فرعی نظامی، بهسپاری پروژهيی ناظر به برونهارو برگزاری مناقصه ازاين

 خواهد گرفت.
های کالن پیمانکاری دفاعی سازی شرکتناظر به انشعابآف راهکار حقوقی اسپین 6آفراهکار حقوقی اسپین 

ها که دولتهای اصلی نظامی مربوط به مواردی است سپاری پروژهاستفاده از اين شیوه در برون. هست
های پیمانکاری دفاعی و خواهان حفظ کنترل و نظارت عالیۀ خود بر فعالیت پیمانکاری برخی از شرکت

ها های دفاعی اين شرکتهای بخش خصوصی در اجرای فعالیتها و توانمندیحال استفاده از ظرفیت درعین
شده در ذيل هستۀ مرکزی  و انشعاب های زيرشاخهگونه هست که شرکت اين راهکار بديناستفاده از  .هستند

های پیمانکاری مختلف شرکت اصلی، در قالب گردد و پس از آن فعالیتتشکیل می، شرکت کالن پیمانکاری
های پیمانکاری در چنین شرايطی اجرای فعالیت .گیردها قرار میموضوع فعالیت اصلی هر يک از اين شرکت

سپاری برون، ها به بخش غیردولتیواگذاری مالکیت اين شرکتدر قالب ، شده های انشعابدفاعی شرکت
، ها زيرمجموعه شرکت مادر بوده و مالکیت اين شرکت دولتی هستگردد و با توجه به اينکه اين شرکتمی

گردد )مارکوسان، شده، تأمین می سازیهای انشعابی خصوصیدولت بر فعالیت پیمانکاری شرکت لذا نظارت
 (.631، 2229لِری ديگیوانا و 

 بهها بیشتر از همه مربوط به مواردی است که دولت ،های نظامیسپاری پروژهاستفاده از اين راهکار در برون
گذاری بخش و سرمايه تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی زيرساخت حقوقی ساختن فراهمخواهان  نحوی

های ها بر نحوۀ اجرای پروژه تا نظارت عالیۀ آن باشندهای نظامی میسپاری پروژهغیردولتی از طريق برون
های غیردولتی را در ذيل چتر که ورود شرکت راهکاریاستفاده از چنین  .شده تأمین گردد سپاریبرون

کاهد و اتخاذ اقدامات مساعد های حاکمیتی میدهد، قدری از حساسیتدولتی قرار میشرکت اصلی حمايتی 
 زند.را رقم می های کالن پیمانکاریهای پیمانکاری شرکتپروژه سپاریها درزمینۀ برون از سوی آن

های نظامی که به جهت تسهیل سپاری پروژه: استفاده از اين راهکار در برونراهکار حقوقی جوينت ونچر
های سازی شرکتهای اصلی )خصوصیسپاری پروژهاز طريق برونباشد، می تزريق منابع کالن بانکی

گذاری راهکار جوينت ونچر برگرفته از عنوانی قراردادی ناظر به سرمايه. گیرددفاعی( صورت میپیمانکاری 
پیمانکاری جديد يا تبديل شرکت پیمانکاری دولتی به  بخش غیردولتی و دولتی و ايجاد شرکت مشترک

 .(691، 2262شرکتی تحت مالکیت مشترک بخش دولتی و غیردولتی، هست )کامرون 
ناظر به  ،های پیمانکاری دفاعی با استفاده از شیوۀ قراردادی جوينت ونچرشرکتالکیت برخی از مسپاری برون

گذار داخلی يا خارجی سرمايه قراردادی جوينت ونچر میان شرکت پیمانکاری دفاعی دولتی با مواردی است که
از طريق واگذاری مالکیت خود  ،يا شرکت پیمانکاری دولتی موجود ،به استناد اين قرارداد .گرددمنعقد می

تبديل به شرکتی جوينت ونچر و با مالکیت مشترک  ،گذارهای شرکت به سرمايهنسبت به مقداری از دارايی
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گردد و يا اينکه شرکت پیمانکاری دفاعی جديد و با قالب حقوقی جوينت ونچر و و دولتی می غیردولتیبخش 
گذاری با سرمايه ،های نظامیاجرای پروژه گونه اينگردد و ايجاد می ،مشترک طرفین ۀمبتنی بر سرماي
 (.619، 2269)پِراهالدا  گیردو دولتی صورت می غیردولتیمشترک بخش 

(، آسییییای میانیییه مثیییال کشیییورهای اروپیییای شیییرقی و واقیییع در عنیییوان بیییه)در بسییییاری از کشیییورها 
، ای غالیییبعنیییوان شییییوه بیییه، گیییذاران غیردولتییییانعقیییاد قراردادهیییای جوينیییت ونچیییر بیییا سیییرمايه

در واگییذاری مالکیییت برخییی از   ، عنییوان تنهییاترين شیییوه   زمییانی طییوالنی بییه  حتییی بییرای مییدت  
آيییید حسیییاب میییی هیییای پیمانکیییاری دولتیییی فعّیییال در صییینايع دفیییاعی ايییین کشیییورها بیییهشیییرکت

توانییید بیییا  میییی، (. انعقیییاد قراردادهیییای جوينیییت ونچیییر  32، 2229)مارکوسیییان، ديگیوانیییا و لِیییری  
در صییورتی امکییان انعقییاد   . گییذاران خییارجی صییورت بگیییرد   گییذاران داخلییی يییا سییرمايه   سییرمايه

گیییذاری خیییارجی در صییینايع گیییذار خیییارجی وجیییود دارد کیییه امکیییان سیییرمايهقیییرارداد بیییا سیییرمايه
 .شده باشد دفاعی وجود داشته و در اين رابطه مقرراتی خاص تنظیم

های پیمانکاری دفاعی، متشکل از سهام رکتطور که بیان گرديد، سرمايه ش همانراهکار فروش سهام: 
ها، انجام مالکیت دولتی يا غیردولتی سرمايۀ اين شرکت برحسب. باشدعرضه در بورس اوراق بهادار می قابل

رو  گیرد. ازاينها در درون يا بیرون از بخش دولتی حوزۀ دفاع قرار میهای نظامی توسط اين شرکتپروژه
سازی اين خصوصی منزلۀ بهکه اوراق بهادار  ردر بازا به متقاضیانهای پیمانکاری دولتی فروش سهام شرکت

 آيد.حساب می ها بههای اصلی نظامی اين شرکتسپاری پروژهباشد، ازجمله راهکارهای برونها میشرکت
سهام شرکت ای، متقاضیان اقدام به خريد سهام و تملک سهمی از مجموعه با استفاده از چنین شیوه

تواند گردند. فروش سهام شرکت میازآن در سود و زيان شرکت سهیم می کنند و پسپیمانکاری دفاعی می
به بخش غیردولتی  واگذاریکلی يا جزئی صورت بگیرد. در شیوۀ نخست، تمامی سهام شرکت برای  صورت به

 وگردد ر بازار بورس عرضه میگیرد و در شیوۀ دوم، صرفاً بخشی از سهام شرکت دمورد عرضه قرار می
گردد بخشی از مالکیت شرکت پیمانکاری دولتی واگذار می سهام از سوی متقاضیان،تعداد درنتیجۀ خريد اين 

گردد. در موارد مختلف و بسته به اهمیت موضوع فعّالت مالکیت غیردولتی در کنار مالکیت دولتی پديدار میو 
شود و رويّۀ به واگذاری تمام يا جزئی از سهام شرکت گرفته می تخصصی شرکت پیمانکاری دفاعی، تصمیم

گیری، اهمیت حیاتی و عملی صنايع دفاعی کشورها حکايت از آن دارد که يکی از عوامل مؤثر در اين تصمیم
باشد. صنايع دفاعی کشورها از محل فروش استراتژيک موضوع فعّالیت شرکت دولتی پیمانکاری دفاعی می

طورمعمول درآمدهای  که به آورندمیرا به دست  توجهی قابل، درآمدهای پیمانکاریهای از شرکتسهام برخی 
، ای صنايع دفاعیهای تحقیقاتی و توسعهحاصله را صرف خريد اقالم دفاعی موردنیاز و تأمین مالی پروژه

 (.13، 2229نمايند )مارکوسان، ديگیوانا و لِری می
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های ضمانت دولتی از تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی پروژهضرورت تنظیم مقررات  .5-2-3

 نظامی

داده و مؤثر در ترغیب نظام  ها کاهشصورت مستقیم ريسک تأمین اعتبار را برای بانک زيرساخت ديگر که به
تنظیم مقررات ضمانت دولتی از ، باشدهای نظامی میبانکی نسبت به تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی پروژه

های نظامی، ضروری است ها به تأمین مالی پروژهبرای ترغیب بانک .باشدمین مالی کالن بخش دفاع میتأ
ای بنمايد که که دولت در مواردی با توجه به شرايط مربوطه، اقدام به ضمانت از وام سنديکايی يا مشارکتی

اند )ويدِن نت دولتی را ضروری شمردهدهندگان برای اعطای اعتبار، ضماگیرندۀ آن پیمانکار دفاعی بوده و وام

2004 ،73- 6172.) 
های سنديکايی يا مشارکتی فاقد تضمین شده اساساً همچون ديگر وامهای سنديکايی يا مشارکتی تضمینوام
فرم استاندارد قرارداد  موجب بهای که شدههای سنديکايی يا مشارکتی تضمینباشند، مگر آن دسته از واممی

دهندگان، اقدام کننده )ارگان يا سازمان دولتی( متعهد گشته باشد تا در هنگام درخواست وامضمانت، ضمانت
شده، در زيان ناشی از عدم تا درصد مشخص به خريد درصد مشخصی از وام بنمايد تا در اين صورت

-شده، اصوالً هیچمالی سنديکايی يا مشارکتی تضمینبنابراين در تأمین ؛ بازپرداخت کامل وام شريک بگردد

گیرد، مگر در صورت گونه وجهی از منابع دولتی در فرآيند تأمین مالی پروژۀ پیمانکاری دفاعی قرار نمی
کننده به خريد درصد مشخصی از وام سنديکايی يا های مشارکتدهندگان يا بانکدرخواست سنديکای وام

بايستی مبتنی بر شواهد و مدارکی ناظر بر عدم پرداخت هنگام تقاضای مزبور میشده. در اين  مشارکتی
، 6312من من و النباشد )باچشده از وام میگیرنده باشد و میزان آن نیز تا درصد تضمیناقساط وام توسط وام

 (.926، 6319؛ تروگر 291، 6317من ؛ باچ236
هايی را ها يا سازمانها، ارگاناست که وزارتخانه منوال ينبد قدم در اين امررويّۀ مرسوم در کشورهای پیش

کنند تا نهادهای مزبور از صالحیت ضمانت از وام می مشخص 6کنندههای ضمانتتحت عنوان آژانس
ها ملزم گردد و اين آژانسباشند. سپس دستورالعملی تنظیم میای نظامی برخوردار يافته به پروژهتخصیص

باشد، ضوابط مقرر در آن را رعايت به هنگام ضمانت از وامی که گیرندۀ آن پیمانکار دفاعی میگردند که می
و انتخاب چنین نهادهايی  بودن یحصر(. بنا به نظر نگارندگان، علت 291 -91، 6317من نمايند )باچ

ی از چنین يافته به چنین نهادهايی، بار مالی ناشای تخصیصاست که دولت در رديف بودجه جهت ازآن
 -22، 6319کند )تروگر يافته به آن نهاد، لحاظ میکند و در بودجۀ تخصیصهايی را محاسبه میضمانت

926.) 

 . ضرورت تدوین و تصویب برنامۀ راهبردی جامع در تأمین اقالم دفاعی5-2-4

اين اقالم از طريق کند. تأمین هايی را صرف تأمین اقالم دفاعی مورد نیاز میهزينه هرسالوزارت دفاع در 
گیرد. در بسیاری از انعقاد قراردادهای خريد خارجی يا قراردادهای پیمانکاریِ ساخت اين اقالم صورت می
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در انعقاد  هايی يتاولواقالم دفاعی مورد نیاز که متضمن  تأمینای جامع در کشورها با تدوين و تصويب برنامه
های نظامیِ ساخت اين اقالم از محل بودجۀ دولتی قراردادهای خريد و متضمن شرايطی در تأمین مالی پروژه

از محل بودجۀ دفاعی را به نحوی مديريت  مورداشارههای باشد، صرف هزينهيا منابع خارج از اين بودجه می
های نظامی، ت دفاعی داخلی، درآمدزايی پروژهنمايند تا موجب رونق فعالیت پیمانکاری دفاعی در صنعمی

های کالن و خرد در عرصۀ تولید تسلیحات و تجهیزات تحت لیسانس يا تولید قطعات و اجزاء انتقال فناوری
های خارجی، رونق صادرات اقالم دفاعی و متعاقباً شده، انتقال سرمايهتسلیحات و تجهیزات نظامی خريداری

گذاری در حوزۀ دفاع و ترغیب نظام بانکی به پرداخت تسهیالت سنديکايی سرمايهیردولتی به غترغیب بخش 
 (.1-6، 2261يا مشارکتی بگردد )پانرسِلوام 

تدوين و تصويب برنامۀ راهبردی جامع در تأمین اقالم دفاعی  ضرورت بهبه همین جهت زيرساخت ديگر ناظر 
در تأمین معیارهای ر انعقاد قراردادهای خريد و همچنین هايی د يتاولوبايستی متضمن باشد. اين برنامه میمی

هايی که در اين مقاله  يتاولوباشد. های نظامی از محل بودجۀ دفاعی يا خارج از اين بودجه، مالی پروژه
بومی،  صورت بهيافته شده و توسعهدر خريد اقالم دفاعی طراحی يتاولوگردد به ترتیب عبارت از پیشنهاد می

، خريد اقالم دفاعی تحت لیسانس شرکت خارجی فراوانخريد اقالم دفاعی تولیدشده با میزان محتوای بومی 
با مشارکت  کهپیمانکاری دفاعی، خريد اقالمی دفاعی تولیدشده توسط شرکت خارجی پیمانکاری دفاعی 

د مستقیم اقالم دفاعی از بازارهای يت خريدرنهابرخی از قطعات و اجزاء و  ساختپیمانکاران دفاعی داخلی در 
های نظامی از گیری در خصوص تأمین مالی پروژهتصمیم معیارهایباشد. همچنین المللی تسلیحات میبین

یت استراتژيک و حیاتی اقالم موضوع پروژه و يا ريسک اهممحل بودجۀ دولتی يا خارج از اين بودجه، ناظر به 
 (.6-9، 2261ند تأمین اقالم دفاعی باشد )فرآيمی باالی اجرای پروژه

تواند در اين برنامۀ راهبردی، قراردادهای خريد داخلی و خارجی اقالم دفاعی و همچنین وزارت دفاع کشور می
هايی را در هر قراردادهای پیمانکاری ساخت اين اقالم را در سه دستۀ قراردادی قرار بدهد. متعاقباً زيرمجموعه

-مقرر نمايد. با توجه به مقدمۀ ارائه ها آن ینرابهايی  يتاولويک از اين سه دسته تعريف نمايد و در نهايت، 

، قراردادهای نظامی خريد مستقیم اقالم گانه سهشده، دستۀ قراردادی نخست از مجموع قراردادهای نظامی 
قرارداد خريد اقالم دفاعی »از:  اند عبارتذيل اين دسته های قراردادی باشد. زيرمجموعهیاز میموردندفاعی 
قرارداد خريد اقالم دفاعی تولیدشده در داخل کشور با میزان »،«صورت بومی يافته بهشده و توسعهطراحی

)فرآيند « المللی تسلیحاتقرارداد خريد اقالم دفاعی موردنیاز از بازار بین»و « محتوای بومی نسبتاً فراوان
ای گونه(. دستۀ قراردادی دوم تحت عنوان قراردادهای خريد اقالم دفاعی که به6، 2261قالم دفاعی تأمین ا

متضمن شرط قراردادی ساخت تحت لیسانس يا ساخت برخی از قطعات و اجزاء اقالم اصلی در داخل کشور 
 که دفاعی اقالمقرارداد خريد »از:  اند عبارتهای قراردادی ذيل اين دسته زيرمجموعه. گیردقرار میباشد، 

و « شوندتولید میانتقال فناوری از شرکت خارجی پیمانکاری دفاعی و تحت لیسانس آن شرکت  از پس
ها متضمن مشارکت پیمانکاران دفاعی داخلی در تولید برخی از  قرارداد خريد اقالم دفاعی که ساخت آن»

(. دستۀ قراردادی سوم تحت عنوان 92-92، 2261عی )فرآيند تأمین اقالم دفا« باشدقطعات و اجزاء می
باشد و دسته فاقد زيرمجموعۀ قراردادی می اين باشد.قراردادهای پیمانکاری ساخت اقالم دفاعی موردنیاز می
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تواند مطرح بگردد و به همین گانه در تأمین اقالم دفاعی موردنیاز می در کنار هر يک از مجاری قراردادی پنج
باشد. در هر هنگام که امکان تأمین اقالم دفاعی موردنیاز با قراردادی موازی با ديگر مجاری میدلیل مجرای 

گانه وجود نداشته باشد، امکان تأمین اين اقالم از طريق انعقاد  توجه به يکی از مجاری قراردادی پنج
 (.639، 2261عی گردد )فرآيند تأمین اقالم دفاقراردادهای پیمانکاری ساخت اين اقالم، مطرح می
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دفاعی اقالم تأمین جامع برنامۀ( 6) شماره شکل  

2261منبع: فرآيند تأمین اقالم دفاعی،  
  

 تدوین برنامۀ جامع آفست دفاع .5-2-5

استفاده باشد، ناظر به تدوين ضوابط برنامۀ جامع آفست دفاع که مکمل برنامۀ جامع تأمین اقالم دفاعی می
باشد. اهداف تنظیم اين برنامه همانا، از قراردادهای آفست در قراردادهای خريد خارجی اقالم دفاعی می

های خارجی و داخلی )ازجمله منابع بانکی( و افزايش صادرات، رونق فعالیت پیمانکاران داخلی، جذب سرمايه
، 6332باشد )استینبِرگ رجی اقالم دفاعی میتسهیل انتقال فناوری بوده که بر محوريت قراردادهای خريد خا
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(. در اين برنامه بهتر است تا به مجاری انعقاد قراردادهای آفست اشاره گردد تا راهکارهايی متناسب با 2
مجاری و در راستای اهداف مورداشاره ارائه گردد. اين مجاری همانا قراردادهای خريد مستقیم اقالم دفاعی و 

باشد. تعهداتی که در نخستین مجرا و در من مشارکت استراتژيک در ساخت قطعات میقراردادهای خريد متض
تواند بر دوش فروشندۀ خارجی قرار بگیرد همانا، الزام به خريد متقابل راستای تحقق اهداف مورداشاره می

ه انتقال فناوری گذاری تا درصد مشخصی از قرارداد پايه و الزام باقالمی دفاعی از خريدار، الزام به سرمايه
تواند بر عهده فروشندۀ خارجی قرار بگیرد همانا الزام به خريد برخی از باشد. تعهداتی که در دومین مجرا می

-قطعات و اجزاء ساخت داخل، الزام به انتقال فناوری الزم در ساخت قطعات مزبور و نهايتاً الزام به سرمايه

ين قطعات باشد. چنانچه تعهدات فروشندۀ خارجی مستقیم در های ساخت اگذاری تا میزانی مشخص در پروژه
 گونه نباشد، غیرمستقیم خواهد بود. ارتباط با قرارداد اصلی باشد، قرارداد آفست مستقیم و اگر اين

       
               
              

    

                                                                   

                    

                     

                      

                        

                                
                                

                                            
                                        
                                            

 

 ( تعهدات قراردادی منبعث از قراردادهای آفست دفاع2) شماره شکل
  6332استینبِرگ، :منبع

 ها یشنهادپگیری و نتیجه. 6
 باشد:نتايج حاصله پس از نگارش مقالۀ حاضر به شرح زير می

المللی بانکی در رفع ساختن مبالغ کالن، راهکاری کارآمد و منطبق با رويّۀ بین . سنديکايی و مشارکتی6
 های نظامی.های نظام بانکی برای تأمین مالی پروژهچالش

 های بودجۀ دفاعی.منظور رفع محدوديتبه کفايت افزايش بودجه . عدم2
 ای در حوزۀ دفاع.. گريزناپذير بودن استفاده از منابع غیر بودجه9

 . ارتباط مستقیم عدم تمايل نظام بانکی به تأمین مالی در حوزۀ دفاع با ساختار دولتی صنايع دفاع.2
 به استناد تجارب صنايع دفاع کشورهای منتخب: .1
 باشد.شرط استفاده از منابع کالن بانکی میر دولتی صنايع دفاع، پیشتغییر در ساختا -



 نظامی هایتأمین مالی سنديکايی و مشارکتی برای پروژه                                                                                             88

 

اهمیت حیاتی و استراتژيک  معیارهایهای نظامی به بخش غیردولتی با توجه به قابلیت واگذاری پروژه -
 گردد.پروژه در تأمین امنیت و اقتدار ملی و ريسک باالی اجرای آن تعیین می

بر عوايد حاصل  بازگشت سرمايه ساختن مبتنیهای نظامی و نمودن پروژه محور ترغیب نظام بانکی با درآمد -
 گردد.ها محقق میاز اجرای اين پروژه

مندی از منابع غیر ها و خدمات حساس همزمان با افزايش بهره کارگیری بودجه دفاعی در فعالیت امکان به -
 گردد.، فراهم میای )همانند منابع کالن سنديکايی و مشارکتی بانکی(بودجه

گذاری، در سايۀ اتخاذ اين تدابیر راهبردی های نظامی و جذب نظام بانکی به سرمايهنمودن پروژه درآمدزا. 1
 حقوقی و ساختاری در صنايع دفاع کشور صورت خواهد گرفت:

 های پیمانکاری دفاعی.ايجاد و آغاز به فعالیت شرکت -

 های فرعی به بخش غیردولتی.سپاری پروژهبرونسازی بخش دولتی صنعت دفاع با کوچک -

 های پیمانکاری دفاعی به بخش غیردولتی با استفاده از تدابیر حقوقی.انتقال مالکیت شرکت -

 ضمانت دولت از تسهیالت سنديکايی و مشارکتی دفاعی. -

 م دفاعی.ها در تأمین اقالم دفاعی با تدوين برنامۀ جامع در تأمین اقالصرف هزينه مديريت -

 استفادۀ ابزاری و هوشمندانه از قراردادهای خريد خارجی اقالم دفاعی با تدوين برنامۀ جامع آفست دفاع. -
 از: اند عبارتگردند هايی که در مقاله حاضر ارائه می یشنهادپ
 .از سوی بانک مرکزی در خصوص تسهیالت مشارکتی بانکی جديد ضرورت تنظیم دستورالعمل. 6
 های پیمانکاری دفاعی.های نظامی به شرکتشکل ساختار حقوقی متولیان پروژه . تغییر2ِ
 سپاری.در برونمناسب با صنايع دفاعی داخلی  مختص وای . تنظیم برنامه9
 .فرعی انتأمین اقالم دفاعی و در قالب پیمانکار ۀدر زنجیر غیردولتیهای از شرکت. استفاده 2
 های نظامی.تسهیالت سنديکايی و مشارکتی برای پروژه. تنظیم مقررات ضمانت دولت از 1

 سازی(.های اصلی نظامی به بخش غیردولتی )خصوصیواگذاری برخی از پروژه معیارهای. تنظیم 1
 توسط وزارت دفاع.اقالم دفاعی  تأمین . تدوين برنامۀ راهبردی7
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