اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر بر تحقق
الگوی تأمین مالی پروژهای در نظام بانکی
جمهوری اسالمی ایران
تاریخ دریافت1398/07/08 :
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تاریخ پذیرش1399/09/10 :

چکیده
تأمین مالی پروژهای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه است و
بسیاری از پروژههای متوسط و بزرگمقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی میشوند .متأسفانه این
رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف
شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه میباشد .به علت بانکمحوربودن اقتصاد ایران به نظر میرسد بهترین
نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانکها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند
کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع ،مجموعه
عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژهای در نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران با بررسی نسبتاً
جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش
تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویتبندی گردیدند.
بر اساس یافتههای تحقیق از نظر خبرگان پژوهش ،ثبات سیاسی و اقتصادی ،مسائل حقوقی و تنظیم روابط
قراردادی مستحکم ،مطالعات امکانسنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در
تحقق الگوی تأمین مالی پروژهای در نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران هستند و سایر عوامل در رتبههای
* .دکتری مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق

(نویسنده مسئول).
Email: ehsanzakernia@gmail.com.

** .دکتری مدیریت مالی ،دان شیاار دان شیدده ماار
بانک تو اه صادرات ایران.
*** .دکتری مدیریت مالی ،ا تادیار دانشدده ماار

ا یالمی و مدیریت دان شیگاه امام صیادق

 ،مدیرعامل

Email: ali.salehabadi@isu.ac.ir.

ا المی و مدیریت دانشگاه امام صادق

.

Email: hasanzadeh.hosein@gmail.com.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /سال بیستم /شماره  / 80زمستان 1399

________________________ احسان ذاکرنیا* علی صالحآبادی**حسین حسنزاده

***

بعدی قرار دارند .این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است
و در تحقیقات بعدی الزم است گامهای تکمیلی و جزئیتر برداشته شود.
واژگان کلیدی :تأمین مالی ،تأمین مالی پروژهای ،بانک ،ابزارهای تأمین مالی ،فقه امامیه ،بانکداری بدون
ربا.
طبقهبندی .G31, G32, G21, Z12 :JEL
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مقدمه
رشد و شدوفایی اقتصادی در هر کشوری از رهگذر اصول و ضابطههای بومی و برنامه

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /ذاکرنیا ،صالحآبادی و حسنزاده

هدفمند علمی و اقتصادی و فراهم ازی زیر اختهای مورد نااز در ابااد مالی و فرهنگی
و صناتی و  ...میگذرد .در کشور ما هر دو بال جهت بالندگی اقتصادی (طرحها و ایدههای
ودآور و منابع و نقدینگی مازاد) وجود دارد؛ ولی کمبود تنوع حلقههای وا ط بان این دو
بال در طح مورد نااز بب شده با کمال مطلوب فاصله بسااری داشته باشام .ا تفاده از
روشهای محدود تأمان مالی امدان تأمان مالی و بهرهمندی بسااری پروژهها را لب میکند.
روشهای تأمان مالی و تسهاالتی متاار

که عمدتاً متدی به وثایق و ضمانتنامههای

گوناگون ا ت ،برای بسااری از پروژههای کوچک به علت ضاف بناه مالی و پروژههای
بساار بزرگ به علت بزرگی مقااس پروژه مقدور ناست *.الزم ا ت تا حد امدان متنا ب با
انواع پروژهها راهدارهای منا ب تأمان مالی وجود داشته باشد.
تأمان مالی پروژهای یدی از روشهای تخصصی ،متداول و راهگشا در طح دناا جهت
حل ماضل مذکور و تأمان مالی پروژهها بر ا اس ویژگی ذاتی خود پروژهها ت و میتواند
راهداری منا ب در را تای تحقق عملی اا تهای اقتصاد مقاومتی باشد .تأمان مالی
پروژهای دارای قواعد و بازیگران خاص خود ا ت که یدی از مهمترین آنها بانک ا ت .با
توجه به بانکمحوربودن اقتصاد ایران** و حجم باالی منابع انباشتشده در شبده باندی به

* .هرچند در خصیوص یایر پروژهها هم از کارایی اقتصیادی مطلوب برخوردار ناسیت و عمدتاً نتاجهای جز
اموال تملادی و داراییهای منجمد نزد بانک ندارد.
** .تأمان مالی حدود  80درصد طرحها تو ط بانکها (اخالقی)1397 ،

نظر میر د پرداختن به نقش و جایگاه بانک و اهم عوامل اثرگذار بر موفقت تأمان مالی
پروژهای در بانک اهمات ویژهای داشته باشد.
وجود استمهای ناکارآمد نتی تأمان مالی از یک طر و کسری بودجه متوالی دولتها
طی الهای اخار به دلال شرایط و شدت مناقشات اا ی بانالمللی از طر

دیگر همواره

آنها را در اجرای کامل و ریع پروژهها ناتوان اخته ا ت؛ ازاینرو ،تأمان مالی پروژهای
تو ط مؤ سات مالی ،بانکهای داخلی و بخش خصوصی اهمات ویژهای پادا میکند.
اهمات این پژوهش آنجا ت که تاکنون تحقاقات قابل توجهی در حوزه تأمان مالی
حال تو اه حتی به صورت تئوریک به اندازه کافی در کشور تباان نشده ا ت.
اولان گام در طراحی هر مدل عملااتی ،مبحث مهم موضوعشنا ی و تباان اهم عوامل
مؤثر بر ابااد موضوع ا ت؛ لذا در این پژوهش هد

محقق کمک به نظام اقتصادی کشور

و تسهال تاامل بانکها با تأمان مالی پروژهای از طریق اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر بر
تحقق الگوی تأمان مالی پروژهای در نظام باندی جمهوری ا المی ایران به عنوان گام اول و
موضوع شنا ی بهتر این فضا ت تا بتوان در ادامه به طراحی مدل عملااتی در این حوزه
پرداخت .پر ش اصلی تحقاق عبارت ا ت از اینده عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمان
مالی پروژهای در نظام باندی جمهوری ا المی ایران چه مواردی هستند و اولویتبندی آنها
به چه صورت ا ت؟ همچنان فرضاه اولاه ما این ا ت که عوامل درون طرحی و خرد از
درجه اهمات باالتری نسبت به ایر عوامل بارونی برخوردارند و بهطور مشخص فرضاه
اولاه محقق این ا ت که برر ی دقاق و واقای طرح امدان نجی و پامایش و مدیریت
ریسک تو ط مراجع تخصصی ذیصالح و بیطر

از اهمات باالیی برخوردار ا ت.

نوآوری تحقاق این ا ت که با رویدردی نسبتاً جامع به برر ی اهم عوامل اصلی اثرگذار
بر طراحی مدل تأمان مالی پروژهای پرداخته و پس با ا تفاده از نظرات خبرگان تأمان مالی
داخلی و بانالملل به اولویتبندی آنها در محاط فازی پرداخته ا ت که اقدامی بدیع ا ت
و در تحقاقات گذشته به آن پرداخته نشده ا ت.
این مقاله در بخشهای زیر اماندهی شده ا ت .در بخش اول مقدمه و تباان مسئله
صورت گرفت .در بخش دوم پاشانه تحقاق و در بخش وم ادباات و مبانی پژوهش ذکر
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میشود .روش تحقاق مورد ا تفاده در بخش چهارم باان شده و در بخش پنجم تجزیه و
تحلال نظرات خبرگان و یافتههای تحقاق ارائه شده و در پایان ناز جمعبندی و نتاجهگاری
و تباان اولویتبندی عوامل و پاشنهادهای پژوهشی آتی به محققان ارائه میگردد.

پیشینه تحقیق
 164مطالعات داخلی
کشتابان ،حدادی و فدری ( )1388در مقاله «تأمان مالی پروژهمحور از نگاه بانکهای ایرانی،
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /ذاکرنیا ،صالحآبادی و حسنزاده

فرصت یا تهدید» به برر ی نقش نظام باندی در اجرای پروژههای زیر اختی در قالب تأمان
مالی پروژهمحور پرداختهاند.
صالحآبادی و ادآبادی ( )1391در مقالهای با عنوان « ازوکار عملااتی مدل تأمان مالی
پروژههای پامانداری تو ط اوراق فارش اخت (صدوک ا تصناع)» به برر ی ابااد و
پتانسالهای این ابزار جهت بهرهگاری در تأمان مالی پروژهای پرداختهاند.
مو ویان و حدادی ( )1392در مقالهای با عنوان «تأمان مالی پروژهمحور به و اله صدوک
ا تصناع در صنات نفت» با ا تفاده از روش توصافی ی تحلالی به امدان نجی تأمان
پروژههای نفتی با ا تفاده از انتشار صدوک ا تصناع پرداختهاند.
اشاریون قمیزاده و همداران ( )1394در مقالهای با عنوان «برر ی مقایسهای روش تأمان
مالی پروژههای انرژی بر ا اس تلفاق اوراق ا تصناع ی قرارداد  BLTاوراق ا تصناع» به
ارائه راهدار عملااتی جهت تأمان مالی پروژههای بزرگمقااس حوزه انرژی پرداختهاند.
تقوی و همداران ( )1396در ر اله دکتری خود با عنوان «طراحی روش تأمان مالی
اختاریافته پروژههای زیربنایی حملونقل با لحاظ راهدارهای ارتقاء طح اعتباری متنا ب
با آموزههای فقه اماماه» با بهکارگاری روش تحقاق اجتهاد چندمرحلهای و متنا ب با قوانان
و مقررات ناظر بر رمایهگذاری در حوزه زیربناهای حملونقل به شنا ایی ابزارها و
روشهای تأمان مالی منا ب برای طرحهای زیربنایی حملونقل پرداخته ا ت.
عسدری و همداران ( )1396ناز در مقاله با عنوان «تأمان مالی پروژههای زیر اختی بر
مبنای الگوی تسهام ریسک از طریق انتشار صدوک ا تصناع تو ط دولت» به تباان مدل و
پتانسالهای صدوک ا تصناع جهت بهرهگاری در تأمان مالی پروژهای پرداختهاند.

کارگر مطلق و همداران ( )1396در ر اله دکتری خود با عنوان «امدان نجی و الزامات
فقهی ،حقوقی و اقتصادی شاوه تأمان مالی پروژهمحور در قراردادهای باالد تی صنات نفت
و گاز» به برر ی شاوه تأمان مالی پروژهمحور با بهرهگاری از پتانسالهای بازار پول و رمایه
و شرکتها و صندوقهای رمایهگذاری پرداخته و منا بترین مدل قراردادی جهت اجرای
این شاوه را مدل مشارکت در تولاد شنا ایی کرده و الزامات فقهی و شرعی آن را باان
کردهاند.
اشدوه ( )1397در ر اله دکتری خود با عنوان «الگوی حاکمات طرح متنا ب با
رویدرد تأمان مالی» با برر ی پروژههای نفتی جنوب کشور و مصاحبه با مدیران تأمان مالی
این پروژهها به روش نظریه دادهبنااد به تباان ابااد حاکماتی و الزامات زیر اختی تأمان مالی
پروژهای در ایران پرداخته ا ت.

مطالعات خارجی
مطالاات خارجی متاددی در حوزه تأمان مالی پروژهای انجام شده و در این پژوهش به آنها
مراجاه شده ا ت که در ادامه به جهت رعایت اختصار به بخشی از آنها اشاره میکنام.
یسدوب ( )Yescombe, 2002در کتاب اصول تأمین مالی پروژهای پس از تباان مفاهام و
تااریف و مبانی تأمان مالی پروژهای با ارائه مثالهای عملی به تباان ابااد اجرایی و عملی
این شاوه میپردازد.
فبوزی و همداران ( )Fabozzi, 2006در کتاب مقدمهای بر تأمین مالی ساختاریافته به
مارفی چاستی تأمان مالی اختاریافته و ارائه ندات فنی و عملااتی در خصوص فرایند
تبدیل به اوراق بهادار ازی داراییها میپردازند .در این کتاب تأمان مالی پروژهای به عنوان
یدی از روشهای پرکاربرد تأمان مالی اختاریافته به خصوص در طح پروژههای کالن و
زیر اختی مارفی میگردد.
کاو و همداران ( )Qiu & et al, 2011ناز در مقالهای با عنوان «پروژههای اخت
بهرهبرداری و انتقال :انگازهها و کارایی» به برر ی انگازهها و منافع مادی متفاوت ارکان
قراردادهای  BOTو تأثار آن بر کارایی پروژهها پرداختهاند.
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فارستر و کالپ ( )2001در مقاله «تدناکهای تأمان مالی اختاریافته در تأمان مالی پروژه
محور نفت و گاز» در ابتدا به برر ی نقش و حجم صنات نفت و گاز در بازار تأمان مالی
پروژهمحور دناا و ناز باان انواع روشهای تأمان مالی پرداخته ا ت.
دوار ( )Dewar, 2011در کتاب تأمین مالی پروژهای بینالملل ،تجارب اجرایی و قانون

ای نموده ا ت تحلال جدیدی از حقوق و عملاات تأمان مالی بانالمللی پروژهمحور ارائه
 166دهد.
هاینز و همداران ( )Hainz & et al, 2012ناز در پژوهشی با عنوان «ریسک اا ی ،تأمان
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /ذاکرنیا ،صالحآبادی و حسنزاده

مالی پروژهای و مشارکت بانکهای تو اهای در وامهای ندیدایی» به مطالاه  64کشور
جهان به این نتاجه ر ادند که هر چقدر مازان ریسک اا ی باشتر شود ،مازان تأمان مالی
پروژهای با عاملات بانکهای تو اهای باشتر میشود.
از مجموع یافتههای تحقاقات داخلی و خارجی انجامشده در زمانه تأمان مالی پروژهای
در تقویت ادباات پژوهش حاضر و مفهومشنا ی جهت ا تخراج مدل عملااتی ا تفاده
میشود .در تحقاقات گذشته عمدتاً تأکاد روی قابلاتهای برخی ابزارهای خاص مانند
صدوک ا تصناع و قرارداد  BOTو  ...شده و به برر ی یک ابزار خاص و کافات انطباق آن
با تأمان مالی پروژهای پرداخته شده که در جای خود مفاد ا ت .پژوهش حاضر به جایگاه
بانک در تأمان مالی پروژه میپردازد که در تحقاقات گذشته برر ی نشده و ضمن برشماری
عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمان مالی پروژهای موفق به اولویتبندی آنها میپردازد
که اقدامی بدیع ا ت.

ادبیات و مبانی نظری پژوهش
در این بخش مفاهام پایهای و پاشانه پژوهش تباان میشود.

مفاهیم پایه
بانک
بانک نهادی اقتصادی ا ت که وظافههایی چون تجهاز و توزیع اعتبارات ،عملاات اعتباری،
عملاات مالی ،خریدوفروش ارز ،نقلوانتقال وجوه ،وصول مطالبات ا نادی و ود هام

مشتریان ،پرداخت بدهی مشتریان ،قبول امانات ،نگهداری هام و اوراق بهادار و اشاای
قامتی مشتریان ،انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارد (مو ویان و ماسمی.)1393 ،

بانکداری بدون ربا
نوعی نظام باندداری ا ت که با توجه به حرمت ربا در فقه ا المی ،عقودی که ماهات قرض
ربوی دارند از عملاات باندی حذ

شده و در آن از ایر قراردادهایی که شرعاً مجازند مانند

مضاربه ،اجاره به شرط تملاک ،ماامالت اقساطی ،مزارعه ،مساقات و غاره جهت انجام 167

تأمین مالی
تأمان مالی به فرایند تمرکز منابع مالی یا رمایهای به صورت ماانمدت و بلندمدت اطالق
میگردد (شبانی.)1386 ،

تأمین مالی ساختاریافته
تأمان مالی اختاریافته یک ابزار مهند ی مالی قابل اناطا

ا ت؛ به این مانی که

تدناکهای بهکاررفته تأمان مالی ویژه زمانی که ناازمندیهای بانی یا مالک یک دارایی در
ارتباط با تأمان وجه ،نقدشوندگی ،انتقال ریسک و غاره با محصوالت یا ابزارهای موجود و
در د ترس مرتفع نمیشوند ،برای برآورده اختن این ناازمندیها الزم ا ت محصوالت و
تدناک های موجود مهند ی شوند تا از این طریق به یک محصول یا یک فرایند فارشی
تبدیل گردند» (فبوزی و همداران ،1391 ،ص.)14

تأمین مالی اسالمی
تأمان مالی ا المی ،نوعی تأمان مالی رایج در کشورهای ا المی ا ت که مبتنی بر اصول
شرعی و ضوابط کلی ماامالت در فقه میباشد .در این استم ،دریافت و پرداخت بهره،
ضرر و ضرار ،غرر و أکل مال به باطل ممنوع میباشد .این در حالی ا ت که ازوکار بازار
پول و رمایه در کشورهای غار ا المی ،مبتنی بر بهره بوده و از این جهت استم تأمان
مالی نتی کامالً با استم ا المی متمایز ا ت .از دیدگاه تخصصی ،استم تأمان مالی
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عملاات باندی ا تفاده میشود (همان).

ا المی بر پایه عقود شرعی بوده و با هد

جایگزینکردن ابزارهای مالی مبتنی بر بهره ،به

خصوص ابزارهای با درآمد ثابت به کار گرفته میشود (مو ویان و حدادی ،1391 ،ص.)56

تأمین مالی پروژهای
اگرچه در ادباات تجاری ،مالی و حقوقی واژه تأمان مالی پروژهای اصطالح متاارفی ا ت،
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با وجود این ،تاریف صریح قانونی مورد توافق همه در رابطه با این اصطالح وجود ندارد
( .)Benoit, 1996تأمان مالی پروژهای به بدهی بدون حق رجوع یا با حق رجوع محدود
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اشاره دارد؛ ازاینرو به مفهوم تأمان بدهی پروژهای میباشد ( .)Pollio, 1998تأمان مالی یک
واحد اقتصادی بهگونهایکه در آن وامدهنده به جریانات نقدی ناشی از عملاات واحد
اقتصادی و دیگر داراییهای واحد اقتصادی به عنوان تضمان بازپرداخت وام پروژه توجه
مینماید .در حقاقت این روش ،روش تأمان مالی غار ترازنامهای متدی بر مزیت عملااتی
پروژه ا ت (هابتی و احمدی ،1388 ،ص .)93تأمان مالی پروژهای در اصطالح مجموعه از
تدناکها ت که به کار بسته میشوند تا منابع و تاهدات عظام مالی را جهت یک آینده قابل
پاشبانی جذب کنند (.)Fight, 2006, p.2

نکات اصلی تعاریف مختلف تأمین مالی پروژهای
پس از مالحظه چند ده تاریف مختلف میتوان موارد ذیل را به عنوان ندات اصلی تاریف
برشمرد:
 .1ا تقالل هویت پروژه و داراییهای پروژه از صاحبان پروژه؛
• عدم حق رجوع و یا حق رجوع محدود وامدهندگان به باناان پروژه؛
 .2تداه وامدهندگان به جریانات نقدی و داراییهای پروژه؛
• حصول اطمانان از بازپرداخت اقساط صرفاً از محل درآمدهای پروژه؛
• پوشش جریانات ورودی پرحجم در الهای اول بهرهبرداری و دوره کوتاه بازگشت
رمایه؛
 .3لزوم ارزیابی جامع پروژه و برخورداری از توجاه اقتصادی و مدیریت ریسک منا ب؛
 .4جبران مشارکت در ریسکهای پروژه با بازده باشتر؛
 .5ا تقالل شرکت پروژهها از شرکت مادر و خودگردانبودن شرکتپروژه؛

 .6روش تأمان مالی غار ترازنامهای و متدی بر مزیت عملااتی پروژه؛
 .7امدان ایجاد طح باالی بدهی و زمان عمدتاً طوالنی بازپرداخت بدهی.

تعریف برگزیده
«تأمان مالی پروژهای ،یک روش خودگردان و غار ترازنامهای برای پروژههای برخوردار از
توجاه اقتصادی ،فنی و مدیریت ریسک منا ب ا ت که مبتنی بر اختار مالی پروژه بوده و

هویت پروژه از هویت باناان پروژه مستقل بوده و تأمان مالی کنندگان فاقد حق رجوع یا 169
تأمان منابع مالی از محل جریان نقدینگی ایجادشده در پروژه تأمان میگردد و اختار آن
متشدل از تادادی موافقتنامه و قرارداد ماان شرکتپروژه با تأمان مالی کنندگان ،باناان
پروژه و دیگر ذینفاان ی به صورت یک واحد اقتصادی ی ا ت».

بازیگران اصلی در تأمین مالی پروژهای
 .1حاماان پروژه ()Buljevich, 1999, p.99؛
 .2شرکتپروژه ()Sharifi, 2008, p.26؛

 .3دولت مازبان و در اغلب موارد شرکتهای دولتی (عباداهلل ،1387 ،ص)389؛
 .4پامانداران (همان ،ص)391؛

 .5متخصصان حقوقی؛
 .6مشاور مالی ،حسابداری و مدیریت ریسک؛
 .7مشاور فنی؛
 .8وامدهندگان تجاری ،بانکها و نهادهای رمایهگذاری (همان ،ص)390؛

 .9عامل امنات یا تضامان :عامل تضامان ،جهت نگهداری تضامان و حفظ عواید آنها
به نفع وامدهندگان در اختار تاریف میشود.
 .10بهرهبردار (همان ،ص)392؛
 .11کاربران یا خریداران محصوالت (همان ،ص)390؛

 .12عرضهکنندگان و تأمانکنندگان مواد اولاه؛
 .13مؤ سات و آژانسهای اعتبار نجی؛
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دارای حق رجوع محدود به باناان پروژه هستند .بازگشت بدهیها و رمایه مورد ا تفاده در

 .14مؤ سات بامهای ()Hoffman, 2001؛

. ... .15

دالیل و مزایای استفاده از روش تأمین مالی پروژهای
 .1افزایش توان اهرمی (مظاهری و توکلی ،1387 ،ص)47؛
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 .2مزایای و فواید مالااتی؛
 .3افزایش ظرفات ا تقراض (مولوی)2016 ،؛
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 .4انتقال و محدودکردن ریسک ()IFC, 1999؛

 .5تأمان مالی بلندمدت؛
 .6تأمان مالی خارج از ترازنامه (حدادی ،1390 ،ص)24؛
 .7حفظ ظرفات ر می ایجاد بدهی و حفظ رتبه اعتباری (مولوی)2016 ،؛

 .8منا ب برای پروژههای بزرگمقااس ()Ghersi & Sabal, 2006, p.19؛
. ... .9

مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه تأمین مالی
•

اختار

رمایه:

اختار

رمایه ترکابی از بدهیهای کوتاهمدت ،بدهیهای

بلندمدت و حقوق صاحبان هام ا ت که به و اله آن ،داراییهای شرکت تأمان
مالی شده ا ت؛ به عبارت دیگر به ترکاب بدهیها و حقوق صاحبان هام ،اختار
رمایه گفته میشود که شامل اقالم مت چپ ترازنامه ا ت.

• مازان داراییها و وضاات نقدینگی شرکتها؛
•

اا تها و فرصتهای رشد و تو اه اقتصادی بنگاهها و طح تولاد آنها؛

• مازان نرخ بهره؛

• نوع صنات ،اندازه بنگاه و اختار مالدات (دولتی و یا خصوصیبودن)؛
• راهبرد حضور یا عدم حضور در بازارهای رقابتی داخلی یا جهانی؛

• شرایط اا ی و اقتصادی (مازان رکود ،بحران حاکم بر بنگاه ،صنات یا بازار)؛
•

طح قابل پذیرش ریسکهای عملااتی ،تجاری و مالی و بازده مورد انتظار؛

• مازان پردههای مالااتی ناشی از نرخ بهره و ماافاتهای مالااتی برای طرحهای
تو اه؛

• مازان رکود ،بحران یا رونق اقتصادی حاکم بر بنگاه اقتصادی ،صنات یا بازار؛
•

توجه به اختار رمایه با نگاهی همزمان به برنامهریزی راهبردی (غنیزاده و بارانی،
.)1394

عوامل اصلی اثرگذار بر تأمین مالی پروژهای موفق
تأمان مالی پروژهای برشماری شدند.
 .1شرایط قانونی و مقرراتی ( )Hoffman, 2001و تنظام روابط قراردادی قوی و الزامآور
(مرنا :)2010 ،شفافات و ثبات فضای قانونی و مقرراتی کشور و لزوم تو اه کافی
قوانان کشور و رفع خألهای قانونی و مقرراتی به خصوص در زمانه ابزارهای نوین
تأمان مالی (اشدوه .)1396 ،تنظام قراردادهای الزامآور از چند باد قابل توجه ا ت:

• باد روش اجرا :قراردادهای تخصصی با طراحان ،پامانداران و ازندگان شامل
قرارداد  TURN- KEYیا  EPCیا غاره ( .)Hoffman, 2001, p.11دریافت
تضماننامه مناقصه ،حسن عملدرد ،پاشپرداخت ،ضبط پرداختیها و نگهداری
از پامانداران؛

• باد تأمان مالی :قراردادهای حقوقی  -مالی با رمایهگذاران ( هامداران)،
وامدهندگان (بانکها) و ایر تأمانکنندگان منابع مالی؛
• باد تأمان خوراک :مدیریت ریسک عرضه با ا تفاده از قرارداد تحویل و یا
•

پرداخت (دباریان و همداران)1388 ،؛

باد بهرهبرداری :قراردادهای مناقده با پامانداران اجرائی و نگهداریکننده
تجهازات و تأ اسات پروژه؛

• باد عرضه و فروش :مدیریت ریسک عرضه و تقاضا با ا تفاده از قرارداد
برداشت و یا پرداخت (خزائنی و احمدی.)1384 ،
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با برر ی نسبتاً جامع منابع داخلی و خارجی موارد زیر به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر
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 .2ثبات اا ی و اقتصادی :درجه ثبات اا ی و رویدرد دولت مازبان در مواجهه با
رمایهگذاری داخلی و خارجی ،وجود بازار کار ،قابلات تأمان تجهازات و
ماشانآالت ،وجود بازار عرضه و تقاضای منا ب و بسااری از عوامل مهم اقتصادی
دیگر میتواند نقش بسزایی در تأمان شرایط الزم ایفا نماید ()Hoffman, 2001؛
.3
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اختار مالی قوی (مرنا)2010 ،؛

 .4توجه به چرخ عمر و مدلسازی جریانات نقدی و برنامهریزی مالی دقاق پروژه
(نراقی)1381 ،؛
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.5

نجش و مدیریت ریسک ()van Horne, 2002, p.465؛

• ریسک غارمالی ( :)Weber, 2016, pp.259-285ریسک حقوقی ،ریسک قوانان
و مقررات ،ریسک منابع انسانی ،ریسک برنامهریزی عملاات ،ریسک عملااتی،
ریسک تدنولوژی ،ریسک اا ی ،ریسک محاط زیستی ،ریسک دولتی (دهقانی،

 ،1393صص ،)298-296ریسک حوادث قهری ،ریسک زنجاره تأمان (د تر ی
بلندمدت به خوراک اولاه) ،ریسک اخت و تدمال پروژه ،رفتار فرصتطلبانه
(مشدل امتناع) (کارگر مطلق)1396 ،؛

• ریسکهای مالی ( :)Weber, 2016, pp.259-285ریسک نرخ بهره ،ریسک نرخ
ارز ،ریسک نقدینگی ( ،)Saunders, 2003, p.424ریسک بازار (تغاار در ارزش
داراییهای مالی) ( ،)Saunders, 2011, p.142ریسک تورم (راعی،1387 ،

ص ،)70ریسک اعتباری ()Saunders, 2011, p.186؛
 .6امدان نجی و توجاه اقتصادی قوی ( :)Daems, 2006, p.24انجام مطالاات عماق
و طرحهای توجاهی قابل قبول باندی تو ط نهاد تخصصی غار ذینفع و دربرگارنده
ابااد مختلف طرح شامل مطالاات بازار ،فنی ،مدیریت پروژه ،ریسک و غاره؛
 .7مدیریت و تدارک پروژه و هماهنگی ارکان (نراقی و جمالی)1388 ،؛
 .8تباان مدل رمایهگذاری منا ب و جذاب (امانزاده و آقابابایی)1392 ،؛
 .9ضرورت رعایت اصول و ضابطههای شرعی (مو ویان)1390 ،؛

 .10تقویت نقش حاکمات شرکتی بانکها در تأمان مالی پروژهای و نظارت نزدیک بانک
بر فرایند اجرایی شرکت (.)Esty, 2004

ساختار مالی
قوی

الزامات
شرعی و
فقهی

طرح توجیهی
مناسب و
قوی

تامین مالی
پروژه ای
حاکمیت
شرکتی
بانکها

مدل سازی
مالی مناسب
الزامات
حقوقی وروابط
قراردادی قوی

مدل سرمایه
گذاری
مناسب

مدیریت و
تدارک پروژه

شمای کلی عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمان مالی پروژهای در نظام باندی ج.ا.ا (یافتههای تحقاق)

روش تحقیق
ماهات ذاتی تحقاق از نوع توصافی -تحلالی و گونه کافی بوده و تحقاق بر ا اس هد

از

نوع تحقاقات کاربردی ی تو اهای ا ت .بر ا اس نحوه گردآوری اطالعات از نوع تحقاقات
پامایشی ا ت .قلمرو موضوعی تحقاق در حوزه تأمان مالی پروژهای در ایران ا ت .به علت
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سنجش و
مدیریت
ریسک

اهلیت
سنجی
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ماهات تخصصی موضوع تحقاق و نااز به اشرا

و تخصص باال در افرادی که از آنها اخذ

نظر صورت میگارد این تحقاق دارای جاماه آماری کالن نبوده و فقط جاماه آماری خبرگانی
دارد که دارای تخصص و صالحات ویژه در حوزه تأمان مالی پروژهای باشند .نمونهگاری
ناز به طریق غارتصادفی و انتخابی به روش گلوله برفی صورت خواهد پذیرفت .در این
تحقاق از روشهای کافی و بهطور خاص از روشهای پژوهش در عملاات نرم ا تفاده
 174میکند (خاکی ،1384 ،ص .)73مزیتهای روشهای کافی و نجش خود مؤلفه به جای
مؤلفههای کمی جایگزین بب ترجاح روشهای کافی در این تحقاق شده ا ت؛ به عالوه
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محدودیتهای زیر ناز در این انتخاب مؤثر بودهاند:

 −نبود داده آماری و دشواری گردآوری و اخذ اطالعات به دلال کم کار شدن روی
موضوع؛

 −تاداد کم خبرگان مسلط به این موضوع؛

 −نبود نمونه و تجربه عملی اجراشده در کشور.
قلمرو موضوعی تحقاق در حوزه تأمان مالی پروژهای در بانکهای نظام باندداری بدون
ربای ج.ا.ا و در برهه زمانی حاضر ا ت.

روشهای گردآوری دادهها
-

روش مادانی (ابزارهای روش مادانی :مشاهده ،مصاحبه و پر شنامه)؛

-

روش کتابخانهای (ابزارهای روش کتابخانهای :ا ناد و مدارک ،ایتهای ماتبر

اینترنتی ،فاشبرداری)؛

 −برر ی کتب و مقاالت داخلی؛

 −برر ی کتب و مقاالت خارجی؛
 −مصاحبه با خبرگان.

در این تحقاق پس از برر ی نسبتاً جامع باش از  400منبع داخلی و خارجی* و اهم
عوامل مؤثر بر تحقق موفق تأمان مالی پروژهای در مطالاات گوناگون برشماری شده و پس
* .البته جهت رعایت اخت صییار در این مقاله فقط بخ شییی از آنها به عنوان ع صییاره تحقاقات انجام شییده ذکر
میگردد.

از ا تخراج عوامل اولاه ،جهت تأیاد اعتبار و تدمال آنها به خبرگان صنات تأمان مالی
مراجاه شده و از طریق پر شنامه و روشهای پژوهش عملااتی نرم و بهطور مشخص روش
تاپساس فازی ،این عوامل تدمال و اولویتبندی میگردد.

تحلیل جمعیتشناختی خبرگان
با توجه به اینده در این تحقاق ناازمند مراجاه به خبرگان و اخذ نظر از آنها هستام ،شرایط
خبرگان عبارت ا ت از دارابودن حداقل یدی از موارد زیر:
مقاله علمی ی پژوهشی در حوزه تأمان مالی و تأمان مالی پروژهای؛
 .2عضو هائت علمی دانشگاه با ابقه آموزش و پژوهش در حوزه مباحث مالی و
باندی؛
 .3دارای مدرک کارشنا ی ارشد یا دکتری تخصصی در حوزه علوم مالی یا اقتصادی
و ابقه کار در حوزه تأمان مالی داخلی یا بانالملل (حداقل  7ال ابقه کار).
روش نمونهگاری در جاماه آماری روش گلوله برفی بوده و ویژگیهای جمااتشناختی
گروه خبرگان از لحاظ مازان تحصاالت (دانشگاهی و حوزوی) و مازان وابق اجرایی در
نظام پولی و مالی کشور بدین صورت ا ت .در مجموع نظرات  25نفر خبره اخذ گردید که
 15نفر مدرک تحصالی دکتری 7 ،نفر مدرک تحصالی کارشنا ی ارشد و  3نفر کارشنا ی
در رشتههای مالی و اقتصاد و رشتههای مرتبط داشتند .به لحاظ وابق کاری  6نفر ابقه
کاری باش از  25ال 10 ،نفر ابقه کاری بان 15تا 25ال و  9نفر ابقه کاری کمتر از
 15ال داشتند .این افراد از مدیران ارشد بانکها و ا اتاد دانشگاه و متخصصان حوزه تأمان
مالی داخلی و بانالملل کشور انتخاب شدهاند.

روش تحلیل دادهها
روش تاپسیس
این فن بر این مفهوم بنا شده ا ت که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل ایدئال
مثبت (مهمترین) و باشترین فاصله را با عامل ایدئال منفی (کماهماتترین عامل) داشته باشد؛
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 .1چاپ حداقل یک کتاب ،پایاننامه کارشنا یارشد یا دکتری یا نگارش حداقل دو
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به عبارت دیگر در این روش مازان فاصله یک عامل با عامل ایدئال مثبت و منفی نجاده
شده و این خود مااار درجهبندی و اولویتبندی عوامل ا ت (آذر و رجبزاده .)1381 ،این
مدل یدی از بهترین مدلهای تصمامگاری چندشاخصه ا ت و از آن ا تفاده زیادی میشود
(طواری و همداران ،1387 ،ص .)76روش تاپساس ( )TOPSISیدی از تدناکهای مورد
ا تفاده در تصمامگاری چندماااره ) (MADMا ت.

 176روش تاپسیس فازی
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در روش تاپساس فازی عبارات کالمی گرفتهشده از خبرگان به اعداد فازی تبدیل میشود و
پس محا بات در فضای فازی صورت میگارد تا دقت پژوهش افزایش یابد.

تبدیل اعداد فازی به عبارات کالمی
شاوه تبدیل اعداد فازی به عبارات کالمی بهکاربردهشده در این پژوهش بر ا اس روشی
ا ت که تو ط چانگ در مطالاه خود به کار برده ا ت .برای اینده عبارت کالمی عدد فازی
مربوط به یک عامل تااان شود ،ابتدا باید فاصله این عدد از هریک از عبارتهای کالمی
مندرج در جدول زیر محا به شود.
جدول  :1مقدار فازی عبارتهای کالمی
عبارت کالمی

مقدار فازی

بدون تاثار

( 0و  0و )0.25

تاثار خالی کم

( 0و  0.25و )0.5

تاثار کم

( 0.25و  0.5و )0.75

تاثار زیاد

( 0.5و  0.75و )1.0

تاثار خالی زیاد

( 0.75و  1.0و )1.0

باد از تااان فواصل ،با توجه به کمترین فاصله بان عدد فازی گزینه مربوطه و عبارتهای
~ ~
کالمی ،عبارت کالمی متنا ب تااان میشود .فرض کناد  Aو  Bدو عدد فازی با مقادیر
زیر باشند:

~
~
) B = (a2 , b2 , c2 ) A = (a1 , b1 , c1

آنگاه فاصله بان̃𝐴 و̃𝐵 به صورت زیر محا به میشود:

~ ~
1
= ) D( A, B
رابطه [(a2 − a1 ) 2 + (b2 − b1 ) 2 + (c2 − c1 ) 2 ] : 1
3

در ادامه به برر ی الگوریتم این روش پرداخته میشود:
 .1ایجاد ماتریس تصمامگاری
در این مرحله ماتریسی ر م خواهد شد که در طر آن گزینهها و در تون آن مااارها
آورده میشود و در تالقی طر و تون ،مازان اهماتی که هر پا خگو برای هرکدام از
گزینهها با توجه به مااار مربوطه قائل شده ا ت ،آورده میشود.
به منظور قابل مقایسهشدن ،ماتریس تصمامگاری با ا تفاده از رابطه
ماتریس بههنجارشده یا ماتریس بیمقااس (  )𝑁1تبدیل میشوند.

𝑗𝑖𝑟
2
𝑚∑√
𝑗𝑖𝑟 𝑖=1

= 𝑗𝑖𝑛 به

 .3بهد تآوردن ماتریس بیمقااس موزون:
برای بهد تآوردن ماتریس بیمقااس موزون ( 𝑉) ،ماتریس بیمقااسشده (بهد تآمده
از گام دوم) را در ماتریس مربای ( 𝑛×𝑛𝑤) که عناصر قطر اصلی آن اوزان شاخصها و دیگر
عناصر آن صفر هست ،ضرب میکنام.
 .4تااان عامل ایدئال مثبت و ایدئال منفی
در این مرحله بایستی گزینههایی که از نظر پا خدهندگان به عنوان مهمترین و
کماهماتترین عوامل مشخصشدهاند ،شنا ایی شوند .به عبارتی برای شاخصهای مثبت،
ایدئال مثبت بزرگترین مقدار  vو ایدئال منفی کوچکترین مقدار  Vا ت ،همچنان برای
شاخصهای منفی ،ایدئال مثبت کوچکترین مقدار  vو ایدئال منفی بزرگترین مقدار V

هست.
 .5محا به فاصله از ایدئال مثبت و منفی
در این مرحله مازان فاصله هر یک از گزینهها از ایدئال مثبت و ایدئال منفی با توجه به
روابط زیر تااان میشود:
i = 1, 2, ..., m

)

+ 2

−Vj

 (V
n

ij

j =1

+

= di

فاصله گزینه  iاُم از ایدئال مثبت
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 .2گام بههنجارکردن ماتریس تصمامگاری (نرمالازهکردن):
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i = 1, 2, ..., m

)

− 2

−Vj

 (V
n

ij

j =1

−

= di

فاصله گزینه  iاُم از ایدئال منفی

 .6محا به مازان نزدیدی هر کدام از عوامل به عامل ایدئال مثبت و ایدئال منفی
در این مرحله مازان نزدیدی هر یک از گزینهها به ایدئال مثبت و ایدئال منفی (  ) CLطبق
رابطه زیر به د ت میآید:
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𝒅−
𝒊

+
𝒅−
𝒊𝒅𝒊 +

= 𝒊𝑳𝑪

 .7رتبهبندی گزینهها
در این مرحله گزینهها بر ا اس مقدار  CLرتبهبندی میشوند؛ به عبارتی هر گزینهای که
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 CLباالتری داشته باشد ،رتبه بهتری کسب خواهد کرد.

چگونگی طراحی پرسشنامه و بررسی روایی و پایایی آن
اولان گام در موفقات پر شنامه تأیاد روایی و پایایی آن ا ت .روایی (اعتبار) پر شنامه به
این ؤال پا خ میدهد که« :آیا ابزار اندازهگاری مورد نظر میتواند ویژگی و خصوصاتی که
ابزار برای آن طراحی شده ا ت را اندازهگاری کند یا خار؟» (بازرگان و رمد ،1389 ،ص.)77

پایایی (اعتماد) پر شنامه به این ؤال پا خ میدهد که« :آیا ابزار اندازهگاری در شرایط
یدسان ،نتایج یدسانی به د ت میدهد؟» به عبارت دیگر ،اگر ابزار اندازهگاری در یک فاصله
زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحد از افراد داده شود ،نتایج حاصل نزدیک به هم
خواهد بود؟ (همان ،ص.)166

بر ا اس آنچه در ادباات روش تحقاق مطرح میشود ،برای اندازهگاری پایایی الزم ا ت
از شاخصی به نام «ضریب پایایی» ا تفاده شود (خلالی شورینی ،1386 ،ص .)34در
پژوهشهایی که پر شنامه آنها با روشهای تحقاق در عملاات تحلال میگردد ،ناازی به
محا به پایایی با توجه به ابزارهای مامول یانی روش بازآزمایی ،روش موازی (همتا) و
روش «آلفای کرونباخ» ناست؛ چراکه در این پر شنامهها ،تنها به جمعآوری و تجزیه و
تحلال دادهها بر ا اس نظرات خبرگان پرداخته میشود و چون تاداد زیاد تدمالکنندگان
پر شنامهها در این روشها مالک ناست ،روشهای مامول محا به پایایی که در روشهای
آماری ا تفاده میشوند ،اصالً مورد ا تفاده نخواهند بود.

در این پژوهش با توجه به خاصبودن موضوع تحقاق و عدم وجود پر شنامه مشابه در
این موضوع با ا تفاده از پر شنامه تحقاقات مشابه و روش علمی و منطقی پر شنامه منا ب
جهت ا تفاده در تحقاق طراحی گردید و به تأیاد خبرگان ر اد .جهت تأیاد روایی و پایایی
پر شنامهها از نظرات خبرگان در دو مرحله رفت و برگشتی نسبت به تنا ب ؤاالت
صورت گرفت .در واقع در تحقاق حاضر چون عوامل مندرج در پر شنامهها از منابع ماتبر

کتابخانهای ا تخراج شدهاند و همچنان از نظرات خبرگان مالی و باضاً ا اتاد دانشگاه جهت 179
تأیاد پر شنامهها (روش تأیاد خبرگانی) ا تفاده شده ا ت ،این پر شنامهها دارای روایی
با ا تفاده از روشهای تحقاق در عملاات تحلال میشوند و مانند روشهای آماری تاداد
زیاد پا خها مالک پایایی نتایج ناست ،لذا روشهای مانند آلفای کرونباخ و غاره ا ا اً
موضوعات نداشته و انتخاب خبرگان بر ا اس مااارهای منا ب مالک اثبات پایایی نتایج
تحقاق میباشد.

نتایج و یافتههای تحقیق
پس از تأیاد عوامل ا تخراجشده تو ط خبرگان ،جهت اولویتبندی درجه اهمات عوامل
یک پر شنامه طراحی شد و خبرگان در محاط فازی به آن پا خ دادند .نتایج تحلال نظرات
خبرگان به روش تاپساس فازی به شرح ذیل میباشد.
جدول :1نتایج تحلال پر شنامهها

عنوان
ثبات اا ی و اقتصادی

فاصله از ایدئال

فاصله از ایدئال

مثبت

منفی

0.288637666

1.797859

شاخص شباهت رتبهبندی
0.861664

1

شرایط قانونی و مقرراتی و
تنظام روابط قراردادی قوی و
الزامآور

0.397121583

1.65825

0.806788

2
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منا ب هستند .همچنان در خصوص پایایی نتایج ناز همانگونهکه ذکر شد ،چون پر شنامهها

مطالاات امدان نجی دقاق و

0.462389881

1.691681

0.785341

3

اختار مالی قوی

0.51891365

1.577458

0.752471

4

نجش و مدیریت ریسک

0.532354554

1.598751

0.750198

5

مدیریت پروژه

0.601826913

1.543627

0.719487

6

0.619686666

1.447499

0.700227

7

0.760613283

1.352819

0.640105

8

0.923552645

1.254891

0.576049

9

1.102300995

1.108531

0.501409

10

توجاه اقتصادی قوی
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برنامهریزی مالی
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()Financial Planning

تباان مدل رمایهگذاری
منا ب و جذاب
تقویت نقش حاکمات شرکتی
بانکها
رعایت اصول و ضابطههای
شرعی

جمعبندی و نتیجهگیری
در این پژوهش ای شد اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمان مالی پروژهای
در نظام باندی ج.ا.ا با ا تفاده از روش  TOPSISفازی بر ا اس متغارهای کالمی برر ی
شود .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از نظر خبرگان ،ثبات اا ی و اقتصادی ،شرایط
قانونی و مقرراتی و تنظام روابط قراردادی قوی و الزامآور ،مطالاات امدان نجی دقاق و
توجاه اقتصادی قوی به ترتاب ه عامل اول اثرگذار بر تحقق الگوی تأمان مالی پروژهای
در نظام باندی ج.ا.ا هستند و باد از آنها به ترتاب اختار مالی قوی ،نجش و مدیریت
ریسک ،مدیریت پروژه ،برنامهریزی مالی ،تباان مدل رمایهگذاری منا ب و جذاب ،تقویت
نقش حاکمات شرکتی بانکها و رعایت اصول و ضابطههای شرعی در اولویتهای بادی
اثرگذار بر موضوع قرار دارند.

بر ا اس یافتههای تحقاق فرضاه اولاه یانی اینده برر ی دقاق و واقای طرح
امدان نجی و پامایش ریسک تو ط مراجع متخصص و بیطر

از باالترین درجه اهمات

برخوردار ا ت ،تأیاد نشد و بر ا اس نظرات خبرگان این عوامل ضمن درجه اهمات باالیی
که دارند ولی نسبت به ثبات اا ی و اقتصادی و مسائل حقوقی در درجه اهمات بادی
قرار دارند و خود میتوانند از آن عوامل متأثر شوند.

برشماری و اولویتبندی اهم عوامل اثرگذار بر موضوع با ا تفاده از روش تاپساس فازی 181
به عنوان نقطه گام اولاه در زمانه طراحی مدل تأمان مالی پروژهای در نظام باندی ج.ا.ا بوده

پیشنهاد برای تحقیقات آتی به پژوهشگران
بر ا اس تحلالهای انجامشده در تحقاق و پامایش علمی صورتگرفته جهت کسب اشرا
کافی نسبت به ابااد و ویژگیهای موضوع میتوان موارد زیر را برای تحقاقات آتی به
پژوهشگران عالقهمند و نهادهای اجرایی مرتبط پاشنهاد نمود:
 .1ارائه راهدارهای مدیریت ریسک کارا و بومی برای ریسکهای مؤثر بر تأمان مالی
پروژهای با ا تفاده ابزارها و امدانات موجود در کشور؛
 .2تباان اهمات و جایگاه رویدرد تأمان مالی پروژهای در تحقق اا تهای اقتصاد
مقاومتی؛
 .3مطالاه تطباقی کشورهای موفق در حوزه تأمان مالی پروژهای در منطقه و جهان؛
 .4مطالاه رابطه تأمان مالی پروژهای با موازین شرعی و اجرای حقاقی عقد مشارکت؛
 .5مطالاه الزامات قانونی و اختارهای حقوقی باالد تی و پایاند تی جهت رفع
موانع اجرایی تأمان مالی پروژهای؛
 .6مطالاه پتانسالها و راهدارهای قابل ارائه جهت پااده ازی تأمان مالی پروژهای در
بازار رمایه کشور؛
 .7طراحی مدل بهکارگاری صندوق رمایهگذاری خصوصی در را تای اجرای تأمان
مالی پروژهای در ایران؛

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی ...

و در تحقاقات آتی به صورت مجزا به ایر اجزا و ارکان مورد نااز پرداخته خواهد شد.
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 .10تباان الزامات حقوقی جهت اجرای تأمان مالی پروژهای در را تای تسهال فضای
کسبوکار کشور.
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