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 چکیده
از این مقاله بررسی اولویت قراردادهای پرداخت تسهیالت از نگاه کارشناسان بانکی می باشد. به این  هدف

منظور برای سادگی چهار عقد پرکاربرد )جعاله ،فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک، مشارکت ( در این 
ر یکی از بانک های کشو کارشناسان بانکی   این تحقیق  آماریجامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.   

بوده اسههت. با توجه به اینکه در هر شههعوه دو کارشههنا  خوره )مدیر و مسهه و   تهران شهههر 2 در منطقه
اعتوارات( در این مورد وجود داشههته اسههت. کلیه خورگان جامعه آماری مورد پرسههش قرار گرفته اند. در   

ده اند. با توجه به ماهیت تحقیق جهت کارشنا  خوره به پرسشنامه های این پژوهش پاسخ دا 22مجموع 
ست .        شده ا ستفاده  صمیم گیری چند معیاره ا سهیالت از مد  های ت  اولویت بندی قراردادهای پرداخت ت
معیارهای در نظر گرفته شههده از طریق مرور تحقیقات انجاش شههده  و نظر خورگان بر اسهها  روش دلفی  

سوی معیارها از نظر   بدست آمده اند.  سوه        سپس اهمیت ن ست.  برای محا سان بانکی تعیین گردیده ا کارشنا
صمیم  مد وزن معیارها از  صل از         ناش به معیاره چند گیری ت ست. نتایج حا شده ا ستفاده  شانون ا آنتروپی 

 جهت  دریافت   پیش مولغ پروژه، نوع گردش، در سهههرمایه  این مد  نشهههان می دهد که معیارهایی نظیر       
نقدینگی بیشههترین  میزان تسهههیالت، مولغ بازپرداخت زمان مدت خالص، فعلی تسهههیالت، ارزش اعطای

ست    صاص داده ا در پایان جهت اولویت بندی عقود مورد نظر از روش . وزن را در بین معیارها به خود اخت
( استفاده شده است.  بر این اسا  کارشناسان بانکی به ترتیب عقد مشارکت،         FTopsisتاپسیس فازی ) 

شرط تملیک،  ست که این ترتیب با تغییر      اجاره به  ساطی و جعاله را ترجیح می دهند. بدیهی ا فروش اق
 شرایط اقتصادی، آیین نامه های مربوط به عقود و تغییر نرخ سود عقود تغییر خواهد کرد.

 

 : عقود اسالمی، مد  های تصمیم گیری چند معیاره ، آنتروپی شانون ، تاپسیس فازیکلیدي واژگان

  JEL  C49, G21 طبقه بندي

                                                                                                               
 اجتماعی، دانشگاه تربیت مدر ، تهران، ایران. -دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی .1

دانشگاه تربیت مدر ، تهران، اجتماعی،  -نویسنده مسوو  مکاتوات، استادیار گروه سیستم های اقتصادی. 2

                                                                                           p.mohammadi@modares.ac.ir ایران
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 مقدمه

ی از شود. یکترین ارکان رشد اقتصاد در کشور محسوب میصنعت بانکداری به عنوان یکی از مهم

سالت مهم ستای افزایش      های بانکترین ر سب و کار موفق در را سب به یک ک ، اعطای اعتوار منا

شتغا  می    سطح ا شد.  درآمد ملی و  سپرده گذارها می توانند در    با سالمی تک تک  در بانکداری ا

فعالیت های جامعه اسالمی خود شریک باشند و بانک اسالمی را برای انجاش این عمل وکیل خود     

به این عمل اعطای اعتوار به متقاضیان گفته می شود و منظور از آن تعهدی است    قرار می دهند 

خ       یا  کاال  وا  پو  ، خت آتی در ق یار قرار می گیرد و       بر پردا که در زمان حاضهههر در اخت دمانی 

شود. در حقیقت اعطای اعتوار بدینگونه پرداخت عمال به بعد موک ستفاده از  و  می  ، دادن امکان ا

ست،     سهیالت ا سرمایه بالفعل درمی آید، و       ت صورت  ضیان به  سپرده متقا شارکت  که  در امور م

شرط تملیک  ، مضاربه  ساط ، اجاره به  سرمایه گذاری مستقیم    مزارعهریا، مساقات ، یمعامالت اق

یان،         ند)توتون  فاده قرار می ده له مورد اسهههت عا به        1379سهههل  و ج جه  باتو له  قا (. در این م

عقد )مشارکت، اجاره به   4های انجاش گرفته با مدیران و کارشناسان امر در بانک بر روی   مصاحوه 

 شرط تملیک، جعاله ، فروش اقساطی( متمرکز می شویم.
 عقد مورد بررسی در این پژوهش می پردازیم: 4بتدا به تعری  ا

شدن           .1 شریک  شهید ثانی در لغت به معنی با هم  شارکت از دیدگاه  شارکت مدنی : م م

(.   1388اسههت و از نظر فقهی شههرکت یعنی چیزی که از آن دو یا چند نفر باشههد )شهههید ثانی ، 

شرکه نق       سهم ال ست از درهم آمیختن  شارکت مدنی عوارت شخاص  م دی یا غیر نقدی متعلق به ا

حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشههاع به منظور انتقاع طوق قرارداد. این عقد ماهیتا جایز اسههت 

  ( .1379مگر آنکه ضمن عقد الزمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود )توتون یان ، 
مشخصی در    منفعت  اجاره عوارتست از عقدی که به موجب آن،  :1اجاره به شرط تملیک  .2

شهید ثانی ،   ست که  1388مقابل عوض معلومی به دیگری تملیک می گردد ) (. اجاره قراردادی ا

در آن شرط شده باشد مستاجر در پایان مدت اجاره عین مستاجره را تملک نماید .اجاره به شرط 

سه مرحله دارد : او  خرید.  سوش فروش یا واگذاری.  تملیک  عقود  این عقد از جمله دوش اجاره و 

 (1379الزش است. )توتون یان ،

ساطی نیز گفته م      .3 سیه که به آن فروش اق ساطی : بیع ن ست    فروش اق شود قراردادی ا ی 

مویع تحویل مشههتری شههده ، اما ثمن موجل بوده و مشههتری متعهد به پرداخت آن در  که در آن

شهید ثانی،   ساطی واگذای عین ب 1388مدت معینی میگرد ) ه بهای معلوش به (. در واقع فروش اق

غیر، به ترتیوی که تماش یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا        

                                                                                                               
1. Hire-Purchase 
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  ( 1379سررسید های معینی دریافت گردد .این عقد از جمله عقود جایز است )توتون یان ،

شود و از   جعاله : جعاله از نظر لغوی ، مالی است که بعنوان مزد برای عملی قرار داده می .4

نظر شرعی، صیغه ای است که نتیجه آن بدست آوردن منفعت در مقابل عوضی است بدون اینکه    

شهید ثانی،      شد ) شرط با شخص به اداء اجرت  1388علم به عمل و مزد،  (. جعاله در واقع التزاش 

 .(1379معلوش در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین )توتون یان ، 
 

 پیشینه تحقیق 

 تسهیالت بر اساس مطالعات پیشین معیارهاي مطرح در اعطاي  .1

سایی       شنا بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیالت باید به 

 معیارهای مؤثر در فرایند ارزیابی    (1394گودرزی و دهقانی،  )نظر د. طوقویژگی های آنها بپردازن   

 عوارتند از: گیرند کهدر چهار گروه قرار می متقاضیان

سان)   نتیجهال (   شنا صادی( 10ی ارزیابی و نظر کار امکانات  شامل)  عامل تجزیه و تحلیل اقت

وجود  ،داشهههتن مجوز ،منابع و مواد مورد نیاز ،مطابقت پروژه با فناوری روز، زیرسهههاخت فیزیکی

 (صادراتی بودن محصو  ،بازاروضعیت رقابتی  ،نوآوری در محصو  ،تقاضا در بازار

سابقه ی دریافت  اصد ب(   سهیالت قت و امانتداری و  عامل مربوط به ویژگی های فردی 11)ت

ت مدیری سابقه ،برخورد اولیه ،وضعیت ظاهری ،امانتداری ،صداقت )شاملیا مؤسسه واش گیرنده( (  

صیالت فعالیتها  صادی   ،میزان تح ضعیت اقت  تصالحی ، پروژه بقه ی کاری فرد در زمینه یسا ، و

 گیرنده(. تسهیالت های معرف

سب ) ج(   سب    ارزیابیشامل )  عامل تجزیه و تحلیل مالی(7طرح توجیهی منا صادی منا  ،اقت

، نسههوت جاری  ،میزان نقدینگی، ارزش فعلی خاص  ،سههاله5عملکرد مثوت  ،نوع و کیفیت وثایق

  (.قیمت تماش شده

 به هر بانک متفاوت است( منابع در دستر  و راهوردای بانک)بسته د(  

، دانش و مهارت کارکنان شههامل )  عامل امکان پذیری فنی پروژه(4) نظر مدیریت ارشههد ه(  

 (.سهامداران اعتواری، وضعیت  دارا بودن سیستم فروش و نمایندگی های قوی ،توانایی مدیر

 دادند  انجاش  تایوان  های  بانک   با  رابطه  در که  تحقیقی در( 2014) همکاران  و یانگ   چینگ  

 ،(پرداخت  پایان   و آغاز ) واش دوره واش، مقدار  به  همواره آن اعطای  یا  و واش دریافت   جهت  دریافتند  

  .دگیر می قرار توجه مورد بانک سوی واش،سیاست های دولتی، از بودن شناور یا ثابت بهره، نرخ

معیارهای درآمد ماهیانه، هزینه های ماهیانه،  (Mandalaa et al., 2012)مانداال و دیگران 

به عنوان            یت شهههغلی را  عال قه، نوع ف مدت واش، سهههن، جنس، نوع وثی قه،  نداز، ارزش وثی پس ا

 .معیارهای مهم مطرح می کنند
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معیارهای نسههوت دارایی به بدهی، نسههوتهای   (Altmanetal.,2010)آلتمنتا  و همکاران 

نقدینگی، نسهوتهای سهرمایه گذاری، وضهعیت سهالمت صهنعت را در تصهمیم گیری مهم مطرح       

 کنند.می

معکو  دوره بازگشههت ، دوره ی بازگشههت سههرمایهبه بررسههی فاکتورهای  (1394محمدی)  

 پردازد.می شاخص سودآوری ،نرخ بازده داخلی ،ارزش فعلی خالص ،حسابداری نرخ بازده ،سرمایه

سترو   صنعت، میزان تامین مالی، معیار (Castro, 2013)کا سرمایه،  های فاکتورهای   منابع 

 د، سابقه مدیریت، نرخ تورش را به عنوان مم ترین فاکتورها مطرح می کند.آمدر سرمایه مالی،

سون و همکاران    سود یا زیان   (Olson et al., 2012)اول معیارهای فروش کل، درامد کل، 

 کند.نا خالص و سابقه بازپرداخت واش های قولی را مطرح می

، میزان تامین مالی ،نوع و کیفیت وثایق را به ( معیارهای صهههداقت ،اماتنداری 1988برایان ) 

 کند.عنوان معیارهای مهم در اعطای تسهیالت معرفی می

های نرخ بهره، میزان واش،    (Halkos and Tzeremes, 2012)هالکو  و زرمس   یار  مع

به عنوان         سهههود خالص،  داشهههتن مجوز، بازپرداخت واش های قولی را  قه  معیارهای مهم   سهههاب

 گیری مطرح می کنند. تصمیم

 و شههرایط معیارها دسههته، 3 ( معیارهای مهم تصههمیم گیری را به1393فدایی و مایلی ) 

شتری،  صادی  کالن عوامل و کننده)بانک( مالی تأمین منوع معیارهای م سی    -اقت سیم  سیا  تق

صلی  کنند. فاکتورهایمی سب)بانک(  مالی تأمین منوع کننده تعیین ا سک،  شامل  منا  بازده، ری

ستند  گذاری سرمایه  زمانی افق و مالی تأمین میزان  میزان سرمایه  تأمین منابع از یک هر .ه

 این بر نیز آنها دریافتی( بهره یا )سههود انتظار مورد بازده .دارند را خود خاص پذیری ریسههک

 میزان در بانک ها برخی زیرا اسهت،  مهمی عامل نیز مالی تأمین حجم .اسهت  متفاوت اسها  

ستند  آن انجاش به قادر که مالی تأمین  عامل نیز سرمایه گذاری  زمانی افق .دارند محدودیت ه

سرمایه   پروژه یک درگیر را خود منابع ابد تا خواهد بانکی نمی هیچ زیرا رود،می شمار  به مهمی

 یکدیگر با قائلند خود گذاری سههرمایه برای که زمانی افق درمیزان بانک ها اما نماید، گذاری

 (.1389 الدینی، سی  و شکن )بت متفاوتند

شونده  تأمین پروژه یا مشتری  شرایط  و معیارها   سود  تقسیم  وکار ساز  از عوارتند نیز مالی 

ستفاده  محدودیت مالی، ابزار  تأمین فرایند هزینه سرمایه،  بهینه ساختار  مالی، ابزار وجوه از ا

 کالن عوامل بعد در .مالی ابزار با مرتوط های ریسههک و مشههتری اعتواری وضههعیت مالی،

صادی  سی    -اقت ست    هم ون مواردی نیز سیا ست    دولت، مالی های سیا  بانک پولی های سیا

ست    مرکزی،  عوامل از قانونی شرعی  های محدودیت وجود و بور  سازمان  نظارتی های سیا
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سوی بانک ها    تأمین روش بر اثرگذار سهیالت از  شند  مالی و اعطای ت  جهت مدیران که می با

 (.1389 الدینی، سی  و شکن )بت نمایند توجه آنها به بایست می گیریو تصمیم انتخاب

 تقسیم بندی کرده اند :  ( معیارهای موثر در فرآیند ارزیابی را در پنج گروه1383امین ناصری و ازادی ) 

و  همکاری مشخصات و معیارهای کیفی شخص یا موسسه واش گیرنده)وجود کارکنانی باال (  

شرکتهای مرتوط با     سب با  هماهنگی و مهارتهای مکمل، وجود مدیریت کارامد و توانا، ارتواط منا

 ی آنان(پروژه، دارا بودن سیستم فروش و نمایندگی های قوی، سهامداران و وضعیت اعتوار

 ،امکان پذیری فنی پروژه)زمین و مکان و سهههاختمان، تکنولوژی و دانش فنی، مواد اولیهب(  

مجوز داشتن و غیر قانونی نوودن کار، نیاز مشتری و بازار، درجه نو بودن و تازگی محصو ، میزان 

رقابت و رقوای کم، تجهیزات اداری و پشههتیوانی و تاسههیسههات فنی بویژه آب و بر ، طرح های   

 .مشابه در دست احداث(

ریسهک و واکنش مناسهب،    مشهخصهات سهازمان یا شهرکت)توانایی برنامه ریزی، توانایی ارزیابی      ج( 

توانایی تجاری و بازاریابی، انتقادپذیری و نوآوری و توجه به دیدگاه های جدید، صهههداقت و امانتداری،                    

پرانرژی و فعا ، قدرت هدایت کار به سههوی هدف، تجربه متناسههب با پروژه جهت مواجهه با مشههکالت   

صیالت و آموزش و دانایی، توانایی مدیریت مالی،   صالحیت       احتمالی، تح صنعت، اعتوار و  شنا با بازار و  آ

 معرفین، تجربه فنی مدیر، سابقه دریافت واش از بانک و پرداخت به موقع آن(.

ثایق، عملکرد          د(   یت و ناسهههب، نوع و کیف مالی)دارا بودن طرح توجیهی م یل  یه و تحل تجز

ارزش فعلی  سها  گذشهته، برآورد درآمد اینده و مثوت بودن آن،   5دوسها  گذشهته، عملکرد در   

 گی، نسوت جاری، قیمت تماش شده(.خالص، میزان نقدین

تجزیه و تحلیل اقتصادی)مقایسه نرخ بازگشت داخلی و نرخ بازگشت اقتصادی، صادراتی        ه(  

معیار ویژه عوارتند از: صههداقت و امانتداری، سههابقه دریافت واش از   4بودن محصههو (،. هم نین 

شتن و غیر قانونی نوودن    بانک و پرداخت به موقع آن، دارابو سب و مجوز دا دن طرح توجیهی منا

 کار نیز مورد توجه قرار گرفت.

سوددهی ، امکانات         1394بینا )  شرایط ، وثیقه ،  سرمایه ،  صیت ، ظرفیت ،  شخ ( معیارهای 

 بالقوه، نقدینگی، پرداخت ها را به عنوان عوامل مهم در ارزیابی و اعطای تسهیالت بیان می کند.

( در تحقیقی شاخص هایی را جهت ارزیابی مشتریان درخواست 1388زاده و همکاران )رجب  

شتن    سهیالت معرفی کردند که عوارتند از: دا  هداتتع موردنظر، عدش فعالیت حوزه دانش کننده ت

 شعوه، امکانات  در جاری حساب  گردش بانک، وضعیت  با فعالیت سابقه، سابقه   سوء  معو ، عدش

 ها. ضمانت ترهین، سایر قابل های فیزیکی، دارائی

 بهره، نرخ تغییرات شههامل : بازار ریسههک ( به در نظر گرفتن انواع ریسههک:1381عقیلی ) 
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 شامل  ت:اعتوارا ریسک  نها؛ آ بین هموستگی  و کاالها و سهاش  قیمت تغییرات ارز، نرخ تغییرات

  :نقدینگی ریسک  مالی؛ ابزارهای روی بر معامالت و ها فروش و خرید تسهیالت،  اعطای ریسک 

 دیون موقع به پرداخت یا اعطایی تسهههیالت تأمین برای بانک آمادگی عدش ریسههک معنای

 اعتماد ریسک  انتظار، مورد ترتیب به معامالت انجاش ریسک  شامل  : عملیاتی ریسک  (؛ها سپرده )

 می پردازد. پرسنلی ریسک و قراردادها اجرایی ریسک اعتوار، و

فاکتور دیگری را معرفی می    1381)پیراسهههته،کریمی  و  (1383میرمعزی )  له خود  ( در مقا

نماید که هم بانک و هم مشتری باید در سرمایه گذاری های خود به آن توجه نمایند. به نظر وی   

معیارهای جمع آوری شده در مطالعات پیشین در   . ورهاست هزینه فرصت یکی از مهمترین فاکت 

 نمایش داده شده است. 1جدو  
 

 تسهیالت بر اساس مطالعات پیشین اعطاي در مطرح معیارهاي .1جدول 
 معیار های مورد نظر بانک جهت اعطای تسهیالت

 معیار محقق معیار محقق
 

 (،1394گودرزی و دهقانی، )
 ، (1394)بینا 

( 1383امین ناصری و ازادی )
، 
 (1998) 1برایان

 صداقت – 22
 (1394)گودرزی و دهقانی، 

 (1383و آزادی )امین ناصری 

 (1394)بینا 

تجزیه و تحلیل امکان 
 نی پروژهفپذیری 

 (،1394گودرزی و دهقانی، )
 (،1394)بینا 

 (1383امین ناصری و ازادی )
 (1998برایان )

 امانتداری -23
(Altmanetal.,2010), 

 (1394)گودرزی و دهقانی، 

صالحیت مؤسسه  بررسی
 یا شخص واش گیرنده

 

 (1394 گودرزی و دهقانی،)
میزان  -24

 تحصیالت
 (1394)گودرزی و دهقانی، 
 (1383امین ناصری و آزادی )

 و فنی تجزیه و تحلیل  -1
 تجاری پروژه

(I Gusti Ngurah 
Narindra Mandalaa et 

al., 2012), 
 (1394گودرزی و دهقانی، )

وضعیت  -26
 سن و جنس-ظاهری

(Halkos and Tzeremes, 
2012), 

(Olson et al., 2012) 
 (1394)گودرزی و دهقانی، 
 (1383امین ناصری و آزادی )

 (1394ا )بین

توانایی مالی واش گیرنده  -2
 در بازپرداخت واش

(I Gusti Ngurah 
Narindra Mandalaa et 

al., 2012), 
 (1394گودرزی و دهقانی، )

 (1394)بینا 

سابقه ی کاری  -27
فرد در زمینه ی 
 پروژه پیشنهادی

 قدرت واش گیرنده -3 (1394)گودرزی و دهقانی، 

                                                                                                               
1. Bryant 
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 معیار های مورد نظر بانک جهت اعطای تسهیالت

 معیار محقق معیار محقق
 

 (1394گودرزی و دهقانی، )
 (1383ناصری و آزادی )امین 

اعتوار و  -28
 معرفهای  صالحیت
 گیرنده تسهیالت

(I Gusti Ngurah Narindra 

Mandalaa et al., 2012) 
 (2014) 1چینگ یانگ و همکاران

 مدت واش -4

 (1394گودرزی و دهقانی، )
 (1394)محمدی، 

 (1383امین ناصری و ازادی )

ارزش فعلی  -29
 صلخا

 (1394)گودرزی و دهقانی، 
میزان حمایت از  -5

 واش گیرنده

(Altmanetal.,2010) 
 (1394گودرزی و دهقانی، )

 (1381)عقیلی، 

 (1394)بینا 
 (1383امین ناصری و ازادی )

 میزان نقدینگی -30
 دهقانی، و گودرزی)(، 1394)بینا 

1394) 

خصوصیت ها و  -6
 سوابق واش گیرنده

(Olson et al., 2012) 
 الدینی، سی  و شکن )بت

1389.) 
 (1383امین ناصری و ازادی )

 (1998)برایان 

 تأمین میزان -31

 مالی

( ، )گودرزی و 1389یزدانی )
 (1394دهقانی ، 
 (1381)عقیلی، 

 .(1393)فدایی و مایلی، 

 )ریسک بازار ( -7

(Olson et al., 2012) 
(I Gusti Ngurah 

Narindra Mandalaa et 
al., 2012), 

(Castro, 2013) 

 )1383امین ناصری و آزادی (

هزینه و درآمد  -33
 ماهیانه

(Halkos and Tzeremes, 

 2چینگ یانگ و همکاران، (2012
(2014) 

 مقدار واش -8

(Altmanetal.,2010) 

 (1393)فدایی و مایلی، 

نسوت دارایی  -34
نسوت به بدهی ، 

 های سرمایه گذاری

 (1394گودرزی و دهقانی، )
 (1383امین ناصری و ازادی )

 (1388رجب زاده و همکاران )

 نسوت جاری -9

 معیار محقق معیار محقق

(Halkos and 
Tzeremes, 2012) 

 (1394)محمدی، 

(Olson et al., 2012) 

 (1394)بینا 

 شاخص -35
 (PI)سودآوری

 (1389یزدانی )

 (.1389 الدینی، سی  و شکن )بت
 (1381)عقیلی، 

ریسک)بازده،  -10
اعتوارات، نقدینگی، 

 عملیاتی(

 (1394گودرزی و دهقانی، )
وجود تقاضا در  -36

 بازار
 معو  تعهدات عدش -11 (1388رجب زاده و همکاران )

 الدینی، سی  و شکن )بت

1389) 

 3چینگ یانگ و همکاران
(2014.) 

 های سیاست -37

 دولت مالی
 (1388همکاران )رجب زاده و 

 (1383امین ناصری و ازادی )
 سابقه سوء عدش -12

                                                                                                               
1. Chih-Yung Lin 

2. Chih-Yung Lin 
3. Chih-Yung Lin 
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 معیار های مورد نظر بانک جهت اعطای تسهیالت

 معیار محقق معیار محقق
 

 (،1390یزدانی )
 الدینی، سی  و شکن )بت

1389.) 
 .(1393)فدایی و مایلی، 

 های سیاست -38

 مرکزی بانک پولی
 (1388رجب زاده و همکاران )

 با فعالیت سابقه -13

 بانک

 (1394)محمدی، 
 بازده نرخ -39

 (ARR)حسابداری
 (1388همکاران )رجب زاده و 

 گردش وضعیت -14
 شعوه در جاری حساب

 (1394)محمدی،

 (1383امین ناصری و ازادی )
 بازده نرخ -40

 (IRR)داخلی
 (1388رجب زاده و همکاران )

 قابل های دارائی -15
 ترهین

 (1383امین ناصری و ازادی )
 (1394گودرزی و دهقانی، )

دارا بودن  -41
سیستم فروش و 
 تمایندگی قوی

 (1383)میرمعزی 
 (.1381)پیراسته،کریمی 

 هزینه فرصت -16

  

(Halkos and Tzeremes, 

 (،1394، )محمدی، (2012
 (1383امین ناصری و ازادی )
 (2014چینگ یانگ و همکاران )

دوره بازگشت  -17
 سرمایه

 

 معیارهاي موثر در اعطاي تسهیالت بر اساس نوع عقد   .2

بر طوق تحقیق و بررسههی های انجاش شههده در بانک ها و   عالوه بر معیارهای بیان شههده در جداو  باال ، 

خوره بانکی ، برای هر یک از عقود مورد نظر در این پژوهش معیارهای مشترکی که از نظر   20مصاحوه با 

 بانک های دولتی جهت اعطا تسهیالت مهم می باشد ، به صورت زیر معرفی شده کرده اند :

 عقد جعالهالف( 

جعاله به شههرح زیر اسههت :مقدار هزینه برآورد شههده پروژه ، نوع پروژه ،    این معیارها برای عقد 

وثیقه، مدت بازپرداخت، ضههامن، نرخ بازگشههت سههرمایه برای تسهههیالت، مولغ تسهههیالت، مقدار 

 تامین مالی توسط مشتری ،ریسک بانک، ریسک بازار ،سرعت در اعطای تسهیالت .

 عقد مشارکت (ب

ست : نوع پروژه ،      شرح زیر ا شارکت به  شرکه  سهم این معیارها برای عقد م  غیرنقدی یا نقدی ال

های برای فعالیت کسب متعدد، مدت مشارکت، وثیقه، پروانه حقوقی یا حقیقی اشخاص به متعلق

شتن  تسهیالت  سود  خدماتی، نرخ سرعت در  شالز مجوزات اعطایی، بیمه بودن ملک یا پروژه، دا  ،

 و فنی مالی، توجیه اولیه، داشههتن طرح برداری بهره پروانه داشههتن تسهههیالت، ضههامن،اعطای 

 بانک، اطمینان تایید مورد خصوصی   شرکتهای  یا بانک کارشناسی   گزارش طوق طرح اقتصادی 

 نرخ، مقررات طوق کافی وثایق بانک، اخذ ضوابط  طوق الشرکه  سهم  تامین در مشتری  توانایی از

مدیران  کاری سوابق  و ها فعالیت دولت ، صورت  اقتصادی  کمیسیون  تصویوی  نرخ براسا   سود 
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 پروژه، ریسک بانک ، ریسک بازار.

 عقد فروش اقساطي (ج

 چک نداشههتناین معیارها برای عقد فروش اقسههاطی به شههرح زیر اسههت : نوع فعالیت یا پروژه،  

 بازپرداخت، سق  تسهیالت،  بانکی، دوره  سیستم   نزد ارزی و ریالی از اعم معو  دیون و برگشتی 

سند مالکیت،   شتن موایعه نامه یا  صادی توجیهدا صورت پیش، های اقت مدت  ،های مالی طرحبینی 

، مولغ پیش دریافت جهت و نحوه برگشههت اصههل و هم نین سههود حاصههل از تسهههیالت اعطایی

 اعطای تسهیالت به مشتریان، نوع وثیقه ، مولغ وثیقه .

 عقد اجاره به شرط تملیک (د

این معیارها برای عقد اجاره به شرط تملیک به شرح زیر است : نوع فعالیت یا پروژه، مولغ پیش 

 بهره درخصههوص الزش مجوزات داشههتن، قانونی اهلیت بودن تضههمینات، دارا و وثایقپرداخت، 

 جهت الزش آن، توانایی از گیری بهره امور در کافی تجربه داشههتن یا اجاره، اموا  از برداری

شتن ، بها اجاره پرداخت  معو (، نوع بدهی و برگشتی  )چک بانکی سیستم   در منفی سوابق  ندا

 مصرف یا پروژه، مدت بازپرداخت تسهیالت)بلند مدت یا میان مدت(.

 

 استخراج معیارها در اعطا تسهیالت شیوه .3

طرح مبا توجه به مطالعات پیشین و مستند کردن اطالعات توصیفی خورگان در زمینه معیارهای    

معیارهای نهایی که بیشههترین در اعطای تسهههیالت بر اسهها  نوع عقد با اسههتفاده از روش دلفی 

انتخاب بین گروه پاسخ دهندگان را داشته اند به عنوان معیار اساسی این تحقیق استفاده نمودیم 

 آورده شده است . 2معیارها در جدو   این
 

 معیارهاي متنخب جهت اعطاي  تسهیالت. 2جدول 
 معیار ردی  معیار ردی 

 صلارزش فعلی خا 9 نوع پروژه 1

 میزان نقدینگی 10 مدت زمان بازپرداخت مولغ تسهیالت 2

 )ریسک بازار( وضعیت رقابتی بازار 11 تعداد اقساط 3

 ریسک بانک )اعتوارات، نقدینگی، عملیاتی( 12 مولغ وثیقه 4

 مشتری مالی و کشش اعتواریظرفیت  13 مولغ پیش دریافت جهت اعطای تسهیالت 5

 سرمایه در گردش 14 (IRR)داخلی بازده نرخ 6

 مالیات های دولتی 15 مجوزات الزش داشتن 7

 (PI)سودآوری شاخص 16 طرح اقتصادی و فنی ، مالی توجیه داشتن 8
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 روش تحقیق

یک تحقیق  از نظر جمع آوری داده ها  توان گفت که تحقیق حاضهههر   در یک جمع بندی کلی می  

جامعه  .باشد مییک تحقیق کاربردی  و از نظر اهداف و ماهیتباشد.  میتوصیفی از نوع پیمایشی   

بوده است.   تهران شهر  2 کارشناسان بانکی یکی از بانک های کشور در منطقه   این تحقیق  آماری

س و  اعتوارات( در این مورد وجود       با توجه به اینکه در هر شنا  خوره )مدیر و م شعوه دو کار

داشههته اسههت. کلیه خورگان جامعه آماری مورد پرسههش قرار گرفته اند. عالوه بر این، دو نفر از   

 مس والن اعتوارات در واحد ستادی بانک مورد بررسی نیز به سواالت پرسشنامه پاسخ گفته اند.        

ه به پرسشنامه های این پژوهش پاسخ داده اند. با توجه به ماهیت    کارشنا  خور  22در مجموع 

تحقیق جهت اولویت بندی قراردادهای پرداخت تسهیالت از مد  های تصمیم گیری چند معیاره 

معیارهای درنظر گرفته شههده از طریق مرور تحقیقات انجاش شههده  و نظر  اسههتفاده شههده اسههت.

سا  روش دلفی بدست آمده ا   ند. جهت محاسوه وزن شاخصها نسوت به یکدیگر از      خورگان بر ا

ستفاده می    شانون ا شتریان و        روش آنتروپی  شنامه هایی از م س شود. به بیان دیگر با تنظیم پر

سایر         سوت به  شود میزان اهمیتی که برای هر یک از معیارها ن سته می  مدیران مالی بانکها خوا

عقد جعاله، مشارکت، اجاره به شرط   4بندی معیارها قائل هستند را بیان کنند. سپس جهت رتوه  

تملیک و فروش اقساطی با توجه به اهمیت معیارهای در نظرگرفته شده برای مشتریان و مدیران   

سیس فازی )          ست از روش تاپ ست آمده ا شنامه قول بد س ( FTOPSISمالی بانک ها که در پر

 استفاده خواهد شد.به اختصار این دو روش توضیح داده می شود .
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  پیاده سازي روش آنتروپي شانون. 1

شود. ایده     ستفاده می  شانون برای وزن دهی به معیارها ا صلی  از روش انتروپی   براین روش این ا

ستوار  پایه ست  ا شتر  شاخص  یک مقادیر در پراکندگی هرچه که ا شد  بی  اهمیت از شاخص  آن با

 کنیممی عمل زیر ترتیب به هاشههاخص اوزان محاسههوه برای بنابراین. اسههت برخوردار بیشههتری

(momeni, 2008.) 

 𝑝𝑖𝑗  محاسوه 

𝑝𝑖𝑗 =  
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

 ;  ∀ 𝑖, 𝑗 

 𝐸𝑗محاسوه مقدار آنتروپی  -1

 −𝐸𝑗 =
1

ln(𝑚)
𝑘 ∑ [𝑝𝑖𝑗 ln 𝑝𝑖𝑗]𝑚

𝑖=1  ;  ∀𝑗  

 𝑑𝑗محاسوه مقدار عدش اصمینان  -2
𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗 ;  ∀𝑗  

 𝑤𝑗محاسوه اوزان  -3

𝑤𝑗 =  
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

 ;  ∀ 𝑗 

 

شان دهنده ی ارزش گزینه   𝑎𝑖𝑗که در این روابط   شاخص  اش اؤ ن iن مقدار بی مقیا    𝑝𝑖𝑗اش ،  jظر 

شاخص     شاخص  𝐸𝑗تعداد گزینه ها ،  mاش. Iاش برای گزینه  jشده  مقدار عدش   𝑑𝑗 اش، j مقدار آنتروپی 

اوزان بدست آمده برای    است.  اش  jمقدار ضریب اهمیت شاخص   𝑤𝑗اش و  jاصمینان موجود در شاخص   

 خواهد بود. 3تروپی، مطابق جدو  هر کداش از شاخص ها ی مورد بررسی ،با به کارگیری تکنیک آن
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 اوزان شاخص ها از روش آنتروپي .3جدول 

 امتیاز شاخص
 0.0136 پروژه شده برآورد هزینه مقدار

 0.0628  پروژه نوع

 0.0185 وثیقه مولغ

 0.0394 تسهیالت مولغ بازپرداخت زمان مدت

 0.0223 اقساط تعداد

 0.0146 مولغ تسهیالت  

 0.0191 متعدد حقوقی یا حقیقی اشخاص به متعلق غیرنقدی یا نقدی الشرکه سهم

 0.0019 الزش مجوزات داشتن

 0.0012 طرح اقتصادی و فنی ، مالی توجیه داشتن

 0.0589 تسهیالت اعطای جهت دریافت پیش مولغ

 0.0447 خالص فعلی ارزش

 0.0364 نقدینگی میزان

 0.0243 (بازار ریسک) بازار رقابتی وضعیت

 0.0056 (عملیاتی نقدینگی، اعتوارات،) بانک ریسک

 0.0124 مشتری اعتواری کشش و مالی ظرفیت

 0.5653 گردش در سرمایه

 0.0178 (IRR)داخلی بازده نرخ

 0.0015 (PI)سودآوری شاخص

 0.0307 دولتی های مالیات

 منوع : محاسوات تحقیق

 

 FTopsis)  (پیاده سازي روش تاپسیس .2

، مطلوبیت مشخصه های فنی به صورت فازی ارائه می شود. به این صورت که در      تحقیق در این 

ضد ایده آ  در        ست هر عدد فازی از مقادیر ایده ا  و  سمت چپ و را صله ی  مقاطع مختل ، فا

شاخص .گاش     آن مقطع اندازه گیری  ست برای اندازه گیری مطلوبیت هر  شود و این معیاری ا می 

 های این روش به شرح زیر است :

×m) که ماتریسی   Dتصمیم ماتریس ابتدا در (1 𝑛  :است( با داده های فازی ایجاد می شود 
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سههتون های این ماتریس شههامل شههاخص ها و سههطر ها شههامل تسهههیالت می باشههد که     

 ماتریس را کامل می کنند. 4استفاده از اعداد فازی جدو  کارشناسان با 

 

طیف اعداد فازي و متغیر زباني جهت تعیین درجه عملکرد تامین کننده  .4جدول 

 فازي TOPSISروش 

 واژه های زبانی
خیلی 

 ضعی 
 عالی خوب متوسط ضعی 

قیهها  فههازی     م

 (l, m, rمثلثی)
(0,0,0) (0,0.25,0.5) (0.25,0.5,0.75) (0.5,0.75,1) (0.75,0.75,1) 

سوه  (2 ست  موزون شده  نرماالیز ماتریس محا صهای    باید مرحله این در . ا شاخ  جدو  برای 

های به وسهیله کارشهناسهان     شهاخص  که این به توجه با . گرفت نظر در وزن فازی، تاپسهیس 

از دید  شهههوند وزن همه آنها در حالت قطعی و برابر با میانگین اهمیت شهههاخص ها           ارزیابی می 

 کارشناسان در نظر گرفته می شود.

 
سوات  این نتایج آن، از پس  صورت زیر وارد می   Vعنوان ماتریس  تحت ماتریسی  در محا به 

 شود: 

 
 و A+با  ترتیب به که باشد  منفی می آ  ایده جواب مثوت و آ  ایده جواب آوردن دست  به (3
-A تعیین و فازی اعدادمقایسههه  جهت فازی حالت در  .شههوند می داده نمایش -jv  و+

jv از 

ستفاده  فازی اعداد بندیرتوه های فرآیند سا    .شود  می ا  ijvفازی  عدد ی رتوه روش، این برا

 :شود می صورت زیر تعری  این به شود، می داده نشان ijM(v(  که با
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سوه  از پس  ستون   ijM(v( محا شترین  دارای که را j ،ijvها، به ازای هر    ijM(v(میزان بی

+عنوان  به باشد،می
jv   وijv میزان کمترین دارای که راM(vij)  باشد، به عنوان  می-

jv معرفی 

 شود می

سوه   صله  میزان محا سوت  گزینه هر فا شد  می منفی و مثوت آ  ایده به ن  هایداده برای .با

 (:Zade L 1965است) محاسوه قابل زیر به صورت فازی عدد دو بین فاصله فازی،

     
 

𝑠𝑖
+ = ∑ 𝐷𝑖𝑗

+𝑛
𝑗=1 صله    𝑠𝑖مثوت و  آ  ایده ازاش i گزینه فا

− = ∑ 𝐷𝑖𝑗
−𝑛

𝑗=1  صله  گزینه فا

i ست. پس  ایده ازاش سوی  نزدیکی ید با مرحله این از آ  منفی ا 𝐶𝑖ها ) آ  ایده به گزینه هر ن
+) 

سوه  +و  js-) مقادیر ترکیب منظور به شاخص  این  .گردد محا
js) سه  نتیجه در  ها گزینه مقای

 :است محاسوه قابل زیر رابطه با که رود می کار به یکدیگر به نسوت

 
سیس  تکنیک نهایی مرحله  سا   بر ها گزینه بندی رتوه ، فازی تاپ 𝐶𝑖نزولی) ترتیب ا

ها (+

 (. Kahraman et al.2008خواهد بود )

نمایش  5،در جدو  نتایج حاصهل از این روش با اسهتفاده از اوزان بدسهت آمده از روش آنتروپی    

 داده شده است.

 هااولويت . 5جدول 

 

 

 

 
 

  منوع : یافته های پژوهش                                              
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بر اسا  ترجیحات کارکنان بانک به ترتیب عقد مشارکت، عقد اجاره به شرط تملیک و عقد     

 فروش اقساطی، عقد جعاله انتخاب شده اند.

 

 نتیجه گیري و پیشنهادات 

سان بانکی        شنا سهیالت از نگاه کار سی اولویت بندی قراردادهای پرداخت ت هدف از این مقاله برر

سهیالت و        سیوالن بانکی در پرداخت ت ستخراج معیارهای مورد نظرم ست. بدین منظور با ا بوده ا

به اولویت  (AHP)سپس مشخص کردن وزن معیارها توسط خورگان و امتیازدهی آنان با روش    

ستفاده از    سی این تحقیق با ا سا        بندی عقود مورد برر شد. بر ا سیس فازی پرداخته  روش تاپ

رین بزرگترین فاصله نسوی نسوت به سایر گزینه ها باالتنتایج این تحقیق عقد مشارکت با داشتن 

. سپس قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در  رتوه را به خود اختصاص می دهد

رتوه های بعدی جهت پرداخت تسهیالت به متقاضیان قرار گرفته اند. قرارداد جعاله در رتوه آخر   

جهت استفاده در پرداخت تسهیالت قرار دارد. بدیهی است که با تغییر شرایط پرداخت تسهیالت، 

 یط اقتصادی و ...  این اولویت ها نیز تغییر می کنند.تغییر نرخ سود بانکی، تغییر شرا

این تحقیق می تواند زمینه را برای انجاش تحقیقات آتی با معرفی شهههاخص های جامع تر به           

 همراه سایر روش های رتوه بندی فراهم نماید.
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 و مآخذع بانم

نهادی تصههمیم ، ارائه یک مد  پیشهه1383امین ناصههری، محمدرضهها؛ آزادی مقدش آرانی، عوا ؛ 

و سههیسههتم خوره، کنفرانس بین المللی   AHPجهت ارزیابی واش های بانکی با اسههتفاده از 

 هوش مصنوعی در مهندسی صنایع و تصمیم گیری.

 با متناسب  مالی تأمین منابع و کارها و کسب "، 1389بت شکن، محمدهاشم و جال  سی  الدینی،    

صادی "آنها سی  ماهنامه -، مجله اقت سائل  برر ستهای    و م صادی،  سیا  ، 10 و 9 های شماره  اقت

 .86-116ص

 http://www.bina.ir،1394رسانی بانک و بیمه ایران،، بینا، شوکه اطالع

 دانشگاهی. جهاد اصفهان، خُرد اقتصاد نظریة ، 1381فرزاد، کریمی، و حسین پیراسته،

سههرمایه داری.چاد دوش، ، پو  و بانکداری اسههالمی و مقایسههه آن با نظاش 1379توتون یان،ایرج. 

 پویا. هنری توانگران -تهران: انتشارات موسسه فرهنگی

، طراحی سهیسهتم هوشهمند ترکیوی    1388رجب زاده علی؛ بهرتم میرزایی آرش؛ احمدی پرویز؛ 

رتوه بندی اعتواری مشهههتریان بانک ها با اسهههتفاده از مد  های اسهههتداللی فازی ترکیوی،  

 .159-201، 53ماره فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش

، قرن "شهرح لمعه دمشهقیه. جلد سهوش   "الدین بن علی بن احمد عاملی جوعی(. شههید ثانی)زین 

سسه فرهنگی هنری دانش پذیر       شر مو سوش، ترجمه عوا  زراعت.ن دهم هجری قمری، جلد 

 1388تهران. 

سه با بانک     1381عقیلی کرمانی، پرویز،  سنتی در مقای سک در بانکداری   داری بدون، مدیریت ری

 ربا، مجموعه مقاالت سیزدهمین همایش بانکداری اسالمی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری.

؛ اولویت بندی عوامل موثر بر تامین مالی در ایران با 1393فدایی واحد، میپتم؛ مایلی محمدرضا؛  

سا  دوش،             صادی،  ست های مالی و اقت سیا صلنامه  سله مراتوی، ف سل ستفاده از روش تحلیل  ا

 .141-160، 6شماره 

، سههیسههتم خوره جهت مدیریت ارائه واش بانکی، دانشههگاه 1394گودرزی نسههرین؛ دهقانی الهاش؛ 

 جامع علمی کاربردی فناوری اطالعات و ارتواطات شهرداری تهران

کشههور،  بانکی سههیسههتم  در توجیهی های طرح ارزیابی نحوه ، بررسههی1394محمدی، مهدی؛ 
http://www.etarh.com 

، هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد اسالمی، مجله اقتصاد اسالمی، 1383معزی حسین، میر 
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