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 ارایه مدلی جهت تعیین عقد مرجح  برای متقاضی تسهیالت بانکی با استفاده 

 از یک روش تلفیقی
 

 ۹مرضیه جهانی

 ۲پرستو محمدی

 چکیده
 باشد. اینهدف از این پژوهش ارایه مدلی به منظور تعیین عقد مرجح مناسب برای متقاضی تسهیالت در بخش صنعت می

مدل بر اساس روشی تلفیقی شامل بهینه سازی چند معیاره ی حل سازشی در فاز اول و محاسبه هزینه تامین مالی متقاضی 

خروجی این دو فاز عقد مرجح بر اساس معیار ترکیبی برای متقاضی تسهیالت در فاز دوم می باشد ، سپس با استفاده از 

تسهیالت تعیین گردیده است. از آنجا که در تامین مالی پروژه ها عالوه بر معیارهای هزینه تامین مالی معیارهای کیفی نیز 

ت لحاظ شده است. در این دارای اهمیت می باشند لذا در این پژوهش هر دو جنبه معیارهای کیفی و کمی در دریافت تسهیال

فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک،  عقد پر کاربرد در صنعت که با نظر خبرگان انتخاب شده اند )جعاله، ۴پژوهش از 

معیارهای ارزیابی عقود اسالمی بر اساس مطالعات پیشین و اظهار نظر خبرگان در قالب  استفاده شده است.مشارکت ( 

 از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین اوزان معیارهای ارزیابی عقود اسالمیدر فاز اول برای  ه است.ای استخراج شدپرسشنامه

استفاده شده است و به منظور انتخاب عقد مناسب برای متقاضی، از رویکرد بهینه سازی چند معیاری حل سازشی که مبتنی بر 

عقد مورد  ۴در  تامین مالی از بانک برای متقاضی تسهیالتهزینه .در فاز دوم گیری است، استفاده شده استماتریس تصمیم

ین مالی هزینه تامهمچنین نتایج بدست آمده از پرسشنامه کیفی متقاضی تسهیالت و  نظر ، محاسبه گردیده است. در انتها ، 

عقد مرجح مناسب برای متقاضی تسهیالت بر اساس یک معیار ترکیبی تعیین گردیده  از بانک را ترکیب نموده ، بدین ترتیب

  است.

 

 ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  ی حل سازشیسازی چندمعیارهبانکداری اسالمی، عقود اسالمی، روش بهینهواژگان کلیدی: 

  

                                                                                                                                                                                                 
 . کارشناسی ارشد سیستمهای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران۹

ها، ر گروه سیستمهای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم. نویسنده مسئول مکاتبات. استادیا۲
p.mohammadi@modares.ac.ir 
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36اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 مقدمه .1

به طورکلی در بانک های اسالمی، تسهیالت در قالب عقود مختلف و تحت شرایط و قوانین خاصی به متقاضیان اعطا می شود 

سرمایه گذاری مستقیم ، سلف  -مساقات -مزارعه –فروش اقساطی –اجاره به شرط تملیک  -مضاربه –مشارکت که عبارتند از 

برد در بانک های اسالمی بنا بر نظر خبرگان ، که در این پژوهش نیز مالك ارزیابی، . از میان این عقود ، چهار عقد پرکارو جعاله

 مقایسه، و انتخاب قرار خواهند گرفت، معرفی می شوند.

اجاره به شرط تملیک : اجاره قراردادی است برای استفاده و بهره برداری از منافع ، امالك و یا کار انسان در برابر مالی 

اده می شود. اجاره عقدی است که ثمره آن انتقال منافع در برابر عوض معلوم است ، در حالی که اصل معین که عوض آن د

 (  7، ج  ۲۲۴ملک در مالکیت موجر باقی است )عالمه حلی ، ص 

که کاال حاضر باشد و بعد از معامله به مشتری تحویل گردد و پرداخت قیمت به فروش اقساطی : همان بیع نسیه است 

ج  ) شیخ محمد علی انصاری ،طرفین مهلت داشته باشد یعنی مشتری قیمت کاال را در وقت تعیین شده به بایع بدهدتوافق 

 (. ۴۹۱، ص  7

جعاله : جعاله از نظر لغوی ، مالی است که بعنوان مزد برای عملی قرار داده می شود و از نظر شرعی ، صیغه ای است که 

 ق(. ۹۴۹۳ل عوضی است بدون اینکه علم به عمل و مزد ، شرط باشد )شهید ثانی،نتیجه آن بدست آوردن منفعت در مقاب
اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئى مشارکت مدنی : مشارکت در لغت به معنی با هم شریک شدن است و از نظر فقهی 

ز درهم آمیختن سهم ق ( بر اساس تعریفی دیگر مشارکت مدنی عبارتست ا ۹۴۹۳است)شهید ثانی ،  واحد به نحو اشاعه

الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتقاع طبق قرارداد. این عقد 

 (.۹۳7۱ماهیتا جایز است مگر آنکه ضمن عقد الزمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود )توتونچیان ، 

لفیقی عقد مرجح مناسب برای متقاضی تسهیالت از نظر معیارهای کیفی در این پژوهش سعی بر آن است با ارایه مدلی ت

و کمی ) هزینه تامین مالی،  سهم بانک در ریسک ، ریسک بازار، نرخ بازگشت تسهیالت ، مقدار تامین مالی توسط مشتری ، 

ن معیارها ایتعیین گردد،   تعداد ضامن ، مبلغ وثیقه، مبلغ تسهیالت، نوع وثیقه، سرعت در اعطای تسهیالت، مدت تسهیالت(

ای و نظرسنجی و اعمال پیشنهادهای خبرگان استخراج می گردد. سپس با بررسی پژوهش های پیشین و مطالعات کتابخانه

با توجه به امکان مقایسه زوجی میان معیارها و زیرمعیارهای اهمیت نسبی معیارها برای متقاضی نمونه این تحقیق  تعیین میشود. 

مراتبی ارزیابی عقود اسالمی و ساختار سلسله مراتبی حاکم میان آنها، برای تعیین اوزان معیارها و زیرمعیارها از روش فرآیند تحلیل سلسله

(AHP) مناسب برای هریک از متقاضیان تسهیالت، با استفاده  بندی و انتخاب عقد اسالمیاستفاده خواهد شد. بعالوه، مقایسه، اولویت

از بانک برای  سپس به محاسبه هزینه تامین مالی پذیرد.انجام می (VIKOR)سازی چندمعیاری حل سازشی از روش بهینه

 عقد مرجح مناسب برای متقاضی تسهیالت بر اساس یک روشعقد مورد بحث می پردازیم و در انتها  ۴متقاضی نمونه در 

 مشخص می شود.تلفیقی 

 

 پیشینه تحقیق

در مطالعات پیشین، پژوهشی که مستقیما به مساله ارزیابی تسهیالت و انتخاب عقد اسالمی متناسب با نیاز متقضیان  پرداخته 

 های داخلی و خارجی بیان می گردد.  ترین پژوهشترین و مرتبطحال در ادامه، مهمباشد مشاهده نشد. با این

 گیرند کهدر چهار گروه قرار می متقاضیان معیارهای مؤثر در فرایند ارزیابی(۹۳۱۴)گودرزی و دهقانی، طبق نظر  -

قت و امانتداری و سابقه دریافت ا.صد۲عامل تجزیه و تحلیل اقتصادی( ۹۰.نتیجه ی ارزیابی و نظر کارشناسان)۹ عبارتند از:

عامل تجزیه و تحلیل 7.طرح توجیهی مناسب )۳گیرنده( تسهیالت عامل مربوط به ویژگی های فردی یا مؤسسه ۹۹)تسهیالت

عامل امکان پذیری فنی ۴) .نظر مدیریت ارشد5 ..منابع در دسترس و راهبردای بانک)بسته به هر بانک متفاوت است(۴ مالی( 

 امتیازدهیخیلی ضعیف(  پروژه(. مقدار هر کدام از این معیارها را کارشناس با یکی از مقادیر )عالی، خوب، متوسط، ضعیف و

و طی محاسباتی امتیاز و درصد پذیرش مشخص می شود و این مقدار به عنوان نتیجه وارد مرحله ی بعدی می شود می کنند 
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 37 کی با استفاده از یک روش تلفیقیارایه مدلی جهت تعیین عقد مرجح  برای متقاضی تسهیالت بان

 .تا براساس آن، مدیریت بتواند تصمیم مناسب را بگیرد

ت وام و یا اعطای آن، معیارهایی های تایوان دریافتند که جهت دریاف( با بررسی بانک۲۰۹۴چن، شن، و لین و همکاران  ) -

های دولتی،  هم از سوی بانک و چون مقدار وام، دوره وام )آغاز و پایان پرداخت(، نرخ بهره، ثابت یا شناور بودن وام، سیاست

 گیرد.هم از سوی مشتریان مورد توجه قرار می

ه، مدت معیارهای درآمد، هزینه های ماهیانه، پس انداز، ارزش وثیق (Mandalaa et al., 2012 )مانداال و دیگران -

  .تسهیالت، سن، جنس، نوع وثیقه ، نوع فعالیت شغلی متقاضی را به عنوان معیارهای مهم مطرح می کنند

معیارهای نسبت دارایی به بدهی، نسبتهای نقدینگی، نسبتهای سرمایه  (Altmanetal.,2010)آلتمنتال و همکاران -

 گذاری، وضعیت سالمت صنعت را در تصمیم گیری مهم مطرح می کنند .

 ،حسابداری نرخ بازده  ،مایهمعکوس دوره بازگشت سر، دوره ی بازگشت سرمایهبه بررسی عامل های  (۹۳۱۴محمدی)  -

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

تامین مالی ،منابع سرمایه ،سرمایه مالی، درامد ، معیارهای وضعیت سالمت صنعت ، میزان  (Castro, 2013)کاسترو -

 سابقه مدیریت ، نرخ بهره را به عنوان مهم ترین عامل ها مطرح می کند.

معیارهای فروش کل ، درامد کل ، سود یا زیان نا خالص و سابقه بازپرداخت  (Olson et al., 2012)اولسون و همکاران  -

 تسهیالت قبلی را مطرح می کند .

معیارهای نرخ بهره ، میزان تسهیالت ،داشتن مجوز ،سود  (Halkos and Tzeremes, 2012)هالکوس و زرمس -

 خالص ، سابقه بازپرداخت تسهیالت قبلی را به عنوان معیارهای مهم تصمیم گیری مطرح می کنند. 

 قیمت تغییرات ارز، نرخ تغییرات بهره، نرخ تغییرات شامل : بازار ریسک ( به در نظر گرفتن انواع ریسک:۹۳۸۹عقیلی ) -

 روی بر معامالت و ها فروش و خرید تسهیالت، اعطای ریسک شامل : اعتبارات ریسک نها؛ آ بین همبستگی و کاالها و سهام

 دیون موقع به پرداخت یا اعطایی تسهیالت تأمین برای بانک آمادگی عدم ریسک معنای به : نقدینگی ریسک مالی؛ ابزارهای

 اجرایی ریسک اعتبار، و اعتماد ریسک انتظار، مورد ترتیب به معامالت انجام ریسک شامل : عملیاتی (؛ ریسکها سپرده)

 می پردازد. پرسنلی ریسک و قراردادها

( در مقاله خود عامل دیگری را معرفی می نماید که هم بانک و هم مشتری ۹۳۸۹( و )پیراسته،کریمی ۹۳۸۳میرمعزی ) -

 وی هزینه فرصت یکی از مهمترین عاملهاست.باید در سرمایه گذاری های خود به آن توجه نمایند. به نظر 

( در مطالعه ای که انجام داده است برای پاسخگویی به این سوال که ایا سیستم های خبره ابزاری کارا و ۹۱۱۸برایان ) -

سودمند در فراهم آوردن راهنمایی هایی جهت فرایند ارزیابی تسهیالت های کشاورزی هستند یا خیر، یک مدل ارزیابی و 

م خبره ارائه کرده است که بر محدودیت ها و عواملی که باعث ناکارایی سیستم های قبلی بوده اس غالب شده است. او سیست

 بیان می کند که هنگام بررسی و ارزیابی اعتبار متقاضی، الزم است که تسهیالت دهنده شناخت کافی از پنج عامل: اعتبار،

همچنین باید به منابع مالی بانک، راهبردها و سیاست های بانک از قبیل  ،شخصیت داشته باشد. وثیقه ، ، ظرفیت سرمایه

شرایط اقتصادی و بازار، تجربه سوابق تسهیالت های قبلی، تشخیص ریسک اعتباری بر اساس مالحظات سیاسی و اقتصادی 

 توجه شود.
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32اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 شناسی پژوهش روش

 آوریپیمایشی است. بعالوه جمع-ها از نوع پژوهش توصیفیگردآوری دادهپژوهش حاضر از منظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه 

های اصلی این پژوهش با استفاده به انجام رسیده است. داده ۱۳-۱۴ها از نظر زمانی از نوع مقطعی است که در فاصله زمانی سال داده

جامعه و نمونه آماری این پژوهش از دو منظر  .شودی میای و پرسشنامه محقق ساخته و نظر خبرگان بانکی گردآوراز مطالعات کتابخانه

شود که موظف به شناسایی معیارهای ارزیابی عقود اسالمی و تکمیل ماتریس قابل تبیین است. بخش نخست مربوط به افرادی می

ی . از آنجاکه هر متقاضباشدگیری هستند. بخش دوم، جامعه آمارِی مربوط به متقاضیان دریافت تسهیالت از بانک مذکور میتصمیم

ی نظرات بندتوان با جمعنمایند و نمیشده را تکمیل تسهیالت بسته به وضعیت، شرایط، و دیدگاه خود الزم است پرسشنامه طراحی

ود ش این پژوهش در دو فاز انجام می گیری قائل شد.توان برای آن نمونهمتقاضیان، یک تصمیم را برای تمامی آنها تجویز کرد لذا نمی

توجه به امکان مقایسه زوجی میان در فاز اول با و از ترکیب دو فاز عقد مرجج متناسب با نیاز متقاضی تسهیالت استخراج می شود. 

معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی عقود اسالمی و ساختار سلسله مراتبی حاکم میان آنها، برای تعیین اوزان معیارها و زیرمعیارها از روش 

بندی و انتخاب عقد اسالمی مناسب برای هریک از استفاده خواهد شد. بعالوه، مقایسه، اولویت (AHP)مراتبی حلیل سلسلهفرآیند ت

پذیرد.در فاز دوم جهت محاسبه میانجام  (VIKOR)سازی چندمعیاری حل سازشی متقاضیان تسهیالت، با استفاده از روش بهینه

تقاضی نمونه در قالب یکی از تسهیالت جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مشارکت  هزینه تامین مالی از طریق بانک برای م

مجموع ارزش فعلی پرداختی متقاضی سپس مجموع ارزش فعلی پرداخت های متقاضی به بانک در قالب عقود مختلف محاسبه گردیده 

جواب حاصل از مرحله قبل به ترتیب صعودی نمایان گر بهترین  به بانک را به مبلغ تسهیالت دریافت شده تقسیم می نماییم در انتها

 عقد برای متقاضی تسهیالت می باشد. در انتها جهت محاسبه عقد مرجح از ترکیب فاز اول و دوم استفاده می نماییم. 

ام نشان با توجه به مطالب مطروحه و اهداف متصور، شکل زیر چارچوب نمادین پیشنهادی پژوهش را به صورت گام به گ

 دهد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خبرگان متشکل از مدیران و کارشناسان امر در بانک  ای ازتشکیل کمیته

 ارایه چارچوبی از معیارهای ارزیابی عقود اسالمی به کمیته خبرگان جهت اعمال نظر و تشکیل چارچوب نهایی

 مراتبی تعیین اوزان معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی عقود اسالمی براساس روش فرآیند تحلیل سلسله

 

 VIKORاولویت بندی و انتخاب عقد اسالمی مناسب، براساس روش 

 

 تسهیالت نمونه از بانک برای متقاضی محاسبه هزینه تامین مالی 

 س یک معیار ترکیبیتعیین عقد مرجح برای متقاضی تسهیالت بر اسا

 ها از کمیته خبرگان و متقاضیان دریافت تسهیالت های مرتبط جهت گردآوری دادهطراحی پرسشنامه
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 33 کی با استفاده از یک روش تلفیقیارایه مدلی جهت تعیین عقد مرجح  برای متقاضی تسهیالت بان

  طراحی ساختار پرسشنامه -2

 ازخبرگان متشکل از مدیران و کارشناسان امر در بانک مورد مطالعه تشکیل شده است و چارچوبی  ای ازدر ابتدا کمیته

معیارهای ارزیابی عقود اسالمی به کمیته خبرگان جهت اعمال نظر و تشکیل چارچوب نهایی ارایه شده است . با توجه به 

مطالعات پیشین و مستند کردن اطالعات توصیفی خبرگان در زمینه معیارهای مطرح در دریافت تسهیالت بر اساس نوع عقد 

 استخراج گردیده است . ۹دول با استفاده از روش دلفی معیارها بر اساس ج

 

 . 2جدول 

 زیرمعیارها معیارهای اصلی

 های زمانیمولفه
 مدت یا دوره تسهیالت 

 سرعت در اعطای تسهیالت

 شرایط  تسهیالت

 نوع وثیقه

 مبلغ تسهیالت  

 مبلغ وثیقه

 تعداد ضامن  

 مقدار تامین مالی توسط مشتری

 نرخ بازگشت تسهیالت 
 

 

 

شود. پرسشنامه نخست مربوط ها و اطالعات مورد نیاز، دو دسته پرسشنامه طراحی میدر این گام به منظور گردآوری داده

آوری به متقاضیان دریافت تسهیالت می باشد. پرسشنامه دوم مربوط به خبرگان می باشد. این پرسشنامه که برای جمع

داده های کیفی مربوط به پرسشنامه دوم با استفاده از میانگین  گیری طراحی شده است.موردنیاز در جدول تصمیم اطالعات

های کمی با استفاده از موارد مندرج در آئین نامه عقود اسالمی بانک مورد مطالعه هندسی نظرات خبرگان استخراج شده و داده

 تعیین شده است.

 

 خبرگان در معیارهای کیفی ارزیابی عقود اسالمیمیانگین هندسی نظرات 

 وثیقه نوع 
 اعطای در سرعت

 تسهیالت

 در بانک سهم

 ریسک
 بازار ریسک

 ۲4۲3 ۳4۸۹ ۸4۹۱ ۳4۳۲ جعاله عقد

 34۸3 7437 54۸ 34۴۹ مشارکت عقد

 ۳4۳۳ ۴4۴۴ 74۳۸ 54۸ تملیک شرط به اجاره عقد

 ۴4۸۳ ۴4۰۹ 74۸۸ 54۲3 اقساطی فروش عقد

 

نتایج حاصل از نظر کمیته خبرگان نسبت به معیارهای کیفی ارزیابی عقود اسالمی و همچنین اطالعات مستخرج  بر اساس

 نامه عقود اسالمی، جدول تصمیم نهایی برای متقاضی بخش صنعت استخراج گردیده است.از آئین

  

 ریسک 
 ریسک بازار  

 سهم بانک در ریسک 
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40اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 گیریماتریس تصمیم

 ماتریس تصمیم

 ریسک شرایط تسهیالت های زمانیمولفه

یا مدت 
دوره 
 تسهیالت

سرعت در 
اعطای 
 تسهیالت

نوع 
 وثیقه

 مبلغ وثیقه
تعداد 
 ضامن

مقدار تامین 
مالی توسط 
 مشتری

نرخ 
بازگشت 
 تسهیالت

 مبلغ تسهیالت
ریسک 
 بازار

مقدار 
سهم 
بانک در 
 ریسک

 ۳4۸۹ ۲4۲3 ۹3۸۰۰۰۰۰۰ ۲۹ ۳۳3۰۰۰۰۰ ۲ ۲۲7۸5۸۸۰7 ۳4۳۲ ۸4۹۱ ۳ عقد جعاله

 7437 34۸3 ۹3۸۰۰۰۰۰۰ ۲۴ ۳۳3۰۰۰۰۰ ۲ ۲۳7۲۸۰۲۱۳ 34۴۹ 54۸۰ ۳ عقد مشارکت

عقد اجاره به 
 شرط تملیک

۴ 74۳۸ 54۸۰ ۲۹۸۴۱۳۱۴۴ ۰ ۴۴۹۰۰۰۰۰ ۲۹ ۹۴7۰۰۰۰۰۰ ۳4۳۳ ۴4۴۴ 

عقد فروش 
 اقساطی

۳ 74۸۸ 54۲3 ۲۲7۸5۸۸۰7 ۲ ۳۳3۰۰۰۰۰ ۲۹ ۹3۸۰۰۰۰۰۰ ۴4۸۳ ۴4۰۹ 

 

 مراتبیبراساس روش فرآیند تحلیل سلسلهتعیین اوزان معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی عقود اسالمی  -2

شود. ابتدا مختصری طراحی می AHPدر این مرحله فرآیند اوزان معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی عقود اسالمی بر اساس روش 

 از روش سلسله مراتبی بیان می شود. 

 

 (AHP)روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

به جهان معرفی شد. این  ۹توسط توماس ال ساعتی ۹۱7۰تکنیکی ساختاریافته است که نخستین بار در سال  AHPروش 

ای را برای تحلیل و تبدیل مسایل پیچیده به یک سلسله گیری دارد. و زمینهروش قابلیت بسیار زیادی در مباحث تصمیم

ها را با کمک معیارها و زیرمعیارها ریزی، بتواند ارزیابی گزینهمهآورد تا در چارچوب آن برناتر فرآهم میمراتب منطقی و ساده

های شناخته شده تعیین وزن مبتنی بر از جمله روش AHPروش  (.۹۳۱۲به راحتی انجام دهد )امیری و دارستانی فراهانی، 

 د:شونزوجی است. این روش از مراحلی تشکیل شده است که در ادامه تشریح میهای مقایساتماتریس

 مرحله اول( ترسیم ساختار سلسله مراتبی مسئله

در مرحله نخست، ساختار سلسله مراتبی مسئله فرمول بندی می شود . بدین صورت که هدف کلی یا هدف مسئله در 

 . (Majumdar, 2010) باالی سلسله مراتب قرار می گیرد و گزینه های تصمیم در پایین جای می گیرند

 های مقایسات زوجییسمرحله دوم(  تشکیل ماتر

ده، گیرندر این مرحله داده های مرتبط برای مقایسه گزینه ها بدست می آیند. این موضوع، نیازمند آن است که تصمیم

سرانجام . Majumdar, 2010) ماتریس های مقایسه زوجی از عناصر هر سطح، نسبت به عنصری در سطح باالتر تهیه کند) 

مقیاس  AHPبا استفاده از امتیازات نسبی گزینه ها با توجه به هر معیار شکل می گیرد .در  M×Nماتریس تصمیمی با رتبه 

ها در یک حالت سیستماتیک استفاده شده است.    و معکوس آنها ، برای تعیین الویت ۱تا  ۹های نسبی از اعداد حقیقی، از 

 هامرحله سوم( سنجش سازگاری ماتریس
 برای هر ماتریس انجام می گیرد ساعتیاری در این مرحله محاسبه نرخ سازگ

. CR =
CI

RI
                                        (۹)  

   

 مرحله چهارم(  محاسبه اوزان معیارها و زیرمعیارها   

ارها معیدر این مرحله ، اهمیت نسبی معیارهای مختلف با توجه به هدف مسئله و امتیازات زیرمعیارها با توجه به هر یک از 

با توجه  iورودی اهمیت نسبی معیار   ijCخواهد بود و  N×N از مرتبه(  (CMمعیار، ماتریس مقایسه Nشود. برای تعیین می

                                                                                                                                                                                                 
۹. Thomas L. Saaty 
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 42 کی با استفاده از یک روش تلفیقیارایه مدلی جهت تعیین عقد مرجح  برای متقاضی تسهیالت بان

 را نشان  می دهد.  jبه معیار 

∀ i = j  , Cij = 1    &     Cij =
1

Cji
                            (۲)  

CM = [

1 C12 … C1N

C21 1 … C2N

⋮ ⋮ 1 ⋮
CN2 CN2 … CNN

]                           (۳)  

های هندسی ام و سپس نرمالیزه کردن میانگینiسطر  ۹با محاسبه میانگین هندسی (wi)ام iاهمیت یا وزن نسبی معیار 

 سطرهای ماتریس باال تعیین می شود.

GMi = {∏ Cij}
N
j=1

1

N        ;        Wi =
GMi

∑ GMi
N
i=1

Wi   )معیار منفی(   ,        =

1

GMi

∑
1

GMi

N
i=1

                   (۴)  

بنابراین فرآیند اوزان معیارها و زیر معیارهای ارزیابی عقود اسالمی با استفاده از روش سلسله مراتبی به صورت جداول زیر 

 .حاصل می شود

 

 ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی

 وزن نهایی ریسک شرایط تسهیالت های زمانیمولفه  

 ۰457۹ ۴ ۲ ۹ های زمانیمولفه

 ۰4۲۸3 ۲ ۹ ۰45 شرایط تسهیالت

 ۰4۹۴۳ ۹ ۰45 ۰4۲5 ریسک

 

 "مولفه های زمانی"ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار 

  
مدت یا دوره 

 تسهیالت

سرعت در اعطای 

 تسهیالت
 وزن نهایی وزن نسبی

 ۰4۴57 ۰4۸ ۴ ۹ مدت یا دوره تسهیالت 

سرعت در اعطای 

 تسهیالت
۰4۲5 ۹ ۰4۲ ۰4۹۹۴ 

 

 "شرایط تسهیالت"مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار ماتریس 

  
نوع 

 وثیقه

مبلغ 

 وثیقه

تعداد 

 ضامن

مقدار تامین مالی 

 توسط مشتری

نرخ بازگشت 

 تسهیالت

مبلغ 

 تسهیالت
وزن 

 نسبی

وزن 

 نهایی

 ۰4۰3 ۰4۲۹ ۹ ۹ ۲ ۳ ۳ ۹ نوع وثیقه

 ۰4۰۲ ۰4۰3 ۰4۹33 ۰45 ۰4۲5 ۹ ۹ ۰4۳۳ مبلغ وثیقه

 ۰4۰۲ ۰4۰3 ۰4۹۴۳ ۰4۳۳ ۰45 ۹ ۹ ۰4۳۳ تعداد ضامن

مقدار تامین مالی توسط 

 مشتری
۰45 ۴ ۲ ۹ ۹ ۰45 ۰4۹5 ۰4۰۴ 

 ۰4۰۴ ۰4۹۴ ۰4۲5 ۹ ۹ ۳ ۲ ۹ نرخ بازگشت تسهیالت

 ۰4۹ ۰4۳5 ۹ ۴ ۲ 7 3 ۹ مبلغ تسهیالت

                                                                                                                                                                                                 
۹. Geometric Means (GM) 
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 "ریسک"ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار 

 وزن نهایی وزن نسبی مقدار سهم بانک در ریسک ریسک بازار 

 ۰4۰۱5 ۰433 ۲ ۹ ریسک بازار

 ۰4۰۴۸ ۰4۳۳ ۹ ۰45 مقدار سهم بانک در ریسک

 

ن با وز "های زمانیمولفه"شود که از دیدگاه این متقاضی تسهیالت، معیار مفروض، مالحظه می هایدادهبا درنظر گرفتن 

از اهمیت باالتری نسبت به سایر معیارهای برخوردار است. نتیجه مقایسه اوزان معیارهای اصلی از منظر این متقاضی  ۰457۹

 به صورت مقابل خواهد بود:  

 زمانی هایمولفه >شرایط تسهیالت  >ریسک 

 

 VIKORاولویت بندی و انتخاب عقد اسالمی مناسب، براساس روش  -3

بدین منظور از روش حل سازشی استفاده می شود. در زیر به تعریف  شوندبندی میدر این گام عقود اسالمی مقایسه و اولویت

 مختصری از این روش می پردازیم

 

 ی حل سازشیسازی چندمعیارهروش بهینه

گیری چندمعیاره است. از این روش در مسائلی با معیارهای برای حل مسائل تصمیم ۹ریزی سازشیبرنامههای یکی از روش

یارها ها مطابق با معآل است و تمام گزینهحلی نزدیک به راه حل ایدهگیرنده نیازمند راهنامتناسب و ناسازگار که در آن تصمیم

های یک مسأله در زمان شروع و گیرنده قادر به شناسایی و بیان برتریچنین در شرایطی که فرد تصمیممورد ارزیابی و هم

ا در این هبندی گزینهگیری محسوب شود. معیار رتبهتواند به عنوان ابزار مناسبی برای تصمیمطراحی آن نیست، این روش می

( در مواردی ۲۰۰۴)  Opricovicو  Tzengباشد. این روش ابتدا توسط روش بر اساس میزان نزدیکی به حل ایده آل می

گزینه  nمعیار و  mگیری چندمعیاره زیست مورد استفاده قرار گرفت. اگر دریک مسئله تصمیمنظیر مهندسی زلزله و محیط

 گیریم:وجود داشته باشد، به منظور انتخاب بهترین گزینه، مراحل ذیل را درپیش می

 مرحله اول( تشکیل ماتریس تصمیم

ها برای معیارهای مختلف، ماتریس تصمیم به صورت زیر ها و ارزیابی همه گزینهمعیارها، تعداد گزینهبا توجه به تعداد 

 شود:تشکیل می

D = [
X11 ⋯ X1n

⋮ ⋯ ⋮
Xm1 ⋯ Xmn

]                                                                                                       (5 )  

 س وزن معیارهامرحله دوم( تعیین ماتری

 شود:صورت ذیل تعریف میگیری، ماتریسی بهدر این مرحله با توجه به ضریب اهمیت معیارهای مختلف در تصمیم

W = [w1, w2, … , wn]                                                                                                         (3)  

 اتریس تصمیم گیری بی مقیاس شدهمرحله سوم( تشکیل م

 برای تشکیل این ماتریس از رابطه زیر جهت تعیین مولفه های )درایه های( آن استفاده می شود.

                                                                                                                                                                                                 
۹. Compromise Programming 
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 43 کی با استفاده از یک روش تلفیقیارایه مدلی جهت تعیین عقد مرجح  برای متقاضی تسهیالت بان

fij =
xij

√∑ xij
2m

𝑖=1

      ; i = 1,2, … , m ; j = 1,2, … , n                                                                   (7)  

 و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار در ماتریس تصمیم مرحله چهارم( تعیین بهترین

 شوند:محاسبه می ۴صورت مندرج در جدول بهترین و بدترین مقدار برای معیارهای مثبت و منفی به
 

 . بهترین و بدترین مقدار برای معیارهای مثبت و منفی4جدول 

 بدترین بهترین نوع معیار

𝑓𝑖 معیار مثبت
∗ = max 𝑓𝑖𝑗 𝑓𝑖

− = min 𝑓𝑖𝑗 

𝑓𝑖 معیار منفی
∗ = min 𝑓𝑖𝑗 𝑓𝑖

− = max 𝑓𝑖𝑗 

 

𝑓𝑖که 
𝑓𝑖و  هامین معیار از بین تمام گزینهiبهترین مقدار  ∗

 باشد.ها میمین معیار از بین تمام گزینه iبدترین مقدار  −

  مرحله پنجم( محاسبه مقادیرS    وR 

 باشد.ام میiمقدار وزن مورد نظر برای معیار  iWشوند که با توجه به روابط زیر محاسبه می   Rو Sمقادیر 

Sj =  ∑ wi

(fi
∗−fij)

(fi
∗−fi

−)

n
i=1                                        )                                         (۸)  

Rj =   max[wi

(fi
∗−fij)

(fi
∗−fi

−)
]                                                    (۱)   

 Qمرحله ششم( محاسبه مقدار 

 با توجه به رابطه زیر محاسبه می شود. Qمقدار 

Qj = v
(Sj−S∗)

(S−−S∗)
+ (1 − v)

(Rj−R∗)

(R−−R∗)
                                       (۹۰)  

R∗ = min
j

Rj           ,      R
− =  max

j
Rj                                (۹۹)  

S∗ = min
j

Sj           ,      S
− =  max

j
Sj                                  (۹۲)  

 Qو  R ،Sها براساس کاهش مقادیر کردن گزینهمرحله هفتم( مرتب

ای به عنوان گزینه برتر شوند. در نهایت گزینهها در سه گروه مرتب میگزینه Qو  R ،Sدر این مرحله با توجه به مقادیر 

، Rها با توجه به کاهش مقادیر انتخاب خواهد شد که در هر سه گروه به عنوان گزینه برتر شناخته شود. ترتیب قرارگیری گزینه

S  وQ باشد. الزم به ذکر است که در گروهمی Q شود که بتواند دو شرط زیر را برآورده برتر انتخاب میای به عنوان گزینه گزینه

 کند:

 ها باشد، رابطه زیر برقرار باشد:بیانگر تعداد گزینه nو  Qبه ترتیب اولین و دومین گزینه برتر در گروه   A(2)و   A(1)( اگر ۹شرط

𝑄(𝐴(2)) − 𝑄(𝐴(1)) ≥
1

𝑛−1
                                             (۹۳)  

 به عنوان رتبه برتر شناخته شود. Sو  Rهای باید حداقل در یکی از گروه  A(1)(  گزینه ۲شرط

 شوند:های برتر انتخاب میها به صورت زیر به عنوان گزینهای از گزینهزمانی که شرط اول برقرار نباشد، مجموعه

 (۹۴) A(1), A(2), … , A(M)   های برترگزینه                                                                                         =

 شود:با توجه به رابطه زیر محاسبه می M بیشترین مقدار 

𝑄(𝐴(𝑀)) − 𝑄(𝐴(1)) ≥
1

𝑛−1
                                                                                               (5۹)  

 .(Opricovic & Tzeng, 2007)شوند های برتر انتخاب میعنوان گزینهبه  A(2)و   A(1)زمانی که شرط دوم برقرار نباشد دو گزینه 

محاسبه  ۸متقاضی تسهیالت بخش صنعت با استفاده از رابطه  گیری نرمال برای هرماتریس تصمیمبا توجه به توضیحات باال 

  و به صورت جداول زیر حاصل گردید.
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 ماتریس تصمیم گیری نرمال

ماتریس تصمیم 

 نرمال

 ریسک شرایط تسهیالت های زمانیمولفه

مدت یا 

دوره 

 تسهیالت

سرعت در 

اعطای 

 تسهیالت

نوع 

 وثیقه

مبلغ 

 وثیقه

تعداد 

 ضامن

مقدار تامین 

مالی توسط 

 مشتری

نرخ 

بازگشت 

 تسهیالت

مبلغ 

 تسهیالت

ریسک 

 بازار

مقدار سهم 

بانک در 

 ریسک

 ۰4۳3۴ ۰4۲۴۳ ۰45۹5 ۰4۴۸۲ ۰4۴3۰ ۰4577 ۰45۰۰ ۰4۳۹۲ ۰4553 ۰4۴57 عقد جعاله

 ۰47۳5 ۰47۳7 ۰45۹5 ۰455۹ ۰4۴3۰ ۰4577 ۰45۲۰ ۰43۰۲ ۰4۳۱۳ ۰4۴57 عقد مشارکت

عقد اجاره به شرط 

 تملیک
۰43۹۰ ۰45۰۹ ۰45۴۴ ۰4۴7۱ ۰4۰۰۰ ۰43۰۴ ۰4۴۸۲ ۰4۴5۹ ۰4۳5۸ ۰4۴۲5 

 ۰4۳۸۳ ۰45۹۱ ۰45۹5 ۰4۴۸۲ ۰4۴3۰ ۰4577 ۰45۰۰ ۰4۴۱۴ ۰45۳5 ۰4۴57 عقد فروش اقساطی

 

𝒇𝒊با تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای معیارهای مثبت )سود( 
𝒇𝒊و منفی )هزینه(  ∗

در ماتریس  −

محاسبه ۹۹با استفاده از رابطه Q، مقدار شاخص ویکور ۹۰و  ۱با استفاده از روابط  Rو  Sگیری نرمال، و محاسبه پارامترهای تصمیم

 بندی نهایی عقود اسالمی برای این متقاضی به صورت جدول زیر حاصل گردید.شده و نتایج رتبه

 و رتبه بندی نهایی عقود اسالمی برای متقاضی نمونه Qو  S ،Rمقادیر 

 

S R Q 

۰4۴۸ ۰4۴3 ۰43۳ 

۰4۸5 ۰4۴3 ۹4۰۰ 

۰4۲3 ۰4۹۰ ۰4۰۰ 

۰45۳ ۰4۴3 ۰47۸ 

 

شود. که برای این متقاضی، عنوان عقود مناسب برای متقاضی مربوطه انتخاب میبه Qعقود اسالمی با کوچکترین مقدار 

 ترین حالت است.دریافت تسهیالت در قالب عقد اجاره به شرط تملیک مناسب
 

 فاز دوم 

 از طریق بانک برای متقاضی نمونه محاسبه هزینه تامین مالی

میگیریم که این متقاضی جهت خرید ماشین آالت در قالب یکی از جهت محاسبه هزینه تامین مالی مشتری نمونه، در نظر 

تسهیالت جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مشارکت می تواند تسهیالت دریافت کند. برای مقایسه هزینه  تامین 

 مالی بین عقود فوق بدین شکل عمل می نماییم.

 در قالب عقود مختلف را حساب می کنیم .مجموع ارزش فعلی پرداخت های متقاضی به بانک  -الف

 مجموع ارزش فعلی پرداختی متقاضی به بانک را به مبلغ تسهیالت دریافت شده تقسیم میکنیم. -ب

 حاصل عبارت فوق را )ب( به ترتیب صعودی مرتب میکنیم. -ج

 برای عقد جعاله و فروش اقساطی   -۹

و فروش اقساطی از بانک دریافت می کند، با در نظر گرفتن ریال تسهیالت در قالب عقد جعاله  ۹3۸۰۰۰۰۰۰۰متقاضی 

، مجموع ارزش فعلی ۲به صورت ماهیانه و اقساط پرداختی مشتری به صورت ماهیانه به بانک، مطابق جدول  %۹4۸۳نرخ تنزیل 

ز بانک برای یک ریال است . بنابراین هزینه تامین مالی متقاضی ا ۹35۸۲۲75۴۸4۳۹پرداخت های متقاضی به بانک برابر با 
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 ریال می باشد . ۰4۱۸ریال در قالب عقد جعاله یا فروش اقساطی با شرایط فوق  

 جریان مالی مشتری در جعاله و فروش اقساطی. 2جدول 

  ارزش فعلی خالص جریان مالی   سال

  

 3۳،۲۱۸،۰7۲ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 3۳،۲۱۴،۰۰۰ 

 

 در عقد اجاره به شرط تملیک -2

 %۹4۸۳تسهیالت در قالب عقد اجاره به شرط تملیک دریافت می کند، با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ریال  ۹۴7۰۰۰۰۰۰۰متقاضی 

متقاضی به  های، مجموع  ارزش فعلی پرداخت۳به صورت ماهیانه و اقساط پرداختی مشتری به صورت ماهیانه به بانک مطابق جدول 

 ریال است .  ۹۴۴57۱۲۹۹۱4۳۹بانک برابر با 

 .ریال می باشد ۰4۱۸امین مالی متقاضی از بانک برای یک ریال در قالب عقد اجاره  با شرایط فوق  بنابراین هزینه ت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

46اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 

 جریان مالی مشتری در عقد اجاره به شرط تملیک .3جدول
  ارزش فعلی خالص   جریان مالی  سال

  

 ۴5،5۴3،۴۳7 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 
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 47 کی با استفاده از یک روش تلفیقیارایه مدلی جهت تعیین عقد مرجح  برای متقاضی تسهیالت بان

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 ۴5،5۹۱،۰۰۰ 

 در عقد مشارکت  -3

و سود  %۲۲ریال تسهیالت در قالب عقد مشارکت دریافت می کند ، با در نظر گرفتن نرخ تنزیل  ۹3۸۰۰۰۰۰۰۰متقاضی 

است، مجموع  ۴مطابق جدولبه صورت سالیانه، و مقدار اقساط به صورت سالیانه برای سادگی محاسبات  %۲۴تحقق یافته 

ریال است . بنابراین هزینه تامین مالی متقاضی از بانک  ۲3۱۲۹۸۰۲۴4۸۴ارزش فعلی پرداخت های متقاضی به بانک برابر با 

 ریال می باشد ۰4۹3برای یک ریال در قالب عقد مشارکت با شرایط فوق   
 

 جریان مالی مشتری در عقد مشارکت. 4جدول 

N فعلی پرداخت هاارزش  جریان مالی 

  

  

  

  

 

 می باشد . 5نوع تسهیالت مطابق جدول  ۴در نتیجه هزینه تامین مالی 
 

 هزینه تامین مالی یک ریال از بانک  برای متقاضی تسهیالت .1جدول 

 ۰4۹3 مشارکت

 ۰4۱۸۳ اجاره به شرط تملیک

 ۰4۱۸7 فروش اقساطی

 ۰4۱۸7 جعاله

 

که برای این متقاضی بهترین عقد بر اساس هزینه تامین مالی یک ریال به ترتیب مشارکت ، اجاره به شرط تملیک ، فروش 

 اقساطی و جعاله می باشد.

 

 ترکیب فاز اول و دوم

 تعیین عقد مرجح برای متقاضی تسهیالت بر اساس یک معیار ترکیبی : 

در این بخش نتایج بدست آمده از پرسشنامه کیفی متقاضی را با هزینه یک ریال تامین مالی از بانک ترکیب می نماییم .به 

ت آمده پس مقادیر به دساین منظور باید ابتدا وزن بخش کیفی و همین طور بخش مالی آن توسط متقاضی تعیین می شود. س

 را نرمال کرده و با توجه به وزن های داده شده توسط متقاضی نمونه با مقادیر بخش کیفی ترکیب می کنیم .  5از جدول 
 

 نرمال شده هزینه تامین مالی یک ریال از بانک برای متقاضی تسهیالت. 6جدول 

 -۹4۴۱ مشارکت

 ۰4۴۱۳ اجاره به شرط تملیک

 ۰45۰۳ فروش اقساطی

 ۰45۰۳ جعاله
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امتیاز چه  ۹۰۰حال برای متقاضی نمونه عقد مرجح را تعیین می کنیم. از متقاضی تسهیالت سوال پرسیده شد که از 

امتیازی به مجموع معیارهای کیفی استخراج شده و هزینه تامین مالی می دهد ، متقاضی نمونه به مجموعه معیارهای کیفی 

 داده است . %35مالی امتیاز  و به هزینه تامین %۳5امتیاز 

 حال معیار ترکیبی را برای عقود مختلف محاسبه می کنیم :

 برای مشارکت    

(0.35*1)+(0.65*-1.499)= - 0.62  
 برای جعاله   

(0.35*0.69)+(0.65*0.503)= 0.56 
 برای اجاره به شرط تملیک 

(0.35*0)+(0.65*0.493)= 0.32 

 برای فروش اقساطی 
 (0.35*0.78)+(0.65*0.503)=0.599 

 

 امتیازات عقود مختلف را  برای متقاضی تسهیالت  نشان می دهد. 7جدول 
 

 الویت بندی عقود مختلف برای متقاضی تسهیالت .7جدول 

 - ۰43۲ مشارکت

 ۰4۳۲ اجاره به شرط تملیک

 ۰453 جعاله

 ۰45۱۱ فروش اقساطی

 

معنای ارجحیت آن عقد می باشد. بر این اساس عقد مرجح برای متقاضی نمونه عقد در جدول فوق کمترین امتیازات به 

 مشارکت می باشد.

 

 گیرینتیجه

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی جهت ارزیابی عقود اسالمی و انتخاب عقد مرجح مناسب برای متقاضیان تسهیالت فعال 

ها عالوه بر معیارهای هزینه تامین مالی معیارهای کیفی هم دارای در صنعت، انجام گرفت.از آنجا که در تامین مالی پروژه 

اهمیت می باشند لذا در این پژوهش هر دو جنبه معیارهای کیفی و کمی در دریافت تسهیالت لحاظ شده است و سعی شده 

عطای سرعت در ااست با یک معیار ترکیبی هم بحث تامین مالی و هم بحث معیارهای کیفی نظیر ریسک بازار،ریسک بانک، 

تسهیالت ، نوع وثیقه لحاظ گردد تا بتوانیم عقد مرجح را برای متقاضی تسهیالت بر اساس ترکیب دو فاز تایین نماییم . در قاز 

گیری چندمعیاره سازماندهی شده است عقد اجاره به شرط تملیک به عنوان های تصمیماول این طراحی که بر اساس  تکنیک

ارایه تسهیالت به متقاضی تسهیالت، انتخاب شد. در فاز دوم  که شامل محاسبه هزینه تامین مالی برای  ترین عقد برایمناسب

در انتها از ترکیب فاز اول و دوم بهترین عقد برای متقاضی تسهیالت  بهترین عقد مشارکت می باشد. متقاضی نمونه بوده است

امتیاز چه امتیازی به مجموع معیارهای کیفی استخراج شده  ۹۰۰از  کهتعیین گردیده است. بدین منظور از کاربر پرسیده شد 

و هزینه تامین مالی می دهد سپس عقد مرجح مناسب بر اساس معیار ترکیبی شناسایی شده است. بر این اساس عقد مرجح 

 مناسب  برای متقاضی نمونه عقد مشارکت می باشد.
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 43 کی با استفاده از یک روش تلفیقیارایه مدلی جهت تعیین عقد مرجح  برای متقاضی تسهیالت بان

 منابع و مآخذ

. تهران: انتشارات دانشگاهی کیانگیری با معیارهای چندگانه، (. تصمیم۹۳۱۲احمد. ) امیری، مقصود، دارستانی فراهانی،

 دانشگاهی پویا. جهاد اصفهان، خُرد اقتصاد نظریة ، ۹۳۸۹فرزاد، کریمی، و حسین پیراسته،

 -انتشارات موسسه فرهنگی، پول و بانکداری اسالمی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری.چاپ دوم، تهران: ۹۳7۱توتونچیان،ایرج. 

  پویا. هنری توانگران

 ، شرائع اإلسالم، چ دوم، قم، اسماعیلیان(ق۹۴۰۸حلى، جعفربن حسن )

 سازی برای مدیران، ترجمه توفیقی، علی اصغر، سازمان مدیریت صنعتی، تهران. (، تصمیم۹۳۸7ساعتی، توماس. )
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