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سیدعباس موسویان
تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزایندهای از حیث گستره مفهومی ،اهداف ،نهادها ،ابزارها و
دامنه عرضهکنندگان و متقاضیان داشته است .اکنون برنامههای تأمین مالی خرد به گونهای طراحی میشوند
که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند .ضرورت پرداختن به انقالب تأمین مالی خرد و
لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسالمی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است .مقاله پیش رو در صدد
است با استفاده از روش تحلیل آماری اقدام به ساخت الگوهای عملیاتی و بومی تأمین مالی خرد بنماید.
با مرور ادبیات تأمین مالی خرد و امکانسنجی ظرفیتهای تأمین مالی خرد از طریق پیمایش میدانی و نیز
تحلیل محتوای کیفی چهار مدل عملیاتی و بومی برای پیادهسازی تأمین مالی خرد طراحی شد که
عبارتاند از :مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر هبات و صدقات ،مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات،
مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر قرضالحسنه و مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر وقف؛ همچنین ابعاد
مختلف این نهادها ،ساختار قانونی و نظارتی ،نحوه تجهیز و تخصیص منابع ،نحوه ضمانت و نیز نهاد ناظر بر
این نهادها در قالب ساختار نظام بانکداری اسالمی کشور طراحی شد.
واژگان کلیدی :تأمین مالی خرد اسالمی ،الگو ،الگوی تأمین مالی خرد اسالمی ،تأمین مالی خرد ،نظام
تأمین مالی خرد اسالمی ،بانکداری اسالمی.
طبقهبندی .G21, E44, G32, Z10, K12 :JEL
* .این مقاله مستخرج از طرحی پژوهشی است که در گروه اقتصاد اسالمی سازمان مطالعه و تدووین لود
انسانی دانشگاهها (سمت) در حال انجا است.
** .دکترای لو

اقتصادی پژوهشگاه فرهنگ و انویشه اسالمی و پژوهشدگر پژوهشدگاه امدا قداد

(ن یسنوه مسئ ل).
*** .استاد پژوهشگاه فرهنگ و انویشه اسالمی.
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مقدمه
امروزه تأمین مالی خرد یک اقطالح جامع و چنوبعوی است .اکن ن قنعت تأمین مالی
خرد هم از لحاظ تعواد مشتریان ،هم از لحاظ تعواد و ان اع ارائهدهنوگان و هم از لحاظ
شی ههای آن به ق رت بسیار فزاینوهای رشو کرده است .تمرکز تأمین مالی خرد امروزه
فقط بر الطای التبار برای سرمایهگذاری برای کسبوکارهای خرد نیست .امروزه این
6

آگاهی گسترده وج د دارد که فقرا به خومات مالی گسترده و متن لی نیاز دارنو .اطاللات

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /شهیدینسب و موسویان

مرب ط به تأمین مالی خرد نسبت به  1۵سال گذشته بسیار تغییر کرده است .در ط ل این
موت قحبت از «التبارات خرد» ( )Microcreditبه «تأمین مالی خرد» ()Microfinance
منتقل شوه است (.)Ledgerwood, 2013, p.1
قنعت تأمین مالی خرد اسالمی نیز از این رشو بیبهره نب ده است .اکن ن در  32کش ر
جهان بیش از  300مؤسسه تأمین مالی خرد اسالمی وج د دارد که گردش مالی آنها بیش از
یک میویارد دالر میباشو .بیش از  4۶درقو از مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد متعارف
در سرتاسر جهان مسومانانو .این در حالی است که سازمان مول بیش از نیمی از  ۵۶کش ر
لض بانک ت سعه اسالمی را جزو کش رهای «کمتر ت سعهیافته» ( Least Developed

) )Countries (LDCsدستهبنوی نم ده است (.)Zubeir Mughal, 2011, p.13
یکی از مسائل مهم نظا تأمین مالی خرد ،الگ ی تأمین مالی خرد در این نظا است.
این تحقیق تالش میکنو با استفاده از روش پیمایش میوانی و نیز تحویل محت ای کیفی به
این سؤال پاسخ دهو که الگ های ب می و لمویاتی تأمین مالی خرد کو انو؟
ساختار مقاله بوین ق رت است که پس از مقومه ،در بخش دو پیشینه تحقیق و در
بخش س

الگ های رایج تأمین مالی خرد تبیین شوه است .در بخش چهار روش تحقیق

ت ضیح داده میش د .در بخش پنجم الگ های ب می و لمویاتی تأمین مالی خرد در ایران
تشریح گردیوه و در نهایت در بخش ششم نتیجهگیری و ت قیههای سیاستی ارائه میش د.

پیشینه تحقیق
برخی تحقیقات ق رتگرفته درباره الگ های تأمین مالی خرد لبارتانو از:

حسنزاده ( )1389در مقالهای با لن ان «الگ سازی مؤسسات و تأمین مالی خرد منطبق با
شریعت اسال » ضمن برشمردن تجارب م فق و نام فق تأمین مالی خرد در سطح جهانی،
دو مول برای ارائه تأمین مالی خرد پیشنهاد میدهو که لبارت است از« :الگ ی مبتنی بر
مشارکت گروهی و وکالت» و «الگ ی تأمین مالی خرد مبتنی بر مضاربه» .وی معتقو است
که الگ ی ارائهشوه در این تحقیق با مؤسسات تأمین مالی خرد روستایی انطبا دارد.
کاظمی رباطی ( )139۶در مطالعهای با لن ان «بررسی وقف و امکان ت سعه نظا قرض
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الحسنه (مؤسسه تأمین مالی خرد) از طریق مال م ق فه» به بررسی امکان استفاده از وقف
قرضالحسنه پرداخته است .نتایج تحقیق وی مبتنی بر ادله شرلی و حق قی نشان میدهو
که استفاده از وقف پ ل در تأمین مالی خرد جایز است.
قضاوی و دیگران ( )1390در پژوهشی با لن ان «ساختار قنوو های قرضالحسنه در
ایران و الگ ی مبتنی بر اتحادیههای التباری» ،مول اتحادیههای التباری را بهترین مول
برای اجرای تأمین مالی خرد در کش ر میداننو .پیشنهاد دیگر این تحقیق ،تفکیک تأمین
مالی خرد از تأمین مالی کالن در کش ر و تأسیس ادارۀ اتحادیههای قرضالحسنه در کش ر
است.
طالبی و زارع ( )1390در مطالعهای با لن ان «ارائه الگ ی ب می برای تأمین مالی خرد در
ایران با مطالعۀ تطبیقی گرامین بانک بنگالدش و طرحهای تأمین مالی خرد روستایی
اجراشوه» اقوا به ارائه مولی ب می برای نهادهای تأمین مالی خرد روستایی مینماینو.
ایشان در این مول ساختار قنوو التبارات خرد روستایی را اقالح نم دنو؛ همچنین
پیشنهاد سازمان اپکس ( )Apexرا به لن ان نهادی واسط بین دولت و نهادهای تأمین مالی
خرد مطرح مینماینو.
میسمی و دیگران ( )1389در پژوهشی با لن ان «وقف به مثابه منبع تأمین مالی خرد
اسالمی :درسهایی برای بازطراحی نظا قرضالحسنه در کش ر» به امکانسنجی استفاده از
وقف در تأمین مالی خرد پرداختهانو .نتایج این تحقیق ظرفیت استفاده از وقف جهت
بهکارگیری در نهادهای تأمین مالی خرد را تأییو نم د.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /طراحی مدلهای بومی و عملیاتی تأمین مالی ...

پ ل برای تأمین مالی نهادهای تأمین مالی خرد جهت بازطراحی الگ ی مؤسسات

قویچ و خ انساری ( )1399در مقاله با لن ان «تحویل قابویت لق د انتفالی در تأمین مالی
خرد اسالمی با استفاده از روش تاپسیس فازی» به دنبال آن ب دنو که دریابنو کوا یک از
لق د انتفالی برای ت سعه تأمین مالی خرد اسالمی مناسبتر است .نتایج تحقیق ایشان
نشان میدهو که حواقل نُه شاخص برای بررسی این م ض ع وج د دارد .نتایج این تحقیق
نشان میدهو که لق د مرابحه ،جعاله و اجاره مناسبترین لق د انتفالی جهت استفاده در
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نظا تأمین مالی خرد اسالمی هستنو.
حسن و دیگران ( )Hassan & Et .al, 2013در مطالعهای به بررسی الگ ی تأمین مالی
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خرد اسالمی در بانکهای اسالمی بنگالدش پرداختهانو .ن یسنوگان بوین منظ ر اقوا به
طراحی مولی برای ارائه تأمین مالی خرد نم دهانو .ایشان تأمین مالی خرد را در فراینوهای
لمویاتی بانکهای اسالمی بنگالدش ادغا نم دنو .بر اساس این الگ بانک اسالمی
بنگالدش از طریق منابع سپرده خ د اقوا به ارائه تسهیالت خرد به کارآفرینان خرد جهت
انجا فعالیتهای درآموزا مینمایو .دریافتکننوگان تسهیالت نیز م ظفانو لالوه بر
بازپرداخت وا  ،اقوا به پسانواز در بانک اسالمی بنگالدش جهت ت سعه ظرفیت وا دهی
بانک برای تأمین مالی خرد نماینو .نکته مهم در زمینه بازپرداخت وا های خرد آن است که
در ق رتی که وا اخذشوه مبتنی بر لق د مشارکتی (مشارکت ،مضاربه یا  )...باشو ،گیرنوه
تسهیالت موز به پرداخت سهم س د بانک و در ق رتی که مبتنی بر لق د مبادلهای (اجاره
و  )...باشو ،گیرنوه تسهیالت موز به پرداخت اجاره یا  ...میباشو.
ت نوپی ( )Toindepi, 2016در مقالهای با لن ان «بررسی بهترین مول لمویاتی تأمین
مالی خرد برای فقرزدایی :یادداشت مفه می» پس از مرور مولهای رایج به این نتیجه می
رسو که اول یت تأمینکننوگان تجاری تأمین مالی خرد در مقایسه با ارائهدهنوگان ت سعهای
متفاوت است و این تفاوت در طراحی مولهای تأمین مالی خرد تأثیرگذار ب ده و الز
است در انتخاب مول بهینه به این مسئوه ت جه ش د.
دوی دی ( )Dwivedi, 2017در مقاله پژوهشی با لن ان «مولهای تح یل التبار تأمین
مالی خرد :تجزیه و تحویل و بررسی بهترین روشها» به بررسی و مقایسه مولهای مختوف
تح یل تأمین مالی خرد ( )Microfinance Credit Delivery Modelsپرداخته است.
ن یسنوه در این مقاله مول جویوی برای نظا تأمین مالی خرد طراحی نم ده است که از

مزایای آن کاهش هزینههای مؤسسات تأمین مالی خرد ،افزایش رضایت مشتریان و کاهش
هزینههای وا دهی است.
همچنانکه که ذکر شو ،برخی تحقیقات (حسنزاده ( ،)1389طالبی و زارع ( ))1390بر
ارائه مول تأمین مالی خرد در روستاها متمرکز ب دهانو که در واقع به نح ی همان مول
بانکواری روستایی متعارف را ت سعه دادهانو .برخی تحقیقات (قضاوی و دیگران ())1390
مول اتحادیههای التباری را برای ت سعه تأمین مالی خرد در کش ر پیشنهاد دادهانو؛
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همچنین برخی پژوهشها (حسنزاده ( ،)1389کاظمی رباطی ( )139۶و میسمی و دیگران
تجهیز و تخصیص منابع  -خص قاً وقف  -سخن گفتهانو.
برخی تحقیقات نیز (قویچ و خ انساری ( )1399و ( ))Hassan & Et .al, 2013در
ح زه تأمین مالی خرد اسالمی بر طراحی شی ههای تجهیز و تخصیص منابع اسالمی
متمرکز ب دهانو و نهایتاً مولهای متعارف تأمین مالی خرد را با شی ههای اسالمی تعویل
نم دهانو.
بنابراین تفاوت این تحقیق با تحقیقات مشابه و ن آوری این تحقیق ارائه الگ ی ب می و
لمویاتی تأمین مالی خرد اسالمی است که شامل نهادسازی ،ساختار اجرایی ،شی ههای
تجهیز و تخصیص منابع ،ساختار ضمانت و نهاد ناظر میباشو.
نهادهای تأمین مالی خرد از الگ های رایجی برای ارائه التبارات خرد استفاده میکننو
که در ادامه به تبیین آنها پرداخته میش د.

الگوهای رایج تأمین مالی خرد
در یک دستهبنوی کوی ،شی ههای وا دهی التبارات خرد به دو دسته وا های فردی و
وا های گروهی تقسیمبنوی میش نو .وا دهی گروهی نیز به زیرگروههایی تقسیم میش د
که در نم دار زیر بوان اشاره شوه است.
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( ))1389بر ضرورت بازطراحی نظا قرضالحسنه در کش ر با ابزارهای جویو در سمت

نم دار  :1ان اع روشهای وا دهی گروهی خرد
وامدهی گروهی

گروههای منسجم

گرامین بانک

گروه منسجم آمریکای التین
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سازمانهای جامعه محور(سی.بی.اُ)

انجمن وام و پسانداز

گروههای خودیار

تعاونیهای اعتبار
منبع :یافتههای تحقیق.

صندوق وام با مدیریت محلی

صندوق وام گردشی

بانکداری روستایی

در ادامه به بررسی هریک از این روشها میپردازیم:

 .1وامدهی فردی ()Individual Lending
وا های فردی رایجترین شی ه الطای تسهیالت ت سط بانکهای تجاری معاقر میباشو.
م فقترین برنامههای وا دهی فردی آنهایی هستنو که ت سط بانکهای تجاری و با ت جه
به نیاز مشتریان تغییر یافتهانو .این تغییرات معم الً در زمینه الف) ارائه وثیقه (وا خرد

بوون وثیقه /وثیقهکردن داراییهای ک چک خانگی ،طال ،حساب پسانواز و  ...برای 11

ماهانه /فصوی و  )...میباشو .این شی ه وا دهی خرد برای مشتریان شهری بسیار
م فقیتآمیز ب ده است (.)Brandt, Epifanova & Klepikova, 2002, pp.2-3

 .2وامدهی گروهی ()Group (or Peer) Lending
در وا دهی گروهی ،وا از طریق گروه بین افراد ت زیع میش د .در این شی ه معم الً وثیقه
و ضامن وج د نوارد و به جای آن افراد گروه ،بازپرداخت وا یکویگر را تضمین میکننو؛
بنابراین در این شی ه فشار الضا و مسئ لیت جمعی جایگزین وثایق و تضامین میش د.
لالوه بر این ،برخی از کارکردهایی که معم الً ت سط بانک انجا میش د (رقو مشتریان،
تعیین الضای گروه و  )...در این شی ه به گروه تف یض میش د (.)Ibid, p.3
مولهای وا دهی گروهی به دو بخش مولهای منسجم ( )Solidarity Groupو
سازمانهای جامعهمح ر (سی.بی.اُ) ())Community-Based Organizations (CBOs
تقسیم می ش نو .تمایز بین این دو رویکرد ناشی از تفاوت میان رابطه آتی میان نهاد
وا دهنوه و گروههای وا گیرنوه باز میگردد .هوف اقوی و اول یت سازمانهای
جامعهمح ر استقالل نهایی گروههای وا گیرنوه از نهاد وا دهنوه است .برای دستیابی به
این هوف ،سازمانهای جامعهمح ر به دنبال ت سعه مویریت مالی داخوی گروههای
وا گیرنوه هستنو تا این گروهها بت اننو در آینوه به ق رت مستقل و بینیاز از نهاد
وا دهنوه به لن ان بانکی ک چک که مستقل از نهاد وا گیرنوه است و مالکیت و مویریت
آن قرفاً با الضای گروه است ،فعالیت نماینو؛ اما در مقابل مولهای منسجم مرب ط به
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پرداخت وا خرد)؛ ب) انعطاف در ط ل دوره بازپرداخت؛ ج) شی ه بازپرداخت (هفتگی/

رویکردی میش د که هوف نهایی آن استقالل گروههای وا گیرنوه از نهاد وا دهنوه نیست.
در این رویکرد نهاد وا دهنوه به وا گیرنوگان به دیو مشتریان بونوموت مینگرد.
 .1-2گروههای منسجم
گروههای منسجم خ د به دو ن ع مول گرامین بانک و مول منسجم آمریکای التین تقسیم
میش نو .در ادامه به ت ضیح این دو مول میپردازیم:
12

 .1-1-2مدل گرامین بانک ()Grameen Bank Model
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یکی از معروفترین روشهای وا دهی گروههای منسجم ،مول گرامین بانک است .گرامین
بانک بنگالدش ،اولین نهاد وا دهی خردی ب د که از رویکرد گروههای منسجم استفاده
نم د .چارچ ب مول گرامین بانک به ق رت ذیل است:
در ابتوا کارکنان بانک ،روستایی را که ت انایی بالق ه برای اجرای تأمین مالی خرد
داراست انتخاب میکنو و آم زشهای الز را در این زمینه از جموه فوسفه تأمین مالی
خرد ،ق انین و فراینو برنامه ،در ط ل  2-1هفته ارائه مینماینو .سپس وا گیرنوگان خرد به
گروهای پنجنفره با انتخاب خ د الضا تقسیم میش نو .ولی الضای گروه نبایو با یکویگر
رابطه خان ادگی (پور و پسر و  )...داشته باشنو .سپس هر  8-۶گروه پنجنفره یک مرکز
روستایی را تشکیل میدهو .این گروهها ،دفاتر شعب منطقهای بانک گرامین را تشکیل
میدهنو .شعب با مشتریان زیادی (بین  300-200نفر) کار میکنو و وا های فردی ارائه
نمی دهنو .کارمنوان شعبه ،بخش زیادی از مویریت خومات مالی را به الضای گروهها
واگذار میکننو .در مول گرامین بانک ،الضای گروهها فراتر از ساختار ،برای تضمین
بازپرداخت لمل میکننو .ایشان بخشی از ساختار نهادی بانک میباشنو .قبل از آنکه
هرگ نه وامی داده ش د ،گروههای جویو یکویگر را مالقات میکننو و حواقل به موت
چهار هفته اقوا به پسانواز میکننو .در ادامه گروه یک رهبر انتخاب میکنو .این شخص
در میان گروه شخصیتی م جه دارد .الضای گروه چرخش التبار را میان الضا تعیین
میکننو .دو نفر از الضای گروه در ابتوا وا دریافت میکننو که معم الً زیر  100دالر
است .پس از بازپرداخت بهم قع این دو نفر در ط ل  ۶-4هفته ،دو نفر دیگر وا دریافت
میکننو و در انتها و بعو از یک ماه دیگر نفر پنجم وا دریافت میکنو .معم الً نفر پنجم

رهبر گروه است .مسئ لیت بازپرداخت وا  ،تعهو قان نی تمامی پنج نفر لض گروه است.
قرفنظر از اینکه کوا یک از الضای گروه وا دریافت نم دهانو ،در ق رتی که هرکوا از
الضای گروه در بازپرداخت وا نک ل نمایو ،سایر الضای گروه بایو این نک ل را پ شش
دهنو .تا زمانی که وا نک لکننوه بازپرداخت نش د ،هیچکوا از الضای گروه وا دریافت
نخ اهو کرد .در این حالت احساس مسئ لیت جمعی به لن ان وثیقه وا تجوی پیوا میکنو.
در ق رتی که گروه سابقه بازپرداخت خ بی داشته باشو بهتوریج میزان وا افزایش 13

مییابو؛ اما معم الً از  300دالر باالتر نمی رود .لالوه بر این الزامات ،بانک گرامین الزامات
این اساس ،مشتریان این بانک موز به آم زش ک دکان خ د ،حفظ سالمتی خان اده خ د و
 ...میباشنو (.)Brandt, Epifanova & Klepikova, 2002, pp.5-7
 .2-1-2مدل آمریکای التین ()Latin American Solidarity Group Model

در اوایل دهه  1980نهادهای تأمین مالی خرد در آمریکای التین روشهای منحصربهفردی
را به کار گرفتنو .این روش با الها از م فقیت گرامین بانک و ترکیب بخشی از جنبههای
خاص شی ه وا دهی گرامین بانک به برنامه خ د ،شکل گرفت .در نتیجه ،مول گروههای
منسجم آمریکای التین ایجاد شو.
دو تفاوت اقوی بین این مول با مول گرامین بانک وج د دارد:
 .1مول آمریکای التین ،مویریت و تص یب وا را برای خ د حفظ میکنو .این
مول ،از نظا لمویاتی ت سعهیافته برای وا های فردی در این زمینه بهره
میگیرد؛ برای مثال ،مسئ ال ن التباری تجزیه و تحویل کاموی از تقاضای وا
هر مشتری د هرچنو این تجزیه و تحویل از گستردگی کمتری در مقابل
وا های فردی برخ ردار است د و نیز بازدیو از تمامی الضای گروه در محل
کسبوکار د قبل از الطای هرگ نه وا به گروه د انجا میدهنو .تشکیل گروه
در این مول فقط مکانیزمی برای تضمین بازپرداخت است و الضای گروه
بخشی از ساختار نهادی بانک محس ب نمیش نو.
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ق ی اجتمالی را به برنامه خ د اضافه نم ده است که به تصمیمهای  1۶گانه معروفانو .بر

 .2مول گروههای منسجم آمریکای التین بیشتر بر الطای التبار تمرکز مینمایو؛
برخالف گرامین بانک که بیشتر بر جنبههای اجتمالی تمرکز دارد؛ به لبارت
دیگر تمرکز «مول آمریکای التین» بیشتر بر التبارات خرد است و «مول
گرامین بانک» بر تأمین مالی خرد؛ 1ازاینرو نهادهایی مول آمریکای التین را
دنبال میکننو که تنها به دنبال خومات التباری هستنو (.)Ibid, pp.7-8
14

مثالی از این مول ،بانک س ل ب لی ی میباشو .این بانک وا های بوون وثیقه در اقساط
 24-12ماهه با بازپرداخت هفتگی یا دو هفتگی پرداخت مینمایو .وا به گروههای 10-4
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نفره الطا میش د .وا های این بانک غالباً برای تأمین سرمایه در گردش فعالیتهای تجاری
با مقیاس ک چک اختصاص داده میش د .بیشتر وا گیرنوگان ،فروشنوگان بازاری هستنو.
هرچنو نیمی از پ رتف ی وا بانک متعوق به ت لیوکننوگان خرد است.
 .2-2رویکرد سازمانهای جامعهمحور (سی.بی.اُ)
همانط رکه لن ان شو ،هوف سازمانهای جامعهمح ر استقالل نهایی وا گیرنوگان از نهاد
وا گیرنوه و کمک به ت سعه یک مینی بانک مستقلْ از نهاد وا دهنوه است که مالکیت و
مویریت آن تماماً با الضای فقیر است .مولهای تأمین مالی خردی که مبتنی بر این رویکرد
میباشنو به دو بخش تقسیم میش نو:
 .1قنوو های وا با مویریت محوی (سی.ا .ال.اف) () CMLFs؛
 .2انجمنهای وا و پسانواز (.)SLAs
دو تفاوت لموه بین قنوو های وا با مویریت محوی و انجمنهای وا و پسانواز
وج د دارد:

 .1التبارات خرد شامل حرکتی گسترده برای ارائه خومات بانکی حرفهای به خان ارهای فقیر میشد د .اکثدر
تأمینکننوگان التبارات خدرد بدوون نیداز بده وثیقده وا مدیدهندو

( The New Palgrave Dictionary of

”)Economics, 2018, pp.8736-8738; “Micro-credit؛ درحالیکه تأمین مالی خرد لدالوه بدر التبدارات
خرد شامل تالش برای جمعآوری پسانوازهای خرد جامعه هوف و ارائه بیمههای خرد بده ایشدان و در
برخی م ارد کمک به ت زیع و بازاریابی محص ل مشتریان نیز میش د.

 .1قنوو های وا با مویریت محوی ب دجه اولیه خ د را از خارج از سازمان د
به ق رت وا یا کمکهای خیرین د دریافت میکننو .دو مول اقوی که مبتنی
بر این رویکرد هستنو شامل «مول قنوو های وا گردشی» و «مول بانکواری
روستایی» است.
 .2در مقابل انجمنهای وا و پسانواز منابع خ د را از طریق پسانواز الضا یا
س د انباشته جمعآوری میکننو .دو مول معروف این رویکرد مول «گروههای 15

خ دیار» و «مول تعاونیهای التبار» است.
مولهای انجمنهای وا و پسانواز پرداخته میش د.
 .1-2-2صندوقهای وام با مدیریت محلی

همانط رکه لن ان شو ،قنوو های وا با مویریت محوی به دو گروه مول قنوو های
وا گردشی و مول بانکواری روستایی تقسیم میش نو:
الف) مدل بانکداری روستایی ()Village Banking
مول بانکواری روستایی یکی از مولهای «قنوو وا با مویریت محوی» است که بسیار
تجربه شوه است .این مول ت سط «فینسا» ( )Fincaت سعه یافته است .برنامههایی که از این
روش بهره میبرنو در بسیاری از نقاط جهان به وسیوۀ «اِن.جی.اُ»ها ( )NGOsتکرار
می ش نو .این مول در م رد بخش فقیر جمعیت روستایی م فق لمل نم ده است .بانک
روستایی در ابتوا به وسیوه وا هایی که ت سط مؤسسات وا دهی الطا میش د ،تأمین مالی
میگردد .در ط ل زمان ،پسانواز الضا ،سرمایۀ مشترک و س د انباشته آن قوری رشو
می کنو که بانک نیاز به تأمین مالی خارجی نواشته باشو .لم ماً هوف بانکهای روستایی
آن است که حواکثر بعو از سه سال از لحاظ مالی و مویریتی مستقل ش نو .بسیج پس
انوازها جزء جواییناپذیر روش بانکواری روستایی است .پسانوازها برای بانکواری
روستایی از مح ریت بیشتری نسبت به مول گرامین بانک و مول آمریکای التین برخ ردار
است .مشتریان بانکهای روستایی بایو قبل از دریافت هرگ نه وا اقوا به پسانوازکردن
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با این ت ضیح ابتوا به تشریح مولهای قنوو های وا با مویریت محوی و سپس

نماینو .ایشان بایستی در ط ل چرخۀ وا نیز به پسانوازکردن ادامه دهنو .فراینو بانکواری
روستایی در ادامه میآیو:
کارکنان مؤسسه وا دهی از مناطقی که پتانسیل الز را برای ت سعۀ بانک دارنو ،بازدیو
می کننو .زمانی که یک منطقه واجو شرایط تشخیص داده شو ،کارکنان بانک به مسئ الن
محوی و الضای لالقهمنو منطقه ،روشِ کار بانک را ارائه میدهنو .اگر افرادی تصمیم
16

گرفتنو که گروه وا گیرنوه را تشکیل دهنو ،کارکنان بانک فعالیتهای بانک روستایی را به
این گروه آم زش میدهنو .ایشان همچنین با این گروه خ د انتخابشوه ()Self-selected
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و خ د نظارتکننوه ( )Self-screenedکار میکنو و به ایشان آم زش الز ارائه میدهنو تا
بت اننو یک کمیته مش رتی تشکیل دهنو .یک بانک روستایی معم الً بین  ۵0-20لض دارد.
الضای بانک به ق رت انفرادی با سایر الضای گروه در م رد میزان و دوره
بازپرداخت اولیه وا (معم الً زیر  ۵0دالر) مذاکره میکننو .هر یک از این درخ استها
بایو به تأییو تمامی الضای گروه برسو .مسئ الن برنامه دخالتی در تجزیه و تحویل وا
نمی کننو .بانک روستایی اولین وا را که مبوغ آن برابر مجم ع درخ استهای مص ب
الضای بانک میباشو ،دریافت میکنو.
تسهیالت الطایی ت سط «اِن.جی.اُ» یا مؤسسه وا دهی به بانک روستایی به لن ان
حسابهای خارجی این بانک منظ ر می گردد و بانک روستایی این منابع را بین الضا
تقسیم می کنو .بانک روستایی بایو تسهیالت دریافتی و س د آن را در یک دوره مشخص به
مؤسسۀ وا دهی بازگردانو .تمامی الضای گروه در م رد بازپرداخت وا مسئ لیت دارنو و
در ق رتی که هریک از الضا در بازپرداخت اقساط وا خ د نک ل کنو ،سایر الضا
م ظفانو این نک ل را جبران کننو.
الضا الز نیست برای دریافت وا وثیقهای ارائه دهنو ،بوکه فشار گروهی در این مول
کار وثیقه را میکنو .بانک های روستایی دو ن ع حساب خارجی (مرب ط به تسهیالت
دریافتی از مؤسسات وا دهی ) و حساب داخوی (مرب ط به تسهیالت الطایی به الضا) را
مویریت میکننو .ایشان حساب داخوی را با دو روش تجهیز میکننو :الف) سپردههای
پسانواز منظم الضا و ب) تفاوت در نرخ بهرۀ تسهیالت دریافتی و پرداختی.

الضای بانک روستایی ق انین وا دهی و نح ۀ استفاده از منابع داخوی را مشخص
میکننو .معم الً از منابع انباشته برای پرداخت وا بیشتر یا بازپرداخت وا نک لشوۀ الضا
استفاده میش د؛ همچنین ممکن است بانک روستایی تصمیم بگیرد از این منابع برای
وا دهی به غیر از الضای بانک با نرخ باالتر استفاده نمایو .هوف اولیه برای بانک روستایی
آن است که در ط ل زمان ،منابع بانک رشو نمایو تا از دریافت تسهیالت از مؤسسات
وا دهی یا «اِن.جی.اُ»ها بینیاز ش نو .همانط رکه بانک از مؤسسات وا دهی بینیاز 17

میش د ،سیاستهای بانک ت سط الضا به ق رت دم کراتیک تعیین میش د و بانک
که بانک روستایی نمیت انو به این هوف خ د برسو؛ چ ن رشو تقاضای التبارات خرد
بسیار سریعتر از ت انمنوشون بانک روستایی برای تجهیز پسانوازهاست ( Brandt,

.)Epifanova & Klepikova, 2002, pp.9-10
ب) مدل صندوق وام گَردشی (آر.اِل.اِف) ( Community-Managed Revolving

))Loan Funds (RLF
این مول مشابه مول بانکواری روستایی است .هر دو مول در ابتوا از منابع بیرونی با هوف
ایجاد بانکی پایوار و مستقل که ت سط ج امع محوی مویریت میش د ،استفاده میکننو .این
منابع به ق رت مستقیم به قنوو محوی گردشی داده میش د تا به متقاضیان وا پرداخت
نماینو .این قنوو ها ن لاً از  100-30لض تشکیل میش نو که غالب آنها را زنان تشکیل
میدهنو؛ ماننو بانک روستایی در این قنوو ها نیز الضا پیش از دریافت وا بایستی اقوا
به پسانواز نماینو.
بین این مول و مول بانکواری روستایی تفاوتهایی وج د دارد که به شرح ذیل است:
 .1ب دجۀ اولیه «قنوو وا گردشی» میت انو در قالب کمک مالی یا وا باشو.
این ب دجه معم الً نسبتی از سها یا پسانواز اولیۀ الضاست .این مبوغ معم الً
بیش از  ۵0دالر برای هر لض نیست .دوره بازپرداخت وا ط النی و حوود
دو سال است .بعو از این وا  ،وا دیگری به الضا تعوق نمیگیرد.
 .2شرایط بازپرداخت وا های فردی درون گروه ،بسته به اهواف وا ها
(ک تاهموت یا بونوموت) ممکن است بسیار متفاوت باشو.
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روستایی خ دکفا و مستقل می ش د .انتقادی که در م رد این مول مطرح میش د این است

 .3پسانواز الضا گرچه برای پرداخت وا اولیه الز است ،اما بعو از آن الز
نیست.
 .4فشار گروهی تضمین اقوی بازپرداخت وا هاست؛ اما قنوو های محوی
گردشی ممکن است از اشکال دیگر وثایق استفاده نماینو (.)Ibid, p.11
همانط رکه لن ان شو ،سازمانهای جامعهمح ر شامل دو ن ع رویکرد ب دنو :قنوو
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وا با مویریت محوی و انجمنهای وا و پسانواز .رویکرد اول تشریح شو .اکن ن به
ت ضیح رویکرد دو میپردازیم:
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 .2-2-2انجمنهای وام و پسانداز (اس.اِل.اِی) ( Savings and Loan Associations

))(SLA

انجمنهای وا و پسانواز بسیار مشابه «قنوو وا با مویریت محوی» است .ب دجه این
انجمنها تنها از طریق پسانواز الضا و حق

قاحبان سها تأمین میش د و هیچگ نه

ب دجهای از خارج پذیرفته نمیش د .این انجمنها به ق رت کوی و حتی در دوره
راهانوازی به ق رت مستقل و بوون وابستگی به خارج لمل میکننو.
گروهها در این انجمنها بین  100-30نفر لض دارنو .پسانواز لنصر کویوی این مول
محس ب میش د .بعضاً الز است هر لض در جوسه مقادیری را پسانواز نمایو .هر
انجمن ق انین خاص خ د را دارد .شرایط وا نیز در هر انجمن متفاوت است .میزان وا
پرداختی ممکن است بسته به میزان پسانواز هر گروه باشو و یا به ق رت یکن اخت در
گروه ت زیع ش د .دوره بازپرداخت نیز بسته به هوف وا (سرمایه در گردش ک تاهموت یا
بونوموت) میباشو .نرخ س د معم الً بسیار باالست تا منابع انجمنها بهسرلت افزایش یابو
(.)Ibid, pp.11-12
دو مول معروف این رویکرد مول گروههای خ دیار و مول تعاونیهای التبار میباشو
که در ادامه تشریح میش د.
الف) مدل گروههای خودیار ()Self Help Group
هر گروه خ دیار متشکل از  ۵0-10لض است که سطح درآمو نسبتاً مشابهی دارنو .یک
«اس.اچ.جی» ( )SHGمعم الً افراد را به سمتی س

میدهو که پسانواز کننو و پسانواز

خ د را برای دریافت بهره ،وا دهنو .گروههای خ دیار همچنین به دنبال سرمایهها و وا

های بیرونی برای تأمین منابع داخوی خ د میباشنو .شرایط و ض ابط وا ها در هر
«اس.اچ.جی» متفاوت است و به درجه دم کراتیک ب دن تصمیمات الضایش بستگی دارد.
گروههای خ دیار به وسیوه سازمانهای غیردولتی حمایت و تش یق میش نو؛ اما هوف آن
است که در نهایت ،گروههای خ دیار بت اننو ماننو بانکهای روستایی ،مستقل لمل کننو.
بعضی از «ان.جی.اُ»ها ( )NGOsبرای «اس.اچ.جی»ها نقش واسطه مالی را دارنو؛ درحالیکه
بقیۀ آنها فقط به لن ان یک واسطه اجتمالی برای سه لت ارتباط «اس.اچ.جی»ها با 19
مؤسسات تأمین مالی دیگر یا نهادهای تأمین وج ه لمل میکننو ( Obaidullah & Khan,

ب) مدل اتحادیههای اعتباری ()Credit union
اتحادیههای التباری کامالً متکی به پسانواز و کارمزد پرداختی ت سط الضا به منظ ر
تشکیل یک قنوو

وا میباشنو .این تعاونیها از بوو تأسیس مستقل میباشنو .این

تعاونیها غالباً بین  100-30لض دارنو .تعاونیهای التبار ق انین خ د را برای الطای
وا های فردی تنظیم می کننو .میزان وا پرداختی به الضا بر اساس میزان پسانواز ایشان
میباشو .تعاونیهای التبار ممکن است پسانواز الضا را به لن ان وثیقه در نظر بگیرنو و یا
از سایر اشکال وثایق استفاده نماینو .این وثیقه ممکن است یک دارایی خانگی ک چک،
دوچرخه یا  ...باشو .تعاونی التبار ممکن است به وا گیرنوه قبل از دریافت وا ت قیههایی
برای تجویونظر درباره ایوه تجاریاش بنمایو .تعاونیهای التبار کار تأمین مالی و آم زش
را ت أمان انجا میدهنو .دو نقطهضعف این تعاونیها لبارتانو از:
 .1وا گیرنوه بایو زمان قابل ت جهی برای دریافت وا منتظر بمانو و در این موت
اقوا به سپردهگذاری نمایو.
 .2نقطهضعف دو  ،حاکمیت شرکتی تعاونیهای التباری است .هیئتمویره فقط
متشکل از الضاست .این الضا به وسیوه رأیگیری انتخاب میش نو .هر فرد
یک حق رأی دارد؛ جوای از اینکه میزان پسانواز او چقور است؛ بنابراین
هیئتمویره ممکن است از افراد محب ب ولی بیتجربه و بوون مهارت تشکیل
ش د (.)Peace Corps, 2000, p.56
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.)2008, p.4

مزیت اقوی این تعاونی ها استقالل آنهاست .در واقع هر تعاونی مستقل از دیگری
است.

روش تحقیق
روش پژوهش در این تحقیق آمیخته (کمی -کیفی) است .روش گردآوری دادهها ،مرور
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ادبیات و پیمایشی؛ ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه و روش تجزیه و تحویل دادهها ،تحویل
آماری استنباطی با استفاده از آزم ن دبوی ی کنوال و نیز تحویل محت ای کیفی است.
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 .1جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان بانکواری اسالمی ،مویران اجرایی ح زه بانکواری،
اقتصاددانان ،متفکران اقتصاد اسالمی و مالی اسالمی میباشو .این افراد بایو حواقل دو م رد
از خص قیات زیر را دارا باشنو:
 .1داشتن تحصیالت دانشگاهی یا ح زوی در ح زه مویریت مالی یا اقتصاد یا
فقه مالی یا فقه االقتصاد ،دستکم در سطح دکتری یا سطح چهار ح زه؛
 .2دستانورکاران اجرایی مرتبط با ح زه تأمین مالی خرد اسالمی؛
 .3متفکران و نظریهپردازان مرتبط با ح زه تأمین مالی خرد اسالمی.
با ت جه به محوودیتهای م ج د در جامعه آماری از جموه لو دسترسی به
قاحبنظران و نیز محوودب دن جامعه آماری ،نم نهای  30نفره از جامعه آماری در نظر
گرفته و پرسشنامه میان ایشان ت زیع شو و در نهایت  12پرسشنامه قحیح جمعآوری شو.

 .2آزمون آماری
 .1-2سنجش پایایی پرسشنامه
به منظ ر سنجش پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از نر افزار  SPSSآلفای کرونباخ
پرسشنامه انوازه گیری شو .میزان آلفای کرونباخ استانوارد پرسشنامه  0/۷۷4شو .این مقوار
باالتر از  0/۷0میباشو؛ بنابراین میت ان گفت که پایایی پرسشنامه در حو ق ی م رد تأییو
میباشو.

جوول  :1آلفای کرونباخ محاسبهشوه برای پرسشنامه
Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha
Based on
Cronbach's Alpha
Standardized
Items

۱5

۰/۷59

۰/۷۷4

 .2-2آزمون آماری
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همانط رکه لن ان شو ،تعواد نم نههای تحقیق  12نم نه میباشو؛ چ ن تعواد نم نهها
زمانی که انوازه نم نه ک چک ب ده یا ت زیع دادهها قابل تعیین نب ده و شرایط قضیه حو
مرکزی برقرار نباشو ،بایو روشهای ناپارامتریک آمار را به کار برد .با ت جه به غیرنرمال
ب دن دادهها و ماهیت تکمتغیره ب دن دادهها آزم ن آماری مناسب ،آزم ن دبوی ی کنوال
( )Kendall's Wمیباشو.
آزم ن رتبههای دبوی ی کنوال که شکل نرمالشوه آزم ن فریومن میباشو ،به لن ان یک
ضریب ت افق به سنجش میزان ت افق رتبهها در بین پاسخگ یان میپردازد .در این آزم ن،
هر پاسخگ به لن ان یک قضاوتکننوه یا رتبهدهنوه و هر گ یه یا سؤال نیز به لن ان یک
متغیر توقی شوه و در ادامه برای هر یک از این متغیرها ،میانگین رتبهها محاسبه میش د.
این آزم ن با مقایسه میانگین رتبهها در بین متغیرها ،تفاوت این میانگینها را بررسی
میکنو.

جوول  :2نتایج آزم ن دبوی ی کنوال
Test Statistics

۱۲

N

۰/۲۷۲

Kendall's Wa

45/۶۸5

Chi-Square

۱4

df

۰/۰۰۰

Asymp. Sig.

a. Kendall's Coefficient of
Concordance
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کمتر از  30میباشو؛ بنابراین امکان استفاده از آزم نهای پارامتریک وج د نوارد.

همانط رکه جوول باال نشان میدهو ضریب کنوال  0/2۷2میباشو و میزان معناداری
آن نیز  0/000است؛ بنابراین با اطمینان  99درقو میت ان گفت که بین نظرات خبرگان
همگرایی و ت افق وج د دارد .البته زمانی میت ان گفت نتایج حاقل از پرسشنامه دارای
التبار مطو بی است که لالوه بر معناداری ضریب کنوال ،پرسشنامه از روایی محت ایی نیز
برخ ردار باشو .بوین منظ ر الز است میانگین نظرات خبرگان نیز از حوی مشخص
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1

بیشتر باشو .این میزان بر اساس تحقیقات مشابه در طیف لیکرت پنج گزینهای « »3میباشو.
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جوول  :3میانگین و انحراف معیار متغیرهای نقش نهادهای تأمین مالی خرد اسالمی

متغیرهای نقش نهادهای تأمین مالی خرد اسالمی

میانگین نتایج

ایجاد نهادی جدید برای تأمین مالی خرد

3/3333

نظاممند نمودن تأمین مالی خرد از طریق ایجاد نهادی در سازمان مدیریت و برنامهریزی

3/2500

کاراتربودن و مؤثربودن تأمین مالی خرد در صورت ارائه توسط مؤسسات غیربانکی

3/9167

کارایی و تأثیر تأمین مالی خرد در صورت ارائه توسط بانکها و مؤسسات بانکی

2/7500

واگذاری اعتبارات خرد مربوط به کسبوکارهای متوسط به بانکها

3/5833

واگذاری اعتبارات خرد مربوط به کسبوکارهای کوچک به مؤسسات تأمین مالی خرد

3/5833

عدم وجود محدودیتهای متعارف بانکها برای مؤسسات تأمین مالی خرد

3/9167

اعطای اختیاراتِ ویژهای در زمینه تجهیز منابع (وقف و  )...به مؤسسات تأمین مالی خرد

3/5833

محدودیت منابع قرضالحسنه در بانکها

3/1667

قابلیت عرضه اوراق تأمین مالی خرد در بورس

3/9091

منبع :یافتههای پژوهش.

همانط رکه جوول باال نشان میدهو ،میانگین نظرات خبرگان در م رد تمامی متغیرها
به جز متغیر چهار باالتر از  3میباشو ،این بوان معناست که روایی محت ایی این متغیرها
در حو «زیاد» م رد تأییو خبرگان است .متغیر دو مرب ط به کارایی و تأثیر تأمین مالی خرد

 .1در تحقیقات مشابهی که با این روش ق رت گرفته است این حو در طیف لیکرت پنج گزینهای بیشتر از
 3یا  3/۵در نظر گرفته شوه است ر.ک به( :خویویان شومزاری و همکاران.)1392 ،

ت سط بانکها و مؤسسات بانکی میباشو که تأییو نشو؛ بنابراین از دیوگاه خبرگان ارائه
تأمین مالی خرد ت سط بانکها کارا و مؤثر نیست.

الگوهای بومی و عملیاتی تأمین مالی خرد اسالمی
پیش از پرداختن به ان اع الگ های تأمین مالی خرد ،الز است اجزای این الگ ها تبیین
ش د.
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 .1اجزای مدل
روشهای تجهیز و تخصیص منابع میباشنو که در ادامه تشریح میش د.
 .1-1ساختار قانونی و نظارتی
بر اساس اطاللات بهدستآموه از تجزیه و تحویلِ آماری ،درباره نهادهای تأمین مالی خرد
در بخش قبل این پژوهش نظرات ذیل م رد تأییو خبرگان قرار گرفت:
جوول  :4ل امل مرب ط به نهادهای تأمین مالی خرد اسالمی در ایران
ایجاد نهادی جدید برای تأمین مالی خرد
نظاممند نمودن تأمین مالی خرد از طرف ایجاد نهادی در سازمان مدیریت و برنامهریزی
کاراتربودن و مؤثربودن تأمین مالی خرد در صورت ارائه توسط مؤسسات غیربانکی
عدم کارایی و تأثیر تأمین مالی خرد در صورت ارائه توسط بانکها و مؤسسات بانکی
واگذاری اعتبارات خرد مربوط به کسبوکارهای متوسط به بانکها
واگذاری اعتبارات خرد مربوط به کسبوکارهای کوچک به مؤسسات تأمین مالی خرد
عدم وجود محدودیتهای متعارف بانکها برای مؤسسات تأمین مالی خرد
اعطای اختیاراتِ ویژهای در زمینه تجهیز منابع (وقف و  )...به مؤسسات تأمین مالی خرد
محدودیت منابع قرضالحسنه در بانکها
قابلیت عرضه اوراق تأمین مالی خرد در بورس
منبع :یافتههای پژوهش.

همانط رکه جوول باال نشان میدهو از دیوگاه خبرگان در م رد نقش نهادهای تأمین
مالی خرد در ایران الز است به م ارد ذیل ت جه ش د:
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اجزای اقوی مولهای تأمین مالی خرد شامل الف) ساختار قان نی و نظارتی و ب)

 .1بانکها و مؤسسات التباری بانکی انگیزههای الز برای ارائه تأمین مالی خرد
را نوارنو .در مقابل مؤسسات التباری غیربانکی از این ظرفیت برخ ردارنو.
 .2الز است نهاد جویوی در زمینه تأمین مالی خرد در کش ر ایجاد ش د .این
دیوگاه مبتنی بر تحقیقات ق رتگرفته در کش ر درباره تأمین مالی خرد نیز
تأییو میش د (ر.ک به :شهیوی نسب)1393 ،؛ زیرا این تحقیقات ناکارآموی
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نظا بانکی را در زمینه الطای تأمین مالی خرد به اثبات رسانوهانو .با ت جه به
تجارب جهانی این نهاد جویو الز است در قالب «مؤسسه تأمین مالی خرد»
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باشو.
 .3با ت جه به ساختار و اهواف بانکهای تجاری ،بهتر است که ارائه تسهیالت
برای کسبوکارهای ک چک و مت سط به بانکها و ارائه تسهیالت برای
کسبوکارهای خرد به مؤسسات تأمین مالی خرد واگذار ش د.
 .4این مؤسسات تأمین مالی خرد نبایو محوودیت ساختارِ بانکها را داشته
باشنو ،بوکه الز است اختیارات ویژهای ماننو اجازه تجهیز منابع در قالب
وقف ،زکات و  ...را داشته باشنو.
 .۵با ت جه به اینکه قرضالحسنه یکی از مهمترین منابع این مؤسسات است و نیز
با ت جه به انحراف منابع قرضالحسنه در بانکها د برای تأمین مالی اهواف
متناسب با این لقو د الز است که منابع قرضالحسنه در بانکها خص قاً
بانکهای تجاری محوود ش د.
 .۶نظا منونم دن تأمین مالی خرد ضرورت دارد .با ت جه به ظرفیتهای نظارتی
و قان نی ،این نهاد بایو بانک مرکزی ایران باشو و سازمان مویریت و
برنامهریزی نقش سیاستگذاری داشته باشو.
بنابراین مبتنی بر نتایج پژوهش میوانی ق رتگرفته ،ساختار پیشنهادی این تحقیق به
منظ ر نظا منونم دن تأمین مالی خرد اسالمی در ایران در نم دار زیر آموه است:

نم دار  :2ساختار پیشنهادی نهادهای تأمین مالی خرد در ایران

دولت

بانک مرکزی
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معاون نظارت

بانکها

مؤسسات اعتباری غیربانکی

مؤسسات تأمین مالی خرد

شرکتهای لیزینگ

اتحادیههای اعتباری

مؤسسه تأمین مالی خرد وقفی
مؤسسه تأمین مالی خرد بر پایه صدقات
مؤسسه تأمین مالی خرد بر پایه زکات
مؤسسه تأمین مالی خرد قرضالحسنه

منبع :یافتههای تحقیق.
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اداره نظارت بر اعتبارات خرد اسالمی

 .2-1تجهیز و تخصیص منابع
اطاللات بهدستآموه از مهنوسی مالی شی ههای تأمین مالی خرد 1به شرح ذیل است:
جوول  :۵مهنوسی مالی شی ههای تأمین مالی خرد اسالمی

گروه
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عقد

عقود

جذابیت

قابلیت

قابلیت

جذابیت

استفاده برای

استفاده

برای

جذابیت برای

تأمین مالی

در نظام

مؤسسات

سپردهگذاران

خرد

بانکداری

بانکی
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MF

SME

برای
متقاضیان
تأمین مالی
خرد

گروه

صدقه

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

اول

انفاق

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

وقف

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

حبس

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

گروه
دوم

قرضالحسنه
انواع بیع

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

گروه

انواع اجاره

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

سوم

استصناع

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

جعاله

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

مشارکت

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

گروه

مضاربه

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

چهارم

مزارعه

دارد

دارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

مساقات

دارد

دارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

منبع :شهیوی نسب ،م س یان و فراهانیفرد ،139۶ ،ص.2۶

 .1تجهیز و تخصیص منابع تأمین مالی خرد قبالً در مقالهای مجزا با لن ان «مهنوسی مدالی لقد د در تدأمین
مالی خرد اسالمی در ایران» تبیین شوه است .ر.ک به( :شهیوینسدب ،م سد یان و فراهدانیفدرد،139۶ ،
س ،1۷ش.)۶۷

بر اساس نتایج تحقیقات ق رتگرفته شی ههای مختص تأمین مالی خرد اسالمی و
رتبهبنوی آنها و نیز شی ههای مختص کسبوکارهای خرد ،ک چک و مت سط و رتبهبنوی
آنّها به شرح ذیل است:
جوول  :۶رتبهبنوی قابویت شی ههای تجهیز منابع مختص تأمین مالی خرد اسالمی

ابزار
قرضالحسنه
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وقف
منبع :شهیوی نسب ،م س یان و فراهانیفرد ،139۶ ،ص.2۶
جوول  :۷رتبهبنوی قابویت شی ههای تخصیص منابع مختص تأمین مالی خرد اسالمی
ابزار

قرضالحسنه انواع اجاره

رتبه

۲

۱

انواع

جعاله

بیع
3

مشارکت استصناع مضاربه مساقات مزارعه
5

4

۷

۶

۸

9

منبع( :همان ،ص.)2۶
جوول  :8رتبهبنوی قابویت شی ههای تجهیز منابع مختص کسبوکارهای ک چک و مت سط

ابزار
قرضالحسنه
منبع( :همان ،ص.)2۷
جوول  :9رتبهبنوی قابویت شی ههای تخصیص منابع مختص کسبوکارهای ک چک و مت سط
ابزار مشارکت
رتبه

۱

انواع
اجاره
۲

مضاربه

جعاله

3

4

انواع بیع استصناع قرضالحسنه
5

۶

۷

مزارعه مساقات
۸

9

منبع( :همان ،ص.)2۷

در مهنوسی مالی شی ههای تأمین مالی خرد بین تأمین مالی خرد و کسبوکارهای
ک چک و مت سط و نیز نیازهای آن تفاوت است .بر این اساس شی ههای ذیل برای
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حَبْس

نهادهای فعال در ح زه تأمین مالی خرد اسالمی پیشنهاد میش د .در جوولهای ذیل
لالمت * به معنای اول یت نخست و لالمت ** به معنای اول یت دو و *** به معنای
است:

اول یت س

قرضالحسنه

مرابحه

جعاله

مشارکت

استصناع
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سرمایهای

**

**

خانوارها ( /)MFسرمایهگذاری

*
*

مشترک

مضاربه

خانوارها ( /)MFتهیه کاالهای

*

زکات

()SME

*

سلم

خانوارها ( )MFو بنگاههای نیازمند

*

مزارعه

ابزار

مساقات
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اجاره به شرط تملیک

کاربرد

جوول  :10تخصیص بهینه شی ههای تأمین مالی خرد

***
**

**
***

***

بنگاه ( /)SMEتهیه کاالهای
سرمایهای (امالک تجاری،

*

**

*

**

ماشینآالت صنعتی و)...
بنگاه ( /)SMEسرمایه در گردش

**

*

بنگاه ( /)SMEسرمایهگذاری

*

مشترک

**

***

***

***

***

منبع( :همان ،ص.)28

 .2الگوهای بومی و عملیاتی تأمین مالی خرد اسالمی
ضرورت تأسیس نهاد جویو در زمینه تأمین مالی خرد در بخشهای قبل اثبات شو؛
همچنین شی ه های تجهیز و تخصیص منابع تأمین مالی خرد نیز تبیین شو .بر این اساس
چهار ن ع مؤسسه تأمین مالی خرد اسالمی میت ان طراحی نم د .این چهار ن ع مؤسسه
لبارتانو از:
 .1مؤسسۀ تأمین مالی خرد وقفی؛

 .2مؤسسۀ تأمین مالی خرد بر پایه زکات؛
 .3مؤسسۀ تأمین مالی خرد بر پایه قوقات؛
 .4مؤسسۀ تأمین مالی خرد قرضالحسنه.
ساختار و ض ابط و شرایط این مؤسسات در ادامه تبیین میش د:
 .1-2مؤسسۀ تأمین مالی خرد وقفی
الف) ساختار مؤسسه

ازاینرو برای تأسیس مؤسسۀ تأمین مالی خرد وقفی و یا حتی انتشار اورا وقف یا حَبْس
نمیت ان نقش این سازمان را نادیوه گرفت؛ ازاینرو الز است نقش سازمان اوقاف و ام ر
خیریه در مؤسسات تأمین مالی خرد وقفی به ق رت ذیل باشو:
 .1بیش از  ۵0درقو الضای هیئتمویره مؤسسۀ تأمین مالی خرد وقفی به
پیشنهاد سازمان اوقاف باشو.
 .2مویرلامل مؤسسه با تأییو سازمان اوقاف باشو.
سایر ویژگیهای مؤسسات تأمین مالی خرد وقفی لبارتانو از:
 .1این مؤسسات از نرخ ذخیره قان نی بانک مرکزی معاف هستنو.
 .2در مرحوه اول تنها مؤسسات تأمین مالی خرد وقفی اجازه انتشار اورا وقف
و حَبْس را داشته باشنو.
ب) تجهیز منابع

مؤسسۀ تأمین مالی خرد وقفی به منظ ر تجهیز منابع از چهار منبع لموه استفاده میکنو:
 .1سپردههای قرضالحسنه خارجی و داخوی (وا گیرنوگان پس از دریافت
التبارات خرد ،الز است اقوا به پسانواز خرد ( )Micro-savingدر مؤسسه
تأمین مالی خرد وقفی بنماینو؛ همچنین کسبوکارهای خرد وا گیرنوگان بایو
تحت پ شش بیمه خرد ( )Micro-insuranceبه ق رت اجباری باشو و
مؤسسه م ظف است آم زشهای الز را برای م فقیت کسبوکار به
وا گیرنوگان ارائه نمایو)؛
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بر اساس قان ن مونی اداره تمامی م ق فات بر لهوه سازمان اوقاف و ام ر خیریه میباشو؛
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 .2وقف ام ال؛
 .3وقف پ ل؛

1

 .4س د ناشی از تسهیالت لق د اسالمی.
ج) تخصیص منابع

 .1مؤسسۀ تأمین مالی خرد وقفی به منظ ر تخصیص منابع قرفاً از لق د اسالمی
30

مختص تأمین مالی خرد استفاده مینمایو .این لق د به ترتیب شامل
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قرض الحسنه ،ان اع اجاره ،ان اع بیع ،جعاله ،مشارکت ،استصناع ،مضاربه،
مساقات و مزارله میباشنو.
 .2منابع حاقل از پسانواز الضای مؤسسه تأمین مالی خرد وقفی که م فق به
راهانوازی کسبوکار خرد شوهانو ،در قالب قرضالحسنه به پسانوازکننوگان
مؤسسه (کسانی که در مرحوه قبل کسبوکار م فق و پایوار داشتهانو) در
قالب التبارات خرد الطا میش د.
د) ضمانت وامها

تضامین این مؤسسه شامل دو بخش میباشو .برای متقاضیانی که برای مرتبه اول از
التبارات خرد استفاده میکننو از لقو مرابحه و قرضالحسنههای ک چک استفاده میش د.
وثیقه در م رد این وا گیرنوگان این است که مالکیت کاالها در مرابحه تا انتهای قرارداد در
دست مؤسسه است .در ق رتی که این مشتریان لموکرد التباری مطو بی داشتنو در مرحوه
بعو از لق د مشارکتی استفاده میش د .ضمانت این دسته از وا گیرنوگان هم مبتنی بر
ضمانت گروهی میباشو.
ه) نهاد ناظر

بانک مرکزی وظیفه قوور و لغ مج ز و نظارت مستمر بر مؤسسات تأمین مالی خرد
وقفی را بر لهوه دارد .بر این اساس مؤسسات تأمین مالی خرد وقفی برای دریافت مج ز
 .1وقف پ ل م رد اختالف لوماست؛ ولی آیتاهلل خامنهای با این دلیل که در وقف پ ل «مالیت پد ل بداقی
میمانو» حکم به ج از و قحت وقف پ ل دادنو (.)https://www.tasnimnews.com/fa/news/

فعالیت فقط به یک نهاد مراجعه میکننو و در ط ل زمان فعالیت خ د فقط تحت نظارت آن
نهاد هستنو .ق انین و مقرراتی که مؤسسات تأمین مالی خرد وقفی موز به رلایت آنها
هستنو ت سط بانک مرکزی ،مختص این نهادها ،وضع میش د.
ز) تعیین نرخ سود

تعیین نرخ س د در م رد لق د قرضالحسنه ،مبادلهای و مشارکتی این مؤسسه متفاوت از
سایر بانک ها و مؤسسات مالی و التباری و بر اساس برآوردهای واقعی و ظرفیت لق د 31

اسالمی میباشو .این نرخ ت سط هیئت نظارت بر ام ر تأمین مالی خرد اسالمی بانک
تسهیالت خرد قرضالحسنه میپردازد ،طبعاً چ ن گستردگی بانکها و  ...را نوارنو،
بنابراین هزینه کارمزد پایینتری از مشتریان اخذ خ اهنو کرد.
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مرکزی تعیین میش د؛ به لن ان نم نه زمانی که یک مؤسسۀ تأمین مالی خرد وقفی

 .2-2مؤسسۀ تأمین مالی خرد بر پایه زکات

1

الف) ساختار مؤسسه

تنها نهادی که به ق رت نظا منو اقوا به جمعآوری زکات در کش ر مینمایو ،ش رای
لالی زکات است .البته برخی سازمانها نیز با اجازه از مراجع تقویو به ق رت پراکنوه و
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 .1سؤالی که ممکن است به ذهن خط ر کنو این است که با ت جه به ماهیت غیرانتفالی پرداختهای زکات،
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چگ نه می ت ان آن را در قالب التبارات خرد تخصیص داد .برای پاسخ به این سؤال بایو شق
این بحث بررسی ش

مختودف

د:

 .1مصرف اقوی زکات مختص فقرا و مساکین است و از طرفی هم در ادبیات اقتصادی ،فقر بده دو
بخش فقر مطوق و نسبی تقسیم میش د .بر اساس آیه  ۶0س ره ت به ،پرداخت زکات بایو تا رفع
فقر و مسکنت از ایشان ادامه یابو .از منابع اسالمی نیز اینط ر استنباط میش د که تدا رفدع فقدر
مطوق بایو پرداخت زکات ادامه یابو؛ بنابراین میت ان پس از خروج فقرا و مساکین از فقر مطودق
با استفاده از پرداختهای غیرانتفالی با اذن ولی فقیه به ایشان تسهیالت التبارات خدرد از مندابع
زکات الطا نم د .روشن است با ت جه به ذیحق ب دن ایشان در زکات ،پرداختهایی کده بدرای
خروج فقرا از فقر مطوق ق رت میگیرد ،کامالً غیرانتفالی است و تنها در مراحل بعو میت ان از
التبارات خرد مبتنی بر لق د اسالمی استفاده نم

د.

 .2بر اساس آیۀ  ۶0س ره ت به ،مصارف زکات غیر از فقرا و مساکین هم ابعادی دارد .بدا ت جده بده
اینکه منابع زکات در اختیار ولی فقیه است ،ایشان میت انو بخشی از منابع زکات را به پرداخدت
تسهیالت خرد اختصاص

دهو.

نکته دیگر آنکه با ت جه به اینکه بخشی از منابع زکات را نمیت ان در قالب لق د بده متقاضدیان تدأمین
مالی خرد تخصیص داد ،بوکه بایو ماهیت غیرانتفالی داشته باشو؛ بنابراین مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر
زکات بایو از منابع دیگری نیز جهت تجهیز منابع استفاده

کنو.

با ت جه به شرایط الطای زکات ،مؤسسه تدأمین مدالی خدرد بایدو در ابتدوا بده فقدرای شناسداییشدوه،
پرداخت های خرد از محل زکات داشته باشو تا ایشان را از فقر مطوق خارج نمایو و در ق رتی کده ایشدان
اقوا به فعالیت های ت لیوی نم دنو ،تأمین مالی مجود ایشان را در اول یت قرار دهو .الز است ذکدر شد د
بررسی نظرات فقها حاکی از آن است که پرداخت گزینشی زکات به فقرا جایز است (نجفدی ،1390 ،ج،1۵
ص)428؛ همچنین این دسته از فقرا شایستگی الز برای دریافت تسهیالت خرد مبتنی بر لق د اسدالمی را
دارا خ اهنو ب د .در واقع مؤسسه تأمین مالی خرد بایو اقوا به پرداخت زکات ت لیوی نمایو.

مقطعی اقوا به جمعآوری زکات مینماینو که از آن جموه میت ان به بهزیستی ،کمیته امواد
و  ...که زکات فطره را جمعآوری میکننو ،اشاره نم د.
بنابراین در مؤسسۀ تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات بایستی نقش ش رای لالی زکات در
نظر گرفته ش د .پیشنهاد میش د که ساختار مؤسسه به ق رت ذیل باشو:
 ۵0 .1درقو از الضای هیئتمویره مؤسسه به پیشنهاد ش رای لالی زکات باشو.
 .2مویرلامل مؤسسه با تأییو ش رای لالی زکات باشو.
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 .3با ت جه به ماهیت کامالً غیرانتفالی این مؤسسات و نیز ماهیت زکات و نیز
باشنو.
ب) تجهیز

منابع1

 .1با ت جه به دالیل ذیل شم ل م ارد تعوق زکات بیش از م ارد نه گانه مشه ر است:
.1

با ت جه به روایاتی که لف حضرت رس ل

را به لن ان حصر ذکر کردهانو ،به نظر میرسو

که لف زمانی مصوا دارد که متعوقات زکات بیش از م ارد ندهگانه باشو و آنگاه از میان آنها
لوهای م رد لف قرار گرفتهانو؛ لذا میتد ان بده لم

آیه «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» تمسک کرد.

ارائه نظریه وج ب تعمیم ت سط فقهای بزرگی چ ن ی نسبنلبدوالرحمن و ابنجنیو نشان
میدهو که فقهای نزدیک به لصر ائمه
.2

نظرشان بر وج ب تعمیم متعوقات زکات ب ده است.

با استناد به مضم ن برخی از روایات به نظر میرسو شایو هدددوف ائمدده

از بیدددان احادیث

حصر فعالً یا ق الً کارشکنی در کار حک متهای وقت ب ده باشو.
.3

زکات از شئ ن حک مت است و تعیین دایره متعوقات زکات با حاکم حق است و بعو از
امیرالمؤمنین

به لوت لو استقرار حک مت ائمده

 ،ادای زکدات بدا اجازه آنها و تنها در

م ارد نهگانه ب ده است؛ اما در مقا بیان حکم واقعی نظریه تعمیم را مطرح کردهانو و نیازی به
تقیه و استحباب نیست.
.4

برخی روایات (نظیر قحیحه لویابنمهزیار) این احتمال را تق یت میکنو.
نیز مؤیوی بر نظریه تعمیم میت انو باشو.

.۵

تعوق زکات بر اسب در دوران امیرالمؤمنین

.۶

تعوق زکات بر مالالتجاره قامت که از مضم ن برخی روایدات به دست میآیو ،میت اندو نظریه
تعمیم را تق یت کنو (لسکری و اسمالیلپ ر دره ،1388 ،ص.)148
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لو برگشت منابع زکات بایو این مؤسسات از هرگ نه ذخیره قان نی معاف

مؤسسه تأمین مالی خرد بر پایه زکات به منظ ر تجهیز منابع از منابع ذیل استفاده میکنو:
 .1وج ه حاقل زکات (زکات به معنای لا )؛
 .2سپردههای قرضالحسنه خارجی و داخوی (وا گیرنوگان پس از دریافت
التبارات خرد الز است اقوا به پسانواز خرد ( )Micro-savingدر مؤسسه
تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات بنماینو؛ همچنین کسبوکارهای خرد
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وا گیرنوگان بایو تحت پ شش بیمه خرد ( )Micro-insuranceبه ق رت
اجباری باشو و مؤسسه م ظف است آم زشهای الز را برای م فقیت

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /شهیدینسب و موسویان

کسبوکار به وا گیرنوگان ارائه نمایو)؛
 .3تبرلات ،هبه ،نذورات و . ...
ج) تخصیص

منابع1

تخصیص منابع در این مؤسسه به سه دسته تقسیم میش د:
 .1با ت جه به ماهیت زکات ،بخشی از وج ه حاقل از زکات ،قرفاً به ق رت
هبه غیر مع ّض به فقرایی که در فقر مطوق هستنو ،الطا میش د.

 .1مصارف زکات در هشت بخش خالقه میش د .در این زمینه آیه  ۶0س ره ت به به ق رت مسدتقیم ایدن
مصارف را بیان نم ده است (نجفی ،1390 ،ج ،1۵قص  341 ،33۶-333و  /3۷2م س ی لاموی،1390 ،
ج ،۵ص ،)21۷-21۶م اردی که میت انو منطبق با تأمین مالی خرد باشو لبارت است از:
الف) فقیر و مسکین :فقیر از فقر و مسکین از مَسکَنت (ذلت) میآیو .بنا به ق ل مشه ر ،فقیر کسى است که
براى تأمین زنوگی خ د نیازمنو مال است؛ اما این نیازمنوى به حوّ سؤال از دیگدران نرسدیوه اسدت؛ لدیکن
مسکین نیازمنوى است که شوت نیاز او را وادار به تحمل ذلت سؤال و گوایى کرده اسدت؛ بندابراین آنچده
گفته شو و مبتنی بر ادبیات تأمین مالی خرد ،معادل فقیرترین فقرا در ادبیات اسالمی همان مسدکین و فقدرا
نیز همان فقیر است.
ب) بوهکاران :مستنو به نظر حضرت اما  ،مراد بوهکارى است که ت ان پرداخت بوهی خد د را نواشدته و
وا دریافتى را در گناه قرف نکرده باشو .این م رد از مصارف زکات نیز میت انو به لن ان یکی از راههای
پ شش ریسک الطای وا به فقرا در نظر گرفته ش د .در واقع در ق رتی که فقیر ت ان بازپرداخت وا را از
دست بوهو ،میت ان از منابع زکات بوهی وی را پرداخت نم د.

 .2بخشی از منابع حاقل از زکات و سایر منابع (تبرلات و  )...بر اساس لق د
اسالمی مختص تأمین مالی خرد به فقرایی که در فقر نسبیانو الطا میش د
(این فقرا کسانی هستنو که در مرحوه قبل با منابع مؤسسه از فقر مطوق خارج
شوهانو و کسبوکار م فق و پایواری داشتهانو).
 .3منابع حاقل از سپردههای قرضالحسنه خارجی و منابع حاقل از پسانواز
الضای مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات که م فق به راهانوازی 35

کسبوکار خرد شوهانو در قالب لقو قرضالحسنه به پسانوازکننوگان
قالب التبارات خرد الطا میش د.
د) ضمانت وامها

تسهیالت این مؤسسه به سه دسته تقسیم میش د:
 .1تسهیالت مبتنی بر زکات برای رفع فقر مطوق فقرا؛
 .2تسهیالت مبتنی بر زکات برای رفع فقر نسبی فقرا؛
 .3سایر تسهیالت.
مشخص است که بحث ضمانت در م رد دسته اول و دو معنایی نخ اهو داشت و تنها
در دسته س

امکان برقراری ضمانت وج د دارد .در این بخش نیز بر اساس ساختار

مؤسسه تأمین مالی خرد ،ضمانت تسهیالت به ق رت ضمانت گروهی میباشو.
ه) نهاد ناظر

بانک مرکزی وظیفه قوور و لغ مج ز و نظارت مستمر بر مؤسسات تأمین مالی خرد
مبتنی بر زکات را بر لهوه دارد .بر این اساس مؤسسات تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات
برای دریافت مج ز فعالیت فقط به یک نهاد مراجعه میکننو و در ط ل زمان فعالیت خ د
فقط تحت نظارت آن نهاد هستنو .ق انین و مقرراتی که مؤسسات تأمین مالی خرد مبتنی بر
زکات موز به رلایت آنها هستنو ت سط بانک مرکزی ،مختص این نهادها وضع میش د.
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مؤسسه (کسانی که در دو مرحوه قبل کسبوکار م فق و پایوار داشتهانو) در

ز) تعیین نرخ سود

تعیین نرخ س د برای تسهیالت این مؤسسه متفاوت از سایر بانکها و مؤسسات مالی و
التباری و بر اساس برآوردهای واقعی و ظرفیت لق د اسالمی میباشو .این نرخ ت سط
هیئت نظارت بر ام ر تأمین مالی خرد اسالمی بانک مرکزی تعیین میش د.
 .۳-2مؤسسه تأمین مالی خرد بر پایه صدقات
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الف) ساختار مؤسسه

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /شهیدینسب و موسویان

تنها نهادی که به ق رت نظا منو اقوا به جمعآوری قوقات در کش ر مینمایو ،کمیته
امواد اما خمینی

است .البته برخی سازمانها نیز به ق رت پراکنوه و مقطعی اقوا به

جمعآوری قوقات مینماینو که از آن جموه میت ان به بهزیستی و  ...اشاره نم د.
بنابراین در مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر قوقات بایستی نقش کمیته امواد اما
خمینی

در نظر گرفته ش د .پیشنهاد میش د که ساختار مؤسسه به ق رت ذیل باشو:
 ۵0 .1درقو از الضای هیئتمویره مؤسسه به پیشنهاد کمیته امواد اما خمینی
باشو.
 .2مویرلامل مؤسسه با تأییو کمیته امواد اما خمینی

باشو.

 .3با ت جه به ماهیت این مؤسسات بایو این مؤسسات از هرگ نه ذخیره قان نی
معاف باشنو.
ب) تجهیز منابع

مؤسسه تأمین مالی خرد وقفی به منظ ر تجهیز منابع از منابع ذیل استفاده میکنو:
 .1وج ه حاقل از قوقات؛
 .2تبرلات ،هبه ،نذورات و ...؛
 .3سپردههای قرضالحسنه خارجی و داخوی (وا گیرنوگان پس از دریافت
التبارات خرد الز است اقوا به پسانواز خرد ( )Micro-savingدر مؤسسه
تأمین مالی خرد مبتنی بر قوقات بنماینو؛ همچنین کسبوکارهای خرد
وا گیرنوگان بایو تحت پ شش بیمه خرد ( )Micro-insuranceبه ق رت

اجباری باشو و مؤسسه م ظف است آم زشهای الز را برای م فقیت
کسبوکار به وا گیرنوگان ارائه نمایو).
ج) تخصیص منابع

تخصیص منابع در این مؤسسه به سه دسته تقسیم میش د:
 .1با ت جه به ماهیت قوقات ،بخشی از وج ه حاقل از قوقات ،قرفاً به
ق رت هبه غیرمع ّض به فقرایی که در فقر مطوق هستنو ،الطا میش د.
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 .2بخشی از منابع حاقل از قوقات و سایر منابع (تبرلات و  )...به ق رت هبه
در مرحوه قبل با منابع مؤسسه از فقر مطوق خارج شوهانو و کسبوکار م فق
و پایواری داشتهانو).
 .3منابع حاقل از سپردههای قرضالحسنه خارجی و منابع حاقل از پسانواز
الضای مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر قوقات که م فق به راهانوازی
کسبوکار خرد شوهانو ،در قالب قرضالحسنه به پسانوازکننوگان مؤسسه
(کسانی که در دو مرحوه قبل کسبوکار م فق و پایوار داشتهانو) در قالب
التبارات خرد الطا میش د.
د) ضمانت وامها

تسهیالت این مؤسسه به سه دسته تقسیم میش د:
 .1تسهیالت مبتنی بر قوقات برای رفع فقر مطوق فقرا؛
 .2تسهیالت مبتنی بر قوقات برای رفع فقر نسبی فقرا؛
 .3سایر تسهیالت.
مشخص است که بحث ضمانت در م رد دسته اول و دو معنایی نخ اهو داشت و تنها
در دسته س

امکان برقراری ضمانت وج د دارد .در این بخش نیز بر اساس ساختار

مؤسسه تأمین مالی خرد ،ضمانت تسهیالت به ق رت ضمانت گروهی میباشو.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /طراحی مدلهای بومی و عملیاتی تأمین مالی ...

غیرمع ّض به فقرایی که در فقر نسبیانو الطا میش د (این فقرا کسانی هستنو

ه) نهاد ناظر

بانک مرکزی وظیفه قوور و لغ مج ز و نظارت مستمر بر مؤسسات تأمین مالی خرد
مبتنی بر قوقات را بر لهوه دارد .بر این اساس مؤسسات تأمین مالی خرد مبتنی بر
قوقات برای دریافت مج ز فعالیت فقط به یک نهاد مراجعه میکننو و در ط ل زمان
فعالیت خ د فقط تحت نظارت آن نهاد هستنو .ق انین و مقرراتی نیز که مؤسسات تأمین
38

مالی خرد مبتنی بر قوقات موز به رلایت آنها هستنو ،مختص این نهادها ت سط بانک
مرکزی وضع میش د.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /شهیدینسب و موسویان

ز) تعیین نرخ سود

تعیین نرخ س د در م رد تسهیالت این مؤسسات متفاوت از سایر بانکها و مؤسسات مالی
و التباری و بر اساس برآوردهای واقعی و ظرفیت لق د اسالمی میباشو .این نرخ ت سط
هیئت نظارت بر ام ر تأمین مالی خرد اسالمی بانک مرکزی تعیین میش د.
 .۴-2مؤسسۀ تأمین مالی خرد قرضالحسنه
الف) ساختار مؤسسه

مؤسسات قرضالحسنه از م فقترین نهادهای مالی در کش ر ب دهانو .این مؤسسات نقش
بیبویوی در جهت کاهش فقر انجا دادهانو .هرچنو این مؤسسات با چالشهایی نیز م اجه
ب دهانو و تاکن ن ساختار نظا منو نیز نوارنو؛ بنابراین الز است ساختار مؤسسه تأمین مالی
خرد قرضالحسنه به ق رت ذیل تق یت ش د:
 .1مؤسسات تأمین مالی خرد قرضالحسنه به ق رت نظا منو ذیل ادارۀ التبارات
خرد بانک مرکزی تعریف ش د.
 .2این مؤسسات وا های خرد ت لیوی ارائه دهنو.
 .3الز است این مؤسسات از نرخ ذخیره قان نی معاف باشنو.
 .4بر اساس شرایط و ویژگیهای مؤسسه از جموه انوازه ،تعواد مشتریان و ...
نرخ کارمزد وا های قرضالحسنه برای این مؤسسات تعیین ش د .در واقع
الز است برای این مؤسسات دامنهای از نرخ کارمزد مشخص ش د.

ب) تجهیز منابع

تجهیز منابع در مؤسسات تأمین مالی خرد قرضالحسنه مشتمل بر م ارد ذیل است:
 .1سپردههای قرضالحسنه خارجی و داخوی (وا گیرنوگان پس از دریافت
التبارات خرد الز است اقوا به پسانواز خرد ( )Micro-savingدر مؤسسه
تأمین مالی خرد قرضالحسنه بنماینو؛ همچنین کسبوکارهای خرد
وا گیرنوگان بایو تحت پ شش بیمه خرد ( )Micro-insuranceبه ق رت
اجباری باشو و مؤسسه م ظف است آم زشهای الز را برای م فقیت
 .2تبرلات (کمکهای اهوایی و .)...
ج) تخصیص منابع

 .1منابع حاقل از سپردههای قرضالحسنه خارجی به الضا در قالب لقو
قرضالحسنه جهت راهانوازی کسبوکار ت لیوی الطا میش د.
 .2منابع حاقل از پسانواز الضای مؤسسه تأمین مالی خرد قرضالحسنه که
م فق به راهانوازی کسبوکار خرد شوهانو ،در قالب قرضالحسنه به
پسانوازکننوگان مؤسسه (کسانی که در مرحوه قبل کسبوکار م فق و پایوار
داشتهانو) در قالب التبارات خرد الطا میش د.
د) ضمانت وامها

ضمانت وا ها در مؤسسات تأمین مالی خرد قرضالحسنه ،مبتنی بر ضمانت گروهی
میباشو و این از تفاوتهای این مؤسسه با قنوو های قرضالحسنه رایج میباشو .البته
در ق رتی که فردی ،خ د تمایل به ارائه سایر وثایق رایج باشو ،مانعی در این زمینه نیست.
این وثایق میت انو شامل دارایی ثابت د ماننو طال و ج اهرات د یا ضمانتهای مرس

و ...

باشو.
ه) نهاد ناظر

بانک مرکزی وظیفه قوور و لغ مج ز و نظارت مستمر بر مؤسسات تأمین مالی خرد
قرضالحسنه را بر لهوه دارد .بر این اساس مؤسسات تأمین مالی خرد قرضالحسنه برای

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /طراحی مدلهای بومی و عملیاتی تأمین مالی ...

کسبوکار به وا گیرنوگان ارائه نمایو).
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دریافت مج ز فعالیت فقط به یک نهاد مراجعه میکننو و در ط ل زمان فعالیت خ د فقط
تحت نظارت آن نهاد هستنو .ق انین و مقرراتی که مؤسسات تأمین مالی خرد قرضالحسنه
موز به رلایت آنها هستنو ،ت سط بانک مرکزی ،مختص این نهادها وضع میش د.
ز) تعیین نرخ سود

تعیین نرخ س د در م رد تسهیالت مؤسسه تأمین مالی خرد قرضالحسنه متفاوت از سایر
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هیئت نظارت بر ام ر تأمین مالی خرد اسالمی بانک مرکزی تعیین میش د .زمانی که یک
مؤسسۀ تأمین مالی خرد قرضالحسنه ،تسهیالت خرد قرضالحسنه میپردازد ،طبعاً چ ن
گستردگی بانکها و  ...را نوارنو ،بنابراین هزینه کارمزد پایین تری از مشتریان اخذ خ اهنو
کرد .این نرخ برای همه مؤسسات تأمین مالی خرد قرضالحسنه یکسان نیست و بسته به
انوازه ،حجم فعالیت و  ...این مؤسسات متفاوت است.

نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
هوف این تحقیق طراحی الگ های لمویاتی و ب می تأمین مالی خرد ب د .بوین منظ ر
اجزای مختوف الگ مبتنی بر روش تحقیق با پیوایش میوانی کشف شو .جمعبنوی این
تحقیق درباره نهادهای تأمین مالی خرد در ایران این است که با ت جه به م ارد ذیل بانکها
نهاد مناسبی برای اجرای تأمین مالی خرد در کش ر نیستنو:
 .1هوف بانکهای تجاری حواکثرنم دن ثروت سهامواران میباشو.
 .2با ت جه به هوف ف

 ،بانکها تمایل کمتری به الطای التبارات خرد دارنو و

بیشتر ترجیح میدهنو که با مشتریان کالن کار کننو.
 .3بانکها پس از پرداخت وا  ،مشتریان را به حال خ د رها کرده و بههیچوجه
بحث آم زش مشتریان را مونظر قرار نمیدهنو.
 .4بانکها بر مصرف تسهیالت خرد نظارت نمیکننو و انعطاف الز را برای
تعامل با فقرا در زمینه بازپرداخت وا ها (دوره تنفس ،پرداخت به ق رت
فصوی یا با وقفه) نوارنو.

 .۵بانکها ساختاری برای حذف وثیقه و ضمانت گروهی نواشته و چنین
ساختاری نیز با ت جه به اهواف بانکهای تجاری برای این دست از بانکها
قابل پذیرش نیست؛ درحالیکه م ض ع وثیقه یکی از جویترین چالشهای
تأمین مالی خرد ب ده و ضمانت گروهی یکی از راهکارهای م فق در این
زمینه است.
این تحقیق پیشنهاد تأسیس نهاد جویوی برای تأمین مالی خرد در کش ر را پیشنهاد 41

نم د .بر این اساس این تحقیق چهار ن ع مؤسسه تأمین مالی خرد د مبتنی بر وقف ،مبتنی
ت جه به اینکه مهمترین چالش این مؤسسات م ض ع پایواری آنهاست ،بنابراین سازوکار
پسانواز اجباری ت سط وا گیرنوگان در مؤسسه ،بیمه اجباری کسبوکارهای ایشان و ارائه
آم زشهای الز جهت م فقیت در کسبوکار خرد ت سط مؤسسه تأمین مالی خرد به
ایشان ،این پایواری را تضمین مینمایو.
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