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چکیده
هـاي  نمودن خدمات و تسهیالت مالی بـراي گـروه  تأمین مالی خرد، به معناي فراهم

باشـد. در کشـورهاي کمتـر    جهت بهبـود وضـعیت مـالی آنهـا مـی     درآمد و فقیرکم
مندي از تسـهیالت و اعتبـارات بـانکی بـراي     یافته تأمین خدمات مالی و بهرهتوسعه
و مطالبه وثایق سنگین از باالهاي بهرههاي پایین درآمدي به دلیل وجود نرخدهک

س بـوده اسـت. از   ها و مؤسسات اعتباري بسیار مشکل و خـارج از دسـتر  طرف بانک
تأمین مالی خرد به عنـوان یـک راهکـار بنیـادي در رفـع ایـن موانـع از        1960دهه 
هاي مرسوم و متداول مالی مبتنی بر بهره بانکی مورد استفاده قرار گرفت. ایـن  روش
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درآمد و فقیر را به خـدمات  هاي کمروش تأمین مالی تا حدي توانست نیازهاي گروه
هاي وسیعی از مسلمانان فقیر که نماید. اما در این راستا گروهمالی و اعتباري تأمین 

دهند تأمین مالی خود و خانواده خود را با انطباق بیشتر بر قـوانین  عمدتاً ترجیح می
بهـره  هـاي تـأمین مـالی بـی    شرعی اسالم تدوین نمایند، از منافع و آثـار ایـن روش  

هـاي مسـلمان در   وامـع و گـروه  هـاي ج اند. با عنایت به این مهم و محـدودیت مانده
شود با استفاده هاي تأمین مالی، در این مقاله سعی میمندي از منافع این روشبهره

شده در قانون شریعت اسـالم الگـوي مناسـبی را    از ابزارها و قراردادهاي مالی معرفی
هـاي  تحت عنوان تأمین مالی خرد اسالمی منطبق با نیازهاي مالی و اعتباري گـروه 

درآمد مسلمان، معرفی و پیشنهاد نماییم.کم

هـاي رفـاهی   مؤسسات تأمین مـالی خـرد، اقتصـاد مـالی، برنامـه     هاي کلیدي:واژه
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. مقدمه1
هاي مادي و توزیع متعـادل درآمـدها   برقراري عدالت اجتماعی از راه کاهش نابرابري

تــر درآمــدها از راه هــا و توزیــع عادالنــهش نــابرابريگیــرد و لــذا کــاهصــورت مــی
تـر خواهـد بـود.    سازوکارهاي مناسب در سطح کـالن اقتصـادي و اجتمـاعی موفـق    

هاي مناسب دستیابی به عـدالت اجتمـاعی را بـر اسـاس     بنابراین استفاده از سیاست
لیه محورها و موضـوعات بـا هـم ارتبـاط نزدیـک و تنگاتنـگ      کاي که وابستهجریان

ها نقـش مهمـی   بخشد. در مباحث عدالت اجتماعی، برابري فرصتدارند، تسهیل می
در تحقق کاهش ناعادالنه امکانات خواهد داشـت. از جملـه راهکارهـاي تحقـق ایـن      

هـا  درآمد و فقیر) که همواره دولتهاي کمهاي خاص جامعه (گروهرسالت براي گروه
هـا بـا هـدف بهبـود     رد اسـت. ایـن برنامـه   هاي اعتبارات خبر آن تأکید دارند، برنامه

هـاي شـغلی در چـارچوب    وجودآمدن فرصـت وضعیت اقتصادي، کاهش بیکاري و به
هاي اجتماعی و کاهش فقـر  هاي خوداشتغالی، کارآفرینی و محوشدن نابرابريبرنامه

و همچنین افزایش مشارکت زنان در بازار کار تدوین گردیده است. در سه دهه اخیر 
یاري از کشورها در جهان نشان داده است که تـأمین مـالی خـرد، راهکـار     تجربه بس

هاي جدید شغلی، کـاهش فقـر و توانمندسـازي افـراد در     مناسبی براي ایجاد فرصت
درآمد بوده است.مناطق کم

نکته قابل اشاره در این رابطه این است که تمامی این تجربیات موفق مبتنـی بـر   
هاي تأمین مـالی ربـوي   ین مالی و یا به عبارتی روشهاي متداول و مرسوم تأمروش

بوده است. این در حالی است که در تمامی جوامع مسلمانان از جمله ایران، اکثریـت  
دهند که منـابع مـالی مـورد نیـاز خـود را بـر       درآمد جامعه ترجیح میهاي کمگروه

داخـت  هاي منطبق با مـوازین شـرعی و اسـالمی تـأمین نمـوده و از پر     اساس روش
هرگونه وجهی به صورت ربا در این فرایند پرهیز نمایند. به هـر حـال تـأمین مـالی     

هاي خرد کوچک با ابزارهاي مـالی منطبـق بـا    درآمد و فقیر در مقیاسهاي کمگروه
هاي فنـی و آموزشـی از طریـق مؤسسـات و نهادهـاي      قوانین شرعی به همراه کمک

مندي مسلمانان از هـوش و اسـتعدادهاي   ههاي الزم براي بهرتواند زمینهمنسجم می
خود و ایجاد بسترهاي مناسب براي توسعه اقتصادي، اجتماعی جامعه را فراهم آورد. 
لذا جستجو و معرفی ابزارها و سازوکارهاي الزم تأمین مالی خُرد و همچنین معرفـی  
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بخـش  هايهاي برنامهتواند از اولویتساختار سازمانی مناسب در جوامع اسالمی می
هاي اقتصادي دولت با تأکید بـر اهـداف فقرزدایـی و    پولی و اعتباري کشور در برنامه

ایجاد عدالت اجتماعی قرار گیرد.

هاي تأمین مالی خرد. مدل2
پیشینه تأمین مالی خرد مقدم بر بانکـداري مـدرن اسـت، زیـرا تـأمین مـالی خـرد        

هــاي رســمی، بنگــاهدهنــدگان غیرمســتلزم تــأمین مــالی غیررســمی از طریــق وام
شـده از طـرف   دهنده، استقراض از دوستان، خویشاوندان و منابع اعتباري عرضـه وام

هاي تـأمین مـالی مسـتلزم اعطـاي     بازرگانان و مالکین بوده است. اکثریت این روش
باشد که اغلب آنها به دلیل وجـود  گیرندگان میاعتبار در مقابل ایجاد بدهی براي وام

قیمـت مصـوب   هاي الزم بسـیار گـران  م وصول وثیقه و تضمینریسک مربوط به عد
هـاي تـأمین مـالی در بعضـی شـرایط بـه دلیـل وجـود         گردند. این چنـین روش می
هـایی را کـه بـه    گیرنـده کشـی اسـتثمار وام  هاي بهرهطلب زمینهدهندگان فرصتوام

تاً بـه ایجـاد   آورد و نهایاند، فراهم میدنبال تأمین نیازهاي ضروري و فوري خود بوده
و گسترش فقر در جامعه و حتی انتقال آن از نسلی به نسل دیگـر در میـان جوامـع    

رغـم رشـد   اي حتی امروزه علـی گردد. چنین شرایط غیرمنصفانهدرآمد منجر میکم
درآمـد  هـاي کـم  بسیار باالي بانکداري مدرن هنوز در بعضی از کشورها بـراي گـروه  

ع بانکی را نداشته و مجبـور بـه اسـتفاده از منـابع     جامعه که امکان دسترسی به مناب
گردد. حال با عنایـت بـه شکسـت و    باشند، مالحظه میپولی بازارهاي غیررسمی می

هاي بانکی در تأمین نیازهاي اعتباري فقـرا و گسـترش تـأمین مـالی     ناتوانی سیستم
زمان اي جز تعمیق فقر در این جوامع نداشـته اسـت، ابـداع سـا    غیررسمی که نتیجه

کننـدگان اعتبـارات و   جدیدي در قالب مؤسسات غیردولتی اعتباري به عنوان فـراهم 
بخشیدن بـه آنهـا در جهـت کمـک بـه رشـد       قدرتوتسهیالت مالی خرد براي فقرا

هـاي اقتصـادي   نمـودن آنهـا در مشـارکت   اقتصادي جامعه مدنی و همچنین سـهیم 
اي دارد.جایگاه ویژه

وشه و کنـار جهـان، در کشـورهاي در حـال توسـعه،      با عنایت به این مهم، در گ
درآمـد و در  هـاي کـم  تر بـراي گـروه  هاي ملی به منظور ایجاد وضعیت مناسبدولت

هـاي تـأمین مـالی خـرد و ایجـاد      هاي فقرزدایی، بـه تـدوین برنامـه   چارچوب برنامه
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اي مختصر بر بعضـی  مؤسسات تأمین مالی خرد اقدام نمودند که در این بخش اشاره
هاي موفق و ناموفق آن خواهیم نمود.از تجربه

. بنگالدش، الگوي گرامین بانک3
توان مبدأ تأمین مالی خُرد قلمداد کرد. تجربه ایـن کشـور در   کشور بنگالدش را می

هاي خـاص بـه ویـژه    سازي منابع مالی براي واحدهاي کوچک، فقیران و گروهفراهم
د مناسب براي اعتبارات خرد، تجربه کشور زنان باعث شد که کشورها در اتخاذ راهبر

بنگالدش به ویژه توفیق گرامین بانک را مورد توجه قرار دهند. براي ارزیـابی میـزان   
هاي تـأمین مـالی خـرد در بـنگالدش     رسانی مالی مؤسسهعملکرد و کیفیت خدمات

، کمیته توسـعه روسـتایی   (GB)هایی نظیر گرامین بانک توان به مؤسسه یا طرحمی
-RDP)12، پــروژه توســعه روســتایی (BRAC)نگالدش بــ ســازمان نوســازي (12

ــنگالدش  ــاد(BURO)ب ــاکتی، بنی ــتایی (Shakti Foundation)ش ــدمات روس ، خ
اي و خـرد  هاي کشاورزي حاشـیه و طرح توسعه سیستم(RDRS)رانجپور دنیاجپور 

(MSFSCIP).را نام برد
وت اسـت، امـا رویکـرد اصـلی     هر چند اهداف تأسیس این مؤسسات با هم متفـا 

تأسیس و فعالیت این نوع مؤسسات حمایت از فقیـران و توانمندسـازي آنـان بـراي     
هاي اقتصادي و کسب حداقل درآمد است. تمرکز اصلی این مؤسسـات  انجام فعالیت

هاي پایین درآمدي (طبقات پایین اجتماعی) است و به ویژه گرامین بانک روي گروه
یین مشتریان و عدم دستیابی به وثیقه سـنتی، وامـدهی فقـط از    و به دلیل درآمد پا

انداز اجباري هسـتند، صـورت   هاي با تعهد مشترك که ملزم به پسراه تشکیل گروه
ها به بازپرداخـت اعتبـار   ها بر سازوکار گروهی متکی است تا شعبهگیرد. پرداختمی

خود اطمینان کنند.

ی. مالزي، مؤسسات غیردولتی تأمین مال4
، 1995ـ1985هاي هاي جدید اقتصادي در کشـور مالزي طی سـالبا اجراي برنـامه

درصـد بـه   45رغم گستردگی فقیران در مناطق روستایی، میزان جمعیت فقیر از به
درصد کاهش یافت. دو عامل مهم در گسترش اعطاي ترکیبات مالی بـه فقیـران   15
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أمین مـالی دولـت و اسـتفاده از    هاي چشمگیر و تـ به وسیله این طرح شامل حمایت
هاي کاربردي گرامین بانک است. تجربـه نظـام پرداخـت اعتبـار خـرد بـه       راهنمایی

دهد کـه هماننـد   هاي غیردولتی در کشور مالزي نشان میوسیله مؤسسات و سازمان
انـد و هـر گـروه بـر وام     هـایی تقسـیم شـده   گرامین بانک، افراد فقیر در قالب گـروه 

گیرندگان و مسـائل خـرد و رفـاه عمـومی     هزینه وام، نظارت بر وامپیشنهادي، نحوه
ها بدون هیچ وثیقـه، ضـامن و   دهند. قابل توجه اینکه وامهایی انجام میاعضا بررسی

شود.بهره و پیگرد قانونی اعطا می

. جامائیکا، عدم توفیق اعتبارات خرد5
اعطاي وام کوچـک بـراي   در کشور جامائیکا برنامه مشترکی در قالب 1985در سال 

آغاز فعالیت خوداشتغالی به صورت گروهی و پذیرش مسـئولیت بازپرداخـت اعتبـار    
بین افراد تدوین شد که هدف این برنامه، ایجاد اشتغال به وسیله کارفرمایان کوچک 

هـاي مناسـب در بخـش رسـمی     با راهبرد معین حرکت در جهت دستیابی به شـغل 
دهد دهی این برنامه نشان میمبود. عملکرد اعطاي وااقتصاد به ویژه در بخش مدرن

که به طور عمده اختصاص به جوانان و زنـان داشـته کـه بـراي گسـترش و توسـعه       
ها نشان از عدم توفیـق ایـن   وکار به کار گرفته شده است، اما ارزیابیواحدهاي کسب

ارت دقیـق بـر   توان به عدم نظـ برنامه دارد و عمده علل عدم توفیق این برنامه را می
وکار کوچک که نیاز به نیروي انسانی اعتبارات اعطایی، عدم توانایی براي اداره کسب

با مهارت الزم است، عدم توفیق در شناسایی افـراد و قـدرت بازپرداخـت وام نسـبت     
داد.

هاي خودیار . هند، گروه6
و تسـهیالت  )، پرداخت اعتبار1990هاي اصالحات مالی (دهه تا پیش از آغاز برنامه

اي رایـج بـود. ایـن    دولتی در قالـب یارانـه  به فقیران در کشور هند به صورت برنامه
ــی      ــت، ول ــوده اس ــاکم ب ــداران ح ــتمداران و بانک ــیاري از سیاس ــان بس ــدگاه می دی

انداز نظام مالی را به تدریج تغییر دهـد؛ بـراي   زدایی نظام مالی توانست چشممقررات
هـا بـا حمایـت بانـک ملـی      هاي بهره، بسیاري از بانکخمثال، در نتیجه آزادسازي نر
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هاي غیررسمی خودیاري فقیـران  پیوندهایی را با گروه1توسعه کشاورزي و روستایی
هاي مناسـب بهـره   هاي فقرا و اعطاي اعتبارات به آنها با نرخبه منظور تجهیز سپرده

ایجاد کردند.
طـرح برنامـه توسـعه یکپارچـه     هاي فقرزدایی در جهان، یکی از بزرگترین برنامه

میلیون نفر را تحت پوشـش قـرار داد.   45در هند بود که بیش از (IRDP)روستایی 
گفته در جهت فقرزدایی مناطق روستایی و اعطـاي اعتبـارات   هاي پیشاجراي برنامه

ارزان قیمت به وسیله بانک ملی توسعه کشاورزي و روسـتایی هنـد باعـث شـد کـه      
این مناطق شکل گیرند که این امـر، نقـش مهمـی در کـاهش     هاي خودیار درگروه

هـاي مـالی خـرد دارد. از    هاي عملیاتی، درجه پایداري و خودکفـایی مؤسسـه  هزینه
هاست.اندازها به وسیله این مؤسسهجمله علل این امر جذب بیشتر پس

. نپال، برنامه بهبود وضعیت کشاورزان خُرد7
اقتصادي به اصالحات اساسی نیاز دارد. با توجـه  نپال کشور فقیري است که از لحاظ

به عدم توفیق مؤسسات مالی خرد در این کشـور، وضـعیت بـراي رشـد و شـکوفایی      
هـاي فقرزدایـی ایـن    ترین برنامهمؤسسات غیررسمی فراهم شده است. از جمله مهم

اري ، برنامـه بانکـد  2اند از: برنامه توسعه و بهبود وضعیت کشاورزان خردکشور عبارت
گیرنده، اعتبـارات تولیـدي بـراي زنـان روسـتایی. اکثـر       هزار نفر وام85با 3متمرکز

مؤسسات تأمین مالی خرد در کشور نپال خودکفا نبوده و این وضـع باعـث شـده تـا     
قدرت اعتباردهی مؤسسات به افراد نیازمند و فقیر کاهش یابـد، زیـرا متوسـط نـرخ     

است و از جمله مشـکالت ایـن مؤسسـات    درصد18ها کمتر از وامدهی این مؤسسه
هاي بهـره سـپرده و وام   این است که اوالً مقررات بانک مرکزي نپال تفاوت میان نرخ

اي در ایـن کشـور رواج دارد، بـه    کند و ثانیاً اعتبارات ثانیـه درصد محدود می6را به 
هـاي  درصد ترکیب وام خـود را بـه بخـش   12اند هاي تجاري مکلفطوري که بانک

سـازي روسـتایی و خـدمات    کشـاورزي و صـنعت خانـه   هايداراي اولویت در بخش
اختصاص دهند.

1- Koopervasi Kredit Rakyat (KKR).
2- National Bank for Agricultural and Rural and Development (NABARD).
3- International Rural Development Program (IRDP).
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. تأمین مالی خُرد در انطباق با قوانین شرعی8
باشند و یـا  ها و الگوهاي اشاره شده، کشورهاي مسلمان میرغم اینکه اکثر نمونهعلی

أمین مالی خُـرد در  هذا مؤسسات و الگوهاي تاکثر جمعیت آنها مسلمان هستند، مع
باشد، زیـرا ایـن مؤسسـات (بـراي مثـال      آنها منطبق با موازین شرعی و اسالمی نمی

ها و تسهیالت اعطایی به مشتریان بهره دریافـت نمـوده و در   گرامین بانک) بابت وام
پردازند که از دیـدگاه قـوانین اسـالمی ایـن     گذاران خود نیز بهره میمقابل به سپرده
ادف با ربا و حرام است. حال با توجه به این مهم یعنـی عـدم انطبـاق    سازوکارها متر

هـاي جوامـع   انـدازها بـا باورهـا و ارزش   این سازوکارهاي تأمین مالی و یا تجهیز پس
تواند به صورت مداوم و پایدار مورد ها و الگوهاي فقرزدایی میاسالمی، آیا این برنامه

گرایی گسترش و اشاعه فرهنگ مادي و مصرفاستفاده قرار گیرند؟ یا اینکه صرفاً به
درآمـد و فقیـر شـهري و روسـتایی و نهایتـاً افـزایش عمـق فقـر،         هاي کـم بین گروه

گردد.سازي معنوي جامعه و حتی گسترش بیشتر جرائم اقتصادي منجر میتهی
استفاده از ابزارهـا و قراردادهـاي اسـالمی بـه جـاي سـازوکار ربـوي دریافـت و         

توانـد عـالوه بـر تـأمین مـالی      درآمد مـی هاي کمدر تأمین مالی گروهپرداخت بهره
هـاي موجـود الگوهـاي رایـج موجـود را      درآمد، مشکالت و محـدودیت هاي کمگروه

هاي تجربـی قبلـی اشـاره گردیـد، اکثـر      طور که در بررسی مدلنداشته باشد. همان
درآمـد مجبـور بـه    هـاي کـم  مؤسسات تأمین مالی خُرد به منظور تأمین مالی گـروه 

انـد.  گیرندگان بودهها به گروه وامهاي مالی متعدد ناشی از پرداخت یارانهتحمل زیان
سازد. حال رو میو این موضوع ادامه فعالیت مستمر و بلندمدت آنها را با مشکل روبه

هـاي  توانـد مسـائل و محـدودیت   جایگزینی ابزارها و قراردادهاي اسالمی نه تنها می
دهی این گروه از نهادهاي مالی را برطرف نماید، بلکه انطباق با قـوانین  زیانناشی از 

درآمـد از ایـن   هاي گسـترده اسـتفاده جوامـع مسـلمان کـم     شرعی و اسالمی، زمینه
سـازد. ایـن نـوع    ی زندگی آنان میسر میاعتبارات را جهت ارتقاي سطح کیفی و کم

هـاي بـدون بهـره    رسـوم شـامل وام  تواند بر مبناي تسهیالت مـالی م تأمین مالی می
باشد و یـا قراردادهـاي   الحسنه) که تنها نوع وام مجاز، تحت قانون شریعت می(قرض

هـاي در حـال   فروش اقساطی، تأمین اعتبارات خرید آتی (سلف)، تأمین مالی پـروژه 
هـاي  بـرداري (اجـاره) افـراد و بنگـاه    بهره،هابساخت (استصناع) و یا تسهیالت اجاره

نمایـد. مسـلمانان   ک را در خرید تجهیزات و یا امکانات مورد نیـاز هـدایت مـی   کوچ
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تـأمین مـالی و یـا    هـا)ي قرارداد(ها توانند با گزینش یکی از این روشکم درآمد می
هاي مذکور، نیازهاي مالی خود را منطبق با قوانین شـریعت تـأمین   ترکیبی از روش

ـ   راي خریـد کاالهـا، اجـاره بـراي اجـاره      نمایند. براي مثال از عقد فروش اقسـاطی ب
امالك، تجهیزات و ساختمان و یا ترکیبی از آنها استفاده نمایند.

. ابزارهاي بالقوه تأمین مالی خُرد اسالمی9
گردنـد.  تأمین مالی اسالمی معموالً از طریق ابزارهاي منطبق با شریعت تـدوین مـی  

ویژه محصوالت رقابتی مرسوم نیز هذا براي بقاي خود با شرایط دنیاي مدرن و بهمع
هاي مرسوم باید تطبیق یابند. اغلب این تسهیالت براي انجام وظایف مشابه با معادل

اند، زیرا تسهیالت مالی مورد نیـاز  و متداول (ابزارها و محصوالت ربوي) طراحی شده
اي کـه تسـهیالت و  مشتریان مسلمان با مشتریان دیگر تفاوتی ندارد. تفـاوت عمـده  

خدمات مالی منطبق با قوانین شریعت با سایر تسـهیالت و خـدمات مـالی متـداول     
باشد، گر مالی میدارد، اساساً مربوط به نوع قراردادهاي قانونی بین مشتري و واسطه

هـاي طـرفین پیرامـون موضـوعاتی نظیـر      خصوص در رابطه با حقوق و مسـئولیت به
توانـد کاالهـا و   هـا مـی  چند ایـن تفـاوت  هاي حقیقی. هر مجازات، تولید و یا دارایی

هـاي  خدمات را نیز در بر گیرد. این مسأله خود یکی از امتیازات و وجوه ثبت شـیوه 
تأمین مالی خُرد اسالمی در مقابل تأمین مالی خُرد غیررسمی و سـنتی اسـت، زیـرا    

هاي متداول سنتی به علت عدم ثبت حقوقی قراردادها ریسک و نااطمینانی در روش
هـاي  تواند زمینـه وجود در قراردادها در حداکثر خود قرار داشته و خود این امر میم

آورد. البته تنظیم دهنده را فراهم گیرندگان توسط وامسوءتفاهم و نهایتاً استثمار وام
هاي اضـافی اسـت. امـا زمـانی کـه قراردادهـا بـه        قراردادهاي حقوقی مستلزم هزینه

اي کـاهش  هـا بـه نحـو قابـل مالحظـه     ردند این هزینهگصورت استاندارد تدوین می
یابد، زیرا هدف این قراردادهاي مکتوب صرفاً، رسمیت بخشیدن بـه آنهـا نیسـت    می

باشد که قراردادها دقیق و خالی بلکه بیشتر به منظور حصول اطمینان از این امر می
زیـرا ایـن نـوع از    از ابهام بوده و نهایتاً باعث ایجاد عوامل حقوقی و منازعـات نشـود،  

هـاي قابـل تـوجهی را بـراي     منازعات هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ روحی هزینه
آورد.دوطرف معامله به بار می



1389پاییز، 5فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 140

قراردادهاي مالی اسالمی مرتبط با معامالت حقیقـی معمـوالً بـراي مقاصـد خاصـی      
اال شوند، براي مثال از قراردادهاي فروش اقساطی براي خرید و فروش کـ طراحی می
هـا و یـا تجهیـزات    شود، در حالی کـه عقـد اجـاره بـراي اجـاره دارایـی      استفاده می

رود و عقد استصناع، تأمین مـالی اقـالم در جریـان سـاخت یـا      اي به کار میسرمایه
هـاي  توانند براي فعالیـت دهد. تمامی این ابزارها میهاي عمرانی را پوشش میپروژه

کـار رونـد. امـا در کنـار ایـن      یالت مالی کوچک بهمربوط به تأمین مالی خُرد یا تسه
موارد، تعداد زیادي از مشتریان خواهان تسهیالت مالی نقدي (سـرمایه در گـردش)   

هاي مورد نظر خود هستند. بـراي پوشـش چنـین خـدمات     براي استفاده در فعالیت
استفاده تواند به عنوان ابزارهاي مالی موردالحسنه و تورق میمالی دو نوع ابزار قرض

مؤسسات تأمین مالی خُرد معرفی گردد.
تـري در مقایسـه بـا تـورق در تـأمین      الحسنه ابزار مناسببه لحاظ نظري، قرض

باشد، اما مشکل ایـن نـوع وام بـدون بهـره     گیرندگان خُرد مینقدینگی مورد نیاز وام
رد. کننده این وجـوه در بـر نـدا   این است که هیچ سودي را براي مؤسسه مالی عرضه

توان مبالغی را تحت عنوان کارمزد و حق مدیریت نقـدینگی بـراي پوشـش    البته می
هـذا چنانچـه ایـن وجـوه مـازاد بـر       هاي اجرایی این وام در نظـر گرفـت. مـع   هزینه
هاي واقعی فعالیت و یا منطبق با زمان و مبلغ وام اخذ گردد، ربا و حرام تلقـی  هزینه

گردد.می
ـ از دیگر راه ول نقـد بـراي مشـتریان مؤسسـات تـأمین مـالی خُـرد        هاي تأمین پ

توان به تورق اشاره نمود. در این رابطه مشتري ابتدا با استفاده از قرارداد فـروش  می
دهد و سپس از طریـق فـروش مجـدد آن    اقساطی کاال، تأمین مالی الزم را انجام می

را تـأمین  به صورت وثیقه قرار دادن اصلی مال نزد بانـک منـابع مـالی نقـدي خـود     
بایسـت در معـامالت تجـاري    ها این نوع ابزارهـا عمـدتاً مـی   نماید. اما در فعالیتمی

سودآور مورد استفاده قرار گیرند.
اما مسأله اساسی این است که در رابطه با تسـهیالت مـالی کوچـک تمـایز بـین      

بـارت  باشـد. بـه ع  پذیر نمـی هاي شخصی غالباً امکانهاي تجاري سودآور و یا واموام
درستی تعیین نمود که در کدام وضعیت باید از ابزار فوق و در کجا توان بهدیگر نمی

الحسـنه  الحسنه استفاده نمود. لذا با عنایت بـه اینکـه در فقـه قـرض    از قرارداد قرض
تري در تـأمین مـالی   براي تأمین مالی نیازمندان طراحی شده است. لذا ابزار مناسب

شـد. حـال بـا    بامـی زیرا دربرگیرنده مسائل اخالقی نیز گردد،نقدینگی محسوب می
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شده، در این بخش از مقاله دو نوع الگوي تأمین مالی براي عنایت به ابزارهاي معرفی
گردد.عرضه تسهیالت مالی خُرد بر مبناي ابزارها و عقود اسالمی معرفی می

. ساختار سازمانی و الگوهاي مدیریتی براي نهادهاي مـالی  10
اسالمیخُرد

هـاي  با عنایت به ابزارهاي مالی اسالمی جهـت تـأمین مـالی خُـرد و کوچـک گـروه      
توان با استفاده از ماهیت قراردادهاي اسالمی دو نـوع سـاختار   درآمد مسلمان میکم

ها معرفی نمود:سازمانی و تشکیالتی متفاوت و کارآمد براي تأمین مالی این گروه

گروهی و وکالت. الگوي مبتنی بر مشارکت 1ـ10

هاي خیرخواهانـه  بخش قابل توجهی از عرضه تسهیالت مالی کوچک مستلزم کمک
هـاي  هاي مستمر بـه گـروه  هاي بدون بهره و یا عرضه یارانهالحسنه و وامنظیر قرض

کننده خدمات مـالی  هاي عرضهباشد. لذا تأمین مالی ارزان قیمت بنگاهگیرنده میوام
ز اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.درآمد اهاي کمبه گروه

ایجاد یک واحد اعتباري مبتنی بر الگوهاي مشـارکت گروهـی بـا یـک مـدیریت      
تواند تقریباً این هدف را تضمین نماید. در ایـن سـاختار سـازمانی،    اي میمالی حرفه

افراد گروه، تحت عنوان شـرکاي واحـد اعتبـاري منـابع مـالی مـورد نیـاز را تـأمین         
کننـدگان از  توانند به عنوان استفادهو در نهایت با توجه به نیازهاي خود میکنندمی

این منابع مالی معرفی گردند. در ایـن سـاختار سـازمانی، شـرکا هماننـد هـر واحـد        
اعتباري دیگر براي پرداخت پول از صـندوق در هـر تـاریخ معینـی فراتـر از میـزان       

تواننـد  ا واضح است که تمام شـرکا نمـی  باشند، امالشراکه اولیه واجد شرایط میسهم
مازاد بر سهم خود همزمان از صندوق برداشت نماینـد، زیـرا در ایـن صـورت منـابع      
کافی براي جوابگویی به تقاضاي تمامی اعضا وجود ندارد. این امر بر مبناي احسـاس  

هـذا  باشـد. مـع  گـذاري وجـوه صـندوق مـی    بندي و یا قیمتضرورت، سازوکار جیره
گذاري منابع بـه معنـاي وجـود بهـره (ربـا)      هاي متداول براي قیمتاز روشاستفاده

باشد. اما احسان یـا  براي تنظیم عرضه و تقاضاست که در تضاد با قوانین اسالمی می
تواند مـورد اسـتفاده   بندي میتبرا به عنوان یک ابزار و سازوکار جایگزین براي جیره
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به شرکاي همکار خود در صندوق و تأمین قرار گیرد، به طوري که افراد براي کمک
توانند در یک مقطع از نیاز خـود گذشـت نماینـد و بـه طـور مشـابه از       مالی آنها می
بنـدي  اي نزد سایر شـرکا نیـز اسـتفاده نماینـد. ایـن سـازوکار اولویـت       چنین انگیزه

ت ها و نیازهـاي متقاضـیان اسـتفاده از تسـهیال    بندي طرحتواند بر مبناي اولویتمی
دهنـد نشـان هاي کاري قابل اجرا ارائـه دهنـد و یـا   توانند طرحباشد. افرادي که می

تواننـد در  ها را خواهند داشـت، مـی  منابع و درآمد الزم براي تضمین بازپرداخت وام
ــئول      ــاري مس ــد اعتب ــی واح ــدیریت تخصص ــد. م ــرار گیرن ــت وام ق ــت دریاف اولوی

اي افراد است. اما در کنار ایـن امـر   هگیري در خصوص تأیید یا رد درخواستتصمیم
ها و پیشنهادهاي آنها در اولویت قرار نگرفته را هایی که طرحباید هدف آموزش گروه

ا و یا ارائه پیشنهادهاي جدید کـه بـه لحـاظ تجـاري و بـازار      هجهت بهبود پیشنهاد
تار تر باشد، مدنظر قرار دهد. هدف واحد مدیریتی در این ساخوکار قابل توجیهکسب

گونـه هزینـه   گذاري ریسک، زیرا هـیچ عمدتاً ارزیابی و کاهش ریسک است نه قیمت
شده در این بخش وجود ندارد. این سـاختار تـأمین مـالی،    اي براي وجوه عرضهبهره

دهد.عدالت را در معامالت مالی مورد توجه قرار می
ریـق پـنج   منابع مالی مؤسسات تأمین مالی خُرد در ایـن سـاختار سـازمانی از ط   

گردد. بخش اول و اصلی منابع این مؤسسات از محل منـابع  منبع مختلف تأمین می
ها، نذورات و یا منابع اهدایی شرکا و اعضـاي صـندوق تـأمین    ناشی از موقوفات، هبه

باشـد، نیـازي بـه    گردد. از آنجا که این بخش از منابع غالباً بـه صـورت هبـه مـی    می
ن خود به معناي یک روش تأمین مـالی ارزان قیمـت   بازپرداخت آن وجود ندارد و ای

هـاي  براي این مؤسسات جهت عرضـه محصـوالت و خـدمات مـالی ارزان بـه گـروه      
باشد.درآمد میکم

بخش دوم منابع مالی مؤسسات مشتمل بر دریافت کارمزد مربوط بـه مطالعـه و   
عمـدتاً  باشـد. ایـن کارمزدهـا    هاي مربوط به متقاضیان وجـوه مـی  بررسی درخواست

هـاي اداري، سـازماندهی صـندوق، تهیـه و ارسـال صورتحسـاب بـراي        صرف هزینه
مشتریان و شرکا و در قالب قراردادهاي جعاله اخذ گردد.

سومین منبع درآمد صندوق از محل بازپرداخت اقساط وام توسط شرکاست کـه  
کا انـد، بازپرداخـت وجـوه اعطاشـده بـه شـر      تسهیالتی را از صندوق دریافت داشـته 

کند که منابع صندوق بر حسب ارزش اسمی کاهش نیابد هر چند تـورم  تضمین می
و قصور احتمالی در پرداخت تعدادي از شرکا این موضوع را ایجاد خواهد نمود.
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هــاي هـاي دریـافتی از سـري سـازمان    چهـارمین منبـع درآمـد صـندوق، یارانـه     
که وجوه زکات مورد استفاده باشد. براي اینکننده غیردولتی و یا وجوه زکات میوقف

بایست نشان داده شود که این وجـوه بـراي کمـک بـه افـراد فقیـر و       قرار گیرند. می
وکار) فراهم شده است.نیازمند (نه مبادرت به کسب

هاي مالی نگهـداري شـده   پنجمین منبع درآمد صندوق، درآمد حاصله از دارایی
باشد، ر مدیریت مؤسسه مالی میدر صندوق است. این امر در حوزه مسئولیت ساختا

زیرا مسئولیت این گروه فراتر از تأیید اعتبارات و اداره دخل و خرج است. از آنجا که 
هاي وجوه مؤسسه وجود دارد، لـذا  ها و پرداختهمیشه یک وقفه زمانی بین دریافت

هـاي مـالی در بازارهـاي    مدیریت با اختصاص بخشی از وجوه و تبدیل آن به دارایـی 
مایه به جاي نگهداري موجودي نقد بیکار که هیچ عایدي را در بر ندارد، بـازدهی  سر

هـا نبایـد بـه عنـوان     آورد. بـا ایـن حـال ایـن دارایـی     و سود مناسبی را به دست می
باید از قابلیـت نقـدینگی نسـبتاً بـاالیی     همچنینهاي بلندمدت تلقی گردند.دارایی

قرار داشـته باشـند. لـذا اوراق مشـارکت     برخوردار بوده و در معرفی کمترین ریسک
ها محسوب گردد.تواند بهترین گزینه براي این نوع داراییاسالمی می

ـ الگوي مبتنی بر مشارکت گروهی1نمودار 
دهنده تسهیالت مالی کوچکبنگاه ارائه

شرکا

هاي مالیپرداخت

خت
ردا

بازپ
ها

مؤسسه تأمین مالی خُرد

وجوه و تسهیالت مالی کوچک

هزینه مدیریت

بذر سرمایه

ها و منابع وقفیالحسنه وجوه زکات، هبهمنابع قرض

سهم و منابع 
الحسنه اعضاقرض
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. الگوي تأمین مالی خُرد مبتنی بر مضاربه 2ـ10

هر چند الگوي تأمین مالی خُرد مبتنی بـر مشـارکت گروهـی، از مزایـاي متعـددي      
هذا جا دارد الگوي جایگزین دیگري خصوصاً بـراي تـأمین مـالی    برخوردار است. مع

ي مبتنی تواند الگووکارهاي تجاري مورد استفاده قرار گیرد، این جایگزینی میکسب
بر عقد مضاربه باشد. این ساختار به طور کلی از سه تفاوت قابل توجه در مقایسه بـا  

الگوي مشارکت گروهی برخوردار است:
شـدن در سـود و   اول به دلیل اینکه قرارداد مضاربه مبتنی بر مشـارکت و سـهیم  

گذار یهزیان است، بنابراین در این الگو مؤسسه تأمین مالی خُرد خود به صورت سرما
آورد. گذاري مالی به دست میمستقیم فعالیت نموده و سود خود را از این نوع سرایه

هاي حاصله از عرضـه سـایر خـدمات مـالی بـه مشـتریان       این سود به همراه کارمزد
ي مؤسسه جهت حصول اطمینان از کارآمدي فعالیت است.انگیزه مناسبی برا

شود، کیت این نوع مؤسسات مشاهده میدومین تفاوت، در ساختار سازمانی و مال
هـاي مـالی،   در این ساختار اعضاي مؤسسه منابع مورد نیاز مؤسسه را در قالب کمک

نماینـد،  هاي خیرخواهانه و همیاري تـأمین نمـی  هبه، بخشش و یا در مجموع انگیزه
هـاي  کننده منابع مالی جهت مشارکت در سود فعالیـت بلکه به عنوان اعضاي تأمین

نمایند و در کنار ایـن عضـویت حقـی بـراي خـود جهـت       صادي دیگران اقدام میاقت
کننـد. در ایـن چـارچوب،    استفاده از اعتبارات و تسهیالت اعطایی مؤسسه فراهم می

مـابین  تواند بر اساس قرارداد فیکنندگان مالی میسهم از سود بین مؤسسه و تأمین
ه تقسـیم سـود بـین طـرفین تغییـر      شده باشد و مادامی که این شـیو از پیش تعیین

شـده اسـت، امـا بـه     نکند، مورد قبول خواهد بود. هر چند این سهم از پیش تعیـین 
توانـد از  شده نیست و این مقدار سود واقعی میدلیل اینکه سود دوره از پیش تعیین

گذاري، متفـاوت باشـد،   هاي سرمایهاي به دورة دیگر که خود بسته به نوع طرحدوره
الل است و متفاوت با ربا خواهد بود.لذا ح

گذاري به طـور  هاي سرمایهدر الگوي مضاربه، بر خالف الگوهاي مشارکت با طرح
المـال) و  مـادي (رب شود. در این الگو شناسایی صاحب سرمایهمتفاوتی برخورد می

مضارب از اهمیت خاصی برخوردار اسـت، زیـرا در ایـن نـوع قـرارداد تنهـا صـاحب        
ادي مسئول هر گونه زیان به اصل سرمایه خواهد بود. به این دلیل در ایـن  سرمایه م

الگو، انگیزه مضاعفی براي مؤسسه تأمین مالی خُرد به عنوان صاحب سـرمایه مـادي   
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هـاي اقتصـادي   جهت اطمینان از کارکرد صحیح و کارآمـد منـابع مـالی در فعالیـت    
هـم چـون مشـتریان مؤسسـه     وجود خواهد داشت. عالوه بر این با عنایت بـه ایـن م  

گردنـد و عمـدتاً درخواسـت آنهـا بابـت      تأمین مالی خرد، به عنوان مضارب تلقی می
کردن هر هاي اقتصادي خودشان است. لذا برطرفمنابع اعتباري براي توسعه فعالیت

هاي مالی از مضاربان، ریسک آنها را کـاهش داده و  نظر زیاننوع فشار ممکن از نقطه
نماید.قتصادي را تشویق میهاي افعالیت

سومین مورد و تفاوت بین الگوي مضاربه و مشارکت گروهی این است که بخشی 
از منابع مالی در مدل مشارکت گروهـی از طریـق زکـات و یـا منـابع وقفـی تـأمین        

گـردد، در حـالی کـه در الگـوي مبتنـی بـر مضـاربه ایـن طـور نیسـت. منطـق            می
گـوي مضـاربه بـه ایـن علـت اسـت کـه چنـین         بودن ایـن امـر در مـورد ال   مستثنی

قراردادهایی عمدتاً داراي ماهیت تجاري است تا اجتماعی و مقتضی و شایسته اسـت  
هایی اختصاص یابد کـه بـا   که منابع مالی عمومی نظیر زکات، وقف و هبه به فعالیت

هدف سوددهی اجتماعی و تأمین مالی نیازمندان و فقراي جامعه باشد.

وي تأمین مالی خرد مبتنی بر مدل مضاربهـ الگ2نمودار 

/ سهامدارانگذارانسرمایه
مشتریان تأمین مالی خرد

سهم سود

سهم سودگذاريسرمایهمالیتأمینعضویت

مالی خردتأمینمؤسسه

منابع مالی صندوق تحت مدل مضاربه
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گیري و پیشنهادها. نتیجه11
هاي تـأمین مـالی خُـرد    ین مقاله بیشتر به مباحث نظري و مفهومی انطباق ساختارا

درآمد و فقیر بر اساس موازین، الگوها، قراردادها و ابزارهـاي مـالی   هاي کمبراي گروه
شده در این مقالـه و انطبـاق آن   با عنایت به دو الگوي معرفی.اسالمی پرداخته است

الحسـنه کوچـک کـه در    موجود نظیر مؤسسات قـرض با تشکیالت تأمین مالی خُرد 
نماینـد و همچنـین بـا اسـتفاده از یـک      مناطق شهري و روستایی کشور فعالیت می

هـا و مقـررات الزم جهـت اسـتفاده از     نامـه سازماندهی مناسب مجدد و تدوین آیین
هـاي مردمـی، منـابع    منابع و امکانات مالی بالقوه در کشور نظیر منابع وقفـی کمـک  

ت و تشویق خیرین و افـراد خیرخـواه در تقویـت مؤسسـات تـأمین مـالی خـرد        زکا
. از طـرف  دنموبراي توسعه این بخش مالی فراهم راهاي الزمزمینهتوانمیموجود،

دیگر ایجاد یک شوراي سیاستگذاري کالن متشکل از مقامات پـولی، وزیـران کـار و    
توانـد در ارتقـاي   و خیریه مـی امور اجتماعی و رفاه و همچنین رئیس سازمان اوقاف

توانمندي این بخش مالی و ارتقاي سطح کیفـی خـدمات و کـارایی آن مـؤثر واقـع      
گردد.
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