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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 

  73 - 88 ، صفحات1390 ، بهمن11  شماره
  

  مین مالی خردأ در حوزه تالحسنه قرضمقایسه بانک تجاری و نهاد 
  

  1سجاد ابراهیمی
  2میبدی مسعود باغستانی

  
عملکرد خوبی در زمینه کاهش فقر و حال توسعه  در چند دهه اخیر در کشورهای در توانسته استد مالی خرتأمین

های مستقل و یا بانکداری متعارف دنیا لی خرد در سطح دنیا در قالب نهاد ماتأمین ،از این رو. افزایش تولید داشته باشد
های   مالی خرد در بانک تجاری به چالشتأمیندر این مقاله پس از معرفی . های تجاری گسترش یافته است و بانک

 در مالی خرد تأمین.  مالی خرد پرداخته شده استتأمینالحسنه به بحث  های قرضب نهادسپس در قالآن پرداخته و 
 دارد را برطرف کند و از این  وجودهای تجاری هایی که در قالب بانک تواند برخی چالش الحسنه می قالب نهاد قرض

  . مالی خرد باشدتأمینتری برای  تواند ساختار مطلوب رو می
  

  .الحسنه  مالی خرد، بانک تجاری، بانک قرضتأمین: کلیدی های واژه
  
  مقدمه. 1

 با وجود تمام مشکالت . هستندمواجه کشورهای جهان با آن  تمامفقر یکی از مشکالتی است که تقریباً
مین مالی خرد در مراحل اولیه أت. مین مالی خرد یکی از آنهاستأهایی نیز وجود دارد که ت حل  راهبرای رفع آن

و با  3گرامین بانک  توسط مالی خرد بانکیتأمین. لبانه به افراد محروم بوده است صورت یک کمک داوطبه
  .گذاری شده است  پایه1970هدایت محمد یونس در سال 

 أمینامروزه ت. مین مالی خرد در مراحل اولیه به صورت یک کمک داوطلبانه به افراد محروم بوده استأت
های مردم  ، سازمانسسات گوناگونؤسیس مأت. شود کن کردن فقر محسوب می یشهبرای رمالی خرد راه حلی 

 ،حالدر هر. باشد دهنده موفقیت این طرح می  نشانها و نهادهای مختلف برای این امر ، بانکNGOs(4(نهاد 

                                                            

  ebrahimi_s@ut.ac.ir                                                          .                           دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران. 1
 kelk450@yahoo.com                                .علوم و تحقیقات واحد دانشگاه آزاد اسالمی  اقتصاددانشجوی دکترای. 2

3. Grameen Bank 
4. Non Governmental Organization 
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74  11 ره شماسال یازدهممجله اقتصادی          

ت افرادی که به مد. مند تبدیل شودبایست به یک صنعت سازماندهی شده، شفاف و قانون مالی خرد می مینأت
  .کنند های تجاری آن ابراز ناخشنودی می اند از جنبه مین مالی خرد مشارکت کردهأطوالنی در ت

 اما برای گسترش و ،توجه بوده است قابلهای مستقل در دنیا  مالی خرد در قالب نهادتأمینتجربه موفق 
ی ها م مانند بانک مالی خرد در قالب بانکداری متداول و مرسوتأمین بحث ورود  مالی خردتأمینتوسعه 

ها و مشکالتی  های تجاری با برخی چالش  مالی خرد به بانکتأمینرود و. تجاری در دنیا مطرح شده است
کشور  در،در مقابل. ها را مطرح کنیم در این مقاله بدنبال این هستیم که برخی از این چالش. روبرو است

  .کشور باشد مالی خرد درتأمینحملی برای تواند م الحسنه وجود دارد که می های قرض پتانسیل صندوق
 مالی خرد در قالب تأمین به سپسمالی خرد و مشخصات آن را توضیح داده و  تأمیندر ادامه ابتدا 

الحسنه و  در بخش بعدی نیز به معرفی قرض. کنیم های آن را مطرح می های تجاری پرداخته و چالش بانک
  .کنیم گیری می ازیم و در نهایت نیز نتیجهپرد  مالی خرد میتأمینبررسی آن در قالب 

  

  مین مالی خردأشخصات تم. 2
فراد فقیر فعال از لحاظ  به اانداز و پسهای خرد   مالی وامتأمین مالی خرد، ارائه خدمات تأمینمقصود از 
در  کننده این خدمات مالی معموالً نهادهای مالی ارائه. باشد رسمی میتوسط نهادهای مالی خرد  اقتصادی

 افرادی آن دسته از  خدمات آنها در سطح محلیقرار دارند وکار متقاضیان های کسب و نزدیکی منازل و محل
 را اند یه شهرها سکونت گزیده یا آن دسته از افراد کم درآمدی که در حاشکنند که در روستاها زندگی می

  .)1387طغیانی،  (گیرد بر میدر
 مالی تأمین گویاترین تعریف برای اختصارعین   دره که شایدبومن در کتاب خود تعریفی ارائه نمود

 مالی خرد به تأمین، عبارت دیگربه .  کوچک، کوتاه و بدون وثیقهاین تعریف عبارت است از.  باشدخرد
های کم و بدون دریافت وثیقه به قشرهای کم درآمد است و این قشر در مدت  هایی با مبلغ معنای ارائه وام

 مالی خرد افزون بر عرضه و توزیع تأمینهای  البته در برنامه. کنند یادشده را بازپرداخت می مبالغکوتاهی 
  . های کوچک نیز وجود دارد اندازها و سپرده های کوچک، پذیرش پس وام

ها و مؤسسات   بین بازار مالی رسمی نظیر بانکدنیا مالی خرد در تأمیناز حیث جایگاه، مؤسسات 
های هر یک از این دو بازار را در   قرار گرفته و برخی ویژگیرسمی بازار مالی غیر ومالی و اعتباری رسمی

   :کاردکرد آن در دنیا عبارت است ازمین مالی خرد و أهای تهای نهاد ویژگی. خود دارند
کنند و از این  دسترسی بیشتری به خدمات مالی نسبت به دیگر مؤسسات مالی رسمی ایجاد می −

  .گان غیررسمی هستندهندد جهت شبیه وام
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چه که اگرنمایند بهره کمتری طلب میرسمی داشته و بنابراین نرخ هزینه کمتری نسبت به بازار غیر −
 . باشد  بسیار کمتر از بازار مالی غیررسمی میاما ،بیشتر از نرخ بازار مالی رسمی است

 .در زمینه اخذ وثیقه نیز سازوکاری مخصوص به خود دارند −

  . یابد مین مالی به کارآفرینی و تولید تخصیص میأ منابع تمعموالً −
 آنها را :اوالً گیرنده از جمله خصوصیات این نهادهاست که نزدیکی و ارتباط مستمر و دائمی با وام −

گیرنده و توانایی وی در   در ارزیابی میزان اعتبار شخص وام:ثانیاً. نماید در شناسایی مستحقین وام یاری می
  .سازد  وام چگونگی استفاده از آن را روشن میءپس از اعطا و در نهایتکند  میبازپرداخت وام کمک 

  .یابد  احتمال بروز مشکالتی از قبیل کژگزینی و کژمنشی کاهش می،به عبارت دیگر
یند تشکیل گروه جهت ا مالی خرد از سازوکار فشار گروهی و فرتأمیندر زمینه اخذ وثیقه مؤسسات 

 بایست می افرادی که طالب دریافت وام هستند به این صورت که. کنند استفاده میها  تضمین بازپرداخت وام
ی  این گروه که به لحاظ اقتصادی و اجتماعءاعضا. خود را در قالب یک گروه با تعداد معین متشکل نمایند

 از  گروهءکنند و اگر یکی از اعضا ای ضمانت یکدیگر را می  بصورت زنجیرهباشند   و فکری با هم مشابه می
 به این. گردد  مسئول هستند و دریافت وام آنها نیز معلق میء تمام اعضابازپرداخت وام خودداری کند

 از نیز فقرا فاقد آن هستند و به همین دلیل  چیزی که معموالً-صورت تضمین گروهی، جایگزین وثیقه 
 مالی خرد در بحث أمینتنوآوری مؤسسات .  شده است-اند دسترسی به منابع اعتباری محروم گشته

بنابراین وام گیرندگان به بازپرداخت وام و . سپاری دارایی، دسترسی به وام بیشتر در آینده است وثیقه
  .حسابی تشویق خواهند شد، زیرا به حفظ امکان دسترسی به وام در آینده تمایل دارند خوش

های  نماید که وام ضمین می مالی خرد از جمله تشکیل گروه تتأمینهای  سازوکار حاکم بر روش
سبب کاهش به چند دلیل  ند؛ ضمن اینکه این مسئولیت مشترکنظر اصابت کیافته به هدف مورد تخصیص

   :گردد ریسک عدم بازپرداخت می
 بدحساب را در میان خود نپذیرند و این با توجه به شناخت ءشود که گروه، اعضا سبب می −
گیرندگان بالقوه  رای ساکنان روستا ممکن است، هزینه انتخاب وامهای افراد که بدون تحمل هزینه ب ویژگی

  . کند را حذف می
 وام را به گیرنده کند تا مراقب باشند که عضو وام ای میان اعضاء ایجاد می این شیوه انگیزه −

مصارف تعیین شده برساند؛ چرا که باید بتواند آن را بازپرداخت کند و در نتیجه سبب حذف هزینه نظارت 
  . شود بر وام می
 تحت فشار قرار داده و حتی پرداخت اند رادی که وام خود را نپرداخته اعضاء افشود باعث می −

  . گردد های آنها را بر عهده گیرند که این موضوع نیز سبب حذف هزینه عدم بازپرداخت وام می بدهی
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 وام ءای که پس از اعطا گونه  به،ها یکی دیگر از دالیل موفقیت این نهادهاست  وامازاستفاده مناسب 
 تا اطمینان حاصل گردد که وام برای اهداف تولیدی بکار گرفته شود گیرنده آغاز می نظارت بر فعالیت وام

  .واهد بود آن را بازپرداخت نمایدگیرنده قادر خ  از محل منافع آن وامدر نهایتشده و 
  

   تجاری مالی خرد در بانکتأمینساختار . 3
  : باشند مین مالی خرد به دالیل زیر میأی قادر به ایفای نقش اساسی در تهای تجار بانک

ای به دست آمده از این طریق در یک نهادی از   منابع سرمایه،به عالوه. شده هستند  و نظارتقانونمندآنها  -
 سسه مالی، جریان وجوهؤاین یک شاخص بسیار مهم است که م. گیرد مین مالی خرد قرار میأنهادهای ت
مین مالی أسسات تؤ میکی از مشکالتی که درخصوص. أمین مالی خرد را تضمین کندیافته به ت تخصیص

  .  کنترل سیستمی در این مؤسسات است ضعف یا عدم وجود،خرد وجود دارد
ه ساختار مالکیت آنها ب  که این موضوعدهند مین مالی خرد را انجام میأهای تجاری به نحو بهتری ت بانک -

 به ،بنابراین. باشد ، مالک به دنبال افزایش سود خود میاز این جنبه تحت یک مالکیت خصوصی. ددگر برمی
أمین مالی تواند چالشی برای مدافعان ت این نکته می. طور سیستماتیک به دنبال موفقیت در پروژه خود است

  .خرد از این منظر باشد
تواند طیف  لی خرد را ارائه دهند این است که بانک میمین ماأتوانند خدمات ت ها بهتر می بانککه  دلیل این-

مین مالی خرد أوسیعی از خدمات را به فقرا ارائه دهد و این چیزی است که امروزه در اهداف نهادهای ت
  .توان مشاهده نمود می

های تجاری  بانک. گردد  کردن آن هستند بر می ای که آنها قادر به کسب دلیل دیگر به حجم سرمایه
های مورد درخواست را   و قادرند تعداد و حجم وامباشند ای برای دریافت وجوه می ای شبکه گستردهدار

خدمات را برای مشتریان به توانند امکان دسترسی آسان   آنها از طریق شعب خود می،به عالوه. افزایش دهند
  . ها داشته باشند ها و پروژه  وامبرتر  کاراتری فراهم کنند و همچنین نظارت دقیق   به گونه

تواند با افزایش تعداد مشتریان خود  مین مالی خرد برای بانک این است که بانک میأترین مزیت ت مهم
به عنوان یک بانک تجاری است که  1BRI  بانک،به عنوان مثال. در سراسر جهان سود خود را افزایش دهد

اندازهای بزرگ از طریق مشتریان   پسآوری این بانک با جمع. دهد مین مالی خرد را انجام میأخدمات ت

                                                            

1. BankRaykat Indonesia 
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کردن به  ای را تجربه کرد و از محل این منابع قادر به کمک مالحظه مین مالی خرد رشد قابلأسسات تؤم
  . مالزی بود1998تسهیالت تجاری خود در دوران بحران 

ت تصویر ذهنی ، بهبود و تقویأمین مالی خردهای تجاری در ت  فعالیت بانک درنهایتمزایایاز دیگر 
ش تری را برای بانک در سطح بخع فقر در جامعه فضای قابل اعتمادکمک به رف. باشد مردم از بانک می

مین مالی خرد أتوانند در ت های مختلفی می های تجاری به روش بانک. مالی رسمی به دنبال خواهد داشت
  :ها عبارتند از این روشمشارکت که نمایند 

  
  دادن مستقیم  قرض ●
مین مالی خرد در أ این نوع ت.رآفرینان خرد وجوهی را قرض دهند مستقیم به کاصورتتوانند به  ها می انکب

یک بانک متخصص در این رشته . شود  میپردازند مشاهده مین مالی خرد میأ به تهایی که منحصراً بانک
کمک به بهبود ارائه  بوده است که تنها هدف آن 1976و با هدایت محمد یونس در سال  Greemanبانک 
دادن به هر  حال قرضدهنده در این سیستم در گروه قرض. های کوچک به گروهی از متقاضیان بود وام

 وام  این وشدند گیرندگان در وام خود با موفقیت روبرو نمی  از قرضیک اما اگر هر شخص درگروه بودند،
دهندگان به افراد   روش گروه قرض اجتماعیفشار  تحت،در نهایت. قابل تجدید برای افراد دیگرگروه نبود

، گروه ها مثال دیگر از این بانک. های خود را بازپرداخت نمایند انگیزه داد تا دارای یک نظم مالی باشند و وام
Pro Credit group بانک توسعه محور در 19 در فرینانآهای کوچک و متوسط را به کار باشد که وام می 

  . دهد التین ارائه می ی، آفریقا و آمریکااروپا
  
  مین مالی خرد أکمک هزینه ت●

های مصرفی  مین مالی خرد خود را با ایجاد یک کمک هزینه جدید از وامأها ممکن است عملیات ت بانک
 از منظر ،عالوه بر این. دادن به فقرا کاهش دهد تواند سطح ریسک را در قرض بندی می این دسته. تفکیک نمایند

 ،تر باشدها قابل اعتمادتواند برای آن کننده می مین مالی مصرفأمالی خرد از ت مینأیک خدمات ت تفکگیرنده قرض
ها در حوزه  انواع حمایت . رفع فقر از جامعه استأمین مالی خرددهد تنها هدف بانک از ارائه ت چراکه نشان می

  .شود ه میئارمنابع انسانی، امور قانونی، حسابرسی و بازاریابی نیز در قالب این روش 
  
  أمین مالی خردسسات تؤمشارکت با م ●

مین مالی خرد أسسه تؤ به این صورت که به م.مین مالی خرد مشارکت نمایدأسسه تؤتواند با یک م بانک می
این در . ء وام به فقرا بکار گیردمین مالی خرد این سرمایه را برای اعطاأسسه تؤ نماید و مءکالن اعطا وام

 .پذیرد ، ارزیابی قیمت و سطح ریسک وام را نیز میائه مبلغ وامحالت بانک با ار
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در این . شود  میأمین مالی خرد، اصل وام، کنترل و تخصیص آن را متعهدسسه تؤ م، دیگراز سوی
بیشتر با مقدار . ها وجود دارد مین مالی خرد در مشارکت با بانکأسسات تؤ برای مبسیاری مزایای ،میان

سسات ؤها به توسعه جغرافیایی م ، عالوه بر آن تعداد بیشتر شعب بانکیابد ها افزایش می ، اندازه وامسرمایه
  . نماید کمک می

 مالی خرد و تأمینسسات ؤتوانند در جهت بهبود کارایی عملیاتی م ها می  پرسنل بانک،عالوه بر این
، بانک ها از نمونه این بانک. دالمللی مشاوره دهن شدن با استانداردهای بین آگاه ساختن آنها برای هماهنگ

ICICI نماید و  مین مالی خرد در کشور همکاری میأ نهاد ت72این بانک به طور همزمان با . باشد در هند می
تواند هم برای بانک و هم برای  ها می این نوع همکاری. باشد  می200ها به  صدد افزایش تعداد همکاریدر
  .)2006یوگرزینپ، ( و کارا باشد لی خرد بسیار سودآورمین ماأسسات تؤم
  
  ) فروش اوراق( أمین مالی خرد صندوق ت ●

دادن  المللی برای قرض هایی را در داخل بانک و یا در بازار سرمایه بین توانند صندوق های تجاری می بانک
به . کنند عرضهتوانند اوراق قرضه نیز منتشر و   میها این صندوق. أمین مالی خرد ایجاد کنندسسات تؤبه م

سیس گردیده و به دنبال افزایش أ در پرو ت1992یک بانک خصوصی است که در سال Mibanco  ،عنوان نمونه
های تجاری بزرگ همچون  حال حاضر بانکدر .باشد منابع صندوق خود از طریق انتشار و عرضه اوراق می

Citigroup ،Deutsche Bank وRabo Bank سسات ؤدی هستند که برای ممالی خر مینأهای ت دارای صندوق
 .آورند مین مالی خرد سرمایه الزم را فراهم میأت

مین مالی خرد مشارکت أمین مالی خرد در تأتوسعه تدر قالب صندوق  DB MDFهمچنین بانک آلمانی 
 مین مالی خردأسسات تؤسسات مالی تجاری محلی و مؤ، تبیین و تشویق ارتباط بین ماستراتژی این بانک. نماید می
با دوره بازگشت یک ) بین یک تا سه درصد در سال(های بسیار پایین  هایی را با هزینه ها وام این صندوق. باشد می

  .دهند ه میئمین مالی خرد اراأسسات تؤتا پنج ساله به م
  

  مین مالی خرد در بانک تجاریأوانع تم .3-1
 بعد فرهنگی) الف

، اما مانعی رود لی برای از بین بردن فقر در جهان به شمار میحل عم مین مالی خرد به عنوان یک راهأاگرچه ت
اعتمادی خود   مالی خرد نیاز به غلبه بر بیتأمیندهندگان  از لحاظ فنی ارائه. باشد برای توسعه صنعت می
مین مالی خرد نیاز به توضیح برای مشتریان جدید و أت. افتادن در چرخه فقر دارند نسبت به فقرا و به دام

 نمایند مین مالی خرد مشارکت میأالمللی که در ت سسات بینؤ م،به عالوه. غات برای مشاغل خرد داردتبلی
 فقیر آن گیرد دقت داشته و به جمعیت مین مالی در آنجا صورت میأ نسبت به فرهنگ بومی که تبایست می
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مین أن مانعی بر سر راه ت شد مشکالت فرهنگی به عنواذکرکه  طور همان،بنابراین. منطقه اعتماد پیدا کنند
  .باشد می....  خطر درگیری در دام فقر و  لحاظ عدم اطمینان به جمعیت فقیرمالی خرد از

  
 موانع بوروکراتیک و اقتصادکالن) ب

حال توسعه و تغییر سریع کشورهای در درویژهنانی اقتصادی و سیاسی به نااطمیکننده وجوه،  از دید عرضه
طور داده و این میلی نشان به همین دلیل، نسبت به ارائه سرمایه بی. شود سک میشرایط محلی سبب ایجاد ری

مشکل دیگر به . نخواهند آمدهای خود بر مین مالی وامأمالی خرد از عهده ت مینأسسات تؤکنند که م استنباط می
 به خود کفایی مین مالی خرد بین تمایل به دستیابیأسسات تؤم. گردد تعیین سقف نرخ بهره توسط دولت بر می

شده بر توسعه  های تحمیل ه خدمات بهتر و محدودیتئهای بهره باالتر به منظور ارا مالی از طریق دریافت نرخ
مین مالی خرد به مسائل قضایی بر أمانع دیگر ت. های بهره پایین تحت فشار قرار دارند ظرفیت خود از طریق نرخ

رداد تحت سیستم حقوقی به ویژه درکشورهای ت اجرای قرادهنده سرمایه با مشکال گردد که در آن قرض می
 تجاری کمبود اطالعات در مورد فقرا از بیشترین درجه سساتؤبرای م. گردد حال توسعه مواجه میدر

 سوابق رسمی شهروندان از قبیل سابقه اعتباری تکیه کند و برتواند  بانک نمی. باشد اهمیت برخوردار می
های   مواقع بانکبرخیدهد که در  در حقیقت این مشکل نشان می.  مواجه استابراین با ریسک بیشتریبن

مین مالی خرد از طریق روابط أسسات تؤتجاری به منظور ارزیابی اعتبار مشتریان به تجربیات کسب شده م
  . اجتماعی و روانشناسی نیاز دارند

  
  بندی اعتباری های رتبه فقدان سازمان) ج
سسات ؤاین نکته برای م. برد مالی خرد کمبودی است که کل صنعت از آن رنج می مینأبندی اعتباری در ت رتبه
 به عبارت .کنندبندی بزرگ کار سسات حسابرسی و رتبهؤمین مالی خرد بسیار حائز اهمیت است که با مأت

ر بازارها کنندگان سرمایه و توانایی دسترسی به سای  برای ایجاد اعتماد در بین عرضهدیگر امنیت بهتر صندوق
  .باشد بسیار حائز اهمیت می

  

   مالی خردتأمین در حوزه های تجاری بانکورود های  چالش. 3-2
که به ذهن  نخستینکته . أمین مالی خرد وجود داردهای تجاری در ت اشکاالتی نیز برای حضور بانک

 به فوقر موارد های تجاری عالوه ب بانک. داردرسد تعهداتی است که پشت این خدمات مالی وجود  می
از این . ی بازارهای مالی رسمی نیاز دارندها مین مالی خرد خود به روشی متفاوت از روشأسابقه مشتریان ت

مین مالی أ ارائه ت،در نتیجه. های محلی تکیه دارد  ، بانک اغلب بر تجربه کارمندان از فرهنگ و سنتمنظر
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 است که کارمندان را برای شناخت مشتریان سساتیؤهای تجاری نیازمند وجود م  بانکاز طریقخرد 
  .آموزش دهند

 مستمر از سوی صورتاست که به هایی  مین مالی خرد، یارانهأسازی ت ترین موانع تجاری یکی ازمهم
مین مالی أسسات تؤها در ابتدای کار برای تشکیل م این قبیل کمک. شود سسات داده میؤکنندگان به ماهدا

های تحقیقاتی  تواند برای پروژه ها می  این قبیل کمک،به عالوه.  مورد نیاز استهاخرد و سرمایه اولیه آن
سسات برای ؤها نه تنها به م با این حال این کمک. مالی خرد مورد استفاده قرار گیردمین أسسات تؤتوسط م

مل کند بلکه استمرار این کمک ها تعا رسیدن به خودکفایی و دستیابی به سطحی از کارایی کمک نمی
 . نماید مالی مورد انتظار با مکانیزم بازار صنعت را مختل می

مین مالی خرد یکی از مشکالتی است که کشورهایی با آن أسسات تؤگذاری و نظارت بر م مقررات
ریشه اصلی این مشکل، عدم . سسات مالی رسمی خود نیز ناتوان هستندؤمواجهند که در کنترل و نظارت بر م

مین مالی أدر صنعت ت. باشد مین مالی خرد میأ شناخت تفاوت بین سیستم مالی سنتی و تشناخت ناظران و عدم
ها برای  های متفاوت دارایی پوشی از نرخ ربا، هزینه عملیاتی باال و سنجش ریسک خرد، سرمایه پایین، چشم

  . شدبا های این صنعت می وام های پر ریسک از ویژگی
های مردم نهاد  باشند و اغلب توسط سازمان  پایین مدیریتی میمین مالی خرد دارای ظرفیتأ تمؤسسات
 مالی مؤسساتاساس نیاز مشتریان به ها بر از آنبرخی ، مواقعای در پاره. شوند ای اداره می  با آورده سرمایه

 ظرفیت و تجربه کافی برای تبدیل شدن به بخشی از أمین مالی خرد تمؤسسات ،به هر حال. شوند تبدیل می
ها از جمله مدیریت   بنابراین نیازمند ظرفیت مدیریتی در بسیاری از زمینه، مالی تجاری را ندارندسیستم

  . مداری و توسعه منابع انسانی هستند ، بازاریابی و مشتریریسک، مدیریت اطالعات
های تجاری  ، بانکاز این منظر. های بیشتری نسبت به شهرها دارد  سختیستاهامین مالی خرد در روأت

ها با  ، درآمدها و هزینهاورزی محلی از قبیل سیکل محصوالت با شناخت از مسائل مربوط به کشبایست می
ها به  مطالعات نشان داده است که اگر این شاخص. أمین مالی خرد بپردازندبه ت...  فصلی وهای توجه به نوسان

 ی خودکفا و سودآور تبدیل شونداتمؤسستوانند به  های روستایی نیز می ، بانکدقت مورد توجه قرار گیرد
  .)2006دیوگر زینپ، (
  

  الحسنه نهاد قرض مالی خرد در أمینت. 4
.  استدرآمد و کاهش فقر در جامعه ادالنهعتوزیع  توجه به بخش ،ترین هدف اقتصاد از منظر اسالم اصلی
له توزیع عادالنه درآمد نیز قو به م توجهباشد اقتصاد اسالمی می که بانکداری اسالمی نیز جزئی از ییاز آنجا

  . گیرد نظر قرار میمد
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 مورد توجه قرار نگرفته و یا اجرایی بانکداری اسالمی از اجزای مختلفی تشکیل شده است که بعضاً
.  اما بحث عقودی که اسالم آنها را مجاز شمرده همواره یکی از اجزای اصلی بانکداری اسالمی است،اند نشده

 مالی خرد تأمین مالی خرد دارد و شاید برخی آن را مترادف با نمیأ زیادی با بحث تیکی از عقودی که قرابت
ترین عقدی که   مالی خرد در چارچوب اسالم شاید مهمتأمینالحسنه است و برای بررسی   عقد قرضدانند می
  .الحسنه است  همین عقد قرضبایست به آن توجه کرد می

شود فردی به دیگری قرض داده که مالش  مانی گفته می است و زکردن قطعقرض در لغت به معنای 
تملیک مال " فقهی و حقوقی قرض در اصطالح. )1405منظور،  ابن(را از خود جدا کرده و به او داده باشد

ا ضامن شود و تعهد گیرنده ادای خود آن مال یا مثل آن و یا قیمت آن ر به دیگری، به شرطی که قرض
 شرط اساسی جواز  بدون ربا بودن بنابراین،)موسوی خمینی ( جایز نیستریبسیا در عقد قرض شرط ".کند

  .قرارداد قرض است
الحسنه از جهت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض  اگرچه قرض.  نوع خاصی از قرض استالحسنه قرض
شود و همان احکام را دارد، تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا  مطرح می

نیا،  هادوی( دهنده های معنوی و آخرتی قرض یزهانگاین شرایط عبارتند از نیازمند بودن وام گیرنده و . کند می
1378(.  

های معنوی درصدد تنظیم رفتار مادی افراد جهت رفع نیازهای   انگیزهبرانگیختنفرهنگ غنی اسالم با 
 خصوصصادق در این  امامای که  گونه  بهگیرد؛ الحسنه در مقام پاداش از صدقه پیشی می قرض. اقتصادی است

  ).عاملیحر(قرض دهم تا آن را صدقه بدهم تر است که مالی را  برای من محبوب: فرماید می
دادن  طور که جامعه را به قرض  نیست و شارع مقدس همانطرفهکه این ترغیب یک جالب این

تصحیح، تکمیل و توسعه  . برگرداندکند که آن را به موقع گیرنده را نیز تشویق می کرده، قرض تشویق
ترین اهداف نظام اقتصاد  الحسنه در جامعه اسالمی به معنای گام برداشتن در جهت تحقق یکی از مهم قرض

  ).1385 ،تباری مازار و کی عرب (کن کردن فقر از جامعه اسالمی است اسالمی یعنی رفع نیازهای مادی افراد جامعه و ریشه
ها از   تجهیز و تخصیص منابع بانک1362مصوب سال  بدون ربا بانکدارین  قانو)14 (و) 3 (مواد
ها روبرو  اجرای آن در نظام بانکی با برخی چالش  اما،الحسنه معرفی کرده و مجاز دانسته است طریق قرض

  .است
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  ربا  بدون در نظام بانکیالحسنه عقد قرضوضعیت . 4-1
اساس آن منابع خود را تجهیز کرده و توانند بر ها می ودی که بانکطبق قانون بانکداری بدون ربا یکی از عق

تواند مورد توجه  از چند منظر میالحسنه  اهمیت عقد قرض. الحسنه است آنها را تخصیص دهند، عقد قرض
  :قرار گیرد
  . امری مقدس ارزشمند و پسندیده استاز لحاظ شرعی و دینی  −
  .شود جامعه میباعث کاهش فقر و آثار سوء این پدیده در  −
  . باشد روشی کارآمد مبتنی بر دین می −
  .های اقتصادی و اجتماعی است مناسب برای استفاده از وجوه متدینین در فعالیت ساز و کاری −
  .باشد المللی است، می پولی و مالی بین از مصادیق بانکداری خرد که موضوع روز نهادهای −

 ،گیرد ها در کنار سایر عقود مورد استفاده قرار می  بانک در نظام بانکی والحسنه قرض که عقد ییاز آنجا
های این عقد از منظر شرعی و ماهوی  حالی که ویژگیدریکسان است ها  منابع و مصارف این عقد با سایر عقد

 عبارت الحسنه مصارف عقد قرض های منابع و ویژگی .با سایر عقود از لحاظ منابع و مصارف متفاوت است
  :است از
  .  در مقایسه با سایر عقود حجم کوچکی دارندالحسنه معموالً های قرض ت و سپردهتسهیال −
گذار  الحسنه، افراد زیادی در جامعه سپرده ها و تسهیالت قرض بودن حجم سپرده رغم کوچکعلی −

 در بسیاریالحسنه هستند و در مجموع ذینفعان  الحسنه هستند یا متقاضی تسهیالت قرض قرض
  .جامعه دارد

   . هدف از این عقد کسب سود نیست و عموماًاده و سود از این عقد وجود ندارد اخذ زیامکان −
  . قیمت هستند  این منابع ارزان −
  .گیرند رفع مشکالت اجتماعی جامعه مورد استفاده قرار می این منابع برای −

  : عبارت است از سایر عقود های منابع و مصارف ویژگی
 .باشد بزرگ میالحسنه  ه با قرضدر مقایسمنابع و مصارف این عقود  −

 . داران و فعاالن اقتصادی هستند  بنگاهگذاران آنها عمدتاً سپرده مشتریان و −

 . باشد با هدف کسب سود بیشتر می کنندگان از این تسهیالت فعاالن اقتصادی و استفاده −

 زیر در حوزه هم اکنون ایرادات و اشکاالت  در کشورالحسنه قرضاعطاء تسهیالت  از استفادهبرای 
  : که عبارتند ازالحسنه نظام بانکی وجود دارد قرض

  . شود  اجتماعی کشور استفاده نمی-الحسنه در نظام اقتصادی از تمام ظرفیت عقد قرض −
  .شود نمی کار گرفتهلحسنه با  تسهیالت قرضءالحسنه برای اعطا تمام منابع حاصل از سپرده قرض −
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  .باشد ه با سایر منابع موجب نگرانی میالحسن اختالط وجوه ناشی از عقد قرض −
دلیل  الحسنه به های قرض  و صندوقمؤسساترویه و خارج از نظارت  یکی از دالیل گسترش بی −

  . باشد مد میاالحسنه کار های قرض فقدان بانک
های پرهزینه شده  کشی قیمت قرض باعث رواج قرعه ارزان ها برای جذب منابع  بانک رقابت −

  .است
انداز موجب  های پس الحسنه در سپرده های جاری با قرض قرض در سپرده اری قراردادانگ  یکسان −

  .است مشکالت فراوان شده
حفظ ارزش  عدم ارائه ابزارهای مالی اقتصادی مبتنی بر عقد قرض از جمله قرض سکه و قرض با −

  .پول باعث عدم پویایی این عقد شده است
های  الحسنه در کنار سایر منابع باعث نگرانی تن منابع قرضگرفقرار فقدان ساز و کار مجزا و مناسب و −

 :زیر شده است

های  توسط بانک به دلیل تعدد مشتریان این عقد و کوچک بودن ارقام آنها امکان تکریم مشتریان •
  .دبزرگ سلب شو

 مناسب به فعاالن اقتصادی از رسانی امکان خدمات به دلیل کوچک بودن ارقام و تعدد مشتریان •
  . سلب شودبانک

 انجام.  اقتصادی دارند مبنایی صرفاًکه سایر عقود امور اجتماعی توجه دارد درحالی عقد قرض به •

مشتری  توامان آنها توسط یک بانک یا یک باجه بانکی باعث سردرگمی و مشکالت برای بانک و
  .شود می

م توامان دو فعالیت با دو انجا. باشند می  ماهیتی غیرانتفاعی دارد، اما سایر عقود انتفاعیعقد قرض •
 .)1387محمدی، پور (خود را به دنبال دارد ها و ایرادات خاص ماهیت متفاوت نیز سختی

  

  الحسنه های قرض صندوق. 4-2
 )ISIC(متحد  های اقتصادی سازمان ملل المللی رشته فعالیت بندی بین اساس طبقهالحسنه بر های قرض صندوق

 و دهندگان قرض بین که هستند مؤسساتی و قرار گرفته) .6592ISICد ک(گری مالی  در گروه سایر واسطه
 واحدهای الحسنه قرض های صندوق ،دیگر سوی از .کنند پولی ایجاد می رابطه مالی وجوه کنندگان قرض

 خصوصی مؤسسات و مردم مشارکت با و دولت دخالت و مشارکت بدون هستند که غیربانکی مالی

 و های مردم سپرده آوری جمع به بانکی سیستم با متفاوت مدیریتی رفتار و تکنولوژی با و تشکیل شده
 های سال در .دکنن می آنها اقدام به کم بهره و کارمزد با و مدت کوتاه و ضروری وام پرداخت و مؤسسات
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 سیستم های یینارسا دلیل به نیز و های مردمی مشارکت تشویق دلیل به اسالمی انقالب پیروزی از پس

 کم بهره و کارمزد با و بوروکراتیک روال از خارج مالی مردم نیازهای به ییپاسخگو برای کشور بانکی

  .است شده بسیاربرخوردار کیفی و کمی توسعه از
الحسنه در زمره  ماهیت عقد قرض سسین وؤخواهانه مالحسنه به جهت نیت خیر صندوق قرض

. در نظر گرفته شودمین مالی خرد در دنیا أ تتمؤسساتواند معادل   و می خیریه قلمداد شده استمؤسسات
های  چالشتواند بسیاری از   میکند  میفعالیتالحسنه  اساس عقد قرض از آنجایی که تنها برمؤسساتاین 

  .را برطرف کند که در باال به آن اشاره شده استالحسنه در نظام بانکی  عقد قرض
 ای را در  از حیث تنوع طیف گستردهتند دیگر غیررسمی هسبرخیات که برخی رسمی و این مؤسس

با توجه به تجهیز . باشند ای می های خانوادگی، شغلی و صنفی، محلی و منطقه گیرند که شامل صندوق برمی
رونق ) بازارها( های مالی و تجاری هایی که فعالیت گردد که از ابتدا در مکان منابع این مؤسسات مشخص می

ها حالت  برخی از این صندوق. های مختلفی شروع به رشد نمودند ل و سپس به شکداشته بوجود آمده
انتفاعی عام عمل  غیرنمایند و بعضی دیگر به عنوان یک مؤسسه تعاونی داشته و اعضاء به یکدیگر کمک می

   .کنند می
  

 الحسنه در ایران های قرض وضعیت صندوق. 4-3
 با نام صندوق ذخیره جاوید تهران وب جن در یکی از مساجد1348الحسنه در سال   صندوق قرضنخستین

داد و پس از مدتی به  های بالعوض می ابتدا این صندوق وام. هزار ریال تشکیل شد140با سرمایه اولیه 
 تعداد 1358سیس شد تا در سال أهای متعددی ت  صندوق،پس از آن .سنه مبادرت ورزیدالح پرداخت قرض

الحسنه گسترش  های قرض پس از پیروزی انقالب صندوق.  صندوق افزایش یافت200ها به بیش از  صندوق
، )1362-1365( های  سالطی . صندوق افزایش یافت800 به 1359الحسنه در سال  های قرض تعداد صندوق. یافت

.  صندوق بود250، دو هزار و دوهزار و 650، یک هزار و 400 به ترتیب یک هزار و الحسنه قرضهای  تعداد صندوق
 .ار صندوق تجاوز کردهز 6  از1379 در سال الحسنه قرضهای   تعداد صندوقانتظامی نیرویطبق گزارش 

 صندوق 229 از یک هزار و 1379 در سال ایران مرکز آمار توسط شدههمچنین براساس آمار منتشر
میلیارد ریال و وام اعطایی آنها معادل 110هزار و 2های آنها   فعال در سطح کشور، ارزش سپردهالحسنه قرض

 .میلیارد ریال برآورد شده است 573یک هزار و 

های  ی حسب بخشدولت به بخش غیر1379 در سال  اعتباریمؤسساتها و  بانکمانده تسهیالت اعطایی 
اساس  بر1381ها در سال  تعداد این صندوق .میلیارد ریال بوده است 9/909هزار و 142مختلف اقتصاد 
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ها به   تعداد این صندوق1388که در سال  حالی در صندوق بود500 هزارو 4یران حدود گزارشات مرکز آمار ا
 .رسد  صندوق می6000

 

   مالی خردتأمین و الحسنه قرضهای  صندوق. 4-4
 از جمله. نظر گرفترمالی خرد در دنیا د أمینتتوان به نوعی معادل نهاد   را میالحسنه قرضهای  صندوق
  :مین مالی خرد بیان کرد عبارت است ازأ با نهادهای تالحسنه قرضهای   توان بین صندوق هایی که می شباهت

 مدت  به صورت کوتاهبازاری  گرفتن بهرهپرداخت وام بدون درنظر −

  در جهت رفع نیازهای ضروری آنهاپرداخت وام به قصد کمک به نیازمندان −

  طریق تشویق به عمل صالح ازمنابعآوری  جمع −

  وام و اخذ وثیقهپرداختسهولت در  −

  عملیاتی کوچکدامنهوسعت و  −

 های با مبلغ کم  چندان زیاد و پرداخت وامنهتوان مالی  −

  گذار  سود یا بهره به سپردهپرداختعدم  −
 نیزی های مین مالی وجود دارد، اما تفاوتأهای ت با نهادالحسنه قرض بین صندوق هایی مشابهتاگرچه 

  : نهاد وجود دارد که عبارت است ازاز لحاظ عملکردی بین این دو نوع
حالی که تسهیالت ارائه شده ولید و کارآفرینی تمرکز دارد، در بر ت خردمین مالیأمنابع نهادهای ت −

 . جنبه مصرفی داردعمدتاً الحسنه قرضهای  صندوقتوسط 

 است که متفاوت از ساختار الحسنه رضق و پیگیری بر نحوه استفاده از تسهیالت نظارتبحث  −
گیرنده باعث شناسایی وی  اگرچه نزدیکی و ارتباط با وام به عبارت دیگر، .مین مالی خرد استأنهادهای ت

ها   در این صندوق و ضمانت زنجیری جهت تضمین وام استفاده از سازوکار تشکیل گروهاما ،گردد می
 . استگیرندگان شده ی از منابع آنان در اثر نکول وامتن بخش از بین رفباعثجایگاهی ندارد و همین امر 

های  کنند درحالی که صندوق مالی خرد در دنیا بطور قریب به اتفاق نهاد رسمی فعالیت می مینأنهاد ت −
 .کنند رسمی فعالیت میصورت غیر صورت رسمی و هم به م به در ایران هالحسنه قرض

های   و مقایسه آن با چالشالحسنه قرضمالی خرد و نهاد  تأمیناد های نه ها و شباهت با وجود این تفاوت
های   بسیاری از چالشالحسنه قرضتوان به این نتیجه رسید که نهاد  های تجاری می  مالی خرد در بانکتأمین

  .سازد  را برطرف میمطروح شده
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  ساختار مطلوب. 4-5
 را به دو دسته تقسیم الحسنه قرضهای  ندوقتوان ص  میالحسنه قرضهای  با نگاه به وضع موجود صندوق

های   مانند صندوق شناخته شده هستندء کوچک با اعضاالحسنه قرضهای   صندوق،گروه نخست. کرد
 افراد ها معموالً ن صندوقدر ای.... های موجود در مساجد و ادارات و   فامیلی، صندوقالحسنه قرض

 در الحسنه قرض به صورت  وجا جمع کردهخود را در یکوجوه مازاد بر نیاز نیکوکاری وجود دارند که 
ها تخلفات در حداقل  در این صندوق.  فعالیتی روشن و روان دارنددهند و غالباً اختیار نیازمندان قرار می

 ست و هر نوع اقدامی در مورد آنهاها همین وضعیت موجود ا بهترین ساختار برای این صندوق. ممکن است
  .)1382موسویان،  (د و سردرگمی حاصلی نداردی زاهای جز ایجاد هزینه

ای هستند که اقدام به افتتاح حساب سپرده برای مشتریان کرده،  الحسنه قرضهای  گروه دوم، صندوق
دهند و محدودیت خاص خانوادگی، صنفی و محلی در جذب  انداز در اختیار آنان قرار می دفترچه پس

 تناسب توانایی مالی خود دارای شعبات متعدد در یک شهر یا گذار ندارند و به طور معمول به سپرده
شدن به  تبدیلد و به دنبال ن را دارالحسنه قرض قصد انجام ها اگر صرفاً این صندوق. شهرهای مختلف هستند

 . فعالیت کنندالحسنه قرضتوانند در قالب یک بانک  سسه مالی انتفاعی نیستند میؤم

ه  ب، انجام دهندالحسنه قرض تجهیز و تخصیص منابع خود را در قالب بایست می الحسنه قرضهای  بانک
های  وام تجهیز منابع کنند و با الحسنه قرض و سپرده جاری الحسنه قرضانداز  ه پسدتوانند با سپر که می طوری
  .دن شوتأمین از محل کارمزد تواند  میهای بانک نیز هزینه.  نیز تجهیز منابع کنندالحسنه قرض

 مالی خرد تأمینهای  با نهادالحسنه قرض های صندوق ساختار با توجه به شباهت ساختاری در این
مالی خرد عمل  تأمینهای  مانند نهادد صرفاًنتوان ها می در روستا عمدتاًالحسنه قرضهای  برخی از شعب بانک

 . دنی خرد داشته باش مالتأمینهای  را مانند نهادالحسنه قرضکرده و ساختار نظارتی و نحوه تخصیص منابع 
  

 گیری نتیجه. 5
 شد تا تالش الحسنه قرضهای تجاری و نهاد   مالی خرد در چارچوب بانکتأمیندر این مقاله ضمن معرفی 

 مالی تأمینهای مستقل در حوزه علیرغم اینکه نهاد. مالی خرد در این دو قالب انجام شود تأمینای بین  مقایسه
. دنهای بانکی باشای اجرای این طرح در سایر ساختارتوانند الگویی بر  میاند خوبی عمل کرده هخرد در دنیا ب

که ساختار و اهداف بانک  یی اما از آنجا، استمواجهها  های تجاری با برخی چالش  مالی خرد در بانکتأمین
 در تاس مالی خرد یکسان تأمینهای  و اهداف نهاد تا حدود زیادی با ساختارالحسنه قرض های صندوقیا 

 و گسترش و الحسنه قرض های صندوق مالی خرد توجه به تأمینکشور ما شاید بهترین روش برای اجرای 
 . باشدالحسنه قرضهای  توسعه آن در قالب بانک
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