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 مقدمه

 کشورهاي در ويژه به اقتصادها، اکثر در اي عمده نقش (SME) 1متوسط و کوچکهاي  بنگاه

 ملي درآمد از درصد 33 اشتغال و کل از درصد 45 تا رسمي هايSME .دارند توسعه درحال

(GDP) شامل وقتي ارقام اين .دهند مي تشكيل را ظهور حال در اقتصادهاي SME  غيررسميهاي 

مربوط  رسمي مشاغل بيشتر نوظهور، بازارهاي در .خواهند بود بيشتر توجهي قابل طور به شوند، نيز 

با وجود نقش . شود ايجاد مي ها SMEتوسط شغل  4 نيز جديد شغل 5 هر از و استها  SMEبه 

کشورهاي اغلب و در حال ظهور، در  يافته توسعهکشورهاي  رشد اقتصادي در ها SMEباالي 

ايفاي نقش نمايند.  مطلوبي طور به ها نتوانستند در فرايند رشد اقتصادي اين شرکت توسعه درحال

 تأمين به دسترسي، عدم توسعه درحالدر اغلب کشورهاي  ها SMEيكي از داليل عمده عدم رشد 

 .است شديد در دسترسي به نقدينگيهاي  محدوديت و  مالي

 تشكيل را کشور اقتصاد از اي بخش عمدهها  SME در بيشتر کشورها که واقعيت اين رغم علي

 يها شرکت نسبت بهها  SME. کنند مي فراهم مردم اکثر براي را شغليهاي  فرصت و دهند مي

اداره  و اندازي راه برايدر وهله اول  ها آن عوض، در. هستند بانكيهاي  وام تأمين به کمتر قادر بزرگ

جهت شروع به ها  SMEيعني  .کنند مي اعتماد "شخصي" يا داخلي گذاري سرمايه به خود مشاغل

 ،وجود بااين .باشند مي بزرگ نيازمندي ها شرکتکار و فعاليت به سرمايه کمتري در مقايسه با 

SME  که طوري به کنند مي عنوان جدي محدوديت را مالي منابع به دسترسي عدم مداوم طور بهها 

 ريسک وها  هزينه اغلب،. ندارند دسترسي رسمي اتاعتبار به رسميهاي  SME از درصد جاهپن

 تقارن عدم دليل به .شود مي تصور باال ازحد بيشها  بانک توسطها  SME به ارائه اعتبار با مرتبط

 ،SME گيرندگان وام اعتبار ارزيابي براي کافي اطالعات آوري جمع بااليهاي  هزينه و اطالعاتي

 متعاقباً، .ندارند باال سود نرخ با حتي ضمانت بدونهاي  وام اين تمديد به تمايلي معموالًها  بانک

 توانند نمي ناکافي، وثيقه اما مناسب، اقتصاديهاي  پروژه با متوسط و کوچکي ها شرکت از بسياري

 گزارش (IFC) مالي المللي بين شرکت .کنند دريافت سنتي دهندگان وام از را خود مالي نياز عمده

 20 به فقط OECDغير کشورهاي در کنند مي خدمت هاSME به که اصليهاي  بانک که دهد مي

را پوشش  هاSMEدرصد  5 فقط آفريقا صحراي جنوب در و خرد و کوچکهاي  بنگاه ازدرصد 

 فاقد نوظهور بازارهاي درها  SME کل از درصد 70 تقريباً جهاني، بانک تخمين بقط .دهند مي

 توجهي قابل طور به به منطقه ديگر اي منطقهاز  شكاف اين که درحالي. هستند اعتبار به دسترسي

 . استگسترده  بسيار آسيا و آفريقا در ويژه به است، متفاوت

                                                                                                                   
1 Small and Medium Enterprises 
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 موانع و بازاريابي. است متوسط و کوچکهاي  بنگاههاي  محدوديت ترين مهم از يكي بودجه کمبود

 نهاديهاي  محدوديت ،ديده آموزش انساني نيروي فقدان يكپارچه، حسابداري سيستم فقدان اداري،

 نرخ(. 2014 ،1موماني) هستند روبرو آن باها  SME که است هايي محدوديت نيز دولتي قوانين و

که در آن  شوند مي روبرو آن باها  SME که است موانعي ترين مهم کافي وثيقه نداشتن و باال بهره

 مشاغل اغلب ،نيازهايشان تأمين در ها شرکت اين توانايي و ريسک بودن پايين دليل بهها  بانک

 .دهند مي ترجيح را ها آن با معامله و کنند مي مالي تأمين را بزرگ

 بيشتري هاي فرصت است، شده انجام گذشته دهه يک طي که تحقيقاتي طرح چندين طبق

 زيرا دارد، وجود ها SMEمالي  تأمينبراي حل مشكل  اسالمي مالي سيستم رشد و توسعه براي

 را خود زندگي تا است آماده و استاسالمي  مالي محصوالت گرفتن به مشتاق مسلمان جامعه

 تأمين برايها  SME براي اميدوارکننده حل راه يک اسالمي ماليتأمين  .بگذراند خود دين با مطابق

 مؤثر حمايت امكان آن به که دارد خاصيهاي  ويژگي اسالمي مالي تأمين .است رسمي مالي نيازهاي

 براساس دهد. مي همچنين رشد و توسعه اقتصادي راکوچک و متوسط و ي ها شرکتاز تأمين مالي 

 بررسي، مورد اسالمي کشور 9 در ،2(IFC) جهاني بانک المللي بين مالي موسسه 2014 سال گزارش

 نشان IFC گزارش .دارد وجود اسالميدر زمينه مالي  بودجه کسري دالر ميليارد 2/13 حدود

 ازدرصد  36 فقط ها،SME ميان در اسالمي مالي تأمين براي تقاضا افزايش رغم علي که دهد مي

 زيرمجموعهاز  درصد17 تنها وپردازند  مي ها SME به محصوالتبه ارائه  MENA منطقههاي  بانک

 .دهند مي ارائه را اسالميهاي  گزينهها  آن

تأمين صنايع کوچک و متوسط  که کشورهايي در خصوصاً ها SME اسالمي براي مالي تأمين

 در مثال عنوان به .تواند برخوردار باشد اي مي کنند، از اهميت ويژه انتخاب نمي را اسالمي غيرمالي 

 ازدرصد  90حداکثر که دده مي نشان (IFC) المللي بينموسسه مالي  آمارهاي، سعودي عربستان

SME  شامل و شود مي تر گسترده شبكه وقتي. هستند شرع با مطابق بانكي خدمات دنبال به فقطها 

 عدم دليل به شود، مي مصر و لبنان مراکش، تونس، اردن، سعودي، عربستان يمن، پاکستان، عراق،

از  گرفتن وام از متوسط و کوچکي ها بنگاه ازدرصد  35 حدود اسالمي، داريبانكهاي  گزينه وجود

 .شوند مي منصرف شبكه بانكي سنتي

 خالص اي هزينه مزيت، ها SMEمالي اسالمي  تأمين  رقابتي مزيت ترين اصلي رسد مي نظر به

 رشد برايرا  هايي فرصت تواند مي قرارداد ماهيت ،حال بااين. است نظارتهاي  هزينه کاهش از ناشي

 عدم کاهش و بيشتر يمديريت تجربه وثيقه، داشتن نگه بر مبتني ديگر کيفي هاي مزيت و بيشتر

                                                                                                                   
1 Mumani  
2 International Finance Corporation 
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 يابد افزايش چشمگيري طور به تواند مي نيز اسالميهاي  بانک بازار سهم .کند فراهم اطالعات تقارن

 .(2016 ،1فراي و دويگون شعبان،) بربگيرد در را بازار کل و

 به دسترسي بهبود در تواند مي که دارد، تأکيد مشارکتاز نوع  مالي امور بر اسالمي ماليتأمين 

 بودجه بهبود به تواند مي همچنين امر اين .باشد مفيد کوچک و ضعيف مشاغل براي مالي منابع

 رفع به تواند مي اسالمي تأمين مالي راستا، اين در .کند کمک غذايي امنيت بهبود و کشاورزي

 .کند کمک ،کنند نمي استفاده مرسوم بودجه از مذهبي داليل به حاضر حال در که کساني نيازهاي

 .کنند مي استفادهها  بانک ازها  آندرصد 14 تنها جهان، سراسر در مسلمان ميليارد 6/1 از

مالي  تأمينتوسعه  ندارد، براي افراد غيرمسلمان منعي اسالمي مالي خدمات از استفاده که ازآنجايي

 .کند کمک مالي منابع به دسترسي کلي شكاف کاهش به تواند مياسالمي 

گسترش  سرعت به درصد15 از بيش ساالنه رشد نرخ با گذشته دهه طي اسالمي مالي صنعت

 به نسبت تري سريع رشد اسالمي بانكيهاي  دارايي ،ي اسالميکشورها از بسياري در. ستيافته ا

 حقوق برابري، مشارکت، ترويج در اسالمي مالي بنيادي اصول .دارند متعارف بانكيهاي  دارايي

 و چشمگير مزاياي عليرغم ،باوجوداين. هستند "جهانيهاي  ارزش" همهاست که   اخالق و مالكيت

طوالني  يمسير بايد اسالمي مالي تأمين پتانسيل حداکثر تحقق برايهنوز هم  ،مشخص پتانسيل

 در چنانهم و دهد مي تشكيل را جهاني مالي ثروت درصد 1 از کمتر اين دارايي امروزه. طي شود

 اينكه به توجه با خصوصاً دارد، وجود رشد فضاي وضوح به بنابراين. است تمرکزممعين  بازار چند

 .مورد توجه گروه بيشتري قرار گيرد تواند مي اسالمي محصوالتهاي  ويژگي

لئون و ) است کرده توليد را مالي خاص محصوالت اسالمي ماليتأمين  اصول، اين با مطابق

 دهنده وام بين مشارکتاين دو قرارداد بر مبناي  مالي،تأمين  اصلي محصول دو ،اوالً (.2018 ،2ويل

 قرارداد. مضاربه و مشارکت مدني از اند عبارتباشند که  مي زيان و سود تقسيم اصل و گيرنده وام و

براي  بايد سرمايه صاحب سرمايه رو ازاين. داراي دو رکن است: صاحب سرمايه و عامل مضاربه

 براساس. آن را داشته باشد کارگيري بهعامل نيز توانايي  و کافي باشد خريدوفروشو   گذاري سرمايه

به عهده صاحب سرمايه  زيان و ضرر ولي شود مي تقسيم طرف دو بين حاصل سودقرارداد مضاربه 

يكديگر  با زيان و سودهمه شرکا در  ،مشارکت مدني قرارداددر  برخالف عقد مضاربه،. است

 به کار بستند. را خودهاي  سرمايه شرکا همه زيرا اند شريک

 آن و کند مي خريداري را کااليي دهنده وام براساس آن که است التفاوت مابه فروش مرابحه ثانياً،

 است ذکر به الزم. فروشد مي مشتري بهباشد  مشخص حاشيه و اصلي ي که شامل قيمتقيمت اب را

                                                                                                                   
1 Shaban, Duygun and Fry 
2 Leon & Weill 
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 وام به شبيه بسيار مرابحه شود مي باعث امر اين که شود پرداخت اقساط صورت به تواند مي قيمت که

 ،طرف ازيک .دارد وجود تفاوت مالي تأمين شكل دو هر بين ،حال بااين. باشد گيرنده وام ازنظر بهره با

 زا .وجود نخواهد داشت پول فروش نه و باشد کاال فروش به مربوط بازده در حالتي که اي بهره هيچ

اجاره  قرارداد کننده منعكس اجاره اًسوم. است ممنوع در بازپرداخت تأخيربراي مجازات  ديگر، سوي

و  معين مدت براي را آن و کرده خريداري را کااليي دهنده وام. است اسالمي مالي امور در تعارفم

 به پول تبديل بااسالمي  انونبا ق مطابق بانک رو ازاين. دهد مي اجاره مشتري به با اجاره مشخص

 .کند نمي کسب درآمد پول طريق از معامله، انجام براي مشهودهاي  دارايي

 الحسنه است.قراردادهاي تأمين مالي اسالمي، سلف و قرضدو نوع ديگر از 

آن بانک محصوالت توليدي مشتري را خريداري و بهاي آن  موجب بهسلف قراردادي است که 

الحسنه که در آيات و احاديث بر آن قرض .گيردپرداخت و کاال را در آينده تحويل مي نقداًکاال را 

کند اي دريافت نميهآن هيچ بهر ازاي درتأکيد فراوان شده است، نوعي قرض است که قرض دهنده 

بدون هيچ  دهنده وامو تحت يک قرارداد معين که در آن مبلغ و دوره بازپرداخت ذکر شده است، 

 .دهدقرض مي گيرنده وامهدف انتفاعي به 

ي ها شرکت استانبول، يا قاهره شهرهاي کالن مراکز تا گرفته بنگالدش وستاهاير ترين کوچک از

 را محلي اقتصاد و هستند جهان سراسر در اسالمي جوامع حيات منبع (SME) متوسط و کوچک

 براي تاريخ طول در اما ،دارند جهاني اقتصاد در مهمي نقش چنينها  SME اگرچه. بخشند رونق مي

 68 تا 55 بين که گويد مي ما به  IFCبانک اطالعاتي .اند کرده تالش سرمايه به مطمئن دستيابي

 خدماتي هيچ يا برند مي رنج مالي خدمات کمبود از يا توسعه درحال کشورهاي درها  SME از درصد

 مشاغل توسعه توجه براي قابل رفته ازدست هاي فرصت معناي به باال ارقام اين .کنند نمي دريافت

 3/1 مالي شكاف باها  SME که شود مي زده تخميننيز  G20 کشورهاي در حتي .است مناسب

 . هستند رو روبه دالري تريليون

 بايد اسالمي مالي مؤسسات و اسالميهاي  بانک هستند، مهم اقتصاد برايها  SME ازآنجاکه

 و کوچکهاي  شرکت از حمايت. باشند داشته اقتصاديهاي  بنگاه اين مالي تأمين در مهمي نقش

 مؤسسات و اسالمي هاي بانک هدف ترين مهم بنابراين است، يدين هاينهاد اهداف از يكي متوسط

هاي  واسطه وها  بانک که داليلي .است جامعه اجتماعي و اقتصادي توسعه به کمک اسالمي مالي

 و اند خورده شكستها  بنگاه به مطلوب دهي وام در رو ازاين وها  ريسکارزيابي  دراسالمي  مالي

 به نياز قطعاً که است اي مسئله نظارتي،قانوني  هاي حل راه و باشند داشته ادامه همچنان است ممكن

 از برخي و شود ارائه موضوع اين مورد در نكاتي شود مي سعي مقاله اين در .دارد بيشتر بررسي
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 تهيه متوسط و کوچکي ها شرکت مالي تأمين براي بازارطريق از  ويژه به که اسالمي مالي ابزارهاي

 .شود ارائه ،شده است

 

 مین مالي اسالميأمزایاي ت .1

اما  شود، مي انجام دنيا سراسر در که هاست قرن و نيست جديدي چيز اسالمي ماليتأمين  اگرچه

 کهبرآورد شده است  دالر تريليون 2 حدود اسالمي ماليهاي  دارايي کل. است يافته محبوبيت اخيراً

 پشت را متداول مالي رشد نقاط از بسياري در و يافته افزايش برابر ده عمالً قبل دهه يک نسبت به

به  فقط اينجا در. را مشاهده کرد اسالمي مالي تأمين جذابيتبه  توان مي راحتي به. است گذاشته سر

 :شود اشاره مي مورد دو

 براي بانكي خدماتبه  دسترسي بهبود با که دارد را امكان اين اسالمي تأمين مالي: شمول ول،ا

 جمعيت از بزرگي بخش امروز، به تا. کند کمک فراگيرتر و باالتر اقتصادي رشد به ،محروم جمعيت

 خدمات فاقد هنوز هستند جهان سراسر در اسالمي مالي تأمين براي اصلي متقاضي که مسلمان

 .دارند دسترسي بانكيهاي  حساب به ساالن بزرگ چهارم يک فقط وهستند  مالي

 و وام بين قوي ارتباط و اسالمي مالي تأمين ريسک تقسيمهاي  قابليت دليل به مچنين،ه

 مناسبمين مالي اين نوع تأ نوپا هاي شرکت و (SME) متوسط و کوچکي ها شرکت براي وثيقه،

 در را خود ارزش اسالمي ماليتأمين  دليل، همين به .بزند دامن فراگير رشد به تواند مي و است

 و تسهيل رشد وري بهره افزايش باعث تواند مي که است، داده نشانبنايي زير گذاري سرمايه

مزيت  زيرا دارد را مالي ثبات بهبود توانايي اسالمي مالي اصل، در: ثبات ،ثانياً  .شود افزوده ارزش

از  بنابراين و شود مي حمايت دارايي توسط آن بودجه و دهد مي کاهش را بدهي ،آن ريسک تقسيم

 زيان و سود تقسيمهاي  حساب اسالميهاي  بانک ،ها سپرده بر عالوه. امنيت کامل برخوردار است

 .کند کمک سرايت و ضرر کاهش به بانكي بخش مشكل کاهش در تواند مي که دهند مي ارائه دهي

 قانون اصالح اصلي اهداف از يكي که شود، مي سرمايه دادن دست از به منجر امر اين حقيقت، در

 .است جهاني جديد

 

2. SMEمالي تأمین به دسترسي و ها 

 هستند، برخوردار اجتماعي-اقتصادي اهميت از بااليي سطح از متوسط و کوچکهاي  بنگاه اگرچه

 مشاغل توسعه به که نيست حمايتي هاي کانال و سازوکارها با متناسب ها آن تأثير و ارتباط اما

 کمک ها آن اجتماعي و اقتصادي مقياس افزايش و جديد مشاغل ايجاد همچنين و متوسط و کوچک

 روبرو ييها چالش با - توسعه درحال کشورهاي در يژهو به - جهان سراسر درها  SME. کند مي
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 بااليهاي  هزينه مالي، منابع به محدود دسترسي شامل و دارند مشابهي ماهيت عمدتاً که هستند

 دسترسي محدود ،نامطلوب نظارتي و قانونيهاي  محيط شرايط، واجد انساني منابع کمبود معامالت،

 منابع به دسترسيها  SME اصلي چالش ،وجود ينباا .است بازارها به ناکافي دسترسي و فناوري به

 در متوسط و کوچک خرد،ي ها شرکت براي مالي شكاف کل ، IFCداده پايگاه طبق. است مالي

 توسعه بانک و جهاني بانک گروه) است شده برآورد دالر تريليون 4/2 توسعه درحال کشورهاي

  (.2015 اسالمي،

 

 اسالمي مالي تأمینمفهوم  .3

 بزرگ دين يک اخالقي اصول بر مستقيماً که است مالي سيستم نمونه تنها اسالمي تأمين مالي

 محصوالت از فرد منحصربه يا مجموعه بلكه گذاري يهسرما رهنمودهاي تنها نه است که استوار

 است مبتني بر شرع، قانون اسالمي اسالمي مالي . تأميندهد مي ارائه را مالي تأمين و گذاري يهسرما

 بانكداري، اقتصاد، سياست، دين، ازجمله ،مسلمانان زندگي مختلفهاي  جنبه براي رهنمودهاييکه 

 دنبال به  شريعت به مربوط مالي تأمين آنچه .کند مي فراهم حقوقي سيستمهاي  جنبه و تجارت

 .است اسالمي قوانين با متناسب قانوني ابزار داشتن همراه و ماليهاي  شيوه ايجاد است، آن انجام

 و ريسک تقسيم به پايبندي اطمينان، عدم ممنوعيت بهره، منع شامل شرع مالي اساسي اصول

 منع اقدامات و شود مي که باعث بهبود جامعه است مشروع هاي گذاري يهسرماي ارتقا سود، تقسيم

 (.2011 ،1گاالسرا) کند ينم نقض را مشهودهاي  دارايي قرآن و در شده

 که است يا رابطه)بدهي(  وام. است ارزش معيار بلكه نيست کاال پول اسالمي،هاي  آموزه طبق

 براي پول از بايد عمل در. شود مي تقسيم قرارداد طرفين همه توسط مسئوليت و ريسک آن در

 خود يخود به کاال اين .کرد استفاده دارند شرکت معامله در که افرادي براي واقعي ارزش ايجاد

 احتكار تصور که است دليل همين به. شود استفاده آن ايجاد براي آن از بايد بلكه نيست کااليي

. است ممنوع - بهره يعني ،شود مي زمان گذشت به منجر سرمايه منفي بازده کسبو  سرمايه

 .آورد دست به پول با را پول نبايد اينكه خالصه

 کشور 70 حداقل ،حاضر حال در. شد آغاز پيش دهه سه از اسالمي مدرن مالي ايجاد نهادهاي

 اين يتيچندمل بزرگهاي  بانک همه تقريباً. دارند اسالمي مالي خدمات ينوع به که دارند وجود

 پيش سال 1400 از بيش توسعه زمان از اسالمي مالياساسي  اصول. دهند مي ارائه را خدمات

 اسالمي قوانين در متخصص يک توسط بايد مالي محصوالت. است مانده يباق تغيير بدون تاکنون

 اساسي اصول از تعدادي به معامله که است آن مستلزم گواهينامه صدور. دشو تأييد شرع با مطابق

                                                                                                                   
1 Elasrag 
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 بين توزيع ريسک -منع بهره )ربا( ب -الف (2011 ،1چاپرا) که شامل موارد زير است:باشد  پايبند

 منع -د وثيقه عنوان بهها  آن از استفاده و ماليهاي  دارايي فروشهاي  محدوديت -ج کنندگان شرکت

 خدمات ،يالكل مشروبات مانند ،)حرام( مغايرت دارند تعيشرقانون  با که هايي فعاليت مالي تأمين

 .تنباکو و قمار ،متعارف مالي

 ظهور اسالمي بزرگهاي  بانک اولين تأسيس با 1970 دهه اواسط درمدرن  اسالمي ماليتأمين 

 شريعت با مطابق مالي ابزارهاي گسترش تدريجي عرضه براي بازاريابي طريق از ابتدا توسعه. کرد

 منجر به اي يندهفزا طور به که تقاضا 1990 دهه اواسط تا محور عرضه مدل اين. صورت گرفت

 محصوالت براي تقاضا و آگاهي افزايش کرد. کمک آرام رشد به ،شد اسالمي مالي ابزارهاي توسعه

 افزايش باعث مالي، مؤسسات روزافزون پيچيدگي و ها دولت حمايتيهاي  سياست با همراه اسالمي،

 .است بوده مهم بسيار اسالمي مالي بازارهاي گسترش براي تحول دو. است شده رشد نرخ

 کرد ايفا ينآفر تحول نقش "جونز داو اسالميهاي  شاخص فتواي" اصطالح به ،1998 سال در

 را تصفيه و يساز پاک مفهوم و کرد باز مالي معامالت در "مجاز ناخالصي" سطح به را در زيرا

 تميز خيريه امور به کمک با تواند مي يرمجازغ بهره سود از کمي مقدار آن موجب به که کرد نهادينه

 که دوش مي سهام گذاري يهسرما ها يشآزما از يا مجموعه به منجر امر اين خود، نوبه به .شود پاک يا

 دومين. گيرد قرار مورداستفاده شرعي انطباق براي بالقوه هاي گذاري يهسرما ارزيابي براي تواند مي

 در کهاست  شرع با مطابق که قرضه اوراق براي مناسبجايگزين  ،است صكوک معرفي مهم نوآوري

 مجدد خريد براي ناشر توسط آور الزام توافق عنوان به بلكه ،وام عنوان به نه سرمايه از حمايت آن

 شود. مي حاصلمشخص  زماني بازه يک در خاصهاي  دارايي

 مالي معامالت سريع رشد و شده تبديل اسالمي سرمايه بازارهاي ارکان از يكي به اکنون صكوک

 را جهاني مالي بازار از کوچكي بخش اسالمي مالي صنعت اگرچه. است کرده يرپذ امكان را اسالمي

 برآوردها، برخي اساس بر. است داشته يدورقم رشد اخير هاي سال طي صنعت اين دهد، مي نشان

 رسيده دالر تريليون 2 به 2015 سالدر سطح جهاني در  اسالمي مالكيت تحتهاي  دارايي لک

 رکود و المللي ينب مالي بحران مستقيم تأثيرات برابر در اسالميهاي  بانک رسد مي نظر به. است

 اين دليل تحليلگران از برخي. دارند معموليهاي  بانک به نسبت بيشتري مقاومت جهاني، اقتصادي

 در اسالمي مالي صنعت ،حال ينباا. دانند مي سوداگرانه هاي يتفعال از اسالمي يها بانک پرهيز را امر

 .نبوده استمصون  کامالً گذاران يهسرما اطمينان عدم و تقاضا عمومي کاهش برابر

 شده يلتبد المللي ينب مالي معامالت در پويا و پذيرفته عنصري به سازگار با شريعت مالي تأمين

 فراتر مالي امور و تجارت اخالقي و معنويهاي  جنبه که کند مي فراهم را جديدي فرصت ينا .است

                                                                                                                   
1 Chapra 
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 بررسي جهاني مالي عمليات همه در را اساسيهاي  ارزش تا کند برجسته را اسالمي و عرب جهان از

 و اقتصادي پيشرفت که اي يهسرما دهد قرار انساني توسعه دسترس در را مالي منابع - کند

 يا گرفتن ممنوعيت -الف: عبارتند از اسالمي يتأمين مال اصلي اصول. کند تضمين را اجتماعي

 محدوديت بدون و خالص بازگشت از فراتر اخالقي و اجتماعي هدف بايد سرمايه -ب سود؛ دريافت

 چيز هر يا مخدر مواد قمار، ،الكلي مشروبات با ي کهمشاغل در گذاري يهسرما -ج. باشد داشته

 معامالت يتعممنو -د. شود مي تلقي ممنوع و مطلوبنا داند، مي غيرقانوني را آن شرعاً که ديگري

 موضوع در مورد اطمينان عدم يا ،ممنوعيت غرار – ه و ؛( قمار يا حدس و گمان) رييسمربوط به ما

 .نيست آن مالک شخص که است چيزي فروش ممنوعيت شامل اين - قرارداد شرايط و

 درآمد بايد اسالميهاي  بانک سودآور، هاي گذاري يهسرما بر شده اعمالهاي  محدوديت دليل به

 که يهنگام. آورند به دست کارمزد بر مبتني بازده يا سود تقسيم هاي گذاري يهسرما طريق از را خود

 قانوني منافع به قانون شريعت طبق خواهد مي اگر ،دهنده وام شود، مي اعطا تجاري اهداف براي وام

 از بيشتر سود هرگونه دريافت نكند، ريسک دهنده وام اگر. کند ريسک بايد برسد، )سود مشروع(

 از همچنين اسالمي مالي مؤسسات. شود مي يبند طبقه سود عنوان به شده، گرفته وام مبلغ

 خريدهاي  گزينه با ليزينگ معامالت ازجمله ليزينگ، معامالت انجام براي الزم يريپذ انعطاف

 از استفاده موافق غيرمسلمانان چرا که شود مطرح سؤال اين است ممكن. هستند برخوردار

 فرصت اين اسالمي مالي تأمين که است اين اساسي پاسخ هستند؟ اسالمي ماليتأمين  ساختارهاي

 کند مي فراهم هستند شرع بر منطبق هاي گذاري يهسرما دنبال به که اسالمي گذاران يهسرما براي را

تأمين  منابع با تواند مي اسالمي مالي تأمين اين، بر عالوه. شوند مند بهره خود توجه قابل بودجه از تا

 .شود ترکيب 1(ECA) صادرات اعتبار آژانس پشتيباني و متداول مالي

 

 متوسط و کوچکهاي  بنگاه مالي تأمین درها  بانک روي پیش موانع .4

هاي  چالش با توسعهدرحال شورهايدر ک يژهو به جهان، سراسر در هاي کوچک و متوسط بنگاه

 آن با که است موانعي ترين ياصل از يكي رسمي مالي منابع به دسترسي و هستند روبرو مختلفي

 رسميهاي  SME از درصد 55 تا 45 به دهد، نزديک تحقيقات نشان مي ،IFCطبق . هستند روبرو

مرکز ) ندارند هاي آزاد رسمي دسترسي وام يا سازمانيهاي  وام به نياز رغم، علينوظهور بازارهاي در

 و خرد هاي بنگاه براي مالي محدوديت (.2016 فوريه مالزي، المللي ينب اسالمي مالي تأمين

 به محدودي دسترسي نوظهور بازارهاي درها  SME کل از درصد 65-72 است؛ بيشتر غيررسمي

 کشورهاي در هاي کوچک و متوسط بنگاه درصد از 68-55 حدود ،عالوه بهدارند.  اعتبار

                                                                                                                   
1 Export Credit Agency 
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 رفته ازدست فرصت يجهدرنت و نيستند برخوردار خدمات از يا دارند کمبود مالي ازنظر توسعه درحال

 (.2015 اسالمي، توسعه بانک و جهاني بانک گروه) ندارند خود پتانسيل کامل تحقق براي

 وها  نهاد توسط تري يقدق طور به بايد که است جهاني چالش يک مالي منابع به دسترسي

 نوآورانه مالي محصوالت ارائه طريق از توان مي را جهاني چالش. شود حل مرتبط مختلفهاي  آژانس

 اسالمي تأمين مالي ،ها SME براي متنوع و نوآورانه مالي منابع مورد در. کرد برطرف متنوع و

 تواند مي اسالمي امور مالي که در اجتماعي اقتصادي مختلف برخي از ابزارهاي. پتانسيل بااليي دارد

 مالي ابزارهاي و همچنين( خيرخواهانه وام) هالحسنقرض و وقف زکات، شامل شود استفاده بيشتر

 است شريعت با سازگار هاي هاي و بنگاه فقرا از مالي حمايت براي شده يطراح اجتماعي-اقتصادي

 (.2016 مالزي، المللي ينب اسالمي مالي مرکز)

 اسالمي براي بانكي محصوالت دنبال منحصرًا به متوسط و کوچکهاي  بنگاه از يتوجه قابل سهم

 بانكي محصوالت شريعت، مطابقت با قوانين عدم دليل به و خود هستند مالي نيازهاي تأمين

متوسط . شود مي بيشتر عرضه طرف از ارزيابي صورت در تقاضا مشكل. کنندنمي انتخاب را متعارف

 هاي اعطاي وام فعاليت زيرا است، درصد 6/7 هاي منا تنهابانک پرتفوي در SMEهاي  وام سهم

 بانک گروه) است شده معطوف دولتي قرضه اوراق و هاي بزرگ بنگاه بزرگ مشتريان به بيشتر

 (. 2015 اسالمي، توسعه بانک و جهاني

 متوسط و کوچک هايبنگاه مالي تأمين در ها بانک که دارد وجود بسياري موانع IFC مطالعه طبق

 (.IFC, 2014) هستند روبرو آن با

 برخوردار مشاغل مؤثر مديريت براي مديريتي توانايي ازاغلب  هاي کوچک و متوسطبنگاه 

 عمليات و ضعيف مالي گزارشگري ناکارآمد، عملياتي ساختار يک به منجر امر اين. نيستند

-مي فعاليت غيررسمي بخش در بيشتر هاSME اين، بر عالوه. شودمي( زياد بدهي)ناپايدار 

 عنوان به را ها آن و ندارند هاSME به دادن وام به تمايلي ها بانک ،رو ينازا. کنند

 مشارکت با بايد چندجانبه يها سازمان بنابراين، .کنند يم تلقي پرخطر هاي گذاري يهسرما

 تجارت کارآمد مديريت در متوسط و هاي کوچکبنگاه آموزش براي خصوصيبخش  و دولت

 ها آن ماندگاري افزايش باعث امر اين .کنند همكاري( IFC Business Edge مثال عنوان به)

 .شودمي بانكي هايوام براي هابودن آن صرفه به مقرون و بلندمدت در

 بخش به دادن وام توانايي هابانک اکثر SME فرآيندهاي  شامل تواندمي اين .ندارند را

 محصوالت يژهو به)هاي کوچک و متوسط ويژه براي بنگاه محصوالت کمبود نامناسب،

 خطرات. باشدبه منابع خارجي  ناکافي دسترسي و يدهد آموزش پرسنلنبود  ،(اسالمي

 هدف از را ها بانکنيز  هاSME به خدمات ارائه ،معامله باالي هايهزينه با همراه توجه قابل
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 را خود تمرکز ها بانک نهادي، يها شكاف اين دليل به .کند يم منصرف بخش اين دادن قرار

 هاي گذاري يهسرما از که گذارند يم متوسط و نوظهور اقتصادي يها بنگاه و ها شرکت بر

 اين به مؤثر دهيوام توانايي قبل از هابانک و هستند برخوردار هاSME به نسبت تريايمن

 و کارکنان آموزش طريق از بايد ها سازمان ساير و چندجانبه مؤسسات .دارند را هاشرکت

 .کنند کمک خود نهادي يها مهارت بهبود در ها بانک به ،هاSME ويژه محصوالت ارائه

 کنند و از اين طريق جريان بازرسي بهتر يده وام براي را هاSME توانند يم ها بانک سپس

 .دهند را افزايش ها آن به اعتبار

 و کوچک هايبنگاه مورد در اطالعات کمبود هستند، روبرو آن با هابانک که ديگري مشكل 

 متوسط و کوچک هايبنگاه مورد در کافي اطالعات با اعتباري ردفات فقدان .است متوسط

 بانک يک ايجاد براي مهم يفرصت چالش اين. است ها آن به بانكي هايوام اصلي مانع

 وکاهش داده  را اطالعاتي هايشكاف که کندمي فراهم هابنگاه در مورد جامع اطالعاتي

 .شودمي SME بخش مالي تأمين افزايش به منجر

 تأمين ،متعارف مالي تأمينبراي  اخالقي و جايگزين روش يک عنوان به اسالمي، ماليتأمين 

 و اقتصادي منابع از به همين ترتيب،. کندمي هدايت واقعي اقتصادي هايفعاليت سمت به را مالي

 نوآور هايشرکت و هاSME ازجمله ،جامعه اعضاي همه اجتماعي و مادي نيازهاي تأمين براي مالي

 همچنين و دارايي بر مبتني معامالت ماهيت اسالمي مالي محصوالت اصلي مبناي. کندمي استفاده

 هاي مقوله اين از يک هر .است سود و ريسکتقسيم  در سهام صاحبان حقوق بر مبتني ماهيت

 نوآور هايشرکت و متوسط و کوچک يها بنگاه مالي مشارکت افزايش در اساسي نقشي تأمين مالي

 و جهاني بانک گروه) دندار اسالمي منابع و کنندگانتأمين از بالقوه سرمايه جذب در همچنين و

 (.2015 اسالمي، بانک توسعه

 

 ها:SME براي اسالمي تأمین مالي کامل تحقق پتانسیل براي یازموردن کلیدي عناصر .5

 به وجوه از کنندگاناستفاده و گذاران يانبن ضايتر جلب براي را مختلفي ابزارهاي اسالمي بازارهاي

اين  اساسي ابزارهاي. گذاري يهسرما و تجارت مالي تأمين فروش، :دهندمي ارائه مختلف هايروش

 مشارکت ،(اجاره) ليزينگ ،(مضاربه) سود تقسيم ،(مرابحه) اضافه هزينه مالي تأمين شاملبازارها 

بيعي که در آن مبيع حال ولي براي پرداخت ثمن اجل  ،(بيع سلم يا سلف) خريد يشپ و( همشاراک)

 فروش بر عالوه( )بيع سلم فروش يشپ قراردادهاي و( بيع موجل) باشد يمبر شود و زمانتعيين مي

 در کاال تحويل فروش، در خيرتأ صورت در. شودمي استفاده نيز اعتباري فروش انجام براي فوري،

 صورت به تواندمي پرداخت. شودمي موکول توافق زمان به پرداخت تحويل اما شود يم انجام محل
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 فروش يشپ. نشود پرداخت اضافي هزينه تأخير براي اينكه بر مشروط شود، انجام اقساطي يا يكجا

-مي معامالت انجام بازار در پرداخت ازاي آينده در در کاال تحويل آن در که است آتي قرارداد مشابه

 (.1997 ،1اقبال) شود

مالي ديگر مورد  ساختارهاي اصلي براي گسترش ابزارهاي پيچيده عنوان بههمگي  ابزارها اين

 بازارهاي در گسترش و مالي نوآوري براي زيادي پتانسيل دهدمي نشان کهگيرند استفاده قرار مي

 در ،حال ينباا. دارد وجود اسالمي مالي تأمين براي مختلفي هايروش. دارد وجود اسالمي مالي

 .رايج است ديگر هايروش از بيشتر خاصي هايروش پروژه مالي تأمين يژهو به و تجارت مالي دنياي

 از: اند عبارت اسالمي مالي توانايي تمام از محتاطانه و مؤثر استفاده رايب نياز مورد اصلي عناصر

 یرپذ امکان محیط یک ایجاد 

 گرفتن نظر در با مالي توسعه براي مطلوب ايزمينه ايجاد و رقابت عرصه سازيانيكس اول، اولويت

 مالي مشخص هاي يژگيو که است مالي مقررات تطبيق معناي به اين .است اسالمي رقابتي فضاي

-سرمايه الزامات ،مثال عنوان به. رساندآسيبي نمي اسالمي هايبانک به و گيردمي نظر در را اسالمي

 اجازه گذارانسرمايه به که اسالمي مالي سود و ريسک تقسيم مدل گرفتن نظر در با بايد هابانک اي

 رامانند  سهام مالي تأمين براي شده اعمال ريسک وزن و شوند متحمل را خاصي ضررهاي دهد يم

 .شود تعديلکاهش دهند، 

 با اسالمي مالي محصوالت مالياتي رفتار هماهنگي معناي به همچنين رقابت عرصه سازيانيكس

 را بدهي ابزارهاي بهره سود معموالً  درآمد بر ماليات هايسيستم. است مشابه متعارف قراردادهاي

 قرار رقابتي ضعف معرض در را اسالمي تأمين مالي بدهي،روند  اين. کنند يم کسر هزينه عنوان به

 به توجه با توانند يم کشورها از برخي. کندمي جلوگيري ريسک با مشترک مالي تأميناز  و داده

 خود مالياتي قوانين در بايد ديگر برخي اما بپردازند، خود نقايص رفع به موجود مالياتي هاي يستمس

 .کنند يدنظرتجد

 بايد قضايي يها حوزه در حاکميت سازگاري و اسالمي هايبانک بر نظارت و مقررات اعمال

 سازمان و اسالمي مالي خدمات سيونيکم ازجملهاسالمي  موازين گذاران يانبن .باشد بيشتر

 با. اندنقش اساسي داشته راهنما قوانين ايجاد در ،اسالمي مالي مؤسسات حسابرسي و حسابداري

 خوبي نشانه که دارند، مستقر مالي استانداردهاي کنندگانتنظيم با نزديک همكاري ها آن کار، اين

 استانداردهاي. شود انجام بيشتري کارهاي بايد قوانين اين اجراي براي. است جهاني مالي ثبات براي

 مهار را اسالمي مالي توسعه تواندمي اين. شود ينم اعمال کشورها سراسر در مداوم طور به موجود

 .کند ايجاد سيستمي ضعف نقاط که کند تقويت يا گونه به را آن رشد يا کند

                                                                                                                   
1 Iqbal 
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 بازارها و صنعت توسعه  

 توانندمي کشورها از بسياري. است بازارها و صنعت بيشترگسترش  ،گذارانسياست دوم اولويت

 تشويق متوسط و کوچک هايبنگاه مالي تأمين افزايش براي را اسالمي بانكداريدر  بيشتر بهبود

 بودن دسترس در ازجمله متوسط، و کوچک هايبنگاه اعتبار به مربوط اطالعات ،مثال عنوان به .کنند

 تقاضاي به توانندمي که شرايط واجد پرسنل آموزش براي بيشتري تالش. شود تقويت بايد وثيقه

 مديريت ظرفيت بايد اسالمي هايبانک. است الزم کنند کمک اسالمي مالي محصوالت روزافزون

 .افزايش دهند هاSME به وام اعطاي براي را خود ريسک

 را خود نقش بايد نيز افراد ساير. شد خواهد هدايت صنعت خود توسط ابتكارات اين از برخي

 با مشارکت کافي، اعتباري ريسک هايسيستم از اطمينان براي نظارتي نهادهاي با ،کنند بازي

 از که هاييدولت و توسعه هايبانک سازيظرفيت و هاSME مالي تأمين براي اسالمي هايبانک

 بازارهاي توانند يم کشورها از بسياري صنعت، تقويت بر عالوه. کنند يم حمايت مالي سواد و آموزش

 لک گذشته، دهه طي. بگيريد نظر در را صكوک رشد پتانسيل. دهند توسعه بيشتر را اسالمي مالي

 همچنان هادارايي اين بيشتر .استرسيده دالر ميليارد 300 حدود به و شده برابر ده صكوک دارايي

 افزايش جهان نقاط ساير در عالقه اما. هستند متمرکز مالزي و فارس يجخلحوزه  کشورهاي در

 در که هستند کشورهايي ديگر از انگلستان و جنوبي آفريقاي کنگ، هنگ لوکزامبورگ، است.يافته

 .اندکرده منتشر صكوک قرضه اوراق اخير هايسال

 مختلف سررسيدهاي در ثانويه، بازارهاي توسعه و ايجاد معيارها به کمک براي ،مثال عنوان به

 هاياستراتژي در بايد صكوک حاکميت هايبرنامه .دارد وجود منظم حاکميت انتشارهاي به نياز

 قوي نظارتي و قانوني هايچارچوب توسط بايد بازار و شود گنجانده هادولت بدهي مديريت

 کمک گذاران يهسرما حقوق مورد در مداوم اطمينان عدم رفع به تواندمي دوم مورد .شود پشتيباني

 .کند

 نيازهاي مؤثرتر مديريت براي اسالمي هايبانک به کمک براي کشورها از بسياري همچنين

 شريعت با سازگار ابزارهاي براي هابانک و المللي ينب مالي بازارهايي ارتقا به نياز ،خود نقدينگي

 حفظ را خود مازاد نقدينگي سهام که کندمي وادار را اسالمي هايبانک يافتهن توسعه بازار. دارند

 که کشورهايي در يژهو به خود، پولي هايسياست اجراي در را مرکزي هايبانک همچنين. کنند

 .کندمي محدود هستند، اسالمي بزرگ بانكي هايسيستم داراي

 مالي ثبات از اطمینان 

 استفاده در. است مالي ثبات از اطمينان براي نظارت و مقررات تشديد ،گذارانسياست سوم اولويت

 به تنها نه مهم ينا. باشد برخوردار بااليي الملليبين ثبات از بايد قانوني و نظارتي استانداردهاي از
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 با مرتبط خاص هايريسک مديريت به بلكهکند، مي کمک بااليي سطح در رقابت به که دليل اين

 اطمينان بايد ما ،حال يندرع. کندمي جلوگيري نظارتي آربيتراژ از و کندمي کمک اسالمي مالي امور

 استانداردهااند و اين نشده تنظيم ازحد يشب کافي يا اندازه به اسالمي مالي مؤسسات که کنيم حاصل

 .است سازگار اسالمي محصوالت ويژه هايويژگي گرفتن نظر در براي

 است سازگار اسالمي مالي هايويژگي با که نقدينگي الزامات و بازل سرمايه تدريجي اجراي

در مورد  خصوص به نباشد، آسان اسالمي هاي-بانک براي است ممكن انتقال اين. بود خواهد ضروري

 اطمينان برايبايد  و دانست جديد بازارهاي و ابزارها توسعه براي فرصتي را آن توانمي اما. نقدينگي

 .شود تكميل ملي بانكي هايسيستم پايداري از

 15 از بيش که است قابل توجه کشور 10 در سيستماتيک طور به حاضر حال در اسالمي دارايي

 اسالمي هايبانک مسئوليت قدرت، افزايش با البته دهندمي تشكيل را مالي هايدارايي کل از درصد

 و سپرده بيمه ازجمله -مالي امنيت هايشبكه .شودمي بيشتر نظارت به نياز و - يابدمي افزايش نيز

 نياز اسالمي مالي خاص هايويژگي گرفتن نظر در براي نيز - تير )ضمانت نهايي( آخرين تسهيالت

 هايشوک به کافي پاسخگويي براي ابزاري است ممكن کشورها ،تعديالت اين بدون. دارند تكامل به

 بانكي سيستم فروپاشي از جلوگيري توانايي همچنين ها آن .باشند نداشته فردي مالي مؤسسات

 .نخواهند داشت را متعارف

 

 هاي کوچک و متوسطبنگاه قرار دادن هدف براي استراتژیک عملیاتي تنظیمات .6

 متداول رويكرداز  بايد ،گذاريسپرده و مالي منابع از گيريبهره منظور به اسالمي هايبانک

 فراهم هاSME براي ايويژه افزوده ارزش ودهند را مورد بررسي قرار مي "همه براي يكپارچه"

 در دهندمي ارائه را آن اي يندهفزا طور به معمولي هايبانک از بسياري مانند آنچه يقاًدق کنند،

هاي براي بنگاه اسالمي بانكداري" موفق تجارت يک مديريت و اندازيراه براي هابانک که مواردي

 برجسته زير در يازموردن صالحيت چارچوب دارند، الزم هايصالحيت به نياز "متوسط و کوچک

 :شودمي

 بنديتقسیم و استراتژي 

: است برخوردار اساسي اهميت از تجاري مدل و هاSME براي بانكي اختصاصي استراتژي يک

 و مناسب پيشنهادهاي ايجاد تجاري، يها فرصت شناسايي بازار، پويايي بهتر درک براي هابانک

. بازارها در پيش بگيرند تقسيم براي را يخاص رويكردهايي بايد بهينه، عملياتي مدل استقرار يک

به  مالي پيشنهادات که( اسالمي مؤسسات يژهو به) مؤسسات و هابانک از مشتريان آگاهي عدم

. کندمي ايجادتأمين مالي  ينهدرزم را بزرگي شكاف دهند،مي ارائهکوچک و متوسط  يها بنگاه
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 هاSME براي اسالمي پيشنهادات مورد در مؤثر بازاريابي و برند ايجاد با توانندمي اسالمي هايبانک

 اين ،هاSMEبراي  ويژه هاياستراتژي با جداگانه بندي يمتقس/ تجاري واحدهاي ايجاد همچنين و

 .کنند برطرف را شكاف

 خدمات و محصوالت 

 يازموردن مقياسدهند تا اين امكان را مي ها بانک به سنتي محصوالت اکنون: استقراض هايحلراه

متناسب  بنابراين،. آورند به دست راکوچک و متوسط اسالمي  يها بنگاهسودآور از  يک پرتفوي براي

 هايبرنامه ايجاد آن، از تر مهم و ها فروشيخرده و هاشرکت در موجود بانكي محصوالت سازي

 .است پرتفوليو ضروري رويكردهاي و محصول

 غير وام خدمات ارائه با راخود  خدمات و محصوالت بايد اسالمي يها بانک: غير وام خدمات ارائه

 يتجارت مالي هايكارراه و عوارض ها،پرداخت دستمزد، و حقوق مديريت نقد، وجه مديريت مانند

 مقررات رعايت با بايد نيز موبايلبانكداري  همچنين خدمات و اينترنتيبانكداري . دهند گسترش

 .شود گرفته نظر در روزانه هايمحدوديت با هاSME ويژه بدهي هايکارت به مربوط

 تحویل و فروش 

 براي اسالمي يها بانک: هاي کوچک و متوسطبراي بنگاه اسالمي بانكي جديد هايمدل معرفي

 استفادهها SME براي بانكي جديد يها مدل از بايدهاي کوچک و متوسط بنگاه دادن قرار هدف

 تواندمي حساب مديريت هاي ينههز کاهش و مالي شمول افزايش براي موبايل بانک از استفاده. کنند

 در بانكي خدمات آخرين اتصال از اطمينان براي بانكي مخبران از استفاده. باشد خوبي اوليه گام

 کوچک يها بنگاه شعبات توانندمي اسالمي هايبانک. گيرد قرار موردتوجه تواند يم نيز مسير آخرين

 تسهيل براي اسالمي هايبانک اين، بر عالوه. کنند تأسيس SME اصلي هايخوشه در را متوسط و

 مجدد تنظيم يا سازيساده به و متوسط کوچک هايبنگاه براي اسالمي معامالت انجام در

 .دارند نياز خود معامالت انجام فرايندهاي

 ايمشاوره خدمات 

 و مالي امور زمينه در کافي دانش متوسط و کوچک هايبنگاه اکثر: ايمشاوره خدمات بر تمرکز

 اطالعات و( بيني آيندهپيش و ريزيبرنامه مالي، سازيمدل مانند) تجاري هايمهارت مديريتي،

 کمبود اين. ندارند دهد،را تحت تأثير قرار مي ها آن عملكرد که را دولتي مقررات و قوانين به مربوط

. کندمي جلوگيري پايدارتر و تر بزرگ هايشرکت هاي کوچک و متوسط بهتوسعه بنگاه از دانش

 هاي کوچک و متوسطبه بنگاه يا مشاوره خدمات بايد رشد تسهيل و کمک براي اسالمي هايبانک

 .دهند ارائه
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 هاسیستم و سازمان 

 ،هاآن آموزش براي شده صرف تالش و وقت کمبود دليلبه :SME متخصصان براي بهتر آموزش

 براي .دارد وجود مالي مؤسسات در شريعت با سازگار محصوالت مورد در اطالعاتي نيروي کمبود

 خود سازماني هايچارچوب در را بهتري آموزش هايروش بايد مالي مؤسسات ،مشكلرفع اين 

 طور به تا دهدمي را امكاناين  اسالمي هايبانک به کنانکار آموزش در گذاريسرمايه. بگنجانند

 .کنند کمک بازار در نفوذافزايش  به و کنند خدمت هاSME به يمؤثرتر

 ریسک مدیریت 

هاي قرار دادن بنگاه هدف و شناسايي براي مالي مؤسساتبيشتر : ترپيچيده و بهتر هايروش اتخاذ

-تكنيکاز  بايد مالي مؤسسات. کنندمي اعتماد بانكي سنتي هايروش به مناسب کوچک و متوسط

-برنامه يها وام و گردش پول ،ياعتبار امتيازدهي رفتار، ارزيابي مانند) مناسب اعتبار ارزيابي هاي

 را تريقوي آوريجمع هايچارچوب و زودهنگام هشدار هايسيستم و کرده استفاده( ريزي شده

 در گرفتن قرار کاهش و محصوالت قيمت مؤثرتر تعيين ها،SME بهتر مديريت و شناسايي براي

 .کنند ايجاد خطر معرض

 و يازموردن ميزان اسناد دليل به هاSME: هاSME براي وام درخواست فرايندهاي يساز ساده

-بنگاه اکثر. اندرو شدهروبه مشكل با وام درخواست در( ماه يک از بيش)تصويب  روندبودن  طوالني

 بزرگ هايشرکت بادر مقايسه . ندارند را وام درخواست براي الزم مدارک متوسط و کوچک هاي

-بانک .شود کوتاه بايد تأييد روند نتيجه، در. هاي کوچک و متوسط فوري استبنگاه مالي نيازهاي

فعلي  مشتريان) متوسط و کوچک مشاغل با روابط ايجاد و کار روند سازيساده بر بايد اسالمي هاي

 .شود يم اعتبار سريع تحويل موجب امر اين که شوند متمرکز و بالقوه(

هاي کوچک و متوسط بنگاه از سهام سبد براي الزم هايصالحيت به دستيابي منظور به ها بانک

 تأمين مالي. دنباش داشته فني کمک به نياز است ممكن، باال عملكرد با و سودآور پايدار، اسالمي

 .است دسترس در کشورهاي اسالمي در بندرت که است تخصصي يک مهارت هاSME براي

 

 هاي کوچک و متوسط در ایرانبنگاه .7

المللي معموالً ازنظر بين .هاي کوچک و متوسط هستنداکثر واحدهاي توليدي در ايران از بنگاه

هاي اي در صادرات دارند، زيرا از کارشناسان فني، مهارتهاي متوسط سهم نسبتاً قابل مالحظهبنگاه

-الملل بهره ميتوليدي و بازاريابي و دسترسي به منابع مالي موردنياز براي مشارکت در تجارت بين

 اند از:اند عبارتمواجه هاهاي کوچک و متوسط ايران با آنعمده موانعي که بنگاه .برند
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صاري، نوسـانات در عرضه و تقاضا، خريد مواد اوليه در حموانع بازار مثل وجود خريدهاي انالف( 

 .شود و غيرهها منجر ميهاي کم که به افزايش قيمتمقياس

أخير در دريافت درآمد هاي بانكي، تنامهموانع مالي مانند، مشكالت مربوط به ارائه ضمانت ب(

 .ک و متوسط و غيرهاي کوچر بنگاه هشار نقدينگي بحاصل از فروش، افزايش ف

وص بازارهاي ابي در خصات بازاريه: اطالعات از جملاگون اطالعبـه انواع گون يدم دسترسعج( 

بندي، اطالعات در مورد وضعيت مالي و فناوري صنايع ذاري و بستهگداخلي و خارجي، قيمت

-سب و کارهاي مناسب براي سرمايهـانتخاب کذاران در گه سرمايهچک و متوسط براي کمک بکو

 .نأمين مواد اوليه توليد و خريدارااطالعات در مورد منابع ت ي و عملياتي،اري،اطالعات فنذگ

اي کوچک و هاي بنگاهراز بهاي دولت، مانند: ناتواني در ايجاد محيط توانمندسسياستد( 

 .هاحتمالي و غيراوي رض و فقدان نهادهاي حل دعع اداري براي اخذ عوامتوسط، موان

)عميد و  ره: نياز به داشتن هيئت مديره جهت تأسيس شرکت و غيموانع قانوني مانند و(

 .(1388غمخواري، 

 

 وضعیت تأمین مالي صنایع کوچک و متوسط در ایران .8

و کارايي خود هايشان ها، کيفيت داراييهاي کوچک و متوسط به درآمدزايي آنداري بنگاهبانک

و افزايش هزينه هينه که منجر به حداقل کردن ريسک، حل ببنابراين يافتن راه .بانک بستگي دارد

در سال  IFCطبق گزارش  .ها داردکارايي بانک شود، اهميت اساسي در تأمين مالي اين بنگاه

هاي فرصتهاي کوچک و متوسط اند که در بخش بنگاهها بيان کرده، بسياري از بانک2010

( بر 2008) 1بک و پرابراي مثال در مطالعه انجام شده توسط  .اندسودآوري زيادي را درک نموده

ها، توسعه، اين نتيجه حاصل شده است که بانکيافته و درحالکشور توسعه 45بانک در  91روي 

اما  .بينندياندازي روشن معنوان بازار هدفي بزرگ با چشمهاي کوچک و متوسط را بهبخش بنگاه

فاصله چشمگير موجود بين کشورهاي با درآمد باال و کشورهاي فقيرتر در دسترسي به منابع مالي، 

 .شودقوانين حاکم( نسبت داده مي وبه محيط کسب و کار )شرايط اقتصاد کالن 

زايي، در ايران همچنان اين رغم سهم قابل توجه اين صنايع در صادرات کشورها و اشتغالعلي

علت ساختار رانتي به"يک علت بسيار مهم، اين است که  .رو هستنداقبالي روبهصنايع با مهري و بي

؛ "هاي صنعتي بيشتر استمدت از بازدهي فعاليتهاي غيرصنعتي در کوتاهکشور، بازدهي فعاليت

ه به اين ترتيب طبيعي است ک .رسداين تفاوت بازدهي در بخش داللي و مسكن به اوج خود مي

                                                                                                                   
1 Beck and Peria 
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گذاري و ورود اي براي سرمايهمدت، هيچ انگيزهگذاران بخش خصوصي دنبال بازدهي کوتاهسرمايه

 .(1394)آراني و حيدري، به اين صنايع نداشته باشند 

-هاي پولي و مالي و بستهتوسعه، به رغم تدوين سياستعنوان کشوري درحالدراقتصاد ايران، به

 18/9/1384کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين، مصوب هاي هاي حمايتي )ازجمله طرح بنگاه

ويژه در منطق محروم و افزايش کارايي تسهيالت بانكي مطرح که با هدف توزيع عادالنه درآمد به

، نزديک به 1393شد( براساس گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت به هيئت دولت در تيرماه 

گذاري و توليد، تعطيل و موانع مختلف بر سر راه سرمايهدليل مشكالت چهارده هزارواحد صنعتي به

هاي کمتر تعداد کارگاه 1392وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال  براساس گزارش .اندشده

هزار واحد بوده است که سهمي  8/82برداري صنعتي در کشور نفر کارکن داراي پروانه بهره 50از 

برداري صنعتي را به خود اختصاص حدهاي داراي پروانه بهرهدرصد از کل تعداد وا 5/91معادل 

و  4/24وجود، سهم اين واحدها از سرمايه و اشتغال کل واحدهاي صنعتي به ترتيب بااين .اندداده

رغم سهم پايين خود از نفر کارکن و بيشتر به 50هاي در نقطه مقابل، کارگاه .باشددرصد مي 2/41

ترتيب از سرمايه و اشتغال کل درصدي به 8/58و  6/75موجود، سهم  برداريهاي بهرهتعداد پروانه

نفر کارکن  50هاي کمتر از اند که به مراتب بيش از کارگاهواحدهاي صنعتي به خود اختصاص داده

 100هاي کوچک و متوسط )کمتر از همچنين براساس آمارگيري بانک مرکزي سهم بنگاه .باشدمي

طباکوپايي باشد )بنيدرصد مي 36تنها  1391افزوده بخش صنعت در سال رزشنفر کارکن( از کل ا

ها حدود نيمي از اين درحالي است که در کشورهاي بادرآمد باال، اين بنگاه .(1394و همكاران، 

 .ها هستنددهند و منبع اصلي ايجاد اشتغال در بسياري از آنتوليد ناخالص داخلي را تشكيل مي

-رو هستند که از آن جمله ميهاي کوچک ومتوسط با معضالت گوناگوني روبهاهدر ايران، بنگ 

هاي مختلف سرمايه، توليد و بازار، فقدان هاي الزم از جنبهتوان به مواردي ازقبيل فقدان مقياس

هاي هاي مختلف حقوقي و قانوني، فقدان زيرساختهاي مناسب رشد کسب و کار از جنبهمحيط

هاي نوين، فقدان هاي کهنه و عدم دسترسي به تكنولوژيتشكيالتي، توليد با فناوريافزاري و نرم

هاي همكاري ميان بنگاهي هاي بانكي و مالي کشور و عدم وجود شبكهارتباط منسجم با شبكه

-هاي صنعتي در مورد موانع رشد و توسعه شرکتاشاره کرد. طبق گزارش سازمان صنايع و شهرک

ها، عوامل هاي صنعتي و داليل غيرفعال شدن احتمالي آنمستقر در شهرک هاي کوچک و متوسط

متعددي ازجمله کمبود نقدينگي، فقدان بازار، تأمين مواد اوليه، ماشين آالت و اختالف شرکا را 

 (.1393)گزارش فرابورس ايران، شناسايي شده است 

-ها بهتأمين مالي اين بنگاهت حمايت و هاي گذشته، نهادهاي متفاوتي در کشور جهدر سال 

-ها را در چند گروه شامل نهادها و مؤسسات مالي و اعتباري، وزارتخانهتوان آناند که ميوجود آمده
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نهادها و مؤسسات مالي و اعباري، عالوه  .بندي نمودالمللي طبقهها و نهادهاي دولتي و نهادهاي بين

هاي ها، شامل تعاونيحوزه فعاليت اين بنگاه هاي تخصصي موجود درهاي تجاري و بانککبر بان

هاي هاي اعتباري است که عمدتاً در زمينه اعطاي واممالي، مؤسسات تأمين مالي خرد و صندوق

هاي بلندمدت با نرخ بهره پايين، ها، اعطاي واممدت مبتني بر طرح تجاري مشارکت در پروژهکوتاه

باتوجه به  .نماينداي مالي فعاليت ميالزم و مشاوره هايها، ارائه تضمينتقويت نقدينگي شرکت

هاي هاي کوچک و متوسط، زيرساختهاي طراحي شده در تأمين مالي بنگاهتنوع موجود در روش

ها، ساختار اطالعاتي، ساختار ترين آنها مورد نياز است که مهممالي آنمتفاوتي جهت تأمين 

 .(1390مالياتي است )سلطاني و همكاران،  حقوقي و قانوني و نيز ساختار مقرراتي و

هاي کوچک و متوسط، تأمين مالي اين رغم وجود انواع نهادها در ايران براي حمايت از بنگاهعلي 

ها تا حدي گسترده است روي اين بنگاهدامنه مشكالت پيش .رو استها همچنان با مشكل روبهبنگاه

هاي کوچک و لكرد خود، تعريف خاص و متمايزي از بنگاهاي باتوجه به عمخانهکه هر نهاد و وزارت

ها سبب شده است تا از طرفي پراکندگي موضوع و تنوع فعاليت اين نوع بنگاه .کندميمتوسط ارائه 

هاي مالي ارائه همچنين حمايت .ها شوندهاي مختلف، دست اندرکار تأمين مالي آننهادها و دستگاه

مدت و دليل برخوردار نبودن از استراتژي مشخص، نگرشي کوتاهبه هاي مختلفشده از سوي دستگاه

 .موقتي دارند

اما  .نظام توليد و صنعت در ايران در حوزه تأمين مالي کامال مبتني بر سيستم بانكي است 

دهنده عدم برقراري هاي کوچک و متوسط ايران، نشانوضعيت نامساعد تأمين نقدينگي در بنگاه

ها براي تأمين وام و درواقع شرايطي که بانک .بين بخش بانكي و بخش توليد استارتباط سازنده 

 پژوهش مرکز اقتصادي مطالعات دفتر) گيرندهاي کوچک و متوسط در نظر مياعتبارات به بنگاه

 .(1394 اسالمي، شوراي مجلس هاي

ساير کشورها و مقايسه ها، توجه به تجربيات به منظور تقويت حمايت از تأمين مالي اين بنگاه 

هاي مالي اين کشورها در تأمين هاي به کار گرفته شده توسط سيستمها و استراتژينهادها، روش

 .تواند راهگشاي توسعه صنايع کوچک و متوسط ايران باشدمالي، مي

 

 گیري نتیجه .9

ين وجود اين هاي کوچک و متوسط نقش بااليي در توليد و اشتغال در سراسر جهان دارند. با ا بنگاه

ها با مسئله محدوديت مالي و تامين مالي مواجه هستند و اغلب خدمات مالي پيش روي آنها با  بنگاه

ضعف ،  ها موازين اسالمي سازگار نيست. از مهمترين داليل نبود تامين مالي اسالمي براي اين شرکت

ي و ريسک باالي فعاليت آنها، ها، عدم پايدار ها، ناشناخته بودن آنها براي بانک مديريتي اين شرکت
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 کلیدي عناصرها و... اشاره نمود.  ها براي ارائه خدمات اسالمي به اين شرکت نبود قابليت در بانک

ها عبارتند از ايجاد يک SME براي اسالمي تأمين مالي کامل تحقق پتانسیل براي یازموردن

بانكداري و تامين مالي اسالمي محيط رقابتي شفاف و سالم که تنظيمات آن متناسب با الزامات 

ها و مقررات  اده از سياستايجاد ثبات مالي با استفهمچنين توسعه صنعت و بازارها و  ،است

 . تنظيمي

موسسات در  هاي کوچک و متوسطبنگاه قرار دادن هدف براي استراتژيک عملياتي تنظيمات

 تامين مالي اسالمي به شرح زير است:

 شود. بندي خدماتي که ارائه مي ها و بخشSMEداشتن استراتژي خاص در ارتباط با  -

 دهي و خدمات و محصوالت غيروام دهي تنوع خدمات و محصوالت مبتني بر وام -

 ها اي به شرکت ارائه خدمات مشاوره -

 ها هاي ارزيابي اعتباري شرکت تعديل روشمديريت ريسک از طريق  -

 هاSMEبه  دهي کوتاه کردن فرايند وام -

 متخصصان رهنمودهاي فنياستفاده از  -
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