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چكيده
اين تحقیق به بررسي تجربه تأمین مالي خرد اسالمي در 
كشور سريالنكا مي پردازد و بر شیوه ارائه مرحله اي تأمین 
مالي خرد اسالمي، به عنوان يكي از شیوه هاي موجود، تمركز 
مي كند. در اين روش مؤسسه تأمین مالي خرد اسالمي در 
منعقد  مبادله اي  عقود  مشتريان،  گروه هاي  با  اول  مرحله 
استفاده  در  را  خود  موفقیت  گروه،  آنكه  از  پس  و  كرده 
بازپرداخت وام  به  از منابع و همچنین تعهد خود  صحیح 
مستحق  بعد  مرحله  در  كرد،  اثبات  مؤسسه  به  دريافتي 
استفاده  مي گردد.  مشاركتي  عقود  اساس  بر  وام  دريافت 
دريافت كننده  گروه  براي  مزيت هايي  مشاركتي  عقود  از 
تأمین مالي ايجاد مي كند. ازجمله اينكه در صورت وجود 
زيان، مؤسسه بخشي از آن را بر عهده مي گیرد و لذا انگیزه 
حوزه هاي  به  ورود  و  فعالیت ها  توسعه  در  گروه  اعضاي 
پرسودتر تقويت مي گردد. به نظر مي رسد تجربه ارائه تأمین 
مالي خرد اسالمي در دو مرحله، مي تواند تجربه مناسبي 

براي استفاده در نظام بانكداري اسالمي و قرض الحسنه در 
ايران و ساير كشورهاي اسالمي باشد. 

1. مقدمه

از زماني كه پروفسور محمد يونس و بانک گرامین جايزه 
صلح نوبل را به منظور فعالیتشان در زمینه تأمین مالي خرد 

از زماني كه پروفسور محمد يونس و 
بانک گرامين جايزه صلح نوبل را به منظور 

فعاليتشان در زمينه تأمين مالي خرد 
دريافت كردند، تجربه تأمين مالي خرد 

رشد چشم گيري پيدا كرده است

بررسي تجربه تأمين مالي خرد 

اسالمي در كشور سريالنكا

حسين ميسمي* 
مصطفي شهيدي نسب**

* دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع( و كارشناس گروه بانكداري اسالمي پژوهشكده پولي و بانكي، بانک 
مركزي ج.ا.ا. .

** دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معارف اسالمي و مديريت مالي، دانشگاه امام صادق )ع( و كارشناس گروه مالي اسالمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمي.
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تأمین مالي خرد رشد چشم گیري  دريافت كردند، تجربه 
درصدي   113/5 رشد  با  گرامین  بانک  است.  كرده  پیدا 
وام هايش رو به رو گرديد و اين رقم از 229/14 میلیون دالر 
 2007 448/41 میلیون دالر در سال  به   2001 در سال 
بانک ها  اغلب  فزاينده،  رشد  اين  علي رغم  يافت.  افزايش 
توسعه يافته،  كشورهاي  در  اسالمي(  بانک هاي  )از جمله 
درحال توسعه و يا كم توسعه يافته هنوز هم مشتريان فقیر 
را ناديده مي گیرند. دلیل اصلي اين امر نیز نداشتن وثیقه 
)احمد،  دارد  وجود  فقرا  براي  كه  است  نكولي  احتمال  و 

   .)4 :2002
متعارف  مالي خرد  تأمین  نظام  به دلیل مشكالتي كه 
اين ساختار  به دلیل مبتني بودن  به طور مشخص  و  داشت 
بر بهره، متفكرين اقتصاد و مالیه اسالمي در جهت تعديل 
آن به نحوي برآمدند كه با ساختار اسالمي متناسب گردد. 
ازاين رو تحقیقاتي نظیر احمد )2007(، كالرك1 )2002(، 
ديومال و ساپكانین )1999(2و نلسون3 )2006( در حوزه 
تأمین مالي خرد اسالمي انجام شده است. مروري در اين 
ادبیات نشان مي دهد كه در اكثر موارد، تأكید بر استفاده 
مبادله اي  عقود  از  اسالمي  خرد  مالي  تأمین  مؤسسات 
بوده است و مواردي كه در آن  اقساطي(  فروش  )معموالً 
ارائه وام مطرح  براي  از عقود مشاركتي  استفاده  پیشنهاد 
شده باشد بسیار نادرند. اما به نظر مي رسد امكان استفاده 
از عقود مشاركتي نیز به منظور ارائه تأمین مالي خرد وجود 
دارد. در واقع اين امكان وجود دارد كه از چهارچوب ارائه 
شده توسط بانک گرامین به  منظور تأمین مالي با استفاده 

از عقود مشاركتي بهره برد.

اين تحقیق به بازخواني روش تأمین مالي دومرحله اي 
در  آن  اجراي  نحوه  بیان  ضمن  و  پرداخته  سريالنكا  در 
اين كشور، درس هايي براي استفاده از اين شیوه در نظام 
مي كند.  ارائه  ايران  در  قرض الحسنه  و  اسالمي  بانكداري 
اسالمي  خرد  مالي  تأمین  ادبیات  اكثر  اينكه  به  توجه  با 
بر عقود مبادله اي تمركز كرده اند، بررسي و تحلیل تجربه 
تأمین  در  مشاركتي  عقود  از  استفاده  زمینه  در  سريالنكا 
جديد،  تجربه اي  به  عنوان  مي تواند  اسالمي  خرد  مالي 

درس هاي مناسبي به همراه داشته باشد. 

2. تجربه تأمين  مالي خرد اسالمي در سريالنكا
سريالنكا كشوري با 20 میلیون نفر جمعیت است و تولید 
ناخالص داخلي سرانه در اين كشور در سال 2009، برابر 
اقتصادي  اين كشور مشكالت  در  است.  بوده  دالر   1658
درآمدي  شديد  نابرابري  و  فقر  كه  دارد  وجود  متعددي 
از جمله مهم ترين آنها هستند. عالوه   بر اين، فقر در بخش 
روستايي كشور سريالنكا شديدتر بوده و تقريباً 88 درصد 
اين  به سر مي برند.  روستايي  مناطق  در  اين كشور  فقراي 
خود ضرورت توسعه برنامه هاي رفع فقر مانند تأمین مالي 

خرد را موّجه مي سازد )سي جي اي پي4، 2008: 3(.
بخش  سريالنكا،  در  دولت  تاريخي  نقش  به دلیل 
عمده اي از مؤسسات تأمین مالي خرد در اين كشور دولتي 
هستند و يا از امكانات و منابع دولتي برخوردار مي باشند. 
در واقع آمارها نشان مي دهد در حال  حاضر بیش از 50 
درصد حجم تأمین مالي خرد ارائه شده در اين كشور توسط 
مؤسسات دولتي فراهم شده است. مؤسسات دولتي فعال 
در اين زمینه با دو عنوان به فعالیت مشغولند: يكي »بانک  

كشور سريالنكا در زمينه ارائه تأمين مالي 
خرد اسالمي نيز موفقيت هايي داشته 
است. يكي از پروژه هاي قابل توجه و 

جالبي كه در چند سال اخير در كشور 
سريالنكا در رابطه با تأمين مالي خرد 

اسالمي به اجرا درآمده است، تجربه ارائه 
مرحله اي تأمين  مالي خرد اسالمي در 

حوزه توليد )و نه مصرف( مي باشد
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توسعه روستايي«5 است و ديگري »بانک رفاه« كه به زبان 
موفق  برنامه  مي شوند.  نامیده  ساموردي«6  »بانک  محلي 
رفاه كه تشكیل بانک هاي رفاهي نیز بخشي از آن مي باشد، 
ساير  فراهم كردن  و  فقر  كاهش  به منظور   1994 سال  در 
ارائه  به  كه  رفاه  بانک هاي  شد.  آغاز  اجتماعي  برنامه هاي 
در  رفاه  وزارت  نظارت  تحت  مشغولند،  خرد  مالي  تأمین 
سريالنكا قرار دارند. تعداد اين مؤسسات تا سال 2008، در 
نیز سپرده گذار  نفر  5 میلیون  2136 مورد است و  حدود 
اين بانک ها مي باشند؛ اين مؤسسات تعداد 500 هزار وام 
خرد نیز ارائه كرده اند. بانک هاي توسعه روستايي به وسیله 
با  اخیر  سال هاي  در  مي شوند.  سازماندهي  تعاون  وزارت 
كاهش تعداد تعاوني ها در كشور سريالنكا، تعداد و حجم 
چشم گیري  رشد  با  روستايي  توسعه  بانک هاي  فعالیت 

مواجه شده است. 
در بخش خصوصي نیز معدود بانک هايي هستند كه در 
حوزه تأمین مالي خرد به فعالیت مشغول بوده و ساختار 
تأمین مالي در آنها مانند مؤسسات دولتي مي باشد. بانک 
ملي هاتن7 يكي از اين بانک هاي خصوصي به شمار مي آيد 
كه نسبت به ساير بانک هاي خصوصي در زمینه تأمین مالي 
خرد اسالمي فعال تر است. با اين حال تاكنون تنها 12500 
وام گیرنده موفق به اخذ وام خرد از اين بانک شده اند )فروز 

و گاد8، 2008: 12(. 

از  بانک هاي خصوصي  در تحلیل دلیل عدم استقبال 
تأمین مالي خرد، عالوه بر داليل مرسومي كه وجود دارد 
مالي خرد  تأمین  ارائه  از  بانک هاي خصوصي  آنها  بنابر  و 
طفره مي روند )مثل اطالعات نامتقارن و يا خطر اخالقي(، 
مشكالت مخصوصي نیز در كشور سريالنكا قابل مشاهده 
است. چالش نهادي و قانوني يكي از اين موارد است. در 
واقع سازگاري كم فعالیت هاي تأمین مالي خرد با قوانین 
جاري كشور، مانعي مضاعف بر سر راه تأمین مالي مشتريان 
فقیر فراهم كرده است. بانک هاي تجاري و شركت هاي مالي 
بانک مركزي سريالنكا  بر  با قوانین حاكم  ثبت شده تماماً 
تأمین  مؤسسات  كه  است  در حالي  اين  تنظیم مي شوند. 
مالي خرد كه به مراتب ساختار متنوعي نیز دارند، از الگوي 
قوانین  از  مجموعه اي  با  واقع  در  و  نكرده  پیروي  رايجي 

متنوع مواجه هستند. 
به لحاظ ساختاري، اكثر مؤسسات تأمین مالي خرد در 
سريالنكا به صورت تعاوني به فعالیت مشغولند. درحال حاضر 
روستايي9،  تعاوني  بانک   1500 از  بیش  كشور  اين  در 
7400 جامعه تعاوني اعتبار صرفه جويي10 و تعداد كثیري 
نظارت  و  قانون گذاري  و  دارد  وجود  محلي  تعاون هاي  از 
تنظیم  تعاوني سريالنكا  وزارت  به وسیله  مؤسسات  اين  بر 
مي شود. تعاوني هاي مذكور در بخش سپرده پذيري مجازند 
در  ولي  بپذيرند،  عالقه مند  افراد  همه  از  را  سپرده ها  تا 

جدول 1ـ ساختار نهادي مؤسسات ارائه دهنده تأمين مالي خرد در سريالنكا

وام هاي پرداختيسپرده هاي دريافتي

تعداد 
حساب هاي 

سپرده گذاري 
)درصد از كل(

حجم  
سپرده  ها 
)هزار دالر(

حجم 
سپرده  ها 

)درصد ازكل(

تعداد وام هاي 
پرداختي 

)درصد ازكل(

حجم وام هاي 
پرداختي 
)هزار دالر(

حجم وام هاي 
پرداختي 

)درصد ازكل(

بانک هاي 
16100240263412909552توسعه اي

بانک هاي 
تعاون 

روستايي
42222769462781449228

مؤسسات 
82083934172139697غيرانتفاعي

بانک هاي 
34117610242136920013رفاهي

.2008 ، 11 SDCS :منبع
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اعطاي وام محدوديت دارند؛ زيرا تنها مي توانند به اعضاي 
خودشان وام بدهند. گرچه مطالعات جديد نشان مي دهد 
سريالنكا  خرد  مالي  تأمین  بازار  در  تعاوني ها  سهم  كه 
كاهش يافته است، با اين حال هنوز هم تعاوني ها به عنوان 
يكي از ساختارهاي سازماني اصلي در سريالنكا به فعالیت 

مشغولند )سي جي اي پي، 2009: 15(.
بر خـالف بـسیـاري از كشورهـاي جـهـان، مؤسسات 
فعالیت  به  سريالنكا  در  كه  اسالمي  خرد  مالي  تأمین 
تعداد  فقط  واقع  در  نمي باشند.  غیرانتفاعي  مشغولند، 
اين كشور  بزرگ در  اندكي مؤسسه غیرانتفاعي مشهور و 
كه  مي باشد  سیدز12  مؤسسات  اين  از  يكي  دارد.  وجود 
حجم وام هاي ارائه شده توسط آن بالغ بر 31/75 میلیون 
دالر است. همان طور كه در جدول1 ديده مي شود، سهم 
مؤسسات غـیرانـتفاعي در سريالنكا از حیث تعداد، حجم 
 10 از  كمتر  كرده اند،  ارائه  كه  وام هايي  حجم  و  سپرده 

درصد كل بازار تأمین مالي خرد در اين كشور است. 
كشور سريالنكا در زمینه ارائه تأمین مالي خرد اسالمي 
نیز موفقیت هايي داشته است. يكي از پروژه هاي قابل توجه 
و جالبي كه در چند سال اخیر در كشور سريالنكا در رابطه 
تجربه  است،  درآمده  اجرا  به  اسالمي  مالي خرد  تأمین  با 
تولید  مالي خرد اسالمي در حوزه  تأمین   ارائه مرحله اي 
)و نه مصرف( مي باشد. اين موضوع كه نقطه تمركز مقاله 
مسلمین  همیاري  غیردولتي  سازمان  توسط  است،  حاضر 
در سريالنكا )میسل(13 اجرا شده است. اين مؤسسه پروژه 
مذكور را در يكي از مناطق كلومبو14 )پايتخت سريالنكا( 

اجرايي كرده است )فروز و گاد، 2008: 12(. 
با  میسل  سازمان  كه  است  بدين صورت  كار  روش 
مالي خرد  تأمین  ارائه  فرايند  ديگر،  مؤسسه  دو  همكاري 
اسالمي در حوزه تولید را در دو مرحله به اجرا مي گذارند. 
عقود  طريق  از  خرد  مالي  تأمین  ابتدا  كه  بدين صورت 

و  مي شود  ارائه  دارند(  ثابتي  بازدهي  نرخ  )كه  مبادله اي 
پس از آن و در صورتي كه گروه دريافت كننده تأمین مالي 
خرد در مرحله اول موفق به اثبات توانمندي خود در جهت 
استفاده صحیح از منابع و همچنین تعهد خود در زمینه 
بازپرداخت وام دريافتي گرديد، آن گاه مؤسسه مذكور وارد 
مرحله دوم پروژه شده و وام هاي مشاركتي در اختیار اين 
گروه موفق قرار مي دهد )عقود مشاركتي عقودي هستند 
كه بر اساس آن، عامل و مالک در يک فعالیت تجاري با 
هم شريک مي شوند و سود و زيان حاصل از اين فعالیت 
تقسیم  يكديگر  بین  دارند،  قبل  از  كه  توافقي  به میزان  را 
از  ابتدايي  استفاده  كه  است  آن  امر  اين  دلیل  مي كنند(. 
عقود مشاركتي مي تواند با مشكالتي مانند هزينه هاي باالي 
انتخاب ناصحیح و  مبادالتي براي مؤسسه، خطر اخالقي، 
تحمیل  امكان  طريق  اين  از  و  باشد  همراه  نكول  خطر 
هزينه هاي مختلف بر مؤسسه وجود دارد. اما زماني كه از 
تأمین مالي دومرحله اي استفاده شود و گروه دريافت كننده 
در  را  بازپرداخت  به  تعهد  و  خود  مالي، صالحیت  تأمین 
مرحله اول به اثبات برساند، آنگاه براي مؤسسه تأمین مالي 
خرد اسالمي اطمینان بیشتري نسبت به استفاده از عقود 

مشاركتي در مرحله دوم وجود خواهد داشت. 
در  مرحله اي  مالي  تأمین  اجراي  فرايند  عمل،  در 
مؤسسه میسل بدين صورت انجام شد كه اين مؤسسه ابتدا 
با استفاده از عقد مرابحه به 40 نفر در قالب 6 گروه  وا م هايي 
اعطا كرد. مقدار اين تأمین مالي بسته به مقادير مورد نیاز 
بین 56 تا 1289 دالر  بود. مشتريان نیز با مشورت با ساير 
مراكز اسالمي فعال شناسايي  شدند. مؤسسه عالوه بر ارائه 
تأمین مالي به مشتريان، آموزش هاي مختصري نیز براي 

آنان درنظر گرفت. 
  شیوه اجراي ارائه تأمین مالي خرد به صورت مرحله اي 
بسیار مهم مي باشد و بايد به گونه اي طراحي شود كه انگیزه  
از  عدول  يا  و  بازپرداخت  از  نكول  به منظور  وام گیرندگان 
كه  منافعي  همچنین  و  شود  حداقل  عقد،  ضوابط  ساير 
از  مي شود  ايجاد  گروه(  و  )مؤسسه  درگیر  طرفین  براي 
هزينه هايي كه هر يک متحمل مي شود بیشتر باشد. شیوه 
اجرايي مورد استفاده در مؤسسه میسل بدين صورت است 
كه در ابـتدا بانـک با دو نـفر از اعـضاي گـروه )هر گروه 5 
عضو داشت( عقد مرابحه را منعقد مي كند. در صورتي كه 
اين دو، اقساط وامشان را به موقع بازپرداخت كنند و وجوه 
گیرند،  به كار  توافق شده  تولیدي  فرايند  در  به درستي  را 
آن گاه بانک با دو نفر دوم گروه عقد مرابحه منعقد مي كند 

به دليل مشكالتي كه نظام تأمين مالي خرد 
متعارف داشت و به طور مشخص به دليل 

مبتني بودن اين ساختار بر بهره، متفكرين 
اقتصاد و ماليه اسالمي در جهت تعديل 

آن به نحوي برآمدند كه با ساختار اسالمي 
متناسب گردد
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و اين دو نفر نیز وام دريافت مي كنند. اگر دو نـفر اخیـر نیز 
اقـساط وامـشان را بـه موقع بازپرداخت كنند، آنگاه بانک 
با نفر آخر گروه كه همان رهبر گروه است قرارداد منعقد 
مي كند و او نیز از تأمین مالي مرابحه اي برخوردار مي شود. 
در اين مرحله بانک از اعضا گروه مي خواهد فعالیت خود 
بانک  اختیار  در  را  مربوطه  اسناد  و  را مستندسازي كرده 
گروه  افراد  با  ماهانه  به صورت  نیز  بانک  ناظر  دهند.  قرار 
صحیح بودن  از  و  مي دهد  مشاوره  آنها  به  داشته،  جلسه 
اسناد و مدارك دريافتي در رابطه با پروژه تولیدي مطمئن 

مي گردد.15       
اگر گروهي مرحله تأمین مالي مرابحه اي را با موفقیت 
به  پايان برساند، مؤسسه تأمین مالي خرد اسالمي در مورد 
اينكه آيا اين گروه را مجدداً تأمین مالي مرابحه اي نمايد 
تصمیم گیري  كند،  استفاده  عقود مشاركتي  از  اينكه  يا  و 
مي كند. اگر گروه واجد شرايط عقد مـشاركت بـاشد، در 
اين صورت مؤسسه، عملیات اعطاي تأمین مالي مشاركتي 
را آغاز مي كند. در ابتدا مؤسسه تأمین مالي خرد اسالمي 
از مشتريان مي خواهد كه به  تشريح فعالیت هاي تجاري و 
تولیدي كه متصدي آن بوده اند، بپردازند. اگر اين تجارت ها 
احتمال سودآوري بااليي در آينده داشته باشند و اين امر 
به تأيید ناظر گروه نیز رسیده باشد، آن گاه گروه مجدداً وام 

دريافت مي كند. 
هر  در  اسالمي  خرد  مالي  تأمین  مؤسسه  مسلماً 
براي  واقع  در  نمي كند.  منعقد  مشاركت  عقد  تجارتي، 
اقسامي  روي  بر  را  محدوديت هايي  مشاركت،  عقد  انعقاد 
محدوديت ها  اين  ايجاد  علت  مي كند.  اعمال  تجارت ها  از 
آن است كه مؤسسه بتواند دريابد كه كارآفرين خرد قصد 
انجام چه كاري را به وسیله منابع مالي دارد. عالوه  بر اين، 
در  نقد(  )وجوه  مالي  تأمین  منابع  به كارگیري  از  مؤسسه 
حاصل  اطمینان  مصرفي(  اهداف  نه  )و  تجاري  اهداف 
كند. آمیختگي و اختالط مابین وام هاي تجاري و وام هاي 
مصرفي در صنعت تأمین مالي خرد كنوني، آن را با مشكل 
مواجه ساخته است و يكي از ويژگي هاي الگوي مرحله اي، 
تولیدي بودن آن است كه به ايجاد آثار اقتصادي مناسبي 
چون تقويت عرضه و در نهايت كاهش تورم، كاهش نرخ 

بیكاري و فقرزدايي منجر مي شود.  

براي  سياستي  توصيه هاي  و  نتيجه گيري   .3
اقتصاد ايران

اين يک واقعیت است كه نظام بانكداري اسالمي در ايران 

و در سطح جهان، بر حل مشكالت فقهي و اجرايي خود 
متمركز شده و از اهداف اجتماعي و انساني مانند عدالت، 
كاهش نابرابري هاي ناصحیح اجتماعي و رفع فقر دور شده 
با انجام اصالحات  است. تجربه تأمین مالي خرد مي تواند 
و تعديالت مورد نیاز، يكي از نهادهايي باشد كه در نظام 
بانكداري اسالمي مورد استفاده قرار گرفته و به بانک هاي 
اسالمي در جهت انجام وظايف اجتماعي كه دارند كمک 

كند. 
تجربیات 32ساله مؤسسات تأمین مالي خرد از زماني 
كه دكتر يونس اعطاي مقادير كم وام را در بنگالدش آغاز 
نمود، نشان داد كه تأمین مالي خرد، راهي براي حل مشكل 
از فقرا است. صنعت تأمین مالي خرد،  فقر براي بسیاري 
امكان دسترسي به سیستم مالي براي میلیون ها مشتري 
يا چون وثیقه ملكي  بودند و  آنكه فقیر  به دلیل  كه سابقاً 
براي ضمانت وامشان نداشتند از سیستم حذف شده بودند 

را فراهم كرده است. 
علي رغم موفقیت تأمین مالي خرد متعارف، انتقاداتي 
نیز به اين روش وارد است؛ در رأس اين انتقادات، شبهه 
مشكل  است.  )ربوي(  بهره اي  مالي  تأمین  از  استفاده 
ربوي بودن تأمین مالي خرد متعارف در كنار ساير چالش ها، 
ضرورت استفاده از ظرفیت هاي نظام بانكداري اسالمي در 

استفاده از اين ابزار را حتمي  مي سازد. 
در  مشاركتي  عقود  از  استفاده  تجربه  مقاله،  اين  در 
از  تولیدي  حوزه هاي  در  اسالمي  خرد  مالي  تأمین  ارائه 
طريق بازخواني تجربه سريالنكا در اين زمینه مورد بررسي 
با  مالي  تأمین  اول  مرحله  در  تجربه  اين  در  گرفت.  قرار 
استفاده از عقود مبادله اي، مانند مرابحه  و در مرحله دوم 
از  استفاده  مي شود.  انجام  مشاركتي  عقود  از  استفاده  با 
مرابحه روشي براي تربیت مشتريان به منظور ورود واقعي 
غربال كردن  تجاري،  اسناد  ثبت  تولیدي،  فعالیت هاي  در 
يافتن  و  نمي كنند  بازپرداخت  را  وامشان  كه  مشترياني 
كساني است كه صالحیت دريافت وام مشاركتي را دارند. 
استفاده از عقود مشاركتي در ارائه تأمین مالي خرد براي 

شيوه اجراي ارائه تأمين مالي خرد به صورت 
مرحله اي بسيار مهم مي باشد و بايد به گونه اي 
طراحي شود كه انگيزه  وام گيرندگان به منظور 
نكول از بازپرداخت و يا عدول از ساير ضوابط 

عقد، حداقل شود
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گروه وام گیرنده مزيت هاي مهمي ايجاد مي كند كه يكي از 
آنها تقبل بخشي از ضرر )در صورت وجود( توسط مؤسسه 
و همچنین نگراني مؤسسه در رابطه با موفقیت پروژه است. 
اين موارد باعث مي شود انگیزه گروه در ورود به حوزه هاي 

پرسودتر اقتصادي تقويت شود.   
به نظر مي رسد تجربه ارائه تأمین مالي خرد اسالمي در 
دو مرحله، مي تواند تجربه مناسبي براي استفاده در نظام 
ازاين رو  باشد.  ايران و ساير كشورها  بانكداري اسالمي در 
تدوين  ضمن  ايران،  در  فعال  بانک هاي  مي شود  پیشنهاد 
فرايند اجرايي مناسب، از اعطاي اعتبار خرد به مشتريان 
به شیوه دو مرحله اي بهره ببرند. عالوه  بر اين، صندوق هاي 
اقتصاد  در  فعال  اعتباري  مؤسسات  ساير  و  قرض الحسنه 
ايران نیز مي توانند از تجربه موفق سريالنكا در اين زمینه 
اعطاي  به  مصرفي  وام هاي  اعطاي  بر  عالوه  و  برده  بهره 
تأمین مالي خرد تولیدي به صورت مرحله اي اقدام ورزند. 
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15- با توجه به خردبودن حجم فعالیت ها، ناظر بانک مي تواند در يک ماه 
ديگر،  خرد  مؤسسات  موفق  تجارب  و  كند  همكاري  مختلفي  گروه هاي  با 
دهد.  ارائه  را  الزم  مشاوره هاي  و  مختلف  پروژه هاي  سوددهي  امكانات 
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