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چكيدُ

تأمين مبلي ؿشًتهبي دانؾثنيبن دس ػبلهبي اخيش ثه ػنوان يي موضوع ساهجرشدي دس
پيـجشد اهذاف اهتلبد موبومتي ،موسد توره ثبنيهب هرشاس رشكتره اػرتر دس ايرن ساػرتب
تـٌيل كنذومهبي خطشپزيش و نيض تخليق خطرو اػتجربسي سا مريتروان اص رلهره
اهذامبت اػبػي ؿجٌه ثبنٌي دس اين حوصه دانؼتر لٌن چبلؾهربي ثؼريبسي دس مؼريش
نيل ثه تأمين مبلي احشثخؾ ؿشًتهبي دانؾثنيبن هلچون سيؼريهربي موررود ،نجرود
الگوهبي نظبستي ،سويٌشدهبي اػتجبسدهي و اسصؽررزاسي ررش هربي دانرؾثنيربن وررر
ورود داسد ًه ػهي سؿم مطبلؼبت وػيغ ثه ػلل آمذه ،هلچنربن كاربي ثوجرود دس ايرن
حوصه سا كشاهم ػبخته اػتر دس اين صمينه ثبني توػؼه كربدسات ثرب ػنبيرت ثره نورؾ
حلبيتي خود دس ثخؾ كبسدات ،مطبلؼبت تخللي مشتجطي سا دس دػت انزبم داسد ًه
اسائه الگوي اثضاسهبي اػالمي تشًيجي سا ميتوان اص رلهه اين دػتبوسدهب دانؼتر موبلره
حبضش ًه ثه تجيين روانت اين الگو خواهذ پشداخت ،ثه كوست صيش تشًيتثنذي ؿرذه
اػت؛ دس اثتذا ثب مشوسي ثش آمبسهبي مشتجط ثب ػشمبيهرزاسي خطشپزيش دس ايشان و روبن
و نيض ثشخي ثشسػي هبي ميذاني ،وضؼيت كؼهي تأمين مبلي دانؾثنيبن موسد ثشسػي هشاس
خواهذ رشكت؛ دس ادامه ثب تذوين ادثيبت موضوػي و نيض مطبلؼبت ًتبثخبنهاي ،وضؼيت
مطهوة تشػيم خواهذ ؿذر مشحهه ثؼرذ ضرلن اسائره مرذل پيـرنوبدي ،ترالؽ داسد ترب
پوؿؾ ؿٌبف ميبن وضؼيت كؼهي و وضؼيت مطهوة دس ػشمبيهرزاسي دانرؾثنيربن سا
مذنظش هشاس دهذ ،دس نوبيت نيض ثب ثٌبسريشي نظشات ًبسؿنبػبن ،اػتجبس مذل اسائره ؿرذه
موسد تحهيل هشاس خواهذ رشكتر
ٍاژگاى كليدي

ؿشًتهبي دانؾثنيبن ،تأمين مبلي ،اثضاسهبي تأمين مبلي اػالمي ،اثضاسهبي تشًيجي مبلي
رجوهثنذي G32, G24 :JEL
 دانؾ آموخته دًتشي مذيشيت ،دانـگبه آصاد اػالمي واحذ ػهوم تحويوربت تورشان و ًبسؿرنبع اداسه پرظوهؾ و
مذيشيت سيؼي ثبني توػؼه كبدسات ايشان

shahriarimajid@yahoo.com
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هقدهِ

ػشمبيهرزاسي دس ؿشًتهبي دانؾثنيبن ثه ػنوان نوػي اص ػشمبيهرزاسي خطشپرزيش ،ثره
دنجبل كشاهمػبصي منبثغ مبلي ثهنذمذت و ثب هبثهيت مـبسًت دس تؼوذات ،ثب هرذف سؿرذ
و توػؼه ؿشًتهبي تبصه تأػيغ ًوچي و يب متوػط ميثبؿذر ويظري اكهي ايرن نروع
ػشمبيهرزاسي سا ميتوان دس سيؼي ثبال و ػذم تالين دس ثشرـرتپرزيشي آن دانؼرتر
مطبلؼبت نـبن ميدهنذ ًه مؤػؼبت ػشمبيهرزاس دس ؿشًتهبي دانؾثنيبن ،ػلومرب ثره
دليل مبهيت سيؼٌي خود اص متخللين ثشتش اين حوصه ثوشه رشكته و ثب انزبم مطبلؼربت
دهينتش نؼجت ثه اػطبي وام اهذام ميًننذ؛ دس ػين حبل نيض اص ميضان ػودآوسي ثيـرتشي
نؼجت ثه مؤػؼبت ثب كؼبيت مـبثه ثشخوسداسنذر
منبثغ اػطبيي ثه ؿشًتهبي حوصه خطشپزيش اص آنزب ًه صمينه سؿذ ايـربن سا كرشاهم
نلوده و دس ثبصاس سهبثتي ميتوانذ يي مضيت سهبثتي محؼوة رشدد ،مريتوانرذ دس ثوجرود
ًؼت و ًبس ايـبن مليذ واهغ رشددر الجته الصم ثه رًش اػت ًه ػبيش ؿشًتهبي ثب حزم
داسايي ثبال و نيض رشدؽ نوذي مخجت نيض ملٌن اػت دس صمشه مـتشيبن منربثغ خطشپرزيش
هشاس ثگيشنذ ًه اص رلهه اين ًبسثشدهب ميتوان ثه ػشمبيهرزاسي الصم ثشاي وسود ثره يري
ثبصاس رذيذ ،توليذ و ثوجود محلول و خذمبت كؼهي و مواسد مـبثه اؿبسه ًشدر
ثب مشوسي ثش آمبسهبي منتـشه دس حوصه تأمين مبلي ؿشًتهبي خطشپزيش ،مواسد صيرش
هبثل رًش هؼتنذ:
الق) كنؼت ػشمبيهرزاسي خطشپزيش دس ػي ػبل اخيش اص سؿرذ هبثرل مالحظرهاي
ثشخوسداس ثوده اػتر ثه ػنوان نلونه دس  0891ميضان ايرن ػرشمبيهررزاسيهرب دس منطوره
آمشيٌب  001ميهيون دالس ثوده اػت ًه اين مجهؾ دس ػبل  0881ثه 2ر 3ميهيربسد دالس و دس
ػبل  3101ثه  21ميهيبسد دالس سػيذه اػتر اين دس حبلي اػرت ًره اص ػربل  ،3111ثره
روس متوػط ػبليبنه  311ؿشًت كؼبل دس اين حوصه تأػيغ ؿذهانذر
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ًوَدار ( :)0رًٍد سزهايِگذاري خطزپذيز

ة) ػهيسؿم سونذ سو ثه سؿذ ػشمبيهرزاسي خطشپزيش دس خالل ػبلهبي  3118ترب
 3100و هلضمبن ثب پبيبن يبكتن ثحشانهبي مبلي ،اين سونذ پبيذاس نجروده و ؿربهذ ًربهؾ
حزم آن دس ػبلهبي  3103و  3102ثودهايم (نلوداس )0؛ ثذين تشتيت ًه اين ميرضان دس
منبرن آمشيٌب و اسوپب تب  %01اكت داؿته و ثه تشتيت ثه موربديش 0ر 22و 7ر 4ميهيربسد دالس
سػيذه اػتر مواسدي چون پذيذاس ؿذن ؿشايط نبمطلئن اهتلبدي و تـييرش دس هروانين و
موشسات هلچون مبليبت سا ميتوان اص رلهه مولتشين داليل اين ًبهؾ ثشؿلشدر
ثب مشوسي ثش سونذ تأمين مبلي خطشپزيش دس ًـوس آمشيٌب (نلوداس  ،)3ضلن مـبهذه
يي سونذ كؼودي ثهنذمذت ،الگوهبي كلهي مـخلي سا ميتوان مرذنظش هرشاس دادر ثرش
اين اػبع و هلچنبن ًه دس نلوداس ريل مـخق ميثبؿذ ،ميضان ػرشمبيهررزاسيهرب دس
كلل دوم ػبل  3101يٌي اص ثيـتشين موبديش سا دس ػبلهبي اخيش ثره خرود اختلربف
داده اػت؛ هش چنذ اص منظش تؼذاد مواسد تأمين مبلي سؿذ چنذاني سا ثه خود نذيذه اػتر
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ًوَدار ( :)2رًٍد سزهايِگذاري خطزپذيز در آهزيكا

دس منطوه اسوپب (نلوداس  )2نيض ضلن مـربهذه الگوهربي كلرهي ،سونرذي نضولري سا
مي توان دس تأمين مبلي خطشپزيش مالحظه نلودر ثش اين اػبع و هلچنبن ًره دس نلروداس
ريل مـخق ميثبؿذ ،ميضان ػشمبيهرزاسيهب دس پبيبن ػبل  3107ضلن حجبت نؼرجي دس
هلبن ػبلً ،بهؾ محؼوػي سا نؼجت ثه ػبلهبي رزؿته و ثه خلوف دس پبيبن ػربل
 3102اص خود نـبن ميدهذر

ًوَدار ( :)9رًٍد سزهايِگذاري خطزپذيز در ارٍپا

د) نٌته مورم دس خلروف مرواسد كروم سا مريتروان دس تطربثن حرذاًخشي منربثغ
خطشپزيش و مشحهه توػؼهيبكتگي ؿشًت دانؼتر ؿشًتهبيي ًه دس مشاحل اوليره ػلرش
محلول ثوده و كبهذ هشرونه تزشثه الصم دس صمينه كؼبليت خود ميثبؿنذ ،الصم اػرت ترب
ثه ػشاؽ اكشاد خطشپزيش (كشؿتگبن ًؼت و ًبس) و يب مؤػؼبت ػشمبيهرزاسي خطشپرزيش
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ًه تلبيل ثه ػرشمبيهررزاسي دس ايرن ؿرشايط خربف سا داسنرذ ثشونرذ؛ اص ػروي ديگرش
ؿشًتهبيي ًره دس مشاحرل نوربيي توػرؼه محلرول هرشاس داسنرذ ،ثرذون دسنظشريرشي
تزشثيبت خود ميتواننذ ثه ثبنيهبي تأمين ًننذه ػشمبيه مشارؼه نلبينذر
دس اين ساػتب و ثب توره ثه نلوداس ريل ،مـخق ميؿود ًه ميضان ػشمبيهرزاسي ثره
ػلل آمذه دس مشاحل مختهق سؿذ ؿشًتهبي دانؾثنيربن متلربوت مريثبؿرنذر دس ايرن
حبلت ،ميضان اين ػشمبيهرزاسيهب دس مشاحل اثتذايي ؿشًت (ؿشًتهبي نوپب ًه ثيـرتش
ثه يي كشؿته نزبت نيبصمنذ ميثبؿنذ) دس موبيؼه ثب ؿشًتهربيي ًره ثرب توليرذ انجروه و
تزبسي ػبصي محلوالت خود ثه ػوددهي سػيذهانذ ،ثؼيبس نبچيض اػتر دس اين نلروداس
ًه ثشاػبع آمبسهبي ػبل  3102تذوين ؿذه اػت ،هلضمبن ثرب پيـرشكت مشاحرل سؿرذ
ؿشًت ،تلبيل ثشاي ػشمبيه رزاسي دس آن نيض اكضايؾ يبكته اػتر دس اين صمينه مريتروان
ثه حزم ػشمبيهرزاسيهبي هبثل توره ًـوسهبي چين ثب مجهؾ  01و هنذ ثرب مجهرؾ 9ر71
ميهيون دالس اؿبسه داؿت ًه ثه خلوف دس خلوف ؿشًتهبي ػرودده هبثرل تورره
ميثبؿذر

ًوَدار ( :)1رًٍد سزهايِگذاري خطزپذيز بزحسب دٍرُ عوز ضزكت

د) ثب مالحظه آمبسهبي ثبني روبني ،سونذ كبدسات خرذمبت دانرؾثنيربن اص ػروي
ايشان ري ػبلهبي  3101تب  3103اكضايـي ثوده و سؿذ دو ثشاثشي سا نـبن ميدهذر ايرن

 091تحقيقات هالي اسالهي ،سال پٌجن ،ضوارُ دٍم (پياپي  ،)01بْار ٍ تابستاى 0931

دس حبلي اػت ًه ثشسػي سونذ روبني كبدسات ايرن محلروالت دس خرالل ػربلهربي
 3117تب  3100اص ؿيجي ماليمتش و الجته ثب اكتهبي موسدي هلشاه ثوده اػتر

ًوَدار ( :)1رًٍد سزهايِگذاري داًصبٌياى در ايزاى ٍ جْاى

هلچنين ثب مالحظه آمبسهبي ثبني روربني و موبيؼره حزرم كربدسات محلروالت
دانؾ ثنيبن دس ميبن ثشخي ًـوسهبي منتخرت ،هرش ميرضان كربدسات ايرشان دس ػرطحي
پبيين ترش اص ػربيشين هرشاس داسد ،لريٌن اص سونرذ سو ثره سؿرذ هبثرل تروروي ثشخروسداس
ثوده اػتر

ًوَدار ( :)1هقايسِ صادرات داًصبٌياى بيي چٌد كطَر

 .0رٍشضٌاسي پژٍّص

اين تحوين ثب سويٌشد توكيلي  -تحهيهي كوست رشكته و اص اثضاس مذلؼبصي ثرشاي تجيرين
متـيّشهبي اكهي مؼأله و سواثط ميبن آنوب اػتلبده خواهذ ًشدر ثشاين اػبع ربمهربي صيرش
سوؽؿنبػي تحوين سا نـبن ميدهنذ:

صكَك هطاركت تزكيبي؛ ابزار اسالهي تأهيي هالي طزحّاي داًصبٌياى 093

ربم اول) تزضيه و تحهيل دادههب :ثخؾ اكهي اين تحوين ،ؿرنبخت ؿرٌبف موررود
دس حوصه تأمين مبلي ؿشًتهبي دانؾثنيبن ميثبؿذ ًه اين موم اص دادههبي رلرغآوسي
ؿذه ثه كوست ميذاني و ثشسػيهبي ًتبثخبنهاي ًره ثطروس ػلرذه اص ػيؼرتم ثربنٌي و
مـتشيبن دانؾثنيبن حبكل ؿذهانذ ،احلبء مريررشددر دس ايرن ساػرتب دادههربي آمربسي
مشثو ثه ػلهٌشد رزؿته داخل و خبسد اص ًـوس ثه ػنوان يي الگو و نيض هوانين نربرش
ثش ػشمبيهرزاسي خطشپزيش دس داخل ًـوس ثه ػنوان ػربيش ػوامرل تأحيشررزاس ثرش مرذل
مذنظش هشاس خواهنذ رشكتر
ربم دوم) رشاحي مذل پيـنوبدي كٌوى مـبسًت تشًيجي :يبكتههبي حبكل اص رربم
اول تحوين ثب هذف پوؿؾ ؿٌبف ميبن وضرغ موررود و وضرغ مطهروة ترأمين مربلي
دانؾثنيبن ،دس تشًيت ثب اثضاسهبي اػالمي حروصه ترأمين مربلي ،صمينرهػربص ايزربد مرذل
پيـنوبدي خواهذ رشديذر
ربم ػوم) اػتجبسدهي ثه مذل پيـنوبدي :دس اين تحوين اػتجبس مذل اص دو منظش مروسد
ثشسػي هشاس خواهذ رشكت :اول اػتجبس مشاحل ايزبد مذل ًه اين امش اص رشين ثه ًبسريشي
سوؽ تحوين مؼين ،اػتلبده اص دادههبي مؼتنذ و ثه ًبسريشي موبالت و ًتت مؼتجش دنجربل
خواهذ ؿذ؛ و دوم اػتجبس نتبيذ حبكل اص مذل ًه اين امش اص رشين ثشسػي نتربيذ حبكرل
اص مذل پيـنوبدي و موبيؼه آن ثب ػبيش سوؽهبي موررود توػرط ًبسؿنبػربن ثربنٌي و
مـتشيبن كوست خواهذ پزيشكتر
ثذين تشتيت ،مشاحل انزبم اين تحوين دس هبلت نلوداس صيش مـخق مي ثبؿذ:
تزضيه و تحهيل دادههب ثه منظوس ؿنبخت ؿٌبف دس تأمين مبلي دانؾثنيبن
رشاحي مذل پيـنوبدي كٌوى مـبسًت تشًيجي دس پوؿؾ ؿٌبف

اػتجبسدهي ثه مذل
ًوَدار ( :)1هزاحل اًجام تحقيق
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 .2هزٍري بز ادبيات تحقيق

تأمين مبلي رش هبي دانؾثنيبن ارشچه دس رنجههبي مطبلؼبتي پيـشكتهبي ثؼريبسي ثره
خود ديذه اػت ،لٌن دس حوصه ارشايي و ثب ورود محذوديتهبي پريؾسو ،هلچنربن اص
وضؼيت ايذهآل موسدنظش رشكين ،يؼني ػشمبيهرزاسان و ؿشًتهبي دانرؾثنيربن كبكرهه
داسد؛ اص رلهه اين محذويتهب ميتوان ثه سيؼيهبي مورود دس اين نوع اص تأمين مبلي،
محذوديت دس منبثغ مبلي دس دػتشع ،ساهجشدهبي خرشود اص ػرشمبيهررزاسي وررر اؿربسه
داؿتر اين دس حبلي اػت ًه ثٌبسريشي مجبحج ثبنٌذاسي اػالمي ثب هبثهيتهبي وػريغ
آن دس حوصه تأمين مبلي رش هبي ػشمبيهرزاسي ،هلچنبن دس اين حروصه مـلرول مبنرذه
اػتر دس اين ساػتب و ثب اػتلبده اص الگوهبي پيـنوبدي نظبم ثبنٌذاسي اػالمي ،مريتروان
ثه سكغ ثشخي اص اين ًبػتيهب اميذواس ثودر دس ادامه ثشخي اص ثشسػيهبي انزربم ؿرذه دس
اين حوصه مذنظش هشاس خواهنذ رشكت:
اهليت هبثل توره ػشمبيهرزاسي خطشپزيش دس توػرؼه ؿرشًتهربي نوپرب و نيرض ثرب
حزم ًوچي و متوػط منزش ثه پذيذاس ؿذن حزم ثرباليي اص مطبلؼربت و پرظوهؾ دس

اين حوصه رشديذه اػت (مرواسدي چرون رروم شص 0و لشنرش ،)3110( 3رروم شص (،)3114

ًبپالن 2و اػتشومجشٍ ،)3118( 7متشيي 1و يبػوداً ،)3100( 0ش 4و نبنرذاً ))3100( 9ره
اص صوايبي متلبوتي چون ثوجود سوؽهربي ػرشمبيهررزاسي ،مطبلؼربت آمربسي دس حروصه
ثخؾهبي هبثل ػشمبيهرزاسي و نيض نحوه احشررزاسي ايرن نروع اص ػرشمبيهررزاسي ثروده
اػتر هلچنين مطبلؼبت وػيؼي دس صمينه ًبسثشد اثضاسهبي اػالمي مربلي دس حروصههربي
متلبوت ًؼت و ًبس اص ػوي نظبم ثبنٌي (مواسدي چون ػيؼوي و ههيچ0282 ،؛ نظشپوس
و هلٌرربسان0280 ،؛ هارربوي و ثبصمحلررذي0281 ،؛ خوانؼرربسي و اػتلرربمي 0287 ،و
ًشيلي ،)0287 ،ثه ػلل آمذه اػتر
دس موبيؼرره ميررضان اػررتلبده اص منرربثغ خطشپررزيش نؼررجت ثرره ػرربيش منرربثغ اص ػرروي

ؿشًتهبي نوپرب ،پروسي 8و صاسوتؼرٌي )3100( 01ثرش مجنربي آمبسهربي منطوره آمشيٌرب
دسيبكتنررذ ًرره دس دوسه  31ػرربله  0890تررب  3111تنوررب 00ر %1ايررن ؿررشًتهررب اص منرربثغ
خطشپزيش اػتلبده ًشدهانذ ًه اين دسكذ دس دوسه  0880تب  3111ثه 33ر %1سػيذه اػتر
هلچنين ثشاػبع مطبلؼه ثشرش 00و ادال )0889( 03دس خلوف ؿشًتهربي ثرب ًؼرت و
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ًبس ًوچي ،تنوب  %3اكضايؾ ػشمبيههب اص محل ػشمبيه خطشپزيش ثروده اػرتر اص ػروي
ديگش و دس توبثل منبثغ خطشپزيش ثب منبثغ حبكرل اص ثبنريهرب ،دي ثتيگنري 02و ثشانرذس

07

( )3114ثش احشرزاسي ثوتش ػرشمبيه ررزاسي خطشپرزيش نؼرجت ثره منربثغ ثربنٌي پرغ اص
ػشمبيهرزاسي تأًيذ داؿتهانذ

ثشانذس و هلٌبسان ( )3100ثب مطبلؼه استجب ميبن احشررزاسي ػلهٌرشد يري مؤػؼره
ػشمبيهرزاس و محل تأمين آن دس خالل ػبلهبي  3111تب  3119دسيبكتنذ ًه ترأمين ايرن
منبثغ اص ػوي دولت نوؾ احشرزاسي دس ػلهٌشد ايرن مؤػؼربت داؿرته اػرتر دس ايرن
حبلت مؤػؼبت ثب محل تأمين منبثغ مختهط دولتي و ؿيشدولتي اص نرش ػرشمبيهررزاسي
ثبالتشي نؼجت ثه مؤػؼبت تنوب ثب حلبيت ثخؾ ؿيشدولتي ثشخوسداس ثوده انذ؛ ايرن امرش
سا ميتوان ثه ميضان منبثغ دس دػتشع ثبالتش ايـبن نؼرجت دادر ايرن دس حربلي اػرت ًره
مؤػؼبت ثب حلبيت كشف دولتي نيض اص نش ػشمبيهرزاسي پبييني ثشخوسداس ثودهانذر
ثشانذس و هلٌبسان ( )3101دسيبكتنذ ًه مؤػؼبت ػشمبيهرزاس ثرب حبميربن دولتري اص
مؤػؼبت مـبثه ثب حبميبن تشًيت دولتري و ؿيشدولتري ػلهٌرشد پربيينترشي سا اص خرود
نـبن دادهانذر
ثب ػنبيت ثه مواسد يبد ؿذه ،مطبلؼه حبضش ثب دسنظشريشي ثشخري رنجرههربي مـلرول
مبنذه دس مطبلؼبت پيـين و نيض مؼتنذات مورود دس حوصه ػشمبيهررزاسي خطشپرزيش دس
نظبم ثبنٌي ،تلشًض خرود سا ثرش ؿرشًتهربي دانرؾثنيربن و چگرونگي مشتلرغ نلرودن
ضؼق هبي كؼهي دس ػبختبس تأمين مبلي ايـبن هشاس داده اػتر دس اين ساػتب مرواسد ريرل
هبثل رًش مي ثبؿنذ:
0ر ورود ؿنبخت ًبكي اص نيبصمنذيهب و محذوديتهبي مورود دس اين ؿشًتهرب
ًه ميتروان آن سا حبكرل تزشثيربت چنرذ ػربله ثبنري دس اسائره خرذمبت ثره
ايـبن دانؼت؛
3ر ػذم انطجبم ػبختبس مبلي ؿشًتهبي دانؾثنيبن ثب الگوهبي ترأمين مربلي سايرذ
دس ؿجٌه ثبنٌي؛
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2ر نجود يي ػبختبس مـخق دس تأمين مبلي ؿشًتهبي دانؾثنيبن؛
7ر اكضايؾ سوصاكضون توبضبي تأمين مبلي دانؾثنيبن؛
1ر اسصؽ آكشيني ثؼيبس ثبالي ؿشًتهبي دانؾثنيبنر
 .9هزٍري بز ابزار صكَك در تأهيي هالي اسالهي
 .0-9صكَك

ثه ػنوان يي ساهٌبس دس تأمين منبثغ مبلي ،ثبنٌذاسي اػالمي انتـبس كرٌوى سا پيـرنوبد
مي نلبيذ ًه اين اثضاس دس ػبل هبي اخيش و ثب توره ثه ػبختبس كني هبثل هجول آن ،ربيگبه
منبػجي سا دس ميبن ػربيش اثضاسهربي مربلي اػرالمي (و حتري ؿيشاػرالمي) يبكتره اػرتر
ويظريهبي اكهي اين اثضاس دس ادامه مؼشكي مي ؿونذ:
هبثهيت تأمين نوذينگي دس رشيبن ؿشًتهب ػالوه ثش اموس توػؼهاي؛
ػذم ورود يي نش هطؼي و اص ثين ثشدن ؿجوه سثوي ثودن؛
مجتني ثودن ثش داسايي و ًبهؾ سيؼي نٌول؛
امٌبن تجذيل داساييهبي ثب هذست نوذؿونذري ًلتش ثه اوسام ثب هبثهيرت خشيرذ
و كشوؽ دسثبصاس ػشمبيه؛
هبثهيت تشًيت ثب اثضاسهبي مـتوه اختيربس و ػروآح ثره منظروس پوؿرؾ ثيـرتش
سيؼيهبي مشتجط؛
هبثهيت ستجهثنذي اػتجبسي توػط ؿشًتهبي مشثورهر
ثب دسنظشريشي مضايبي كوم ،ؿبهذ سؿذ سوصاكرضون دس ًربسثشد ايرن اثرضاس دس ؿرجٌه
ثبنٌي ميثبؿيمر ثذين تشتيت ًه اص ػبل  3110ميالدي تب طانويره  3102مريالدي حرذود
 743/4ميهيبسد دالس كٌوى دس روبن منتـش ؿرذه ًره حرذود  287/20ميهيربسد دالس آن
كٌوى داخهي ًـوسهب و حذود  49/22ميهيبسد دالس آن كٌوى ثيناللههي ثوده اػت.
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ًوَدار ( :)1پزاكٌدگي جغزافيايي اًتطار صكَك در سالّاي  2110تا 2109

اين مطبلؼه ثش رشاحي اوسام كٌوى منطجن ثب نيبصمنذيهبي ؿشًتهبي دانؾثنيربن
و ثه دنجبل آن ػشضه اين اوسام دس ثبصاسهبي ػشمبيه اػالمي تأًيرذ داسدر دس ايرن ساػرتب
ميتوان اؿبسه داؿت ًه هش چنذ اثضاس كرٌوى ،اثرضاسي نروين دس كاربي ترأمين مربلي
ثبنيهب و مؤػؼبت مبلي نليثبؿذ ،لٌرن ثٌربسريشي آن دس حروصههربي دانرؾثنيربن و
رشاحي مٌبنيضمهبي مشتجط سا ميتوان اص رلهره موضروػبت ثرذيغ دانؼرت ًره دس ايرن
رضاسؽ ثذان پشداخته خواهذ ؿذر
 .2-9صكَك هطاركت

اص كٌوى مـبسًت ميتوان ثه ػنوان يٌي اص مولتشين انواع كٌوى نبم ثرشدر دس اوسام
كٌوى مـبسًت ،خشيذاس (ػشمبيهررزاس) ثره كروست مـربع ،مبلري ثخـري اص منربكغ
حبكل اص ارشاي يي رش يب پشوطه ػشمبيهرزاسي خواهرذ ثرودر ايرن مبلٌيرت ،داسنرذه
كٌوى سا هبدس ميػبصد تب آن سا دس ثبصاسهبي حبنويه مؼبمهه نلبيذر كٌوى مـربسًت دس
ثشخرري مؼررتنذات ثررذين كرروست تؼشي رق ؿررذه اػررت :كررٌوى مـرربسًت ،اػررنبد و
رواهيهبي داساي اسصؽ يٌؼبن هؼتنذ ًه ثشاػبع ػوذ مـبسًت ايزربد ؿرذهانرذ و دس
آن يٌي اص رشكين يب ؿخق حبلخي مذيشيت ػلهيبت سا ثش ػوذه ميريشدر
ويظريهبي اكهي كٌوى مـبسًت ًه ترب حرذود صيربدي آن سا ثرب نيبصمنرذيهربي
ؿشًتهبي دانؾثنيبن هلؼو ميػبصد ،ثه ؿش ريل خواهنذ ثود:
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انطجبم ثب هذف تأمين مبلي ؿشًتهبي دانؾثنيبن يؼني تزويض منبثغ ثشاي ايزبد
يي پشوطه يب ًؼت و ًبس رذيذ و يب توػؼه يي پشوطه يب ًؼت و ًبس كؼهي؛
امٌبن ثٌبسريشي يري داسايري ثره ػنروان پـرتوانه مـربسًت؛ دس ايرن حبلرت
داسنذربن اين اوسام ثه ميضان ػشمبيهرزاسيـبن ،دس منبكغ حبكل اص ًؼت و ًبس
ؿشيي خواهنذ ثود؛
هبثهيت مؼبمهه و خشيذ و كشوؽ دس ثبصاسهبي مبلي حبنويه؛
امٌرربن تجررذيل ثرره ػرروبم ثرره ػنرروان ررربيگضين اسصؽ اػررلي اوسام تحررت
ؿشايط ثبصاس؛
منبػت ثودن دسره مـبسًت ثرشاي ؿرشًتهربي دانرؾثنيربن (حرذود  22ترب
 11دسكذ)؛
داساي دوسه مـبسًت ،نحوه توؼيم ػود و نيض پشداختهبي دوسهاي مطربثن ثرب
تواكن رشكين مـبسًت؛
امٌبن اكضايؾ اسصؽ داساييهبي مشتجط ثه كٌوى ثذون اكضايؾ ميضان ثذهي؛
امٌبن خشيذ ػومالـشًه ػشمبيهرزاسان اص ػوي ثبني (دانرؾثنيربن) و مبلٌيرت
ًل رش ر
دس اين ثخؾ ضلن مؼشكي ثشخي نٌبت پيشامون كٌوى مـربسًت ،ثره ػربختبس و
ارضاي تـٌيل دهنذه آن ميپشداصيم:
أر داسنررذربن كررٌوى ثرره ميرضان ػرروم خررود اص مـرربسًت ،مبلرري داسايرريهرربي
حبكهه ميؿونذ؛
ب .لٌن اص آنزرب ًره دس ؿرشايط دنيربي واهؼري امٌربن اػلربل نظرشات هشيري اص

داسنذربن كٌوى (مبلٌين) دس سونرذ پيـرجشد ررش ػرشمبيهررزاسي نخواهرذ
داؿت ،كشد يب اكشاد خبكي ثه وًبلت اص ايـبن ،نظبستثش حؼن انزربم ررش سا
ثش ػوذه خواهنذ رشكتر
تر اوسام كٌوى ثه پـتوانه داسايي انتـبس مييبثنذ و ايرن اكرل ثره ػنروان ررضء
الينلي آن ثه ؿلبس ميسودر
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ثر اوسام كٌوى مـبسًت ػود تاليني نذاؿته و ػشمبيهررزاس دس ػرود و صيربن
رش ؿشيي ميثبؿذر
در ػوايذ حبكل اص رش ػشمبيهرزاسي دس هبلت ػوم ػود ػشمبيهرزاس و ؿشيي،
ثه رونهاي اص ػوي امين محبػجه ميؿود ًه دس پبيبن دوسه مـبسًت ،موضروع
مـبسًت ثه ؿشيي واررزاس ؿرودر ثره ػجربست ديگرش ثرب اكرضايؾ ػروم ػرود
ػشمبيهرزاس ،ػلال ػومالـشًه وي ًبهؾ يبكته و دس پبيبن دوسه مـربسًت ثره
كلش ميسػذر
شزكتدانشبنيان
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ًوَدار ( :)3ساختار صكَك هطاركت داًصبٌياى

ارضاي حبضش دس ػبختبس كوم ثه كوست صيش تجيين ميؿونذ:
0ر پشداخت مجهؾ ػشمبيه؛
3ر دسيبكت اوسام كٌوى منتـش ؿذه؛
2ر آوسده نوذي ؿشًت واػط ثه نلبينذري اص ػشمبيهرزاسان دس موضوع مـبسًت؛
7ر آوسده ؿيشنوذي ؿشًت دانؾثنيبن دس موضروع مـربسًت (ايرذه اسصؽررزاسي
ؿذه)؛
1ر انتلبة مذيش دس موضوع مـبسًت؛
0ر پشداخت دػتلضد ثه مذيش؛
4ر ػوم ػود امين اص موضوع مـبسًت؛
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9ر ػوم ػود ؿشًت دانؾثنيبن اص موضوع مـبسًت؛
8ر پشداختهبي دوسهاي اص ػوي امين ثه ػشمبيهرزاسان؛
01ر كشوؽ موضوع مـبسًت؛
00ر ثبصپشداخت ػومالـشًه؛
03ر تؼويه مبلي امين ثب ػشمبيهرزاسانر
 .1الگَي پيطٌْادي :صكَك هطاركت در تأهيي هالي ضزكتّاي داًصبٌياى

هلچنبن ًه دس ثخؾ پيـين ثذان اؿبسه رشديذ ،كٌوى مـبسًت ثره ػنروان يري اثرضاس
اػالمي دس تأمين مبلي اص ػوي نظبم ثبنٌي ،اص هبثهيتهبي كشاواني ثشخوسداس ثوده ًه آن
سا ثه خلوف دس حوصه ؿشًتهبي دانؾثنيبن ًه ثه نوػي ثب ػشمبيهررزاسي خطشپرزيش
مشتجط ميثبؿذً ،بسآمذ ميػبصدر ثش اين اػبع مطبلؼه حبضش دس نظش داسد تب ثب ثشؿلشدن
چبلؾهبي اكهي تأمين مبلي ؿشًتهبي دانؾثنيبن ،تطجين اثضاس كٌوى مـبسًت سا دس
اين صمينه مذنظش هشاس دهذر الجته دس اين مؼيش و ثه منظوس سكغ ثشخي اص ايرن چربلؾهرب،
پيـنوبدهبيي دس خلوف تشًيت اثضاس كرٌوى مـربسًت ثرب ثشخري اثضاسهربي مـرتوه
ضررشوسي مررينلبيررذ ًرره دس ايررن موبلرره اص آن ثرره اثررضاس تشًيجرري كررٌوى مـرربسًت
تؼجيش ميرشددر
ثش مجنبي مطبلؼبت ثره ػلرل آمرذه و نيرض ملربحجههربي انزربم ؿرذه ثرب ثشخري اص
ًبسؿنبػبن اين حوصه ،ؿبيغتشين سيؼيهبي حوصه تأمين مبلي ؿشًتهربي دانرؾثنيربن
ثه كوست صيش خواهنذ ثود:
الق) سيؼي ًؼت و ًبس :ارش هشرونه تـييش دس دسآمذهبي يي مؤػؼه سا ًه نبؿي
اص نوػبن دس ؿشايط ػلهٌشدي آن ثبؿذ سا ثه ػنوان منجغ سيؼي ًؼت و ًبس آن مؤػؼه
تهوي ًنيم ،ؿشًتهبي دانؾثنيبن ثه واهغ هلواسه ثب اين نوع اص سيؼي موارره خواهنرذ
ثودر اين ؿشًتهب مؼيش دؿواس و پيچيذهاي سا دس خلوف تزبسيػبصي و نيرض مؼشكري
محلول و خذمبت خود پيـشو داسنذ ًه اين ػلل ثبيذ مطربثن ثرب نيربص ثربصاس و ؿرشايط
سهبثتي مورود دس آن كوست پزيشدر دس اين ساػتب نجود حلبيتهبي مبلي ،ػرذم ًربسآيي
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مذيشيت ،ضؼق دس حوصه ًؼت و ًبس اص رلهه ػوامهي هؼتنذ ًه پيلودن اين مؼريش سا
ثشاي مؤػؼبت دانؾثنيبن دؿواستش خواهنذ نلودر
ة) سيؼي مبلي :ثخـي اص ػلهيبت هش مؤػؼه اص رشين ايزبد ثرذهي ترأمين مربلي
ميرشددر دس اين حبلت هشمدهنذربن ثه مؤػؼه انتظبس داسنذ تب كبسؽ اص ؿشايط ًؼت و
ًبس ،ثبصپشداخت ايـبن ثه موهغ كوست پزيشدر دس اين ؿرشايط ثبصپشداخرت ثرذهي ايرن
اؿخبف ثه منضله هضينههبي حبثت مؤػؼه ثوده و ثنبثشاين ايزبد ثذهيهبي ثيـرتش ضرلن
اكضايؾ هضينههبي حبثت مؤػؼه ،ػوايذ آن سا دس هنگبم ثشوص تـييرش دس ؿرشايط ًؼرت و
ًبس مؤػؼه تحت تأحيش هشاس خواهذ دادر دس ؿشًتهبي دانؾثنيبن نيض ثب توره ثه نجود يب
ًلجود منبثغ مبلي تأمين ؿذه اص ػوي كبحجبن ايذه ،تلشًض اكهي ػلهيبت ثش تأمين منبثغ
مبلي اص رشين ايزبد ثذهي ميثبؿذر ثش ايرن اػربع ،ايرن ؿرشًت هرب هلرواسه ثرب ثرشوص
سيؼيهبي مبلي مواره ميثبؿنذ؛ چشا ًره وضرؼيت نبمـرخق كرشوؽ محلروالت و
خذمبت اين مؤػؼبت دس مشاحل تزبسيػبصي ،توان ثبصپشداخت ثذهي ايـبن سا ثب اثوربم
مواره ميػبصدر اين ؿشايط نه تنوب دس ثبصپشداخت ثذهيهربي كؼهري مؤػؼره مـرٌل صا
ميثبؿذ ،ثهٌه ثب تأحيشرزاسي ثش اػتجبس مؤػؼه ،ترأمين منربثغ مربلي ثيـرتش ثرشاي توػرؼه
ًؼت و ًبس آن سا نيض ؿيش ملٌن ميػبصدر
د) سيؼي ػشمبيهرزاسي :اين سيؼي سا مي توان ثره نوػربن دس ػوايرذ حبكرل اص
ػشمبيهرزاسيهبي انزبم ؿذه اص ػروي مؤػؼربت نؼرجت دادر ايرن نروع اص سيؼري ثره
خلوف دس موسد ؿشًتهبي دانؾثنيبن ًه ثب پشوطههبي ايزبد و يب توػؼه محلرول و
خذمبت موارونذ ،كبدم ميثبؿذر دس چنين ؿشايطي ملٌن اػرت ترب ػوايرذ حبكرل اص
اين پشوطههب ثب آنچه ًه انتظبس ميسود مطبثوت نذاؿته ثبؿذر منبثغ ثرشوص ايرن سيؼري سا
ميتوان دس ؿشايط ثبصاس ،داليل كني و يب ػلهٌشد مؤػؼه رؼتزو نلودر
د) سيؼي ػلهيبتي :اين سيؼي ثه صيبنهبي نبؿي اص ايشادات ػلهٌرشدي ػرووي يرب
ػلذي ًبسًنبن و يب نولبن دس ػيؼتمهب و كشآينرذهبي موػؼره استجرب داسدر ثرشوص ايرن
سيؼي دس ؿشًتهبي دانؾثنيبن ًه ثذليل نوآوسيهبي مورود ،اص كشآينذهب و سويههبي
اػتبنذاسدي ثشخوسداس نيؼتنذ ،ثه نظش اص ؿذت ثيـتشي ثشخوسداس ميثبؿذر اين دس حربلي
اػت ًه دس اين نوع اص ؿشًتهب ،اكشاد كبحت ايذه اص تزبسة مذيشيتي و ًؼت و ًربس
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هوي ثشخوسداس نجوده و ثه هلين ػجت ثشوص خطبهبي ػلهٌشدي دس مواروره ثرب ؿرشايط
متـيّش محيطي سا ارتنبةنبپزيش مينلبيذر
ثب ػنبيت ثه چبلؾهبي ثشؿلشده ؿذه دس حوصه تأمين مبلي ؿشًتهبي دانؾثنيربن،
دس ادامه مذلهبيي اص كٌوى مـبسًت ثه منظوس سكغ و يب ثوجود اين مواسد موسد ثشسػري
هشاس ميريشنذر اين مذلهب ؿبمل پيـنوبد ثبصنگشي دس الگوي اكهي كٌوى مـربسًت و
نيض تشًيت آن ثب ػبيش اثضاسهبي مـتوه خواهذ ثود:
اول) ثشسػي تطجيوي :دس خلوف تأمين مبلي ؿشًتهبي دانؾثنيبن و ثه دليل ػذم
ثبصدهي ايذه موسدنظش تب پيؾ اص مشحهه تزبسيػبصي ،امٌبن حلرول ثره پشداخرتهربي
دوسهاي كشاهم نجوده ًه دس اين حبلت ميتوان ػبختبس سا ثه كوست صيرش اكرال نلرودر
نٌته اكهي دس اين ػبختبس اضبكه نلودن امٌبن مـبسًت ؿشًت واػطه دس داسايريهربي
ثررذون سيؼرري ثرره وًبلررت اص ػررشمبيهرررزاسان و ثررب ػنرروان پـررتوانه پشداخررتهرربي
دوسهاي ميثبؿذر
شزكتدانشبنيان


شزكتدانشبنيان


شزكتدانشبنيان


(ثه ػنوان مذيش)

(ثه ػنوان مؼئول

(ثه ػنوان ؿشيي)

كشوؽ)
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11

6

5

7

8

نهادواسطه

پشتوانه 
(داسائيهبي

(منتـش ؿذه و امين ػشمبيهرزاسان)

سيؼي)

9

مشاركت
3

ثذون

12

2

4
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سزمايهگذاران


ًوَدار ( :)01ساختار تغييز يافتِ صكَك هطاركت داًصبٌياى

دوم) تشًيت كٌوى ثب مـتوبت اػتجبسي:اثضاس تأمين مبلي كٌوى ثره ػنروان يري
اثضاس مبلي مجتنيثش داسايي ،پوؿرؾ منبػرجي اص سيؼري سا ثرشاي ػرشمبيهررزاسان كرشاهم
ميػبصدر اين دس حبلي اػت ًه دس خلوف ؿشًتهبي دانؾثنيبن ،ورود سيؼيهبيي
هلچون سيؼي نٌول و ػذم ثبصپشداخت منربثغ مربلي و اص ػروي ديگرش محرذوديت دس
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ثوشهثشداسي اص داسايي پـتوانه اين كٌوى ثه دليرل ػرذم نوذؿرونذري ثربال و نيرض ػرذم
ؿٌلريشي آن تب پبيبن مذت صمبن مـبسًت ،هلچنبن ؿشايط سا نربمطلئن مريػربصدر ثرش
اين اػبع امٌبن تشًيت كٌوى مـبسًت ثب ثشخي اص اثضاسهبي مـتوه ثه منظوس پوؿؾ
حذاًخشي سيؼي ػشمبيهرزاسان ضشوسي ثه نظرش مريسػرذر دس ادامره تشًيرت كرٌوى
مـرربسًت ثررب دو اثررضاس مـررتوه و مٌرربنيضم پيـررنوبدي دس هشيرري اص ايررن مررواسد
مؼشكي ميرشدنذ:
شزكتدانشبنيان


شزكتدانشبنيان


شزكتدانشبنيان


(ثه ػنوان مذيش)

(ثه ػنوان ؿشيي)

(ثه ػنوان مؼئول
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ًوَدار ( .)00ساختار تزكيبي صكَك هطاركت داًصبٌياى با اختيار در هعاهلِ

اختيبس دس مؼبمهه (نلوداس  )00ترب ثرذان رشيرن ضرلن حلرق حوروم ؿرشًتهربي
دانؾثنيبن ،ثبصرـت منبثغ مبلي ػشمبيهرزاس تالين رشددر دس اين ؿشايط ثه ػشمبيهرزاس
اختيبس داده ميؿود تب دس دوسه صمبني مؼيني ًه ثه چشخه ػلش محلول ثؼرتگي داسد ،اص
ميبن دسيبكت منبكغ دوسهاي هلشاه ثب تؼويه نوذي دس پبيبن دوسه مـبسًت و يرب مبلٌيرت
ثخـي اص ػوبم ؿشًت دانؾثنيبن دس ثوشهثشداسي اص ايذه موسد مـربسًت ،حرن انتخربة
داؿته ثبؿذر ػبختبس پيـنوبدي ثه ؿٌل صيش اػت:
هلچنبن ًه دس ػربختبس كروم مـرخق مريثبؿرذ ،ثرب اػطربي هرشاسداد اختيربس ثره
ػشمبيهرزاس ،وي ثب پشداخت مربثرهالتلربوت اسصؽ ػروم و نيرض رهرت خرود اص ؿرشًت
دانؾثنيبن ،مبلي ثخـي اص ػوبم ؿشًت دانؾثنيبن خواهذ ؿرذ (ثنرذهبي  07 ،02و)01ر
الجته هلچنبن ًه اؿبسه ؿذ ،اين اختيبس تنوب دس ثبصه صمبني مؼيني ًه ثه چشخه ػلرش ايرذه
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اسائه ؿذه ثؼتگي داسد ،كؼبل خواهذ ؿذر ثه ػنوان مخبل ميتروان ثربصه صمربني سا پرغ اص
صمبن تزبسيػبصي و پيؾ اص صمبن ثهوؽ محلول تؼيين نلود (دس اين صمبن امٌبن ػشضه
ػوبم ؿشًت دانؾ ثنيبن دس كشاثوسع ورود داسد و ثذين تشتيت امٌبن تحهيل و موبيؼره
هيلت ػوبم ؿشًت و ػوايذ رش كشاهم ميثبؿذ)ر
ػوآح نٌول اػتجبسي (نلوداس ً )03ه ثذان وػيهه ؿشًت مـخلري ًره مريتوانرذ
هلبن ؿشًت واػط نيض ثبؿذ ،دس هجبل دسيبكت كشف حلبيت ،خذمبت ثيلرهاي ػروآح
نٌول اػتجبسي سا ثه ػشمبيهرزاسان اسائه خواهذ دادر دس اين حبلت اػرتلبده اص پـرتوانه اص
ػوي نوبد واػطه ثؼيبس سايذ ميثبؿذر ػبختبس پيـنوبدي ثه ؿٌل صيش اػت:

شزكتدانشبنيان


شزكتدانشبنيان


شزكتدانشبنيان


(ثه ػنوان مذيش)

(ثه ػنوان مؼئول

(ثه ػنوان ؿشيي)
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ًوَدار ( :)02ساختار تزكيبي صكَك هطاركت داًصبٌياى با سَآپ

دس ػبختبس كوم ،ػشمبيه رزاسان ثب پشداخرت كرشف حلبيرت ًره ثره كروست يري
رشيبن حبثت ،اص ػوايذ دوسهاي هبثل پشداخت اص ػوي نوبد واػطه ثه ػشمبيهررزاس ًؼرش
ميرشدد اص مضايبي ػوآح نٌول اػتجبسي ثشخوسداس خواهنذ ؿرذ (ثنرذهبي  8و )02ر ثره
ػجبست ديگش ػشمبيهرزاس خشيذاس حلبيت اػت و ري آن دس صمربن ثرشوص يري سويرذاد
اػتجبسي اص پشداخت نوبد واػطه ثشخوسداس خواهذ ثودر
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 .1اعتباردّي بِ هدل

هلچنبن ًه پيـتش اؿبسه ؿذ ،اػتجبسدهي ثه مذل پيـنوبدي اين تحوين اص دو منظرش مروسد
توره هشاس رشكته اػت ًه دس ادامه ثه اين مواسد اؿبسه خواهذ ؿذ:
الق) اػتجبس دس مشاحل ايزبد مذل :ثشسػي حبضش ثب ثٌبسريشي سويٌرشد ميرذاني ثره
اػتخشاد وضؼيت كؼهي و مطهوة موسدنظش تأمين مربلي ًننرذه (نظربم ثربنٌي) و ترأمين
مبلي ؿونذه (ؿشًتهبي دانؾثنيبن) پشداخته و دس اين ساػتب ثش مؼتنذػبصي اين يبكتههب
ت أًيذ داؿته اػتر هلچنين اػتلبده اص ًتت و موبالت مؼتجرش و ثرشوص دس ًنربس آمبسهربي
مؼتنذ روبني ًه اص ػبصمبن هبي مؼتجش و مشتجط اػرتخشاد ؿرذهانرذ ،نورؾ ثؼرضايي دس
توػؼه مذل پيـنوبدي تحوين داؿتهانذر
ة) ثه منظروس ثشسػري اػتجربس حبكرل اص نتربيذ ثٌربسريشي مرذل و دس سويٌرشدي
موبيؼهاي ،رنجههبي مختهق تأمين مبلي ؿشًتهبي دانؾثنيبن دس مذل پيـنوبدي مروسد
ثشسػي هشاس رشكتهانذ:
جدٍل ( :)0اعتباردّي بِ هدل

چالش

دانشبنيان...
درتأمينمالي 

درمدلپيشنهادي ...

ػود

دسيبكت ػود پغ اص ػودآوسي رش

تشًيت داساييهبي ثذون سيؼي هلشاه ثب
انتـبس كٌوى

سيؼي

ػذم پوؿؾ سيؼي دس كوست صيبندهي

تشًيت كٌوى ثب اثضاسهبي اختيبس و ػوآح

وحيوه

دس هجبل مـبسًت وحيوهاي
دسيبكت نليؿودر

تجذيل ايذههبي دانـي ثه اوسام و پـتوانه
انتـبس كٌوى

تأمين مبلي

تأمين نوذي و ؿيشنوذي ػومالـشًه

ايذههبي اسصؽرزاسي ؿذه ثه ػنوان
آوسده دانـي

جوعبٌدي ٍ ًتيجِگيزي

هلچنبن ًه اؿبسه ؿذ ،اثضاس ترأمين مربلي اػرالمي كرٌوى اص نورب هروت ثؼريبسي دس
ساػتبي حل مؼبئل پيـشوي نظبم تأمين مبلي ؿجٌه ثبنٌي ثشخوسداس اػت؛ لٌرن ًربسثشد
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آن دس خلوف ؿشًتهبي دانؾثنيبن اص رلهه مواسدي اػت ًه چه ثه كوست نظرشي
و چه ثه كوست ارشايي ًلتش ثذان پشداخته ؿذه اػرتر دس مطبلؼره حبضرش ،ثٌربسريشي
اثضاس كٌوى مـبسًت دس حوصه تأمين مبلي دانؾثنيبن مرذنظش مريثبؿرذ؛ الصم ثره رًرش
اػت ًه ثه منظوس انطجبم حذاًخشي ثرب چربلؾهربي موررود دس ايرن حروصه ،الگوهربي
متلبوتي ًه اص ثبصنگشي و يب تشًيت اثضاس ًالػيي ثرب ثشخري اثضاسهربي مـرتوه حبكرل
ؿذهانذ اػتلبده ؿذه اػتر ثذين تشتيت ػه الگوي رذيذ اص اثضاس كرٌوى مـربسًت اص
رشين اكضودن ثشخي هبثهيتهب ثذان حبكل ؿذهانذ ًه دس اين مطبلؼه ثه روس ًبمل مروسد
ثشسػي و تحهيل هشاس رشكتهانذر ويظري اكهي اين الگوهب سا ميتوان دس اػتجبسثخـري ثره
آنوررب اص ػرروي ًبسؿنبػرربن امرروس ثرربنٌي و نيررض تزرربسة ثبنرري دس حرروصه تررأمين مرربلي
ؿشًتهبي دانؾثنيبن دانؼتر
يادداضتّا 
1. Gompers
2. Lerner
3. Kaplan
4. Strömberg
5. Metrick
6. Yasuda
7. Kerr
8. Nanda
9. Puri
10. Zarutskie
11. Berger
12. Udell
13. De Bettignies
14. Brander
15. Ueda

كتابٌاهِ

تؼشيق و تبسيخچه كٌوى ،ػبيت مذيشيت داسايي مشًضي ثبصاس ػشمبيهر

خوانؼبسي ،سػول و اميشحؼين اػتلبمي ( ،)0287رشاحي اوسام ثوبداس اػالمي توسم پيونذ دس
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Recently, financing knowledge-based companies as a strategic issue in
Iranian economy has been considered by many domestic bankers. In this
regard, the establishment of venture funds and the allocation of credit lines
may be considered as major activities of the banking system. However, there
are many challenges on the road to achieve effective financing of
knowledge-based companies, namely the existing risks, absence of
supervision, valuation approaches to science-based projects, etc. that despite
extensive studies provide some improving opportunities in this area. Here,
the Export Development Bank of Iran due to its supportive role in Iranian
international trade is being engaged with an expert study for presenting a
novel idea based on Islamic financial instruments as one of these
achievements. This article will explain the aspects of the model and is
organized as follows: At first, it reviews some statistics related to venture
capital in Iran and the world and tries to analyze the current situation of
knowledge-based financing. It continues with the development of literature
reviews and determines the desired situation. Then the proposed model is to
cover the gap between these situations and finally, it benefits from experts to
validate the model and its applications.
Keywords: Knowledge-Based Companies, Financing, Islamic Financing
Instruments, Hybrid Financial Instruments.
JEL Classification: G24, G32
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