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 بانكي نظام شناسيآسيب

الحسنه منابع قرض صيو تخص زيتجه ي. سامانده1

 يبانكريغ یها و مؤسسات اعتباربانك

 (دوم)ویرایش 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 چكيده

انداز و الحسنه پسسپرده قرض قیالحسنه از دو طربدون ربا، منابع قرض یكبان اتيقانون عمل براساس

 دیدش ازين رغمیگذشته، عل یهاسال. در طول شوندیم زيتجه یكدر نظام بان یالحسنه جارقرض سپرده

( یمياز ن شيب هاسالاز  ی)در برخ یتوجهالحسنه، درصد قابلقرض التيجوانان به تسه ژهیومردم و به

ل کبر آن است. عالوهالحسنه نشده قرض التيانداز صرف پرداخت تسهالحسنه پسقرض یهااز سپرده

بوده و این انحصار موجب شده است تا  هاكبان اريمنحصراً در اخت زين یالحسنه جارقرض یهاسپرده

 القب در دریافتی کارمزد و هاسپرده مانده یريارگکبه از حاصل)منافع  هاسپرده این محل از كبان درآمد

( یجار حساب خدمات ارائه نهیهز)خالص  آن با مرتبط نهیهز از( هاسپرده این مختلف خدمات ارائه

 .شود منتقل كبان به و سلب گذارانسپرده از محل این از زیادی منافع و بگيرد یادیز فاصله

ره( بدون ربا )به یكبان اتيالحسنه، خأل موجود در قانون عملانحراف در منابع قرض نیا یاصل منشأ

و  رديگیقرار م كبان اريعقد قرض در اخت براساسالحسنه قرض یهاقانون همه سپرده نیاست. طبق ا

 حیقانون تصر یجاک چيدر ه ضمن در .شودیمحسوب م كمنابع بان ءالحسنه جزقرض یهالذا همه سپرده

 التيالحسنه را به پرداخت تسهقرض یهااز سپرده یها موظف هستند چه بخشكه بانکنشده است 

 به سنهالحقرض تسهيالت نسبت بر یزکمر كبان نظارت و دولت عزمالحسنه اختصاص دهند. البته قرض

ارتباط با ل را در كمش نیگذشته توانسته است ا سال 12در طول اندازپس الحسنهقرض هایسپرده

 غمریعل یالحسنه جارقرض یهانسبت به سپرده یول ،ندکانداز برطرف الحسنه پسقرض یهاسپرده

 غفلت شده است. یلکطور( به1325 آذر)در  یالیر ارديليهزار م 282مانده حدود 

 ارکسازو جادیا ای یبندتیموارد متعدد بدون اولو رکذ ليدلالحسنه هم بهقرض التيسمت تسه در

در سرفصل  التيدرصد تسه 52از  شيب هاسال یو در برخ شده انجام یرانت صورتبه صيتخص ،ینظارت

الحسنه خيرخواهانه های قرضاز سپرده یتوجهقابلبر آن بخش . عالوهاست شده یبندطبقه «ریسا»

 ست.ا گرفته قرارها كنان بانکارکالن و بلندمدت در اختيار کالحسنه آحاد مردم در قالب تسهيالت قرض

 یهاهز صرف بر سپردکتمر یجاه بهکشده است  شنهاديپ الحسنهقرضاز منابع  نهياستفاده به جهت

از  نانيجهت اطم نيهمچن .ز شودکتمر زين یجار الحسنهقرض یهاانداز بر سپردهالحسنه پسقرض
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 :استبحث قرار گرفته  مورد ردكیروالحسنه قابل پرداخت دو قرض التيتسه زانيم شیافزا

 از نانياطم جهت هاسپرده ریسا از یجار و اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده كيكتف اول ردكیرو

 از نابعم زيتجه یشرع عقد رييتغ با هاهمر تواندیم اگرچه هک است یافک الحسنهقرض التيتسه پرداخت

 مراهه یزکمر كبان نزد كبان هر یبرا مجزا یدارید حساب جادیا با دیبا لزوماً یول ،باشد التکو به قرض

 تیریمد در ینگيبه عدم به منجر تواندیم موضوع نيهم هک بود نخواهد مؤثر عمل در وگرنه باشد

 به الحسنهقرض التيتسه نسبت بر زکتمر بهتر ردكیرو. دینما جادیا را یالتكمش و شود كبان ینگینقد

 .است آن بر نظارت و یجار و اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده مجموع

 حداکثر دموظف شون هاكبان هيلک ربا، بدون یكبان اتيعمل قانون اصالح در است شده شنهاديپ لذا

 یهاسپرده مجموع مانده از درصد 72 معادل حداقل ،قانون بیتصو از سال 5 گذشت از پس

 و الحسنهقرض گذارانسپرده به الحسنهقرض التيتسه ،خود یجار و اندازپس الحسنهقرض

 زيمرتبط با آن ن یو مواد قانون ندی( پرداخت نمایزكمر كبان یهاتیاولو براساس) ازمندين اقشار

 .است درصد 32 از کمتر حاضر حال در نسبت نیا است ذکر به الزمانشا شده است. 

الحسنه به اقشار قرض التيای و رانتی در پرداخت تسهجهت مقابله با برخورد سليقه همچنين

 ریاپذنه جعلک شود دادهاختصاص  یالحسنه به مواردقرض التيتسه است شده شنهادينيازمند جامعه، پ

 تان،مارسيدر ب ی، بسترفوت فرزند، تولدازدواج، از:  ندعبارتموارد  نی. اهم اهستند ییآزمایو قابل راست

 و نكمس نيتأم به كمک ازمند،ين رعمديجرائم غ انيزندان یو آزاد انيبه خانواده زندان كمک و آموزش

 .خانوار سرپرست زنان و یتیحما ینهادها پوشش تحت انیمددجو اشتغال

 

 مقدمه

 نيطرف از یكی آن،موجب به که یعقد» :از ستا عبارت یمدن قانون( 618) ماده اساسبر قرض عقد

 سجن مقدار، ثيح از را آن مثل مقابل طرف تا کندیم كيتمل گرید طرف به را خود مال از ینيمع مقدار

 یبانك اتيقانون عمل در .«بدهد را آن الردموی متيق مثل، ميتسل تعذر صورت درو  نماید رد وصف و

 (15)از عقد قرض ارائه نشده است، اما در ماده  یفیتعر یاسالم یمجلس شورا 1362مصوب  ،بدون ربا

 شده است. فیتعر یقانون، عقد قرض مشابه قانون مدن نیفصل سوم ا نامهنیيآ

 یهااز گذشته ليدل نيو به هم شده است الحسنهقرض بر یفراوان ديکقرآنی و روایی تأ یهادر آموزه

 ییهادهان یو حت مرسوم بوده است انيرانیا نيدر بسنت حسنه  نیا رانیا یقبل از انقالب اسالم یحتدور 

 یكانب اتيقانون عمل بیو تصو رانیا یانقالب اسالم قطع طوربه. شده بوده است سيسأمنظور ت نیبد

 نقطه عطف توانیرا ماساس آن بر یتوسط نظام بانك الحسنهقرضارائه خدمات  و 1362در سال  بدون ربا

  .شور دانستکالحسنه در قرض
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وضع موجود  کشور، یالحسنه در نظام مالقرض گاهیجا یضمن بررس گزارش نیبخش اول ا در

 شو تال گرفت خواهد قرار یشناسبيمورد آس یدر نظام بانك الحسنهمنابع قرض صيو تخص زيتجه

 . در بخشرديگقرار  یبررس موردنون کتا شده انجاماصالحات  و هدش یابیشهیر التكمش تا شد خواهد

 .شدخواهد  طرحشده در بخش اول  رکالت ذكجهت حل مش یاصالح یهاشنهاديپدوم گزارش 

 

  كشور يدر نظام مال الحسنهقرض گاهی. جا1

در گسترش  ینقش مهم 1362بدون ربا در سال  یبانك اتيقانون عمل بیو تصو رانیا یاسالم انقالب

الحسنه قرض یهاالحسنه در قالب سپردهمنابع قرض 1قانون نیبراساس ا در کشور داشت. الحسنهقرض

 ،هابانكبر . البته عالوهشوندیم زيتجه یدر نظام بانك یالحسنه جارقرض یهاانداز و سپردهپس

حوزه  یمال یحال حاضر نهادها در. پردازندیم الحسنهقرضبه جذب منابع  زين الحسنهقرض یهاصندوق

 در کشور عبارتند از: الحسنهقرض

 

 كشور يدر نظام مال الحسنهقرض گاهیجا. 1جدول 

 الحسنهقرض سپرده انواع تعداد و قیمصاد عنوان

 رسالت الحسنهقرضبانك  ،رانیمهر ا الحسنهقرض بانك الحسنهقرض یهابانك
 ،اندازپس الحسنهقرض سپرده

 یجار الحسنهقرضسپرده 

 الحسنهقرض یهاصندوق

 یاعتبار اتمؤسسو  هابانك

 صندوق تعاون، توسعه بانك الحسنهقرض صندوق

 كبان الحسنهقرض صندوق ملت، بانك الحسنهقرض

 2مسكن بانك الحسنهقرض صندوق ان،يپارس

 اندازپس الحسنهقرض سپرده

 یاعتبار اتمؤسسو  هابانك ریسا

 یلتردويو غ یدولت یو تخصص یتجار یهابانك هيکل

توسعه تعاون،  یهابانكجز ب یاعتبار اتمؤسسو 

 ،انریمهر ا الحسنهقرضمسكن، بانك  ان،يملت، پارس

 رسالت الحسنهقرضبانك 

 ،اندازپس الحسنهقرض سپرده

 یجار الحسنهقرضسپرده 

 الحسنهقرض یهاصندوق

 یمرکز بانك از تيفعال مجوز یدارا صندوق 13

 3رانیا یاسالم یجمهور

 1یاسالم اقتصاد سازمان عضو صندوق 822

 نهادها ریسا از مجوز با ای مجوز بدون یهاصندوق

 یانتظام یروين مانند

 اندازپس الحسنهقرض سپرده

 

                                                 
 .ربا بدون یبانک اتیعمل قانون( 3) ماده «الف» بند. 1

 1332در سال  بانک پست الحسنهقرض صندوق و انصار بانک الحسنهقرض صندوق صادرات، بانک الحسنهقرض صندوق .2

 و پس از آن منحل شده است. سیتاس

 .1332 اسفند 22 خیتار در .3

 (1332 اسفند 22 مراجعه خی)تار یاسالم اقتصاد سازمان یتارنما .4

http://seei.ir/OmurSandogh/ListOfSandogh.aspx 
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 الحسنهقرض یهااست، نقش صندوق ینظام بانك الحسنهقرضبر منابع  یگزارش تمرکز اصل نیا در 

 انجام شده است.  115561آنها در گزارش  یشناسبيو آس

 :است مشاهده قابل یبانك نظام الحسنهقرض منابع حجم ریز نمودار در

 

 ينظام بانك الحسنهقرضمنابع  .1نمودار 

 
 

 اندازپسو  یجار الحسنهقرض یهاسپرده مجموع است مشاهده قابل فوق نمودار در که همانطور

از کل  درصد 13حجم حدود  نیبوده است، البته ا الیر ارديليهزار م 1162بالغ بر  1325ماه در آذر

ها ردهاز کل سپ الحسنهقرض یهاسهم سپرده راتييتغ ری. نمودار زشودیرا شامل م ینظام بانك یهاسپرده

 :دهدیرا نشان م

                                                 
، یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز ،آنها بر نظارت نحوه و یپول رمتشکلیغ بازار در الحسنهقرض یهاصندوق نقش .1

 .1331 ماهآذر
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سپرده قرض الحسنه جاری سپرده  قرض الحسنه پس انداز سپرده های قرض الحسنه
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 هااز كل سپرده یانداز و جارپس الحسنهقرض یهاسهم سپرده .2نمودار 

 
 

 درصد 55از  شياز ب الحسنهقرض یهاکه در نمودار فوق قابل مشاهده است سهم سپرده همانطور

 دیرا با دیکاهش شد نیاست. علت ا افتهی ليتقل 1325ماه در آذر درصد 13به کمتر از  1363در سال 

 آنها رقابتو  1382دهه  لیاز اوا یخصوص یهابانك سيتأس جامعه، آحاد یاقتصاد فرهنگ راتييتغدر 

م تور زيمدت و روزشمار و نکوتاه یگذارهیسرما یهانرخ سود سپرده شیافزا قیطر از سپرده جذب یبرا

بخش چهار به  یبازه زمان نیالزم است ا ترقيدق یجستجو کرد. جهت بررس ريمزمن در سه دهه اخ

 گزارش خارج است: نیکه البته از موضوع ا رديقرار گ یو بررس ليو جداگانه مورد تحل كيتفك

 

 الحسنهقرضمنابع  يدر روند كاهش يزمان دوره. 2جدول 

 يزمان دوره
 یهاسپرده راتييتغ

 اندازپس الحسنهقرض

 یهاسپرده راتييتغ

 یجار الحسنهقرض
 مالحظات

  ثابت باًیتقر کاهش 1971-1919

  ثابت باًیتقر شیافزا 1971 -1932

 یخصوص یهابانك نياول سيتأس دیشد کاهش کاهش 1939-1932

 کاهش کاهش 1931-1939
 ود راتييتغ کامل نسبتاً یهمراه

 سپرده نوع
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 يدر نظام بانك الحسنهقرض منابع صيتخص و زيتجه موجود وضع يشناسبيآس. 2

 انونیق اقدامات شرح و الحسنهقرض منابع تخصيص و تجهيز موجود وضع شناسیآسيب به شدر این بخ

 .پردازیممی گذشته اجرایی و

 

 الحسنهقرض التيتسه به اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده صيتخص عدم. 1-2

 آذر تا 1381الحسنه از سال قرض التيو تسه اندازپس الحسنهقرض یهاحجم مانده سپرده 3در نمودار 

  است: شده دادهنشان  1325

 

 

از  یتوجه قابلدرصد  ،گذشته یهاسالشده است در طول  داده ه در نمودار فوق نشانکطور همان 

 ولطدر  هکی. درحالنشده استالحسنه قرض التيانداز صرف پرداخت تسهالحسنه پسقرض یهاسپرده

الحسنه ازدواج در نظام قرض ژهیوالحسنه بهقرض التيتسه افتیدر یبرا یطوالن یهاصف هاسال نیا

 التيتسه گونهنیپرداخت ا عدم علت رامبود منابع کهمواره  یكاست و نظام بان گرفته لكش یكبان

 است. برشمرده

 انحراف نیا زانيم ،1در نمودار  اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده به الحسنهقرض التينسبت تسه

 :داد خواهدنشان  بهتر را
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 1يالحسنه در نظام بانكو تسهيالت قرض اندازپس الحسنهقرض یهاسپردهحجم مانده  .9نمودار 
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 الحسنهقرض یهاسپرده مانده از یميمتر از نک هاسال یمشخص است، در برخ 1ه در نمودار ک طورهمان

 رداختپ صرف بود، شده یگذارسپرده یكبان نظام در ازمندانين به كمک جهت ريخ تين با هک مردم اندازپس

 .است گرفته قرار یكبان نظام ارياخت در یانهیهز نیترمک بدون آن مازاد و شده الحسنهقرض

سر سپرده کبا  اندازپسالحسنه قرض یهاالحسنه به سپردهقرض التينسبت تسه رياخ یهاسالدر  البته

 که داده یرو یدرحال شیافزا نیا. است دهيرسدرصد  21به مقدار  1325 آذراست و در  افتهی شیافزا یقانون

 هاسپرده لک به اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده نسبت روند کنونتا 82 دهه لیاوا از شد گفته که همانطور

 سيأست جامعه، آحاد یاقتصاد فرهنگ راتييتغگفته اعم از شيپ لیبر دالهعالو .است بوده یکاهش هاكبان در

 یهانرخ سود سپرده شیافزا قیطر از سپرده جذب یبرا آنها رقابتو  1382دهه  لیاز اوا یخصوص یهابانك

احتمال وجود دارد كه الزامات  نیا ،ريتورم مزمن در سه دهه اخ زيمدت و روزشمار و نکوتاه یگذارهیسرما

بر كاهش سهم  زين الحسنهقرض التيجهت پرداخت تسه 32دوم دهه  مهيوضع شده در ن يقانون

هرگاه  شود،می مالحظه رینمودار ز در چنانچه اثرگذار بوده باشد. اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده

 ست،شده ا داده صيالحسنه تخصقرض التيانداز به تسهالحسنه پسقرض یهااز سپرده یشترينسبت ب

داد ممكن رخ نیاست. ا افتهی کاهش هابانك در هاسپرده کل به اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده نسبت

 عدم و اتغيتبل کاهش بااند و داشته هاسپرده نیادر جذب  یکمتر زهيها انگبانكخاطر باشد که  نیاست به ا

 مدتکوتاه و پشتيبان یهاسپرده افتتاح به یبانك انیمشتر تیهدا نيهمچن و یکشقرعه و جشنواره یبرگزار

 . اندنموده جذب یکمتر اندازپس الحسنهقرض سپرده ویژه،
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 1يكسر سپرده قانون از پسانداز الحسنه پسالحسنه به سپرده قرضقرض التينسبت تسه .4نمودار 
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 التيها در كنار نسبت تسهانداز به كل سپردهالحسنه پسقرض یهانسبت سپرده .1نمودار 

 1يانداز با كسر سپرده قانونسپ الحسنهقرض سپرده به الحسنهقرض

  
 

شده  نشان داده 1325 آذرتا  1383 یفوق در بازه زمان یهامعكوس نسبت یرابطه خط زين 6نمودار  در

 :ابدییم شیافزا آن صحت احتمال و شودینم رد فوق هيفرض نمودار نیا براساساست. 

 

                                                 
 یاقتصاد یآمارها دهیگز ،(1333 سال)تا  یمرکز بانک یاقتصاد یزمان یهایهاي نمودار: بانک اطالعات سرداده مرجع .1

 .محاسبات و رسم نمودار توسط محقق ،(1333)بعد از سال  ی( بانک مرکزیو بانک یپول )بخش
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نسبت تسهيالت قرض الحسنه به پس انداز با کسر سپرده قانونی

نسبت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به کل سپرده ها
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نسبت تسهيالت قرض الحسنه به سپرده پس انداز با کسر سپرده قانونی

 ها وانداز به كل سپردهالحسنه پسقرض یهانسبت سپردهرابطه معكوس  .1نمودار 

 1يانداز با كسر سپرده قانونپس الحسنهقرض سپرده به الحسنهقرض التينسبت تسه
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 يابیعلت. 1-1-2

 و )بهره( ربا بدون یكبان اتيعمل قانون در موجود خأل الحسنه،قرض منابع در انحراف نیا یمنشأ اصل

و  یالحسنه )اعم از جارقرض یهاقانون همه سپرده نیا طبقاست. هسپرده این از ناصحيح برداشت

اجرایی  نامهنیيآ (1)و لذا صراحتاً در ماده  رديگیقرار م كبان اريعقد قرض در اخت براساسانداز( پس

 .«شودیمحسوب م كمنابع بان ءجزالحسنه قرض یهاسپرده همه»ه کقانون آمده است  نیفصل دوم ا

 شدند به زيتجه یكه در نظام بانكآن مجرد به انداز(و پس ی)اعم از جار الحسنهقرض یهاسپرده درواقع

 نيداران خواهد داشت. به همسهام آورده و كبان هیسرما مشابه یتيدرخواهد آمد و ماه كبان كيتمل

رفت.  خواهد نيگذاران از بسپرده یسواز یگرهمطالب یحت ای تيمکاز طرف حا یاستگذاريسان كام ليدل

خود  «از منابع يبخش»ند ها موظفكه بانکاست  شده رکذقانون صرفاً  نیا( 11)رو در ماده  نياز هم

ست نشده ا حیقانون تصر یجاک چيدر ه درواقعقرار دهند و  انيمتقاض اريالحسنه در اختصورت قرضرا به

( را به پرداخت اندازپسو  یالحسنه )اعم از جارقرض یهاسپرده از یبخش چهها موظف هستند كه بانک

 انجام نهيزم نیه در اك يلتغف ليدلبهگفت  توانیم جهينتدر .دهند اختصاص الحسنهقرض التيتسه

 اندردهك زيبه صفر تجه كینزد نهیه با هزكالحسنه منابع قرض تواننديها مكاست، بان گرفته

رفاه همه جامعه،  شیافزا یدر راستا یريارگكبه یجابه اند، راآن شده كقانون مال براساسو 

های سودآور خود و یا پرداخت وام یهاتيفعال یدر راستا يو شرع يقانون امالًكصورت به

نار قدرت خلق پول كدر  مسئله نیا 1نند.ك نهیهز خود كاركنان به النكو  خردالحسنه قرض

 .باشد بوده كبان سيمختلف جهت تأس یافراد و نهادها یهازهيانگ نیترمهم از توانديم
 

 توسط قوای مقننه و مجریه شدهانجامشرح اقدامات . 2-1-2

الحسنه به مصارف منابع قرض صيتخص یبرا ییهانون تالشکتا 1312 دهه آغازین یهاسالاز 

ر د هاآن ليه تفصکصورت گرفته است  یاسالم یو مجلس شورا یزکمر كالحسنه در دولت، بانقرض

 ادامه خواهد آمد:

 را دولت( 1313شور )مصوب کقانون برنامه دوم توسعه  «12»تبصره  «ج»شورای اسالمی در بند  مجلس

در  یقانون ریذخاسر ک از پس را الحسنهقرض حساب عنوان تحت مردم یگذارسپرده منابع تمام» تا ردک لفكم

 یانونق ریذخانسبت »تا  شد لفكم نيز اعتبار و پول یشورا. همچنين «قرار دهد الحسنهقرض انيمتقاض ارياخت

 از یاطياحت و یقانون ریذخا یهاه مجموع نسبتک دینما نييتع یزانيرا به م الحسنهقرض اندازپس یهاسپرده

 سنهالحقرض منابع با ارتباط در تبصره این اگرچه .«دیننما تجاوز هاسپرده نوع نیا حجم( % 25) درصد پنجوتسيب

 .است بودهانداز مدنظر الحسنه پسهای قرضه صرفاً سپردهکشود ولی از قرائن مشخص می شت،دا ابهام

                                                 
 .1331 منش،یعلو محسندیس ،یاسالم یشورا مجلس یهاشپژوه مرکز ران،یا در الحسنهضقر یبررس. 1
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پس »موظف شد  یكبان ظام( نيز ن1312شور )مصوب کبرنامه سوم توسعه  (56)در ماده  همچنين

( % 22) درصد ستيب ثر ازکه حداکانداز الحسنه پسقرض یهاسپرده یاطيو احت یقانون ریذخاسر کاز 

در ار ک ابزار هيته یبرا بهره بدون وام صورتبه را هيبق( % 12) درصد هفتاد حداقل ند،کینم تجاوز آن

 .«ندارند ار خود راک لیوسا هيان تهكام ردنکار ک یه براکقرار دهد  یسانک ارياخت

الحسنه داشت؛ از ی و نيز منابع قرضكنهم عزم جدی برای اصالح نظام بان دولت خصوصاً و هادولت

منابع  ینحوه سامانده»خصوص در یامصوبه 1386اسفند سال  26در  رانیوز ئتيه رو همين

بند  براساسه ک کرد ارائه 1«مردم نيب در الحسنهقرض فرهنگ جیو ترو یالحسنه مؤسسات اعتبارقرض

 التيالحسنه و تسهانداز قرضار جذب سپرده پسکسازو»لف شدند كم یمؤسسات اعتبار هيلکآن  «1»

منابع  درصد 31حداقل و  ندیمجزا نما ییاعطا التيها و تسهسپرده ریالحسنه را از ساقرض ییاعطا

الحسنه قرض التيبه پرداخت تسه یسر سپرده قانونکالحسنه را پس از انداز قرضپس یهاسپرده

 یهاالحسنه از محل سپردهخارج از عقد قرض التيپرداخت هرگونه تسه ضمن . در«اختصاص دهند

 .شدالحسنه ممنوع و تخلف محسوب انداز قرضپس

 1381 یهاسال طیخود  ینظارت یاستيس یهادر بسته جمهوری اسالمی ایران نيز یزکمر كبان

 از استفاده»: بود ردهک اشاره موضوع نی( به ا(12))ماده  1322( و (11))ماده  1388(، (2))ماده 

 تاليتسه یبرا آن مصرف و بوده الحسنهقرض التيتسه یبرا صرفاً هاكبان الحسنهقرض یهاسپرده

 2.«باشدیم ممنوع یگذارهیسرما

شور )مصوب کقانون برنامه پنجم توسعه  (86)ماده  «الف»در بند  یاسالم یمجلس شورا نهایت در

 جادیا و هاحساب كيكتفسال اول برنامه نسبت به  انیتا پا»رد کرا موظف  یزکمر ك( بان1382

 الحسنهقرض اندازپسهای از حساب شده زيتجهه منابع ک دیبه نحوی اقدام نما مجزای اداری یارهاكسازو

وضوع م نیا .«صرف شود الحسنهقرض التيصرفاً برای پرداخت تسه ،یاطيو احت یقانون رهيسر ذخکپس از 

قرار  دیيهم مورد تأ3 1322شور در سال ک یكنظام بان یو نظارت یاعتبار ،یپول یهااستيس (12)در ماده 

ات سسؤالحسنه مضقر یهاقصندو بر نظارت و تي، فعالسيتأس ییدستورالعمل اجرا»آن  یگرفت و در پ

 تيفعال قصد هک یاعتبارها و مؤسسات كشد و بان بیتصو یزکمر كدر بان 1322در خرداد  «یاعتبار

 زيموظف به تجه هاكبانرد و ک الحسنهقرض یصندوق مجزا جادیملزم به ا را دارند، الحسنهقرض

سنه الحضقر التيدر قالب تسه صرفاً هاآن صيصندوق و تخص نیدر ا اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده

                                                 
 .22/12/1332 مورخهـ  33334/ت211422 شماره نامهتصويب .1
 .1331 منش،يعلو محسندیس ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز ران،یا در الحسنهقرض یبررس. 2
(: 5/12/1333)مصوب  1331 سال در کشور یبانک نظام ینظارت و یاعتبار ،یپول یهااستیس( 12) ماده« 1» تبصره. 3

 در و یمرکز بانک از مجوز اخذ با ماه سه ظرف دیبا دارد، الحسنهقرض اندازپس صیتخص و جذب قصد که یاعتبار مؤسسه
 اندازپس از حاصل منابع و کرده اقدام الحسنهقرض صندوق کی سیتأس به نسبت بانک نیا یابالغ دستورالعمل چارچوب

 حساب افتتاح مزبور، مهلت از پس. دده اختصاص الحسنهقرض به صندوق، در نقد و یقانون ریذخا کسر از پس را الحسنهقرض
 .باشدیم ممنوع ندارد الحسنهقرض صندوق تیماه که یاعتبار مؤسسه توسط الحسنهقرض اندازپس افتیدر و
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 نندكن الحسنهقرض صندوق جادیه اقدام به اک یسسات اعتبارمؤ هک است آمده بخشنامه نیشدند. در ا

 1.ندینماالحسنه قرض یهاسپردهم به عودت اقداماهه سه فرصت در است الزم

 ان،يتوسعه تعاون، ملت، پارس یهاكبان 1322و  1321 یهاسال یدستورالعمل ط نیا یدر پ

صندوق مستقل  یاندازاقدام به راه بيبه ترت 2كبانپست یت دولتکصادرات، انصار و شر ن،كمس

الحسنه قرض یهاها همچنان اقدام به قبول سپردهكبان ریزمان سا نيالبته در هم 3.ردندکالحسنه قرض

از ماده  1یدیجد ريتفس یزکمر كدر بان یتیریمد راتييو تغ یازدهمار دولت ک. با شروع به ردندکیم

 یارهاکسازو جادیا و هاحساب كيكتف»آن منظور از  براساسه کشور شد کبرنامه پنجم توسعه  (86)

مستقل طبق دستورالعمل  یحقوق تيالحسنه )شخصقرض یصندوق مجزا جادیلزوماً ا «یادار یمجزا

الحسنه قرض تيفعاله قصد ک یكبانريغ یها و مؤسسات اعتباركو به بان نبود( یزکمر كبان 1322خرداد 

 اقدام الحسنهقرض یمجزا صندوق سيتأس به نسبت دیدصالح صورت در تا دشداده  اريرا دارند اخت

 .ندینما

اری که تحوالت قانونی با تغييرات سازوک 1386سال  ازنشان داده شد،  1 نموداره در ک طورهمان

ه الحسنقرض یهاالحسنه به سپردهقرض التيالحسنه همراه شد، نسبت تسهدر مدیریت منابع قرض

 ه است.رسيد درصد 21 مقدار به 1325 آذراست و در  افتهی شیافزا یسر سپرده قانونکبا  اندازپس

 یهاسپرده بدون ربا و ماهيت یكبان اتيقانون عمل اصالح بدون گذشته یهاسالدر طول  درواقع

 و دولتبا عزم  اندازالحسنه پسهای قرضسپرده مصرفسوء لك، مش)عقد قرض( اندازالحسنه پسقرض

ده ش حلانداز پس الحسنهقرضهای به سپرده الحسنهقرضنسبت تسهيالت  بر یزکمر كبان نظارت

 است. 

 

  الحسنهقرض التيدر پرداخت تسه یالحسنه جارقرض یهابه سپرده يتوجهيب. 2-2

 ،اندازالحسنه پسسپرده قرض برعالوهبدون ربا،  یكبان اتيقانون عمل براساسشد  عنوانه ک طورهمان

در  هک 5شوندیم زيتجه یكبان نظامدر  یالحسنه جارقرض سپرده عنوان تحت هاسپرده از یادیز حجم

ل الحسنه از ساقرض التيانداز و تسهالحسنه پسبا سپرده قرض سهیها در مقاسپرده نیاحجم  1 نمودار

  .نشان داده شده است 1325 اهمآذر تا 1381

 

                                                 
 ،یسسات اعتبارؤالحسنه مقرض یهاصندوق بر نظارت و تی، فعالسیتأس ییدستورالعمل اجرا (21)و  (3)، (2)مواد . 1

 .رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یاعتبار ونیسیکم 1/3/1331مصوب 

 1332در سال  بانکپست الحسنهقرض صندوق و انصار بانک الحسنهقرض صندوق صادرات، بانک الحسنهقرض صندوق .2

 و پس از آن منحل شده است. سیتاس

 به آدرس: یاعتبار مؤسسات و هابانک الحسنهقرض یهاصندوق با ارتباط در یمرکز بانک گزارش .3

www.cbi.ir/page/10492.aspx 
 .یمرکز بانک یاعتبار مؤسسات بر نظارت و مقررات ونیسیکم 3/2/1332 مورخ جلسه نیهفدهم مصوب .4
 .ربا بدون یبانک اتیعمل قانون( 3) ماده «الف» بند .5
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 یهاهمواره از سپرده الحسنهقرض التيگذشته تسه یهاسال طی شودمی مالحظه چنانچه

 ور،شک موجود نيقوان ليدلبه رفتیم آن انتظار هک طورهمانمتر بوده است و کانداز الحسنه پسقرض

 نیالحسنه اختصاص داده نشده است. اقرض التيبه تسه یالحسنه جارقرض یهامقدار از سپرده چيه

 انداز استالحسنه پسقرض یهااز سپرده شتريب یالحسنه جارقرض یهاه حجم سپردهکاست  یدر حال

 یهال سپردهک ازدرصد  5/8 حدود) الیر ارديليهزار م 282 بر بالغ یامانده 1325سال  ماهآذر انیو در پا

و  یالحسنه اعم از جارقرض یهامانده سپرده خیتار نیحساب در ا نیا با. است داشته( یردولتيبخش غ

ه ک یدرحالاست  بودهریال  ارديليهزار م 1322بالغ بر  یسر سپرده قانونکپس از  یكانداز در نظام بانپس

 ارديليم هزار 888 اختالف لذا و تشده اس پرداختالحسنه قرض التيریال تسه ارديليهزار م 112صرفاً 

در  الًامکاز آن  یه منافع ناشکوجود دارد  الحسنهقرض التيتسه الحسنه ومنابع قرض مانده نيب یالیر

1927

413

2

222

422

122

322

1222

1222

1422

رد
ليا

مي
ار 

هز
ال

ری

سپرده قرض الحسنه جاری پس از کسر سپرده قانونی

سپرده قرض الحسنه پس انداز  پس از کسر سپرده قانونی

قرض الحسنه  تسهيالت

888
 

هزار میلیارد 
ریال
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 بدهی این مقابل در که شودمی مشخص هاانكب ترازنامه مالحظه باواقع در 1.هاستكبان ارياخت

 2هاانكب دارانسهام برای( گذاریسرمایه و تسهيالت از)اعم  باال سوددهی با هاییدارایی قيمت،ارزان

اند الحسنه پرداخت کردهقرض تسهيالت ،یجار یهانه متناظر با سپرده هاانكبایجاد شده است. درواقع 

 .اندکرده سهيمو نه صاحبان سپرده را در سود حاصل از آن، 

مورد غفلت  یالحسنه جارقرض یهابدون ربا، سپرده یكبان اتيقانون عمل یاجرا یهاسالطول  در

 یدر دولت و مجلس شورا 1312دهه  یهاساله از کهم  یدر اصالحات یبوده است؛ حت استگذاريس

 یهاو از سپرده گرفت قرار توجه موردانداز الحسنه پسقرض یهاآغاز شد صرفاً سپرده یاسالم

 هم غفلت شد.  باز یالحسنه جارقرض

سنه الحاصالح استفاده از رسوب منابع قرض یگذشته برا یهاساله در ک یهایاز معدود تالش یكی

 1381سال  یو اعتبار یپول یهااستيبسته س( 12)در ماده  یزکمر كبان هيشده است به توص یجار

مدت وتاهکعنوان منابع ه بهکالحسنه قرض یرسوب منابع جار: »است آمده ماده نیا در گردد،یبازم

 یول .«شود الحسنهقرض مدتوتاهک اعتبارات صرف تواندیردن است، مکالحسنه قابل منظور قرض

ده موضوع در نظر گرفته نش نیو نظارت بر ا تیریمد یبرا یانندهکقیار تشوکسازو ایالزام و  هکییازآنجا

 .باشد اثرگذار نتوانستبود، 

نيز ضمن افزایش مبلغ تسهيالت  13253قانون بودجه کل کشور در سال  «22»در تبصره  همچنين

 خود سهم نسبت به»موظف شدند  هاانكبميليون ریال،  122ميليون ریال به  32 ازازدواج  الحسنهقرض

« نمایند مشارکت الحسنهقرض تسهيالت پرداخت در جاری و اندازپس الحسنهقرض هایسپرده مجموع از

اند و حتی بانك مرکزی در کردهولی کماکان بانك مرکزی و شبكه بانكی از اجرای این قانون امتناع 

 الحسنه متناظر با سپردهنيز، تكليفی برای پرداخت تسهيالت قرض 1بخشنامه خود به شبكه بانكی

 .است کرده عمل قانون خالف عمالً و است نكرده صادرالحسنه جاری قرض

در مجلس شورای  1325مرداد  11جلسه  در طرح بانكداری جمهوری اسالمی ایران که در البته

 یاقتصاد ونيسيمکبه تصویب  1325مهر  11آن در جلسه مورخ  اتيلکاسالمی وصول شده است و 

برخورد شده است و این  الحسنهقرضهای های جاری نيز همانند سپردهمجلس رسيده است، با سپرده

 موظف را هاكبان تواند،یم یزکمر كبان»این طرح آمده است:  (58)ن رفته است. در ماده اختالف از بي

 موارد و اشخاص به الحسنهقرض التيتسه یاعطا یبرا را یجار سپرده یهاحساب مانده از یبخش ندک

                                                 
 یسپرده قانون زانیم تیاست با رعا یهیبد»گفته است:  گونهنیا یبانک یدارکتاب حساب 13در صفحه  یدیجمش دی. سع1

 انکب یبرا ،یاسالم عقود ریسا قیطر از یریکارگضمن به تواندیالحسنه( مقرض یهاآن )سپرده یمابق از،یموردن ینگیو نقد
 .«باشد داشته زین یسودآور

 محسوب بانك منابع جز هاسپرده اين است، قرض جاري الحسنهقرض هايسپرده ماهیت كه آنجايي از شد ذكر كه همانطور .2
 .شودمي بانك)سهامداران(  نصیب منابع اين با متناظر سود مشاع، سود از بانك سهم محاسبه در لذا و شودمي

 .شد تکرار زین 1331 سال در کشور کل بودجه قانون در تبصره نیا .3

 .31/1/1332 مورخ ،مركزي بانك اعتباري كمیسیون مصوبه. 4

http://cbi.ir/showitem/14987.aspx 

http://cbi.ir/showitem/14987.aspx
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 نيانگيم»همچنين در تبصره این ماده آمده است:  .«برسانند مصرف به قانون نیا( 51) ماده در ورکمذ

 یهاسپرده مانده مجموع به(( 51) ماده موضوع مصارف)در  الحسنهقرض التيتسه مانده نسبت انهيماه

 یشورا هک یدرصد معادل حداقل دیبا هاكبان از كی هر یبرا ،یجار یهاسپرده و اندازپس الحسنهقرض

 از دیانب كبان هر ییاعطا الحسنهقرض التيتسه مانده هرصورت، در. باشد ند،کیم نييتع اعتبار و پول

 .«باشد مترک كبان آن الحسنهقرض یهاسپرده مانده

 

 مناسب یبندتیبدون اولو الحسنهقرض یمشخص شدن مصارف متعدد برا. 9-2

 پرداخت جهت در الحسنهقرض منابع از یعيوس بخش از استفاده عدم بادو بخش قبل در ارتباط  در

 یتنادرس یهایاستگذاريسدر ارتباط با  بعدیمطرح شد؛ در دو بخش  یمباحث الحسنهقرض التيتسه

اه رد. از نگک ميرده است بحث خواهکل مواجه كالحسنه موجود را با مشمنابع قرض نهيبه صيه تخصک

 هکیمنابع( بود، درحال زيبدون ربا )تجه یكبان اتيمباحث گذشته معطوف به فصل دوم قانون عمل گرید

 منابع( خواهد بود.  صيقانون )تخص نیناظر به فصل سوم ا بعدی یهابخش

ها موظف كبان آن،فصل سوم  نامهنیيآ (16)و ماده  ربا بدون یكبان اتيعمل قانون (11)در ماده 

رفع  نينو همچ یقانون اساس سوموچهلاصل  «2»و  «2» یاند، جهت تحقق اهداف مقرر در بندهاشده

 انيبه متقاض الحسنهقرض قیاز طر لیاز منابع خود را در موارد ذ یاشخاص بخش یاساس یازهاين

 :اختصاص دهند

 هگوننیاه فاقد ک یسانکجهت  ارک جادیا یبرا الزم اناتكام ریل و ابزار و سایوسا نيمأت (الف»

 (یقانون اساس وسوملچهاصل  «2»)طبق بند  یل تعاونكدر ش باشندیانات مكام

اصل « 2»)طبق بند  یـ صنعت یـ دام یشاورزک داتيبر تول ديکأبا ت ديتول شیبه امر افزا كمک (ب

 (یقانون اساس وسومچهل

 .«یضرور اجاتيرفع احت( ج

 یازهاين م،ينک ريتفس یقانون اساس سوموچهلاصل  «1»بند  براساسرا  «ج»بند  هکیدرصورت

و امكانات الزم برای تشكيل  وپرورشآموزش درمان، بهداشت، پوشاك، خوراك، مسكن، شامل یاساس

 خانواده برای همه خواهد بود.

 است: ریاز قرار ز الحسنهقرض ی، موارد مجاز اعطاالحسنهقرض یدستورالعمل اعطا (2)در ماده  نيهمچن

 ،ارک جادیا ی( برایو معدن یبازرگان ريغ) یخدمات و یديتول یتعاون یهاتکبه شر( الف»

 شیبه امر افزا كمک منظوربه یحقوق ایو  یقيمتعلق به اشخاص حق ديتول یو واحدهاها هکارگا( ب

و  هاارگاهکو توسعه  جادیا د،کرا یهاارگاهک یاندازراهوجود و م یهاارگاهکاز توقف  یريجلوگ) ديتول

 ،(یعياز حوادث طب دهیدبيآسشاورزان کبه  كمک ،كوچک یدر شهرها كوچک یواحدها
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 ،نكمس راتيتعم ،یماريدرمان ب ،هیزيجه هيته ازدواج، نهی)هز یقيحق اشخاص اجاتيحترفع ا( ج

 .«(ییروستا نكمس جادیا یبرا كمک ،یليتحص نهیهزكمک

 التيمصرف تسه یبرا یمتعدد موارد مربوطهه در قانون و دستورالعمل ک شودیم مشاهده

وجود  یعموماً موارد زيانه نيبودجه سال نيفوق در قوانبر موارد است، عالوه شده مشخصالحسنه قرض

 «ح»و  «ج»، «ب» یبندها در مثال یبراپرداخت شود.  دیها باكالحسنه بانمحل منابع قرض ه ازکدارد 

 8612) ازدواج جوانان یبرا الحسنهقرض التيتسه پرداخت 1321 سال بودجه قانون« 16» تبصره

 ارديليم 5162) شورک یتيو ترب ینيو اقدامات تأمها سازمان زندان انی(، اشتغال مددجوالیر ارديليم

تحت  انی(، مددجوالیر ارديليهزار م 22) )ره( ینيامداد امام خم تهيمکتحت پوشش  انی(، مددجوالیر

به  كمکو  هیبه امور د یدگيرس ی(، ستاد مردمالیر ارديليهزار م 12) شورک یستیپوشش سازمان بهز

 :است شده فيلك( تالیر ارديليهزار م 2) ازمندين انيزندان

جهت مصرف منابع  یموارد متعدد ،ینابسامان فعل تيگفت در وضع توانیمجموع م در

 .است شده مشخصمناسب  یبندتیاولوالحسنه، بدون قرض

 نیا متأسفانهشود. یم مشاهده الحسنهقرض منابع صيتخص در هاكبان ردكعمل ریدر جدول ز

در و جدیدتر  ترجامعاست و اطالعات  1323و منتهی به شهریور  شورک كبان پنجاطالعات مربوط به 

 :است یريگيو در حال پ بودهن یزکمر كبان ارياخت
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 /درصد(ریال)ميليارد  19391 وریشهر انیتا پا 1932 یهاسال يبانك ط پنج الحسنهمنابع قرض صيتخص یهاسرفصل .9 جدول 

 شرح
 1939ماهه 1 1932 1931 1932

 سهم حجم سهم حجم سهم حجم سهم حجم

 اشخاص یضرور اجاتيرفع احت

 12 11513 هیزيجه هيازدواج و ته

15 

15251 21 

31 

13328 53 

61 

6822 56 

63 

 1 522 12 2188 6 3811 3 1226 ...(و ليتحص)درمان،  یضرور یازهاين ریسا

 2 186 1 21641 2 313 2 135 نكمس عهیود

 2 32 2 63 2 82 1 211 ییروستا یبهداشت حمام احداث و واحدها ريتعم

 1 62 1 212 2 155 2 115 یمال یهاتيومكمحمعسر در  انيزندان یآزادساز

 اشتغال جادیا

 6 2221 )ره( ینيخم امام امداد تهيمک انیاشتغال مددجو

12 

1182 3 

12 

111142 1 

18 

622 5 

13 
 2 221 3 18546 1 2181 1 1525 یخوداشتغال

 1 156 6 111141 5 3331 2 155 یمشاغل خانگ

 2 211 2 62146 2 161 1 225 شورک یستیبهز سازمان انیاشتغال مددجو

 ریسا
 5 1652 یجمهوراستیر یاستان یسفرها

13 
2222 3 

51 
163241 6 

18 
126 6 

21 
 18 2181 11 2226 51 31216 38 13221 ریسا

 - 12191 - 21477 - 11143 - 91113 لكجمع 

                                                 
 .3/3/1333 خیتار در 235134/33به شماره   یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز به یمرکز بانک یرسم گزارش. 1
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موجب  هاتیردن اولوکالحسنه بدون مشخص قرض التيموارد متعدد جهت پرداخت تسه یمعرف

ع مناب نیا عیمختلف نسبت توز یهاسالدر  لذاالحسنه شده است و با منابع قرض یاقهيبرخورد سل

 هاسالاز  يدر برخه کاست  «ریسا»اقالم جدول فوق  نیتراز مهم یكی نيهمچن .متفاوت بوده است

در  یعمده موارد مجاز قانون هکییازآنجا را شامل شده است. التيل تسهكدرصد  12از  شيب

 .است هردک دايپ صيتخص یرمجازيغ موارد در ریسا سرفصل رسدیم آمده است به نظر گرید یهاسرفصل

الحسنه ازدواج، قرض التيپرداخت تسه پارچهكیه جز در موارد خاص مانند سامانه کموارد هم از آنجا  ریدر سا

 یاه بخش عمدهکاحتمال وجود دارد  نیها وجود ندارد، اكالحسنه باننظارت بر مصرف منابع قرض یبرا یارکسازو

 باشد. شده پرداخت هاهيروابط و توص براساساز آن  ريغ ایالحسنه در قالب موارد فوق از منابع قرض

درصد از  1/22، 1386 وریشهر به یمنته یدولت یهاكاز بان یگریاطالعات د براساس نيهمچن

( الیر ونيليم 12/1 نيانگيبوده است )م الیر ونيليم 52متر از ک شده پرداختالحسنه قرض التيتسه

 16132) التيدرصد از تسه 2/2و  دهدیم ليكرا تش التيل مانده تسهکدرصد از  1/16ه در مجموع ک

 ني. همچندهدیم ليك( را تشالیر ونيليم 112 نيانگي)با م التيل مانده تسهکدرصد از  3/23فقره(، 

 پرداخت یبه اشخاص حقوق الیر ارديليم 255به مبلغ مجموع  درالحسنه قرض التيهزار فقره تسه 15

 52)حدود  الیر ارديليم 111بوده و در مجموع  الیر ارديليم 52 از شيپنج فقره آن ب ارزشه ک شده

 هدهندنشان فوق اطالعات. است داده اختصاص خود به را( یاشخاص حقوقالحسنه قرض التيدرصد تسه

و  تیریمد یبرا يو ضوابط اركسازو جادیلذا ا 1 .است الحسنهقرض منابع عیتوز در عدالت نقض

 یبرا تاليتسه نیبه ا يسدستر زانيه مك یاگونهبهالحسنه قرض التينظارت بر پرداخت تسه

 .است یضرور و الزم زكمتمر سامانه كی قی، از طرمردم همه

 

 الحسنهقرض التيتسه افتیها در دركارمندان بانك تیاولو. 4-2

 یالحسنه ضرورقرض التيالحسنه، تسهقرض التيتسه صيموارد نقض عدالت در تخص نیتراز مهم یكی

 دارند، ارقر یمال فساد معرض در هاكبان نانکارک هكنیپول و اعتبار با توجه به ا یهاست. شوراكنان بانکارک

 ییالحسنه اعطاقرض ییدستورالعمل اجرا» از را هاكنان شاغل بانکارکالحسنه به قرض التيتسه یاعطا

 یضرور اجاتيرفع احت یالحسنه براقرض التيتسه یاعطا ورده است ک(، استثنا 1363)مصوب  «هاكبان

 2.رده استکها را طبق ضوابط و مقررات مربوطه خود بالمانع اعالم كنان بانکارک

 كآمده است: بان زين رانیا یاسالم یجمهور یكنظام بان یاستخدام نامهنیيآ (22)در ماده  نيهمچن

ن كمس و یضرور اجاتيالحسنه رفع احتقرض التينان ثابت خود تسهکارکبه  یبه طرق مقتض تواندیم

                                                 
: مآخذ ـ ییتوانا ییدانا انتشارات ،(1333) یداوود زیپرو دکتر ،یصمصام نیحس دکتر ،یبانک نظام از ربا حذف یسوبه. 1

 .1332 ،یجمهوراستیر اول معاون حوزه یهماهنگ و نظارت معاونت ،یدولت یهابانک از شده اخذ اطالعات
 .1335، 53اقتصاد، شماره  یهاتازه ،(14) یبانک التیتسه یاعطا یقراردادها درباره روزفر،یپ اکبر. 2
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 1.رسدیم كبان رهیمد ئتيه بیماده به تصو نیا التي. نحوه پرداخت تسهدیاعطا نما

 الحسنهقرض وام طیه شراک دهدینشان م 2یاسالم یشورامجلس  یهاز پژوهشکمر یهایبررس

 و ارمزدک بازپرداخت، مدت وام، سقف ثيح از الحسنهقرض یهاوام ریسا با سهیمقا در هاكبان نانکارک

 :کرد اشاره ذیل موارد به توانمی نمونه برای ،است متفاوت اريبس قیوثا

 32معادل » یشاورزک كبان ازجملهها كثر بانکها در اكنان بانکارکالحسنه وام قرض سقف .1

ه کاست « و اوالد مستخدم یمندعائله ینههزكمکار و ک یالعاده سختالعاده شغل، فوقفوق ماه حقوق،

 الحسنه است.قرض یهاوام یربرابر سقف سا 6حداقل 

 یمدت برا ینا هکیدرحالماه است  36ثر کحدا یعاد الحسنهضقر تسهيالت بازپرداخت مدت .2

 ماه است. 222تا  182ها كنان بانکارک یضرور يازهایرفع ن یهابازپرداخت وام

نرخ  ینا هکیدرحالدرصد است  1ها برابر كثر بانکدر ا یالحسنه عادقرض يالتتسه ارمزدک .3

 درصد است. كیها برابر كنان بانکارک یضرور يازهایرفع ن یهاوام یبرا

 یالزم برا یقموظف به اخذ وثاها كبان ،هاكبان ییالحسنه اعطاقرض ییدستورالعمل اجرا در .1

به  ازیيالحسنه نقرض يالتتسه یافتدر یبرا كنان بانکارک در مقابل. اندشدهالحسنه قرض يالتتسه

 سر از حقوق الزم است.کالت کندارند و صرفاً و يقهوث

ه و اقشار جامع ریسا نسبت به نانکارک یبرا جهات همه از الحسنهقرض التيبه تسه یلذا دسترس

 .تر استفراهم انداز،الحسنه جاری و پسهای قرضحتی دارندگان سپرده

 

                                                 
 .1331 منش،یعلو محسندیس ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز ران،یا در الحسنهقرض یبررس. 1

 .همان. 2
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  وها بانك الحسنهقرض تسهيالت ماندهها از سهم كاركنان بانك .3نمودار 

 2 19341در پایان اسفند  اندازپس الحسنهقرض یهاسهم بانك از مانده سپرده 

 
 

ه توسط كانداز الحسنه پساز منابع قرض درصد 92 حدوداطالعات فوق  براساس

در جهت  شود،يم یگذارها سپردهكدر بان ازمندانيبه ن كمك ريخ تيگذاران با نسپرده

 يبه تناسك رديگيقرار م استفاده موردها كارمندان بانكالحسنه به قرض التيپرداخت تسه

 گذاران ندارد.سپرده تيبا ن

 واشته روند د نیدر توقف ا یسع یمطالعات قبل جیشدن نتا یارسانه جهينت در یزکمر كالبته بان

 انیها تا پاكبان» :رده استکمقرر  یكه بانكبه شب 22/12/1322مورخ  312221/22شماره  به ایدر نامه

 یهاسپرده محل از خود نانکارک به یپرداخت الحسنهقرض التيتسه اهشک به نسبت 1323 سال

 خیدر تار 313233/22 شماره به گرید یادر نامه كبان نیا نيهمچن .«ندینما اقدام الحسنهقرض

 نابعم دیيخواهشمند است دستور فرما» رده است:کخود اعالم  یبر مواضع قبل ديکضمن تأ 12/12/1322

 حلم از التيتسه پرداخت تیاولو و نيتأم كبان آن منابع ریسا از نانکارک به پرداخت یبرا ازين مورد

 ینواتس بودجه نيقوان در مندرج فيالكت و ازدواج الحسنهقرض التيتسه پرداخت یبرا الحسنهقرض منابع

خواسته  هاانكباز  26/3/1325مورخ  21382/25همچنين این بانك طی نامه شماره  .«ردیپذ صورت

الحسنه ازدواج برای پرداخت تسهيالت قرض اندازپس الحسنهقرضصورت عدم کفایت منابع  در»است 

 یزکمر كاقدامات بان نیاگرچه ا .«خودداری نمایند االمكانحتیالحسنه از پرداخت سایر تسهيالت قرض

ك از یتوصيه کرده است و در هيچ هاانكبها بانك مرکزی به در همه این ابالغيه یول ،است ریتقد قابل

                                                 
 .13/4/1335 تاريخ به مركزي بانكم 113131/35 شماره گزارش. 1

 از غیر منابع ساير از زمینايران سینا، آينده، اقتصادنوين، سامان، كارآفرين، هايكبان مركزي بانك گزارش اساسبر .2

 .اندكرده الحسنهقرض تسهیالت پرداخت به اقدام الحسنهقرض هايسپرده
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ماه سال جاری و پس از علنی شدن نيمه شهریور در هارسانهالزام قانونی ایجاد نكرده است. البته  دموار

 ارکنانک به تسهيالت برای ایهبخشنام طیدادند که بانك مرکزی  خبرهای نجومی مدیران بانكی، فيش

 1.است هکرد تعيين تومانی ميليون 252 سقف هاانكب عامل رانیو مد

 

 هايشكقرعه یبرگزار با الحسنهقرض یمعنو روح بردن نياز ب. 1-2

الحسنه گذاران قرضسپرده زهيانگ شیافزا یبرا شنهاديپ نیبدون ربا چند یكبان اتيقانون عمل (6)در ماده 

از  تيمعاف ای فيتخف ،یجنس ای یثابت نقدريز غیجوا یاعطا :از ندعبارت هاشنهاديپ نیاست. ا شده ارائه

ه ماد نی. در ایكبان ییاعطا التياستفاده از تسه یدادن حق تقدم برا ،یكارمزد خدمات بانکپرداخت 

 پول و اعتبار واگذار شده است. یور به شوراکمذ ازاتيثر امتکحداقل و حدا زان،ينوع، م نييتع ارياخت

 هكنیالحسنه و اقرض یهااز عقد قرض در سپرده استفادهه گفته شد، با توجه به ک طورهمان

ارد امل دک ارياخت هاآن صيدر نحوه تخص كو بان شدهمحسوب  كمنابع بان ءالحسنه جزقرض یهاسپرده

 یها با برگزاركگذشته بان یهاسالاست، در  یكه بانكشب یفراوان برا یمنشأ سودهاامر  نیاو 

 . اگرچه بااندداشتهالحسنه در جذب منابع قرض یسع یارديليم زیو پرداخت جوا یادوره یهایشکقرعه

ارند و د اندازپسالحسنه افتتاح سپرده قرض یبرا یمترک زهيگذاران انگسپرده یتورم طیتوجه به شرا

 یاراد یفعل ردكیرو یول دنیالحسنه وضع نماقرض یهاسپرده شیافزا یرا برا ییهامشوق دیبا هاكبان

 :است لیشرح ذ به یالتكمش

 شد خواهد تأمين محلي چه از جوایز این هزینه هك است نشده ركذ قانون در .

 عيانتفا هایفعاليتالحسنه در منابع قرض يریارگكبه سود محل از هزینه این هكيدرصورت

 يخرب به شيكقرعه براساس سود این از بخشي پرداخت رسدمي نظر به شود،مي حاصل يكبان

در قالب  از منابعبخش  ینه اكاست  ینا ترعادالنهبا عدالت است و  یرگذاران، مغااز سپرده

 ينمتناسب ب صورتبهها آن يریارگكبهجذب شوند و سود حاصل از  گذارییهسپرده سرما

 يالتارمزد تسهکاز محل  یشکقرعه ینههز هکیدرصورت همچنين. شود يمگذاران تقسسپرده

الحسنه قرض يرندگانگ يالتتسهبه  ميلياردی هایینههز ینا یبا چه مجوز شود،یم ينالحسنه تأمقرض

 شود؟یم يلتحم

 پرداخت قرض(  یذارگسپرده فقها از برخی دارد، الكاش زیاده شرطبه قرض عقد هکییازآنجا(

 دانندینم یز)قرض( را جا متناسب با مبلغ و مدت سپرده يازامت یافتو در یشکت در قرعهکشر شرطبه

 .دانندیم یو التار ییآزمابه بخت يهو آن را شب

                                                 
 .1335 ماهشهريور 15 ،ايسنا خبرگزاري 1
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 فرهنگ استحاله موجب آن، در هاكبان رقابت و ميلياردی جوایز با هاشیکقرعه این برگزاری 

 یراها بكبان ينرا ب یشانهاسپرده اًالحسنه مرتبگذاران قرضشده است و سپرده الحسنهقرض قرآنی

  1.نمایندیجابجا م هاآن یشکت در قرعهکشر

  ندمان گرید یهامحدود شود و از راه هایشکقرعه یبهتر است برگزار شده گفتهبا توجه به موارد 

 یبرا... الحسنه وقرض التيتسه افتیدر یبرا ازمندين یمعرف ایالحسنه و قرض التيتسه افتیدر ارياخت

 .شود زهيانگ جادیگذاران اسپرده

 

 اركمزدِ  عنوانبهارمزد كدر نظر گرفته نشدن . 1-2

ر د الحسنهقرضپرداخت  یهانهیهزبدون ربا،  یكبان اتيفصل سوم قانون عمل نامهنیيآ (11)ماده  براساس

 افتیرد رندهيگقرضمحاسبه و از  رانیا یاسالم یجمهور یزکمر كبان دستورالعمل براساس یستیهر مورد، با

مقدار  2/2/1368در مصوبه مورخ  زيپول و اعتبار ن ی. شوراشودیارمزد گفته مکبدان  اصطالحدر ه کشود، 

 رد.کدرصد اعالم  1ثر کو حدا 5/2الحسنه را حداقل قرض التيارمزد تسهک

ال كالحسنه بالاشقرض التيپرداخت تسه یهانهیپوشش هز یارمزد براکنظر فقها گرفتن  براساس

 .دارد الكاش و بوده ربا مكح در قرض عقد در هانهیهز از شيب ارمزدک افتیدر یول ،است

 قابل طرح است: ریارمزد موارد زکدر ارتباط با موضوع  شده گفته حاتيبا توجه به توض

 با  یكبان هکیدرصورت يست؟پول و اعتبار چ یشورا یسوارمزد ازکنرخ  یف براک يينعلت تع

 یمک ینهرد و هزکالحسنه قرض يالتاقدام به پرداخت تسه يرخبا استخدام افراد  یا یوربهره یشافزا

 ند؟کارمزد اخذ کدرصد  5/2آیا باید حتماً  ،داشت

  منابع  يصو تخص يزارائه خدمت تجه هایینهپوشش هز یار و براک مزدِ یاارمزد، به معنکاگر

 افتیدر گيرندگانيالتمحاسبه و از تسه هاینههز ييربا توجه به تغ یدر هر برهه زمان یداست، پس با

ها بدون محاسبه برابر كالحسنه در عمده بانقرض يالتارمزد تسهکنرخ  فعلیدر وضع  هکیدرحالشود. 

ه محاسب یهم برا یامطالبه يالتتسه یرنرخ با نرخ سود سا ینا یاداختالف ز يلدلاست و بهدرصد  1

 ارمزد وجود ندارد.ک

 ارمزد كزی، كمر كبان 27/4/1939مورخ  139بخشنامه شماره مب/ براساسها كبان

از  درصد 4ابتدای هرسال  درو  نندكيم محاسبهانه يسال صورتبهالحسنه را تسهيالت قرض

 تيالارمزد تسهك خاطر همين به ،نندكيارمزد آن سال مطالبه مك عنوانبهرا  يالتمانده تسه

  2خواهد بود. بانكي بهره درصد 3 حدود معادل الحسنهقرض

 

                                                 
 .1334 ،53 شماره ،یاسالم یاجتماع یهاشپژوه ان،یموسو عباسدیس ربا، بدون یداربانک قانون یبررس و نقد. 1
 .محقق محاسبات اساسبر. 2
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 الحسنهمنابع قرض از نهيبه استفادهجهت  ياصالح یهاشنهاديپ ارائه. 9

الحسنه منابع قرض از نهيبه استفادهجهت  ییهاشنهاديپ ،شدهارائهشناسی این بخش با توجه به آسيب در

ه الحسنقرض التيتسه زانيم شیاز افزا نانيجهت اطم شنهاديدو پ ابتدا در شد خواهد طرحدو سطح  در

 وت هاسكبان یجار الحسنهقرض یهابر استفاده از منابع سپردهیمبتنه کقابل پرداخت ارائه خواهد شد 

 طرح مندازيگذاران و اقشار نسپرده نيالحسنه بقرض التيتر تسهعادالنه عیجهت توز یشنهاديدر ادامه پ

 .شد خواهد

 

 هاسپرده سایر از الحسنهقرض هایسپرده تفكيك. 1-9

 یكی الحسنه شده است،منابع قرض سوءمصرفه منجر به کنادرست گذشته  یهااستياصالح س جهت

است در  یضرور منظور نیها است، بدسپرده ریاز سا الحسنهقرض یهاسپرده كيتفك هاشنهادياز پ

رار ق موردتوجهدو حيث  ازالحسنه قرض یهاسپرده زيتجه وهيبدون ربا ش یكبان اتياصالح قانون عمل

 :رديگ

و  یالحسنه )اعم از جارقرض یهاسپرده همه شودیم شنهاديپ از حيث شرعي: (الف

 براساس»ه كالت و مشروط بر آنكعقد و براساس عقد قرض براساسجای تجهيز به انداز(پس

 منابع که تصور این تا ،دشون زيتجه «رديقرار بگ استفاده مورد یزكمر كبان یهااستيس

 .شود اصالح است بانك مالكيت در الحسنهقرض

الحسنه از سایر های قرضسپرده تفكيك 1،مدرن بانكداری ماهيت به توجه با از حيث فني:( ب

 2متعددی دیداری هایحساب مرکزی بانك نزد هاانكب که است ممكن صورتی در تنها عمل در هاسپرده

ی منابع واقعنظر از نوع عقد مورد استفاده در تجهيز منابع، تفكيك داشته باشند و در غيراینصورت صرف

 ممكن نيست. الحسنهقرض مصارف و منابع بين موازنهو  الحسنهقرض

 یهاسپردهپيشنهاد شده است  3ایران اسالمی جمهوری بانكداری طرح درر است کبه ذ الزم

قد ع براساسهای جاری و سپرده« الحسنهوکالت برای اعطای قرض»عقد  براساسانداز الحسنه پسقرض

 هاانكبالحسنه برای ای به ایجاد حساب دیداری قرضولی هيچ اشاره 1،تجهيز شوند« قرض بدون بهره»

                                                 
 ساير از سپرده دريافت با حساب اين موجودي كه دارند ديداري حساب يك مركزي بانك نزد بانكها كلیه امروزي بانكداري در 1

 را حساب اين موجودي هستند موظف هاكبان كلیه و يابدمي افزايش مركزي  بانك از استقراض يا آنها از استقراض يا هاكبان
 هر حاضر حال در كه آنجايي از. دارند نگه هاسپرده انواع از هريك مانده در ضرب هاسپرده انواع قانوني ذخیره نرخ برابر حداقل
 گذاريسرمايه هايسپرده يا بانك الحسنهقرض هايسپرده افزايش صورت در لذا ،دارد مركزي بانك نزد حساب يك فقط بانك
 .ندارد وجود تفكیك اين و شودمي منعكس مركزي بانك نزد بانك حساب افزايش در دو هر آن،

 ینچن ولي ،باشد همراه نیز الحسنهقرض مجزاي صندوق تشكیل با تواندمي مركزي بانك نزد هابانك ديداري حساب تفكیك .2

 .ندارد وجود ضرورتي

 مهر 11 مورخ جلسه در آن اتیکل و است شده وصول اسالمي شوراي مجلس در 1335 مرداد 13 جلسه  در طرح نیا .3

 .است رسیده مجلس یاقتصاد ونیسیکم تصويب به 1335

 .مذکور طرح( 52) ماده. 4
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 نزد بانك مرکزی نشده است و لذا تغييرات انجام شده در عناوین عقود هيچ آثار واقعی نخواهد داشت.

نزد بانك مرکزی ممكن است منجر  هاانكبهای دیداری الزم است توجه شود که تعدد حساب البته

  اندیشی قرار گيرد.به عدم بهينگی در مدیریت نقدینگی بانك شود که باید مورد چاره

 

 هاكبان ترازنامه یهايبده طرف و یيدارا طرف نيب نسبت نييتع. 2-9

( كبان ازنامهتر ییدارا سمت)در  التيتسه خلق تقدم و یكبان نظام در ینگینقد خلق سميانكم به توجه با

 اعنمیالحسنه بقرض یهااز محل سپرده التيتسه یبه اعطا یكردن نظام بانکلف كم 1،سپرده جذب بر

 نخواهد داشت.  یاثر چيدر عمل هم ه لذاو  رسدیبه نظر م

بال از  هتيمکمانند  یالمللنيب یثر باشد و در الزامات نظارتؤم تواندیه مک یردكیرو گریطرف د از

اقالم  نينسبت ب نييمورد توجه قرار گرفته است، تع زيو... ن ینسبت نقدشوندگ ه،یسرما تیفاک ليقب

 یهاالحسنه )اعم از سپردهاز منابع قرض نهيجهت استفاده به شودیم شنهاديهاست. لذا پكترازنامه بان

الحسنه )به اقشار هدف( به مجموع قرض التيانداز( حداقل مقدار نسبت تسهو پس یالحسنه جارقرض

  گردد. نييتع استگذاريستوسط  اندازپسو  یالحسنه جارقرض یهاسپرده

ها كدر بان« قرض»عقد  قیالحسنه از طره منابع قرضکرد کنخواهد  یتفاوت استيس نیاتخاذ ا با

منابع  ری( را مانند سااندازپسو  یالحسنه )اعم از جارمنابع قرض هيلک توانیم و «التکو» ای شوند زيتجه

 یداریحساب د جادیا نيرد، همچنک زيها تجهكدر بان «یكبان اتيانجام عمل یالت براکو»عقد  قیاز طر

 ضرورت نخواهد داشت. زين یزکمر كها نزد بانكبان یالحسنه مجزا براقرض

 است شده اتخاذ الحسنهقرض منابع یسامانده جهت 1386 سال ازکه  یردكیرو ر استکبه ذ الزم

 زکمرمت اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده بر صرفاً متأسفانه یول ،است بوده راستا نيهم در یدرستبه

تأسيس و فعاليت  دستورالعمل»البته در  .است شده غفلت یجار الحسنهقرض یهاسپرده از و بوده

ها كبان نیگرفته است و ا موضوع مورد توجه قرار نیا 2«هاالحسنه و نظارت بر آنهای قرضكبان

 سپرده سرك از)پس  اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده مانده از درصد 31 حداقلاند موظف شده

 سپرده سرك از)پس  یجار الحسنهقرض یهاسپرده مانده از درصد 32 حداقل و( يقانون

نامعلوم  لیسفانه به دالأمت یول 3.دهند اختصاص الحسنهقرض التيتسه پرداخت به را( يقانون

متر که کالحسنه شده است قرض كداده نشده است و محدود به دو بان ميها تعمكبان ریبه سا فيلكت نیا

 دارند. اريالحسنه را در اختدرصد منابع قرض 12از 

                                                 
 هب «رانیا در یتجار یهاكبان توسط پول خلق یامدهایپ و ابعاد» یکارشناس گزارش :به شود رجوع شتریب حاتیتوض جهت. 1

 .13333 مسلسل شماره
 .وزيران ئتیه 21/12/31مورخ  211323/33333. مصوبه شماره  2

 .مذکور دستورالعمل( 23) ماده. 3
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 شده حیتصر و است شده برطرف صهينق نیا 1در طرح بانكداری جمهوری اسالمی ایران خوشبختانه

 هالحسنقرض یهاسپرده مانده مجموع به الحسنهقرض التيتسه مانده نسبت انهيماه نيانگيم» هک

 اعتبار و پول یشورا هک یدرصد معادل حداقل دیبا هاكبان از كی هر یبرا ،یجار یهاسپرده و اندازپس

 2.«باشد ند،کیم نييتع

 

 عاننفیذ نيب یجار الحسنهقرض یهاسپرده منابع از حاصل منافع ترعادالنه عیتوز. 9-9

و ارائه خدمات حساب  یجار یهاها در جذب سپردهكبان یقدرت انحصار ليدلبه یفعل تيوضع در

و کارمزد دریافتی در قبال ارائه خدمات  هامانده سپرده یريارگکبهدرآمدها )منافع حاصل از  ،یجار

گرفته است  یادی( فاصله زیارائه خدمات حساب جار نهی)خالص هز هانهیاز هز 3(هامختلف این سپرده

ل جامعه کرفاه  به زدن بيآسو باعث  شده منتقل هاكسلب و به بان از جامعهو لذا بخش عمده منافع 

ب، مناس یهااستيبا وضع س یپول استگذاريسنهاد  عنوانبه یزکمر كاست بان یشده است. لذا ضرور

 ودشیثر مکه در آن رفاه جامعه حداک یاجتماع نهيرا به سمت به تيانحصارگر، وضعاهش قدرت کضمن 

های ه در قانون اساسی و سياستکشور کهای اولویت براساس یزکمر كالزم است بان لذا سوق دهد.

ها، ك)اعم از بان جامعه منافع مجموع ،شودمیدولت مشخص  هيئتشور و همچنين مصوبات کالن ک

و  دیثر نماکرا حدا الحسنه هستند(قرض التيتسه انيه متقاضکجامعه  فيو اقشار ضع گذارانسپرده

 .دینما یدهالحسنه را جهتقرض التيتسه

 زینهه افزایش به منجر ،یجار الحسنهقرض منابع از یمندبهره از هاكبان سهم اهشکطبيعتاً  البته

شدند را عمالً از منابعی که با هزینه نزدیك به صفر تجهيز می رایز 1،شد خواهد هاانكب منابع تجهيز

کاهش  درواقعخارج خواهد کرد. اما باید توجه داشت که این افزایش هزینه،  هاانكبسيطره مدیریت 

است و چنانكه تشریح خواهد شد، در راستای  گرفته قرار هاانكبدر اختيار  غلط بهدادن رانتی است که 

 قرار اهانكب اختيار در بزرگی رانت حاضر حال در ،گریدانيببهر نظام بانكی خواهد بود. ارتقای عدالت د

های جاری )که با اخذ کارمزد از خدمات حساب جاری، از منابع سپرده برعالوه هاانكباست و  گرفته

سود باال  هاینرخ با تسهيالت اعطای و گذاریسرمایه هایاند( در فعاليتهزینه ناچيز تجهيز نموده

ین رانت گيری اگردد، بازپسکنند. توصيه سياستی این گزارش، چنانكه در ادامه تشریح میاستفاده می

                                                 
 مهر 11 مورخ جلسه در آن اتیکل و است شده وصول اسالمي شوراي مجلس در 1335 مرداد 13 جلسه  در طرح نیا .1

 .است رسیده مجلس یاقتصاد ونیسیکم تصويب به 1335

 .مذکور طرح (53) ماده تبصره .2

ند از: هزينه انتقال پول، وصول كنند، برخي از اين كارمزدها عبارتها براي ارائه انواع خدمات كارمزد دريافت مياکنون بانكهم. 3
 چك، پیامك، صدور كارت، دريافت مانده حساب و...

. بود خواهد متغیر ها،بانك اين منابع كل در جاري هايسپرده سهم اساسبر مختلف، هايبانك در هزينه افزايش اين مقدار. 4
 كه بانكي براي منابع تجهیز هزينه افزايش، 1335 سال نخست ماههسه در مختلف هايبانك هايسپرده وضعیت به عنايت با

 مواجه كمتري هزينه افزايش با هابانك ساير طبیعتا  . بود خواهد درصد 4 حدود است، جاري سپرده حجم بیشترين داراي
 .بود خواهند
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خود، افزایش  زائدهای باید از محل کاهش هزینه هاانكبگذاران است. و توزیع آن ميان سپرده هاكباناز 

 هزینه تجهيز منابع ناشی از این سياست را تأمين نمایند.

 :شد خواهد حیتشر حوزه سه نیا در یشنهاديپ یهااستيس ادامه رد

ه ارائ یهانهیبه پوشش هز یجار یهاسپرده یريارگكبهاز  كانتفاع بان ردنكمحدود . 1-9-9

 یخدمات حساب جار

ز ا یعي. بخش وسشودیم یادیز یهانهیمتحمل هز یشور جهت ارائه خدمات حساب جارک یكبان هكشب

 هکیرتدرصو. شودیم نيالحسنه تأمقرض التيتسه زيارمزد از خدمات مختلف و نک افتیبا در هانهیهز نیا

را  یها در ارائه خدمات حساب جاركبان یهانهیفاف هزکدرآمدها  نیه اکمسجل شد  استگذاريس یبرا

 تاس یهیبد. دینما صادر را ارمزدک زانيم شیافزا ایارمزد کاخذ  قیمجوز توسعه مصاد تواندیم دهد،ینم

 .هاستكبان یمال یهاصورت تيشفاف موضوع نیا الزمه هک

 منابع به التيتسه نسبت حداقل اهشک با تواندیم یزکمر كبانصورت لزوم  در نيهمچن

اهرم  انعنوبه را التيتسه نیا تواندیم یزکمر كبان .دینما فراهم یالتيتسه هاكبان یبرا الحسنهقرض

 .دیاستفاده نما زيها نكجهت به رفتار درآوردن بان یهيو تنب یقیتشو

 الحسنهقرض یهاسپرده مانده از حاصل منافع در گذارانسپرده ردنك ميسه. 2-9-9

 شانیهاسپرده عیدر قبال تود یه سودکانداز( و پس یالحسنه )اعم از جارگذاران قرضسپرده هکییازآنجا

 شانیهااز منافع حاصل از رسوب سپرده یمندبهره یگروه برا نیترمحق نند،کینم افتیدر كاز بان

ارتباط  یبرقرار یشنهاديار پکآنان در نظر گرفته شود. سازو یمندبهره یبرا یارکسازو دیهستند، لذا با

ست. الحسنه اقرض التيآنان به تسه یالحسنه اشخاص و سطح دسترسمانده سپرده قرض نيمشخص ب

( به یزکمر كبان یاستگذاريس براساسالحسنه )قرض التيتسهاز  یالگو بخش نیدر ا درواقع

 .افتی خواهد اختصاص شوند،یم یمعرف كبان ایه توسط آنان به مؤسسه ک یافراد ایگذاران سپرده

 سبمتنا تواندمیو مقدار و دوره بازپرداخت آن  خواهد بود كبان توانایی به منوط تسهيالت این پرداخت

از  یعيبر پوشش بخش وسالگو عالوه نیاز ا استفاده. باشدگذار مانده حساب سپرده نيانگيبا مدت و م

 رحاض حال درباشد.  یفعل یهایشکقرعه یبرا یترعادالنه نیگزیجا تواندیخرد آحاد جامعه م یازهاين

ش اند بخو توانسته نندکیار استفاده مکسازو نیاز ا رسالت الحسنهقرض كبان و مؤسسات از یاريبس هم

تواند در قالب اعتبار در خرد آحاد جامعه را پوشش دهند. همچنين این تسهيالت می یازهاياز ن یعيوس

 گذاران قرار گيرد.در اختيار سپرده الحسنهقرض صورتبه حساب جاری

الحسنه ندارند و افتتاح سپرده قرض یبرا یمعنو زهيگذاران لزوماً انگالگو سپرده نیدر ا اگرچه

 نیا هر صورتبه  یول ند،یحساب بنما نیاقدام به افتتاح ا التيتسه افتیدر هدف بان است صرفاً كمم

هد الحسنه خواقرض یدهالتيتوان تسه شیالحسنه و افزاقرض یهاسپرده شیمنجر به افزا یماد زهيانگ
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 ندگاننکديمربوط به تول یالحسنه جارقرض یهااز سپرده یعيبخش وس هكنیبا توجه به ا ضمندر شد. 

 افتید. درننک افتیدر یالحسنه مناسبقرض التيتسه توانندیم نندگانکديطرح تول نیا یاست، با اجرا

مؤثر  اهش نرخ سودکباعث  نندکیم افتیدر یكه از نظام بانک یالتيتسه رینار ساکدر  التيتسه نیا

 . شودیم هاآن یافتیدر التيتسه

 نینمود. در ا یاتيعمل زيبدون ربا ن یكبان اتيقانون عمل (6)در چارچوب ماده  توانیرا م ارکسازو نیا

بت نس هاسپردهجذب و تجهيز  منظوربه توانندیم هاكبانه کمرتبط با آن آمده است  نامهنیيآ زيو ن ماده

 اقدام انگذارسپردهبه  التيسود تسه تخفيف زيو ن یكبان التياستفاده از تسه یبه دادن حق تقدم برا

الحسنه قرض یهاو نظارت بر صندوق تيفعال س،يتأس ییدستورالعمل اجرا (23). البته ماده ندینما

 یگذارالحسنه در قبال سپردهقرض التيتسه یاعطا یبرا یبندارائه هرگونه برنامه زمان یمؤسسات اعتبار

 یهاو برنامه یازيامت یهاشباهت سپرده ليدلبه تيممنوع نیا رسدیرده است. به نظر مکرا ممنوع 

وجه با ت یول ؛است شده جادیا در قرض است، یربا قیاز مصاد یكیه ک «قرض شرطبهقرض »به  یبندزمان

فاقد  یارکسازو نياند چنشده زيتجه یكالت در نظام بانکعقد و براساسالحسنه قرض یهاسپرده هكنیبه ا

ت ان پرداخكه منافع حاصل از شرط مازاد )امكآن ليدلبا استفاده از عقد قرض به یاست. حت یال شرعكاش

ت ال است؛ لذا الزم اسكشرط فاقد اش نیا شود،ی( به عموم جامعه منتقل مشتريالحسنه بقرض التيتسه

 .رديقرار گ یزکمر كتوسط بان دنظریتجددستورالعمل مورد  نیا

 اجتماعي هایاولویت با متناسب ازمندين اقشار ياساس یازهاين به یيپاسخگو. 9-9-9

فصل سوم  نامهنیيآ (16)بدون ربا و ماده  یكبان اتيعملقانون  (11ماده )ه گفته شد در ک طورهمان

 «2»و  «2» یاند، جهت تحقق اهداف مقرر در بندها، موظف شدههاكبانبدون ربا  یكبان اتيقانون عمل

 قیاز منابع خود را از طر یاشخاص بخش یاساس یازهايرفع ن نيهمچنو  یقانون اساس وسومچهلاصل 

اقشار  صرف الحسنهقرض التيتسهاز  یاست بخش یلذا ضرور اختصاص دهند. انيبه متقاض الحسنهقرض

 دتوانمیاقدام  نیاشود.  دارد )مانند ازدواج( یالن اجتماعکه آثار ک یاز اقدامات تیحما ایجامعه و  ازمندين

 رای. زدکن کمك یامبادله التيتسه سود نرخ هشاکبه  ميرمستقيغ صورتبه و جامعه لک رفاه بهبود به

 التيتسه یالحسنه مرتفع شود، تقاضاقرض قیجامعه از طر یازهاياز ن یشتريحجم ب هکیدرصورت

 .کند کمك یاهش نرخ سود تعادلک به تواندیم و ابدییاهش مک یامبادله

 افتیرد یالحسنه، تقاضا براقرض التيتسه افتیموجود در در یمنافع اقتصاد ليدلبه گریطرف د از

منابع  تیباال( نامحدود خواهد بود. لذا با توجه به محدود یهاتورم طیدر شرا ژهیو)به التيتسه نیا

 صيانجام نشود، تخص التيتسه نیپرداخت ا یمناسب برا یاستگذاريس هکیدرصورتالحسنه، قرض

و  كنارمندان باکبه  التيتسه مثال یبرا). رديگیصورت م روابط براساسو  یاهيو توص یرانت صورتبه

 یو طراح هاتیاولو نييتع :از عبارت استرابطه  نیمناسب در ا یاستگذاريس رسدی( به نظر مهاآنبستگان 
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از  یريالگوگبا  لذا باشد. هاآن ازيمتناسب با ن التيتسه نیافراد به ا یدسترس هکینحوبهارها کسازو

 التيپرداخت تسه تیالحسنه ازدواج، اولوقرض التيتسه پارچهكیتجربه موفق سامانه 

 يعنی، باشد یيآزمايو قابل راست ریناپذه جعلك ميدهياختصاص م یالحسنه را به مواردقرض

 و يانتب با هك ندكيم دايپ التيتسه افتیدر انكام يخاص طیشرا در گرفتن قرار ليدلبه فرد

 تان،مارسيدر ب یبستر، فوت فرزند، تولد، ازدواجاز:  ندعبارتموارد  نیاهم ا .ستين جعل قابل هيتوص

 و نكمس نيتأمبه  كمک، ازمندين رعمديغ جرائم انيزندان یآزاد و انيزندان خانواده به كمک و آموزش

 .خانوار سرپرست زنان و یتیحما ینهادها پوشش تحت انیمددجو اشتغال

و  یاقتصاد ،یبا در نظر گرفتن مالحظات اجتماع ها،تیاولو نييضمن تع یستیبا یزکمر كبان

 ییاجرا ارکقرار دهد و سازو مدنظررا  یانندهکميدام از موارد فوق، شروط تنظکهر یاز اجرا یناش یفرهنگ

الت در ياز مصرف تسه نانيالزم است جهت اطم نيرا فراهم آورد. همچن كیمتناسب با هر یهاو سامانه

 و زیدانشگاه و...( وار مارستان،يخدمت )ب دهندهارائهبه حساب  المقدوریحت التيتسه ص،يمورد تخص

  1.محاسبه شود اتيجهت پرداخت مال یدرآمد و عنوانبه

 

 هاشنهاديپ .4-9

 زيتجه یكبان نظام در یعقد چه عنوان تحت الحسنهقرض منابع هكنیا از فارغفوق،  حاتيتوجه به توض با

الحسنه قرض التياز تسه یادیه بخش زکباشد  یاگونهبه یزکمر كبان یهاتاسيسو  نيقوان دیبا 2،شوند

فرهنگ  یايبر احعالوه قطع طوربهاقدام  نی. ارديقرار گ ازمنديگذاران و اقشار نسپرده اريدر اخت

 .شودمنجر  زيرفاه جامعه ن شیبه افزا تواندمیالحسنه قرض

 :شود حیتصر لیذ یقانون مواد ربا بدون یكبان اتيعمل قانون اصالح در شودیم شنهاديپ لذا

 

 (1) ماده

 الحسنهقرضسپرده  ،یجار سپرده از اعم هاسپرده هيلك در كبان با گذارسپرده يحقوق رابطه 

 است. «يكبان اتيانجام عمل یالت براكو» ،یگذار هیو سپرده سرما

  

                                                 
 یهااتیمال قانون مکرر (123) ماده سامانه در خدمت ارائه فاکتور ثبت به منوط را التیتسه پرداخت تواندیم یمرکز بانک. 1

 .دینما مربوطه یهاسامانه ریسا ای و میمستق

 از هابانک ریسا و یمرکز بانک با تعامالت هیکل و دارد یمرکز بانک نزد یدارید حساب کی فقط بانک هر نکهیا به توجه با .2

 از اعم هاسپرده هیکل است بهتر ست،ین کیتفک قابل بانک منابع ریسا با الحسنهقرض منابع لذا و است قیطر نیهم
 توسط یبانک اتیعمل انجام یبرا وکالت عنوان تحت یگذارهیسرما یهاسپرده و یجار و اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده
 .شود مشخص قانون در هاسپرده از کیهر در وکالت بر ناظر ضوابط و شود زیتجه بانک
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 (2) ماده

 ولدت ازدواج، یبرا صرفاً الحسنه،قرض گذارانسپرده برعالوه الحسنهقرض التيتسه پرداخت 

 رائمج انيزندان یآزاد و انيزندان خانواده به كمك مارستان،يب در یبستر و درمان فوت، فرزند،

 يتیحما یتحت پوشش نهادها انین و اشتغال مددجوكمس نيبه تأم كمك، ازمندين رعمديغ

 و زنان سرپرست خانوار مجاز است. 

 موارد از كیهر سهم و مورد هر در الحسنهقرض التيتسه یاعطا طیشرا و سقف - تبصره

 .رسديم اعتبار و پول یشورا بیتصو به یزكمر كبان شنهاديپ به وركمذ

 

 (9) ماده

الحسنه قرض یهامانده سپرده 2مجموع به الحسنهقرض التيتسه مانده نسبت 1نيانگيم 

 724حداقل معادل  دیها در طول ماه باكاز بان كیهر  یبرا 9،یجار یهاو سپرده اندازپس

 باشد.  درصد

 اعتبار و پول یشورا بیتصو باقانون  نیا یاجرا یيسال ابتدا 1 در یزكمر كبان -تبصره

 .دكن نييعت درصد 72 تا 42 بازه در را نسبت نیا ،هابانكاز  يبرخ ایهمه  یبرا توانديم

خواهد  الیهزار ميليارد ر هزاراز  شيب الحسنه به حجم تسهيالت قرض درصد، 12 نييتع فرض با

 درصد رشد خواهد داشت. 112و نسبت به وضعيت فعلی بيش از  5رسيد

حسنه الاز منابع قرض ازمندين اقشار التيتسه سهم یبرا را یحدود یستیبا یزکمر كبان نيهمچن

 .دینما نييتع هابانك

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .کندیم یخنث یحدود تا را یمقطع یهاشوک اثر ماه طول در نسبت نیانگیم محاسبه .1

 یهاسپرده جذب در یبانک نظام رفتار رییتغ به منجر یجار و اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده در تفاوت هرگونه .2

 مالک را هاسپرده مجموع از یدرصد حداقل و داشت هاسپرده نیا به کسانی کردیرو است بهتر لذا ،شد خواهد الحسنهقرض
 .داد قرار عمل

 .گردد ترساده نسبت محاسبه تا کسر مخرج در نه شود متبلور درصد حداقل در یقانون رهیذخ زانیم است بهتر .3

 .است بوده درصد 23 حدود 1332 ماهآذر انیپا در نسبت نیا .4

 .است بوده الیر اردیلیم هزار 1112 برابر 1332 آذر انیپا در یجار و اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده مجموع مانده .5
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 یريگجهينت و یبندعجم

 :شد زتمرک الحسنهقرض منابع تخصيص و تجهيز فعلی وضعيت در جدی آسيب دو بر عمدتاً گزارش این در

 یهاپردهس يتغفلت از ظرف يلدلمتناسب با منابع به یالحسنه کافضقر يالتپرداخت تسه عدم 

 ،یجار الحسنهقرض

 الحسنهقرض يالتدر پرداخت تسه انحراف. 

 یهاتمرکز صرف بر سپرده یجاشده به شنهاديالحسنه پاز منابع قرض نهيبه استفاده جهت لذا

 سبتن حداقلمنظور  نیبد وشود  استفاده زين یالحسنه جارقرض یهاسپرده تيظرف ازانداز الحسنه پسقرض

 .شود نظارت آن بر و نييتع یجار و اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده مجموع به الحسنهقرض التيتسه

 یهاحساب یکشقرعه نیگزیالحسنه جاقرض التيتسه افتیدر ازيشده است امت هيتوص نيهمچن

نه الحسقرض التياز تسه تیحما ازمنديالحسنه و اقشار نگذاران قرضالحسنه شود و سهم سپردهقرض

و براساس  یاهيو توص یرانت ازمند،يالحسنه به اقشار نقرض التيپرداخت تسه نكهیشود. به جهت ا نييتع

 ریناپذکه جعل ابدیاختصاص  یالحسنه به مواردقرض التيتسه است شده شنهاديپ رد،يگنروابط صورت 

 التيهتس افتیامكان در یخاص طیقرار گرفتن در شرا ليدلفرد به یعنی، هستند ییآزمایو قابل راست

، فوت ،فرزند تولدند از: ازدواج، موارد عبارت نی. اهم استيقابل جعل ن هيو توص یکه با تبان کندیم دايپ

 ،ازمندين رعمديجرائم غ انيزندان یو آزاد انيآموزش و کمك به خانواده زندان مارستان،يدر ب یبستر

 .خانوار سرپرست زنان و یتیحما ینهادها پوشش تحت انیمددجو اشتغال و مسكن نيتأم به کمك

 الحسنهقرض هایسپرده از حاصل منافع انتقال نيالحسنه و همچنمنابع قرض نهيبه صيتخص

 نیا یو حقوق قیيحق گذارانسپرده به( جامعه نيازمند اقشار و گذارسپرده از)اعم  مردم آحاد به جاری

مصرف  ازمندانين یضرور یازهايبرطرف کردن ن یراستاها در آن یهاکه سپرده دهدیرا م نانياطم

 مدل یاجرا رسدیبه نظر م از همين روشود. میگذاری آنان خواهد شد و لذا موجب تقویت انگيزه سپرده

 دیگری مانند وجوه اداره منابعاز  توانیالحسنه خواهد شد. عالوه بر آن ممنابع قرض شیفوق موجب افزا

غيردولتی )مانند بنياد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام )ره(،  یعموم ینهادها ریدولت و سا هشد

بانك  یدر مواقع ضروری خطوط اعتبار نيو همچن یخصوص یهاهیريآستان قدس رضوی و...( و خ

 استفاده کرد.  جامعه نيازمند اقشار بهالحسنه قرض التيتسه یاعطا یبرا یمرکز

 استفاده امكان آینده در بانكی، نظام بهبا فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم  رودمی انتظار

 هایصندوق بر نظارت و فعاليت تأسيس، اجرایی دستورالعمل»( 18) ماده در که مردمی منابع از

ند از: موقوفات، وصایا، خيرات و هدایای نقدی شده است، فراهم شود. این منابع عبارت ذکر «الحسنهقرض

 پرداخت صرف و شد خواهد محسوب صندوق هایدارایی جزء مجزا سرفصل در منابع این. ینقدريغ و

 .شد خواهد الحسنهقرض تسهيالت
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 هاتپيوس

 

 1الحسنهقرض التيتسه و سپرده زانيم .1جدول 

 1934 1939 1932 1931 1932 1933 1933 1937 1931 1931 1934 سال
 آذر

1931 

 283 811 121 628 616 522 113 335 212 268 222 163 یالحسنه جارسپرده قرض

الحسنه قرض سپرده

 2اندازپس
66 22 112 121 112 222 223 283 311 361 112 118 

 یهامجموع سپرده

 الحسنهقرض
222 311 312 323 111 615 123 222 1212 1268 1251 1162 

 112 366 311 261 216 118 122 23 61 51 11 31 هالحسنقرض التيتسه

 

 9الحسنه منابع قرض صيو تخص زيتجه یهاشاخص .2 جدول

 1934 1939 1932 1931 1932 1933 1933 1937 1931 1931 1934 سال
 آذر

1931 

نسبت سپرده 

انداز الحسنه پسقرض

 هال سپردهکبه 

6/1 1/1 1/1 2/6 6/6 1/1 1/6 6/6 6/5 2/1 5/1 2/1 

 یهال سپردهکنسبت 

ل کالحسنه به قرض

 هاسپرده

26 25 21 23 22 21 22 22 18 11 8/12 1/12 

 التينسبت تسه

الحسنه به سپرده قرض

انداز با پس الحسنهقرض

 یسر سپرده قانونک

61555652136682852226 22 21 

 التينسبت تسه

 لک به الحسنهقرض

 یهاسپرده

 سرک با الحسنهقرض

 1یقانون سپرده

12161622232222213231 33 32 

 التينسبت تسه

 لک به الحسنهقرض

 التيتسه

1/1 5/3 2/3 5/3 1/1 1/1 2/5 3/5 2/5 1/5 2/5 2/1 

 

                                                 
و  ی)بخش پول یاقتصاد یآمارها دهیگز ،(1333)تا سال  یبانک مرکز یاقتصاد یزمان یهایمرجع: بانک اطالعات سر .1

 .الیر اردیلیارقام به هزار م، (1333)بعد از سال  یمرکز( بانک یبانک
 .است شده کم اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده از مسکن اندازپس صندوق به مربوط یهاسپرده .2
 ،(1333)تا سال  یبانک مرکز یاقتصاد یزمان یهایاساس اطالعات بانک اطالعات سربر محقق توسط هانسبت محاسبات .3
 .است شده انیب درصد صورتبه ارقام ،(1333)بعد از سال  ی( بانک مرکزیو بانک ی)بخش پول یاقتصاد یآمارها دهیگز
 تا 11 نیب یگذارهیسرما یهاسپرده و یجار الحسنهقرض سپرده یبرا 1334ماه آذر از یقانون سپرده نرخ نکهیا به توجه با .4
 بانک نزد هاكبان یقانون سپرده مجموع نسبت ،یجار الحسنهقرض سپرده یبرا نرخ نیا نیتخم جهت است، ریمتغ درصد 13

 و 1334 سال یبرا که است شده محاسبه یردولتیغ بخش یهاسپرده کل به هاكبان نزد مسکوک و اسکناس و یمرکز
 .است شده محاسبه 52/11 و 22/11 بیترت به 1335 ماهمرداد
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 19341در پایان اسفند  الحسنهقرض حوزه در هاانكبعملكرد . 9 جدول

 بانك
الحسنه ضقرتسهيالت 

 كاركنان
 2الحسنهضقركل تسهيالت 

 سهم كاركنان از 

 الحسنهضقرالت يتسه

3/61262 21222 ملی  31 

5/11211 1136 سپه  12 

5/831 پست بانك  5/2322  36 

 81 11112 2223 مسكن

1/23311 13513 کشاورزی  58 

1/2222 توسعه تعاون  2/3123  62 

1/22522 صادرات  1/11365  16 

6/6161 تجارت  1/26231  25 

1/31212 11222 ملت  15 

6/13158 1823 رفاه کارگران  51 

1/5 2 کارآفرین  2 

6/113 2 سامان  2 

8/118 2 اقتصاد نوین  2 

5/1361 123 پاسارگاد  53 

6/228 سرمایه  2/288  121 

1/26 2 سينا  2 

2/128 2 آینده  2 

 23 122 152 دی

8/1162 انصار  3/16216  1 

1/523 شهر  1/1125  18 

6/262 گردشگری  1/218  21 

1/82 حكمت ایرانيان  1/212  38 

8/112 2 زمينایران  2 

8/12513 1113 الحسنه مهرقرض  3 

6/282 الحسنه رسالتقرض  1/16261  1 

2/12262 2 قوامين  2 

ه اعتباری کوثر مؤسس

 مرکزی
1/331  3/3225  12 

 12 822 23 ه اعتباری عسگریهمؤسس

  

                                                 
 .13/4/1335 تاريخ به مركزي بانكم 113131/35 شماره گزارش .1

 از غیر منابع ساير از زمینايران سینا، آينده، نوين، اقتصاد سامان، كارآفرين، هايكبان مركزي بانك گزارش اساسبر. 2

 .اندكرده الحسنهقرض تسهیالت پرداخت به اقدام الحسنهقرض هايسپرده
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 مآخذ و منابع

 .آن یو اصالحات بعد 1362 ی،اسالم یبدون ربا )بهره( مصوب مجلس شورا یكبان ياتقانون عمل .1

 .1362 یران،وز يئتمصوب ه)بهره(  بدون ربا یكبان ياتقانون عمل نامهیينآ .2

 .1313مصوب  ،شورکقانون برنامه دوم توسعه  .3

 .1312مصوب  ،شورکبرنامه سوم توسعه  قانون .1

 .1382مصوب  ،شورکقانون برنامه پنجم توسعه  .5

 .1386،وزیران هيئتمصوب  ،هاآنالحسنه و نظارت بر های قرضكدستورالعمل تأسيس و فعاليت بان .6

 .1322و  1388،  1381 یهاسالدر  زیکمر كبان ینظارت ياستیس یهابسته .1

 كمصوب بان ،یالحسنه مؤسسات اعتبارقرض یهاو نظارت بر صندوق يت، فعاليستأس ییدستورالعمل اجرا .8

 .1322 ی،زکمر

 .(1382)تا سال  یزکمر كبان یاقتصاد یزمان هاییسراطالعات  كبان .2

 .زیکمر كبان( یكو بان ی)بخش پول یاقتصاد یآمارها یدهگز .12

  .یات اعتبارمؤسسها و كالحسنه بانقرض یهادر ارتباط با صندوق یزکمر كگزارش بان .11

 .1315، 58اقتصاد، شماره  یهاتازه(، 11) یكبان يالتتسه یاعطا یدرباره قراردادها يروزفر،بر پکا .12

 .1381، 53شماره  ی،اسالم یاجتماع یهاپژوهش یان،موسو عباسيدسبدون ربا،  یداركقانون بان ینقد و بررس .13

مآخذ:  ،ییتوانا ییانتشارات دانا ،(1382) یداوود یزپرو ی،صمصام ينحس ی،كحذف ربا از نظام بان یسوبه .11

 .1386 ،یجمهوریاستحوزه معاون اول ر یمعاونت نظارت و هماهنگ ،یدولت یهاكاز بان شده اخذاطالعات 

 .1321منش، یمحسن علوسيد ی،اسالم یمجلس شورا یهاپژوهشز کمر یران،الحسنه در اقرض یبررس .15

 زیکمر كبان یكبان و پولی دهكپژوهش انتشارات ،جمشيدی سعيد(، یمال یهاصورت يه)ته یكبان داریحساب .16

 .1322، ایران اسالمی جمهوری

مجلس  یهاز پژوهشک)ع( در پرداخت وام ازدواج، مر الحسنه مهر امام رضارد صندوق قرضكعمل یبررس .11

 .1323 یزنژاد،صمد عز ی،اسالم یشورا

لس مج یهاز پژوهشکرد(، مركعمل یابیو ارز يریگلكروند ش ی،)ابعاد قانون یرانالحسنه در اقرض هایكبان .18

 .1323 روحانی، علیسيد ،باغقره يزادهرضا عل ی،اسالم یشورا

 .فقه(یكی)و یدانشنامه فقه و اصول و علوم حوزو .12

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش گزارش شناسنامه
 مجلس شوراي اسالمي

 14411-1 :مسلسل شماره

و  هانكبا الحسنهقرض منابع تخصيص و تجهيز ساماندهی بانكی نظام شناسیآسيب: گزارش عنوان

 دوم( یرایش)و  یبانكيرغ یمؤسسات اعتبار

 

 

 

 (مالی بازارهای)گروه  اقتصادی مطالعات :دفتر نام

 طبابنی یمهدديس :تدوین و تهيه

 عزیزنژاد صمد :علمي ناظر

 کشاورزیان پيوستی اکبرنظركنندگان خارج از مركز: اظهار

 (اقتصادی کميسيون رئيس) ابراهيمی پور محمدرضا: متقاضي

 ـــــــ: تخصصي ویراستار

 ـــــــ :ادبي ویراستار

 

 

  :كليدی هایواژه

 مرکزی بانك .1

 الحسنهقرض .2

 شناسیآسيب .3

 مصارف و منابع .1

 سپرده .5

 تسهيالت .6

 ضوابط .1

 

 

 11/2/1931 :انتشار تاریخ

 

 

 


