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  ي برايطرح
 الحسنه  قرضيها  صندوقيدهسامان

دسياس موسويانعب  

 چكيده 

 ي اعطـا  ، هـم ترغيـب شـده      ي اسـالم كـه خيلـ      ي اقتـصاد  هـاي   آمـوزه ي  ها ي از ويژگ  ي يك
الحـسنه در رفـع مـشكالت مـردم           نيز نشان داده كه نهـاد قـرض        ي عين ةتجرب. الحسنه است  قرض
 الزم )دولت، مجلس، قـوه قـضائيه  ( يام عناصر نظام اسالم  بر تم  ، بنابراين ؛مؤثر بوده است  بسيار  

 .تر و كارآمدتر اين نهاد مقدس اهتمام كنند  درست، تر يچه قو هريدهناست در ساما

 از طريق افتتاح حـساب      ي پول يها  واسطه در جايگاه الحسنه    قرض يها ها و مؤسسه    صندوق
ق  سـپس از طريـ  ؛م را جـذب كـرده     وجوه مازاد مرد   اي  حواله حساب   يانداز و در موارد    پس

 در نتيجه از طريق افزايش حجم پـول يـا شـبه             ؛گذارند ييان م ضالحسنه در اختيار متقا    وام قرض 
 و  كـلّ ي تقاضاي جامعه و روي حجم نقدينگ  يپول و از طريق افزايش سرعت گردش پول رو        

هـا   ليت صندوق ضرورت دارد نوع و حجم فعا، بنابراين؛گذارند يها تأثير م  قيمت يسطح عموم 
 بتواند در ي باشد تا بانك مركز    ي پيوسته تحت نظارت بانك مركز     ،الحسنه  قرض يها و مؤسسه 
 .ها را در نظر گيرد  آن،ي و اقتصادي كالن پوليها سياست

هـا بـه     مديريت آن هـا يـا سـوء      ها و مؤسسه    صندوق ياستفاده مدير يا هيأت مديره برخ     ء سو
 بـه خطـر   را آنگـذار   منـابع سـپرده  ،ي شخصيها اعمال سليقهيا  ي با مديريت ماليجهت ناآشناي 

 
 استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.  
 ا قانون چك شامل آن نمي ، شبيه حساب جاري بانكاي حساب حوالهشود ها است؛ ام. 
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 بنابراين الزم است بـا تـصويب قـوانين    ؛كند يها و گيرندگان وام را تضييع م  حقوق آن ،انداخته
 الحـسنه، تعيـين و مراجـع        قرض يها ها و مؤسسه   الزم، نوع، شيوه، ابزار و حجم فعاليت صندوق       

 حـل  يهـا   و شـيوه ،ز مـشخص كنتـرل و ابطـال مجـو      ز، نظارت،    مجو ي اعطا ي برا دار  صالحيت
 يهـا  الحسنه به سه گروه صندوق      قرض يها در اين مقاله با تقسيم صندوق     . شوداختالف روشن   

  .ها ارائه شده است  آنيدهن ساماي برايحر ط،، كوچك و بزرگيمحل
انـداز، سـپرده      الحـسنه، سـپرده پـس       الحسنه، صندوق قـرض     قرض، قرض   :واژگان كليدي 

  .الحسنه اي، وام قرض هحوال

  مقدمه

  :فرمايد يم  خدارسول 
ـ    يهـا   هر درهم آن، به وزن كوه      يهركس به برادر مؤمنش قرض دهد، به ازا         و طـور    ايو اُحـد، رضْ

رسيدن مهلت با او مدارا كند، از  شود و اگر پس از فرا  ي نهاده م  ي اعمال و  يسينا، حسنات در ترازو   
بينـد   ي نمـ يگذرد و هيچ عذاب ي برق سريع و درخشنده م به حساب، چونيپل صراط بدون رسيدگ 

 را  Ĥن كـه پروردگـار نيكـ      ي قرض ندهـد، هنگـام      اما  طلبد، يكس كه برادر مسلمانش از او يار       و هر 
  ).55، ح88، ص13ج :تا عاملي، بي( سازد   مي را بر او حرامدهد، بهشت يپاداش م

 ةديـد   آسيب قشرهاي نيازمندان و     حمايت از  جهت اسالم كه در     ي اقتصاد هاي  آموزه از   ييك
 ي آيات و روايات فراوان    .الحسنه است   قرض يجامعه است، ترغيب و تشويق مسلمانان به اعطا       

 ي كمـك بـه نيازمنـدان و رفـع گرفتـار           ي از اموال خود را بـرا      يخواهند كه بخش   ياز مؤمنان م  
 دارد كه    حكايت  از آن   نيز يمطالعه تاريخ جوامع اسالم   . الحسنه دهند   خود قرض  يبرادران ايمان 

 از بـسياري الحـسنه مـشكالت     عمـل كـرده و بـا دادن قـرض    هـا  آمـوزه  مسلمانان به اين     بيشتر
 .اند مرتفع ساخته را Ĥنهمنوع

 يافـت و   ي و كيفـ   يالحسنه نيز توسعه كمـ      با پيشرفت زمان و گسترش جوامع، رفتار قرض       
 يهـا  ها و مؤسسه    و صندوق  ينف، ص ي خانوادگ ةالحسن ، قرض ي فرد يها تدريج در كنار قرض    به

ر را در اختيار نيازمندان قـرار        شكل گرفت كه وجوه مازاد بر نياز افراد خي         يالحسنه عموم  قرض
 .شود ي از طبقه پايين و متوسط جامعه حل مفراوانيدهند و به اين وسيله، مشكالت  يم

  فعاليـت ياسـالم  كـامالً  يهـا  الحسنه كه با هدف خيرخواهانه و با شيوه   قرض يها  صندوق
پردازيم، از جهت    ي كه در مقاله به آن م      علل گوناگوني  است به    ي كرده بودند، چند   خود را آغاز  

ـ نه منحرف شده و     يلها از مسير او     از آن  ياند و برخ   دار شده  ها خدشه  اهداف و شيوه    يهـا  يگران
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 يبرخـ .  اسـت  داشتهي را در پي متفاوتيها يگيرع موض،اند و اين وضعيت  آورده را پديد  يجد
كنند و   يها مخالفت م   الحسنه و صندوق    با اصل قرض   ،ها  سرپيچيا و   ه  كردن اين انحراف   با بهانه 

 شـمردن تخلفـات درصـدد دفـاع         ياهميت و مورد    نشان دادن برخوردها و كم     ي با سياس  يبرخ
ط  شده است به دور از افراط و تفـري         كوشيدهدر اين مقاله    . ها هستند   از همه صندوق   يغيرمنطق

، يالحـسنه بررسـ     قـرض  يها  صندوق يله، وضعيت فعل  أ مس گوناگون دقيق ابعاد    يو با كارشناس  
 .شودها ارائه   آني ساماندهي برايسپس ساختار منطق

 الحسنه در ايران  قرضيها  صندوقيسير تكامل 

 از مساجد جنوب تهـران بـه        يالحسنه در يك    صندوق قرض   شمسي، نخستين  1348 در سال 
 اين صـندوق    . با سرمايه اوليه يكصد و چهل هزار ريال تشكيل شد          »يره جاويد صندوق ذخ «نام  

 تأسـيس شـده بـود، ابتـدا     يكه با هدف كمك به محرومان و نيازمنـدان و مبـارزه بـا ربـاخوار               
 .الحسنه مبادرت ورزيد  به پرداخت قرضي از مدت و پسداد ي بالعوض ميها كمك

 كـه   يطور   به شد؛ تأسيس   گوناگون يو شهرها  در تهران    ي متعدد يها  بعد از اين، صندوق   
 انقالب و گـرايش مـردم       ي از پيروز  پس . مورد گذشت  200ها از     تعداد صندوق  1358در سال   

و اكنـون   يافت   يالحسنه رشد چشمگير    قرض يها والن، صندوق ؤ و حمايت مس   يبه امور معنو  
 از 1379هـا در سـال       تعـداد آن   ي انتظام ي در دست نيست، طبق گزارش نيرو      يگرچه آمار دقيق  

صندوق در كشور فعال هستند      5000 اطالعات، حدود    آخرينو مطابق   گذرد    مي صندوق   6000
هـا   گزارش رئيس گروه بازرسي بانـك ( شود  صندوق بالغ مي   7000هايشان به حدود        كه با شعبه  
   ).25/3/1382: جم الحسنه بانك مركزي، روزنامه جام هاي قرض و صندوق

 الحسنه در ايران رض قيها رشد صندوق

  1383  1379  1365  1364  1363  1362  1359  1358  سال
  7000  6000  2250  2000  1650  1400  800  200  تعداد
  

 فقـط الحسنه نيز اطالعات دقيق در دست نيست و           قرض يها در خصوص عملكرد صندوق   
 وسـيله   بـه  شـده    اساس آمار منتـشر   بر.  را حدس زد   يتوان ارقام  ي م ي و تقريب  يا  نمونه يبا بررس 

الحـسنه فعـال در سـطح كـشور، حجـم             صندوق قرض  1229 از   1379مركز آمار ايران در سال      
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 ريال بـرآورد شـده       ميليارد 1573ها معادل     آن ي ميليارد ريال و وام اعطاي     2110ها    آن يها سپرده
م ها و تسهيالت اعطايي نظـا       اين ارقام در مقايسه با حجم سپرده      ). 1379: مركز آمار ايران  (است

 موجـود در    يها  و اگر نسبت صندوق    است  درصد 89/0 رصد و د 94/0بانكي كشور به تقريب     
 مـورد   يهـا   صندوق است به صندوق    6000 ي انتظام يكه طبق گزارش نيرو   را  ) 1379(آن سال   

 بـا   را  آن برابر خواهد بـود و اگـر         5 حدود   يدست آوريم، رقم  ه   ب 1229 ي مركز آمار يعن   يبررس
 يهـا  تـوان سـهم سـپرده صـندوق        ي ضرب كنيم م   ي اعطاي يها ها و وام   ردهمسامحه در ميزان سپ   

 درصـد و سـهم تـسهيالت        7/4 تا   94/0 را بين    ي بخش غيردولت  يها الحسنه از كل سپرده    قرض
 را  يها به بخش غيردولت     بانك ي از سو  ي به كل تسهيالت اعطاي    ها   صندوق يالحسنه اعطاي  قرض

 يهـا  ها از سپرده    صندوق يها مين برآورد، سهم سپرده   طبق ه .  درصد برآورد كرد   45/4 تا   89/0
ها به تسهيالت     آن ي درصد و نسبت تسهيالت اعطاي     58/9ها حدود    انداز بانك  الحسنه پس  قرض
 ايـن   يهـا   و در همـان سـال، نـسبت سـپرده          اسـت  درصد   96/20ها حدود    الحسنه بانك  قرض

 ي اطالعـات  1379بعد از سال    . ت درصد بوده اس   54/2 تا   85/0 بين   يها به حجم نقدينگ    صندوق
 كـه از عملكـرد   ي بانك مركـز ي طبق گزارش گروه بازرس  ، اما ؛ در دست نيست   يهر چند تقريب  

 كنـد    جذب بااليي از نقدينگي مي      حكايت از  ،ها تهيه شده    استان ي متخلف در برخ   يها صندوق
  ).همان: جام جمروزنامه (

 الحسنه  قرضيها  مربوط به صندوققوانين 

 مواد  اساس  برشوند،   ي م شمرده ي غيرتجار ي مؤسسات در اصل الحسنه كه     قرض يها  صندوق
 ثبـت   ينامـه اصـالح     آيـين  6 مـاده    )5(رسند و مطابق بند    ي قانون تجارت به ثبت م     585 و   584

 .هستند موظف ينامه از شهربان  به كسب اجازه1337 مصوب سال يتجار رمؤسسات غي

كه كرد   را تصويب    يا  مصوبه 20/11/1363در تاريخ    انقالب، هيأت وزيران     ي از پيروز  پس
 و  يالحسنه موظف شدند زير نظر وزارت كشور و بانك مركـز            قرض يها  صندوق ،اساس آن بر
 : عمل كنندذيلاساس ضوابط بر

 است؛ وزرات كشور وسيله بهها  الحسنه موكول به تأييد اساسنامه آن  قرضيها تأسيس صندوق. 1

 ذيـربط را    يها، موافقت سازمان دولت    وجه به اهداف و نوع فعاليت صندوق       با ت  دوزارت كشور باي  . 2
 كند؛ جلب تر پيش

 كند؛ ثبت آن اقدام برايها، با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه  مرجع ثبت شركت. 3
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 است؛ ايران ي اسالمي جمهوريمرجع صدور پروانه فعاليت صندوق، كماكان شهربان. 4

 ي اسـالم ي جمهـور يالحسنه وزارت كشور و بانـك مركـز    قرضيها  صندوقيبر عمليات جار  . 5
 كنند؛ تا طبق اساسنامه مصوب فعاليت كردهايران نظارت 

 ي جمهـور  ي ايـن مـصوبه، وزارت كـشور و بانـك مركـز            5 بنـد    ينامه اجراي  مراجع تدوين آيين  . 6
 بـه  يو داراي ي كشور و امور اقتصادي وزراوسيلة بايد به   ايران هستند و پس از تصويب        ياسالم

 .شودشته مرحله اجرا گذا

 الحـسنه  قرض يها  پول و اعتبار، اساسنامه تيپ صندوقي شورا 19/6/1367 در جلسه مورخ    
 بانـك   يهـا بـا همكـار       صندوق ي برا يالشكل كه به استناد آن، اساسنامه متحد      به تصويب رسيد  

 .تفاده شد تهيه و آماده اسي و دارايي، وزارت كشور و وزارت امور اقتصاديمركز

 مربوط  ي پول و اعتبار، مقررات و ضوابط كل       ي شورا 13/5/1369 همچنين در جلسه مورخ     
 : از است عبارت مواد ماده تنظيم شد كه خالصه آن18ها در   فعاليت صندوقچگونگيبه 

اسـاس   كـه بر  اسـت ي و غيرتجـار ي، غيربـانك ي اعتبـار يا  مؤسـسه ،الحسنه  صندوق قرض 
 و مكلف به رعايت قوانين      شود  ي تشكيل م  ي بانك مركز  يده از سو  مقررات و ضوابط تعيين ش    

تسهيالت  يالحسنه و اعطا ها فقط مجاز به قبول سپرده قرض   صندوق.  كشور است  ي و بانك  يپول
 .نيستند مجاز ي بانك نظامها به دريافت اعتبار از صندوق. هستندالحسنه   به صورت قرضياعتبار

هـا   صـندوق .  درصد در سـال اسـت      2ها    صندوق يعطايالحسنه ا  حداكثر نرخ كارمزد قرض   
ـ     يها توانند از محل سپرده    ينم  ي و اعطـا    كننـد   غيرمنقـول مبـادرت    يهـا  ي مردم به خريد داراي

تواننـد در    يهـا مـ    صـندوق .  باشـد   مـشروط   يا شرايط ديگر   يگذار الحسنه نبايد به سپرده    قرض
 يـا باجـه     ي به افتتاح شعبه، نماينـدگ     يها، با اجازه بانك مركز      در اساسنامه آن   يبين صورت پيش 

 تنظـيم   يرا طبق نمونه بانك مركز      خود ي مال يها ها مكلفند كليه صورت    صندوق. كنندمبادرت  
.  ارائه دهنـد ي در هر زمان اطالعات مورد نياز را به بانك مركز          ي بنا به دستور بانك مركز     ،دهكر

 از طـرف    را  آنعـات   الحـسنه كـه اطال      قـرض  يهـا  تشخيص موارد خـالف و تخلـف صـندوق        
 اسـت و  ي بـا بانـك مركـز   ،يا از هر طريق ديگر به بانك رسيده باشـد     ، بازرسان بانك  يشهربان

 .شود ي ابالغ ميمراتب ابطال پروانه فعاليت صندوق به شهربان

 ي هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت بانـك مركـز             14/8/1370در تاريخ   
 بـر   يبانك مركـز  نظارت   را لغو كرد و      18/12/1363ويبنامه مورخ    ايران، تص  ي اسالم يجمهور
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الحسنه در امـور      قرض يها استدالل اين بود كه صندوق    .  شد برداشتهالحسنه    قرض يها صندوق
 . صورت گيرديها نظارت  ندارد بر فعاليت آنيكنند و لزوم يخيريه فعاليت م

 اي  انـدازه   يالحسنه رشد ب    قرض يها  صندوق 1381 تا   1370، از سال    يبا توجه به خال قانون    
 ي، از هـدف عـال     اوضاع توضيح خواهيم داد، با سوءاستفاده از        كه ا چنان ه   از آن  ييافت و تعداد  

 بـود كـه     هـا    پرداختنـد و پيـرو ايـن جريـان         ي مـال  يها الحسنه بازماندند و به سوءاستفاده     قرض
 9/11/1381ن در مـصوبه مـورخ       قانون برنامه سوم توسعه، و هيأت وزيرا       92قانونگذار در ماده    

هـا را بـه بانـك        ها، مؤسسات و صندوق     سازمان ي و مال  ي پول يها نظارت بر كليه فعاليت    جدداًم
ـ           محول كرد و بعد از ابالغ مصوبه هيـأت           يمركز گونـه   نوزيـران، ضـوابط و نحـوه فعاليـت اي

 . پول و اعتبار ارسال شده استيها تدوين و جهت تصويب به شورا صندوق

مورخ ( ي اسالم ي در مجلس شورا   »يمتشكل پول تنظيم بازار غير  « با تصويب اليحه     جامسران
 منظـور   بـه  اين اليحه    .شدالحسنه تعيين     قرض يها مقررات جديد فعاليت صندوق   ) 16/2/1383

هــاي  هــاي تعــاوني اعتبــار، صــندوق هــاي شــركت نظــم بخــشيدن و قانونمنــد كــردن فعاليــت
كننـد و نيـز       ي كه به انواع عمليات بـانكي مبـادرت مـي          هاي  الحسنه و مؤسسات و شركت      قرض

هـا و مؤسـسات و جلـوگيري از عملكـرد مغـاير بـا                 گونه شـركت    اعمال نظارت بر فعاليت اين    
 .هاي مصوب دولت تنظيم شده است هاي پولي و برنامه سياست

 ي يـا حقـوق    ي اشخاص حقيق  به وسيلة  ي اين اليحه، اشتغال به عمليات بانك      1براساس ماده   
، بـدون دريافـت     ي انجـام عمليـات بـانك      ايل بر  تشكّ گونه  هرتحت هر عنوان و تأسيس و ثبت        

 ي ايران ممنوع شد و تعريف و تشخيص عمليات بـانك        ي اسالم ي جمهور يمجوز از بانك مركز   
 . پول و اعتبار خواهد بوديبر عهده شورا

قـوانين خـاص     سـبب  بـه    تـر   پـيش  كه   يهاي ها و صندوق    اين ماده، بانك   1اساس تبصره   بر
 . خواهند داد ادامه خود را قوانين فعاليتهميناساس مفاد  بر،اند تأسيس شده

 كه بدون دريافـت مجـوز از        ي ديگر ي يا حقوق  ي، اشخاص حقيق  2همچنين براساس تبصره    
 موظفند ظرف يك ماه از      ، مبادرت دارند  ي ايران به عمليات بانك    ي اسالم ي جمهور يبانك مركز 
 اخذ مجوز به بانك مراجعه و مدارك مورد نيـاز را ارائـه   يدن اين قانون برااالجرا ش  تاريخ الزم 

 بـه    ادامه فعاليت ايـن قبيـل اشـخاص        يدرخواست بانك مركز     بنا به  ،در غير اين صورت   . كنند
 . متوقف خواهد شدي انتظامي نيرووسيلة
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و نظارت بر  اين ماده، ضوابط، مقررات و شرايط ناظر بر تأسيس، فعاليت    3اساس تبصره    بر
 ي و عمليـات بـانك     ي و بانك  ياساس قوانين پول   مشمول اين قانون بر    ي يا حقوق  ياشخاص حقيق 

 . پول و اعتبار، تعيين خواهد شدي شورابه وسيلةبدون ربا 

، مـصوبات   ي و اعتبـار   ي پـول  يهـا   سياسـت  ي اين قانون، نظارت بر حسن اجـرا       3 در ماده 
 ي ايران به عهده بانك مركـز      ي اسالم ي جمهور ي بانك مركز  ياه پول و اعتبار و دستور     يشورا

 .گذاشته شده است

كند كه مؤسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مكلفند اطالعـات             ي قانون تصريح م   3 ماده  
 . قرار دهنديالزم را در اختيار بازرسان بانك مركز

بانـك   به وسـيلة   در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف         : اين ماده آمده است    1 در تبصره   
 .كنداقدام  تعليق مجوز مؤسسات متخلف برايتواند  ي م مركزي ايران، بانكي اسالمي جمهوريمركز

توانـد در صـورت لـزوم،        ي ايران م  ي اسالم ي جمهور يبانك مركز :  آمده است  2 در تبصره   
 پـول  ي كه شوراياعمال نظارت بر مؤسسات موضوع اين قانون را كالً يا بعضاً براساس ضوابط       

 .دكن تفويض ي به مرجع ديگر،ار تعيين خواهد كردو اعتب

 آن، كليه قوانين و مقررات مغـاير بـا   ي الحاق شده كه به مقتضايا  در پايان اين مصوبه ماده  
  ).17/2/1383:روزنامه جمهوري اسالمي(  شداين قانون لغو خواهد

اصالح آن به   هاي اليحة مذكور اشكال گرفت كه         شوراي نگهبان به برخي از موارد و تبصره       
 با حضور اعضاي شوراي نگهبان اصالح       3/9/1383كه در تاريخ      هفتم موكول شد تا اين    مجلس  

د، بنا به گزارش سايت خانه ملت، براساس مصوبه اخير مجلـس، بانـك مركـزي جمهـوري                  ش
 ساماندهي  برايظف شد پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع اين قانون            اسالمي ايران مو  

  .ندكچوب ذيل اقدام آنان در چار
يأت مديره، تدوين    با شرايط استاندارد مثل شرايط عضويت در ه        پيشين تطبيق وضعيت مؤسسات     .أ

  ؛ها هاي مالي و ضوابط نظارتي مناسب براي حفظ سالمت آن نسبت
بـانكي يـا بـانكي را دارا             براي مؤسساتي كه شرايط ارتقا به ساير مؤسسات مالي، اعتبـاري غيـر             .ب

  ؛شود  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صادر ميبه وسيلة جوز الزم م،باشند
  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـران كـامالً        به وسيلة ها و اطالعات به دست آمده          كليه گزارش  .ج

  ؛شود محرمانه تلقي مي
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و اعتبـار   ول   بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي پ            به وسيلة نامه اين بند      آيين .د
  ).( به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 و بـر  يافتـه اين اليحه كه با تأييد شـوراي نگهبـان شـكل قـانون               بر افزونشايان ذكر است    
نمايندگان مجلـس طرحـي را جهـت         ،است ناظر   مباحث كلي مؤسسات پولي، مالي و اعتباري      

  انـد كـه هنـوز در صـحن مجلـس            سنه ارائـه كـرده    الحـ   هاي قرض    خصوص صندوق  ساماندهي
  . مطرح نشده است

 الحسنه  قرضيها  صندوقينقش اقتصاد

 ي اقتـصاد  گونـاگون  ي مربوطه، بـر متغيرهـا     يها الحسنه با انجام فعاليت     قرض يها صندوق
در ايـن قـسمت بـه       . گذارنـد  ي، تابع مصرف و تابع توزيع درآمد تأثير مـ         ي پول يمانند، متغيرها 

 .كنيم  ميي بررسها را ناختصار آ

 ي پولي تأثير بر متغيرها

كننـد و از     ي م  اقدام الحسنه  قرض يها الحسنه به جذب سپرده     قرض يها جا كه صندوق   از آن 
 يدهنـد، منـشأ اثـر رو       يالحسنه در اختيار متقاضيان قرار مـ       ها را در قالب قرض     طرف ديگر آن  

الحسنه از    قرض يها بارت ديگر، صندوق  به ع .  خواهند بود  ي نقدينگ ي و ضريب تكاثر   ينقدينگ
 كمـك  ي و از طـرف عرضـه، بـه افـزايش ضـريب تكـاثر      ي پول به رشد نقدينگ يطرف تقاضا 

 باشـد و     منحـصر  الحـسنه   قرض يها به جذب و اعطا      صندوق يها  كه فعاليت  يتا زمان . كنند يم
ـ         ي چون حساب جار   يها نخواهند از ابزارهاي    صندوق أثير فعاليـت    و مشابه آن اسـتفاده كننـد، ت
 بـر   يهـا از طريـق تأثيرگـذار        محدود خواهد بود و تأثير عمـده آن        يها بر رشد نقدينگ    صندوق

 .وس نيستحسسرعت گردش پول خواهد بود كه چندان م

، افتتـاح   ي غيربـانك  ي فعاليـت مؤسـسات اعتبـار      ة مقررات تأسـيس و نحـو      18 مطابق ماده   
چك يا وسايل مشابه قابل نقـل و انتقـال           كه وجوه آن با      ي ديگر يها  يا حساب  يحساب ديدار 

 يهـا   از صـندوق ي است كه برخـ ياين در حال.  ممنوع استي مؤسسات اعتباربه وسيلة،  است
 شـود كـه     افـزوده حال اگر اين مطلب نيز      .  و مشابه آن دارند    ي ديدار يها  حساب ،الحسنه قرض

شود كه چـه     ي م روشنند،   معاف ي ذخيره قانون  ي بودن، از نگهدار   يها به لحاظ غيرانتفاع    صندوق
 قابـل اثبـات     ي چون از جهت نظـر     ؛تند كشور هس  ي در نظام پول   ي تأثيرگذار ي برا يا ابزار بالقوه 



 

وق
صند

ي 
ده
امان

ي س
 برا

حي
طر

 
ض

 قر
اي

ه
 

سنه
ااح

  

43  

ـ  ي باشد م  معاف ي از حفظ ذخيره قانون    يا  اگر مؤسسه   كه است نهايـت بـه خلـق     يتواند تا حد ب
 يگـذار   سـپرده  ي در صندوق  ي واحد پول  100 يگذار  سپرده ي وقت ، ساده يدر مثال . پول اقدام كند  

 بخواهد بتواند با مراجعه به      يدهد هر موقع   ي به او امكان م    يا  دفترچه يكند، صندوق با اعطا    يم
 واحـد سـپرده بـه     100 از   ي از طرف ديگر با رعايت درصد      ، واحد خود را بردارد    100صندوق  
ه بـا   الحـسن   صـندوق قـرض    ، بنابراين ؛دهد يالحسنه م   را وام قرض   بقيه ،ي ذخيره احتياط  صورت

گـذار كـه هـر       چون سـپرده  (افزايد ي م يينگ به حجم نقد   يهمان فعاليت اول به اندازه وام اعطاي      
 و اگـر    )اش استفاده كند و گيرنده وام هم پـول در اختيـار دارد             تواند از سپرده   يوقت بخواهد م  

 و گـرفتن وام     يگـذار   باشد در اثر تكـرار عمليـات سـپرده         ي جار ةپرداخت وام از طريق سپرد    
 .شود ي تشديد ميايش حجم نقدينگافز

  تابع مصرفي تأثير رو

 كـرده    اقدام  داشته باشد، به استقراض    ي كه اميد دارد در آينده درآمد بيشتر       ي فرد و خانوار  
تـدريج    كند و بعد از تحقق درآمد به ي مورد نياز خود را فراهم م  ي مصرف ي آن كاالها  وسيله  بهو  

 يشـد يـا بـا تـأخير زمـان      ي نميض نبود، آن كاال خريدار و اگر اين قرپردازد ميقرض خود را   
 خانوارها و مؤسـسات را      يالحسنه وجوه مازاد بر نياز برخ       قرض يها صندوق. شد ي م يخريدار

 به خريـد كاالهـا و خـدمات و مـصرف     را Ĥندهند و آن يتجيهز كرده، در اختيار نيازمندان قرار م  
شود كـه اوالً تـابع    يها ادامه دارد و نتيجه آن اين م زمانكنند و اين فرايند در تمام  ي م  توانا ها آن

 ي باشـد و از ايـن طريـق بـر متغيرهـا            داشته ي و ثانياً ثبات نسب    يابد افزايش   يمصرف تا حدود  
 .گذارند ي تأثير ميها و تثبيت اقتصاد  قيمتي چون سطح عموميديگر

  تأثير بر تابع توزيع درآمد

 ةدهد، در واقع از هزين     يالحسنه م   قرض ي به كس  ي مدت يا وجوه مازاد را بر    ي كه فرد  ي زمان
كند و به همين جهت از ثواب و اجـر           ي در راه خدا انفاق م     را  آنو  ،  نظر فرصت پول خود صرف   

توانـست   ي اسـت و اگـر نمـ       يقرض كه در واقع فـرد نيازمنـد         گيرنده. شود ي م مند  آخرتي بهره 
التفاوت  ، از مابه  بخرد باالتر   يورد نياز را به قيمت    الحسنه بگيرد، ناچار بود كاال يا خدمات م        قرض

 افـراد   ير بـه سـو     از طرف افراد خي    ي جريان درآمد  ، در نتيجه  ؛شود يقيمت نقد و نسيه منتفع م     
الحـسنه را     قـرض  يالحسنه كه جريان جذب و اعطـا        قرض يها صندوق. گيرد ينيازمند شكل م  
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 درآمـدها  بـراي  يكننـد، توزيـع مجـدد     يال م بين دو گروه صاحبان وجوه مازاد و نيازمندان، فع        
 .كنند يتر م ها را در جامعه عادالنه آورند و در مجموع، توزيع درآمدها و ثروت ي مپديد

 يالحسنه رو   قرض يها توان اثبات كرد كه اگر تأثير عملكرد صندوق        ي م يبند  در يك جمع  
هـا    و سـالم آن    درسـت لكرد  ها و عم    و كنترل شود، وجود صندوق     يريز ، برنامه ي پول يمتغيرها

 يهـا بـر متغيرهـا       بر كل اقتصاد داشته باشد و در مقابل، اگر تأثير آن           يتواند نقش بسيار مثبت    يم
 . مثبتشان خواهد بود آثارها بيشتر از  آني و كنترل نشود، آثار منفيريز  برنامهيپول

 الحسنه  قرضيها  صندوقي برخي و قانونيتخلفات شرع 

 كمك  ي و خداپسندانه و برا    يالحسنه، زمان تأسيس با نيات انسان       قرض يها  صندوق تر  بيش
 هيـأت امنـا و      ي با گذشت زمان و بـا تغييـر اعـضا          ا؛ ام گيرند  ميبه محرومان و نيازمندان شكل      

 بـه  ي خالف قانون و در مـوارد يها، آگاهانه و ناآگاهانه به مسيرها     صندوق يهيأت مديره، برخ  
ين موارد، هر چند به قصد خيانت و معصيت نباشـد، آثـار سـوء           ا. شوند  ميخالف شرع كشيده    

 »گنـاه كبيـره  « گذارد و چه بسا جامعه را در افتـادن بـه دام        ي م ي خود را بر جا    يدين  و ياقتصاد
الحـسنه،    قرض يها ها و صندوق    بانك ي امروزه عملكرد خالف برخ    كه   چنان ؛كند يربا تشويق م  

الحـسنه    قرض يها ها و صندوق    بانك يرئيس بازرس .  است شده ي گروه يكننده رباخوار  توجيه
مطرح ) 10/4/1382:  روزنامه جمهوري اسالمي   مصاحبة آقاي ابراهيم درويشي،   ( يا در مصاحبه 

 :الحسنه سه گروه هستند  قرضيها كند كه صندوق يم

 آن درصــدد يانــداز رين بــا تأســيس و راه هــستند كــه خيــييهــا  صــندوق،گــروه نخــست
 و  انـد   گذاران ايجـاد نكـرده      سپرده ي را برا  ياند و تعهد    مردم بوده  يع نيازها  و رف  يرسان خدمت
 .كنند ي مسدود نمرا Ĥنسپرده آن

 تـا   يها ها، تعهد پرداخت وام     كه با جذب سپرده و مسدود كردن آن        يهاي  صندوق ،گروه دوم 
 ؛ينجامنـد ب ي نزديـك بـه ورشكـستگ      يا شود در آينده   ي م يبين دهند كه پيش   ي برابر سپرده را م    3

 . را نخواهند داشتيچون امكان تحقق چنين تعهد

پردازنـد و    ي بهره مـ   ؛گيرند ي سپرده م  ؛ دارند ي است كه فعاليت بانك    يهاي  صندوق ،گروه سوم 
 كليه قوانين و مقررات كشور      ي كه مطابق اصل چهارم قانون اساس      ي در حال  ؛دهند يوام با بهره م   
 . باشديبايد اسالم
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 موجود  ةالحسن  قرض يها  درصد از صندوق   20 كه   ستا  اظهار كرده  ي در گزارش ديگر   وي
  ).25/3/1383: جم همان، روزنامه جام( اند  خارج شده خودياز مسير قانون

 : استذيلها به قرار   اين صندوقي و قانونيترين موارد تخلف شرع مهم

 اشتراط مسدود كردن سپرده. 1 

انـداز   الحسنه را افتتاح حساب پس      قرض  وام يالحسنه شرط اعطا    قرض يها  صندوق ي برخ
 بعـد   يكه برخ   كما اين  ؛دانند ي م ي حداقل موجود  صورت  به ي مبلغ يساز الحسنه و ذخيره   قرض

 اسـت كـه   ياين در حـال  . كنند ي سپرده را تا تصفيه كامل وام، مسدود م        ي وام، موجود  ياز اعطا 
 اشـتراط مـسدود      كه  است يديهشود و ب   ي م شمردهاشتراط هر نوع زياده در قرارداد قرض، ربا         

 شـمار   بـه  ، از ديـد عـرف زيـاده       يكردن سپرده و استفاده صندوق از آن سپرده در ايام مـسدود           
نظرية مراجـع تقليـد   ( دانند  زياده و ربا مي   را  اين نوع شرط   فقيهان، مشهور   رود؛ بدين جهت    مي

 ش رو ي نفـ  يين بـه معنـا     البته ا  ؛)18/8/1382: هاي مشروط به وديعه، روزنامه كيهان        وام دربارة
 ي ضـابطه كـار    صـورت ، به   يالحسنه نيست كه بدون اشتراط مسدود       قرض يها  صندوق يبرخ

هـا وام    دهند كه متناسب بـا ميـزان عملكـرد حـساب بـه آن              يگذاران وعده م    به سپرده  ،صندوق
 اشـكال   ، از شـرط و تعهـد اسـت        يروشن است كه اين ضابطه كه خال      . شود الحسنه داده    قرض
 . ندارديفقه

 ي بيش از كارمزد واقعيا گرفتن هزينه. 2 

 ي واقعـ  يهـا  الحسنه مجاز هستند هزينـه      قرض يها  مراجع تقليد، صندوق   بيشتر مطابق نظر   
 ي اعطـاي  يهـا   را بـه كـل وام      ي و ادار  ي پرسـنل  يهـا  الحسنه اعم از هزينه     قرض يعمليات اعطا 

 و  41، س 298، ص 2ج: 1375ينـي، امـام خم  (  دريافت كنند  ،سرشكن كرده، از گيرنده تسهيالت    
كـه طبـق مـصوبه شـوراي پـول و اعتبـار،                چنـان  ؛)2858، م 652ص: تـا   ؛ مراجع تقليـد، بـي     42

 است كه   ي اين در حال   . كارمزد دريافت كنند   ، درصد از متقاضي وام    2توانند تا حد    ها مي   صندوق
گيرنـد   يارمزد م  بيشتر تحت عنوان ك    ي درصد و در موارد    6 تا   4 بين   يهاي ها رقم   صندوق يبرخ
 بر خالف قـانون، خـالف شـرع      افزون در نتيجه    ؛استهاي واقعي     بيش از هزينه   طور قطع   بهكه  

 .هم خواهد بود
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 الحسنه انداز قرض پس  غيريها افتتاح حساب. 3 

 يهـا   حق دارند حـساب    فقطالحسنه    قرض يها  پول و اعتبار، صندوق    ي طبق مصوبه شورا  
طـور    و مـشابه آن، همـين      ي ديـدار  يهـا  ننـد و افتتـاح حـساب      انداز افتتاح ك   الحسنه پس  قرض
 هـاي موجـود      حـالي كـه طبـق گـزارش         در ؛دار، ممنوع اسـت     مدت يگذار  سرمايه يها حساب

هـاي    هـا بـه گـشايش انـواع حـساب            برخي صندوق  ،)10/4/1382: روزنامه جمهوري اسالمي  (
 بيش از سـود    يكنند كه سود   ي م اند و آشكارا تبليغ     كرده  اقدام  مشتريان دار براي   ديداري و مدت  

 .پردازند يگذاران م  به سپردهيبانك

 الحسنه  تسهيالت غير قرضياعطا. 4 

كنند، اين اسـت كـه       ي م يگذار الحسنه سپرده   قرض يها  كه در صندوق   ي افراد ي هدف اصل 
، ي قـانون ة طبق مـصوب كه ؛ چنانالحسنه به نيازمندان مصرف شود      قرض يوجوه آنان در امر اعطا    

 يالحـسنه، اعطـا     از طريق قـرض    فقط را  Ĥن مشتري يها ها موظفند منابع حاصل از سپرده      دوقصن
 طريق عقود سودآور منع      تسهيالت از  ي غيرمنقول و اعطا   يها يتسهيالت كنند و از خريد داراي     

الحـسنه از     هـاي قـرض      برخي صـندوق   ،)همان( هاي موجود    در حالي كه طبق گزارش     ؛اند  شده
 تـسهيالت كـرده،     ياعطـا ... ، اجاره بـه شـرط تمليـك، جعالـه، و          يقساط عقود فروش ا   طريق  
 .كنند ي و بيشتر دريافت مي درصد28 تا 22 يسودها

 عدم رعايت سقف تسهيالت. 5 

ها در رعايت     كنترل بانك  ي برا ي، ابزار مهم  ي و احتياط  ي، وجود ذخاير قانون   ي بانك نظام در  
 ي، حجـم تـسهيالت اعطـاي      ي با كنترل كم   ي بانك مركز  كه  ؛ چنان  است يسقف تسهيالت اعطاي  

 و نبـود    يالحسنه به جهت نبود ذخيره قانون       قرض يها  در صندوق   اما ؛كند يها را محدود م    بانك
هـا در     كنترل سـقف اعتبـارات، صـندوق       ي برا ي و نبود نهاد   ي كنترل ذخاير احتياط   ي برا يقانون
 ؛برنـد  ي خـود را بـاال مـ       ياعطـاي  جذب مشتريان بيشتر، پيوسته سقف وام        ي شكننده برا  يرقابت

 جهـت   ي وام صـد ميليـون ريـال       ي اعطا ازتبليغ   يصورت رسم  ها به   صندوق ي كه برخ  يطور هب
 .كنند يم... خودرو وخريد مسكن، 

برد و حقـوق     ي مذكور را باال م    يها  صندوق ي روشن است اين وضعيت احتمال ورشكستگ     
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ذشته متأسفانه شاهد ورشكستگي برخي از اين       اندازد و در سال گ       مخاطره مي   به را  آنگذار سپرده
  ).17/3/1383: همان( ها بوديم صندوق

 گذاران سوء استفاده از منابع سپرده. 6 

 يهـا، مـشاركت در اعطـا       گـذاران صـندوق     غالـب سـپرده    يه گذشت، هـدف اصـل     ك   چنان
 تـأمين   را  Ĥن زندگيـش  هاي  نيازمنديالحسنه به محرومان و نيازمندان جامعه است تا بتوانند           قرض
هـا بـا اسـتفاده از منـابع مـذكور، بـه خريـد و           صـندوق  ي اسـت كـه برخـ      ياين در حـال   . كنند

 نيـز  يكننـد و در مـوارد   ي مـ   اقدام  شهرها ي ممتاز در بهترين جاها    يها ساز ساختمان  و ساخت
 ي مثال، در بازرسـ    ي برا ؛گيرد ي قرار م  ي در اختيار افراد معدود    يشود كه مبالغ بزرگ    يمشاهده م 

 نوع وام به خودش اختصاص داده و        14 ، مدير عامل   كه  مشخص شد  ي از صندوق  ينك مركز با
 خود منظور كرده اسـت يـا در         يالحسنه ازدواج برا    ميليون تومان قرض   200 ، مرحله آخريندر  

 بـه معـرض     گوناگون ي را در شهرها   يخودرو تبليغ،   ي صندوق ديگر مشاهده شده برا     يبازرس
 اعالم كرده و اتومبيل نيز در اختيار مـدير عامـل            ييك اسم غيرواقع   سرانجامنمايش درآورده و    

  ).10/4/1382: همان(  گرفته استقرار
سـاز اصـفهان صـورت گرفتـه نـشان           لهأالحـسنه مـس     قرض يها  صندوق دربارة كه   ي تحقيق

 .ها داشته است  آن صندوقي در فروپاشي نقش اساس ذيل عوامل كهدهد يم

كردنـد بـا     ي مـ   گمـان   سـاده  يها با يـك بررسـ      يران اين صندوق   مد :يپرداخت وام پلكان   .أ 
 در عمل   ي ول ؛بپردازندتوانند تعهدات جديد را      يها م  دريافت اقساط و با استفاده از رشد سپرده       

 .خالف آن اتفاق افتاد

 بـه   يها به جهـت ناآشـناي       مديران اين صندوق   :مدت و بلندمدت    ميان يها  پرداخت وام  . ب 
 بلندمـدت و    يهـا   بـه پرداخـت وام     ، بازگشت وجـوه   ي برا يريز م برنامه  و عد  يريسك نقدينگ 

 كوتـاه مـدت متمركـز       يهـا   وام ي كه اگر اين مؤسـسات رو      ي در صورت  ؛ كردند  اقدام مدت ميان
 . با تأخير چند ماهه بر مشكالت فائق شوندي بحراناوضاع در يتوانستند حت يشدند م يم

 ي از منـابع را رو     يهـا بخـش     از اين صندوق   يخ بر : اموال غيرمنقول  ي رو يگذار سرمايه . ج 
 صـندوق بـه اسـم       ي كرده بودند و غالب خريدها هـم بـه جـا           يگذار زمين و ساختمان سرمايه   

 سـاخته   يها  و عدم فروش ساختمان    1382 با ركود بخش مسكن در سال        . بود ياشخاص حقيق 
 . شد مواجهيشده، صندوق با مشكل نقدينگ
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 چه  هر خود را در جذب      توفيقالحسنه كه     قرض يها ندوق شكل جديد ص   : رقابت ناسالم  . د
 از آنان از مسير رقابت سـالم و تحمـل تعهـدات             ي انحراف برخ  ، سبب ديدند يها م  بيشتر سپرده 

 و  ي مـسابقات كـشت    ي غيرمناسب چون برگزار   يها غيرمعقول، تبليغات پرهزينه و انجام فعاليت     
 .دش يران اتومبيل

 مـذكور، ضـعف مـديريت، عـدم         يهـا  رچه ساختار صندوق   گ  كه دهد ي اين تحقيق نشان م   
، عدم مديريت ريسك، عدم كفايـت سـرمايه و رقابـت ناسـالم              ي با اصول مؤسسات مال    يآشناي

شد، هشدارها و عدم ارائـه       ي م  منتهي ها  صندوق ي دير يا زود به بحران و ورشكستگ       ،ها صندوق
د شـ گذاران   اعتماد سپرده سلبب و سب مزيد بر علتي بانك مركز  وسيلة  به مناسب   يراهكارها
  ).1383طيبي، (  به پيش انداخترا آنو اين بحر

 يالحسنه واقع  قرضيها والن و صندوقؤ مسينگران 

ـ             والن ؤ مـس  ي را بـرا   ي وجود تخلفات مذكور كه متأسفانه رو به گسترش است، ايـن نگران
 ياه بادا اين انحراف آورده است كه م پديد يالحسنه واقع   قرض يها  صندوق ينظام و هيأت امنا   

الحـسنه و سـوابق       قـرض  يهـ  و اال  ي برسد كـه رفتـار انـسان       ي به حد  ي و تخلفات قانون   يشرع
 برسد كه دولت به ناچـار بـه تعطيـل           ي و كار به جاي    قرار گيرد  سؤال   موردها   درخشان صندوق 

كـرد،   يا  مـضاربه  يهـا   كه در اوايل انقالب با شـركت       يكار شبيه( كند    اقدام ييها چنين فعاليت 
 ة مقابله بـا پديـد     ي اسالم و برا   يها  كه در آغاز با نيات پسنديده و با الهام از آموزه           يهاي شركت
 نبود قوانين مناسب و فقدان كنترل و نظارت مـؤثر و            دليل  به تدريج  به  اما  به راه افتاد،   يرباخوار

 ي، اخـتالس و در مـوارد      ي فرصت طلب، بـه مراكـز ربـاخوار        يبه جهت حرص و طمع گروه     
 يمدشا از چنـين پيـ     ي جلـوگير  ي برا ). به بار آورد   ي شد و خسارات فراوان     تبديل فساد و فحشا  

ا و  هـ   مناسب و تصويب قوانين الزم جلـو انحـراف         ي انديشيد و با سازمانده    يالزم است تدبير  
 .ا را گرفته تخلف

 الحسنه  قرضيها انواع صندوق 

  هـا بـه سـه گـروه عمـده           صـندوق  دهد كه اين   يالحسنه نشان م    قرض يها  مطالعه صندوق 
 .شوند يتقسيم م
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 يالحسنه محل  قرضيها صندوق:  گروه اول

 ماننـد   ؛شناسـند و بـه همـديگر اعتمـاد دارنـد           يهـا اعـضا همـديگر را مـ          در اين صندوق  
لحـسنه  ا  قرض يها  موجود در مساجد و صندوق     يها ، صندوق يالحسنه فاميل   قرض يها صندوق

 وجود دارد كه وجـوه مـازاد        يها، يا افراد نيكوكار    در اين صندوق  . ها هها و ادار   كاركنان كارخانه 
دهنـد يـا     يالحسنه در اختيار نيازمندان قرار م       به صورت قرض   ، يك جا جمع كرده    را  Ĥنبر نيازش 

 يا به قرعـه در اختيـار        ترتيب  به خاص   يها  به صورت  ، جمع كرده  را  Ĥنخود اعضا وجوه مازادش   
 شفاف و روان دارند و تخلفات در        ي فعاليت اغلبها   اين صندوق . هندد يمتقاضيان نيازمند قرار م   

دسـت  اش    بـه سـپرده    يگذار موقع   سپرده  معمول طور   به ها در اين صندوق  . حداقل ممكن است  
 از طريق افـزايش سـرعت       فقطها    در نتيجه اين صندوق    ؛ كه وجوه وام داده شده برگردد      يابد  مي

 ،بنابراين؛   مهم نيست  يها خيل  گذارند كه در سطح آن     ي جامعه تأثير م   ي نقدينگ يگردش پول رو  
 در مورد   يها حفظ وضعيت موجودشان است و هر نوع اقدام          اين صندوق  يبهترين پيشنهاد برا  

 . نداردي، حاصلي زايد و سردرگميها ها جز ايجاد هزينه آن

 الحسنه كوچك  قرضيها صندوق:  گروه دوم

ن ا سـاكن يه محدود دارند، به افتتـاح حـساب بـرا    يك يا چند شعب اغلبها كه     اين صندوق 
الحـسنه مبـادرت      وام قـرض   يها بـه اعطـا      آن سپرده  ة و از محل ماند    ، اقدام يك خيابان يا شهر   

 مـشاهده   يكنند و در موارد    يانداز كار م    پس يها ها از طريق حساب     اين صندوق  بيشتر. كنند يم
،  اسـت  يله دارند كه شـبيه حـساب جـار         به نام حساب حوا    يا  سپرده ، بر آن  افزونشود كه    يم

، ي ذخيره احتياط  صورت به   يها را با رعايت درصد     ها منابع حاصل از سپرده     اين صندوق  بيشتر
 يدهنـد و در مـوارد      يالحسنه در اختيار متقاضيان قـرار مـ         وام قرض  صورتبا كارمزد پايين به     

 .رود يمكار   هالحسنه ب بع در غير قرضشود يا منا ي گرفته مي كارمزد بيشتريها شود كه نرخ يمشاهده م

 الحسنه بزرگ  قرضيها صندوق:  گروه سوم

 كـرده،    اقـدام   مـشتريان  يصورت گسترده به افتتاح حساب سـپرده بـرا          كه به  يهاي  صندوق
، در  ي، محل ي، صنف يدهند و محدوديت خاص خانوادگ     يانداز در اختيار آنان قرار م      دفترچه پس 

 متعدد در   هاي  ه شعب يشان دارا  ي مال ي معمول به تناسب تواناي    طور  به گذار ندارند و   جذب سپرده 
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الحـسنه بـسيجيان، قـوامين،        قـرض  يهـا   ماننـد صـندوق    ؛ مختلف هستند  ييك شهر يا شهرها   
 و هــستند  بــيش از صــدها شــعبه در سراســر كــشور داراييكــه برخــ... انــصارالمجاهدين و

  سـپرده  بـر  افـزون  معمـول  طـور  بـه هـا   قايـن صـندو  .  دارنـد ي و مال ي پول ة گسترد يها فعاليت
 دارنـد و منـابع حاصـله را         يگـذار   سـرمايه  سپرده ي و حت  يجارسپرده  انداز،   الحسنه پس  قرض
 ي در مـوارد   ، تسهيالت كرده  ي اعطا ، سودآور يالحسنه به روش عقود اسالم      بر وام قرض   افزون
 . مستقيم دارنديگذار سرمايه

 الحسنه  قرضيها ساختار مطلوب صندوق 

الحسنه نـوع دوم      قرض يها  عملكرد صندوق  بارة كه در  ييها ر اين مقاله با توجه به نگراني      د
 كوتـاه   صورت  به ، از ارائه طرح   پيش. شود ي پيشنهاد م  ي طرح ، هست )كوچك و بزرگ  (و سوم   
 .مرور خواهيم كردرا ها  نگراني

 الحسنه  قرضيها  عملكرد صندوقمربوط به يها نگراني 

ها از طريق افزايش حجـم پـول و           گذشت كه صندوق   :ي حجم نقدينگ  يو ر يتأثيرگذار. 1 
گذارنـد و   ي جامعـه تـأثير مـ   ي حجـم نقـدينگ  يشبه پول و افزايش سـرعت گـردش پـول، رو       

 .شوند يساز تورم م زمينه

الحسنه ممكن اسـت مـدير يـا          قرض يها  در صندوق  :گذاران عدم رعايت حقوق سپرده   . 2 
ـ  يهاي  از اختيارات يا سوء مديريت، منابع را در زمينه         هيأت مديره به جهت سوءاستفاده     كـار  ه   ب

 .گذاران به خطر افتد گيرد كه حقوق سپرده

 يهـا   بـا روش   يها به جهت ناآشناي     از صندوق  ي برخ :عدم رعايت حقوق گيرندگان وام    . 3 
 ة و هزينـ   ي مناسـب، هزينـه عمليـات      ي يا نداشتن سازمان كار    ي و اصول حسابدار   يمديريت مال 

 .شود يگيرندگان وام م  افزايش كارمزد و تضييع حقوقسبب ، دارند و اينيت وام بااليسوخ

 بـا مـسائل     يهـا بـه جهـت ناآشـناي         از صندوق  ي برخ :ي مسائل شرع  در برابر  يمباالت يب. 4 
 بـه   ، و ي دچار انحـراف از مـوازين شـرع        ،يمباالت ي به جهت ب   ي و گاه  ي معامالت اسالم  يشرع

 .شوند ي ربا و معامالت غيرمجاز مالحسنه گرفتار اسم قرض
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 الحسنه  قرضيها  صندوقيدهن سامايسير منطق 

 . رعايت شودي به صورت منطق ذيل الزم است مسائلگفته پيش يها ي رفع نگراني برا

 تعيين نوع، شيوه، ابزار و حجم       ي برا ي قانونگذار ي نهادها وسيلة  بهتصويب قوانين الزم    . 1 
 مجوز، نظـارت و كنتـرل و ابطـال          ي اعطا ي برا دار  صالحيتراجع  ها و تعيين م    فعاليت صندوق 

 ؛ حل اختالفيها مجوز و تعيين مراجع و شيوه

 بـا اسـتفاده از كارشناسـان خبـره و           ي و فن  ي كميته علم  وسيلة  به ينامه اجراي  ينيتدوين آ . 2 
 ؛ها  صندوقة صحيح و يكسان در همروشي رسيدن به ي، برادار صالحيت تصويب در مراجع

 ي با استفاده از كارشناسان مديريت مال      ي كميته فن  وسيلة  به مناسب   يكار   سازمان يطراح. 3 
 ؛ها ، شفاف و كارآمد در تمام صندوقروان ي رسيدن به سازمانيبرا

هـا در رفـع       آن يگـشاي  الحسنه در ديـن اسـالم و نقـش گـره            با توجه به اهميت نهاد قرض     
 قـضائيه،  ة مجريـه و قـو  ة قوير و اختالف نظرها   آمده در كشو   پديد يها مشكالت و حساسيت  

 عمليـات   ي بـرا  يا  بدون ربا، طـرح يـا اليحـه        يشود همانند قانون عمليات بانكدار     يپيشنهاد م 
 :شود ي به تصويب برسد و پيشنهاد مي اسالميالحسنه تهيه و در مجلس شورا قرض

هـا و     بـر بانـك     باشد به اين صورت كه سازمان نظـارت        دار  صالحيت مرجع،  ي بانك مركز 
 تأسـيس صـندوق، از   ي متقاضـ  مشخـصات  ي با بررسـ   ،ي بانك مركز  ةالحسن  قرض يها صندوق

سـپس در طـول   ؛  مجـوز تأسـيس دهـد   ، و عدم سوء پيـشينه  مورد نيازة سرماي ،جهت اساسنامه 
نظارت و كنترل كند و در صـورت        را  ها    صندوق عملكرد ي سازمان نظارت بانك مركز    ،فعاليت
 اگـر صـندوق     . كند باطل مجوز صندوق را     ،ر دهد و اگر به تذكر عمل نشد        تخلف تذك  ةمشاهد
 .دكن از طريق شكايت به قوه قضائيه اقدام ، داشتياعتراض

 الحسنه  قرضيها  صندوقي براي پيشنهاديالگو 

 يهــا  صــندوقدربــارةهــا  يهــا و نگرانــ جــا كــه حجــم عمليــات، ميــزان حــساسيت  از آن
 و در عين حـال      ي رسيدن به اطمينان كاف    منظور  به ،ت است الحسنه كوچك و بزرگ متفاو     قرض
 كوچـك و    يهـا   هر يـك از صـندوق      يها، برا   غيرالزم در كاركرد صندوق    يها  از دخالت  پرهيز

 بين ايـن دو نـوع در مقـام          ي تفكيك رسم  يشود برا  ي و پيشنهاد م   ، جداگانه ارائه  يبزرگ الگو 
 يهـا   صـندوق ي بـرا »الحـسنه  صندوق قرض«، نظارت و كنترل از دو اسم متفاوت،       يذارگنقانو

 . بزرگ استفاده شوديها  صندوقي برا»الحسنه مؤسسه قرض«كوچك و
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 )الحسنه كوچك  قرضيها صندوق( الحسنه  قرضيها  صندوقي براي پيشنهاديالگو. أ 

 ،الحـسنه   از طريـق قـرارداد قـرض   فقـط  اسـت كـه    ي پـول  ة واسـط  ،الحـسنه   صندوق قرض 
 .دهد ي م را انجامذيل يها فعاليت

 »الحسنه انداز قرض حساب پس« جذب سپرده از طريق. 1 

الحسنه آن گروه از مردم خواهند بـود كـه بـه قـصد حفـظ و                  گذاران صندوق قرض    سپرده
 از امتيـاز  يالحـسنه و برخـوردار    قرضي اعطاي وجوه مازاد، مشاركت در ثواب معنو ينگهدار
. كننـد  ي مـ  يگـذار  الحـسنه سـپرده    ق قـرض  الحسنه در مواقع نياز، در صـندو        وام قرض  يتقاضا

 از  يگذار همه يـا بخـش      شود، طبق خواست سپرده    ي قرارداد قرض، متعهد م    يصندوق به مقتضا  
 .پرداخت كندباز سپرده را عندالمطالبه

 الحسنه  قرضوام ياعطا. 2 

الحـسنه را پـس از كـسر         انـداز قـرض    الحسنه منابع حاصل از حـساب پـس         صندوق قرض 
 صـندوق   .دهد ي وام م  ، متقاضيان يالحسنه برا  قرض شكل  به،  ي ذخاير احتياط  تصور   به يدرصد

 ي كـارمزد عمليـات اعطـا      صـورت  بـه     را ي خـود درصـد    يهـا   تـأمين هزينـه    يتوانـد بـرا    يم
 .الحسنه از گيرندگان وام دريافت كند قرض

 ياجراي ضوابط 

تواند به   ي م ي ول ؛نيست و حواله و امثال آن       يالحسنه مجاز به داشتن حساب جار      صندوق قرض . 1 
 . داشته باشد را مختلفيانداز با امتيازها  پسيها  از حسابي انواع،تناسب نياز

 د باي ، ندارند ي به جاي  ي رسم ي مال ي و اتكا  ،يالحسنه ذخيره قانون    قرض يها جا كه صندوق   از آن . 2 
 يب بـانك  حـسا و هميشه در صندوق ي ذخيره احتياطصورتها به    از سپرده  يدرصد قابل توجه  
 .ها بماند  از بانكيصندوق نزد يك

 .دكن ي خوددار،ها  از منابع سپرده بلندمدت و خريد اموال غيرمنقوليها  واميصندوق بايد از اعطا. 3 

 از طرف   ،صورت شرط  انداز نبايد به    پس يها  حساب يامتيازات اعالم شده از طرف صندوق برا      . 4 
 از ي بـسيار ي چرا كه در اين صـورت بـه فتـوا   ،شود ي از طرف صندوق تلق   ،گذار و تعهد   سپرده

 كـه متناسـب بـا عملكـرد      باشـد يهـاي   وعدهصورت بلكه اين امتيازها به ؛مراجع ربا خواهد بود 
 . صندوق اعطا خواهد شديحساب و تواناي

  . تحقق يافته باشديها  و به تناسب هزينهي واقعدالحسنه باي كارمزد وام قرض. 5 
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 با مطالعـه كارشناسـي، درصـد ذخيـره          تواند   مي هانك مركزي هر سال   شوراي پول و اعتبار ب    
هـا را     الحـسنة اعطـايي صـندوق       هـاي قـرض     احتياطي، سقف ريالي و زماني و نرخ كارمزد وام        

ها    براساس آن معيار   ، و سازمان نظارت    ابالغ،  رسمي طور   به ها  تصويب و جهت اجرا به صندوق     
 .ها را نظارت كند عملكرد صندوق

 ) بزرگالحسنه  قرضيها صندوق( الحسنه  قرضيها  مؤسسهي براي پيشنهاديوالگ.  ب

الحـسنه    از طريـق قـرارداد قـرض       فقـط  اسـت كـه      ي پـول  ة واسـط  ،الحـسنه   مؤسسه قـرض  
 .دهد ي را انجام مذيل يها فعاليت

 الحسنه  قرضاي حواله از طريق حساب سپردهجذب . 1 

 بـر حفـظ و      افـزون خواهنـد    يند كـه مـ     هست يالحسنه كسان   قرض اي  حواله صاحبان سپرده   
الحـسنه    قـرض  صورت حسابشان به    ة، ماند حواله وجوه و استفاده از خدمات حساب        ينگهدار

 .الحسنه مشاركت كنند  قرضيدر اختيار نيازمندان قرار گيرد تا در ثواب معنو

 الحسنه انداز قرض  سپرده از طريق حساب پسجذب. 2 

 وجوه،  ي هستند كه به هدف حفظ و نگهدار       ي كسان ،سنهالح انداز قرض   صاحبان سپرده پس  
ــو  ــواب معن ــشاركت در ث ــايم ــرضي اعط ــوردار  ق ــاز تقاضــايالحــسنه و برخ  وام ي از امتي

 قرارداد قرض   يمؤسسه به مقتضا  . كنند ي م يگذار الحسنه در مواقع نياز، در مؤسسه سپرده       قرض
 .زدبپردا از سپرده را يشود عندالمطالبه همه يا بخش يمتعهد م

 اي  حواله حساب خدماتارائه . 3 

شود عندالمطالبه همه    يالحسنه، مؤسسه متعهد م     قرض اي  حواله قرارداد حساب    ي به مقتضا 
 حوالـه  ي كـه و يگذار يا بـه هـر كـس      به خود سپرده    حواله ةبرگ از سپرده را از طريق       ييا بخش 

  .كند بپردازد يم
هاي معين و يكسان      ك در شكل و اندازه    شايان ذكر است برگة حواله گرچه همانند برگه چ        

توانـد از آن اسـتفاده     زماني ميفقط مشمول قانون چك نبوده و دارندة حساب       ،شود  طراحي مي 
كند كه در حساب خود موجودي داشته باشد و اصوالً اين حساب براي تـسهيل در دريافـت و                   

 .استپرداخت 
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 الحسنه  وام قرضياعطا. 4 

 يهـا   منـابع سـپرده  ةمانـد ي، باق ي و احتيـاط   يكسر ذخاير قانون  الحسنه پس از      مؤسسه قرض 
 مؤسسه  .دهد ي وام م  ،الحسنه به متقاضيان   الحسنه را به صورت قرض     انداز قرض   و پس  اي  حواله

 . از گيرندگان وام، كارمزد دريافت كندي عملياتيها  تأمين هزينهيتواند برا يم

 ي اجرايضوابط 

 اي  حوالـه  رديـف حـساب      ،الحـسنه   قـرض  يهـا   مؤسـسه  ي برا ياد پيشنه يجا كه در الگو    از آن . 1 
 بنـابراين الزم  ؛ حجم پول خواهنـد داشـت  ي روي اين مؤسسات تأثير قابل توجه     ، شده يبين پيش

هـا در   ثانياً همانند بانـك  و  داشته باشندي نزد بانك مركز   يها ذخيره قانون   است اوالً همانند بانك   
 . باشندي بانك مركزي پوليها است تابع سي،ي اعتباريها انجام فعاليت

 و بانـك     پـيش خـود    ي ذخيره احتيـاط   صورت از منابع را به      ي درصد دالحسنه باي  مؤسسه قرض . 2 
 . كندي نگهدارمعتبر

الحـسنه بـا     انـداز قـرض     پـس  يهـا   انواع سپرده  ،اوضاعتواند به تناسب     يالحسنه م  مؤسسه قرض . 3 
 شـرط و    صـورت  اعالن اين امتيازها نبايد به       ، گذشت هك   چنان  اما ؛ متفاوت داشته باشد   يامتيازها
 ي از طرف مؤسسه متناسـب بـا عملكـرد حـساب و توانـاي              يا  وعده صورت بلكه به    ؛ باشد تعهد

 . آيدشمار بهمؤسسه 

 . تحقق يافته باشديها  و متناسب با هزينهي واقعدالحسنه باي  قرضيها كارمزد وام. 4 

 حسنهال  قرضيها  توسعه مؤسسهيها زمينه 

 و مطـابق    يالحـسنه بـا نظـارت بانـك مركـز           قـرض  يهـا   مؤسـسه  ،ي پيشنهاد ي طبق الگو 
ها را فراهم     گسترش آن  يها توان با اطمينان، زمينه    ي در نتيجه م   ؛كنند ي عمل م  ي پول يها سياست
 :شود ي پيشنهاد مذيل موارد ، اين منظوري برا.ساخت

 مختلف به كاركنـان يـا       يها  به صورت   كه ي و خصوص  ي دولت يها ها، سازمان  خانهتوزار. 1 
، و  هـا منتقـل    ند وجوه خود را به ايـن مؤسـسه        نتوا يدهند م  يالحسنه م  ارباب رجوع خود قرض   

 . كنندي گرفتن وام معرفي برارا Ĥنافراد مورد نظرش

ديـده، در حـوادث       آسـيب  قـشرهاي هـا و      حمايـت از بخـش     يدولت كه همه ساله برا    . 2 
الحسنه در نظر     قرض ي اعطا صورت را به    يوجوه...  و يسوز ه، آتش غيرمترقبه چون سيل، زلزل   

 .ها انجام دهد ها را از طريق اين مؤسسه تواند اين برنامه يگيرد م يم
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الحـسنه،   هـا و رواج قـرض       در ايـن مؤسـسه     يگـذار  ر بـه سـپرده     تشويق مردم خي   يبرا. 3 
 ذيـل  يانداز، امتيازها   و پس  اي  حواله بر ارائه رايگان خدمات حساب       افزونتوانند   يها م  مؤسسه
 .گذاران در نظر گيرند  سپردهيرا برا

 ؛الحسنه مؤسسه، متناسب با عملكرد حساب اولويت در استفاده از قرض. أ 

 ؛ گرفتن قرض الحسنه، متناسب با عملكرد حسابي افراد نيازمند به مؤسسه براي معرف. ب

 .گذاران  بين سپردهيكش ، به صورت قرعهي زيارتي چون سفرهاي از جوايز معنوي برخوردار. ج

ـ ،گيرنـد  يگذاران در نظر م  سپردهيها برا   كه مؤسسه  يجوايز. 4    راهـاي ذيـل   ويژگـي  د باي
    .داشته باشند

 ؛ از بين نرود آخرتي مردم و رسيدن به ثوابي معنويها  داشته باشند تا انگيزهي معنوةاين جوايز وجه .أ 

، ي بر شـبهه شـرع     افزون چرا كه    ؛الحسنه نباشد   قرض يها  كارمزد وام   هزينه اين جوايز از محل     . ب
 ؛شود  باالرفتن كارمزد و فشار بر نيازمندان ميسبب

 خيريـه چـون كميتـه امـداد و     يهـا   تأمين هزينه اين جوايز، دولت و سـازمان     ي بهترين منبع برا   . ج
هـا تـشويق شـوند و         در اين مؤسـسه    يگذار  چون هرچه مردم به سپرده     ؛ است يسازمان بهزيست 

 ، خواهنـد داشـت و در نتيجـه        ي بيشتر توفيقها افزايش يابد، در تأمين نيازمندان جامعه         منابع آن 
  . محروم كمتر خواهد شديارهقشبرابر  مذكور در يها وليت دولت و سازمانؤمس

 گيري و پيشنهادها نتيجه

ل نهـاد مقـدس     توانـد اصـ     الحسنه نمـي    هاي قرض   تخلفات قانوني و شرعي برخي صندوق      
دار   الحـسنه را در طـول تـاريخ خدشـه           هاي سالم قرض    الحسنه و خدمات فراوان صندوق      قرض
ليت دارنـد بـا تـدوين قـوانين         وگذاري مـسؤ  هاي قانون    و نهاد  الن نظام و بر اين اساس مسؤ    .كند

 را آنهـاي رشـد و توسـعه     هاي عملي و راهبردي از اين نهـاد مقـدس زمينـه       مناسب و حمايت  
  .شود  پيشنهاد ميذيل مطالب ، و براي اين منظورازندسفراهم 

 ضـوابط كلـي مؤسـسات پـولي و اعتبـاري از      ،متشكل پولي گرچه اليحه مصوب تنظيم بازار غير   . 1
 براي تبيين حقوقي روشن، الزم است مجلس        ،كند  مي روشن    را الحسنه  هاي قرض   جمله صندوق 

ـ         هـاي    ا، قـانوني جـامع در مـورد صـندوق         شوراي اسالمي همانند قانون عمليات بانكي بدون رب
  .برهاندها  هاي شخصي و افراط و تفريط  مقدس را از اعمال سليقه  و اين نهاد كندالحسنه تصويب قرض



 

56  

ال 
س

رم 
چها

 /
ان 

مست
ز

13
83

  

 شـود كـه     سـاماندهي اي    گونـه   ا با بانك مركزي بـه     ه  ها و كيفيت ارتباط آن      حوزة فعاليت صندوق  . 2
 نهاد متولي مسائل پولي كشور و       صورته به    بلك ، رقيب در جايگاه ها بانك مركزي را نه        صندوق

 .حامي خود بدانند

وني و احتيـاطي،    در تنظيم مقررات و تعيين حدود مانند تعيـين سـقف وام، كـارمزد، ذخـاير قـان                 . 3
و گيرندگان وام و    گذاران    گذار رعايت منافع ملي، حقوق سپرده     ستگذار و سيا  دغدغة اصلي قانون  

  .ها باشد مصالح صندوق
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