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  دهكيچ
ن یـبدون ربا بـوده اسـت. در ا يدارکبان يش رویپ يهاهمواره از چالش ،الحسنهت و مصرف منابع قرضیریمدچگونگی 

ت بـر یریمـد يمناسب بـرا يارکراه ،یالحسنه اختصاصقرض يهابه عنوان حساب يدیجد يهاف حسابیبا تعر ،مقاله
و  یبـانبـراي  یاختصاصطور هب کآن بان یه طکاست  یحساب ،یالحسنه اختصاصن منابع ارائه شده است. حساب قرضیا

 يبـرا ،ن حسـابیـط ای. طبـق شـراکنـدمیافـت یالحسـنه از عمـوم دررا بـه صـورت قرض یوجوه عمـوم ،يبه نام و
کـه بـا  ،ن مقالـهیـرد. در ایـدهد تا در جهت اهداف اعالم شده مورد اسـتفاده قـرار گیم قرار یار بانیگذاران در اختسپرده

هـا کگذاران، باننفعان مختلف از جمله سپردهيذ يها بران حسابیمنافع او  ساختاراستفاده از روش تحلیلی سامان یافته، 
  قرار گرفته است. یها مورد بررسن حسابیدر ا يو اعتبار ینگینقد يهاکسیر ،تیان) و در نهایبان( هیریخ يهاو نهاد

  .یاسالم يدارکبدون ربا، بان يدارکالحسنه، بانقرض ها:واژهکلید

  .P4, H81, E43, G21 :JELبندي طبقه
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  مقدمه
بدون ربا  يدارکبان يش رویپ يهاالحسنه از چالشقرضمالی ت و مصرف منابع یریمدهمواره چگونگی 

ن وجوه در اقتصاد و یت ایت و هدایریمد ۀفیاند وظها در عمل نتوانستهکاست. بانبوده اسالمی ران یادر 
 یانتفاع یینهادها ،هاکالحسنه به سرانجام برسانند. بانق وجوه قرضیاز طررا مردم  یمصرف يازهاین نیمأت

است  يالحسنه عقدقرض ،گرید يرا ندارند. از سو یانتفاعریانجام امور غ يت الزم برایه صالحکهستند 
). به نظـر 1386و  1385، یعزت( دارد یر و الهین آن در امور خیازمند اراده و دغدغه طرفیه نک یانتفاعریغ
نادرسـت  یاسـتیس ،بدون ربا يدارکها در نظام بانکالحسنه به بانت وجوه قرضیریض مدیتفو ،رسدیم

 يهاهمچون نهاد يگریصالح ديذ يار نهادهایاختو در سلب ها کن وجوه از بانیت ایریمدد یبوده و با
  ).1388، ییموال یحشمت( ردیقرار گ الحسنهقرضه و مؤسسات یریخ

 يدارکـبان ینظام فعل يارآمدکنا ،ن مقالهیا یفرض اصلپیشین، قات یات موضوع و تحقیبر اساس ادب
 یشـنهاد نظـامیپ ،مقالـه نیـا یمسئله اصل ،ن اساسیاست. بر ا الحسنهقرضت وجوه یریبدون ربا در مد

نظـام  ییاراکـ ،ن بـردهیه بتوانـد معضـالت موجـود را از بـکباشد یم الحسنهقرضمنابع  ين برایگزیجا
ران و مـرور یـدر ا الحسـنهقرض یر نظـام مـالیس یپس از معرفرو، ازاین ت بخشد.یرا تقو الحسنهقرض

بـه عنـوان  يدیـجد يهاف حسـابیـر، بـا تعدر این زمینـهارائه شده  یشنهادات اصالحیقات و پیتحق
ن منـابع ارائـه شـده اسـت. یـت بـر ایریمد يمناسب برا يارکراه ،یالحسنه اختصاصقرض يهاحساب
و  ینگینقـد يهاکسـیرو همچنـین  ،نفعـان مختلـفيذ يها بـران حسـابیـمنافع او ساختار سپس، 

  قرار گرفته است. یمورد بررسآنها  ياعتبار

  الحسنهقرضت قرارداد قرض و يماه
 ن صـورتیا به ؛ندک یکتمل يگرید به را خود مال یسک هک است نیا يمعنابه» قرض« ،یفقه اصطالح در

قـرض  امـاکنـد. تعهد  و شود ضامن آن متیق ای و آن مانند ای مال آن خود يادا به نسبت رندهیگقرض هک
 محسوب ربا رایز ؛ستین زیجا ین قرضیچن اسالم در. باشد شده شرط ادهیز آن در هک است یقرض ،يربو

  تا).، بیینیر.ك: موسوي خم( است حرام آن دادن و شده
، همان وام نیکو است که قرآن از آن در آیات گوناگون یـاد نمـوده اسـت. مقصـود از »الحسنهقرض«

توان گفـت می. ت پاك و صرفاً به خاطر خدا داده شوداي است که با نیّالحسنه دادن به خدا، صدقهقرض
نیـز او . شـونداي هستند که به خدا تحویـل داده میالحسنهه همه اعمال نیک اعم از بدنی و مالی قرضک

 از یمـال ،آن واسطه به هک است معوضه عقود از الحسنهقرض ).1353قرشی، ( در مقابل پاداش خواهد داد
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 بازپرداخـت بـه رنـدهیقرض گ ذمه مقابل، در. شودیم منتقل رندهیگقرض به و خارج دهندهقرض تکیمل

  .)1381 ،یبینق انیبیحب( شودیم مال مشغول آن متیق ای مثل ای نیع
 هکـ يافراد استفاده يبرا ربا نیگزیجا روش نیبهتر عنوان به را الحسنهقرض، اسالمي اقتصاد تبکم
 يمعنـو پـاداش گـرفتن نظـر در بـا ثروتمنـدان تا است گرفته نظر در ،ندارند را سود بازپرداخت ییتوانا

 ،الحسـنهقـرض بـه ياژهیـو توجـه اسالم ياقتصاد نظام ند.ینما اقدام آن انجام به داوطلبانهالحسنه قرض
 چیهـ توقـع بـدون و ياریـاخت صـورت بـه مسلمانان چنانچه. ندکیم قیتشوآن  دادن به را مردم و دارد
 درآمـدها عادالنـه عیـتوز و ياقتصـاد توازن به و شده استهک فقر دامنه از ،نندک آن انجام به اقدام ،يسود

  ).18ص ، 1387، و دیگران احمدي( شویممی ترنزدیک

  رانيا در الحسنهقرضي مال نظام
 جـادیا بـا 1348 سـال از ،در ایـران الحسـنهقرض بـری مبتنـی مـال نظـامیک  جادیاي برا هاتالش نیاول

 مکـ مبـالغ بای مال ازین نیمأت و مردمک وچي کاندازهاپسي آورجمع هدف با الحسنهقرض يهاصندوق
 ،نظـام اسـالمی يهاآرمان و اهداف به توجه با وی اسالم انقالبي روزیپ با .شد شروع ازمندین افرادي برا

ی فزونـ بـه روآنها  تعداد و شد معطوفی اسالمي نهاد عنوان به الحسنهقرض يهاصندوق به مردم توجه
 نیـای همـاهنگ ۀفـیوظ یاسـالم اقتصـاد سازمان ،دوره نیا در شدند. ارزشمند خدماتأ منشو  گذاشت
 بـه ،هاصـندوق نیـا ازی بعضـی رانتفـاعیغ تیـفعال موضـعتـدریج،  بـه داشـت. عهده بر را هاصندوق

 بـه سـود پرداخـت ،کچـ دسـته صـدور وي جـار حسـاب افتتـاح با و شد لیبدت سودآور يهاتیفعال
 بـا ،خـودی آرمـان اهداف از عدول ضمن، النک التیتسهي اعطاو  ت،کمشار اوراق دیخر گذاران،سپرده
 و پـول گـردش سرعت پول، خلق چوني آثار با ،يزکمرک باناز سوي  شده نییتع ضوابط تیرعاعدم 
 ریسـا بـه نسـبتی نیبـدب وی نگرانـ نـهیزم وایجاد کردند  اختالل شوری کپول نظام در ،ییشوپول دیتشد

 لکرمتشـیغ بـازار قـانون بیتصـو بـه اقدامات، گونهنیا ند.نمود فراهم زین را الحسنهقرض يهاصندوق
 در شـد.اعمـال  هاصـندوق نیا تیفعال بري شتریب نترلک ،آن اساس برکه  شد منجر 1383 سال دری پول
 از الحسـنهقرض يهاصـندوق ،یپـول لکشـمتریغ بـازار قـانون موضوع ،رانیوز تئیه مصوب نامهنییآ

  ).30، ص1371عسگري، ( شدند امستثن مزبور نامهنییآ شمول
بـه تصـویب رسـید  1362قانون بانکداري بدون ربا در سال  ،اصالح نظام بانکیبراي  ،از سوي دیگر

 جـاري و الحسـنهقرضهاي حسـاب ،را در دو قالـب الحسـنهقرضها اجـازه داد تـا وجـوه که به بانک
هـاي هـا ملـزم بـه ارائـه وامنکبا ،دریافت و مدیریت نمایند. همچنـین طـی مصـوبات متعـددانداز پس
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ها از اهـداف تعیـین بانک ،نزد خود شدند. در عمل الحسنهقرضهاي از محل وجوه سپرده الحسنهقرض
  عدول کردند. الحسنهقرض هايسپردهدر شده 

تشـکیل  دسـتورالعمل وزیـران هیئـتبـود.  الحسـنهقرضبانـک  ایجـاد ،تحول بعدي در این زمینـه
هـدف از تشـکیل بانـک  ،طبق این مصـوبهکرد.  تصویب 1386سال  اسفندرا در  الحسنهقرض هايبانک

بـود براي رفع نیازهاي ضروري اشخاص حقیقـی و حقـوقی  الحسنهقرضارائه تسهیالت  ،الحسنهقرض
و  الحسـنهقرضهاي مجاز به دریافـت سـپرده ،الحسنهقرضهاي بانک. تنها پردازندکه به امور خیریه می

  ند.کنتوانند به مشتریان خود سود پرداخت هستند و نمی الحسنهقرضاعطاي تسهیالت 
کمیسـیون اعتبـاري بانـک مرکـزي مبنـی بـر  1390خرداد  ۀبا مصوب ،آخرین تحول نیز در این زمینه

بانـک رخ داد. بـر  الحسـنهقرضبـه صـندوق  ،هاالحسنه بانکهاي قرضتمرکز، تفکیک و انتقال فعالیت
جـدا و در داخـل صـندوق آنهـا  هـا ازبانک الحسـنهقرضهـاي کلیـه فعالیت ،ایـن دسـتورالعمل اساس
 ،صورت خواهد پذیرفت. هم اکنـون در کشـورمستقل متعلق به بانک با شخصیت حقوقی  ،الحسنهقرض

  بانکی شروع به فعالیت نموده است. الحسنهقرضو هفت صندوق  الحسنهقرضدو بانک 

  الحسنهقرض نظام اصالحي برا يشنهاديپي هاحلراه
 در الحسـنهقرضي اعطـا و افـتیدر نظـام اصـالحي براي بسیاري هاحلراهگونان  قاتیتحق در نونکتا
  است. شده ارائه هاکبان

 اقـدامات و قـرضي اقتصـاد وی اجتماعآثار ی بررس با خود مقاله در ،)1377( نیاهادوي و کمیجانی
 يبـرا ربـا بـدوني دارکـبان نظـام و ،الحسـنهقرض يهاصندوق امداد، تهیمي کنهادها توسط شده انجام
 يهـاتیفعال اساسـى نقص ها،کبان در الحسنهقرض وجوه ازی قانون رهیذخ اخذ به رادیا با الحسنهقرض
 اسـتعدادهاى کـه ننـدکمـى پیشنهاد. دانندیم هاتیفعال این براى کنندههماهنگ نظام یک فقدان را گذشته
 نیـز موجـود يهـاتیفعال و گیرد قرار استفاده موردآنها  اهداف و محاسن به توجه با ،نهاد سه هر کنونى
  .)1377 ،نیای و هادويجانیمک( شود تریکنزد الحسنهقرض ماهیت به و کنترل

معتقـد  ،»الحسـنهقرض ياقتصـاد توسـعهي راهبردها«عنوان  با خود مقاله در )،1381( نقیبی حبیبیان
 ،یحـامیـک  عنوان به دولت وشود  حفظآن  بودنی خصوص صبغه ،الحسنهقرض نظام دراست که باید 

  .)1381 ،یبینق انیبیحب( ردیگ عهده به را آن نظارت وي زیربرنامه مقتدر،ي هاد و ناظر
گذاري و محدود کردن مقاله خود به تفکیک بین نظام بانکی از نهادهاي سرمایه در ،)1383( میرجلیلی

  ).1383میرجلیلی، ( دهدو انجام خدمات بانکی نظر می الحسنهقرض افتتاح حساب جاري وها به بانک
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 ،دیـجدي الگـو در پـردازد.یمی اسالمي دارکبان دیجدي الگو ارائه بهاي مقاله در)، 1385( موسویان
 سـپرده حسـاب ،الگـو نیـا در شـوند.یم میتقسـ جـامع و یتخصصـ ،يتجـار گـروه سـه بـه هاکبان

 جـامعي هـاکبان بـه فقـط ،دهیـگرد حـذفی تخصصـ وي تجـاري هـاکبان از اندازپس الحسنهقرض
 الحسـنهقرض يهاسـپرده مـؤثر مانـدة تواننـدیم خـودی رانتفـاعیغ بخش درآنها  هک ابدییم اختصاص

  .)1385 ان،یموسو( رسانند مصرف به الحسنهقرض وام راه از فقط را اندازپس
 بـا ،»رانیـاکی بـان نظـام در الحسـنهقرض گـاهیجای بررس« مقاله در ،)1385( کیقباديو  عرب مازار

 دری شـکقرعـه زهیـانگی عنی ،ربا بدوني دارکبان نظام در الحسنهقرض موجود گاهیجا الکاش سهی معرف
یـی دارا ارزش اهشکـ و هیـریخ بنگـاهیـک  عنـوان بـه هـاکبان بـه نگـاه ،الحسـنهقرض گـذارانسپرده
. الـف شـمرد:یم بر موجود منظا االتکاش رفعبراي  را نظرانصاحبي سو از حل راه سه گذاران،سپرده
ة سـپرد حسـاب از الحسـنهقرض هسـپرد حسابکیک تف و ربا بدوني دارکبان در هاسپرده دیجدي الگو
ــداز پس ــاان ــت؛ ســود ب ــک تفج.  ؛الحســنهقرض اوراق. ب ثاب ــام فیوظــاکی ــان نظ  مؤسســات وکی ب

کی بـان نظـام از الحسـنهقرض يهاحسـابک بانـ بـودنی انتفـاع اساس بر ،روش نیا در. الحسنهقرض
ي زکـمرک بانـ نظـارت تحت هک الحسنهقرض مؤسسات به الحسنهقرض يهاتیفعال هیلک و شده حذف

  .)1385 ،و کیقبادي مازار عرب( شودیم سپردههستند، 
 بـانکی نظـام عملکـرد مـورد در موجـود اطالعات و آمار بررسی با خود مقاله در ،)1389( نیامحقق
 نظـام کـه دهـدمی نشـان ،1387ـ63 هايسال در الحسنهقرض تخصیص و تجهیز در ،اسالمی جمهوري

 سـهم ها،سـپرده تجهیـز بخـش در باشد. موفق الحسنهقرض تخصیص و جذب در است نتوانسته بانکی
 در درصـد 25 از و داشـته کاهشـی رونـدي ،بـانکی هايسـپرده کل از اندازپس الحسنهقرض هايسپرده
 ایـن در بانکی نظام نیز منابع تجهیز بخش در است. رسیده 1387 سال در درصد 9 حدود به ،1363 سال
 الحسـنهقرض پرداخـت بـه را الحسـنهقرض هايسـپرده از نیمـی از بـیش اندکی متوسط طور به ،دوره

 بـا ریـاخ سـال چنـد در ،روند نیا البته است. کرده مصرف درآمد کسب براي را آن هیبق ،داده اختصاص
 وي اقتصـاد امور ریوز ،نیاعلی طیب است. داشتهنسبی  بهبود اقتصاد وزارت وي زکمرک بان بهتر نظارت

  رد:ک اعالمي امصاحبه دریی دارا
 ، 90 سـال در درصد، 63 ،89 سال در درصد، 70 ،88 سال در الحسنهقرضي هاسپرده به التیتسه نسبت

ي ایـگو ،مطلب نیا است. افتهی شیافزا درصد 8/92 به 92 سال در و درصد، 87 ،91 سال در درصد، 89
 سـال رمـاهیت 15 تـا.. .است شدهالحسنه قرض پرداخت صرف واحد 93 ،سپرده واحد هر از هک است نیا

 نام ثبت ازدواج الحسنهقرض التیتسه افتیدر صف در نفر 669 و هزار196 و ونیلیمیک  بر بالغ ،1393
ک یهر به اگر شود. افزوده تعداد نیا به زین گرید نفر ونیلیمیک  ،يجار سال در مینکیمی نیبشیپ. اندردهک
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میـزان  نیا بهاگر  است. ازین بودجه تومان اردیلیم 6000 به ،شود پرداخت تومان ونیلیم 3 تنها ،افراد نیا از
 نیـا در ،شود افزوده هم انیزندان اشتغال و هازندان سازمان انیمددجو پرداخت يبرا تومان اردیلیم 4600

 اختصـاص مبلـغ لک هی کحال در است. ازین الحسنهقرض بودجه تومان اردیلیم 600 و هزار10 به صورت
  ).1393نیا، طیب( میلیارد تومان است 4300الحسنه یافته به قرض

 موجـودي هاسـپرده اما ،افتهی بهبود الحسنهقرض يهاسپرده به التیتسه نسبت چند هر ،رسدیم نظر به
 الزم دقـت هـاکبان ازي اریبسـ ،گریدي سو از .ندارد را الحسنهقرض التیتسه به جامعه ازینگوي پاسخ

 اغلـب ،الحسـنهقرض منـابع شـتریب ،جمله از، ندارند ازمندین افراد به الحسنهقرض التیتسهي اعطا در را
 امـور هـا بـرايکبان خود ارمندانک به الحسنهقرض النکي هاوامي اعطا صرف ،یخصوصي هاکبان در

 گردد.یم نانکاری کرفاه
 مطـرح جـدي پرسـش ایـن ،الحسـنهقرض تخصـیص و تجهیـز در بـانکی نظام عملکرد تحلیل در

 امـر این یا ،است داده رخ هابانک نادرست عملکرد ۀواسط به ،زمینه این در موجود مشکل آیا که شودمی
 نـوین بانکـداري و مـالی نظام در موجود نیازهاي گويپاسخ تواندنمی الحسنهقرض که است این بیانگر
 ناکارآمـديناشی از  نباید را الحسنهقرض منابع تخصیص و تجهیز در موجود مشکالتباید گفت:  باشد.
 ایـن از اسـتفاده بـراي جـدي ةاراد وجـود عدم از ناشی عمده طور به ،مشکل این .دانست الحسنهقرض

  .)1389 ا،ینمحقق( است بانکی نظام در ابزار
 در جسـتجوي الگـوي جـامعو  الحسـنهقرض طرحـی نـو در عنـوان بـای تابک در نیهمچن نیامحقق

 گرفتـه لکش جامعهي ازهاین با متناسبکه را،  الحسنهقرض هاي، عدم طراحی انواع حسابالحسنهقرض
 نیـا بـه پاسـخ مقـام دردلیـل،  نیهم به داند.یمکی بان نظام ردکعملی کنون طیشرا صینقا ازیکی  ،باشد

 انتظـار موردیی اراک ویی ایپو تا نموده تالش ،الحسنهقرض دیجد حساب دهی معرف با تابک نیا در ،ازین
  .)138ـ120 ص ،1392 ا،ینمحقق( دینمای ابیباز را الحسنهقرض مفهوم

ي بـرا الزم تیصـالح هک هستندی انتفاعیی نهادها هاکبانکند می عنوان خود مقاله در) 1358( عزتی
 و اراده ازمنـدین هی کـرانتفاعیغ استي عقد الحسنهقرض ،گریدي سو از ندارند. رای رانتفاعیغ امور انجام

  دارد.ی اله و ریخ امور در آن نیطرف دغدغه
 شـده خارج هاکبان از الحسنهقرض وجوه تیریمد هک ،ندکیم شنهادیپ زین ،)1488( حشمتی موالیی

  رد.یگ قرار الحسنهقرض مؤسسات و هیریخهاي نهاد همچون ،يگرید صالحيذي نهادها اریاخت در و
 صـورتکی بـان نظـام در الحسـنهقرض ردکارکـ مـورد دري متعـدد مطالعات زین شورک از خارج در

 در امانـت و عـهیود ،الحسـنهقرضهاي حسابی بررس بهاي مقاله در محمد عمر فاروق جمله از رفتهیپذ
 ارانکـهم و ثاقـب .)2010 فاروق،( است پرداخته اشتباهي اربردهاک و اربردهاک وی اسالمي دارکبان نظام
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 بـهک مـک جهـت سـتانکپا دري دارکـبان در الحسـنهقرض از اسـتفادهي ارهـاکراهی بررسـ به )2015(
 بـهی پژوهشـ در) 2007( اقبـال و میرآخور نیهمچن. )2015 گران،ید و ثاقب( اندپرداخته ریفق شاورزانک

 اقبـال، و رآخـوریم( انـدپرداختـه خـردی مـال توسعه جهت الحسنهقرض در موجودي هاتیظرفی بررس
 بـر را خـردی مـال ابزاریک  عنوان به الحسنهقرض سمیانکم ریثأت زین) 2011( زادهحسن و مجتهد. )2007

 .)2011 زاده،حسن و مجتهد( اندردهک دییتا رانیا در فقر اهشک

  ياختصاص الحسنهقرض حساب فيتعر
ک بانـ آنی طـ هکـ اسـتی حسـاب ،»خـاص الحسنهقرض حساب« ای »یاختصاص الحسنهقرض حساب«
 افـتیدر عمـوم از ،الحسـنهقرض صـورت به رای عموم وجوهي و نام به وی بانی براي اختصاصطور به
 اهـداف جهـت در تـا دهدیم قراری بان اریاخت در ،گذارانسپردهي برا حساب نیا طیشرا طبق و دینمایم

 دری اعالمـ اهـداف طبـق را شـده جـذب وجـوه است موظفی بان رد.یگ قرار استفاده مورد شده اعالم
  ند.ک بازپرداختی اعالم طیشرا طبق و ردهک مصرف دنامهیام

  در ساختار بانک یالحسنه اختصاصحساب قرض گاهیجا): 1( ریتصو
  
  
  
  
  

 دنامـهیام اسـاس بـر ،دهنـدهخـدماتک بانـ گذارانسپرده از وجوه ،یاختصاص الحسنهقرض حساب در
ي جـا بـه و شـودیمي دارنگهگانه جداک بانیی دارا مجموعه از ،وجوه نیا گردد.یمي آورجمع ،حساب
 مصـرف بـه تـا ردیـگیم قـرار حسـابی بـان اریـاخت در ،کبان انیمشتر به التیتسه ارائه در آن مصرف
 المنفعـهعام ایـ و هیـریخي نهـاد ،یاختصاصـ الحسـنهقرض حسـابی بان برسد. حسابی اعالم اهداف

 اسـاس بـر هکرا  شده اعالم اهداف در وجوه نیا مصرف وي زیربرنامهیی توانا هک بود خواهدی رانتفاعیغ
  باشد. داشته ،شده نییتع الحسنهقرض عقدی اله وی شرعي مقتضا

  ياختصاص الحسنهقرض حساب با ربا بدوني داركبان در الحسنهقرض حساب تفاوت
 بـه .شـودمی جـادیا هـاکباني براانداز پس الحسنهقرضي هاحساب جادیا انکام ،ربا بدوني دارکبان در
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 بـه اقـدام ،سـپرده شـتریب جذبي برا مجازند هاکبان اما ،ردیگینم تعلقي سود ای و بهره ،هاحساب نیا
 هاحسـاب نیا از حاصل وجوههستند  موظف هاکبان ،مقابل در ند.ینما هاحساب نیا به زهیجا پرداخت

 ارمزدکـ اخـذ فقـط ،ندیفرا نیا از هاکبان درآمد ند.ینما صرف الحسنهقرض التیتسهي اعطا در فقط را
  .)4ـ3 مواد ،1362 ،ربا بدوني دارکبان قانون( است الحسنهقرض وامي اعطا

 وامي اعطـا بـه متـرک هـاکبان هکـ دهـدیم نشـان عمـل در قـانون نیـاي اجرا ساله نیچند تجربه
 و الحسـنهقرض عقـد هـدف در موجـود تنـاقض ازناشی  مسئله نیا دهند.یم نشان لیتما الحسنهقرض

ي رضـا و ریخ هدف با مؤمنان هک استی رانتفاعیغ عقدیک  ،الحسنهقرض عقد .باشدمی هاکبان ردکارک
ي سـو از ندارنـد.ي ماد پاداش انتظار آن از ،جهینت در. نندکیم اعطا ازمندانین به فهیشر هیآ اساس بر ،خدا

ي گـرواسطه وي دارکبان تیفعال به اقدام انتفاع هدف با ،آن انکمال هک استی انتفاع نهادک یک بان ،گرید
 درآمـد افـتیدر انتظـار ،التیتسهي اعطا ای و سپرده اخذ همچون تیفعال هر از ،رونیازا نند.کیم وجوه

 التیتسـه ازی افتیـدر ارمزدکـ اسـت داده نشان تجربه. )1388 ،ییموالی حشمت( دارند را آن با متناسب
 التیتســهي اعطــا از هــاکبان ،جــهینت درکنــد. نمی را هــاکباني انتظــار ســود تیــفاک، الحســنهقرض
 همچـونی رانتفـاعیغي هـاتیفعالدیگـر، ي سـو از. )1386بانک و اقتصاد، ( روندطفره می الحسنهقرض

 نهـاد رانیمـد دری رانتفـاعیغ و هیـریخ ردیکـرو وي گـذاراستیس ازمندین ،الحسنهقرض التیتسه ارائه
 بـه توجـه بـهی لیتما ،کبان دارانسهام و خودی انتفاع اهداف به توجه با ،هاکبان رانیمد. باشدیممربوط 

 اسـت خوداصلی  رسالت از التیتسه نیا شتریب انحرافاین امر موجب  ،جهینت در. ندارند را اهداف نیا
  .)1377 ،نیای و هادويجانیمک(

 وجــوهي آورجمــع هــدف بــای اســالم جامعــه دری ســنتي نهــاد هکــ ،الحســنهقرض مؤسســات در
 سسـهؤم ،سـویـک از رایز؛ ندارد وجود هاچالش نیا ،باشدیم مستحق افراد به آني اعطا و الحسنهقرض
ي سـو از. سـتین درآمدیی شناسا و سود سبک دنبال به الزاماً هک استی رانتفاعیغ نهادیک  الحسنهقرض

 التیتسـهي اعطـا و هیـریخ امـور انجـام هـدف بـا را نهـاد نیـا اساسـاً هانهاد گونهنیا مؤسسان ،گرید
 مصـرف در و پردازندیم موضوع نیا به تخصصاً زین آن رانیمد ،جهینت در. اندردهک سیسأت الحسنهقرض
 جامعـه عمـوم همچـون نفعانيذسایر  و سسهؤم ناکمال و نسامؤسسوي  از را خود ،وجوه نیا حیصح

  .)1383 ،و کاظمی زادهحسن( دانندیم مسئول
 هـاکبان تیریمـد تحـت الحسـنهقرض يهاصـندوق ایـ و الحسـنهقرض يهـاکبان در الکاش نیا

. ایـن شودیم لکیتشی عامی سهام تکشریک  صورت به الحسنهقرض کبان رایز ؛است مطرحهمچنان 
را بـراي  الزم دغدغه ،يساختار لحاظ از و ندکیم تیفعال سود سبکبراي  هی کانتفاع استي نهادبانک 
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یـک  عنوان به چند هر زین هاکبان الحسنهقرض يهاصندوق ندارد. الحسنهقرض منابع درست صیتخص
 نهـاد دو نیـا متفاوت اهداف و دارند قرار هاکبان تیریمد تحت امااند، شده سیسأتی رانتفاعیغ سسهؤم
 تسـلط بـه توجـه بـا .گـردد آن رمجموعهیز صندوق وک بان تیریمد در منافع تعارض به منجر تواندیم
  بود. خواهد مشخص تعارض نیا جهینت ،صندوق برک بان

  هیرینهاد خ کیو  کالحسنه با بانرابطه عقد قرض گاهیجا :)2(ریتصو
  
  
  

 خـدمات ارائـه و منـابع تیریمـد نـدیفرا دو بـه تـوانیم را الحسنهقرض التیتسهي اعطاروند اجراي 
 هاحسـاب در اما باشد.یم آورسودي داراکباني برا ندیفرادو  نیا ،یانتفاع التیتسه در نمود.ي بندمیتقس

 خـدمات ارائه ندیآفر تنها باشد.نمی سود و درآمد شامل منابع تیریمد ندیآفر ،الحسنهقرض التیتسه و
  باشد.می »ارمزدک« صورت به هم آني درآمد شامل هک است

 تیریمـد نـدیآفر اند.شـدهکیـک تف گریدیکـ از نـدیفرا دو نیا ،یاختصاص الحسنهقرض حساب در
 ،خـدمات ارائـه ندیآفر و گرفته قرار هیریخ نهاد ای حسابی بان عهده بر ،نداردي اقتصادی بازده هک ،منابع

 .باشـدمیک بانـ عهـده بـر ،باشـدیمي اقتصاد بازدهي دارا و ،باشدیم اریبس اناتکام و شعب ازمندین هک
 عنـوان بـه تنهـا ،الحسنهقرض وجوه قیدق مصرف وي گردآور در تیمسئولي جا بهک بان ،صورتنیبد

هـاي نهاد بـه هـاکبان از امر نیای اجتماع تیمسئول وکند می عمل هیریخهاي نهاد به دهندهخدماتیک 
 ،مسـئله نیـا .خواهنـد بـود نـهیزم نیـا دري گوپاسخ ،خود رسالت اساس بر هکشود می منتقلي اهیریخ
 بـهی عمـوم اعتماد سطح شیافزاموجب  و ،داده اهشک راکی بان نظام در منابع نیا از استفاده ءسو انکام
  شود.می الحسنهقرض يهاحساب و هاکبان

  بدون ربا يدارکالحسنه در بانقرض يهاان در حسابکار فیساختار وظا: )3( ریتصو
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  یالحسنه اختصاصان در حساب قرضکار فیساختار وظا: )4( ریتصو
  
  
  

  ژهيو الحسنهقرض حساب باي اختصاص الحسنهقرض حساب تفاوت
 الحسـنهقرض حساب« عنوان بای حساب ،معمول الحسنهقرضي هاحساب بر عالوهدر نظام بانکی کشور 

ک بانـایـن اسـاس،  بـراسـت.  شـده فیـتعري زکمرک بان و اعتبار و پولي شورا مصوبه طبق بر »ژهیو
 نظـر مـورد گذارسپرده نظر به بنا الحسنهقرض التیتسهي اعطا و اشخاص از وجوه افتیدر به تواندیم

  عبارتند از: ژهیو الحسنهقرض حساب افتتاح ضوابط و طیشرا ،دستورالعمل .کند اقدام
 عیـتود وجـوه و افتتـاح عنوان نیا تحتک بان هک شودیم اطالقی حساب به ،»ژهیو الحسنهقرض حساب«

ی طیشـرا اساس بر و وجوه نندهکعیتود نظر طبق را حساب نیا بهی حقوق وی قیحق اشخاص توسط شده
 الحسنهقرض صورت به ،شودیم نیمعک بان و نندهکعیتود نیب مای ف منعقده تیعامل قرارداد موجب به هک
  د.ینمایم اعطا المنفعهعام و هیریخ مؤسسات وی قیحق اشخاص به

 و ژهیــو ،یمعمــول الحســنهقرضي هاحســابي هامشــابهت و هــاتفاوتی بررســ بــه ،ریــز جــدول در
  است. شده پرداختهی اختصاص

  الحسنه معمولی، ویژه و اختصاصیهاي قرضهاي حساببررسی ویژگی :)1( جدول
  کبان منافع  دهندهخدمات  منابع تیریمد  مصارف  منابع نیمأت  

 در الحسنهقرض حساب
  یمعمولک بان

ی عموم انیمشتر
  کبان

  ارمزدک  کبان  کبان  الحسنهقرض وام

 در الحسنهقرض حساب
   الحسنهقرضک بان

ی عموم انیمشتر
  کبان

 اشخاص به الحسنهقرض وام
 فعالی حقوق اشخاص ای یقیحق

  هیریخ امور در

  ارمزدک  کبان  کبان

 صندوق حساب
  کبان الحسنهقرض

ی عموم انیمشتر
  کبان

  ارمزدک  کبان  کبان  الحسنهقرض وام

  ارمزدک  کبان  یبان  الحسنهقرض وام  هیریخ نهاد  ژهیو الحسنهقرض حساب
 الحسنهقرض حساب

  یاختصاص
ی عموم انیمشتر

 انیمشتر و( کبان
  ه)یریخ نهاد

  یبان سپرده الحسنهقرض وام
 هیسرمای بان گردش در هیسرما

  یبان

   ارمزد،ک  کبان  ی بان
 برگشت( يگذارسپرده

  منافع)

 درک بانـي جا به هک است منابع تیریمد در ،یاختصاص و ژهیو الحسنهقرضي هاحساب عمده شباهت
 الحسـنهقرض حسـاب در هکـ اسـت نیا در حساب دو نیا عمده تفاوت دارد. قرار حسابی بان اریاخت
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 هـدف اشـخاص بـه الحسـنهقرض التیتسـهي اعطـا صرف و شودیم نیمأتی باني سو از منابع ،ژهیو
ی بـان و شـودیم نیمأت مردم عامهي سو از منابع ،یاختصاص الحسنهقرض حساب در ،مقابل در .گرددیم
 مصـارفسایر  صرف ای و دینما هدف اشخاص به الحسنهقرض التیتسهي اعطا صرف راآنها  تواندیم
 الحسـنهقرض حسـاب تیـمز ،وجـوهي گـردآور انکـام .کنـد خـود تیـفعال موضوع جهت در هیریخ

  باشد.یم ژهیو الحسنهقرض حساب بری اختصاص
 يهاحسـاب همچـون زیـن هـاکبان دری اختصاصـ الحسـنهقرض يهاحسـابي انـداز راه و جادیا

 .باشـدیم ریپـذانکامي زکمرک بانی حت ای و اعتبار و پولي شورا مصوبه بای راحت به ،ژهیو الحسنهقرض
  ندارند. مقرراتسایر  و ربا بدوني دارکبان قانون ساختار بای تعارض هاحساب نیا

  الحسنهقرض اوراق باي اختصاص الحسنهقرض حساب تفاوت
 مصـرفبـراي ی بـان توسـط هکـ ،الحسنهقرض عقد ۀیپا بر استی اوراق ،الحسنهقرض كوکص ای اوراق
 ،اوراق نیـا باشـد.یم ،اوراق اصـل بازپرداخـت بـه ملـزم دیسررس در ،شده منتشر ریخ اهداف در وجوه

، ص 1391؛ موسـویان، 1380نیـا، هادوي( توانند داراي جایزه باشـند و قابلیـت معاملـه ثانویـه دارنـدمی
 وجوه به یک بـانی در اختصاص الحسنهقرض با اوراق ،اختصاصی الحسنهقرض مشابهت حساب ).461

 زیـن دو نیا تفاوت باشد.یمک بان منابع از آمده دستهب منابعکیک تف نیهمچن و خاص موضوعیک  ای و
  باشد.یم الحسنهقرض اوراق در هیثانو معامالت تیقابل و بهادار اوراق به حساب لیتبد در

است که مانع از رغبت نهادهاي خیریـه در زمینـه انتشـار ایـن وارد اشکاالتی  ،الحسنهقرض بر اوراق
هزینـه ؛ به دلیل نبـود بـازده ،گذاران به این اوراقمیل و رغبت کم سرمایهکه عبارتند از:  اوراق شده است

الـزام بـه ؛ هزینه معـامالت در ایـن اوراق ؛باالي انتشار اوراق به دلیل وجود ارکان متعدد در انتشار اوراق
ثابـت و  ةدورو  و الزام به بازخریـد در هنگـام تمایـل مشـتریان ؛بازپرداخت کل مبلغ اوراق در سررسید

 آورد. حسـابوجـود مـی امکان ریسک اعتباري و نقدینگی را براي بانی بـه ،موارداین . غیرقابل انعطاف
مشابهت  الحسنهقرض با اوراق ،اختصاصی براي بانی الحسنهقرض اختصاصی در ایجاد منابع الحسنهقرض

  ارد.هاي اوراق منتشره در بازار سرمایه را ندمحدودیتولی  ؛رودابزار مشابه بانکی آن به شمار میو  دارد

  ياختصاص الحسنهقرض حساب از حاصل منابع مصارف
 دیـام درد یـبا هکـ ،یبـاني هابرنامه و اهداف تناسب به ،یاختصاص الحسنهقرض حساب از حاصل منابع
  دارد: مصرف تیقابل ریز موارد دربیان شود،  حساب نیا نامه
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  ؛هدف اشخاص بهی باني سو از الحسنهقرض التیتسه ارائهـ 
 ؛دهندهخدماتک بان تیمحور بای بان گردش در هیسرما نیمأتـ 
 ی؛بان بلندمدتي اتوسعه مصارفبا هدف ک بان از خروجـ 
 ؛کبان در بلندمدت سپردهـ 
ی موضـوعات در ،هـدف اشـخاص بـهک بانـ قیـطر از را حساب نیا در حاصل وجوه تواندیمی بان

 اهـدافي براتواند وجوه را بانی می ،نیا بر عالوه .دینما صرف رهیغ و نکمس ل،یتحص ازدواج، همچون
ي اتوسـعه اهـدافي بـرا توانـدیم ،کبان از منابع نیا خروج د.ینما خارجک بان از خود نظر مورد هیریخ
 ةبـاز در گـردش در هیسـرما صـورت بـهی بانیی اجرا وی اتیعمل اهدافي برا ای و بلندمدت بازه دری بان
ک سـیر پوشـشي بـرا دیـباک بانـ ،روش سـه نیا ازیک  هر در رد.یپذ صورت مدتوتاهک و مدتانیم

  بندد. ارکهب را مناسبي ارهاکسازو ،خودي اعتبارک سیر وی نگینقد
 انیـجر در عامـلک بانـ دري گـذارسـپرده قیطر از راحاصل  وجوه تواندیمی بان ،روش نیآخر در

 ،روش نیـا در گـردد. منـدبهره هاحسـاب نیـا سـود از ،مقابـل در. دهد قراري اقتصاد سودآور تیفعال
 از الحسـنهقرض منـابع ،گـریدي سـو از رود.یمـ نیب ازی بان و هاکباني برای نگینقد وي اعتبارک سیر

 التیتسـهي اعطـا بـا توانـدیمک بانـ. گـرددیمي اسپرده منابع به لیتبد و شده حذف هاکبان ترازنامه
 بـه هاسـپرده لیتبـد بـا نیهمچنـ بپـردازد. خـودي بـرا مناسبیی درآمدزا به ،منابع نیا محل ازی انتفاع

 نفـع بـه. ایـن امـر ابـدییم اهشک کباني برا الزمی قانون ریذخا زانیم ،بلندمدت و مدتانیمي هاسپرده
 بـه ،سـودي دارا التیتسـه بـه الحسنهقرض منابع انحراف از حاصل منافع ،گریدي سو از باشد.یمک بان
 از هـاکبان سوءاسـتفاده لکمشـ حل بر عالوه ،مسئله نیا شود.یم منتقل ه)یریخ نهاد( یبان بهک باني جا

  شود.یمآنها  شهرتک سیر اهشک و هاکبان به انتقادات اهشک، موجب منابع نیا

  هاكباني براي اختصاص الحسنهقرض سپرده حسابي ايمزا
 مـتیق ارزانی منـابع بـه راآنها  یدسترس ،هاکبان ترازنامه از الحسنهقرض منابع خروج ظاهر به چند هر

  دارد: هاکباني براي متعدد منافع ،یاختصاص الحسنهقرض حساب اما ،ردک خواهد قطع
 بـهآنهـا  الـزام عـدم وک بانـ ترازنامـه از الحسـنهقرضي هاسپرده خروج با مسئولیت اجتماعی:ایفاي . 1

چگـونگی  و تیریمـد الحسـنه،قرض منـابعی اجتمـاع تیمسـئول ،الحسـنهقرض التیتسـهي اعطا
آسـوده خـاطر  بای مالهاي نهاد نیا و گشته مرتفع هاکبان از الحسنهقرضي هاوام در وجوه مصرف

 پردازند.یم خودی مالي گرواسطهی اصل فیوظا انجام به
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مـالی نهـاد ( مشتریان جدید نهادي ،الحسنه اختصاصیبا ایجاد قرض بازاریابی و جذب مشتریان جدید:. 2
الحسنه اختصاصی) جـذب حساب قرض( به خدمت جدید بانک ،گذاران)سپرده( خیریه) و عمومی

ایجاد شهرت و اعتبار اجتماعی بـراي موجب هاي خیریه معتبر گردند. همچنین تعامل بانک با نهادمی
 گردد.میاعتماد اقبال مردم به آن موجب دهد و آن را کاهش می ،که ریسک شهرتشود میبانک 

 ازی افتیـدرهـاي ارمزدک حـذف و الحسـنهقرضي هاسـپرده حـذف رغـمیعلـ حفظ درآمد کارمزد:. 3
 التیتسـهي اعطـا ارمزدکـ صـورت بـه جملـه ازگوناگون  الکاش بهک بان الحسنه،قرض التیتسه

 نـزدی باني هاسپرده محل از سودي دارا التیتسهي اعطا سود و ارمزدک ،یباني سو از الحسنهقرض
 گردد.یم منتفعی بان بهی مال خدماتهاي ارمزدک و درآمدهاسایر  وک بان

الحسنه از ترازنامه، بانک الزامی به نگهـداري با حذف وجوه قرض عدم الزام به نگهداري ذخیره قانونی:. 4
 نخواهد داشت. ،دار استهاي مدتسپردهسایر ذخیره قانونی الزمه براي این وجوه، که عموماً بیش از 

 الحسـنهقرض سـپرده حساب قیطر از گذاري:هاي سرمایهالحسنه به سپردهتبدیل بخشی از وجوه قرض. 5
 ،جـهینت در .گرددمیبازک بان به ،یباني هاسپرده به لیتبد قیطر از حاصل منابع ازی بخش ،یاختصاص

ي اعطـا بـه وجـوهي گـرواسـطهی عنـی ،خـودی اصـل ارکـ و سبک بر املک زکتمر با تواندیمک بان
 بپردازد. )یبان( گذارانسپرده و خودي برا مدآدر سبک وی انتفاع التیتسه

 هیـریخ سسهؤم کی بهک بان از الحسنهقرض منابع تیریمد ۀفیوظ انتقال با شهرت بانک: سکیکاهش ر. 6
ک بانـ اعتبـار و شـهرت کسـیر ،مؤسسـات گونـهنیا باک بان کیك مشتر يارکهم هیپا بر و معتبر

  .گرددیمک بان به یعموم اعتماد سطح شیافزاموجب  و ،افتهی اهشک

  ياختصاص الحسنهقرض حساب جاديا ازك باني درآمدها
 نآ بـهاینجـا  درکه  داردک باني برای متنوعي مدهاآدر جادیا انکام ،یاختصاص الحسنهقرضي هاحساب

  گردد:یم اشاره
 هـدف اشـخاص بـه الحسنهقرض التیتسه ارائه درک بان تیعاملي ازا به الت:یتسه ارائه ارمزدک. 1
 ،ارمزدکـ نیـا بپـردازد. ارمزدکـ افـتیدر بـه توانـدیمگذشـته  همچونک بان ،حساب)ی بان( هیریخ نهاد

 گردد. اخذ زینی بان از ،رندهیگالتیتسه بر عالوه تواندیم
 سـطح ،کبانـ دری بـان توسـط حاصـل منـابعي گـذارسپرده صورت در الت:یتسه ازی ناش سود. 2
 هکـ یابـدمی شیافـزاک بانـ توسـطی انتفاع التیتسه ارائه انکام، افتهی شیافزاک بان سودداري هاسپرده

 است. التیتسه نیا از سود افتیدر متضمن
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 ارائـه وی اختصاصـ الحسـنهقرض حسـاب درک بان تیعاملي ازا به :یبان به خدمات ارائه ارمزدک. 3
 بـه توجـه بـا ،حسـابی بان ازی متنوعهاي ارمزدک تواندیمک بان ،آن انیمشتر و نهاد آن بهی مال خدمات

   د.ینما افتیدر خدمات تنوع
الحسـنه از بانـک توسـط هاي قرضدریافت حق ضمانت اعتباري و نقدینگی: در صورت خروج سپرده. 4

ازاي  توانـد بـهو میان مدت، بانـک می مدتاي بلندمدت و یا عملیاتی و اجرایی کوتاهبانی براي اهداف توسعه
 .کنداز بانی حق ضمانت اعتباري و نقدینگی دریافت  ،به خودینگی تحمیل ریسک اعتباري و نقد

 حسـاب محـل از هـاکباني بـرا دیـجدي درآمـدها و منـافعی همگـ مـواردسایر  ،اول مورد جز به
  هستند.ی اختصاص الحسنهقرض

  هيريخي نهادها جهتي اختصاص حساب منافع
ي هاصـندوق و هیـریخهـاي نهاد عمومی لک دسته دو بهتوان می رای اختصاص الحسنهقرض حسابی بان

 ایـ و امـداد تـهیمک همچـونی عمـومهاي نهاد از اعمتوانند می ،هیریخهاي نهادکرد.  میتقس الحسنهقرض
 ایـ وی محلـي هاهیـریخ مساجد، مدارس، ها،مارستانیب همچون ،یتخصص هیریخي نهادها ای وی ستیبهز

 گـردد. منتشـر حسـاب دنامـهیام دربایـد ی بـان توسـط ،حاصل منابع مصرف مورد باشند. رهیغ و خاص
 گـردش در هیسـرما جادیاي برا حاصل منابع از هاحساب نیا جادیا باتوانند می ،هیریخي نهادها گونهنیا

 مدرسـه، ایـ مارستانیب ساخت همچون ییهاطرح لیمکت و هاپروژه توسعه خود،ی اتیعمل ویی اجرا امور
 درآمـد عنـوان بـه ،منـابع نیـا ازی ناشـ التیتسه سود ازي مندبهره ای و انیمددجو به التیتسهي اعطا
  گردند. مندبهره اهدافي راستا در مصرف ،سپس وي جار

 ،یاختصاصـ الحسـنهقرض حساب از خود تخصص و ردکارک به توجه با الحسنهقرضي هاصندوق
ک بانـ گردند. مندبهره خود خدمات به انیمشتری دسترس شیافزا و خود تیفعال گسترشبراي  توانندیم
  کند. عمل انشانیمشتر با مؤسسات نیا واسطه عنوان به تواندیم

  یالحسنه اختصاصحساب قرض قیخود از طر انیبا مشتر کالحسنه به واسطه بانرابطه مؤسسات قرض :)5( ریتصو
  
  

هـا و ارائـه هـا و پرداختعملیات اجرایی بانکی همچـون دریافتها، انجام استفاده از گستره شعب بانک
از مزایاي  ،الحسنهمؤسسات قرض یهاي بین بانکی و مجازي و الکترونیکتسهیالت، دسترسی به سیستم
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الحسـنه از ها و تفکیـک فعالیـت قرضالحسنه توسط بانکایجاد صندوق قرض ةباشد. ایداین روش می
چیزي که در ایـده فعلـی یعنـی ایجـاد  شود،تواند در این راستا تفسیر نیز می ،هاتسهیالت در بانکسایر 

الحسنه از بانـک جدایی مدیریت صندوق قرض ،مغفول مانده است هاالحسنه توسط بانکصندوق قرض
با رویکرد غیرانتفاعی و خیریه و نه  ،توسط مردم و بخش خصوصیباید الحسنه هاي قرضاست. صندوق

از بین مؤسسات معتبر و  ،اختصاصی الحسنهقرض هاي. انتخاب بانی حسابشوندها مدیریت توسط بانک
و ایجاد اعتماد در مـردم در مـورد  الحسنهقرض جذب بیشتر منابعموجب داراي حسن شهرت اجتماعی 

 شود.میخدمات رسانی این مؤسسات  مالی و ۀاستفاده از این وجوه و تقویت بنیچگونگی 

  ن)يريخ( گذارانسپرده عموم جهتي اختصاص حساب منافع
 آن از. دارد هاحسـاب نیـا گذارانسپرده و نیریخي براي متعدد منافع ،یاختصاص الحسنهقرض حساب

  نمود: اشاره ریز موارد به توانیم جمله
 اطـالع عـدم بـه توجـه بـا هـا:کبان در الحسـنهقرضي گذارسپرده دري معنوهاي انگیزه شیافزا. 1
 هـدف بـای فعلـي هاسـپرده بـه مترک مردم ،هاکبان در الحسنهقرض وجوه مصرفچگونگی  ازی عموم
 قـرار توجـه مـورد هاحسـاب نیـا از زیجـوا سـبک ،شـتریب و دهندیم نشان اقبال الحسنهقرضی واقع

 نهـاد اهـداف و اعتبـار بـه توجـه با گذارانسپرده ،یاختصاص الحسنهقرضي هاحساب جادیا با رد.یگیم
 داد. خواهند قرار توجه مورد زین رای بان ردکعمل ،نمودهي گذارسپرده به اقدام ،حساب نیای بان هیریخ

 و هیـریخ نهـاد تخصـص بـه توجه با الحسنه:قرض یواقع قصد به لین و یاجتماع اعتماد شیافزا. 2
 در الزم يهادغدغـه وجـود نیهمچنـ و گذارانسپرده نظر مورد ارانهکوکین اهداف در يو شهرت حسن

 نظـر بـهک بانـ از شیبـ معتبـر یبان يسو از الحسنهقرض یاصل اهداف به دنیرس احتمال ،آنها تیریمد
 .ابدییم اهشک منابع نیا از استفاده سو احتمال و رسدیم

 گونـهنیـا بـر نـاظر نهـاد جادیا همچونگوناگون ي هاروشبا  وجوه: مصرف در تیشفاف شیافزا. 3
ي هـاگزارش ارائـه بـه انیـبان الـزام ای و هاحساب نیاي برا حسابرس وی متول نکر جادیا ای و هاحساب
 مختلـف انیـبان ردکعمل و شورک در الحسنهقرض وجوه مصرفچگونگی  در تیشفاف توانیم ،مختلف

 را افزایش داد. هاحساب گونهنیا
 الحسـنهقرضي هاحسـاب هماننـد گـذاران:سـپرده بـهی قیتشـوي هاطرح و زهیجاي اعطا انکام. 4

 بگیرد. نظر دری قیتشوي هاطرحسایر  ای و زهیجا گذارانسپردهي برا تواندیمی بان ،معمول
 صـدقه بـه نسبت ،الحسنهقرض بربیشتري  دکیأتی اسالم منابع در :الحسنهقرض فرهنگ گسترش. 5
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 هجـده دادن، قـرض ثـواب و اسـت برابـر ده صدقه ثواب« ندیفرمایم رمکا امبریپ جمله از .است شده
 قـرض،ي جـا بـه هیریخي نهادها بهی حت ای و ازمندین اشخاص به افراد ازي اریبس امروزه اما .»است برابر

 ،مسـئله نیـا لیـدال ازیکی  است. شده متداول مترک ،نهادها نیا توسط قرض افتیدر و دهندیم صدقه
 باشـد.یم نهادهـا نیا توسط ،آن نیتضمي دارا بازپرداخت و الحسنهقرض ياعطا مطمئنفقدان سازوکار 

 بـهي متـرک اریبسـ منـابع بـه لیتبد ،دارند را آن پرداختی آمادگ نیریخ هی کمنابع ازي اریبس ،جهینت در
ي بـرا پـول اصـل بازپرداخـت نیتضـم با ،یاختصاص الحسنهقرض يهاحساب .شودمی صدقه صورت

 باشد. هیریخي نهادهای مال نیمأتي برای مطمئن منبع تواندیم ،نیریخ

  ي اختصاص الحسنهقرض حساب دري نگينقدك سير تيريمد
 مبـالغ نوسـان ازی ناشـی نگینقـدک سـیر ،یاختصاصـ الحسـنهقرضي هاحسـاب درک سیر نیترمهم

 ،هاحسـاب نیـا در خودی نگینقدک سیر تیریمدي براک بان باشد.ها میحساب نیا در شدهي گردآور
 مبـالغ نوسـانات وی نگینقدک سیر به توجه با تواندیم جمله از رد.یگ ارکهبی مختلفهاي ارکراه تواندیم

  کند. محدودی بان توسط را منابع مصرفچگونگی  ،حساب در شدهي گردآور

  یالحسنه اختصاصقرض يهادر حساب ینگینقد تیریمد ):6( ریتصو
  

  

  

  

بیـان  2کـه در جـدول  ،ریـزي هااسـتیس تواندیمک بان ،شدهي گرداور منابع نوسانات ةدور به توجه با
  کند: اعمال را شده، 

 یاختصاص الحسنهقرض هايحساب در ینگینقد ریسک تیریمد: )2( جدول

  یبان حساب در منابع مانده بهیی اعطا سود  منابع مصرف نحوه  يادوره نوسانات
  بلندمدت دوره در منابع حداقل

  سال)یک  از شیب مثالً( 
  شتریب ای سالهیک  و بلندمدت سود  کبان در بلندمدت سپرده ای وک بان از خروج

  مدتانیم دوره در منابع حداقل
  ماه)یک  از شیب مثالً( 

  مدتانیم سود  کبان در مدتانیم سپرده ای یبان گردش در هیسرما

  مدتوتاهک دوره در منابع حداقل
  ماه)یک  از مترک مثالً( 

    روزشمار سود  )يدارید سپرده فقط( کبان از خروج قابل ریغ

 گردش در سرمایه یا مدت کوتاه سپرده محدوده

 خروج از بانک یا مدتبلند  سپرده محدوده
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 حسـابی نگینقـد ضمانت ارمزدی کبان از تواندیم ،حساب منابعی نگینقدک سیر تیریمدي ازا بهک بان
  کند. افتیدر

  ي اختصاص الحسنهقرض حساب دري اعتبارك سير تيريمد
 شـده گرفتـه قـرض مـردم از ،یبان توسطی اختصاص الحسنهقرضي هاحساب از حاصل منابعکه ازآنجا
ک سـیر معـرض دردا ابتـدر ک بانـ ،رونیـازا باشـد.یمی بـان عهـده بر زین وجوه نیا بازپرداخت، است
 بـه لطمـه ازی نگران ،يزکمرک بان الزام لیدل به است نکمم اما باشد.ینم هاحساب نیاي سو ازي اعتبار
 نیتضـم گـذارانسـپرده بـه را وجـوه نیا بازپرداخت ،یبان درخواست ای و خود شهرتک سیر و اعتبار

    دهد. قرار توجه مورد زین را هاحساب نیا دري اعتبارک سیر تیریمدباید  ،صورت نیا در .کند
 هسـتند.ي اعتبـارک سـیر جـادیا معرض، در اندشده خارجک بان ازی بان توسط هک حساب ازی منابع

 توانـدیم ،یبـان توسـط وجـوه مصـرفچگـونگی  تناسب به ،خودي اعتبارک سیر تیریمدي براک بان
  .به آن اشاره شده است 3که در جدول  ردیگ شیپ در رای مختلفي ارهاکراه

 یاختصاص الحسنهقرض يهاحساب در ياعتبار کسیر تیریمد: )3( جدول
  کباني اعتبارک سیر تیریمد ارکراه  یبان توسط حساب منابع مصارف

 اشخاص به الحسنهقرض التیتسه ارائه
   هدف

  یبان بهی پرداخت التیتسهي اعتبارک سیر انتقال
 یبان از تیعامل به وام بازپرداختي ریگیپ و رندهیگالتیتسه از نیتضام اخذ

 یبان از الزم نیتضام اخذ

  کبان نزد سپرده صورت به منابع ازی بخشي ریگقهیوث
 یبان از الزم نیتضام اخذ  گردش در هیسرما نیمأت

  کبان نزد سپرده صورت به منابع ازی بخشي ریگ قهیوث
ي اتوسعه مصارف جهتک بان از خروج

  بلندمدت

 یبان از الزم نیتضام اخذ

  کبان نزد سپرده صورت به منابع ازی بخشي ریگقهیوث
  ک باني براي اعتبارک سیر وجود عدم کبان در بلندمدت سپرده

 ارمزدی کـبـان از تواندیم ،حساب در موجود وجوه نیتضم وي اعتبارک سیر تیریمدي ازا بهک بان
  کند. افتیدر حسابي اعتبار ضمانت

  يريگ جهينت
 درویژه ، بـهربـا بـدوني دارکـبان نظـام اصـالحبراي ی امکنا اغلب و اریبسي هاتالش اخیر هايسال در

 ،الحسـنهقرض يهاصندوق بر نظارت بر تالش است.گرفته  صورت الحسنهقرض وجوه تیریمد بخش
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 در الحسـنهقرض منـابع مصـرفچگـونگی  بـر الزامات ،کیبان منابع گرید از الحسنهقرض منابعکیک تف
 هکـ ،الحسـنهقرضي هـاکبان سیسـأت نیهمچنـ و هاکبان در الحسنهقرضي هاصندوق جادیا ها،کبان
 مواردند. نیاجمله  از، پردازندیم الحسنهقرض التیتسه و هاسپرده موضوع بهی اختصاصطور به

الحسـنه نظیـر قرضی رانتفـاعیغ امور انجامي برا الزم تیصالح هک هستندی انتفاعیی نهادها ،هاکبان
 و ریـخ امور در آن نیطرف دغدغه و اراده ازمندین هی کرانتفاعیغ استي عقد الحسنهقرض؛ زیرا ندارند را
 ،الحسـنهقرض صـندوق ایـ و الحسنهقرض کبان همچون ،یبررس موردي ارهاکراهی تمام در دارد.ی اله
 نظـر بـه .در اختیار دارنـدی انتفاعي نهادها عنوان بهرا  هاکبان اریاخت در منابع تیریمد تینها در هاکبان
نادرسـت ی اسـتیس ،ربا بدوني دارکبان نظام در هاکبان به الحسنهقرض وجوه تیریمد ضیتفو ،رسدیم

 همچـون ،يگـرید صـالحيذي نهادهـا اریـاخت در وسـلب  هـاکبان از وجـوه نیا تیریمدباید  و بوده
 نظـام در منـابع نیـا از استفاده سو انکام مسئله نیا رد.یگ قرار الحسنهقرض مؤسسات و هیریخهاي نهاد

 الحسـنهقرض يهاحسـاب و هـاکبان بـهی عمـوم اعتماد سطح شیافزاموجب  و ،داده اهشک راکی بان
 الحسـنهقرض اوراق و ژهیـو الحسـنهقرض حساب همچونی متفاوتي ابزارها ،نهادها بر عالوه گردد.یم

 است. دهیگرد فیتعر مهم نیاي برا
 ؛»خـاص الحسـنهقرض حساب« ای »یاختصاص الحسنهقرض حساب« مقاله، نیا در شده ارائه ارکراه
 صـورت بـه رای عمـوم وجـوه ،يو نـام به وی بانبراي  یاختصاصطور بهک بان آنی ط هی کحسابیعنی 
 اریـاخت در گـذارانسپردهي برا ،حساب نیای اعالم طیشرا طبق و ،کندمی افتیدر عموم از الحسنهقرض

ي جداسـاز بـا ،حسـاب ایـن رد.یـگ قـرار استفاده مورد شده اعالم اهداف جهت در تا دهدیم قراری بان
 دادن قـرار و هیـریخي نهادهـا بـه منـابع تیریمد ضیتفو و خدمات ارائه ندیآفر از منابع تیریمد ندیآفر
ی انتفـاعی ذات اهداف با الحسنهقرض عقد در موجودی ذات تعارض خدمات، دهندهارائه مقام در تنهاک بان
  برد.می نیب از راک بان

 بـری اختصاصـ الحسـنهقرض حسـاب تیـمز ،هیـریخي نهادها ای یباني برا وجوهي گردآور انکام
 الحسـنهقرض منـابع جـادیا در ،یاختصاصـ الحسـنهقرض حسـاب باشد.یم ژهیو الحسنهقرض حساب

 بـازار در منتشـره اوراقي هاتیمحـدود و، دارد مشـابهت الحسـنهقرض اوراق بـا ،یباني برای اختصاص
 ارمزد،کـ درآمـد حفـظ د،یجد انیمشتر جذب وی ابیبازار ،یاجتماع تیمسئولایفاي  ندارد. زین را هیسرما
ــزام عــدم ــه ال ــانون رهیــذخي نگهــدار ب ــه ،الحســنهقرض وجــوه ازی بخشــ لیتبــد وی ق ي هاســپرده ب
  است. هاکباني برای اختصاص الحسنهقرض سپرده حسابي ایمزاجمله  از ،يگذارهیسرما
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 حـق افـتیدر وی بـان بـه خـدمات ارائـه ارمزدکـ الت،یتسـه ازی ناشـ سود الت،یتسه ارائه ارمزدک
ی اختصاصـ الحسـنهقرض حسـاب جادیا ازناشی ک باني درآمدهاجمله  از ،ینگینقد وي اعتبار ضمانت

 هـا،کبان شـعب ةگسـتر از اسـتفاده خـدمات، به انیمشتری دسترس شیافزا و تیفعال گسترش باشد.یم
ي هاسـتمیس بـهی دسترسـ الت،یتسه ارائه و هاپرداخت، هاافتیدر همچونکی بانیی اجرا اتیعمل انجام

 باشد.یم الحسنهقرض مؤسساتي برا روش نیاي ایمزاجمله  ازی یکترونکال وي مجاز وکی بان نیب
 احتمـال اهشکـ ،یرسـان خـدمات و یمـال هیبن تیتقو ،الحسنهقرض صورت به دیجد منابع جذب

 يهاحســاب دری بــان عنــوان بــه ،معتبــر هیــریخ مؤسســات انتخــابي ایــمزا از ،منــابع از اســتفادهوءس
  باشد.یمی اختصاص الحسنهقرض

 هـا،کبان در الحسـنهقرضي گـذارسـپرده دري معنو اهداف شیافزا ،الحسنهقرض فرهنگ گسترش
 و زهیجـاي اعطـا انکـام و وجـوه مصرف در تیشفاف شیافزا الحسنه،قرضی واقع قصد به لین شیافزا

و  گـذارانسـپرده عمـومبـراي ی اختصاصـ حسـاب منـافعجمله  از ،گذارانسپرده بهی قیتشوي هاطرح
  باشد.یم نیریخ

ي ارهـاکراه از ،ینگینقـد ضـمانت افـتیدر و وجـوه ازی بان استفادهچگونگی  تیمحدود و نترلک
  باشد.یمی اختصاص هاکباني برا الحسنهقرض يهاحساب دری نگینقدک سیر تیریمد

ي ریـگیپ و رنـدهیگالتیتسـه از نیتضـام اخـذ ،یبـان بـهی پرداختـ التیتسهي اعتبارک سیر انتقال
 صـورت بـه منـابع ازی بخش قهیوثگرفتن  وی بان از الزم نیتضام اخذ ،یبان از تیعامل به وام بازپرداخت

ي بـرا الحسـنهقرض يهاحسـاب دري اعتبـارک سـیر تیریمـدي ارهـاکراهجمله  از ،کبان نزد سپرده
  باشدیمی اختصاص هاکبان

 یمـال نظـام اصـالح بـر عـالوه ،یمـال نینـو ابـزاریـک  عنوان به ،یاختصاص الحسنهقرض حساب
 د.ینمایم اصالح زین را نظام نیا در نفعيذي نهادها روابط ،الحسنهقرض

 در الحسـنهقرض منـابعي برا مقاله درارائه شده ي ارهاکراهسایر  وی اختصاص الحسنهقرض حساب
 نظـام بخـش تحـول توانـدیم ،هـاکبانی انتفاع منابعي برا )PLS( انیز و سود در تکمشار ارکراه نارک
  باشد. رانیا دری اسالمي دارکبان
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  منابع
 .توسعه و اسالمی اقتصاد در: همایش، »درآمد عیتوز بر الحسنهقرض ریتأث یبررس«، 1387محمد و دیگران، یاحمدي، عل
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