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 20/09/1400 تاریخ پذیرش:                       10/08/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
از تصویب بانکداری بدون ربا در کشور در حال  از عقود بانکی اسالمی است که پس ه یکیالحسن قرض

سسات اعتباری است. در این مقاله به استناد شواهد آماری و روش هم انباشتگی ها و مؤ از سوی بانکپرداخت 
تسهیالت شود که تولید ناخالص داخلی، نرخ سود  داده می نشان 1363-1398در دوره  یوسلیوس-یوهانسن

اثر گذارند، به طوری که  الحسنه قرضها در قالب   بر تسهیالت اعطایی بانک بانکی و تعداد ازدواج ثبت شده
از کل تسهیالت  الحسنه قرضی، سهم تسهیالت بانک یالتنرخ سود تسهی و ناخالص داخل یدتولبا افزایش 

 مثبت داشته است. اثر  الحسنه قرضو نرخ ازدواج بر تسهیالت  یابد اعطایی کاهش می

 

 ، نرخ سود تسهیالت، تولید ناخالص داخلیالحسنه قرضکلیدي:  کلمات

 JEL: H81, E51, E01, E43طبقه بندي 

 

  

                                                                                                                   
 aghelik@modares.ac.ir                                                          دانشیار دانشگاه تربیت مدرس        1
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 مقدمه

قرآن از  های نیکو در اسالم است. وام نیکو یا قرض حسن در آیات متعدد یکی از سنت الحسنه قرض

سوره مزمل و آیه  20سوره حدید، آیه  11و  18سوره مائده، آیات  12آیه  سوره بقره، 245جمه آیه 

همچنین سوره تغابن آمده است و در همه این آیات قرض نیکو به خدا مدنظر بوده است.  17

مَنْ ذَا ال َذِی »ه مورد تأکید قرارگرفته است. برای مثال در آیات الحسن برگرداندن چند برابری قرض

ْن ُتقْرِضُوا الل ََه َقرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَکُْم وَیَغْفِْر اِ»و « قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ یُقْرِضُ الل َهَ

 به مضاعف شدن برکت قرض اشاره شده است. بنابراین کسی که وام نیکو« لَکُمْ وَالل َهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ

 گرداند. برمیبدهد، خداوند چند برابرش را 

 به چند صورت قابل پرداخت است: الحسنه قرض

 فرد به فرد -الف

 بانک به فرد -ب

 صندوق به فرد -ج

 )صندوق( )صندوق( به بانک بانک -د

و نهاد یا مؤسسه  الحسنه قرضبین متقاضی  الحسنه قرض)عقد(  در سه حالت اخیر، یک قرارداد

 شود. پولی بسته می

کنند. تسهیالت  پرداخت می الحسنه قرضهای دولتی و خصوصی وام  تقریباً همه بانک

شود. مثل سایر  اً پایین اعطا میهای کوچک و با کارمزدبانکی نسبت معموالً در اندازه الحسنه قرض

شیوع های اقتصادی مثل افت شدید قیمت نفت، وقوع بالیای طبیعی،  های اقتصادی، تکانه بخش

 گذارد.می تأثیر ها بانکه و نیز الحسن های قرض کرونا و... بر فعالیت صندوق
 

 مباني نظري

بانک به فرد یا  الحسنه قرضفرد به فرد، نوعی بازتوزیع اختیاری درآمد بین افراد است.  الحسنه قرض

صندوق به فرد هم نوعی انتقال درآمد از بانک یا صندوق به فرد است. بدین ترتیب انتظار می رود 

 ارائه تسهیالت صندوق الحسنه به کاهش ضریب جینی منتهی شود.

بیان  الحسنه قرضد سازو کار دریافت و پرداخت شو میدر این بخش با یک مدل ساده سعی 

 Y1Bو  Y1Aبه ترتیب  Bو  Aبین فردی فرض کنیم درآمد دو فرد  لحسنها قرضشود. در حالت 

د ده میقرض  Bرا به فرد  Qمبلغ  Aحالت فرد  باشد. در این Y1Aکمتر از  Y1Bباشند طوری که 

 لذا در وضعیت جدید
Y2B=Y1B+Q 

و   Y2A=Y1A-Q 
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د شو میبیشتر  Bدر حالت جدید مطلوبیت فرد  (u=u(y)) چنانچه مطلوبیت تابعی از درآمد باشد

مبتنی بر رضایت و  الحسنه قرضد چون شو میعلیرغم کم شدن درآمد، کم ن Aاما مطلوبیت فرد 

د. به این شو میاز کاهش درآمد دچار کاهش مطلوبیت ن Aنیاز فرد محتاج است لذا فرد  تأمین

 گیرنده است. نده و استفاده توسط قرضده قرضیت ترتیب ثواب قرض الحسته به رضا

امکان اعطای  الحسنه قرضهای  ی وارد عمل شود، با انباشت سپردهحقوق وضعیتی که  فرددر 

کار را انجام دهند،  نفر این m ی ممکن است گذار سپردهد. در فرایند شو میفراهم  الحسنه قرضوام 

ت مطلوبیت باشد در این حال  nو مثالً  mه کمتر از الحسن ما تقاضای واقعی برای دریافت قرضا

های اعطایی و کارمزد  د و دریافتی بانک معادل وامشو میبیشتر  الحسنه قرضکنندگان وام  یافتدر

 %( خواهد بود.4حداقلی )برای مثال 

توانند وام  می ها بانکهم از  الحسنه قرضی ها صندوقکه در بخش مقدمه بیان شد،  چنان هم

کم باشد، استقراض  الحسنه قرضهای در شرایطی که منابع ورودی به صندوق بگیرند. الحسنه قرض

 کند.  کمک می ها صندوقبه پایداری مالی  الحسنه قرضدر قالب  ها بانکاز 

یا  یر نقدی است. در برخی موارد کاالهای غ ، قرضالحسنه قرضنکته مهم دیگر در موضوع 

د. در این وضعیت، گیرنده قرض شو میدارایی دیگر برای مدت معین به فرد نیازمند قرض داده 

نده و ده قرضموظف به استفاده صحیح و عدم خسارت به آن است. در این حالت هم هر دو فرد 

 نده از قرض مورد نظر منتفع خواهند شد.گیر قرض

سخن به میان  در آیات قرآن مکرراً از قرض نیکو به خدا و مضاعف شدن اثرات این نوع قرض

ه آن است دهند نشانقرض به خداوند،  یرِتعبیم خداوند نیازی به قرض ندارد. دان آمده است. البته می

به : »هفرمودخداوند  «قرض به مردم»به جاى  بر عهده خداوند است. هکه پاداش قرض الحسن

تا فقرا احساس کنند خداوند خودش را به جاى آنان گذاشته و احساس ضعف  ،«یدده قرضخداوند 

 و ذل ت نکنند.

مَنْ ذَا ال َذِی ُیقْرِضُ الل ََه  یهه که در آشد یتالسالم( روا یهاز ابى الحسن )عل یاشىع یردر تفس

به  الحسنه قرضمنظور از  ،قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً وَالل َُه یَقْبُِض وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

 .خدا، صله و بخشش به امام است

مَنْ ذَا ال َذِی یُقْرُِض الل َهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَُه ) یدسوره حد 11ى   یهآ یلذ یان،الب مجمع  یرتفس

 از جمله: کرده است یانالحسنه ب را براى قرض  یطىشرا (،لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ

 ؛مال حالل باشد از -1

 ؛از مال سالم باشد -2

 ؛براى مصرف ضرورى باشد -3
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 ؛من ت باشد بى  -4

 ؛باشد یار  بى -5

 ؛باشد یانهمخف -6

 ؛پرداخت شود یثاربا عشق و ا -7

 ؛پرداخت شود یعسر -8

 و ؛شکرگزار باشد یقتوف یننده خداوند را بر اده قرض -9

 .وام حفظ شود یرندهآبروى گ -10

]بحار،  استذکر شده برابر  ى پاداش صدقه ده برابر، ول یجدهه  هالحسن پاداش قرض یات،در روا

ولى  یرند،گ ه است که قرض را افراد محتاج مى شد یانب ینتفاوت چن ینا یلدل .[311 ، ص74 ج

 .[138 ، ص100 ]بحار، ج شود داده مى یزمحتاج ن یرو بخشش گاهى به غ یههد

اگر  یرید،شده قرض نگ یهکه توص ی. به قدراسالم است یناصل قرض گرفتن از مکروهات د

باشد، کراهت قرض گرفتن  یدترشد یازوجود داشته باشد. هر اندازه که ن یازیمگر آنکه ن توانید؛ یم

قرض  یگاه .ردیگ یکمتر باشد به همان نسبت کراهت شدت م ازین زانیچه مو هر شود یکمتر م

انسان به  یتآبرو و موقع یادر خطر است و  یکه جان شخص یطیگرفتن واجب است، آن هم در شرا

 .1ه استمخاطره افتاد

 

 پیشینه تحقیق

 یگاهبا اشاره به مفهوم و جا پرداخته و الحسنه قرضنهاد  یاجمال یینتب ( به1381) یبینق یبیانحب

یده را بررسی رفتار پسند ینو نقش دولت در ا یمهم اقتصاد یرهایآن بر متغ تأثیر، الحسنه قرض

توسعه  ینهاد در راهبردها یناستفاده از ا یتو قابل ییکارآ یزانم یبررس یدر جستجو کرده و

 است.  یاقتصاد

انداز از کل  پس الحسنه قرضهای  سهم سپردهکاهش علت ( 1385) عرب مازار و کیقبادی

 دری گذار سپردههای بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به  در کاهش ارزش مداوم سپرده را ها سپرده

دیگر از علل کاهش سهم  د و یکیدانن میدار جهت کسب سود  گذاری مدت حساب های سرمایه

ارزیابی  الحسنه قرضی ها صندوقرونق گرفتن را  انداز در نظام بانکی پس الحسنه قرضهای  پردهس

 اند. کرده

دربرخی از استانها بطور  الحسنه قرضکه تاثیر صندوقهای  دادهنشان  (1388)حشمتی موالیی 

 نسبی در توسعه مالی بیشتراست؛ زیرا دارای نظام کنترلی و نظارتی بهتر هستند. 

                                                                                                                   
1 https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B6_(%D9%81%D9%82%D9%87) 
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بر را اثر بازارهای مالی و انفاق، اثر درآمد، سن و نهادها و سرمایه دینی  یده استکوش (1393)زتی ع

 1391تا  1383های  برای سالهای استانی  داده کند.در کشور ارزیابی  الحسنه قرضروی اندازه بازار 

کار گرفته شده  گردآوری شده و مدل پنل دیتا با روش اقتصادسنجی برای برآورد اثر این متغیرها به

های اقتصاد  ای مالی همچنان که برای دیگر بخشنتیجه مقاله آن است که بازاره ینتر است. اصلی

کننده هستند و موجب گسترش آن می  نیز تسهیل الحسنه قرضکننده هستند، در بازار  تسهیل

نیست، درآمد، سن و نهادها و سرمایه های دینی اثر مثبت بر  الحسنه قرضشوند. انفاق جانشین 

 .دده را کاهش می الحسنه قرضهای  و افزایش قیمت مسکن، فعالیت دارند الحسنه قرضگسترش 

 یبا خدمات نهادها الحسنه قرض یها وام ی یسهضمن مقا یفیبه روش توص(، 1393) تاری

توانند از نکات  یحال که م یندر ع الحسنه قرض یهاکه صندوق گرفتهجه یخرد نت یمال تأمین

نهادها  یناز نکات مثبت ا یتوانند با بهره برداریم خرد اجتناب کنند، یمال تأمین ینهادها یمنف

و اشتغال  یدو رشد تول یمال تأمین یبرا یخود را گسترش داده و ابزار یرسان خدمت یفیتک

بهره و سود  بر یمبتن یالتبه منابع وتسه یوابستگ یلها به دل بنگاه ستگیو ورشک یلیوکاهش تعط

 گردند. ،دشو میپرداخت  یدر نظام بانک که عمدتاً

در سطح خرد اثر سرمایه اجتماعی دینی بر رفتار پرداخت ( 1395) عزتی و همکاران

جامعه آماری این بررسی خانوارهای ساکن در شهر زاهدان هستند و  اند. را برآورد کرده الحسنه قرض

ه آن است که دهند نشانها  فتهنفر از سرپرستان خانوارهای این جامعه است. یا 504نمونه بررسی 

های مالی فرد اثر  گذاری انداز و سود دریافتی از سرمایه ه دینی، دارایی، درآمد، داشتن پسسرمای

عد آنها دارد و سن، اثر منفی بر این پرداخت دارد. همچنین بُ الحسنه قرضپرداخت مثبت بر اندازه 

 ندارد.  الحسنه قرضخانوار و تحصیالت اثر معناداری بر پرداخت 

و  الحسنهقرض یالتتسه بین بلندمدت و مدترابطه کوتاه (1395) مهرگان و خوش اخالق

 و روش مدل خود1363-1391 هایسال ینب یزمان یسر هایبا استفاده از داده را درآمد-یعتوز

 ین. در ادادندقرار  یمورد بررس کوزنتس یهبر فرض یمبتن( ARDL) یعیتوز هایهمبسته با وقفه

با رد  یجاست، نتا یدهاستفاده گرد درآمد-یعبه عنوان شاخص توز یدهک یسهم درآمد یرمدل از متغ

درآمد  توزیع بهبود بر الحسنهقرض تسهیالت معنادار اثر دهندهنشان یکوزنتس به طور کل یهفرض

 .است

به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیالت اعطایی  (1396) حیدری و همکاران

 پرداختندهای ماهیانه  با استفاده از داده 1384-1393ای ه ی تجاری طی سالها بانک الحسنه قرض

یافته   خودرگرسیونی تعمیم شده و الگوی به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح  و
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نتایج حاکی از این است که بین نااطمینانی نمودند. مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی استفاده 

 همبستگی مثبتی وجود دارد.  الحسنه قرضتورم و میزان تسهیالت اعطایی 

استخراج الگوی پیشنهادی اسالم برای بازار وجوه استقراضی و به  (1396) و همکاران مقدم

و، در طرف عرضه، با . در این الگپرداختندهای عرضه و تقاضای این وجوه  بر منحنی مؤثرعوامل 

در طرف تقاضا با تضمین و شوند؛  لمانان به دادن قرض ترغیب میهای اخروی، مس تقویت انگیزه

شاهد، گرفتن ضمانت و الزام  رفتنرهای حقوقی مانند نوشتن قرض، گبازپرداخت وام از طریق ابزا

 د. نیاب سامان می ،رض انسان معسر )تنگدست(حکومت به پرداخت ق

با استفاده  یراندرآمد در ا یعبر توز الحسنه قرض یالتآثار تسه یلتحل به (1397) یزدخواستیا

( 1363 −1392در دوره ) (VD) یانسوار یهو تجز (IRF) آنیالعمل  توابع عکس یها یکاز تکن

 یتمدر لگار مثبتشوک  یککه وقوع داده نشان  آنیالعمل  توابع عکس نتایج. پرداخته است

 یشدوره باعث افزا یمن یک وتا  یربانکی،غ یاعتبار یها و مؤسسه ها بانک الحسنه قرض یالتتسه

 یدرآمد شده است، هرچند کاهش در نابرابر یو پس از آن تا دور دهم باعث کاهش نابرابر ینابرابر

 یالتتسه یتمکه سهم لگار دادهنشان  یانسوار یهتجز یجنتا ین،بوده است. همچن یزدرآمد ناچ

درصد بوده  30/5ینی ج یبضر یحدر توض یربانکیغ یاعتبار یها و مؤسسه ها بانک الحسنه قرض

 ست.ا

از بعد اقتصادی و با تمرکز بر ارتباط آن با  الحسنه قرض (،1397) و همکاران داللی اصفهانی

که گذار از سیستم پولی متعارف به  دادندنشان  آنها. دادندمورد تحلیل قرار را پول و نظام پولی 

پذیر نیست و نیازمند تغییرات اساسی و  طریق اصالحات جزئی و موردی امکاننظام غیرربوی از 

 .لی و جهانی در یک پروسه بلندمدت زمانی استفعلی نظام پولی م راتبنیانی نهادها و مقر

له أرا به عنوان مس الحسنه قرض یها عوامل مؤثر بر کاهش سپرده (1397) نیا و فوالدگر توحیدی

در سه فاز  یقمنظور چارچوب تحق ین. بدکردند یگذار یتو اولو یبند احصا، دسته یق،تحق یاصل

 بررسیشده است. در فاز نخست با  یحعوامل، طرا یلشامل مطالعه و مصاحبه و تحل یاصل

شد. در فاز دوم در مصاحبه  یمتنظ یقو پرسشنامه تحق ییحوزه، عوامل مؤثر شناسا ینا یها پژوهش

احصا  الحسنه قرض یها علل کاهش سهم سپرده ینتر و مهم یاعتبارسنج یل،دال ینبا خبرگان ا

اساس نظر و بر 1اثرات متقابل یلبه دست آمده با استفاده از روش تحل یجگشت. در فاز سوم نتا

 تأثیر یها و عوامل ب شاخص یر،خطرپذ یاستی،س یشران،عوامل پ یبترت ینشد و به ا یلخبرگان تحل

بودن سطح درآمد  یینوجود تورم و پا ی،قانون یپژوهش، خألها یها یافتهاساس شدند. بر یکتفک

سود  یشافزا یبرا ها بانکو رقابت  الحسنه قرض یها کاهش سهم سپرده یشرانمردم، علل پ

                                                                                                                   
1 Cross Impact Analysis 
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 یزن یبانک یراناز طرف مد الحسنه قرضگسترش  یبرا یو نبود اراده جد یگذار یهسرما یها سپرده

 .باشند یمسئله م ینمربوط به ا یاستیعوامل س

 یتبر امن یدبا تأک را الحسنه قرض یها سپرده یها کننده یینتع( 1398) آبادی جعفری و شاه

 یج. نتاکردند بررسی 1395 −1363 یدوره زمان یط یرانا یو خصوص یدولت یها بانکدر  یاقتصاد

 ین،دارد. همچن الحسنه قرض یها بر سپرده یمثبت و معنادار تأثیر یاقتصاد یتامن داد کهنشان 

 یمثبت و معنادار تأثیرانداز  و پس الحسنه قرض یالتتسه ینگی،مانند حجم نقد یگرید یرهایمتغ

 یها بر سپرده یو معنادار یمنف تأثیر یبانک یها دارند و سود سپرده الحسنه قرض یها بر سپرده

 دارد. الحسنه قرض

ه ب نقش الحسنهقرضنشان داده که  الحسنهدولت و نهاد قرض ینارتباط ب( در 1398) نیا هادوی

نهاد  یشناس یبدرآمدها دارد. اما مطابق آس یعتوز در عدالت یژهوه ب یدر عدالت اقتصاد سزایی

 ینداشته باشد. ا یفرد هاییزهبر انگ ینهاد ممکن است اثر منف این در دولت دخالت الحسنه،قرض

 ی. البته دخالت دولت از جهت معرفباشندیم الحسنهارکان نهاد قرض یفرد هاییزهانگ

 ینا یهنهاد به ارمغان آورد. فرض ینا یبرا یآثار مثبت تواند،یمدت مکالن و دراز یها ریزیبرنامه

باشد، نقش دولت  یشتردرآمدها ب یعتوز در عدالت ایجاد در الحسنهاست که هر قدر آثار نهاد قرض

 است.  یشتردخالت دولت ب شود،آثار کمتر  ینکمتر است و هر قدر آ

 یمال تأمین ینظر یمبان یابتدا به بررس یلیتحل-یفیبا روش توص( 1399) و همکاران زاده حسن

کرده و  یلتحل یفقه یدمدل را از د ینو ا هشخص به شخص پرداخت یده قرضمدل  یژهبه و یجمع

 یها یافته .اند کرده یهرا ارا الحسنه قرضبر  یشخص به شخص مبتن یوام ده یاتیمدل عمل یان،در پا

کند و  یمال تأمینرا  یقیاشخاص حق یمصرف یازهایتواند ن یمدل هم م یند اده مینشان  یقتحق

نوپا و نوآورانه و  یکسب وکارها ییدر مراحل ابتدا یقیاشخاص حق یتواند جهت توانمندساز یهم م

 .را فراهم سازد یازمورد ن یکوچک و متوسط، منابع مال یها در اندازه

اقتصاد  یواقع یها بر بخش الحسنه قرض بر یمبتننشان داده که سیاست پولی  (2019) سلیم

 الحسنه قرضگردد.  ید و اقتصاد به اشتغال کامل باز مده می یشرا افزا یدگذارد و تول یمثبت م تأثیر

سمت انتقال به باعث  یجهد و در نتده میاستقراض ممکن را در کل اقتصاد ارائه  یها ینههز ینکمتر

، یند. عالوه بر اشو می یمتو کاهش سطح ق یدتول یشافزا یجهعرضه کل و در نت یراست منحن

 کند.  یرا حفظ م یمتثبات ق یجهبرد و در نت یم ینرا از ب یاضاف یکمبودها

 یمال تأمین یقمدل کاهش فقر از طر یاثربخشتالش کردند تا  (2011) 1ویدیانتو و همکاران

 وبدون بهره است که توسط زکات  یمال تأمینمدل  یک را مشخص کنند. این مدل، الحسنه قرض

                                                                                                                   
1Widiyanto et al 
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 یمال تأمیند که مدل ده میمطالعه نشان  یجهنت. دشو می تأمینصدقه  و یریهخ یها یوهش یرسا

  یازمندان کاراتر است.ن یاقتصاد یها یتفعال یتوانمندساز در الحسنه قرض

اساس سیاست پولی مبتنی بر بانک مرکزی برکه  یهنگام( معتقد هستند 2020) سلیم و حسن

، به هالحسن قرض یها وامبه  یطور خودکار با فراهم آوردن دسترس، به کندعمل می الحسنه قرض

دالر به  یلیاردهام یملزم به نگهداری اسالمی ها بانک، یجهد. در نتبخش یمقدرت  یاسالم یها بانک

ی ها بانک یده وام یت، ظرفین. بنابرایستندن ینگیخطرات نقد برابردر  ینگینقد یها ییعنوان دارا

امر به  ین. ایابد یم بسطوام و مخارج کل در اقتصاد  یجادسپرده، ا خلقو  یابد یم یشافزا اسالمی

 د.ده میرا کاهش  یکارید و نرخ بده می یشو اشتغال را افزا یواقع یناخالص داخل یدنوبه خود تول

سرمایه  تأمینو مضاربه به عنوان ابزارهای  الحسنه قرضقابلیت  (2020) 1قآدرمی و اسحا

د که هر ده میها نشان  دادند. یافته های کوچک را مورد بررسی قرار جمعی برای حمایت از شرکت

 الحسنه قرضکه  برای کارآفرینان باشند. در حالی توانند یک منبع مالی شرعی جایگزین دو مدل می

ای رقابت بیشتر اندازی کسب و کار تمرکز دارد، مضاربه در هزینه کردن کسب و کار فعلی بر بر راه

اهمیت بیشتری دارد. اگرچه هر دو مدل با خطرات متعددی از جمله خطر عدم پرداخت، خطر 

توان این خطرات را با بررسی پیشنهاد پروژه از  و خطر تورم همراه هستند، اما می مدیریت نادرست

 سرمایه جمعی و همچنین نظارت دقیق بر روی آنها کاهش داد.  تأمینطریق بسترهای 

 

 روش تحقیق

اساس روش، توصیفی و تحلیلی است. بخشی از توصیف تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر این

ارائه شد. در ادامه وضعیت  طور پیشینه تحقیق ر قالب مقدمه و مبانی نظری و همینمطلب د

د و سپس در بخش تحلیلی رابطه بین تسهیالت شو میمتغیرها در قالب نمودار توصیف 

شود. قلمرو زمانی تحقیق، با متغیرهای توضیحی در قالب مدل سری زمانی تبیین می الحسنه قرض

 است و قلمرو مکانی، کل کشور است. 1363-1398بازه 

 

 متغیرهاي تحقیق

 

ات اعتباری مؤسسو  ها بانککه از سوی  الحسنه قرض: آمار تسهیالت الحسنه قرضتسهیالت 

نرخ رشد این تسهیالت بیش از  1398الی  1363د که طی دوره ده میغیربانکی اعطا شده، نشان 

                                                                                                                   
1Aderemi & Ishak 
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میلیارد ریال در  1157500به بالغ بر  1363میلیارد ریال در سال  78درصد بوده و ازحدود  31

 ارائه شده است. الحسنه قرض، لگاریتم تسهیالت 1افزایش یافته است. در نمودار  1398سال 

 

 
 ات اعتباري غیربانکيمؤسسو  ها بانکاعطایي  الحسنه قرضلگاریتم  .1 نمودار

 : بانک مرکزیمنبع

 

کل  ، سهم این تسهیالت ازالحسنه قرض، علیرغم رشد باالی اعطای تسهیالت 2مطابق با نمودار 

درصد در سال  6/11یربانکی نوسانی بوده است و از حدود غ یات اعتبارمؤسسو  ها بانکتسهیالت 

درصد رسیده و سپس با نوسانات زیاد در  2/3به میزان  1386به حداقل مقدار خود در سال  1365

از  الحسنه قرضدرصد افزایش یافته است. یکی از دالیل پایین بودن سهم  1/6به  1398سال 

 الحسنه قرضکی غیر اعتبارات دولتی و تسهیالت بان دید، افزایش ش1386تسهیالت اعطایی در سال 

 های عمرانی و ساختمانی در این سال بوده است. حوزه به
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 ات اعتباري غیربانکيمؤسسو  ها بانکاز کل تسهیالت اعطایي  الحسنه قرضسهم  .2 نمودار

 یبانک مرکز :منبع

 

د. افزایش شو می: عملکرد کلی اقتصاد در قالب تولید تاخالص داخلی بیان تولید ناخالص داخلي

د. شو میمداوم این متغیر به رشد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی به رکود اقتصادی تعبیر 

( ارائه شده است. روند 1390)بر حسب ارقام ثابت سال  لگاریتم تولید ناخالص داخلی 3در نمودار 

 دلیل اثرات رشد اقتصادی است. عمومی صعودی به

 

 
 تولید ناخالص داخلي در ایران .3 نمودار

 یمنبع: بانک مرکز
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ات مؤسسو  ها بانک: این نرخ، قیمت یا بهای تسهیالت اعطایی از سوی نرخ سود تسهیالت بانکي

سودی های  ای بازرگانی و خدمات بیش از نرخه ه طور طبیعی این نرخ برای فعالیتاعتباری است. ب

های مولد از جمله صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و کشاورزی پرداخت  است که به فعالیت

شود. به ویژه تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی از کمترین نرخ سود تسهیالت برخوردار است.  می

تا حدود  1365در سال  درصد 9نرخ سود تسهیالت اعطایی در بازه  1میانگین، 4مطابق با نمودار 

های اخیر نرخ سود تسهیالت باالی  نوسان داشته است. همچنین در سال 1393درصد در سال  21

 درصد بوده است.  72/14درصد بوده است اما متوسط نرخ سود تسهیالت در بازه مورد بررسی،  15

رود عرضه این تسهیالت بیشتر  الت بانکی افزایش یاید انتظار میدر صورتی که نرخ سود تسهی

 کاهش یابد. الحسنه قرضعرضه تسهیالت رقیب از جمله شود و 

 

 
 ات اعتباريمؤسسها و  میانگین نرخ سود تسهیالت بانک .4ر نمودا 

 یمنبع: بانک مرکز

 

 الحسنه قرض، وام الحسنه قرض: یکی از موارد اصلی پرداخت تسهیالت تعداد ازدواج ثبت شده

رود با افزایش تعداد ازدواج، میزان تسهیالت ازدواج هم افزایش یابد. مطابق با می ازدواج است. انتظار 

ها  تعداد ازدواج 1390د اما در دهه شو می، هر چند در کل دوره روند مثبت و فراینده دیده 5نمودار 

مثبت بر  تأثیررو به کاهش بوده است که با شرایط اقتصادی در این دوره مطابقت دارد. نرخ ازدواج 

                                                                                                                   
1
های صادرات، صنعت، بازرگانی و خدمات، مسکن و  های سود تسهیالت اعطایی به بخش گیری نرخ از متوسط  

 ساختمان، معدن و کشاورزی حاصل شده است.
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بیشتر  الحسنه قرضها، میزان اعطای تسهیالت  دارد و با افزایش تعداد ازدواج الحسنه قرضتسهیالت 

 د.شو می

 

 
 شده تعداد ازدواج ثبت .5 نمودار

 مرکز آمار ایرانمنبع: 

 

 مدل تحقیق

و متغیرهای توضیحی،  الحسنه قرضبراساس توصیف متغیرها در بخش قبل و بیان روابط نظری بین 

 د:شو میمدل زیر تصریح 

(1)            𝑆𝑄 = 𝑓[𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃). 𝑝𝑟. 𝐿𝑜𝑔(𝑀𝐴𝑅)]   
                       𝑓1 > 0    𝑓2 < 0        𝑓3 > 0  

ات مؤسسو   ها بانکاز کل تسهیالت اعطایی  الحسنه قرضسهم تسهیالت  SQ، 1در رابطه 

بیانگر میانگین نرخ  prنشانگر لگاریتم تولید ناخالص داخلی،  Log(GDP)اعتباری است. همچنین، 

مشتق  f1های ثبت شده است.  اجنماد لگاریتم تعداد ازدو Log(MAR)سود تسهیالت اعطایی و 

 SQمشتق جزئی  f3و  prنسبت به  SQمشتق جزئی  Log(GDP)  ،f2نسبت به   SQجزئی 

 است. Log(MAR)نسبت به 

 

 تخمین مدل

د. نتایج آزمون مانایی در شو میابتدا برای پرهیز از تخمین رگرسیون کاذب، مانایی متغیرها بررسی 

( ارائه شده است. بر اساس این نتایج، تمام متغیرها در سطح نامانا و همگی آنها در تفاضل 1جدول )
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است از روش گی متغیرها، ضروری مرتبه اول مانا هستند. با توجه به یکسان بودن درجه انباشت

 ( استفاده شود.1990) یوسلیوس-انباشتگی یوهانسون هم

 

 نتایج آزمون مانایي متغیرها .1 جدول

 متغیر
 ADFآماره 

 نتیجه
 تفاضل اول سطح متغیر

SQ -1.37 -4.896 I(1) 

Log(GDP) -1.93 -4.118 I(1) 

RP -1.81 -5.486 I(1) 

Log(MAR) 0.256 -6.406 I(1) 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 

متغیرها انجام گرفت. نتایج انباشتگی روی  بودن تمام متغیرها، آزمون هم I(1)با توجه به 

ویژه وجود یک بردار  های اثر و حداکثر مقدار براساس آمارهآمده است.  2ها در جدول  آزمون

  د.شو میانباشتگی بین متغیرها تأیید  هم

 

 انباشتگي متغیرها . نتایج آزمون هم2 جدول
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical Value 

 

Prob.** 

None * 0.669395 61.65473 55.24578 0.0123 

At most 1 0.368121 24.02246 35.01090 0.4431 

At most 2 0.216765 8.414534 18.39771 0.6403 

At most 3 0.003158 0.107549 3.841466 0.7429 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Max-Eigen 

Statistic 

0.05 

Critical Value 
Prob.** 

None * 0.669395 37.63227 30.81507 0.0063 

At most 1 0.368121 15.60793 24.25202 0.4457 

At most 2 0.216765 8.306985 17.14769 0.5693 

At most 3 0.003158 0.107549 3.841466 0.7429 

 MacKinnon-Haug-Michelis (1999** مقادیر احتمال 05/0رد فرضیه صفر در سطح *
 یقمنبع: محاسبات تحق
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 عبارت است از: اصل از مرحله قبلحانباشتگی  بردار هم
SQ=-34.72log(GDP)-0.333PR+6.49log(MAR) 

         (4.87)               (0.090)      (2.221 ) 

% از 1ایب در سطح انباشتگی همه ضر . براساس معادله همخطاهای  معیار در داخل پرانتزها هستند

ظارات اولیه هستند اما مطابق انت Log(MAR)و PRضرایب دو متغیر  دار هستند. نظر آماری معنی

رسد یک درصد افزایش در  ظار تئوریک اولیه است. به نظر میخالف انت SQبر  Log(GDP)اثر 

، های صنعت و معدن، مسکن سبب گسترش تسهیالت بانکی در حوزهتولید ناخالص داخلی حقیقی، 

 منجر شده است. الحسنه قرضصادرات وکشاورزی شده و به طور طبیعی به کاهش سهم تسهیالت 

از کل تسهیالت  الحسنه قرضبا افزایش یک درصد به نرخ سود تسهیالت بانکی، سهم تسهیالت 

و  ها بانکیابد. در واقع این  درصد کاهش می 33/0اعتباری حدود  اتمؤسسها و  اعطایی یانک

نمایند که  ات تمایل دارند بیشتر تسهیالت را به امور صنعتی و تولیدی و کسب و کارها اعطامؤسس

 یابد.کاهش می الحسنه قرضدر این صورت سهم تسهیال ت 

ها، سهم ک درصد افزایش در تعداد ازدواجتوان گفت که با ی ها می در رابطه با تعداد ازدواج

ها  های دولت ابد. این افزایش تبلوری از سیاستی درصد افزایش می 5/6حدود  الحسنه قرضتسهیالت 

 است. در راستای ترویج ازدواج

 

 گیري نتیجه

بدون  یت بانکدارنهادهای مالی در اسالم و یکی از عقود بانکی مهم در عملیا یکی از الحسنه قرض

ی ها بانکتوسط  الحسنه قرض. در ایران پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، تسهیالت ربا است

این،  عالوه براعتباری غیر بانکی به صورت رسمی پرداخت شده است.  اتمؤسستجاری و 

مشغول  الحسنه قرضمتعددی در سطح کشور به پرداخت خرده تسهیالت  الحسنه قرضی ها صندوق

 اند. بوده

درصدی این تسهیالت در  31چند نشان از رشد  هر الحسنه قرضآمار رسمی اعطای تسهیالت 

از کل تسهیالت  الحسنه قرضداشته است اما اگر به صورت سهم تسهیالت  1363-1398بازه 

مورد مالحظه قرار گیرد، روند نزولی بلندمدتی در این سهم قابل مشاهده است. در   ها بانکاعطایی 

تعلق گرفته  الحسنه قرضدرصد از تسهیالت کل به تسهیالت  7/5بازه تحقیق به طور متوسط حدود 

 است.

سود تسهیالت و تعداد  در این مقاله در قالب یک مدل ساده، اثر تولید ناخالص داخلی، نرخ

بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش لگاریتم تولید  الحسنه قرضازدواج بر سهم تسهیالت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            14 / 18

http://mieaoi.ir/article-1-1148-fa.html


 41         1400 زمستان، سي و هفتمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

یابد. دلیل طبیعی این اثر، این است که با  کاهش می الحسنه قرضناخالص داخلی، سهم تسهیالت 

های  ت صرف امور و فعالیتبیشتر تسهیالها،  گذاری اقتصادی و انتظار سودآوری سرمایهافزایش رشد 

د و این به طور طبیعی به کاهش سهم شو میصنعت و معدن، مسکن، صادرات، بازرگانی و کشاورزی 

 د.شو می الحسنه قرضتسهیالت 

نیز منفی است. اگر نرخ سود  الحسنه قرضاثر نرخ سود تسهیالت بانکی بر سهم تسهیالت 

برای اعطای وام و انگیزه بیشتری  ها بانک، تسهیالت بانکی بیشتر شود، با ثبات سایر شرایط

های تولیدی و خدماتی خواهند داشت و انگیزه آنها در پرداخت تسهیالت  تسهیالت به بخش

 کاهش خواهد یافت. الحسنه قرض

مثبت است. این نتیجه از این  الحسنه قرضاثر تعداد موارد ازدواج ثبت شده بر سهم تسهیالت 

حداقل مخارج  تأمینگیرد که تقریباً در کل کشور افراد تازه ازدواج کرده برای واقعیت سرچشمه می

نند. لذا با افزایش تعداد ک می الحسنه قرضزندگی یا تهیه جهیزیه درخواست تسهیالت یا وام 

 د.شو میبیشتر  الحسنه قرضها، سهم تسهیالت  ازدواج

در جامعه بیشتر توسعه یابد. تی کید قرآن بایسمورد تأ به عنوان سنت حسنه و الحسنه قرض

به ویژه در میان افراد  شانگر کاهش قدرت خرید آحاد جامعهدرصد اخیر ن 44تا  30های با نرخ  تورم

ات اعتباری غیربانکی، مؤسسو  ها بانکهای فقیر جامعه است. در این شرایط، برای  واقع در دهک

ه، خانوادگی و یا نی قرض الحسها ندوقصاعطای تسهیالت مطلوب نیست و لذا افراد بهتر است از 

 رند.بگی الحسنه قرضتر وام و تسهیات های خاصصندوق
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