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 1بررسی مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی اوراق قرض الحسنه

 
 2علی اصغر هادوی نیا

 3بهنام عرب بافرانی
 

 30/3/1395تاريخ پذيرش:   22/11/1394 تاريخ دريافت:

  

 چکیده
سالم با تحر    صادی ا شیوه جايگزين برای ربا در نظر گرفته    ربا، قرض ميمكتب اقت سنه را به عنوان بهترين  الح

با توجه به اين که اوراق قرض الحسنه صرفا مبتنی بر عقد قرض الحسنه می باشد، لذا تمام مواردی که      است. 
ست، برای اوراق قرض الح      سنه قابل طرح ا صادی برای قرض الح سنه نیز  به عنوان مزايا و آثار اجتماعی و اقت

قابل طرح می باشددد. نتايپ وهوهن ننددان داد که اوراق قرض الحسددنه دربردارنده مزايايی فونی شدد افیت و   
هماهنگی با ماهیت قرض الحسدددنه، اجتناب اب ربا، فقر بدايی، تامین مالی وروهه های کالن و عمومی، قابلیت       

سک،    ست اده به عنوان وثیقه، مديريت ري ه جنبه بین المللی ویداکردن قرض الحسن انعطاف، قدرت نقدينگی، ا
می باشددد. همینین در ادامه مقاله، به بررسددی تاثیر اوراق قرض الحسددنه بر متغیر های اقتصددادی اب جمله    
ست.          شده ا سانی و هزينه های تولید ورداخته  سرمايه ان شتغال،  مصرف، وس انداب، توبيع درآمد، بخن وولی، ا

ر اجتماعی و اقتصادی عنوان شده، فنانیه اوراق قرض الحسنه به صورت صحیح      بنابراين با توجه به مزايا و آثا
 به کارگرفته شود، نقن قابل توجهی در حل منكالت اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد داشت.

 

 الحسنه، مزايا، آثار اجتماعی و اقتصادیالحسنه، اورراق قرضی قرضواژگان کلیدي

 .E44, G24, K22یJELطبقه بندي 
  

                                                                                                                   
 "حسنهالتحلیل آثار اقتصادی اوراق قرض"اين مقاله مسخرج اب وايان نامه کارشناسی ارشد بهنام عرب بافرانی با عنوان  .1

 است.

 استاديار وهوهنگاه فرهنگ و اندينه اسالمی .2

 علوم اقتصادی داننگاه آباد اسالمی اراک )نويسنده مسئول(داننجوی دکترای  .3
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 مقدمه

سالم با تحر   شیوه جايگزين برای ربا جهت   ربا، قرض ميمكتب اقتصادی ا الحسنه را به عنوان بهترين 

ست که ثروتمندان با در        سود را ندارند در نظر گرفته ا ضیانی که توانايی بابورداخت  ست اده اب متقا ا

شیوه امكان در  کنند.الحسنه داوطلبانه اقدام به انجام آن می نظر گرفتن واداش معنوی قرض  در اين 

اختیار قرار گرفتن امكانات مالی برای اسددت اده کنندگان اب قرض الحسددنه که عمدتاو گروه های کم  

درآمد جامعه را تندددكیل می دهند فراهم می گردد. بنابراين با رواج آن و گسدددترش اجزام آن عمالو 

الحسنه  نظام اقتصادی اسالم قرض گ ترود. اب اين رو  می توان های بياد درآمدی اب بین مینابرابری

ها و ابزارهای مؤثر برای کاهن نابرابری توبيع درآمد در نظر گرفته است که را به عنوان يكی اب شیوه

با برقراری جريان وول اب طبقات ثروتمند به سدددمت طبقات کم درآمد و ايجاد بمینه تغییر الگوی             

شتغال و تأمین نیابهای ضروری   تواند در جهت تثبیت درآمدها بین طبقات مزبور می تولید، افزاين ا

 نیابمندان و عدم تمرکز ثروت نقن فعالی داشته باشد. 

اب يک سو با توجه به شرايط اقتصادی موجود در کنور که منابع مالی کافی برای تكافوی متقاضیان        

در کنور و  سنه  الحالحسنه وجود ندارد و اب سوی ديگر گسترش و تعمیق فرهنگ قرض    تسهیالت قرض 

شدددودذ لذا بايد جهت رفع اين که احیای آن امری مهم برای نظام بانكداری اسدددالمی محسدددوب می

منددكل کمبود نقدينگی فاره ای اندينددید. ابداز ابزارهای نوين تامین مالی اسددالمی )صددكوک( که 

سمت تحقق نظام بانكداری آرمان    نور را بین اب وین به  ه همان ی کبتواند حرکت نظام بانكداری ک

شمار می رود. اوراق       سی به  سا ست، وین ببرد، يكی اب راهكارهای ا سنه قرض بانكداری بدون ربا  الح

سالمی  بانكداری جديد ابزارهای جمله اب هم  رایب که مزايايی و اقتصادی  اثرات به توجه با که است  ا

 .نمايد خود به معطوف را بسیاری توجهات آينده در تواند می است، طرح قابل آن

تحلیلی انجام گرفته است، به معرفی و تبیین مزايا و آثار اجتماعی  -در اين مطالعه که با روش توصی ی

صادی اوراق قرض  سنه ورداخته می و اقت صكوک     شود. در ادامه، ابتدا به تعريف قرض، قرض الح سنه و  الح

معرفی انواز اوراق موجود  وردابيم. سدد س ضددمن تبیین م هوم اوراق سددابی، وینددینه و ارکان آن به  می

دهیم  الحسنه را مورد بررسی قرار می  وردابيم. در وايان هم مزايا و آثار اجتماعی و اقتصادی اوراق قرض می

 باشد.  که اين مسئله، واسخ ورسن اصلی مقاله وین رو می

 

 بیان مسئله -1

  سددیسددتم در. اسددت گذارسدد رده برای ابزار و انگیزه به نیاب اقتصدداد در نقدينگی و هاسدد رده جذب برای

  گذاریسرمايه به نیاب هنگام به همینین. است گذارس رده جذب و کنترل برای ابزاری بهره ربوی بانكداری

صاد  در سهیالت،  بهره نرخ کاهن با اقت ضا  و انگیزه ت  يابد،می افزاين گذاری سرمايه  و وام برای تقا
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ستم    در ولی نم  به ها س رده  جذب برای کافی اهرم فقدان ربا بدون بانكداری سی  در. خورد می ف

 ممنوز ربا که جوامعی در ويهه به را وجوه صدداحبان شددده، تعیین وین اب بهره نرخ ربوی، بانكداری

 هایهس رد  ی بهره نرخ باشد،  داشته  نیاب بینتری  وول به بانک اگر. کناند می بانک سوی  به نیست، 

 کاهن را ها س رده بهره نرخ دارد، کمتری وول به نیاب کند احساس هرگاه و دهدمی افزاين را بانكی

  را وام بهره نرخ دهد، افزاين را مردم تقاضدددای بخواهد تسدددهیالت هرگاه اعطای  جهت  در. دهد می

 . دهدمی افزاين را وام بهره نرخ دهد، کاهن را تقاضا بخواهد هرگاه و دهدمی کاهن

سنه  قرض يكی کند که می دريافت مالی وجوه نوز دو بانک ربا، بدون بانكداری در  گریدي و الح

ست  گذاری سرمايه  س رده  سنه  قرض انداب وس مورد در. ا  یمعنو انگیزه بايد انگیزه ترين مهم الح

شد  ستی  نوز و معنوی روحیه به جامعه در انگیزه اين قوت و وجود. با  اين اگر. گردد می باب مردم دو

. يابدمی کاهن رقم اين باشد، ضعیف اگر و يابدمی افزاين انداب وس رقم باشد، قوی مردم در روحیه

نداب،  وس جذب  ديگر اهرم كداری   در اهرم اين ولی اسدددت بانكی  جوايز ا . دارد وجود نیز ربوی بان

 بانكداری   در که  اسدددت برخوردار انداب  وس جذب  در قوی مادی  اهرم يک  اب ربوی بانكداری   بنابراين 

 البم تبلیغ دوسدددتی مردم و معنوی های  انگیزه بمینه  در جامعه   در اگر البته . ندارد  وجود ربا  بدون 

 گیرد صورت  اساسی   اقدام تورم، وجود صورت  در وول اربش کاهن جبران برای عالوه به شود،  انجام

 .شود می جبران نقص اين بيادی حدود تا شود گرفته وول اربش کاهن جلوی يا

شمردن مزايا و آثار  سنه به     اين مقاله با بر صادی، به دنبال معرفی اوراق قرض الح اجتماعی و اقت

سو و جلب        نتر آنان اب يک  س رده های بی سب جهت برانگیختن مردم و جذب  عنوان ابزار مالی منا

 توجه سیاستگذاران اقتصادی جهت به کارگیری اين ابزار اب سوی ديگر می باشد.

 

 ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق -2

  الحسنه قرض جايگاه بر درآمدی" عنوان با خود یمقاله ( در1377) علی اصغر هادوی نیا  کمیجانی و اکبر

سالم  در صادی  آثار و ا صی ی  روش به که "آن اقت شته  تحلیلی تو ست،  شده  نو ست  با دارند سعی  ا   اب  ادها

  دارندمی بیان همینین آنان. دهند قرار توجه مورد را الحسنه قرض ماهیت ت سیری،  و روايی فقهی، منابع

سنه  قرض که صله  کاهن اجتماعی، تامین در الح صرف،  طبقاتی، فا  نقن درآمد توبيع و اندابوس م

  دارد. بسزايی

به بررسددی ماهیت  "قرض الحسدده و آثار اقتصددادی آن "( در کتابی با عنوان 1378هادوی نیا )

سالمی ورداخته و به مع      رفی آثار اجتماعی و قرض، قرض الحسنه و جايگاه قرض الحسنه در اقتصاد ا

صرف، وس انداب،      سنه می وردابد. وی آثاری فون اثر قرض بر تامین اجتماعی، م صادی قرض الح اقت

 توبيع درآمد و بخن وولی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
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  تحلیلی توصددی ی روش به که "الحسددنه قرض اوراق"عنوان  ( در مقاله ای با1380هادوی نیا )

شته  ست،  شده  نو سخن گ ته  کار و ساب  به راجع ا ست  اجرايی ای  سنه قرض امر که ا  و دادن الح

 .کند می تسهیل را گرفتن الحسنهقرض

صادی    "( در مطالعه ای با عنوان 1381حبیبیان ) سعه اقت ضمن   "قرض الحسنه و راهبردهای تو

صادی،       سی تاثیر آن بر متغیرهای مهم اقت سنه و برر سه م ه تبیین اجمالی نهاد قرض الح وم با مقاي

سنه و             نان می دهد که بین نهاد قرض الح صادی، ن سعه اقت سعه و تبیین راهبردهای تو شد و تو ر

سابگاری ويهه ای وجود      سی، هماهنگی و  سا راهبردهای توبيع مجدد به ويهه راهبرد تامین نیابهای ا

 دارد.

به  "اعی و اقتصادی قرض الحسنه و نقن آن در رفع نیابهای اجتم "( ذيل عنوان 1390يزدانی )

صادی ورداخته و بیان می داردی      نريح و تاثیر نهاد قرض الحسنه بر متغیرهای مهم اقت رين  اب باربت»ت

آثار مثبت قرض الحسدددنه بر متغیرهای اقتصدددادی، اثر آن بر وس انداب می باشدددد که تامین امنیت 

 «.اقتصادی را در بر دارد

ستناد  با دين و قرض موضوعات  در حقوقی و فقهی کتب در   الحسنه قرض موضوز  روايات، و آيات به ا

  راخی دهه فند در اما دارد، توجه افراد بین متمرکز غیر های قرض به اغلب که است گرفته قرار بحث مورد

  توجه هنوب که رسد می نظر به اند، شده  مقدس امر اين متولی رسمی  طور به که متعددی مراکز فعالیت با

  کار نظری لحاظ اب اينكه به عنايت با برخی اخیر هایسدال  در. اسدت  نندده  آن به ای شدايسدته   و درخور

سته    ست،  نگرفته صورت  ایشاي   نظری یجنبه ایعده مقابل در. اند داده قرار نظر مد را آن نظری جنبه ا

  رداختهو اقتصادی کالن های متغیر بر آن تاثیر و موجود واقعیات بررسی به و کرده واگذار ديگران به را آن

  در آن اقتصددادی اثرات و اسددالم اقتصددادی نظام در الحسددنهقرض جايگاه تعیین عنوان به هم بعضددی. اند

 .اندنموده تالش موجود ادبیات نوز دو بین ارتباط ايجاد راستای

اب فند جهت با مطالعات قبلی مت اوت است. اوال،   حاضر  تحقیق شده،  انجام تحقیقات به توجه با

مقاالت يكی اب آثار اجتماعی يا اقتصددادی قرض الحسددنه را مورد بررسددی قرار داده اند. برخی اب اين 

نی      صرا در بخ شته که بدلیل تعدد اب ذکر آن ها خودداری گرديد، مخت ثانیا، تعدادی اب مطالعات گذ

ست. ثالثا، تنها مطالعه ای هم که با عنوان        شده ا شاره  سنه ا اق اور"اب آن ها تنها به اوراق قرض الح

موجود است، ویرامون سابوکار اجرايی اوراق قرض الحسنه می باشد. رابعا، مطالعاتی      "قرض الحسنه 

هم که به آثار اقتصادی قرض الحسنه ورداخته اند، آثار اقتصادی اوراق قرض الحسنه را به طور خاص 

 مورد توجه قرار نداده اند.

ده گذشدددته، اب نوآوری و جامعیت     بنابراين وهوهن وین رو در مقايسددده با کارهای انجام شددد       

 برخوردار است. 
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 پرسش پژوهش -3

 وهوهن حاضر در وی واسخگويی به دو ورسن استی

 مزايای اوراق قرض الحسنه فیست؟

 آثار اجتماعی و اقتصادی اوراق قرض الحسنه فیست؟
 

 فقهي اصطالح و لغت در الحسنه قرض و قرض مفهوم -4

ست  کردن قطع و بريدن معنای به قرض،  بابگرداندن شرط  به شود می داده ديگری به که را مالی و ا

 .(ی ماده قرض1412 اص هانی، راغب)خوانند می قرض( آن بدل يا عین)

  و بيبا يعنی حسن  استذ  گرفته قرار الحسنه قرض ص ت  «حسن » واهه کريم، قرآن دری الحسنه  قرض

ست  آن نیكو قرض و( 135ی 1371 قرشی، )نیكو  شد  حالل مال اب که ا  اذيّت، و گذاردن منّت با را آن و با

 .(608ی 1372 طبرسی،)نكند  ضايع

 که اسدددت مطرح فقهی کتب معامالت ابواب قسدددمت در اسدددالمی عقود اب يكی عنوان به قرض

 معنای  که  شدددودمی اسدددت اده  فنین ها آن مجموز اب که  اند فرموده بیان  آن برای مختل ی تعاريف 

 عقد اما و مال آن عوض شدددن ضددامن يا آوردن در ديگری ملک به را مالی يعنی قرض اصددطالحی

 يا مقترض و گرددمی منعقد او طرف اب قبول که دهنده وام يا مقرض باشدذ می طرف دو دارای قرض

ست  البم و گرددمی منعقد او طرف اب ايجاب که گیرنده وام سی  به و شود  خوانده عربی به نی  مه فار

 لمامع البته و برسدداند را مقترض و مقرض قصددد که باشددد ای گونه به بايد ال اظ اما و کندمی ک ايت

ست  صحیح  و شود می واقع نیز معاطاتی صورت  به قرض معتقدند  ی فرمودند جواهر صاحب  فنانیه ا

 یرهالس و بذلک غیره و البیع من ولی هوا بل غیره فی هادخول علی بنام فیه المعاطاه دخول فالظاهر»

 قرض عقد اب غیر در فنانیه شددود،می جاری نیز قرض در معاطات که اسددت آن ظاهر وس «اتم فیه

 یرهس  و دارد اولويت آن اب غیر و بیع به نسبت  قرض عقد شدن  واقع معاطاتی بلكه شود، می واقع هم

 .(2ی 1394 نج ی،)است  تمام شدن واقع معاطاتی مورد در

  نیز فقهی الحسددن  قرض شددامل که دارد جامع معنايی قرآنی، اصددطالح و فرهنگ در الحسددنه قرض

  اوست،  برای الحسنه  قرض دهد، انجام خدا برای انسان  که خیری کار هر کريم قرآن منظر اب بيرا شود، می

 ندمانی باشد  المن عه عام و خدماتی کارهای يا مالی ان اق يا روبه و نمابی مانند باشد  اصطالحی  عبادت خواه

 .(587ی 1385 آملی، جوادی)خدا  راه در جهاد و رفتن جبهه يا سابی، مدرسه و مسجد
 

 ايران اقتصاد در الحسنه قرض با مرتبط تشکیالت -5

سنه قرض هایصندوق  و ربا بدون بانكداری ،(ره) خمینی امام امداد کمیته  یجمله اب توانمی را الح

 .دانست الحسنه قرض با مرتبط تنكیالت ترين مهم
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  و( صددددقات  گردآوری) منابع  تجهیز وظی ه  که  اسدددت نهادی  ،(ره) خمینی امام  امداد  کمیته 

 .دارد عهده بر شده شناسايی معین موراد به را آن تخصیص

ساس  بر ديگر سوی  اب صل  م اد و 1 ماده 8 بند ا ستم    ربا، بدون بانكی عملیات قانون دوم ف  سی

نور  بانكی سنه  قرض انداب وس همان که افراد وجوه ماباد اب تواند می ک ست،  الح ست اده  ا  هم. کند ا

 اعطايى تسددهیالت کل اب تسددهیالت کل اب درصددد 10 حداکثر قانون، طبق تواند می ها بانک فنین

 ،آن ريالی حجم که شددود ذکر نكته اين بايد البته. دهند وام الحسددنه قرض قالب در را خود سدداالنه

 هایس رده اب درصد 30 هم طرفی اب. باشد تربین الحسنهقرض هاىحساب مانده درصد  10 اب نبايد

 .شود می جذب مرکزی بانک سوی اب قانونی، س رده عنوان به الحسنه قرض

صر  اب الحسنه  قرض های صندوق    صورت  به را مصرفى  اعتبارهاى که اند سرمايه  و وول بابار عنا

  امور اب نوعى فون نیز الحسنه  قرض هاى صندوق . دهند مى قرار متقاضیان  اختیار در الحسنه،  قرض

 و وول شوراى  1367 سال  در. شوند  مى ثبت غیرتجارى تنكیالت  گروه در آيند، می شمار  به خیريه

سسات   جزم را الحسنه  قرض هاى صندوق  اى اعالمیه صدور  با اعتبار . داد قرار غیربانكى اعتبارى مو

سنه  قرض هاى صندوق  فعالیت به مربوط مقررات اعتبار، و وول شورای  24/10/1367 تاريخ در   الح

 (.85-93ی 1380 نیا، هادوی) رساند تصويب به ماده 29 در را

 

 کارمزد -6

  یهدهع به الحسددنهقرض کارمزد حداکثر و حداقل میزان تعیین ربا، بدون بانكی عملیات قانون اسدداس بر

شد  می مرکزی بانک ستورالعمل  در میزان اين. با سالمی  جمهوری بانكداری موجود د  حداقل ايران، ا

 منابع تخصددیص و تجهیز هایهزينه اب نبايد مبلغ اين البته. اسددت درصددد 4 حداکثر و درصددد 2.5

 (.101ی 1391 بیدار،) کند تجاوب الحسنهقرض

 

 پول قیمت با وام اسمي مبلغ از کارمزد تابعیت سازگاري -6-1

سب   فرمول ت اوت تنها سهیالت  کارمزد محا سنه قرض ت  بوی،ر بانكداری با ربا بدون بانكداری در الح

 که اسددت واضددح ور. رباسددت بدون بانكداری در کارمزد نرخ به ربوی، بانكداری در بهره نرخ نام تغییر

 تغییر اين لذا دهند، نمی انجام را محاسددبه فنین خودشددان، کارمزد تعیین برای بابار در مردم فون

 (.104ی 1391 بیدار،) کرد نخواهد فاره را منكلی نام،
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 کارمزد حداقل تعیین -6-2

 مبلغی اب تروايین و بوده کمی رقم کارمزد، مبلغ اسدددت ممكن حقیقی، کارمزد  دريافت   صدددورت در

شد   رد کارمزد حداقل میزان تعیین نتیجه در شود،  می گرفته نظر در کارمزد حداقل عنوان به که با

 (.104ی 1391 بیدار،) نیست برخوردار منطقی توجیه اب ،(درصد 2.5)بانكی عملیات قانون
 

 مختلف شرايط در کارمزد نرخ تغییر عدم -6-3

 تغییری ها بمان و ها مكان تمامی در کنددور، بانكی نظام در الحسددنه قرض کارمزد نرخ که جا آن اب

ضافی  مبالغ میان منطقی ارتباطی لذا کند، نمی شد  نمی برقرار حقیقی کارمزد و دريافتی ا  بیدار،) با

 (.104-105ی 1391

 

 ربا بدون بانکداري در الحسنه قرض مصارف و ها سپرده-7

 قطري اب سود کسب به مردم مندی عالقه و تورم وجود بدلیل بانكی های س رده اربش دائمی کاهن

 سهم   82 تا 63 های سال  طی شده  باعث مدت، بلند گذاری سرمايه  های حساب  در گذاری س رده 

سنه قرض هایس رده  صد  25 اب هاس رده  کلّ اب اندابوس الح  فند طی و يافته کاهن تدريپ به در

صد  10 حدود در اخیر سال  سهیالت  سهم  سويی  اب. بماند ثابت در سنه قرض ت سهیالت  کلّ اب الح   ت

 .است بوده درصد 6 میانگین طوربه بانكی نظام ورداختی

 با بررسددی، مورد های سددال طول در کنددور بانكی نظام که شددود می روشددن توضددیحات، اين با

ساب  صد  60 حدود میانگین طوربه قانونی ذخاير احت سنه قرض هایس رده  در  ورداخت صرف  را الح

 (13ی 1385 کیقبادی، و مابار عرب. )است کرده الحسنهقرض تسهیالت

سنه  قرض های صندوق  گرفتن رونق البته  هایس رده  سهم  کاهن ديگر دلیل توان می را الح

  الحسنه قرض هایس رده  اربش درصد  60 هاصندوق  اين موجود، آمار اساس  بر. دانست  الحسنه قرض

 .اند کرده تجهیز هاسال اين طی را بانكی نظام در

 کار به  سدددودآوری جهت  که  عقودی بر عالوه ربا،  بدون  بانكداری   نیز منابع  تخصدددیص بخن در

 .دهد می اختصاص متقاضیان به الحسنهقرض قالب در نیز را وجوه اين اب مبالغی گیرد،می

 رد الحسددنهقرض تسددهیالت ربا، بدون بانكی عملیات قانون سددوم فصددل نامهآيین 16 ماده طبق

 یشودمی ورداخت ذيل موارد

 گونهاين فاقد که کسدددانی جهت کار ايجاد برای البم امكانات  سددداير و ابزار و وسدددايل  تأمین . أ

 تعاونیذ شكل در هستند امكانات

 صنعتیذ و دامی کناوربی، تولیدات بر تأکید با تولید افزاين امر به کمک. ب
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 .ضرور نیابهای رفع. ج

 تعاونی هایشرکت  به اجرايی، دستورالعمل  2 ماده طبق أ، بند خصوص  در الحسنه قرض اعطای

 .يابدمی اختصاص کار ايجاد منظور به خدماتی و تولیدی

  اشدددخاص  به  متعلق تولیدی  واحدهای   و ها کارگاه   به  ب، بند  در مذکور  الحسدددنه قرض اعطای 

 یيابدمی اختصاص ذيل، موارد در تولید، افزاين به کمک منظور به حقوقی و حقیقی

 موجودذ تولیدی واحدهای و هاکارگاه توقف اب جلوگیری -1

 راکدذ تولیدی واحدهای و هاکارگاه اندابیراه -2

 روستاهاذ و کوفک شهرهای در کوفک تولیدی واحدهای و هاکارگاه توسعه -3

 روستاهاذ و کوفک شهرهای در کوفک تولیدی واحدهای و هاکارگاه يجاد -4

 ستذنی وذيرامكان تسهیالت ساير طريق اب تولیدی واحد يا کارگاه نیاب تأمین که مواردی در -5

 روبب علتبه و دارند اشتغال  فعالیت به کناوربی  بخن در که اشخاصی   برای تسهیالت  ايجاد -6

 نابه، م اضطراری  موارد ساير  و نباتی آفات گرما، يخبندان، بلزله، سیل،  نظیر طبیعی نامساعد  عوامل

 رد صنعتی  و کناوربی  تولیدی واحدهای بخن، اين در که است  ذکر شايان . باشند  شده  بيان دفار

 .دارند قرار اولويت

سنه، قرض اعطای صوص  در الح شخاص  ضرور  نیابهای رفع» ج، بند خ   را ذيل موارد ،«حقیقی ا

 یاست متضمن

 ابدواجذ هایهزينه -1

 جهیزيهذ تهیه -2

 بیماریذ درمان -3

 مسكنذ تأمین و تعمیر -4

 تحصیلیذ هزينه کمک -5

 روستاذ در مسكن ايجاد برای کمک -6

 .مت رقه نیابهای رفع -7

 مینود؟ الحسنه قرض ورداخت صرف بانكها الحسنه قرض منابع آيا

 مجاب اشخاص  ربا، بدون داریبانک قانون اعطايی الحسن  قرض اجرايی دستورالعمل  2 مادة طبق

شت  و تولید به کمک هدف با «ب» و «الف» بندهای که اندشده  تصريح  الحسنه قرض دريافت به  غالا

شخاص  ضروری  احتیاجات رفع هدف با «ج» بند و سكن  تعمیر بیماری، ابدواج، مانند حقیقی  ا  و م

صیالت،  صرة  در. دهدمی هابانک به را اجابه اين تح ستورالعمل،  همین 5 مادة 2 تب صريح  د  شده  ت

ست  سن  قرض» ا ضوز  مورد در هابانک اعطايی الح سهیالت  کل %25 اب نبايد 2 مادة «ج» بند مو  ت
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سنه قرض ساس  اين بر.« کند تجاوب الح سهیالت  کل اب %75 اب بین بايد ا سنه قرض ت   امور برای الح

شتغال   برای کار امكانات و شرايط ی »است  آمده اساسی   قانون 43 اصل  2 بند در. شود  اعطا تولید و ا

سیدن  منظور به همه شتغال  به ر سايل  دادن قرار و کامل ا سانی  هم  اختیار در کار و  به قادر که ک

سايل  ولی کارند نروز  راه هر يا بهره بدون وام راه اب ،تعاونی شكل  در ندارند، کار و  به نه که ديگر م

  يک صددورت به را دولت نه و شددود منتهی خاص هایگروه و افراد دسددت در ثروت تداول و تمرکز

 کمک الحسنه قرض اعطای اب هدف نیز بند اين در.« شود  تأمین بايد درآورد، مطلق بزرگ کارفرمای

 . است شده بیان اشتغال و تولید به

 با  برابر را ها بانک   الحسدددن  قرض منابع  ،1389 ماه  شدددهريور وايان   در مرکزی بانک   آمارهای  

 فگونگی آمارها، اين در. دهدمی ننددان ريال میلیارد 103،627 با برابر را آنها مصددارف و 197،260

صیص  نان  منابع تخ نده  داده ن نخص  و ن ست  م ستورالعمل  2 مادة بمینه اين در که نی  اجرايی د

 .باشد يافته تحقق هابانک الحسن قرض

صارف  و دهیوام قابل منابع ذيل نمودار سنه قرض م نان  1389 تا 1370 سال  اب را بانكی الح   ن

 .دهدمی

 یستن تسهیالت برای است اده قابل الحسنه،قرض س ردة کل است منخص نمودار، اين اساس بر

 نرخ اساس  بر) نقدينگی ذخیرة و( درصد  10 قانونی ذخیره نرخ اساس  بر) قانونی س ردة  است  البم و

 .شوند گرفته نظر در آن برای( درصد 10 نقدينگی ذخیره

 

الحسنه. منابع و مصارف قرض1نمودار 
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 .دهدمی ننان را الحسنهقرض منابع اب الحسنهقرض دهیوام درصد بير، نمودار فنین هم
 

 . درصد تسهیالت2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدود در متوسط  طوربه گذشته  سال  20 طی هابانک است،  منخص  فوق نمودار اب که همانطور

 فگونگی همینین. اندکرده الحسدددنهقرض تسدددهیالت صدددرف را خود الحسدددن قرض منابع اب 55%

 شده  رعايت دستورالعمل  5 مادة 2 تبصرة  رسد نمی نظربه و نیست  منخص  نیز منابع اين تخصیص 

 (.141-162ی 1388 نیا، محقق)باشد 
 

 ربا بدون بانکداري در الحسنه قرض سپرده وضعیت -7-1

سنه  قرض های س رده  سهم   اب ترتیب به بانكی نظام های س رده  مجموز اب ديداری و انداب وس الح

 يافته کاهن 90 سال در درصد  18.73 و درصد  7.81 به 63 سال  در درصد  42.39 و درصد  25.29

ستذ  ست  حالی در اين ا  نظام های س رده  کل اب دار مدت گذاری سرمايه  های س رده  سهم  که ا

صد  26.05 اب بانكی صد  70.65 به 63 سال  در در ست  يافته افزاين 90 سال  در در  ترتیب بدين. ا

 سابی  جذابیت توانايی ربا بدون بانكداری عملیات قانون اجرای آغاب در بانكی نظام که گ ت توان می

نتريان  برای شته  را م سنه  قرض های س رده  جذب در و دا ست،  نموده اي ا موثری نقن الح  در اما ا

 یبانك نظام ضعف  و موفقیت عدم توان می را موضوز  اين. است  بوده مواجه منكل  با روند، اين ح ظ

  اب ناشدی  بانكی های سد رده  اربش مسدتمر  کاهن. کرد تلقی الحسدنه  قرض های سد رده  تجهیز در

 در گذاری سدد رده به مردم مندی عالقه همینین و الحسددنه قرض صددندوقهای کمی افزاين تورم،

ساب   های س رده  سهم  کاهن علل اب توان می را سودآوری  جهت دار مدت گذاری سرمايه  های ح

 .برشمرد دار مدت گذاری سرمايه های س رده سهم افزاين و الحسنه قرض
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  مديران اب تعدادی توسددط شددده عنوان موفقیت عدم اين که شددود فراموش نبايد نیز نكته اين

ستقبال  يا اعتقاد عدم اب ناشی  نبايد را بانكی  اوال فراکه دانستذ  الحسنه  قرض های س رده  اب مردم ا

 نظام نامناسدب  عملكرد و بوده مالحظه قابل بسدیار  قانون اين شدروز  سدال  در ها سد رده  اين سدهم 

ست  شده  بخن اين اب مردم های س رده  خروج موجب تدريپ به بانكی، ضوعی . ا  مردم برای که مو

 هاآن به الحسددنه قرض صددورت به مردم که را هايی سدد رده بانكها که اسددت آن نیسددت، وذيرش قابل

 شودذ  هداد متقاضیان  به سودآور  تسهیالت  قالب در بانكی نظام توسط  انت از، جهت کنند، می واگذار

نكالت  آن، بر افزون سیر  در موجود م سهیالت  ارائه م سنه  قرض ت ست  عیان مردم برای الح  برای و ا

سهیالت  کمترين ورداخت سنه،  قرض ت سط  ضمانت  و وثیقه میزان باالترين الح ست درخو بانک تو  ا

 الحسددنه قرض تسددهیالت به خود ضددروری نیابهای تأمین جهت که بسددیاری نیابمندان و شددود می

صی  و تجهیز بخن در بانكها عملكرد اين. شوند  می مواجه بانكها من ی جواب با دارند احتیاج  صتخ

  خصیصت بر عالوه بايست می بانكی نظام همینین،. نیست قبول قابل مردم برای الحسنه قرض منابع

 خیر امر اين در نیز خود نیابمندان، به الحسددنه قرض عقد قالب در الحسددنه قرض های سدد رده همه

کند  ورداخت نیابمندان به الحسددنه قرض بصددورت را را، خود آباد منابع اب بخنددی و کند منددارکت

   (.141-162ی 1388)محقق نیا، 

 

 الحسنه قرض تسهیالت وضعیت -7-2

صد  9.59میانگین بطور 88 تا 63 های سال  طی سات    و بانكها منابع در س  با بانكی غیر اعتباری مو

 کل اب درصددد 5.8 میانگین بطور که حالی در اسددت شددده تجهیز انداب وس الحسددنه قرض قرارداد

سهیالت  سهیالت  به ورداختی ت سنه  قرض ت صاص  الح ست  يافته اخت  در را ادلتع بانكی نظام يعنی. ا

 .است نكرده برقرار بمینه اين

سنه  قرض منابع اب نیمی اب بین 90 و 89 ،88 ،82 ،81سالهای  در اين، بر عالوه  صورت  به الح

سهیالت  سنه  قرض ت ست  شده  اعطا مردم به الح ست  حالی در اين. ا   اب کمتر ديگر سالهای  در که ا

 .است يافته اختصاص تسهیالت اعطای به الحسنه، قرض منابع اب نیمی

 دوره طی را الحسددنه قرض سدد رده به الحسددنه قرض تسددهیالت نسددبت میانگین اگر همینین

 منابع اب درصد  40.9 حدود بانكی نظام میانگین بطور که شود  می مناهده  نمائیم، محاسبه  بررسی، 

سنه  قرض های س رده  سهیالت  صورت  به را الح سنه  قرض ت  جهت در را آن الباقی و کرده اعطا الح

 (.141-162ی 1388است )محقق نیا،  برده بكار بینتر انت از
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 صکوک مفهوم -8

 اعراب. است  فارسی  در فک واهه معرب و( س ته ) س تجه  و سند  معنای به( صكوک  آن جمع) صک 

 و حسابداری  سابمان . بردند کار به تعهدات و حوالجات انواز کلیه بر را آن و دادند توسعه  را واهه اين

سی    سابر سالمی  مالی نهادهای ح ستاندارد  و نموده صكوک  نوز فهارده معرفی به اقدام ا  شرعی  ا

 یکند می تعريف گونه اين را صكوک  اسالمی،  مالی نهادهای حسابرسی   و حسابداری  سابمان  ه دهم

 ورداخت دهنده ننددان نويسددی وذيره عملیات اتمام اب وس که يكسددان اسددمی اربش با هايی گواهی

 منافع ها، دارايی اب ای مجموعه يا يک مالک آن، ی دارنده و است ناشر به خريدار توسط اسمی مبلغ

وهلوان و ) شدددود می خاص گذاری سدددرمايه فعالیت يک يا و وروهه يک ذين ع يا دارايی اب حاصدددل

 .(20ی 1368 رضوی،

 بعدها که است وارسی ببان در فک معرب( صكوک آن جمع) صک  واهه که است  توضیح  به البم

 المللیبین صورت به اکنون هم و يافته انتقال انگلیسی و فرانسه هایببان به فارسی ببان اب فک واهه

سته   بنابراين. دارد کاربرد ست  شاي شت   منظور به ا سدا  سی فار ببان در صكوک  واهه اب موضوز  اين وا

ست اده  نود  ا ستا  اين در. ن  وکصك  جايگزين عنوان به اوراق واهه سرمايه  بابار به مربوط قوانین در را

 (.4ی 1390است )فرجی و واشقانی فراهانی،  شده معرفی
 

 انواع اوراق و اوراق قرض الحسنه-8-1

ست اده  تنها صكوک  بین در صناز    و سلم  اجاره، صكوک  اب ا ست نارکت،  صكوک  ای اندابه تا و ا  م

 ،خاص موارد برخی در و مرابحه و استصناز سلم، عقد جز به صكوک اين. است رايپ مضاربه و مرابحه

ساقات  و مزارعه عقود ستند،  بمین صاحب  صكوک  دارندگان که م  ثانويه بابار در مبادله لحاظ اب نی

 .(43ی 1389 گلستانی،) اند شريعت موابين قبول مورد

 یاب عبارتند که شوند می تقسیم عمده گروه سه به اسالمی مالی ابزارهای

ساس  بر که انت اعی غیر مالی الف( ابزارهای سنه  قرض و وقف قراردادهای ا  اند شده  طراحی الح

 .(الحسنه قرض اوراق)

ساس  بر که معین سود  نرخ با انت اعی مالی ب( ابزارهای  اوراق اند شده  طراحی ای مبادله عقد ا

 (ساخت س ارش) استصناز اجاره، من عت، مرابحه،

 نداشده  طراحی منارکتی  عقود اساس  بر که انتظاری سود  های نرخ با انت اعی مالی ج( ابزارهای

 (.345-346ی 1386 موسويان،( )مساقات و مضاربه منارکت، اوراق)

سنه  قرض اوراق ستند  بهاداری اوراق واقع در الح ساس  بر که ه سنه  قرض عقد ا   در و بهره بدون الح

شتغال،  ابدواج، هایبمینه در و جايزه بدون و جايزه با انواز صیل  و درمان ا نر ...  و تح  به و شوند می منت
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ست  موظف بانک آن، موجب ست  صورت  در ا نتری  درخوا صل  دريافت بر مبنی م   اربش معادل اوراق، ا

 (.348-350ی 1386 موسويان،) ب ردابد ها آن دارندگان به عندالمطالبه صورت به را اوراق اسمی
 

 اوراق انتشار ارکان-8-2

 یدارند وجود ارکان اين اوراق، انتنار فرايند در

 .شودمی انجام وی مالی تامین  برای اوراق انتنار که است حقوقی شخص هری بانی .أ

شر  .ب سط ) نا ست  حقوقی شخصیت  (ی وا نار  به صالح ذی مراجع اب مجوب اخذ با  که ا  اوراق انت

 آن با هایگذاریسرمايه  و مزبور عملیات انجام به محدود صرفا  بايد وی فعالیت نمايدمی اقدام معین

 . باشد مطمئن و مجاب

شخاص (ی اوراق دارندگان) گذاران سرمايه  .ج  یمال تامین را بانی که هستند  حقیقی با حقوقی  ا

 . هستند برخوردار  را منتنره اوراق مالكیت  اب و کرده

  صالح، ذی هاینهاد يا مرکزی بانک بورس، سابمان  اب مجوب اخذ با که است  حقوقی شخص ی امین .د

نار  روند کل بر شته،  کامل نظارت بهادار اوراق انت سناد،  کلیه نگهداری دا  ظرن بير وثايق و قراردادها ا

 ظحاف  او ترتیب  بدين  و گیرد می صدددورت مالی  انتقاالت  و نقل  کلیه  وی اجابه  با  و گرفته  انجام  او

 .است گذاران سرمايه منافع

 وجوه اخذ او وظی ه و بوده گذاران سرمايه  و ناشر  بین واسط  که است  حقوقی شخص ی عامل .ه

 .است عاملیت قرارداد طبق معین سررسیدهای در اوراق سود و اصل ورداخت و گذاران سرمايه اب

 در اوراق سدددود و اصدددل بابورداخت تضدددمین و تعهد که اسدددت حقوقی شدددخصی ضدددامن .و

 .دارد عهده بر را معین سررسیدهای

 نظر تحت و بوده معتمد، حسابرسی   موسسات   میان اب امین منتخب شخص،  اينی حسابرس  .ب

 .کند می فعالیت او

سه    .ح س ست  شرکتی ی سنجی  اعتبار مو  بهرت تعیین به بورس سابمان  اب مجوب دريافت با که ا

 .وربد می مبادرت واسط و بانی سنجی اعتبار و اوراق اعتباری

ست  ای سرمايه  تامین شرکت  يا گر معامله کارگزاری بابارگردان .ط  اب البم مجوب دريافت با که ا

شوندگی  افزاين به تعهد ضه  تنظیم و نقد ضای  و عر سانات  دامنه کردن محدود و اوراق تقا  تقیم نو

 . کند می اوراق ستد و داد به اقدام آن،

  اوراق صدور  که ديگری صالح  ذی مرجع يا مرکزی بانک بهادار، اوراق و بورس سابمان ی ناظر .ی

 .است وذير امكان آن اب مجوب اخذ با عمومی صورت به

 يانجر اب که رهنی وثیقه دارای و مدت بلند مطالباتی بهادار اوراق به تبديل قابل رهنی مطالبات

 اجاره و اقساطی  فروش تسهیالت  اعطای اب ناشی  مطالبات اب گروه آن و بوده برخوردار آتی نقد وجوه
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 ات مهلت سال  ونپ نیز و بوده سابقه  سال  دو دارای کم دست  که شود  می شامل  را تملیک شرط  به

 (.5ی 1390 فراهانی، واشقانی و فرجی) باشد داشته واگذاری بمان در قرارداد انقضای

 

 قرض الحسنه اوراق مزاياي -9

شود که برخی اب اين مزايا )فهار مورد         ست بیان  سنه البم ا سی مزايای اوراق قرض الح وین اب برر

الحسددنه با سدداير اوراق و برخی ديگر اب اين مزايا )موارد ونجم تا  اول( در مقام مقايسدده اوراق قرض 

 دوابدهم( در مقام مقايسه اوراق قرض الحسنه با س رده های قرض الحسنه می باشد.

 

 الحسنه قرض ماهیت با هماهنگي و شفافیت -9-1

هند که با توجه به اينكه برخی اب مخاطبان اصددلی اوراق قرض الحسددنه را عموم مردم تنددكیل می د

ممكن اسدددت خريد اوراق توسدددط آن ها منوط به درک آن ها اب ماهیت اين اوراق و اب طرفی روال        

خريد آن باشدذ لذا اين مسئله حائز اهمیت است که اوراقی طراحی شود تا اب لحاظ شكل و ماهیت و  

  ساير مول ه ها، بسیار ساده و روان باشد.

ساده و ر    سنه دارای ماهیتی  نابهی فون قبض های آب و برق در     اوراق قرض الح شكال م وان و در ا

ی  شود. اب طرف ديگر، است اده اب ابزارهايی همیون جايزه و هرگونه بياده ی کنونی به کار گرفته میجامعه

 (.101ی 1380ديگری که با ماهیت قرض الحسنه ناسابگار است، وجود ندارد )هادوی نیا، 
 

 ربا از اجتناب -9-2

که می تواند عموم مردم و خصدددوصدددا متدينین را راجع به ارتباط با نظام بانكداری  اب جمله مواردی

 رايپ در کنور مردد کند، شبهه ربوی بودن برخی اب ابزارهای آن است.

يكی اب خصدوصدیات کلی و مهم يک ابزار وولی در نظام اقتصدادی اسدالم آن اسدت که اب تحقق       

شود. با توجه به اين که  سمی بوده و هیچ گونه بياده ای   هرگونه ربا اجتناب  اوراق مذکور فاقد بهره ا

در جريان انتقال وجوه نیست، می توان اطمینان داشت که فعالیت اين سیستم اب هرگونه ربايی منزه 

 (.103ی 1380است )هادوی نیا، 

 

 زدايي فقر -9-3

سددیاسددت های فقربدايی دولت معموال با دو منددكل اسدداسددی تحمل بودجه و نبود اطالعات کافی و 

سنه را به عنوان يک        ست. دولت می تواند قرض الح سبت به نیاب و نیابمندان واقعی مواجه ا ش اف ن

ابزار فقربدايی در نظر گرفته و در تخصیص وجوه و هدايت صحیح آن با توجه به سیاست های کالن     
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د )اشددتغال بايی، تامین نیابهای اسدداسددی و ...( با سدداير نهادهای مرتبط همیون کمیته امداد    خو

همكاری ثمربخنی داشته باشد. وجود اطالعات ش اف و تامین وجوه اب ماباد درآمد بخن خصوصی،   

 اين دو منكل را برطرف می نمايد. عالوه بر اين، در صورت صالحديد، دولت می تواند با خريد اوراق   

 (.103ی 1380قرض الحسنه قسمتی اب درآمد خود را برای فقربدايی اختصاص دهد )هادوی نیا، 

 

 (المنفعه عام هاي طرح ترجیحا) عمومي و کالن هاي پروژه مالي تامین-9-4

نكل  به باتوجه سنه،  قرض منابع کمبود م ضیان  فنانیه الح ش  می هم خیر نیت دارای که متقا  ند،با

صل  منابع محل اب که بدانند سنه  قرض اوراق اب حا  و کالن های وروهه تامین جهت غالبا يا صرفا  الح

 ینتام در مند نظام منارکت جهت اوراق اين خريد به بینتری  رغبت شود،  می است اده  خیر عمرانی

 .شد خواهد الحسنه قرض منابع افزاين موجب اين و کرد خواهند ویدا ها وروهه اين مالی

 

 الحسنه قرض اوراق انعطاف قابلیت-9-5

سنه اب جهت مبلغ، مدت، با نام و بی نام بودن، تاثیر بيادی در کارآيی آن ها   انعطاف اوراق قرض الح

داردذ بيرا می توان اب کمترين وجوه افراد که به صددورت راکد نگهداری می شددود، در کمترين بمانی 

انعطاف به نهادهای مجری اين که به امر قرض الحسددنه اختصدداص می يابد، اسددت اده کامل برد. اين 

ساط کوتاه مدت و بلند مدت توبيع   امكان را می دهد با توجه به طبقه بندی نیابمندان، وجوه را با اق

ست      سیا سنه، امكان کنترل وجوه و  های کالن گذارینمايد. هم فنین انعطاف باالی اوراق قرض الح

 (.101ی 1380کند )هادوی نیا، را برای دولت فراهم می

 

 الحسنه قرض اوراق نقدينگي قدرت-9-6

تضمین بابورداخت اوراق در سررسید معین و قابلیت انتقال آن ها به شخص ثالث، قبل اب سررسید،        

وانند تقدرت نقدينگی بااليی برای اوراق قرض الحسنه وديد می آورد، به طوری که صاحبان اوراق می

ی 1380به عنوان دين مدت دار ب ردابند )هادوی نیا،  در مواقع نیاب، آن ها را به ديگران ب روشدددند يا      

102.) 

 

 وثیقه عنوان به الحسنه قرض اوراق از استفاده-9-7

ممكن است خیرينی که به خريد اوراق قرض الحسنه اقدام می کنند، اب تولیدکنندگان اقتصادی که گاه اب  

سهیالت         صورت اگر به ت شند. در اين  ستند، با نتريان بانک ها نیز ه در توانند بانكی نیاب ویدا کردند میم
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ست اده کنند )هادوی نیا،       سنه به عنوان وثیقه ی معتبر ا سهیالت، اب اوراق قرض الح مقابل اعطای ت

 (.103ی 1380

 

 ريسک مديريت-9-8

در صورت انتنار اوراق، بانک ها تمام يا بخنی اب ريسک های موجود در فرآيند اعطای تسهیالت را        

 (.10ی 1390)واسط و سرمايه گذاران( منتقل می کنند )فرجی و واشقانی فراهانی، به افراد ديگری 

شده، مهم ترين فالن در عرصه ی قرض الحسنه           شی اب امكان سوخت وام های اعطا  ريسک نا

باشد. ابزارهايی در برخی اب الگوهای مذکور )مانند الگوی هادوی نیا( در نظر گرفته شده است که    می

 نه اب آن ها می توان ريسک را به حداقل ممكن رساندیبا است اده بهی

  الحسنه های قرضکمیته امداد هنگام تخصیص وجوه، عالوه بر اخذ وثیقه اب هیئت امنای صندوق   -1

 بايد میزان سرمايه اولیه و کارکرد صندوق ها را در اعطای قرض الحسنه در نظر بگیرد.

وام، اب وام گیرنده وثیقه اخذ می نمايند. مطابق روال مرسددوم، صددندوق ها نیز هنگام اعطای  -2

 اين روند در طرح مزبور مطابق صالحديد و دستورالعمل کمیته امداد قابل اجرا می باشد.

ندوق           -3 با صددد نده  باط مسدددتقیم وام گیر به ارت حاکم در     با توجه  های محلی و نیز فرهنگ 

م اکنون نیز طبق اظهارات الحسنه، ضمانت معنوی در بابورداخت وجوه قابل وین بینی است. هقرض

 صندوق ها، سوخت وام به ندرت مناهده می شود.

اگر صندوق با انجام تحقیقات البم مناهده کند وام گیرنده توان بابورداخت وام را ندارد، بعد  -4

 اب تايید، کمیته اب طريق وجوهی که برای صدقات در نظر گرفته، مبلغ مزبور را جبران می نمايد.

ريزی، کی یت به کارگیری هريک اب ابزارهای فوق برای کمیته امداد قابل برنامه           در هر صدددورت 

 (.99ی 1380کنترل و هدايت می باشد )هادوی نیا، 
 

 الحسنه قرض المللي بین جنبه کردن پیدا-9-9

 و کرده ویدا المللی بین ی جنبه الحسنه،  قرض نهاد که شود  می موجب الحسنه  قرض سابی  اوراق

  را اوراق اين بهادار،  اوراق بورس طريق اب دنیا  نقاط  تمام  در بتوانند  الحسدددنه  قرض به  مندان  عالقه 

 .نمايند خريداری
 

 الحسنه قرض ترويج به کمک-9-10

 و نبوده راحتی کار مردم، برای او به الحسددنه قرض اعطای جهت واقعی نیابمند تنددخیص که آنجا اب

 برای روش ترين مناسدب  هم ای عده و وربند می امتناز الحسدنه  قرض دادن اب دلیل اين به ای عده

 کارآيی  و مندی  نظام  با  الحسدددنه  قرض اوراق نهاد  لذا  دانندذ  نمی را نیابمندان   به  خود مالی  کمک 
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  فراهم را مردم اعتماد جلب ی بمینه تواند می دارد، منابع تخصدددیص و تجهیز امر در که  مناسدددبی 

 .باشد -می الحسنه قرض ترويپ موجبات اب خود اين و آورده

 

 وجوه آوري جمع در تسريع-9-11

 سابی  فنانیه اوراق قرض الحسنه در يک فارفوب ساده و روان قابل عرضه باشد، امید است اوراق      

شود و اين به معنای افزاين سرعت    الحسنه  قرض منابع آوری جمع در تسريع  موجب الحسنه  قرض

ضیان دريافت منابع و     ضای متقا سخگويی به تقا سی       وا سا سرعت در رفع نیابهای ا شايد در مواردی 

سیاری اب مخاطرات اجتماعی قابل       نگیری در بروب ب شد که اين مهم، خود به عنوان عامل وی آنان با

 توجه خواهد بود.

 

 وجوه تجمیع-9-12

اب آنجا که می توان اوراق قرض الحسددنه را در مبالغ متنوز منتنددر کرد، لذا می توان امیدوار بود که 

راد مختلف با تمايالت مت اوت بتوانند به میزان دلخواه در اين امر خیر مندددارکت کنند و بنابراين          اف

 .خواهد شد الحسنه قرض منابع تجمیع موجب الحسنه قرض سابی اوراق

 

 آثار اجتماعي و اقتصادي قرض الحسنه-10

 باشد، لذا تمام مواردی با توجه به اين که اوراق قرض الحسنه صرفا مبتنی بر عقد قرض الحسنه می    

که به عنوان آثار اجتماعی و اقتصادی برای قرض الحسنه قابل طرح است، برای اوراق قرض الحسنه      

 باشد. -نیز قابل طرح می

 

 اجتماعي تامین-10-1

یابهای   کننده  برطرف که  اسدددت هايی  بمینه  آوردن وديد   اجتماعی،  تامین   افراد معنوی و مادی  ن

شد  جامعه سته  اجتماعی تامین. با شد  نمی داری سرمايه  نظام ذات اب برخا صل  با و با  دولت مداخله ا

 واقع در. اسدددت شدددده مطرح آن اب اسدددت اده لزوم ها، بحران با مقابله برای اما. دارد منافات بابار در

ست اده  ست  مقرراتی داری سرمايه  نظام به رقابتی داری سرمايه  نظام تحول سیر  بايیده آن اب ا  اما .ا

. گیردمی ننات  نظام ذات اب اجتماعی تامین شود، می بنا تعاون اساس  بر که اسالم  اقتصادی  نظام در

 های ابنی تامین به نسبت  جامعه افراد متقابل مسئولیت  که همگانی ک الت روش دو قالب در امر اين

شد  می همديگر حیاتی سئولیت  و با نت  سطح  تهیه در دولت م سب  معی  عهجام افراد بندگی با منا

  الحسددنهقرض ارکان اب يكی که جا آن اب .گیردمی شددكل ضددروری نیابهای اب فراتر سددطحی يعنی
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  ادافر واقع در. است  اقتصادی  امنیت ايجاد نهاد، اين آثار اب يكی لذا باشد،  می آن مورد بودن ضروری 

ستند  مطمئن اجتماز ضی  شدن  ضروری  به منجر که حوادثی وقوز صورت  در که ه   هاآن برای نیابها بع

 .(238-239ی 1377باشد )کمیجانی و هادوی نیا،  می آنان نیابهای کننده تامین قرض نهاد گردد،

 

 طبقاتي فاصله کاهش-10-2

 و داده سددوق درآمد کم طبقات سددمت به ثروتمند طبقات بین اب را وول جريان تواند می قرض نهاد

شته  فعالی نقن ثروت، تمرکز عدم و ها آن بین در تثبیت جهت در شد  دا سنه  قرض .با  راداف به الح

 نیابهای   رفع جهت  در کارآيی  صدددورت به  را خود کوفک  اندابهای   وس که  دهد  می را امكان  اين

  ادهاست  امكان درآمد کم طبقات ای شیوه  فنین اتخاذ با سبب،  همین به. گیرند کار به خود اساسی  

نتر  صله  و کنند می ویدا را موجود امكانات اب بی سته  غنی و فقیر بین فا  نهاد ن،بنابراي. شود  می کا

 به اقدام ثروتمندان اينكه به توجه با قرض نهاد در .اسددت موثر نسددبی فقر رفع در جهت اين اب مزبور

 یگیرد می صورت جهت دو اب طبقاتی فاصله رفع لذا کنند، می دادن قرض

 .  شودمی کاسته طبقاتی فاصله تنديد روند اب نتیجه در و شده کم اغنیا تصرف امكان اقدام اين با -1

 طبقاتی فاصددله مقدار اب واقع در درآمد کم طبقات برای امكانات ايجاد در وجوه، اسددت اده با -2

 .(239-240ی 1377شود )کمیجانی و هادوی نیا،  می کاسته نیز موجود

 

 قرض الحسنه بر مصرف اثر-10-3

شاک و مسكن، معموالو به عنوان يكی اب          سوخت، وو سی، اب قبیل غذا،  سا ضا برای کاالهای ا ماباد تقا

ی 1377شددوند )گري ین و مک کنلی، ویامدهای عمده توبيع مجدد سددريع درآمدها در نظر گرفته می

ض الحسددنه نیز رخ دهد. فنانیه مبلغ ورداخت شددده به قرتواند در مورد قرض(. اين مسددأله می23

گرددذ بيرا اين  هزينه گردد باعث افزاين تقاضدددا می گیرنده در جهت تأمین کاالهای مصدددرفی وی      

تر به مصددرف مبلغ قرض احتمال وجود دارد که قرض دهندگان در صددورت عدم ورداخت قرض، کم

صر   تر به وساقدام کنند و بین سمت اعظم نیابهای م ی  فانداب مبلغ مزبور ب ردابند. اما اب آن جا که ق

توان انتظار داشت که افزاين تقاضا بین اب همه   دهند، مینیابمندان را کاالهای ضروری تنكیل می  

الحسددنه در کوتاه های قرضدر کاالهای ضددروری ديده شددود. بنابراين اب اين که ممكن اسددت کمک

ضافی     مدت موجب افزاين قیمت ضای ا سان بود. البته میزان اولیه اين تقا ست ها گردد بايد هرا ه به ب

میزان ترکیب تقاضدداسددت که بر اثر ترکیب درآمدها صددورت گرفته اسددت. به اين معنی که برای هر 

میزان توبيع درآمد معین، ماباد تقاضا برای کاالهای اساسی با توجه به ت اضل میل نهايی به مصرف       
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یر خواهد کرد اند تغیاند و کسدددانی که اب اين امر بيان ديدهکسدددانی که اب توبيع مجدد سدددود برده

 (.24ی 1377)گري ین و مک کنلی، 

ها نگیزهاگردد اعث تثبیت تقاضا میالحسنه عالوه بر اين که بادامه نتايپ حاصل اب گسترش قرض

( و 186ی 1377دهد )راهب، تر در تولید کاالهای ضدددروری را افزاين میگذاری بینبرای سدددرمايه

س    ضای کاالهای لوکس، ب سوی تولید  حتی به دلیل کاهن تقا یاری اب منابع تولید کاالهای مزبور به 

 شود.کاالهای ضروری سوق داده می

تايپ ن فنین کاهن تقاضای کاالهای لوکس و هم تقاضا برای کاالهای ضروری   آثار القايی افزاين

 بير را در بر داردی

  تریینکه کاالهای ضددروری در مقايسدده با کاالهای لوکس اب نسددبت کاربری ب  با توجه به اين -1

نور تولید می   برخوردارند و برخالف کاالهای لوکس که بین ستند، عمدتاو در داخل ک وندذ  ش تر وارداتی ه

 توان انتظار داشت با افزاين تولید اين کاالها، اشتغال به میزان قابل توجهی افزاين يابد.می

نیا، کند )هادویویدا میبا ادامه اين روند الگوی تولید کنور متناسب با نیابهای کنور جهت     -2

 (.146ی 1382

شددد، صددرفه جويی بخنددی اب درآمدهای اربی کنددور که صددرف واردات کاالهای لوکس می -3

 ها بهبود خواهد يافت.شود و تراب ورداختمی

شرايطی تغیر الگوی تولید آثار ثانويه  سابی توبيع     در فنین  شت که در جهت برابر  ای خواهد دا

 الحسنه، عمل خواهد کرد.تقويت آثار اولیه انتقال درآمد به وسیله قرض درآمد عوامل تولید و

 

 انداز پس بر اثر قرض الحسنه-10-4

 صدددورت به تواند می انداب وس. کرد تعريف آينده به حال اب مصدددرف تاخیر به توان می را انداب وس

 در گذاری سددد رده مانند) نقدی های دارايی افزاين ذ(عمر بیمه اقسددداط مانند) تعهدی يا قراردادی

ستقیم  گذاری سرمايه  ذ(ها بانک سب  لوابم در م سويه  و کار و ک  صورت  ديون ورداخت يا تعهدات ت

سی  برای. گیرد شاره  بايد افراد رفتار در انداب وس جايگاه برر ن  ها بینی وین نقن به ای ا  وین. ودب

سی  به بینی، ضع  برر صادی  تعادل کینز. شود  می اطالق حال در آينده و  نایمب بر بمان نظر اب را اقت

 یگیرد می صورت مرحله دو در بینی وین. است کرده استوار بینی وین

 انداب. وس و مصرف به درآمد تقسیم جهت بینی وین -الف

 کنز. و گذاری سرمايه به انداب وس تقسیم جهت بینی ینو -ب

صمیم  اين مورد در اول مرحله در صرف  برای را خود درآمد اب مقدار فه که گیرد می ت   اب حال م

 اگرفه شود،  می محسوب  انداب وس درآمد اب مصرف  باقیمانده مقدار، اين تعیین اب وس. بدهد دست 
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شته  بابدهی آينده در شته  يا دا شد  ندا صرف  به میل نیز و درآمد سطح . با  ننق مرحله اين در نیز م

 کسددب برای را انداب وس اب مقدار فه گیرد، می تصددمیم فرد بعد مرحله در. دارند ای کننده تعیین

 اين در. کند نگهداری خود نزد را مقدار فه و داده اختصددداص گذاری سدددرمايه در احتمالی بابدهی

 وس فون ديگر طرف اب .دارد عهده به را اسدداسددی نقن بهره نرخ نیز و سددرمايه نهايی سددود مرحله،

  اب يكی گردد، -می خارج درآمدی جريان اب و شددود نمی خرج که اسددت درآمد اب قسددمت آن انداب

 انداب وس طريق اب امر اين. باشددد می درآمد فرخه به آن بابگرداندن انداب، وس به مربوط منددكالت

 .است  دستیابی  قابل گذاری، سرمايه  يا و کنند می خرج خود جاری درآمد اب بین که ای عده من ی

 صددرف خود مصددرفی نیابهای رفع جهت را آن اب قسددمتی درآمد کسددب اب وس مسددلمان فرد يک

 بمان به اختصدداص را خود درآمد اب مقدار فه که گیرد می تصددمیم اول مرحله در بنابراين. نمايدمی

 محسددوب انداب وس لذا شددود،نمی منتقل آينده به درآمد اب قسددمت اين که جهت آن اب. بدهد حال

 زايیبرون عوامل اب ناشی که مصرف به او نهايی میل نیز و درآمد سطح مرحله، اين در البته .گرددنمی

شد  می او سلیقه  همیون ستند  موثر با شی  که صدقات  و ان اقات مقدار. ه  و معنوی های انگیزه اب نا

 درآمد باقیمانده قسمت مورد در بايد او بعد مرحله در .است مطرح مرحله، اين در باشد می او اخروی

 لوبمط نیز و بهره اخذ منددروعیت عدم به توجه با واقع در. بگیرد تصددمیم شددده منتقل آينده به که

 داردی روی وین در راه دو اقتصاد، جريان در آن کارگیری به عدم نبود

 .بدهد قرض را آن اخروی و معنوی بابدهی کسب جهت -الف

 .دهد اختصاص گذاری سرمايه به منارکت طريق اب را آن منروز سود خاطر به -ب

 تکی ی اب ناشددی که او سددلیقه نیز و آينده سددود نرخ اب فرد بینی وین به درآمد اب قرض سددهم

 ان،مسلم فرد ديدگاه اب که داشت توجه بايد. دارد بستگی باشد، می وی اخروی و معنوی های انگیزه

جا  اب قرض ندين  يا  ده که  آن یت   يک  دارد، اخروی و معنوی بابدهی  برابر ف عال یدی  ف  معنوی تول

 سو تبديل را قرض گیرد، کار به تولید جهت را وام مبلغ اگر نیز گیرنده قرض. شددود می محسددوب

شد،  مصرفی  نوز اب قرض اگر اما و داند، می گذاری سرمايه  به انداب  باغل طور به کنونی شرايط  در با

صرفی  مخارج افزاين معنای به اين و شود  می صرف  بادوام کاالی خريد جهت در صرفی  نه و) م ( م

شد  می سويه  طريق اب انداب وس گیرنده، قرض ديدگاه اب قرض بنابراين. با   يوند ورداخت يا تعهدات ت

شد  می صرفی  کاالهای معموال قرض موارد که جا آن اب. با صرفی  قرض در) بادوام م  کاالهای يا و( م

 موجب  نهاد  اين کارکرد  که  کرد بینی وین توان می باشدددد،  می( تولیدی  قرض در) ای سدددرمايه  

 واردم توان می انداب وس منبع يک عنوان به الحسنه قرض مزايای اب. گردد نیز ملی انداب وس افزاين

 یبرشمرد را ذيل
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 بودن ابمندنی معیار دلیل به) الحسنه قرض توسط اقتصاد در ننتی گونه هیچ نیافتن تحقق -الف

 (. او درنگ بی است اده و گیرنده وام

 .راکد وجوه افتادن جريان به -ب

 .ملی انداب وس بر آن تاثیر طريق اب اقتصادی تثبیت بر قرض تاثیر -ج

 .(242-244ی 1377انداب )کمیجانی و هادوی نیا،  وس افزاين جهت معنوی های انگیزه اب است اده -د

 

 درآمد توزيع بر قرض الحسنه اثر-10-5

  اب طبیعی منابع بودن محدود را اقتصادی  منكالت  اصلی  علت که داری سرمايه  نظام برخالف اسالم 

  توبيع را مزبور منددكالت اسدداسددی ريندده داند، می ديگر طرف اب انسددان متنوز نیابهای و طرف يک

 ادیاقتص  نظام سبب،  همین به. داند می طبیعی منابع اب صحیح  است اده  در انگاری سهل  و ناعادالنه

  ينا رفع برای( مجدد توبيع و تولید اب بعد تولید، اب قبل) مراحلن تمامی در درآمد توبيع به اسددالم

 .(244ی 1377است )کمیجانی و هادوی نیا،  داده اهمیت منكالت

سمتی  دهنده وام که جا آن اب صرف  قابل درآمد اب ق صاص  امر اين به را خود ت   لذا دهد، می اخت

 یاستس ی اجرا اب بعد نیز و بابار مكانیسم توسط درآمد، توبيع تحقق اب بعد قرض که گ ت توان می

 توجیه مورد در. است  مطرح باشد،  می درآمد مجدد توبيع های سیاست   اب يكی که دولت مالی های

  وانتمی خرد، نگرش در. نمود مطرح را نگرش گونه دو توان می درآمد، توبيع بر قرض تاثیر اقتصادی

  وام گرفتن به اقدام خود ضروری  نیاب رفع جهت در اول دوره ابتدای در که صورتی  در فرد که گ ت

نداب  وس با  و کرد می صدددبر بايد   کرد،نمی قدام  دوره اين انتهای  در کردن ا یاب  کردن برآورده به  ا  ن

صرفی  صرف  اب دوره يک اندابه به قرض، بدون واقع در سبب،  همین به. کرد می خود م سته  او م  کا

 مالب اگرفه بیافزايد، خود مصرف بر اول دوره همان ابتدای اب است قادر بگیرد قرض اگر اما. شود می

 ،خرد نگرش با بنابراين. دهد انجام دوره انتهای در را وام بابورداخت خود، انداب وس اختصاص با است

  رضق سیستم   نوز به بايد کالن نگرش در افزايد. اما می اش بندگی طول در او مصرف  بمان بر قرض

 درآمد سددطح دارای که شددود می تنددكیل افرادی بین قرض تعاون صددندوق که آنجا اب. نمود توجه

سانی  ستند،  يك شت  انتظار توان می ه شد  می افقی صورت  به آن اثر که دا س    اين واقع در. با  تمسی

 به تبديل اثر در يابد می اختصددداص درآمد کم طبقات به  دوره هر در که  درآمدی  شدددود، می باعث  

 رضق تعاون های صندوق اما .نگردد منتقل ديگر طبقه به و شده  تثبیت طبقه همان در بادوام کاالی

ستم    اين در بيرا دارد، درآمد توبيع بر طولی اثر سمتی  اغنیا سی   رافق به و کرده جدا را خود مال اب ق

 به اغنیا اب ثروت مداوم جريان صددندوق، اين فعالیت اسددتمرار صددورت در البته. دهند می اختصدداص

ست  بینی وین قابل نیابمندان  مددرآ اب سهمی  که شود  می مالحظه بمانی مقطع هر در بنابراين. ا
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 التیح فنین اگر البته .شود بابورداخت بايد بعد مقطع در اگرفه دارد، قرار نیابمندان اختیار در اغنیا

نن  همراه ضه  وذيری ک شد،  ضروری  کاالهای بمینه در آباد تولیدی قابلیت و عر  رد مثبت اثرات با

  زايناف کاالها اين برای تقاضا  رفتن باال با صورت،  اين غیر در. دارد اقتصادی -اجتماعی عدالت تحقق

هدافی  به  توجه  با . گردد می خنثی قرض توبيعی اثرات و آمده  وجود به  ها  قیمت   دولت  برای که  ا

 یهاي قابلیت فنین ايجاد به موظف دولت اسددت، گرديده تعیین اجتماعی عدالت بمینه در اسددالمی

 .(245-246ی 1377باشد )کمیجانی و هادوی نیا،  می

سنه قرض گ ت توانمی کلی طور به ست  را مطلوب توبيع يک هایشاخص  الح   اب توانمی و دارا

 یبيرا کردذ است اده اسالمی جامعه برای درآمد توبيع در مناسب ابزار يک عنوان به آن

 ینتر ب تولید برای تالش هایانگیزه دولتی، مجدد توبيع هایسیاست   برخالف الحسنه قرضی اوالو

شد  و ست  . (243ی 1378برد )هادوی نیا، نمی بین اب را ر  کااليی و نقدی هایهزينه کمک توبيع سیا

شتغال  که شرايطی  در تواندمی فقیر افراد بین در شته  وجود کامل ا شد  دا  غیر افراد افزاين باعث با

عال  عداد  کاهن  و ف عال  افراد ت هب،   ف نه اين بيرا. (177ی 1377گردد )را  کمک  افراد به  ها کمک  گو

 رد که حالی در. نمايند تحمیل دولت هایهزينه به را خود هزينه و بكندند  کار اب دسدت  که کندمی

خت  به  ملزم را خود فرد قرض يان   اب وس آن وردا ندذ می قرض دوره وا نابراين  دا یت   میزان بر ب عال  ف

 .افزايدمی دوره وايان در قرض بابورداخت برای خود

 بنابراين و شود می مطرح مباح تولیدات محدوده در هاقیمت کار و ساب  اعمال اب وس قرضیو ثانیا

 . گرددنمی جامعه اقتصاد در ابزار اين عملكرد مانع

 تخصددیص و شددودنمی دولت به افراد درآمد انتقال سددبب هامالیات برخالف الحسددنهقرضی ثالثاو

 عمومی بودجه فارفوب  در مناسدددب  های برنامه   وجود به  منوط اجتماعی  عدالت   جهت  در آن بهینه 

ست  ست اده  واقع در. نی سط  که هایگذاریسرمايه  و بالعوض هایکمک جای به قرض اب ا  دولت تو

ستری  تواندمی شود، می انجام سب  ب نارکت  آثار اب مندیبهره برای منا  به و آورد فراهم را عمومی م

 هتج در تالش اقتصاد، در دولت حضور توجیهات اب يكی. کند کمک دولت حضور سنگین بار کاهن

ست  بابار کارکرد اب ناشی  هاینارسايی  حل  یهاينارسايی  با دولتی بخن حضور  که است  ممكن اما ا

 نظیر م اسد  برخی بروب طلبی، رانت دوم، بهینه بروبنتايپ دولتی، هایگروه سوماست اده  . باشد  همراه

 قابل غیر نتايپ حصددول و اسددت اده مورد ابزارهای و هاسددیاسددت با اهداف ناسددابگاری خواری،رشددوه

 دجهبو و دولت عملكرد به که شودمی شمرده  هانارسايی  اين جمله اب دولت، دخالت اثر در بینیوین

 در مدرن هایبرنامه با الحسدددنهقرض سدددابی ویاده. (98-99ی 1380بنند )دادگر، می لطمه عمومی

 مداخله سددوم آثار کاهن و عمومی منددارکت بمینه تواندمی خاص هایشددرط با و منددخص اموری

صاد  در دولت شته  همراه به را اقت شد  دا سک  الحسنه قرض معمول طور به اما. با  بابورداخت عدم با ري
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 بخن هایفعالیت بر نظارت در دولت وظی ه به توجه  با  بنابراين .  (74ی 1380اسدددت )دادگر،  همراه

 در دخالت با تواند می دولت ،اقتصادی  اهداف اب انحراف اب جلوگیری و احكام اجرای جهت خصوصی  

 .(193ی 1377باشد )میرمعزی،  حاضر حامی و ناظر نهاد يک عنوان به الحسنهقرض

  تأمین وظی ه و اسددت شددده جامعه افراد اقتصددادی توان به ایويهه توجه الحسددنهقرض دری رابعاو

شته  مردم عهده به افراد بندگی جمعی نیابهای ست  شده  گذا ست اده  با تا ا  صورت  به قرض ابزار اب ا

 .کنند کمک درآمدها ترمناسب توبيع ايجاد و هم نیابهای رفع به نسبت تدريجی

  در بنابراين اسددت، مطرح الحسددنهقرض ارکان اب يكی عنوان به «نیاب» که جايی آن ابی خامسدداو

 .باشدمی مناسب جامعه آحاد اساسی نیابهای تأمین و متناسب بندگی ايجاد راستای

 

 اقتصاد پولي بخش الحسنه بر اثر قرض-10-6

 سه  بر آن اثر بررسی  طريق اب وول، عرضه  تعريف و "مقداری معادله" بنابر وولی بخن بر قرض تاثیر

شددود )کمیجانی و  می تعیین "وول گردش سددرعت" و "وول تكاثری ضددريب" ،"وولی وايه" مول ه

 .(246ی 1377هادوی نیا، 

 های هزينه  اب اسدددالمی داریبانک   در قرض مالی  قراردادهای  در و گیردنمی تعلق تورم قرض به 

 تنها گیرنده قرض يعنی. (447ی 1384کنند )اقبال، می ووشددیفنددم بانک هایفعالیت و وام اداری

 اي شخص . نمايد بابورداخت را است  کرده دريافت دوره ابتدای در که قرض اسمی  مبلغ است  موظف

 وول فرصت  هزينه اب واقع در دهندمی الحسنه قرض کسی  به مدتی برای را وجوهی که مالی مؤسسه  

 خدمات و کاالها خريد با اسدددت نیابمندی فرد واقع در که قرض  گیرنده. کنندمی نظر صدددرف خود

 رشدددد دلیل  به  مزبور خدمات   و کاالها   قیمت  الت اوت مابه   اب قرض  دريافت   هنگام  به  خود نیاب  مورد

 خود وول کردن اندابوس با بايد قرض نبود صورت  در بيرا گرددذمی برخوردار قرض دوره در هاقیمت

 متضددرر هاقیمت رشددد وديده وجود دلیل به که کردمی مزبور کاالی خريد به اقدام دوره انتهای در

ست اده  دلیل به اکنون اما. گرديدمی سنه قرض منابع اب ا شد  محل اب من عتی الح  یو عايد هاقیمت ر

 .باشدنمی آن بابورداخت به مجبور قرض دوره وايان در که است شده

نده  قرض ند می فنینهم گیر فت   با  توا يا قدام  و قرض مبلغ در يد  به  ا   در خدمات   و کاالها   خر

 بيرا. (45ی 1388گردد )موسددويان،  مندبهره نیز نسددیه و نقد قیمت الت اوتمابه اب قرض دوره ابتدای

 را خدمات و کاالها بود نافار وی، برای مزبور کاالی بودن ضروری  به توجه با قرض، نبود صورت  در

 .است نی تاده ات اقی فنین قرض دريافت با که بخرد باالتر قیمتی به نسیه صورت به
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 اثر قرض الحسنه بر سرمايه انساني-10-7

 ت اوت به منجر تواندمی آن در عمومی اقدامات که اسدت  مهمی هایبمینه جمله اب انسدانی  سدرمايه 

 نآ بمینه در گذاریسرمايه  و باالست  بسیار  کار اين اجتماعی بابدهی. شود  درآمدها توبيع در بزرگ

مد  رفتن باال  آن تبع به  و کار،  نیروی وریبهره افزاين به  م  توبيع نابرابری  کاهن  و ملی درآ  ددرآ

 در انسان  درآمد کسب  هایظرفیت انسان  در گذاریسرمايه . (255ی 1375شود )ابرينمی،   می منجر

 تحصددیل افراد که دهدمی ننددان متعدد تحقیقات. (62ی 1382دهد )بختیاری، می افزاين را آينده

 کار هب را بینتری  ساعات  سال  طول در. برخوردارند تریکم تحصیالت  اب که کسانی  به نسبت  کرده

 گرفته انجام مطالعات اب توانمی فنینهم برخوردارند  بیندددتری امكانات   و درآمدها   اب و مندددغولند 

 خانوار یاقتصاد  تحرک و خانوار اعضای  انسانی  سرمايه  بین مستقیم  ارتباطی که گرفت نتیجه فنین

 تربین خانوار اقتصادی  تحرک باشد،  باالتر خانوار اعضای  تخصص  و سواد  سطح  فه هر. است  برقرار

 اسالم . (147ی 1376است )نیلی،   برخوردار باالتری درآمدی موقعیت ارتقای احتمال اب خانوار و است 

 و المع فضددیلت و علم تنددويق به ایويهه توجه وايدار توسددعه و اجتماعی عدالت تحقق بمینه در نیز

 . (87ی 1382است )بختیاری،  داده ننان خود اب انسانی سرمايه نقن به دادن اهمیت

 ینهبم در الحسنه قرض اب است اده  گرفت، نظر در الحسنه قرض برای توانمی جا اين در که نقنی 

 هایدوره مايلند که است  کسانی  و داننجويان  برای وايین کارمزد با يا و بهره بدون هایوام ورداخت

 مندیرهبه با توانندمی افراد اين. ندارند را آن اب است اده  مالی توانايی اما بگذرانند را آموبشی  مختلف

 يافتن و خود تحصیالت  دوران اتمام اب وس آن، اب است اده  و تحصیل  دوران در الحسنه قرض وجوه اب

سبت  شغل،  ارتقای يا و شغل  سنه قرض بنابراين. کنند اقدام آن بابورداخت به ن  املیع عنوان به الح

 و دهد قرار تغییر خوش دست را هاخانواده افراد درآمد کسب ظرفیت بمان اب ایدوره در تواندمی که

 سددرمايه البته. باشددد مؤثر درآمد توبيع بهبود در تواندمی دهد، افزاين را خانوار اقتصددادی تحرک

سانی  شد،  شده  وخن جمعیت تمام میان در ایعادالنه صورت  به اگر حتی ان  طبیعی هایثروت اما با

ست  در مادی و شد،  جمع محدودی تعداد د سعه  و شد  خواهد توبيع نابرابر کلی طور به درآمد با  تو

 .بود نخواهد موفق فندان انسانی
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 اثر قرض الحسنه بر اشتغال-10-8

 عمل خوبی به توسعه،  حال در کنورهای  در خصوص  به سرمايه  بابارهای که دهدمی ننان  مطالعات

 آسدددیب  همه  اب منتظره غیر رويدادهای   برابر در که  درآمد  کم های گروه خصدددوص به . کنند نمی

 سوی  اب. (173ی 1377دارند )گري ین و مک کنلی،  اعتبارات بابار به را دسترسی   ترينکم و وذيرترند

 فعاالن گردش در سدددرمايه تأمین نظیر مالی اعتبارهای گاهی که دهندمی نندددان هابررسدددی ديگر

 درش و تولید حجم افزاين به دددددد  دستی صنايع تولیدکنندگان و کناوربان ويهه به دددددد  اقتصادی

 مانند و اولیه مواد تأمین و ديون موقع به مالی تأمین قدرت افزاين جهت در شايانی  کمک درآمدها

 .باشند داشته توانندمی هاآن

شتغال  ايجاد جهت در تولیدی الحسنه قرض هایصندوق  سیار  اهمیت تولید رفتن باال و ا . رنددا ب

 یزن و بیكاری کاهن در اخروی و معنوی هایانگیزه اب است اده  سببب  تواندمی ابزاری فنین واقع در

 هایسرمايه  تأمین جهت در توانندمی ها صندوق  اين. (242ی 1378شود )هادوی نیا،   تولید افزاين

  قرض فنینهم و گردش در سرمايه تأمین و ددد کوفک تولیددددی امور البته  ددد تجارت و تولید اولیه

  ؤثرم اشددتغال تداوم و ايجاد در و باشددند داشددته فعالیت کوفک، تولیدکنندگان به تولید ابزار دادن

 کنندگاندريافت تعداد به فعال، غیر به فعال افراد نسبت افزاين با عمدتاو هاوام قبیل اين ضمناو. باشد

 .افزايدمی درآمد

 

 اثر قرض الحسنه بر هزينه هاي تولید-10-9

 خصی ش  صورت  به فه و اسالمی  بانكداری سیستم   در فه مالی، تأمین برای الحسنه  قرض اب است اده 

 نداردذ را سدددود بابورداخت   توانايی  گیرنده  وام فرد که  گیرد می صدددورت بمانی  افراد، خود توسدددط

 مكانا که تولیدی کوفک واحدهای به تنها شد گ ته تولید های هزينه کاهن مورد در آنیه بنابراين

صد  که درآمدی وايین های گروه اب افرادی يا و ندارند را سود  بابورداخت  تولیدی واحدهای احداث ق

سط  يا و کوفک ست اده  وس. گیرد می تعلق دارند را متو سنه  قرض های وام اب ا ست  اين برای الح  هد

 اب رقابت قدرت افزاين به توجه بای اوالوی اسددت مؤثر درآمد توبيع بر صددورت دو به  تولیدکنندگان اب

ضور،  امكان مذکور،  تولیدی واحدهای وذيری انعطاف افزاين و فروش قیمت و تولید مقدار جهت  ح

 ريان ج تداوم  با  بنابراين . يابد   می افزاين واقعی اقتصددداد عرصددده در تولیدکنندگان    اين تداوم  و بقا 

سب  و ها بنگاه اين درآمدی سط  سود  ک  ماوعمو را مذکور تولیدکنندگان که اين به توجه با ها آن تو

 سود  تتثبی بای ثانیاو. يابد می بهبود تدريجا درآمد توبيع دهند، می تنكیل  درآمدی وايین های گروه

 به بهره نرخ صددورت به قبالو که درآمدی وايین های گروه بین در اقتصددادی های فعالیت اب حاصددل

  .يابد می بهبود افراد اين میان در درآمد توبيع گرفت، می تعلق اندابها وس و ها سرمايه صاحبان
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  اب دسددته آن واقع در. دارد بر در را تولید افزاين و گذاری سددرمايه دلیل افزاين هزينه، کاهن

سی    عدم و تولید های هزينه بردن باال به قبالو که هايی گروه ستر  مكانا اربان مالی تأمین منابع به د

شتند  را گذاری سرمايه  و تولید ست اده  با حال ندا سننه  قرض منابع اب ا  ورند،آ می روی تولید به الح

  اثر .انجامد -می تولید افزاين به ها بنگاه اين مالی تأمین  در الحسدددنه  قرض اب اسدددت اده  نتیجه  در

صادی  نی  تولید افزاين بر حقیقت در که گذاری سرمايه  افزاين ديگر اقت  شتغال ا افزاين دارد، وی

 نابعم ديگر شدن  فعال برای بمینه گذاری، سرمايه  تقاضای  افزاين وین در. است  تولیدی های نهاده

 .آيد می فراهم بودند، مانده باقی است اده بدون که...  و انسانی نیروی اولیه، مواد بمین، مثل تولید

 

 جمع بندي و نتیجه گیري

شود و         -1 صاد هر کنور محسوب می  سرمايه و نحوه تامین آن يكی اب مباحث راهبردی در اقت

سالمی به    ست. در نظام بانكداری ا يكی اب راه های تامین مالی تبديل به اوراق بهادار کردن دارايی ها

شرعی و قانونی است اده اب اوراق قرضه ممنوز می باشد، بنابراين بايد جايگزين هايی برای آن     داليل 

يافت. در اين بمینه مطالعات بيادی انجام شددده که اين مطالعات نهايتا منجر به ابداز ابزارهايی نظیر 

یک، اوراق  اوراق قرض الحسدددنه، اوراق وقف، اوراق سدددلف، اوراق مرابحه، اوراق اجاره به شدددرط تمل

استصناز )س ارش ساخت(، اوراق اجاره، اوراق منارکت، اوراق مضاربه، اوراق منارکت کاهنده، اوراق    

 مساقات و اوراق مزارعه شده است.

سالمی  بانكداری جديد ابزارهای جمله اب هم الحسنه  قرض اوراق -2 ست  ا   اثرات به توجه با که ا

صادی  س  طرح قابل آن برای که مزايايی و اقت سیاری  توجهات آينده در تواند می ت،ا  هب معطوف را ب

 .نمايد خود

نور که منابع مالی کافی برای تكافوی          -3 صادی موجود در ک شرايط اقت سو با توجه به  اب يک 

متقاضددیان تسددهیالت قرض الحسددنه وجود ندارد و اب سددوی ديگر گسددترش و تعمیق فرهنگ قرض  

سالمی محسوب می شودذ لذا    الحسنه در کنور و اين که احیای آن امری    مهم برای نظام بانكداری ا

بايد جهت رفع منددكل کمبود نقدينگی فاره ای اندينددید. به نظر می رسددد روند فعلی بانک های   

شد. ابداز ابزارهای نوين تامین مالی      قرض الحسنه هم در تجهیز و تخصیص منابع، روندی معیوب با

اری کنددور را بین اب وین به سددمت تحقق نظام  اسددالمی )صددكوک( که بتواند حرکت نظام بانكد 

بانكداری آرمانی که همان بانكداری بدون رباسدت، وین ببرد، يكی اب راهكارهای اسداسدی به شدمار     

رود. ابزارهای جديد و متنوز می تواند سددداليق مختلف را ووشدددن داده و امكان تجهیز بین تر می

 امر نیک قرض الحسنه فراهم آورد.منابع را اب طريق منارکت آحاد جامعه اسالمی در 
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صادی که اين اثرات قابل تعمیم برای اوراق      -4 سنه بر متغیرهای مهم اقت اثرات مثبت قرض الح

 قرض الحسنه نیز می باشد، بسیار حائز اهمیت است که به اختصار به برخی نتايپ اشاره می شود. 

به امر قرض الحسددنه اختصدداص   با توجه به اينكه گروهی اب اغنیا بخنددی اب درآمدشددان را  -5

با کاهن عمودی فاصدددله طبقاتی موجبات انتقال درآمد به طبقه کم درآمد فراهم                 می دهند، لذا 

 خواهد شد.

نهاد قرض الحسدددنه اب طريق انتقال هزينه فرصدددت اسدددت اده اب وجوه اب طبقات ثروتمند به  -6

و اب اين طريق می تواند در جهت سطوح وايین درآمدی موجب بهبود توبيع درآمدها در جامعه شده   

تثبیت درآمدها بین نیابمندان و عدم تمرکز ثروت میان عده ای اندک در جامعه تاثیر بسزايی داشته  

 باشد.

با توجه به اين مسددئله که ضددروری بودن مورد تعلق قرض الحسددنه يكی اب ارکان اين نهاد    -7

ا نیز اب آثار نهاد قرض الحسددنه می توان  اسددت، لذا ايجاد امنیت اقتصددادی در بمان وقوز حوادث ر 

 برشمرد که ما اب آن با عنوان تامین اجتماعی ياد می کنیم.

تسدددهیالت بدون بهره و يا با کارمزد وايین قرض الحسدددنه می تواند نقن موثری در ارتقای   -8

ايی و سددطح دانن افرادی که راهی بابار کار هسددتند اي ا کند. سددرمايه گذاری در بمینه مهارت افز 

 ارتقای سطح بهره وری نیروی کار موجب افزاين سرمايه انسانی خواهد شد.

نقدينگی موجود در صددندوق های قرض الحسددنه و يا تسددهیالت قرض الحسددنه با توجه به   -9

صا تولیدکنندگان کوفک( نقن موثری در      سرمايه در گردش البم برای تولیدکنندگان )خصو تامین 

س    شتغال در  شتغال بايی برای گروه های کم درآمد و    ايجاد و تداوم ا شت. اين ا طح جامعه خواهد دا

آسیب وذيرتر که اب لحاظ دسترسی به اعتبارات با منكالت جدی موجه اند، فنمگیرتر خواهد بود       

 و افزاين حجم تولید و رشد درآمد آنان را به دنبال خواهد داشت.

سهیالت ق         -10 ست اده اب ت سالمی ا ستم بانكداری ا سی سودی به آن تعلق     در  سنه که  رض الح

نمی گیرد برای واحدهای تولیدی کوفک به منزله کاهن هزينه های تولید می باشد. اين کاهن در 

 هزينه های تولید همینین منجر به افزاين رقابت وذيری واحدهای تولیدی مذکور نیز خواهد شد.

ن مزايايی اب جمله شدد افیت و در مقام مقايسدده اوراق قرض الحسددنه با سدداير اوراق، می توا -11

هماهنگی با ماهیت قرض الحسنه، اجتناب اب ربا، فقر بدايی و تامین مالی وروهه های کالن و عمومی  

 عام المن عه را برای آن برشمرد.

اگر اوراق قرض الحسنه با س رده های قرض الحسنه مورد مقايسه واقع شود، نیز نسبت به         -12

يايی اب جمله قاب    به عنوان وثیقه، مديريت            آن اب مزا لیت انعطاف، قدرت نقدينگی، اسدددت اده اب آن 
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ريسددک، داشددتن جنبه بین المللی، کمک به ترويپ قرض الحسددنه، تسددريع در جمع آوری وجوه و   

 تجمیع وجوه برخوردار است.

 

 تپیشنهادها

ه اوراق قرض الحسنبا توجه به اين که نتايپ وهوهن حاکی اب مزايا و آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی  

می باشد، لذا توصیه های سیاستی ذيل جهت به کارگیری صحیح اين نهاد و ترويپ بین اب وین آن 

 قابل ارائه استی

بسددترهای البم جهت به کارگیری اوراق قرض الحسددنه به عنوان ابزار جذب نقدينگی مبتنی  -1

 بر قانون عملیات بانكداری بدون ربا فراهم گردد.

سنخیت         عدم وجود -2 نور و عدم  سنه در ک صلی قرض الح ستقل به عنوان متولی ا يک نهاد م

سنه که موجب عدم اعتماد کامل مردم به بانک ها     سودآور بانكی با ذات نهاد قرض الح فعالیت های 

جهت سدد رده گذاری قرض الحسددنه نیز شددده اسددت، اب جمله موانع وین رو جهت توسددعه فرهنگ 

که می توان جهت رفع اين منددكل، با توجه به سددابقه نهادهای  قرض الحسددنه در کنددور می باشددد

متولی امر قرض الحسددنه در کنددور، يكی را به عنوان متولی اصددلی برگزيد و سددايرين يا يه عنوان   

نار اوراق       شند. انت شته با بيرمجموعه فعالیت کنند و يا به طور کلی در امر قرض الحسنه فعالیتی ندا

 سابوکاری دقیق و قانونی به اين متولی اصلی س رد.قرض الحسنه را هم بايد با 

ننهاد  -3 ستقبال  جهت شود  می وی ستر  الحسنه،  قرض اوراق اب مردم آحاد ا سب  فرهنگی ب  منا

 .شود فراهم ها رسانه طريق اب الحسنه قرض معنوی و اقتصادی اجتماعی، آثار تبیین با آن

ضی اب ابزارهای به کار گرفته     -4 سب بودن بع نكیالت     نامتنا سنه در ت شده با ماهیت قرض الح

کنونی مرتبط با قرض الحسددنه، ما را بايد متوجه اسددت اده اب ابزارهای جايگزينی کند که اين ابزارها 

کارآمدی البم را اب جهت کی یت و کمیت فراهم آوری منابع و تخصددیص بهینه آن ها را بر اسدداس  

 ارکان اصلی قرض الحسنه دارا باشد.

 رتبطم نهادهای و تنكیالت  در بايستی  آن مقتضیات  و الحسنه  قرض نهاد ماهیت هب توجه با -5

سنه  قرض با نور،  در الح سی    تحولی ک سا نمندان  و گرفته صورت  ا سالمی  بانكداری اندي  نبالد به ا

 منابع  بهینه  تخصدددیص و تامین  جهت  البم های  قابلیت   که  باشدددند   جايگزينی  ابزارهای  طراحی

 .باشد داشته را الحسنهقرض

سنه  قرض اوراق که جا آن اب -6 صادی  و اجتماعی متعدد آثار و مزايای دارای الح شدذ می اقت  با

 بمینه ا،هرسانه  توسط  مذکور آثار تبیین و فرهنگی مناسب  بسترسابی   طريق اب بتوان رود می انتظار

 .آورد فراهم را اسالمی مالی ابزار اين اب مردم گسترده استقبال
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 و مآخذ منابع

 فرهنگی. و علمی اول(، تهرانی )فاپ ايران اقتصاد (،1375ابرينمی، حمید )

سالمی  بانكداری» ،(1384) منوّر اقبال، صاد  در هايیدرس «ا سالمی  اقت  مجیدی ترجمه ،(اول فاپ) ا

 .م ید داننگاهی قم نقیبی، حبیبیان

ست اده  با درآمد توبيع اب تحلیلی (،1382صادق )  بختیاری، تهرانی  اول(، )فاپ وارامتريک روش اب ا

 دارايی. و اقتصادی امور وبارت اقتصادی امور معاونت

 اسالمی،  بانكداری در آن محاسبه  های شیوه  و الحسنه  قرض کارمزد بررسی  ،(1391) محمد، بیدار،

 .1391بمستان و وائیز ،1شماره ،4سال اسالمی، اقتصاد معرفت

(، اوراق صددكوکی تعريف، انواز و سدداختار، تهرانی   1386)وهلوان، حمید و رضددوی، سددید روح ا   

 مديريت وهوهن توسعه و مطالعات اسالمی سابمان بورس اوراق بهادار.

 اسرام. ننر قمی تسنیم، ،(1385) عبدا  آملی، جوادی

، 31(، قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی، نامه م ید، شماره    1381حبیبیان نقیبی، مجید، )

 .123-150صص

 م ید. قمی داننگاه اول(، )فاپ عمومی بخن اقتصاد (،1380دادگر، يدا  )

ص هانی،  راغب سم  ا سین  ابوالقا راهب، مهدی .دارالقلم بیروتی قرآن، م ردات ،(1412) محمد بن الح

 (، تأمین اجتماعی )فاپ ونجم(، منهدی داننگاه امام رضا)ز(.1377)

 .ناصرخسرو تهرانی البیان، مجمع ،(1372) الحسن بن مقتل طبرسی،

 اقتصدداد ايران، بانكی نظام در الحسددنه قرض جايگاه ،(1385) سددعید کیقبادی، و عباس مابار، عرب

 .13-36 ص ،1385تابستان ،22شماره ،6سال اسالمی،

سمانه، )      شقانی فراهانی،  شهرباد و وا (، ابزارهای نوين تامین مالی )کاربرد اوراق قرض 1390فرجی، 

 مرابحه، اجاره و استصناز )س ارش ساخت( در سیستم بانكی(. قابل دسترس ابیالحسنه، 
http://www.banksepah.ir/upload/modules/articles/pdfs/73.pdf 

 .االسالمیه دارالكتب تهرانی قرآن، قاموس ،(1371) اکبر علی قرشی،

قرض الحسنه در اسالم و اثرات    گاهيبر جا یدرآمد، (1377)، اصغر  یعل ا،ین یو هادو اکبر ،یجانیکم

 .23-254ص ص ،14شماره ،4سال د،ینامه م ، آن یاقتصاد

 ترجمهی )فاپ اول(، (راهبرد و ديدگاه) انسدددانی توسدددعه (،1377مک کنلی، تری ) و کیت گري ین،

 .وداد تهرانیوور،  خواجه رضا غالم

(، اوراق )صكوک( اجاره ابزاری نوين برای تامین مالی شرکت های لیزينگ،   1389گلستانی، مهدی، ) 

، 10و 9، شماره های  10ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، سال       -مجله اقتصادی  

 .37-54صص 
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 آثار اجتماعي و اقتصادي اوراق قرض الحسنه/علي اصغر هادوي نیا و بهنام عرب بافرانيبررسي مزايا و           36

 اسددالمی جمهوری بانكی نظام در الحسددنه قرض جايگاه بررسددی ،(1388) جواد محمد نیا، محقق

 .141-162 ص ،1388بمستان و وائیز ،1شماره ،1سال اسالمی، اقتصاد معرفت ايران،

 ی.اسالم نهيوهوهنگاه فرهنگ و اند تهرانیی، اسالم یمال یابزار ها، (الف1386) عباس دیس ان،يموسو

سرمايه اسالمی، ب(، صكوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بابار وول و 1388موسويان، سیدعباس، )

 .9-31، صص 11، شماره6دوفصلنامه علمی وهوهنی جستارهای اقتصادی، سال

 ديدگاه اب آن اقتصادی  مكتب براساس  اسالم  اقتصادی  نظام ترسیم  (،1377میرمعزی، سیدحسین، )  

 .185-218صص  ،14ش م ید، نامه مجله خمینی، امام

 االسالمیّه. دارالكتب تهرانی جواهرالكالم، ،(1394) محمدحسن نج ى،

 توسعه. و ريزی برنامه در وهوهن عالی مؤسسه اول(، تهرانی )فاپ ايران اقتصاد (،1376نیلی، مسعود )

  نددهيوهوهنددگاه فرهنگ و اند تهرانی، آن یقرض الحسددنه و آثار اقتصدداد، (1378) اصددغر یعل ا،ین یهادو

 ی.اسالم

 .83-104ص ص ،4شماره ،1سال ،یاقتصاد اسالم، اوراق قرض الحسنه، (1380)، اصغر یعل ا،ین یهادو

(، قرض الحسددنه و نقن آن در رفع نیابهای اجتماعی و اقتصددادی، مجله اقتصددادی  1390يزدانی، مريم، )

 .29-40، صص6و5، شماره11)ماهنامه بررسی و مسائل و سیاست های اقتصادی(، سال
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