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 الحسنه در های قرضنقش صندوق

 بازار غیرمتشکل پولی و نحوه نظارت بر آنها
 

 

 

 
 

 

 

 دهیچك

نیازهای اعتباری خرد و ضروری  تأمینمالی خرد که  تأمینحمایت از تأسیس و تداوم حیات مؤسسات 

کشورهای  های پایین و میانی درآمدی را برعهده دارند، بسیار ضروری است. دراقشار و دهک

ت اعتباری خرد به در چارچوب و ساختار تعاونی به ارائه خدما یافته نیز این مؤسسات خصوصاًتوسعه

تواند به افزایش رغم اینكه توسعه و حمایت از این مؤسسات میپردازند. علیاقشار نیازمند جامعه می

، قانونگذاری و نظارت بر آنها عامل دیگر نمودهرفاه اقتصادی و کاهش شكاف طبقاتی کمک شایانی 

 . استاین مؤسسات کارآیی  وری ورشد بهره

توانند بر متغیرهای کالن اقتصادی ل همه مؤسسات و نهادهایی که میمنطق اقتصادی در کنتر

گذار باشند، ایجاد ثبات در بازار مالی کشور و جلوگیری از ورشكستگی و بحرانی شدن مؤسسات تأثیر

عنوان فلسفه نظارت بانكی و نیز الزامات قانونی ازجمله گذاران بهاعتباری در راستای حفظ منافع سپرده

 سازد. را بر این مؤسسات در کشور ما آشكار میکارآیی  ست که لزوم وجود نهاد نظارتیدالیلی ا

 نبوده و نیازمند قانونگذاری و نظارتند. قوانین و االحسنه نیز از این امر مستثنمؤسسات قرض

های اخیر دارای تحوالتی بوده الحسنه در ایران طی دههی قرضهاصندوقمقررات تأسیس و نظارت بر 

مؤثر واقع شده است. این گزارش پس از بررسی این تحوالت به  هاصندوقه در عملكرد این ک

 .کندمیرا ارائه  هاییشناسی این نظام نظارتی پرداخته و پیشنهادآسیب

توسط بانک  مؤثری اخیر فقدان نظارت هاسالدر  الحسنهقرضی هاصندوق ی مهمهاچالشاز 

دیگر بوده است که موجبات تخلفات گسترده توسط برخی از این مرکزی و یا هرگونه مقام نظارتی 

و درآمدهای  الحسنهقرضاز منابع  هاصندوقسوءاستفاده مدیران ازجمله  الحسنهقرضی هاصندوق

های باال، فعالیت غیرمجاز و عدم منافع شخصی خود، اعطای تسهیالت با نرخ تأمینصندوق جهت 

 . ه استرا فراهم آورد صول حسابرسی و استانداردهای نظارتیی مالی منطبق بر اهاصورتشفافیت 

انعقاد تفاهمنامه بانک مرکزی با سازمان اقتصاد اسالمی و تفویض امر حاکمیتی نظارت به این 

قانون برنامه پنجم توسعه  (66)سازمان غیردولتی برخالف قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی و ماده 

ای از اخذ مجوز و خروج آنها از چتر شعبهتک الحسنهقرضی هاصندوقاست و همچنین معافیت 

 است. هاصندوقاین نظارتی بانک مرکزی از اشكاالت جدی موجود در نظام نظارتی بر 
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در  الحسنهقرضی هاصندوقیكپارچه الكترونیكی نظارت بر های لزوم تشكیل و استقرار سامانه

ی هاکانونبا سازمان اقتصاد اسالمی و ایجاد اتحادیه یا  منعقدهتفاهمنامه  بانک مرکزی، بازنگری در

الحسنه ثبت شده ی قرضهاصندوق، الزام کلیه الحسنهقرضی هاصندوقو ملی برای ای هقانونی منطق

مراکز و نهادهای  مداخالتبه اخذ مجوز فعالیت از مقام ناظر و تقویت استقالل بانک مرکزی از 

   اصلی این گزارش است. هایات پولی غیربانكی، از پیشنهادمؤسس بر مؤثرغیرمرتبط برای نظارت 

 

 مقدمه

گیرد در دنیا های اعتبار انجام میالحسنه یا تعاونیی قرضهاصندوقهای اعتباری که در از فعالیت

مالی خرد مفاهیم  تأمینشود. اعتبارات خرد یا یاد می 2یا اعتبارات خرد 1مالی خرد تأمینتحت عنوان 

ویژه در کشورهای درحال توسعه، شكل های مبارزه با فقر بهاست که در اقتصاد توسعه و برنامه مهمی

خصوص در ای بهمالی خرد در کشورهای پیشرفته نیز جایگاه ویژه تأمینحال گرفته است. با این

للی نظارت المهای اعتباری دارد. براساس تعریفی که کمیته بینمؤسسات پولی غیربانكی مانند اتحادیه

مالی خرد به مفهوم ارائه  تأمیناست، در بسیاری از کشورها  کردهارائه  2212بانكی بازل در سال 

های کوچک و غیرمتشكل است که وکارکسبخدمات مالی در مقادیر محدود به افراد با درآمد پایین یا 

های بخشی از پورتفوی داراییعنوان فعالیت اصلی و یا ای، توسط انواع مؤسسات مالی بهبا رشد فزاینده

مالی خرد نیز سلطه خود  تأمیندر بسیاری از کشورها در حوزه  هابانکآنها درحال عرضه است. هرچند 

کنندگان مهم خدمات های اعتبار، ارائهاما مؤسسات پولی غیربانكی نظیر تعاونی ،اندرا حفظ نموده

یافته ت پولی غیربانكی در کشورهای توسعهاعتباری خرد هستند. طبق برآوردهای محتاطانه مؤسسا

ای بازار پول را در اختیار دارند. هرچند با توجه به خرد بودن حداقل پنج درصد منابع سپرده

های دریافتی و یا تسهیالت پرداختی ضریب نفوذ این مؤسسات در بسیاری از کشورها دارای سپرده

ای در اختیار این درصد منابع سپرده 12اینكه  اهمیت بیشتری است. برای مثال در روآندا با وجود

میلیون  7د و یا در بنگالدش ندرصد مشتریان بازار پول به این مؤسسات تعلق دار 42مؤسسات است 

های پرداختی توسط سیستم بانكی فقره وام توسط این مؤسسات پرداخت شده درحالی که تعداد وام

مالی خرد به لحاظ تعدادی، سه برابر  تأمینز مؤسسات وه نیبباممیلیون فقره بوده است. در زی 4/4

 3 اند.کردهی تجاری وام پرداخت هابانک

، نهادهای هادولتوانی توسط اهای فرمالی خرد به آن اندازه است که برنامه تأمیناهمیت 

                                                 
1. Microfinance 

2. Microcredit 

3. Basel Committee on Banking Supervision, Microfinance activities and the Core Principles for Effective 

Banking Supervision, August 2010. 



 

 

ی در زدایترین استراتژی برای فقران کلیدیعنوای و همچنین نهادهای غیردولتی بهالمللی توسعهبین

ها در راستای های فقیر در کشورهای غنی درحال اجراست. این برنامهکشورهای با درآمد پایین و دهک

شود از این جهت که توسط سازمان ملل متحد ارائه شده است پیگیری می 1نیل به اهداف توسعه هزاره

راستا کمیته بال نیز د. در این شعنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری توسط سازمان ملل به 2225سال 

مالی خرد در سال  تأمینهای گانه خود در زمینه نظارت مؤثر بانكی را منطبق با فعالیت 25اصول 

 مالی خرد با نگاه نظارتی است. تأمیندهنده اهمیت حوزه منتشر کرد که نشان 2212

ی کشور عنوان نهادهایی مردمی و خودجوش در بستر فرهنگ اسالمالحسنه بهی قرضهاصندوق

الحسنه در زمره شكل گرفتند. این نهاد به جهت نیت خیرخواهانه مؤسسین و ماهیت عقد قرض

سال است؛ اما توانسته در  52مؤسسات خیریه قلمداد شده است. هرچند طول عمر این نهاد کمتر از 

های کوچک و خرد به فعالیت گیر و در عین حال در مقیاسمنقاط زیادی از کشور به شكل چش

 پردازد. ب

الحسنه و اعطای تسهیالت به های قرضالحسنه، قبول سپردهی قرضهاصندوقمبنای فعالیت 

گیرنده ای از قرضای است که نباید بهرهگونهبه . ماهیت عقد قرضاستنیازمندان در قالب عقد قرض 

هده دارد. به عگیرنده را بهدهنده و قرضالحسنه نقش واسطه میان قرضو صندوق قرض شوددریافت 

گذار با نیت خیر و جهت کمک به افراد دیگر اقدام به افتتاح دهنده یا سپردهاین مفهوم که قرض

متقاضیانی را که  نماید و مدیران صندوق عمدتاًالحسنه میگذاری در صندوق قرضحساب و سپرده

هت دریافت وام و اند جگذاری کردهآنها وجوه بیشتری را در صندوق سپرده کنندهاعضای معرفی

 دهند. تسهیالت در اولویت قرار می

باشد که قانونگذار شرایط الحسنه کوچک و سنتی میی قرضهاصندوقدرخصوص  موارد فوق

ی بزرگی نیز هاصندوقای برای آنان در نظر گرفته است. هرچند در این میان، بسیار محدودکننده

 اند. خود، به دیگر امور تجاری و اقتصادی پرداختههای اند که با بسط و گسترش فعالیتشكل گرفته

های عنوان مؤسسه اعتباری، این مؤسسات در زمره واسطهنظارت مؤثر بر این نهادها به نبودعلت به

اند. مقیاس کوچک و تعدد آنها در سطح کشور عمالً بحث نظارت بر مالی در بازار غیرمتشكل فعال بوده

عنوان متولیان است. در هر حال نهادهایی به کردهگذشته منتفی ی هاسالآنها را مشكل و در 

دلیل عدم را برعهده دارند؛ اما به هاصندوقدر کشور وجود دارند که وظیفه حمایت از  هاصندوق

ی هاصندوقدر ادامه به تبیین انواع واقع نشده است.  هاصندوقتخصص، تاکنون نظارت مؤثر بر این 

الحسنه، آخرین وضعیت و ی قرضهاصندوقت قوانین و مقررات مربوطه به ، سیر تحوالالحسنهقرض

های نظارتی و عملكرد نظارتی بانک مرکزی ضرورت برآورد منابع و اشكاالت و معضالت ساختاری و

 شود.پرداخته می

                                                 
1.  Millennium Development Goals (MDGs) 
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 الحسنهی قرضهاصندوق. انواع 1

ی هاصندوقالزم است انواع  بررسی شود،الحسنه ی قرضهاصندوقاز اینكه وضعیت و عملكرد  قبل

اساس بندی برشود. این دستهاند معرفی ی اخیر به فعالیت مشغول بودههاسالالحسنه که در قرض

 مطالعات گروه کارشناسی انجام شده است.

 

 الحسنه خانوادگی و دوستانهی قرضهاصندوق .1-1

و فاقد  یبدون ثبت قانونغیررسمی )صورت به الحسنه خانوادگی و دوستانه کهقرض یهاصندوق

منابع اعضای خود را  ی،به شكل تعاون هاصندوقپردازند. این ( به فعالیت محدود مییحقوق تیشخص

دهند. با توجه به فعالیت ها وام میبه همان ،کنند و براساس معیارهایی به نوبتآوری میجمع

 ندارد.آمار و اطالعات خاصی در این مورد وجود  هاصندوقاین  سمیغیرر

 

 هاهینیالحسنه مساجد و حسی قرضهاصندوق. 2-1

ها شكل گرفته و عموماً توسط هیئت امنای هینیالحسنه در داخل مساجد و حسی قرضهاصندوق این

شود می تأمینعمدتاً از افراد خیر  هاصندوقشوند. منابع این دسته از مدیریت می هینیحس ایمسجد و 

 یهاصندوقدسته از  نییابد. اکثر ابه افراد نیازمند تخصیص میهای خرد و برای اعطای وام

 باشند.می ،ثبت شده یحقوق تصیفاقد شخ زیالحسنه نقرض

 

 های اعتبار صنفیالحسنه ادارات و تعاونیی قرضهاصندوق .3-1

ها هستند که داخل سازمان و نهاد الحسنه ادارات و شرکتی قرضهاصندوق، هاصندوقسوم  دسته

درصد  62از  عمل آمده بیشهای بهدهند. براساس بررسید به کارکنان خود تسهیالت میخو

و  هیزتوانند از کلیه عقود موجود در بانكداری بدون ربا در تجهای اعتبار صنفی با وجود اینكه میتعاونی

های ن تعاونیتواپردازند و آنها را میالحسنه میبه فعالیت قرض صرفاًتخصیص منابع استفاده کنند، 

 الحسنه نامید. اعتبار قرض

تنها تعاونی اعتبار مورد قبول در چارچوب مقررات جاری کشور تعاونی اعتبار صنفی است. 

های دهد از کل تعاونینشان می 1386تعاونی اعتبار صنفی در سال  886آوری شده از اطالعات جمع

الحسنه صفر دارند یعنی تسهیالت غیرقرض ها،درصد این تعاونی 62مؤسسه یعنی  624اعتبار فعال 

 48درصد آنها یعنی تعداد  8ورزند و کمتر از الحسنه به اعضا مبادرت میتنها به اعطای وام قرض

تعاونی اعتبار فعال یعنی  422د. بنابراین کننتعاونی از سایر عقود جهت اعطای تسهیالت استفاده می



 

 

فعالیت  «الحسنه تعاونمالی قرض تأمینصندوق »یک صورت به های اعتباردرصد تعاونی 62قریب به 

انه مبلغی را از حقوق اعضای خود کسر و در حساب سرمایه ثبت یترتیب که ماهکنند. بدینمی

گونه حساب شود و هیچمی تأمیندرصد منابع آنها از حساب سرمایه  122ترتیب نمایند. بدینمی

 1ندارد. ودها وجداشته باشند، در این تعاونی ای که تعهد پرداخت در سررسید راسپرده

 

 الحسنه عامی قرضهاصندوق. 4-1

به ثبت رسیده و به عموم مردم  یی است که رسماًهاصندوق، الحسنهقرضی هاصندوقمنظور از این 

که  نمودبندی در قالب سه دسته طبقهتوان را می عامالحسنه قرضی هاصندوقدهند. خدمات می

 ز:عبارتند ا

 ،الحسنه معاونتی قرضهاصندوقالحسنه نوع اول یا ی قرضهاصندوق -

 ،الحسنه تعاونی قرضهاصندوقالحسنه نوع دوم یا ی قرضهاصندوق -

  .ی بزرگهاصندوقالحسنه نوع سوم یا ی قرضهاصندوق -

 الحسنه معاونتقرض یهاصندوق. 1-4-1

د که در قالب اساسنامه بانک مرکزی شومی یی اطالقهاصندوقالحسنه نوع اول به قرض یهاصندوق

و  ریترتیب که افراد خاند بدینبا هدف معاونت و معاضدت تشكیل شده هاصندوقگیرند. این می قرار

 نیدر قالب ا تیاقدام به تأسیس و فعال ،ازمندانیکمک به ن یمتمول بدون چشمداشت اخذ وام و برا

طرفه و از کیعمدتاً  هاصندوق نیکه کمک و عون در ایی آنجا . )ازندکنیالحسنه مقرض یهاصندوق

 .(اندشده دهیمعاونت نام ،است ازمندانیبه سمت ن نیریخ

مؤسسات در بازار  نیا یو سهم تأثیرگذار تیفعال زانیاز م یقیهرچند آمار و اطالعات دق

د منابع کل درص 12اما حسب برآوردها سهم منابع آنها کمتر از  ،وجود ندارد یپول رمتشكلیغ

 یهاصندوق نیمحدود ا تیتوجه به فعال ارسد بنظر میلذا به استالحسنه قرض یهاصندوق

  2نباشد. نیز نظارت بر آنها یبرا یالحسنه ضرورت چندانقرض

 الحسنه تعاونقرض یهاصندوق. 2-4-1

با رویكرد  اهصندوق. این استی تعاون هاصندوقالحسنه ثبت شده، قرض یهاصندوقدوم از  دسته

ی هستند که در مقاطعی به وام ترتیب که اعضای صندوق، همگی افراداند. بدینتعاون شكل گرفته

که است این بوده  تعاون الحسنهقرضهای گیری صندوقهدف از شكل کنند.نیاز پیدا می الحسنهقرض

میزان و مدت کشی، )مانند قرعه و براساس معیارهایی کردهآوری وجوه مازاد اعضا را جمع

                                                 
 .16و  11 هاينشریه روند، شماره .1

 .8 و 7هاي . قضاوی، مجله اقتصادی، شماره6
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درصد  62. طبق برآوردها از نظر حجم فعالیت کندبه همین اعضا تسهیالت پرداخت  گذاری(سپرده

  1.اندالحسنه موجود در کشور از این دستهی قرضهاصندوق

گذاری هر سپرده زانیم راینامند زمی یاپایالحسنه را پاقرض یهاصندوق نیکارشناسان ا یبرخ

 ی،بندازیامت ستمیبه آنها براساس س ییاعطا التیتسه زانیو م یمانده موجود نیانگیعضو براساس م

الحسنه قرض یهاصندوقالحسنه تعاون اعم از قرض یهاصندوقرسد شود. اما به نظر میتهاتر می

خود را  یبندازیامت ستمیس یضمن ایو  حیصرصورت به یاپایپا یهاصندوق زیراباشد آن می ...و یاپایپا

 صرفاًالحسنه تعاون قرض یهاصندوقاز  گرید یاما برخ ،ندکنبه اعضا ارائه میجداولی صورت به معموالً

 تیولوباشند در ا یشتریعملكرد ب یکه حساب آنها دارا یکنند که افرادمسئله اشاره می نیبه ا

 قرار دارند.  یشتریو تعداد اقساط ب شتریب التیتسه افتیدر

ند ولی عمالً فراتر از کنده و فعالیت میشالحسنه ثبت ضتحت عنوان قر هاصندوق این

است گام  الحسنه برای ایشان در نظر گرفته شدهی قرضهاصندوقهایی که طبق اساسنامه فعالیت

دلیل عدم وجود چارچوب قانونی مشخص در قالب به ،هاصندوقاند. طبق نظر مدیران این برداشته

 دهند. انجام میالحسنه فعالیت خود را قرض ندوقص

 الحسنه بزرگقرض یهاصندوق. 3-4-1

 یهاصندوقدرصد  5که از نظر تعداد کمتر از اند بوده الحسنه بزرگی قرضهاصندوقسوم  دسته

اقدام به فعالیت گسترده مالی نموده و با افتتاح شعبه در اما داده، خود اختصاص الحسنه را بهقرض

صندوق  واننیز در ابتدای امر تحت عن هاصندوق. این ندهدمی سراسر کشور فعالیت خود را گسترش

گونه مشابهتی با الگوی ارائه شده ؛ لكن فعالیت آنها هیچاندکردهالحسنه فعالیت خود را آغاز قرض

و عمدتاً با ساختار مؤسسات مالی و اعتباری  شتندارا الحسنه ازسوی بانک مرکزی برای صندوق قرض

مانند صندوق  دانبه بانک شده لیمؤسسات تبد نیاز ا یرحال حاضر برخ. دشتندهمخوانی دا

و مؤسسه  نیبه بانک قوام نیالحسنه قوامبه بانک انصار، مؤسسه قرض که نیالحسنه انصارالمجاهدقرض

 یهاصندوقاز  گرید یباشد. برخدر شرف تأسیس بانک مهر اقتصاد می زین انیجیالحسنه بسقرض

با بحران  هنیالحسنه مهر وطن و مهر منها مانند صندوق قرضآاز  یتعداد الحسنه بزرگ کهقرض

 ند.اهشد تجمیع و ساماندهیالحسنه مواجه شده بودند در بانک قرض

آمد  شیالحسنه بزرگ در کشور پقرض یهاصندوقکه درخصوص  ییهابا همه بحران حالیایعل

فعال در بازار  یبخش از مؤسسات اعتبار نیا یموفق به سامانده یتاحدود یرسد بانک مرکزنظر میبه

مؤسسات  ایالحسنه قرضی هابانکدر  هاصندوق نیشده است. البته در مورد ادغام ا یپول رمتشكلیغ

انباشته  یویژه سودهاها و بهیها و بدهییدارا تیوضع همچنین کفالت و انحالل و ندیو فرآ یاعتبار

                                                 
 .همان. 1



 

 

 تیشخص الحسنه وقرض یهاصندوق یرانتفاعیو غ ییامنا هیئت یحقوق تینها، با توجه به شخصآ

و  یمفصل حقوق یهاچالشمباحث و  ی،الحسنه و مؤسسات اعتبارقرض یهابانک یو انتفاع یسهام

 مجزاست. یقیتحق ازمندیاست که خود ن طرحم یمال

 

 الحسنهی قرضهاصندوق. سیر قوانین و مقررات مربوط به 2

 شود.به تصویر کشیده می الحسنهقرضی هاصندوقین و مقررات مربوط به در این بخش تاریخچه قوان

 ی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری ینامه اجرا. آیین1-2

به نام صندوق جاوید در یكی از مساجد تهران و با سرمایه  1348الحسنه در سال اولین صندوق قرض

أسیس این نهاد در ارتباط آن وجود داشت هزار ریال تأسیس شد. مقرراتی که در بدو ت 142اولیه 

مجلس شورای ملی موضوع  5/5/1337ثبت تشكیالت و مؤسسات غیرتجاری مصوب اجرایی  نامهآیین

نامه، تشكیالت و مؤسساتی که برای باشد. براساس این آیینقانون تجارت می (585)و  (584)مواد 

ه توسط وزارت عدلیه )دادگستری(، معین شد مقاصد غیرتجاری تأسیس شوند در دفتر مخصوص و

الحسنه تنها در قالب ثبت شخصیت کنند. لذا مراحل تأسیس صندوق قرضشخصیت حقوقی پیدا می

عنوان یک نهاد مالی از مقام ناظر پولی( انجام حقوقی آن )و نه طی مراحل ثبت و اخذ مجوز به

ی خیریه و با اهداف غیرانتفاعی هاصندوقالحسنه نوعی از ی قرضهاصندوقگرفت. از آنجا که می

الحسنه پس از گذراندن ی قرضهاصندوق 1اند.روند در گروه غیرتجاری به ثبت رسیدهشمار میبه

ها به ها و در شهرستانمراحل مقدماتی که برای ثبت صندوق نیاز بود، در تهران به اداره ثبت شرکت

نامه ثبت تشكیالت و مؤسسات ( آیین6اده )م« هـ»کردند. طبق بند ادارات ثبت مرکزی مراجعه می

کردند. بنابراین می نامه شهربانی را دریافتیک نسخه اجازه بایدغیرتجاری این مؤسسات جهت ثبت 

  2الحسنه در ابتدا وزارت کشور بوده است.ی قرضهاصندوقمتولی صدور مجوز برای 

اند با انعطاف قابل توجهی توسط تونامه میساختار سازمانی مؤسسات غیرتجاری طبق این آیین

ها به ثبت برسد. آنچه در مورد عمده مؤسسین در اساسنامه مشخص و در اداره ثبت شرکت

  :الحسنه ارائه شده ساختار زیر استی قرضهاصندوق

 

 

                                                 
ين است الحسنه گرفته شده اهاي قرضبندي در ثبت صندوقاشکالي که توسط بانک مرکزي در مقاطعي به اين طبقه .1

معناي گري مالي ذاتًا يک فعاليت تجاري است و غيرانتفاعي بودن آن بهعلت واسطهالحسنه بههاي قرضکه فعاليت صندوق
 باشد.غيرتجاري بودن آن نمي

قانون ( 1)ماده  «هـ»درحال حاضر نيز اگر صندوق بخواهد در قالب مؤسسات غيرتجاري به ثبت برسد و طبق بند  .6

 يافت مجوز از نيروي انتظامي الزامي است.الذکر درفوق
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هیئت مؤسس

هیئت امنا

هیئت مديره بازرسین

 

 

 

 

 

 

 

الحسنه و ارکان موجود در اساسنامه آنها مشابه سایر مؤسسات ی قرضهاصندوقساختار سازمانی 

باشد که وظایف اری شامل هیئت مؤسس، هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین میغیرتج

 بینی شده است.عنوان یک شخصیت حقوقی پیشبر فعالیت صندوق بهآنها نیز در اساسنامه مبتنی

الحسنه پیش از انقالب با اختیار کامل نسبت به تكمیل آن اقدام ی قرضهاصندوقآنچه که 

انداز و جاری، هرگونه الحسنه پسبر افتتاح حساب قرضوضوع فعالیت صندوق بود که عالوهدند مکرمی

دادند. فعالیت اقتصادی و فرهنگی در راستای نیل به اهداف صندوق را در موضوع فعالیت خود قرار می

های مربوط به آن زمان یعنی پیش از انقالب، مورد بررسی قرار گرفت که مواردی از اساسنامه

هاست درواقع مؤسسین صندوق نسبت به تهیه و تدوین دهنده تنوع بسیار زیاد اساسنامهنشان

 وجود نداشته است. هاصندوقاند و اساسنامه متحدالشكلی برای همه کردهاساسنامه اقدام 

 

 . قانون پولی و بانکی کشور 2-2

را ابالغ شد. براساس این قانون قانون پولی و بانكی کشور به تصویب رسید و برای اج 1351در تیرماه 

( قانون 11ماده )« ب»د. مطابق بند شهای پولی و ارزی کشور مور تنظیم سیاستأبانک مرکزی م

. عمومیت اطالق واژه مؤسسات استمذکور، بانک مرکزی موظف به نظارت بر مؤسسات اعتباری 

الحسنه را نیز ی قرضهادوقصناعتباری بر کلیه نهادهای مالی و اعتباری در این بند، نظارت بر 

عنوان یک نهاد اعتباری برعهده بانک مرکزی گذارده است. لذا پس از تصویب و ابالغ این قانون به

عنوان یک مؤسسه غیرتجاری براساس مواد بر اینكه جهت ثبت بهالحسنه عالوهی قرضهاصندوق

جوز از جهت تأیید صالحیت سیاسی و نامه مربوطه نیازمند اخذ م( قانون تجارت و آیین585( و )584)

پیشینه کیفری ارکان صندوق از وزارت کشور بودند از این لحاظ که نهاد اعتباری و عدم سوء

زیرا امر نظارت بر یک مؤسسه  کننداز بانک مرکزی مجوز دریافت  بایدگری وجوه هستند واسطه

حداقل نرخ کفایت  تأمینکنترل اعتباری شامل تأیید صالحیت تخصصی مدیریت، تأیید اساسنامه و 

غیرحضوری و حمایت از مؤسسه مالی و  سرمایه، اعطای مجوز تأسیس و فعالیت، نظارت حضوری و



 

 

 هاست.بیمه سپرده

بر نظارت بانک جدی که در ارتباط با تصریح قانون پولی و بانكی کشور مبنیتردیدبرانگیز نكته 

است که آیا امر نظارت توسط بانک مرکزی بر تمامی  مرکزی بر کلیه مؤسسات اعتباری وجود دارد این

پذیر است و ثانیاً نظام مالی را به نقطه بهینه رهنمون این مؤسسات در شرایط فعلی بانک امكان

یافته تنوع مقامات ناظر پولی متناسب با تنوع گسترده نهادهای سازد؟ تجربه کشورهای توسعهمی

رسد در بازنگری قانون پولی و بانكی کشور که در دستور کار بانک نظر میدهد. بهاعتباری را نشان می

بینی نهادهای نظارتی دیگر در کنار مرکزی جهت تنظیم الیحه و تقدیم آن به مجلس قرار دارد پیش

 های اعتبار ضرورت داشته باشد.الحسنه و تعاونیی قرضهاصندوقبانک مرکزی برای مؤسساتی نظیر 

و با تأسیس بانک مرکزی، این بانک با توجه به تكلیف قانونی خود اسالمی  قبل از پیروزی انقالب

الحسنه را مورد ( قانون پولی و بانكی کشور، تقاضاهای تأسیس صندوق قرض11مصرح در ماده )

مجوز فعالیت اعطا کرده است. برای مثال صندوق جاوید امام  هاصندوقبررسی قرار داده و به برخی از 

الحسنه پرداخته به فعالیت قرض 16/11/1354مورخ  2235سب موافقتنامه شماره نب/)ع( با ک صادق

دفترچه صادره آن »گونه تشریح شده است: است در این موافقتنامه شرایط فعالیت صندوق بدین

جنبه رسید دریافت و پرداخت داشت و هیچگونه مزایایی از قبیل بهره، کارمزد، جایزه به  صرفاًمؤسسه 

البته اساسنامه صندوق مذکور پیش از آن به تأیید بانک مرکزی «. فترچه صادره تعلق نگیردموجودی د

رسیده و در موافقتنامه تأکید شده است هرگونه تغییر در مواد اساسنامه موکول به موافقت قبلی 

 ست. جهت نظارت غیرحضوری، بیالن سالیانه صندوق در پایان هر سالهابانکمدیریت نظارت بر امور 

 1مالی درخواست شده است.

 

 . تأسیس سازمان اقتصاد اسالمی و ارائه اساسنامه متحدالشکل 3-2

طور رسمی کار خود را عنوان شرکت سهامی عام، به، به1358ماه سال سازمان اقتصاد اسالمی در بهمن

معرفی  الحسنهی قرضهاصندوقعنوان یک نهاد غیردولتی خود را متولی آغاز کرد. این سازمان به

جهت احیای اقتصاد اسالمی در کشور و »اساسنامه این سازمان چنین آمده است:  (3)نمود. در ماده 

گردد که هدف آن تحقق بخشیدن به مبارزه با رباخواری، سازمان اقتصاد اسالمی ایران تشكیل می

جمهوری اسالمی  انجام کلیه عملیات اقتصادی و مالی با حفظ موازین شرعی و رعایت قوانین و مقررات

 .«است

ی هاصندوقتر شدن وسیله این سازمان برای نزدیک، در سمیناری که به1356در اوایل سال 

                                                 
گذشته است سال از شروع فعاليت آن نمي 3رسد موافقت بانک مرکزي در آن سال با توجه به اينکه کمتر از نظر ميبه .1

گونه دستورالعمل و مقررات خاصي جهت صرفًا براساس توافق حضوري با هيئت امناي آن صندوق صورت گرفته و بانک هيچ
ها جهت اخذ مجوز از الحسنه نداشته است. البته اينکه چه تعدادي از صندوقهاي قرضمجوز و نظارت بر صندوق اعطاي

ثبت شده و با مجوز شهرباني با بانک مرکزي به فعاليت صورت به اند و اصواًل چه تعدادي از آنهاكردهبانک مرکزي اقدام 
 اند، مشخص نيست.پرداخته
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الحسنه سراسر کشور را ی قرضهاصندوقهای الحسنه به یكدیگر، برگزار شد، سازمان، هماهنگیقرض

و آموزش  یاز و لوازم ادارهای مورد نیعهده گرفت و برای این منظور از ابزارهایی چون تهیه فرمرب

 .کردهای بدون بهره و کارمزد استفاده و پرداخت وام هاصندوقکارمندان 

تعیین  هاصندوقپرداختی شرایطی برای  هایسازمان اقتصاد اسالمی جهت ارائه خدمات و وام

 کرد که مهمترین آنها عبارت است از:

های احتیاطی ازمان متمرکز کند و ذخیرهصندوق باید امور مالی و مراودات پولی خود را نزد س .1

 را در حساب خود نزد سازمان نگهدارد.

به کلی ممنوع است. در  ...های تعاونی وگذاری در شرکتهرگونه معامله انتفاعی و سرمایه .2

 موقعیت استثنایی، فقط با تصویب سازمان مجاز خواهد بود.

 اهداف مورد قبول سازمان باشد.ها و های پرداختی صندوق باید در راستای برنامهوام .3

 درصد کل مبلغ وام و بدون احتساب مدت خواهد بود. 1کارمزد دریافتی صندوق معادل  .4

های تقویتی و ی واجد شرایط که خود فاقد امكانات مالی کافی باشند وامهاصندوقسازمان به  .5

 های خرید محل خواهد پرداخت.وام

و از اند یی که همكاری با سازمان را پذیرفتههاصندوقهای استهالکی سازمان کسری هزینه .6

 پردازد.شرایط مورد قبول برخوردارند، می

المقدور ازسوی سازمان تهیه و وسایل و لوازم ضروری و اوراق و دفاتر مورد نیاز صندوق حتی .7

 تحویل خواهد شد. 

مید که درواقع الحسنه نای قرضهاصندوقتوان اولین مقررات غیررسمی ویژه مقررات فوق را می

های یک نهاد مردمی تلقی نمود. البته سازمان اقتصاد اسالمی هیچگاه نتوانسته نامهباید آن را توصیه

الحسنه را داشته ی قرضهاصندوقهای مورد نیاز مقام ناظر بر موضع قانونی جهت نظارت با ضمانت

سازمان ازجمله  بخش غیردولتیباشد زیرا اساساً امر نظارت یک امر حاکمیتی است و تفویض آن به 

  1باشد.اقتصاد اسالمی مطابق قانون اساسی، امكانپذیر نمی

به انجام رسانید، طراحی  هاصندوقیكی از مواردی که سازمان اقتصاد اسالمی جهت هماهنگی 

ی هاصندوقالحسنه بود. در این اساسنامه از نظارت بر ی قرضهاصندوقای متحدالشكل برای اساسنامه

و موضوع فعالیت  الحسنه توسط نیروی انتظامی یا بانک مرکزی سخنی به میان نیامدهرضق

 .الحسنه بسیار گسترده تعریف شده استی قرضهاصندوق

 باشد:شرح زیر میالمنفعه بطور غیرانتفاعی و بهموضوع فعالیت صندوق انجام کارهای عام

                                                 
اساس قانون پولي و بانکي کليه مؤسسات اعتباري ملزمند تحت نظارت بانک مرکزي به فعاليت بپردازند نکته ديگر اينکه بر .1

از اين بانک مجوز دريافت نموده و تحت نظارت آن  بايدالحسنه و حتي سازمان اقتصاد اسالمي نيز هاي قرضو لذا صندوق
يک صورت به الحسنه وهاي قرضاتحاديه صندوقعنوان به يهاي خود را ادامه دهند. اما اگر سازمان اقتصاد اسالمفعاليت

 ها به نظر مطلوب خواهد بود.نهاد صنفي مطرح باشد فعاليت آن با مجوز بانک مرکزي جهت حمايت از صندوق



 

 

بارات بدون بهره به اشخاص اعم از حقیقی اعت یالحسنه( اعطاهای بدون بهره )قرضپرداخت وام -

 ،و حقوقی با رعایت موازین شرعی

 ،دریافت وام بدون بهره از منابع داخلی و خارجی و دریافت هدایا -

 ،وصول وجوه و اسناد امانتی اشخاص و قبول وکالت -

 ،انداز و جاری و سپرده ثابت یا هر نوع حساب بدون بهره دیگرهای پسافتتاح حساب -

ها و عامالت و انعقاد هر نوع قرارداد مشارکت، مضاربه، مساقات و مزارعه در ایجاد شرکتانجام م -

 های صندوق.هزینه تأمیننیازهای مصرفی عمومی و  تأمینمنظور های تعاونی بهفروشگاه

 

 هیئت وزیران  18/12/1393مورخ  68849. مصوبه شماره 4-2

ی هاصندوقر وزارت کشور مكلف به نظارت بر براساس این مصوبه صراحتاً بانک مرکزی در کنا

 د. شالحسنه قرض

 

 1391الحسنه مصوب سال ی قرضهاصندوق. مقررات و ضوابط کلی مربوط به فعالیت 5-2

 شورای پول و اعتبار 

 الحسنه،ی قرضهاصندوقهیئت دولت و تكلیف بانک مرکزی به نظارت بر  1363براساس مصوبه سال 

به تصویب اولین مقررات  اقدام 24/12/1367سال پس از آن و در تاریخ  4حدود  اعتبارشورای پول و 

. هدف تعیین این ضوابط کمک به حسن کردگیرانه الحسنه با رویكردی سختی قرضهاصندوقویژه 

الحسنه عنوان شده است. ی قرضهاصندوقهای پولی و اعتباری کشور و تسهیل در امور اجرای سیاست

ای است غیرتجاری و الحسنه مؤسسهین دستورالعمل تصریح شده صندوق قرض( ا2در ماده )

غیرانتفاعی که براساس قانون پولی و بانكی و ضوابط تعیین شده ازسوی بانک مرکزی، توسط هیئت 

موجب اساسنامه منتشره ازسوی شورای پول و اعتبار اداره خواهد شد. ده و بهشمؤسس تشكیل 

نامه اصالحی ثبت تشكیالت و مؤسسات نوع مؤسسات مذکور در آیین الحسنه ازی قرضهاصندوق

 باشند.می 5/5/1327غیرتجاری مصوب 

الحسنه موکول به پذیرش و رعایت طبق این مقررات تأسیس صندوق قرض مجوز فعالیت:

ی موجود در آن هاصندوقاساسنامه شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است. 

نسبت به تطبیق وضعیت خود با ضوابط جدید و  1368موظف شدند حداکثر تا پایان شهریورماه زمان 

 اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نمایند. 

الحسنه های قرضالحسنه تنها مجاز به دریافت و قبول سپردهی قرضهاصندوق: هاسپرده

امتیاز خاص به  یاعطا باشند و این مؤسسات مجاز به پرداختن هیچگونه سود، جایزه ومی
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ممنوع است  الحسنهقرضی هاصندوققبول سپرده نهادهای دولتی توسط  1باشند. گذاران نمیسپرده

ی هاصندوقتوانند در همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به دولت است نمی

 2گذاری کنند.الحسنه سپردهقرض

های توانند کمکالحسنه میی قرضهاصندوقالحسنه، های قرضبر سپردهعالوهسایر منابع: 

های صندوق دارایی ءنقدی و غیرنقدی اشخاص را قبول نمایند و پس از قبول هدایا این منابع جز

توانند از تسهیالت می هاصندوقمحسوب خواهد شد. در موارد اضطراری و به تشخیص بانک مرکزی 

 نمایند. الحسنه سیستم بانكی استفادهاعتباری قرض

ی هاصندوقنرخ کفایت سرمایه توسط  تأمینمقررات مورد بررسی در مورد  کفایت سرمایه:

کند که های اولیه هیئت مؤسس مطرح میالحسنه ساکت است اما سرفصلی را تحت عنوان سپردهقرض

نها در ها تالحسنه در اختیار آن قرار گیرد. این سپردهقرضصورت به باید جهت شروع فعالیت صندوق

های صندوق قابل الحسنه اشخاص و سایر بدهیهای قرضصورت انحالل صندوق پس از تأدیه سپرده

  باشد.استرداد می

 32میلیون ریال در شهرهای بزرگ،  52تواند کمتر از های صندوق نمیدر هنگام تأسیس، سپرده

ریال در روستاها باشد. به این میلیون  2ها و میلیون ریال در بخش 22میلیون ریال در سایر شهرها، 

 گیرد. ها هیچگونه سود، جایزه یا امتیازی تعلق نمیسپرده

های هیئت تواند بیش از مجموع سپردههای ثابت صندوق در هیچ زمان نمیارزش دفتری دارایی

های بالعوض، نقدی و غیرنقدی دریافت شده باشد. این الزام بدین مفهوم است که مؤسس و کمک

شود و در واقع صندوق مجاز  تأمینهای اشخاص های ثابت صندوق باید از محلی غیر از سپردهدارایی

 ها اقدام به خرید دارایی ثابت نماید.نیست از محل سپرده

عنوان سپرده اولیه در در این مقررات سخنی از سرمایه به میان نیامده و آورده هیئت مؤسس به

 تأمینها جهت که به نسبت افزایش داراییاند ملزم نبوده اهصندوقنظر گرفته شده است. همچنین 

 های غیرقابل برداشت هیئت مؤسس( نمایند.کفایت سرمایه اقدام به افزایش سرمایه )یا افزایش سپرده

مجاز به اعطای تسهیالت  صرفاًالحسنه ی قرضهاصندوقدر این مقررات  اعطای تسهیالت:

به اشخاص حقیقی نیازمند در  . این تسهیالت باید منحصراًهستندالحسنه قرضصورت به اعتباری

های ناشی از حوادث غیرمترقبه، تعمیر مسكن های تعیین شده درمان بیماری، جبران خسارتزمینه

هزینه تحصیلی پرداخت انفرادی، تأسیسات و لوازم خانگی بادوام ضروری، ازدواج و تهیه جهیزیه کمک

                                                 
 م هريکاللزوتوانند بدون تعهد و عندها ميبانک 18/11/1318( دستورالعمل اجرايي قبول سپرده مصوب 4براساس ماده ) .1

 .الحسنه اعطا نمايندهاي قرضيا تمام امتيازات زير را طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار به دارندگان سپرده
الف( اعطاي جوايز غيرثابت نقدي و يا جنسي، ب( تخفيف يا معافيت از پرداخت کارمزد خدمات بانکي، ج( دادن حق 

 تقدم براي استفاده از تسهيالت بانکي.

نيز مورد تأکيد قرار گرفته قانون اساسي وچهارم هاي ابالغي اصل چهلهاي دولتي در سياستتاين تعريف از شرک .6

 است.



 

 

  باشد.ساله میار ریال با مدت بازپرداخت حداکثر سههز 522شود. حداکثر مبلغ وام 

گذاری در الحسنه نباید مشروط به سپردهاعطای قرض»( این مقررات تصریح شده 18در ماده )

اما قانون صراحتی در این زمینه ندارد که اگر «. صندوق یا هر شرط دیگری خارج از این مقررات باشد

آور در امتیاز اعطای تسهیالت مؤثر باشد فعالیت اط و تعهد الزامگذاری بدون اشترمیزان و مدت سپرده

 باشد یا خیر.صندوق مجاز می

نسبت به تودیع سپرده اند الحسنه مكلف شدهی قرضهاصندوقدر این مقررات سپرده قانونی: 

 ( قانون پولی و بانكی کشور به بانک مرکزی اقدام نمایند. 14ماده )« 3»قانونی مفاد بند 

ها همواره به ملزم هستند برای پاسخگویی به صاحبان سپرده هاصندوق رات احتیاطی:مقر

میزانی که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد نقدینگی کافی نزد خود داشته باشند. همچنین وجوه مازاد 

 واریز کنند. هابانکبر نیاز روزانه خود را نزد یكی از 

 الحسنه ممنوع است.ی قرضهاصندوق افتتاح شعب، نمایندگی یا باجه توسط شعب:

آنها نظارت  الحسنه بری قرضهاصندوقشورای نظارت بر  الحسنه:ی قرضهاصندوقنظارت بر 

ی مالی خود را طبق نمونه دستورالعملی هاصورتالحسنه مكلفند کلیه ی قرضهاصندوقخواهد کرد. 

  که بانک مرکزی ارائه نموده تنظیم کنند.

 1396الحسنه مصوب سال ی قرضهاصندوقوابط کلی مربوط به فعالیت . مقررات و ض9-2

 شورای پول و اعتبار

گیرانه و ای سختالحسنه تا اندازهی قرضهاصندوقشورای پول و اعتبار در مورد  1367مصوبه سال 

ت د مقرراشآور بود که در کمتر از دو سال دچار اصالحات فراوانی توسط شورای پول و اعتبار الزام

ابالغ شد، بسیاری از  شورای پول و اعتبار 13/5/1396مصوبه مورخ جدید که بر اساس 

و نظارت بر آنها  هاصندوقهای موجود در مصوبه قبلی را برطرف و کار را برای فعالیت محدودیت

. مهمترین تغییری که در مقررات مذکور انجام شده حذف بانک مرکزی در فرآیند اعطای کردتر سهل

ای که مقدمات خروج بانک مرکزی از نظام گونهالحسنه بـــود بهی قرضهاصندوقبه  مجوز

ای و ذکر نقاط افتراق این دو مصوبه به بررسی مقایسه الحسنه فراهم گردید. ذیالًی قرضهاصندوق

 پردازیم.می

ول ( این مقررات وزارت کشور )شهربانی جمهوری اسالمی ایران( مسئ4در ماده ) اخذ مجوز:

الحسنه متقاضی، با مفاد مقررات شده و صدور مجوز پس از بررسی و تأیید احراز شرایط صندوق قرض

 1لذا نقش بانک مرکزی در اعطای مجوز حذف شده است.

                                                 
ها و ( قانون پولي و بانکي کشور که صراحت در تکليف بانک مرکزي در نظارت بر بانک11ماده )« ب»اين مسئله با بند  .1

 باشد. نظارت و حمايت است داراي منافات مي مؤسسات اعتباري دارد و اينکه تعريف نظارت اعم از صدور مجوز،
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شود که در این مقررات رکن دیگری تحت عنوان هیئت امنا برای صندوق تعریف می هیئت امناء:

گیری در مورد شود و باالترین مرجع تصمیمیین و معرفی میاز میان هیئت مؤسس تع اعضای آن بدواً

 صندوق مسئولیت تضامنی دارند. یهااداره صندوق بوده و اعضای آن نسبت به بدهی

بر منابع مذکور در مقررات قبلی، سپرده جدیدی تحت عنوان سپرده مسدودی عالوه ها:سپرده

های اشخاصی که رأساً دستور انسداد ا و سپردههای هیئت امنشود که عبارت است از سپردهتعریف می

 نمایند داده باشند.الحسنه متقابل به افرادی که تعیین میآنها را برای اعطای قرض

وسیله ارقام مطلق برای در این مقررات سرفصل سپرده اولیه هیئت مؤسس و الزاماتی که به

در مصوبه قبلی آمده بود حذف شده ی متقاضی فعالیت در مناطق مختلف شهری و روستایی هاصندوق

 است. 

هرچند نقش بانک مرکزی در صدور مجوز  الحسنه:ی قرضهاصندوقنظارت بانک مرکزی بر  -

اما نقش نظارتی بانک همچنان  ،الحسنه در این مقررات حذف شده استی قرضهاصندوقبرای 

ت به ابالغ مراتب ابطال پروانه پابرجاست. بانک مرکزی در صورت احراز تخلف پس از سه بار تذکر نسب

صورت شهربانی نسبت به جلوگیری از فعالیت نماید. در اینفعالیت صندوق به شهربانی اقدام می

مسئولیت تصفیه  صندوق متخلف و توقف عملیات آن اقدام خواهد کرد و هیئت امنای صندوق متضامناً

 ن را برعهده خواهند داشت.اگذارحساب سپرده

 

 شورای پول و اعتبار با مصوبه قبلی  1396مصوبه سال  نقاط افتراق

 .نیستندالحسنه ملزم به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ی قرضهاصندوق .1

 د.کننهای نهادهای دولتی توانند اقدام به جذب سپردهالحسنه میی قرضهاصندوق .2

 .نیستندالحسنه مجاز به دریافت تسهیالت از سیستم بانكی ی قرضهاصندوق .3

هیئت مؤسس برای تأسیس صندوق در مناطق مختلف شهری و روستایی نیاز به آورده معینی  .4

 ندارند.

 .کنندالحسنه اعطا توانند به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیالت قرضالحسنه میی قرضهاصندوق .5

 سال به طول انجامد. سهتواند بیش از بازپرداخت تسهیالت می .6

الحسنه د در هر موردی که تشخیص دهند به نیازمندان وام قرضتواننالحسنه میی قرضهاصندوق .7

 .کننداعطا 

الحسنه الزامی به نگهداری مقدار یا نسبت معینی وجه نقد که از طرف بانک ی قرضهاصندوق .8

 ندارند. ،مرکزی ابالغ شود

 .نیستندالحسنه ملزم به تودیع ذخیره قانونی ی قرضهاصندوق .6



 

 

 .انند با کسب مجوز از بانک مرکزی اقدام به افتتاح شعب نمایندتوالحسنه میی قرضهاصندوق .12

 ماهه به بانک مرکزی ندارند.سههای مالی الحسنه الزامی به ارائه گزارشی قرضهاصندوق .11

مدیره، نرخ کفایت نسبت به تأیید صالحیت تخصصی هیئت 1396مقررات مصوب سال  

ها هنگام انحالل توزیع مانده داراییسرمایه، مقررات احتیاطی، مدیریت ریسک، چگونگی 

 ساکت است.

 

 الحسنهی قرضهاصندوقدولت و لغو نظارت بانک مرکزی بر  هیئت 1311مصوبه سال . 1-2

الحسنه مقدماتی را فراهم کرد که ی قرضهاصندوقشورای پول اعتبار در ارتباط با  1366مصوبه سال 

طور کلی از دوش بانک مرکزی بهشده بود؛  در این شورا تعریف 1367کار سنگینی که در سال 

نظارت بانک  14/8/1372در تاریخ  ـه365ت/ 45662برداشته شود. هیئت دولت طی مصوبه شماره 

 الحسنه را لغو و نیروی انتظامی را مسئول صدور مجوز تعیین کرد.ی قرضهاصندوقمرکزی از 

منجر به رشد مؤسساتی شد که تحت این امر تبعات بسیاری در بازار غیرمتشكل پولی داشت و 

الحسنه در بازار غیرمتشكل پولی کشور به فعالیت مشغول بودند این مؤسسات عنوان صندوق قرض

با ورشكستگی  1383و  1382بر اینكه آثار مخربی بر متغیرهای کالن اقتصادی داشتند در سال عالوه

ی به نظام مالی کشور و بحران برای اقشار کم وجود آمد باعث ایجاد خسارات زیادکه در برخی از آنها به

 درآمد جامعه در شهرهایی همچون اصفهان، مشهد و تهران شدند.

 

 الحسنه توسط نیروی انتظامی ی قرضهاصندوقهای ارائه شده جهت ثبت . اساسنامه8-2

می مبادرت الحسنه، نیروی انتظای قرضهاصندوقبا توجه به لغو نظارت بانک مرکزی بر  1372از سال 

آن را تكمیل  بایدکه هر صندوق در بدو امر  کرد هاصندوقهای مختلفی برای به تهیه و ارائه اساسنامه

موظف شدند جهت تمدید پروانه فعالیت هر  هاصندوقنموده تا مجوز فعالیت آن صادر شود و تمامی 

 دو سال یكبار به این نیرو مراجعه نمایند.

سط نیروی انتظامی برگرفته شده از اساسنامه ارائه شده توسط سازمان های ارائه شده تواساسنامه

شورای پول و اعتبار  1366اقتصاد اسالمی از جهت ساختار سازمانی صندوق و مقررات مصوب سال 

 شرح زیر است:بوده است. اهم نكات موجود در این اساسنامه به

شورای پول اعتبار  1366ه سال تجهیز منابع و اعطای تسهیالت در چارچوب همان مواد مصوب .1

 گیرد. انجام می

های غیرانتفاعی و غیرتجاری الحسنه عبارت غیرسیاسی به عبارتدر تعریف صندوق قرض .2

 افزوده شده است.
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اما اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و بازرسان  ،شودصندوق برای مدت نامعلوم تشكیل می .3

بار جهت ادامه فعالیت تأییدیه نیروی انتظامی را اخذ حتی در صورت عدم تغییر موظفند هر دو سال یك

 نمایند.

و مؤسسات اعتباری که با  هابانکمجاز به افتتاح حساب نزد  صرفاًالحسنه ی قرضهاصندوق .4

 باشند. اند، میمجوز بانک مرکزی تأسیس شده

 سقف فردی و نرخ کارمزد تسهیالت اعطایی مطابق ضوابط اعالم شده توسط بانک مرکزی .5

  .باشدمی هابانکدرخصوص 

گذاری الحسنه نباید مشروط به سپردهدر این اساسنامه همچنان تأکید شده اعطای قرض .6

 گیرنده یا هر شرط دیگری باشد. قرض

و مؤسسات اعتباری موکول به کسب اجازه  هابانکدار نزد گذاری مدتافتتاح حساب سرمایه .7

 .باشدگذاران نزد صندوق میقبلی از سپرده

 هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه صندوق پس از کسب موافقت نیروی انتظامی قابل اجراست.  .8

 1366و  1367ی هاسالدر این اساسنامه برخالف آنچه در مصوبات شورای پول و اعتبار در  .6

های مسدودی هیئت مؤسس و هیئت امنا آمده بود، تأکید شده پس از انحالل جهت برداشت سپرده

تحت نظارت نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور  بایدهای باقیمانده صندوق ییصندوق دارا

خیریه، نمایندگان وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی به یكی از مؤسسات خیریه 

 واگذار شود.

ن نیروی ی مالی صندوق در پایان هر سال مالی به نیروی انتظامی ارائه شده، بازرساهاصورت  .12

توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی صندوق بازدید و در صورت زمان که صالح بدانند می انتظامی در هر

 مشاهده هرگونه خالفی برابر مقررات برخورد نمایند.

ی هاصندوقکه مسئول اعطای مجوز و تمدید آن برای  1311نیروی انتظامی از سال 

ی ابتدایی این دوران در هاسالدر  است. کردهنی را ارائه های گوناگوالحسنه بود اساسنامهقرض

عنوان مقام ناظر و اختیارات بازرسین این بانک ذکر نشده است. اساسنامه هیچ نامی از بانک مرکزی به

هایی )سال تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی( در اساسنامه 1383تا  1382ی هاسالاما در 

نمود برای بازرسان بانک مرکزی نیز حق بازرسی قائل و ی جدید ارائه میهاصندوقکه برای ثبت به 

توانند از کلیه دفاتر و زمان که صالح بدانند می بازرسان نیروی انتظامی و بانک مرکزی در هر»عبارت 

جایگزین «. امور داخلی صندوق بازدید و در صورت مشاهده هرگونه خالفی برابر مقررات برخورد نمایند

 ارد قبلی شده است.مو

 



 

 

 . قانون برنامه سوم توسعه 6-2

مجلس شورای اسالمی، بانک مرکزی  1376( قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 62براساس ماده )

انداز داخلی و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس هابانکموظف شد جهت افزایش شرایط رقابتی 

ا و واحدهای اعتباری غیربانكی )غیردولتی( را فراهم و هزمینه فعالیت مجاز انواع مؤسسات سازمان

 .عمل آوردنظارت الزم را بر آنها اعمال نماید و از فعالیت مؤسسات غیرمجاز جلوگیری به

هیچ مؤسسه اعتباری غیربانكی از  1387تا قبل از سال  1376نكته جالب توجه اینكه از سال 

ؤسسه اعتباری غیربانكی دارای مجوز بانک مرکزی بانک مرکزی مجوز دریافت نكرده است و تنها م

وجود این الزام  مجوز خود را دریافت نموده است. لذا با 1374مؤسسه اعتباری توسعه بوده که در سال 

قانونی و تكلیف بانک مرکزی در توسعه مؤسسات اعتباری غیربانكی، زمینه توسعه این مؤسسات ایجاد 

باعث رشد نابسامان مؤسسات فعال در بازار غیرمتشكل پولی بوده رسد همین عامل نظر مینشده و به

به ساماندهی بازار  تواندمیبنابراین توسعه بازار متشكل پولی و ایجاد انواع مؤسسات اعتباری غیربانكی 

 پول منجر شود.

 

 های غیردولتی تأسیس و فعالیت سازماناجرایی  نامه. آیین11-2

 27367/ت/ه12628های غیردولتی طی تصویبنامه شماره الیت سازمانتأسیس و فعاجرایی  نامهآیین

الحسنه نیز در زمره ی قرضهاصندوقدرحالی توسط دولت جهت اجرا ابالغ شد که  6/11/1381 مورخ

شوند. با تصویب این تحت مقررات این قانون سامان داده  بایدهای غیردولتی محسوب و سازمان

الحسنه ی قرضهاصندوقعنوان مقام ناظر پولی در نظارت بر رکزی بهمقررات بار دیگر نقش بانک م

 مطرح شد.

شود که توسط گروهی از اشخاص نامه سازمان غیردولتی به تشكلی اطالق میطبق این آیین

داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف صورت به حقیقی یا حقوقی غیرحكومتی

 باشند. یاسی میغیرانتفاعی و غیرس

مذکور، مرجع عام صدور مجوز برای مؤسسات غیردولتی وزارت کشور است.  هنامینیبر اساس آ

های آن یعنی فرمانداری، استانداری یا معاونت صدور مجوز فعالیت توسط وزارت کشور یا زیرمجموعه

 گیرد. مربوطه در وزارت کشور انجام می

رات، چنانچه موضوع فعالیت سازمان امور پولی، مالی، ( این مقر16ماده )« 4»مطابق تبصره 

ربط تخصصی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران الحسنه باشد دستگاه دولتی ذیاعتباری یا قرض

 درخصوص صالحیت تخصصی هیئت مؤسس ضروری است.ازجمله  است. نظر موافق بانک مرکزی

ه پس از دریافت مجوز فعالیت )از وزارت الحسنی قرضهاصندوقازجمله  های غیردولتی وسازمان

، 1337نامه ثبت تشكیالت و مؤسسات غیرتجاری مصوب کشور و بانک مرکزی( همچنان مطابق آیین
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( این قانون مجوز نیروی انتظامی 6ماده )« هـ»صالح به ثبت خواهند رسید و طبق بند در مراجع ذی

 نیز مورد نیاز است. 

باشند. های مربوطه میت غیردولتی وزارت کشور و زیرمجموعهمراجع عمومی نظارتی بر مؤسسا

وظایف نظارتی ازجمله  های مالی سالیانه و مقطعی، نظارت بر حسن فعالیت مؤسسهدریافت گزارش

 وزارت کشور در ارتباط با مؤسسات غیردولتی است. 

امور پولی، مالی و شود چنانچه موضوع فعالیت سازمان ( بار دیگر تأکید و تصریح می23در ماده )

الحسنه باشد مرجع نظارتی در مورد آنها بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. این یا قرض

عنوان /هـ به27367/ت/ 34626 های دیگر به شمارمصوبه 24/6/1382درحالی است که در تاریخ 

الذکر نظارتی به ماده فوق شود که واژه تخصصی پس از مراجعاصالحیه از طرف هیئت وزیران ابالغ می

الحسنه و بانک ی قرضهاصندوقعنوان مرجع نظارتی عمومی برای شود. لذا وزارت کشور بهاضافه می

گیرد. در عنوان نهاد تخصصی در امر نظارت بر این مؤسسات در کنار وزارت کشور قرار میمرکزی به

دد که مفهوم مخالف آن تصریح همین نكته گر( اضافه می23ای به ماده )این اصالحیه همچنین تبصره

 است:

های قانونی اعمال نظارت عمومی وزارت کشور بر مؤسسات مشمول این تصویبنامه نافی مسئولیت

بانک مرکزی در نظارت بر عملكرد آن دسته از مؤسسات مشمول این تصویبنامه که به عملیات پولی، 

 پردازند، نخواهد بود.مالی و اعتباری می

معنای نفی نظارت ترتیب، مفهوم مخالف این تبصره این است که نظارت بانک مرکزی بهبدین

 عمومی وزارت کشور بر مؤسسات غیردولتی فعال در بازار پول نخواهد بود. 

به مرحوم  65735طی نامه شماره  16/11/1381آقای دکتر مظاهری وزیر وقت اقتصاد در تاریخ 

هیئت دولت تأکید  6/11/1381کزی، ضمن ارسال مصوبه دکتر نوربخش رئیس کل وقت بانک مر

 کند:می

نامه مذکور، مسئولیت صدور مجوز تأسیس و ( آیین23( و ماده )16ماده )« 4»براساس تبصره »

تأیید صالحیت تخصصی مؤسسین و مدیران و نظارت بر مؤسسات و نهادهایی که موضوع فعالیت آنها 

لحسنه باشد به بانک مرکزی محول شده است. مقتضی است با اامور پولی، مالی، اعتباری یا قرض

عنایت به وظایف محوله فوق و همچنین با توجه به مسئولیت ذاتی آن بانک که براساس قانون پولی و 

ریزی الزم و تجهیز امكانات مربوطه برای عملی کردن این کار و بانكی برعهده دارید نسبت به برنامه

 «.اییدایفای مسئولیت اقدام فرم

( قانون برنامه توسعه سوم که توسعه نهادهای 62این تأکید دکتر مظاهری در کنار تكلیف ماده )

پولی غیربانكی را جهت رقابتی کردن عرضه خدمات پولی و مالی برعهده بانک مرکزی گذارده است، 



 

 

و آشكار وظیفه این بانک را در آن مقطع جهت توسعه و ساماندهی نهادهای پولی غیربانكی روشن 

 ساخته است.

ای وزیر اقتصاد نامه 16/11/1381مورخ  65735رئیس کل فقید بانک مرکزی در جواب نامه 

نماید که نكات حائز اهمیت فراوانی در آن ارسال می 22/12/1381در تاریخ  ـه4522مفصل به شماره 

 وجود دارد که ذیالً به اهم آنها اشاره خواهیم کرد:

باشد که قابل ( قانون تجارت می584ورد مؤسسات غیرتجاری، ماده )ترین قانون در ماصلی .1

نامه اجرایی موجب آیینالحسنه نیست زیرا بهها و نهادهای مالی حتی مؤسسات قرضتسری به سازمان

ثبت تشكیالت و مؤسسات غیرتجاری معیار غیرتجاری بودن مؤسسه، غیرتجاری بودن موضوع فعالیت 

 یا عدم آن تأثیری در این امر ندارد. است و داشتن قصد انتفاع

متمرکز بر نظارت و چگونگی  صرفاًهای غیردولتی نامه مقررات تأسیس و فعالیت سازمانآیین .2

لیكن این ابهام  ،باشندهایی است که دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی مینحوه فعالیت تشكل

پردازند در زمره الحسنه میولی، مالی و یا قرضهای پهایی که به فعالیتوجود دارد که چگونه سازمان

 گیرند. ها قرار میاین تشكل

الحسنه ی قرضهاصندوقنامه برای شمول بر آیین «1»تعریف سازمان غیردولتی مطابق بند  .3

( قانون تجارت هر قسم عملیات صرافی و بانكی را 2ماده )« 7»موجب بند جامع و مانع نیست زیرا به

محسوب و با عنایت به اینكه موضوع معامالت این ماده ذاتاً تجاری است و شخصیت  معامالت تجاری

بودن یا نبودن( و داشتن انتفاع یا عدم آن تأثیری در ماهیت اعمال ندارد غیرتجاری  معامل )تاجر

 شود. محسوب نمی

این  ...نحوه انشای موضوعاتی مانند پروانه فعالیت مراجع نظارتی، نحوه صدور مجوز تأسیس و .4

 باشد. ها در انطباق با ماهیت فعالیت مؤسسات مالی نمیقبیل تشكل

عنوان دستگاه تخصصی و تأیید صالحیت موافقت بانک مرکزی به صرفاًنامه موصوف، در آیین .5

ازجمله  تخصصی هیئت مؤسس ذکر شده است و مواردی که جهت نظارت مؤثر بر فعالیت پولی و مالی

 ...صالحیت تخصصی مدیران، هرگونه تغییر در اساسنامه، نحوه انحالل ومیزان و کفایت سرمایه، 

 گردد.انحصاراً در اختیار بانک مرکزی باشد، مالحظه نمی بایدموجب قانون پولی و بانكی به

علت اینكه بسیاری از موضوعات نظارتی این قبیل مؤسسات خارج از چتر نظارتی بانک به .6

علت عدم وجود ضمانت اجراهای الزم وافی به مقصود نبوده رکزی بهبینی بانک ممرکزی است لذا پیش

 تواند زمینه مؤثر نظارت بانک مرکزی را فراهم آورد.و نمی

زیر چتر نظارتی خود قرار  چنانچه بانک مرکزی مؤسسات متخلف و درحال فروپاشی را رسماً .7

رفتارهای گذشته و کنونی تمامی سوء دهد ولی عمالً ابزار الزم را در اختیار نداشته باشد بار مسئولیت

 گذاران در این مؤسسات باشد. مؤسسات مذکور را متوجه خود خواهد ساخت و باید پاسخ انبوه سپرده
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علت خأل قانونی موجود تاکنون به هیچ نتیجه مثبتی شكایات متعدد بانک در مراجع قضایی به .8

 ده است. ش تر شدن مؤسسات متخلفنرسیده است و همین امر موجب جری

با توجه به خأل قانونی موجود جهت رفع آن تصویب الیحه تنظیم بازار غیرمتشكل پولی که  .6

 1دهد، مورد نیاز است.اقتدار الزم را در اختیار بانک مرکزی قرار می

 

 الحسنه ی قرضهاصندوقتصمیمات هیئت دولت در مورد بحران . 11-2

 2الحسنه مواجه شد.ی قرضهاصندوقا بحران بزرگ نظام مالی کشور ب 1383و  1382ی هاسالدر 

خود که به پیشنهاد استانداری اصفهان برگزار شد تصمیمات مهمی  26/1/1383دولت در جلسه مورخ 

 های اعتبار اتخاذ نمود که خالصه آن به شرح زیر است:الحسنه و تعاونیی قرضهاصندوقدر مورد 

و اتخاذ  هاصندوقهای ناشی از عملكرد برخی نتشكیل کارگروهی جهت بررسی و کنترل بحرا .1

 ،تدابیری برای آگاه کردن مردم بدون ایجاد نگرانی برای آنها

ها از ثبت مؤسسات جدیدی که موضوع فعالیت آنها عملیات بانكی خودداری اداره ثبت شرکت .2

ید کتبی است و همچنین عدم ثبت تغییرات اساسنامه مؤسسات موجود جهت توسعه فعالیت بدون تأی

 ،بانک مرکزی

خودداری نیروی انتظامی از صدور مجوز جدید برای مؤسسات پولی و مالی بدون تأیید بانک  .3

 ،مرکزی

 ،خودداری نیروی انتظامی از صدور مجوز افتتاح شعب جدید برای مؤسسات موجود .4

 ،کزیهای اعتبار جدید بدون تأیید بانک مرخودداری وزارت تعاون از صدور مجوز برای تعاونی .5

الحسنه به بانک مرکزی توسط وزارت ی قرضهاصندوقهای اعتبار و ارائه فهرست کامل تعاونی .6

 ،تعاون و نیروی انتظامی

 ،الحسنهی موجود جهت خودداری از فعالیت خارج از عقد قرضهاصندوقابالغ بانک مرکزی به  .7

 .وابط بانک مرکزیی نهادهای دولتی با ضهاصندوقازجمله  هاصندوقانطباق فعالیت کلیه  .8

 

                                                 
هاي اعتبار توسط بانک مرکزي جالب توجه الحسنه و تعاونيهاي قرضنکات زير با توجه به عدم پذيرش نظارت بر صندوق 1.

 .است
سال ها از به ثبت رسيده و عمده بحران 1383تا  1381هاي در سالاند هايي که دچار بحران شدهبسياري از صندوق -

 آغاز شده است. 1386
با توجه به اينکه در مقررات مذکور صراحتًا نظارت تخصصي را تکليف بانک مرکزي نموده است آيا مواردي همچون کفايت  -

باشد و سرمايه، صالحيت تخصصي مديران، نظارت حضوري و غيرحضوري در تعريف نظارت بر مؤسسات پولي موجود نمي
توانست مستند به اين تکليف اقدام به تدوين مقررات صدور مجوز، مقررات بار نميبانک مرکزي و شوراي پول و اعت

 الحسنه نمايد.هاي قرضهاي نظارتي و احتياطي براي صندوقنامهآیين

هاي پولي در انتظار يک قانون جامع بنشيند و شاهد بحران مالي در کننده سياستآيا منطقي است مقام ناظر و تنظيم -
 د. كنعمل ن« ما لم يدرک کله لم يترک کله»ه قاعده عقلي کشور باشد و ب

( قانون برنامه سوم، عدم ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، 26توان به تحقق نيافتن ماده )از علل حدوث اين بحران مي .6

دولت در برخورد با موقع نيازهاي خرد اعتباري اقشار مختلف درآمدي و ناکارآیي سيستم بانکي در تأمين آن، عدم دخالت به
 .كردالحسنه و ... اشاره هاي قرضتخلفات، نبود تخصص مالي الزم در مديران صندوق



 

 

ی هاصندوق. مقررات شورای پول و اعتبار درخصوص صدور مجوز و نحوه فعالیت 12-2

 (1383) الحسنهقرض

 الحسنه وی قرضهاصندوقشرط قبول نظارت بر پیش 1381هرچند بانک مرکزی در اسفندماه 

اما در تاریخ  ،عالم کرده بودهای اعتبار را تصویب و ابالغ قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی اتعاونی

پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی، شورای پول و اعتبار اقدام به تصویب  27/4/1383

که بسیار شبیه به  1الحسنه نمودی قرضهاصندوقمقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت 

زی مسئول صدور مجوز و نظارت بر اما در این مصوبه بانک مرک ،این شورا بود 1366مصوبه سال 

 م:کنیبه نقاط افتراق آن با مصوبات قبلی اشاره می الحسنه گردید. ذیالًی قرضهاصندوق

خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، حقوق سرقفلی، سهام ازجمله  های تجاریفعالیت .1

(( توسط صندوق 7ه )ماد« هـ»استثنای اوراق مشارکت موضوع بند )به ها و اوراق مشارکتشرکت

 ممنوع است.

درصد از مانده  22( این مقررات صندوق مكلف است همواره 7ماده )« هـ»مطابق بند  .2

و مؤسسات اعتباری مجاز  هابانکگذاری نزد نقد یا سپردهصورت به انداز راالحسنه پسهای قرضسپرده

و یا ترکیبی از منابع مذکور  هاانکبو یا خرید اوراق مشارکت عندالمطالبه تضمین شده توسط دولت یا 

 نگهداری کند.

 باشد.ن نمیاگذارصندوق مجاز به پرداخت سود یا هرگونه وجه اضافی به سپرده .3

گذاران تعیین و به بانک مرکزی ضوابط اعطای جوایز یا امتیازات خاصی را برای تشویق سپرده .4

 اعالم نماید. هاصندوق

اخت به یک فرد، حداکثر مدت بازپرداخت و حداکثر نرخ الحسنه قابل پردحداکثر میزان قرض .5

 د.شوکارمزد آن توسط بانک مرکزی تعیین و ابالغ می

پس از تصفیه امور صندوق منابع مالی مازاد و سایر اموال صندوق مطابق اساسنامه و نظر  .6

 گیرد.بینی در اختیار ولی فقیه قرار میاشخاص توزیع خواهد شد و در صورت عدم پیش

 

  قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی. 13-2

به تصویب مجلس شورای  1383ماه سرانجام قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی در آخرین روز دی

اعتباری از هر نوع و اندازه به  اسالمی رسید و کلیه اختیارات و وظایف نظارتی برای مؤسسات مالی و

( این قانون به 1) ماده 2تنها مقام ناظر پولی معرفی شد. عنوانبانک مرکزی داده شده و بانک مرکزی به

                                                 
 الحسنه بوده است.هاي قرضدنبال وقوع مشكالت گسترده صندوقهرسد موضعي پسيني و انفعالي بنظر مي. به1

بيني شده در قانون تنظيم بازار ات الزم و پيشهرچند با توجه به تکاليف قوانين فعلي بانک مرکزي نيازمند اختيار .6

يافته و تعدد مقامات ناظر بر مؤسسات مختلف مالي و باشد اما به لحاظ تجربه کشورهاي توسعهغيرمتشکل پولي مي
يي نظارت بانک مرکزي بر کليه مؤسسات مالي و اعتباري با توجه به امکانات مديريت نظارت بانک، جاي تأمل آاعتباري، کار
 بسيار دارد.



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

اشتغال به عملیات بانكی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و »دارد: صراحت بیان می

تأسیس و ثبت هرگونه تشكل برای انجام عملیات بانكی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری 

کنندگان و گری بین عرضهات بانكی در این قانون به امر واسطهاسالمی ایران ممنوع است. عملی

صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و متقاضیان وجوه و اعتبار به

های اعتباری اطالق های الكترونیكی پرداخت و کارتاعطای وام، اعتبار و سایر تسهیالت و صدور کارت

 «.شودمی

های اجرایی الزم برای نظارت بر این مؤسسات به بانک مرکزی داده شده ن قانون ضمانتدر ای

االجرا شدن این ظرف یک ماه از تاریخ الزماند شده موظفاست و مؤسسات مالی و اعتباری موجود 

قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه 

بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ادامه فعالیت این  ،صورتاین در غیر، ایندنم

توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض،  مؤسساتقبیل 

 صالح قضایی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیزتواند به مراجع ذیمتقاضی می

موظف است ظرف مدت سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعالم نماید. در صورت 

و نواقص پرونده را برای اصالح و رفع آن باید به متقاضی اطالع  عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها

 دهد. 

متشكل به حد اعال ( ضمانت اجرای بانک مرکزی در راه ساماندهی بازار غیر1ماده )« 2»در تبصره 

اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانكی اشتغال دارند در »رسیده است: 

ماه از تاریخ  6که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف صورتی

ی ایران حق ادامه فعالیت االجرا شدن این قانون نشوند بنا به اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمالزم

نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حكم در صورت شكایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضایی 

 «.ماه محكوم خواهند شد 6دار به مجازات حبس تا صالحیت

مؤسسات و که در این قانون اختیارات الزم به بازرسان بانک مرکزی داده شده است به نحوی

  بانک قرار دهند.این مكلفند اطالعات الزم را در اختیار بازرسان بازار پول در اشخاص فعال 

برای مؤسساتی که های سالم پولی موظف شده همچنین بانک مرکزی جهت توسعه فعالیت

را صادر نماید شرایط ارتقا به سایر مؤسسات مالی، اعتباری غیربانكی یا بانكی را دارا باشند مجوز الزم 

سیس أاتی که قبل از تصویب قانون تمؤسسو  هاصندوق، (1)ماده  «1»توجه اینكه در تبصره نكته قابل 

 نقاط ضعف قانون است. رسد ازنظر میاند که بهشده ااز قانون مزبور مستثن اند،شده

 



 

 

 29/4/1389 نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب در تاریخآیین. 14-2

قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی  (4)مستند به ماده  32/4/1386خ دولت در جلسه مور هیئت

 قابل توجه است: نامهآیینقانون مذکور را به تصویب رساند. نكاتی از  نامهآیین 1383مصوب 

نیازهای اداری و یا جهت  تأمینهرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال بجز  .1

 .باشدمی عقود اسالمی ممنوع اعطای تسهیالت به مشتریان در قالب

ثبت هرگونه تشكل  سیس وأاشتغال به عملیات بانكی توسط اشخاص تحت هر عنوان و ت .2

 .است برای انجام عملیات بانكی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع

مشمول  دکنمی الحسنهقرضمبادرت به دریافت و اعطای  صرفاًالحسنه که ی قرضهاصندوق .3

 .باشندنامه خاص خود میو مشمول آیین هنامه نبودن آیینمقررات ای

 -بر اساس قانون و قانون پولی و بانكی کشور  تشخیص عملیات بانكی و تعیین مصادیق آن .4

نامه برعهده بانک و مقررات این آیین -1362مصوب  -ربا  و قانون عملیات بانكی بدون -1351مصوب 

 .مرکزی است

از شمول آن خارج شدند.  الحسنهقرضی هاصندوقامی بسیار جالب توجه در اقد نامهآییندر این 

را از  الحسنهقرضی هاصندوقی که یاجرا نامهآییناین  (2)ماده  «2»این درحالی است که تبصره 

جمهور حذف حسب مكاتبه رئیس مجلس با رئیس 14/2/1362شمول آن استثنا کرده بود در تاریخ 

 شد.

 با پولشویی . قانون مبارزه15-2

 (2)به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. در ماده  1386ماه قانون مبارزه با پولشویی در دوم بهمن

 این قانون جرم پولشویی بدین شرح تعریف شده است:

 :رم پولشویی عبارت است ازج»

به این  های غیرقانونی با علمتحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت( الف

 .دست آمده باشدطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم بهکه به

غیرقانونی آن با علم به اینكه  أمنظور پنهان کردن منشتبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به (ب

نحوی که وی مشمول طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا کمک به مرتكب بهبه

 .و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگرددآثار 

، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا أکردن ماهیت واقعی، منش اخفا یا پنهان یا کتمان (ج

 .طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشدمالكیت عوایدی که به

الحسنه نام برده شده است: ی قرضهاصندوق( قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً از 5در ماده )

ها، مؤسسات مالی و کلیه اشخاص حقوقی ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک»
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ها الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریی قرضهاصندوقها، بیمه مرکزی، اعتباری، بیمه

 «.مورد اجرا گذارند این قانون را به یوزیران در اجراهای مصوب هیئتنامهمكلفند آیین

الحسنه ذکر شده و ی قرضهاصندوقآن در تعریف مؤسسات اعتباری نیز نام اجرایی  نامهدر آیین

 ( آن آمده است:1ماده )« هـ»در بند 

ی خارجی هابانکی ایرانی و شعب و نمایندگی هابانک)اعم از  هابانک مؤسسات اعتباری:

ی هاصندوقهای اعتبار، ت اعتباری غیربانكی، تعاونیمستقر در جمهوری اسالمی ایران(، مؤسسا

ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پذیر، صرافیهای سرمایهلیزینگ، شرکتهای الحسنه، شرکتقرض

 .نمایندگری وجوه اقدام میکه به امر واسطه

د الحسنه یای قرضهاصندوقاز  ( نیز در تعریف اشخاص مشمول مجددا1ًماده )« ط»در بند 

 شود:می

بانک ازجمله  ( قانون6( و )5تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ) اشخاص مشمول:

ها، بیمه ، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمههابانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

اتر اسناد ها و همچنین دفالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریی قرضهاصندوقمرکزی، 

 .رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی

الحسنه نیز ی قرضهاصندوقهای آن؛ مشمول نامه و کلیه دستورالعمللذا این قانون، آیین

م بانكی در الحسنه، این مؤسسات بیشتر از سیستی قرضهاصندوقد و با توجه به عدم نظارت بر شومی

معرض جرم پولشویی قرار دارند که این مسئله دلیل آشكار دیگری بر لزوم نظارت مؤثر بر فعالیت 

 آنهاست.

 الحسنه و نظارت بر آنهای قرضهابانک. دستورالعمل تأسیس و فعالیت 19-2

ادی تحت آن تأسیس نه رساند که درهیئت وزیران دستورالعملی را به تصویب  26/12/1386در تاریخ 

 الحسنه ارائه شده است. عنوان بانک قرض

الحسنه با الهام از تعالیم عالیه اسالم با هدف غیرانتفاعی جهت طبق این دستورالعمل، بانک قرض

نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که الحسنه برای رفع ارائه تسهیالت قرض

مالی برای سهامداران و  تأمینپردازند، تأسیس شد. عملیات این بانک نباید منجر به به امور خیریه می

آمیز باشد. حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس تبعیضصورت به های معینیا منحصر به اشخاص و گروه

درصد آن قبل از  12تعهد شده و حداقل  میلیارد ریال است که باید تماماً الحسنه هزاریک بانک قرض

تواند نسبت به گشایش حساب می صرفاًصدور مجوز تأسیس نزد بانک مرکزی سپرده شود. بانک 

انداز و جاری( اقدام نماید. افتتاح هر نوع حساب سپرده توسط این نوع بانک ممنوع الحسنه )پسقرض



 

 

در  صرفاًگیرد و تسهیالت بانک نیز گونه سودی تعلق نمیهیچ الحسنهقرضی بانک هااست. به سپرده

ای خود را به درصد از منابع سپرده 11تواند . بانک میشودالحسنه پرداخت میقالب عقد قرض

درصد از سرمایه خود را  31و حداکثر  هابانکگذاری در سایر خرید اوراق مشارکت یا سپرده

سهامی عام تأسیس صورت به الحسنهغیرمنقول تخصیص دهد. بانک قرضبه خرید اموال 

درصد  4ها تضامنی است. حداکثر نرخ کارمزد برای وامصورت به شده و تعهدات سهامداران

ارائه هرگونه برنامه زمانی برای اعطای وام در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین و در  باشد.می

و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است. حداکثر وام قابل  چارچوب جداولی براساس نوبت

 سال تجاوز کند. 5میلیون ریال و مدت زمان بازپرداخت از  122پرداخت به هر شخص نباید از مبلغ 

خصوص تجمیع عنوان سؤاالت و نقاط ابهامی است که در مورد این ایده بهنكات زیر به

مورد تأمل قرار گیرد و با لحاظ آن این طرح  تواندمی؛ الحسنهقرضدر بانک  الحسنهقرضی هاصندوق

 عنوان یک جزء مهم و تأثیرگذار نقش مهمی ایفا نماید.الحسنه کشور بهدر نظام جامع قرض

دهند را دارند یا ترجیح می هابانکگذاری در این آیا افراد خیر جامعه انگیزه الزم جهت سرمایه .1

 گذاری نمایند؟یت خود سرمایهدر مؤسسات محلی و تحت مدیر

های کلی مالی خرد و سیاست تأمینالحسنه با رقابتی شدن بازار ی قرضهاصندوقآیا تجمیع  .2

در واگذاری امور اقتصادی به مردم منافات ندارد و این ایده با توجه به قانون اساسی  وچهارماصل چهل

 شود؟لحسنه را موجب نمیاهای اساسنامه آن دولتی شدن امر قرضمقررات و محدودیت

آیا ممنوع کردن ارائه برنامه زمانی و جداول مرتبط راه را برای بسیاری از وجوه قابل جذب  .3

است در چه  تأمینها و جداول منطقی و علمی قابل بندد؟ نیازهای فراوانی که با استفاده از فرمولنمی

 بستری قابل طراحی است؟ 

الحسنه اوالً یک الگوی استاندارد جهانی و بهینه است قرضو تشكیل بانک  هاصندوقآیا ادغام  .4

  الحسنه امكان تحقق دارد؟ی قرضهاصندوقبا توجه به بافت و ساختار بسیاری از  و ثانیاً

 کند؟ساختار مالكیت این بانک آیا موجبات هدفگذاری حداکثرسازی سود را فراهم نمی .5

 ه سهولت قابل انجام است؟آیا اخذ مجوز الزم برای متقاضیان بخش خصوصی ب .6

 شود؟بینی میموفقیت این نهاد چگونه پیش .7

درصد  32درصد از منابع به اوراق مشارکت یا موارد مشابه و  12تخصیص با وجود مجوز .8

های نویسی آیا انگیزهسرمایه اولیه از طریق پذیره تأمینسرمایه به اموال غیرمنقول و همچنین 

 مهار شده و تنها نیت خیر مدنظر است؟طور کلی طلبانه مؤسسین بهجاه

سازی امكان میلیون ریالی برای هر فرد و امكانات ساده حساب 122آیا شرط حداکثر وام  .6

کند؟ این درحالی است که در شرایط تورمی اقتصاد ایران استفاده مدیران بانک را منتفی میسوء
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 باشد. داقل به اندازه نرخ تورم میالحسنه با ارقام باال معادل انتفاع حدسترسی به منابع قرض

با توجه به اینكه مدیران این بانک هیچ تعهدی برای پرداخت وام به تمام متقاضیان ندارند  .12

 کند؟گیرندگان را مشخص میت تسهیالتیای مدیرچه معیاری جز انتخاب سلیقه

بهینه الگوی  تواندمیالحسنه الحسنه کوچک به بانک قرضی قرضهاصندوقآیا تبدیل  .11

 دهی این مؤسسات باشد.سامان

الحسنه به فعالیت نام قرضرسد مؤسسات بزرگ مالی و اعتباری که تاکنون بهنظر میبه .12

اند از ابتدا تمایل داشتند به بانک تجاری و یا مؤسسات مالی و اعتباری تبدیل شوند تا در پرداختهمی

اعتباری سودآوری نیز دست بزنند تا امكان الحسنه به خدمات مالی و کنار فعالیت خیرخواهانه قرض

های انتفاعی و غیرانتفاعی خود را فراهم آورند. درواقع این مؤسسات خود را در توسعه کلیه فعالیت

طور قطع از عقود دیگر موجود در نظام پولی کشور نیز کنند و بهقالب یک عقد خاص محدود نمی

مؤسسه اعتباری توسط این مؤسسات  ی تجاری وهابانککردند. در عمل اخذ مجوز فعالیت استفاده می

 دلیلی بر این مدعاست. 

که در حد وسیع به  الحسنه بزرگعنوان یک نهاد قرضالحسنه بهقرض به هرحال بانک .13

الحسنه کشور مطرح باشد و حتی عنوان یک نهاد تأثیرگذار در نظام قرضبه تواندمی ،پردازدفعالیت می

عنوان یک هدف اصولی به تواندمیی دولتی به این سمت نیز هابانکالحسنه ضسوق دادن فعالیت قر

دارد و الحسنه را تحت نظر مد نظر قرار گیرد و یا سازمان اقتصاد اسالمی که حدود هزار صندوق قرض

الحسنه را سامان دهد. اما به نظر ی قرضهاصندوقالحسنه این بخش از با تأسیس بانک قرض تواندمی

الحسنه سنتی و مستقل در یكدیگر و تبدیل آنها به بانک در عمل ی قرضهاصندوقرسد ادغام نمی

الحسنه برای شرایط مقررات مربوط به تأسیس بانک قرض تأمینقابلیت تحقق داشته باشد. زیرا اوالً 

ت یی که آزادانه در منطقه و محل خود به فعالیهاصندوقاین مؤسسات بسیار مشكل است و ثانیاً 

ی هابانکصورت بررسی جامع این ایده و عملكرد  اند پذیرش چنین ادغامی را ندارند. به هرپرداخته

 باشد.الحسنه موجود کشور نیازمند یک تحقیق مفصل میقرض

 

 1381. بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای شبکه بانکی کشور در سال 11-2

نظارتی  -و بانكی کشور تحت عنوان بسته سیاستی های پولی، مجموعه سیاست1387در ابتدای سال 

های بانک مرکزی در مورد مؤسسات این بسته، سیاست« 12»ازسوی بانک مرکزی ابالغ شد. در بند 

نامه الحسنه اعالم و درواقع خأل موجود در آیینی قرضهاصندوقویژه مالی و اعتباری غیربانكی و به

کرده بود،  االحسنه را از شمول خود مستثنی قرضهاصندوق قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی که

الحسنه به دریافت و پرداخت قرض صرفاًای که الحسنهی قرضهاصندوقبرطرف شد. بر این اساس، 



 

 

الزامات  بایداما  ،کنند هرچند از تودیع سپرده قانونی به بانک مرکزی معاف شدندمبادرت می

ت سرمایه را رعایت کنند. در این مقررات تصریح شده بانک مرکزی های بانكی از قبیل نرخ کفاینسبت

مراتب عدم رعایت و نوع اقدام برای محدود کردن فعالیت بانكی مؤسسات متخلف را به نیروی انتظامی 

نظر بانک مرکزی در رابطه با  منعكس نموده و نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات مورد

  ؤسسه متخلف خواهد بود.های پولی و بانكی مفعالیت

نظارتی  –الحسنه موجود در این بسته سیاستی ی قرضهاصندوقمقررات مربوط به فعالیت 

 شرح زیر است:به

یی که عملیات پولی، بانكی و هاصندوقها و ها، سازمانها، مؤسسات، بنگاهشرکت ،فعالیت کلیه

 نظارت بانک مرکزی مجاز است. بر این اساس براساس ضوابط، مقررات و صرفاً دهند،اعتباری انجام می

 :بدون اینكه خلق پول کنندکنند، الحسنه فعالیت میصندوق قرضصورت به مؤسساتی که

الحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت مشمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپرده قرض -

 الحسنه دارند.قرض

 گذاری نیستند.مجاز به اخذ سپرده سرمایه -

 الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند.وام قرض -

گذاری و تولیدی نسبت به انجام امور تجاری، بازرگانی، سرمایهراساً یا وکالتاً مجاز نخواهند بود  -

 بپردازند.

رداخت پشود. الحسنه مسدود میهای قرضالحسنه، از منابع سپردهبه میزان پرداخت وام قرض -

الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام قرضحب آن و یا پرداخت اسپرده به ص

 پرداختی است.

های واحد نباید درجه اول آنان و ذینفع نبه مؤسسین، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگا -

 الحسنه پرداخت شود.وام قرض

 مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند. هاصندوق  -

رد به گردش صحیح امور به نحوی که ضوابط فوق رعایت شود نظارت بانک مرکزی در این موا -

 کند.می

های بانكی )از مؤسسات مالی و اعتباری موظفند تحت نظارت بانک مرکزی الزاماتی نظیر نسبت

قبیل کفایت سرمایه، سقف فردی، پرداخت اعتبار به ذینفع واحد(، محدودیت اعطای تسهیالت به 

ات و افراد و واحدهای وابسته به آنان )حقیقی یا حقوقی(، تعیین سود سهامداران و مدیران مؤسس

گذاران( را رعایت ها و تسهیالت و نیز محدوده قابل رقابت )شیوه تبلیغات و ارائه جوایز به سپردهسپرده

کلیه مؤسسات مشمول  نموده و از انجام هر نوع فعالیت پولی و بانكی خارج ضوابط خودداری کنند.

های نظارتی بانک مرکزی را فراهم نمایند. این نظارت از طریق رایط الزم برای انجام فعالیتموظفند ش
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 دو روش ذیل انجام خواهد گرفت:

 .ن بانک مرکزیا( توسط بازرسOn-siteبازدید نظارتی حضوری ) -

 ادواری یا موردی.صورت به ها و جداول تنظیمی بانک مرکزیهای عملكرد طبق فرماخذ گزارش -

سات مشمول موظفند در مراجعه بازرسین بانک مرکزی، کلیه اطالعات و مدارک و مؤس 

 های کتبیمستندات مورد نیاز آنان را بدون هیچ محدودیتی در اختیارشان بگذارند. همچنین گزارش

 گیرد.طور کامل در اختیار قرار میهای موردی، بههای مستمر ادواری و استعالمگزارشصورت به

 1388ه سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای شبکه بانکی کشور در سال . بست18-2

توسط ریاست کل بانک  23/1/1387مورخ  12872/88که طی بخشنامه  ( این بسته18در ماده )

 مرکزی به سیستم بانكی ابالغ شد؛ تصریح گردیده:

بانک الحسنه بدون مجوز فعالیت از ی قرضهاصندوقتمامی مؤسسات مالی و اعتباری و  

های مجوزهای الزم را از بانک مرکزی دریافت کنند و فعالیت 1388مرکزی، موظفند تا پایان آذرماه 

 ها و مقررات اعالم شده ازسوی این بانک هماهنگ سازند. در غیرمالی و بانكی خود را با دستورالعمل

  1صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری خواهد شد.این

 

 الحسنهی قرضهاصندوقتأسیس، فعالیت و نظارت بر اجرایی  . دستورالعمل16-2

شورای پول و اعتبار پس از پنج سال از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی سرانجام در جلسه 

خود حسب الزام قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی، اقدام به تصویب دستورالعمل  22/5/1388مورخ 

در این دستورالعمل حداقل سرمایه الحسنه نمود. ی قرضهاصندوقالیت و نظارت بر تأسیس، فع

میلیون ریال و حداقل مدرک تحصیلی  511الحسنه الزم برای تأسیس صندوق قرض

اند تا الحسنه همچنین موظف شدهی قرضهاصندوق مدیرعامل لیسانس مرتبط ذکر شده است.

سپرده قانونی تودیع نمایند و حداکثر تا عنوان به بانک مرکزیای خود را نزد درصد منابع سپرده 12

های بانكی و یا اوراق مشارکت( )سپرده پولپول و شبهصورت به درصد دیگر از منابع خود را 12

میلیون ریال و حداکثر تعداد  52الحسنه به هر فرد نگهداری نمایند. حداکثر میزان وام پرداختی قرض

 درصد تعیین شده است.  4رمزد تا و میزان کا 36اقساط 

الحسنه از افتتاح هر نوع سپرده دیگر )غیر از حساب ی قرضهاصندوقدر این دستورالعمل 

هایی که های مشابه )حسابالحسنه جاری و حسابالحسنه( ازجمله حساب سپرده قرضانداز قرضپس

 دند.شوجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشند(؛ منع 

                                                 
 . نشدالحسنه از بانک مرکزی منجر های قرضاالجل نيز مانند موارد قبلی به اخذ مجوز فعاليت صندوقاین مهلت و ضرب .1



 

 

بندی برای اعطای وام در ( این دستورالعمل ارائه هرگونه برنامه زمان25بر ماده )ین مبتنیهمچن

قبال گذاردن سپرده برای مدت معین در چارچوب جداولی براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه ممنوع 

ی جدولی یا تعهدصورت به الحسنه کهی قرضهاصندوقشده است. بر این اساس فعالیت بسیاری از 

الحسنه اعطایی تأثیر گذاری و مدت را در اعطای تسهیالت قرضند و میزان سپردهکنفعالیت می

الحسنه بدین صورت ی قرضهاصندوقرسد اکثر نظر میدهند دچار چالش جدی خواهد شد. بهمی

این الحسنه و میزان و تعداد اقساط آن تحت تأثیر الت قرضینمایند و اولویت پرداخت تسهفعالیت می

( دستورالعمل 4د، براساس ماده )شهای پیشین ذکر شاخص قرار دارد. البته همانگونه که در قسمت دو

زوم هر یک یا تمام اللتوانند بدون تعهد و عندمی هابانک» 18/12/1368اجرایی قبول سپرده مصوب 

 حسنه اعطا نمایند:الهای قرضامتیازات زیر را طبق ضوابط شورای پول و اعتبار به دارندگان سپرده

 الف( اعطای جوایز غیرثابت نقدی و یا جنسی، 

 ب( تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانكی، 

 «.ج( دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیالت بانكی

های را مجاز نموده جهت تشویق و تقدیر از صاحبان حساب هابانکاین مصوبه « ج»بند 

ی هاصندوقتواند در مورد ر اولویت اعطای تسهیالت قرار دهند و این امر میالحسنه؛ آنها را دقرض

اندازهای در قبال دریافت پس نبایدآوری الحسنه نیز صادق باشد، البته هیچ شرط و تعهد الزامقرض

 د. شوالحسنه مطرح قرض

 

 لحسنهای قرضهاصندوقنامه سازمان اقتصاد اسالمی و بانک مرکزی درخصوص م. تفاه21-2

الحسنه ی قرضهاصندوق( با سازمان اقتصاد اسالمی، 1388ماه )ای در آبانبانک مرکزی ضمن تفاهمنامه

الحسنه( را از برخی الزامات دستورالعمل مانند اخذ صندوق قرض 1122تحت پوشش این سازمان )حدود 

امل و همچنین تودیع تبع آن شرایط حداقل سرمایه، مدرک تحصیلی مدیرعمجوز از بانک مرکزی و به

 )در ادامه این تفاهمنامه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت(. کردسپرده قانونی معاف 

  

 الحسنهی قرضهاصندوق. قانون برنامه پنجم توسعه و حکم آن در ارتباط با 21-2

عالیت بار دیگر بر اخذ مجوز ف( یک1386( قانون برنامه پنجم توسعه )مصوب 66ماده )« 1»تبصره 

کند. این ماده الحسنه از بانک مرکزی تأکید میی قرضهاصندوقازجمله  کلیه مؤسسات اعتباری

ها، مؤسسات ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک»دارد: قانونی صراحتاً بیان می

ها( و ی )لیزینگهای واسپارها و شرکتالحسنه، صرافیی قرضهاصندوقهای اعتبار، اعتباری، تعاونی

خذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اهمچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با 

 «.پذیر استامكان



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 یالحسنه مؤسسات اعتبارقرض یهاصندوق تیتأسیس و فعال ییدستورالعمل اجرا .22-2

الحسنه و فرهنگ قرضو گسترش  قیتشو ت،یمنظور حمابهدر صدر این دستورالعمل تصریح شده،  

ساله توسعه، قانون برنامه پنج (86)ماده « الف»مقرر در بند  یقانون فیتكال یدر اجرا نیهمچن

 بیتصو «یالحسنه مؤسسات اعتبارقرض یهاصندوقو نظارت بر  تیفعال ،تأسیس ییدستورالعمل اجرا

در  صرفاًو مصرف آنها  یاعتبارو مؤسسات  هابانکالحسنه قرض عمناب کیتفكدر راستای اقدام  نی. ادش

 تأمین همچنینهای مربوطه و نامهبدون ربا و آیین یبانكدار اتیشده در قانون عمل نییجهت اهداف تع

 جامعه انجام گرفت. ازمندیاقشار ن یضرور یازهاین

 

  یپول رمتشکلیغ بازار میقانون تنظ (4ماده ) ییاجرا نامهنیی( آ2ماده ) «2»اصالح تبصره  .23-2

الحسنه قرض یهاصندوقکه  یولپ رمتشكلیبازار غ میقانون تنظاجرایی  نامهآیین (2)ماده  «2»تبصره 

مجلس با  سیحسب مكاتبه رئ 14/2/1362 خیدر تار بود، کرده امذکور مستثن نامهآییناز شمول را 

 :دشصورت اصالح نایجمهور حذف و به سیرئ

موضوع  ،یپول رمتشكلیبازار غ می( قانون تنظ4ماده ) ییاجرا نامهنیی( آ2ماده )« 2»تبصره  

ماده  «(1»تبصره )و عنوان  گرددیحذف م 26/4/1386هـ مورخ 33627/ت64626تصویبنامه شماره 

 .شودیاصالح م« تبصره»به  شده ادی

 

 . مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص امکان نظارت بانک مرکزی24-2

ای که در زمینه تحت پوشش قرار دادن بخشی از تفاهمنامه سازمان اقتصاد اسالمی مستند به

شد ورود مدعی می در برخی اوقاتالحسنه کشور با بانک مرکزی منعقد کرده بود؛ ی قرضهاصندوق

الحسنه وجهی ندارد و نباید عملكرد آنها را مورد بررسی قرار ی قرضهاصندوقبازرسان بانک مرکزی به 

 دهند. 

اعتبار شرکت و شورای پول  24/5/1361سازمان اقتصاد اسالمی در جلسه  در این خصوص اعضای

نموده و گزارشی درخصوص عملكرد خود ارائه کردند. در جلسه مذکور، شورا مقرر نمود با لحاظ احكام 

قانونی، بانک مرکزی واجد اختیار ورود و نظارت در هر برهه و حسب تشخیص در قبال کلیه 

 .ستاالحسنه ی قرضهاصندوق

 الحسنهی قرضهاصندوق. ممنوعیت استفاده از نام ائمه اطهار توسط 25-2

ای مؤسسات اعتباری و طی اطالعیه 28/6/1361بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 

 الحسنه را از استفاده از نام اهل بیت منع کرد. در این اطالعیه آمده است:ی قرضهاصندوق



 

 

الحسنه که از اسامی این بزرگواران استفاده نی اعتبار و صندوق قرضهر مؤسسه، شرکت تعاو»

صورت، روند صدور این اصالح تابلوی خود اقدام نماید. در غیر تر نسبت بههر چه سریع باید نموده،

 هایو تبصره 1383و براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشكل مصوب سال  مجوز آن متوقف خواهد شد

عمل برنامه پنجم توسعه، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آن جلوگیری به قانون( 66)ماده  «3»و « 1»

 .آورد خواهد

الحسنه است و عدم ی قرضهاصندوقاین اطالعیه به منزله اعالم کتبی به کلیه مؤسسات پولی و 

 .«نخواهد بود مدیره و مدیرعاملاطالع از مفاد آن، رافع مسئولیت اعضای هیئت

اقدام این  ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی ازهای مذهبی تهران با ارسال نامهیئتجمعی از ه

اعتباری تقدیر  برای مؤسسات مالی و )ع( بانک در ممنوعیت استفاده از اسامی و القاب ائمه اطهار

 این اقدام مورد تقدیر برخی مراجع عظام تقلید نیز قرار گرفت. .کردند

 ایشعبهالحسنه تکی قرضهاصندوقرخصوص . تصمیم بانک مرکزی د29-2

ماه ، این بانک در آبانالحسنهقرضی هاصندوقبر نظارت بانک مرکزی بر با وجود الزامات قانونی مبنی

ورزند را از اخذ الحسنه مبادرت میبه عملیات قرض صرفاًای که شعبهی تکهاصندوق 1361سال 

  کند.مجوز فعالیت از بانک مرکزی معاف می

 رسانی شد:شرح زیر اطالعدر سایت بانک مرکزی به 18/12/1361این مسئله در تاریخ 

الحسنه قرض در قالب صرفاًای که شعبهی تکهاصندوقپیرو موافقت رئیس کل بانک مرکزی، »

تعهد یا مسدود نمودن  کنند و بدون اخذانداز دریافت میالحسنه پسنمایند، سپرده قرضفعالیت می

کنند، درحال حاضر نیازی به اخذ الحسنه تسهیالت پرداخت میهای مردمی، در قالب عقد قرضسپرده

)ع( در تابلوها یا  مجاز به استفاده از نام ائمه اطهار شده نیز ی یادهاصندوقبدیهی است . مجوز ندارند

 1.«باشندهای خود نمیسربرگ

 

 ایالحسنه چندشعبهی قرضهاصندوق. تجمیع 21-2

ی هاصندوق 1362رسانی تصمیمات بانک مرکزی، از ابتدای سال مصوب شدن و اطالع پس از

الحسنه تجمیع ای موظف شدند نسبت به تعطیلی شعب خود اقدام یا در یک بانک قرضچندشعبه

                                                 
توسعه  سالهرسد در تناقض با قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و قانون برنامه پنجنظر ميگيري اين تصميم که بهشکل .1

 گردد.از نمايندگان محترم مجلس بازمي هاي يكياست به پيگيري
اي خطاب به دکتر بهمني رئيس کل وقت بانک مرکزي در نامه 11/1/1321براي مثال اين نماينده محترم مجلس در تاريخ 

با شما مکاتبه شده است و حضور شما در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي  همانطور که قباًل» :داردتصريح مي
الحسنه هاي قرضاون محترم نظارت و اذعان جنابعالي به اين مطلب که دستورتتان )عدم نياز به مجوز صندوقبه اتفاق مع

 باشد.اند، ميهايي که ثبت شده( شامل همه صندوقايشعبهتک
همچنان اند اي که به ثبت رسيدهشعبهالحسنه تکهاي قرضاي با صراحت اعالم فرماييد که صندوق...طي بخشنامه

 «.به فعاليت خودشان ادامه بدهند و نيازي به مجوز بانک مرکزي ندارند
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ای شعبهی تکهاصندوق»داشت: ای اعالم در اطالعیه 1362 ماهفروردین 15شوند. بانک مرکزی در 

 .کنند تأمینتوانند نیازهای خرد مردم را باشند و از این طریق میالحسنه میت قرضمجاز به فعالی

عالی  قانون برنامه توسعه و مصوبه شورای( 66)براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی، ماده 

ای در آینده، شعبهالحسنه چندی قرضهاصندوقبحران  منظور جلوگیری ازد بهشامنیت ملی مقرر 

الحسنه تجمیع و بیش از یک شعبه دارند در یک بانک قرض الحسنه کهی قرضهاصندوقه کلی

موظفند  15/2/1362ی دارای بیش از یک شعبه تا پایان روز هاصندوق رو، کلیهاینسهامدار شوند. از

 مورد نظر تجمیع شوند و به نسبت تعداد شعب و میزان سهام، سرمایه واریز الحسنهدر بانک قرض

الحسنه شده که تحت عنوان مؤسسه قرض ی یادهاصندوقدیهی است بعد از مهلت مقرر، ب .ایندنم

عمل خواهد آمد و به کنند، از فعالیت آنان جلوگیریالحسنه و... فعالیت میانداز و صندوق قرضپس

کر شایان ذ .مذکور خواهد بود مدیره صندوقعهده اعضای هیئتمسئولیت بروز مشكالت احتمالی به

ای و جلوگیری از مسائل آتی و الحسنه چندشعبهی قرضهاصندوقمنظور ساماندهی است این ارتقا به

 «.آنها اتخاذ شده است مدیرههیئت گذاران و اعضایرعایت منافع سپرده

ای مانند نصر کردستان، مهر وطن الحسنه چندشعبهی قرضهاصندوقبسیاری از  1362در سال 

های پیشین نیز گونه که در قسمتالحسنه رسالت تجمیع شدند. همانک قرضو مهر میهن در بان

از یک طرف و ساختار انتفاعی بانک  الحسنهقرضی هاصندوقتصریح شد با توجه ساختار غیرانتفاعی 

ی هاصندوقت مدیره ئامنا یا هی تئها و سهامدار شدن هیاز طرف دیگر، این ادغام الحسنهقرض

 الحسنهقرضو در این ادغام سهامدار و مالک بانک اند واقع مالک صندوق نبودهکه در الحسنهقرض

 شوند، دارای چالشی جدی حقوقی است.می

 

 الحسنه به ارائه اطالعات خود به بانک مرکزی ی قرضهاصندوق. الزام کلیه 28-2

ر گرفت، کلیه سایت این بانک قراکه بر روی وبای هطی اطالعی 1362 ماهبانک مرکزی در شهریور

ی تحت پوشش سازمان هاصندوقای و شعبهالحسنه فعال در سطح کشور، اعم از تکی قرضهاصندوق

نسبت به درج مشخصات صندوق، اعضای  15/8/1362اقتصاد اسالمی را موظف کرد حداکثر تا تاریخ 

اقدام و ضمن اخذ کد افزاری مورد استفاده های نرممدیره، مدیرعامل و سیستمهیئت امنا، اعضای هیئت

 رهگیری، مدارک و مستندات الزم را به اداره مجوزهای بانكی بانک مرکزی ارسال نمایند.

الحسنه دارای بیش از یک شعبه نیز ی قرضهاصندوق» :در ادامه این اطالعیه تصریح شده 

ود در حد ماه از تاریخ این اطالعیه نسبت به تجمیع و تقلیل شعب خمكلفند حداکثر ظرف مدت یک

شرح ای )بهشعبهالحسنه تکی قرضهاصندوقیـک شعبه اقدام و حسب مراتـب یاد شـده درخصوص 

 فوق( عمل نمایند.



 

 

وجه قابل تمدید نبوده و پس از اتمام مدت مقرر، مهلت تعیین شده به هیچ»براساس این اطالعیه 

آورند و عمل میت آنها جلوگیری بهرا کنترل و از فعالی هاصندوقبازرسان بانک مرکزی در سطح کشور 

یک از این اقدامات، به منزله موافقت یا صدور مجوز فعالیت نبوده و متضمن ازسویی انجام هیچ

 «.«باشدالحسنه نمیگونه تعهدی برای بانک مرکزی درخصوص اعطای مجوز فعالیت قرضهیچ

 

 ه از حجم نقدینگیالحسنی قرضهاصندوق. آخرین وضعیت و برآورد میزان منابع 3

الحسنه تاکنون کار علمی و دقیقی انجام نشده است و آمار و ی قرضهاصندوقدر بررسی وضعیت مالی 

اطالعات مورد نیاز راجع به نحوه و میزان فعالیت این نهاد مهم وجود ندارد. به همین دلیل با استفاده 

این بخش به آن اشاره خواهد شد؛ ولی  از آمار محدود در دسترس تحلیلی انجام شده است که در ادامه

الحسنه باید نهادی متصدی صندوق قرض 3222آنچه مسلم است برای تحلیل آماری بیش از 

 آوری شده تحلیل آماری صورت پذیرد.آوری آمار مربوطه شده و سپس طبق آمار جمعجمع

الحسنه وق قرضصند 642در جمهوری اسالمی ایران  1356های انجام شده، در سال طبق بررسی

 365صندوق در اصفهان و  134صندوق آن در تهران،  141در نقاط مختلف کشور وجود داشته که 

  1اند.صندوق در سایر مناطق کشور مستقر بوده

آخرین بار در  و 1382و  1376ی هاسالو سپس در  1374بار در سال مرکز آمار ایران برای اولین

الحسنه طرحی را اجرا کرد. نتایج اجرای ی قرضهاصندوقعات آوری اطالمنظور جمعبه 1384سال 

الحسنه در سطح کشور صندوق قرض 1226تعداد  1376دهد که در سال نشان می 1382طرح سال 

های اصفهان، اند. استانگری مالی )اعطای وام و اعتبار( فعالیت داشتهدر زمینه ارائه خدمات واسطه

درصد بیشترین سهم از لحاظ تعداد صندوق  7/14و 6/15، 32ا تهران و مازندران به ترتیب ب

های اصفهان، تهران و مازندران بالغ دهد استان. همچنین این بررسی نشان میداشتندالحسنه را قرض

اند. این درحالی است که از خود اختصاص دادهالحسنه کل کشور را بهی قرضهاصندوقدرصد  62بر 

وام به صورت به درصد( 5/74میلیارد ریال ) 1573سپرده، نزدیک به  میلیارد ریال 2112مجموع 

 مشتریان صندوق اعطا شده است. 

میلیارد ریال  653بر طرح مذکور از مجموع کل وام اعطایی نزدیک به براساس بررسی مبتنی

 27میلیارد ریال ) 573درصد( مستهلک شده است. به این ترتیب استان تهران با نزدیک به  6/62)

میلیارد  571های اصفهان با خود اختصاص داده و بعد از آن استاندرصد( بیشترین مبلغ سپرده را به

میلیارد ریال  112میلیارد ریال و آذربایجان شرقی با  157میلیارد ریال، خراسان  314ریال، مازندران 

ریال در ردیف اول قرار  میلیارد 522قرار داشتند. درحالی که از لحاظ وام اعطایی استان اصفهان با 

                                                 
  و7. قضاوی، مجله اقتصادی، شماره1
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میلیارد و استان مازندران  167میلیارد ریال، استان خراسان با  376داشت و بعد از آن استان تهران با 

 گرفتند. میلیارد ریال قرار می 162با 

درصد از کارکنان  7/66دهد که نشان می 1376از لحاظ سطح تحصیالت کارکنان آمارهای سال 

 8طوری که از مجموع تعداد کارکنان سواد بودند. بهدرصد بی 7/2باسواد و  الحسنهی قرضهاصندوق

درصد  2/31دیپلم، درصد دارای تحصیالت دیپلم و فوق 2/56درصد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر، 

 اند. درصد داری تحصیالت حوزوی بوده 6/2دارای تحصیالت کمتر از دیپلم و 

الحسنه سرمایه ی قرضهاصندوقمیلیون ریال در  427میلیارد و  6از لحاظ تشكیل سرمایه ثابت 

میلیون ریال به تنهایی بالغ بر  821میلیارد و  3که از این میان بخش ساختمان با  1ثابت تشكیل شده

 خود اختصاص داده است. درصد ارزش سرمایه ثابت را به 6/42

الحسنه آمار مربوط به ی قرضهاصندوق در ارتباط با 2جامع مرکز آمار ایران وآخرین آمار رسمی 

ی بزرگی چون بسیجیان، انصار و قوامین هاصندوقاست. در آمار فوق مشخص نیست  1376سال 

ی پایاپای نیز بعید است که در ارقام فوق ملحوظ هاصندوقیا خیر. آمار مربوط به اند آمارگیری شده

 بع مناسبی نیست. گیری منشده باشد. لذا آمار فوق جهت تحلیل و نتیجه

الحسنه کشور و اظهارنظر درخصوص ی قرضهاصندوقبه هرحال آنچه همواره درخصوص وضعیت 

آنها، مانع جدی بوده است نبود اطالعات متقن و دقیق از میزان فعالیت و حجم نقدینگی در اختیار 

د. شوات تشكیل آنهاست که ضرورت دارد در گام اول ساماندهی، بانک اطالعات مربوط به این مؤسس

الحسنه کمتر از ی قرضهاصندوقدهد که میزان نقدینگی در اختیار برآوردهای گروه تحقیق نشان می

 درصد کل حجم نقدینگی است. 5

هایی که بیشترین تعداد الحسنه به ترتیب از استانی قرضهاصندوقدر جدول ذیل آمار مربوط به 

الحسنه ی قرضهاصندوقچنین سهم هر استان از تعداد کل در آن قرار دارد ارائه شده و هم هاصندوق

 ده است. شو نسبت و ارقام تجمعی محاسبه 
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 هاالحسنه به ترتیب فراوانی در استانی قرضهاصندوقفراوانی جدول 

 نام استان ردیف
ی هاصندوقتعداد 

 الحسنهقرض

 سهم از کل کشور

 )درصد(

تعداد 

 تجمعی
 درصد تجمعی

724  724 اصفهان 1
1387  663 خراسان 2
2221  634 تهران 3
2537  516 مازندران 4
2816  276 کرمان 5
3236  223 فارس 6
3225  186 آذربایجان شرقی 7
3342  115 گیالن 8
3455  115 یزد 6
3568  113 همدان 12
3658  62 خوزستان 11
3742  84 سمنان 12
3817  75 بختیاریوچهارمحال 13
3883  66 مرکزی 14
3646  63 گلستان 15
3665  46 اردبیل 16
4242  47 قزوین 17
4287  45 زنجان 18
4126  42 آذربایجان غربی 16
4164  35 کرمانشاه 22
4167  33 سیستان و بلوچستان 21
4232  33 لرستان 22
4256  26 کردستان 23
4287  28 بوشهر 24
4315  28 قم 25
4335  22 مزگانهر 26
4351  16 ایالم 27
4357  6 یلویه و بویراحمدگکه 28
 .1381های صنعتی و خدماتی سال : مرکز آمار ایران، سرشماری کارگاهمأخذ

 

های اصفهان، خراسان، تهران، مازندران و شود استانمشاهده می زیرهمانگونه که در نمودار 

صندوق  4357که از نحویبهاند الحسنه کشور را در خود جای دادهی قرضهاصندوقیشترین کرمان ب

 5الحسنه در این ی قرضهاصندوقدرصد  62صندوق یعنی بیش از  2863الحسنه در کل کشور قرض

ی هاصندوقاستان واقع شده است. این درحالی است که استان اصفهان که مقام اول را از نظر تعداد 
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اصفهان

17%

خراسان

15%

تهران

15%
مازندران

12%

کرمان

6%

سایر

17%

فارس

5%

آذربایجان شرقی

4%

گیالن

3%

یزد

3%

همدان

3%

الحسنه استان دیگر کشور دارای صندوق قرض 18خود اختصاص داده است معادل الحسنه بهقرض

که از تمرکز این مؤسسات در این استان حكایت دارد. نكته دیگر در مورد این استان اینكه  است

استان  4ترین شهرستان استان و ایران به لحاظ وسعت؛ بیش از عنوان کوچکشهر بهشهرستان خمینی

 باشد. الحسنه میهای جدول دارای صندوق قرضانت

 

  هااستان ریده استان اول و سا کیالحسنه به تفکی قرضهاصندوق یفراواننمودار 

 (گریاستان د 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد الحسنه میصندوق قرض 155الحسنه در هر استان حدود ی قرضهاصندوقهرچند میانگین 

وق در جامعه آماری فوق مؤید پراکندگی از میانگین و تمرکز این صند 827معیار معادل اما انحراف

ها درصد استان 35در  هاصندوقدرصد  82هاست و لذا حدود مؤسسات در تعداد کمی از استان

صندوق  122ها دارای کمتر از درصد استان 65استان یعنی  18متمرکز است. این درحالی است که 

های برخوردار، الحسنه در استانی قرضهاصندوق بودن تعداد باشند. هرچند باالالحسنه میقرض

مالی خرد  تأمینی نظام آی. اما این مسئله از عدم کارستهاعلت باال بودن درآمد سرانه در این استانبه

شود، ی در مناطق محروم استفاده مییعنوان ابزاری برای فقرزداکه در اکثر کشورهای درحال توسعه به

ای الحسنه هرچند تحت عنوان مؤسسهدهنده این مسئله است که صندوق قرضو نشانحكایت دارد 

های فرهنگی کنند. ریشهاهداف انتفاعی را دنبال می اما مؤسسین آن بعضاً ،شودغیرانتفاعی تأسیس می

گیری تواند از علل شكلهای اصفهان و خراسان نیز میتأسیس مؤسسات اعتباری مردمی در استان

ها باشد. به هر حال بنابر احكام برنامه سوم و چهارم الحسنه در این استانی قرضهاصندوق گسترده

 تأمینهای ابالغی برنامه پنجم توسعه اقتصادی که بر گسترش ابزارهای توسعه و همچنین سیاست



 

 

دار هالحسنه با توجه به ریشی قرضهاصندوقرسد ساماندهی و توسعه نظر میمالی خرد تأکید دارد به

پذیر باشد. از طرف بودن در فرهنگ دینی مردم ابزار مناسبی برای ارائه اعتبارات خرد به اقشار آسیب

ی هاصندوقهایی از ورشكستگی در علت عدم تخصص مدیران این مؤسسات و نمونهدیگر به

طلب  اهبانکی دور و نزدیک، نظارت مؤثر بر این مؤسسات را حتی بیش از هاسالالحسنه در قرض

 .کندمی

 الحسنه ی قرضهاصندوق. اشکاالت و معضالت ساختاری 4

الحسنه فرازوفرودها فراوانی در فعالیت این مؤسسات دیده ی قرضهاصندوقدر بررسی تاریخ تحوالت 

، به دیگر علل هاصندوقشود. در این بخش ضمن تحلیل اشكاالت ساختاری موجود در اساسنامه می

 م پرداخت:این مشكالت خواهی

 

 هاصندوق. عدم تخصص مدیران 1-4

یی مدیران این آالحسنه عدم تخصص و کاری قرضهاصندوقیكی از مهمترین اشكاالت ساختاری در 

، هیچگونه شرایط و الحسنهقرضی هاصندوقسیس اکثر قریب به اتفاق أنهادهاست؛ زیرا در زمان ت

وجود نداشته و همانگونه که در اساسنامه  هاقصندومحدودیت قانونی در احراز عضویت هیئت مدیره 

توانند از میان خود یا افراد خارج از هیئت امنا، گروهی را جهت اداره امور ده هیئت امنا میشآنها بیان 

الحسنه در میان ی قرضهاصندوقصندوق انتخاب کنند. با توجه به اینكه در گذشته و حال عموماً 

هایی مانند: تعهد، تجربه و وجهه اجتماعی بر معیارهای تخصصی ویژگیافراد خیر تشكیل یافته است و 

است.  نشدهعنوان یک نهاد تخصصی با رویكرد علمی تشكیل مدیره بهو علمی مرجح بوده؛ لذا هیئت

های جاری با ابزارهایی پیشبرد فعالیت صرفاًترتیب که پس از احراز مقام عضویت در هیئت مدیره، بدین

ها، نوآوری، انعطاف در ابزارها، های محدود مد نظر بوده و گسترش فعالیتای و در حوزههمعدود و کلیش

مدت و در نهایت توسعه حوزه فعالیت و جذب اعضای های بلندمدت و میانتدوین استراتژی و سیاست

سیس، فعالیت و نظارت بر أمدیره نبوده است. هرچند در دستورالعمل تبیشتر در دستور کار هیئت

شرط تحصیالت کارشناسی مرتبط با امور مالی برای مدیرعامل صندوق، ذکر  الحسنهقرضی هاصندوق

شده اما با توجه به تفاهمنامه سازمان اقتصاد اسالمی و تصمیم بانک مرکزی درخصوص عدم نیاز 

 شود.این معیار نیز رعایت نمی به مجوز فعالیت، عمالًای هشعبی تکهاصندوق

الحسنه اشاره کرد. زیرا این ی قرضهاصندوقتوان به غیرانتفاعی بودن ین مسئله میاز علل دیگر ا

نهادها مانند یک شرکت انتفاعی نیست که هدف در آن حداکثرسازی سود باشد و در این راستا توسعه 

ها و نوآوری در ارائه خدمات مدنظر قرار گیرد. هدف حداکثرسازی ارائه خدمات و گسترش فعالیت



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

مدیره متخصص، پویا و الحسنه به تعداد بیشتری از افراد نیازمند هرچند برای یک هیئتو قرض خیریه

فقدان مدیریت با  -آورد؛ اما در شرایط فعلیها را فراهم میمتعهد انگیزه الزم جهت گسترش فعالیت

 ساختار قانونی این مؤسسات، انگیزه محرک الزم را فراهم نخواهد آورد. -خصوصیات مذکور

 

 الحسنه طبق اساسنامهی قرضهاصندوق. محدودیت 2-4

 تأمیننیز تمایلی به گسترش این نظام خودجوش در  مسئولبر مشكل عدم تخصص، مقامات عالوه

در هنگام مشاهده تخلف در آنها سعی  هاصندوقاعتبار اقشار نیازمند ندارند و با محدود ساختن بیشتر 

 هاصندوق. البته ممكن است مانند شرایط فعلی؛ در عمل رها کردن انددر کنترل و مدیریت آنها نموده

های قانونی چارچوب گسیخته و خارج ازمنجر به فعالیت لجام مسئلهدر دستور کار قرار گیرد که این 

  برخی از آنها شود.

ا عنوان تنهالحسنه بهالحسنه به عقد قرضی قرضهاصندوقعنوان مثال طبق اساسنامه، فعالیت به

هایی که در عقد قرض وجود علت حساسیتده است. بهشابزار تجهیز منابع و تخصیص آنها محدود 

ترتیب تنها عامل اینكه هرگونه شرط دریافت زیاده در این عقد حكم ربا را دارد. بدینازجمله  دارد و

اعضا خواهد طبق اساسنامه انگیزه معنوی مؤسسین و  هاصندوقانداز شده در جذب منابع و وجوه پس

کند و الحسنه را در حد یک مؤسسه خیریه محدود میبود. این مسئله گستره فعالیت صندوق قرض

از مفاد این اساسنامه شود؛  هاصندوقین و اعضای مسئولبعضاً در عمل ممكن است منجر به تخطی 

تنها در قالب و نیازهای اعضای آنها بسیار فراتر از آن است که  هاصندوقزیرا پتانسیل فعالیت 

یی این مؤسسات در آرسد ترکیبی از این عقود نیاز باشد تا کارنظر میو به شود تأمینالحسنه قرض

درآمد و مستأصل خود، حداکثر شود. در تخصیص منابع نیز نیازهای خرد اعضای کم تأمینراستای 

ها و عدم کیب داراییالحسنه و درواقع محدودیت ترمنحصر نمودن اعطای تسهیالت در قالب عقد قرض

گذاری کند و ثانیاً عدم سرمایههای صندوق و بنیه مالی آن را تضعیف میتنوع پورتفوی، اوالً دارایی

دهد. ها کاهش میالمللی، قدرت صندوق را در مواجهه با ریسک نكول واممنطبق با استانداردهای بین

تعاون به اتحادیه  الحسنهقرضی هاصندوقهای انجام گرفته تبدیل در این رابطه حسب پژوهش

  1الگویی بهینه دنبال شود.عنوان به تواندای میاعتباری منطقههای یا تعاونی اعتباری و

 

 های مالیالمللی نسبت. عدم رعایت استانداردهای بین3-4

ایه بینی نشدن افزایش سرم، پیشالحسنهقرضی هاصندوقنكته مهم دیگر در ارتباط با مقررات جاری 

ی گذشته هاسالکه در  هاصندوقها یا همان مبحث کفایت سرمایه است. برخی از این براساس رشد دارایی

                                                 
 .8 و 7هاي . قضاوی، مجله اقتصادی، شماره1



 

 

اند؛ هیچگونه اجبار قانونی و همچنین های فعلی خود تأسیس شدهبا سرمایه بسیار اندک نسبت به دارایی

( اساسنامه ذکر شده 15ده )طور که در ماراهكار عملی مناسب در جهت افزایش سرمایه ندارند و همان

باشد. این درحالی است که طبق است، جبران هرگونه ضرر و زیان احتمالی از تعهدات هیئت امنا می

های احتمالی را نرخ مطلوبی از کفایت سرمایه، زیان بایدالمللی، در مؤسسات اعتباری استانداردهای بین

 بینی نشده است. ن مسئله پیشالحسنه ایی قرضهاصندوقپوشش دهد؛ اما در ساختار 

های مهم است که طبق استانداردهای ها یكی دیگر از نسبتهای نقد به کل دارایینسبت دارایی

گیری یا در دسترس قابل اندازه هاصندوقدرصد باشد. این نسبت در اکثر  12حداقل  بایدجهانی 

ش سود )کارمزد( صندوق از طرفی و تواند منجر به کاهمی هاصندوق. باال بودن این نسبت در نیست

ترتیب در صورت تبدیل نقدینگی به کاهش ارائه خدمات به نیازمندان ازسوی دیگر شود. بدین

 .کردتری ایجاد توان ترکیب بهینههای با بازده معقول و اعطای تسهیالت به اعضا، میدارایی

نیازهای  تأمیناالیی از جهت درصد است، ریسک ب 12یی که این نسبت کمتر از هاصندوقاما در 

دچار مشكل خواهند شد که  هاصندوقفوری و ناگهانی اعضا به دالیل گوناگون وجود دارد و عموماً این 

دار شدن وجهه صندوق و ایجاد ریسک حسن شهرت برای تمامی در نهایت ممكن است باعث خدشه

 . شود هاصندوق

 . فقدان متولی و حامی خاص4-4

عنوان یک نهاد اعتباری نیازمند نظارت و حمایت الزم ازسوی یک مرجع حسنه بهالمؤسسات قرض

الحسنه و عدم توجه دولت به ی قرضهاصندوقباشند. پراکندگی و مقیاس کوچک پرقدرت و قوی می

در پی نداشته است. از آثار وجود یک متولی  هاصندوقاین نهاد مهم و تأثیرگذار، متولی خاصی برای 

، ارائه هاصندوقکارکنان  توان به آموزش مدیران والحسنه میی قرضهاصندوقام قوی در نظ

ای و ی منطقههاکانون. تشكیل اتحادیه یا کردالحسنه و... اشاره استانداردها، گسترش فرهنگ قرض

 رسد.نظر میدر این راستا مفید به الحسنهقرضی هاصندوقملی برای 

 

 الحسنهی قرضهاصندوقمدیران . جرائم و تخلفات احتمالی 5-4

اما با توجه به امكانات و  ،اندالحسنه با نیت خیرخواهانه تأسیس شدهی قرضهاصندوقبا وجود اینكه 

آورند گاه، محملی برای های اجتماعی و اقتصادی باالیی که برای مؤسسین خود فراهم میظرفیت

الحسنه متخلف ی قرضهاصندوقو برخورد با اند که عدم نظارت فسادهای مالی و تخلفات قانونی شده

خود تواند عناوین مجرمانه بهنیز به گسترش این مفاسد دامن زده است. قسمتی از این تخلفات می

تواند تحت شود. موارد زیر که میاختصاص دهد و برخی دیگر در قالب تخلف یا اشكال مطرح می

 الحسنه را دارد:ی قرضهاصندوقاز عناوین مجرمانه قلمداد شود امكان بروز در برخی 
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رباخواری از طریق دریافت بهره تحت عنوان هبه یا کمک به خیریه یا استفاده امكان بروز شبهه  -

 عنوان حیل ربا مطرح است.صوری از عقود اسالمی و موارد دیگری که در مسائل فقهی به

ق در بین اعضای هیئت تحصیل مال نامشروع از طریق تقسیم عواید صندو شبههامكان بروز   -

ای غیرانتفاعی هستند و تقسیم سود الحسنه مؤسسهی قرضهاصندوقکه مدیره یا هیئت امنا در حالی

تواند از طریق مخفی کردن درآمدها با یا عایدی در آن مفهومی ندارد. برداشت درآمدهای صندوق می

 ها انجام شود.ن حسابهای صوری بستانكاری و خروج آن با بدهكار کردن ایایجاد سرفصل

 ،امكان بروز فرار مالیاتی از طریق مخفی کردن درآمدها -

استفاده از ها صوری؛ سوءامكان استفاده از منابع صندوق در جهت منافع شخصی با ایجاد وام -

 نام خود یا دیگران.سرفصل بدهكاران و یا حتی دریافت تسهیالت کالن به

ها که با اهداف صندوق و گذارینقول و سایر سرمایهامكان خرید و فروش ملک و اموال غیرم -

 دستورالعمل و اساسنامه مصوب آنها مغایرت دارد.

های کثیف به تطهیر عواید ناشی از اعمال مجرمانه )پولشویی( و ورود پول امكان بروز شبهه -

 .هاصندوقسیستم مالی و اقتصادی کشور از طریق این 

است(  شدهقانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی، جرم تلقی  امكان فعالیت غیرمجاز پولی )که در -

 بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه.

 .های سیاسی و اقتصادی و استفاده حزبی و جناحی از منابع صندوقامكان فعالیت -

د و برخی دیگر تحت شتحت عناوین مجرمانه ذکر  برخی موارد فوق در قوانین موضوعه مستقالً 

 ل مال نامشروع یا خیانت در امانت قابل پیگرد است.عناوینی همچون تحصی

الحسنه و عدم تطبیق فعالیت آنها با ی قرضهاصندوقای از موارد احتمالی تخلف در نمونه

 شرح زیر است:الحسنه؛ بهی قرضهاصندوقدستورالعمل تأسیس نظارت و فعالیت بر 

ها که احراز سالمت فعالیت ی مالی و آشفتگی در حسابهاصورتامكان وجود عدم شفافیت  -

 کند؛ ی مالی را دشوار میهاصورتصندوق از 

درخصوص ممنوعیت اعطای وام به اعضای اجرایی  ( دستورالعمل26امكان عدم رعایت ماده ) -

مقام و معاونین آنان و بازرسان و اقربای درجه اول آنها و هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم

 توسط آنها. های کالندریافت وام

ای که تهیه برخی گونهافزاری مورد استفاده بهافزاری و نرمامكان وجود ضعف در سیستم سخت -

 های مالی از طریق سیستم مذکور امكانپذیر نباشد.از اطالعات و گزارش

درخصوص ممنوعیت افتتاح هر اجرایی  ( دستورالعمل16ماده )« 2»امكان عدم رعایت تبصره  -

 های مشابه.الحسنه جاری و حسابحساب سپرده قرضازجمله  دیگرنوع حساب سپرده 



 

 

ی هاصندوق تأسیس، فعالیت و نظارت براجرایی  ( دستورالعمل4امكان عدم رعایت ماده ) -

 بر حداقل مبلغ آورده )سرمایه( مؤسس یا مؤسسین برای تأسیس صندوق.الحسنه مبنیقرض

و  هابانکگذاری صندوق در های سرمایهامكان عدم شناسایی، تفكیک و ثبت درآمد سپرده -

 مؤسسات اعتباری در راستای مخفی کردن درآمدها جهت خروج غیرقانونی یا فرار مالیاتی.

 )امكان مخفی کردن درآمدها(. امكان عدم واریز بخشی از درآمد کارمزد به سرفصل مربوطه -

( 25ف ماده )انداز برخالامكان پرداخت وام براساس امتیاز کسب شده در حساب پس -

 های تعهدی یا جدولی(.)اعطای وام دستورالعمل اجرایی

درخصوص حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به اجرایی  ( دستورالعمل23امكان عدم رعایت ماده ) -

در قالب عقودی غیر از  )اعطای تسهیالت کالن و بعضاً هر شخص و حداکثر مهلت بازپرداخت آن

 الحسنه(.قرض

کنترل و بازرسی داخلی صندوق و در اکثر موارد فقدان هرگونه سیستم امكان ضعف سیستم  -

 کنترل داخلی.

درخصوص نحوه  6/11/1388مورخ  233264/88امكان عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره  -

 درصد مقرر در دستورالعمل(. 4الحسنه و کارمزد آن )دریافت کارمزد فراتر از سقف وصول وام قرض

گذاران و کارکنان ام به دیگران که زمینه خرید و فروش وام توسط سپردهامكان انتقال امتیاز و -

 آورد. صندوق را فراهم می

 5بر اینكه صندوق موظف است حداقل مبنیاجرایی  ( دستورالعمل28امكان عدم رعایت ماده ) -

 نقد نگهداری نماید.نقد و شبهصورت به درصد مانده سپرده مشتریان را 12و حداکثر 

دم ثبت وثایق و تضمینات دریافتی و اخذ چک و سفته سفید امضا و عدم تكمیل امكان ع -

 های وام.فرم

مورد احراز هویت مشتریان  ی دری( قانون مبازه با پولشو7امكان عدم رعایت مفاد ماده ) -

 صورت صحیح و کامل.به

برای گیری مناسب های مطالبات سررسید گذشته و معوق و ذخیرهامكان عدم ایجاد سرفصل -

 آنها.

الحسنه بدون شخصیت حقوقی ثبت شده و بدون مجوز ی قرضهاصندوقامكان فعالیت برخی  -

 بردن تابلویی در یک مكان در معرض دید مردم. با باال صرفاًاز مراجع ذیصالح و 

و استفاده از اعتبارات  هابانکمدیره نزد نام اعضای هیئتههای شخصی و بامكان افتتاح حساب -

و مؤسساتی که  هابانکمده در راستای منافع شخصی )دریافت تسهیالت برای خود از دست آبه

 های صندوق در آن موجود است(.حساب

سایر »دارد: که اشعار میاجرایی  ( دستورالعمل26ماده )« 1»امكان عدم رعایت تبصره  -



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

، خرید سهام ...رت وها در اموری از قبیل خرید اموال منقول و غیرمنقول به قصد تجاگذاریسرمایه

 «.شرکت، تأسیس شرکت یا مؤسسه و ... به هر میزان و هر مبلغ ممنوع است

 

 الحسنهی قرضهاصندوقهای اقتصادی و قانونی نظارت بر . ضرورت5

 شود.بررسی و تحلیل می الحسنهقرضی هاصندوقدر این بخش دالیل و الزامات قانونی نظارت بر 

 الحسنهی قرضهاصندوقنظارت بر های قانونی . ضرورت1-5

د که در شهای پیشین به تفصیل بیان الحسنه در بخشی قرضهاصندوقهای قانونی نظارت بر ضرورت

الحسنه نافذ و ی قرضهاصندوقاینجا عناوین قوانین و مقرراتی که همچنان درخصوص نظارت بر 

 االجرا هستند ذکر خواهد شد:الزم

 ،1351بانكی کشور مصوب ( قانون پولی و 11ماده ) -

 ،1383قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی مصوب  -

 ،1386( برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی کشور مصوب 66ماده ) -

 ،6/11/1381 مصوب غیردولتی هایسازمان فعالیت و تأسیساجرایی  نامهآیین -

 ،26/4/1386 مصوب پولی غیرمتشكل بازار قانون اجرایی نامهآیین -

 ،الحسنهقرض یهاصندوق بر نظارت و فعالیت تأسیساجرایی  دستورالعمل -

 .های مربوطهالعملها و دستورنامهقانون مبارزه با پولشویی، آیین -

 

 الحسنهی قرضهاصندوقهای اقتصادی نظارت بر . ضرورت2-5

تواند تأثیر مستقیمی بر بازار پول یكی از ارکان مهم اقتصاد است که تعیین و کنترل متغیرهای آن می

بازار حقیقی اقتصاد داشته باشد و متغیرهایی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیكاری، نرخ تورم را 

های پولی با بررسی فضای اقتصاد و با تعیین عنوان متولی سیاست. بانک مرکزی بهکندتعیین 

اقتصادی همراه با رشد اقتصادی کند، ثبات متغیرهایی مانند نرخ سود و میزان عرضه پول تالش می

کشور بانک  1351مناسب را هدفگذاری نماید. ازسوی دیگر، براساس قانون پولی و بانكی مصوب 

و مؤسسات اعتباری را برعهده دارد. دو هدف اصلی نظارت بر  هابانکمرکزی مسئولیت نظارت بر 

طور مشخص ثبات قتصاد و بهکنترل متغیرهای پولی ا و مؤسسات اعتباری عبارت است از هابانک

 و مؤسسات اعتباری.  هابانکهای شهروندان در سیستم مالی و همچنین حفظ امنیت سپرده

ی جدی که همواره بانک مرکزی با آن مواجه بوده، بازار غیرمتشكل پولی و هاچالشیكی از 

ای از بازار كل پولی حوزهمؤسسات غیرمجاز فعال در این بازار است. بنابر متون نظارت بانكی، بازار متش



 

 

کنندگان خدمات اعتباری در آن با مجوز مقام ناظر و با نظارت وی به فعالیت پول است که تمام عرضه

مشغولند و ازسوی دیگر، در کنار بازار متشكل، مؤسسات و یا افرادی که بدون مجوز مقام ناظر و بدون 

دهند. ند، بازار غیرمتشكل پولی را تشكیل میکنهیچ کنترل و نظارتی مبادرت به ارائه خدمات پولی می

گیرد و دلیل خدمات گسترده پولی که توسط مؤسسات مجاز انجام مییافته بهدر اقتصادهای توسعه

های طور قطع ریشه در استقالل مقام ناظر و ضمانتهمچنین کارآمدی نظارت در بخش بانكی که به

اثر بر متغیرهای پولی به فعالیت ی بسیار محدود و عمالً بیاجرایی قوی آن دارد، بازار غیرمتشكل پول

یافته این بازار سهم قابل توجهی از خدمات حوزه پولی و پردازد؛ اما در اقتصادهای کمتر توسعهمی

 دهد. خود اختصاص میاعتباری را به

نقطه مطلوبی تواند به فعال و پیشرو نمی 1ازسوی دیگر، توسعه و رفاه اقتصادی بدون نظام مالی

های تولیدی و گسترش آن زمینه افزایش رشد درآمد ملی را فراهم مالی پروژه تأمیندست یابد. 

مالی نیازهای مصرفی اقشار مختلف درآمدی، موجبات افزایش رفاه و کیفیت زندگی  تأمینآورد و می

ری در کشورهای شود. در این میان، بازارهای پول و سرمایه و نهادهای اعتباآنها را باعث می

های مؤثر قانونی درحال های مالی و اعتباری، با اعمال نظارتیافته با ارائه انواع خدمات و نوآوریتوسعه

 فعالیتند.

 اتموجب تأثیر رمتشكلیعدم نظارت بر مؤسسات فعال در بازار غ یاز جهت منطق اقتصاد

ن نرخ تورم آتبع ت گردش پول و بهسرع ،ینگیویژه حجم نقدبه یکالن اقتصاد یرهاینامطلوب بر متغ

 جادیاز ا یریجلوگ ؛یبانك ستمیدر س یکند که جهت ثبات مالحكم می یزن ینظارت منطق خواهد شد.

 هیکل گذاران، نظارت مؤثر برو حفظ حقوق سپرده یمؤسسات اعتبار یو ورشكستگ یبانك یهابحران

 .ردیشكل بگ یغیربانك یمؤسسات اعتبار

 جادیاز ا یریجلوگ ؛یبانك ستمیدر س یکند که جهت ثبات مالحكم می ینهمچن ینظارت منطق

 هیکل گذاران، نظارت مؤثر برو حفظ حقوق سپرده یمؤسسات اعتبار یو ورشكستگ یبانك یهابحران

ها و خاطر نوع ساختار ترازنامه و ترکیب دارایی. این مسئله بهردیشكل بگ یغیربانك یمؤسسات اعتبار

 تأمینهای اهرمی باال و نقش پایین سرمایه در دلیل نسبتات اعتباری است که بههای مؤسسبدهی

ای( مدیریت ریسک و نظارت احتیاطی را برای این مؤسسات ها )منابع سپردهمنابع و سهم باالی بدهی

 د.کنحیاتی می

 

 

 

 

                                                 
1. Financial System 
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 الحسنهی قرضهاصندوقعملکرد بانک مرکزی درخصوص نظارت بر . 9

 الحسنهقرضی هاصندوقكرد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در نظارت بر در بخش حاضر عمل

 شود.بررسی می

 

 . نقد و بررسی تفاهمنامه بانک مرکزی با سازمان اقتصاد1-9

داند؛ الحسنه میی قرضهاصندوقعنوان یک نهاد غیردولتی خود را متولی سازمان اقتصاد اسالمی به

های یک از سازمانسازمان مورد بازرسی قرار نگرفته و مسئولین آن به هیچ تنها خود آنالبته تاکنون نه

 بانک مرکزی پاسخگو نیستند، ازجمله  نظارتی

تراژ مقرراتی برای یمرکزی و سازمان اقتصاد اسالمی یک آرب بین بانک رسد توافقنامهنظر میبه

تواند وجود آورده که میسنه بهالحی قرضهاصندوقجاری و سایر تخلفات در  ارائه خدمات حساب

 1دادن متغیرهای پولی دچار مشكل نماید. های پولی را با تحت تأثیر قرارسیاست

هرچند در توافقنامه این سازمان با بانک مرکزی ذکر شده که سازمان اقتصاد اسالمی بازرسی از 

الیل زیر امری قابل اما شاید تحقق این ادعا به د ،دهدی تحت پوشش خود را انجام میهاصندوق

 دسترسی نباشد:

الحسنه تحت پوشش سازمان، هیچگاه مورد بازرسی ی قرضهاصندوقرسد بسیاری از نظر میبه .1

رو اگر حتی یک حسابرسی دقیق توسط حسابرسان اند. ازایندقیق سازمان اقتصاد اسالمی قرار نگرفته

این سازمان بسیاری از  انجام گیرد قطعاً هاصندوقخبره و بازرسی جامع توسط بازرسان مجرب از این 

 کند با سالمت کامل درحال فعالیتند را نخواهد پذیرفت. که گمان می هاصندوقاین 

ی فعال موجود مورد تأیید سازمان هستند و بسیاری از هاصندوق. تعداد محدودی از 2

ند نام خود را به فهرست ند نیز در تالشکنجدولی و تعهدی فعالیت میصورت به یی کههاصندوق

گونه ی تحت پوشش سازمان اضافه کنند. هرچند سازمان اقتصاد اسالمی فعالیت اینهاصندوق

 را مورد پذیرش قرار نداده است.  هاصندوق

 

. مخالفت توافقنامه بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسالمی با قانون اساسی و سایر 2-9

 قوانین 

های دولت است. حتی در مطابق قانون اساسی در وظایف و مسئولیت نظارت امری است حاکمیتی که

ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری به این مهم قانون اساسی وچهارم های کلی اصل چهلسیاست

                                                 
تا ميزان اثرگذاري دقيق اين مؤسسات  شودالبته الزم است بانک اطالعاتي مربوط به مؤسسات پولي غيربانکي تشکيل  .1

 متغيرهاي کالن اقتصادي مشخص گردد. بر



 

 

اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین »تأکید شده است: 

 .«موضوعه

ی هاصندوقدنبال برعهده گرفتن مسئولیت نظارت بر هصاد اسالمی بمسئولین سازمان اقت

اما شورای نگهبان با این استدالل  ،الحسنه در فرآیند تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشكل بودهقرض

باشد با درخواست پذیر نمیکه نظارت یک امر حاکمیتی است و تفویض آن به بخش غیردولتی امكان

 .دکردنسازمان مخالفت 

و  1351توافقنامه اخیر که نقش نظارتی بانک مرکزی مصرح در قانون پولی و بانكی کشور مصوب 

تواند در برابر کند، میرا دچار خدشه جدی می 1383قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی مصوب 

تبعات  های نظارتی بر بانک مرکزی مانند سازمان بازرسی کل کشور برای مدیران عالی آن بانکسازمان

  1.حقوقی خاص خود را داشته باشد

ی هاصندوقدرصد  32الحسنه یعنی کمتر از صندوق قرض 1222درحال حاضر قریب به 

رها و بدون  الحسنه کشور تحت پوشش سازمان اقتصاد اسالمی هستند و مابقی آنها کامالًقرض

ای که تحت الحسنهقرض یهاصندوقباشند. از طرف دیگر اکثر کمترین نظارتی درحال فعالیت می

دارند که تخلفات و اشكاالت موجود الحسنه سنتی و ریشهی قرضهاصندوقپوشش سازمان مذکورند، 

الحسنه کمتر ی قرضهاصندوقویژه اعطای تسهیالت تعهدی و جدولی، در مقایسه با سایر در آنها به

نیز امكان وقوع تخلفات وجود  هالحسنی قرضهاصندوقاما به هرحال در عملكرد برخی از این  ،است

 دارد.

 

 . لزوم تعریف جایگاه قانونی و کارآمد برای سازمان اقتصاد اسالمی و نهادهای مشابه3-9

توانند معاضد و یاور خوبی در عین حال حذف سازمان قدرتمندی مانند سازمان اقتصاد اسالمی که می

رسد. اما تعریف نظر نمیت باشند منطقی بهبرای مقام ناظر در نظارت مؤثر و حمایت از این مؤسسا

ها یا جایگاهی قانونی و صحیح برای این نهادها )مانند آنچه در کشورهای دیگر تحت عناوین انجمن

ن و منزلت و أها در کنار مقام ناظری که کامالً دولتی است، وجود دارند( ضرورت دارد، تا شاتحادیه

 . نكندنک از وظیفه قانونی خود نیز تخطی استقالل بانک مرکزی حفظ شده و این با

 

ای از شعبهالحسنه تکی قرضهاصندوقکردن  ا. نقد تصمیم بانک مرکزی در مستثن4-9

 اخذ مجوز 

ای شعبهی تکهاصندوق 1361ماه سال د بانک مرکزی در آبانشهای قبلی ذکر همانگونه که در بخش

                                                 
نافذ بودن آن  نسبت به بررسي اين توافقنامه و اساسًا بايدرسد کارشناسان خبره حقوقي بانک مركزي نظر ميلذا به .1

 .كننداظهارنظر 
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زند را از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی معاف ورالحسنه مبادرت میبه عملیات قرض صرفاًکه 

رسد در تناقض با قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی و نظر میگیری این مصوبه که بهکند. شكلمی

 پیگیری برخی نمایندگان محترم مجلسثر از أمت هابررسیطبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور است، 

 .بوده است

ره بانک مرکزی با آن مواجه بوده است نفوذی است که مدیران یكی از معضالتی که هموا

ای شعبهالحسنه در میان مسئولین محلی و حتی کشوری دارند. یک صندوق تکی قرضهاصندوق

نظر مدیران عالی بانک مرکزی نقش چندانی در اقتصاد و سیستم بانكی نداشته کوچک که شاید به

تواند برای مدیران عالی بانک بانک مرکزی قرار گیرد می باشد اگر مورد نظارت و تدقیق بازرسان

های متعدد بانک مرکزی دلیل دیگری برای استقبال از رها دردسرساز باشد. از طرف دیگر مسئولیت

 باشد.ی موصوف و عدم نظارت بر آنها میهاصندوقکردن 

و با توجه  کندپیچیده می نیز دلیل دیگری است که نظارت بر آنها را هاصندوقتعدد و فراوانی این 

های گذاری آنها بر شاخصتوان از تأثیردرصدی این مؤسسات در حجم نقدینگی می 5به نقش کمتر از 

. این درحالی است که رها کردن این مؤسسات و عدم نظارت بر آنها کردپوشی کالن اقتصادی چشم

ر بسیار پرخطر باشد. ورشكستگی این های ساعتی اقتصادی در نقاط مختلف کشوعنوان بمبتواند بهمی

دنبال خطر افتادن ثبات مالی اقتصاد، تبعات اجتماعی و حتی امنیتی خاص خود را بهمؤسسات و به

 داشته است. 

تواند داللت بر کوچكی الحسنه نمیی قرضهاصندوقای بودن برای شعبهازسوی دیگر، معیار تک

میلیارد ریال است و  322وجود دارد که منابع آن بالغ بر ای شعبهآنها باشد برای مثال صندوق تک

تر است. جمع منابع این حجم تسهیالت اعطایی آن از تسهیالت اعطایی بانک ملی همان شهر افزون

ای و تخصصی آنها احراز نشده الحسنه که در دست افرادی است که صالحیت حرفهی قرضهاصندوق

 و با توجه به ضریب نفوذ بسیار باالی آنها، افراد زیادی از جامعه راتواند بسیار خطرآفرین باشد است می

درگیر نماید. لذا هرچند میزان نقدینگی در اختیار این مؤسسات در سطح کالن ناچیز باشد ولی با 

پوشی شود. از طرف دیگر با توجه به اینكه هیچ آنها، نباید از آن چشم فشدت ضعیتوجه به ساختار به

الحسنه وجود ندارد چگونه ی قرضهاصندوقتی و آمار دقیقی از میزان و حجم فعالیت بانک اطالعا

ویژه اینكه مؤسسات مؤسسات اثری بر متغیرهای کالن اقتصادی ندارند؛ به شود که ایناستدالل می

اختیار  مالی خرد زمانی که هیچ سپرده قانونی تودیع نكنند و مدیران آن نقدینگی سیالی در تأمین

در برخی از بازارها مانند امالک و مستغالت  توانند بر متغیرهای اقتصادی و مشخصاًمی ،ته باشندداش

تا  شودتأثیرگذار باشند بنابراین الزم است بانک اطالعاتی مربوط به مؤسسات پولی غیربانكی تشكیل 

 میزان اثرگذاری دقیق این مؤسسات بر متغیرهای کالن اقتصادی مشخص شود.



 

 

باشد اینكه دولت موظف است تكالیف قانونی و حاکمیتی خود را ی اهمیت فراوان میآنچه دارا

انجام دهد و نباید از انجام آن شانه خالی کند. بانک مرکزی حسب قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی 

تواند و جهت برقراری ثبات در سیستم مالی موظف به نظارت بر همه مؤسسات اعتباری است و نمی

الحسنه نیازمند ی قرضهاصندوققش خود را نادیده بگیرد. بانک مرکزی اگر برای نظارت بر این ن

های جذب نیروهای بیشتر است باید در این مسیر گام بردارد و البته ابزارهای نوین نظارتی مانند سامانه

رار پیدا الحسنه( با سرعت بیشتر استقالكترونیكی هوشمند نظارتی همچون شفق )شبكه فراگیر قرض

 کند نه اینكه از زیر بار مسئولیت و تكلیف قانونی خود شانه خالی کند.

توسط  بایدمداخله نمایندگان مجلس در امور نظارتی که خالف استقالل بانک مرکزی است نیز 

ی هاصندوقاین مسئله که  شدت کنترل شود و اساساًهای نظارت بر رفتار نمایندگان بهمجلس و بخش

شوند مشخص نیست با چه استداللی توسط نمایندگان مجلس  ااز نظارت حاکمیت مستثن الحسنهقرض

 د.شومطرح و پیگیری می

 

 بندی و پیشنهادات جمع

های نیازهای اعتباری خرد و ضروری اقشار واقع در دهک تأمینمالی خرد برای  تأمینوجود مؤسسات 

 ر کشورهای پیشرفته دنیا این مؤسسات خصوصاًپایینی و میانی درآمدی بسیار الزم و ضروری است و د

پردازند. توسعه و در چارچوب و ساختار تعاون به ارائه خدمات اعتباری خرد به اقشار نیازمند جامعه می

. کندتواند به افزایش رفاه اقتصادی و کاهش شكاف طبقاتی کمک شایانی حمایت از این مؤسسات می

یل که ممكن است محملی برای تخلفات و جرائم اقتصادی مانند رو حذف این مؤسسات با این دلازاین

تواند مورد قبول باشد بلكه باید با نظارت و رباخواری، تحصیل مال نامشروع و یا پولشویی شود، نمی

 هدایت مسیر درست و سالم فعالیت اعتباری را فراروی آنها قرار داد.

توانند بر متغیرهای کالن اقتصادی می منطق اقتصادی در کنترل همه مؤسسات و نهادهایی که

گذار باشند، همچنین ایجاد ثبات در بازار مالی کشور و جلوگیری از ورشكستگی و بحرانی شدن تأثیر

عنوان فلسفه نظارت بانكی و نیز الزامات گذاران بهمؤسسات اعتباری در راستای حفظ منافع سپرده

زار غیرمتشكل، قانون برنامه پنجم و قانون مبارزه با پولشویی( قانونی)قانون پولی و بانكی، قانون تنظیم با

الحسنه از چتر نظارتی مقام ناظر را غیرمنطقی و ی قرضهاصندوقهمه و همه دالیلی است که رها کردن 

: های امكان وقوع تخلفاتی همچونتواند زمینهند. ضمن اینكه رها شدن آنها میکنغیرقابل قبول می

یق دریافت بهره تحت عنوان هبه یا کمک به خیریه یا استفاده صوری از عقود رباخواری از طر»

عنوان حیل ربا مطرح است، امکان تحصیل مال اسالمی و موارد دیگری که در مسائل فقهی به

که  نامشروع از طریق تقسیم عواید صندوق در بین اعضای هیئت مدیره یا هیئت امنا )درحالی
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ای غیرانتفاعی هستند و تقسیم سود یا عایدی در آن سهالحسنه مؤسی قرضهاصندوق

مفهومی ندارد(، امکان برداشت درآمدهای صندوق از طریق مخفی کردن درآمدها و فرار 

صوری؛ امکان  یهامالیاتی، امکان استفاده از منابع صندوق در جهت منافع شخصی با ایجاد وام

نفع خود یا عیض در اعطای تسهیالت بهنام خود یا دیگران و تبدریافت تسهیالت کالن به

ها که با اهداف گذاریوابستگان، امکان خرید و فروش امالک و اموال غیرمنقول و سایر سرمایه

صندوق و دستورالعمل و اساسنامه مصوب آنها مغایرت دارد، امکان تطهیر عواید ناشی از 

)که در قانون تنظیم  ع مربوطهاعمال مجرمانه، فعالیت غیرمجاز پولی بدون اخذ مجوز از مراج

های سیاسی و اقتصادی و استفاده ده است(، امکان فعالیتشبازار غیرمتشکل پولی جرم تلقی 

 فراهم آید. «حزبی و جناحی از منابع صندوق و سایر تخلفات

لذا ضروری است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به وظیفه قانونی خود در نظارت بر 

 الحسنه اهتمام کنند. ی قرضهاصندوق

 

 پیشنهادها

 گردد:ارائه می الحسنهقرضی هاصندوقبر  مؤثردر راستای تحقق نظارت  هاییدر ادامه پیشنهاد

 

 الحسنهی قرضهاصندوقهای الکترونیک و نظارت هوشمند بر فعالیت ضرورت استفاده از سامانه

ترین امور در کلیه ونیكی از ضروریهای الكترهای اقتصادی و ایجاد سامانهسازی فعالیتشفاف

نیستند. در صورت  االحسنه نیز از این امر مستثنی قرضهاصندوقهای اقتصادی کشور بوده و حوزه

تواند هوشمند و با حداقل الحسنه، نظارت بر آنها میی قرضهاصندوقایجاد شبكه یكپارچه و جامع 

الحسنه ی قرضهاصندوقانک مرکزی در مواجهه با ای که مدیران بنیروی انسانی انجام پذیرد. دغدغه

های محدود نیروی انسانی مانعی برای شروع جدی ساماندهی دارند؛ فراوانی و پراکندگی آنها و ظرفیت

 این مؤسسات است.

ی اخیر در بانک مرکزی مطرح شده هاسالهوشمند نظارتی در های آنچه که تحت عنوان سامانه

ای کلیه الحسنه به یک شبكه متمرکز بانكی و ثبت لحظهی قرضهاصندوق تواند ضمن اتصال کلیهمی

را برای بانک مرکزی فراهم آورد و  هاصندوقها، امكان نظارت و مانیتورینگ برخط فعالیت تراکنش

م با ریسک و حتی معامالت أهای توهمه عالئم هشدار در فعالیت استفاده از ابزار هوش تجاری؛

 رزه با پولشویی را رصد نماید.مشكوک در حوزه مبا

ها، ضرورت دارد بانک مرکزی لذا با توجه به اهمیت مسئله و سابقه عملیاتی این قبیل طرح



 

 

ای هوشمند را در دستور کار فوری خود قرار دهد تا نظام پولی و اعتباری کشور با نظم اندازی سامانهراه

 به رشد به پیش رود. و ثبات مطلوب و رو

 

ای شعبهتک الحسنهقرضی هاصندوقبر عدم نیاز ر تصمیم بانک مرکزی مبنیتجدیدنظر د

 به مجوز فعالیت

سازد، تصمیم عدم نیاز الحسنه را نمایان میی قرضهاصندوقگفته که علل نظارت بر دالیل پیش

اشت( تبع آن عدم نیاز به نظارت را هم به دنبال د)که بهرا الحسنه به مجوز فعالیت ی قرضهاصندوق

ی هاصندوقرسد هیچ منطق قانونی و اقتصادی برای رها کردن نظر میبه .بردزیر سوال می

تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی عدم نظارت بر آنها می الحسنه وجود نداشته باشد و قطعاًقرض

 ر است.ناپذیاین تصمیم امری اجتناب های امنیتی را در پی داشته باشد. لذا تجدیدنظربحران

 

 تجدیدنظر در تفاهمنامه منعقده با سازمان اقتصاد اسالمی

بانک مرکزی طبق قانون موظف به نظارت بر کلیه مؤسسات اعتباری فعال در بازار پول است. از طرف 

باشد. هرچند دیگر نظارت، امری حاکمیتی است و تفویض آن به بخش غیردولتی خالف قانون می

الحسنه ی قرضهاصندوقای از نوان یک نهاد صنفی یا کانون و اتحادیهعسازمان اقتصاد اسالمی به

الحسنه ی قرضهاصندوقرا برای  ...ای و آموزشی وتواند در کنار مقام ناظر برخی از خدمات مشاورهمی

تواند شكل رسمی به و ملی در چارچوب قوانین و مقررات میای همنطقهای ه اتحادیهتانجام دهد و الب

عنوان ناظر، خالف اصل محرمانه بودن الحسنه بهی قرضهاصندوقیرد، اما ورود آن سازمان به خود بگ

ی هاصندوقاطالعات اشخاص و مغایر با قوانینی است که نظارت را متعلق به دولت و نظارت بر 

قتصاد رو الزم است تفاهمنامه منعقده با سازمان ااینداند. ازالحسنه را تكلیف بانک مرکزی میقرض

اسالمی مورد بازنگری جدی قرار گیرد و این مسئله توسط مراجع قانونی همچون سازمان بازرسی و 

 های مربوطه مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون

 

 استقالل بانک مرکزی و نظارت بر رفتار نمایندگان در مداخله در بازار پول

رکزی توسط برخی نمایندگان مجلس برای ادامه فعالیت تحت فشار قرار گرفتن مسئولین بانک م

الحسنه معضل بزرگی است که شاید ی قرضهاصندوقجمله ازغیرمجاز برخی مؤسسات اعتباری و 

ماه توان تصمیم آبانعلت شانه خالی کردن بانک مرکزی از نظارت بر این مؤسسات نیز شده باشد و می

رفتار نمایندگان مجلس در حمایت از  بایدرو ایندانست. از بانک مرکزی را از مصادیق این امر 1361

 .نشودبین نظارت قرار گیرد و استقالل بانک مرکزی مخدوش مؤسسات اعتباری زیر ذره
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