آسيبشناسي نظام بانكي
 .1ساماندهي تجهيز و تخصيص منابع قرضالحسنه
بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانكي

كد موضوعي220 :
شماره مسلسل14411 :
مهرماه 1934

معاونت پژوهشهای اقتصادی
دفتر :مطالعات اقتصادی

به نام خدا

فهرست مطالب
چكيده 1..............................................................................................................................................................................................
مقدمه 3...............................................................................................................................................................................................
 .1تعریف قرض و جایگاه آن در آموزههای دینی 3..................................................................................................................
 .2آسيبشناسی وضع موجود تجهيز و تخصيص منابع قرضالحسنه 5..............................................................................
 .2-1عدم تخصيص سپردههای قرضالحسنه پسانداز به تسهيالت قرضالحسنه 5.................................................
 .2-2بیتوجهی به سپردههای قرضالحسنه جاری در پرداخت تسهيالت قرضالحسنه 11....................................
 .2-3مشخص شدن مصارف متعدد برای قرضالحسنه بدون اولویتبندی مناسب 11.............................................
 .2-1اولویت کارمندان بانکها در دریافت تسهيالت قرضالحسنه 11..........................................................................
 .2-5از بين بردن روح معنوی قرضالحسنه با برگزاری قرعهکشیها 11.....................................................................
 .2-6در نظر گرفته نشدن کارمزد بهعنوان مزدِ کار 22....................................................................................................
 .3ارائه پيشنهادهای اصالحی جهت ساماندهی تجهيز و تخصيص منابع قرضالحسنه 21............................................
 .3-1تجهيز همه سپردههای قرضالحسنه در قالب عقد وکالت مشروط 21...............................................................
 .3-2سياستگذاری بانک مرکزی در ارتباط با تخصيص بهينه منابع قرضالحسنه 22.............................................
 .3-3تفكيک منابع و مصارف قرضالحسنه از سایر فعاليتهای بانكی 26 ...................................................................
 .3-1توسعه منابع قرضالحسنه ،پيامد ساماندهی منابع و مصارف قرضالحسنه22.................................................
جمعبندی و نتيجهگيری 21..........................................................................................................................................................
منابع و مآخذ 32...............................................................................................................................................................................

آسيبشناسي نظام بانكي
 .1ساماندهي تجهيز و تخصيص منابع قرضالحسنه بانکها و
مؤسسات اعتباری غيربانكي

چكيده
گزارش حاضر به آسيب شناسی سازوکارهای تجهيز و تخصيص منابع قرضالحسنه در ایران میپردازد.
مهمترین سؤاالتی که این گزارش در صدد پاسخگویی به آنهاست ،به شرح زیر است :مهمترین
روشهای تجهيز منابع قرض الحسنه در کشور کدامند و سهم هریک از کل منابع قرضالحسنه چه
ميزان است؟ آیا تخصيص منابع قرضالحسنه مشمول ضوابط و اولویتبندی خاصی است؟ منافع حاصل
از این منابع ارزانقيمت عمدتاً نصيب چه گروههایی از جامعه میشود؟ مهمترین اصالحاتی که باید در
الیه قوانين و مقررات مربوط به قرضالحسنه اعمال گردد تا فرآیندهای تجهيز و تخصيص قرضالحسنه
در کشور عادالنه و کارآ صورت گيرد کدامند؟ بهمنظور پاسخ به این سؤاالت ،روندهای آماری و
بسترهای حقوقی مربوطه در هر دو الیه قوانين و مقررات ،به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس قانون عمليات بانكی بدون ربا ،منابع قرضالحسنه از دو طریق سپرده قرضالحسنه
پسانداز و سپرده قرضالحسنه جاری در نظام بانكی تجهيز میشوند .در طول سالهای گذشته،
عليرغم نياز شدید مردم و بهویژه جوانان به تسهيالت قرضالحسنه ،درصد قابلتوجهی از سپردههای
قرضالحسنه پسانداز صرف پرداخت تسهيالت قرضالحسنه نشده است .این نسبت در برخی سالها
( )1325به  63درصد رسيده است .عالوه بر آن کل سپردههای قرضالحسنه جاری نيز منحصراً در
اختيار بانکها بوده و این انحصار موجب شده است تا درآمد بانک از محل این سپردهها (منافع حاصل
از بهکارگيری مانده سپردهها و کارمزد دریافتی در قبال ارائه خدمات مختلف این سپردهها) از هزینه
مرتبط با آن (خالص هزینه ارائه خدمات حساب جاری) فاصله زیادی بگيرد و منافع زیادی از این محل
از سپردهگذاران سلب و به بانک منتقل شود.
منشأ اصلی این انحراف در منابع قرضالحسنه ،خأل موجود در قانون عمليات بانكی بدون ربا
(بهره) است .طبق این قانون همه سپردههای قرضالحسنه براساس عقد قرض در اختيار بانک قرار
میگيرد و لذا همه سپردههای قرضالحسنه جزو منابع بانک محسوب میشود .ضمناً در هيچ کجای
قانون تصریح نشده است که بانکها موظف هستند چه بخشی از سپردههای قرضالحسنه را به پرداخت
تسهيالت قرضالحسنه اختصاص دهند .البته اصالحات قانونی در سالهای گذشته توانسته است این

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
مشكل را در ارتباط با سپردههای پسانداز برطرف کند ،ولی نسبت به سپردههای جاری عليرغم مانده
حدود  122هزار ميليارد ریالی (در اسفندماه  )1313بهطورکلی غفلت شده است.
در سمت تسهيالت قرضالحسنه هم بهدليل ذکر موارد متعدد بدون اولویتبندی یا ایجاد سازوکار
نظارتی ،تخصيص بهصورت رانتی انجام شده و در برخی سالها بيش از  52درصد تسهيالت در
سرفصل «سایر» طبقهبندی شده است .عالوه بر آن بخش قابلتوجهی از سپردههای قرضالحسنه
خيرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهيالت قرضالحسنه کالن و بلندمدت در اختيار کارکنان بانکها
قرار گرفته است.
جهت اصالح سياستهای نادرست گذشته که منجر به سوءمصرف منابع قرضالحسنه شده است،
پيشنهاد شده است در اصالح قانون عمليات بانكی بدون ربا همه سپردههای قرضالحسنه (اعم از جاری و
پسانداز) صرفاً براساس عقد وکالت و مشروط بر آنكه «براساس سياستهای بانک مرکزی مورد استفاده قرار
بگيرد» تجهيز شوند تا بانک مرکزی بتواند براساس اولویتهای کشور که در قانون اساسی و سياستهای
کالن کشور و همچنين مصوبات هيئت دولت مشخص میشود ،مجموع منافع جامعه را حداکثر نماید .بدین
منظور الزم است بانک مرکزی مطابق آنچه در تبصره ماده ( )21دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانکهای
قرضالحسنه و نظارت بر آنها آمده است ،کليه بانکها را موظف کند ،حداقل  15درصد از مانده سپردههای
قرضالحسنه پسانداز (پس از کسر سپرده قانونی) و حداقل  22درصد از مانده سپردههای قرضالحسنه
جاری (پس از کسر سپرده قانونی) را به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه به سپردهگذاران و اقشار نيازمند
اختصاص دهند .در این صورت حجم تسهيالت قرضالحسنه به  212هزار ميليارد ریال خواهد رسيد که
نسبت به وضعيت فعلی بيش از  122درصد رشد خواهد نمود .الزمه چنين امری این است که بانک مرکزی
بتواند بهدقت بر عملكرد بانکها در این حوزه نظارت کند؛ لذا ضروری است منابع و مصارف
قرضالحسنه در صندوق مجزای قرضالحسنه تحت مالكيت بانک متمركز و از ساير فعاليتهای
بانكي بهطور كامل تفكيک شود.
جهتگيری سياستهای بانک مرکزی در ارتباط با تخصيص منابع قرضالحسنه باید بهگونهای
باشد که رفاه کل جامعه حداکثر شود ،لذا بايد انتفاع بانکها از اين منابع محدود به پوشش
هزينههای ارائه خدمات و مديريت ريسک نقدينگي اين سپردهها باشد .همچنين از آنجاییکه
سپردهگذاران قرضالحسنه (اعم از جاری و پسانداز) که سودی در قبال تودیع سپردههایشان از بانک
دریافت نمیکنند ،محقترین گروه برای بهرهمندی از منافع حاصل از رسوب سپردههایشان هستند،
سزاوار است سازوکاری برای بهرهمندی آنان از منافع این سپردهها بهصورت عادالنه طراحی شود.
سازوكار پيشنهادی برقراری ارتباط مشخص بين مانده سپرده قرضالحسنه اشخاص و سطح
دسترسي آنان به تسهيالت قرضالحسنه است كه هماكنون توسط برخي مؤسسات و بانک

قرضالحسنه رسالت اجرا ميشود.
همچنين جهت مقابله با برخورد سليقهای و رانتي در پرداخت تسهيالت قرضالحسنه به
اقشار نيازمند جامعه ،پيشنهاد ميشود بانک مركزی براساس اولويتهای اجتماعي كشور،
اولويت پرداخت تسهيالت قرضالحسنه را به مواردی اختصاص دهد كه جعلناپذير و قابل
راستيآزمايي هستند .اهم اين موارد عبارتند از :تسهيالت قرضالحسنه ازدواج ،فرزنددار
شدن ،و. ...
مقدمه
پرداخت تسهيالت قرضالحسنه که در آموزه های قرآنی و روایی بدان تأکيد شده است ،از گذشتههای
دور در بين ایرانيان مرسوم بوده است .ولی بهطور قطع انقالب اسالمی ایران و تصویب قانون عمليات
بانكی بدون ربا در سال  1363را میتوان نقطه عطف قرضالحسنه در کشور دانست؛ با وجود این ،این
قانون در این رابطه نواقصی دارد که ضروری است شناسایی و اصالح شوند.
براساس این قانون 1منابع قرضالحسنه در قالب سپردههای قرضالحسنه پسانداز و سپردههای
قرضالحسنه جاری در نظام بانكی تجهيز میشوند ،ولی بهدليل سياستگذاریهای نامناسب ،اوالً بخش
عظيمی از این منابع صرف پرداخت تسهيالت قرضالحسنه نشده است و ثانياً تسهيالت قرضالحسنه
پرداختی بدون ضابطه و بهصورت سليقهای پرداخت شده است و نيازمندان واقعی به این تسهيالت،
کمتر امكان دریافت آن را پيداکردهاند.
در بخش اول این گزارش وضع موجود تجهيز و تخصيص منابع قرضالحسنه مورد آسيبشناسی
قرار گرفته است و شواهدی برای اثبات ادعای فوق ارائه شده است ،ضمناً تالش شده است تا مشكالت
ریشهیابی شده و نيز اصالحات انجام شده تاکنون نيز مورد بررسی قرار گيرد .در بخش دوم گزارش
پيشنهادهای اصالحی جهت حل مشكالت ذکر شده در بخش اول طرح شده است.
 .1تعريف قرض و جايگاه آن در آموزههای ديني
قرض در لغت به معنای بریدن ،قطع کردن ،پاداش دادن ،وام دادن ،چيزی از کسی گرفتن تا بعداً آن را
پس دهند خواه آن چيز پول باشد خواه جز آن ،است 2.قرض در اصطالح چنانچه در ماده ( )612قانون
مدنی آمده است به معنای «عقدی است که بهموجب آن ،یكی از طرفين مقدار معينی از مال خود را به
 .1بند «الف» ماده ( )3قانون عمليات بانكی بدون ربا.
 .2محمد معين ،فرهنگ فارسی معين یک جلدی ،تهران ،انتشارات گلی ،1322 ،چاپ دوم ،ص.662
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طرف دیگر تمليک میکند تا طرف مقابل مثل آن را از حيث مقدار ،جنس و وصف رد نماید 1و در
صورت تعذر تسليم مثل ،قيمت یومالرد آن را

بدهد»2.

در شریعت اسالم قرضگيرنده نمیتواند هيچگونه اضافهای در قبال قرض از قرضگيرنده دریافت
کند و درواقع قرضدهنده قدرت خرید فعلی خود را به قرضدهنده در برابر پاداش الهی اعطا میکند
که به آن قرضالحسنه نيز گفته میشود و در قرآن کریم از آن بهعنوان یكی از مصادیق قرض دادن به
خداوند یاد شده است« :مَّن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

کَثِيرَةً»3.

قرض دادن به فرد باایمان یكی از مستحبات مؤکد است ،بهخصوص به کسانی که احتياج دارند.
پيامبر اکرم (ص) فرمود « :کسی که به برادر مسلمان خود قرض دهد ،در برابر هر درهمی که قرض
داده ،هم وزن کوه احد ،حسنات خواهد داشت و اگر برای وصول آن مدارا به خرج دهد ،از پل صراط
همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت و کسی که برادر مسلمانش از وضع خودش
پيش او شكایت برد و به او قرض ندهد ،خداوند در روزی که نيكوکاران را پاداش میدهد ،او را از
بهشت محروم خواهد ساخت» 1.همچنين براساس بسياری از روایات اهل بيت ،قرضالحسنه بر صدقه
ارجحيت دارد و ثواب بيشتری نيز دارد 5.در روایتی از حضرت امام صادق (ع) آمده است« :پاداش قرض
ازاینرو از پاداش صدقه بيشتر است که قرضگيرنده جز از روی نياز قرض نمیگيرد ،ولی صدقهگيرنده
گاهی با اینكه نياز ندارد ،صدقه

میگيرد»6.

بنيانگذار جمهوری اسالمی ،حضرت امام خمينی قدس سره هم درباره قرضالحسنه فرمودهاند:
«قرضالحسنه از اعمال بسيار خوب است و بهتر از (انفاق و) همينطور پول دادن است ،شاید یكی از
نكتههایش این باشد که قرضالحسنه فعاليت به دنبال دارد و پول دادن مجّانی شاید گدا درست کردن
باشد ،کسی که قرض میکند ،به فعاليت میافتد تا در وقت خودش بتواند قرضش را ادا کند و با مازادی که
پيدا کرده به کار خود ادامه دهد ،ولی آن کس که کنار کوچه نشسته و از مردم چيز میخواهد ،هيچوقت در
فكر این نيست که کاری بكند؛ برای اینكه دیگر کسی نمیتواند از او مطالبه

کند»1.

توجه به این نكته مهم است که همانطور که اسالم ،مسلمانان را به قرض دادن به مؤمنان توصيه
میکند ،آنان را از اینكه در حال بینيازی ،تن به قرض دهند ،بر حذر داشته و آن را مكروه میشمارد،

 .1بازگرداند.
 .2ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،1353 ،چاپ اول ،جلد اول ،ص .131
 .3سوره مبارکه بقره ،آیه .215
 .1تحریرالوسيله ،جلد  ،1ص .652
 .5رسول گرامى اسالم (ص) فرمـود« :شـبى کـه بـه معـراج بـرده شـدم ،ایـن نوشـته را بـر در بهشـت دیـدم :اَلصَّـدَقَ بِعَشْـرِ اَمْثالِهـا
وَالْقَرْضُبِثَمانِيَ َ عَشَر»؛ صدقه ده برابر پاداش دارد و قرضالحسنه هيجده برابر ،اسدالغابه ،ج  ،16ص .312
 .6وسایل الشيع  ،ج  ،16ص 312؛ کلينی ،کافی ،ج  ،1ص  ،111باب الصدق علی القراب  ،نشر مؤسس آل البيت.
 .1رساله نوین ،جلد  ،2ص .211

چنانچه در روایتی پيامبر اکرم (ص) فرمود« 1:اعُوذ بِاللَّهِ مِنَ الْكفْرِ وَ الدَّیْنِ قيلَ یا رَسوُلَ اللَّه اتَعْدِل الدَّیْنَ
بِالْكفْرِ؟ قالَ :نَعَمْ» از کفر و بدهی به خدا پناه میبرم ،گفته شد ای رسول خدا (ص) آیا بدهی را در کنار
کفر قرار میدهی؟ فرمود :بلی .قرض گرفتن در صورت بینيازی مكروه است و در صورت احتياج،کراهت
آن کاهش مییابد و هر چه ميزان نياز کمتر باشد به همان نسبت کراهت شدت میگيرد.
 .2آسيبشناسي وضع موجود تجهيز و تخصيص منابع قرضالحسنه
براساس قانون عمليات بانكی بدون ربا ،منابع قرضالحسنه (سپردههای بدون سود) از دو طریق سپرده
قرضالحسنه پسانداز و سپرده قرضالحسنه جاری در نظام بانكی تجهيز میشوند 2.یک شرط الزم
برای اصالح و ساماندهی منابع و مصارف قرضالحسنه در نظام بانكی کشور ،آسيبشناسی وضع موجود
نحوه مواجهه نظام بانكی با هریک از سپردههای فوق است ،لذا در این بخش به آسيبشناسی وضع
موجود تجهيز و تخصيص منابع قرضالحسنه و شرح اقدامات قانونی و اجرایی گذشته میپردازیم.
 . 2- 1عدم تخصيص سپرده های قرض الحسنه پس انداز به تسهيالت قرض الحسنه
در نمودار  1حجم مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز و تسهيالت قرضالحسنه از سال  1322تا
 1313نشان داده شده است:
نمودار  .1حجم مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز و تسهيالت قرضالحسنه در نظام بانكي
حجم مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز و تسهيالت قرض الحسنه در نظام بانکی
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تسهيالت قرض الحسنه

سپرده قرضالحسنه پس انداز پس از کسر سپرده قانونی

مأخذ :بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی بانک مرکزی (تا سال  ،)1321گزیده آمارهای اقتصادی (بخش پولی و بانكی) بانک
مرکزی (بعد از سال  ،)1321محاسبات و رسم نمودار توسط محقق.
 .1وسایلالشيعه ،جلد  ،12ص .311
 .2بند «الف» ماده ( )3قانون عمليات بانكی بدون ربا.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است در طول سالهای گذشته ،درصد قابلتوجهی از
سپردههای قرضالحسنه پسانداز صرف پرداخت تسهيالت قرضالحسنه نشده است .درحالیکه در
طول این سالها صفهای طوالنی برای دریافت تسهيالت قرضالحسنه بهویژه قرضالحسنه ازدواج در
نظام بانكی شكلگرفته است و نظام بانكی همواره کمبود منابع را علت عدم پرداخت اینگونه تسهيالت
برشمرده است.
نسبت تسهيالت قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه پسانداز در نمودار  ،2ميزان این انحراف
را بهتر نشان خواهد داد:
نمودار  .2نسبت تسهيالت قرضالحسنه به سپرده قرضالحسنه پسانداز پس از كسر سپرده قانوني
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همانطور که در نمودار  2مشخص است ،در برخی سالها کمتر از  12درصد مانده سپردههای
قرضالحسنه پس انداز مردم که با نيت خير جهت کمک به نيازمندان در نظام بانكی سپردهگذاری شده
بود ،صرف پرداخت قرضالحسنه شده است و مازاد آن بدون کمترین هزینهای در اختيار نظام بانكی
قرار گرفته است.
البته در سالهای اخير نسبت تسهيالت قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه پسانداز با کسر
سپرده قانونی افزایش یافته است و در اسفندماه  1313به مقدار  12درصد رسيده است 1.اما این دستاورد
رضایتبخش نخواهد بود وقتی متوجه شویم در سالهای اخير شاهد کاهش نسبت سپردههای قرضالحسنه
 .1این نسبت در بهمنماه  1313به ميزان  15درصد هم رسيد ،ولی در اسفندماه بهعلت افزایش چشمگير سپردههای قرضالحسنه
پسانداز مجدداً به  12درصد کاهش یافت.

پسانداز به کل سپردهها در بانکها بودهایم .روند این شاخص در نمودار  3نشان داده شده است:
نمودار  .9نسبت سپردههای قرضالحسنه پسانداز به كل سپردهها
نسبت سپردههای قرضالحسنه پسانداز به کل سپردهها
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در نمودار  1نسبت تسهيالت قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه پسانداز و نسبت
سپردههای قرضالحسنه پسانداز به کل سپردهها همزمان نمایش داده شده است و در نمودار  5رابطه
خطی معكوس نسبتهای فوق در بازه زمانی  1323تا  1313نشان داده شده است:
نمودار  .4نسبت سپردههای قرضالحسنه پسانداز به كل سپردهها در كنار نسبت تسهيالت
قرضالحسنه به سپرده قرضالحسنه پسانداز با كسر سپرده قانوني

12%

۸0%

10%
۸%

۶0%

۶%

40%

4%

20%

2%
1939

1931

19۸3

19۸۷

19۸1

19۸9

19۸1

19۷3

19۷۷

19۷1

19۷9

19۷1

19۶3

مأخذ :همان.
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نمودار .1رابطه معكوس نسبت سپردههای قرضالحسنه پسانداز به كل سپردهها و
نسبت تسهيالت قرضالحسنه به سپرده قرضالحسنه پسانداز با كسر سپرده قانوني
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مأخذ :همان.

چنانچه مالحظه ميشود ،هرگاه نسبت بيشتری از سپردههای قرضالحسنه پسانداز به
تسهيالت قرضالحسنه تخصيص داده شده است ،بانکها انگيزه كمتری در جذب اين سپردهها
داشتهاند و بهنظر ميرسد با كاهش تبليغات و عدم برگزاری جشنواره و قرعهكشي و همچنين
هدايت مشتريان بانكي به افتتاح سپردههای پشتيبان و كوتاهمدت ويژه ،سپرده قرضالحسنه
پسانداز كمتری جذب نمودهاند .البته افزایش نرخ تورم در سالهای اخير و رقابت بانکها در افزایش
نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت نيز آثار مهمی در کمرنگ شدن فرهنگ قرضالحسنه و
سپردهگذاری قرضالحسنه پسانداز توسط مردم داشته است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
 .2-1-1علتيابي
منشأ اصلی این انحراف در منابع قرضالحسنه ،خأل موجود در قانون عمليات بانكی بدون ربا (بهره)
است .طبق این قانون همه سپردههای قرضالحسنه (اعم از جاری و پسانداز) براساس عقد قرض در
اختيار بانک قرار میگيرد و لذا صراحتاً در ماده ( )1آیيننامه اجرایی فصل دوم این قانون آمده است که
«همه سپردههای قرضالحسنه جزء منابع بانک محسوب میشود» .درواقع منابع قرضالحسنه به
مجرد آنكه در نظام بانكی تجهيز شدند به تمليک بانک درخواهد آمد و ماهيتی مشابه سرمایه بانک و
آورده سهامداران خواهد داشت .به همين دليل امكان سياستگذاری از طرف حاکميت یا حتی
مطالبهگری از سوی سپردهگذاران از بين خواهد رفت .از همين رو در ماده ( )11این قانون صرفاً ذکر

شده است که بانکها موظفاند «بخشي از منابع» خود را بهصورت قرضالحسنه در اختيار متقاضيان
قرار دهند و درواقع در هيچ کجای قانون تصریح نشده است که بانکها موظف هستند چه بخشی از
سپردههای قرضالحسنه (اعم از جاری و پسانداز) را به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه اختصاص
دهند .در نتيجه میتوان گفت بهدليل غفلتي كه در اين زمينه انجام گرفته است ،بانکها
ميتوانند منابع قرضالحسنه كه با هزينه نزديک به صفر تجهيز كردهاند و براساس قانون
مالک آن شدهاند ،را بهجای بهكارگيری در راستای افزايش رفاه همه جامعه ،بهصورت كامالً
قانوني و شرعي در راستای فعاليتهای سودآور خود و يا پرداخت وامهای قرضالحسنه خرد
و كالن به كاركنان خود هزينه كنند 1.اين مسئله در كنار قدرت خلق پول ميتواند از
مهمترين انگيزههای افراد و نهادهای مختلف جهت تأسيس بانک بوده باشد.
 .2-1-2شرح اقدامات انجامشده توسط قوای مقننه و مجريه
از سالهای آغازین دهه  1312تاکنون تالشهایی برای تخصيص منابع قرضالحسنه به مصارف
قرض الحسنه در دولت ،بانک مرکزی و مجلس شورای اسالمی صورت گرفته است که تفصيل آنها در
ادامه خواهد آمد:
مجلس شورای اسالمی در بند «ج» تبصره « »12قانون برنامه دوم توسعه کشور (مصوب )1313
دولت را مكلف کرد تا «تمام منابع سپردهگذاری مردم تحت عنوان حساب قرضالحسنه را پس از کسر
ذخایر قانونی در اختيار متقاضيان قرضالحسنه قرار دهد» .همچنين شورای پول و اعتبار نيز مكلف شد
تا «نسبت ذخایر قانونی سپردههای پسانداز قرضالحسنه را به ميزانی تعيين نماید که مجموع
نسبتهای ذخایر قانونی و احتياطی از بيستوپنج درصد ( 25درصد) حجم این نوع سپردهها تجاوز
ننماید» .اگرچه این تبصره در ارتباط با منابع قرضالحسنه ابهام داشت ،ولی از قرائن مشخص میشود
که صرفاً سپردههای قرضالحسنه پسانداز مد نظر بوده است.
همچنين در ماده ( )56برنامه سوم توسعه کشور (مصوب  )1311نيز نظام بانكی موظف شد «پس
از کسر ذخایر قانونی و احتياطی سپردههای قرضالحسنه پسانداز که حداکثر از بيست درصد (22
درصد) آن تجاوز نمیکند ،حداقل هفتاد درصد ( 12درصد) بقيه را بهصورت وام بدون بهره برای تهيه
ابزار کار در اختيار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امكان تهيه وسایل کار خود را ندارند».
دولتها و خصوصاً دولت نهم عزم جدی برای اصالح نظام بانكی و نيز منابع قرضالحسنه داشت؛
ازهمينروی هيئت وزیران در  26اسفندماه  1326مصوبهای درخصوص «نحوه ساماندهی منابع
قرضالحسنه مؤسسات اعتباری و ترویج فرهنگ قرضالحسنه در بين مردم» 2ارائه کرد که براساس بند
 .1بررسی قرضالحسنه در ایران ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،سيد محسن علوی منش1311 ،
 .2تصویبنامه شماره /211122ت31311هـ مورخ .1326/12/26

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
« »1آن کليه مؤسسات اعتباری مكلف شدند «سازوکار جذب سپرده پسانداز قرضالحسنه و تسهيالت
اعطایی قرضالحسنه را از سایر سپردهها و تسهيالت اعطایی مجزا نمایند و حداقل  31درصد منابع
سپردههای پسانداز قرضالحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه
اختصاص دهند» .ضمناً پرداخت هرگونه تسهيالت خارج از عقد قرضالحسنه از محل سپردههای
پسانداز قرضالحسنه ممنوع و تخلف محسوب شد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نيز در بستههای سياستی نظارتی خود طی سالهای 1321
(ماده (( 1322 ،))1ماده ( ))11و ( 1312ماده ( ))12به این موضوع اشاره کرده بود« :استفاده از
سپردههای قرضالحسنه بانکها صرفاً برای تسهيالت قرضالحسنه بوده و مصرف آن برای تسهيالت
سرمایهگذاری ممنوع

میباشد»1.

نهایتاً مجلس شورای اسالمی در بند «الف» ماده ( )26قانون برنامه پنجم توسعه کشور (مصوب
 )1321بانک مرکزی را موظف کرد «تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفكيک حسابها و ايجاد
سازوكارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهيز شده از حسابهای پسانداز
قرضالحسنه پس از کسر ذخيره قانونی و احتياطی ،صرفاً برای پرداخت تسهيالت قرضالحسنه صرف
شود» .این موضوع در ماده ( )12سياست های پولی ،اعتباری و نظارتی نظام بانكی کشور در سال
2 1312هم مورد تأیيد قرار گرفت و در پی آن «دستورالعمل اجرایی تأسيس ،فعاليت و نظارت بر
صندوقهای قرضالحسنه مؤسسات اعتباری» در خردادماه  1312در بانک مرکزی تصویب شد و
بانکها و مؤسسات اعتباری که قصد فعاليت قرضالحسنه دارند ،را ملزم به ایجاد صندوق مجزای
قرضالحسنه کرد و بانکها موظف به تجهيز سپردههای قرضالحسنه پسانداز در این صندوق و
تخصيص آنها صرفاً در قالب تسهيالت قرضالحسنه شدند .در این بخشنامه آمده است که مؤسسات
اعتباری که اقدام به ایجاد صندوق قرضالحسنه نكنند الزم است در فرصت سه ماهه اقدام به عودت
سپردههای قرضالحسنه

نمایند3.

در پی این دستورالعمل در سالهای  1311و  1312بانکهای توسعه تعاون ،ملت ،پارسيان ،مسكن،
صادرات ،انصار و شرکت دولتی پست بانک بهترتيب اقدام به راهاندازی صندوق مستقل قرضالحسنه
 .1سيدمحسن علویمنش ،بررسی قرضالحسنه در ایران ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.1311 ،
 .2تبصره « »1ماده ( )12سياستهای پولی ،اعتباری و نظـارتی نظـام بـانكی کشـور در سـال ( 1312مصـوب  :)1321/12/5مؤسسـه
اعتباری که قصد جذب و تخصيص پسانداز قرضالحسنه دارد ،بایـد ظـرف سـه مـاه بـا اخـذ مجـوز از بانـک مرکـزی و در چـارچوب
دستورالعمل ابالغی این بانک نسبت به تأسيس یک صندوق قرضالحسنه اقدام کرده و منابع حاصل از پسانداز قرضالحسنه را پـس از
کسر ذخایر قانونی و نقد در صندوق ،بـه قـرضالحسـنه اختصـاص دهـد .پـس از مهلـت مزبـور ،افتتـاح حسـاب و دریافـت پـسانـداز
قرضالحسنه توسط مؤسسه اعتباری که ماهيت صندوق قرضالحسنه ندارد ممنوع میباشد.
 . 3مواد ( )3( ،)2و ( )22دستورالعمل اجرایی تأسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه مؤسسات اعتباری ،مصوب
 ،1312/3/1کميسيون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

کردند .1البته در همين زمان سایر بانکها همچنان اقدام به قبول سپردههای قرضالحسنه میکردند .با
شروع به کار دولت یازدهم و تغييرات مدیریتی در بانک مرکزی تفسير جدیدی 2از ماده ( )26برنامه
پنجم توسعه کشور شد که براساس آن منظور از «تفكيک حسابها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری»
لزوماً ایجاد صندوق مجزای قرضالحسنه (شخصيت حقوقی مستقل طبق دستورالعمل خردادماه 1312
بانک مرکزی) نبود و به بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانكی که قصد فعاليت قرضالحسنه را دارند
اختيار داده شد تا در صورت صالحدید نسبت به تأسيس صندوق مجزای قرضالحسنه اقدام نمایند.
همانطور که در نمودار  2نشان داده شد ،از سال  1326که تحوالت قانونی با تغييرات سازوکاری
در مدیریت منابع قرضالحسنه همراه شد ،نسبت تسهيالت قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه
پسانداز با کسر سپرده قانونی افزایش یافته است و در اسفند  1313با رسيدن به مقدار  12درصد ،بعد از
گذشت حدود هفت سال به مقدار  15درصدی مصوبه هيئت وزیران در سال  1326نزدیک شده است.
درواقع در طول سالهای گذشته بدون اصالح منشأ اصلی سوءمصرف سپردههای قرضالحسنه
پس انداز که در قانون عمليات بانكی بدون ربا نهفته است ،این مشكل با عزم دولت و بانک مرکزی حل
شده است .همچنين در طرح اصالح قانون عمليات بانكی بدون ربا 3که در کميسيون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی تهيه شده است ،اصالح ریشهای این مشكل پيشنهاد شده است که در قالب آن
سپردههای قرضالحسنه پسانداز برمبنای عقد وکالت در نظام بانكی تجهيز میشوند.
 . 2- 2بي توجهي به سپرده های قرض الحسنه جاری در پرداخت تسهيالت قرض الحسنه
همانطور که عنوان شد براساس قانون عمليات بانكی بدون ربا ،عالوه بر سپرده قرضالحسنه پسانداز،
حجم زیادی از سپردهها تحت عنوان سپرده قرضالحسنه جاری در نظام بانكی تجهيز میشوند 1که در
نمودار  6حجم این سپردهها در مقایسه با سپرده قرضالحسنه پسانداز و تسهيالت قرضالحسنه از
سال  1322تا اسفند  1313نشان داده شده

است5.

 .1گزارش بانک مرکزی در ارتباط با صندوقهای قرضالحسنه بانکها و مؤسسات اعتباری به آدرس:
www.cbi.ir/page/10492.aspx
 .2مصوب هفدهمين جلسه مورخ  1312/6/3کميسيون مقررات و نظارت بر مؤسسات اعتباری بانک مرکزی.
 .3ماده ( )2طرح عمليات بانكی بدون ربا که در جلسه  1311/2/2مجلس شورای اسالمی یک فوریت آن تصویب شد.
 .1بند «الف» ماده ( )3قانون عمليات بانكی بدون ربا.
 .5باید توجه داشت که براساس نظر برخی از صاحبنظران بانكداری اسالمی ،سپردههای قرضالحسنه جاری ،اصوالً و ماهيتاً
قرض الحسنه نيستند؛ به بيان دیگر ،زمانی که فرد اقدام به افتتاح حساب جاری میکند ،درواقع قصد قرض دادن به فرد دیگر (بانک)
را ندارد .براساس این نظر ،جمع کردن موجودی حسابهای قرضالحسنه جاری و قرضالحسنه پسانداز محل تأمل خواهد بود .لكن
به دليل تبعيت از اصطالحات و تعاریف قانون عمليات بانكی بدون ربا ،در گزارش حاضر ،حساب های جاری نيز مشمول عقد قرض در
نظر گرفته می شود .الزم به ذکر است راهكاری که از سوی صاحبنظران مذکور پيشنهاد شده است ،تبدیل عقد مربوط به حسابهای
جاری ،از قرض به وکالت است و چنانكه در ادامه به تفصيل بحث خواهد شد ،همخوانی کامل با پيشنهادات ارائه شده در گزارش
حاضر دارد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
نمودار  .۶حجم مانده سپردهها و تسهيالت قرضالحسنه در نظام بانكي
31۸

1222
۸۷1

122
222
122

۶4۶
1۸9

622
522

440
91۶
91۷

2۶1

943

122
234
219

21۶

1۷۸

120

39

322
1۷0

1۷3

143

111

۶4

222
122
2

1322 1321 1322 1323 1321 1325 1326 1321 1322 1321 1312 1311 1312 1313
سپرده قرضالحسنه پس انداز پس از کسر سپرده قانونی

سپرده های قرض الحسنه جاری پس از کسر سپرده قانونی
تسهيالت قرض الحسنه

مأخذ :همان.

چنانچه مالحظه میشود طی سالهای گذشته تسهيالت قرضالحسنه همواره از سپردههای
قرضالحسنه پسانداز کمتر بوده است و همانطور که انتظار آن میرفت به دليل قوانين موجود کشور،
هيچ مقدار از سپردههای قرضالحسنه جاری به تسهيالت قرضالحسنه اختصاص داده نشده است .این
در حالی است که حجم سپردههای قرضالحسنه جاری بيشتر از سپردههای قرضالحسنه پسانداز
است و در پایان اسفندماه سال  1313ماندهای بالغ بر  122هزار ميليارد ریال (حدود  12درصد حجم
سپردههای بخش غيردولتی) داشته است .با این حساب در این تاریخ مانده سپردههای قرضالحسنه
اعم از جاری و پسانداز در نظام بانكی پس از کسر سپرده قانونی بالغ بر  152هزار ميليارد ریال بوده
است که از این مقدار صرفاً  311هزار ميليارد ریال به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه اختصاص داده
شده است و  611هزار ميليارد ریال باقیمانده توسط نظام بانكی در امور دیگر (غير قرضالحسنه)
مصرف شده

است1.

در طول سالهای اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا ،سپردههای قرضالحسنه جاری مورد

 .1سعيد جمشيدی در صفحه  13کتاب حسابداری بانكی اینگونه گفته است« :بدیهی است با رعایت ميزان سپرده قانونی و نقدینگی
مورد نياز ،مابقی آن ]سپردههای قرضالحسنه[ میتواند ضمن بهکارگيری از طریق سایر عقود اسالمی ،برای بانک سودآوری نيز داشته
باشد».

هزار ميليارد ریال

 46هزار میلیارد تومان

۸11

غفلت سياستگذار بوده است؛ حتی در اصالحاتی هم که از سالهای دهه  1312در دولت و مجلس
شورای اسالمی آغاز شد صرفاً سپردههای قرضالحسنه پسانداز مورد توجه قرار گرفت و از سپردههای
قرضالحسنه جاری باز هم غفلت شد .در طرح اصالح قانون عمليات بانكی بدون ربا نيز ،که اکنون با
یک فوریت در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرارگرفته است ،این روند ادامه پيدا کرده است و با
وجود اینكه عقد قرض در سپردههای قرضالحسنه پسانداز به وکالت تبدیل شده است ،در سپردههای
قرضالحسنه جاری با تبدیل عنوان به قرض بدون بهره ،صورت مسئله پاک شده است.
تنها تالشی که در سالهای گذشته برای اصالح استفاده از رسوب منابع قرضالحسنه جاری شده
است به توصيه بانک مرکزی در ماده ( )11بسته سياستهای پولی و اعتباری سال  1321بازمیگردد ،در
این ماده آمده است« :رسوب منابع جاری قرضالحسنه که بهعنوان منابع کوتاهمدت قرضالحسنه قابل
منظور کردن است ،میتواند صرف اعتبارات کوتاهمدت قرضالحسنه شود» .ولی ازآنجاییکه الزام و یا
سازوکار تشویقکنندهای برای مدیریت و نظارت بر این موضوع در نظر گرفته نشده بود ،نتوانست اثرگذار
باشد.
این در حالی است که این حجم عظيم منابع در حال حاضر کامالً در اختيار بانکهاست و بانکها
پس از کسر سپرده قانونی و بخشی از آن جهت مدیریت ریسک نقدینگی ،مابقی آن را در زمينههای
سودآور سرمایه گذاری کرده و سود حاصله را به استناد اقتضای عقد قرض ،سود منابع بانک تلقی کرده
و تملک مینمایند 1.درواقع منابع سپردههای جاری نه در پرداخت قرضالحسنه مورد استفاده قرار
میگيرد و نه از سود حاصل از آن ،سپردهگذاران منتفع میشوند.
در پایان این قسمت جهت بهرهبرداری بيشتر ميزان سپرده و تسهيالت قرضالحسنه به همراه
برخی از شاخصها در جداول  1و  2نمایش داده شده است:
جدول  .1ميزان سپرده و تسهيالت قرضالحسنه
سال

19۸9

19۸4

19۸1

19۸۶

19۸۷

19۸۸

19۸3

1930

1931

1932

1939

سپرده قرضالحسنه جاری

136

163

222

262

212

335

113

522

616

612

121

سپردههای
قرضالحسنه پسانداز

12

13

131

152

151

122

231

256

312

321

311

مجموع سپردههای
قرضالحسنه

225

256

351

121

126

515

622

156

156

1221

1212

تسهيالت قرضالحسنه

21

31

11

51

61

13

122

112

216

261

311

مأخذ :بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی بانک مرکزی (تا سال  ،)1321گزیده آمارهای اقتصادی (بخش پولی و بانكی) بانک

مرکزی (بعد از سال  ،)1321ارقام به هزار ميليارد ریال.

 .1سيدعباس موسویان ،نقد و بررسی قانون بانكداری بدون ربا ،پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،ش .1321 ،53
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جدول  .2شاخصهای تجهيز و تخصيص منابع قرضالحسنه
سال

19۸9

نسبت سپردههای
قرضالحسنه پسانداز
به کل سپردهها

12/3

نسبت کل سپردههای
قرضالحسنه به کل
سپردهها

36/1

تسهيالت
نسبت
به
قرضالحسنه
سپرده پسانداز با
کسر سپرده قانونی

11/1

تسهيالت
نسبت
قرضالحسنه به کل
سپردههای
قرضالحسنه با کسر
سپرده قانونی

12/1

تسهيالت
نسبت
قرضالحسنه به کل
تسهيالت

1/1

19۸4
12/2

33/5

11/3

12/2

1/1

19۸1
12/2

32/5

36/2

12/1

3/5

19۸۶
11/1

32/6

12/1

12/1

3/2

19۸۷
1/3

25/1

16/2

11/6

3/5

19۸۸
2/6

21/1

51/3

12/1

1/1

19۸3
1/1

25/1

55/6

12/1

1/1

1930
2/1

21/2

11/5

21/6

5/2

1931
1/5

23/2

11/1

26/5

5/3

1932

1939

6/2

12/3

22/2

21/2

5/2

5/2

11/6

12/1

33/1

5/1

مأخذ :محاسبات نسبتها توسط محقق براساس اطالعات بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی بانک مرکزی (تا سال ،)1321
گزیده آمارهای اقتصادی (بخش پولی و بانكی) بانک مرکزی (بعد از سال .)1321

 . 2- 9مشخص شدن مصارف متعدد برای قرض الحسنه بدون اولويت بندی مناسب
در دو بخش قبل در ارتباط با عدم استفاده از بخش وسيعی از منابع قرضالحسنه در جهت پرداخت
تسهيالت قرضالحسنه مباحثی مطرح شد؛ در دو بخش بعدی در ارتباط با سياستگذاریهای نادرستی
که تخصيص بهينه منابع قرضالحسنه موجود را با مشكل مواجه کرده است بحث خواهيم کرد .از نگاه
دیگر مباحث گذشته معطوف به فصل دوم قانون عمليات بانكی بدون ربا (تجهيز منابع) بود ،درحالیکه
بخشهای بعدی ناظر به فصل سوم این قانون (تخصيص منابع) خواهد بود.
در ماده ( )11قانون عمليات بانكی بدون ربا و ماده ( )16آیيننامه فصل سوم آن ،بانکها موظف شدهاند،
جهت تحقق اهداف مقرر در بندهای « »2و « »1اصل چهلوسوم قانون اساسی و همچنين رفع نيازهای
اساسی اشخاص بخشی از منابع خود را در موارد ذیل از طریق قرضالحسنه به متقاضيان اختصاص دهند:
«الف) تأمين وسای ل و ابزار و سایر امكانات الزم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه
امكانات میباشند در شكل تعاونی (طبق بند « »2اصل چهلوسوم قانون اساسی).
ب) کمک به امر افزایش توليد با تأکيد بر توليدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی (طبق بند «»1
اصل چهلوسوم قانون اساسی).

ج) رفع احتياجات ضروری».
درصورتیکه بند «ج» را براساس بند « »1اصل چهلوسوم قانون اساسی تفسير کنيم ،نيازهای
اساسی شامل مسكن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزشوپرورش و امكانات الزم برای تشكيل
خانواده برای همه خواهد بود.
همچنين در ماده ( )2دستورالعمل اعطای قرضالحسنه ،موارد مجاز اعطای قرضالحسنه از قرار زیر است:
«الف) به شرکتهای تعاونی توليدی و خدماتی (غيربازرگانی و معدنی) برای ایجاد کار،
ب) کارگاه ها و واحدهای توليد متعلق به اشخاص حقيقی و یا حقوقی بهمنظور کمک به امر
افزایش توليد (جلوگيری از توقف کارگاههای موجود و راهاندازی کارگاههای راکد ،ایجاد و توسعه
کارگاهها و واحدهای کوچک در شهرهای کوچک ،کمک به کشاورزان آسيبدیده از حوادث طبيعی)،
ج) رفع احتياجات اشخاص حقيقی (هزینه ازدواج ،تهيه جهيزیه ،درمان بيماری ،تعميرات مسكن،
کمکهزینه تحصيلی ،کمک برای ایجاد مسكن روستایی)».
مشاهده میشود که در قانون و دستورالعمل مربوطه موارد متعددی برای مصرف تسهيالت
قرضالحسنه مشخصشده است ،عالوه بر موارد فوق در قوانين بودجه ساليانه نيز عموماً مواردی وجود
دارد که از محل منابع قرضالحسنه بانکها باید پرداخت شود .برای مثال در بندهای «ب»« ،ج» و
«ح» تبصره « »16قانون بودجه سال  1311پرداخت تسهيالت قرضالحسنه برای ازدواج جوانان
( 2612ميليارد ریال) ،اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور (5162
ميليارد ریال) ،مددجویان تحت پوشش کميته امداد امام خمينی (ره) 22( ،هزار ميليارد ریال)،
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ( 12هزار ميليارد ریال) ،ستاد مردمی رسيدگی به
امور دیه و کمک به زندانيان نيازمند ( 2هزار ميليارد ریال) تكليف شده است:
در مجموع می توان گفت در وضعيت نابسامان فعلی ،موارد متعددی جهت مصرف منابع
قرضالحسنه ،بدون اولویتبندی مناسب مشخص شده است
در جدول زیر عملكرد بانکها در تخصيص منابع قرضالحسنه مشاهده میشود .متأسفانه این
اطالعات مربوط به پنج بانک کشور است و اطالعات همه بانکها در اختيار بانک مرکزی نبوده و در
حال پيگيری است:

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
(ميليارد ریال/درصد)

جدول .9سرفصلهای تخصيص منابع قرضالحسنه طي سالهای  1930تا پايان شهريور 1939
شرح

رفع احتياجات ضروری اشخاص

ايجاد اشتغال

ساير

1930
حجم

1931
سهم

حجم

1932
سهم

حجم

 ۶ماهه 1939
سهم

سهم

حجم

ازدواج و تهيه جهيزیه

11513

12

15151

21

13312

53

6222

56

سایر نيازهای ضروری (درمان ،تحصيل و)...

1226

3

3211

6

2122

12

522

1

ودیعه مسكن

135

2

313

2

216.1

1

126

2

تعمير واحدها و احداث حمام بهداشتی روستایی

211

1

22

2

63

2

32

2

آزادسازی زندانيان معسر در محكوميتهای مالی

115

2

155

2

211

1

62

1

اشتغال مددجویان کميته امداد امام خمينی (ره)

2221

6

1122

3

1111.2

1

621

5

خوداشتغالی

1525

1

2121

1

125.6

3

211

2

مشاغل خانگی

155

2

3331

5

1111.1

6

156

1

اشتغال مددجویان سازمان بهزیستی کشور
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معرفی موارد متعدد جهت پرداخت تسهيالت قرضالحسنه بدون مشخص کردن اولویتها موجب
برخورد سليقهای با منابع قرضالحسنه شده است و لذا در سالهای مختلف نسبت توزیع این منابع
متفاوت بوده است .همچنين یكی از مهمترین اقالم جدول فوق «ساير» است که در برخي از سالها
بيش از  10درصد كل تسهيالت را شامل شده است .ازآنجاییکه عمده موارد مجاز قانونی در
سرفصلهای دیگر آمده است به نظر میرسد سرفصل سایر در موارد غيرمجازی تخصيص پيدا کرده
است.
در سایر موارد هم از آنجا که جز در موارد خاص مانند سامانه یكپارچه پرداخت تسهيالت
قرضالحسنه ازدواج ،سازوکاری برای نظارت بر مصرف منابع قرضالحسنه بانکها وجود ندارد ،این
احتمال وجود دارد که بخش عمدهای از منابع قرضالحسنه در قالب موارد فوق یا غير از آن براساس
روابط و توصيهها پرداخت شده باشد.
همچنين براساس اطالعات دیگری از بانکهای دولتی در شهریور  11/1 1،1326درصد از
تسهيالت قرضالحسنه پرداختشده کمتر از  52ميليون ریال بوده است (ميانگين  12/1ميليون ریال)
که در مجموع  16/1درصد از کل مانده تسهيالت را تشكيل میدهد و  2/1درصد از تسهيالت
( 16132فقره) 23/3 ،درصد از کل مانده تسهيالت (با ميانگين  211ميليون ریال) را تشكيل میدهد.
همچنين  15هزار فقره تسهيالت قرضالحسنه به مبلغ  515ميليارد ریال به اشخاص حقوقی
پرداختشده که ارزش پنج فقره آن بيش از  52ميليارد ریال بوده و در مجموع  111ميليارد ریال
(حدود  52درصد تسهيالت قرضالحسنه اشخاص حقوقی) را به خود اختصاص داده است .اطالعات
فوق نشاندهنده نقض عدالت در توزیع منابع قرضالحسنه است .لذا ايجاد سازوكار و ضوابطي برای
مديريت و نظارت بر پرداخت تسهيالت قرضالحسنه بهگونهای كه ميزان دسترسي به اين
تسهيالت برای همه مردم ،از طريق يک سامانه متمركز الزم و ضروری است.
 . 2- 4اولويت كارمندان بانک ها در دريافت تسهيالت قرض الحسنه
یكی از مهمترین موارد نقض عدالت در تخصيص تسهيالت قرضالحسنه ،تسهيالت قرضالحسنه ضروری
کارکنان بانکهاست .شورای پول و اعتبار با توجه به اینكه کارکنان بانکها در معرض فساد مالی قرار دارند،
اعطای تسهيالت قرضالحسنه به کارکنان شاغل بانکها را از «دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه اعطایی
بانکها» (مصوب  ،)1363استثنا کرده است و اعطای تسهيالت قرضالحسنه برای رفع احتياجات ضروری
کارکنان بانکها را طبق ضوابط و مقررات مربوطه خود بالمانع اعالم کرده

است2.

 .1حسين صمصامی و پرویز داوودی .بهسوی حذف ربا از نظام بانكی ،1321 ،انتشارات دانایی توانایی ،مآخذ :اطالعات اخذ شده از
بانکهای دولتی ،معاونت نظارت و هماهنگی حوزه معاون اول ریاستجمهوری.1326 ،
 .2اکبر پيروزفر ،درباره قراردادهای اعطای تسهيالت بانكی ( ،)11تازههای اقتصاد ،شماره .1315 ،52
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همچنين در ماده ( )21آیين نامه استخدامی نظام بانكی جمهوری اسالمی ایران نيز آمده است:
بانک می تواند به طرق مقتضی به کارکنان ثابت خود تسهيالت قرضالحسنه رفع احتياجات ضروری و
مسكن اعطا نماید .نحوه پرداخت تسهيالت این ماده به تصویب هيئت مدیره بانک

میرسد1.

بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 2نشان میدهد که شرایط وام قرضالحسنه
کارکنان بانکها در مقایسه با سایر وامهای قرضالحسنه از حيث سقف وام ،مدت بازپرداخت ،کارمزد و
وثایق بسيار متفاوت است ،برای نمونه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1سقف وام قرضالحسنه کارکنان بانکها در اکثر بانکها «معادل  32ماه حقوق ،فوقالعاده
شغل ،فوقالعاده سختی کار و کمکهزینه عائلهمندی و اوالد مستخدم» است که حداقل  6برابر سقف
سایر وامهای قرضالحسنه است.
 .2مدت بازپرداخت تسهيالت قرضالحسنه عادی حداکثر  36ماه است درحالیکه این مدت برای
بازپرداخت وامهای رفع نيازهای ضروری کارکنان بانکها  122تا  222ماه است.
 .3کارمزد تسهيالت قرضالحسنه عادی در اکثر بانکها برابر  1درصد است درحالیکه این نرخ
برای وامهای رفع نيازهای ضروری کارکنان بانکها برابر یک درصد است.
 .1در دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه اعطایی بانکها ،بانکها موظف به اخذ وثایق الزم برای
تسهيالت قرضالحسنه شدهاند .در مقابل کارکنان بانک برای دریافت تسهيالت قرضالحسنه نيازی به
وثيقه ندارند و صرفاً وکالت کسر از حقوق الزم است.
لذا دسترسی به تسهيالت قرض الحسنه از همه جهات برای کارکنان به نسبت سایر اقشار جامعه و
حتی دارندگان سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز ،فراهمتر است و لذا براساس اطالعات ارسال
شده به مرکز پژوهشهای مجلس توسط بانکها ،حدود نيمی از تسهيالت قرضالحسنه برخی از
بانکها به کارکنان آنها اختصاص یافته است 1.همچنين نسبت تسهيالت اعطایی به کارکنان به وامهای
قرضالحسنه ازدواج در صندوق مهر امام رضا (ع) از  1/5درصد در سال  1321به  61درصد در سال
 1311افزایش یافته است .همچنين سرانه وام به کارکنان در همين مدت از  12ميليون ریال به 122
ميليون ریال افزایش پيدا کرده

است5.

براساس اطالعات فوق بخش قابلتوجهي از منابع قرضالحسنه پسانداز كه توسط
سپردهگذاران با نيت خير كمک به نيازمندان در بانکها سپردهگذاری ميشود ،در جهت
 .1سيدمحسن علوی منش ،بررسی قرضالحسنه در ایران ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.1311 ،
 .2همان.
 .1همان.
 .5صمد عزیزنژاد ،بررسی عملكرد صندوق قرضالحسنه مهر امام رضا (ع) در پرداخت وام ازدواج ،مرکز پـژوهشهـای مجلـس شـورای
اسالمی.1313 ،

پرداخت تسهيالت قرضالحسنه به كارمندان بانکها مورد استفاده قرار ميگيرد كه تناسبي
با نيت سپردهگذاران ندارد.
البته بانک مرکزی در نتيجه رسانهای شدن نتایج مطالعات قبلی سعی در توقف این روند داشته و
در نامهای به شماره  12/312221مورخ  1312/12/22به شبكه بانكی مقرر کرده است« :بانکها تا
پایان سال  1313نسبت به کاهش تسهيالت قرضالحسنه پرداختی به کارکنان خود از محل
سپردههای قرضالحسنه اقدام نمایند» .همچنين این بانک در نامهای دیگر به شماره  12/313233در
تاریخ  1312/12/11ضمن تأکيد بر مواضع قبلی خود اعالم کرده است« :خواهشمند است دستور
فرمایيد منابع مورد نياز برای پرداخت به کارکنان از سایر منابع آن بانک تأمين و اولویت پرداخت
تسهيالت از محل منابع قرضالحسنه برای پرداخت تسهيالت قرضالحسنه ازدواج و تكاليف مندرج در
قوانين بودجه سنواتی صورت پذیرد» .اگرچه اين اقدامات بانک مركزی قابل تقدير است ولي به
دليل فقدان سامانههای اطالعاتي امكان سنجش ميزان اثربخشي اين اقدامات وجود ندارد.
 . 2- 1از بين بردن روح معنوی قرض الحسنه با برگزاری قرعه كشي ها
در ماده ( )6قانون عمليات بانكی بدون ربا چندین پيشنهاد برای افزایش انگيزه سپردهگذاران
قرضالحسنه ارائه شده است .این پيشنهادها عبارتند از :اعطای جوایز غيرثابت نقدی یا جنسی ،تخفيف
یا معافيت از پرداخت کارمزد خدمات بانكی ،دادن حق تقدم برای استفاده از تسهيالت اعطایی بانكی.
در این ماده اختيار تعيين نوع ،ميزان ،حداقل و حداکثر امتيازات مذکور به شورای پول و اعتبار واگذار
شده است.
همانطور که گفته شد ،با توجه به استفاده از عقد قرض در سپردههای قرضالحسنه و اینكه
سپردههای قرضالحسنه جزء منابع بانک محسوب شده و بانک در نحوه تخصيص آنها اختيار کامل دارد
و این امر منشأ سودهای فراوان برای شبكه بانكی است ،در سالهای گذشته بانکها با برگزاری
قرعهکشیهای دورهای و پرداخت جوایز ميلياردی سعی در جذب منابع قرضالحسنه داشتهاند .اگرچه
با توجه به شرایط تورمی سپردهگذاران انگيزه کمتری برای افتتاح سپرده قرضالحسنه پسانداز دارند و
بانکها باید مشوقهایی را برای افزایش سپردههای قرضالحسنه وضع نماید ولی رویكرد فعلی دارای
مشكالتی به شرح ذیل است:
 در قانون ذكر نشده است كه هزينه اين جوايز از چه محلي تأمين خواهد شد.درصورتيكه اين هزينه از محل سود بهكارگيری منابع قرضالحسنه در فعاليتهای انتفاعي
بانكي حاصل ميشود ،بهنظر ميرسد پرداخت بخشي از اين سود براساس قرعهكشي به
برخي از سپردهگذاران ،مغاير با عدالت است و عادالنهتر اين است كه اين بخش از منابع در
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قالب سپرده سرمايهگذاری جذب شوند و سود حاصل از بهكارگيری آنها بهصورت متناسب
بين سپردهگذاران تقسيم شود .همچنين درصورتیکه هزینه قرعهکشی از محل کارمزد تسهيالت
قرضالحسنه تأمين میشود ،با چه مجوزی این هزینههای ميلياردی به تسهيالت گيرندگان
قرضالحسنه تحميل میشود؟
 ازآنجاییکه عقد قرض بهشرط زیاده اشكال دارد ،برخی از فقها سپردهگذاری (پرداخت قرض)بهشرط شرکت در قرعهکشی و دریافت امتياز متناسب با مبلغ و مدت سپرده (قرض) را جایز نمیدانند
و آن را شبيه به بختآزمایی و التاری میدانند.
 برگزاری این قرعهکشیها با جوایز ميلياردی و رقابت بانکها در آن ،موجب استحاله فرهنگقرآنی قرضالحسنه شده است و سپردهگذاران قرضالحسنه مرتباً سپردههایشان را بين بانکها برای
شرکت در قرعهکشی آنها جابجا

مینمایند1.

با توجه به موارد گفته شده بهتر است برگزاری قرعهکشیها محدود شود و از راههای دیگر برای
سپردهگذاران ایجاد انگيزه شود.
 . 2- ۶در نظر گرفته نشدن كارمزد به عنوان مزدِ كار
براساس ماده ( )11آیيننامه فصل سوم قانون عمليات بانكی بدون ربا ،هزینههای پرداخت قرضالحسنه در
هر مورد ،بایستی براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه و از قرضگيرنده
دریافت شود ،که اصطالحاً بدان کارمزد گفته میشود .شورای پول و اعتبار نيز در مصوبه مورخ 1362/2/1
مقدار کارمزد تسهيالت قرضالحسنه را حداقل  2/5و حداکثر  1درصد اعالم کرد.
براساس نظر فقها گرفتن کارمزد برای پوشش هزینههای پرداخت تسهيالت قرضالحسنه
بالاشكال است ،ولی دریافت کارمزد بيش از هزینهها در عقد قرض در حكم ربا بوده و اشكال دارد.
با توجه به توضيحات گفته شده در ارتباط با موضوع کارمزد موارد زیر قابل طرح است:
 علت تعيين کف برای نرخ کارمزد از سوی شورای پول و اعتبار چيست؟ درصورتیکه بانكی باافزایش بهرهوری یا با استخدام افراد خير اقدام به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه کرد و هزینه کمی
داشت ،آیا باید حتماً  2/5درصد کارمزد اخذ کند؟
 فرمول محاسبه كارمزد تسهيالت قرضالحسنه ،هيچ تفاوتي با فرمول محاسبه سودربوی در نظام بانكي متعارف دنيا ندارد و هر دو بهصورت درصدی از مبلغي اسمي وام در نظر
گرفته ميشود .تنها تفاوت در این ميان ،تغيير نام نرخ بهره در بانكداری ربوی ،به نرخ کارمزد در
بانكداری بدون ربا است .این تغيير نام مشكلی را حل نمیکند؛ زیرا مردم در عرف بازار چنين
 .1سيدعباس موسویان ،نقد و بررسی قانون بانكداری بدون ربا ،پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،ش .1321 ،53

محاسبهای برای تعيين مزد کار انجام نمیدهند.
 اگر کارمزد ،به معنای مزدِ کار و برای پوشش هزینههای ارائه خدمت تجهيز و تخصيص منابعاست ،پس باید در هر برهه زمانی با توجه به تغيير هزینهها محاسبه و از تسهيالتگيرندگان دریافت
شود .درحالیکه در وضع فعلی نرخ کارمزد تسهيالت قرضالحسنه در عمده بانکها بدون محاسبه برابر
 1درصد است و بهدليل اختالف زیاد این نرخ با نرخ سود سایر تسهيالت مطالبهای هم برای محاسبه
کارمزد وجود ندارد.
 بانکها براساس بخشنامه شماره مب 139/مورخ  19۸9/4/2۷بانک مركزی ،كارمزدتسهيالت قرضالحسنه را بهصورت ساليانه محاسبه ميكنند و در ابتدای هر سال  4درصد از
مانده تسهيالت را بهعنوان كارمزد آن سال مطالبه ميكنند ،به همين خاطر كارمزد ساليانه
تسهيالت قرضالحسنه حدود  ۸درصد مانده تسهيالت قرضالحسنه خواهد بود.

1

 .9ارائه پيشنهادهای اصالحي جهت ساماندهي تجهيز و تخصيص منابع قرضالحسنه
در این بخش با توجه به آسيبشناسی ارائه شده ،پيشنهادهایی جهت ساماندهی تجهيز و تخصيص
منابع قرضالحسنه طرح خواهد شد:
 .9- 1تجهيز همه سپرده ها ی قرض الحسنه در قالب عقد وكالت مشروط
جهت اصالح سياستهای نادرست گذشته که منجر به سوءمصرف منابع قرضالحسنه شده است،
ضروری است در اصالح قانون عمليات بانكی بدون ربا شيوه تجهيز سپردههای قرضالحسنه مورد توجه
قرار گيرد .پيشنهاد میشود همه سپردههای قرضالحسنه (اعم از جاری و پسانداز) صرفاً
براساس عقد وكالت و مشروط بر آنكه «براساس سياستهای بانک مركزی مورد استفاده
قرار بگيرد» تجهيز شوند.
الزم به ذکر است در طرح اصالح قانون عمليات بانكی بدون ربا مجلس شورای اسالمی ،2به
استفاده از عقد وکالت جهت تجهيز سپردههای قرضالحسنه پسانداز تصریح شده است ،ولی
سپردههای قرضالحسنه جاری همچنان براساس عقد قرض به تملک بانک درمیآید.
ازآنجاییکه همواره مانده سپردههای جاری ،رقم قابلتوجهی را نشان میدهد ،بانکها پس از کسر
ذخيره قانونی  13درصدی و مقادیر صالحدیدی مشخصی جهت مدیریت ریسک نقدینگی ،حجم
قابلتوجهی از این سپردهها را در راستای اعطای تسهيالت (غير از قرضالحسنه) و سرمایهگذاریهای
 .1براساس محاسبات محقق.
ماده ( )2طرح عمليات بانكی بدون ربا که در جلسه  1311/2/2مجلس شورای اسالمی یک فوریت آن تصویب شد.
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بانک مورد استفاده قرار میدهند و در نتيجه بخش عمده منافع حاصل از بهکارگيری این سپردهها عاید
بانک و سهامداران آن میشود .این در حالی است که این سپردهها با هزینه صفر در نظام بانكی تجهيز
میشوند و بایستی در راستای افزایش رفاه آحاد جامعه مورد استفاده قرار گيرد.
 . 9- 2س ياستگذاری بانک مركزی در ارتباط با تخصيص بهينه منابع قرض الحسنه
در وضعيت فعلی بهدليل قدرت انحصاری بانکها در جذب سپردههای جاری و ارائه خدمات حساب
جاری ،درآمدها (منافع حاصل از بهکارگيری مانده سپردهها و کارمزد دریافتی در قبال ارائه خدمات
مختلف این سپردهها) 1از هزینهها (خالص هزینه ارائه خدمات حساب جاری) فاصله زیادی گرفته است
و لذا بخش عمده منافع از جامعه سلب و به انحصارگر (بانکها) منتقل شده است و باعث آسيب زدن
به رفاه کل جامعه شده است .لذا ضروری است بانک مرکزی بهعنوان نهاد سياستگذار پولی با وضع
سياست های مناسب ،ضمن کاهش قدرت انحصارگر ،وضعيت را به سمت بهينه اجتماعی که در آن رفاه
جامعه حداکثر میشود سوق دهد.
براساس مطالب فوق ،الزم است همه سپردههای قرضالحسنه براساس عقد وكالت و
مشروط به سياستگذاری بانک مركزی در بانکها تجهيز شوند تا بانک مركزی بتواند
براساس اولويتهای كشور كه در قانون اساسي و سياستهای كالن كشور و همچنين
مصوبات هيئت دولت مشخص ميشود ،مجموع منافع جامعه را حداكثر نمايد .در این راستا
سياستگذار الزم است منافع بانکها ،سپردهگذاران و اقشار ضعيف جامعه که متقاضيان تسهيالت
قرضالحسنه هستند را مدنظر قرار دهد.
البته طبيعتاً تغيير عقد سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز از عقد قرض به عقد وکالت
مشروط و سپس سياستگذاری بانک مرکزی برای این منابع ،منجر به افزایش هزینه تجهيز منابع
بانکها خواهد شد 2،زیرا منابعی که با هزینه نزدیک به صفر تجهيز میشدند را عمالً از سيطره مدیریت
بانک ها خارج خواهد کرد .اما باید توجه داشت که این افزایش هزینه ،درواقع کاهش دادن رانتی است
که به غلط در اختيار بانکها قرار گرفته است و چنانكه تشریح خواهد شد ،در راستای ارتقای عدالت در
نظام بانكی خواهد بود .بهبياندیگر ،در حال حاضر رانت بزرگی در اختيار بانکها قرار گرفته است و
بانکها عالوه بر اخذ کارمزد از خدمات حساب جاری ،از منابع سپردههای جاری (که با هزینه ناچيز
 .1هماکنون بانکها برای ارائه انواع خدمات کارمزد دریافت میکنند ،برخی از این کارمزدهـا عبارتنـد از :هزینـه انتقـال پـول ،وصـول
چک ،پيامک ،صدور کارت ،دریافت مانده حساب و...
 .2مقدار این افزایش هزینه در بانکهای مختلف ،براساس سهم سپردههای جاری در کل منابع ایـن بانـکهـا ،متغيـر خواهـد بـود .بـا
عنایت به وضعيت سپردههای بانکهای مختلف در سهماهه نخست سال  ،1311افزایش هزینـه تجهيـز منـابع بـرای بـانكی کـه دارای
بيشترین حجم سپرده جاری است ،حدود  1درصد خواهد بود .طبيعتاً سایر بانکها با افزایش هزینه کمتری مواجه خواهند بود.

تجهيز نمودهاند) در فعاليتهای سرمایهگذاری و اعطای تسهيالت با نرخهای سود باال استفاده میکنند.
توصيه سياستی این گزارش ،چنانكه در ادامه تشریح میگردد ،بازپسگيری این رانت از بانکها و توزیع
آن ميان سپردهگذاران است .بانکها باید از محل کاهش هزینههای زائد خود ،افزایش هزینه تجهيز
منابع ناشی از این سياست را تأمين نمایند.
در ادامه سياستهای پيشنهادی در این سه حوزه تشریح خواهد شد:
 .9-2-1محدود كردن انتفاع بانک از بهكارگيری سپردههای جاری به پوشش هزينههای ارائه
خدمات حساب جاری
شبكه بانكی کشور جهت ارائه خدمات حساب جاری متحمل هزینههای زیادی میشود .بخش وسيعی
از این هزینه ها با دریافت کارمزد از خدمات مختلف و نيز تسهيالت قرضالحسنه تأمين میشود.
درصورتيكه برای سياستگذار مسجل شد كه اين درآمدها كفاف هزينههای بانکها در ارائه
خدمات حساب جاری را نميدهد ،ميتواند مجوز توسعه مصاديق اخذ كارمزد يا افزايش
ميزان كارمزد يا در صورت لزوم مجوز بهكارگيری بخشي از مانده سپردههای قرضالحسنه
جاری را به بانکها بدهد .بديهي است كه الزمه اين موضوع شفافيت صورتهای مالي
بانکهاست .همچنين بانک مرکزی میتواند از این مجوز (بهکارگيری بخشی از مانده سپردههای
جاری) بهعنوان اهرم تشویقی و تنبيهی جهت به رفتار درآوردن بانکها نيز استفاده نماید.
 .9-2-2سهيم كردن سپردهگذاران در منافع حاصل از مانده سپردههای قرضالحسنه
ازآنجاييكه سپردهگذاران قرضالحسنه (اعم از جاری و پسانداز) كه سودی در قبال توديع
سپردههايشان از بانک دريافت نميكنند ،محقترين گروه برای بهرهمندی از منافع حاصل از
رسوب سپردههايشان هستند ،لذا بايد سازوكاری برای بهرهمندی آنان در نظر گرفته شود.
سازوكار پيشنهادی برقراری ارتباط مشخص بين مانده سپرده قرضالحسنه اشخاص و سطح
دسترسي آنان به تسهيالت قرضالحسنه است .درواقع در این الگو بخشی از منابع قرضالحسنه
(براساس سياستگذاری بانک مرکزی) در قالب تسهيالت قرضالحسنه به سپردهگذاران یا افرادی که
توسط آنان به مؤسسه یا بانک معرفی میشوند ،پرداخت میشود .پرداخت این تسهيالت منوط به
توانایی بانک خواهد بود و مقدار و دوره بازپرداخت آن میتواند متناسب با مدت و ميانگين مانده
حساب سپردهگذار باشد .در حال حاضر هم بسياری از مؤسسات و بانک قرضالحسنه رسالت از این
سازوکار استفاده میکنند و توانستهاند بخش وسيعی از نيازهای خرد آحاد جامعه را پوشش دهند.
همچنين این تسهيالت میتواند در قالب اعتبار در حساب جاری بهصورت قرضالحسنه در اختيار
سپردهگذاران قرار گيرد.
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اگرچه در این الگو سپردهگذاران لزوماً انگيزه معنوی برای افتتاح سپرده قرضالحسنه ندارند و
ممكن است صرفاً با هدف دریافت تسهيالت اقدام به افتتاح این حساب بنمایند ،ولی به هر صورت این
انگيزه مادی منجر به افزایش سپردههای قرضالحسنه و افزایش توان تسهيالتدهی قرضالحسنه
خواهد شد .ضمناً با توجه به اینكه بخش وسيعی از سپردههای قرضالحسنه جاری مربوط به
توليدکنندگان است ،با اجرای این طرح توليدکنندگان میتوانند تسهيالت قرضالحسنه مناسبی
دریاف ت کنند .دریافت این تسهيالت در کنار سایر تسهيالتی که از نظام بانكی دریافت میکنند باعث
کاهش نرخ سود مؤثر تسهيالت دریافتی آنها میشود.
این سازوکار را میتوان در چارچوب ماده ( )6قانون عمليات بانكی بدون ربا نيز عملياتی نمود .در
این ماده و نيز آیيننامه مرتبط با آن آمده است که بانکها میتوانند بهمنظور جذب و تجهيز سپردهها
نسبت به دادن حق تقدم برای استفاده از تسهيالت بانكی و نيز تخفيف سود تسهيالت به سپردهگذاران
اقدام نمایند .البته ماده ( )23دستورالعمل اجرایی تأسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه
مؤسسات اعتباری ارائه هرگونه برنامه زمانبندی برای اعطای تسهيالت قرضالحسنه در قبال سپردهگذاری
را ممنوع کرده است .به نظر میرسد این ممنوعيت به دليل شباهت سپردههای امتيازی و برنامههای
زمانبندی به «قرض بهشرط قرض» که یكی از مصادیق ربای در قرض است ،ایجاد شده است؛ ولی با
توجه به اینكه سپردههای قرضالحسنه براساس عقد وکالت در نظام بانكی تجهيز شدهاند چنين
سازوکاری فاقد اشكال شرعی است .حتی با استفاده از عقد قرض به دليل آنكه منافع حاصل از شرط
مازاد (امكان پرداخت تسهيالت قرضالحسنه بيشتر) به عموم جامعه منتقل میشود ،این شرط فاقد
اشكال است؛ لذا الزم است این دستورالعمل مورد تجدیدنظر توسط بانک مرکزی قرار گيرد.
 .9-2-9پاسخگويي به نيازهای اساسي اقشار نيازمندان متناسب با اولويتهای اجتماعي
همانطور که گفته شد در ماده ( )11قانون عمليات بانكی بدون ربا و ماده ( )16آیيننامه فصل سوم
قانون عمليات بانكی بدون ربا بانکها ،موظف شدهاند ،جهت تحقق اهداف مقرر در بندهای « »2و «»1
اصل چهلوسوم قانون اساسی و همچنين رفع نيازهای اساسی اشخاص بخشی از منابع خود را از طریق
قرضالحسنه به متقاضيان اختصاص دهند.
با توجه به اينكه وكالت بانک از سپردهگذاران برای بهكارگيری منابع قرضالحسنه
مشروط به سياستگذاری بانک مركزی است ،بانک مركزی بايستي براساس سياستهای
كالن خود برای پرداخت تسهيالت قرضالحسنه و با توجه به نيازهای جامعه سهم تسهيالت
قرضالحسنه نيازمندان را از مانده سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز مشخص نمايد.
این اقدام میتواند به بهبود رفاه کل جامعه و بهصورت غيرمستقيم به کاهش نرخ سود تسهيالت
مبادلهای کمک کند .زیرا درصورتیکه حجم بيشتری از نيازهای جامعه از طریق قرضالحسنه مرتفع

شود ،تقاضای تسهيالت مبادلهای کاهش مییابد و میتواند به کاهش نرخ سود تعادلی کمک کند.
از طرف دیگر به دليل منافع اقتصادی موجود در دریافت تسهيالت قرضالحسنه ،تقاضا برای
دریافت این تسهيالت (بهویژه در شرایط تورمهای باال) نامحدود خواهد بود .لذا با توجه به محدودیت
منابع قرضالحسنه ،درصورتیکه سياستگذاری مناسب برای پرداخت این تسهيالت انجام نشود،
تخصيص بهصورت رانتی و توصيهای و براساس روابط صورت میگيرد( .برای مثال تسهيالت به
کارمندان بانک و بستگان آنها) به نظر میرسد سياستگذاری مناسب در این رابطه عبارت است از
تعيين اولویتها و طراحی سازوکارها بهنحویکه دسترسی افراد به این تسهيالت متناسب با نياز آنها
باشد .لذا با الگوگيری از تجربه موفق سامانه يكپارچه تسهيالت قرضالحسنه ازدواج ،اولويت
پرداخت تسهيالت قرضالحسنه را به مواردی اختصاص ميدهيم كه جعلناپذير و قابل
راستيآزمايي باشد ،يعني فرد بهدليل قرار گرفتن در شرايط خاصي امكان دريافت تسهيالت
پيدا ميكند كه با تباني و توصيه قابل جعل نيست .اهم این موارد عبارتند از :تسهيالت
قرضالحسنه ازدواج ،فرزنددار شدن ،هزینه بستری در بيمارستان ،هزینه آموزش و...
بانک مرکزی بایستی ضمن تعيين اولویت ها ،با در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی ناشی از اجرای هرکدام از موارد فوق ،شروط تنظيمکنندهای را مدنظر قرار دهد و سازوکار
اجرایی و سامانه های متناسب با هریک را فراهم آورد .همچنين الزم است جهت اطمينان از مصرف
تسهيالت در مورد تخصيص ،تسهيالت حتیالمقدور به حساب ارائهدهنده خدمت (بيمارستان ،دانشگاه
و )...واریز و بهعنوان درآمد وی جهت پرداخت ماليات محاسبه

شود1.

با توجه به توضيحات فوق ،سياستگذاری بانک مرکزی باید بهگونهای باشد که بخش زیادی از
مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری در قالب تسهيالت قرضالحسنه در اختيار
سپردهگذاران و اقشار نيازمند قرار گيرد .این اقدام بهطور قطع عالوه بر احيای فرهنگ قرضالحسنه
میتواند به افزایش رفاه جامعه نيز منجر شود.
برای ارزیابی ،نظارت و داوری این سياستها ،بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن جميع شرایط
(شامل ماهيت انواع سپرده ،نيازهای جامعه ،ایجاد بستر رقابت در نظام بانكی و )...حدود مشخصی را
برای پرداخت تسهيالت قرضالحسنه در دو حوزه فوق مقرر نماید و بر آن نظارت نماید.
پيشنهاد ميشود بانک مركزی مطابق آنچه در تبصره ماده ( )2۷دستورالعمل تأسيس و
فعاليت بانکهای قرضالحسنه و نظارت بر آنها 2آمده است ،ساير بانکها را نيز موظف كند
حداقل  31درصد از مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز (پس از كسر سپرده قانوني) و
 .1بانک مرکزی میتواند پرداخت تسهيالت را منوط به ثبت فـاکتور ارائـه خـدمت در سـامانه مـاده ( )161مكـرر قـانون ماليـاتهـای
مستقيم و یا سایر سامانههای مربوطه نماید.
 .2مصوبه شماره  31312/211253مورخ  1326/12/26هيئت وزیران.
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حداقل  ۸0درصد از مانده سپردههای قرضالحسنه جاری (پس از كسر سپرده قانوني) را به
پرداخت تسهيالت قرضالحسنه به سپردهگذاران قرضالحسنه و اقشار نيازمند (براساس
اولويتهای بانک مركزی) اختصاص دهند .همچنين بانک مرکزی بایستی حدودی را برای سهم
تسهيالت اقشار نيازمند در هریک از انواع سپرده متناسب با ماهيت آن تعيين نماید .جدول پيشنهادی
سهم هریک از ذینفعان در زیر آمده است:
جدول .4سهمهای پيشنهادی هريک از گروه ذینفعان در تخصيص منابع قرضالحسنه
(پس از كسر سپرده قانوني)
سهم بانک جهت پوشش هزينه

سهم تسهيالت

سهم تسهيالت

خدمات حساب جاری و مديريت

قرضالحسنه به

قرضالحسنه به

ريسک نقدينگي

سپردهگذاران

نيازمندان

سپردههای
مانده
قرضالحسنه پسانداز
()352

حداکثر  5درصد
()12

حدود  25درصد
()22

حداقل  12درصد
()216

سپردههای
مانده
قرضالحسنه جاری
()621

حداکثر  22درصد
()131

حدود  12درصد
()211

حداقل  12درصد
()211

مأخذ :پيشنهاد محقق براساس اطالعات مربوط به اسفندماه  ،1313اعداد به هزار ميليارد ریال.

در جدول فوق ارقامی که در پرانتز ذکر شده است ارزش ریالی سهم هریک از  3گروه براساس
اطالعات اسفند  1313و برحسب هزار ميليارد ریال است .در این صورت حجم تسهيالت قرضالحسنه
به  212هزار ميليارد ریال خواهد رسيد که نسبت به وضعيت فعلی بيش از  122درصد رشد خواهد
نمود .از این مبلغ  361هزار ميليارد ریال تسهيالت قرضالحسنه در اختيار سپردهگذاران قرار خواهد
گرفت و بالغ بر  525هزار ميليارد ریال نيز صرف پرداخت تسهيالت به اقشار نيازمند براساس
اولویتهای بانک مرکزی خواهد شد.
 . 9- 9تفكيک منابع و مصارف قرض الحسنه از ساير فعاليت های بانكي
با توجه به اینكه تخصيص منابع قرضالحسنه بایستی براساس سياستهای بانک مرکزی انجام شود و بانک
مرکزی باید بتواند با دقت بر عملكرد بانکها در این حوزه نظارت کند ،ضروری است منابع و مصارف
قرضالحسنه از ساير فعاليتهای بانكي بهطور كامل تفكيک شود و موازنه بين منابع و مصارف
قرضالحسنه بانکها برقرار شود ،اين مهم با تشكيل صندوق مجزای قرضالحسنه در هر بانک

ممكن خواهد بود و الزم است صورتهای مالي آن بهطور مستقل حسابرسي و منتشر شود.
با عنایت به موارد فوق در راستای استفاده بهينه از منابع قرضالحسنه و تكميل و تصحيح ماده
( )26قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،پيشنهاد میشود در برنامه ششم توسعه کشور یا اصالح قانون
عمليات بانكی بدون ربا مادهای با مضمون زیر تصویب شود:
«بانک مرکزی موظف است ،همه بانکها و مؤسسات اعتباری را که تمایل به دریافت هرگونه
سپرده قرضالحسنه (اعم از جاری و پسانداز) دارند ،ملزم به داشتن صندوق مجزای (شخصيت حقوقی
مستقل) قرضالحسنه (وجوه بدون سود) تحت مالكيت بانک یا مؤسسه بنماید بهنحویکه کليه
سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز صرفاً در این صندوقها متمرکز گردد .استفاده از منابع
این صندوق ،صرفاً براساس سياستهای بانک مرکزی و در جهت پرداخت تسهيالت قرضالحسنه
خواهد بود».
با تصویب و اجرای این قانون فعاليت بانکها و مؤسسات اعتباری در حوزه قرضالحسنه منوط به
اخذ مجوز از بانک مرکزی و تأسيس صندوق مجزای قرضالحسنه خواهد بود .لذا سياستگذار پولی
میتواند در صورت لزوم برخی بانکها (مثالً بانکهای تخصصی و توسعهای و یا بانکهای خصوصی) را
از داشتن صندوق قرضالحسنه منع کند 1و از این طریق موجبات تمرکز بيشتر وجوه قرضالحسنه را
فراهم آورد.
الزم به ذکر است ازآنجاییکه با ایجاد صندوق قرضالحسنه مجموعه فعاليتهای بانک و صندوق
با وضعيت فعلی تفاوتی نخواهد کرد ،لذا (بهاستثنای تشكيالت ستادی صندوق) هزینه اضافی ناشی از
ایجاد تشكيالت جدید ،ایجاد شعب جدید و یا افزایش کارکنان به سيستم تحميل نخواهد شد و همه
فعاليتها در قالب ظرفيتهای موجود بانک ادامه خواهد یافت .کافی است صرفاً ازلحاظ سازمانی برخی
از کارکنان به صندوق منتقل شوند و هزینه خدماتی که صندوق از بانک دریافت میکند محاسبه شود
مانند هزینه اجاره شعب ،هزینه خدمات پشتيبانی ،هزینه خدمات وصول مطالبات و...
با توجه به ماهيت و كاركرد ويژه صندوق قرضالحسنه و لزوم سياستگذاری و نظارت
همهجانبه بانک مركزی اساسنامه صندوق بايد به نحوی تدوين شود كه اين امكان فراهم
باشد .همچنين ضروری است برخي از قوانين مانند قانون عمليات بانكي بدون ربا متناسب با
اضافه شدن اين صندوقها به نظام پولي كشور تغيير نمايد .برای مثال الزم است ماده ( )15این
قانون و اصالحات بعدی آن قراردادهای منعقده توسط صندوق قرضالحسنه را نيز شامل شود.

 .1بانک قرض الحسنه رسالت در اظهارنظری که در ارتباط با ایـن گـزارش انجـام داده اسـت خواسـتار ممنوعيـت جـذب سـپردههـای
قرضالحسنه توسط بانکهای غير از قرضالحسنه شده است.
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 . 9- 4توسعه منابع قرض الحسنه  ،پيامد ساماندهي منابع و مصارف قرض الحسنه
تفكيک منابع و مصارف صندوق قرضالحسنه و همچنين انتقال منافع حاصل از سپردههای
قرضالحسنه جاری به آحاد مردم (اعم از سپردهگذار و اقشار نيازمند جامعه) به سپردهگذاران حقيقی و
حقوقی این اطمينان را میدهد که سپردههای آنها در راستای برطرف کردن نيازهای ضروری
نيازمندان مصرف خواهد شد و لذا موجب تقویت انگيزه سپردهگذاری آنان خواهد شد .از همين رو به
نظر میرسد اجرای مدل فوق موجب افزایش منابع قرضالحسنه خواهد شد .عالوه بر آن میتوان از
منابع دیگری مانند وجوه اداره شده دولت و سایر نهادهای عمومی غيردولتی (مانند بنياد مستضعفان،
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ،آستان قدس رضوی و )...و خيریههای خصوصی و همچنين در مواقع
ضروری خطوط اعتباری بانک مرکزی برای اعطای تسهيالت قرضالحسنه به اقشار نيازمند جامعه
استفاده کرد.
انتظار میرود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانكی ،در آینده امكان استفاده
از منابع مردمی که در ماده (« )12دستورالعمل اجرایی تأسيس ،فعاليت و نظارت بر صندوقهای
قرضالحسنه» ذکر شده است ،فراهم شود .این منابع عبارتند از :موقوفات ،وصایا ،خيرات و هدایای
نقدی و غيرنقدی  .این منابع در سرفصل مجزا جزء داراییهای صندوق محسوب خواهد شد و صرف
پرداخت تسهيالت قرضالحسنه خواهد شد.
عالوه بر واسطهگری وجوه در امر قرضالحسنه ،صندوق میتواند بهعنوان کارگزار ،وجوه اداره
شده اشخاص حقيقی و حقوقی را در قالب حساب ویژه جهت پرداخت تسهيالت قرضالحسنه به
اشخاص معرفی شده توسط آنها مدیریت نماید .در این روش صندوق صرفاً عمليات اجرایی اعطای
تسهيالت (شامل فرآیند ارزیابی و تضمين تسهيالتگيرنده) را انجام میدهد و کارمزد آن را از
تسهيالتگيرنده مطالبه میکند .ضمناً سپرده سپردهگذار بلوکه خواهد شد و به مرور با پرداخت اقساط
آزاد خواهد شد .درصورتیکه تسهيالت گيرنده نكول کند صندوق ملزم به پرداخت حقوق سپردهگذار
خواهد بود .مخاطب این روش عالوه بر مردم عادی ،بسياری از نهادهای دولتی و غيردولتی نيز هستند،
زیرا در وضعيت فعلی هم بسياری از آنها متمایل به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه به کارمندان خود
هستند .با استفاده از این روش عالوه بر اینكه نيازی به اختصاص نيرو و تشكيالت اجرایی برای اقدام
ندارند ،با مشكل نكول تسهيالت هم مواجه نخواهند بود.

جمع بندی و نتيجه گيری
با توجه به تحليلهای صورت گرفته میتوان جمعبندی و نتایج ذیل را ارائه کرد:
 .1براساس قانون عمليات بانكی بدون ربا ،منابع قرضالحسنه (سپردههای بدون سود) از دو طریق
سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده قرضالحسنه جاری در نظام بانكی تجهيز میشوند.
 .2در طول سالهای گذشته ،عليرغم نياز شدید مردم و بهویژه جوانان به تسهيالت قرضالحسنه،
درصد قابلتوجهی از سپردههای قرضالحسنه پسانداز صرف پرداخت تسهيالت قرضالحسنه نشده
است .این نسبت در برخی سالها ( )1325به  63درصد رسيده است.
 .9منشأ اصلی این انحراف در منابع قرض الحسنه ،خأل موجود در قانون عمليات بانكی بدون ربا (بهره)
است .طبق این قانون همه سپردههای قرضالحسنه براساس عقد قرض در اختيار بانک قرار میگيرد و
لذا همه سپردههای قرضالحسنه جز منابع بانک محسوب میشود و ماهيتی مشابه سرمایه بانک و
آورده سهامداران خواهد داشت .ضمناً در هيچ کجای قانون تصریح نشده است که بانکها موظف
هستند چه بخشی از سپردههای قرضالحسنه را به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه اختصاص دهند؟
 .4از سالهای دهه  1312تاکنون تالشهایی برای تخصيص منابع قرضالحسنه به مصارف
قرضالحسنه در دولت ،بانک مرکزی و مجلس شورای اسالمی صورت گرفته است که مؤثرترین آنها بند
«الف» ماده ( )26قانون برنامه پنجم توسعه کشور بود که بانک مرکزی را موظف کرد «تا پایان سال
اول برنامه نسبت به تفكيک حسابها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع
تجهيز شده از حسابهای پسانداز قرضالحسنه پس از کسر ذخيره قانونی و احتياطی ،صرفاً برای
پرداخت تسهيالت قرضالحسنه صرف شود» .و در پی آن «دستورالعمل اجرایی تأسيس ،فعاليت و
نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه مؤسسات اعتباری» در خرداد  1312در بانک مرکزی تصویب شد و
بانکها و مؤسسات اعتباری که قصد فعاليت قرضالحسنه دارند ،را ملزم به ایجاد صندوق مجزای
قرضالحسنه کرد.
 .1از سال  1326که تحوالت قانونی با تغييرات سازوکاری در مدیریت منابع قرضالحسنه همراه شد،
نسبت تسهيالت قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه پسانداز با کسر سپرده قانونی افزایش یافته
است و در اسفندماه  1313با رسيدن به مرز  12درصد بعد از گذشت حدود هفت سال به مقدار 15
درصدی مصوبه هيئت وزیران در سال  1326نزدیک شده است .البته در همين سالها نسبت
سپردههای قرضالحسنه پسانداز به کل سپردهها کاهش یافته است.
 .۶در طول سالهای اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا ،سپردههای قرضالحسنه جاری مورد غفلت
سياستگذار بوده است .این در حالی است که حجم سپردههای قرضالحسنه جاری بسيار بيشتر از
سپردههای قرضالحسنه پسانداز است و در پایان اسفند  1313ماندهای بالغ بر  122هزار ميليارد ریال
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داشته است .حتی در اصالحاتی هم که از سالهای دهه  12در دولت و مجلس شورای اسالمی آغاز شد
صرفاً سپردههای قرضالحسنه پسانداز مورد توجه قرار گرفت و از سپردههای قرضالحسنه جاری باز
هم غفلت شد  .در طرح اصالح قانون عمليات بانكی بدون ربا نيز این روند ادامه پيدا کرده است و با
وجود اینكه عقد قرض در سپردههای قرضالحسنه پسانداز به وکالت تبدیل شده است ،در سپردههای
قرضالحسنه جاری با تبدیل عنوان به قرض بدون بهره صورت مسئله پاک شده است.
 .۷در حال حاضر  612هزار ميليارد ریال مانده منابع قرضالحسنه که صرف تسهيالت قرضالحسنه
نشده است ،کامالً در اختيار بانکهاست و بانک ها پس از کسر سپرده قانونی و نقدینگی آن را در
زمينههای سودآور سرمایه گذاری کرده و سود حاصله را به استناد اقتضای عقد قرض ،سود منابع بانک
تلقی کرده و تملک مینمایند .درواقع این منابع نه در پرداخت قرضالحسنه مورد استفاده قرار میگيرد
و نه از سود حاصل از آن ،سپردهگذاران منتفع میشوند.
 .۸در قانون و دستورالعمل موارد متعددی برای مصرف تسهيالت قرضالحسنه مشخص شده است،
عالوه بر موارد فوق در قوانين بودجه ساليانه نيز عموماً مواردی وجود دارد که از محل منابع
قرضالحسنه بانکها باید پرداخت شود .معرفی موارد متعدد جهت پرداخت تسهيالت قرضالحسنه
بدون مشخص کردن اولویتها موجب برخورد سليقهای با منابع قرضالحسنه شده است .برای مثال در
برخی سالها بيش از  52درصد کل تسهيالت در سرفصل سایر طبقهبندی شده است .عالوه بر آن در
برخی بانکها حدود  52درصد از تسهيالت قرضالحسنه به کارمندان بانک پرداخت شده است و مردم
عادی از این تسهيالت بینصيب ماندهاند.
 .3جهت اصالح سياستهای نادرست گذشته که منجر به سوءمصرف منابع قرضالحسنه شده است،
ضروری است در اصالح قانون عمليات بانكی بدون ربا شيوه تجهيز سپردههای قرضالحسنه مورد توجه
قرار گيرد .پيشنهاد میشود همه سپردههای قرضالحسنه (اعم از جاری و پسانداز) صرفاً براساس عقد
وکالت و مشروط بر آنكه «براساس سياستهای بانک مرکزی مورد استفاده قرار بگيرد» تجهيز شوند.
 .10همچنين پيشنهاد میشود بانک مرکزی بانکها را موظف کند ،حداقل  15درصد از مانده سپردههای
قرضالحسنه پسانداز (پس از کسر سپرده قانونی) و حداقل  22درصد از مانده سپردههای قرضالحسنه
جاری (پس از کسر سپرده قانونی) را به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه به سپردهگذاران و اقشار نيازمند
اختصاص دهند .در این صورت حجم تسهيالت قرضالحسنه به  212هزار ميليارد ریال خواهد رسيد که
نسبت به وضعيت فعلی بيش از  122درصد رشد خواهد نمود .از این مبلغ  312هزار ميليارد ریال تسهيالت
قرضالحسنه در اختيار سپردهگذاران قرار خواهد گرفت و بالغ بر  522هزار ميليارد ریال نيز صرف تسهيالت
به اقشار نيازمند براساس اولویتهای بانک مرکزی خواهد شد .این اقدام بهطور قطع عالوه بر احيای فرهنگ
قرضالحسنه در جامعه به افزایش رفاه جامعه نيز منجر خواهد شد.

 .11به جهت اینكه پرداخت تسهيالت قرضالحسنه رانتی و توصيهای و براساس روابط صورت نگيرد،
پيشنهاد میشود بانک مرکزی براساس اولویتهای اجتماعی کشور ،اولویت پرداخت تسهيالت قرضالحسنه
را به مواردی اختصاص دهد که جعلناپذیر و قابل راستیآزمایی هستند ،یعنی فرد بهدليل قرار گرفتن در
شرایط خاصی امكان دریافت تسهيالت پيدا میکند که با تبانی و توصيه قابل جعل نيست .اهم این موارد
عبارتند از :افزایش مبلغ تسهيالت قرضالحسنه ازدواج و تهيه جهيزیه ،فرزنددار شدن ،هزینه بستری در
بيمارستان ،هزینه آموزش عالی ،هزینه مدارس غيرانتفاعی ،کمکهزینه ساخت مسكن روستایی و شهری
(یک بار برای هر خانواده) ،پرداخت بدهی زندانيان ،دیه و...
 .12با توجه به اینكه تخصيص منابع قرضالحسنه باید براساس سياستهای بانک مرکزی انجام شود و
بانک مرکزی باید بتواند بهدقت بر عملكرد بانک ها در این حوزه نظارت کند ،لذا ضروری است منابع و
مصارف قرضالحسنه در صندوق مجزای قرضالحسنه تحت مالكيت بانک متمرکز شود و از سایر
فعاليتهای بانكی بهطور کامل تفكيک شود .لذا در راستای استفاده بهينه از منابع قرضالحسنه و
تكميل و تصحيح ماده ( )26قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،پيشنهاد میشود در برنامه ششم توسعه
کشور مادهای با مضمون زیر تصویب شود« :بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه ،همه
بانک ها و مؤسسات اعتباری را که تمایل به دریافت هرگونه سپرده قرضالحسنه (اعم از جاری و
پسانداز) دارند ،ملزم به داشتن صندوق مجزای(شخصيت حقوقی مستقل) قرضالحسنه (وجوه بدون
سود) تحت مالكيت بانک یا مؤسسه بنماید بهنحویکه کليه سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و
پسانداز صرفاً در این صندوقها متمرکز گردد .استفاده از منابع این صندوق ،صرفاً براساس
سياستهای بانک مرکزی و در جهت پرداخت تسهيالت قرضالحسنه خواهد بود و الزم است
صورتهای مالی آن بهطور مستقل حسابرسی و منتشر شود».
 .19پيشبينی میشود با اجرای پيشنهادهای ارائه شده بتوان به سپردهگذاران حقيقی و حقوقی این
اطمينان را داد که سپردههای آنها در راستای برطرف کردن نيازهای ضروری نيازمندان مصرف خواهد
شد و لذا موجب تقویت انگيزه سپردهگذاری آنان خواهد شد .از همين رو موجب افزایش منابع
قرضالحسنه خواهد شد .عالوه بر آن میتوان از منابع دیگری مانند وجوه اداره شده دولت و سایر
نهادهای عمومی غيردولتی (مانند بنياد مستضعفان ،ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ،آستان قدس رضوی
و )...و خيریههای خصوصی و همچنين در مواقع ضروری خطوط اعتباری بانک مرکزی برای اعطای
تسهيالت قرضالحسنه به اقشار نيازمند جامعه استفاده کرد.
 .14با ت وجه به اینكه در حال حاضر ابهامات زیادی درخصوص نحوه اعطای وام قرضالحسنه به
کارکنان بانکها وجود دارد و گزارشهایی مبنیبر اعطای بخش زیادی از منابع قرضالحسنه به
کارکنان بانکها وجود دارد ،الزم است بانک مرکزی نسبت به ضابطهمند نمودن و شفافسازی اعطای
وام قرضالحسنه به کارکنان بانکها اقدام نموده و این ضوابط را طی دستورالعمل مستقلی ابالغ نماید.
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