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)ويرايش دوم( قرض الحسنه:برگرفته از كتاب

 محمد حسين ابراهيمي:مؤلف

 مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

 جمهوري اسالمي ايرانقرض الحسنه در قانون

)بهره( آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا

)آيين نامه تجهيز منابع پولي(

ق  رض الحسنه سپرده هاي

 پس انداز)ب.جاري) الف: بانكها تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت مي نمايند:1ماده

و بانكها مكلفند، عندالمطالبه اصل سپرده هاي:2ماده و تضمين مي گردد استرداد اصل سپرده هاي قرض الحسنه توسط بانكها تعهد

. نمايندقرض الحسنه را مسترد

و يا تمام امتيـازات:3ماده و قرارداد با سپرده گذار، هر يك به منظور تجهيز سپرده هاي قرض الحسنه، بدون تعهد بانكها مي توانند

:ذيل را به سپرده گذاران اعطا نمايند

.اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي

و يا معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكي .تخفيف

ح .ق تقدم براي استفاده از تسهيالت اعطايي بانكيدادن

و اعتبار خواهد رسيد به تصويب شوراي پول و حداكثر امتيازات مذكور .نوع، ميزان، حداقل

. مي شودسپرده هاي قرض الحسنه جزء منابع بانك محسوب:4ماده

به حسابهاي پس انداز موج:5ماده بانكها با موافقت صـاحبان حـسابهاي. ود مجاز نمي باشداز تاريخ اجراي قانون، قبول هرگونه وجه

به تدريج تا پايان سال  به يكي از انواع سپرده هاي موضوع مـاده 1363پس انداز موجود به تبديل اين حسابها  قـانون اقـدام3 نسبت

به عناوين جديد نشده. خواهند نمود كه تبديل باشند، حساب پس انـداز قـرض با انقضاي مدت مذكور، سپرده هاي پس انداز موجود

.الحسنه تلقي خواهند شد
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 قرض الحسنه-1

مقدار معيني از مال خود را بـه طـرف ديگـر) قرض دهنده( قرض الحسنه، عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين:15ماده

به) قرض گيرنده( و يا در صورت عدم امكان، قيمت آن را كه قرض گيرنده، مثل . قرض دهنده رد نمايدتمليك مي كند

به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي:16ماده و همچنـين رفـع نيازهـاي اساسـي اشـخاص بـا43 اصل9و2بانكها  قانون اساسي

و تأييد نخـست وزيـر خواهـد رسـيد، در مـوارد ذيـل و اعتبار تخصيص بخشي از منابع خود، طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول

به پرد :اخت قرض الحسنه مي نمايندمبادرت

و ساير امكانات الزم براي ايجاد كار) الف و ابزار .جهت كساني كه فاقد اين گونه امكانات مي باشند، در شكل تعاونيتأمين وسايل

 رفع احتياجات ضروري)ب

از هزينه هاي پرداخت قرض الحسنه در هر مورد بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهـوري اسـال:17ماده و مي ايـران محاسـبه

.قرض گيرنده دريافت خواهد شد

 دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي بانكها

مبلغ معيني را طبق ضـوابط مقـرر در ايـن) به عنوان قرض دهنده( قرض الحسنه اعطايي، عقدي است كه به موجب آن بانكها:1ماده

.به قرض واگذار نمايند) به عنوان قرض گيرنده( دستورالعمل به اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي

:اعطاي قرض الحسنه در موارد زير مجاز مي باشد:2ماده

به منظور ايجاد كار) الف و خـدماتي.به شركتهاي تعاوني و( اين مورد ناظر به ان دسته از شـركتهاي تعـاوني توليـدي غيـر بازرگـاني

كه قسمتي يا تمام فعاليت آنها) معدني  و يا ساير امكانات ضروري است و ابزار به منظور فراهم آوردن تسهيالت جهت تأمين وسايل

كه اين اعضا خود امكانات الزم را ندارند، باشد .، جهت ايجاد كار براي اعضا در شرايطي

و يا حقوقي)ب و واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي به امر افزايش توليد در كارگاهها :موارد ذيلبه منظور كمك

و واحدهاي توليدي موجود.1 .جلوگيري از توقف كارگاهها

و واحدهاي توليدي راكد.2 .راه اندازي كارگاهها

و روستاها.3 و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك .توسعه كارگاهها

و روستاها.4 و واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك .ايجاد كارگاهها

كه.5 . تأمين نياز كارگاهها با واحد توليدي از طريق ساير تسهيالت امكان پذير نباشددر مواردي

به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي، نظير سـيل،.6 و كه در بخش كشاورزي به فعاليت اشتغال دارند ايجاد تسهيالت براي اشخاصي

و ساير موارد اضطراري مشابه دچار  و زيان شده باشندزلزله، يخ بندان، گرما، آفات نباتي .ضرر
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:رفع احتياجات اشخاص حقيقي در موارد زير)ج

 هزينه هاي ازدواج؛

 تهيه جهيزيه؛

 درمان بيماري؛

 تعميرات مسكن؛

؛  كمك هزينه تحصيلي

.كمك براي ايجادمسكن در روستاها

ك:1تبصره و يا امكانات و ابزار كه حداقل با هفت نفر عضو، فاقد وسايل و يا خـدماتي شركتهاي تعاوني اري براي انجام امور توليدي

.حسنه بانكها موضوع بند الف،استفاده نمايندمشخص تشكيل شده باشند، مي توانند از تسهيالت قرض ال

در:2تبصره به اشخاص حقيقي شامل اشخاصـي نيـز مـي گـردد كـه مـستقيماً و دامپـروري واحدهاي توليدي متعلق امـر كـشاورزي

و يا  و دامپروري مبادرت خواهند كردفعاليت داشته .به امر كشاورزي

و صنعتي اولويت خواهند داد:3تبصره به واحدهاي توليدي كشاورزي ب فوق .بانكها در اعطاي تسهيالت موضوع بند

كه در امور صنعتي به فعاليت اشتغال:4تبصره . بود داشته باشند، مشمول استفاده از تسهيالت قرض الحسنه نخواهندواحدهايي

به كاركنان شاغل بانكها طبق ضوابط اين دستورالعمل ممنوع است:5تبصره اعطاي قـرض الحـسنه بـراي رفـع. اعطاي قرض الحسنه

به خود بالمانع است و مقررات مربوط .احتياجات ضروري كاركنان بانكها طبق ضوابط

نم:3ماده :ايندبانكها موظفند در اعطاي قرض الحسنه نكات زير را رعايت

 حصول اطمينان از نياز متقاضي؛

 حصول اطمينان از ايجاد كار؛

 حصول اطمينان از افزايش توليد؛

.حصول اطمينان از مصرف مبلغ قرض الحسنه توسط متقاضي

به ترتيب ذيل تعيين مي گردد:4ماده به هر شخص حقيقي يا حقوقي :ميزان قرض الحسنه اعطايي توسط بانكها

م) الف ب ماده در موارد .، حداكثر مبلغ پنج ميليون ريال2ندرج در بندهاي الفو

ج ماده)ب .، حداكثر مبلغ پانصد هزار ريال2در موارد مندرج در بند
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كل:5ماده  قرض الحسنه هاي اعطايي توسط بانكها ده درصد جمـع كـل تـسهيالت اعطـايي در هـر سـال خواهـد بـود، حداكثر جمع

.كل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه تجاوز ننمايدمشروط بر اينكه از جمع

هر:1تبصره و بازرگـاني را بـا در نظـر گـرفتن اولويـت بانك مركزي مي تواند سهم قرض الحسنه اعطايي  يك از بانكهاي تخصـصي

و شهرهاي كوچك تعيين نمايد .براي روستاها

بند:2تبصره  درصد كل تـسهيالت قـرض الحـسنه تجـاوز25ج ماده دو نبايد از ميزان قرض الحسنه اعطايي بانكها در مورد موضوع

.نمايد

:مدت بازپرداخت قرض الحسنه اعطايي توسط بانكها به ترتيب زير تعيين مي گردد:6ماده

ب ماده دو حداكثر پنج سال) الف .در موارد مندرج در بندهاي الفو

سه سال)ب ج ماده دو، حداكثر .در موارد مندرج در بند

به منظور حصول اطمينان از وصول مطالبات خود، ناشي از اعطاي قرض الحسنه، تأمين كافي اخذ نمايند:7ماده .بانكها مكلفند

در:8ماده ب ماده كارمزد دريافتي بانكها بابت قرض الحسنه اعطايي و در مـورد5/1 حداكثر2موارد بندهاي الفو  درصد در سال

ج ماده دو، و نيز هزينه هاي درصد1بند  در سال تعيين مي گردد، مشروط بر اينكه از هزينه هاي تجهيز منابع اعطايي قرض الحسنه

و نيز هزينه هاي اعطاي آن تجاوز ننمايد .تجهيز منابع اعطايي قرض الحسنه

كه قرارداد مذكور بر اساس توافق طـرف:9ماده و بانكها مكلفند در قرارداد قرض الحسنه قيد نمايند ين در حكـم اسـناد الزم االجـرا

.تابع آيين نامه اجرايي اسناد رسمي مي باشد

و مقررات موضوعه در مورد وثايق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شـوند، كماكـان طبـق:10ماده كه طبق قوانين معامالتي

.تشريفات مربوط انجام خواهند شد
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