
 

 

 

،فرصت ها  یرانا یدر نظام بانک یعوامل موثر بر توسعه نظام پرداخت فرامرز یبررس
 وچالش ها

 

  †مجتبی پروین  * یصمد ینحس یعل

  03/39/۳099 :خیتار

 ‡چکیده
ضررورت بوده  یک یکند، ادغام در اقتصاد جهان یتواند زندگ ینم یگرد یکامل از کشورها ییدر جدا یکشور یچه ینونک یطدر شرا

 ی،تکامل تکنولوژ یکند .رشدوتوسعه اقتصاد یم یلکشورها تبد یاندر م یا یرهموضوع آن کشور رابه جز ینوبدون توجه به ا
ارتباطات  یتکنولوژ یندهفزا یشرفتکشورها دارد. پ یگرمناسب با د یاقتصاد به رابطه یکشور بستگ یکافراد  یوبهبودسطح زندگ

مختلف را برآن  یسازمان ها وشرکت ها یشدن مال یبخصوص جهان یالملل ینب یواطالعات ،توسعه روزافزون تجارت ومبادالت تجار
ها بانکها نيز مي بايست خود را براي  یمزات رفع تحر. به موا دسازگار سازن یجهان ییراتخود را با تغ یات،ادامه ح یداشته است که برا

 رقبا از جهات مختلف آماده سازند . یگرفعاليت در گستره وسيع جهاني و رقابت با بانکهاو د

نظام  یو به مطالعه فرصت ها وچالش ها یافتهنگارش  یو اسناد یاطالعات کتابخانه ا یو جمع آور یلیتحل -یفیمقاله با روش توص این
 پردازد. یها م یمخت کشور پس از رفع تحرپردا

محدود واندک  یالملل ینآن در سطح ب یاتیوابعاد عمل یداشته است منتها قدرت رقابت یها یشرفتچند نظام پرداخت در کشور  پ هر
 یسکز جمله را یالملل ینب یدر تعامل با نظام بانک یدارد،در نظر گرفتن مالحضات شرع یرموضوع تاث ینبر ا یاست ،عوامل متعدد

 یدر کنار بانک ها یالملل یندر سطح ب یبانک یرغ یرقبا یدایشومتعارف ،پ یاسالم یبانکدار داردهایبا استان یی،عدم همسو یعتشر
 کنند . یم یدارتباط تحد یما را در بر قرار یهستند که نظام بانک ییها از جمله چالش ها یممانند تحر یاسیقدرتمند،عوامل س

 یماندر سازمان ها وپ یت،عضو یخدمات مال یساز ینپرداخت ، نو یابزارها یتمام یساز ی،یکپارچهالملل ینب یاندادهابا است مطابقت
،  یالملل ینومقررات ب ینقوان یتهمراه با رعا یوتجارت خدمات مال ی،اصالح مقررات مربوط به بانکدار یوبانک یمال یالملل ینب یها
و  یالملل ینب یتعامل سازنده تر با نظام بانک یهستند که برا یشنهاداتیاز جمله پ یاسیضات سمالح یوبرخ نیساختار سازما ییرتغ

 گردند. یم یشنهادپ یتوسعه نظام پرداخت فرامرز

 یاسالم یبدون ربا،بانکدار یمتعارف،بانکدار ی،بانکداریشدن مال ی،جهان ی: نظام پرداخت فرامرز: های کلیدیواژه
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 @rose.shirazu.ac.ir Asamadi ؛ دانشیار، بخش اقتصاد  دانشگاه شیراز *
 mojtabaparvin401@gmail.com؛ شیراز، کارمند بانک تجارت †

ازمانی از زمان انجام تحقیق به بعد، تشکر از دیگران، حمایت مالی یا توضیحاتی در زمینه سهم نویسندگان در تمام توضیحات دیگر نظیر تغییر وابستگی س
 آید.نوشتن مقاله در این قسمت می
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 مقدمه ۱ 2

کار و  یروین ییجابه جا ای،یهانتقاالت سرما یشافزا ی،الملل ینمبادالت ب یشبر چهار محور افزا یشدن مبتن یگسترش جهان
 یت،رعا یجهان یمال ین.تامکندیم یررا اجتناب ناپذ یجهان یهاپرداخت یتبادل دانش، استفاده از ابزارها ینهمچن

 یومجاز یکالکترون یالملل،بانکدار ینبانک ها در سطح ب یدرجه بند سساتوبوجودآمدن مو یبانکدار ینجها یاستانداردها
 یاز اجزا یکی یشدن بانکدار یدهد. جهان یم یلرا تشک یشدن بانکدار یابعاد جهان ینمهمتر یبانک یادغام ها وتملک ها

باشد، نظام  یم وريقوي ضر ینظام بانک یک اشتنی،دجهان یشک براي الحاق به شبکه مال یاست. ب۳ یشدن مال یجهان
 بازارها گردد.  ینوارد ا یشرفتههاي پبابانک همراه که بتواند با فناوري روز حرکت کرده و هم سطح یبانک

هر کشور هستند که نقش مؤثري در انتقال سريع،کارآمد و ايمن وجوه، در ميان  نظام هاي پرداخت از اجزاي اصلي نظام مالي
ا و فعاالن مختلف نظام مالي و نيز، ارتقاي کارآيي نظام مالي کشور ايفامي نمايند. همچنين، توسعه نظا مهاي پرداخت بازاره

بستر مناسبي براي اجراي سياست هاي پولي مي تواند به توسعه مالي و اقتصادي کشور  دبا تسهيل مبادالت اقتصادي و ايجا
پرداخت از جمله مهمترين  یسيستم ها ی،تجارت الکترونيک یصحنة جهانجهت ورود به  یگر(از طرف د یکمک کند(.چشم

همراه با اين حرکت، متحول شوند در غير اينصورت،فقدان سيستم هاي پرداخت  یکشور است که بايست یبخش ها
 ینكشاند. در االکترونيکي و به تبع آن، از دست دادن فرصت هاي بازرگاني زودگذر، كشور را در عرصة جهاني به انزوا خواهد 

به  یازن یلبه دل یجهان یبا بازارها یشترکردن روند تعامل ب یجهان، عالوه برلزوم ط یکشورها یرمانند سا یزن یرانکشور ا یانم
را در  یپرداخت برون مرز یاستفاده از ابزارها یدمنحصر به فرد خود با یالملل یندر روابط ب 2 یازهان یبرخ دنبرطرف کر

خارج  یدر کشورها یرسم یرو غ یرسم یها و مؤسسات مالبانک یاتیگفت که حضور عمل توانیم دهد.دستور خود قرار 
 باشد. یکشور م یک ینشانگر توسعه مال

به ارقام و شواهد نشان مي دهد كه كشورمان در نظام بانكي بين المللي،سهم بسيار ناچيزي به ميزان كمتر از دو دهم  نگاهي
با عدم ارتباط و تعامل قابل توجه نظام بانكي كشور با نظام بانكي بين المللي، نظام بانكي كشور  درصد دارد. ازسوي ديگر،

 (.23) جهاني در اين زمينه پيش رود اينتوانسته است متناسب با پيشرفت ه
 یآزادساز به یتوان آ نها را در حرکت از سرکوب مال یشده که م یجادا یدر بخش مال یادیتحوالت ز یالملل ین"در سطح ب

 یرانا ینظام مال ی،الملل ینتحوالت در عرصه ب ینکرد. باوجود ا یدخالصهجد یهایو استفاده گسترده از فناور  یمال یبازارها
 یمال یمواجه بوده و آزادساز یسرکوب مال یدهکه هنوز با پد ینکرده است، به طور طیرا یلیمراحل تکم ینا یمنطق یبا توال

وجود دارد که  یاریبس یها یبا وجود رشد روزافزون در کشور کاست یکالکترون یست. در حوزه بانکداربطور کامل اجرا نشده ا
 . 3" یردقرار گ یکشور، مورد توجه جد ینظام مال یکنار آزا دساز یددربا

 یاف توسعه اآن در مجموع اهد یحالملل وتصر ینضرورت تعامل با اقتصاد ب یرشمقدمه گام اول، پذ ینبا توجه به ا بنابراین
ها  ینهتعامل ورفع موانع بود والزم است زم یجادا یبدنبال راهکارها یدضرورت با ینا یرشاست، با پذ ینظام بانک ینوقوان

 فراهم گردد .  یازولوازم مورد ن
در  یاسالم یومال یدر صنعت بانکدار ینظام بانک یگاهجا یتموجود در داخل وضرورت تقو یتوجه به چالش هاوفرصت ها با

 یاشاره دارد و درصدد پاسخ به سوال اصل ینظام پرداخت فرامرز یعنیمسئله  یناز ابعادا یکیبه  یقتحق ینا یالملل ینسطح ب
 باشد: یم یراناقتصاد ا یبرا یرز

 خواهد در عرصه یچگونه م ینظام بانک ینکهموثر است؟ وا یرانا یدر نظام بانک یبر توسعه نظام پرداخت فرامرز یعوامل چه
 چگونه( ؟ یرقابت کند)واگر بل یپرداخت جهان

                                                                                                                                                                                   
۳ Financial Globalization 
ارتقا رتبه  یراخ یهادر سال یزستان و نهمچون افغان یههمسا یمهاجر از کشورها یرشپذ یلبه دل یدرآمد یهاپرداخت یلبه تسه یازرشد ن ینب یندر ا 2
 کند. یم یدرا تشد یازن ینمنطقه ا یکشورها یربا سا یسهدر مقا یستدر جذب تور یرانا
 پرداخت یونظام ها یکالکترون یبانکدار یشهما یندر چهارم یان یبدکتر ط یازسخنران یبخش 0
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کند.بخش سوم  یاشاره م یمطالعات تجرب یشینهمطالعه،به پ ینشده است ،بخش دوم ازا یممقاله درچهار بخش تنظ این
اشاره شده است  یرانا یدر نظام بانک یعوامل موثر بر توسعه نظام پرداخت فرامرز یباشد که به بررس یموضوع م یاتشامل ادب

 یشنهادهایوپ یریگ یجهقرار گرفته است ،در آخر نت یمورد بررس یمرز نپرداخت برو یالزامات اتصال به شبکه ها یوبرخ
 دگرد یارائه م یاستیس

 یقتحق یشینهپ 2
 ینهدر آن زم یبعد یپژوهش ها یموضوع راهنما و راهگشا یکصورت گرفته درباره  یارائه شده و مطالعات تجرب یها یهنظر
 ارائه شده است. یقدر رابطه با موضوع تحق یاز مطالعات تجرب یبه برخ یر. در زباشد یم

به  یالملل ینب یواستقبال نظام بانک ینهتوان به فراهم شدن زم یم یجمله عوامل موثر بر توسعه نظام پرداخت فرامرز از
نشان داده اند که  یمدل تجرب یکستفاده از ( با ا2339رابطه گلدبرگ وساندزرد ) ینبان اشاره کرد .در ا یزبا کشور م یهمکار

متحده  یالتدر ا یخارج یبانک ها یتوقابل توجه فعال یعاز عوامل موثر بر رشد سر یکی یخارج یممستق یگذار یهخالص سرما
در  یگذار یهبانک اقدام به سرما یک یانمشتر یادعا است که وقت یناثبات ا یمطالعه در پ ینبوده است. در واقع ا یکاآمر

 یوهمکار یشعب برون مرز یسآنها ونگهداشتن آنان به تاس یبانیپشت یکنند بانک ها هم برا یم یاز کشور خود یرغ یکشور
 .(30)کنند یاقدام م یزبانکشور م یبانک یستمبا س

داند.قدرت  یم یتیچند مل یبانک ها یهمکار یاصل یلاز دال یکیرا یزبانتوسط کشور م  یرش(قدرت پذ2339) شوگل
 اشاره دارد. یخارج یگذار یهدر مقابل سرما یزبانودرجه باز بودن کشور م یزانبه م یرشذپ

 ینونحوه مشارکت آنها به شدت به قوان یخارج یبانک ها یتوگستره فعال یسازمانکند ساختار ی(اشاره م2333) مورای
 .(99)آن قرار دارد یروابسته بوده وتحت تاث یزبانومقررات کشور م

به سمت  یالملل ینب یبانک ها یافتنددر یاکشور دن 03 ی(با انجام مطالعه بر رو233۳)یزینگاوها رجیکنتی،دم کالسنس
 یتوسط فرکارل یجنتا ینا (،39)دارند یلکم تما یاتدرآمد سرانه باال ومال یدارا یبا کشورها یگذار یهوسرما یهمکار

 .(32)شده است ییدتا یز(ن2332وپوتزولو)
 ینطورکندو ا یاشاره م یراناز آن در ا یناش یوضرورتها یشدن بانکدار یجهان یبه بررس یقیحق(در ت۳00۳)یلیجل میر

،اصالح  یوتخصص یتجار یدر بانک ها یهسرما یت،بهبود نسبت کفا یخدمات بانک یساز ینکند که نو یم یریگ یجهنت
 یراندر ا یشدن بانکدار یاز جهان یناش یضرورتها ینمهمتر انیساختار سازم ییروتغ یمقررات مربوط به تجارت خدمات بانک

 . (22)است
( در كتاب پول و با نكداري و نهاده اي ما لي، ضمن تشر يح مباني بانكداري اسالمي، چالش ۳009و حسن زاده )  مجتهد

ورت مشکل ها و مشکل هاي نظام با نكداري بدون ربا در ايران را موردبررسي قرار داده اند، كه برخي از اين چالش ها به ص
بو ده اند. در اين كتاب به چالش هاي علمي و نظر ي بانك داري اسالمي  يتيهاي اجر ايي و برخي د يگرقانوني يا مد ير

 {۳0پرداخته نشده است.}
محدود  یتنها به بانکهاي اسالم یبانکداري اسالم یستمس یتکنند که مقبول یاستدالل م ین( چن2333و همکاران )  ناصر

 ییبانک هاي اروپا یعالقه مند شده اند و برخ یبانکداري اسالم یستمبزرگ به س یالملل یننکهاي تجاري بشود. با ینم
  {.99دهند} یارائه م یاسالم یمحصوالت مال
(اسالم ازسريع ترين رشد در دنيا برخوردار است و مسلمانان به طور فزاينده اي ابزارهاي مالي راجستجو ۳999) بروکس

صول اعتقاديشان مطابقت دارد. برخي غيرمسلمانان هم به دليل اينکه عمليات بانکداري اسالمي را به لحاظ مي کنند که با ا
 {94دربانکداري اسالمي مشارکت نمو ه اند.} د،تجاري با ثبات و منطقي تر ارزيابي مي کنن

"با روش  یاسالم یهابانک ییو کارا یتسطح مشروع یدر ارتقا یفقه یتخصص ی(درمقاله" نقش شورا۳093)موسویان
 یبانک ها ییوکارا یتکشور،سطح مشروع یدرنظام بانک یفقه یشورا یلکه تشک دهد یمحتوا نشان م یلوتحل یفیتوص

 یاعتماد را برا ی،فضایاسالم ینبانک ها با قوان عملکردو ینبا نظارت بر انطباق قوان ینهاد یندهد چن یرا ارتقا م یاسالم
با روزآمد  یگرد یدهد،از سو یرا کاهش م یعتشر یسککندور یبانک فراهم م یانمشتر یا برار یناناطم یوفضا کارگزاران

 {.29}یدافزا یم یاسالم یبانکدار ییبر کارا یدجد یمال یوابزارها یبانک یاتکردن قانون عمل
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مورد ي ( مشکل ها و چالش ها ي نظام بانكداري اسالمي در غرب را با مطالعه 2339يوسف و همکاران) كربهري، 9

انگلستان بررسي كرده اند.درانگليس افزون بر مشکل هاي عمو مي، با نك هاي اسالمي با مشکل هاي د يگر ي مانندتعيين ما 
تعلق نمي گيرد(، با مشکل مد يريت ر يسك و نقد ينگي،  یاتليات بر سود سپرده گذاران) از آنجا كه در انگليس به بهره، ما ل

 {.90آنها روبه رو هستند} متخصص و آموزش یرويكمبود ن
پرداخته اند.  یاسالم یبانکها یثبات مال یبر رو یبحران اقتصاد یراتتأث ی( در مقاله خود به بررس23۳3)یو موال حبیب

مطالعه آنها  یجبوده است. نتا   2339-۳990 یفارس در دوره زمان یجآنها چهار بانک بزرگ اسالمي حوزه خل ینمونه انتخاب
بانک ها  یندر ا یبر ثبات و روند سودده یچندان یرنتوانسته تأث یردهد که بحران اخ ینشان م 2330و 2332 یسال ها یبرا

در رفع آنها داشته  یمتعارف، سع یمال یستمتوانند با توجه به نواقص موجود در س یم یاسالم یبانک ها ینبگذارد. بنابرا
 (.09)دبردارن یبلندتر یخود گا مها یباشند و جهت گسترش جهان

متعارف انجام  ینسبت به بانکدار یاسالم یدر بانک ها یثبات مال ینهرا در زم یمطالعه ا (2330 )و هس در سال سیهاک
 یم  2339تا ۳999یدر دوره زمان یشده اسالم یسدرمؤسسات تازه تأس یثبات مال یمقاله به بررس یندادند.در واقع ا

جهت  یروابستهشاخص  به عنوان متغ ینانجام شده و از ا یمال ته شده ثبابر اساس استاندارد شناخت یبررس ینپردازد؛ا
 یمال یطدهد که شرا یامکان را م ینعملکرد بانک ها استفاده شده وا یابیجهت ارز یارمع یکوبه عنوان  یبانک یسکر یابیارز

کوچک  یباثبات تر از بانک ها ی،کوچک اسالم یدهد که:بانک ها ینشان م یجشود؛نتا یآن بررس یبانک و امکان ورشکستگ
از  یکوچک اسالم یهستند؛بانک ها یبزرگ اسالم یمتعارف، باثبات تر از بانک ها یبزرگ تجار یمتعارف هستند؛ بانک ها

در بانک  یبانک یسکر یشتوان برداشت نمود که افزا یگونه م  ینا یجنتا ینبزرگ متعارف،باثبا ت تر هستند.از ا یبانک ها
بال را دنبال  یناز بانک هاي بزرگ متعارف است که قوان یشترب یسک،ر یریتابزار مد یتل محدودیبه دل یمبزرگ اسال یها
 .(04)کنند  یم

 یکرمان یلی(عق۳00۳) یتوان به مطالعات نجم آباد یم یاسالم یروغ یاسالم یدر بانک ها یسکر یسهدر رابطه با مقا 
 یدر بانکدار یسکهاتفاوت ر یانوب یسه(اشاره کرد که به مقا۳002مقدم) یعیورف ی( ابوالحسن۳003) یانتیود یان( اکبر۳00۳)

خاص آن مشکل تر از  یها یژگیرا با توجه به و یاسالم یدر بانکدار یسکر یریتمتعارف پرداخته اند ومد یوبانکدار یاسالم
 دانند.  یم یسنت یبانکدار
با  یهمکار یبرا یخارج یبانک ها یریگ یمساز در تصم ینهواندازه بازار راازجمله عوامل زم یسکر یزان(م2330) یساب
 یهمکار یبرا یخود را عامل یها یسکر ز(کاستن ا2330) نزاه ی(ون2332.پرنال )(3۳)کنند یم یمعرف یزبانکشور م
 .(33)داند یم یزبانبا کشور م یاللمل ینب یبانکها

 یاقتصاد یطدهند. شرا یقرارم یکستان موردبررسرا در پا 2بال  یساز یاده( در مقاله خود پ23۳۳) یو فر مسعود
درمورد  یو دولت یخصوص یداشته است. بانکها یرکشور تأث ینا یدر بانکها یسکر یریتو مد 2بال  یساز یادهپاکستان بر پ

در  خاص یبا استفاده از رو شها یدولت یاز بانک ها یعملکرد بهتر یخصوص یمتفاوت عمل کرده و بانکها 2بال  یساز یادهپ
 . (99)داشته اند 2بال  یساز یادهپ

 یس،هند،سوئ ی،جنوب یقایآفر یدر کشورها 2بال  یه ساز یادخود به عوامل مؤثر در پ ی(  دربررس2334) کورنفورد
مختلف  یدر کشورها یشتربا سرعت ب2بال  یساز یادهدر پ یتموفق یپردازد. به نظر و یو پاکستان م یکاآمر یل،اردن،برز

 {.02آن کشورها دارد} یرت بانک مرکزبه قد یبستگ
و  یاقتصاد یمختلف باتوجه به ساختارها یبال در کشورها ینقوان یساز یادهدهد پ ینشان م یقی(در تحق2333)  نویل

 {.93آنها متفاوت است} یبانک
وبه طور خاص  یماسال ینظام بانکدار ،توان گفت  یانجام گرفته در داخل وخارج از کشور م یقاتاز تحق یتوجه به برخ با

 یاز فرصت ها وچالش ها در مقابل آن در تعامل با نظام بانکدار ی،ابعاد گسترده ا یرانا یاسالم یدر جمهور ینظام بانکدار
 گردد. یاز آنها اشاره م یبه برخ یقتحق اینوجود دارد که در  یالملل ینب
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 موضوع یاتادب-3
در  یرانا ینظام بانک یوعمل ینظر یچالش ها یاشاره شده وسپس به برخ ینظام پرداخت فرامرز یفبخش ابتدا به تعر یندر ا

نظام  یریپرداخته ، وموانع رقابت پذ ینظام پرداخت فرامرز یهاز ناح یاسالم یروغ  یاسالم یالملل ینب یارتباط با بانک ها
 شود. یداده م یحتوض یالملل ینب یبا بانک ها طدر ارتبا یرانا یاسالم یجمهور یبانک

 
 ینظام پرداخت فرامرز یفتعر۳.0
 یتواند وجه را ازحساب یکه م ییعبارت است از ساز و کارها ی،جهان یاز نظام بانک یبه عنوان بخش یپرداخت فرامرز نظام

ها و  یهنظام پرداخت شامل مجموعه اي از ابزار، رو یک یگر،د  یان.به بیدمنتقل نما یگردر بانک د یبانک به حساب یکدر 
حاصل در نظام بانکداري، نظام  یشرفتهايباشد. تا قبل از پ یاعضا م ینوجه ب نتقالمقررات  و دستورالعملها براي ا ین،قوان

شعب بانکها بود. با توسعه بانکداري در جهان و  یادر محل ستاد  یاتو انجام عمل یزیکیپرداخت محدود به گردش  پول ف
 .یدپرداخت متحول گرد ینداري به نظام نوپرداخت در بانک یک،نظامظهور بانکداري الکترون

شامل مجموعه اي از ابزارها، روش هاي بانکي  و نوعًا نظام هاي  ،نظام پرداخت۳اساس تعريف بانک تسويه بين المللي  بر
انتقال وجوه بين بانکي  است که گردش پول را ممکن مي سازند. بر اساس گزارش هاي اين بانک نظام هاي پرداخت و تسويه 

:نظام هاي پرداخت وجوه بزرگ؛نظام هاي پرداخت وجوه خرد؛نظام هاي تسويه و ودامي توان به دسته هاي زير تقسيم نمر
 (.4)تصفيه اوراق بهادار؛ نظام هاي تسويه مبادالت خارجي و نظام هاي تصفيه و تسويه براي معامالت مشتقات

 
 جهان یو بانک یولکشور با ابزارهاي پ یو بانک یابزارهاي پول یقتطب عدم2.0
ومقررات ،..( با  ی،قوانینمالحضات شرع یمختلف )ازجمله برخ یلکشوربه دال یو بانک ینداشتن ابزارهاي پول انطباق

مشترک  یها یرساختاست. ز یبانکهاي کشور با بانکهاي خارج ینب یاز موانع ارتباط یکی  ،2یالملل ینب یو بانک یابزارهاي پول
 یررساندن ز ینظام بانک یرو برا ینخواهد داشت، ازا یپرداخت جهان یواسطه گر ینهدر زم یبانک نظام یندهدرآ ینقش مهم
کشور  یو بانک یابزارهاي پول مودناست. با منطبق ن یاتیح یامر یالملل ینب یبه سطح استانداردها یمل یساختها

 یم یعتسر یبه طور شگرف  یالملل ینب یانک هاالزامات مربوطه روند تعامل بانکداري کشوربا ب یتو رعا یجهان یارهايبامع
 یمنطبق باشد شانس نظام بانک  یالملل ینب یارهایکشور با مع یمشترک نظام بانک یساخت ها یرهر قدر ز یشود.به طور کل

 است. یشترب یجهان ینقش در پرداخت ها یفایا یکوچکتر برا یبانک ها لخصوصا یوعل
رقابت درعرصه  یکشور است که برا ینظام بانک ینو از چالش ها یهایفناور ید،جد یتوسعه مناسب خدمات و ابزارها عدم

را پوشش داده  یمتنوع ومتحول فعاالن اقتصاد یازهای،ن یننو یالملل کار را دشوار ساخته است. با ابداع انواع ابزارها ینب
ا ز حد طراحان باکمبود  یشب یاطاحت یلدلبه  یاسالم یکه اوال  بانک ها رددگ یمساله باعث م ینشود.عدم توجه به ا یم

 ییمرسوم کارا یخود را از دست بدهد )بسنده کردن به ابزارها  ییکارا یاسالم یروبرو شوند و نظام بانک یدجد یابزارها
زم خود قوام ال یسنت یاز ابزارها استفاده یاکند (وثان یاز صحنه رقابت خارج م یجبرد وبتدر یسوال م یررا ز یاسالم یبانکدار

 را از دست بدهد .

                                                                                                                                                                                   
۳  Committee on Payment and Settlement Systems 
و  مثال كارت هاي اعتباري در نظا مهاي بانكي سنتي توانسته اند با فراگيركردن امکان اخذ وام هاي گردشي براي مشتريان بانك هادر هر لحظه به عنوان 2

خود را ك در تمام نقاط دنيا محبوبيت زيادي كسب كنند. به عالوه مشتريان از طريق اين كارت امکان خريدكاال و خدمات به وسيله اعتبار اعطايي بان
ري سنتي، ميزان درهمه جاي دنيا و در هر لحظه پيدا مي كنند. دارا بودن اين دو امکان و نيز جهاني بودن امکان استفاده از كار تهاي اعتباري در بانكدا

 .ر بمانداستفاده از اين كارت هارا روز افزون نموده است. بالعكس، در كشور ما عوامل متعددي موجب شد ه اند تا اين پديده مهجو
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به را وپرداخت فرامرزی آوری بانکداری الکترونیکیای فنطور فزایندهبه1 نهادهای مالی و مؤسسات خارج از سیستم بانکی
 دوررا راه زا بانكداري و الکترونیک تجارت كه عواملي .دهنده میئارا دالیل مختلف از جمله سودآور باال در سطح بین المللی

 باز بانكها رقباي بالقوه براي را راه -هوشمند ابزار ساير و ها رايانه ارتباطات و بودن دسترس در و ارزان يعني -ساخت ممکن
كرده است.ازجمله چالش ها وفرصت های نظام پرداخت کشورعالوه بر بانک های بین المللی نحوه تعامل وهمکاری بارقبای 

 ل می باشد.که در ذیل به برخی اشاره می گردد. بانکها در سطح بین المل
اداره پست مالزی جهت حواله سریع ارزان وقابل اطمینان وجوه ،خدماتی نظیر حواله داخلی پول ،حواله سریع پول حواله 

 بین المللی پول،حواله پستی را در کنار شبکه بانکی ارائه می دهد. 
پرداخت  جهاني شبکه برای يك خدماتي بازاري تاصاحب كرده اند كمك كهابان به ومسترکارد عمالا   های ويزا هرچندشركت

 را اجراي آن و برپايي آرزوي توانست مي مالي مؤسسه یک است كه چيزي هر از گرانتر و تر پيچيده بزرگتر، بسيار كه شوند
  .2دباشد ولی به عنوان یک رقیب بالقوه در سیستم پرداخت بین المللی ایفای نقش می کنن داشته

است.ازآن جمله می توان  3یکی دیگر ازعناصرعوامل اخالل وتهدیدکننده نظام پرداخت فرامرزی رواج وتوسعه پول مجازی
به بیت کوین )که ترکیبی از کلمات بیت به معنای واحد اطالعات کامپیوتری وکوین،به معنی سکه است(اشاره کرد،که یک 

بیت کوین یک شبکه پرداخت نوآورانه و یک پول مجازی است که بین پول مجازی است وبه سرعت در حال گسترش است.
دونفربدون واسطه از طریق اینترنت قابل انتقال است ،هزینه تراکنش آن در مقایسه با بانک ها ناچیز بوده ومی توان آنرابا دالر 

کوین آنچه بیتخیره نمود وخرید کرد.،پوند ،یورو وسایر پول ها خریدو در رایانه شخصی ،تلفن همراه ویا کیف پول دیجیتال ذ
های تواند اولین نظام پرداخت دیجیتال کامالا غیرمتمرکز بدون نیاز به بانک و بانکسازد، این است که میفرد میرا منحصربه

ن و کویپیپی لیندن دالر،کوین،شوند. الیتکوین محسوب میافزاری بیتکوین همگی انشعابات نرمبیتبای مرکزی باشد رق
 .مانند آن از جمله ارزهای قابل ذکر مشابه هستند 

کوین، مواردی همچون نحوه محاسبه مالیات بر درآمد، مبارزه با پولشویی و نظارت بر روند گسترده استقبال از بیت
خطر افتادن های ملی و به های جاری، امکان از میان رفتن ثبات مالی و خروج سرمایه از بازارهای مولد، تضعیف پولتراکنش

 .ساز جهانی قرار داده استشهرت بانک مرکزی را در مرکز توجه سیاستگذاران و مراکز تصمیم
. اولین عامل، از جنس عوامل فناورانه بوده است. دومین اندکوین داشته اثرگذاری محسوسی روی بیتعوامل متعددی 

ها و واکنش مداخالت دولت سپرده می شد(،سومین عاملاستقبال جوامع بوده است )اگر نبود در رایانه به فراموشی عامل،
تری بر میزان اثرگذاری این پدیده و خط سیر تکاملی آن بوده گذاری این حوزه، عامل مهمهای جهانی در قالب مقرراتقدرت
 است. 
درست  23۳2ل کوین در ساگرچه بیت .ها و تهدیدهایی نیز مواجه هستندها در عین گسترش و رونق با چالشکوینبیت

های غیرقابل کوین راه را برای وقوع بحرانبیت مشاهدات حاکی از این است کهدر میانه بحران اقتصادی اروپا رونق گرفت اما 
کند و تاکنون بارها دچار مشکالت فنی شده که به شدت روی ارزش آن تاثیرگذار بوده است. رواج استفاده از بینی باز میپیش
ها توسط سرور منتشرکننده قابل تر کند چون تراکنشکشف جرائمی مانند دزدی هویت را بسیار سخت تواندکوین میبیت

تر خواهد بود و این المللی سرمایه سادهردیابی نیستند اما در عین حال جرائمی دیگر مثل فرار از مقررات حاکم بر جریان بین
کوین دارند و سایر کشورها رات مشخصی در مورد استفاده از بیتدر حالی است که تنها چند کشور از جمله چین و برزیل مقر

                                                                                                                                                                                   
دست به  یدجد یهایتلفن همراه به واسطه استفاده از تکنولوژ یو شرکتها یبازنشستگ یمه،صندوقهایب یبانکها همچون شرکتها یرقبا ینب یندر ا ۳

د سپرده یننمودن فرآبا متحول  یجهزده و در نت  یکاییسند یو وامها  یجمع سپار یقاز طر یمال ینپس انداز برخط، تأم یچون کانالها یهاییتوسعه نوآور
 خود قرار خواهند داد. یربانکها را تحت تأث یسنت یانمشتر ی،و وام ده یریپذ
و  یکيپروژه آزمايشي براي پيشبرد تجارت الکترون یکسازمان غيربانكي، اسمارت كامرس ژاپن است كه  یکبانك و  یکنمونه ديگري از همکاري بين  2

 ك ويزاي بين الملل و توشيباي بين الملل انجام شده است.كارت هاي هوشمنداست و با همکاري مشتر
مورد  یجامعه مجاز یکشود وتوسط اعضا وکاربران  یتوسعه دهندگان آن صادر وکنترل م یلهقانونمند است که بوس یروغ یجیتالپول د یپول مجاز 0
 یردگ یقرار م یرشپذ
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کوین و وابستگی آن به شبکه اند. فقدان تمرکز بیتاند یا مسکوت گذاشتهکوین را غیرقانونی اعالم کردهیا معامالت بیت
خواهند از برای کسانی که میکند و قابلیت اطمینان این پول را غیرمتمرکز امکان نظارت و کنترل روی آن را بسیار دشوار می

های مجازی به عنوان یک شیوه پرداخت به طور کوین و سایر پولدهد و از این نظر بیتآن استفاده کنند، به شدت کاهش می
عمده به منظور تبادالت مالی و معامالت غیرقانونی و مجرمانه نظیر مواد مخدر و قاچاق و فرار از پرداخت مالیات و پولشویی 

المللی را که گاهی های پرداخت بینتواند تسلط کشورهای حاکم بر نظامگیرد و از سوی دیگر میاستفاده قرار میمورد 
 .کنداستفاده از قدرت مسلط را به دنبال دارد، تضعیف سوء

 بانکداری اسالمی و تطبیق با چارچوبهای جهانی 3.3
قواعد و قوانین بین المللی ونظارت بر حسن اجرا ی آن مطابق با یکی از الزامات پیوستن به نظام پرداخت فرامرزی رعایت 

 چارچوب جهانی می باشد..فاصله داشتن نظام بانکی کشور با آخرین استانداردهای قوانین ومقررات نظارتی بر بانک ها ،لزوم
ی توسعه ی نظام پرداخت و مطابقت با استانداردهای بین المللی از شرایط الزم وضروری برا,مقررات و قوانین در شفافیت

 فرامرزی است.
 قانونی –چارچوب حقوقی  ۱.3.3

 جمله ازاست . یخارج یورود بانک ها یمناسب برا یوبستر قانون یزهفراهم نبودن انگ یازجمله مشکالت نظام پرداخت فرامرز
 قانون، شمول قلمرو تبیین و نکیبا نظام از کاربردی و روشن ارائه تعریفی عدم های قانون بانکداری ج اا انتقاد و اشکاالت

 الگو طراحی برای قانون قابلیت عدم ها، بانک بودن دولتی نگرش از ویژه انقالب به اول اقتصادی شرایط از قانون شدن متأثر
 های سلیقه و اهداف به نسبت قانون نارسایی و جامعیت عدم غیربانکی، و اعتباری بانکی مؤسسات انواع با متناسب های

 نارسایی و جامعیت عدم تسهیالت، متقاضیان های سلیقه و اهداف به نسبت نارسایی قانون و جامعیت عدم ذاران،گ سپرده
 ارتباطی کار راه فقدان معوقه، مطالبات با مواجه برای مناسب کار راه فقدان قانون، شده در استفاده پولی سیاست ابزارهای

 و نظارت برای مناسب کار راه فقدان دنیا، متعارف و ربا بدون های بانک با ایران اعتباری غیربانکی مؤسسات سایر و ها بانک
 بانکداری توسعه و تحقیق برای مناسب کار  راه فقدان و غیربانکی اعتباری مؤسسات سایر هاو بانک فعالیت شرعی کنترل
 (.24) کرد اشاره ربا، بدون

 مرزها درپرداخت فرامرزی می کنند، معامله و زندگی جاآن در افراد که است مرزهایی و محدوده مختص تجاري قوانین
 قوانینی تدوین نیز و مستحکم وقوانین حقوقی چارچوب به مبرم نیاز پرداخت توسعه و سازي پیاده براي لذا و می شود برداشته
 کشورها، انینقو در موجود اختالفات،تناقضهاي جمله از تجاري مشکالت پاسخگوي بتواند مرزها شدن برداشته با که است

حقیقی  افراد از قضایی و کامل حقوقی حمایت کننده تضمین همچنین و افراد حقوق تضییع از جلوگیري کالهبرداريها،
باشد.به همین دلیل ضرورت وجود قوانین ومقررات در سطح بین المللی وپذیرش آن قواعد  مبادالت پولی انجام براي وحقوقی

 از سوی کشورها احساس می گردد.
اری که این قوانین ثبات و امنیت مالی و پاید کنندای از قوانین و مقررات ناظر فعالیت میهای جهانی براساس مجموعهنکبا
ای از اصول و هاست. این مقررات طیف گسترد،قوانین وضع شده توسط کمیته بال . مهمترین این قوانینکندها را تضمین میبانک

اخلی، شناسایی کافی مشتریان، رعایت حاکمیت شرکتی، حسابرسی د حاکمیت سهامی، بهبود له بهبوده از جممعیارهای پذیرفته شد
ها با موسسات های موثر تعامل بانکاخلی، رویه صحیح افشای رویههای دها، نظام کنترلهالزامات پولشویی، پیشگیری از سوءاستفاد

ینگی، یریت نقدهای موثر مدساختار شبکه بانکی، رویه یدمات مالی، تجداری خدسپشفافیت، برون مالی با اهرم مالی باال، بهبود
ها و ها، فناوری اطالعات بانکینگی، ریسک عملیاتی، ریسک بازار و سایر ریسکیریت یکپارچه ریسک شامل ریسک نقداصول مد

گذار و ناظر سیاست انطباقی با هماهنگی نهاد ن یک فرآینددطی کر های ایرانی نیازمندبانک.شودمی یگری را شاملد دمتعد موارد
ر های بانکی د. اجرای این مقررات به منزله شرط الزم برای انجام فعالیتسته از قوانین و مقررات هستندسازی این دهمنظور پیادبه

ر فهرست ارزیابی مراجع معتبر و برای قرار گرفتن د گی الزمکسب آماد های ایرانی نیازمندبر این بانکالملل است. عالوهسطح بین
. انطباق با ی قرار گیرندبندارزیابی و رتبه مورد ه توسط مراجع معتبری اول و پذیرفته شدتا براساس معیارهای متد اندای جهانیحرفه

به عرصه نظام  اری از الزامات اساسی ورودبانکدها و عملیات ر فرآیندقوانین و مقررات بانکی و مالی جهانی و اعمال این مقررات د
 .است پرداخت برون مرزی وتعامل با نظام بانکی بین الملل 
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ازجمله مالحضات دیگری که می توان در رابطه با چارچوب حقوقی نظام بانکی کشور در نظر گرفت می توان به موارد زیر  0

 اشاره کرد:
ررات خاص خود، و عدم پذیرش این مقررات در اکثر کشورها، ناچار بوده است که با توجه به قوانین و مق نظام بانکی کشور-

در چارچوب قوانین کشورهای میزبان عملیات مالی و اعتباری خود را توسعه دهد. اگر چه این مسئله با رویکرد کشورهای 
که یگیری است، لیکن تا زمانیاسالمی برای تدوین مقرراتی خاص و استانداردهایی مشترک برای کشورهای اسالمی مورد پ

االمکان در سایر کشورها ، عملیات برون مرزی خود را حتینظام بانکیکه  این مقررات شیوع الزم را پیدا نکرده، الزم است
 .توسعه دهد و بتواند حضور فعال مالی در سایر کشورها داشته باشد

 بين هاي ايجادتفاهم به مشروط که است الزم اقدامات از يکي فرامرزي الکترونيک هاي پرداخت امکانات از استفاده -
 پيش .باشد مي مالي هاي زمينه تسويه در کشورها ساير با مخابراتي ارتباطات برقراري و جهاني امکانات از استفاده در المللي
 تعهدات و قوقکه ح است مقرراتي وجود یکپارچه، و هماهنگ پرداخت نظام يک ايجاد و الکترونيک بانکداري ارتقاي شرط

  .باشد شده تعریف دقيق نحو به آن در بازيگران
 بسیار تعامل سایه در جز قطعا پرداخت مهای عرصه نظا در مؤثران تمامی عملکرد بین یکپارچگی ایجاد و ارتباط برقراری-

 شفاف و دسازیاستاندار به کمک ت گذاری امکان پذیر نمی باشد.تاضمن مقررا و فناوری حوزه دو متخصصین بین نزدیک
 گردد. برقرار توازن امنیت، و کارآیی ه عمد هدف دو بین پیش رو، مسیر شدن
 براي قانونی شرایط ایجاد و تکلیف نمودن تعین صورت در .است زیرساختهای مهم توسعه نظام پرداخت از یکی دیجیتال امضاي-

 .یابد می تسهیل زیادي میزان به توسعه نظام پرداخت روند امضاي دیجیتال، کارگیري به
 تولید حوزه به داخلی هاي نرم افزاري رغبت شرکت عدم عوامل از یکی کشور در معنوي مالکیت حقوق قانون رعایت عدم

 افزارهاي نرم تولید براي داخلی افزاري نرم انگیزه شرکتهاي مسلما قانون این رعایت الزام با .است بانکداري افزارهاي نرم
 .شود می بیشتر کاراتر و جدید

 بانکداري الکترونیکی خدمات ارائه توسعه با همزمان نظام پرداخت,ی والکترونیک بانکداري با مرتبط دستورالعملهاي و قوانین
شفاف  و بازنگري است که الکترونیکی توسعه بانکداري یک مانع عنوان به سنتی بانکداري قالبی قوانین .اند نشده تدوین و تصویب
 .است ونظام پرداخت بانکداري الکترونیکی هاي کننده تسهیل از آنها نمودن

 از یکی الکترونیکی جرایم:شکایات و دعاوي به کننده رسیدگی قضایی مراجع در اطالعات واز طرف دیگرضعف دانش فناوري
 ها استفاده سوء ها، معرض کالهبرداري الکترونیک در همچون تجارت الکترونیکی بانکداري .است الکترونیکی الینفک فضاي اجزاي

 .است الزم و ضروري اطالعات دانش فناوري به قضات بودن مسلط جرایمی چنین به رسیدگی است که براي الکترونیکی جرایم دیگر و
 نظارت بانکی  2.3.3
 ۳223 تا ۳2۳4 سالهاي طي در و آن امروزين شکل به که بانکداري تجربة نخستين ارائه در را ۳شکست جا ال بتوان شايد
 جان . ساخت واقف پديده اين مديريت و کنترل لزوم به را بشر که اي دانست تجربه مهمترين و اولين پيوست، بوقوع يميالد
 مصرف و منابع تجهيز و مردم هاي آموخت ))جمع آوری سپرده بانکداري دنياي به مهمي درس خود، ناموفق تجربة دراين ال،
تجاربي  . شدند روبرو ديگري گزندة و تلخ تجارب با مختلف جوامع زمان، رورم وبه بعدها{۳2دورانديشي((} و احتياط با آنها
 و اجتماعي اقتصادي، ساختند.تبعات متاثر را مختلفي کشورهاي مالي و پولي نظامهاي نورديده، ر د را ملي مرزهاي گاه که

 تا فکرانداخت اين به را المللي بين و کشوري سازمانهاي و مراجع مقامات، تدريج به چنين حوادثي وقوع از ناشي سياسي بعضًا
 و نيزايمني و عملکرد صحت از ا ر بازار فعاالن رهگذر ازاين و برآمده بشري فعاليت حوزة اين تحديد درصدد ، تدابيري اتخاذ با

 مطمئن نمايند. بانکها سالمت
، وابستگی این نوع بانکداری به با این وجود.های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.عملیات مالی برون مرزی در سال

ها و های بیشتری را برای بانکآوری برای خدمات دهی)همراه با حفظ امنیت الزم( و طبیعت فراکشوری معامالت، ریسکفن
 نظارت کميته بانکداري، عرصة در فعال و مهم بسيار اجع مر از . يکيهای جدیدی را در صحنه نظارت به دنبال داردچالش
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 پايه ۳3 گروه عضو کشورهاي بانکهاي مرکزي کل روساي توسط و ميالدي ۳923 درسال که کميته اين در  .است ۳بانکي بال
ري  بانکدا صنعت در پيشرو و مختلف کشورهاي از که متخصصيني . دارند بانکي عضويت نظارت ارشد کارشناسان شد، گذاري
 در پولي نظامهاي کارآئي و سالمت براي حفظ را مفيدي رهنمودهاي خود، تخصص و تجارب از استفاده با آمده، گردهم
 واقع المللي بين حسابهاي تسويه بانک در آن اجالسهاي که  کميته اين درحال حاضر، .نمايند مي پيشنهاد جهان سرتاسر
 رهنمودها استانداردها، و شده تبديل نظارت بانکي زمينة در تخصصي مرجع ین مهمتر به  شود مي برگزار سوئيس بال درشهر

 احتياطي در الزامات و مقررات از بسياري تدوين و نظارتي الگوهاي طراحي بر اين کميته، سوي از منتشره پيشنهادهاي و
 .است افکنده سايه مختلف کشورهاي
 باشد مي  "موثر بانکي نظارت براي اساسي اصول" درآمده تحرير رشته به کميته اين سوي از که اسنادي مهمترين از يکي

 حاوي که است اي نهگا پنج و بيست اصول بر مشتمل سند اين . است شده منتشر ميالدي ۳992 سال سپتامبر در هک
 که ست ا زياد حدي به اصول اثربخشي اين . است بانکداري مختلف هاي حوزه بر نظارت براي مهمي بسيار رهنمودهاي

 اندرکار دست مختلف مراجع بلکه نشده، کاسته سند اين اهميت از تنها نه تدوين آن، از سال چندين گذشت از پس نيز امروزه
 چنان از سند اين ديگر، سوي از .اند مصروف داشته آنها حاکميت جهت را فراواني تالشهاي و برده پي آنها کارآئي نيزبه

از جمله چالش های نظام  .نمود تلقي " بانکها بر نظارت حوزة اساسي قانونبه منزله" آنرا توان مي که است رخوردارب  جامعيتي
 ایران بانکی ما بررسی وارزیابی  وقابلیت پیاده سازی واجرای این اصول با توجه به ماهیت بانکداری در کشور می باشد. در

 در شایانی کمک 2 بال به نسبت ۳ بال بودن وساده است گرفته صورت بال کمیته اول بیانیه اجرای ۳002 سال از عمالا
کفایت  های معیار 2 بال آنکه وجود با ولی است کرده ایران در سرمایه کفایت نامه عنوان آیین با مربوطه اتمقرر کردن اجرایی
 الزم نظر به است کرده اجرایی طراحی مقاصد با را عملیاتی و بازار اعتباری، های ریسک برآورد های روش و ها بانک سرمایه
 2 بال اجرای به ملزم را کشور های بانک و کرده فراهم را الزم های نیاز نیزپیش 2 بال ضوابط اجرایی کردن در کشور که است
 {4}.نماید

 برخی ، ها بانک بر نظارت صحیح هاي شیوه تبیین و گذاري قانون زمینه در المللی بین تجارب عالوه بر این ضرورت
 عملیاتی مناسب هاي شیوه بیان و ردهااستاندا ها، دستورالعمل احتیاطی، اصول به ارائه اقدام موسسات را برآن داشته که

 در خود براي اصول و استانداردها این کنندگان ارائه که هدفی مهمترین .انجام دهند اسالمی موسسات مالی بر نظارت سازي
 استخراج و اسالمی با بانکداری متعارف مالی موسسات بر نظارتی تجربه سازي مشابه حداقل یا و سازي اند،یکسان گرفته نظر

موسسات  بر نظارت نمودن اجرایی هاي شیوه بهترین کنند می تالش موسسات این دیگر عبارت باشد به تجارب می بهترین
 ارائه اسالمی کشورهاي مختلف در سرمایه و پول بازارهاي بر ناظر مقامات به اجرا جهت و نموده استخراج را اسالمی مالی

 باشد می اسالمی مالی و موسسات ها بانک براي بال کمیته اصول و اردهااستاند کردن وظیفه این موسسات تکمیل .نمایند
کثریت قابل توجهی از کشورها این اصول راتاییدکرده وعزم خود را با بکارگیری این اصول در قوانین نظارتی خود بر نظام (.03)

دقیقی از قابلیت انطباق نظام بانکی هر  بانکداری اعالم داشته اند .در نخستین گام برای اجرای کامل آن اصول باید ارزیابی
 کشور با اصول مزبور صورت گیرد .

استانداردها در  ینکشور با آخر یکند فاصله داشتن نظام بانک یم یدراتحد یکه نظام پرداخت فرامرز ییاز چالش ها یکی
ارند اما همچنان فقدان د یساختار مناسب یبه لحاظ معمار یرانپرداخت در ا یالملل است. هرچند نظا مها ینسطح ب

ضعف  یندهافرا ینالملل( بر ا یندر سطح ب یناظران بانک-انتظار  مورد یاستانداردها یاستاندارد مناسب و حاکم )در راستا
تطبیق الزامات ، پیش فرض ها و شرایط چالش های نظام بانکی این است که  دیگرز ااست. یپرداخت داخل یمهم نظا مها

اینکه حوزه عملکرد و ریسک بانکداری اسالمی متفاوت است ، دشوار است . این در حالی است که بر دستور العمل باتوجه 
اساس استانداردهای این کمیته ، بانکداری اسالمی به دلیل نوع مدیریت نقدینگی و مخاطرات سرمایه گذاریها با ریسک 

 .باالتری نسبت به بانکداری متعارف برخوردار است
ی که تفاوت در رویکرد نظارتی و چگونگی اعمال نظارت بربانک ها در کشورهای مختلف رابیان می کند ازجمله عوامل مهم

دسترسی به فن آوری اطالعات ،آزادی نسبی نظام مالی وچگونگی انتشار اطالعات بانکی وقوانین مربوطه می باشد. همرا با 
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وصی وهمچنین رقابت با بانک های بین المللی تحوالت صورت گرفته در بخش بانکی به ویژه فعالیت بانک های خص ۳3

وهمچنین جلب اعتماد در سطح جهانی تجدید نظر در ساختار بخش نظارت وتوجه به روش های جدید نظارت بانکی را 
 ضروری می کند .

 ریسک 3.3
 ماهیت از دارند، قرار آن هادرمعرض بانک که هایی ریسک .است ریسک پذیرش مستلزم ناپذیری اجتناب طور به بانکی فعالیت
تقسیم بندی متفاوتی در رابطه با انواع ریسکها  .آنهانشات می گیرد مالی ساختار خاص های ویژگی همچنین و فعالیت

وجوددارد که در یک تقسیم بندی در رابطه با بانکهای متعارف واسالمی می توان آنهارا به ریسک های متداول ومتعارف که در 
ان ودیگر ریسک هایی که به نظام مالی وبانکداری اسالمی اختصاص دارند واز قانون والزامات شرعی هر دونوع نظام بانکی یکس

سرچشمه می گیرند،تقسیم کرد. ریسک بازار ،ریسک نقدینگی ،ریسک عملیاتی وریسک اعتبارات ،حقوقی ،پولشویی وبه 
بانکی با آن سروکادارد.طبیعت خاص نظام  طورخاص ریسک شریعت در بانکداری اسالمی انواع ریسک هایی هستند که نظام

 پرداخت فرامرزی بر پیچیدگی ریسک بانکها افزوده است.
مسلما مباحث مطرح شده در رابطه با مدیریت ریسک در بانکداری متعارف در اکثر موارد برای بانکداری اسالمی نیز قابل 

متعارف با انواعی از ریسک مواجه هستند که راه حلهای   استفاده است.به عبارت دیگر بانک های اسالمی نیز مانند بانک های
مرتبط با مدیریت این ریسک ها در ادبیات نظارت بانکی به خوبی مطرح شده است .از این روی در مدیریت این ریسک ها 

ظام بانکی اسالمی تفاوتی بین بانک های اسالمی ومتعارف وجودندارد .عالوه بر آن نظام بانکداری بدون ربا به عنوان جزئی از ن
در رابطه با توسعه نظام پرداخت  در کشور نیز با یک سری از ریسک های خاص خود مواجه است.که در ذیل به برخی از آنها

 .شود اندیشیده نیز ها ریسک از دسته این براي مشخصی مدیریتی تدابیر است اشاره می گردد که الزم

 ریسک شریعت ۱.3.3
هایی است که بین دونظام بانکی اسالمی ومتعارف وجود دارد وآن خطری است که بانک های  ریسک شریعت از جمله تفاوت

اسالمی را از ناحیه عدم تطابق فعالیت هایشان با تعالیم اسالمی تهدید می کند.ممکن است برای بانک های متعارف سالمت 
به همان اندازه مهم وضروری است همان گونه که مالی کفایت کند اما درباره بانک های اسالمی انطباق با اصول شریعت نیز 

بانک های اسالمی به علت بی احتیاطی مالی ممکن است با شکست روبرو شوند عدم انطباق با شریعت نیز می تواندهمین 
 ی سرنوشت را برای بانک اسالمی به دنبال داشته باشد.بنابراین باید تضمین شود که تمامی فعالیت و خدمات بانک های اسالم

 نظارت شریعت، ریسک از تبیین این با با اصول شریعت منطبق است. متناسبخصوصا در ارتباط با نظام پرداخت فرامرزی 
 انطباق از اطمینان منظور به نظارتی و احتیاطی اقدامات کلیه شرعی نظارت :است تعریف قابل صورت این به نیز شرعی
 نهایت در این نظارت از هدف .می باشد اسالم مقدس شریعت قوانین و لاصو با اسالمی مالی موسسه یا بانک هاي فعالیت

 به بانکی نظام در شریعت ریسک بتوان ها وسیله آن به که است شهایی رو و اصول تدابیر، ها، فعالیت اقدامات، به دستیابی
 {.03داد} کاهش و نمود حداقل را خاص( طور اسالمی به بانک یا و مالی موسسه یک یا و (عام طور

بدنبال شکل گیری نگرانی ها درباره مشرعیت معامله های بانک های اسالمی )ریسک شریعت(بیشتر کشور ها وبانک ها 
در سطح بین الملل سازوکارهایی رادر دو محور قانونگذاری ونظارت در حوزه فعالیت موسسات مالی ساز ماندهی کرده اند.در 

د که تحت عناوین متفاوت شورای فقهی ،کمیته های نظارت شرعی و... اما برای این زمینه  می توان به نهادهایی اشاره کر
 { 20پاسخگویی به این نیاز در بانک های وکشورهای مختلف تاسیس شده اند.}

 فعالند کشورها دیگر در که اسالمی مالی موسسات و ها بانک دسته از آن تجارب که کند می ایجاب شریعت ریسک پذیرش
 اقتصاد ادبیات رسد می نظر به که است آن مسئله دلیل این .شود تحلیل و ارزیابی اند، پرداخته شرعی تنظار مقوله وبه

 شرعی، نظارت ماهیت تبیین درزمینه اسالمی مالی موسسات و ها بانک خاص نیازهای به تواند نظارت نمی حوزه متعارف در
 خاصی شرایط و ساختارها به توجه مختلف،با کشورهای در آن کردن کاربردی های شیوه ارائه شریعت و ریسک سازی حداقل

 دهد.  پاسخ دارند، که
نتایج عملکرد نظام بانکی در کشور ما نشان می دهد که صرف تقیین قانون وتصویب آن توسط شورای نگهبان ضمانت 

شورای نگهبان کفایت  اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا نمی باشد  وتایید قانون مصوب مجلس شورای اسالمی توسط
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نمی کند.در کشور ما تمام توجه قانونگذار برای اصالح ساختار نظام بانکی وتغییر آن از شکل ربوی به نظام اسالمی ونبود ربا 
در فعالیت های بانکی معطوف شده است،به گونه ای که تمام تغییرها ودگرگونی ها در این جهت سازماندهی شده است 

معضل نظام بانکی متعارف قرض های ربوی است که این قرض ها از طرف بانک داده می شود وگرفته  .)شکی نیست بزرگترین
می شود (.بنابراین در تغییر چنین نظامی حذف یا اصالح قسمتی بدون توجه به قسمت های دیگر می تواند سبب اختالل در 

بسیاری است که ماهیت برخی از قراردادهارا به کلی نظام جایگزین وکارایی آن شود که نتیجه آن در وجود شرطها وقید های 
 عوض کرده است.

تهیه دستورالعمل های وآیین نامه های اجرایی روان ،شفاف ،جامع وسازگار با آموزه های فقهی وقانونی همراه با طراحی 
تورالعمل ها ،بررسی فقهی وارائه راهکارها وبکارگیری ابزارهای نوین ،نظارت شرعی بر قوانین ،مقررات وآیین نامه ها ودس

قوانین ،ابزارهای کشورهای دیگر جهت بکارگیری آنها در نظام بانکی کشور ،نظارت ومراقبت بر قراردادهای بانکی به طور 
تصادفی ودر صورت تخلف برخورد،راهکاری است که می تواند با فعال شدن وجایگاه قانونی دادن به کمیته های فقهی 

 وهمین طور در بانکها به منظور نوشتن قراردادها ورویه های اجرایی مورد عمل قرار گیرد. وتخصصی در نظام بانکی 
شورایی در پژوهشکده پولی وبانکی تحت عنوان ))شورای مشورتی بانکداری ومالیه اسالمی((  ۳000در ایران در سال 

شوایی ۳000دارایی بودیم ودر ابتدای سال تشکیل شدبعد از دوسال شاهد انتقال آن به معاونت بانکی وزارت امور اقتصاد و
 چند بنام شورای فقهی بانک مرکزی ج اابا هدف انطباق ابزارهای جدید پیشنهادی با موازین شرعی تشکیل می گردد . )در

 سرمایه و پول بازار براي مثبتی ثمرات که اند ه نمود فقهی شوراي تاسیس به اقدام بورس، سازمان و مرکزي بانک اخیر سال
 ساختار در نظارتی و مشورتی جایگاه مشخص بهادار اوراق و بورس سازمان فقهی تخصصی کمیته .است همراه داشته به کشور

 .{20دارد} مشورتی جنبه تنها مرکزي فقهی بانک شوراي اما )دارد، بورس سازمان
قانون پولی وبانکی بسته  ۳9هقانون بانکداری بدون ربا وماد 23هرچند شورای پول واعتبار هرساله به استناد ماده 

نظارتی شبکه بانکی را تصویب می کند اما در آن اشاره ای به مقوله نظارت شرعی در انطباق عملکرد نظام بانکی با  -سیاستی
 معدود بدانیم ایران از جمله که گردد می درك بیشتر زمانی موضوع این اصول شریعت اسالم به چشم نمی خورد. اهمیت

می  اجرا کشور کل در اسالمی بانکداري نظام رسیده و تصویب به ربا بدون بانکی عملیات قانون آن در که است کشورهایی
 عملیات بودن شرعی بر مسئله نظارت اما هستند، فعالیت به مشغول کشور این در نیز اسالم جهان هاي بانک وبزرگترین شود
 .شود نمی و نشده انجام رود، می انتظار که طور آن بانکی

 ریسک نقدینگی 2.3.3
 و پيچيده چنان امروزي هاي جامعه اقتصادي است.وضعيت تعهدات بازپرداخت براي نقد وجه فقدان ريسك نقدينگي، ريسك
 بانك ديگر با سريع مالي هاي ارتباط نيازمند كند فعاليت باال كارايي با بخواهد اگر اعتباري يامؤسسه بانك هر كه است متحول

 است  که توسعه نظام پرداخت فرامرزی می تواند این امر را تسهیل کند. تباري در سطح بین الملل اع هاي مؤسسه و ها
همزمان  كه حالي در است رو روبه نقدينگي كسري با ساعت چند يا روز چند ماه، براي چند اعتباري مؤسسه يا بانك گاهي 
 يکديگر منابع از ده استفا براي راهکارهاي مناسب وجود . است برخوردار نقدينگي مازاد از ديگري اعتباري مؤسسه يا بانك
 براي راهکاري هيچ ربا بدون بانكداري فعلي قانون .شود مي اعتباري هاي ومؤسسه ها بانك همه سود و كارايي باالرفتن باعث

 دنيا متعارف هاي انكب وبا اسالمي كشورهاي ديگر رباي بدون هاي بانك با ايران اعتباري هاي مؤسسه و ها بانك ارتباط بين
 تعامل دنيا متعارف و ربوي هاي بانك با حتي توان شرعي مي قراردادهاي برخي از استفاده با كه حالي ر د است نديده
 {29كرد.}

تواند از سوی مشتریانی ثباتی باال میتواند با ریسک نقدینگی نیز همراه باشد. بیعملیات مالی و بانکداری برون مرزی می
ایجاد شود.  وتغییرات آن)با توجه به نقل وانتقاالت سریع پول(اندگذاری کردههای سود اقدام به سپردهبر اساس نرخکه صرفاً

های مرسوم به نقدینگی بیشتری نیاز دارند که این امر در مقایسه با بانک که در سطح بین المللی فعالیت می کنندهای بانک
دهد. ناظران باید از وجود وثیقه کافی برای دستیابی بانک به منابع نقدینگی زایش میطور قابل توجهی افریسک نقدینگی را به

 .موقت اطمینان داشته باشند
های های مجازی را همانند بانکعنوان اخرین پایگاه وام دهی، باید بانکطور کلی، نقش بانک مرکزی کشور مبدأ بهبه

های مجازی که مجوز تأسیس خود فاً باید در مقابل وثیقه در خصوص بانکهای موقت بانک مرکزی صرمرسوم در بر گیرد. وام
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های نقدی اند، استفاده شود. این گروه هر چند قادر به پرداخت بدهی خود هستند، اما با کمبود داراییرا از کشور اصلی گرفته ۳2

رشکستگی هستند باید صرفاً با توجه به های مجازی که دارای ریسک ودهی بانکیا قابل تبدیل سریع به نقد مواجه است. وام
ها و نظارت گسترش یافته بررسی شوند. ترجیحاً منابع مالی باید برای مواجه با ها و سپس در چارچوب محدودیتاهمیت بانک

 .های مهم استفاده شودورشکستگی سیستمی بانک
ره بوده و بانکهای اسالمی مجاز به استفاده از اکثر ابزارهای سنتی در مدیریت نقدینگی در بانکداری متعارف مبتنی بر به

اسالمی بدلیل بکارگیری ابزارهای متفاوت نسبت به بانک های متعارف درمدیریت  آنها نمی باشندو ازطرف دیگر بانک های
نقدینگی با مشکالتی روبرو هستندواین باعث گردیده در زمانی که حجم باالی نقدینگی وجود دارد بدلیل نبود ابزارهای کافی 

ان می دهد که در این زمینه بانک های ومناسب جهت مدیریت آن ،موجبات افزایش هزینه فرصت برای آنها گردد .آمارها نش
  (9اسالمی نسبت به بانک های سنتی از رقابت پذیری کمتری برخوردارند)

در بانک های کشور به خاطر ارائه تسهیالت وسرمایه گذاری ها باسررسید بلند مدت وجذب منابع سرمایه گذاری وقرض 
وام ها وتسهیالت،پایین بودن قدرت نقد شوندگی دارایی های مالی الحسنه به صورت کوتاه مدت نبود بازار ثانویه فعال برای 

اسالمی ،ممنوعیت سر مایه گذاری در ابزارهای مبتنی بر بهره،وجود مطالبات غیر جاری ومطالبات از دولت باعث بوجود 
 آمدن چالش های زیادی در رابطه با نقدینگی بانکها ایجاد کرده است.

 به بانكي بين بازار ابزارهاي معرفي برداشته اند مهمي مهاي گا خأل اين كردن پر درجهت مسلمان وران انديشه بنابراين
 عنوان جايگزين به ... و سبز بانكي هاي پذيرش و كاگاماس مضاربه اوراق دولتي، سرمایه گذاري قرضه مثال اوراق طور

 {22}.است بوده جهت اين در اسالمي مالي نظام در بهره و قرض بر مبتني ابزارهاي
 ریسک اعتباری  3.3.3
 تاريخ در م دهنده وا مقابل در خود تعهدات به ياتمايل، توان عدم علت به م گيرنده وا كه رخ مي دهد هنگامي اعتباري ريسك

 مي دهد. قرار تاثير تحت را مالي پولي و نهادهاي خصوصاً كه است ريسکهايي مهمترين از اعتباري، ريسك.نكند عمل سررسيد
تواند اطق و محدوده جغرافیایی مشتریان در عملیات برون مرزی و نبود ارتباطات رودررو با مشتریان میگسترش من

دهد، ها امکان دسترسی به مشتریان در سراسر دنیا را میبانکداری الکترونیک به بانک .موجبات ریسک اعتباری را فراهم آورد
که دستیابی به اطالعات خاص در مورد کشورها و محیط فعالیت داخلی تیتواند فرایند تحلیل ریسک اعتباری را در صوراما می

تواند باعث تنوع بهتری در آنها محدود باشد، با مشکالت بیشتری مواجه کند. به هر حال، گسترش جغرافیایی مشتریان می
 .یا مؤسسات مالی را کاهش دهدها تواند ریسک اعتباری هر یک از این بانکها شود که این مسئله خود میپرتفوی وامی بانک

 ریسک حسن شهرت  3.3.3
یابد. طور قابل توجهی از طریق عملیات بانکداری برون مرزی افزایش میاز طرف دیگر ریسک مرتبط با کاهش حسن شهرت به

جه اگر یک بانک در برقراری امنیت الزم یا ارایه خدمات به موقع و صحیح شکست بخورد، حسن شهرت آن با ریسک موا
ها در زمینه محرمانه بودن اطالعات و سایر اشکاالت خواهد شد. عالوه بر در دسترس بودن و یکپارچگی سیستم، وجود نقیصه

طور کامل یا عمده بر مسیر هایی که بهکند. حسن شهرت بانکدر امنیت اطالعاتی به حسن شهرت بانک لطمه وارد می
 های مرسوم از ریسک باالتری استا بانکتحویل الکترونیکی متکی هستند، در مقایسه ب

های مدیریت ها و رویهافزایش ریسک مرتبط با ریسک حسن شهرت ناشی از عملیات برون مرزی نیاز به داشتن طرح
تواند کند. مشکالت تجربه شده در بانکداری الکترونیک میدر هنگام از دست رفتن حسن شهرت بانک را تأیید می بحران

 .ها و مؤسسات مرتبط داشته باشدحسن شهرت فعالیتاثرات منفی بر 
 ریسک اعتماد 3.3.3

شاید بتوان گفت مهمترین ریسکی که نظام بانکی متعارف وبه تبع آن نظام بانکی اسالمی را تحدید می کند وآن کاهش اعتماد 
ظام پرداخت  است عالوه بر آن سپرده گذاران به عملکرد نظام بانکی ویا یک بانک در حوزه های عملکردی مختلف از جمله ن

ودر نظام بانکی اسالمی بدالیلی ازجمله صوری شدن  آن ثبات و بانکی این ریسک به دالیل مانند خطر ورشکستگی نظام
 اعتماد به آسیب گونه هر ایجاد می گردد. معامالت در بانک های و عدم اعتماد مسلمانان به عملکرد شرعی بانکهای اسالمی

 کل نظام به به سرعت دارند، یکدیگر با غیررسمی و رسمی به صورت  ها بانک که ارتباطی به بانک،باتوجه یک مورد در عمومی
نظارت مستمر وعالوه برآن در بانک های اسالمی نظارت شرعی باعث  .کند می سرایت کشور اقتصادی نظام حتی، و بانکی
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 دراین بحران و نارسایی هرگونه وقوع از جلوگیری و بانکی منظا سالمت حفظ بانکی، نظام عمومی به اعتماد و اطمینان حفظ
 واقعی می گردد. بخش به اقتصاد پولی بخش های نارسایی انتقال از جلوگیری طورکلی، به و نظام

 ریسک عملیاتی  3.3.3
 کلي طور به يسکر ندهند اين انجام رابدالیل مختلف بخوبي خود عمليات كه بانک ها پدیدار می گردد هنگامي عملياتي ريسك
 هاي فعاليت از بسياري که در باشد مي گيري تصميم در وخطا اي رايانه هاي برنامه اي، رايانه خطاي خطاي انساني، از ناشي

 اين با مواجه در توان نمي موارد اغلب در رو اين از .شود مي فعاليت بانک هامحسوب آن ناپذير جدايي جزء عنوان به اقتصادي
 هاو بانک ويژه به مالي موسسات در مساله اين به نسبت عمومي رويکرد .استفاده کرد حذفي هاي روش زا پديده نامطلوب

 فعاليت انواع از برخي در .است شده متمرکز ها نوع ريسک اين وکنترل ارزيابي شناسايي، محور سه بر آنها نظارتي نهادهاي
 مي مثال عنوان به .رسد مي نظر بازاربه و اعتباري ريسک از مهمتر مراتب به عملياتي ريسک به توجه موسسات مالي هاي
 کرد. اشاره عمليات انتقال وجه از کانال های مختلف وضرورت امنیت آن در بانک هاي فعاليت به توان

های قابل توجهی را در ریسک آوری الکترونیک برای فراهم کردن خدمات بانکداری برون مرزی پیچیدگیبه کار گیری فن
های نظارت کنندگان سیستم بانکی در اطمینان آوری جدید ممکن است به تغییر رویهاین فن .آوردوجود میها بهبانک عملیاتی

 .شودکار گرفته میهای عملیات مالی برون مرزی بهاز مدیریت صحیح ریسک
عملیاتی بانک ها به حساب یکی از اصلی ترین عامل در ریسک  عنواندر رابطه با عملیات برون مرزی، وضعیت امنیتی به

تواند از داخل و یا از خارج مورد تهدید قرار گیرد. این امر شامل مواردی همچون دسترسی غیرمجاز به . سیستم میمی آید.
 .باشدیا قطع عملیات میو حساب های مشتریان

ند و بر کل اطالعات اثر تواند خدمات بانکی را متوقف کهای برون مرزی به ویروس میگاهی آلوده کردن سایت بانک
های اجرایی و اقدامات افزاری در زمینه رویهافزاری و نرمای از ابزارهای سختنامطلوب گذارد. اقدامات امنیتی با مجموعه

مرتبط با مدیریت منابع انسانی با هدف حفظ امنیت سیستمی و عملیاتی مرتبط است. مدیریت منابع انسانی باید مطمئن 
 .اندهای الزم را دیدهها از نظر امنیتی آموزشرتبط با عملیات حفظ و اجرای وب سایتشود که اشخاص م

های حفاظتی فعال برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه از طریق در این خصوص اقدامات امنیتی مهم شامل سیستم
های پذیرش دسترسی صرفاً از های الزم در خصوص گزینش کلمات رمز مناسب رویههای خصوصی، سیاستاینترنت به شبکه

ای، به روز شدن ابزارها، ویروس یابی و غیره را آوری جدید رایانهمنابع مجاز، عملیات پشتیبانی مناسب و قدرت انعطاف با فن
 توان نام برد.می

 صنعت در هاي کالن زيان بيشتر که نمود عنوان عملياتي ريسک مديريت پيرامون خود۳990 سال گزارش در بال کميته
 مديريت کيفيت ارتقای عملياتي هاي ريسک کاهش بهترين طريقه رو اين از .اند شده ناشي نظارت هاي ازضعف بانکداري
 است.

 سیستم نظارت و درکنترل ضعف همچنین و باشد سیستم طراحی در ضعف از ناشی تواند می که است عملیاتی ریسک
 شود. برطرف ضعفها این تمامی باید لبتها .کارا انسانی نیروی استخدام و بانکی، اطالعاتی

 پولشویی 3.3.3
 .شویی استها و مؤسسات اعتباری مطرح شود، پولتواند در رابطه با عملیات مالی برون مرزی بانکنکته دیگری که می

به دلیل  د.شویی وجود داربرای پول رابطه با نظام پرداخت فرامرزیهای عمده در کند که پیچیدگیطور خالصه بیان میبه
ویژه در مورد معامالت کامالا خودکار که امکان توانند در همه جا واقع شوند، به توجه بیشتری نیاز دارد. بهکه معامالت میآن

 .کندالعاده دشوار میشویی را فوقهای پولنظارت به موقع بر فعالیت
جلوگیری  آن از ها نظارت و بازرسی خلی،دا حسابرسی سیستم تقویت با باید که است دیگری ریسک ریسک پولشویی،

 طریق تقویت از می توانند  داخلی بازرسان و حسابرسان .یابند تطبیق الکترونیکی مبانی با کامال باید ها کنترل .نماییم
 کنند. مقابله پولشویی ریسک با الکترونیکی، ههای داد کنترل و بازرسی های زیرساخت
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 مالي بازارهاي به ورود براي مناسب هاي گزينه از فرامرزي، مالي مراكز تأسيس كه دهد مي نشان جهاني الوه برآن تجاربع
 در خاص جايگاه به المللي، دستيابي بين سرمايه و پول بازارهاي به دسترسي ازجمله کارکردهای این مراکز .المللي است بين
 مالي بازار در رقابت نياز،ايجاد مورد خارجي فني هاي تخصص و ها مهارت طقه،جذبمن سطح در و المللي بين اقتصادي نظام

اشتغال  منطقه افزايش اقتصادي هاي فعاليت به بخشي محلي، تنوع دولت درآمدي منابع ،افزايش محلي سطح در داخلي و
 المللي، بانكداري بين در فرامرزي مراكز توجه قابل نقش و سهم وجود {با23{توريسم اشاره کرد ويژه به ها بخش ساير ،رشد
 استفاده المللي بين بانكي نظام در وحضور كشور بانكي نظام ارتقاي براي راهکار اين از است نتوانسته كشور بانكي و مالي نظام
 .باشد ناچيز بسيار المللي بين بانكي و مبادالت مالي در ايران سهم است شده موجب موضوع اين .كند

 برقراري براي ان راهکاري عنو به فرامرزي، مالي مراكز تأسيس سپس و جهاني اقتصاد با تعامل اول، گام در اگر بنابراين
 طوري نيز آن مقررات و قواعد و شوند فراهم اين مراکز فعاليت نياز مورد لوازم و ها زمينه است الزم شود، پذيرفته تعامل اين

 .دآورن پديد را انتظار مورد نتايج كه گردند طراحي
 المللي،مقررات بين بانكي و مالي بازارهاي كنشگران جذب براي سو، يك چالشهایی که برای نظام بانکی ایران وجود دارداز

 بایستی المللي بين قبول نظارتي مورد و احتياطي استانداردهاي پذيرش باشد.، وبا ثبات بایستی حاكم تري ساده و سهل
 را آنها و بپذيرند را استانداردها اين بايد سايرين، در ايجاداعتماد و شهرت به دستيابي براي فرامرزي مراكز و وجودداشته باشد

بعالوه وجود زیر ساخت های ارتباطی ،حمل ونقل ،مخابرات وتوجه به عوامل توریستی ومسافرتی وتجهیز زیر .كنند رعايت
یس مراکزمالی فرامرزی می باشد،که بایست بخش های مربوط به آن از جمله عوامل تاثیر گذار بر توسعه بخش مالی وتاس

ها و مؤسسات مالی برون مرزی، اغلب مشابه و منطبق بر شرایط مجوزهای منتشر شده برای بانکدرصددحل آنها برآمد.
د کنندگان بانکداری قوانین خود را اصالح کرده و یا آن را با مقررات جدیهای مرسوم است. البته برخی از ناظران و تدوینبانک

 .اندهای مرتبط با آن منطبق کردههای عملیات مالی برون مرزی و ریسکبرای حل مشکالت خاص فعالیت

 عوامل نرم افزاری  3.3
 به هستند خدمات پرداخت برون مرزی  ارائه ابزار افزارهااستانداد وبه روز ومنطق با نظام بانکی بین الملل سخت و افزارها نرم
 بودن قدیمی .است پرداخت برون مرزی  خدمات ارائه توسعه راه در بزرگی مانع فرسوده و هاي قدیمیابزار از استفاده حتم طور
 به هستند پرداخت خدمات ارائه ابزار افزارها سخت و افزارها نرمسخت افزاري هاي سیستم فرسودگی و شده استفاده افزارهاي نرم
 است. خدمات ارائه توسعه راه در یبزرگ مانع فرسوده و ابزارهاي قدیمی از استفاده حتم طور

پرداخت  توسعه افزایش زمان ضمن الکترونیکی بانکداري در امنیتی همچنین و بومی افزاري نرم استانداردهاي وجود عدم
 .شود می بانکی ازسیستم کنندگان استفاده سوء و کالهبرداران براي ایجادفرصت موجب های برون مرزی،

 اندازه بانک 3.3
است.کوچک بودن ابعاد عمیالتی  بانک سهم ناچیز آن در سطح نظام بانکی بین الملل اندازه نظام بانکی کشور ديگري چالش

 عنوان به نمي توانند و بوده کوچک بسيار اسالمي مالي موسسات از این موسسات مانع از ایفای نقش آنها می شود .بسياري
بپردازند.،عدم درک  نقش به ايفاي آنها در بين المللي بزرگ بانکهاي بجذ و توسعه موازات به اسالمي بازار در بازيگراني جدي

اهمیت ادغام بانک های اسالمی در یکدیگر به عنوان یک انتخاب استراتژیکی به منظور ایجاد بانک های اسالمی بزرگ ،پرتوان 
 کوچک اسالمي هاي بانک که آنجا از وبا سرمایه بیشتر یک چالش جدی پیش روی بانک های اسالمی به شمارمی رود.

 در بتوانند ها،آنها بانک اي سرمايه توان افزايش با .تا درآورد اجرا به را اسالمي هاي اجباري بانک ادغام برنامه بایستی هستند،
چه اینکه بانکداری اسالمی برای رقابت در عرصه بین الملل باید برندها و  {94} . يابند حيات ادامه امکان المللي بين محيط

 .بانکهای بزرگ و قوی ایجاد کند تا بتواند با بازیگران جهانی به رقابت بپردازد
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 مالحظات شرعی 3.3
تاکنون مطالعات زیادی توسط اقتصاددانان مسلمان در خصوص پایه های نظری وخصوصیات بانکداری اسالمی در مقایسه با 

ا نظرات متفاوتی در رابطه بامبانی نظری و شیوهای هر چند در این مطالعات گاه۳بانکداری متعارف صورت پذیرفته است.
اجرایی)با توجه به نو بودن موضوع وعدم تجربه ( دیده می شود ،ولی دغدغه اصلی آنها برپایی ساختاری است که ضمن بهره 

ت بانکی مشتر مندی از مزایای نهادی بنام بانک ،از معامالت ربوی به دور باشد.این بانکها گر چه از جهت حذف ربا از عملیا
کند،ولی از جهت قانون والگوهای عملیاتی متفاوت هستند. آنچه تا کنون بیشتر مورد توجه فقیهان واقتصاددانان مسلمان 
بوده است،توجه وتاکید بر حذف روابط ربوی از نظام پولی وبانکی بوده است وبه سایر بعد های ازجمله راه کارهای اجرایی 

بانکهای اسالمی با یکدیگر وبا نظام بانکی متعارف در سطح بین المللی کمتر توجه شده است برای برقراری  ارتباط بین 
.هرچند این اختالف ها ومطرح شدن مدل های متفاوت در تکامل بانکداری اسالمی موثر است ولی در بلند مدت مانع از 

 ود می گردد.رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتواند در سراسر کشورهای اسالمی اجرا ش
در نظام بانکی اسالمی گر چه وظایف بانکها نسبتا شبیه به وظایف آنها در بانکداری متعارف است، لیکن به هر حال بایستی 
احکام شرعی رامراعات کنندوباتوجه به این چارچوب می توان بانکداری اسالمی را در قالب مدل ها والگوهای مختلف متناسب 

نیاز جامع با توجه به تغییرات وپیشرفت های حاصله در نظام پولی وبانکی  طراحی کرد که پس از با شرایط زمانی ومکانی و
مطالعه نظری به صورت کنترل شده اجرا ودر صورت موفقیت به صورت یک الگوبرای جامع اسالمی مورد بهره برداری قرار 

 گیرد .
وزه بانکداری اسالمی نظری وفاقد هر گونه استدالل به استثنای اندکی از تحقیقات انجام شده، اکثر تحقیق ها در ح

وبررسی تجربی هستندوبنا براین منتقدان بانکداری اسالمی معتقدند که در سطوح خرد وکالن ،اجرای این نوع نظام بانکی با 
مات موجود چالش هاو مشکالتی  روبرو است.از جمله چالش های اجرایی بانکداری اسالمی در سطح کالن را می توان در ابها

در رابطه دولت ونظام بانکی،فقدان ابزارهای مالی مناسب ،عدم پویایی در مقابل تغییرات وپیشرفت های بوجود آمده در حوزه 
فن آوری اطالعات وبحث های مر بوط به سازمان تجارت جهانی ولزوم رابطه با آن،فقدان راهکار ارتباطی بانکهاودیگر 

ون ربا ومتعارف دنیا،میسر نبودن امکان خلق پول واعتبار وغیره را می توان برشمرد.در موسسات اعتباری با بانک های بد
حوزه خرد از جمله مشکالت موجود در حوزه اجرایی می توان به هزینه باالی اطالعات ونوشتن قراردادها،عدم کنترل هزینه 

ی مرابحه وغیره که هنوز محققان اسالمی راه کار وجوه پروژه ها،استفاده از نرخ بهره برای تبیین حاشیه سود در قراردادها
 {.۳0های عملی مناسب ،مورد توافق برای این انتقادها اتخاذ نکرده اند}

اختالف نظر وتعدد فتواهای فقیهان که منبعث از مبانی فقهی واجتهادی آنان است از جمله چالش های دیگر نظام بانکی 
وجود داشته وخواهد داشت .نظام بانکی رامانند هر نظام اجرایی دیگر نمی توان اسالمی می باشد که از گذشته تاریخ همیشه 

با فتواهای متفاوت وبرخی موارد نا همگون اداره کرد.اگر بانک ها بخواهند فعالیتهایی مطابق با شریعت اسالم انجام دهند 
ی طراحی کنند که قابلیت تصیح مطابق با نیازمند فقیهانی هستند که آشنابه مباحث فقهی بانکی که بتوانند عقدها را طور

فتوای همه یا اکثر یت مطلق عالمان اسالم را داشته باشد. واز طرف دیگر ضرورت دارد اندیشمندان وبانکداران مسلمان از 
همه کشورهای اسالمی با مطالعه مستمر بر روی الگوهای مختلف از نکات مثبت الگوها استفاده کنند والگوی کارآمد 

 از بانکداری اسالمی ارائه گردد.   وواحدی

 عوامل سیاسی 3.۱3
داخلی  بانكداري راه توسعه در اساسي موانع از ديگر يکي نيز استكباري تهاي توسط قدر ايران بانكي نظام پي درپي تحريم هاي

ریم های آمریکا علیه است.سابقه نخستین تح جاي گذاشته بر را خود اثرات كه است وارتباط با نظام بانکی بین اللملی بوده
میالدی باز می گردد از جمله دکترین هایی که علیه ایران در ایاالت متحده به تصویب رسید وبه احرا ۳902ایران به سال 

دولت ریگان است،که یکی از مهمترین ارکان آن محدود کردن کشور هدف در بعد  2درآمده است دکترین ))استراتژی مهار((

                                                                                                                                                                                   
 ۳ (و...۳024(،قحف منذر)۳002(،موسویان)۳003توتونچیان )
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لی آن کشور است .این تحریم ها در دولت های بعدی ایاالت متحده آمریکا که بر سر کار آمدند ادامه اقتصادی وکاهش قدرت ما ۳4

میالدی شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته ای ایران چهار قطعنامه صادر می  2334می یابد واز سال 
کت ها وافرادی است که ادعا شده است در برنامه هسته ای یا کند که از جمله آن می توان به مسدود کردن دارایی ها ی شر

{  در این راستا در مسیر تحوالت سیاسی در عرصه بین المللی بانک های 02تولید موشک های بالستیکی فعالیت داشته اند .}
ز درآمدهای نفتی در خارج کشور نیز از گزند نهادهای امنیتی وبین المللی در امان نبوده اند که بلوکه شدن بخش قابل توجهی ا

،عد م امکان جابه جایی دارایی های بانک مرکزی ،کاهش قدرت سیاستگذاری ومدیریت در حوزه ارز از جمله آنها می 
باشد.این اقدامات باعث انفعال بخش پولی کشور شده است و باعث افزایش هزینه های مبادله در سطح بین المللی برای 

این موضوع باعث  .طورکلی تعامل پایدار با بانک های بین المللی را تحت شعاع قرار داده استاقتصاد ایران شده است وبه 
 افزارهاي نرم و سخت افزارها از استفاده و بانكداري الکترونيکي زمينه های مختلف در صحيح گذاري سرمايه بکارگیری وعدم

 شده است..آمريکايي و اروپايي خارج رده از فرسوده و
 با جهان صاحب نام بانکهاي،عدم تمایل به همکاری  تحریم دلیل به نوین هاي فناوري و ها افزار نرم برخی به دسترسی عدم 

عواملی بودهان مزایای مربوط به تجارت الکترونیک مانند استفاده از کارت های بین المللی ایرانی ،دور بودن از برخی  بانکهاي
 کشور را تحت تاثیر قرار داده اند.که به سبب تحریم توسعه پرداخت فرامرزی در 

ازجمله مالحضات دیگری  که در  پیوستن به نظام مالی بین الملل بایستی در نظر گرفت وکشور راتحدید می کند این است 
که اقتصادهای مسلط در داخل کشورهای توسعه نیافته جریانهای مالی را به نحوی سازمان دهند که خروج سر مایه اعم از 

انی تسهیل گردد بنابراین در نظر گرفتن این مالحضات نیز از اهمیت فوق العادهای در توسعه نظام پرداخت در مالی وانس
 کشور دارد که باعث سهولت خروج سرمایه از کشور می گردد.

 عوامل دیگر ۱۱.3
 اشاره کرد: نیز ازجمله عوامل موثر بر توسعه نظام پرداخت فرامرزی می توان به موارد ذیل

رت تقويت ارتباط شبکه بانكي كشور با بانكها و نهادهاي مالي بين المللي ومنطقه اي نظير بانك جهاني، بانك ضرو 
 .المللي و منطقه اي  ینتوسعه اسالمي، بانك توسعه آسيايي و نهادهاي مشابه، به منظور تقويت ارتباطات تجاري ب

جی در کشور عالوه بر رقابتی نمودن فضا ی :فراهم شدن زمینه حضور شعب بانک های خار بانک های خارجی 
خدمت رسانی ،ورود سرمایه به کشور باعث استفاده از شبکه شعب بانک های خارجی وبالتبع آن بهبود وتوسعه نظام 

 .(2۳)پرداخت فرامرزی می گردد
 بانکی متمرکزجامع و سیستمهاي :  کشور سطح در بانکی عملیات نیاز مطابق بانکی متمرکز و جامع ضعف در سیستم- 

 .گردد مختلف می هاي سیستم در موجود تطابق اطالعات عدم و مکانیزه هاي سیستم پراکندگی مشکل رفع موجب
 اکثر نرم افزارها، از دسته این آماده ماژولهاي طریق بزرگ از پوشش نیازهاي بانکهاي عدم دلیل به حاضر حال در

 منجر که کرده اند اقدام خود جزیرهاي سیستمهاي نمودن یکپارچه و نرم افزارها این توسعه به بزرگ راسا بانکهاي
 یها /سامانه ها یستمس یکپارچگیضرورت ارتباط و .است الکترونیک شده بانکداري توسعه پروسه زمان برشدن به

 یبانکدار یها یستمس یساز یکپارچاست . یسازمان ینب یریاست اما از آن مهمترفعال پذ یسازمان ضرور یاطالعات
در  ینکها یلشود،به دل یم یاد یریتعامل پذ یا(B2Bبنگاه به بنگاه) یساز یکپارچهمختلف بانک ها که ازآن به عنوان 

مختلف استقرار داده شده است  یسکوها یبر رو یزن یناهمگن است که گاه یدگاهود یستمس ینچند یکپارچگی یرندهبرگ
 (5).شود یرا شامل م یکپارچهاشکال  ینتر یچیدگیاز پ یکیشوند، یم یریتمد اهمگنن یدسترس یشماها یلهوبوس

 
:یکی از عواملی که می تواند به گسترش استفاده از سیستم پرداخت برون مرزی کمک کند استقبال افراد  عوامل فرهنگی 

تم سیس توسعه زیرساخت هاي از یکی مناسب، فرهنگی . بسترد کشور از این بستر می باشد ،که بیشتر ریشه فرهنگی دار
 ،قابلیت ،اعتماد واستقبال ازاین نوآوری، آگاهی توسعه براي فرهنگی مردم توانمندساز .عوامل.پرداخت برون مرزی است

 که دارد،زمانی پذیرش مقابل در را نقش بزرگترین اطمینان در استفاده از این نوآوری می باشد. عدم ،مهارت استفاده
 برنامه هاي تدوین و برنامه ریزي با.شود نمی انجام آن از سوی افراد رشگست در کاري هیچ باشد وجود نداشته اطمینان
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 عنوان مقاله
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  .آمد فائق مشکل این بر حدودي تا می توان ذیربط بانهادهاي همکاري طریق از گسترده سطح در فرهنگ سازي و آموزشی
 برتر تکنولوژي ویا اینترنت به نیازي و دارند را خود خاص که مشتریان دارند بانکهایی وجود کشور محروم مناطق بیشتر در
 مناطق این ساکنین که دهد می نشان آمده دست به طبق گزارشات .ندارند بانکی امور انجام براي اعتباري کارت یا و

 (.74)انجام دهند نقد پول با و سنتی صورت به را تجارت دهند می ترجیح
 به منوط کشور یک در ادالت الکترونیکینظام پرداخت فرامرزی از طریق مب گسترش و :توسعهزیرساخت ارتباطی 

 ارتباطات گسترش شامل نیاز مورد ارتباطی و فنی،مخابراتی زیرساختهاي است، فنی آمادگی معرف   شاخصهاي وجود
 امکانات توسعه پست، مدرنسازي و تقویت و همراه تلفن ماهواره ایی، تلفن تلفن ثابت، نفوذ ضریب افزایش طریق از

 گسترش طریق از نفوذ آن باالبردن و اینترنت توسعه مربوطه، و نرم افزارهاي تجهیزات سخت افزار، از اعم رایانه ایی
ISP اقدامات صورت گرفته  یراندر ا مصنوعی می باشد. محدودیتهاي حذف و اینترنت از استفاده هزینه کاهش و

به  یدسترس یشبراي افزا تالش یار،تاکنون در بخشهاي مختلف شامل گسترش ارتباطات و مخابرات ثابت و س
الزم  یینبوده واز سرعت اجرا یکاف ینهزم یندر ا یقطعا با توجه به شتاب جهان یهر چند الزم بوده ول ینترنتا

 .(9)یدهدرا نشان م یازمورد ن یو ارتباط یمخابرات ی،تهاي فنیرساخز یجاد.توجه به ایستبرخوردار ن
 

ما ائدارد. در ایران جایگاه مدیران د نظام پرداخت برون مرزیعملکرد  نیز تاثیرات منفی بر روی :مشکالت مدیریتی  
 گیری تصمیم مراکز در چندگانگی سبب و تعهد آن ها نسبت به مسئولیتشان کمتر بوده و این امر بودهدر حال تغییر 

 .می شود
شان های فناورییرساختگذاری بزرگی روی ارتقای زهای تراز اول جهان ساالنه سرمایه: بانکارتقای سطح فناوری 

ر صنعت ه است. دبا فناوری عجین شد ،یگریمات داری بیش از هر صنعت مبتنی بر ارائه خد. بانکدهنددانجام می
توسط نظام  یکپارچه . اتخاذ یک رویکردکنده عمل میعنوان یک عامل رقابتی و متمایزکننداری فناوری بهبانکد
مات منظور افزایش کیفی خدها و ابزارها بهها، سامانهاوری و ارتقای هرچه بیشتر زیرساخته از فنر استفادد بانکی

ر جهت ارتقای سطح و موثری د های بلندگام مزیت رقابتی باید های ایرانی برای ایجادبانک .بسیار ضروری است
 .(۳4)ارندنیازشان برد فناوری مورد

 مقاومتواستقبال از نوآوری های جدید  یل دیگر در عدم گسترش.ازجمله دالتغییر ساختار سازمانی: 
آنکه  بدون قدیمی هاي شیوه از هنوز آنان اغلب می باشد. ایران دولتی سازمانهاي در تحرکی کم خاطر به سازمانی
 ه میمشاهد وضوح به مسئله بانکهای دولتی این در مثال براي .کنند می استفاده باشد شده انجام آنان در تغییري
 تغییرات گرفته و خود به ساکن حالت بانکها بخش خصوصی، با رقابت عدم و حاکم بودن نگاه دولتی خاطر به .شود
 (.23) .می گیرد  صورت کم خیلی

 
 

 نتایج 
  نگاهي به آمارو ارقام نشان مي دهد كه كشورمان در نظام بانكي بين المللي،سهم بسيار ناچيزي دارد. عدم ارتباط و تعامل

باعث شده  نظام بانكي نتواند متناسب با پيشرفت  به دالیل مختلف بل توجه نظام بانكي كشور با نظام بانكي بين الملليقا
آن در مجموع  یحالملل وتصر ینضرورت تعامل با اقتصاد ب یرشپذ ل،گام او ینهاي جهاني در اين زمينه پيش رود. بنابرا

تعامل ورفع موانع بود  یجادا یبدنبال راهکارها یدضرورت با ینا یرشبا پذ است، یو نظام بانک یتوسعه ا یناهداف وقوان
 فراهم گردد.  یازها ولوازم مورد ن ینهوالزم است زم

 یچیدگیبر پ یخاص نظام پرداخت فرامرز یعتطب .است یسکر یرشمستلزم پذ یریبه طور اجتناب ناپذ یبانک یتفعال 
 یمتعارف در اکثر موارد برا یدر بانکدار یسکر یریتدر رابطه با مدمباحث مطرح شده .بانکها افزوده است  یسکر

 یاسالم یدونظام بانک یناست که ب ییاز جمله تفاوت ها یعتشر یسکقابل استفاده است.. ر یزن یاسالم یبانکدار



 
 

 

۳0 
 
 یاسالم میبا تعال یشانها یتعدم تطابق فعال یهرا از ناح یاسالم یاست که بانک ها یومتعارف وجود دارد وآن خطر ۳0

 واین موضوعی است که بایستی د ر تعامل با نظام بانکی بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
 ومقررات ،..( با  ی،قوانینمالحضات شرع یمختلف )ازجمله برخ یلکشوربه دال یو بانک یانطباق نداشتن ابزارهاي پول

 بین المللی وگسترش نظام پرداختکهاي کشور با بانکهاي بان ینب یاز موانع ارتباط یکی یالملل ینب یو بانک یابزارهاي پول
الزامات مربوطه روند تعامل  یتو رعا یجهان یارهايکشور بامع یو بانک یمنطبق نمودن ابزارهاي پول است فرامرزی

 شود. یم یعتسر یبه طور شگرف  یالملل ینب یبانکداري کشوربا بانک ها
  روش ها، ابزارها وخدمات بانكي و همچنين اصالح مقررات مربوط به تجارت شبکه بانکي کشور بايد در کنار نوين سازي

عالوه بر فراهم سازي زمينه هاي گسترش  ییخدمات بانكي عملکردهاي خود را بهبود داده و با ارتقاي بهره وري وکارا
بافرهنگ ن عمومي راهمکاريهاي بين المللي و رقابت با بانکهاي حاضر در عرصه جهاني،ملزوات جلب اعتماد و اطمينا

 .عوامل.سیستم پرداخت برون مرزی است توسعه زیرساخت هاي از یکی مناسب، فرهنگی . بسترفراهم سازند.  سازی
در استفاده از این  ،مهارت استفاده ،قابلیت ،اعتماد واستقبال ازاین نوآوری، آگاهی توسعه براي فرهنگی مردم توانمندساز

 .نوآوری می باشد
 بانكداري راه توسعه در اساسي موانع از ديگر يکي نيز استكباري تهاي توسط قدر ايران بانكي نظام درپي پي تحريم هاي 

،عدم  به نوین هاي فناوري و ها افزار نرم برخی به دسترسی عدم . است داخلی وارتباط با نظام بانکی بین اللملی بوده
مزایای مربوط به تجارت الکترونیک انی ،دور بودن از برخی ایر بانکهاي با جهان صاحب نام تمایل به همکاری بانکهاي

که به سبب تحریم توسعه پرداخت فرامرزی در کشور را تحت تاثیر  دان عواملی بودهمانند استفاده از کارت های بین المللی 
 ند.ک یطلب م یاستمدارانس یرااز سو یوتعامل سازنده باحفظ منافع مل یحصح یریتمداین امرقرار داده اند

 ی،وحقوق یقانون یستم،س یشرع یمدر مفاه ی،تفاوتمل یتفاوت ها یلبه دل یاسالم یوبانک ها یاسالم یکشورها 
موسسات مانع  ینا یالتیکوچک بودن ابعاد عم دهند. یرا ارائه م یمتفاوت یدارند ومحصوالت مال یمتفاوت یمال یابزارها

اسالمي بسيار کوچک بوده و نمي توانند به عنوان بازيگراني جدي  شود .بسياري از موسسات مالي ینقش آنها م یفایاز ا
به منظور ارتباط در بازار اسالمي به موازات توسعه و جذب بانکهاي بزرگ بين المللي در آنها به ايفاي نقش بپردازند. 

هنگ کننده مرکز هما یک یاسالم یبانک ها ینوهمچن یدر ارائه خدمات مال یاسالم یکشور ها ینمنظم ومنسجم ب
 الزم است.  که مورد پذیرش بانک ها وکشورهای اسالمی باشد،قدرتمند  یوناظر

  فراهم آوردن زمینه حضور شعب بانک های خارجی وگسترش مراکز مالی فرامرزی از الزامات پیوستن به نظام پرداخت
رراتي است که حقوق و تعهدات وجود مق یکپارچه،. پيش شرط ارتقا و ايجاد يک نظام پرداخت هماهنگ و فرامرزی است

ر مقررات د ینو اعمال ا یجهان یو مال یو مقررات بانک ینشده باشد. . انطباق با قوان یفبازيگران در آن به نحو دقيق تعر
الملل   ینب یوتعامل با نظام بانک یبه عرصه نظام پرداخت برون مرز ورود یاز الزامات اساس یاربانکد یاتو عمل هایندفرآ
 .تاس

 یگرد یرا کاهش داده واز سو یاسالم یعتعدم انطباق معامله ها باشر یومخاطره ها یسکر ینظارت شرع یها یتهکم 
 یبانک ها کمک م یاییابزارها به پو ینواصالح ا یوبانک یپول یدجد یابزارها یبابررس یتخصص ینهاد رسم یگاهدر جا

و اقتصاددانان معتقد  یآشنا به مسا ئل بانک یهاناز فق متشکل ییمستقل و داراي قدرت اجر ا یشرع یتهکنند. ضرورت کم
متخذه به  یماتقادر باشد عالوه بر نظارت بر دستورالعمل ها و تصم یتهکم ین،بطوري که ا یبه اجراي بانکداري اسال م

 ی،رهنمودهام بانکنظارت کند و با سنجش نظا یشرع بر اجراي بانکداري اسالم یناز انطباق آنها با قوان ینانمنظور اطم
 .یدنما یشنهادبراي بهبود و اصالح پ ییو راهکارها

 یپس از انقالب، لزوم بازنگر یرانا یدر نظام پول یماهو ییراتو تغ یادن یبه وجود آمده در نظام پول ییراتبا توجه به تغ 
 یاتب شد، اما قانون عملمصو ۳03۳در سال یبانک  یکشور کامال محرز است قانون پول یو بانک یدر قانون پول یاساس
ه وراه کار ارتباطی برای شد یکدیگرهماهنگبا  یستیآن با ید و سازوکارهایرس یببه تصو ۳042بدون ربا در سال  یبانک

اصالح و بهبود  یازمندن یزقانون ن یعالوه بر قانون، سازوکارها اجرا تعامل با نظام بانکی بین المللی در آن دیده شود.
 هستند.
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 مطابق با  یحتص یتکنند که قابل یطراح یکه بتوانند عقدها را طور یبانک یآشنابه مباحث فقه یهانفق یریگلزوم بکار
وبانکداران از با  یشمندانضرورت دارد اند یگرمطلق عالمان اسالم را داشته باشد. واز طرف د یتاکثر  یاهمه  یفتوا

از  یکارآمد وواحد یکات مثبت الگوها استفاده کنند والگوبه طور مستمر از ن یاسالم یمختلف بانکدار یمطالعه الگوها
 ارائه گردد.    یروندر کشور با نگاه به ب یاسالم یبانکدار

 وتوسعه نظام ها وخدمات  یاز نظر گستردگ یجهان یدر همراه شدن با صنعت بانکدار یاسالم یبانک ها ییتوانا یزانم
همگام شدن  یبرا یکاف یوفن یاز امکانات مال یکهانک ها در صورتب یناست ا ینظام بانک یرو یشپ یگریچالش د یشخو

 شوند. یخود با مشکل مواجه م یشرفته تداوم پینبر خوردار نباشند در زم یجهان  یمال یبا بازارها
 ه ضرورت تقويت ارتباط شبکه بانكي كشور با بانكها و نهادهاي مالي بين المللي ومنطقه اي نظير بانك جهاني، بانك توسع

 المللي و منطقه اي  یناسالمي، بانك توسعه آسيايي و نهادهاي مشابه، به منظور تقويت ارتباطات تجاري ب
  ،نظام بانكي داخلي كشور دچار ناكارايي هاي اساسي است. در ضمن، اعمال محدوديت ها و موانع داخلي بر بانكداري

انك هاي خارجي به فعاليت در داخل كشور موجب شده است همراه با دولتي بودن و عدم رقابت مؤثر و عدم اجازه ورود ب
 بين المللي شود . مالينظام بانكي كشور، فاقد تعامل و همگامي با نظام 

 یأت، مانند ه یفعال اسالم یالملل ینشده توسط موسسات ب یهوعمل به استانداردهاي ته یشود تا ضمن بررس یسع 
و الزامات  یازهان یشپ یاسالم یموسسات مال یسابداري و حسابرسو ح یدر حوزه نظارت شرع یاسالم یخدمات مال

 کشور فراهم گردد. یدر نظام بانک یشدن نظارت شرع ییاجرا
 نظام  یانمشتر یقمتناسب با سال یدجد یمال یوابداع انواع ابزارها یطراح یستیبا ینظام بانک یاصل یها یتاز اولو یکی

 یالملل یندر سطح ب یاسالم یبانک ها یاتراه استفاده از تجرب یند. در اباش یدر سطح داخل وخارج م یاسالم یبانک
کارا وسود آور  یواز طرف یعتبر شر یمبتن یمال یابزارها یطراح رورت،ض یمال یمتنوع بازارها یازهایباشد.ن یم یضرور

 یکالت فعاالن بخش هاافزون بر رفع مش یاسالم یمال یجادابزارهایوا یدوچندان کرده است.طراح یرا در نظام بانک
 .منجر گردد یاسالم یمال یتواند به توسعه روزافزون بازارها یم یمختلف اقتصاد

 خدمات پرداخت برون مرزی  ارائه ابزار افزارهااستانداد وبه روز ومنطق با نظام بانکی بین الملل سخت و افزارها نرم 
 پرداخت برون مرزی  خدمات ارائه توسعه راه در بزرگی عمان فرسوده و ابزارهاي قدیمی از استفاده حتم طور به هستند
 است. خدمات ارائه توسعه راه در بزرگی مانع فرسوده و ابزارهاي قدیمی از استفاده حتم طور به .است

 که به عنوان و همچنین رواج پول های مجازی  نهادهای مالی و مؤسسات خارج از سیستم بانکی پیدایش وگسترش
به دالیل مختلف از جمله سودآور باال در سطح بین را وپرداخت فرامرزی وری بانکداری الکترونیکیآفن ،رقبای بانکی

ازجمله چالش ها وفرصت های  ازجمله چالش های دیگری است که نظام بانکی راتحدید می کنددهنده میئارا المللی
ه ریزی برای آن از که ضرورت برنامباشد.در سطح بین الملل می ی نوظهور با این پدیده هابرخورد نظام پرداخت نحوه 

 سوی تصمیم گیران نظام بانکی احساس می گردد.
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