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 چکیده )فارسی(

. زض ُ استثؼلت ػسم تغبثن ایي ًَع ًبضت ثب هَاًیي ثبًٌساضی ثسٍى ضثب، ضضس چٌساًی ًٌطز زض ایطاىاػتجبضی  ْبیًبضت استلبزُ اظ
سبل پیص ثب اضائِ ًبضت اػتجبضی ثط هجٌبی ػوس هطاثحِ هْوتطیي هطٌل اضائِ ًبضتْبی اػتجبضی هطتلغ گطزیس اهب ثب ایي  2حسٍز 

ُ ذَز ضا پیسا ًٌطزُ است.زض ایي هوبلِ هْوتطیي ػلل ػسم تَسؼِ ًبضت ٍخَز ایي هحػَل زض غٌؼت پطزاذت ایطاى ٌَّظ خ بیگب

 ّبی اػتجبضی زض غٌؼت پطزاذت ایطاى زض هَاضز ظیط ثطضوطزُ ضسُ است:

  ِپیچیسگیْبی ظیبزی اػتجبض گطزضیخوغ ضسى هلَْم تسْیالت ثب هلَْم  ،ػوس هطاثحِزض ًبضت اػتجبضی ثط پبی ،

ایي هدوَػِ  ولْبی ػوس هطاثحِ ثػَضت هجْن ثب آًْب ثطذَضز ضسُ است.ایدبز ًوَزُ ًِ زض زستَض الؼ
ًبضتْبی اػتجبضی ضسُ ًِ زض تطاًٌطْبی هٌدط ثِ اكعایص ّعیٌِ تَلیس سیستن ٍ پطزاظش پیچیسگیْب ٍ اثْبهبت 

 ًبستِ است.ْبیت اظ خصاثیت آى ثطای ثبًٌْب ً

  هحبسجبت غَضتحسبة ٍ ثبظپطزاذت تسْیالت  ثب تَخِ ثِ پیچیسُ ثَزىثِ ًبضتْبی اػتجبضی ضٍیٌطز حبضط
اػغبیی زض ًٌبض ًجَز اثعاضّبی هٌبست ٍ زض زستطس هطتطیبى ثطای اضائِ اعالػبت الظم ذَز هبًؼی ثطای استلبزُ 

 گستطزُ اظ ایي ًَع ًبضتْب هی ثبضس. 

 طكػلْبی ظیط اضائِ ضسُ است:زض ًْبیت ثب تَخِ ثِ هطٌالت كَم الصًط ضاُ حل ّبیی ثطای تَسؼِ ًبضثطز ایي ًبضتْب زض س

  ثب ًگبُ ذبظ ثِ ًبضتْبی اػتجبضی ٍ تلٌیي آى اظ تسْیالت زیگط، هی تَاى هَاًیي خساگبًِ ای ثطای آًْب تسٍیي
 اظ هٌظط زاضًسگبى ًبضتْب ٍ اضائِ ًٌٌسگبى سیستوْبی ًبضت اػتجبضی سبزُ سبظی اضائِ آىٍ ثسیي تطتیت ثب ًوَز 

 تجبضی ّوَاض ًوَز.ضاُ ضا ثط تَسؼِ ًبضتْبی اػ

  ًِتٌْب ًوغِ هی تَاًس ٍ اكعٍزى ًیبظهٌسیْبی هطثَط ثِ حَظُ تسْیالت ثِ آى، ایي سبهبًِ هٌٌب ثب تَسؼِ سبهب
 اضتجبط ثبًي هطًعی ثب ثبًٌْب زض ذػَظ ًبضتْبی اػتجبضی هطاض گیطز.

  سگبى ًبضتْب، اظ عطین اكعایص اكعایص خصاثیت استلبزُ اظ ایي ًبضتْب ثطای ثبًٌْب ٍ زاضًزض ًْبیت هی تَاى ثب
 سْن ًبضتْبی اػتجبضی ضا زض حَظُ پطزاذت اكعایص زاز. تسٍیي هَاػس ًبضهعز،.سوق اػتجبض ٍ 

 

 ًبضت اػتجبضی، ػوس هطاثحِ، هٌٌب.   واژگان کلیدی:

, JEL: D14 G21طبقه بندی 
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 مقدمه

ٍ ّوچٌبى هجٌبی ثسیبضی اظ  زاضزض زًیبی ًست ٍ ًبض زسبثوِ ای زیطیٌِ اًدبم هؼبهلِ ثط اسبس اػتجبض ذطیساض ًعز كطٍضٌسُ 

هجبزالت تدبضی است. ًبضت اػتجبضی ثط هجٌبی ّویي اغل ٍ ثب ّسف تسْیل اضتجبط ذطیساض ٍ كطٍضٌسُ زض اًدبم هؼبهالت ذطز 
ػتجبض آًْب ًعز ثبًي اضائِ ضس ٍ استلبزُ اظ آًْب ثِ سطػت ضضس ًطز. اضائِ ایي ًبضتْب ثِ هطتطیبى ثط اسبس ا 1920اظ حسٍز زِّ 

غَضت هی گیطز ٍ ثط ایي اسبس كطٍضٌسُ هی تَاًس ثب اػتوبز ثِ ثبًي، اظ اػتجبض ذطیساض اعویٌبى حبغل ًطزُ ٍ ذسهبت ذَز ضا 

ثِ ذطیساض اضائِ ًوبیس. گطچِ زض حبل حبضط ًبضتْبی اػتجبضی ثؼٌَاى یٌی اظ هْوتطیي اثعاضّبی پطزاذت زض ًطَضّبی تَسؼِ 

 هحسٍز است. هب ثسیبض ذَز ضا تثجیت ًطزُ است، استلبزُ اظ آًْب زض ًطَض  یبكتِ خبیگبُ

ِ ایي ًبضتْب زض ًطَض، ػسم تغجین آى ثب هَاًیي ثبًٌساضی ثسٍى ضثب ثَز، اهب زض ایي سبل  1390تب سبل  هْوتطیي ػبهل ػسم تَسؼ

هبًًَی ثطعطف گطزیس ٍ ثستط الظم ثطای گستطش ثب اضائِ زستَض الؼول اخطایی ًبضت اػتجبضی ثط هجٌبی ػوس هطاثحِ، ایي هطٌل 

اهب زض ػول ثؼلت ٍضٍز پیچیسگی ّبی ظیبز ًبضی اظ ًگبُ تسْیالت ٍ ػوَز اسالهی، ثِ هوَلِ استلبزُ اظ ایي ًبضتْب كطاّن آهس. 
 ًبضت اػتجبضی، هطٌل زیگطی زض هسیط تَسؼِ ایي ًبضتْب ایدبز گطزیس.

ػلل ػسم رتػط تبضیرچِ ٍ ٍضؼیت استلبزُ اظ ًبضتْبی اػتجبضی زض حَظُ پطزاذت، هطٍض هزض ایي هوبلِ سؼی ضسُ است ضوي 

 پیطٌْبزّبیی ثطای ضكغ آًْب اضائِ ضَز. ایطاى ثطضسی ضسُ ٍ هتٌبست ثب آىتَسؼِ ایي ًبضتْب زض 

ت استلبزُ اظ زض ازاهِ زض ثرص پیطیٌِ ًبضت اػتجبضی، ضوي هؼطكی هرتػط ایي ًبضتْب ٍ تلبٍت آى ثب ًبضتْبی ًوسی، ٍضؼی

 .هطٍض ذَاّس ضسٍ ایطاى ایي ًبضتْب زض ًطَض آهطیٌب )ثؼٌَاى اٍلیي ٍ ثعضگتطیي استلبزُ ًٌٌسُ اظ ًبضتْبی اػتجبضی( 

سپس زض ثرص ًبضت اػتجبضی هجتٌی ثط ػوس هطاثحِ، ضوي هؼطكی پیطیٌِ ػوس هطاثحِ ٍ استلبزُ اظ آى زض هطاضزازّبی ًبضت 

ز هَاًیي تسْیالت هطاثحِ ثِ هوَلِ اػتجبض گطزضی زض ًبضتْبی اػتجبضی هَضز ًوس ٍ ثطضسی هطاض اػتجبضی، هطٌالت ًبضی اظ ٍضٍ
 هی گیطز ٍ زض ًْبیت ضاُ حل پیطٌْبزی ثطای سبزُ سبظی ٍ حصف پیچیسگیْبی ؿیط ضطٍضی اضائِ هی گطزز.

ٌب( ٍ ًوص آى زض ضاّجطی ًبضتْبی زض ثرص سبهبًِ هٌٌب، ضوي هؼطكی پیطیٌِ ضٌل گیطی هطًع ًٌتطل ٍ ًظبضت اػتجبضات )هٌ

اػتجبضی، هطٌالت ًبضی اظ ٍخَز سبذتبض هَاظی ثطای زضیبكت گعاضضْبی ًبضتْبی اػتجبضی زض ثبًي هطًعی هَضز ًوس ٍ ثطضسی 
حصف سبذتبض هَاظی زض حَظُ ًبضتْبی اػتجبضی ٍ تبهیي ًیبظّبی ثبًي هطًعی اظ  هطاض هی گیطز ٍ ضاُ حل پیطٌْبزی خْت

 ًِ هٌٌب اضئِ هی ضَز.عطین سبهب

زض ًْبیت زض ثرص خوغ ثٌسی، ضوي ثطضسی سیبستْبی هَضز ًیبظ خْت تَسؼِ استلبزُ اظ ًبضتْبی اػتجبضی، پیطٌْبزّبی 

 اخطایی زض ایي ذػَظ اضائِ هی گطزز.
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 اعتباریکارت پیشینه 

ُ آى هی تَاًس ثطای   آى ذطیس ًبال یب ذسهبت ثدبی پَل ًوس اظًبضت اػتجبضی هبًٌس ًبضت ًوسی یي اثعاض پطزاذت است ًِ زاضًس

ًیع استلبزُ ًوَز )زض  اػتجبضیاستلبزُ هی ضَز هی تَاى اظ ًبضت  ًوسیتوطیجب زض ّوِ هَاضزی ًِ اظ ًبضت استلبزُ ًوبیس. 
ط (. ضاحتی استلبزُ اظ ایي ًبضتْب یٌسبى است ٍ اظ هٌظسیستوْب ثطزاضت ًوسی اظ ًبضتْبی اػتجبضی هحسٍز ضسُ استثطذی 

پصیطًسُ تلبٍتی ثیي ًبضثطز آًْب ٍخَز ًساضز. تلبٍت ثٌیبزیي ثیي ایي ًبضتْب ًحَُ تبهیي هبلی است ًِ زض ًبضتْبی ًوسی اظ 

  حسبة ثبًٌی زاضًسُ ًبضت ثطزاضت هی ضَز ٍ زض ًبضتْبی اػتجبضی ثط اسبس هیعاى اػتجبض زاضًسُ ًبضت، تَسظ ثبًي تبهیي

ًسُ ًبضت ثرَاّس ثِ اػتجبض زاضًسُ ًبضت اتٌب ًٌس )ثؼٌَاى هثبل خْت اعویٌبى اظ تبهیي هی ضَز. الجتِ زض هَاضزی ًِ پصیط
 زاضاست.ای ذسبضت احتوبلی ًِ كوظ هجلؾ پطزاذتی ثبثت ذطیس(، ًبضت اػتجبضی خبیگبُ ٍیژُ 

زٌّس ٍ اظ ثطزاضت  ًبضتْبی ًوسی هؼوَال ثب ثطزاضت آًی اظ حسبة زاضًسُ ًبضت، تسَیِ سطیؼتطی ضا ثِ پصیطًسگبى اضائِ هی

هبظاز اظ هَخَزی ًیع خلَگیطی هی ًٌٌس. زض هوبثل، ًبضتْبی اػتجبضی ثب اضائِ اًؼغبف ثیطتط زض هػطف اظ ًبضت )استلبزُ اظ 
  اػتجبض ٍ ثسٌّبض ًطزى هطتطی عی غَضتحسبة ّبی هبّیبًِ(, هؼوَال تسَیِ ثب پصیطًسگبى ضا زض ظهبى عَالًی تطی اًدبم

 هی زٌّس.

زاضًسُ ًبضت استلبزُ اظ ًبضت اػتجبضی زض ًٌبض هعیت اهٌبى استلبزُ اظ اػتجبض )ثدبی هَخَزی حسبة( ّوَاضُ هستلعم اظ هٌظط 
ًٌتطل هیعاى ثسّی است ثِ ّویي خْت هیعاى زضآهس اكطاز ٍ ًیع ضطایظ اهتػبزی خبهؼِ ثط ضٍی استلبزُ اظ ایي ًبضتْب تبثیط 

 گصاض است.

 وضعیت کارت اعتباری در آمریکا

زض ایبالت هتحسُ آهطیٌب ثب غسٍض آى  1920زض زایطُ الوؼبضف ثطیتبًیٌب آهسُ است: استلبزُ اظ ًبضت اػتجبضی زض حسٍز زِّ 

. زض آى ظهبى ًبضت اػتجبضی كوظ ثطای آؿبظ ضسثطای هطتطی ّبیطبى ّب  ّبی ًلتی ٍ ّتل ّب هثل ًوپبًی تَسظ ثطذی ضطًت

 .ثَز ًِ پصیطش ًبضت سبیط ضطًتْب هطسَم ضس 1930زض اٍاذط زِّ  ًٍبضثطز زاضت  زاز ٍ ستس هیبى زاضًسُ ًبضت ٍ پصیطًسُ

ثٌحَی ًِ  ض پطزاذت خبیگعیي پَل ًوس ثسل ضس.ثتسضیح استلبزُ اظ ًبضتْبی اػتجبضی زض آهطیٌب ضًٍن گطكت ٍ ثِ هْوتطیي اثعا
هیلیَى ًبضت  546اضتِ ًِ اظ ایي تؼساز هیلیبضز ًبضت اػتجبضی ٍخَز ز 16/1زض آهطیٌب زض هدوَع ثیص اظ  2012زض سبل 

 180ایي تؼساز ًبضت ثطای حسٍز  .هتؼلن ثِ چْبض ضجٌِ اغلی ًبضت اػتجبضی)ٍیعا، هستط، زیسٌبٍض ٍ اًسپطس( ثَزُ است

 .[1]هیلیَى ًلط غبزض ضسُ است

تب  ضٍ ثِ اكعایص گصاضتِ است. اهب آهبضّب ًطبى هی زّس زض عی زِّ اذیط ٍ ثب ثطٍظ ضًَز اهتػبزی، استلبزُ اظ ًبضتْبی ًوسی

زضغس هجلؾ تطاًٌطْب هطثَط ثِ ًبضتْبی اػتجبضی ثَزُ است. اهب ثب  80زضغس تؼساز ٍ حسٍز  60ثیص اظ  2000هجل اظ سبل 

زضغس تؼساز ٍ  70ثیص اظ  2015ضطٍع زٍضاى ضًَز اهتػبزی سْن ًبضتْبی ًوسی اكعایص یبكتِ ٍ پیص ثیٌی هی ضَز تب سبل 
. ثؼجبضتی زض ایي زٍضاى ًطخ ضضس ًبضتْبی اػتجبضی )ًِ ثطای [2]تطاًٌطْب ثِ ًبضتْبی ًوسی اذتػبظ یبثس زضغس هجلؾ 45

 ذطیسّبی ثب حدن ثبالتط ثٌبض هی ضًٍس( ثیطتط اظ ًبضتْبی ًوسی )ًِ ثطای ذطیسّبی ضٍظاًِ ثٌبض هی ضًٍس( سوَط ًطزُ است.
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 ارتهای نقدی و اعتباری در آمریکاسهم استفاده از ک – 1شکل 

 

ّوچٌیي ًطبى هی زّس ًِ اكطاز تطخیح هی زٌّس ثطای ذطیسّبی ذطز ذَز اظ ًبضت ًوسی ٍ ثطای ذطیسّبی ثب هجبلؾ  1ضٌل

 ثبالتط اظ ًبضت اػتجبضی استلبزُ ًٌٌس. هغبلؼبت زیگط ًیع ًطبى هی زّس كبضؽ اظ ًَع ًبضت اغلی ًِ هطتطی اظ آى استلبزُ 

، ًلیِ گطٍُ ّبی هطتطیبى ثغَض ًلی ثطای تطاًٌطْبی ثب هجبلؾ ظیبز اظ ًبضت اػتجبضی ٍ ثطای تطاًٌطْبی ثب هجبلؾ ًن اظ هی ًٌس

ثؼجبضتی هطتطیبى تطخیح هی زٌّس هجبلؾ ظیبز ثالكبغلِ ثط ضٍی حسبة آًْب اثط ًگصاضز اهب زض  [3]ًبضت ًوسی استلبزُ هی ًٌٌس

 كبغلِ اظ حسبة آًْب ًسط ضَز.هوبثل تطخیح هی زٌّس هجبلؾ ًن ثال

اكطاز ًن زضآهس استلبزُ اظ ًبضتْبی ًوسی ضا ثط ًبضتْبی ػبهل زضآهس ًیع زض استلبزُ اظ ًبضتْبی اػتجبضی تبثیط گصاض است ٍ 

 62زضغس اظ اكطاز ًن زضآهس زاضای ًبضت ًوسی ّستٌس ٍ ًوتط اظ  75ثیص اظ اػتجبضی تطخیح هی زٌّس. آهبض ًطبى هی زّس 

زضغس آًْب زاضای ًبضت  84زضغس اظ اكطاز پطزضآهس ًبضت اػتجبضی زاضًس ٍ  90آًْب ًبضت اػتجبضی زاضًس. زض حبلی ًِ زضغس 
زضغس اظ  29ًوسی ّستٌس. ایي تطخیح ضا زض ًحَُ استلبزُ اظ ًبضتْب ًیع هی تَاى هطبّسُ ًوَز ثغَضیٌِ اكطاز ًن زضآهس زض 

 . [4]س اظ ًبضت اػتجبضی استلبزُ هی ًٌٌسزضغ 13پطزاذتْبی ذَز اظ ًبضت ًوسی ٍ زض 

زض ًٌبض ػَاهل كَم، ٍیژگیْب، هعایب، پبزاضْب ٍ ترلیلْبی اضائِ ضسُ ثط ضٍی یي ًَع ًبضت ػبهل هَثطی زض اًتربة ًَع ًبضت 

 ی پیص ثیٌخْت پطزاذت هی ثبضس. زض ّویي ضاستب ثؼلت سَزآٍضی ثیطتط ثبًٌْب اظ ًبحیِ استلبزُ اظ ًبضتْبی اػتجبضی، 

 ، استلبزُ اظ ًبضتْبی اػتجبضی هدسزا زض عَالًی هست اكعایص یبثس.ٍ ًبضهعزّبی ًوتط هی ضَز ثب اضائِ هطَم ّبی خسیس
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 وضعیت کارت اعتباری در ایران

ِ گطزیس اهب ثب تَخِ ثِ  ثب تَسؼِ غٌؼت پطزاذت زض ًطَضهبى، ًبضت اػتجبضی ًیع اظ حسٍز یي زِّ پیص تَسظ ثطذی ثبًٌْب اضائ

ت ایي ًبضتْب، اظ ّوبى اثتسا تغجین ثب هَاًیي ثبًٌساضی اسالهی هْوتطیي چبلص پیص ضٍی تَسؼِ ایي ًَع ًبضت ثَز. گطچِ هبّی
ثبًٌْب ضاٌّبضّبی زضًٍی ثطای اضائِ ًبضت اػتجبضی ثٌبض گطكتٌس اهب ّیچٌسام هَضز تبییس ثبًي هطًعی هطاض ًگطكت. ثب اضائِ ضاٌّبض 

سم ثطای استلبزُ گستطزُ تط اظ ًبضت اػتجبضی ثطزاضتِ ضس اهب هحسٍز ثَزى هٌبثغ هطؼ الحسٌِ،  ًبضت ذطیس اػتجبضی اٍلیي ه

 اًسى ثَزى سوق اػتجبض ایي ًبضتْب ٍ ًیع ػسم سَز آٍضی آى ثطای ثبًٌْب، هَخت هحسٍز هبًسى استلبزُ اظ ایي هحػَل ضس.

تط هبًًَی ثطای اضائِ ًبضتْبی اػتجبضی ضا كطاّن ًوَز اهب سبل پیص ثبًي هطًعی ثب اضائِ ػوس هطاثحِ، ثس 2سطاًدبم زض حسٍز 

ثؼلت پیچیسگی ضاُ حل اضائِ ضسُ ٍ اثْبهبت ظیبز آى، ًتَاًست هَخجبت ضًٍن استلبزُ اظ ًبضت اػتجبضی ضا زض غٌؼت پطزاذت 

 كطاّن آٍضز. 

)ثط اسبس آهبض  ساز ًبضتْبی اػتجبضیهیلیَى ًبضت ًوسی زض ًطَض غبزض ضسُ ٍ هَضز استلبزُ است، تؼ 290زض حبلیٌِ ثیص اظ 
 ی زض غٌؼت پطزاذت پیسا ًٌس. ًٌس ٍ زض ػول ًتَاًستِ خبیگبّ هیلیَى ًبضت تدبٍظ ًویًین اظ  اضائِ ضسُ تَسظ هٌٌب(

 

 

 1333آمار کارتهای اعتباری صادر شده بر اساس گسارش مکنا در شهریور ماه  – 2شکل 

 

ِ ضطا ّب اظ ثبًٌْب، اضائِ ًبضتْبی اػتجبضی ثب ّسف ًست زضآهس ثیطتط ثطای PSPیظ خسیس غٌؼت پطزاذت ٍ خسا ضسى ثب تَخِ ث
ثبًٌْب خصاثیت ثیطتطی ایدبز ًطزُ است ٍ ثبًي هطًعی ًیع تَسؼِ ایي ًبضتْب ضا ثؼٌَاى یٌی اظ هحَضّبی تَسؼِ غٌؼت 

 سبل آیٌسُ هؼطكی ًطزُ است.  5پطزاذت زض 
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 قد مرابحهبر مبنای ع کارت اعتباری

ّبی هسین ثیي هطزم ضایح ثَزُ است ٍ هوػَز اظ آى ثیؼی است ًِ یٌی اظ اًَاع هطاضزاز ثیغ، ثیغ هطاثحِ است ًِ اظ ظهبى

ّبی هطثَعِ ضا ثِ اعالع ّبی حول ٍ ًول ٍ ًگْساضی ٍ سبیط ّعیٌِضسٓ ًبال اػنّ اظ هیوت ذطیس، ّعیٌِكطٍضٌسُ هیوت توبم
  .ًٌسس سپس توبضبی هجلؾ یب زضغسی اضبكی ثِ ػٌَاى سَز هیضسبًهطتطی هی

 در قانون عملیات بانکی بدون رباعقد مرابحه 

تٌْب ًَع ذبغی اظ هطاضزاز هطاثحِ زض هبلت كطٍش اهسبعی زض هبًَى ػولیبت ثبًٌی ثسٍى ضثب اثطاى ٍخَز زاضت،  1389تب سبل 
هطاضزازّبی هطاثحِ، ذطیس زیي ٍ استػٌبع ثِ كػل سَم هبًَى ػولیبت زض ایي سبل ٍ ثب تػَیت هبًَى ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ، 

سبلِ پٌدن هبًَى ثطًبهِ پٌح 98ضس، پیطٍ آى ّیئت ٍظیطاى ثب پیطٌْبز ثبًي هطًعی ٍ ثِ استٌبز هبزُ ثبًٌی ثسٍى ضثب اضبكِ 

 ًطز:ضا ثططح ظیط اثالؽ  ًبهِ هطاضزاز هطاثحِ، آییي1389تَسؼِ خوَْضی اسالهی ایطاى هػَة

ضسبًس ضسُ اهَال ٍ ذسهبت ضا ثِ اعالع هتوبضی هیًٌٌسُ؛ ثْبی توبمهطاثحِ هطاضزازی است ًِ ثِ هَخت آى ػطضِ - 81هبزُ 

ٍ سپس ثب اكعٍزى هجلؾ یب زضغسی اضبكی ثِ ػٌَاى سَز، آى ضا ثِ غَضت ًوسی، ًسیِ زكؼی یب اهسبعی، ثِ اهسبط هسبٍی ٍ یب 

 ًٌس.ّبی هؼیي ثِ هتوبضی ٍاگصاض هیؿیطهسبٍی زض سطضسیس یب سطضسیس

تَاًٌس ثِ هٌظَض ضكغ ًیبظّبی ٍاحسّبی تَلیسی، ذسهبتی ٍ ثبظضگبًی ثطای تْیِ هَاز اٍلیِ، لَاظم یسًی، ـ ثبًي ّب هی 82هبزُ
ْیِ آالت، تأسیسبت، ظهیي ٍ سبیطًبالّب ٍ ذسهبت هَضز احتیبج ایي ٍاحسّب ٍ ًیبظّبی ذبًَاضّب ثطای تاثعاض ًبض، هبضیي

ِ سلبضش ٍ زضذَاست هتوبضی هجبزضت ثِ تْیِ ٍ تولي ایي اهَال ٍ ذسهبت ًوَزُ  هسٌي،ًبالّبی ثبزٍام ٍ هػطكی ٍ ذسهبت ث

 ٍ سپس آى ضا زض هبلت هطاثحِ ثِ هتوبضی ٍاگصاض ًوبیٌس.

ض عَل هست هطاضزاز، هبثل ّب هٌللٌس هجل اظ اًؼوبز هطاثحِ اعویٌبى حبغل ًوبیٌس ًِ اغل هٌبثغ ٍ سَز هتؼلوِ زـ ثبًي 83هبزُ

 ثبضس.ثطگطت هی

 ـ اػغبی تسْیالت زض هبلت هطاثحِ ثب تَخِ ثِ ثْبی توبم ضسُ ٍ سَز ثبًي تؼییي ذَاّسضس. 84هبزُ

 ّبی الٌتطًٍیي زض هبلت هطاثحِ كطاّن ًوبیٌس.ّب هٌللٌس توْیسات الظم ضا ثطای استلبزُ اظ اثعاضّب ٍ ًبضتـ ثبًي 85هبزُ

 کارت اعتباریعقد مرابحه در 

ثب تَخِ ثِ هبّیت ًبضت اػتجبضی ًِ زض آى زاضًسُ ًبضت اهسام ثِ ذطیس ًبال ًطزُ ٍ اظ هحل اػتجبض ترػیػی اظ عطف ثبًي 
ثْتطیي گعیٌِ ثطای هؼبهلِ ّبی ًبضت غبزض ًٌٌسُ، هیوت ًبال ضا هی پطزاظز ٍ سپس عجن هطاضزاز ثب ثبًي تسَیِ هی ًٌس، 

ِ است اػتجبضی زض ثبًٌساضی ثسٍى ثبًي ًبضط ثؼس اظ اػتجبضسٌدی هطتطی هتٌبست ثب ثط ایي اسبس  .[5]ضثب، استلبزُ اظ ػوس هطاثح

ُ ًبضت ضا ًٍیل زض ذطیس ثِ ٍسیلِ ًبضت ثطای ثبًي هیاػتجبض ٍی ًبضت اػتجبضی زض اذتیبض ٍی هی گصاضز ٍ عجن هطاضزاز، زاضًس

ذطیس ًبالّب ٍ ذسهبت هَضز ًیبظ زاضًسُ ًبضت ضا ثپطزاظز، ظهبًی ًِ زاضًسُ  ضَز تب سوق اػتجبض، هٌبثغ الظم ثطایًٌس ٍ هتؼْس هی
زّس، ثبًي ًبضط ثؼس اظ ًٌس، ًبضت ضا زض زستگبُ پبیبًِ كطٍش هطاض هیًبضت زض خبیگبُ ًٍیل ثبًي ثِ ذطیس ًبال اهسام هی

پطزاظز ٍ ٍضگبُ یب هطًع ذسهبتی پصیطًسُ ًبضت هیضٌبسبیی ٍ تأییس اػتجبض، اظ ضاُ ثبًي پصیطًسُ، هیوت ًبالّب ٍ ذسهبت ضا ثِ كط

ًٌس، سپس ثبًي ًبضط زض خبیگبُ كطٍضگبُ الٌتطًٍیي اػتجبضی، ًبالّب ٍ ذسهبت ذطیساضی ضسُ ضا ثِ زاضًسُ ًبال ضا تولي هی
ذسهبت ذطیساضی كطٍضس. زاضًسُ ًبضت ًبالّب ٍ ظهبى هؼیي ٍ ثب ًطخ سَز هؼیي هیًسیِ ثطای هست غَضت ثیغ هطاثحًِبضت ثِ

عی تَاكن اًدبم ضسُ زض هطاضزاز ثؼس اظ آى، زاضًسُ ًبضت ثسٌّبض ثبًي ًبضط ذَاّس ثَز ٍ  .گیطزضسُ ضا تولي ًطزُ تحَیل هی

 .ذَز اهسام هی ًوبیس پطزاذت ثسّیًسجت ثِ 
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  مشکالت عقد مرابحه در کارت اعتباری

هطٌل هبًًَی ٍ ، 1390زض ضْطیَض هبُ « زستَض الؼول اخطایی ًبضت اػتجبضی ثط هجٌبی ػوس هطاثحِ»ثبًي هطًعی ثب اثالؽ 

ًتَاًست اضائِ آى ، ایي زستَض الؼولپیچیسگی ٍ اثْبم زض ٍخَز ضطػی استلبزُ اظ ًبضتْبی اػتجبضی ضا هطتلغ ًوَز اهب ثؼلت 
 هحطى تَسؼِ ًبضتْبی اػتجبضی ضَز.

تلسیط اػتجبض ایي ًبضتْب ثؼٌَاى تسْیالت اػغبیی ثبًٌْب، ًلیِ هَاًیي ٍ هوطضات تسْیالتی ٍاضز هوَلِ ًبضت اػتجبضی ضس. ثب 

زض ًبضتْبی اػتجبضی، پیچیسگیْبی ظیبزی ایدبز ًوَزُ ًِ زض زستَض  1خوغ ضسى هلَْم تسْیالت ثب هلَْم گطزش اػتجبض
 ثطذَضز ضسُ است ٍ ایي اثْبهبت تلبسیط هتلبٍتی ضا ثِ زًجبل زاضتِ است.الؼولْبی ػوس هطاثحِ ثػَضت هجْن ثب آًْب 

زض ًظط گطكتي ّط ذطیس)یب چٌس ذطیس( ثؼٌَاى یي كوطُ تسْیالت هستول ثب ًحَُ توسیظ خساگبًِ هستلعم ایدبز یي پطًٍسُ 

ِ هحبسجبت سَز ٍ خطیوِ، ترلیق تسْیالتی ثِ اظای ّط ذطیس)یب چٌس ذطیس( ٍ اػوبل ًلیِ هَاػس هطثَط ثِ تسْیالت )اظ خول

( ثط آى هی ثبضس. زض ایي هیبى ظهبى آؿبظ هحبسجِ سَز ثطای x28/ٍ تؼسیل ٍ اغالح، عجوِ ثٌسی، حسبثساضی ٍ گعاضضْبی 
ذطیسّب)زض ثبظُ اًدبم ذطیس تب هسظ ثٌسی ثسّی(، اهالهی ًِ ثؼٌَاى تسْیالت زض ًظط گطكتِ هی ضًَس، ظهبى ضطٍع ثبظپطزاذت 

زكؼی ٍ اهسبعی( ٍ ًحَُ ثطذَضز ثب ّعیٌِ ّب ٍ ًبضهعزّبی هطتجظ، اظ خولِ هَاضزی است ًِ ثب آًْب هجْن ثطذَضز تسْیالت)

 ضسُ ٍ تلسیطّبی هتلبٍتی ضا هی تَاًس ثِ زًجبل زاضتِ ثبضس.

ً ِ ُ ٍ ایي اهط ث ِ اكعایص پیچیسگی زض سغح پیبزُ سبظی ٍ ضاّجطی گطزیس ِ پیچیسگی ٍ اثْبم هٌدط ث ِ ذَز ظهبى ٍ ایي هدوَػ َث

ّعیٌِ تَلیس ٍ ػولیبتی ًطزى سیستن ًبضت اػتجبضی ضا اكعایص زازُ است. ایي اكعایص ّعیٌِ خصاثیت استلبزُ اظ ایي ًبضتْب 

 ثطای ثبًٌْب ضا ًبّص زازُ ٍ ًتیدِ آى ضا هی تَاى زض تؼساز ًبضتْبی اػتجبضی غبزض ضسُ زض ًطَض هطبّسُ ًوَز.

ض سوت هطتطیبى ٍ زاضًسگبى ًبضتْب ًیع ًوَز یبكتِ است. پیچیسگی زض هحبسجبت غَضتحسبة اظ هٌظط زیگط، ایي پیچیسگی ز
زاضًسگبى ًبضتْب ٍ ٍخَز اهسبط ظیبز )ثب هجبلؾ ذطز( ثطای یي ًبضت، هسیطیت آى ثطای زاضًسُ ًبضت ضا ثب هطٌل هَاخِ هی 

ثعاضّبی هٌبست ثطای ایي هٌظَض، خصاثیت استلبزُ اظ سبظز. ایي اهط زض ًٌبض ضؼق سیستن ثبًٌی زض تؼبهل ثب هطتطیبى ٍ ًجَز ا

 ایي ًبضتْب ضا ثطای هطتطیبى ًبّص ذَاّس زاز.

 

ٍ ثػَضت خعیی تط زض زستَضالؼول  ػوس هطاثحِاخطایی ًبضت اػتجبضی ثط هجٌبی هْوتطیي تـییط ایدبز ضسُ عی زستَضالؼول 

ّط ذطیس )یب زض ثْتطیي حبلت هدوَع ذطیسّبی یي هبُ( ، زض ًظط گطكتي حسبثساضی ًبضت اػتجبضی هجتٌی ثط ػوس هطاثحِ
ثؼٌَاى یي كوطُ تسْیالت هستول )ثػَضت زكؼی یب اهسبعی( هی ثبضس. ایي اهط ًیبظهٌس ًگْساضی ٍ هسیطیت حدن اًجَّی اظ 

ي ًبضت استلبزُ هٌظن اظ ی ثؼٌَاى هثبلٍ زض ًتیدِ اكعایص ّعیٌِ ٍ ظهبى پطزاظش ًبضتْبی اػتجبضی هی ضَز.  اعالػبت

ثطاثطی زض زازُ ّبی  100 هسظ ثطای ّط كوطُ تسْیالت، زض عَل یي سبل، هٌدط ثِ اكعایص 6اػتجبضی ثب زض ًظط گطكتي 

 تَلیسی ٍ پطزاظضی ًسجت ثِ حبلت استبًساضز هی ضَز.

 اخِ ضا ثب هطٌل هَ ٍ ضكغ هـبیطت ّب زاضتي هحبسجبت پیچیسُ ّوچٌیي ضسیسگی ثِ ضٌبیبت ٍ پبسرگَیی ثِ هطتطیبى

هی سبظز. ایي هَاضز ذػَغب ثب اكعایص تؼساز ًبضتْبی اػتجبضی )ثط اسبس ّسكگصاضی ثبًي هطًعی( ثسیبض ثیطتط ًوَز پیسا هی 

 ًٌس.

ایي تَهغ ضا ایدبز هی ًٌس ًِ اػتجبضی، یي ًبضت ذطیسّبی غَضت گطكتِ تَسظ ٍخَز تسْیالت ٍ اهسبط هرتلق ثطای 

ِ ثطذَضز ًطزُ ٍ ثؼٌَاى هثبل ًحَُ توسیظ ّط تسْیالت ٍ یب تطتیت پطزاذت اهسبط هطتطی ثتَاًس ثب ّط تسْیالت خساگبً

                                                 
1 Revolving 



                                          

8 

 

 ثبػث پیچیسُ تط ضسى عجوِ ثٌسی تسْیالت اػغبیی هطثَط ثِ تسْیالت هرتلق ضا ذَز اًتربة ًوبیس. ایي اهط ثِ ًَثِ ذَز 

. زض حبلیٌِ آًچِ اظ هٌظط هطتطی ثٌحَی ًِ ّط كوطُ تسْیالت خساگبًِ هوٌي است سطضسیس گصضتِ یب هؼَم ضَز هی ضَز

اهٌبى اضبكِ ثِ هطتطی ثسٍى  ایيهطَْز است استلبزُ اظ اػتجبض ًبضت ٍ پطزاذت ثسّی ثبثت آى هی ثبضس. ثسیي تطتیت اضائِ 

 زاضتي اضظش اكعٍزُ، تٌْب هَخت اكعایص پیچیسگی سیستن ضسُ است.

زاضًسُ ًبضت ًیع تبثیط گصاض است ثغَضیٌِ الظم است زض ٍخَز تسْیالت هتؼسز ّوچٌیي زض كطهت غَضتحسبة اضسبلی ثطای 

غَضتحسبة هبّیبًِ لیست ًلیِ تسْیالت ٍ اهسبط آًْب ٍ هیعاى سَز ٍ خطیوِ ّط یي ثِ اعالع هطتطی ضسبًسُ ضَز. زض ایي 

 ثَز. حتی هیعاى ثسّی ًیع تلسیط هتلبٍتی ذَاّس زاضت ٍ ثب تَخِ ثِ ظهبى اهسبط، ثسّی هطتطی هتلبٍت ذَاّسحبلت 

ُ خبهغ ثِ اضائِ ضاُ حل ًبضت اػتجبضی، تٌْب سؼی زض ثطعطف ًطزى یي  زض هدوَع ثٌظط هی ضسس ثبًي هطًعی ثسٍى زاضتي ًگب

هبًغ هبًًَی زاضتِ ٍ حتی ثسٍى ٍخَز آهبزگی زض ثرص ّبی هطتجظ ثبًي هطًعی، ػوس هطاثحِ ضا ثطای ایي هٌظَض اضائِ ًطزُ 

 است. 

 راه حل پیشنهاد

ثؼٌَاى یي كوطُ تسْیالت زكؼی ثب سطضسیس یي هبُ  ّط هبٌُْبزی زض ایي ذػَظ ایي است ًِ هدوَع ذطیسّبی ضاُ حل پیط

زض ًظط گطكتِ ضَز ًِ هطتطی ثتَاًس زض عی ایي هست )ثب احتسبة سَز ضٍظ ضوبض اظ ظهبى ذطیس(  ثؼس اظ تبضید اًوضبی ًبضت
سَز هحبسجِ ضسُ تب پبیبى زٍضُ ثؼٌَاى ترلیق زض ًظط  ،ظ سطضسیسثسّی ذَز ضا پطزاذت ًوبیس ٍ زض غَضت تسَیِ ثسّی هجل ا

زض ایي ضطایظ ثب ػسم پطزاذت ثسّی تب هجل اظ سطضسیس ًیع هٌدط ثِ اذص ٍخِ التعام اظ زاضًسُ ًبضت ذَاّس ضس. گطكتِ ضَز. 

هبًًَی ٍ ضطػی ثَزُ ٍ ، ٍ ٍخِ التعامتَخِ ثِ ٍخَز ایدبز یي كوطُ تسْیالت هجتٌی ثط ػوس هطاثحِ، هحبسجِ ٍ اذص سَز 

 هػسام ضثب ًرَاّس ثَز.

حصف ضسُ ٍ ثب ًبهال ثب زض ًظط گطكتي تبضید یٌسبى ثطای سطضسیس ًلیِ تسْیالت یي ًبضت، ایي پیچیسگی اظ هٌظط هطتطی 

ظهبى ّوچٌیي حدن زازُ ّب ٍ پطزاظش هَضز ًیبظ ٍ زض ًتیدِ ّعیٌِ ٍ  .هبػسُ سبزُ سَز ضٍظ ضوبض هبثل هحبسجِ ذَاّس ثَز

 پطزاظش ًبضتْب ًیع ًبّص هبثل هالحظِ ای ذَاّس زاضت.

ت بزض ایي حبلت كطهت غَضتحسبة ٍ ًحَُ هحبسجِ ثسّی ًیع ثسیبض سبزُ تط ثَزُ ٍ لصا پبسرگَیی ثِ هطتطیبى ٍ ثطضسی ضٌبی

 ًیع سبزُ تط هبثل اًدبم ذَاّس ثَز.ٍ ضكغ هـبیطت 

هطتطی ضا  ّبی ، هی تَاى پطزاذتزض ّط هبُ هبثل پطزاذت تَسظ هطتطیثب تؼییي ثرطی اظ هجلؾ ثسّی ثؼٌَاى حساهل هجلؾ 
ػسم زض عی زٍ زٍضُ، هی تَاى ًبضت ضا هسسٍز ًوَز.  ،ًیع ًٌتطل ًوَز ثسیي تطتیت ًِ زض غَضت ػسم پطزاذت حساهل هجلؾ

ز هحبسجِ ضسُ تب پبیبى اهب هی تَاى اضائِ ترلیق زض سَپطزاذت ایي حساهل هجلؾ، هَخت اذص خطیوِ اظ هطتطی ًرَاّس ثَز 

 زٍضُ ضا ثِ پطزاذت هٌظن ٍ هبّیبًِ ایي حساهل هجلؾ اظ سَی زاضًسُ ًبضت هًََل ًوَز. 

ثب تَخِ ثِ ذطز ثَزى هجبلؾ ٍ عَالًی ًطزى ظهبى سطضسیس تسْیالت، حتی هی تَاى اظ سطضسیس ًطزى یب هؼَم ًطزى آًْب هجل 
ط ثسیبضی زض سبزگی هحبسجبت ٍ حسبثساضی ًبضتْب زض عی زٍضُ ػولٌطز آًْب اظ اًوضبی ًبضت پطّیع ًطز ًِ ایي اهط ًیع تبثی

 زاضز.

 ثٌبض گیطی ایي ضٍش، زض ضوي ضػبیت هَاػس ثبًٌساضی ثسٍى ضثب، ًحَُ استلبزُ اظ ًبضت ضا ثِ ضٍش استبًساضز آى ثسیبض ضجیِ 
 ّب هی سبظز.هی ًوبیس ٍ ثبًي ٍ هطتطی ضا اظ پیچیسگی هطتجظ ثب ٍخَز اهسبط ظیبز ٍ ذطز ض
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ثبظًگطی ثبًي هطًعی  هبثل شًط است هدوَػِ اًتوبزات ثِ زستَضالؼول ًبضت اػتجبضی ثط هجٌبی ػوس هطاثحِ هَخت ضسُ است

ُ خبهغ ثِ  زض زستَض ًبض ذَز هطاض زازُ استزستَضالؼول ضا ایي  ِ اهیس است ثب ایدبز تؼبهل هٌبست ثیي شیٌؼلبى هرتلق ٍ ًگب ً

 هطٌالت خبضی هطتلغ ضسُ ٍ ضبّس ضًٍن ًبضت اػتجبضی زض ًطَض ثبضین.ضاُ حل ًبضت اػتجبضی، 

 

 سامانه مکنا

 ُ هطًع ًٌتطل »، هطًعی ثب ػٌَاى 1387ثبًي هطًعی زض زستَضالؼول اخطایی غسٍض ٍ ضاّجطی ًبضت ذطیس اػتجبضی زض ذطزاز هب

ظیلِ سٌدص اػتجبض هطتطی هجل اظ غسٍض ًبضت ضا ًیع هؼطكی ًوَز. ایي هطًع ٍ« هٌٌب»ٍ ثب ًبم اذتػبضی « ٍ ًظبضت اػتجبضات
اػتجبضی ٍ زضیبكت گعاضضْبی اػتجبضی اظ ثبًي ّب ضا ػْسُ زاض گطزیس. اظ آى ظهبى ثبًٌْب هَظق ضسًس تٌْب زض غَضت ثطضسی 

یي العام )گطچِ ٌَّظ ثطذی اظ ثبًٌْب ا هدَظ الظم اظ سَی ایي هطًع ٍ زضیبكت ًس هٌٌب، اهسام ثِ غسٍض ًبضت اػتجبضی ًوبیٌس

 . هبًًَی ضا ضػبیت ًوی ًٌٌس ٍ الظم است اهساهبت ًظبضتی ٍ ًٌتطلی ثبًي هطًعی زض ایي ذػَظ اكعایص یبثس(

ثسیي تطتیت ایي هطًع ًوص ًلیسی زض غسٍض ٍ ضاّجطی ًبضتْبی اػتجبضی ایلب ذَاّس ًطز ٍ ثب تطٌیل ثبًي اعالػبتی ًبهل اظ 

 هطخؼی ثطای اػتجبض سٌدی ٍ ترػیع اػتجبض ثِ هطتطیبى تجسیل ذَاّس ضس. ًبضتْبی اػتجبضی ٍ اػتجبضات هطتطیبى، ثِ

 کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه

هبلت تسْیالت هجتٌی ثط ػوس هطاثحِ، تساذلی ثب  زض اػتجبض هَضز ًیبظٍ العام اضائِ  ثط ػوس هطاثحِهجتٌی ًبضت اػتجبضی ثب هؼطكی 

ِ زیگطی زض ثبًي هطًعی ثَخَز آهس  اضائِ. ثب تَخِ ثِ العام ثبًٌْب ثِ اذص ًس پیگیطی ثطای ًلیِ تسْیالت اػغبیی ٍ است ُسبهبً

ثِ ثبًي هطًعی، ثػَضت ضوٌی ایي العام ثطای ثبًٌْب  x28/هطتطی زض هبلت گعاضضْبی ػولٌطز اعالػبت هطثَط ثِ تسْیالت ٍ 
پیگیطی هدعا اذص ضسُ ٍ گعاضش ػولٌطز هطتطی ثَخَز آهسُ ًِ ثبثت ّط كوطُ تسْیالت هطثَط ثِ ًبضتْبی اػتجبضی، یي ًس

ثِ ثبًي هطًعی اػالم گطزز. خبلت تَخِ آًٌِ زض ایي سیستن تلٌیٌی ثیي  x28/زض ذػَظ آًْب ًیع زض هبلت گعاضضْبی 

ِ ًبضتْبی اػتجبضی ٍ تسْیالت زیگط ٍخَز ًساضز. ایي زض حبلیست ًِ حتی ذَز ایي سبهبًِ ًیع آهبزگی اضا ئِ تسْیالت اػغبیی ث

ِ یي چبلص خسی تجسیل ذَاّس  ایي ِ حَظُ ًبضتْبی اػتجبضی ضا ًساضز ٍ ثب اكعایص تؼساز ًبضتْبی اػتجبضی ایي هسبلِ ث ذسهت ث
 ضس. 

ٍخَز ایي سبذتبض هَاظی، ػالٍُ ثط آًٌِ ًطبى اظ ػسم ّوبٌّگی ثیي ٍاحسّبی هرتلق ثبًي هطًعی زاضز، پیچیسگی هضبػلی 

ًبضت اػتجبضی ایدبز ًطزُ است. زض ػیي حبل ایي اكعایص پیچیسگی ّیچ ًوٌی ثِ ضلبكیت  ثطای كطاّن ًٌٌسگبى سیستن ّبی
ِ ثطػٌس ثب زٍگبًِ ًطزى هٌبثغ آهبضی  هَضز اًتظبض ثبًي هطًعی ًوی ًٌس ثسٍى زاضتي تلٌیي هَضز ًیبظ، هبثلیت استلبزُ ٍ ثلٌ

 اظ آى ضا ًیع ًبّص هی زّس.

ذَاّس ثَز. خساسبظی هٌبثغ تسْیالت هطثَط ثِ  هیسطضاُ حل ًبضت اػتجبضی  ضكغ ایي هطٌل ثب زاضتي یي ًگبُ خبهغ ثِ
ًبضتْبی اػتجبضی)حساهل زض سغح گعاضش زّی(، ػسم اػوبل العاهبت ؿیط ضطٍضی تسْیالت ػبزی ثِ تسْیالت ًبضت 

َضز ًیبظ زض آى ٍ پطّیع اظ اػتجبضی)هبًٌس اذص ًسپیگیطی ثِ اظای ّط كوطُ تسْیالت(، اتٌب ثِ سبهبًِ هٌٌب ٍ تدویغ اعالػبت ه

 ایدبز سبذتبضّبی هَاظی هی تَاًس اظ خولِ هَاضز هبثل تبهل زض یي ضاُ حل خبهغ ثبضس.

 راه حل پیشنهاد

ٍ  ثب تَخِ ثِ هَاضز كَم پیطٌْبز هی گطزز، سیستوْبی ًبضت اػتجبضی تٌْب هلعم ثِ اضائِ گعاضضْبی الظم ثِ سبهبًِ هٌٌب ضًَس

ِ اضائِ ِ هٌٌب اًدبم پصیطز. ایي اهط ػالٍُ ثط  زض غَضت ًیبظ ث ِ ثرطْبی زیگط ثبًي هطًعی، ایي اهط تَسظ سبهبً گعاضضْبی زیگط ث
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سبهبًِ هٌٌب، اهٌبى  اضتجبط ثب ػسم تحویل پیچیسگی ّبی ثیطتط ثِ سیستوْبی ًبضت اػتجبضی، ثب تَخِ ثِ العاهبت هبًًَی

 بیس. زضیبكت گعاضضْبی هؼتجط ضا زض ظهبى هٌبست تضویي هی ًو

ّوچٌیي پیطٌْبز هی گطزز ثب خساسبظی تسْیالت اػغبیی ثِ ًبضتْبی اػتجبضی اظ زیگط تسْیالت اػغبیی ثبًٌْب )حساهل زض 

اظ اػوبل العاهبت ؿیط ضطٍضی تسْیالت ػبزی ثِ ًبضتْبی اػتجبضی پطّیع ضَز ٍ گعاضضْبی سغح حسبثساضی ٍ گعاضش زّی(، 
ٍ ثبظًگطی هطاض گیطز تب ثسٍى اػوبل پیچیسگی ّبی ظائس اّساف هَضز اًتظبض ثبًي هطًعی هَضز ًیبظ اظ ایي ًبضتْب هَضز ثطضسی 

 ًیع حبغل ضًَس.

 

 جمع بندی

 حَظُخْت اػوبل سیبستْبی ذَز ٍ خْت زّی ثِ ایي  پطزاذت اثعاضّبی هتٌَػی حَظُثبًي هطًعی ثؼٌَاى سیبستگصاض 

ي ضیَُ یب اثعاض پطزاذت ٍخَز زاضز، خْت زّی ثِ آى سبزُ تط است ٍ زاضاست. زض هَاضزی ًِ كطبض ثبظاض ثطای یي هحػَل یب ی

ِ ًوی تَاًس هبًغ اظ كطاگیط ضسى آى ضَز. زض هوبثل، گبّی سیبستگصاض هبیل است هحػَل یب اثعاض  حتی ایدبز هَاًیي سرت گیطاً
زّس. سیبست ّبی تسٍیي ضسُ زض ایي اكعایص ّعیٌِ(، تَسؼِ  ثؼلتپطزاذتی ضا ثط ذالف توبیل ثبظاض ٍ هطتطیبى )ثؼٌَاى هثبل 

 ٍ ػسم تَخِ ثِ ایي تلبٍت هی تَاًس هٌدط ثِ ضٌست آًْب ضَز. حبلت ثب هَضز اٍل هی تَاًس ثسیبض هتلبٍت ثبضس

سیبستْبی ًَع اٍل ثیطتط اظ ًَع تؼییي هبًَى ٍ هحسٍزیت ٍ سیبستْبی ًَع زٍم ثیطتط اظ ًَع تطَین ٍ حوبیت است. ثؼٌَاى 

اذت اظ عطین هَثبیل ًبضی اظ كطبض ثبظاض ٍ هطتطی است ٍ ثب تسٍیي هَاًیي ٍ هوطضات هحسٍز ًٌٌسُ هی تَاى آى هثبل تَسؼِ پطز
ضا زض هسیط هٌبست خْت زّی ًوَز. زض هوبثل استلبزُ اظ ًبضتْبی َّضوٌس ثؼلت اكعایص ّعیٌِ ّب ثطای ثبًي ٍ هطتطی، اظ 

بستْبی تطَیوی ٍ حوبیتی ثطای استلبزُ اظ ایي ًبضتْب یب ػسم حوبیت اظ خصاثیت ظیبزی ثطذَضزاض ًیست ٍ ثطای تَسؼِ آًْب سی

 هی تَاًس هَثط ٍاهغ ضَز. ًبضتْبی ؿیط َّضوٌس

ٍضؼیت ًبضتْبی اػتجبضی زض غٌؼت پطزاذت ًطَض ٍ سْن ثسیبض اًسى آًْب زض تطاًٌطْبی ضجٌِ ثبًٌی، ًطبى هی زّس ًِ 

ْب ثسیبض اًسى ثَزُ است. زض ایي ضطایظ ٍهتی ًِ ثبًي هطًعی تَسؼِ ًبضتْبی كطبض ثبظاض ٍ هطتطی ثطای استلبزُ اظ ایي ًبضت

، الظم است هس ًظط زاضزاػتجبضی ٍ اكعایص چطوگیط سْن آًْب اظ تطاًٌطْبی ثبًٌی ضا ثِ ػٌَاى ّسف ذَز زض پٌح سبل آیٌسُ 

 سیبستْبیی هتٌبست ثب ایي ضطایظ اتربش ًوبیس.

استلبزُ اظ ًبضتْبی اػتجبضی، اكعایص پیچیسگی زض سیستوْبی ًبضت اػتجبضی ٍ زض ًتیدِ ثطای  ًبهٌؼغقتسٍیي هَاًیي سرت ٍ 

 40)تؼییي سوق هالحظِ ثِ هطتطیبىاكعایص ّعیٌِ تَلیس ٍ ضاّجطی آًْب، ػسم اخبظُ ثِ ثبًٌْب ثطای ترػیع اػتجبض هبثل 

ُ زاضًسگبى ًبضت ٍ ػسم تلبٍت زض ًبضهیلیَى ضیبل( ثب  ًبسبظگبضهعزّبی هتؼلوِ زض ضجٌِ ثبًٌی، ّوگی ، اكعایص پیچیسگی اظ ًگب
 .هسًظط ثبًي هطًعی استاّساف 

آًچِ هسلن است ثطای اكعایص سْن ًبضتْبی اػتجبضی زض تطاًٌطْبی ضجٌِ ثبًٌی ٍ استلبزُ اظ هعایبی اػتجبض سٌدی ٍ ترػیع 

 . خبهؼی ثِ ػول آٍضزاػتجبضی تدسیس ًظط  اػتجبض زض كضبی ًست ٍ ًبض، الظم است ثبًي هطًعی زض هَاًیي ٍ هوطضات ًبضتْبی

زض هدوَع ٍ ثب تَخِ ثِ هجبحث هغطح ضسُ زض ایي هوبلِ، هْوتطیي ضاٌّبضّبی پیطٌْبزی ثطای تَسؼِ ًبضتْبی اػتجبضی زض 
 ًطَض ثػَضت ظیط ذالغِ هی ضَز:

ِ اظ هٌظط كطاّن ًٌٌسگبى سبزُ سبظی استلبزُ اظ ًبضتْب اظ هٌظط زاضًسگبى آًْب ٍ ًبّص پیچیسگی ٍ زض ًتیدِ ّعیٌ (1

ثب اهٌبى  اظ عطین تجسیل ثسّی ّبی هبّیبًِ ثِ تسْیالت ًسیِ زكؼی ثلٌس هست ثب تبضید یٌسبى سیستن ّبی ًبضت
 تسَیِ هجل اظ سطضسیس ٍ اػوبل ترلیق زض غَضت ذَش حسبثی هطتطی
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هطتجظ ثب  حصف پیچیسگی ّبی یٌپبضچِ ًطزى گعاضضْبی هَضز ًیبظ ثبًي هطًعی زض هبلت اضتجبط ثب سبهبًِ هٌٌب ٍ (2

 گعاضضْبی تسْیالت)هبًٌس ًس پیگیطی هستول ثبثت ّط كوطُ تسْیالت( اظ گعاضضْبی ًبضت اػتجبضی

ِ استلبزُ اظ ًبضتْبی اػتجبضی اظ عطین اكعایص سوق هدبظ اػتجبض اػغبیی ٍ ًبّص یب حصف  (3 تطَین ثبًٌْب ٍ هطتطیبى ث

 ًبضهعز استلبزُ اظ ایي ًبضتْب
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