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 المللبا نظام بانكداري بيننظام بانكداري بدون ربا تعامل راهكارهاي 

  )مطالعه موردي: نظام بانكي ايران(

 

 كاظم بوستانيحامد رستمي، 

 

 ، بانك توسعه صادرات ايراناقتصادي دانشجوي دكتري علوم

  ايران، بانك توسعه صادرات كارشناس علوم اقتصادي 

 

 rostami_1991@yahoo.com 

boostani1431@yahoo.com 

 

 در تحقيقات اين امّا است، گرفته صورت آن جايگاه و نقش اهميت،، ربا بدونبانكداري  حوزه در زيادي تحقيقات تاكنون چكيده:

در  ايران يبانكنظام  جايگاه و نقش به كه است دسته آن از تحقيق اين. باشدمي شمار انگشت المللبه تعامل با بانكداري بين توجه

 المللبين بانكداري نظام وارد بخواهد كشور بانكي نظام اگر دهدمي نشان تحقيق نتايج. است الملل نگريستهتعامل با بانكداري بين

 شرايطي در اين و است نياز بزرگ الملليبين هايشركت سوي از سنجياعتبار و مالي هايصورت بنديرتبه به حتم، طور به ،شود

 اولين بنابراين اند،بوده دور بزرگ الملليبين هايشركت سنجياعتبار از تحريم هايسال در كشور هايبانك از قسمتي  كه است

 از مالي انضباط و نظم و شفافيت ءدر اين راستا .است الملليبين رتبه كسب و سنجياعتبار بحث خصوص، اين در ما مشكل

همچنين  .كندمي شاياني كمك دنيا هايبانك با تعامل و شركتي حاكميت نظام سازي پياده در هابانك به كه است هاييضرورت

 بسيار جهان اقتصادي و سياسي روز شرايط دليل به تروريسم مالي تأمين و پولشويي با مبارزه حوزه مقررات مانند جديد مقررات

 با ما داخلي بانكداري از آنجايي كه .استضروري  پيش از بيش قوانين اين رعايت لذا و هستند قوانين ساير از ترپررنگ

 .دكمك كن ما بانكداري نظام كيفيت افزايش به تواندمي خارجي رقباي حضور دارد بسياري فاصله جهاني استانداردهاي

 .بانكداري بين الملل، بانكداري بدون ربانظام بانكي،  كلمات كليدي:
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 مقدمه -1

 جاي سرعت اين به ربا بدون بانكداري كردمي باور كسي كمتر شايد گذرد،مي كشورمان در ربا بدون بانكداري اجراي از دهه سه از بيش

 عنوان به كه را ربا بدون بانكداري دنيا اقتصادي نظام ديگر امروز. كند باز جهان مالي و پولي هايسياست و دنيا بانكداري سيستم در را خود

 كرده خود قبلي هايروش جايگزين موارد از بسياري در و پذيرفته پيشرفته و مترقي نظام يك عنوان به شده شناخته اسالمي بانكداري

 منفعت يافته، توسعه اقتصاد مطمئناً. است نگرفته صورت موشكافانه علمي بررسي و مطالعه بدون شك بي وسعت اين به اقدامي چنين. است

 به را آن رسيدنمي باور به ربا بدون بانكداري بودن مترقي و كاربرد ويژگي، با ارتباط در اگر آمريكا و غربي كشورهاي مدار مشتري و محور

 سال را 1112 سال دليل بي نيز منصورمالك پروفسور چون جهان برجسته اقتصاددانان و كارشناسان. آوردنمي در اجرا به وسعت اين

 طي را جهاني هايبانك تمام نگاه كه بوده كننده خيره آنقدر( اسالمي) ربا بدون بانكداري ناگهاني رشد. است نخوانده اسالمي بانكداري

 جهان مالي و پولي بازار در مهم موضوعي به اسالمي فاينانس و بانكداري موضوع اكنون هم. است كرده معطوف خود به اخير هايسال

 اسالمي هايبانك فعاليت براي قانوني چارچوب خود جلسه در نيز آمريكا فدرال داريخزانه كه رفته پيش جا بدان تا مهم اين شده، تبديل

 جهان اقتصاد در شكلي به اسالمي بانكداري. بپردازند ربا بدون بانكداري اجراي به محدوديت بدون هابانك اين تا كرده تدوين )بدون ربا(

 بدون بانكداري آزادانه فعاليت براي را راه كشور اين مالي نظام در قانوني تغييرات ايجاد با نيز انگلستان مالي خدمات شوراي كه شده متبلور

 را خود مشتريان افزوني روز طور به نيز كاليداندكو چنس، كليفرود همچون الملليبين هايشركت. است بازكرده اسالمي قوانين براساس ربا

 كرده اعالم نيز بريتانيا گذاريسرمايه و بهادار اوراق سسهؤم. كنند مي توصيه ربا بدون بانكداري و اسالمي مالي قراردادهاي از استفاده به

 الملليبين آمار براساس. كند همكاري اسالمي بانكداري زمينه در تخصصي هايمهارت ايجاد منظور به لبنان مالي امور سسهؤم با دارد قصد

 دالر ميليارد 111 از هستند اسالم شرع قوانين بر مبني بانكي تسهيالت خواستار كه هاييحساب انگلستان مالي خدمات اعتبارات شده ارائه

 ماهشهريور در كه بريتانيا اسالمي بانك اين بر عالوه. كندمي پيدا افزايش درصد 12 تا 11 نيز ساله هر و يافته افزايش دالر ميليارد 211 به

 مي ارائه مسلمانان به تلفني و پستي خدمات وستر، بيرمنگام لندن، در خود شعب از فراتر كرد كار به آغاز( 1113 سپتامبر) 1434 سال

 .است كرده اندازي راه كشور آن سراسر در اسالمي بانكداري خدمات دهنده ارائه جديد شعبه هفت و دهد

 كه كشيده دنيا مالي و پولي سساتؤم رخ به را خود كاربرد و توانايي و بازكرده جهاني عرصه در را خود جاي چنان اسالمي مترقي بانكداري

 حساب كرده جذب مشتري ميليون 111 بر بالغ و داشته فعال حضور جهان كشور يكصد از بيش در كه «گروپ سيتي» لملليابين بانك

 اسالمي مقررات مبناي بر را خود بانكي عمليات از دالر ميليارد 1 از بيش تاكنون 1991 سال از و كرده باز ربا بدون بانكداري براي ويژه
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 - انگليسي بانك آلمان، «بانك دويچه» شود نمي ختم جا اين به ربا بدون بانكداري به جهانيان ويژه توجه و موفق حضور .است داده انجام

. «پ .ان .ب» و «ژنرال سويسته» هايبانك انگليس، «چارترد استاندارد» هند، «آمرو.  ان.  پ. آ» بانك ،«سي.  بي.  اس.  اچ»  آسيايي

 مقررات مبناي بر مالي و بانكي خدمات ارائه جهت ويژه حال عين در و جداگانه هايبخش گذشته هايسال طي نيز فرانسه در پاريب

 .اندكرده تأسيس اسالمي

 اين ارتباط دليل به را ربا بدون بانكداري به جهان يافته توسعه كشورهاي و الملليبين سساتؤم ويژه توجه كارشناسان برخي تصور خالف بر

 سساتؤم اين نبود( اسالمي) ربا بدون بانكداري مترقي سيستم باالي كارايي و انعطاف و توانايي اگر .دانند مي اسالمي كشورهاي با سساتؤم

 مسلمانان يا اسالمي كشورهاي با ارتباطي كه جهان نقاط برخي در حتي كه بود ايگونه به توجه اين. دادند نمي نشان اقبال آن به اينگونه

 بارز نمونه. دادند قرار خود هايفعاليت مبناي و سرلوحه را آن و كردند اسالمي بانكداري قوانين اجراي بر اقدام آن، مالي سساتؤم نداشت

 بهاداري اوراق كه ايگونه به داده نشان اسالمي بانكداري به ايويژه عالقه ايالت اين. كرد عنوان لمانآ «آنهالت زاكسن» ايالت توان مي را آن

 هايپروژه بخش در گذاريسرمايه صرف مبلغ اين كرده، ارائه عالقمندان به اسالمي مقررات مبناي بر يورو ميليون يكصد از بيش ارزش به

 امالک اجاره عنوان به را حاصله درآمدهاي خود، پول ثابت بهره گرفتن جاي به نيز اوراق اين خريداران. است شده مسكن و ساختماني

 ممتاز درجه« فيچ» سسهؤم از آلمان در منتشره اسالمي بهادار اوراق شد باعث كه بود هابرتري اين وجود شك بدون. كنند مي دريافت

(AAA) بگيرد. 

 اسالمي مقررات مبناي بر گذاريسرمايه ويژه سسهؤم و صندوق 11 اًصرف ميالدي 1999 سال تا اگر باال سطور در شده بيان موارد بر عالوه

 نيز خارجي مطبوعات نگاه از اسالمي بانكداري موفقيت. است رسيده جهان سراسر در مورد هزار 121 به سساتؤم اين امروز داشت وجود

 گذشته سال 11 طي (اسالمي بانكداري) نوشت خود مقاالت از يكي در آلمان «اشپيگل تاگس» روزنامه كه اي گونه به نمانده پنهان

 به جهانيان توجه از ايگوشه تنها شده ياد نكات است. شده تبديل الملليبين مالي بازار در مهم بخش يك به و كرده تثبيت را خود موقعيت

 و پولي كارشناسان و اقتصاددانان جهان سراسر در امروزه. است شده متبلور ربا بدون بانكداري در كه است اسالمي اقتصاد مترقي قوانين

 روي بر موشكافانه و گسترده تحقيق حال در و شناسندمي بانكداري عرصه در مترقي كامالً سيستم يك عنوان به را اسالمي بانكداري مالي،

 بيانگر ربا بدون بانكداري هايپتانسيل و هاقابليت به جهان مالي و پولي هايسيستم ويژه توجه. هستند آن بالقوه هايپتانسيل و هاتوانايي

 اقدامات از بايد را كشورمان در ربا بدون بانكداري جانبه همه اجراي شكبي. است مالي و پولي عرصه در آن باالي كاربرد و بودن مترقي

 عليرغم اسالمي كشورهاي از يك هيچ تاكنون. بود سابقهبي دنيا در كه اقدامي ،كرد عنوان 1411 سال در اقتصادي مسئولين شجاعانه
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 بكارگيري شجاعت وجود با حال عين در. اندنداشته را آن جانبه همه بكارگيري شجاعت باال بسيار كارايي و سيستم اين بودن مترقي

 در بلكه ربا بدون بانكداري ماهيت در نه كه هاييكاستي. ايم داشته هم هاييكاستي كه بپذيريم بايد ايران در متكامل سيستم اين يكپارچه

 حل را مشكل اين ربا بدون بانكداري ماهيت درست تبيين و جانبه همه آموزش به يقين شده، ايجاد آن كامل فهم و درک و اجرا نحوه

 .[1]كرد خواهد

 

  ایران در بانكداري تاریخچه -2

 ربا بدون بانكی عمليات قانون تا قاجار دوران -1-2

 آشنايي وام اعطاي و سپرده پذيرش با پيش سال هزار سه حدود از و بوده مشهور مالي امور در نبوغ داشتن به كهن روزگار از ايرانيان

 .دانستندمي را پول اداره و انتشار به مربوط امور ميالد از پيش ششم سده از و اندداشته

 و رونق متعدد هايدوره اجتماعي، و اقتصادي سياسي، شرايط اقتضاي به و داشته رواج ايران در دور بسيار هايگذشته از بانكداري و صرافي

 پيشين هايسده در صرافي هايمؤسسه و هاصراف سوي از اعتباري و بانكي عمليات انجام از حكايت شواهد .است سرگذاشته پشت را ركود

 را «بي اجي بانك» و «پور ازينب موراشو پسران مؤسسه» و دانست هخامنشيان دوره به را ايران در بانك تأسيس پيشينه بتوان، شايد .دارد

 قدمت از ايران در( كنوني) نوين شيوه به بانكداري وجود، اين با .آورد شمار به كشور هايبانك نخستين .داشتند فعاليت هنگام آن در كه

 .[1]گردد مي باز قاجاريه دوره به و نيست برخوردار چنداني

 

 بيگانه هايبانک فعاليت دوره -2-2

 آغاز ايران سياسي و اقتصادي امور در را خود نفوذ و سلطه انگلستان و روسيه يعني وقت استعمارگر دولت دو ميالدي، نوزدهم قرن اوايل از

 استعمارگران نمايي قدرت و تاز و تاخت صحنه به ايران كه شد باعث انگليس و روس طلبيتوسعه روحيه و قاجار حاكمان ناتواني .كردند

 محلي بازارهاي تبديل در اساسي عامل كه اروپا در توسعه به رو صنايع تغذيه و ارزان اوليه مواد تأمين و تهيه .شود تبديل غرب و شرق

 معدني و كشاورزي خام مواد تهيه براي تا داشت آن بر را انگليس و روس بود، جهاني بازار سپس و ايمنطقه بازارهاي به صنايع اين توليدات

 .آورند در خود قبضه در را ايران بازار خود، محصوالت فروش و عرضه نيز و
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 يا برداريبهره زمينه در متعددي امتيازهاي (ش.هـ 1131 -1194) ميالدي 1913 تا 1314 هايسال فاصله در ويژه به اميركبير قتل از پس

 بيش هاسال آن طي در كه طوري به .شد واگذار انگليس و روس هايدولت به ايران دولت سوي از زيربنايي امور توسعه و خام مواد انحصار

 ايران در انگليس و روسيه اقتصادي -سياسي نفوذ امتيازات، اعطاي با همراه .شد منعقد بيگانه هايدولت با امتيازنامه و قرارداد 31 از

 .كرد پيدا افزايش شدت به ايران اقتصادي حيات بر آنان تسلط و يافت گسترش

 قرار جدي آسيب معرض در كشور فرهنگي و سياسي اقتصادي، استقالل بيگانگان، با ايران دولت گوناگون قراردادهاي عقد با ترتيب اين به

 رشد با تدريج به .كردند پيدا حضور ايران بانكداري و مالي معدني، و صنعتي تجاري، گوناگون هايعرصه در خارجي دارانسرمايه و گرفت

 اين در .شد افزوده ايراني بازرگانان و تجار شمار بر آن تبع به و شد باز غرب توليدات و صنايع روي به كشور بازارهاي تجارت، جانبه همه

 پراكنده صورت به كه گرفتند قرار صراف ايعده سيطره زير در و آمدند پديد سرمايه و پول بازار و كشور كنار و گوشه در هاييصرافي مقطع

 نياز مورد اعتبارات تأمين زمينه در را گوناگوني تسهيالت هاصراف وجود، اين با .دادندمي انجام را خود پولي -مالي عمليات غيرتخصصي و

 اين به خارجي هايبانك فعاليت، از رشته اين گسترش و رشد با .كردندمي فراهم كشور از خارج و داخل بين پولي مبادالت انجام و بازرگانان

 در رو اين از .بگيرند دست به كشور مالي و اقتصادي عرصه در را عمل ابتكار مالي امكانات و سياسي امتيازات از برخورداري با كه افتادند فكر

 آغاز ايران در را خود بانكداري فعاليت ايران، دولت از مجوز كسب بدون «شرق جديد بانك» نام به انگليسي بانك يك (ش.هـ) 1111 سال

 استخراج ضمن تا شد واگذار انگلستان دولت اتباع از يكي به «ايران شاهنشاهي بانك» ايجاد امتياز بانك، اين تأسيس از پس سال يك .كرد

 و اسكناس نشر انحصاري حق و پرداخته نيز بانكداري فعاليت به نفت، و منگنز سنگ، زغال جيوه، سرب، آهن، معادن از برداري بهره و

 از يكي به «ايران استقراضي بانك» تأسيس امتياز ش.هـ 1119 سال در آن متعاقب .باشد داشته را ايران دولت خزانه هايحساب نگهداري

 .شد ءاعطا روسيه دولت اتباع

 به ايران اقتصاد سازماندهي به سازي، راه شركت و رژي كمپاني با همراه تا كرد تأسيس را ايران شاهنشاهي بانك انگلستان اقدام اين از بعد

 دست به باشد، ايران دولت دست در بايد مي كه اسكناس نشر انحصار شاهنشاهي، بانك امتياز براساس .بپردازد هاانگليسي دلخواه شكل

 .[1]افتاد بيگانگان
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 ایرانی ملی بانک یک ایجاد براي تالش -3-2

 پيشنهاد كشور بانفوذ هايصراف از يكي كشور، در خارجي هايبانك فعاليت آغاز از پيش دهه يك حدود يعني ش.هـ 1123 سال در

 با ملي بانك يك ايجاد انديشه مشروطيت انقالب از پس .نشد توجه آن به كه داد ارايه را ملت و دولت مشترک سرمايه با بانك يك تأسيس

 ملي بانك يك تأسيس براي اجتماعي شوق و شور .شد مطرح كشور در خارجي هايبانك اقتصادي و سياسي نفوذ قطع براي ايراني سرمايه

 هاي قرضه از را دولت توليدي هايكارگاه اندازي راه براي سرمايه تأمين ضمن و گرفته خود اختيار در را كشور بانكي هايفعاليت كه

 مهمي گام ملي بانك تشكيل .بود مشروطيت مقطع آن در اقتصادي ملي جنبش مهمترين بپردازد، اسكناس نشر به و سازد نياز بي خارجي

 ملي، شوراي مجلس در دولت سوي از خارجي وام دريافت تقاضاي طرح هنگام در و شد مطرح وقت ملي شوراي مجلس اول دوره در كه بود

 و بازرگانان از گروهي تعهد متعاقب .شدند ايراني بانك يك تشكيل خواستار بيگانه، هايدولت از استقراض با شديد مخالفت ضمن نمايندگان

 سراسر در ملي بانك تأسيس خبر 1132 آذرماه نهم تاريخ در و شد صادر ملي بانك تشكيل اجازه مهم، امر اين در مشاركت براي صرافان

 .ماند نتيجه بدون و نيافت تحقق عمل در هاتالش اين البته كه شد رو به رو عمومي استقبال با و منعكس كشور

 امور بر بيگانگان هجري، سيزدهم قرن اوايل در ايراني هايبانك فعاليت آغاز تا كشور در خارجي بانك هايشعبه نخستين گشايش هنگام از

 اين در .كردندمي هدايت خود متبوع كشور بانكداري مقررات مطابق را مالي و پولي هاينوسان و داشتند تسلط ايران بانكداري و صرافي

 امور در بازرگانان نادرست هايسياست ها،فعاليت گونه اين در بازرگانان از دولت نكردن حمايت بانكداري، مدون قوانين نبود اثر بر مدت

 به نتوانستند تنها نه هاصرافي. . .  و استقراضي و شاهنشاهي بانكي هايتراشي مانع يكديگر، از صرافي هايمؤسسه پراكندگي گذاري،سرمايه

 و پولي هايسياست گيري تصميم محل و مرجع يگانه شاهنشاهي بانك و شدند ورشكست ديگري از پس يكي بلكه شوند، تبديل بانك

 كمپاني جمله از متعددي بازرگاني هايشركت كشور بزرگ تجار هجري، چهاردهم قرن اوايل و سيزدهم قرن اواخر در .شد ايران بانكي

 محموديه كمپاني و آراميان شركت ايران، عمومي شركت اصفهان، مسعوديه شركت فارس، تجارتي كمپاني امنيه، كمپاني اصفهان، ترياک

 بزرگ مؤسسه چند و شد بانكداري و صرافي رونق سبب دوره اين در بازرگاني هايفعاليت گسترش و خارجي تجارت رونق .دادند تشكيل

 .آوردند روي فعاليت از رشته اين به ايراني

 .دانست كشور بانكداري عرصه در دولتي هايبانك پيدايش دوران توانمي را 1411شهريور تا رضاخان 1199 كودتاي زماني فاصله

 شد، تأسيس دوره آن در كه بزرگي صرافي هايمؤسسات رو، اين از و دادند مي انجام هم با را صرافي و تجارت ها،شركت و تجار از بسياري

 .[1]شدند مشغول نيز صادرات براي خام مواد توليد حتي و خارجي تجارت به صرافي ضمن
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  ایرانی دولتی هايبانک گسترش و پيدایش -4-2

 در آن از هاييبخش و شد نابساماني دچار كشور كشور، اداره در دولتمردان لياقتيبي و بيگانگان مداخله دليل به اول، جهاني جنگ از پس

 تغيير و عثماني امپراطوري تجزيه و فروپاشي .يافت رواج فساد و ناامني و اقتصادي فقر و رفت ميان از ملي ماند؛وحدت باقي انگلستان سلطه

 سلسله 1199 سال در انگليس كودتاي با .داد قرار سياسي مسائل ثقل مركز در بار ديگر را ايران و شد علت بر مزيد روسيه، در حكومت نوع

 راستاي در اقتصادي، و اجتماعي تغييرات انجام براي قدرت اعمال دنبال به كه جديد دولت .رسيد سلطنت به رضاخان و منقرض قاجار

 تحت و گرفت كار به خود هايهدف تحقق براي را اداري نوين هايشيوه و جديد آوري فن بود، بيگانگان سوي از شده ديكته هايسياست

 گسترده و عميق اما آرامي، به هرچند كشور اقتصاد سيماي و رفت پيش شدن محصولي تك سوي به ايران اقتصاد كه بود تحوالتي چنين

 و نامتناسب رشد با صنعت بخش و يافت فزاينده رشد خدمات بخش ماند، ثابت كشاورزي بخش در اشتغال ميزان گرفت، وابستگي رنگ

 .شد رو به رو ناموزون

 براي ايوسيله و حكومت سياسي فلسفه از انعكاسي نيز اقتصاد نظام و اقتصادي نظام از بخشي هركشور بانكي و پولي نظام كه آنجا از

 مبذول ويژه توجه نيز صرافي و بانكداري به اداري، هايدستگاه و ارتش نوسازي و گسترش موازات به رضاخان است؛ آن تثبيت و تحكيم

 .كرد تأسيس دولتي سرمايه با را ايراني هايبانك نخستين و داشت

 .دانست كشور بانكداري عرصه در دولتي هايبانك پيدايش دوره توان مي را 1411 ماه شهريور تا 1199كودتاي زماني فاصله كلي طور به

 داران درجه و افسران بازنشستگي صندوق وجوه محل از ريال ميليون چهار سرمايه با («سپه بانك) قشون پهلوي بانك» ،1413 سال در

 رهني مؤسسه» دولت كارمندان بازنشستگي صندوق وجوه محل از 1412 سال در سپس .شد تشكيل ارتش مالي امور انجام براي ارتش

 قانون» تصويب با ملي شوراي مجلس ،1411 ماه ارديبهشت چهاردهم در آن متعاقب .آمد وجود به رهني معامالت انجام منظور به «ايران

 و تجارت امر پيشرفت براي» كه كرد مكلف را دولت ،«صناعت و زراعت و فالحت و تجارت امر پيشرفت براي ايران ملي بانك تأسيس اجازه

 و تأسيس امروزي مفهوم به ايراني بانك نخستين ترتيب اين به «نمايد تأسيس ايران ملي بانك به موسوم بانكي صناعت و زراعت و فالحت

 .شد كشور در بانكداري و بانك رواج براي مبنايي

 از اسكناس انتشار امتياز 1419 سال در .ورزيد مبادرت بانكي عمليات به و شد افتتاح 1411 ماهشهريور هفدهم تاريخ در ايران ملي بانك

 وظايف ديگر، مقررات و قوانين وضع و 1411 سال در بانك اين اساسنامه تدوين با .شد واگذار بانك اين به و بازخريد ايران شاهنشاهي بانك

 واقع در و هابانك ساير فعاليت بر نظارت كشور، اعتبارات تنظيم ارزي، موازنه حفظ پول، ارزش حفظ قبيل از بيشتري هايوليتسئم و
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 با ايران ملي بانك ترتيب اين به .گرفت قرار ايران ملي بانك عهده به كشور اقتصاد عمده بخش هدايت و رهبري و مركزي بانكداري وظايف

 .شد تبديل كشور مركزي بانك به عمل در تجاري، بانك يك عنوان به موجود وضع حفظ

 .شدمي محسوب هابانك ساير رقيب مهمترين و بوده كشور بازرگاني بانك بزرگترين ايران ملي بانك 1441 دهه در

 واحد 131 به ايراني هايبانك نمايندگي و شعبه تعداد و يافت چشمگيري گسترش كشور بانكي شبكه 1411 -11 هايسال بين فاصله در

 ناشي درآمدهاي محل از بيشتر و بوده دولتي هابانك كليه سرمايه .يافت ادامه شعبه 11 تعداد با كشور در خارجي هايبانك فعاليت و رسيد

 جديد هايبانك به را هاصرافي توانستندمي كه دارانيسرمايه و هايشركت زيرا شد، مي تأمين دولت درآمدهاي ديگر يا و نفت فروش از

 مناسبات و هاصرافي يعني خود، طبيعي جايگاه ايران در بانك دليل همين به .بودند شده ورشكست ديگري از پس يكي كنند، تبديل

 .[1]نشد استقبال آن از هامدت تا و بازنيافت را كشور داريسرمايه

 

 خصوصی هايبانک گسترش و پيدایش -5-2

 ايجاد لزوم برنامه، اين اجراي با همزمان .شد گذاشته اجرا مرحله به و تصويب كشور عمراني ساله هفت برنامه نخستين 1413 سال در

 شبكه يك به كشور خارجي تجارت گسترش و عمراني هايفعاليت افزايش صنايع، توسعه زيرا شد، احساس شدت به خصوصي هايبانك

 .بود نيازمند -باشد برخوردار كافي اعتبار و مالي قدرت از كه -نيرومند بانكي

 به نسبت خصوصي بخش .گرفت بيشتري شتاب از پس دهه در و آغاز 1411 دهه اواخر از كشور بانكي شبكه در تغيير رو اين از

 .كرد شروع را خود فعاليت خصوصي تجاري بانك نخستين دهه دو اين در .داد نشان تمايل كشور در بانك تأسيس و گذاريسرمايه

 هايبانك و سپه و ايران ملي هايبانك توسعه و موفقيت رغم به و نبود قانوني منبع داراي ايران در خصوصي بانك تأسيس آنكه وجود با

 اجرايي عمليات شروع با همزمان .نشد تأسيس كشور در داخلي سرمايه با خصوصي هايبانك 1411 دهه پاياني هايسال تا خارجي،

 اعتبارات بانك) برنامه بانك» خصوصي، بخش توليدي واحدهاي به مالي كمك براي دولت ،(1413 سال) كشور عمراني برنامه نخستين

 صورت به و تجارت قانون براساس كشور خصوصي بانك نخستين عنوان به «ايران بازرگاني بانك» سال همين در. كرد تأسيس را («صنعتي

 .شد تأسيس سهامي شركت

 هايبانك و يافت صعودي روند مختلط و خصوصي دولتي، هايبانك تأسيس 1441-1421 هاي دهه طي بانك، اين تشكيل دنبال به

 عمران، ،(ايران صادرات)ايران معادن و صادرات تهران، ايران، صادرات توسعه پارس، بازرگان، بيمه ساختماني، بانك جمله از متعددي
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 اعتبارات كار، و ايران خارجي تجارت هلند، و ايران تجارتي ايران، بيمه انگليس، و ايران ،(اصناف) ايرانشهر ايران، اعتبارات صنعتي، اعتبارات

 رفاه ايران، معدني و صنعتي توسعه و ژاپن و ايران الملليبين ايرانيان، خاورميانه، و ايران غرب، و ايران ايران، اقتصادي توزيع، تعاوني

 گسترش ايران، الملليبين عرب، و ايران ايران، صنايع شهريار، ايران، گذاري سرمايه و توسعه داريوش، ايران، كشاورزي توسعه كارگران،

 .[1]كردند آغاز كشور در را خود فعاليت و تأسيس فرهنگيان و خوزستان گسترش خزر، گسترش آذربايجان،

 

 مركزي بانک تأسيس -6-2

 بر ناظر كه را جامعي مقررات تدوين ،1441 دهه در كشور اقتصاد در سرمايه و پول بازار نقش روزافزون اهميت و بانكداري سريع تحوالت

 و وظايف و تجاري بانك يك عنوان به ايران ملي بانك عمليات بين كه تناقضي دليل به و ساخت ناپذير اجتناب باشد، پولي و بانكي عمليات

 و اسكناس نشر اعتبارات، تنظيم پول، ارزش حفظ براي مستقل مؤسسه يك ايجاد داشت، وجود مركزي بانك مقام در آن هايمسئوليت

 :زيرا .گرفت قرار توجه مورد هابانك عمليات شيوه بر نظارت اعمال و فلزي پول ضرب

 و الزم روابط برقراري رو اين از .شد مي محسوب هابانك ساير رقيب مهمترين و بود كشور بازرگاني بانك بزرگترين ايران ملي بانك  -1

 ملي بانك مسئوالن شد،مي ابالغ هابانك به اجرا براي و اخذ كه تصميم هر زيرا نبود، پذير امكان هابانك ساير و ملي بانك بين طرفانهبي

 ملي بانك بين رقابت درنتيجه و بود متمركز ملي بانك در دولتي هايحساب و اسكناس نشر انحصاري حق همچنين .بودند مطلع آن از قبالً

 .داشت ضرورت آنها به دستور ابالغ و بازرسي ها،بانك وضع از اطالع كسب براي بيطرف، مؤسسه يك ايجاد و نبود عادالنه هابانك ساير و

 را عمومي منافع حفظ و بانك منفعت و سود حداكثر تحصيل و اعتبار توسعه يعني متضاد و متفاوت مسئوليت دو ملي بانك مديريت -1

 عمومي منافع حفظ براي كه كردمي ايجاب اقتصادي شرايط مواقع از برخي زيرا نبود، آسان همواره وظيفه دو اين تفكيك .داشت برعهده

 دو به و تفكيك بانك انتفاعي غير و انتفاعي عمليات بود الزم نيز لحاظ اين به يابد، كاهش بانك سود آن نتيجه در كه شود اتخاذ تدابيري

 .شود واگذار جداگانه مؤسسه

 بانك بر مستقيم نظارت بر عالوه و داشت باجه و شعبه دويست از متجاوز و بود يافته توسعه مناسب حد از بيش ايران ملي بانك -4

 اجراي كرد،مي       نگهداري دولت هايحساب از و بود سهيم دولت اعتباري مؤسسات از تعدادي در ملي، انداز پس صندوق و كارگشايي

 و كردمي كمك دولت به اقتصادي قرارداد عقد و تنظيم و تهيه در كرد، مي نظارت هابانك فعاليت بر داشت، برعهده را كشور ارزي سياست

 و كشور هايپرداخت موازنه حفظ همچنين و فروشي عمده بهاي و زندگي هزينه شاخص قبيل از اقتصادي هايشاخص محاسبه و آمار تهيه
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 و بانكي قانون رو اين از .رسيدمي نظر به الزم مستقل مؤسسه دو به ايران ملي بانك تفكيك لذا .بود دار عهده را ملي درآمد ميزان برآورد

 محل از ريال ميليون 111 و ميليارد 4 سرمايه با مركزي بانك آن براساس و رسيد تصويب به 1449 خردادماه هفتم تاريخ در كشور پولي

 وظايف، كليه و كرد آغاز را خود رسمي فعاليت سال همان ماه مرداد هجدهم تاريخ در و تأسيس اسكناس پشتوانه ارزيابي تفاوت

 .شد واگذار آن به و منفك ايران ملي بانك از مركزي بانك ويژه اختيارات و هامسئوليت

 

 هابانک شدن ملی -7-2

 به نسبت عمومي اعتماد سلب كشور، از خارج به ها سپرده انتقال قبيل از متعددي عوامل بروز درنتيجه اسالمي، انقالب پيروزي آستانه در

 عملياتشان مركزي، بانك هايكمك وجود با كه داشتند قرار وضعيتي در خصوصي هايبانك اغلب ها،بانك مطالبات ماندن معوق و هابانك

 شدن ملي قانوني اليحه» و «هابانك شدن ملي قانون اليحه» شرايطي چنين در .كرد مي تهديد را آنها ورشكستگي خطر يا و متوقف

 پس شركت 11 بانك، 13 مالكيت و گذشت ايران اسالمي انقالب شوراي تصويب از ،1423 سال در «اعتباري مؤسسات و بيمه مؤسسات

 .شد واگذار دولت به و سلب خصوصي بخش از گذاري سرمايه شركت 1 و مسكن وام و انداز

 بانك 11 تخصصي، هايفعاليت داراي بانك 1 تعداد اين از .بود بانك 41 از متشكل كشور بانكي شبكه ها،بانك شدن ملي هنگام در

 صد در صد سرمايه)خصوصي دولتي، گروه سه به سرمايه لحاظ از كه بودند ايناحيه گسترش هايفعاليت بانك 4 و تجاري هايفعاليت

 فاصله در بانكي شبكه برنامه بدون و غيراصولي گسترش رو اين از بودند شده تقسيم( خارجي و ايراني مشترک سرمايه) مختلط و (ايراني

 مشكالت با را اعتباري و پولي هايسياست كامل و صحيح اجراي همچنين و هابانك بر الزم نظارت و كنترل اعمال ،1421 -21 هايسال

 تراكم و بود شده گسترده نياز از بيش بانكي، هاي واحد تعداد حيث از بانكي شبكه ها،بانك شدن ملي هنگام در .بود كرده رو به رو متعددي

 عبارت آنها ترين عمده كه بود آورده وجود به را هايينارسايي و مشكالت نتيجه در و بود غيربهينه جغرافيايي نظر نقطه از بانك واحدهاي

 :از بودند

 اي(.بهره غير هاي هزينه)اداري و انساني نيروي هاي هزينه بودن باال 

 انساني. نيروي و مالي منابع اتالف 

 نامتعارف. هايراه از هابانك از گروهي سودآوري نرخ افزايش 
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 رابطه نبود دليل به بسيار هايهزينه با خارجي هايوام اخذ طريق از آنها تأمين و هابانك از گروهي مالي منابع كسري                                                      

 ها.بانك بين مالي حيحص            

 و            ( هابانك)اجراكننده واحدهاي تعداد علت به اعتباري و پولي هايسياست صحيح اجراي زمينه در مشكالت ايپاره ايجاد 

 واحدها. اين مديران ميان احتمالي هماهنگي نبود

 هابانك جديد سازمان و اركان تعيين منظور به و بانكي شبكه اصالح هدف با ايران اسالمي انقالب شوراي 1423 مهرماه در رو، اين از

 ،1423 مهرماه پنجم و بيست تاريخ در ها،بانك عمومي مجمع قانون، 11 ماده استناد به .كرد تصويب را «هابانك امور اداره قانوني اليحه»

 اجرا مرحله به سال همان ماه دي دوم تاريخ از برداشت، در كه هايينارسايي وجود با طرح اين .گذراند تصويب از را هابانك ادغام طرح

       .[1]يافت تقليل بانك 9 به بانك 41 از كشور هايبانك تعداد آن براساس و درآمد

 

 :بانكداري بدون ربا -3

 و سياسي اجتماعي، نهادهاي و هابنيان نوسازي و دگرگوني كشور، در اسالمي جمهوري نظام استقرار با و اسالمي انقالب پيروزي از پس

 ساختار اصالح بر ميان اين در .گرفت صورت متعددي اقدامات گوناگون، هاي عرصه در اسالم احكام اجراي راستاي در و شد آغاز اقتصادي

 حركت شدند، تأسيس كشور در پراكنده صورت به الحسنهقرض هايصندوق .شد بسيار تأكيد اسالم مباني با آن تطبيق و كشور اقتصادي

 موازين با آنها انطباق و هابانك عمليات تغيير براي مختلفي هايطرح و شد آغاز بانكي عمليات مجموعه از( بهره) ربا حذف سوي به تدريجي

 .شد ارايه اسالم

 مطالعات گرفت، انجام 1423 سال در هابانك تشكيالت تغيير و كشور بانكي نظام در دگرگوني ايجاد زمينه در كه اقداماتي با همراه

 قانون 23 تبصره طي اسالمي شوراي مجلس .بود جريان در اسالم شريعت با آن انطباق و هابانك سوددهي نظام تغيير منظور به ايپراكنده

 آن، متعاقب .كرد آن اصالح و بانكي نظام از ربا حذف زمينه در الزم هايبررسي و مطالعات انجام به موظف را دولت 1411 سال بودجه

 انطباق و بهره حذف قانوني اليحه نهايت در .يافت ادامه بيشتر جديت با و منسجم شكل به مورد اين در نظرخواهي و مشاوره تحقيق،

 تقديمي اليحه سرانجام .شد اسالمي شوراي مجلس تقديم وزيران هيأت در تصويب از پس و تنظيم و تهيه اسالمي موازين با بانكي عمليات

 تصويب از اسالمي شوراي مجلس 1411 شهريورماه هشتم شنبه سه روز علني جلسه در« ربا بدون بانكي عمليات قانون» عنوان تحت

 .گرفت قرار نگهبان شوراي تأييد مورد ماه همان دهم تاريخ در و گذشت
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 اعتبار و پول شوراي و وزيران هيأت تصويب از مورد حسب و شد تهيه مربوطه اجرايي هايدستورالعمل و هانامه آيين قانون، اين برمبناي

 .دهند تطبيق جديد مقررات با را خود عمليات 1414 سال ابتداي از شدند مكلف هابانك و گذشت

 به طبع .شد گذاريپايه جهان در بانكداري نظام در نوين ايشيوه و آمد وجود به ايران بانكداري نظام در زيادي هايدگرگوني اقدام، اين با

 بدون بانكي عمليات قانون اين، بر افزون .يابد مي تبلور اجرا اثر در بيشتر كه دارد را خود ويژه هاينارسايي و مشكالت امتيازها دگرگوني، هر

 همان به. . .  و كشور بانكي و پولي قانون تجارت، قانون مدني، قانون قبيل از مرتبط قوانين ساير كه آمد در اجرا مرحله به شرايطي در ربا،

 و پولي قانون زيرا ،است بوده اين از پيش كه باشد همان بايد بانك نقش كه كردند استنباط چنين برخي رو، اين از .ماند باقي سابق شكل

 وضع اسالمي انقالب از بعد در هابانك شدن ملي پي در كه است هابانك امور اداره قانوني اليحه تنها و بوده كه است همان عمل در بانكي

 ربا بدون بانكي عمليات قانون تصويب از پيش نيز آن و است دولت با آنها ارتباط شيوه و هابانك مديريت و سازمان بر ناظر فقط و شده

 و بوده ناهمگون مواردي در كه است رو به رو مقررات و قوانين از وسيعي حجم با بانكي شبكه سو، يك از درنتيجه .است شده تصويب( بهره)

 از شماري نكردن باور و گذارانسپرده مالي اوضاع و كشور اقتصادي شرايط سو، ديگر از و سازدنمي برآورده را امروز نيازهاي آنها از ايپاره

 آن از كه -بانكي نظام بودن عمومي كنار در مشاركت، و مالي بازار به( بود متبلور سنتي هايبانك در كه) پولي بازار تحول ضرورت مردم،

 انداز چشم در ابهاماتي ايجاد موجد همگي گرديد، تحميل كشور بانكي نظام بر كه مختلفي تكاليف همچنين و -شد استنباط بودن دولتي

 و منابع بايسته گذاريسرمايه براي بانكي نظام عزم و ربا بدون بانكي عمليات قانون دقيق اجراي بر تأكيد لذا .است شده بانكي شبكه آتي

 عمليات هايبرتري و هاقابليت مالي، بازارهاي در هابانك پيوسته حضور افزايش ضمن تواند مي گذاران،سپرده سوي از شده تجهيز وجوه

 مورد آن دقيق و كامل اجراي نيز دولت اقتصادي ساماندهي طرح در كه بوده علت اين به شايد .برساند ظهور منصه به را ربا بدون بانكي

 .[4]است گرفته قرار تأكيد

 

  ایران در)اسالمی( بدون ربا بانكداري وضعيت -4

 بانكي نظام در اسالمي بانكداري از نشاني كه كرد اظهار افراطي صورت به توانمي نه كشور، در جاري بانكداري پيرامون منصفانه نگاهي با

 اسالمي بانكداري كه است چيزي همان دقيقاً شود،مي اجرا كشور بانكي نظام در آنچه كه گفت توانمي زدگيذوق با نه و ندارد وجود كشور

 . دارد نظر در
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 با شرعي و فقهي لحاظ به كشور بانكداري قوانين كه معنا اين به دارد، قرار راه ميانه در هنوز كشور، بانكداري نظام كه است اين واقعيت

 كرد تاييد را اسالم مقدس شرع با قوانين اين انطباق نگهبان شوراي هم اسالمي بانكداري قوانين تصويب زمان در زيرا نيستند، مواجه اشكال

 توجه بايد بلكه كرد، وضع را قوانين شدنمي اين از بهتر كه نيست آن معناي به اين البته. كردند تاييد را قوانين اين زمان آن مراجع هم و

 بدون بانكداري قانون در ديگري عقود از بازنگري، و مجدد مطالعه با توانمي و دارد وجود ترمطلوب وضعيت ايجاد امكان همواره كه داشت

 را سيستمي توانمي هاسپرده خصوص در مثال عنوان به. اندنداشته توجه آن به گذارانقانون دليل، هر به اين از پيش كه كرد استفاده ربا

. كرد جذب هستند، بانك از معين سود دنبال به كه را كساني وجوه وسيله اين به و شود گرفته نظر در آن براي معين سود كه كرد طراحي

 هايطرح و هاپروژه در گذارانسپرده منابع تا اندشده طراحي خاصي وكالت براساس كه كرد استفاده هاييسپرده از توانمي كه اين كما

 كه افرادي براي هاسپرده نوع اين .شود پرداخت گذارانسپرده به الوكالهحق كسر از پس هاپروژه آن سود و شود گرفته كار به خاصي

 . است جذاب كنند، مشاركت اقتصادي خاص هايفعاليت سود در حاضرند و پذيرندريسك

 قانون حوزه در بنابراين كرد، استفاده آن فروش خريد يا و سلب قرارداد استصناع، عقد چون عقودي از توانمي نيز تسهيالت اعطاي منظر از

 نشده لحاظ ما اسالمي بانكداري قانون در حاضر حالدر ولي دارد تناسب بانكي عمليات با كه يافت را اسالمي عقود و قراردادها توانمي

 به هانامهآيين تنظيم در هايينظريتنگ واقع در .دارد وجود زيادي خالءهاي كشور بانكداري نظام در هنوز نيز هانامهآيين زواياي از .است

 تواندمي اقساطي فروش عقد مثال، طور به. هاستنامهآيين تنظيم در عقود كامل هايظرفيت از نكردن استفاده بيانگر كه خوردمي چشم

 آمده، هانامهآيين در آنچه از ترگسترده توانمي نيز جعاله عقد پيرامون. شود مطرح ها،نامهآيين در آن حاضر وضعيت از ترگسترده خيلي

 خدمات مراكز ها،بيمارستان همانند درمان مراكز آزاد، دانشگاه مانند آموزشي مراكز خدمات از استفاده هايهزينه مثال، طور به. كرد عمل

. داد قرار بانكي خدمات دريافت مشمول جعاله از استفاده با را كنندمي فعاليت جهانگردي زمينه در كه هاييشركت همانند تفريحي و رفاهي

 مسكن تعمير در تنها بايد جعاله از كنندمي گمان بسياري دليل، همين به و است نظرانهتنگ شده داده جعاله براي كه اينامهآيين البته،

 بازنويسي جامعه امروز نيازهاي به توجه با و گيرد قرار مجدد بازنگري مورد عقود، از برخي نامهآيين است الزم رو اين از. كرد استفاده

 .[3]شود
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 المللبانكداري بين -5

 ديگر عبارت به. دهد مي انجام ارز با مالي بازار در بانك كه شود مي بانك هر عمليات از بخش آن شامل خارجي يا الملليبين بانكداري

 .دهد مي تشكيل را خارجي يا الملليبين بانكداري موضوع بانك يك 1ارزي عمليات

 موضوع. هستند تقسيم قابل الملليبين بانكداري عمليات و داخلي بانكداري عمليات بخش دو از يكي به دهد مي انجام بانك هر كه عملياتي

 بانك كه است عملياتي المللي، بين بانكداري موضوع و دهد مي انجام 1ملي يا داخلي پول به بانك كه است عملياتي كليه داخلي، بانكداري

 .دهد مي انجام  4ارز يا خارجي پول با

 بانكي هاي حساب افتتاح ارز، فروش و خريد شامل. شود مي انجام ارز با كه 3تجاري بانك روزانه هايفعاليت از بخش آن يعني ارزي عمليات

 وام قرضه، اوراق ها، نامه ضمانت ها، وصولي اسنادي، اعتبارات به مربوط عمليات ارزي، انتقاالت و نقل ،(مدت نظر از ها حساب انواع) ارز به

 .. . . و مسافرتي هاي چك ها،

 دفتر يا شعبه داشتن الملليبين بانكداري عمليات انجام براي .بود خواهد بازرگاني ارز و بازرگاني غير ارز معامالت شامل ارزي عمليات

 ارتباط. است ناپذير اجتناب خارجي هايبانك با كارگزاري روابط داشتن ليكن ندارد، ضرورت كشور از خارج در . . . باجه يا نمايندگي

 .شود مي انجام هابانك( المللبين خارجه، اداره) ستاد در هابانك با كارگزاري

 برقراري ، بانكي بين هايحساب شامل و شود مي برقرار مختلف كشورهاي در بانك دو بين كه بانكي روابط از عبارت كارگزاري روابط

 مي باشد. . . . و فتئيسو

 مقابل در. دارد نيز بيشتري درآمد بانك براي دارد بيشتري تخصص به نياز و باشدمي همراه بيشتري 2ريسك با چون بازرگاني ارز عمليات

 حجم با مقايسه در( ارزش لحاظ از) عمليات گونه اين حجم گذشته اين از و دارد، بانك براي كمتري درآمد بازرگاني غير ارز عمليات

 .[2]باشد مي تر محدود ارز جهاني بازار در مراتب به بازرگاني ارز عمليات

 

 

                                                           
1 - Foreign exchange operations 
2 - Local currency or Home currency 
3 - Foreign currency 
4 - Commercial Bk. 
5 - Risk 
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  المللبين بانكداري و ایرانی بانكداري -6

 ،است شده تبديل ضرورت يك به جهات بعضي از و ساخته دگرگون را جهان چهره، فراوانش هايخوب و بد با شدن جهاني فرايند 

 جهاني بازارهاي در حضور و داريم جهان با تعامل به نياز يافتن توسعه براي. است بازرگاني و اقتصاد هم آن عيني قلمروهاي ترينگسترده

 چيزي جز باخت در اين ميدان براي ما به ارمغان نخواهد آورد. وگرنه كنيم، رعايت و بدانيم را بازي قواعد بايد دارد الزاماتي هم

 نيز زمينه اين در پيشگام هايحوزه از يكي و شده آشكار جهاني اقتصاد با تعامل رويكرد صورتبه اخيراً گذشته، روندهاي از نارضايتي

 هم مدعا اين شاهد و است، كشور در خارجي هايبانك حضور اجازه و مشاركت مشابهت، هم اتصال راهكارهاي از يكي و است بانكي سيستم

 و شوند،مي اندازيراه كشور در زودي به خارجي بانك شعبه سه مركزي، بانك تصويب با: است گفته كه است مركزي بانك كل رئيس اعالم

 اين به شدن ترنزديك براي كه است بديهي .كنند ارائه مركزي بانك به را خودشان توجيهي هايطرح توانندمي هم خارجي داوطلبان ساير

 چه ،نظام كلي هايسياست رويكردهاي مهمترين از يكي بيابيم را بستبن از رفتبرون راه تا بشناسيم را معادله سوي دو هر بايد هدف،

 جهاني اقتصاد با تعامل. است جهاني اقتصاد با تعامل رويكرد ،توسعه هايبرنامه چه و اندازچشم ملي سند در منعكس راهبردي هايسياست

 حقوقي نظام يك به نياز ما يعني كند، فراهم تعامل اين براي را شرايط بتواند اقتصادي و حقوقي لحاظ از كه است بسترهائي نيازمند هم

 كه ابزارهائي مهمترين از يكي و باشيم داشته مؤثري حركت جهاني اقتصاد بستر در بتوانيم تا داريم يافته توسعه قانوني تشكيالت و گسترده

 بانكداري نظام دقيقاً. است بانكي نظام است، برخوردار ايويژه اهميت از و است تأثيرگذار جهاني اقتصاد سمت به ما حركت جهت در

 گردش به بدن در تصفيه عمليات از پس و رسدمي قلب به و دارد جريان بدن هايشريان در كه خوني مثل را اعتبار و پول جريان المللبين

 سيستم به ديگر، طرف از و كندمي دريافت را پول طرف، يك از آورد،مي در حركت به جهاني اقتصاد و تجارت هايشريان در آيد،درمي

 است، جهاني تجاري ارتباطات و حركت ثقل مركز بانكداري نظام كه گفت توانمي حقيقت در بنابراين،. گرداندبرمي جهاني اقتصاد شرياني

 با روز آن دنياي با ايران اقتصادي تعامل نيز هخامنشي پادشاه سومين داريوش، حكومت با زمان هم ميالد، از قبل قرن شش در كه اين كما

 .شد برقرار بود ناب طالي از كه دريك نام به ايسكه ضرب

 بانكي نظام مؤثر ارتباط و تنگاتنگ ارتباط جهت در بايد بخشيم، تحقق اندازچشم سند و كلي هايسياست و رويكردها به خواهيممي اگر ما

 از متمايز را ما بانكي نظام خصوصيات اين كه است خصوصياتي داراي ما بانكي نظام منتها كنيم، اقدام جهاني بانكداري نظام با داخلي

 .كندمي جهان بانكداري
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 را خود خاص هايويژگي قانون اين و كندمي عمل ربا بدون بانكي عمليات قانون براساس ما بانكي نظام كه است اين خصوصيات اين از يكي

 عقد چند به محدود و ندارد است، متداول و معمول جهاني سطح در كه را بانكي مدرن ابزارهاي از استفاده ظرفيت حال، هر به و دارد

 بانكداري نوين ابزارهاي به مجهز كه جهاني متعارف و متداول بانكداري نظام با اما شده،مي انجام و بوده موجود گذشته از كه است اسالمي

 .است ناسازگار است،

 تحت و درآمدند دولت مالكيت به هابانك كه هنگامي از. ماست كشور در بانكداري ديگر هايويژگي از هابانك بر دولت بالمنازع حكومت

 در كند، دخالت هابانك جزئي امور از بسياري در حتي كه داده خود به را حق اين دولت گرفتند، قرار دولت مستقيم نظارت و اداره

 .ندارند قانوني سازوكارهاي طريق از نظر مورد مدير تعيين براي حقي هيچ حتي كنند،مي تجهيز را هابانك منابع كه گذارانسپرده كهصورتي

 بانكداري نظام از را ما بانكي نظام كه است مواردي مهمترين از يكي و است مركزي بانك استقالل عدم ما، بانكداري هايويژگي ديگر از

 بگيرند، قرار يكديگر با رقابت جريان در توانندنمي ما دولتي هايبانك. است ديگر تمايزي وجه رقابت، فقدان .سازدمي متمايز جهان مدرن

 مدت در خصوصي هايبانك و شد برداشته شدن رقابتي سمت به گام يك كشور، در خصوصي هايبانك شدن فعال هنگام از درست اما

 .اندآورده دستبه را پول بازار از درصد 11 حدود توجهي قابل سهم كمي بسيار زمان

 و روابط پيچيدگي چنينهم و اعتبارات گونهرانت توزيع تكليفي، اعتبارات در دولت مداخالت بهره، نرخ تعيين در دولت مداخالت

 بانكداري نظام با ايران بانكداري تمايز باعث كه هستند ديگري موارد جمله از . . . و بودن دولتي دليل به بانكي نظام در اداري بوروكراسي

 .شود الملليبين بانكداري نظام وارد ما بانكداري كه دهدنمي اجازه هاتعارض و تمايزها اين. اندشده سنتي و متعارف

 داشته وجود وقتي انحصار. است انحصار مسئله است، تأثيرگذار ايران اقتصاد ماندن عقب در كه مسائلي مهمترين از يكي كه ميكن اضافه بايد

 وقتي بنابراين،. است گرفته شكل دولت ساختار در كه است دولتي ما كشور در انحصار. بردمي بين از را افراد استعدادهاي و هاانگيزه باشد،

 دنيا با تعامل براي ما بانكداري كه اين بر عالوه زيرا كنيم، تعامل دنيا اقتصاد با كه باشيم داشته انتظار نبايد داريم، انحصار شديد درجه يك

 از كه است درست البته باشيم، داشته جهان نقاط ديگر به صدور براي ييكاالها بايد گردد، جهاني بانكداري به نزديك و شود متحول بايستي

 تبديل محصوليتك اقتصاد يك به را ما چون است، معيوب و ناقص اتصال و ارتباط يك اين اامّ داريم، ارتباط جهاني اقتصاد با نفت طريق

 نظر از خارجي بازارهاي در بتوانند كه كنيم عرضه را محصوالتي باشيم قادر بايد باشيم، داشته مؤثر تعامل بتوانيم كهاين براي و كرده،

 . باشند رقابت قابل فروش از پس خدمات ارائه لزوم صورت در و نوآوري و قيمت كيفيت،
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 منظور به خصوصي بخش به دولتي هايمالكيت واگذاري و سازيخصوصي دولت، كردن كوچك هم توسعه هايبرنامه رويكردهاي از يكي

 سازيخصوصي و واگذاري مشمول هم دولتي هايبانك از برخي ،33 اصل كلي هايسياست براساس. است انحصاري محو و پذيريرقابت

 كه جاآن از ضمناً .شودمي فراهم هابانك پذيريرقابت گسترش اسباب خصوصي هايبانك كنار در امر، اين تحقق صورت در كه اندشده

 در خارجي هايبانك كه وقتي اولي طريق به شده، بانكي رفتار بهبود و بانكي فعاليت بهبود در تحول باعث خصوصي بانك چند تأسيس

 در و آيدمي بيرون ايستائي و خمودگي حالت از ايران بانكداري مسلماً لذا شود،مي تروسيع رقابتي محيط باشند، داشته فعاليت اجازه ايران

 .شود متحول و تجهيز بانكي مدرن ابزارهاي از گيريبهره جهت در اسالمي بانكداري نظام بدواً كهآن بر مشروط گيرد،مي جان رقابتي عرصه

 هايراه از يكي. كرد محدودتر را ما اقتصادي هايفعاليت و ترعميق را الملليبين بانكداري از ما هايبانك فاصله چندساله هايتحريم

 هايبانك با بتواند تا باشد صادركنندگان و توليدكنندگان خدمت در كه است الملليبين بانكداري داشتن باال، اقتصادي رشد به دستيابي

 .كند مي كم ما هايبانك بر را فشار الملليبين بانكداري با همكاري زيرا كند برقرار ارتباط كشورها ساير

 قوي و كارآمد نيروهاي و كاركنان اكنون هم هابانك كنند، رعايت را الزاماتي بايد هابانك ها،تحريم عملياتي و جدي شدن برداشته از قبل

 خود كاركنان براي بانكداري فشرده دوره يك كه است اين كشور هايبانك و مركزي بانك مسئوليت رو اين از ندارند، كار اين انجام براي

 سال 11 در افراد اين تعيين با ماهر كارگزاران انتخاب كه چرا باشند متخصص كارگزاران انتخاب دنبال به بايد هابانك همچنين. كنند برگزار

 است آن فاقد ما بانكي نظام كه شده لحاظ پولشويي و جرم با مبارزه جمله از الملليبين بانكداري در قواعدي و است متفاوت كامالً گذشته

 و كارگزاران انتخاب دنبال به بايد مستقل صورت به و مركزي بانك كمك با هابانك رو اين از ندارد اختيار در را آن به مربوط اطالعات حتي

 اروپايي كشورهاي خصوص به كشورها در شعبه انتخاب براي قواعدي و ضوابط حتي .باشند كشور از خارج و داخل هايبانك كارگزاري قبول

 در ديگر الملليبين مراوده براي گيريتصميم و سازي تصميم اختيار نتيجه در است متفاوت كامالً ما داخلي قواعد با كه شده گرفته نظر در

 .نيست داخلي هايبانك اختيار

 از خارج نياز مورد كيفيت با كاالها و كند پيدا رشد ما اقتصادي هايبنگاه امور كه شودمي سبب الملليبين شعب مجدد فعاليت مجموع

 آن وجوه و صادرات واردات، مجموع در و شود وارد سهولت با نيز توليد بخش نياز مورد اقالم و كند پيدا افزايش صادرات شود، توليد كشور

 .گردد اقتصادي رشد موجب وجوه انتقال و نقل و كرده پيدا تحقق الملليبين بانكداري و بانك مكانيزم طريق از

 نام به ابزاري داشتن كرد، نخواهد پيدا تحقق افزار سخت داشتن صرف و دارد نياز افزار نرم و افرار سخت ابزار به الملليبين بانكداري

 .بخشد بهبود را باال داخلي ناخالص توليد و اقتصادي رشد و اهداف بتواند تا دارد الزاماتي امّا بود خواهد الملليبين بانكداري آغازگر سوئيفت،
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 به كشوري اگر يعني شود، مي تعريف كشورها بين اقتصادي هايفعاليت تبادل مفهوم به نيز و مالي گرواسطه يك عنوان به بانكي نظام

 .برآيد خود المللي بين رسالت عهده از بتواند كه است بانكي بانك، آن اجراي زمينه باشد، اقتصادي هايفعاليت تبادل در ديگري كشور

 اروپايي كشورهاي در ويژه به شعبه انتخاب براي شرايطي اكنون است، كرده فرق كامالً گذشته دهه يك با امروز بانكداري شرايط و ضوابط

 .است متفاوت كامالً كشور داخلي قواعد با كه اند داده قرار

 هايبانك اختيار در ديگر كه است الملليبين مراوده براي گيريتصميم و سازيتصميم تابع اروپايي كشور يك در شعبه ايجاد حاضر حال در

 از بايد ما شعبه بنابراين كند مي فعاليت كشور آن مركزي بانك محلي ناظر مقام نظر زير و مستقل صورت به شعب بلكه نيست داخلي

 .كنند تبعيت هابانك فعاليت براي كشورها ديگر هاي نامه آئين و استانداردها قواعد،

 اجازه ديگر االن اما كردند مي تبعيت داخلي بانك مديريت از و كرده ايجاد شعبه اروپايي كشور يك در راحتي به ما داخلي هايبانك قبالً

 .[1]برسد كشور آن بانك تأييد به بايد نيز ما شعب مديران انتخاب حتي شود، نمي داده آنها به كار اين

 

 :المللبانكداري بيننظام با بانكداري ایرانی  راهكارهاي تعامل -7

 ایرانی هايبانک بنديرتبه -1-7

 بانكي، و مالي هايشاخصه در كشور امروز و است مانده دور المللبين بانكداري بر حاكم فضاي و قوانين از تحريم هايسال در بانكي نظام

 مورد نيز را جهاني هايبانك و كشور از خارج با ارتباط همچنين و كند كار دنيا هايبانك بين در بانكي نظام سازيتوانمند بر بايستمي

 .باشد داشته توجه

 مربوطه مباحث از طريق، اين از دولتي و خصوصي متوسط و كوچك هايبنگاه مالي مينأت و اروپايي هايبانك با تعامل و تسوئيف برقراري

 .است مورد اين در

 از سنجياعتبار و مالي هايصورت بنديرتبه به حتم، طور به شود، وارد مالي منابع مينأت و ارز بحث در بخواهد كشور بانكي نظام اگر امروز

 سنجياعتبار از تحريم هايسال در كشور هايبانك از قسمتي  كه است شرايطي در اين و است نياز بزرگ، الملليبين هايشركت سوي

 .است الملليبين رتبه كسب و سنجياعتبار بحث خصوص، اين در ما مشكل اولين بنابراين اند،بوده دور بزرگ الملليبين هايشركت

 .پذيرد صورت ايگسترده اصالحات بايد خصوص اين در و دارد وجود زيادي مشكالت ربا، بدون بانكداري اجراي براي عمل در
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 و هاالعملدستور و نامهآئين ايران، اقتصاد مالي ساختار الملل،بين بانكي هاينظام با رقابت موانع و تحريم شرايط در بانكي شبكه معضالت از

 .گيرد قرار بررسي مورد بايد كه است معوق مطالبات

 

  المللیبين قوانين با بانكی نظام انطباق -2-7

 كاهش اقتصادي، امنيت افزايش براي كه است شده حاصل بال كميته نيز و نظارتي مقررات از جديدي استانداردهاي المللبين دنياي در

 بانكي قوانين در المللي بين روز شرايط با آنها انطباق و قوانين اصالحات است الزم. اندشده ايجاد كشورها مالي سيستم از حفاظت و ريسك

 .گيرد صورت ايران

 بسيار جهان اقتصادي و سياسي روز شرايط دليل به تروريسم مالي مينأت و پولشويي با مبارزه حوزه مقررات مانند جديد مقررات از برخي

 .است شده روشن پيش از بيش قوانين اين رعايت ضرورت لذا و هستند قوانين ساير از تر پررنگ

 

  شركتی حاكميت نظام سازي پياده -3-7

 كامل و شايسته نحوه به را بانكي خدمات بتوانند واقع در كه ايگونه به كشور بانكي نظام فعاليت ادامه هايضرورت از يكي فعلي شرايط در

 انضباط و نظم و مالي شفافيت حقيقت در. باشند داشته منضبط و شفاف صورت به را خود مالي هايفعاليت هابانك كه است اين كنند، ارائه

 .كندمي شاياني كمك دنيا هايبانك با تعامل و شركتي حاكميت نظام سازي پياده در هابانك به كه است هاييضرورت از مالي

 كه است اين واقعيت. كنند سازي پياده را الملليبين استانداردهاي بايد دنيا با تعامل و شانفعاليت توسعه و ادامه براي هابانك حقيقت در

 الملليبين استانداردهاي سازيپياده همين كنندمي رعايت كه را استانداردهايي و هاچهارچوب از يكي يكديگر با تعامل در دنيا هايبانك

 در دنيا بزرگ هايبانك كه است تجربياتي براساس استانداردها اين. كنيم مي مطرح شركتي حاكميت بانكداري قالب در ما كه است

 استانداردهايي قالب در را آنها و اندآورده بدست آمده، پيش شانبانكي سيستم براي كه مشكالتي و مسائل با مواجهه در مختلف هايسال

 .اندكرده ابالغ و مطرح

 يك امر اين. باشند داشته ارتباط توانندمي نيز ديگر كشورهاي در هابانك ساير با دارند پويا و سالم فعاليتي اينكه ضمن موارد اين در هابانك

 مقطع در ما كه فعلي شرايط در حقيقت در. شود پيگيري مناسب و سالم بصورت عادي شرايط در هابانك هايفعاليت تا است ضرورت
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 قرار بزرگ رويداد يك يآستانه در نداشتيم، را دنيا با مراودات و ارتباط امكان كه سال چندين از بعد ما كه صورت اين به داريم قرار خاصي

 .كنيم كار دنيا با بايد و داريم

 امر اين براي قبل هامدت از كه كشور هايبانك و دارد ايكننده تعيين و پررنگ بسيار نقش بانكي سيستم دنيا، با تجارت و كار و كسب در

 بتوانند تا كنند حركت شركتي حاكميت و الملليبين استانداردهاي كامل سازي پياده سمت به بايد حتماً دارند ريزيبرنامه و اندكرده تالش

 .كنند استفاده دنيا با تعامل فرصت از

 مطرح بال هاي كميته عنوان تحت كه را شركتي حاكميت به مربوط استانداردهاي ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك پيش هايسال از

 .كنند فراهم را شركتي حاكميت اجراي هاي زمينه كه شده خواسته هابانك از بنابراين و كرده ابالغ هابانك به هايينامه توصيه قالب در بوده

 متخصصين و كارشناسان براي هاييآموزش برگزاري با كردند تالش هابانك و شده شروع پيش هايسال از بسترسازي اين نتيجه در

 با مبارزه كميته ريسك، كميته داخلي، حسابرسي هايكميت ايجاد به توانمي هاتالش اين جمله از. كنند دنبال را بحث اين خودشان

 يعني شود، دنبال بانكي سيستم در تر جدي صورت به بايد بحث اين فعلي شرايط در اما .كرد اشاره شده ايجاد هابانك در كه پولشويي

  .كنند اجرا حتماً بايد حاضر حال در بود شده مطرح توصيه بصورت مركزي بانك طريق از قبالً كه را آنچه هابانك

 

 كشور در خارجی هايبانک حضور سازي فراهم -4-7

 اين داخلي قوانين برخي سبب به اما اند،داده زمينه اين در پيشنهادهايي هند و ژاپن همچون كشورها برخي ،آمده پيش شرايط به باتوجه

 خارجي هايسرمايه جذب پساتحريم دوران براي كشور اصلي هاياستراتژي از يكي كه است درحالي اين. باشدنمي فراهم آنها براي امكان

 اعتباري سسهؤم يورو، ميليون 12 حداقل ايران در بانك سيسأت براي نياز مورد اوليه سرمايه مركزي بانك بخشنامه با مطابق لذا. است

 به مبالغ اين ورود. است معتبر ارزهاي به آن معادل يا يورو ميليون 2 حداقل خارجي اعتباري سسهؤم شعبه و يورو ميليون 12 غيربانكي

 و الملليبين بانكداري بر تمركز ديگر فوايد از. دهد جريان كشور توليد و بانكي نظام هايرگ در تازه جاني تواندمي كشور اقتصادي سيستم

 رخوتي با داخل در ما بانكي نظام كه پذيرفت بايد. باشد مي داخلي بانكداري غبارآلود فضاي بهبود جهاني، معتبر هايبانك با دوجانبه تعامل

 دارد بسياري فاصله جهاني استانداردهاي با ما داخلي بانكداري. يافت تواننمي را آن نمونه دنيا كجاي هيچ در كه است مواجه ساله چندين

 شاخص عنوان تحت جهان، در استانداردها اين از خيلي. كمك كند ما بانكداري نظام كيفيت افزايش به تواند مي خارجي رقباي حضور و

. ندارد وجود اصالً هايي شاخص چنين ايران، بانكداري سيستم در سفانهأمت كه است مطرح هابانك خوب عملكرد يا بانكي سالمت هاي
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 كه باشيم داشته توجه نكته اين به بايد. كند تعديل را انزوا اين تواندمي ايران، در خارجي هاي بانك حضور و بوده منزوي بسيار ما بانكداري

 بانكداري تكنولوژي ديگر سوي از و خارجي هايسرمايه طرف يك از خارجي هايبانك حضور و الملليبين بانكداري با فعال مراوده و تمركز

 سرمايه جهت مناسب فضاي ايجاد به امر اين باشد، داشته ايران در را شعباتي المللبين بانكداري سيستم اگر. آورد خواهند ايران به را نوين

 .كند مي كمك ديگر سوي از خارج جهان با ما ارتباط و سمت يك از خارجي گذاري

 

 گيري:نتيجه -8

 از يكي .است شده تبديل ضرورت يك به جهات بعضي از و ساخته دگرگون را جهان چهره فراوانش، هايخوب و بد با شدن جهاني فرايند

 اگر .است بانكي نظام است، برخوردار ايويژه اهميت از و است تأثيرگذار جهاني اقتصاد سمت به ما حركت جهت در كه ابزارهائي مهمترين

 نظام با داخلي بانكي نظام مؤثر و تنگاتنگ ارتباط جهت در بايد بخشيم، تحقق اندازچشم سند و كلي هايسياست و رويكردها به خواهيمب

 ،كند كار دنيا هايبانك بين در بانكي نظام سازيتوانمند بر بانكي، و مالي هايشاخصه در كشوربايست ميلذا . كنيم اقدام جهاني بانكداري

 حوزه مقررات مانند جديد مقررات از برخيهمچنين  .است الملليبين رتبه كسب و سنجياعتبار بحث خصوص، اين در ما مشكل بنابراين

 اندشده ايجاد كشورها مالي سيستم از حفاظت و ريسك كاهش اقتصادي، امنيت افزايشكه جهت  تروريسم مالي مينأت و پولشويي با مبارزه

 در كه فعلي شرايط در حقيقت در .گيرد صورت ايران بانكي قوانين در الملليبين روز شرايط با آنها انطباق و قوانين اصالحات است الزم

 حاكميت و الملليبين استانداردهاي كامل سازي پياده سمت به بايد ،تعامل داشته باشيم دنيا با بايد و داريم قرار بزرگ رويداد يك يآستانه

 .نيمك استفاده دنيا با تعامل فرصت از يمبتوان تا يمكن حركت شركتي

 تكنولوژي ديگر سوي از و خارجي هايسرمايه طرف يك از در كشور خارجي هايبانك حضور كه باشيم داشته توجههم  نكته اين به بايد 

 نظام كيفيت افزايش و سمت يك از خارجي گذاري سرمايه جهت مناسب فضاي ايجاد به امر اينكه  آورد خواهند ايران به را نوين بانكداري

 .كند مي كمك از سوي ديگر ما بانكداري
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