
 

 سمه تعالیاب

 
 

 

 

 

 

 یمستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال یهارساختیز بررسی
 

 

 

 

 

 

 

  1399   آذرماه



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – یمستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال یهارساختیز یبررس

 

2 

 

 فهرست مطالب

 3 یتیریخالصه مد

 6 مقدمه 

 10 یمستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال یهارساختیبر ز یمرور 

 11 .......................................................................................................................................................................نیچ CIPSنظام پرداخت  -1

 CIPS ..................................................................................................................... 15تعامالت در بستر  یکنون تیوضع یبررس -1-2

 CIPS .......................................................................................................... 17ها در نظام بانک یمشارکت و دسترس یچگونگ -1-3

 CIPS ................................................................................................................................................................... 17 تیسازوکار فعال -1-4

 19 .................................................................................................................... (SPFS) هیروس یمال یهارسان تراکنش امیپ ستمیس -2

 SPFS ........................................................................................................................ 21 ستمیروند و امکان اتصال به س یبررس -2-1

 SPFS ............................................................................................................................. 23و اتصال در تیعضو ندیفرآ یچگونگ -2-2

 COMESA .............................................................................................. 24 یو جنوب یشرق یقاینظام پرداخت بازار مشترک آفر -3

 25 .............................................................................................................................................................................................. سازوکار -3-1

 27 ..................................... (SADC) یجنوب یقایجامعه توسعه آفر (SIRESS) یمنطقه ا هیپرداخت و تسو کپارچهینظام  -4

 SIRESS .................................................................................................................................................. 28نظام  یژگیاهداف و و -4-1

 29 ........................................................................... (ASEAN) ایآس یانجمن ملل جنوب شرق (APN) ییایشبکه پرداخت آس -5

 31 ............................................................................................................................................................ عرب یاپرداخت منطقه ستمیس -6

 32 ........................................................................................................ عرب یاپرداخت منطقه ستمیس یهااصول و استاندارد -6-1

 32 ................................................................................................................................................................... و سازوکار اجرا یطراح -6-2

 34 محور مقاومت یردالریغ یتوسعه تبادالت مال یها، موانع و راهکارهاتیظرف 

 34 .............................................................................................................................................................................. هیکشور سور یبانکدار -1

 36 ..................................................................................................................................................................... رانیو ا هیتجارت سور -1-1

 39 ................................................................................................................................................................ یمال یخط اعتبار -1-1-2

 40 .................................................................................................................... رانیبا ا هیسامانه تهاتر کاال و خدمات سور -1-1-3

 42 ......................................................................................................................................................... یبانک یهانامهموافقت -1-1-4

 43 ................................................................................................................................................................................. کشور عراق یبانکدار -2

 45 ........................................................................................................................................................................ رانیتجارت عراق و ا -2-1

 47 .............................................................................................................. در خاک عراق یرانیا یهاشعب بانک سیتاس -2-1-1

 48 ............................................................................................................................................... و عراق رانیبانک مشترک ا -2-1-2

 50 .............................................................................................................................. محور مقاومت یبا کشورها یبانک یموانع همکار -3

 52 .......................................................................................... محور مقاومت یکشورها یبانک یهمکار یاتاق تهاتر مقدمه لیتشک -4

 53 .............................................................................................................. محور مقاومت یبا کشورها یردالریآغاز مبادالت غ وهیش -5

 55 بندی و پیشنهادهاجمع 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – یمستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال یهارساختیز یبررس

 

3 

 

 

 خالصه مدیریتی

شرحی جامع از  ساختیزگزارش پیش رو،  ستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال یهار سی  ی رام برر

سالمی ایران ازت امکان بهرهکند و در نهایمی سازوکا مندی جمهوری ا سباب و  های مبادالتی جایگزین را را

راهکار اسنناسننی کوتاه مدت و بلند مدت، بسننته سننیاسننتی مدونی را جهت سنناخت و  4سنننجد و با ارا ه می

 دارد.ضه میپرداخت نظام مبادالتی و تجاری جدید ایران با کشورهای محور مقاومت عر

المللی و ینبدر دو بعد  مستقل از دالر، یتبادالت مال یهارساختیز یبررس ذیل بخش اول گزارش، به در

و  (CIPS) نیچ یفرامرز یبانک نیپرداخت ب ستمیسپرداخته شده است که ابتدا به شرح و تفصیل  ایمنطقه

سان تراکنش امیپ ستمیس س یمال یهار ستبیناز بعد   (SPFS)هیرو شده ا شاره  سراغ  المللی ا سپس به  و 

 ، نظام(COMESA) یو جنوب یشنننرق یقایبازار مشنننترک آفر ،یعنی وجودم یامنطقه یسنننازوکارها نییتب

 ، شننبکه پرداخت ((SADC یجنوب یقایجامعه توسننعه آفر  (SIRESS)یامنطقه هیپرداخت و تسننو کپارچهی

س شرق (APN) ییایآ س یانجمن ملل جنوب  س  (ASEAN)ایآ   (ARPS)عرب یاپرداخت منطقه ستمیو 

 .ایمرفته

 یوآن نمودن یجهان چین در صندد ،یاسنتفاده از دالر در مبادالت جهان  و تهدیدات مشنکالتبه واسنطه 

از  یالمللنینبه و باستفاده دوجا یالزم برا یو بسترها هارساختیز جادی، اچین یس. از اقدامات اساخود برآمد

 سننتمیسننو سنناخت و پرداخت جهان  یدوجانبه با کشننورها یپول یهامانیانعقاد پبود که به وسننیله  وآنی

ی المللنیب شنننتازیارز پ کیبه عنوان  فراسننناحلی خود را وآنی بتواند، CIPSیعنی  یوآنی یبانک نیپرداخت ب

 معرفی نماید.

 یالمللنیمعتبر ب یاستانداردها است که بر طبق هیروس SPFS گر،ید یالمللنیب رسان و پرداختپیام نظام

ست ا یطراح ست و قرار ا شود چین  CIPSبا  ستمیس نیشده ا سازوکار پرداخت هند مرتبط   3، در ادامهو 

ضا ضو از اع س یعنی BRICS یگانه بلوک تجار 5 یع صم نیو چ دهن ه،یرو سگرفته میت  امیپ یها ستمیاند 

متصننل کنند.  گریکدی، به فتیسننو  یعنیانتقال پول  یالمللنیشننبکه بدور زدن  یخود را برا یمال یرسننان

را با  یخارج یهابانک تیمرتفع نشننده اسننت، عضننو SPFSکه هنوز در  یو فن یاقتصنناد ،یتیامن یهاچالش

 روبرو کرده است. ریتاخ

، نظام وضع شددالر  یمواز یمعامالت ستمیکه توسط کشورها به عنوان س یاز نظامات پرداخت گرید یکی

 شیافزا یدر تالش برا 1994که در سننال  بود COMESA یو جنوب یشننرق یقایپرداخت بازار مشننترک آفر
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صاد یهمکار ضو 19 انیم یو مال یاقت شور ع سا،. ادغام پرداخت ها در کشکل گرفت آفریقایی ک سال  وم در 

سو ستمیس جادیبا ا 2009 ساب منطقه ا هیپرداخت و ت شورهاREPSS یح شرکت کننده را  ی، که ک ضو  ع

 هیپرداخت و تسو زمیبه مکان یمرز یانجام پرداخت ها یخود برا یمل یبانک مرکز قیاز طر ساخت،یقادر م

 یاعضا انیمعامالت م هیپرداخت و تسو یبرا REPSSرو به جلو بود.  یمتصل شوند، گام بزرگ یحساب مرکز

 یو کشننورها کایمسننتقر در آمر یکارگزار و واسننطه ا یبانک یبه کانال ها یازیدر آن ن نکهیکومسننا، بدون ا

و  یپرداخت یغرب یهاو سنازوکار ورویدالر و  یبه ارزها یاز وابسنتگ بیترت نیشند تا بد جادیباشند، ا ییاروپا

 ها کاست.آن رسانامیپ

 انتقال لیتسه یاست که برا یحساب منطقه ا هیپرداخت و تسو ستمیس کیدر واقع  SIRESS نیهمچن

 یبستر برا نیشده است. ا جادیا SADC یجنوب یقایدر منطقه آفر یها و مبادالت فرامرزپرداخت ی، براوجه

 نیچن یتناظر برام گزارکار یبه بانکدار ازیبا حذف ن یفرامرز یهاپرداخت ییو بهبود کارا هانهیکاهش هز

ست. در نها ییپرداخت ها شده ا در  شتریتجارت ب تیبه تقو ستم،یس نیکه ا شودیم ینیب شیپ ت،یاجرا 

 .انجامدیب یجنوب یقایمنطقه آفر

مات نظا گریعرب از موارد د یاپرداخت منطقه سننتمیآسننه آن و سنن ییایشننبکه پرداخت آسنن تیدر نها و

 است که اکنون در حال رشد و گسترش است. یاپرداخت منطقه

 یهانکشعب با سیبا تاس یاسالم یجمهور دهد،ینشان م هیعراق و سور یهابانک یفعل تیوضع یبررس

سبتا رو به جلوتر یهاخود در خاک عراق، قدم یداخل سبت به برقرار ین سو یروابط بانک ین شته  هیربا  بردا

از  یاند و حتنشده یالمللنیا بی یاعضو نظامات پرداخت منطقه ،یعراق ای یسو ،یرانیبانک ا چیاست. هنوز ه

 فوق استفاده نشده است. یکشورها یهااز بانک کی چیسپام در ه یمل رسانامیپ تیظرف

صاد یروابط تجار شبردیراهکار کوتاه مدت و بلند مدت، جهت پ 4 لذا مقاومت  محور یبا کشورها یو اقت

 است: لیشده است که به شرح ذ ینیبشیپ یدالر ریدر بستر مبادالت غ

پرداخت  ستمیر  سد میرمستقیغ تیا عضوب توانندیم هیعراق و سور ران،یا یاسالم یجمهور یهابانک -1

منظور  نیمدهند. به ه بیسازوکار موجود ترت قی، مبادالت خود را از طر(CIPS) نیچ یالملل نیب یبانک نیب

ست که بانک ستهیبا سراغ ب در ابتدا ن،یمدنظر طرف یهاا ستق یهاانکبه  ستقر  نیکه در خاک چ یمیم م

 هند.مبادالت خود را صورت د CIPSکد مربوط به  افتیو سپس با در ندیافتتاح نما یهستند، حساب ارز

پرداخت  ،بستر  مبادالت نیا قیسپام که از طر یمل رسانامیبه پ هیعراق و سور ران،یا یهااتصال بانک -2

اکنون در خاک عراق شننعبه  نیو اقتصنناد نو انیپارسنن ،یمل یهابانک نکهیخواهد شنند. با توجه به ا هیو تسننو

، لذا شود،یو عراق محسوب م رانیا کبانک توسعه تعاون االقلیمی، تنها بانک مشتر نیدارند و همچ یخارج
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با توافق  ایخود کند و  یداخل یهاشعب بانک سیاقدام به تاس هیدر سور ران،یا یاسالم یاست جمهور ستهیبا

شترک نیبا ا شور، بانک م س یک سباب اول دینما سیرا تا صال بان یبرا هیتا ا سپام مه یهاکات شور به   ایسه ک

 بستر انجام شود. نیر از ایل-ینارید-یالیشود و تبادالت ر

از  گرید یک، یالزامات مقرر تیمحور مقاومت به شنننرط رعا یو کشنننورها رانیتهاتر کاال و خدمات ا -3

 عراق و یخود با کشننورها یجهت گسننترش مبادالت خارج رانیا یاسننالم یکوتاه مدت جمهور یراهکارها

 .است هیسور

شک -4 شورهای محور مقاومت با اولویت  انیم یاهیاتحاد لیت شورهاک و عراق که با ارز  هیورس ران،یا یک

 ارزی از عنصننر که ردیمبادالت صننورت گ یا به کمک گواهی ارزی مشننترک، اعضننا انیم یمشننترک و داخل

ر طراحی الزامات داصننول و  دی، بادیجد پرداختنظام  ایجاد منظوربه. نشننوداسننتفاده جهت پرداخت  یخارج

 .گیردمدنظر قرار  ییسازوکار اجرا
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 قدمهم 

س الملل،نیامروزه در عرصه ب ،یو مال ینحوه مبادالت پول ست که ت یمهم اریموضوع ب س ریاثا  یقیعم اریب

که نحوه  یاگسننترده ریتاث لیع، به دلدارد. به واق میمسننتق ریو غ میها در جهان به طور مسننتقبر همه دولت

 شیاز پ شیب آن، ریتاث یگونگو چ شنننیوهدارند، لزوم شنننناخت  یامروز المللنیدر تجارت ب یمبادالت مال

 . شودیآشکار م

ستبداد پول"از قاعده  ،یامروز یو مال یپول ستمیس لطه و سروش حفظ  نیتریکه قو کندیم تیتبع "یا

ل و ناکارآمد نامتقارن و نامتعاد ستمیس کی جادیباعث ا ،یمدل استبداد نیاست. ا یکنترل بر مبادالت جهان

 . سازدیو آحاد مردم وارد م هابه دولت یجهان اسیرا در مق یتصور رقابلیغ یهانهیکه هز شودیم

 ییشورهاک ،ینظام مال نیدر ا یعنیاست.  یعیفوق، عدم تقارن توز یاسلوب اقتصاد زیوجه مم نیتریاصل

. به عنوان کنندیم یداریخر یرا به راحت گریدول د یعیو طب یصنننرفاا با چاو پول، محصنننوالت و منابع مل

پشننتوانه و  به نام دالر اسننت، تنها با چاو بدون یکه صنناحب ارز کایمتحده آمر االتیمانند ا یمثال، کشننور

 ریسننا یخود طال یها. آنان با کاغذدیانم افتیرا در یخدمات ایهر کاال  ایاز هر گوشننه دن تواندیآن، م هیرویب

را  یزیبه دسنننت آوردن دالر، هر چ یجهان برا یکه همه کشنننورها یدر حال کنند،یم یداریها را خرملت

 تا به آن برسند. فروشندیم

زمه ورود به عرصه تجارت، ال ؛ندارند نیجز ا یاها چارهآن است که دولت انیم نینکته قابل توجه در ا اما

صندوق شتن  س ورویدالر و  یهااز ارز یدا ست تا بدان و ها، ارز نگونهیدازند. اکشورها بتوانند به مبادله بپر لهیا

نان، اقدام آ یداریخود، نسنننبت به خر یمل اتبا فروش کاالها و خدم سنننتیبایها مو دولت سنننتندین گانیرا

خود را  یعیبع طببه ارز، منا یابیدسنننت یبرا دیندارند، با یو رقابت کاف دیتول ییکه توانا یی. کشنننورهاندینما

صرفاا با  توانندیم کایمانند آمر ییآنان است. برعکس، کشورها یالمللنیبفروشند، چراکه الزمه انجام تجارت ب

آالت،  نیاشم ،ییایمحصوالت در ،ی، محصوالت کشاورز هی، مواد اولیطال، مواد معدن توانه،خلق پول بدون پش

داشننته  رایو در اخت ندینما یداریاندک خر ییمحصننوالت و خدمات جهان را با بها ریو سننا یدیتول یکاالها

 باشند. 

مبادالت  یبرا دیبا پردازد،یم ورویدالر و  یبا ارزها یالمللنیکه به تجارت ب یهر کشنننور ب،یترت نیبد

 یبرا یتنها راه فعل ،یارز رهیصنننندوق ذخ کی جادی. ادیاقدام نما یارز ریخود، نسنننبت به وضنننع ذخا یمال

 یآن، بانک مرکز نیو تکو جادیا لهیاسنننت که به وسننن یامروز المللنیدر تجارت ب یو مال یمبادالت پول

شور به ارز ب تواند،یم در  یصورت، هر مبادله مال نیا ریکند؛ در غ نیامت دارد، ازین یالمللنیهر آنچه را که ک
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سرسام آور ق تیو در نها یز دست رفتن ارز خارجتجارت، منجر به ا علت گفته  نی. بدشودیآن م متیرشد 

 ریهسننتند ، کمتر مورد حمله معامالت سننوداگرانه و سننا یادیز یارز ریذخا یکه دارا ییکشننورها شننودیم

 . رندیگیقرار م یپول یفشارها

صل ت،ینکته حا ز اهم اما سبب ا یارز ریصندوق ذخا یمنبع ا ست. به واقع، آنچه که   یارز رهیذخ جادیا

ست آمده در مبادالت ب  یمازاد تجار شود،یم ست.  یالمللنیبه د صادرات انج یعنیا شده باگر  از  شتریام 

 یرزا ریمنبع ذخا نیتر یاصننل ،یواردات صننورت گرفته شننده باشنند، درآمد حاصننل شننده به نام مازاد تجار

سوب م شورها برایباعث م نیشود. ایمح صادرات خود را  یمازاد تجار یشود که همه ک  شیفزاابجنگند و 

ص الملل،نیکه در تجارت ب یبدست آوردند؛ در حال یشتریدهند تا ارز ب همه  یبرا ید تجارمازا لیامکان تح

 یشنننود، طرف مقابلش، قطعا دچار کسنننر یارمازاد تج لیوجود ندارد. هر طرف که موفق به تحصننن نیطرف

شورهاخو  یتجار سوم ک شد. امروزه، دو  سر یاهد  ستند که بد یتجار یجهان با ک آنان  منظور، نیروبرو ه

ندوق صننن ای ادیز یقدرتمند با مازاد تجار یخود، به دنبال اسنننتقراز از کشنننورها یارز ریحفظ ذخا یبرا

ستند (IMF) پول یالمللنیب ستقر نگونهی. اه که به تبع  شودیها مبهره به دولت نهیهز لیباعث تحم ها،ازا

مداوم  یجارت یدست کشورها که با کسر نیرا به دنبال خواهد داشت. لذا ا یارز ریآن، کاهش روز افزون ذخا

گرفتار  سنننتیکه قابل پرداخت ن یخارج ی، در دام بدهبهره نیسننننگ یهانهیاند، اکنون با هزرو به رو بوده

 .شوندیم

ستفاده از  نیا صاحبان خود را با ماز یرن و نامتعادلنامتقا یپول ستمیس کیثمره ا ست که  و  یاد تجارا

که شننامل  یمال دیشنند یهااز بحران یکشننور چی. هکندیمواجه م یتجار یکنندگان را با کسننراسننتفاده

سر ست یپرداخت و کمبود ارز و کاهش ارزش پول مل رقابلیغ یهایبده ،یتجار یهایک صون نا  تسی، م

 خود کنار گذارند. یالمللنیشده را در مبادالت ب ادی یکه ارزها ییهامگر دولت

 یشنند، حت انیکشننور که ب یدر مبادالت مال یالمللنیب یاسننتفاده از ارزها انباریصننرف نظر از اثرات ز اما

 نیا کنیخود را بهبود ببخشد، ل یارز ریمناسب، ذخا یمازاد تجار لیکه کشور بتواند با تحص میریچنانچه بپذ

با  دیبتوان از پله اول گذشنت، با چهصنورت گرفته اسنت که چنان یبه نحو هایزیربرنامه سنت؛یماجرا ن انیپا

از قبل خواهد  انبارتریدسننت و پنجه نرم کرد که اثرات برخاسننته از آن به مراتب ز زین میبه نام تحر یادهیپد

 یهامیتحر یکارامدپس از آنکه متوجه نا کایمتحده آمر االتیشننروع شنند که ا ییاز جا اسننتیسنن نیبود. ا

شد، از ا تیامن یشورا صاد نیتریصلسازمان ملل  شار اقت ستفاده کرد. به موجب  یعنیخود  یاهرم ف دالر ا

 یچندان راتییدسننتخوش ت  ران،یا یو اقتصنناد یتجار تینه تنها وضننع ران،یا هیسننازمان ملل عل یهامیتحر

ض شد؛ بلکه در بع سال ین صعود یریها به طرز چشمگاز  شد یروند  . به عنوان دیرا هم به خود د یو رو به ر
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 اردیلیم 29.4به  2003دالر در سال  اردیلیم 5.6 از وستهیبه طور پ نیو چ رانیا انیدو جانبه م رتمثال تجا

 . افتی شیافزا 2010دالر در سال 

خصوص در  جامع یزود قانون یلیمعطوف شد، خ ادشدهی یهامیتحر یکه بر عدم اثربخش کایدولت آمر اما

و عدم  ییگوپاسنننخ ران،یا یهامیقانون جامع تحر»به نام  2010در سنننال  رانیا هیعل یاقتصننناد یهامیتحر

صو« یگذارهیسرما ساب نیکرد. ا بیت شد، ح سدو رانیا یدالر یهاقانون باعث  شود و تمام در هرکجا م د 

س یرانیا یهابانک سو  ای یالمللنیب یارتباطات مال ستمیاز  صل فتیهمان  ستر مبادالت پول نیتریکه ا و  یب

مانند دالر  یالمللنیب یهابه ارز رانیا یاساس، دسترس نیمحروم شوند. بر هم شد،یکشور محسوب م یمال

 شد. تردهیچیلعاده پفوق ا ،یالمللنیب یمال ستمیس کی قیاز طر رانیا یو انتقال وجوه برا افتیکاهش  اریبس

 یارز ریخاذبر منابع و  یدیبود که خسننارت شنند رانیاقدام، عدم امکان صننادرات ا نیا جهینت نیترمخرب

به  2012از سال  بیترت نیشد. بد یمنف یاکنندهرهیبه طرز خ کشور، یکه تراز تجار ییکشور گذاشت تا جا

 ثالم. به طور دیرا به خود د یو شننوک بزرگ افتی رییت  یریبه طرز چشننمگ رانیا یصننادبعد، اوضنناع اقت

اواسط سال  بشکه در روز در ونیلیم 1.1بشکه در روز به  ونیلیم 2.5، از 2011در سال  رانیصادرات نفت ا

صد کاهش( و  55از  شی)ب افتیکاهش  2013 شور یخارج یگذار هیسرما ایدر  با رانیدر ا نیمانند چ یک

 .افتیکاهش  2012دالر در سال  ونیلیم 400به  2011دالر در سال  اردیلیم 3از  ،یدرصد 87افت 

ستفاده شور ،یدر مبادالت تجار یالمللنیب یهااز ارز ا ایه و چه کشورهای ،  چه کشورهای همسیبا هرک

در اقتصاد کشور  ،ها هم در شرایط رفع برخی تحریمو  میدر زمان تحر هم یقیعواقب گسترده و عم ،ییاروپا

داشننت، روش  ظملحوچندجانبه کشننور،  ای یالمللنیدر تجارت ب دیرا که با یاصننل نیخواهد داشننت. لذا اول

با  رانیا یمبادالت تجار که یاسننت. مادام ورویمانند دالر و  یالمللنیب جیرا یهامسننتقل از ارز یمبادالت مال

شور صم، با دالر و  یهر ک ست و متخا س رد،یصورت پذ ورویاعم از دو شور،  یریپذبیآ صاد ک  نیر باالترداقت

 . ردیگیود قرار مسطح خ

 یالمللنیدر مبادالت ب توانیآن اسننت که چگونه م شننودیدر اذهان متبادر م یاتیپرسننش مهم و ح لذا

ستفاده از از ارز ،یتجار ستفاده ازبالقوه  یهابیسآرا کنار گذاشت و از  ورویهمچون دالر و  یالمللنیب یهاا  ا

 ماند؟ امانآن، در 

 یهابیآسنن کاهش یراسننتا درگزارش قرار اسننت  نیا درکه در مقدمه باال گفته شنند،  ینکات با جهینت در

 پاسخ داده شود: ریها و حل مسا ل مطرح شده به سواالت ز میاز دالر و تحر یناش

 تیسابقه، وضع یو بررس یمستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال یهارساختیز یاجمال یمعرف 

 هابه آن رانیا یو امکان اتصال بانک یفعل
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 یهارسنناختیبه ز هیعراق و سننور یکشننورها یو امکان اتصننال بانک یفعل تیسننابقه، وضننع یبررسنن 

 یمستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال

 یتبادالت مال یهارساختیمحور مقاومت در بستر ز یکشورها یو موانع همکار هاتیظرف ییشناسا 

 محور مقاومت یمختص کشورها یالت مالتباد رساختیدر بستر ز ایمستقل موجود 
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 یمستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال یهارساختیبر ز یمرور 

 کشننورها از برخی المللی،بین مبادالت مرجع ارز عنوان به آمریکا دالر شنندن جهانروا از بعد هایسننال در

 با ورهاکشننن منظور بدین. دهند کاهش را دالری پرداختی و مالی نظام به خود وابسنننتگی تا اندکرده تالش

 .نندک دالر جایگزین را ملی ارزهای جدید مالی نظام در اندنموده تالش متعدد ابتکارات و اقدامات

 جهانی جامعه در وی گرایییکجانبه سننیاسننت گرتجلی که آمریکا متحده ایاالت اقتصننادی هایتحریم لذا

 است، آمده وجود به المللیبین مبادالت در یورو و دالر نقش واسطه به که مالی هایبحران همچنین، و است

 . است شده یادآور جدداام را یورو یا و آمریکا دالر بر مبتنی المللیبین پرداخت نظام زیانبار و مخرب عملکرد

 گزینه عنوان به را ایمنطقه ارزی و پولی هایهمکاری ایفزاینده طور به توسنننعه، حال در کشنننورهای

 با بلهمقا برای اسنننت، حاکم یورو و دالر جهانروای ارزهای آن راس در که امروزی پولی سنننیاسنننت جایگزین

 ایمنطقه هایمکاریه راستا، این در. اندکرده اتخاذ آمریکا، تحریمی هایسیاست از ناشی اقتصادی مشکالت

 یافته گیریچشنننم افزایش نیز مالی تبادالت و و پولی نظر از بلکه تجارت افزایش طریق از تنها نه کشنننورها،

 .است

 مختلف مناطق کثرا در مالی هایهمکاری برای تالش ای،منطقه اقتصادی پیوندهای مختلف ابعاد میان در

 خود اقتصناد پذیریآسنی  کاهش جهت متعددی سنازوکار از این پیوندهای اقتصنادی. شنودمی دیده جهان

ستفاده ستم ایجاد آنها هدف که کنندمی ا ست المللیبین یا و ایمنطقه پرداخت جایگزین و جدید هایسی . ا

 بدین. اندهداد توسننعه خود ویژه پرداخت هایسننیسننتم ایجاد برای را سننازوکارهایی هادولت اسننلوب، این بر

 گریکدی با همکاری در کشورها یا است شده ایجاد کشور یک توسط مخصوص داخلی نظام یک یا که صورت

 .اندداده شکل جدیدی یکپارچه سیستم و کرده متصل یکدیگر به را خود پرداخت هایسیستم

ستقل پرداخت هاینظام از هریک به نگاهی با بخش، این در شورها یورو و دالر از م ستم املش که ک  سی

 ظامن ،(SPFS) روسننیه مالی هایتراکنش رسننان پیام سننیسننتم ،(CIPS) چین فرامرزی بانکی بین پرداخت

 ای منطقه تسننویه و پرداخت یکپارچه نظام ،(COMESA) جنوبی و شننرقی آفریقای مشننترک بازار پرداخت

(SIRESS)  جنوبی آفریقای توسننعه جامعه SADC))، آسننیایی پرداخت شننبکه(APN)  جنوب ملل انجمن 

 افاهد و سننازوکار ویژگی، شننود،می (ARPS) عرب ایمنطقه پرداخت سننیسننتم و (ASEAN) آسننیا شننرقی

 مطلوب، و کامل الگوی یک به دستیابی با بتوان رهگذر، بدین که شد خواهد داده شرح فوق نظامات از هریک

 .جست بهره کشور مبادالت و تجارت جهت در آن از
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 ینچ CIPS پرداخت نظام -1

شورهای سایر آمریکا دالر کانال از که 2008 سال مالی بحران  همچنین و داد قرار تأثیر تحت را جهان ک

ضالتی سطه به که مع ستفاده وا شور هایانگیزه  کرد، ایجاد جهانی مبادالت در دالر از ا صالح رایب چین ک  ا

 بین به تصمیم 2006 سال در بار اولین برای چین. کرد تقویت را یوآن نمودن جهانی و المللیبین پولی نظام

 .کرد قویتت پیش از بیش را اقدام این برای چین عزم مالی، بحران وقوع اما گرفت، خود یوآن کردن المللی

سی اقدامات از سا ست گرفته پیش در چین که ا شکند، دخو نفع به را محور دالر پولی نظام انحصار که ا  ب

 طرح قالب در کشور این. است یوآن از المللیبین و دوجانبه استفاده برای الزم بسترهای و هازیرساخت ایجاد

 شهر چند برای را آنییو تجارت الزم شرایط 2009 سال در ابتدا المللی،بین سطح در یوآنی معامالت ابتکاری

 .کرد فراهم را دیگر کشورهای برخی و آسیا شرقی جنوب کشورهای با خود مهم

 تا کرد جهان کشننورهای با دوجانبه پولی هایپیمان انعقاد به شننروع ابتدا چین کشننور طرح، این قالب در

 مرکزی هایبانک که مسا لی از یکی اقدام، این موجب به. دهد انجام ملی ارزهای با را خود المللیبین تجارت

 یوآنی تسویه مراکز اندازیراه با که بود معامالت مانده باقی تسویه بحث شدند، مواجه آن با پولی پیمان طرف

 اما. شنننود تسنننویه سنننهولت با مراکز این طریق از معامالت مانده باقی تا شننند مهیا امکان این ،1فراسننناحلی

شکالتی سویه مراکز که م  و ساخت فکر به چین شد، سبب آوردند، وجود به ج رافیایی نقطه 22 در یوآنی ت

شد واحد المللیبین پرداخت سیستم یک پرداخت ساحلی بر متمرکز و فرامرزی صورت به تا با  خود یوآن فرا

 ایجاد را (CIPS) فرامرزی بانکی بین پرداخت سننیسننتم منظور، همین به که باشنند داشننته کنترل و مدیریت

ست آمریکا 2CHIPS از گرفته الگو مدل یک چین CIPS واقع در. کرد  برای نیز، آمریکا در که صورت بدین 3.ا

 و توسنننعه با سنننپس که کردندمی فعالیت ها پرداخت تسنننویه برای هاییبانک ابتدا دالری، معامالت انجام

 مرکزی، تسویه اتاق یک عنوان به ، CHIPS سیستم. شد ایجاد CHIPS پرداخت سیستم معامالت، گسترش

 .دهدمی کاهش را ایتسویه هایبانک به نیاز و دارد عهده بر را المللیبین معامالت تسویه وظیفه

شورها تمایل افزایش با ستم ایجاد چین، یوآن با خود تجاری تعامل برای ک  یوآنی بانکی بین پرداخت سی

                                                 
1 RMB Clearing Bank 
2 Clearing House Interbank Payments System 

 250، حدود 2015است. تا سال  کایدر آمر یمبادالت بزرگ دالر یبرا یبانک نیب هیاتاق تسو کیدر واقع  CHIPS یبانک نیب پرداخت ستمیس 3

 ،یدولت نهاد کی نه CHIPSاست.  دهیبه ثبت رس کایآمر یو فرامرز یدر معامالت داخل کایآمر دالر ونیلیتر 1.5 از شیببا ارزش  یبانک نیهزار پرداخت ب

کمتر برخوردار است.  نهیموارد مشابه، از سرعت باالتر و هز ریو نسبت به سا کنندیم استفاده آن از که است یمال موسسات به متعلق و یخصوص بلکه

CHIPS ر.ک:دهدیکلر انجام م ای یاپایتراکنشات را به صورت پا هیتسو . 

https://web.archive.org/web/20051126231145/ و http://www.chips.org/home.php  

https://web.archive.org/web/20051126231145/
http://www.chips.org/home.php
http://www.chips.org/home.php
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 و عامل هایبانک ای،تسننویه مراکز و هابانک ترتیب بدین. کردمی پیدا نمود پیش، از بیش ، CIPSبسننتر در

 راستای در سیستم این توسعه. گرفت شکل یوآن از المللیبین استفاده جهت فراساحلی، ارتباطی هایسیستم

 سنننه جهانی، هایپرداخت نظام در که آنجا از. بود المللی بین مالی مرکز عنوان به شنننانگهای نقش افزایش

 در CHIPS و 1Fedwire سیستم دو آنان، بین از که کندمی مدیریت را پولی جریانات که دارد وجود سیستم

ستای در چین لذا دارد، قرار اروپا در که سو یفت دیگری و آمریکا خاک صاد سازیمقاوم را  عوامل از خود اقت

 ،2015 سننال در غربی، هایرسننانپیام و پرداختی هایسننیسننتم و آمریکا دالر ارز همچون خارجی زیانبخش

 مرکزیت در قرارگیری و تجاری مبادالت تسنننهیل با تا نمود خود CIPS پرداخت سنننیسنننتم تکوین به اقدام

 .باشد داشته المللیبین پیشتاز ارز یک عنوان به یوآن مرجعیت در بسزایی نقش یوآنی، المللیبین معامالت

 یک ختپردا ،CIPS لذا. کندمی ایفا چین برای را سو یفت سیستم جایگزین کارکرد اصل در سیستم این

 و مسننتقیم شننکل دو به جهان سننراسننر از هاییبانک آن در که اسننت یوآنی معامالت تمامی برای واحد مرکز

 ؛واهند شننندخکه در ادامه مفصنننالا توضنننیح داده  دارند را یوآنی هایپرداخت و دریافت امکان غیرمسنننتقیم

 به نیاز که اسنننت هابانک برای مالی رسنننانی پیام بسنننتر یک یوآنی، پرداخت انجام قابلیت کنار در همچنین

 .سازدمی برطرف نیز را سو یفت سیستم

صویب با CIPS بنابراین سط و چین مرکزی بانک ت  سال در چین المللی بین پرداخت خدمات شرکت تو

 .شد ایجاد فاز دو در و 2015

سهیل هدف با 2015 سال در اول فاز  رامرزیف تجارت) فرامرزی یوآنی کالن و خرد هایپرداخت فرآیند ت

( یوآنی یفرامرز( خرد هایپرداخت) رمیتنس و مالی تأمین یوآنی، فرامرزی مسننتقیم گذاری سننرمایه یوآنی،

ست کرده کار به آغاز ستفاده ترویج هدف با 2017 سال در نیز دوم فاز. ا شتر، ا  معامالت در چین یوآن از بی

شکل رفع المللی،بین ستم، زمانی م سعه غیره و کاری ساعات افزایش سی ست شده داده تو  نای مجموع لذا .ا

 پرداخت نظام یک گیریشننکل به منجر جهانی، تجارت در یوآن کردن المللی بین راسننتای در چین اقدامات

 عامل، هایانکب بر مشننتمل پرداخت نظام این. اسننت شننده یوآن بر مبتنی المللیبین و چندجانبه دوجانبه،

 سایر یا و یکاآمر دالر به وابستگی بدون که است خود مختص ارز و پرداخت هایسیستم ای،تسویه هایبانک

 .کندمی فعالیت غربی پرداخت نظامات و ارزها

 

                                                 
1 Fedwire، به و شودیم اداره متحده االتیا رزرو فدرال یهابانک توسط که است یواقع زمان در ناخالص حساب هیتسو وجوه انتقال ستمیس کی 

 .ک:ر. کنند منتقل یکیالکترون صورت به را وجوهتا کنون(  2009 مارس 19 از) خود کننده شرکت 9289 از شیب نیب تا دهدیم اجازه یمال موسسات
https://www.fededirectory.frb.org/download.cfm 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – یمستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال یهارساختیز یبررس

 

13 

 

 

 CIPS ینو تکو یستاس اهداف ( 2.1) شکل

 هیچگونه مالی مؤسسات برای و است المللی بین مالی رسان پیام یک فقط که سو یفت سیستم برخالف

سویه عملیات سویه یا 1(کِلِر پایاپای،) خالص ت ساب نگهداری یا و 2ناخالص ت ستم دهد،نمی انجام ح  CIPS سی

 CIPS عضو بانک هر. دهدمی انجام را مالی رسانی پیام عملیات هم و است آنی ناخالص پرداخت سیستم هم

 .دارد را خود به منحصر رسانی پیام کد یک سو یفت همانند

 هم با حظهل هر در کنندگانمشننارکت کل که نحوی به و آنی صننورت به تسننویه ،CIPS نظام در واقع در

سویه برخالف گیرد،می صورت شوند،می حساببی  روز،شبانه هر آخر در ثبت از پس هاتراکنش که خالص ت

 .گیردمی صورت NETTING عملیات و شده تسویه

 ارز از که مالی موسسات و هابانک تمامی چین، فرامرزی بانکی بین پرداخت سیستم اندازیراه با بنابراین

                                                 
1 net settlement 

2 Real-time gross settlement 
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راه از قبل تا همچنین. دارند آن به وقت تمام و کامل دسننترسننی کردند،می اسننتفاده خود معامالت در یوآن

ستم اندازی  مراکز شامل تنیده هم در شبکه یک طریق از چین المللی بین یوآنی های پرداخت ،CIPS سی

شده واقع جهان از مختلفی نقاط در که مراکز این. شدمی انجام کارگزار های بانک و( مرکز 22) یوآنی تسویه

 .1داشتند عهده بر را محور یوآن المللی بین های تسویه و ها پرداخت و دریافت انجام وظیفه اصل در اند،

 اکثریت به که شنندمی گسننترده ج رافیایی توزیع یک در یوآنی، معامالت انجام باعث مراکز این تأسننیس

 جهان سراسر در کاربران اکثریت برای چین یوآن از استفاده مراکز، این. داشت نزدیکی المللیبین مالی مراکز

 .است شده مشخص آن ج رافیایی توزیع ( 2.2شکل ) در که 2کردمی تسهیل را

 

 

 یوآنی تسویهگانه 22 مراکز ( 2.2) شکل

شکالتی مراکز، همین اما ساحلی، مراکز در نقدینگی کمبود پرداختی، پیچیده روند قبیل، از م  ساعت فرا

 لذا. بود کرده ایجاد خارجی و داخلی یوآن نرخ میان شنننده ایجاد تفاوت و تسنننویه مراکز میان مختلف کاری

 شد چین فراساحلی یوآنی تسویه مرکز 22 ادغام سبب یوآنی، آنی ناخالص تسویه و پرداخت مرکز یک ایجاد

                                                 
1  yon.ir/OTzVJ 

2 yon.ir/MmXea 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – یمستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال یهارساختیز یبررس

 

15 

 

شکالت و شی متعدد م سویه مراکز از نا ستم مزیت ترینمهم ساخت؛ مرتفع گردید، ذکر فوق در که را ت  سی

CIPS در مسنننتقیم غیر کاربران عنوان به خارجی متعدد هایبانک حضنننور امکان شننندن مهیا توان،می را 

 کنندگاناسنننتفاده میان ارتباط برای امن دسنننترسنننی نقطه یک موازات، بدین که دانسنننت یوآنی معامالت

 .شودمی فراهم یوآن از المللیبین

 CIPS بستر در تعامالت کنونی وضعیت بررسی -2-1

 89 در انکب صدها تاکنون، 2015 اکتبر در چین فرامرزی بانکی بین پرداخت سیستم کار به آغاز زمان از

 میلیارد هزار 3.77 معادل یوآن میلیارد هزار 26 ،2018 سال در CIPS. انددرآمده آن عضویت به جهان کشور

ستدولت اکثر. است کرده پردازش را یوآنی پرداخت دالر  نظیر هاییکشور سیستم، این فاده از های در حال ا

سیه، شور و ترکیه رو ستند آفریقایی هایک صادی هایتحریم معرز در که ه  CIPS. اندگرفته قرار آمریکا اقت

 معامالتی ارزش اخیر، هایسال در است، گرفته نظر در خود خدمات زبان عنوان به را انگلیسی زبان که چین

 بستر، ینا ذیل در خود معامالت درصدی 15 رشد با آن، بر عالوه که است داده افزایش درصد 80 تا را خود

 .است رسانده 2018 سال در میلیون 1.44 به را آن تعداد

 

 CIPS1ارزش و تعداد معامالت در بستر  یشنمودار افزا ( 2.3) شکل

 همچنین. کنندمی شرکت سیستم این در جهان، سراسر در بانک 865 دهدمی نشان 2019 سال تا ارقام

 با. اسننت توجه قابل نیز دارند قرار آمریکا متحده ایاالت های تحریم تحت که کشننورهایی از ها بانک حضننور

 رساند مرکز 23 به را سیستم این در روسی کنندگان مشارکت شمار  ،CIPS به روسیه بانک کردیت پیوستن

                                                 
1 https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Rise-of-the-yuan-China-based-payment-settlements-jump-80 
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 واردات هایپرداخت برای روسی هایشرکت توسط شده استفاده یوآن نسبت است شده سبب آن متعاقب که

صد 9 از چین، از خود صد 15 به 2014 سال در در سد 2017 سال در در ست،  .بر همچنین الزم به ذکر ا

ی را به خود از کل مبادالت جهان یدرصنند 4.3سننهم ، 2019در سننال  CIPSحجم مبادالت یوآنی در بسننتر 

 1اختصاص داده بود.

سایگی ایران،  شور ازدر هم شور امارات  بانک 11 ترکیه ک ستم بهبانک  12و از ک  بانکی نبی پرداخت سی

 .هستند متصل چین المللی بین

 دهد.را نشان می CIPSکننده از هر کشور در سیستم های مشارکتتعداد بانک( 2.4شکل )

 

 CIPS2مشارکت کننده در  یهاتعداد بانک ( 2.4) شکل

                                                 
1 https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx.htm 

2 https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Rise-of-the-yuan-China-based-payment-settlements-jump-80 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – یاز نظام پرداخت دالرمستقل  یتبادالت مال یهارساختیز یبررس

 

17 

 

 CIPS نظام در هابانک دسترسی و مشارکت چگونگی -3-1

 .دهندیم انجام را یوآنی عملیات و دارند مشارکت CIPS در ذیل طریق دو به ها بانک ،CIPS سیستم در

 به ملزم دارند، را CIPS شننبکه به اتصننال و مشننارکت قصنند که هاییبانک طریق، این در: 1مسننتقیم -1

سیس شندمی چین خاک در شعبه یک تا شته شعبه چین، خاک در که هاییبانک لذا. با شنددا  عنوان به با

 .شوندمی شناخته مستقیم هایبانک

ستقیم غیر -2 شارکت، از شکل این: 2م  ندارند، ایشعبه چین خاک در که شودمی گفته هاییبانک به م

 با بانک دیگر، عبارت به یعنی. اندکرده گذاریسپرده به اقدام مستقیم، کنندهمشارکت هایبانک نزد در لیکن

 از دسته این به. شودمی محسوب CIPS سیستم غیرمستقیم اعضای جزو چین، یوآنی بانک در حساب افتتاح

 .دهند انجام یوآنی عملیات آن با تا یابدمی اختصاص رقمی 11 یا 8 مخصوص هایکد ها،بانک

 CIPS فعالیت سازوکار -4-1

 خود، رسننانی یامپ کد طریق از توانندمی دارند، حسنناب CIPS نزد که مسننتقیمی هایبانک با ارتباط در

ستقیم طور به را فرامرزی یوآنی های پرداخت ستم این طریق از م  سوال شتربی اما. دهند انجام پرداخت سی

 های کبان کانال طریق از باید آنان حالت، این در. اسنننت غیرمسنننتقیم مشنننارکت با هایبانک خصنننوص در

 .دهند انجام را یوآنی عملیات مستقیم،

 .است شده مشخص CIPS در پرداخت نحوه از کلی شمای ،( 2.5شکل ) در

                                                 
1 Direct Participant 

2 Indirect Participant 
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 CIPSپرداخت در  یکل سازوکار ( 2.5) شکل

 محصول صادرات به نسبت بخواهد کننده وارد شخص چنانچه است، مشخص( 2.5شکل ) در که همانطور

 :صادرکننده با خود مالی تبادالت جهت نماید، اقدام

 .کندمی مراجعه CIPS مستقیم غیر عضو داخلی هایبانک سراغ به ابتداا کننده وارد شخص  -1

 .کندمی یوآن به تبدیل را نظر مورد مبلغ بانک،  -2

سقیم بانک -3 ستقیمی بانک به را نظر مورد مبلغ یوآن، به نظر مورد ارز تبدیل از پس غیرم  نزد در که م

 . نمایدمی واریز دارد، حساب آن

صول از پس -3 ستقیم، بانک در نظر مورد مبلغ و ستم از گذر با دریافتی مبلغ م  بانکی بین پرداخت سی

 .شودمی واریز کننده صادر شخص مستقیم بانک به ،CIPS توسط چین،

 .کندمی واریز نیز صادرکننده شخص غیرمستقیم بانک به را دریافتی مبلغ مستقیم، بانک سپس -4

 و دالر ارز از نه و شد استفاده غربی رسانپیام و پرداخت سیتسم از نه تبادل، این در شد، مالحظه چنانچه

 در مسننتقیم، هایبانک در گذاریسننپرده با بتوانند مسننتقیم غیر هایبانک چنانچه صننرفاا ترتیب، بدین. یورو

 .دهند نجات غربی پرداختی نظامات سایر از را خود توانندمی گیرند، قرار CIPS چرخه
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 )SPFS( 1یهروس یمال هایتراکنش رسان پیام سیستم -2

 اتحادیه قوانین از پیروی به سننو یفت رهبران اکراین، بحران و روسننیه به کریمه الحاق با 2014 سننال در

 تحریمی چنین زمان آن در.کردند قطع  سننو یفت سننیسننتم به ایران، همانند را روسننیه دسننترسننی اروپا،

 قطع  ،روسیه وزیر نخست، مدودف دیمیتری حتی .نماید وارد روسیه اقتصاد به سهمگین ایضربه میتوانست

 2.دانست جنگ اعالم معنای به واقع در را سو یفت به دسترسی

 پیام بکهش یعنی دیگر گزینه یک روی بر کار به شروع روسیه ،فتیسو  از شدن قطع بالقوه تهدید پی در

 ابهمشنن اسننتانداردهای با مطابق سننیسننتم این. کرد SPFS نام به کشننور داخل در یافته توسننعه مالی رسننان

 .گیردمی قرار استفاده مورد کشور داخل در حاضر حال در و کندمی کار فتیسو 

 رسننان پیام سننیسننتم» کرد اعالم روسننیه مرکزی بانک میالدی 2015 سننال اواخر در راسننتا همین در

 اعالم وجبم به. اسننت اتمام حال در سننو یفت برای داخلی جایگزینی عنوان به روسننیه، «مالی هایتراکنش

 برای باطارت برقراری تضمین آن هدف و است بانکی بین تعامالت برای جایگزینی سیستم این روسی، مقامات

 خدمات ارا ه و پول لانتقا و نقل در وقفه ایجاد عدم منظور به مالی هایتراکنش الکترونیک هایپیام ارسنننال

 اظلح به هم و فناوری لحاظ به هم شننده طراحی رسننان پیام. شننودمی محسننوب بانکی سننیسننتم در مالی

 دو یا یک رد فقط ها داده نمونه عنوان به. دارد سو یفت به نسبت متمایزی های ویژگی ،ها داده به دسترسی

 داشته متعددی مراکز و شود گسترده کشورها از ای شبکه در است قرار بلکه شوند،نمی ذخیره خاص کشور

شد ستفاده سوء از تا با شور چند نفع به ها داده این از اطالعاتی و امنیتی های ا  این. شود ریجلوگی خاص ک

 در که است عنیم بدین این است، شده طراحی المللیبین معتبر استانداردهای طبق بر رسانی پیام سیستم

 صورت به نیز ار سو یفت سیستم با تبادل توانایی و دارد اندازیراه و استفاده قابلیت جهان کشورهای تمامی

 .دارد مستقیم

ست قرار ستم این ا ستم با سی  هند پرداخت سازوکار و CIPS چینی المللیبین بانکی بین پرداخت سی

ضو 3 ،ترتیب بدین شود مرتبط ضای از ع سیه، یعنی 3BRICS تجاری بلوک گانه 5 اع صمیم چین و هند رو  ت

                                                 
1 System for Transfer of Financial Messages 
2 https://on.rt.com/a6kx 

 دهیا. شنند لی( تشننکیجنوب یقایو آفر نیهند، چ ه،یروسنن ل،یگروه )برز نیعضننو ا یکشننورها یسننیحروف اول نام انگل وسننتنیاز به هم پ کسیبر 3

سازمان  کمیاجالس شصت و  هیرا در حاش یمقدمات یوگوهاگفت نیهند و چ ه،یروس ل،یکه چهار کشور برز گرددیباز م 2001به سال  کسیبر لیتشک

 هیروس نبورگیکاتریدر  2009در سال  کسیبر یاجالس رسم نیتا اول افتیادامه  هاتختیپس از آن و در پا یهاوگوها در سالگفت نیملل آغاز کردند. ا

شورها ساله اجالس ک شد. از آن زمان، هر  شور برگزار  شد چهار ک ضور مقامات ار سال  کیبر یبا ح به جمع  زین یجنوب یقایآفر 2013برقرار بود تا در 

 نام داد. رییت  «کسیبر»به  «کیبر»ها اضافه شد و آن
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 به سو یفت، یعنی پول انتقال المللیبین شبکه زدن دور برای را خود مالی رسانی پیام های سیستم اندگرفته

 1.کنند متصل یکدیگر

 مرتبط CIPS چینی المللیبین بانکی بین پرداخت سیستم با روسیه SPFS مالی رسانی پیام سیستم لذا،

 افزایش و دوجانبه تجارت در ملی ارزهای ت ییر برای دولتی بین ای نامه توافق پکن و مسنننکو. شننند خواهد

سویه صد 50 تا ارزی بین های حساب ت  افزایش را آمریکا دالر از شدن دور برای تالش که اندکرده منعقد در

شتن کنار با طرفین قرارداد، این پی در 2.دهندمی  و پرداخت نظامات از خود، تجاری مبادالت در سو یفت گذا

سویه ستفاده شود،می CIPS و SPFS شامل که ملی ت ساکوف آناتولی از نقل به. کنندمی ا  کمیته ر یس 3آک

 هایواحد از خود، ارز نرخ نوسانات خطرات کاهش و تجارت تقویت برای کشور دو ،روسیه دومای مجلس مالی

سترهای و یوآن و روبل مالی ستفاده آن ب سویه سهم آینده، سالهای در که افزود وی. کنند ا ساب ت  با هاح

 چین است، ذکر به الزم شود. درصد( 50 به 10 )از برابر 5 تواندمی چین و روسیه کشور دو بین ملی ارزهای

سیه تجاری شریک بزرگترین سوب رو  107 از بیش به آنان دوجانبه تجارت ،2019 سال در و شودمی مح

 چند در فعلی تجارت حجم افزایش برای ریزی برنامه حال در همچنین طرف دو. اسننت رسننیده دالر میلیارد

 4.هستند آینده سال

 را روسیه یمرکز بانک فرمپلت دارد قصد اما ندارد، داخلی مالی رسان پیام سیستم هنوز هند که حالی در

 . است نشده محقق امر این تاکنون که کند متصل است توسعه حال در که داخلی سرویس یک با

 به خارجی و داخلی کاربر 392 امروز، به تا روسننیه بانک ملی پرداخت سننیسننتم مدیر 5باکینا اال از نقل به

SPFS 7اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضو کشورهای حاضر، حال در آن، از فراتر 6.اندشده متصل  بر کار حال در ،

 . باشندمی روسیه SPFS به اتصال روی

 اتصال پی در زو ال،ون مانند دارند قرار آمریکا متحده ایاالت ثانویه هایتحریم تحت که کشورهایی از برخی

 . ندهست SWIFT سنتی المللیبین پرداخت سیستم جایگزینی برای روسی رسانپیام سیستم به

 تاکنون که است کرده ارسال  CBRروسیه مرکزی بانک به باره این در را درخواستی ونزو ال مرکزی بانک

                                                 
1 https://moqavemati.net/105246 

2 https://on.rt.com/9x5w 
3 Anatoly Aksakov 

4 https://on.rt.com/9x5w 
5 Alla Bakina 

6 https://on.rt.com/a47k 

 2014 یم 29در  هیاتحاد نیا لیتشک معاهده و ارمنستان است. زستانیقرق ه،یشامل بالروس، قزاقستان، روس یالدول نیب یاقتصاد هیاتحاد کی 7

 الزم االجرا شد. 2015 هیژانو کمیامضا شد و از  هیتوسط بالروس، قزاقستان و روس
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این موضوع را  دلیلاست.  نشده مهیا روسیه SPFS سیستم بر ونزو ال هایبانک اتصال برای بستری هیچگونه

سترهای اندازیراه در ونزو ال بانکی نظام ماندگی عقب توان در می شارکت جهت الزم ب ستجو  SPFS در م ج

  نمود.

 SPFSبه سیستم  اتصال امکان و روند بررسی -1-2

طبق  و برسنند طرفین امضننای به تا بردمی زمان هفته سننه تا دو بین SPFS نامهتوافق سننازمانی، نظر از

  2.کند طلب را 1طوالنی مدتممکن است  SPFS در بانکی شبکه به اتصال و هاپایانه نصب های تجربی،داده

 جهت عضو هایبانک امنیتی، اقدامات افزایش دلیل به که است آن SPFS نظام اما چالش جدی اتصال به

. بود خواهند زمانی و اقتصااادی عدبُ از توجهی قابل هایهزینه تحمل به مجبور خود، اطالعات مبادله

صال برای هابانک سات همچنین و افزارینرم و افزاریسخت فنی، امکانات از موظفند SPFS به فنی ات سی  تا

ستفاده SPFS به اتصال جهت بخصوصی رمزنگاری  بانک امنیتی هایتوصیه از باید هابانک عالوه به و کنند ا

سیون داخلی امور وزارت های توصیهو همچنین روسیه مرکزی  و پرداخت بتوانند تا کنند پیروی روسیه فدرا

 در و کندمی برابر چندین را آنان به شننده تحمیل هزینه امر همین. نمایند دریافت  SPFSاز را خود هایپیام

سط امنیتی تدارکات انجام عدم صورت  وجود نظر مورد بانکی سطح در که امنیتی تردید کوچکترین آنان، تو

 . 3کندمی محروم SPFS بر مبتنی پرداخت و دریافت از را آنان باشد، داشته

 سننال البته تا. داشنناره کر پیام هر ارسننال برای باالی هزینه به توانمی SPFS نظام دیگر هایچالش از

 روبل 1 تا 0.8 به اکنون که بود الزم هزینه روبل 2.5 تا SPFS  ، 1.5بسنننتر در پیام هر تبادل برای ،2018

 .است یافته تقلیل

 SPFSدر  یامارسال پ هزینه ( 2-1) جدول

 پیام هر برای هزینه روزانه ارسالی هایپیام تعداد

 روبل 1 روز در پیام 500 تا 1

 روبل 0.8 روز در پیام 500 از بیش

                                                 
صال به برای  1 ؛ لیکن طبق گفته کارشناسان، این امر انجامدیسال به طول ب میو ن کیاز  شیمعامله ب نیتوافق نامه تا پردازش اول یاز امضا SPFSات

 امروزه مرتفع شده است.
2 https://cyberft.com/about/comprasion/spfs 
3 https://iz.ru/news/630251 
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 از مشکالت اساسی را ایجاد کرده بود به نحوی که ،SPFS فنی هایشکاف های پیش،همچنین در سال

نمی را معامالتنبود و  دسترس سیستم دیگر در GMT + 3) )یعنیبه وقت روسیه  صبح 7 تا شب 9 ساعت

های واصننله این شننکاف برطرف شننده داد که طبق نقل قول انجام رسننمی تعطیالت و هفته آخر در توانسننت

  1.است

یل که، نیز آخر دل که اسنننت؛ بحث قابل همچنان SPFS محرمانگی آن  یک دارای SPFS شنننبکه چرا

 .است ایستاره توپولوژی

 

 SPFS یاستاره توپولوژی ( 2.6) شکل

 عبور واحد مرکز یک از ها داده تمام ای،ستاره توپولوژی در شود،می دیده هم( 2.6شکل ) در که همانطور

 2.شودمی سیستم اپراتور برای هاپیام تمامی کامل دسترسی سبب همین و کنندمی

                                                 
1 https://cyberft.com/about/comprasion/spfs 

2 https://cyberft.com/about/comprasion/spfs 
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  SPFSدر اتصال و عضویت فرآیند چگونگی -2-2

 

 SPFSای از چگونگی فرآیند عضویت و اتصال در خالصه ( 2.7) شکل

  

1
:  تکمیل فرم مقرر در پایگاه اینترنتی بانک روسیه به نشانی•

http://www.cbr.ru/eng/Psystem/fin_msg_transfer_system/

ارسال رونوشتی از سند ثبت نام به همراه ترجمه به زبان روسی•

2
:بانک و موسسات مالی موظف به پیروی از توصیه های ذیل می باشند•

امکانات نرم افزاری مورد نیاز-1•

سیاست های امنیت اطالعات داده ها-2•

3
انعقاد قرارداد نهایی•

اجرایی نمودن ترتیبات فنی•
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 COMESA جنوبی و شرقی آفریقای مشترک بازار پرداخت نظام -3

 است، شده ایجاد دالر موازی معامالتی سیستم عنوان به کشورها توسط که پرداختی نظامات از دیگر یکی

شترک بازار پرداخت نظام سا ) جنوبی و شرقی آفریقای م ست( 1COMESAکوم  در 1994 سال در که که ا

 .شد ایجاد 2عضو کشور 21 میان مالی و اقتصادی همکاری افزایش برای تالش

سا، گیریشکل از پس شی اتاق کوم ضو کشورهای تا شد ایجاد آن ذیل در CCH3 نام به پرداز  با بتوانند ع

شننده  انجامتمام معامالت  4پردازش هایتاقا واقع، در. بپردازند تجارت و مبادله به یکدیگر با خود ملی ارزهای

 .دهندیانتقاالت وجه را انجام م یاتانجام شده عمل یو با توجه به پاکساز کندیم یرا ثبت کرده و پاکساز

 ای منطقه حسنناب تسننویه و پرداخت سننیسننتم ایجاد با 2009 سننال در کومسننا، در ها پرداخت ادغام

(5REPSS،) ضو کشورهای که  انجام برای خود ملی مرکزی بانک طریق از ساخت،می قادر را کننده شرکت ع

  .بود جلو به رو بزرگی گام شوند، متصل مرکزی حساب تسویه و پرداخت مکانیزم به مرزی های پرداخت

 REPSSایه کانال به نیازی آن در اینکه بدون کومسننا، اعضننای میان معامالت تسننویه و پرداخت برای 

 وابستگی از یبترت بدین تا شد ایجاد باشد، اروپایی کشورهای و آمریکا در مستقر ای واسطه و کارگزار بانکی

 .کاست هاآن رسانپیام و پرداختی غربی هایسازوکار و یورو و دالر ارزهای به

ستم قالب در ست، برقرار تجارت در موازنه که میزانی تا REPSS سی  در و ودشمی انجام ملی ارزهای با ا

 بداریحسننا سننیسننتم یک ترتیب بدین. شننودمی تسننویه یورو یا آمریکا دالر با معامالت مانده باقی نهایت

 تا را معامالت که است گرفته شکل کشورها میان ای منطقه تسویه و پرداخت سیستم عنوان تحت چندجانبه

 .کندمی سازی ساده زیادی حد

ستم این سابداری سی شورهای واردکنندگان و صادرکنندگان چندجانبه، ح ضو ک  ات سازدمی قادر را ع

ستفاده با را خود میان تجارت ستم این در. دهند انجام خود ملی ارزهای از ا  بانک با گانانبازر پرداختی، سی

 .کنندیم دریافت و ارسال خود مقابل طرف کشورهای با را تجاری اسناد مستقیم طور به و خود محلی های

                                                 
1 Common Market for Eastern and Southern Africa 

سکار ، کومور، تونس، سودان، یبیل، مصر ،یسومال، یوپیات،ترهیار، یبوتیجشامل کشورهای  2 ،رواندا، یماالو، ایکن، یبوروند، شلیس، سیمور،ماداگا

 کنگو کیدموکرات یجمهور، مبابوهیز، ایزامب، ینیاسوات  اوگاندا 

3 COMESA Clearing House 
4 Clearing House 
5 Regional Payment and Settlement System 
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 سازوکار -1-3

 اتنه مرکزی، هایبانک صنننرفاا که اسنننت ترتیب بدین ذیل، شنننکل همانند کومسنننا در هاپرداخت

 . کنندمی یفاا را کارگزاری نقش هابانک سایر و شوندمی محسوب REPSS در مسقیم کنندگانشرکت

 

 در منطقه کومسا REPSSپرداخت در  یکل سازوکار ( 2.8) شکل

ست، هم( 2.8شکل ) از که همانطور صی پیدا شخا  REPSS طریق از خواهندمی که( حقیقی یا حقوقی) ا

 :دهند انجام مرزی فرا پرداخت

 .دهند اطالع خود داخلی تجاری بانک به ابتدا باید  -1

 .دهدمی ارجاع را نیاز مورد اطالعات سایر و مبلغ مرکزی، بانک به نظر، مورد تجاری بانک -2

 .دهدمی انجام را مزبور پرداخت ،REPSS شبکه به اتصال با مرکزی بانک -3

ست آن اهمیت حا ز نکته سویه و پرداخت برای جایگزینی ،REPSS نظام در که ا  گرفته نظر در داخلی ت

شده ستر، این در مبادالت تمام همچین،. شد خواهد گرفته کار به فرامرزی مبادالت جهت صرفاا و است ن  با ب

 در معامالت ناترازی با مرکزی های بانک که زمانی فقط لیکن، گرفت، خواهد صنننورت ایمنطقه رایج ارزهای

 هایبانک. کنندمی اسننتفاده خود معامالت تسننویه برای یورو و دالر هایارز از شننوند،می مواجه دوره پایان

 خود کشور ساکنان معامالت خود، نزد ها پرداخت جهت تسویه های حساب داشتن طریق از کشورها مرکزی
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می ایجاد یکدیگر برای را مشننخصننی اعتبار بنابراین. کنندمی پرداخت و ثبت روش این از را مقابل کشننور به

 .کنندمی تسویه( فصلی دوره مثالا) دوره هر پایان در را معامالت خالص های تفاوت انباشت و کنند
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 توسعهجامعه  )SIRESS( 1یا منطقه تسویه و پرداخت یکپارچه نظام -4

 )SADC( 2یجنوب آفریقای

SIRESS ستم یک واقع در سویه و پرداخت سی ساب ت ست ای منطقه ح سهیل برای که ا  وجه، انتقال ت

 برای بسننتر این. اسننت شننده ایجاد SADC جنوبی آفریقای منطقه در فرامرزی مبادالت و هاپرداخت برای

 چنین برای متناظر کارگزار بانکداری به نیاز حذف با فرامرزی هایپرداخت کارایی بهبود و هاهزینه کاهش

ست شده اجرا هایی پرداخت ستم، این که شودمی بینی پیش نهایت، در. ا شت تجارت تقویت به سی  در ربی

 .بیانجامد جنوبی آفریقای منطقه

 یعنی )CMA (3مشننترک پولی منطقه با کشننورهای در 2014 ژو یه در بار اولین برای پرداخت، نظام این

سوتو نامیبیا، جنوبی، آفریقای سیله بدینو  درآمد اجرا به سوازیلند و ل صل پولی اتحادیه یک به را آنان و  مت

صلی هدف. کندمی ست این ا شترک سازوکار یک ایجاد با بتوانند طرفین همه که ا  هایپرداخت در تجاری م

 ارزهای دارد حق عضو، کشور هر نظام، این طبق. باشند برخوردار عادالنه اقتصادی پیشرفت و توسعه از ارزی،

 و قانونی ارز، یک تنها عضو، دول میان تجارت برای لیکن. نماید استفاده خود داخلی مبادالت در را خود ملی

 عضو هایتدول میان تجارت مخصوص که است جنوبی آفریقای راند پولی واحد نیز، آن و است استفاده قابل

CMA 4.است نیز 

 و تجاری هایبانک کلیه به بعداا سنننیسنننتم این ،CMA کشنننورهای در  SIRESSاجرای موفقیت از پس

 .یافت تعمیم بودند، عضویت به مایل که ،SADC منطقه در مرکزی هایبانک

                                                 
1SADC Integrated Regional Electronic Settlement System 

2 Southern African Development Community 
3 Common Monetary Area 

4 https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07158.pdf 
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 SIRESSنظام  ویژگی و اهداف -1-4

 

 SIRESS ینتکو یکل اهداف ( 2.9) شکل

 شوندمی تسویه و پردازش خود واقعی زمان در معامالت که است آن ،SIRESS ممتاز هایویژگی از یکی

می عمل (Real-time gross settlement) یا آنی ناخالص تسویه اصول براساس SIRESS دیگر، عبارتی به یا

 ناشی سیستمی ریسک لذا و هستند حساب بی هم با لحظه هر در کنندگان مشارکت کل که نحوی به کند

 .شودمی حل دومینویی اثر از
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 2یاآس شرقی جنوب مللانجمن  )APN( 1یاییآس پرداخت شبکه -5
(ASEAN) 

 رد کشور 10 بین سیاسی و اقتصادی همکاری برای ای جامعه( آن آسه) آسیا شرقی جنوب ملل انجمن

سیا شرقی جنوب ست آ سط ASEAN .ا شور تو  سال رد تایلند و سنگاپور فیلیپین، مالزی، اندونزی، هایک

 دش تشکیل عضو کشورهای بین فرهنگی توسعه و اجتماعی پیشرفت اقتصادی، رشد افزایش هدف با 1967

 ستند.نیز در حال حاضر عضو این اتحادیه ه کامبوجو  انماریم ،ال وس، تنامی، ویبرو ن که کشورهای

شورهای ضو ک سال  ع صادی انجمن یک ایجاد با 2015در  صدد ،AEC 3اقت صادی ادغام در شور اقت  هایک

 .برآمدند عضو

ستم متمرکزکردن و ادغام ،AEC کارکردی هایجنبه از یکی شور پرداخت های سی ضو هایک سه ع  آن آ

 توسعه طریق از توانندمی عضو هایتدول ،RTGS همان یا آنی ناخالص تسویه های سیستم ادغام با که است

 .شوند متصل متمرکز، پرداخت نظام به بانکی، مشترک های پروتکل

 دنبال به 2006 سال در APN نام به آسیایی پرداخت شبکه توسعه با آن، آسه اعضای برخی از همچنین

 های شننبکه ای منطقه و داخلی سننو یچینگ امکان برای مشننترک هایدسننتورالعمل و اسننتانداردها تدوین

 اندشده APN توافق به حاضر ،آناز اتحادیه آسه کشور 6 تاکنون. برآمدند پرداخت های سیستم و خودپرداز

 ن،یچ یکشننورهاالزم به ذکر اسننت که . سننازدمی فراهم را آنان برای متمرکز پرداخت هایزیرسنناخت که

، به  4RCEPیامنطقه یاقتصنناد یجامع شننرکا مانیبه موجب پ نیز و ژاپن لندیوزین ،یکره جنوب ا،یاسننترال

 ند.اهدر آمد APN تیعضو

 به ،ATM / POS کهشب در خود معامالت انجام برای توانندمی هادولت ،APN پرداخت شبکه به اتصال با

 کشوری ضویتع با مثال عنوان به. دهند انجام را خود مبادالت و شوند وصل دیگر دول پرداخت هایسیستم

نی کشورهای مالزی، یع عضو کشور 11 مربوط به پرداختی سامانه 12 از تواندمی ایران ،APN به ایران مانند

 .شوند مندبهره اندونزی، فیلیپین، ویتنام، ژاپن، چین، استرالیا و نیوزیلندسنگاپور، کره جنوبی، تایلند، 

                                                 
1 Asian Payment Network 
2 The Association of Southeast Asian Nations 
3 ASEAN Economic Community 
4 The Regional Comprehensive Economic Partnership 
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 APNعضو  یکشورها یپرداخت هایسامانه ( 2.10) شکل

ستانداردهای سازی یکسان APN هدف ست، عضو دول برای تخصصی و فنی ا صال تقویت بنابراین ا  و ات

 تجارت، افزایش موقعیت، ارتقا موجب آن، آسننه منطقه در یهوتسنن و پرداخت توسننعه برای تجاری همکاری

 .خواهد شد APN و آن آسه عضو کشورهایمیان  در بیشتر هرچه اقتصادی و مالی پیوند و اقتصادی توسعه

  

PayNet NETS KFTC ITMX 
Artajasa 

Rintis 
Bancnet NAPAS NTT DataUPI Cuscal Paymark 
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 عرب ایمنطقه پرداخت سیستم -6

 امارات) ابوظبی در ، 2017 سننپتامبر 17 در خود جلسننه در عربی کشننورهای مرکزی هایبانک شننورای

شنهادی طرح( عربی متحده ستم ایجاد پی نیز  BUNAکه تحت عنوان  ARPS) 1عرب ای منطقه پرداخت سی

 یکمین و چهل در عرب، پولی صننندوق حکام شننورای آن، متعاقب که کردند تصننویب را( شننودشننناخته می

 بانک شورای مصوب قطعنامه شد، برگزار اردن پادشاهی امان، در 2018 آوریل 10 در که خود ساالنه نشست

 2.کرد تصویب را ARPS تاسیس مورد در پولی مقامات و عرب مرکزی های

 ارس،ف خلیج کشننورهای حوزه در فرامرزی هایحسنناب تسننویه و ها پرداخت از بسننیاری حاضننر، حال در

سط سات نماینده عنوان به آنان، ملی هایبانک  که طوری به شودمی انجام کارگزار های بانک تو س  مالی مو

ضور که آمریکایی سویه و پرداخت ترتیبات و کنندمی عمل ندارند، محلی ح  انتقال هایهزینه پرداخت با را ت

 .دهندمی انجام

 و گاه هایحریمت همچین و اروپا و متحده ایاالت هایبانک توسط پولشویی ضد قوانین تشدید حال، این با

سط که بیگاهی شور برخی بر غرب تو ست بر را فراوانی های هزینه شود،می تحمیل عربی هایک  کارگزاران د

 .است گذاشته عرب

شته اعالم )AMF( 3عرب پولی صندوق سبب، همین به ستر یک طریق از است، دا  برای متمرکز، و واحد ب

 عمل مالی موسننسننات و ها بانک مانند خود کنندگان شننرکت برای کارگزار عنوان به فرامرزی هایپرداخت

 مبادالت جهت اروپا و آمریکا وبانکی پولی و مالی موسسات حضور جای به دیگر، عبارت به یعنی. کرد خواهد

 فرامرزی مبادالت تسنننویه و پرداخت به اقدام کارگزار، یک نقش در که اسنننت ARPS این یورویی، و دالری

 کاسته یورو و دالر ارزهای به عربی هایکشور وابستگی از ترتیب، بدین. کندمی فارس خلیج هایکشور حوزه

 لذا. گردید خواهد حذف شننند،می داده آنان به کارگزاری واسنننطه به که هنگفتی هایهزینه و شننند خواهد

ARPS ستفاده برای مکانیزمی ایجاد هدف با سویه برای عربی ارزهای از ا ساب، ت  در جویی صرفه موجب ح

 خواهد کمک عربی کشننورهای بین گذاری سننرمایه و تجارت تقویت به و شنند خواهد معامالت هزینه و وقت

 ای منطقه الزامات و المللیبین اسننتانداردهای با کامالا ARPS طرح، این اجرایی مدیران هایگفته طبق. کرد

 نیازهای کاهش و کارگزاری بانکداری انتقال، باالی های هزینه برای جایگزینی و داشنننت خواهد مطابقت

                                                 
1 Arab regional payment system 

2https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/EN%20final%20for%

20web.pdf 
3 Arab Monetary Fund 
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 1.کندمی فراهم تجاری های بانک نقدینگی

ستفاده افزایش شاهد طرح، این انجام با همچنین  فرامرزی و مرزی بین پول جریان در محلی ارزهای از ا

 هاست مدت چراکه ،باشد داشته دالر ارزش تدریجی کاهش بر بسیاری اثر توانندمی تدریج به که بود خواهیم

 .شودمی انجام آمریکا دالر با عرب جهان در معامالت تمام تقریبا که

 لیکن برسد، برداری بهره به 2020 سال تا ARPS رفتمی انتظار عرب، پولی صندوق برآورد طبق هرچند

 2.نیست آن اندازیراه از خبری همچنان

 عرب ایمنطقه پرداخت سیستم هایاستاندارد و اصول -1-6

 بر منطبق باید شنننود، شنننناخته «اعتماد قابل» المللیبین و ایمنطقه نظر، از بتواند  ARPSاینکه برای

ستانداردهای شد المللیبین ا  بر عالوه تا داردنگه محفوظ را خود هایداده کامالا باید  ARPS این، بر عالوه. با

 نباید عربی کشنننورهای دیگر، عبارت به. باشننند برخوردار نیز اجرای سنننهولت از معامالت، و اطالعات امنیت

سی ت ییرات سا ستم در ا سویه و پرداخت سی ضر حال در که خود ت شورهای از یک هر سطح در حا ضو ک  ع

 تسننویه جهت بانکی 3مالی بازارهای زیرسنناخت اصننول با ARPS نظر، این از. کنند ایجاد شننودمی اسننتفاده

 تروریسم مالی تأمین و پولشویی با مبارزه برابر در المللیبین استانداردهای ،)PFMI( 4المللیبین های حساب

 که میزبانی هایکشننور مقررات و قوانین لحاظ با  ARPSاین، بر عالوه. المللیبین تروریسننم ضنند قوانین و

 .است شده طراحی شود،می استفاده سیستم این در آنان ارزهای

 اجرا سازوکار و طراحی -2-6

شتیبانی با عرب پول صندوق توسط سیستم طراحی  تیمی همکاری با و تخصصی مشاوره شرکت یک پ

 در جهانی بانک کارشننناسننان مشننارکت با همراه پولی مقامات و عرب مرکزی بانکهای نمایندگان از متشننکل

ست شده تهیه 2017 ژو یه ست این ARPS مدل ویژگی مهمترین. ا  مکانیزم ایجاد بر مبتنی مدل این که ا

 برون معامالت تسویه و پرداخت برای خارجی و عربی ارزهای از مدل این در بعالوه،. است آنی ناخالص تسویه

 که آنچه نظیر هابانک غیرمستقیم و مستقیم مشارکت امکان همچنین و شد خواهد استفاده مرزی بین مرزی

                                                 
1 https://www.reuters.com/article/arabs-financing-idUSL8N1JX31R 
2 https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/fmi/4126416/arab-regional-payment-

system-set-for-2020-launch 
3 Principles for Financial Market Infrastructures 

 . ر.ک:است حساب هیتسو و پرداخت یها ستمیس رینظ یمال بازار یها رساختیز با رابطه در یجهان استاندارد 12 شامل اصول، نیا 4
https://www.bis.org/cpmi/info_pfmi.htm 
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  1.بود خواهد فراهم است، CIPS در

 که را ARPS اداره که است شده ایجاد مستقل حقوقی شخصیت دارای مرکزی نهاد یک ،ARPS نظام در

شورهای با توافق به منوط ست میزبان ک شته عهده به ا شد دا صول تمام از نهاد این. با  این در مقرر قوانین و ا

ستم، صونیت و امتیازات از و کندمی پیروی سی ست برخوردار موثر و کارآمد مدیریت برای الزم های م  به. ا

شورهای در ARPS اندازیراه جهت منظور، همین ضو، ک ستمی ع سط طرح سازیپیاده مرحله 7 بای  نهاد تو

 :شامل که 2برسد اجرا به مزبور

  هادولت هماهنگی و توافق .1

  ARPSاندازیراه در دخیل هایسازمان و هاینهاد با الزم هایهماهنگی .2

  اعضا میان تجارت بستر توسعه و طراحی .3

  قوانین اجرای حسن بر نظارت .4

  سیستم افزاریسخت امکانات پشتیبانی و تهیه .5

 ARPS اجرای و طراحی .6

 عملیاتی پردازش .7

  

                                                 
1https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/EN%20final%20for%

20web.pdf 
2https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/EN%20final%20for%

20web.pdf 
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 یردالریغ تبادالت مالیتوسعه  ایراهکارهموانع و  ها،تیظرف

 محور مقاومت

بانکی و  در این بخش از گزارش در ابتدا با معرفی بانکداری کشننورهای سننوریه و عراق و سننابقه همکاری

ز سیستم های پرداخت مستقل اتجاری با کشور ایران، ظرفیت سیستم بانکی این کشورها در استفاده از نظام

شنننود. در ادامه نیز به مهمترین موانع و راهکارهای افزایش همکاری بانکی میان بررسنننی میپرداخت دالری 

 شود.کشورهای محور مقاومت )ایران، عراق و سوریه( از زبان کارشناسان پرداخته می

 سوریه کشور بانکداری -1

سوریه  صی به نام بانک 6عمومی، بانک  6در  س مویب هایخصو سعودی الفرن والمهجر، العوده،  هیسور ،یال

سالم 3و  لیتموللتجاره و ال یالدول لوس،یبب ،یالعرب بانک  و سوریه یالمللشام و بانک بین یهابه نام یبانک ا

 وجود دارد. 1برکه

 2.است شده پرداخته سوریه عمومی بانک 6 تمامی توضیح و شرح به ،لیذ شکل در

                                                 
1 syrecon.gov.sy: وزارت اقتصاد سوریه 
2www.cbs-bank.sy ; http://www.industrialbank.gov.sy ; www.reb.sy ;  www.syrianfinance.gov.sy ; www.pcb-

bank.sy ; www.saving-bank.com 

http://www.cbs-bank.sy/


 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – یمستقل از نظام پرداخت دالر یتبادالت مال یهارساختیز یبررس

 

35 

 

 

بانک های عمومی 
در سوریه

بانک تجارت 
سوریه

لکخزانهسودبهآنفروشوعمومیقرضهاوراقکردنصادربرعالوهبانکاینبه
هادهسپرقبولوتجاریوداخلیتجارتهایفرآیندازمالیحمایتوظیفهکشور،

هافرآینداین.شدسپردهگرانبهاهایفلزوارزباتجارتملی،ذخایرانواعهمهو
سیستمینااصلیرکنشدهباعثکهاستسوریهدربانکیسیستمکاراصلیبخش

.رودشماربه

بانک صنعت

نعتی این بانک با افزایش توجه حکومت به بخش صنعتی و بنا هندف تشنویق تولیند صن
نعت، وظایف این بانک در سهیم شدن در تأسیس شرکتهای سهامدار در ص. تأسیس شد
به بخش صنعتی با هدف توسنعه تأسیسنات موجنود ینا احندا ( بدون سود)اعطای وام 

ف بنه در کنار این وظنای. تأسیساتی جدید و دادن وام برای خرید مواد اولیه تأسیس شد
این بانک اجازه داده شد تا همه انواع سپرده هنا را قبنول و بنرای بیمنه کنردن سنرمایه 

.گذاری های موفق برای این سپرده های کار کند

بانک امالک

: د ازهدف از این بانک، حمایت مالی از فعالیت های مربوط به امالک بود کنه عبارتنن
ساخت مسکن، ساخت هتل، ساخت ساختمان های الزم برای صنعت، کمنک کنردن

ع در واق. به افرادی با موجودی کم برای خانه دار شدن و تعمیر آن از طریق دادن وام
.داین بانک برای مدتی توانست در تحول جنبش عمرانی کشور نقش ایفا کن

بانک کشاورزی

حماینت منالی از اننواع گونناگون فعالینت هنای : این بانک به موارد زیر اهتمنام دارد
کشاورزی از طریق دادن وام و وام های بدون سود پولی و عینی به همه بخنش هنای 

فنه؛ دادن اقتصادی؛ فراهم سازی لوازم تولید کشاورزی از بزر گرفته تا کود، سم و علو
. تهوام های بلند مدت بدون سود برای پروژه های اصالحات ارضی و درختکاری پیوس

.از سوی دیگر این بانک به قبول انواع سپرده های کشاورزان اهتمام ورزید

بانک وام دهی 
مردمی

هدف از تأسیس این باننک، ارا نه تسنهیالت اعتبناری بنه تجنار، صناحبان مشناغل،
ه همچنین این بانک، گواهی نامنه هنای سنرمای. کارمندان و بقیه افراد کم درآمد بود

ت در گذاری را با هدف تشویق پس انداز صادر می کند تا این کار به نفع اهداف دولن
.آن باشدٔەراه جمع آوری پس انداز ها و به کارگیری دوبار

بانک پس انداز

ق پنس این بانک تا چندی پیش به عنوان یک نهاد سپرده گذاری تحت عنوان صندو
ز جمع آوری پس انداز های کوچک و متوسنط ا: انداز بود که اهدافش عبارت بودند از

آن در لیره تا باالترین مبلغ و توقف قاچاق پول ملی به خنارج ینا بنه کنارگیری100
ه در عین حال اینن نهناد بن(. جواهرآالت، امالک و اتومبیل)فعالیت های غیر تولیدی 

های وام دهی، تازگی به یک بانک با نام بانک پس انداز تبدیل شده و شروع به فرآیند
.ارا ه تسهیالت و غیره کرده است
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 شمار به سوریه در پول عالی مقام امروز، به تا مرکزی بانک. هستند مرکزی بانک نظر زیر فوق، هایبانک

 طریق از ار ها بانک در تأثیرگذاری و دخالت برای الزم امکانات و گیریتصنننمیم قدرت که طوری به آیدمی

 .دارد اختیار در ها بانک این کار بر نظارت طریق از پولی های ابزار یا سود نرخ

 

 ایران و سوریه تجارت -1-1

 دلیل به ینهمچن و دارد قرار آمریکا و غرب چندجانبه و یک هایتحریم در که کشننوری عنوان به سننوریه

 مروزها اسننت، کرده مواجه کشننورهای عربی با تجاری محدودیت با را آن که عرب اتحادیه در عضننویت تعلیق

 برای جذاب بازاری به رو همین هب که دارد مستقیم هایگذاریسرمایه و واردات بخش در ایگسترده هاینیاز

 .است شده تبدیل خود همسایگان

شور این مقامات سوریه، بحران پایان از پس ستی، هایگروهک با مقابله در ایران نقش به توجه با ک  تروری

 هایسال هب نسبت اقتصادش حجم کشور این. کردندمی معرفی دمشق اصلی تجاری شرکای از یکی را تهران

سبت همان به نیز وارداتش و کرده پیدا کاهش 2011 از پیش شی هایویرانی به توجه با اما شده، کم ن  از نا

 سوریه واردات. رودمی شمار به ایفرامنطقه و منطقه کشورهای برای جذاب بازارهای از یکی همچنان جنگ،

 از یکی. ستا رسیده 2019 سال در دالر میلیارد 4.3 به است، بوده دالر میلیارد 12 حدود که 2010 سال از

 ریهسو جمعیت. است بوده آن جمعیت معنادار کاهش و جنگ معضل تداوم کشور، این واردات کاهش دالیل

 .رسید نفر هزار 910 و میلیون 16 به گذشته سال ،2010 سال در نفر هزار 360 و میلیون 21 از

 واردات بازار از ایران سهم رفتمی انتظار کشور این در بحران دلیلبه سوریه واردات حجم کاهش وجود با

سب به سوریه سی روابط سطح تنا  هایسال رد سوریه به ایران صادرات مقدار حال، این با. یابد افزایش سیا

 روابط دنشنن متشنننج نیز و سننوریه بحران آغاز از پس کشننور دو میان روابط بیشننتر اسننتحکام رغمعلی اخیر

 روابط طحس با نامتناسب همواره ترکیه، همچنین و امارات سعودی، عربستان مانند عربی کشورهای با سوریه

سی شور دو میان سیا ست بوده ک  با ،1389 سال در دالر میلیون 516 از سوریه به ایران صادرات میزان. ا

سیده 1398 سال در دالر میلیون 162 به درصدی 300 از بیش کاهشی ست ر  صادراتی اجناس ترینمهم. ا

صله قطعات 1398 سال در سوریه به ایران  برای دارویی هایمکمل سایر سواری، اتومبیل تولید جهت منف

 هایپروفیل یا هالوله و فوالد یا آهن از نوردشننده گرم هایمیله ندارند، داخلی مشننابه تولید که فروشننیخرده

 اقالم ترینمهم جدول در که داشننته واردات سننوریه از دالر میلیون 11 نیز ایران سننال این در. اسننت توخالی

 .دارند قرار نباتات سایر و بکر زیتون روغن طبیعی، کلسیم فسفات وارداتی
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 سایر از را رقابت گوی خود، ملی و داخلی هایظرفیت از گیریبهره با باید نیز، ایران اسالمی جمهوری لذا

 1.برباید سوریه به واردات و گذاریسرمایه افزایش جهت ایمنطقه رقبای

 جهت مناسننب بسننتری پرداخت و سنناخت فرصننتی، چنین ریزیپی جهت گام اولین جهت، همین به 

 جمله از مقاومت، محور هایکشننور تجارت میان که معضننلی تریناصننلی امروزه واقع، به. اسننت مالی تبادالت

 از مسننت نی و ردو به یورو و دالر ارزی هاینظام از که اسننت مالی مبادالت هایبسننتر اسننت، مطرح ایران

 باشد غربی هایرسانپیام

 مالی بادالتم طرق در مداقه برای مسیر سوریه، کشور بانکی و تجاری سوابق و پایه اطالعات بر مروری با

 .شد خواهد هموارتر کشور دو

                                                 
1 http://farhikhtegandaily.com/news/42426 
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 1(99اطالعات اساسی کشور جمهنوری عنربی سوریه )مرداد ماه  ( 3.1) شکل

                                                 
 سازمان توسعه تجارت 1
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شور دو بانکی روابط ،1399 سال تا موجود اطالعات طبق  جایی به ره نتاکنو فراوان، مذاکرات رغمعلی ک

ست نبرده شده برقرار بانکی روابط و ا ست ن سالمی جمهوری. ا سته نه ایران، ا ست توان  هایبانک از ایشعبه ا

 الذ. اسنت شنده سنوریه با مشنترک بانک یک تاسنیس به موفق نه و نماید تاسنیس سنوریه خاک در را خود

 که گیردمی ورتصنن کارگزار هایبانک طریق از کشننور، دو بین بانکی مبادالت انجام برای بسننتر تنها امروزه،

 . بود خواهد سوریه تجارت بانک و صادرات و ملی بانک صادرات، توسعه هایبانک شامل

 

 1(99 ماه)مرداد  یدر حوزه بانک یهو سور یراندوجانبه ا هاییهمکار ( 3.2) شکل

 در که ستا کرده شروع طرح چندین  قالب در را خود بانکی و مالی هایهمکاری ایران اسالمی جمهوری

 .پردازیممی یک هر بررسی و شرح به ذیل هایبخش

 مالی اعتباری خط -2-1-1

 بین ینا در. است بوده کشور دو مقامات تاکید مورد گذشته از سوریه و ایران مشترک اقتصادی همکاری

 در. شننودمی محسننوب طرفین تجاری اقتضننا ات الینفک جزو کشننور دو این بین مالی اعتباری خط برقراری

 میلیون 600 و میلیارد 6 بر بالغ ارزشی با و مرحله چند طی سوریه و ایران مالی اعتباری خطوط راستا همین

 .است شده برقرار زیر شرح به کشور دو این میان دالر

 سوریه و ایران اعتبارمالی هایخط ( 3-1) جدول

 هیسور و رانیا یاعتبار خطوط

 ارزش کنندگانمشارکت سال

 دالر اردیلیم 1 رانیا صادرات توسعه بانک و هیسور تجارت بانک 1391

 دالر ونیلیم 600 و اردیلیم 3 رانیا صادرات توسعه بانک و هیسور تجارت بانک 1392

                                                 
 .ک:نسازمان توسعه تجارت:  1

http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5264&p=2&g=164&showitem=32 
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 دالر اردیلیم 1 رانیا صادرات توسعه بانک و هیسور تجارت بانک 1394

 دالر اردیلیم 1 رانیا صادرات توسعه بانک و هیسور تجارت بانک 1398

 

 هایخط اگرچه. شننودمی مبادله کشننور دو میان که اسننت ارزی بحث مبحث، این در مهم بسننیار اینکته

 ریال به را ایرانی هایشرکت از خرید هزینه واسطه، عنوانبه ایران اما است، شده گشوده دالر به فوق اعتباری

 براین. داشت خواهد ریالی مبلغ تعیین برای و شاخص، صرفا معیار ارز نقش دالر و کرد خواهد پرداخت آنها با

ساس ستان ،سوریه و ایران میان اعتباری خط ارزش ا سط  ،1399 سال طبق نرخ ارز در تاب  25حدود  متو

 مصنننرفی کاالهای به اعتباری خط غیرنفتی مبالغ از زیادی بخش همچنین .بود خواهد اردتومانیلیهزار م

صاص سوریه دولت شته هایسال در. یافت خواهند اخت  موادغذایی یا تلویزیون مانند الکترونیکی کاالهای گذ

 تولید بخش نابودی دلیلبه سوریه دولت. اندبوده اعتباری خطوط قالب در تبادالت از بخشی زدهیخ مرغ مانند

ضطراری طوربه جدید هایگذاریسرمایه امکانعدم و  کشورش مردم روزمره مصرفی الهایکا تامین به تنها ا

 تواندمی ایرانی صننادرکننده عمالا سننوریه،-ایران مالی اعتباری خط تخصننیص با و حاضننر حال در. پردازدمی

 از( دیگر ارز یا ریال به) را وجه اسننناد، ارا ه با و صننادر کشننور این به را( خدمات یا کاال از اعم) خود تولیدی

سی با سوری واردکننده نیز مقابل در. کنند دریافت ایرانی بانک سناد برر سناد تحویل جهت و ا  هزینه حمل ا

 اعتباری، خط برای شدهگرفته نظر در یدوره پایانِ در. کندمی پرداخت سوری بانک به( دیگر ارز یا لیر به) را

 1.کنندمی تسویه یکدیگر با را خود هایحساب سوری و ایرانی هایبانک

( خصوصی یا لتیدو) ایرانی هایشرکت به که است وامی مثابه به سوریه-ایران مالی اعتباری خط بنابراین

 از وام این بازپرداخت و بپردازند( خارجی کشورهای سایر و) سوریه کشور در گذاریسرمایه به تا شودمی داده

 .شودمی تضمین سوریه دولت طرف

 ایران با سوریه خدمات و کاال تهاتر سامانه -3-1-1

ستفاده بدون ،خدمات با خدمات یا و خدمات با کاال کاال، با کاال مبادله فرآیند به تجاری تهاتر سامانه  از ا

شورهایی مابینفی موجود مبادالت برای راهکار یک سامانه این. شودمی تعریف پول، مانند ایمبادله ابزار  ک

نابع کمبود با که اسنننت جه ارزی م ند موا  رکود در ویژهبه بحرانی مواقع در روش این از همچنین. هسنننت

 .شودمی استفاده ملی پول ارزش کاهش یا و باال تورم اقتصادی،

 ارزهای خروج و کندمی فراهم را پول انتقال به نیاز بدون کشنننور دو بین کاال مبادله امکان سنننامانه این

                                                 
1 http://farhikhtegandaily.com/news/42426/ 
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 .کندمی محدود را کشور دو هر از خارجی

ست، کرده مقرر  ایران و سوریه بازرگانی مشترک اتاق شگاه شده، ارا ه محصوالت فروش برای ا  هایینمای

 1.گردد تسهیل طرفین مبادله در تا شود برگزار سال طول در

 تواندمی آن اندازیراه ولیکن اسننت مانده باقی پیشنننهاد و ایده حد در فوق، سننامانه تکوین تاکنون اگرچه

 موارد اشتد لحاظ سامانه این تشکیل در باید که نکاتی جمله از. شود تجاری طرفین فعال مشارکت به منجر

 :است ذیل

 

 سوریه و ایران تهاتر سامانه اندازیراه هایالزمه  ( 3.3) شکل

                                                 
1 https://enabbaladi.net/archives/420728 
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 بانکی هاینامهموافقت -4-1-1

سوریه، ایران بانکی مذاکرات رغمعلی شد، گفته که همانطور  هایبانک طریق از چندانی مبادله تاکنون، و

 توافقی طرفین، تجاری روابط تقویت هدف با ،1397 ماه بهمن در سوریه و ایران. است نگرفته صورت طرفین

ضا را شور دو بانکی و مالی معامالت که کردند ام سهیل ک سی در سوریه محدودیت از پس. شود ت ستر  به د

 ارزهای با را خود معامالت تا دهدمی را امکان این کشور، دو هایبانک به اقدام، این المللی،بین مالی سیستم

 . دهند انجام غیردالری ارزهای و محلی
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 عراقکشور  بانکداری -2

 ایسیاسته مستقیم مسئول مرکزی، بانک. دارد وجود تخصصی و تجاری بانک 40 از بیش کشور این در

 نرخ اهشک همچنین و ارزها دیگر مقابل در ملی پول اعتبار حفظ طریق از امر این و اسننت کشننور این پولی

 . است امکانپذیر تورم،

 عراق کیبان سیستم در. شوندمی هدایت کشور این مرکزی بانک توسط عراق مالی مؤسسات و بانکها کلیه

 فعالیت نیز بانکی مؤسسات و خصوصی محلی، خارجی، دار سهام دارای های بانک دولتی های بانک بر عالوه

 های سیستم انواع از کشور این بانکهای عراق، مرکزی بانک اقدامات و دولت سیاستهای اساس بر. نمایندمی

شتریان به خدمات ارا ه جهت بانکداری شارکتهای همچنین. برندمی بهره خود م  عراقی ایبانکه در خارجی م

 صننندور هب میتوان عملکرد این مثبت تأثیرات از که اسنننت گردیده بانکها این عملکرد کیفیت ارتقای باعث

 از خارج به پول حواله و مختلف های وام پرداخت و الکترونیکی خودپردازهای از اسنننتفاده اعتباری، کارتهای

 . نمود اشاره کشور

ستم ضر حال در RTGS یکپارچه سی  بانک عملکرد ارزیابی برای مطالبات برخی و بوده برقرار عراق در حا

ستفاده با عراقی های ستم از ا ست گرفته صورت 1camel جهانی سی شور سومین عراق. ا ست عربی ک  با که ا

شرفته، خدمات ارا ه و قوانین به پایبندی و ها بانک عملکرد بهبود هدف ستم این کردن اجرا به اقدام پی  سی

 سننرمایه در بیشننتری مشننارکت ایران و انگلیس لبنان، اردن، فارس، خلیج حاشننیه کشننورهای. اسننت نموده

 . اندداشته عراق بانکهای

سته طبق شور این در بانک43 عراق، مرکزی بانک بندی د سته به ک سیم تجاری و تخصصی دود  شده تق

 با ها بانک هبقی و بوده تخصصی سوریه کشور مانند مسکن و کشاورزی صنعت، نام به بانکها این از مورد 3 که

 ده است.را معرفی کر عراق یو تجار یتخصص یهابانک نمودار زیر .اندشده ثبت تجاری های بانک نام

                                                 
 سپس و یابیارز تیفیک تیریمد و درآمدها ،ینقدشوندگ ،ییدارا تیریمد ه،یسرما تیکفا لحاظ از را بانکها که است کلمه 6 از متشکل و مخفف 1

 با ندهیآ ماه12 یط بانک که است آن نشاندهنده که است تیوضع نیبدتر5 رتبه و بانکها یبرا تیوضع نیبهتر1 رتبه. کندیم5 تا1 از رتبه دادن به اقدام

 .شودیمانجام   Federal Deposit Insurance Corporationتوسط یبند رتبه نیا. شد خواهد روبهرو یورشکستگ مانند یجد اریبس مشکالت
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بانکهایعراق

بانکهای

تخصص

بانک 
صنعت

بانک صنعت عراق یک بانک صنعتی است که دولتی بوده و دفتر مرکزی آن در 
کار اصلی این بانک اعطای وام به بخشهای صنعتی عراق است. ب داد است

بانک 
تعاونی 

کشاورزی

شعبههای این بانک در . تأسیسشده است1935این بانک دولتی است که در سال 
عراق خدمات مثل پرداخت تسهیالت دیناری، افتتاح حسابجاری، حسابهای 

پسانداز به صورت ارزی و دیناری ارا ه میدهند

بانک امالک 
و مستغالت

باهدف ساختوساز و امور مسکن و مست الت شکل 1949این بانک دولتی در سال 
گرفته است

بانکهای

تجاری

بانک 
رافدین

شعبه است و در سال 950بانک رافدین بزرگترین بانک دولتی عراق با 
تأسیسشده، در داخل عراق و قاهره، بیروت، ابوظبی، بحرین، صنعا و عمان 1941

.شعبه دارد
این بانک . درصد داراییهای بانکی عراق را در اختیار دارد45امروزه بانک رافدین 

حساب پسانداز، سپردهها، خدمات ارز 1خدمات متنوعی شامل کارت اعتباری ،
این بانک خدمات خود را بر اساس قواعد . خارجی، حسابهای جاری و وام است

بانکداری اسالمی ارا ه میدهد

بانک 
رشید

که )شعبه 138دومین بانک بزرگ عراقی با ( مصرف الرشید: به عربی)بانک رشید 
است که در سال ( شعبه در سایر استانهاست77شعبه در ب داد و 61

تأسیس شد1988

بانک ورکا

ر بانک سرمایه گذاری و امور مالی ورکا یک بانک تجاری و خصوصی عراقی است که د
ر دفت. تأسیس شد و در حال حاضر یکی از بزرگترین بانکهای عراق است1999سال 

شعبه در کشور داشته و یکی دیگر از 130این بانک . مرکزی آن در ب داد میباشد
یز این بانک یک شعبه در لبنان ن. دستگاه خودپرداز است350ویژگیهای آن دارا بودن 

خدمات این بانک برای اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و شامل حسابهای جاری، . دارد
دپسانداز، حسابهای سپرده مدتدار، کارتهای اعتباری، نقلوانتقال پول و وام میباش

بانک 
بغداد

تأسیس و درحال 1992این بانک که متعلق به گروه کیپکو در کویت است، در سال 
.  دستگاه خودپرداز است43شعبه و 40حاضر یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی عراق با 

این بانک در ب داد نیز شعبه داشته و طیف وسیعی خدمات شامل حسابهای جاری، 
حسابهای سپرده، حسابهای پسانداز، حسابهای سرمایهای، وامهای مسکن و وامهای 

.شخصی ارا ه میدهد

بانک 
االهلی

به عنوان بخش خصوصی برای ارا ه خدمات 1995بانک ملی عراق در سال 
امروز، . بانکداری به افراد و شرکتهای تجاری تأسیس شد NBI شعبه در 12دارای 

تمام شهرهای بزرگ عراق است
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 ایران و عراق تجارت -1-2

 های همسایه را همدیگر کشور دو. است عراق کشور ایران تجاری عمده طرف و همسایه کشورهای از یکی

ستراتژیکی صادی روابط قدیم از که دانندمی ا شته عمیقی تجاری و اقت سعه به دا ما طرفی از. انددا  روابط تو

 .اندداشته تأکید تجاری و اقتصادی

 عقب دچار اخیر، سال 40 در داخلی هایناآرامی و طوالنی های جنگ با شدن مواجه دلیل به عراق کشور

ست؛ شده زیادی هایافتادگی  که همانطور. ندارد نیز را خود ابتدایی نیازهای تامین توانایی حتی طوریکه به ا

 و بزرگترین از یکی دارد که تجاری بالقوه هایپتانسنننیل با کشنننور این اسنننت، مشنننخص ذیل آمارهای در

 .شودمی محسوب جهان و منطقه بازارهای سودآورترین
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 1یرانکشور عراق با ا یتجار یهاطالعات پا ( 3.4) شکل

                                                 
 .ک:نسازمان توسعه تجارت:  1
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 های یرساختز از بسیاری زیرا دارد؛ مهندسی و فنی خدمات واردات به شدیدی نیاز کاال، از غیر به عراق

 همسایگان برای را امکان این عراق بزرگ بازار. ندارد را آنها بازسازی توانایی خود و است شده نابود کشور این

 طبیعی ینبنابرا. دهند توسعه و رشد جهانی مقیاس در را خود صنایع و ها شرکت که است کرده فراهم عراق

ست سی عراق ربازا آوردگاه پیروز شرایط این در. بگیرد شکل عراق بازار بازیگران بین شدیدی رقابت که ا  ک

 و بدهد عراقی طرف به بهتری هایپیشنننهاد سننودآور، هایبرنامه و هاطرح با بتواند دیگران از بهتر که اسننت

 .کند جلب را آنان رضایت

ضر حال در سترش موانع ترین مهم از یکی حا صادی روابط گ شکل عراق و ایران اقت ست بانکی روابط م . ا

سی بانکی تحریم ستر ساس بر که دنیا بانکی غالب نظام به ایران د ستم ا ست شده طراحی دالری سی  با را ا

ست کرده روبرو مانع سهیل جهت بزرگی مانع به محدودیت، این. ا سترش و ت  و یرانا میان دوجانبه تجارت گ

 در که اندبرداشته خود مالی تبادالت توسعه راستای در هاییقدم عراق و ایران تاکنون. است شده تبدیل عراق

 .شد خواهد پرداخته بدان روپیش هایزیربخش ذیل

 عراق خاک در ایرانی هایبانک شعب تاسیس -1-1-2

سالمی جمهوری سوریه، خالف بر سیس با نیز، ایران ا  قدم راق،ع خاک در خود ریالی هایبانک شعب تا

 تاسیس با اندستهتوان نوین اقتصاد و پارسیان ملی، هایبانک. است برداشته بانکی مبادالت تسهیل در موثری

 بهبود جهت اقدام این رسنندمی نظر به لیکن. کنند ترآسننان را هدف این به نیل کمی ب داد، در خود شننعب

 .نباشد کافی کشور دو بانکی روابط

 که باشد ایرانی هایبانک یخارج شعب برای خود فرامرزی رسانپیام سامانه اندازیراه دنبال به باید ایران

ستم تواندمی ایران سامانه، این کامل اندازیراه با. شودمی شناخته سپام نام به اکنون  شعب بانکی هایسی

 و کند تصنننلم یکدیگر به مالی مبادالت اسنننتاندارد هایپروتکل توسنننط را عراق در خود هایبانک خارجی

 و الکترونیکی امالاک صننورت به را مرکزی بانک و عراق در ایرانی هایبانک میان مراودات و مکاتبات ارتباطات،

سر امن سانپیام جایگزینی بر عالوه صورت، این در. سازد می سان پیام یک با سو یفت ر سویه داخلی، ر  ت

ستر در نیز ایران فرامرزی مبادالت سفانه. پذیرفت خواهد صورت سامانه همین ب صال از یخبر تاکنون، متا  ات

شده سپام به ایرانی، هایبانک خارجی شعب ست ن سدمی نظر به که ا سعه در بعدی گام ر  و پولی وابطر تو

 .گیرد قرار رصد و پیگیری مورد باید که باشد مسئله همین همسایه هایکشور و ایران بانکی

                                                 
http://tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5264&p=2&g=164&showitem=2 
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  عراق و ایران مشترک بانک -2-1-2

شورهای شترک بانک یک ایجاد به موفق عراق، و ایران ک سعه بانک نام به م سرما االقلیمی تعاون تو  هیبا 

 یبر کشورها دیبا تاک یالملل نیب یاستحکام تبادالت مالبه منظور توسعه و  اند کهشده نارید اردیلیم 50 هیاول

سالم سال  2007سال  لیدر آور انهیخاورم یا سط 1386یعنی در فروردین  صلتو  یعنی، 1آن یسهامداران ا

 %25از  شیبا ب یعراق یها، شرکت%20از  شیبا ب یدرصد، بانک کشاورز 2.53از  شیبا ب نیبانک اقتصاد نو

  2.اندتاسیس کردهدرصد مشارکت  1.8د با حدو یقیو اشخاص حق

 به کشننور دو نکیبا و مالی نظامات بسننط در موثر بسننیار گامی تواندمی که، توسننعه تعاون االقلیمیبانک 

. دارد فراوانی مزایای ملی ارزهای از استفاده جهت االقلیمی تعاون توسعه مشترک بانک اندازیراه. آید حساب

 و آمریکا راختیا در که کنونی پرداخت نظام از جدای- شنننودمی باعث بانکی چنین اندازیراه که طریق بدین

 کلشنن کشننور دو میان مبادالت انجام جهت جدید پرداخت نظام یک -اسننت غربی کشننورهای از دیگر برخی

 دردینار  و ریال و شننده حذف یورو و دالر قبیل از جهانروایی و واسننط ارزهای نقش آن در که نظامی بگیرد؛

 .ودش پررنگ آن

 عامالتشان،م مالی رسانی پیام انجام برای کشور دو که دارد وجود امکان این مشترکی بانک چنین قالب در

ستم اندازیراه به اقدام سان پیام سی ستم جایگزین مالی ر راه صورت در. نمایند سو یفت قبیل از هایی سی

می انجام ترباال سرعت و کمتر هزینه با آمریکا، اختیارات از مستقل طور به معامالت سیستمی، چنین اندازی

 .شود

سالم ضر بانک تعاون ا ص نیبه عنوان دوم یدر حال حا صو شور عراق دارا یبانک خ شامل  11 یک شعبه 

شعبه مرکز یاداره مرکز سل یو  شعبه  شعبه نجف،  شعبه کربال،  شعبه ارب ه،یمانیدر ب داد،  صره،   ل،یشعبه ب

تنها شعبه  الدیم هدر کشور عراق است و شعب یو شعبه باب الشرق هیوانیشعبه کوت، شعبع د ن،یشعبه کاظم

 3.شودیمحسوب م رانیبانک در کشور ا نیا

ست با توجه به حجم باال انیشا س رانیدو کشور ا نیمبادالت ب یذکر ا فرصت  یالمو عراق، بانک تعاون ا

 در دو کشور فراهم کرده است. نایمشتر یبانک یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یمناسب

 و ملی ارزهای با کشور دو میان مبادالت تسویه و پرداخت عملیات جهانروا، ارزهای نقش حذف با بنابراین

                                                 
1 http://www.ibena.ir/news/87207/ 

2 https://way2pay.ir/199017/ 

3 http://www.ibena.ir/news/87207/ 
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 بر تحریم و محدودیت ایجاد امکان لذا. پذیردمی صورت آمریکا نظارت و رصد بدون و مستقل کامال صورت به

 .رودمی بین از نیز مبادالت راه سر

 در که ایمقایسه طبق. باشد سوریه کشور از مهیاتر عراق، در بانکی مبادالت اسباب رسدمی نظر به اکنون

 کوتاه در عراق، در خود داخلی رسانپیام سامانه اندازیراه با تواندمی اسالمی جمهوری است، شده زیر جدول

 و صننادرات بلکه کند وصننول غربی، پرداختی و ارزی نظامات هرگونه از دور به را خود مطالبات تنها نه مدت،

 .شود مفتوح ایران تجاری فعاالن گذاریسرمایه

 ایران با تجارت جهت سوریه و عراق کشور دو بانکی وضعیت مقایسه ( 3-2) جدول

 

  

 یکارگزار مشترک بانک یرانیا یهابانک یخارج شعب کشور

 عراق
 /انیپارس بانک /رانیا یمل بانک

 نینو اقتصاد بانک

 تعاون توسعه بانک

 االقلیمی
 

   هیسور
 /ملی بانک /صادرات توسعه بانک

 هیسور تجارت باننک /صادرات بانک
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 همکاری بانکی با کشورهای محور مقاومت موانع -3

صاحبه با آقای سم نیمحمدحس در م سابق اداره تام أتیه ریدبی، قا سرپرست   یاعتبارات ارز نیعامل و 

 یالمللنیدر صننندوق ب رانیا یاسننالم یجمهور ییاجرا ریو مشنناور مد رانیا یاسننالم یجمهور یبانک مرکز

ها و کشورها از مقررات دولت یرویدر گرو پ دیکشور را با یالمللنیمبادالت ب یمشکل اصل ، بیان شد که پول

سرزم ست. حت کایآمر ینیفرا شور به ر یالمللنیچنانچه مبادالت ب یدان  یگریهر ارز د ایو  وانی نار،ید ال،یک

 یکشننورها یو تبادالت یتجار ریدر مسنن یندازابا سنننگ کایمتحده آمر االتیختم شننود، ا ورویاز دالر و  ریغ

ضمن تهد ران،یمبادله کننده با ا س دیآنان را  ستر سود آمر یبه عدم د سنگ کا،یبه بازار پر  یمال نیبا جرا م 

 .گرداندیرف ممنص رانیتجارت با ا دیامر آنان را از ق نیو هم کندیرو مروبه

 جادیا SPFSو  CIPSمانند  یردالریمبادالت غ نیگزیجا یهاوصننف، هرچند در حال حاضننر بسننتر نیبد

گفت تاکنون  دیاست. با رانیا یآنان برا ییکارا زانیوجود دارد، م نهیزم نیکه در ا ینکته مهم کنیاند، لشده

 یبرقرار یبرا رسننناختیدو ز نیاند و فراتر از آن، مالحظات انکرده دایپ یالمللنیجنبه ب رسننناخت،یدو ز نیا

شخص ن رانیبا ا یبانک نیروابط ب سوالستیتاکنون م ست که تا چه اندازه آنان  ی. حال  ست، آن ا که مطرح ا

مبحث  م،یو تحر FATFنظر از مسئله خود هستند؟ صرف یو مال یپول یهاستمیدر س رانیا رشیحاضر به پذ

Control Room Compliance ،نک یعاز موان گرید یکی با که روابط  را  رانیبا ا یالمللنیب یهااسننننت 

 .دهدیالشعاع خود قرار متحت

است و  یداخل رسانامیدر جهت پ شتریساختار ب نیافزود، ا دیسپام با یمال رسانامیخصوص سامانه پ در

است، هر بانک کارگزار که در خارج از  ینکرده است. گفتن دایپ یآن، جنبه فرامرز یتوانمند رغمیتاکنون عل

 ایآ د،یپرس دیدر حال حاضر، با اما شود؛به سپام ملحق  تواندیداشته باشد، م یرانیرایغ تیتابع ران،یا یمرزها

ضر به پ ایرده اول و  یهابانک ستنیدوم جهان، حا سپام م و شند؟یبه  شاهد آن بوده با  میاآنچه که تاکنون 

ستنیدر پ یاول و دوم جهان یهامطرح رده یهاسرباز زدن بانک ستفاده از  و ست و در عمل ا سپام بوده ا به 

 .ستین ریپذامکان یردالریغ تسازوکار در بستر مبادال نیا

اذعان داشنننت،  رانیا یردالریدر ارتباط با بسنننتر مبادالت غ دیکه با یانکته نیترو مهم نیتریاصنننل اما

ست و اراد سخوا سیه  ست. مادام رانیبا ا یها جهت مبادله تجاردولت یا شورها باالخص  یا شورهایکه ک  ک

وجود  رغمیعل دهند،نشنننان ن رانیبا ا یاز خود جهت ارتباط تجار یااراده ه،یمانند عراق و سنننور هیهمسنننا

در گذشته،  رانیا یاسالم یامر محقق نخواهد شد. به عنوان نمونه، جمهور نیا ن،یگزیجا یمبادالت یهابستر

کارگزار،  یهابا کشننور امارات برقرار کرده بود و با اسننتفاده از بانک ینسننبتا مناسننب یو تجار یروابط بازرگان
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و نبود  هایرفتار خصننمانه امارات کنیل داد،یخود را انجام م یالمللنیمبادالت ب ها،یو صننراف یندگیدفاتر نما

مهم  یشرکا ستیکشور را از ل نیا ران،یبا ا یو بازگان یروابط تجار یها جهت برقرارآن یاسیو اراده س لیم

عراق و  یعنیمحور مقاومت  یباالخص کشننورها رانیا هیاگر دول همسننا نیکشننور، خارج کرد. بنابرا یتجار

به  ازیبدون ن ینشننان دهند، حت رانیبا ا یو بانک یخود را جهت روابط تجار یاسننیو اراده سنن لیم ه،یسننور

به تجارت با آنان  ،شننده  یتلکس و فکس رمزنگار قیاز طر یحت توانیم ،یغرب رسننانامیپ یاهرسنناختیز

به جهت دوکشور  نیامصمم از جانب  یاسیس فقدان اراده م،یاما آنچه که متاسفانه شاهد آن هست ؛پرداخت

مه و تشننندید ترس و واهمه از تا  کایمتحده آمر التیاا یهامیتحر ادا به عالوه،  از  کیچیکنون هاسنننت. 

 سینشننده اسننت و عدم تاسنن ایمه زین هیبا سننور یو بازرگان یروابط تجار یالزم جهت برقرار یهارسنناختیز

 ،یاجاده یحداقل یهارساختینبود ز نیکشور، و همچن نیبانک مشترک با ا ای رانیا یهابانک یشعب خارج

شان از عدم  نیبا ا ییو هوا ییایدر شور، ن سود حداقل در ک ستمر و پر  مدتکوتاهبازه امکان روابط تجاری م

 دارد.

صل ازینشیپ لذا شورها، م یو تجار یهر نوع رابطه بانک یبرقرار ،یا س لیبا ک سیو ارده  ست. در  یا آنان ا

سب ان،یم نیا س یمبادالت خود با کشورها شبردیجهت پ توانیرا که م یتنها راهکار منا مدنظر  هیورعراق و 

 نی. در اشننودیمحسننوب م Counter-Tradeاز اقسننام و انواع تجارت متقابل  یکیقرار داد، مسننئله تهاتر که 

ر تحقق د یینقش بسزا ن،یطرف یدر آن دارد، بانک مرکز یطوال  دی زین یاسالم یکه جمهور یروش مبادالت

صادرکننده ا نی. بدکندیم فایآن ا صادراتارز یدر ازا ه،یسور ایکاال به عراق و  یرانیمنظور، طرف  خود،  یش 

سور یالیمعادل ر سالم یجمهور یبلکه از بانک مرکز یعراق ای هیخود را نه از طرف  . کندیالبه ممط رانیا یا

واردات کاال  قالب مبلغ مورد نظر را در ه،یسور ایعراق و  یاز بانک مرکز رانیا یآن، بانک مرکز یحال، در ازا

 ایو  یاقصننادر کردن کاال و خدمات طرف عر باصننورت،  نی. در اکندیو عراق مطالبه م هیو خدمات از سننور

 .شودیداده م یدو کشور به طرف صادرکننده خارج یمعادل آن از طرف بانک مرکز ران،یبه ا یسور

 ایانند دالر و م یمبادالت خود، ارز هینسبت به تسو توانندیساله، کشورها م کی ایماهه  6مهلت  انیپا در

را انجام  کلر ایو  NETTING اتیعمل گریکدیو به با  رندیو شننناخص در نظر بگ اریرا به عنوان ارز مع وروی

کشننور  10اال وخدمات با کاقدام به تهاتر  الملل،نیب رهیدر دا یبانک مرکز یاپایاتاق پا ن،یدهند. سننابق بر ا

 .کردیمورد نظر بر طبق سازوکار گفته شده فوق م
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 ی همکاری بانکی کشورهای محور مقاومتتشکیل اتاق تهاتر مقدمه -4

گفته شنند که  1در مصنناحبه با یکی از مدیران سننابق عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسننالمی ایران

است. اساسا  کایمتحده امر االتیا یهامیمسئله تحر رانیا یاسالم یجمهور یتمشکل مبادال نیتراصوال عمده

 .هیثانو یهامیو تحر هیاول یهامیتحر ؛در دو دسته گنجاند دیرا با کایآمر یهامیتحر

 نیندان در اچاسننت که  رانیبا ا ییکایآمر یهامربوط به منع معامالت اشننخاص و بانک هیاول یهامیتحر

 رانیا یالمللنیدالت بمبا یعامل در مشنننکالت کنون نیتریاصنننل دیرا که با آنچه کنیبحث، کاربرد ندارد، ول

 هیکل کا،یآمر یخزانه دار رتمنظور که وزا نیاسنننت. بد کایمتحده آمر االتیا هیثانو یهامیدانسنننت، تحر

و در  کندیممنع  رانیبا ا یو پول یرا از مبادالت مال ییکایرآمریغ یکشننورها یتجار یهاموسننسننات و بانک

کثر کشننورها و اجهت معموال  نیفلذا به هم کندیخود محروم م یآنان را از بازار مال ران،یصننورت مبادله با ا

سات تجار س شند؛یآن م یرا به لقا رانیمعامله با ا یعطا ،یخارج یهاو بانک یمو سا برااچرا که  بخ  یسا

 تواندیحده، ممت االتیمنظور ا نیاست. به هم ازیآن ن هیپرداخت و تسو یراب یبستر ،یانجام هر معامله تجار

د کاال و خدمات موجود، مبدا و مقص هیو پرداخت و تسو رسانامیپ یدر بسترها یرصد مبادالت مال قیاز طر

 را متوجه کشور مورد معامله بگرداند.  یانباریو عواقب ز دینما یریگیرا پ یافتیدر

ندارند و  رانیا ابه مبادله ب یلیتما ورو،یاز دالر و  ریغ یبه ارز یجهت است که اکثر کشورها، حت نیهم به

 .گرداندیمنصرف نم کایآمر یبر بازار مال یپوشآنان را از چشم ران،یبا ا یحجم کم مبادالت تجار

ز هنو کنیشننده اسننت، ل جادیا یرو به گسننترشنن یامبادالت منطقه یگفت هرچند اکنون بسننترها دیبا

شده یاز آنان جهان چکدامیه سو  یسازوکار نیگزیجا توانندیاند و نمن به جز  ن،یند. عالوه بر اشو فتیبه نام 

 وآنیمانند  ییارزها کنیل رد،که مورد اسننتقبال و کاربرد همه کشننورها قرار دا ورویدالر و  یجهانروا یارزها

صد ذخا 1جز  یحت ن،یچ ش چیه یارز ریدر شورهم ب نیا یو حت ستین یورک صد مبادالت 80از  شیک  در

 هیق و سورمانند عرا ییسخت است که کشورها یلیخاطر خ نیو به هم دهدیانجام م ورویخود را با دالر و و

 مشابه کرد. یارزها ریو سا وآنیبه انجام مبادله با  یرا راض یگریهر کشور د ایو 

نابرا بادالت غ د،یشنننا نیب ها راه حل موجود جهت م خدمات، را بتوان تن کاال و  هاتر  و  رانیا یردالریت

به تهاتر  رهیپاکستان، بنگالدش، سنگال و غ یبا کشورها رانیمحور مقاومت دانست. همانگونه که ا یکشورها

اکنون  رد،یر گقرا کایآمر حدهمت االتیرد و بدل شننود تا تحت رصنند ا یپول آنکهیب پرداختیکاال و خدمات م

                                                 
 کننده گزارش محفوظ است. شونده، هویت ایشان نزد تهیهبنا به خواسته مصاحبه 1
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به علت  هیگشا دانست، هرچند بازهم بر سر مسئله تسوگره توانیم یتا حد زیبستر را ن نیاستفاده از هم زین

 یبرا یبه علت نبود بسننتر یمحتمل اسننت مشننکالت د،یآیکاال و خدمات به وجود م انیکه م یتفاوت ارزشنن

 .طلبدیالزم را م ریو اتخاذ تداب یاریپرداخت حاد  شود که هوش

 کشورهای محور مقاومت با غیردالری آغاز مبادالت شیوه -5

بیان شننند که و اسنننتاد دانشنننگاه  یپژوهشنننگر مسنننا ل بانکی، نجف یدکتر محمد مهددر مصننناحبه با 

شور آمر ییهاتیمحدود شمنان خود ا هیعل کایکه ک ست، تنها محدود جادید ستفاده از دالر و  تیکرده ا در ا

سانامیپرداخت و پ یهاستمیس شورها یگری. بلکه موارد دستین یمال یهار شار به ک مختلف  یهمانند: ف

از اقدامات کشننورها  یکی ا. لذباشنندیمنیز و ...  هیثانو یهامیجهت عدم معامالت با کشننور مخالف، انواع تحر

 است.  یامنطقه هیپرداخت و تسو یهاستمیاستفاده از س ت،یمحدود نیمقابله با ا یبرا

سالم یجمهور یو مبادالت ینع تجارموا اکثر س ران،یا یا ستیبه علت  صاد یهاا سب اقت ست که  ینامنا ا

شور ا سفانه ک ست. مثال از طرف داخل با آن رانیمتا ستیس نیاز ا یکیها مواجه ا سب  ها،ا عدم تعامل منا

 رانیدر ا یبانک یردهااستاندا تیمسئله عدم رعا گریاست و مشکل عمده د یها در مسئله تجارت خارجدولت

 است. 

ستیس اما ست که دل رانیا یعلت عمده معضالت مبادالت زیو غرب ن کایآمر یمیتحر یهاا  دیآن را با لیا

ها را آن کایکه آمر ییهااستیو س هاسمیبه علت مکان رانیا یدر معامالت خارج تیو شفاف ییاز شناسا یناش

ست  یگذارهیپا ست، دان ست. اگر در  نیاز ا یکی فتیسو  کهکرده ا  تیشفاف ران،یا یخارج مبادالتموارد ا

به راحت گریو د کایآمر یمبادالت برا ها  باشننند، آن ها وجود داشنننته  مختلف از آن  یبا ابزارها یمتحدان آن

 ران،یکه در خارج از کشنننور هسنننتند، با ا رانیا یمختلف از تجارت شنننرکا یو با ابزارها کنندیم یریجلوگ

سباب نیا .کنندیممانعت م شار از طررینظ کا،یآمر یمیمتعدد تحر آالتابزار غالبا در ا  قی: انواع جرا م، انواع ف

 گریو د کایآمر یالمللنیب یهامیتحر ستیمختلف در ل یدالر، و قرار دادن کشورها رینظ یالمللنیارز حاکم ب

تجارت  تیشننفاف دیبا یفعل طیدر قدم اول در شننرا نیبه آنها اسننت. بنابرا یاسننیو سنن یاقتصنناد یفشننارها

 یو خارج یداخل یشرکا ییبدون شناسا رانیبرود، تا ا نیها از بآن مانانیپو هم کایآمر یبرا رانیا یالمللنیب

 ییببرد. ابزارها نیکاالها از ب گریخود را در فروش نفت و فروش د یمبادالت یهاشننوک ،یخود بتواند به راحت

و  فتیکند، به صننورت مختصننر عبارتند از: سننو یرا شننفاف م مانان،یپو هم کایآمر یرا برا رانیکه مبادالت ا

سانامیپ گرید شابه، نهادها یهار سامانهFATFهمانند:  زاتیشفاف یم شفاف ماین ریها نظ، انواع  در  تیو ... ، 
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 ها،میتحر دور زدن یهاراه ییبرجام و شناسا یاجرا ینامناسب دولت برا یهااستیانواع س و همچنین بورس

 . یخارج یعوامل جاسوس وسطت یانواع انتقاالت اطالعات

و  رانیا یتجارت خارج یریپذبیدر کاهش آس ییکه نقش بسزا هامیدور زدن تحر یهاانواع راهاز طرفی  

 است: لیکشور دارد به شرح ذ یالمللنیمبادالت ب

 پول مشترک( یاپول واحد منطقه( 

 نهیمنطقه پول به (OCA) 

 یو ارز یپول ۀچند جانب ایدو  یها مانیپ 

 یمبادالت خارج یاستفاده از انواع رمزارزها برا 

 یتجارت تهاتر 

 یدر مبادالت خارج ییدالرزدا 

 ییورویو  یدالر ریکاهش ذخا 

ما ته مهم ا ا که ا نینک قدرت اسنننتراتژ رانیاسنننت  کا بر خود و حفظ   نهیخود در زم کیبه منظور ات

ساختیز سئله ظرف نیکند و ا یالمللنیب ن،یچ وآنیو  ورویپول خود را همانند دالر و  دیبا ،یپول یهار  یتیم

شته ن ست که در گذ ست و هم زیا شورها زیاکنون نبوده ا سا یدر ک ست. برا وردم یتا حدود هیهم  یقبول ا

پول  کی نهیرواج داشننته و مورد قبول بوده اسننت. اما نکته مهم در زم رانیا الیر ز،یمثال در کشننور عراق ن

ست که، دارا نیدر مرحله اول ا یالمللنیب ایجهانروا  سب یا شد و ا یقابل توجه یثبات ن سفانه  نیبا مهم متا

مختلف  یپول یهارساختیز جادیدر کنار ا رانیا یبرا ییو نها یطعوجود ندارد. لذا راهکار ق رانیدر ارتباط با ا

 یکشورها عالوه بر استفاده از موارد باال در کوتاه مدت، استفاده از راهکارها گرید یهارساختیو استفاده از ز

ست و الزمه ا الیکردن ر یالمللنیمختلف ب ست که برا الیمهم، حفظ ارزش ر نیا  دیبا الیحفظ ارزش ر یا

الل بودجه و مسئله استق یاستقراز دولت از شبکه بانک ایاصالح شود و ثان یو خلق پول بانک ینظام بانک اوال

 گردد. یاتیعمل یبه راحت تواندیکه در چهار سال م ییهااستیگردد، س یاز نفت عمل
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 بندی و پیشنهادهاجمع

با تاکید بر کشننورهای المللی ایران راهکارها و موانع مبادالت بینها، ظرفیتدر گزارش حاضننر به بررسننی 

صرف نظر از تحریم شد.  ترین عامل ترین و مهمصلیآمریکا که امروزه به اهای ثانویه محور مقاومت پرداخته 

المللی کشور بدل گشته است؛ لیکن در این گزارش به آثار زیانباری که به در مشکالت مربوط به مبادالت بین

یز اشاره شد و به صراحت، وجود داشت ن _صرف نظر از تحریم_المللی ایرانواسطه نقش دالر در مبادالت بین

اندازی سنننازوکارهای موازی برای مبادالت غیردالری ایران و نظامات پرداخت و تسنننویه راهبر لزوم تکوین و 

 تاکید شد.

، نشان از آن دارد که یغربنظامات پرداخت های موازی با رسانبررسی و ارزیابی نظامات پرداخت و یا پیام

سترهای مبادالتیعلی شته رغم پیشرفت قابل توجهی که کشورها در ایجاد و تشکیل ب اند، لیکن غیردالری دا

 گاهیجاشننمول قرار نگرفته اسننت و تی جهانهمچنان سننازوکارهای موجود، مورد اسننتفاده همگانی و به عبار

به عنوان مثال، هرچند استفاده از یوآن در تجارت جهانی که از  .استداشته ن یالمللنیرا در مبادالت ب باالیی

سهم انجام می CIPSبه نام  ی چینلالمل نیب یبانک نیپرداخت ب ستمیسطریق  صدی از کل  4.3شود،  در

مندی جمهوری اسنننالمی ایران، از سنننازوکار ، لیکن این به معنای عدم امکان بهره1مبادالت جهانی را دارد

 رانیتجارت ا زانیمباشنند بلکه باید اذعان داشننت، همین حجم از مبادالت، به کلی پاسننخگوی موجود نمی

سترهای غیردالری موجود خواهد بود، حتی کنون نیز، خواهد بود. لذا علی شنی که در انتظار ب رغم، آینده رو

صادی و تجاری خود را دارا ایران امکان بهره شبرد منافع اقت ضر را برای پی سباب حا صدی از ا صد در  مندی 

 2باشد.می

و  یو جنوب یشرق یقایآفرقه ند کومسا در منطی مانامنطقه هیپرداخت و تسو اندازی نظامات، راههمچنین

ای عرب، از جمله مقوالتی است که سهم و سیستم پرداخت منطقه (APN) همچین شبکه پرداخت آسیایی

های آمریکا و غرب بسننزایی در مبادالت غیردالری دارد که تجارت میان کشننورهای عضننو را از گزند تحریم

 کند.بخشد و تضمین میامنیت می

 SPFSو  CIPSهای برخالف سیستم ؛باشدای اینگونه سازکارها میهم در این زمینه، کارکرد منطقهنکته م

ای فوق، منوط به عضنننویت و قرارگیری در مندی از نظامات پرداخت منطقهالمللی دارند، بهرهکه جنبه بین

                                                 
1 https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx.htm 
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 اتحادیه یا انجمن مورد نظر است که به سادگی ممکن نیست. 

با خبرگان  های گزارش حاضر که با تدقیق و مطالعه اسناد مکتوب و همچنین مصاحبهبنابراین طبق یافته

صاحب صو  صه حا ستر  لنظران این عر شورهای محور مقاومت در ب ستقل از تشد، همکاری ک بادالت مالی م

 وجو نمود. انی کوتاه مدت و بلند مدت جستتوان در دو بعد زمدالر را می

توانند با عضنننویت های جمهوری اسنننالمی ایران، عراق و سنننوریه میبعد کوتاه مدت، بانکمنظر از  -1

، مبادالت خود را از طریق سننازوکار (CIPS) نیچ یالملل نیب یبانک نیپرداخت ب سننتمیسننغیرمسننتقیم در  

ضور جدموجود ترتیب دهند.  ساز نیچ یح  مشیابر پروژه جاده ابر وجود نیو عراق و همچ هیسور یدر باز

شور ا که دیجد ضور موثری در آن دارند، و عراق  هیسور ران،یسه ک ست که موجبات  یلیاز جمله دالنیز ح ا

 را رقم زده است. CIPS سیستمسه کشور، به  نیا وستنیجهت پ ن،یچ انگیزه و التفات

ستفا ن،یهمچن سو CIPS از دها شورها یو تجار یمبادالت مال هیجهت پرداخت و ت به محور مقاومت،  یک

پرکاربرد  یارزها نیهشننتم فیخود که اکنون در رد یفراسنناحل وآنیسنناختن  یالمللنیب یرا برا نیتالش چ

در مبادالت  وآنی گاهیجابا توجه به روند بازسننازی کشننورهای عراق وسننوریه، و  کندیم کمکجهان اسننت، 

 .دهدیم شیافزا یتجار

های ارتقای استاندارهای بانکدری مطابق دستورالعمل ،CIPS ستمیجهت اتصال به س شرطشیپ نیاول الذ

ستم  ساب ارزو  CIPSسی سور ران،یموردنظر ا یهابانک یافتتاح ح ستقر در چ یهانزد بانک هیعراق و   نیم

شدیم ضو CIPSکه در نظام  با ستق تیع صاص کدها نیدارند. با انجام ا میم  یهابه بانک CIPS یکار و اخت

مدت خواهد شد که در کوتاه ایمه نیچ یفراساحل وآنی قیمبادالت از طر هیو تسوسه کشور، امکان پرداخت 

 بگرداند. هیراق و سورع نیو همچ رانیا بیرا نص یسود قابل توجه تواندیم

شرایط تجاری چین می سته به  شور تا حدودی واب صاد ک شت با انجام این کار، اقت شود اما باید مدنظر دا

شود، و چنانچه ارزی شناور و بدون پشتوانه است، صرفا بر اساس تقاضا تعیین میچراکه ارزش یوآن چین که 

تجارت چین با افت روبرو گردد، با کاهش ارزش یوآن مواجه خواهیم بود که اثر مسننتقیم آن، متوجه اقتصنناد 

د و اثرات و ایران خواهد شننند. لذا در اتخاذ این راهکار، باید تا حد امکان، جوانب احتیاط را مدنظر قرار دا

 بینی گردد.عواقب ناشی از آن پیش

های ایران، عراق گشا باشد، اتصال بانکتواند در شرایط فعلی، گرهمدت دیگری که میاما راهکار کوتاه -2

سوریه به  سانامیپو  شد. با  سپام یمل ر سویه خواهد  ستر نیز، مبادالت پرداخت و ت ست که از طریق این ب ا

اکنون در خاک عراق شننعبه خارجی دارند و همچین  نیاقتصنناد نوو  انیپارسننی، ملهای بانکتوجه به اینکه 

سعه تعاون االقلیمی سوب میبانک تو شترک ایران و عراق مح ست جمهوری ، تنها بانک م سته ا شود،لذا، بای
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شعب بانک سیس  سوریه اقدام به تا سالمی ایران، در  شورا ، بانک های داخلی خود کند و یا با توافق با این ک

-های سه کشور به سپام مهیا شود و تبادالت ریالیمشترکی را تاسیس نماید تا اسباب اولیه برای اتصال بانک

 لیر از این بستر انجام شود.-دیناری

از  3-3تهاتر کاال و خدمات ایران و کشننورهای محور مقاومت به شننرط رعایت الزامات مقرر در شننکل  -3

سترش مبادالت خارجی خود با گزارش، یکی دیگر از راهکارها سالمی ایران جهت گ ی کوتاه مدت جمهوری ا

 کشورهای عراق و سوریه است که باید در ذیل اهداف کوتاه مدت اقتصادی دولت گنجانده شود.

در نهایت به عنوان آخرین راهکار اسنناسننی که باید در اولویت نخسننت اهداف بلند مدت اقتصننادی  -4

ای میان کشورهای ایران، سوریه و عراق است که با ارز مشترک تشکیل اتحادیه جمهوری اسالمی ایران باشد،

و داخلی میان اعضا، مبادالت صورت گیرد و از عنصر خارجی در آن استفاده نشود. اصوال زمانی که کشورها از 

نسبت به آن  یکنترل چگونهیها هدولتکنند، ارزهای خارجی دیگر مانند دالر، یوآن، دینار و غیره استفاده می

. همین ورود عنصر خارجی به بدنه اقتصادی یک دنشویم تیری، مدهای صاحب ارزندارند و فقط توسط کشور

نرخ ارز، کاهش ارزش  دیهمچون، نوسانات شد یخواهد شد که مسا ل یپول مل ستمیسبب تضاد با سکشور، 

بدن  یعیمانند عملکرد طب قایارز را به دنبال خواهد داشنننت. مسنننئله مزبور دق متیق شیافزا ایو  یپول مل

ست؛ وقت سان ا صر خارج یان سان، با عنا تماس برقرار کند و نتواند با آن ارتباط برقرار کند، بدن به ی بدن ان

خواهد  مختلف یهایماریب ریسا ایکه موجب درد و  کندیمقاومت م یدر برابر نفوذ عامل خارج یعیطور طب

سوریهشد.  سیه و یا ارزهای عراق و  ستفاده از یوآن چین یا روبل رو  شیکم و ب ،و مبادالت ایراندر تجارت  ا

صر خارج ست که در بدن وارد م یهمان عن س باعث تیو در نها شودیا شد. هایماریاز ب یاریب لذا  خواهد 

)نه درمان( کند، سنناخت و  کنا ریشننهتواند بیماری اقتصنناد کشننور رترین راه حلی که میبهترین ومناسننب

پرداخت نظام ارزی جدید جهت مبادالت میان کشورهای محور مقاومت است که به همین منظور، باید اصول 

سازوکار اجرایی ذیل را جهت پایه شورهای عراق و  گذاری و بنا نهادن نظام ارزی جدید در مبادالت ایران و ک

 مدنظر قرار داد:ای مقاومت( )اتحادیه منطقه و سوریه

شترک ، ارزنیگزیدر نظام جا -1 شور دیبا یا گواهی ارزی م سط ک شترک تو صورت م ضو  یهابه  ی عنیع

 یامعامالت منطقه یفقط برایا گواهی ارزی مشنترک ارز  نیو کنترل شنود. ا تیریمد ه،یعراق و سنور ایران،

 نیعضننو ندارد. به هم یکشننورها یل ملبا واحد پو یو ارتباط ردیگیسننه کشننور مورد اسننتفاده قرار م انیم

 یو مال ینمودن مبادالت تجار ییگام در جهت اجرا نیدر اول دیبا هیعراق و سننور ران،یمنظور، سننه کشننور ا

 یهاهیاتحاد ریبا سنننا هیاتحاد نی. تفاوت اندینما «مقاومت یامنطقه هیاتحاد» کی لیخود، اقدام به تشنننک

کشورها  یپول مل ست،یقرار ن گرید ت،مقاوم یامنطقه هیاست که در اتحاد نیاروپا در ا هیمرسوم مانند اتحاد
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شود بلکه تنها  گریکدیبا  صرفا برا کیادغام  شورها یمبادالت تجار یارز،  ستفاده م یک ضو ا )مانند  شودیع

 .بدان پرداخته شد( 2از بخش  4آفریقا جنوبی که در قسمت  CMAمشترک  یمنطقه پول

اداره  ت،یریکنترل، مد ندیاست تا بر فرا مقاومت هیدر راس اتحاد ینهاد مرکز کی سیتاس ،یقدم بعد -2

شد. ا ،یارز معامالت عیو توز شته با شد، در  «مقاومت یبانک مرکز» کی تواندینهاد که م نینظارت کامل دا با

س یندگیو عراق، دفتر نما هیسور ران،یا یعنیعضو  یکشورها س تا کندیم سیتا به  شتریلط ببه با تمرکز و ت

 کشورها بپردازد. یمبادالت تجار

 یپول داخل کیدر گردش  دیبا رد،یگیمورد اسننتفاده قرار م ،ینظام مبادالت نیکه در ا یهر واحد ارز -3

 یریاعتبار آن جلوگ یو ناگهان دیو کاهش شد شیشود و از افزا نیعضو باشد تا ارزش آن، تضم یاز کشورها

به طور کامل به  توانندیهم، م ابربدون هرگونه مقاومت در بر ،یمورد نظر و واحد پول مل یشود. لذا ارز تجار

 .ندینما نیهم را تضم اعتبارشوند و  لیتبد گریکدی

به  ه،یعراق و سنننور ران،یا انیم یالمللنیبه معامالت و تجارت ب ازیبر اسننناس ن ،یارز تجار زانیم -4

. ردیگیمقاومت صورت م یبانک مرکز تیریکار با نظارت و مد نیکه ا شودیداده م صیمزبور تخص یکشورها

ساس ن ضو، بر ا شور ع سا ازیهر ک ضا، ارز را ریخود به تجارت با  آن،  یو در ازا کندیم افتیاز بانک در گانیاع

 . آوردیدر م یدر گردش پول داخل ن،یتضم یرا برا یمبل 

و در مقابل،  کندیعضو ارسال م یکشورها یمل یانک مرکزمقاومت، ارز مورد نظر را به ب یبانک مرکز -5

. در کنندیم زیمقاومت وار یبه بانک مرکز ،یافتیارز در زانیرا به همان م یپول مل ،یمل یمرکز یهابانک

 برابر است.  ،یافتیو ارز در یحالت، ارزش پول مل نیا

شود، بانک مرکز یکه ارزش پول مل یدر موارد -6 سر یبا کاهش روبرو   یرا به بانک مرکز یمقاومت، ک

 .کندیم عیخود، ارز را به مردم توز یبا فروش ارز با پول مل ،یمل ی. سپس بانک مرکزکندیارسال م یمل

های تدبیر شننده این گزارش، جملگی منوط به داشننتن بنابراین در پایان باید گفت، اجرای تمامی راهکار

شوراراده سوی ک سجم و متحد از  صورت میای قوی، من ست که در این  سوریه ا توانند با های ایران، عراق و 

  .های ایاالت متحده آمریکا بیمه کنندگاه تحریماتخاذ تدابیر فوق، خود را از خطر گاه و بی


