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  :چکیده
  

و در کشـور مـا   انـد   را شـروع کـرده  مدت مدیدي است که دنیا و بخصوص کشورهاي جهان اول اسـتفاده از کارتهـاي اعتبـاري    
ولوژي و رواج بانکداري الکترونیـک و شـروع اسـتفاده از سـایر کارتهـاي بـانکی       ناستفاده از این ابزار اعتبار دهی پس از رشد تک

  .رشد بانکداري الکترونیک برخوردار شود هم پايشروع شد ولی نتوانست از رشدي 
 آن رائی و وجود ریسکهایی است که صادر کنندگان کارتهـاي اعتبـاري بـا   اجکالت عدم رشد بازار کارتهاي اعتباري به دلیل مش
در ایـن امـر    که هر کـدام تـا حـدي    ...  و ،  فرهنگی ، اقتصادي شرعیقانونی ،  خالء روبرو هستند مشکالتی از جنس مشکالت

پرداختـه و  ایـن کارتهـا    بعاد ریسکتشریح اه کارتهاي اعتباري به چضمن  ذکر مختصري از تاریخ دخیل هستند در این نوشته
  .شد  د، راه کارهاي موجود را بررسی خواهاین  مشکالت  به سپس با نظري  

  

  :کلمات کلیدي
  
  ري ، ریسک ، موسسات اعتبار سنجی پرداخت الکترونیک ،کارت اعتبا 
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  :مقدمه
  

که حداقل یکنـوع کـارت بـانکی در اختیـار     با توجه به سیاستهاي اعمالی دولت و بانک مرکزي امروزه تقریبا کمتر کسی هست 
است ولی با اطمینان می تـوان ادعـا    يبزار توسط دارندگان آن مبحث دیگرهرچند استفاده بهینه و کامل از این ا. نداشته باشد 
که درصد باالیی از ترکیب جمعیتی کشور را تشـکیل مـی دهنـد از کارتهـاي      نمردم ایران و به خصوص قشر جواکرد که اکثر 

 ولی بحث کارتهاي اعتباري در بین مردم  جا نیافتاده است و شـاید بتـوان گفـت درصـد    . بانکی و نحوه کارکرد آنها اطالع دارند
پایینی از وجود چنین کارتهایی در جامعه اطالع دارند ، این عدم اطالع بیشتر از آنکه به مباحث تکنولوژي مربـوط باشـد    بسیار

جهان اول ، خـدمات اعتبـار    مان بر میگردد چرا که موسسات مالی ایران برخالف کشورهایی سابقه چنین خدماتی در کشور هب
ند و اعتبار دهی در جامعه ایرانی منحصر به فروشندگان کاال و خدمات بـوده اسـت  ، بـه بیـان      دهی به مردم را انجام نمی داده

به صورت یکجا و در یک مقطعی از سال ، مغازه داران انه ساده تر با توجه به کشاورزي بودن جامعه ایرانی و حصول درآمد سالی
  .با تمایل اجناس خود را به مشتریان خود ارائه می کردند و بدهی خود را در زمان برداشت محصول وصول می کردند

نولـوژي  شروع اعتبار دهی به مردم توسط برخی موسسات مالی  تقریبا با رشد تکنولوژي بانکی همزمان شد چرا که با رشـد تک 
راه اسـتفاده و صـدور    تکنولوژيبا استفاده از  مشکلی به حسابهاي این گونه خدمات بسیار راحت تر می شد و حل این ،رسیدگ

  .این خدمات را هموارتر می کرد
ولی مدت زمان کوتاهی از صدور چنین کارتهایی نگذشته بود که مشخص شد که رشد تکنولوژي هرچند کمک بسـیار شـایانی   

  .ش و شروع این صنعت میکند ولی مشکالت و موانع بزرگتري وجود دارد که هنوز باقی هستندبه گستر
  
  

  :تعریف کارت هاي  اعتباري 
  

ته می شود که دارنده آن اجازه دارد با استفاده از کارت اعتباري نسبت به خریـد کـاال  یـا خـدمات     فکارت اعتباري به کارتی گ
  ) خرید االن ، پرداخت بعداَ( م دهد ستفاده از خدمات را بعدا انجات خرید یا اباخت باداقدام کند و پر

زمـان دیگـري ویـا بـا     اش این امکان را می دهد که پرداخت بابت رفع نیازهـایش را در   به عبارت دیگر کارت اعتباري به دارنده
ماه مبلغی به عنوان سود پرداخت  و در عوض دارنده کارت  تا اتمام بدهی هاي خود در پایان هر  مدت طوالنی تري انجام دهد

  .خواهد کرد 
ولـی یـک    اتی به کارتهاي اعتبـاري دارد تهشباه کارت دیگري که در دنیا مرسوم است و حتی در کشور ما هم استفاده دارد که

شود که در دسته بندي دیگري مطرح شوند بدین ترتیب کـه دارنـده کـارت پـس از اسـتفاده از       اختالف بسیار بزرگ سبب می
است و امکان تقسیط وجود ندارد به چنین کارتی شـارژ  حساب با موسسه مالی  تسویهماه موظف به  ، سر تخصیص یافته اعتبار

  .کارت گفته می شود
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  :کارتهاي اعتباري ارکان
  :صادر کننده کارت.1

ا در اختیـار مشـتریان   هـا ر  طبـق ضـوابط خـاص، آن    و هاي اعتباري اقـدام کـرده   کارتصدور بانک یا مؤسسه مالی است که به 
  . گذارد می

کنـد کـه در    ، با مراکز تجاري و خـدماتی قـرارداد منعقـد مـی    صدور کارتبر عملیات  صادرکننده کارت عالوه بانک یا مؤسسه 
  .صورت مراجعۀ دارندگان کارت، مطابق ضوابط و بدون مطالبۀ پول نقد، کاال و خدمات در اختیار آنان قرار دهد

کننـد تـا در    یۀ مراکز تجاري، خدماتی و مالی است که براساس قراردادي با صادرکنندة کارت توافق مـی کل:پذیرنده کارت.2
؛ سپس طبق قـرارداد بهـاي کاالهـا و    ارائه نمایندصورت مراجعۀ دارندگان کارت، کاال و خدمات مورد نیاز آنان را در برابر کارت 

 .خدمات را از صادرکنندة کارت دریافت کنند
خواهـد دایـرة پـذیرش کـارت را فراتـر از منطقـه و کشـور         در مواردي که صادرکنندة کارت می: تسویهتهاتر یا  کارگزار.3

در ایـن مـوارد، بانـک یـا     . کنند ایفا  تسویه حسابهاي مالی است که نقش واسطه را در  گسترش دهد، نیازمند بانک و مؤسسه
بندد تـا   قرارداد می) شناسند یا با او قراردادي ندارند دة کارت را نمیکسانی که صادرکنن(مؤسسه مالی واسطه، با پذیرندة کارت 

؛ سپس طبق قراردادي که با صادرکنندة کـارت  بپردازددر مقابل اسناد دریافتی طبق مقررات، پس از کسر کارمزد، حساب او را 
 [1].بگیردباز پس دارد، از او 

  :دارنده  کارت  .4
نک را در اختیار دارد و می تواندآنرا براي پرداخت خرید هـاي انجـام شـده یـا سـرویس      شخصی که کارت صادر شده از طرف با

  .هاي مورد نیازش استفاده کند
  

  رفتار دارنده کارت اعتباري
ولی همه این افراد بـه صـورت یکسـان از کـارت     به افراد زیادي کارت اعتباري می دهد  صادر کننده  یک موسسه مالی یا بانک

دارنـده    دارنده کارت بر اساس رفتـار  ينمودار زیر رفتار دارنده کارت و دسته بند. هستندو قابل دسته بندي  استفاده نمی کنند
  .را مشخص می کند کارت
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  :تاریخچه کارتهاي اعتباري 
 این صنعت  زمانی شـروع شـد   .سال اخیر پا گرفته است  50صنعت کارت پرداخت الکترونیک یک صنعت نوپا می باشد که در 

در یک حساب که بوسـیله تـاجر نگـه    که تجار اعتبار دهی به مشتریان خود را با اجازه دادن به آنها براي شارژ خرید هاي خود 
  .شد توسعه دادند یداري م

در مورد تاریخچه و شروع استفاده از کارتهاي اعتباري در سطح جهان نظـرات مختلفـی وجـود دارد و عمـده منـابع تاریخچـه        
  .کنند ارتها اعتباري را به شرح زیر بیان میاستفاده از ک

اجـرا کـرد کـه بواسـطه آن        Brooklynدر    ”Charge It“برنامه اي بـا نـام      John C Bigginsآقاي  1946در سال  
  .تند حساب هاي مربوط به خود را شارژ کنند سمشتریان می توان

  .مدرن را صادر کرد اولین کارت اعتباري  Franklin  National bank 1951در سال 
پایه گذاري کرد که بانکهاي خـارج از کالیفرنیـا بتواننـد    را   ”Bank Americard“با نام  بانک آمریکا  طرحی 1960در سال 

شـانزده  . رشد کرد شناخته شد و با سرعت فوق العاده اي   VISAبا نام کارت    1977کارت صادر کنند که این طرح در سال 
  .معروف شد  Master Cardبه    1979نک آمریکا شراکت نداشتند کارتی را ایجاد کردند که در سال بابا  بانک دیگر که

بـا پیوسـتن بـه یکـی از     امروزه اکثر بانکها تالشی در جهت ورود به بازار کارتهاي اعتباري به تنهایی انجام نمی دهند و  معموال 
میالدي فعالیـت خـود را در سـطح جهـان      80اواخر دهه از  اي که  سسهکنند ، دو مو این دو موسسه  اقدام  به انتشار کارت می
که سبب مـی شـود کارتهـاي      Authorization   ، Clearing  ، Settlement  گسترش دادند و تمامی عملیات مربوط به 

اسـتاندارهاي الزم بـراي    این دو موسسـه .  اعتباري در هر پذیرنده کارتی که با این دو موسسه قرارداد دارند قابل استفاده باشند
  . کنند می کرده و کارتها را نیز تعیین و تدوین یرفتنصدور و پذ

باشـد میتوانـد بـه ایجـاد تصـوري در زمینـه ابعـاد         می   MasterCardو   Visaاطالعات زیر که برگرفته از سایتهاي رسمی 
 .پرداخت الکترونیک در سطح جهان کمک نماید

  
VISA:  

 )و آفریقا میلیون کارت در خاورمیانه 12بیش از ( کارت  میلیارد  59/1بیش از  .1
 میلیارد دالر در روز 7بیش از  –تریلیون دالر آمریکا  4,8میزان فروش  .2
 تراکنش در هر ثانیه 6800 .3
 هزار دستگاه خود پرداز 780میلیون پذیرنده کارت  و  25کشور دنیا ،  170در  موسسه مالی عضو  20000 .4
 باشد آن مربوط به ایالت متحده می% 42سهم بازار  که % 57 .5
  [5]      مرکز در سرتاسر جهان 40نفر پرسنل در  6000حدود  .6

  
MasterCard:  

 میلیون  کارت در سرتاسر جهان 817 .1
 تریلیون دالر  2میزان فروش نزدیک به  .2
 میلیون تراکنش در روز 44بیش از  .3
 نفر پرسنل 4800حدود  .4
  [6]  جهانمیلیون پذیرنده در سراسر  25بیش از  .5

  

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

  
  

  :کارتهاي اعتباري در ایران 
  

و  در گذشته کشور مـا بجـاي بانکهـا   . وجود ندارد  ، پیشتاز در این زمینهبر خالف کشورهاي در ایران  سابقه اعتبار دهی بانکها 
وسـتا هـا مـردم    اعتبار به این مفهوم که در ر.دادند  بودند که به مردم اعتبار می مؤسسات مالی ، این فروشندگان کاال و خدمات

اعتبار دهـی  .حساب اقدام می کردند  تسویهمایحتاج خود را از فروشندگان تامین می کردند و وقت برداشت محصول نسبت به 
  .آنطو ر که باید و شاید گسترش پیدا کندبانکها به مردم بنا به دالیلی که مطرح خواهیم کرد نتوانست در جامعه ایران 

عنوان کارت اعتباري مطرح شد ثمین کارت بود که توسط شرکت ایز ایـران وابسـته وزارت دفـاع و     اولین کارتی که در ایران به
و امکان تقسیط  این کارت در حقیقت یک نوع شارژ کارت بود. در سطح نیروهاي مسلح عملیاتی شد  نیروهاي مسلحپشتیبانی 
   .نداشت

سانی به نیروهاي مسلح  بود تـا بتواننـد در راسـتاي رعایـت      هدف از راه اندازي ثمین کارت در سطح نیرو هاي مسلح ، خدمت
تاد نیروهاي مسلح بتواند مفهومی مشـابه مسـاعده بـه ایـن     سشئونات در خور نیروهاي مسلح و حذف چرخه پول نقد از سطح 

  .نیروها را ارائه شود
  .کرده و یا در حال اقدام هستند اقدامچنین کارتهایی  ارائهبه دیگر نیز کارت ،  چند بانک هم اکنون در کنار ثمین 

  
  :ي اعتباري در ایرانهاعلل عدم توسعه کارتبرخی 

  
کـارت اعتبـاري در    250000شـارژ کـارت و حـدود     500000ینانه ترین حالت در کشورمان حدود ببنا بر آمار موجود در خوش

ترکیه که داراي فاکتور هاي جمعیتـی   کشور کارت اعتباري در  32000000 جود دارد که این تعداد در قیاس باسطح جامعه و
عللـی   ناشـی از که این  تفاوت فاحش  [4]دهد وت بسیار فاحشی را نشان میا، تفو تکنولوژیک مشابه کشور ماست و اقتصادي 

  :که تعدادي از آنها در زیر مطرح می شوداست 
  
  :مسائل شرعی .1

  . [3]هاي اعتباري در  ایران می باشدشبه غیر شرعی بودن شاید مهمترین مشکل در سر راه گسترش کارت
اي است که بسیاري با استناد به آن  نظر به قباحت زیاد ربا در نزد مسلمین ، شبه ربوي بودن معامالت کارتهاي اعتباري مساله

  .پردازند به مخالفت با رواج این کارتها می
اند   روابط حقوقی حاکم  بوده اسالمی ر در مورد کارتهاي اعتبار نیز چون خاستگاه اصلی این کارتها کشورهاي غی

هاي  حلّ راه  دارددر مواردي منتهی به ربا و  خالف شرع است ، بر این اساس، ضرورت  بر معامالت  کارتهاي اعتباري
در این جهت محققان و کارشناسان بانکداري اسالمی با استفاده از . هاي اعتباري پیدا شود فقهی براي استفاده از کارت

  :[1]اند حلّ پیشنهاد کرده دادهاي مجاز فقهی چند راهقرار
  طراحی کارت اعتباري براساس قراردادهاي بیع و حواله و جریمه تأخیر تأدیه؛. 1
 طراحی کارت اعتباري براساس قراردادهاي بیع و جعاله و جریمه تأخیر تأدیه؛. 2
 الت؛طراحی کارت اعتباري براساس قراردادهاي بیع نسیه، ضمانت و وک. 3
 طراحی کارت اعتباري براساس قراردادهاي خرید و فروش وکالتی؛. 4
 هاي اعتباري براساس قرارداد فروش وکالتی؛ طراحی کارت. 5
  طراحی کارت اعتباري براساس قراردادهاي بیع نسیه و حواله؛. 6
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  ).تنزیل(طراحی کارت اعتباري براساس بیع نسیه و خرید دین . 7

تعریفی دقیق از ربـا در قـوانین جمهـوري اسـالمی      گیرد که الت کارتهاي اعتباري در حالی صورت میشبهات ربوي بودن معام
 رایران وجود ندارد در حقیقت تشخیص سود از ربا فوق العاده مشکل می باشد و اصوال علماي عظام و مراجع تقلیـد حـق اظهـا   

الزم به ذکر است  کارتهاي اعتباري که فعال در کشورمان ارائه می شوند با اعمال تغییراتـی   .نظر راجع به مباحث فوق را دارند 
حسـاب در یـک بـازه     تسـویه در مفاهیم جهانی آن ارائه میشود تا  تغییرات مانند عدم امکان نقد کـردن اعتبـار ، وجـود لـزوم     

  را نام برد ... مشخص و 
  

  :مسائل قانونی
و تنها موضوعی که نزدیکترین مفهوم به کارتهاي  سالمی چیزي به نام کارتهاي اعتباري وجود ندارددر قوانین جاریه جمهوري ا

   .باشد  می "کارت بانک ویژه"اعتباري را دارد 
چـرا کـه    ریشه در مشکالت شرعی داشـته باشـد،   در قوانین جاري جایگاهی ندارند شاید مهمترین علتی که کارتهاي اعتباري  

ه دارد تضمین کند که در بانکها و موسسات ایران به عنوان یک کشور اسالمی معامالت ربوي و غیـر شـرعی   بانک مرکزي وظیف
ک کشـور اسـالمی فعالیـت بـانکی انجـام مـی دهنـد ،        یـ انجام نمی شود  و مراجعه کنندگان به این مراکز به صـرف اینکـه در   
تواند خود چنین فرضی کرده و  و لذا بانک مرکزي نمی.  ستفعالیتشان فعالیت شرعی و اسالمی و خارج از شبهات ربوي بودن ا

  .قانونی وضع کند یا پیشنهادي بدهد
  
  :فرهنگ سازي . 3

متاسـفانه در  ،  طالع هسـتند ابی تقریبا  از وجود کارتهاي اعتباري  حتی اقشار تحصیلکرده و دانشگاهیبعضا  عموم مردم کشور
به کارتهایی  اطالق می شوند که هیچ تناسبی با کلمه اعتبـار ندارنـد و همـه ایـن     کشور ما در موارد زیادي ، کارتهاي اعتباري 

  ....کارتها ، از نوع پیش پرداخت هستند نه اعتباري  مانند انواع کارتهاي بانکی ، کارت تلفن ، کارت مترو  و 
هاي بسـیار کـالن تبلیغـات و     ه هزینهندارد و با توجه ب واحدي فرهنگ سازي در زمینه بانکداري الکترونیک  در کشور ما متولی

و مشکل ظریف دیگري نیز در ایـن میـان وجـود دارد بـه      دارداین مهم  سعی درکمتر بانک یا موسسه اقتصادي  ؛ اطالع رسانی
این صورت که اصال معلوم نیست تبلیغات و فرهنگ سازي یک بانک آن هم با هزینه هاي بسیار گزاف به سود سایر بانکها تمام 

و مشتري با دیدن این تبلیغات به اسـتفاده از ایـن    تبلیغ می کند براي خدمات الکترونیک ارائه شده Aفرض کنید بانک  نشود
سازي و تبلیغـات انجـام    کند که شاید تالش چندانی هم در جهت فرهنگ مراجعه می Bامکانات ترغیب می شود ولی  به بانک 

مرکزي عهده دار این وظیفه باشد که مسئوالن بانک مرکزي اعتقاد دارنـد قـانون   رسد نهادي مانند بانک  به نظر می.نداده است 
  .چنین تکلیفی براي آنان مشخص نکرده است

  
  فه درآمدي کارتهاي اعتباريسعدم درك درست از فل.4

پذیرندگان  ازموسسه صادر کننده کارت کارمزدي است که  یکی از راه هاي درآمد صدور کارتهاي اعتباري پیشتر گفته شد که 
کنند ، با توجه به دولتی بودن اکثر بانک هاي فعال در کشور ما و مقدم بودن خدمت رسانی بر کسب در آمد  کارتها دریافت می

در لیست وظایف این بانک ها سبب شده است ، تعدادي از این بانکها به اخذ هزینه از پذیرندگان کارت بابت خرید هایی کـه از   
POS   و  و آنرا در راستاي خدمت رسانی به مشتري تلقی کننـد نداشته باشند اعتقادي ن بانک انجام می شود یاهاي متعلق به

  .بسیار ثقیل می باشدامید به کسب درآمد از این راه را دارند  خوداین مساله  براي موسساتی که با سرمایه گذاري هاي 
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 :ریسکهاي اجرایی کارتهاي اعتباري
و قانونی  گسترش کارتهاي اعتباري  با ریسکهایی دیگري نیز روبرو است که اگر تدابیر الزم براي  با فرض حل مشکالت  شرعی

  .تواند خطر ساز شود مقابله با این مشکالت اندیشیده نشود می
ا کارتهاي اعتباري هم براي صادر کننده کارت و هم براي دارنده آن ، در بردارنده ریسکهایی است کـه تعـدادي از ایـن ریسـکه    

از  نمونـه  و کارتهاي اعتبـاري بـه عنـوان یـک     توان نام برد  می... و  ، حمالت هکرها سوء استفاده نزدیکان یسک تقلب ، مانند ر
در کشور مـا  بـا    ه  صادرکنندگان کارتهاي اعتباري اما مهمترین ریسکی ک .دنمی باشنیز  مواجه با این ریسکها یبانک هاي کارت

به علت نوپا بودن این صنعت در ایران جامعه آماري مناسـبی بـراي   . باشد  اخت بدهی و اعتبار میآن مواجهند  ریسک عدم پرد
اخیـر ندارنـد   محاسبه میزان  دقیق این ریسک وجود ندارد و بانکها و موسسات فعال در این زمینه تمایلی به ارائه آمار سـالهاي  

  .است سک میزان بسیار باالي این ری ولی طبق آنچه که شنیده شده است
مشتریان فعلی کارتهاي اعتباري ؛ اغلب پرسنل و کارمندان شرکتهاي معتبري هستند که بواسطه ضمانت شرکت و یـا سـازمان   

اند ، به بیان دیگر موسسات ارائه کننده کارتهاي اعتباري سیاست هاي بسیار سـختگیرانه   خود موفق به اخذ کارت اعتباري شده
  . می کنند که خود این مساله یکی از دالیل عدم گسترش بازار این کارتها می باشد در مورد انتخاب مشتري اعمال 

  باالي عدم بازپرداخت بدهی کارتهاي اعتباري  می توان موارد زیر را نام بردریسک از علل 
  :مسایل حقوقی 

مـی گوینـد اعتبـارات مختلفـی      از لحاظ حقوقی یک برگه اي که به آن سند: با ذکر تعاریفی به بررسی این مشکل می پردازیم 
  :دارد یک سند می تواند

 یک سند عادي باشد .1
 یک سند رسمی باشد .2
 االجرا باشد  یک سند رسمی الزم .3
 االجرا با پشتوانه اجرایی باشد یک سند رسمی الزم .4

ا علیـه  یی ردعـا هر کدام از این اسناد درجه اعتباري خاص خودش را دارد به عنوان مثال اگر کسی با اتکا به یـک سـند عـادي ا   
می تواند  سند را انکار کند یا به اصطالح حقوقی بار اثباتی سند عادي ) خوانده(علیه  شخص دیگري انجام دهد ؛ شخص مدعی

باشد در حالیکه در اسناد رسمی مدعی علیه نمی تواند سند را تکذیب کند و بار اثباتی سند رسمی بـه عهـده    برعهده مدعی می
  .مدعی علیه می باشد

تـوان   ، با چنین توصیفی مـی ر مورد کارتهاي اعتباري ادعاي طلب  در دادگاه با یک ارائه کننده سند عادي هیچ تفاوتی ندارد د
 .باشد  و ریسک عملیاتی وصول بسیار باال رودساز دریافت که وصول مطالبات تا چه اندازه می تواند مشکل 

  
   :مالی افراد جامعهعدم وجود بانکهاي اطالعاتی جامع راجع به عملکرد 

  
در بسیاري از کشورهاي پیشرفته سامانه هاي اطالعاتی در دسترس هستند که این سامانه ها شامل اطالعات حقوقی ، اطالعات 

ایـن   ي اعتبـاري جمـع آوري مـی شـود    امربوط به هویت وام گیرندگان و استعالم اعتبار و رفتار وام گیرنده در ارتباط با حسابه
باشد و واضح و مبرهن است بـا   اطالعات اعم از مثبت و منفی در مورد عملکرد یک فرد میاتی در بر دارنده کلیه بانکهاي  اطالع

 آنهـا  وجود چنین سیستمهایی افراد جامعه میدانند هر رفتار منفی قابل ثبت در این سامانه می تواند عواقب بسـیار بـدي بـراي    
بـراي   پرداخت اقساط یک موسسه مالی می تواند به راحتی شانس اخذ تسـهیالت در یک نفر  به عنوان مثال تاخیر داشته باشد 

  .از یک بانک دیگر را به صفر برساندآن فرد را 
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  کرد ، و اعتبارسنجی توان رتبه بندي به بیان دقیق تر با استناد به چنین بانک اطالعاتی غنی ، افراد جامعه را می
افـزاري   نـرم حقـوقی و  شاید مهمترین علت آن عدم زیرساخت هاي است که  هایی کشور ما در حال حاضر فاقد چنین مکانیزیم

در کشـوري   باشد ایـن هویـت دیجیتـالی    جامعه می افرادباشد ، الزمه وجود چنین مکانیزم هایی داشتن هویت دیجیتالی براي 
    Social Security Numberسـال پـیش وجـود داشـته اسـت و افـراد جامعـه بـا          100بـیش از  از بـه نـوعی   مثل آمریکا 
و درحـال  . آیـتم اطالعـاتی مـی باشـد     6شدند و این در حالی است که براي تشخیص یک فرد در کشور ما نیاز به  شناسایی می

حاضر کسانی که به اطالعات ثبت شده سازمانها و بانکها  دسترسی دارند ، مثالهـاي بسـیار زیـادي از شـباهت اسـمی افـراد بـا        
جالـب باشـد کـه تعـداد      از قول یکی از مسـئوالن بانـک مرکـزي     ،شاید ذکر این نکتهن خود دارند هویت هاي مختلف  در ذه

  . رسد مینفر  12000به رقم  یکساننام و نام خانوادگی یک  باتنها یک بانک ؛ مشتریان 
ز آن اجبـاري  هرچند در سالهاي اخیر با تخصیص کد ملی در جهت این مشکل اقدامات خوبی شده است ولـی هنـوز اسـتفاده ا   

  .نیست و همه افراد از شماره خود اطالع ندارند
  شود نیاز فوق در کشورهاي پیشرفته با وجود شرکت هاي اعتبار سنجی برآورده می

  
  

  :موسسات اعتبار سنجی 
از مشخصی کند ، موسسه اعتباري تصویري درست و  زمانی که فردي براي دریافت اعتبار به یک موسسه اعتباردهی مراجعه می

آیا این مشتري کالهبردار است ؟ آیا ایـن مشـتري تـوان پرداخـت تعهـدات خـود را خواهـد داشـت ؟ آیـا          . مشتري خود ندارد 
واهد کرد؟ و سئواالتی از این جنس که جواب دادن به آنها به راحتـی امکـان   پرداخت تعهدات و اقساط به صورت منظم عمل خ

  باشند رسیدن به پاسخ هاي دقیق این سئواالت می موسسات اعتبار سنجی راهی براي. پذیر نیست 
اطالعات حقوقی ، اطالعات مربوط به هویت ، معـامالت  موسسه اعتبار سنجی ، یک سازمان مستقل است که اطالعات عمومی ، 

نـدگان  آوري ، نگهداري و اطالعات گردآوري شده درباره سابقه اعتباري مصـرف کن  اعتباري و سوابق پرداختی مشتریان را جمع
این مرکز ، اطالعاتی درباره چگونگی پرداخت وامها توسط متقاضی از طریق مراکز واگذار کننـده اعتبـار    ، [2]را عرضه می کند

هاي اعتبار و لیزینگ و شرکتهاي تامین کننده مالی و سرمایه گذاران جزء را جمـع   انداز و وام ، تعاونی نظیر بانکها ، موسات پس
اعتبار سنجی این اطالعات را بصورت کامپیوتري ذخیره کرده و پس از پردازش اطالعات آنـرا بـه عنـوان    موسسه . کند آوري می

  .[8]گزارشات اعتباري به واگذار کننده هاي اعتبار عرضه می کند
  

  :نتیجه گیري
یابـد بشـرطی کـه    تواند در جامعه جوان کشـورمان گسـترش    کارتهاي اعتباري به عنوان پرسود ترین فعالیت بانکداري خرد می

تالش براي یافتن عقودي متناسب با معامالت اعتباري که بتواند مشکالت شرعی ایـن کارتهـا   . مشکالت عنوان شده حل شوند 
تا حدي به این مسـائل  ، را حل کند مطمئنا راه را براي سایر مشکالت هموارتر خواهد کرد خوشبختانه هم نهادهاي دینی فعال 

پیدا کـردن روشـی بـراي    بر اساس اعتقادات شخصی خود،  فعال در این زمینه؛ ندرکاران موسسات مالی ا اند و هم دست پرداخته
  .اند مالت را سرلوحه خود قرار دادهینگونه معاا حلیت 

از بـه  فعال مسئولین بانـک مرکـزي    با وجود بعضی مجوزهاي شرعی که صادرکنندگان اینگونه کارتها از نهادهاي مذهبی دارند 
رسد که حتـی در صـورت همـوار     و به نظر نمی  کند ناختن کارتهاي  اعتباري به بهانه مشکالت شرعی خودداري میرسمیت ش

نامه هـایی کـم عیـب و نقـص تـدوین نمـود ، مطمئنـا        بتوان قانون ، دستورالعمل و یا بخشـ  شدن مسیر حل مشکالت شرعی ،
  .نیاز خواهد بوددیر یا زود مورد مطالعات دقیق در مورد ابعاد قانونی مساله 
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اولـین راه حلـی کـه بـه ذهـن      . دیدي وسیعتر به آن اقدام کردفرهنگ سازي  مورد مهم دیگري است که باید با برنامه ریزي و 
  . استدر این زمینه  متولی واحدشکل گیري یک شود  متبادر می

یت از صادر کنندگان مورد نیاز اسـت چـرا   با وجود پشتوانه هاي شرعی و قانونی ،نیاز به قوانین قضایی سفت و محکم براي حما
داشتن مجوزهاي شرعی و قانونی به لحاظ ضعف قوانین قضـایی بـه درسـتی اجـرا     که مثالهاي متعددي وجود دارد که با وجود 

  .شوند نمی
ـ  تشکیل موسسات اعتبار سنجی  و رتبه بندي افراد ، عالوه بر حل مشکل باال بـودن ریسـک عـدم پرداخـت براحتـی مـی       د توان

  .بسیاري از ناهنجارهاي اجتماعی را حل نماید
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