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  چكيده
 قواعد تجارت جهاني تبديل شده ةكنند تنظيم ين نهادترمهمامروزه، سازمان جهاني تجارت به      

 سند ناظر بر تجارت خدمات در منزلة به) گاتس( عمومي تجارت خدمات ةنام تموافق. است
است و اعضا ده كراين سازمان، اصول و قواعد حاكم بر تنظيم تجارت در اين حوزه را معين 

ها، قواعد  ند در آزادسازي تجارت خدمات و روابط با ساير اعضا و فعاالن اقتصادي آنا موظف
 عضو منزلة ايران نيز به. نامه را رعايت و نظام حقوقي خود را با آن هماهنگ كنند موافقتاين 

بايست با ايجاد هماهنگي با قواعد اين  ناظر اين سازمان از اين قاعده مستثني نيست و مي
ها را دارد، سازوكارهاي مناسب را  هاي خدماتي كه قصد آزادسازي آن نامه در حوزه موافقت

 قوانين بانكي ترينبرانگيز  بحثموضوع اصلي اين مقاله، بررسي.  عضويت كامل ايجاد كنديبرا
 الحاق به سازمان جهاني خصوص در1362ايران يعني قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

 بدون ربا  گاتس و قانون عمليات بانكيةنام اين مطالعه به بررسي جامع موافقت. تجارت است
 و به اين نتيجه دست يافته است كه الگوي بانكداري اسالمي تجويزشده در قانون زدپردا مي

  .نداردمغايرتي نامه  با اصول و تعهدات اين موافقتمذكور، 
   واژگان كليدي

، الحاق، تجارت خدمات بانكي، دسترسي به بازار، قانون عمليات بانكي بدون ربا، گاتس      
  .مقررات داخلي
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  مقدمه. 1
المللي و از اركان تجارت جهاني به  گذار بين هاي اثر ترين سازمان  از مهم1سازمان جهاني تجارت

 مسئول تدوين نظام و قواعد تجاري در سطح جهان از اول منزلة اين سازمان به. رود شمار مي
اند   كشور به عضويت آن درآمده160كنون جاد شد و تااي 2 جانشين گاتمنزلة  و به1995 ةژانوي

. هستند كشور ديگر از جمله ايران در حال انجام مذاكرات الحاق براي ورود به آن 30و حدود 
هاي نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت نسبت به گات، توجه به تجارت  يكي از ويژگي

 نفسه في، 3 تجارت خدمات، موسوم به گاتسةزمين اين سازمان در ةنام خدمات است و موافقت
  4.دهد  تجاري است كه تجارت خدمات را پوشش مية چندجانبةنام اولين موافقت

، )1993- 1986( با توجه به اهميت روزافزون تجارت خدمات، در دور مذاكراتي اوروگوئه
 مانند ساير تهيه و تصويب شد كه) گاتس(  عمومي تجارت خدماتةنام موافقت
. كند  خدمات پيگيري ميةهاي اين سازمان، هدف آزادسازي تجارت را در حوز نامه موافقت

 كه نقش استترين انواع خدمات   خدمات بانكداري يكي از مهمخصوص بهخدمات مالي و 
گري، كشورهاي عضو حياتي در جريان تجارت كاال و ساير خدمات دارد و پس از گردش

 Williams, 2008: 109 et( اند سازمان بيشترين تعهد به آزادسازي را در خدمات مالي پذيرفته

seq( .كشورهاي ةبا اين اوصاف، توجه به تجارت خدمات بانكي، ضرورتي حياتي براي هم 
عضو منزلة  سالمي ايران نيز بهشود و جمهوري ا عضو سازمان جهاني تجارت محسوب مي

  . سازمان از اين قاعده مستثني نيست5ناظر
 اصلي مورد مطالعه در اين مقاله، شناسايي وضعيت مطلوب مبتني بر ةلئاز اين رو، مس

ها در قوانين  در حال حاضر، برخي مغايرت. اصول و قواعد سازمان جهاني تجارت خواهد بود
شود كه ميان آن و وضعيت مطلوب فاصله  ام بانكي ايران مشاهده ميو مقررات حاكم بر نظ

 در اين مقاله به طور خاص به قانون عمليات بانكي بدون ربا پرداخته اماايجاد كرده است، 
 الحاق به سازمان جهاني خصوصبرانگيزترين قوانين بانكي ايران در  از بحثخواهد شد كه

                                                            
1  . World Trade Organization (WTO). 
2  . General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 
3. General Agreement on Trade in Services ( GATS). 

سازمان جهاني تجارت سيس أت سند  مراكش كهةنام اساس ضمايم موافقتاسناد مربوط به سازمان جهاني تجارت را بر. 4
  :توان تقسيم كرد  بخش مي4د، به شو محسوب مي

  ؛) اولةضميم(  كااليي، خدمات و مالكيت فكريةهاي چندجانب نامه موافقت - 
  ؛) دومةضميم(  حل و فصل اختالفاتةنام  تفاهم- 
  ؛) سومةضميم( كار بررسي سياست تجاري   و   ساز - 
  ). چهارمةضميم( هاي ميان چند طرف نامه  موافقت- 
شوراي عمومي وارد فرايند الحاق  ازسويكشوري است كه با تسليم درخواست و پذيرش آن ، )Observer(  عضو ناظر.5

 .دشو مي
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 الحاق ايران به سازمان خصوصها در  از نخستين پرسشرود؛ به طوري كه تجارت به شمار مي
شده در اين قانون، با اصول و قواعد سازمان  اين است كه آيا نظام بانكداري اسالمي طراحي

رود؟ بر اين اساس،  انطباق دارد يا خير و آيا اين قانون مانعي براي الحاق ايران به شمار مي
در بخش نخست، تعريف و تبيين اصول و قواعد . شوند مقاله در دو بخش ارائه ميمباحث اين 

  بررسيگاتس خواهد آمد و در بخش دوم، قابليت تطبيق بانكداري اسالمي با اصول مزبور
  .شدخواهد 

  
   خدمات بانكية عمومي تجارت خدمات در حوزةنام اصول موافقت. 2

نخست، تعريف . دشو  مي بررسي)گاتس(  عمومي تجارت خدماتةنام تدر اين بخش، موافق
نامه و تعهدات كشورها ذيل آن مطرح خواهند   تبيين اصول موافقتعمال آن و اةتجارت و دامن

  .شد
  

  عمال گاتس اةتعاريف و دامن .1. 2
كننده و   به چگونگي حضور عرضههتجارت خدمات ذيل گاتس، مشتمل بر چهار شيوه است ك

اساس بند دوم بر.  دارد بستگي خدمات در زمان معامله در يك قلمرو مشخصةكنند مصرف
نامه  هاي زير مشمول مقررات اين موافقت  خدمات به هر كدام از شيوهة يك گاتس، عرضةماد

  :است
؛ 1)عبور خدمات از مرز:  اولةشيو( از قلمرو يك عضو سازمان به قلمرو هر عضو ديگر .1
از ...  هاي متعددي مثل پزشكي، حقوقي، بازاريابي و  اي در زمينه  خدمات مشاورهةعرض: مثال

  .طريق تلفن، اينترنت، پست و ساير طرق ارتباط از راه دور
:  دوم خدمتةشيو( كنندگان خدمات هر عضو ديگر  در قلمرو يك عضو به مصرف.2

 گردشگر، دانشجو يا بيمار منزلة مردم كشور الف با سفر به خارج به: ؛ مثال2) در خارجمصرف
كنندگان  جايي اموال مصرف هجاب. شده در ساير كشورها استفاده كنند از خدمات مرتبط عرضه

مثل ارسال كشتي يا ساير تجهيزات براي تعمير در ( گيرد نيز تحت پوشش اين شيوه قرار مي
  .)5- 4: 1383نصيري،   واردكاني كمالي( )خارج
 خدمات يك عضو از طريق حضور تجاري در قلمرو هر عضو ةكنند  عرضهاز سوي .3
هاي وابسته، شعبه  شركت ةوسيل خدمات در كشور به: ؛ مثال3)حضور تجاري:  سومةشيو( ديگر

                                                            
1. Cross border Supply. 
2  . Consumption Abroad. 
3  . Commercial Presence. 
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داري يا  هايي مثل بانكداري، هتل در بخش(  خارجييا نمايندگي يك بنگاه با مالكيت و كنترل
  .شود عرضه مي) هاي ساختماني شركت
حضور :  چهارمةشيو( حضور اشخاص حقيقي يك عضو در قلمرو هر عضو ديگر .4

 منزلة  كشور الف بهة خدمات در محدودةافراد كشور ديگري به عرض: ؛ مثال1)اشخاص حقيقي
  .)Ibid : 197( ن، پزشكان يا پرستاراناپردازند؛ مانند مشاور مستقل ميكنندگان  عرضه

نامه ناظر بر آن دسته از  كند كه اين موافقت  گاتس تصريح ميةنام  يك موافقتةبند اول ماد
كند كه يك  در اين زمينه تفاوتي نمي. گذارند ر تجارت خدمات اثر ميداقدامات اعضاست كه 

دولتي در   تشكيالت غيرةوسيل اي يا محلي يا به ها در سطوح مركزي، منطقه  دولتاز سويام اقد
 :1385سازمان جهاني تجارت، ( ها اتخاذ شده باشد  دولتاز سويعمال اختيارات محوله چارچوب ا

اساس بر. ه استنامه آمد  موافقت28 ةشود كه در ماد تعاريف مربوطه شامل اقداماتي مي. )441
تواند در قالب يك قانون، مقرره، قاعده، رويه، تصميم، عمل اداري يا در  اين ماده، يك اقدام مي
  .هر شكل ديگر باشد

گذاري و  رفتن اختيارات قانون بين پوشش بسيار وسيع گاتس، نگراني اعضا را نسبت به از
 اين پوشش وسيع، با وجوديح كرد كه  اما بايد تصر،گذاري داخلي برانگيخته است سياست

يابي به هاي مختلف خدماتي براي دست گذاري در بخش گاتس اختيارات اعضا را براي قانون
اساساً، بازار آزاد به معناي . )Pirakh, 2007: 239 et seq( كند دار نمي اهداف سياستي خود خدشه

ررات مناسب نيست و طبيعتاً، آزادسازي تجارت نيز مناسبتي با كاهش بازاري بدون قواعد و مق
  .)17: 1386ساترلند، ( هاي تجاري نخواهد داشت يا لغو حق جامعه براي نظارت و تنظيم فعاليت

  
  اصول و تعهدات گاتس. 2. 2

و ) 15 تا 2 ةاز ماد( نامه براي تبيين تعهدات كشورها ذيل گاتس، بايد بين قسمت دوم موافقت
 قسمت دوم 2.ها را جداگانه بررسي كرد ل شد و آنئآن تمايز قا) 18 و 17 ،16مواد ( سوم

مذاكره راجع به اين اصول . ندناپذير انعطاف  عمدتاً مربوط به اصولي است كه نامشروط و
سوم گاتس نيز راجع به قسمت . بايست به طور كامل اجرا شوند پذير نيست و مي امكان

تعهدات خاص است كه هدف نهايي آزادسازي تجارت خدمات را از طريق اصول دسترسي 
روي اصول دسترسي به بازار و رفتار ملي تمركز اين مقاله . كند ملي پيگيري مي به بازار و رفتار

                                                            
1  . Presence of Natural Persons. 

) 15 تا 2مواد (  شمول و تعريف، قسمت دومةبه حوز)  يكةماد(  قسمت اول؛ گاتس شامل شش قسمت استةنام موافقت. 2
به ) 21 تا 19مواد ( قسمت چهارم. پردازد به تعهدات خاص مي) 18 تا 16مواد (  قسمت سوموبه تعهدات و نظامات كلي 

 )29 تا 27مواد ( به مقررات نهادي اختصاص دارد و قسمت ششم) 26 تا 22مواد ( احث آزادسازي تدريجي و قسمت پنجممب
 .مقررات پاياني و ضمايم را تحت پوشش قرار داده است
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اكرات الحاق و تنظيم  اين مقاله در مذة مطالعةبودن حوززيرا گذشته از محدود ،خواهد بود
كنندگان قرار دارند و تعيين   در كانون توجه مذاكرهجداول تعهدات خاص اعضا، اين اصول

است و ساير وابسته به اين اصول شرايط الحاق با توجه به اقتضائات خاص هر كشور، عمدتاً 
 خصوصبايست اجرا كنند و در اماً مي اعضا الزة كه همروند به شمار ميموارد، تعهداتي كلي 

  .ها اختياري ندارند آن
  

  تعهدات كلي .1. 2. 2
نظر از پذيرش تعهدات  پذيرد كه صرف معيني را به موجب گاتس مي 1هر عضو تعهدات كلي

 در موارد ها وجود ندارد مگر  بر آنكردن استثناآيند و امكان بار  اجرا درمية، به مرحلخاص
، تعهد )2 ةماد( الوداد رفتار دولت كاملة: دنشو اين تعهدات شامل اين موارد مي. بسيار خاص

 ةكه عرض، تضمين اين)6 ةبند دوم ماد( ، قواعد مربوط به مقررات داخلي)3 ةماد(شفافيت 
 تعهدات رفتار دولت اي سازگار با گونه بهكنندگان انحصاري خدمات  عرضه از سويخدمات 

و ) 9 ةماد( هاي بازرگاني خصوص رويه، مشورت در)8 ةماد( دشو كاملةالوداد انجام مي
  ).15 ةبند دوم ماد( ر تجارت دارندد سوئي آثارهايي كه  يارانه
  

  تعهدات خاص .2. 2. 2
ان جهاني تجارت بايد جدولي موسوم به جدول  گاتس، هر عضو سازم20 ةاساس مادبر

به اين سازمان ارائه دهد كه مشتمل بر تعهدات دسترسي به بازار و رفتار ملي  2تعهدات خاص
.  پذيرفته است را خدماتة عرضةاست كه آن عضو در هر بخش خدماتي به تفكيك چهار شيو

 كه طبق روند به شمار ميپذير گاتس  فتعهدات دسترسي به بازار و رفتار ملي از تعهدات انعطا
ها وارد كرد و در جدول  توان استثنائاتي بر آن  در جريان مذاكرات الحاق، مي17 و 16مواد 

چه تعداد اين استثنائات كمتر باشد، ميزان تعهد آن كشور بيشتر تعهدات خاص گنجاند و هر
 20 ةين جداول تعهدات به موجب نص صريح مادا. )56 :1394زاده،  صادقي و سليمان( خواهد بود

اي  مانند جدول امتيازات تعرفه. شوند  گاتس محسوب ميةنام الينفك موافقت وجزگاتس، 
گات، هدف از تعهدسپاري كشورها در جدول تعهدات خدمات نيز تضمين ثبات و 

هاي  آموزش گروه مطالعات و پژوهشمعاونت پژوهش و ( پذيري شرايط تجاري در اين بخش است بيني پيش

  .)20- 10: 1388هاي بازرگاني،  فناوري اطالعات و ارتباطات و آمار
  

                                                            
1  . General Obligations. 
2  . Specific Commitments. 
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  اصل دسترسي به بازار) الف
 در بخش خدمات بانكي آن است كه اعضاي سازمان جهاني 1منظور از اصل دسترسي به بازار

ي خدمات بانكي را در كنندگان خارج ند تا امكان حضور و فعاليت عرضها تجارت مكلف
ها و موانع غيرضروري دسترسي را تا حد  و محدوديتكنند بازارهاي داخلي خود تسهيل 

  .)15- 13: 1388زاده و رضايي،  باقري، حجت(  يا حذف كننددهندامكان كاهش 
كند و مقررات آن در  هاي دسترسي به بازار داخلي تأكيد مي اين اصل بر رفع محدوديت

 كه در است نوع محدوديت بر دسترسي به بازار 6اين ماده مشتمل بر .  آمده است16 ةادم
اين . ها را ندارد صورتي كه يك عضو در جدول تعهداتش ذكر نكرده باشد، حق اتخاذ آن

كنندگان خدمات، تعداد عمليات خدمات يا مقدار  تعداد عرضه: ند ازا ها عبارت محدوديت
 ةكنند ها، تعداد اشخاص حقيقي عرضه ماتي، ارزش مبادالت خدمات يا دارايي خدةستاند

سازمان (  خارجيةگذاري مشترك و ميزان مشاركت سرماي خدمات، نوع واحد حقوقي يا سرمايه

آميز نيستند و  اين اقدامات به جز در دو مورد آخر ضرورتاً تبعيض. )459 :1385 جهاني تجارت،
كنندگان آن اعمال   خدمات داخلي همانند خدمات خارجي يا عرضهخصوص درممكن است

گانه،  اي به غير از اين موارد شش  بسيار مهم اين است كه هر محدوديت يا مقررهةنكت. شوند
د، از نظر گاتس مغاير اصل دسترسي به بازار تلقي نك دسترسي به بازار را محدود ولو عمالً

  .شود نمي
  

  اصل رفتار ملي) ب
اصل رفتار ملي متضمن تعهد اعضاي . نامه تبيين شده است  موافقت17 ة در ماد2اصل رفتار ملي

تواند شرايط رقابت را به ضرر  آميز است كه مي گونه اقدامات تبعيض هرندنكر اعمالسازمان به 
هر عضو در « س گات17 ةبه موجب ماد. كنندگان آن تغيير دهد خدمات خارجي يا عرضه

اند و با رعايت قيود و شرايط مقرر در آن، رفتاري را در  هايي كه در جدولش ذكر شده بخش
 اقدامات مؤثر بر ةخصوص همكنندگان خدمات هر عضو ديگر در مورد خدمات و عرضه

كنندگان خدمات   خدمات اتخاذ خواهد كرد كه از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضهةعرض
  .»تر نباشد به داخلي نامطلوبمشا
توان   مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت ميفرايند اين اصل نيز در خصوصرد

هايي را مشخص كرد كه متضمن اقدامات مغاير با رفتار ملي باشد؛ مثل اعطاي يارانه  محدوديت
ها،   خارجيازسويكيت زمين آميز، الزامات اقامت، ممنوعيت مال خذ ماليات به شكل تبعيضأيا 

 بانكي نيز ةدر حوز. ها و غيره  بنگاهةمديرتئها در هي اعمال محدوديت بر مشاركت خارجي
                                                            

1  . Market Access. 
2  . National Treatment. 
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 :1389، همان( آميز اشاره كرد توان به الزامات حداقل سرمايه يا حداقل ذخيره به شكل تبعيض مي

 ة اين است كه هر عضو بايد اطمينان حاصل كند كه همخصوصن مطلب بسيار مهم در اي. )14
ده است؛ در غير كراقدامات بالقوه مرتبط با نقض رفتار ملي را در جدول تعهدات خود درج 

كنندگان خدمات داخلي و  گونه تبعيضي ميان خدمات و عرضه اين صورت، حق اعمال هيچ
  .)55 :1393ي، سواري و راشد( خارجي را نخواهد داشت

 مهم اشاره كرد كه مالك تشخيص انطباق يك ةخصوص تعهد رفتار ملي بايد به اين نكتدر
بودن شرايط رقابت تجاري است و نيازي نيست ، برابر...) اعم از قانون، مقرره، رويه و( اقدام

يط رقابت  بلكه كافي است شرا، يكسان باشدكه رفتار با اشخاص داخلي و خارجي رسماً
كه رفتار لذا، يك اقدام را به صرف اين. اي تعيين نشود كه به زيان اشخاص خارجي باشد گونه به

 دكرتوان مغاير رفتار ملي قلمداد  د، نمينك خصوص اشخاص خارجي اتخاذ ميمتفاوتي را در
)WTO Secretariat, 2005: 17(.  

  
  الي مربوط به خدمات مةضميم .3. 2. 2

ند كه يكي  داراي ضمايم جداگانهاند،  تعداد بسيار معدودي از خدمات به جهت اهميتي كه داشته
 خدمات مالي، تبيين و تفصيل برخي ةترين هدف ضميم مهم. ، خدمات مالي استها از اين

خاصي را در ة عرض ةشيومقررات اصلي گاتس در مورد اين خدمات است و تعهد جديد يا 
 كشور را تواند تمام اقتصاد  در نظام بانكي مييثبات بي كه از آنجا. دارد اين خدمات مقرر نمي

اي را به  گسترده اختيارات خدمات مالي ةالشعاع قرار دهد، به همين منظور، ضميم تحت
در اين زمينه، . )key, 2005: 959( كشورها براي تضمين ثبات نظام مالي خود اعطا كرده است

واقع، در اين ضميمه تأكيد شده در. است» 1اقدامات احتياطي«يكي از مفاهيم كليدي، اصطالح 
نظر از ساير مقررات گاتس، اعضاي سازمان جهاني تجارت مخيرند براي  صرف«است كه 

 ةكنند عرضهيا اشخاصي كه گذاران، صاحبان اوراق بيمه  گذاران، سپرده حمايت از سرمايه
منظور تضمين تماميت و ثبات  بهها يك نوع تعهد اعتباري دارد يا  خدمات مالي در مورد آن

ها در صورتي كه  اين به آن مفهوم است كه دولت. »نظام مالي، از اقدامات احتياطي استفاده كنند
ها باشد،  مخالف تعهدات خاص آنتشخيص دهند كه انجام اين اقدامات الزم است، حتي اگر 

اي براي فرار از تعهدات  البته، نبايد اين موضوع به وسيله. توانند تعهدات خود را اجرا نكنند مي
  .)246: 1388اردكاني، مرادپور و نصيري،  كماليزارع، سيدي، ( نامه بدل شود و ساير الزامات موافقت

 
  

                                                            
1. Prudential Measures. 
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 عمومي تجارت ةنام مي با اصول موافقت بررسي قابليت انطباق بانكداري اسال.3
  خدمات

 ، همچنينهاي خصوصي شدن و ادغام بانك مليپس از پيروزي انقالب اسالمي و همراه با روند 
كردن و حذف بهره از سيستم بانكي  هايي در جهت اسالمي تغيير ساختار بانكي كشور، كوشش

 شوراي پول و اعتبار ةنه صورت گرفت، مصوبنخستين اقدامي كه در اين زمي. به عمل آمد
شده   كارمزد و حداقل سود تضمينها و شده براي سپرده منظور برقراري حداقل سود تضمين به

منظور حذف كامل بهره از سيستم  بهگام مهم بعدي . ها و ساير تسهيالت اعتباري بود براي وام
تباري بر مبناي حق و عدل، تصويب قانون عمليات بانكي بدون  نظام پولي و اعاستقراربانكي و 

هاي بانكي  پيش از اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا، فعاليت.  بود1362ربا در شهريور 
هاي اشخاص  هاي كشور از يك طرف با پرداخت بهره، سپرده بر مبناي بهره استوار بود و بانك

ها بهره دريافت  ، از آنسساتؤمر، با اعطاي وام و اعتبار به اشخاص يا  و از طرف ديگرا جذب
منع اضرار « قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 43 اصل 5كه بند با توجه به اين. كردند مي

از ضوابط اقتصاد اسالمي » به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معامالت باطل و حرام
 اين قانون كه از ابتداي سال ةبر پاي.  عمليات بانكي بدون ربا تصويب شددانسته بود، قانون

هاي بانكي حذف و ابزارهاي تجهيز منابع مالي،  شد، به طور كلي ربا از فعاليت اجرا 1363
  .)105- 104 :1377فرجي، ( دشاعطاي تسهيالت و سياست پولي بر مبناي غيرربوي طراحي 

ترين مطلبي كه در بررسي همخواني يا ناهمخواني نظام حقوق بانكي مبتني  نخستين و مهم
كند، حذف  بر قانون عمليات بانكي بدون ربا با گاتس توجه هر محققي را به خود جلب مي

ها در چارچوب عقود اسالمي  بهره از سيستم بانكي ايران و متعاقب آن، لزوم فعاليت بانك
 جاري ة اسالمي مبتني بر مشاركت در سود و زيان است كه با رويعمليات بانكي. است

روي  پيشهاي زيادي را   قطعي سرمايه متفاوت است و چالشةبانكداري متداول مبتني بر بهر
يك  اما هر،كنند هاي سپرده افتتاح مي ها حساب در هر دو نظام، بانك. دهد بانكداران قرار مي
. دهد ثير قرار ميأها را تحت ت  كه سوددهي به سپردهي دارنددي متفاوتمحاسبات اقتصا

در حالي كه اين محدوديت در نظام  ،نيستندمجاز به اعطاي وام بابهره هاي اسالمي  بانك
  .بانكداري سنتي وجود ندارد

 مركزي ةشود اين است كه آيا نظام بانكداري اسالمي كه هست كه مطرح ميالي ؤساكنون، 
و ارتباط تنگاتنگي با اعتقادات عموم  است گرفته قانون اساسي قرار تأكيدمورد ) منع ربا( آن

شود، مانعي براي عضويت  نوعي از مصاديق نظم عمومي محسوب مي به ايران دارد و ةجامع
؟ اگر در تحليل اين آيد يا خير ايران در سازمان جهاني تجارت و مغاير با گاتس به شمار مي

، اين نتيجه حاصل شود كه نظام بانكداري كنوني با مقررات گاتس مغايرت دارد و امكان مسئله
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زمان با عضويت در سازمان وجود ندارد، در آن صورت بايد پاسخ داده شود آيا  حفظ آن هم
ين مغايرت برطرف اين امكان وجود دارد كه با ايجاد تغييراتي در نظام حقوق بانكي ايران، ا

شدن با عضويت در سازمان را ندارد؟ در  شود يا اساساً نظام بانكداري اسالمي قابليت جمع
گيرندگان كشور پيش خواهد آمد كه آيا  روي تصميم فرض اخير، چالش بسيار دشواري پيش

كه مباني وست يا آن تا به سازمان پيكرد بازنگري هاي بنيادين قانون اساسي را توان ارزش مي
ها وجود  وجه امكان عدول از آن هيچ ناپذير است كه به دار و خدشه قانون اساسي چنان ريشه

ميان اما اگر نتيجه اين باشد كه . بايست از عضويت در اين سازمان چشم پوشيد ندارد و مي
االت و ؤبه پرداختن به س وجود ندارد، ديگرهيچ مغايرتي مقررات گاتس و بانكداري اسالمي 

كنندگان،  نخواهد بود و رويكرد مذاكرهنيازي هاي بعدي كه بدان اشاره شد،  چالش
بايست بر تضمين حداكثري منافع اقتصادي عضويت  ريزان كشور مي گيرندگان و برنامه تصميم

ايش جذابيت و  افزبرايو البته تالش براي افزايش شفافيت و كارآمدي محيط قانوني كشور 
  .هاي خارجي استوار باشد گذاران و بانك مطلوبيت اقتصاد ايران براي سرمايه

 ارائه ، دو نظرالؤس، بايد گفت كه در پاسخ به اين مسئلهپس از ذكر اين مقدمه و طرح 
  :شود مي

شده در  ه نظام بانكداري طراحياين است ك) 586- 585: 1392جهرمي،  شعبانيصادقي و ( نظر اول
هاي بانكي  هايي كه براي انجام فعاليت به محدوديت توجهقانون عمليات بانكداري بدون ربا با 

قانون . استگرفته است، مخالف اصل دسترسي به بازار  نظر در چارچوب عقود اسالمي در
 1 و از جمله در بند أكيدتري اسالمي عمليات بانكي بدون ربا، بر تشكيل و اجراي نظام بانكدا

استقرار نظام پولي : ند ازا اهداف نظام بانكي عبارت«:  است كهكرده تصريح  اين هدف را1 ةماد
منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار  به) با ضوابط اسالمي ( و اعتباري بر مبناي حق و عدل

هايي  يتدگذار محدو بر مبناي اين هدف، قانون. »... قتصاد كشورا در جهت سالمت و رشد 
هاي خارجي نيز در صورت حضور و فعاليت در  ها در نظر گرفته است كه بانك براي بانك

اعطاي وام و اعتبار بدون « اين قانون، 2 ة ماد9براي مثال، طبق بند . ها باشند ايران، بايد تابع آن
 به اعطاي وام و اعتبار ها نبايد ، جزو وظايف نظام بانكي است و بانك»ربا طبق قانون و مقررات

گذاري بلندمدت  هاي سرمايه ، سپرده3 ة بند ب مادةهمچنين طبق تبصر ،كننداقدام بابهره 
هاي  سپرده« اساس اين تبصرهبر. هاي عقود اسالمي خاص باشد ها بايد در قالب بانك

باشد، در امور مشاركت،  ها وكيل مي گرفتن آن كار ر كه بانك در بهدا گذاري مدت سرمايه
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گذاري مستقيم،  اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معامالت 
  1.»گيرد معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي

 زيرا ، مغايرت دارندبا اصل دسترسي به بازار ذكرشدهاساس اين نظر، تمام مقررات بر
هاي خارجي در   بانكمؤثر و مانع حضور ندپاگير و هاي نامتعارف و دست حاوي محدوديت
طرفداران اين نظر، همچنين . ندشوبازنگري لذا، تا قبل از الحاق بايد . شوند بازار مالي ايران مي

 2ها گفته شود كه به موجب بند  ين محدوديتممكن است در مقام دفاع از ا«كنند كه  ابراز مي
هايي نيست كه مغاير  يك از اعضا ملزم به ايجاد محاكم يا رويه هيچ، 2 گاتسةنام  موافقت6 ةماد

اساس اصول بنابراين، اگر ايران بر. اش باشد با ساختار قانون اساسي و يا ماهيت نظام حقوقي
هاي  مي را كنار گذارد و به اقداماتي نظير اعطاي وامگاتس مكلف باشد نظام بانكداري اسال

با اين حال، در رد اين . بابهره اقدام كند، پذيرش اين رويه، با قانون اساسي مغايرت دارد
دهد تا از پذيرش  كه به اعضا اجازه مي گاتس ضمن اين6 ةدارند كه ماد استدالل ابراز مي

 و يا ماهيت نظام حقوقي خود خودداري كنند، بر لزوم هاي مغاير با ساختار قانون اساسي رويه
ها و شرايط نيز تصريح كرده است و اين در حالي است كه  بودن محدوديت منصفانهمتعارف و 
المللي  تنها با استانداردهاي مالي بين نههاي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا،  محدوديت

بهره نيز  هاي با هاي داخلي در اعطاي وام  موجود بسياري از بانكة بلكه با روي،منطبق نيست
هاي  اساس رويهصنعتي، انجام عمليات بانكي بر - به عالوه، در مناطق آزاد تجاري. مغاير است
 »رسد المللي مجاز است كه اتخاذ اين شيوه در سرزمين اصلي نيز مناسب به نظر مي بانكي بين

  .)همان(
، برخالف نظر نخست، هيچ نوع مغايرتي است اين مطالعه نيز ةاما نظر دوم كه نظر برگزيد

قانون عمليات معنا كه  بدين. بيند  گاتس نميةنام با موافقت خودحد  درميان بانكداري اسالمي 
از آن جهت كه  امات با گاتس مغايرت داشته باشد، بانكي بدون ربا در برخي موارد ممكن اس

 خدمات بانكي در داخل كشور معرفي ة مجاز براي ارائةالگوي بانكداري اسالمي را تنها شيو

                                                            
: ، تهران1370  سال تا1285مجموعه قوانين پولي و بانكي و ساير قوانين مرتبط از سال . )1372 (ضيايي، منوچهر: به. ك.ر. 1
 . تحقيقات پولي و بانكيةسسؤم
 :بند دوم) مقررات داخلي(  گاتس6 ةماد. 2

آورد تا بنا به  ها را به وجود مي كند يا در اسرع وقت آن ، داوري يا اداري را حفظ ميهاي قضايي هر عضو، محاكم يا رويه) الف
ر تجارت خدمات را د خدماتي كه تحت تأثير قرار گرفته است، بررسي فوري تصميمات اداري مؤثر ةكنند درخواست عرضه

هاي مزبور مستقل از   در مواردي كه رويه.  دارندهاي جبران مناسب را مقرر بودن درخواست، راه انجام دهند و در صورت موجه
ها امكان  سازماني نباشند كه تصميمات اداري مربوط، به آن محول شده است، عضو مزبور تضمين خواهد كرد كه اين رويه

  .ندآور ميطرفانه و منصفانه را به طور واقعي فراهم  بررسي بي
كه ممكن است با  كندملزم هايي  به ايجاد محاكم يا رويهشد كه عضوي را اي تفسير نخواهد  گونه مقررات شق الف به) ب

  .ساختار قانون اساسي يا ماهيت نظام حقوقي آن مغايرت داشته باشد
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اساساً، گاتس راجع به قوانين داخلي بانكداري صحبتي به . كند، هيچ مغايرتي با گاتس ندارد مي
هدف سازمان .  مالي پيشنهاد نكرده استةي در ضميمميان نياورده و الگوي خاصي را حت

المللي و حذف موانع آن  ها براي گسترش تجارت بين جهاني تجارت، تنظيم روابط بين دولت
ها با مشتريان، اين امور را  و بدون دخالت در روابط خصوصي بانك )Marceau, 2013: 21(است 

زدايي و سلب  مقرراتحقيقت، قصد سازمان در. به مقررات داخلي كشورها واگذار كرده است
ساير . )198: 1388اردكاني، مرادپور و نصيري،  كماليزارع، سيدي، ( يستگذاري از اعضا ن اختيار قانون

 خصوصمگر در(  قوانين داخلي اعضاي ديگرة دربارگونه اظهارنظري كشورهاي عضو حق هيچ
اين  ندا هاي خارجي نيز موظف  بانك1.ندارند) ها مغايرت با گاتس و درخواست اصالح آن

، رفتار ملي،  تعهدات دسترسي به بازارنكردن  رعايتو تنها در صورتند كن  را رعايتقوانين
كنند يا در توانند به مراجع داخلي ايران اعتراض  است كه مي...  الوداد، شفافيت و دولت كاملة

 اين اقدامات، از دولت متبوع خود بخواهند تا قضيه را از طريق ركن حل يكفايت بيصورت 
  2.اختالف سازمان پيگيري كند

 ةهاي عرض يك از شيوه هيچ دسترسي به بازار در بانكداري اسالمي هيچ محدوديتي بر
شامل (  گاتس، تنها شش نوع محدوديت خاص16 ةطبق ماد. كند خدمات ايجاد نمي

 خدماتي، ةكنندگان خدمات، تعداد عمليات خدمات يا مقدار ستاند محدوديت بر تعداد عرضه
 خدمات، نوع واحد ةكنند  عرضهها، تعداد اشخاص حقيقي ارزش مبادالت خدمات يا دارايي

مغاير دسترسي به بازار )  خارجيةگذاري مشترك و ميزان مشاركت سرماي حقوقي يا سرمايه
هاي فعاليت تجاري ولو عمالً شرايط  شوند و ساير شروط و محدوديت محسوب مي
تعهد دسترسي به بازار نظر گاتس، مغاير ند، از نكاي براي دسترسي به بازار ايجاد  محدودكننده
براي مثال، تعيين ميزان بااليي از حداقل سرمايه يا ماليات بر درآمد، به شرط . رود به شمار نمي

 مانعي براي دسترسي كه عمالًنباشد، با اينمنحصر خارجي و مغاير رفتار ملي هاي  بانكبه كه آن
يك از  لذا، بانكداري اسالمي كه با هيچ. س نداردكند، هيچ مغايرتي با گات به بازار ايجاد مي

تواند مغاير تعهد دسترسي به بازار تلقي   منطبق نيست، نمي16 ة مادةگان هاي شش محدوديت
                                                            

 ةفرض كنيد كشوري حوز. شدن مطلب كمك كند روشنتواند به   خدمات حمل و نقل ميةذكر يك مثال مشابه در حوز. 1
توانند به طرق   مذاكرات، ساير اعضا ميفراينددر . اي را از طريق تاكسي يا اتوبوس آزادسازي كند حمل و نقل شهري يا جاده

 اظهارنظر راجع به قوانين راهنمايي و ة اما ديگر اجاز،گوناگون كشور متقاضي الحاق را به آزادسازي اين خدمات قانع كنند
كه اساساً اتباع خود ها و تعداد چراغ قرمزها را ندارند؛ كما اين بودن خيابان طرفه بودن يا يك ممنوعودرانندگي و اموري مثل ور

را رعايت  قانون ندا ندارند و مكلف) به جز از طريق انتخابات( آن عضو نيز حق دخالت در امور نظارتي و قانوني كشور را
 دخالت و اعمال فشار براي تغيير قوانين ةنيز همين مطلب صادق است و هيچ دولت يا شخصي اجاز بانكداري ةدر حوز. ندكن

اي  ند و گاتس وظيفه رعايت كنراقوانين جاري  ندا كنندگان داخلي و خارجي خدمات بانكي مكلف لذا، تمامي عرضه. را ندارد
 .در نظر نگرفته است) گر در موارد نقض تعهدات كلي و خاصم( براي تغيير قوانين مطابق خواست ساير اعضا

 .ه به اين نهاد را ندارندعهاست و اشخاص خصوصي امكان مراج مراجعه به ركن حل اختالف، مخصوص دولت. 2
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  .)Lim, 2014: 97( شود
شود  از سوي ديگر، قانون بانكداري بدون ربا بدون هيچ تبعيضي در سراسر كشور اجرا مي

  .ست تا آن را مغاير اصل رفتار ملي بدانيمهاي خارجي ني و خاص بانك
  : گاتس نيز بايد به چند نكته اشاره كرد6 ة مادرخصوصد
ر تجارت دداراي كاربرد عام و مؤثر  اين ماده، تنها معيار كلي كه براي اقدامات 1بند . 1

طرفانه و  معقول، بياي  گونه در نظر گرفته است، اجراي اين اقدامات به) شامل قوانين( خدمات
 با فرض  اما.آيد كه بيشتر به اجرا نظر دارد تا وضع  و از سياق كلي ماده برمياستمنصفانه 

ثبوت حكم اين ماده بر وضع قوانين، بايد گفت ميان قانون عمليات بانكي بدون ربا و معيار 
تمامي كشورها . مكني  بازنگرياآيد تا بخواهيم اين قانون ر بودن تناقضي پيش نمي معقول
كنند و اگر  شدت بر اين معامالت نظارت مي  براي معامالت بانكي دارند و بهيهاي خاص قانون

كه قواعد مشخصي براي انجام به صرف اين. بودندمعنا  جز اين بود، تمام مقررات احتياطي بي
معيارهاي . ها را نامعقول بدانيم انيم آنتو نظر گرفته شده است، نمي معامالت بانكي در

رعايت اصل رفتار ملي و دولت  اجرا و ةدرآمدن نيز به مرحل اجرا  بهةطرفانه و منصفان بي
لذا، بايست اين قانون را در مقام عمل بدون تبعيض . شود كاملةالوداد در اين زمينه مربوط مي

در قانون عمليات بانكي بدون ربا، هيچ امتيازي . دهاي داخلي و خارجي به اجرا گذار ميان بانك
گذاران خارجي درنظر گرفته نشده  ها و سرمايه هاي داخلي و محدوديتي براي بانك براي بانك

 خدمات بانكي ةتوانند در چارچوب مقررات اين قانون به ارائ است و همگي به طور برابر مي
نباشد، مسئوليتي متوجه دولت ميزبان مايل  عمليات بانكي به انجام اين نوعاگر بانكي . بپردازند
كشور ميزبان تنها مكلف است كه دسترسي به بازار خدمات بانكي را در حدي كه در . نيست

شامل رفتار ملي و دولت ( جدول تعهداتش تضمين كرده است، فراهم و اصل عدم تبعيض
  .كندرا رعايت ) الوداد كاملة
گونه كه ادعا شده است، هيچ مانعي براي حضور  آنانكي بدون ربا قانون عمليات ب. 2
هاي نامتعارفي براي دسترسي به بازار خدمات بانكي ايران  هاي خارجي و محدوديت بانك

براي اثبات اين ادعا كه بانكداري . كند را تنظيم ميمعامالت بانكي و صرفاً است ايجاد نكرده 
 در حال رشد ةتوان به روي ، مينيستوپاگير و نامعقولي  هاي دست جد محدوديتاسالمي وا

اند كه خدمات  هاي متعارف، به ايجاد شعبي اقدام كرده المللي اشاره كرد كه بسياري از بانك بين
عيت  مثال، در انگلستان كه جمبراي. دهند اساس قواعد بانكداري اسالمي ارائه ميخود را بر

دارد، براي جذب منابع مالي اين قشر از جامعه، بانكداري اسالمي رواج  نيزمسلمان زيادي 
شد كه  چنان مانع و دافع محسوب ميآناگر بانكداري اسالمي . )sole, 2007: 3(  استيافتهزيادي 

ار آيد، دليلي نداشت كه هاي خارجي از حضور در ايران به شم تنها علت اجتناب بانك
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و ساير كشورها، بدون وجود هرگونه الزام قانوني به عمليات بانكي  در انگلستانهايي  بانك
 منظور بهاساس تحليل حقوقي و  البته، بايد گفت كه اين مطالب صرفاً بر1.اسالمي روي آورند

 تحليل خصوص و موضعي دراند سنجش مغايرت بانكداري بدون ربا با اصول گاتس بيان شده
  .كنند اقتصادي بانكداري اسالمي در مقايسه با بانكداري متعارف اتخاذ نمي

ديگر  قانون عمليات بانكي بدون ربا با گاتس نداشتن مغايرتبراي توجيه با اين اوصاف، . 3
 بايد گفت كه اين ماده اساساً راجع  اما در فرض استناد،نيستنيازي  6 مادة 2به استناد به بند 

 تا بنا بر نظر نخست استدالل شود كه منع ربا در يستبه وضع قانون برخالف قانون اساسي ن
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آمده است و با وجود مغايرت آن با گاتس، امكان تغيير 

هاي قضايي،  محاكم يا رويه ايجاد يا حفظ خصوص در6 ة ماد2شق الف بند . ود نداردآن وج
 خدماتي كه تحت تأثير قرار گرفته است، ةكنند  كه بنا به درخواست عرضهداوري يا اداري است

ر تجارت خدمات را انجام دهند و در صورت د مؤثر تصميمات اداريبررسي فوري 
 اعالم صراحت به شق ب اين بند .هاي جبران مناسب را مقرر دارند ست، راهبودن درخوا موجه

اي تفسير نخواهد شد كه عضوي را ملزم به ايجاد  گونه مقررات شق الف بهكرده است كه 
 آن ساختار قانون اساسي يا ماهيت نظام حقوقيد كه ممكن است با نك هايي محاكم يا رويه

 ةلئ مسخصوصكنيم، اين بند اساساً در طور كه مشاهده مي  همان.مغايرت داشته باشد
هاي رسيدگي به   و تنها راجع به محاكم و رويهيستگذاري برخالف قانون اساسي ن قانون

قرار داده است و حتي اگر اين بند با ثير أت خدمات را تحت ةكنند تخلفاتي است كه عرضه
 اين مطالعه ة برگزيدةن نيز سرايت داده شود، باز هم در دفاع از نظريتنقيح مناط به وضع قواني

 زيرا در فرض مغايرت قانون عمليات ، خواهد بود) بانكداري اسالمي با گاتسنداشتن مغايرت(
بانكي بدون ربا با گاتس، به جهت حكم منع ربا در قانون اساسي، باز هم امكان تغيير و 

 و قانون اساسي بر گاتس مقدم داشتالمللي وجود ن  بانكداري ربوي بينةن با روين آكرد منطبق
 نيز، ديگر محلي براي بازنگري قانون عمليات 2لذا، به موجب همين برداشت از بند . بود

  .ماند بانكي بدون ربا باقي نمي
 4 ذكر شده است، بند 6 ةنبودن مقررات در مادگير وپا تنها مطلبي كه راجع به دست. 4
ها و الزامات ناظر بر مشخصات، استانداردهاي فني و الزامات صدور   كه راجع به رويه2است

                                                            
 :به. ك.خصوص رواج خدمات مالي اسالمي در انگلستان ربراي اطالعات بيشتر در . 1

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/367154/UKTI_
UK_Excellence_in_Islamic_Finance_Reprint_2014_Spread.pdf., last visited: 10/1/2017. 

ها و الزامات ناظر بر مشخصات، استانداردهاي فني و  منظور تضمين اين امر كه تدابير مربوط به رويه به:  گاتس6ة ماد 4بند . 2
مات از طريق تشكيالت مقتضي الزامات صدور مجوز موانع غيرضروري فراراه تجارت به وجود نياورند، شوراي تجارت خد

هدف چنين نظاماتي تضمين اين امر خواهد بود كه . كه به وجود خواهد آورد، هرگونه نظامات الزم را ايجاد خواهد كرد
 :الزامات مزبور
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به موجب اين بند، الزامات و . نداردارتباطي  قوانين ناظر بر عمليات بانكيبا  و استمجوز 
تر از حد  به وجود آورند، سخت فراراه تجارت غيرضروريبايست موانع  هاي مذكور نمي رويه

نفسه مانعي  هاي صدور مجوز، في  رويهخصوصالزم براي تضمين كيفيت خدمات باشند و در
 لذا، اين بند نيز براي اثبات مغايرت قانون عمليات بانكي بدون ربا . خدمات نباشندةبراي عرض

اين بند بر وضع عمال ا فرض بر قابليت حتي اگر. يستبا اصل دسترسي به بازار قابل استناد ن
بودن قواعد قانون  وپاگير و پيچيده  فرضي مبني بر دستقوانين بانكي نهاده شود و مجدداً

 شود، باز هم امكان اعالم مغايرت اين قانون با گاتس به تأسيسعمليات بانكي بدون ربا 
بودن را منع كرده » غيرضروري «صراحت به زيرا اين بند ،موجب اين بند وجود نخواهد داشت

وجه صادق نيست و عرف، شرع و قانون اساسي  هيچ  منع ربا اين وصف بهخصوصاست كه در
  .دانند شدت ربا را نفي و منع آن را ضروري مي ايران به
ان  روي قابليت انطباق نص قوانين و مقررات ايرنهايت، بايد افزود كه تمركز اين بحثدر

شده، مغايرتي ميان نظام حقوقي ايران و  اساس توضيحات ارائهبا اصول گاتس است كه بر
.  اجراي قوانين بحثي جداگانه استةها در نحو  عملي بانكةشود و روي گاتس ديده نمي

 بانكداري ربوي در قانون مناطق آزاد صرفاً در ة مناطق آزاد نيز بايد گفت اجازخصوصدر
 و آن نيز خالف قانون اساسي است و  استشده با ارزهاي خارجي مجاز يات بانكي انجامعمل

لذا، . يكي از داليل تصويب اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام، همين امر بوده است
  .رسد امكان تسري اين نوع عمليات بانكي به سرزمين اصلي محتمل به نظر نمي

  
  گيري نتيجه .4

شده در اين مقاله، بايد پذيرفت كه   ارائهة به مقررات سازمان جهاني تجارت و ادلتوجهبا 
 ةنام با اصول موافقتساختار كلي قانون عمليات بانكي بدون ربا و الگوي بانكداري اسالمي، 

 .تواند مانعي براي آزادسازي تجارت خدمات بانكي تلقي شود ندارد و نميمغايرتي گاتس 
 خدمات و از ة قوانين حوزخصوص گاتس بيان شد، آنچه در6 ةطور كه در بررسي ماد همان

هاست و گاتس   آنةطرفانه و منصفان جمله خدمات بانكي حائز اهميت است، اجراي معقول، بي
  .موضعي راجع به مفاد قوانين بانكي و وضع قوانين ناظر بر عمليات بانكي اتخاذ نكرده است

شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا، بايد   الگوي بانكداري اسالمي ارائهخصوصدر
ندارد و مغايرتي با گاتس شده در اين مطالعه،  هاي مطرح گفت كه اگرچه با توجه به استدالل

                                                                                                                                            
   خدمت، مبتني باشند؛ةطرفانه و شفافي چون صالحيت و توانايي ارائ بر معيارهاي بي) الف
  د؛نزم براي تضمين كيفيت خدمات نباشتر از حد ال سخت) ب
  . خدمات نباشندةنفسه مانعي براي عرض هاي صدور مجوز، في  رويهخصوصدر) ج
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بايد  گاتس هر عضوي 6 ةبه موجب ماد ،كند محدوديتي براي دسترسي به بازار ايجاد نمي
ر تجارت خدمات، به طور معقول، د مؤثرتضمين كند كه اقدامات داراي كاربرد عام و 

 نهاد ناظر و منزلة بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به. طرفانه و منصفانه به اجرا درآيند بي
  .ل آوردگذار بازار پول ايران موظف است اقدامات الزم را براي اجراي اين تعهد به عم سياست

كند؛  الوداد و رفتار ملي بازگشت مي  به اصول دولت كاملةنفسه فيطرفانه نيز  معيار اجراي بي
هاي خارجي فعال  ترتيب كه در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و نظارت بر بانك بدين

اشخاص داخلي ن كشورهاي عضو و  ميابايست  پس از الحاق به سازمان، نميةدر ايران در دور
» اقدام« گاتس، 28 ةهمچنين، به موجب بند الف ماد. وجود داشته باشدتبعيضي و خارجي 

گونه اقدام يك عضو در قالب قانون، مقرره، قاعده، رويه، ر تجارت خدمات به معناي هرد مؤثر
شود كه صرف  صاف، مشاهده ميبا اين او.  يا هر شكل ديگر استيتصميم، عمل ادار

كند و دولت بايد   بانكداري اسالمي با دسترسي به بازار و رفتار ملي كفايت نمينداشتن مغايرت
  .شود نميمنجر به نقض اصول گاتس تضمين كند كه اجراي اين قانون به هيچ طريقي 

ارد مغايرت با تعهدات شود كه گروه مذاكراتي ايران به شناسايي مو بنابراين، پيشنهاد مي
گاتس كه در ساير قوانين و مقررات بانكي ايران وجود دارد، متمركز شوند و از طريق مجاري 

بودن حفظ آن قانون يا مقرره  ضروريند يا در صورت كنقانوني سعي در رفع آن موارد مغايرت 
نياز در ردن استثنائات موردكاز لحاظ حقوقي يا اقتصادي، در مذاكرات تالش خود را به وارد

  .ندنكجداول تعهدات خاص ايران در جريان مذاكرات معطوف 
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هاي عملي و اداري ناقض  خصوص رويهالحاق به سازمان جهاني تجارت، اطالعات الزم در
ات ايران ذيل گاتس را به نهادهاي مرتبط مانند بانك مركزي ارائه دهد تا نسبت اصالح تعهد
  .ها اقدام الزم به عمل آيد آن
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