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 جارت و کسب و کار الکترونیکیت

 سرآغاز 
به معناي انجام عملیات بانکی با  بانکداري الکترونیک

استفاده از بستر الکترونیکی پس از گسترش تجارت 
تجارت با گسترش  .تکامل یافته استالکترونیکی 
نیاز به خدمات مالی الکترونیکی نیز الکترونیک 

بانکداري احساس شد ، بدین منظور شاخه هاي 
لذا پیش  .به صورت الکترونیکی نیز ارائه شد... ، و دیگر سرویسهاي مالی همانند بیمه ، خرید، فروش سهام و الکترونیک 

 .را ارائه می نماییمتجارت الکترونیک ، درآمدي کوتاه و مختصر از یک بانکداري الکتروناختن به داز پر

 مقدمه
تجارت الکترونیکی سابقه اي نزدیک به نیم قرن دارد، اما آشنایی مردم با این مفهوم و همگانی شدن آن ، در دهه اخیر 

 :یشتر معروف استشیوه ب 2از میان شیوه هاي گوناگون تجارت الکترونیکی ، . بوده است
بنگاه اقتصادي با یک بنگاه دیگر تجارت •
 رت بنگاه اقتصادي با مصرف کننده تجا •

در شیوه تجارت بنگاه با بنگاه ، شرکت ها به تجارت با تهیه کنندگان  و سایر شرکا می پردازند؛ در حالی که در شیوه 
با وجود اینکه عموم مردم شیوه  . می فروشند  بنگاه با مشتري، شرکت ها کاال یا خدمات خود را به مصرف کنندگان

 .وه بنگاه با بنگاه  شیوه غالب تجارت الکترونیکی استیبنگاه با مشتري را بهتر می شناسند ، ولی از لحاظ سود آوري ، ش
به تجارت الکترونیکی یکی از مرسوم ترین اصطالحات عصر دیجیتال  است که در گذشته  به اشتباه به عنوان بزرگراهی 

این پدیده با مفاهیم . سوي ثروت تلقی می شد، ولی در حقیقت ، تنها نحوه کسب و کار افراد را دگرگون ساخته است

 تجارت الکترونیکی
E-commerce 

 بانکداري الکترونیکی
E-Banking 

دیگر سرویسها و 
محصوالت مالی



٤  تجارت و کسب و کار الکترونیکی

،به کاربرد فناوري  دیدگاههاي متفاوتیسه این مفاهیم با  ره. اقتصادي اینترنتی و اقتصاد دیجیتالی ارتباط نزدیکی دارد
 .هاي اقتصادي اشاره دارند در فعالیت  1هاي جدید ارتباطی و اطالعاتی

محصوالت و خدمات مرتبط با  استفاده از  اقتصاد اینترنتی به معناي فعالیت هاي اقتصادي است که از طریق اینترنت با
نمی توان اقتصاد اینترنتی ،از این رو ، تجارت الکترونیکی پیش از رایج شدن اینترنت را . می کنندایجاد آن ، سود آوري 

دیگر ، برخی فعالیت ها چون ایجاد اتصاالت اینترنتی براي مقاصد تجاري، بخشی از اقتصاد اینترنتی است  از سوي.نامید
اقتصاد دیجیتالی بر پایه فناوري هاي دیجیتال از قبیل رایانه ، نرم افزار و . که لزوماً تجارت الکترونیکی به شمار نمی آید

دیجیتالی همان تجارت الکترونیکی است ولی تمامی فعالیتهاي اقتصاد  شبکه هاي دیجیتال است و در اکثر موارد، اقتصاد
براي نمونه ، خرید تجهیزات دیجیتال از یک مغازه خرده فروشی، یک . دیجیتالی، تجارت الکترونیکی محسوب نمی شود

با وجود اینکه ن بنابرای. فعالیت تجاري الکترونیکی نیست؛ در حالی که بخشی از اقتصاد دیجیتالی به حساب می آید
، اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد اینترنتی رابطه نزدیکی با هم دارند، هر کدام داراي مفاهیم جداگانه اي  تجارت الکترونیک

 .هستند

 :آشنایی با مفاهیم
ر شده است؛ یتلفی تعریف و تفسسته عصر حاضر ، از دیدگا ه هاي مخعنوان یکی از پدیده هاي برج به تجارت الکترونیک

ر یک جا به هدایت ارتباطات کاري و معامالت روي شبکه  ها از طریق رایانه اطالق شده و در جایی دیگر؛ خرید و د
در یک تعریف .نام گرفته استتجارت الکترونیک ت دیجیتال،انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطافروش کاال ها و خدمات و 

گفته شده تجارت الکترونیک فروش،توزیع، وپشتیبانی محصوالت ،دیگر هم به کاربرد و سایل الکترونیکی براي تبلیغ،
 .است

 :را اینگونه توصیف کرده استتجارت الکترونیک  1997اتحادیه اروپا در سال 
بتنی است و فعالیت هاي گوناگونی مبر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل متن ،صدا و تصویر  تجارت الکترونیک
 .ترونیکی کاال و خدمات و انتقال فوري داده هاي دیجیتال را در بر می گیرداز قبیل مبادله الک
که تا چندي قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود می شد، در حال ورود به عصر جدید است که  تجارت الکترونیک

دله داده هاي مربوط به عالوه بر این ، محتواي آن از حیطه مبا. نده در شبکه حضور دارندد زیادي مصرف کندر آن تعدا
سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت هاي عمده تجاري از قبیل تبلیغات، آگهی ، مذاکرات، قرار دادها و 

 .تسویه حساب ها را نیز در برگرفته است
از مبادله کاال و  بسیار گسترده ترتجارت الکترونیک از مجموعه تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت که زمینه هاي کاربرد 

خدمات وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاست هاي مورد نظر ، باید عالوه بر کاربردهاي بالفعل به کاربردهاي بالقوه 
 .آن نیز توجه داشت

 IBMتوسط شرکت  1997است و نخستین بار در سال تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیکی،  مفهومی عام تر از 
بیرونی بنگاه یا فرد تکیه دارد؛در حالی که کسب و کار الکترونیکی عالوه  ت الکترونیکی، بیشتر بر ارتباطتجار.مطرح شد

مدیریت 3، هوشمندي شرکت ها 2بر ارتباطات بیرونی به راهبرد درون سازمانی نیز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونیکی

١ Information and Communication Technologies(ICT) 
Electronic Commerce (E-Commerce) ٢ 

٣ Business Intelligence (BI)  
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به طور خالصه باید گفت کسب و کار . می شود 3منابع شرکتو برنامه ریزي  2،مدیریت زنجیره تامین1روابط با مشتري
الکترونیکی ، تلفیق سیستم ها،فرآیندها، زنجیره هاي تامین و کل بازار بااستفاده از اصول و فناوري هاي مرتبط با استفاده 

 :بخش ارائه می شود 8از ابزاراینترنت است که در 
 شرکت با مصرف کننده •
 شرکت با شرکت •
 ا مصرف کنندهمصرف کننده ب •
 شرکت با دولت •
 دولت با مصرف کننده •
 شرکت با مصرف کننده •
 شرکت با کارکنان •
 شخص با شخص •

 
 

 مزایاي تجارت الکترونیکی
دسترسی تعداد زیادي از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش روز افزون ارتباطات الکترونیکی بین افراد و 

 .ي مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده استسازمان هاي مختلف در فضاي مجازي بستر
نه هاي اقتصادي به شمار می ی، عمده ترین دستاورد به کارگیري فناوري ارتباطات و اطالعات در زمتجارت الکترونیک 

   فعالیت براي  موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباط عوامل اقتصادي، فراهم کردن امکان استفاده از این فناوري، .رود
فناوري ارتباطات و  .بنگاهاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است

ایجاد مشاغل جدید منجر شده  ذیري بنگاه ها را فراهم ساخته و همچنین بهپاطالعات، امکان افزایش قابلیت رقابت 
 .است

 :را چنین برشمردتجارت الکترونیک ژگی هاي  یا و ویدر یک دسته بندي کلی، می توان مزا
 تجارت جهانی شدن •
 حذف محدودیت هاي زمانی و مکانی •
 کاهش هزینه تولید •
 افزایش درصد فروش •
 دسترسی آسان به اطالعات الزم •
 کاهش چشمگیر هزینه هاي معامالتی و زمان انجام کار •

 
 
 

                                                
Customer Relationship Management(CRM) ١  

٢ Supply Chain Management(SCM)   
ERP)(٣ Enterprise Resource Planning  
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 در گذر زمانتجارت الکترونیک 

 
 موجب می شودالکترونیکی ،  حلیل تاریخی تجارتت

سیر تکامل کاربرد فناوري هاي جدید ارتباطی و 
عالوه بر . اطالعاتی در حوزه  تجارت مشخص شود

این ، انجام این تجربه و تحلیل در گذشته و حال ، 
 .براي آن بسیار سودمند خواهد بود تجارت الکترونیکی و برنامه ریزي براي پیش بینی روند آتی

 
 1995یت تجارت الکترونیکی؛ پیش از دوران طفول

که قالبی استاندارد براي تبادل اسناد تجاري از یک رایانه به  EDI(1(با توسعه تبادل داده الکترونیکیتجارت الکترونیک 
،زمانی که شرکت هاي حمل و نقل و برخی از صنایع خرده  1960این استاندارد در نیمه دهه .رایانه دیگر است ممکن شد

، توسط کارگروه تایید استاندارهاي  1970در اواسط دهه .عی در ایجاد دفاتر بدون کاغذ داشتند ،بنیان نهاده شدفروشی س
سیستم   این  شرکت هاي بیشتري ، خودشان را با 80و  70نمایندگان صنایع به رسمیت شناخته شد و در طول دهه هاي 

به شرکتها اجازه تبادل اطالعات و دریافت  سفارش از  تجارت الکترونیکبه عنوان نسل اول  EDI . هماهنگ کردند
درصد شرکت ها در اروپا و  1کمتر از  80با این حال گسترش آن  کند بود و در اواخر دهه . طریق رایانه ها را می داد 

آن را رش تهزینه باالي اتصال به این شبکه و برخی مشکالت فنی،گس. ، آن را پذیرفته بودند آمریکا متحده  ایاالت
 .محدود می کرد

با تبادل الکترونیکی، با تبادل کاال و خدمات از طریق اینترنت که در ابتداء ابزاري تحقیقاتی تجارت الکترونیک نسل دوم 
که شبکه  1960آغاز اینترنت را می توان  تا دهه .ابزاري تجاري تبدیل شد، مشخص می شود بود اما به طور کلی به

براي تحقیق در حوزه هاي ابر فناوري   -نمونه اولیه اینترنت–) ARPANET( 2تی پیشرفتهآژانس پروژه هاي تحقیقا
عدد در سال ط با این سیستم از چهار ایستگاه هاي  آرپانت یا همان پایانه هاي ارتبا .در نظر گرفت بنیان گذاري شد

د رسید، واژه اینترنت به کار نمی عد 213به  این ایستگاههاکه  1982رسیدو تا سال  1971عدد در سال  15به  1969
پروتکل اینترنت که رایانه ها را قادر می ساخت به طور مساوي با هم به تبادل اطالعات  1983ن در سالآپس از .رفت

بنیاد علوم –یک آژانس دولتی به نام  1986در سال .بپردازند، به تنها روش تایید شده انتقال داده در شبکه،تبدیل شد
را با هدف فراهم کردن پیوندهاي ارتباطی پر سرعت میان مراکز ابر رایانه اي در  NSFNETه نام شبکه اي ب-ملی

 .شد TCP/IP3سنگ بناي اینترنت مبتنی بر  NSFساختار شبکه  .سراسر ایاالت متحده آمریکا ارایه کرد
ه طور مستقیم یا ببکه هاي آن ، اینترنت هنوز طبیعت غیر تجاري خود را حفظ کرده بود و تمامی ش 1980تا پایان دهه 

کاربران اصلی هنوز دانشمندان و مهندسانی بودند که براي دولت یا .استوار بود NSFغیر مستقیم بر ساختارشبکه 
در حقیقت ، دانشگاهیان و پژوهشگران ، تنها کسانی بودند که توانایی استفاده از اینترنت را . دانشگاه ها کار می کردند

 .ازمند درکی پیچیده از علوم رایانه و مهارت فنی سطح باال بودیستفاده از آن نداشتند، چرا که ا

                                                
١ Electronic Data Interchange   

  Advanced Research Projects Agency Network ٢  
Transmission Control Protocol(TCP) / Internet Protocol(IP) ٣  
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نوع استفاده از اینترنت را  ،)WWW( 1توسعه رابطهاي گرافیکی کاربري و قابلیت جستجوي در شبکه گسترده جهانی
که امروزه می شناسیم،  ، به وب امکان داد تا به محیطی URL3با تعریف HTML2،خلق زبان90در اوایل دهه .تغییر داد
بنابراین اینترنت از قلمروي مهارت فنی خارج و براي عموم بدون نیاز به درکی پیچیده از علوم و تکنیک  .تکامل یابد

 .رایانه قابل استفاده شد و با افزایش کاربران ، اینترنت براي دنیاي تجارت جذاب شد
تصمیم گرفت محدودیت استفاده  NSFمار می رود، زمانی که به ش 1991با این حال ،نقطه عطف تاریخ اینترنت سال 

شبکه اي غیر  -4ANSشبکه . تجاري از شبکه را بردارد و بدین وسیله فرصت هایی براي تجارت الکترونیکی ایجاد کرد
  NSFNETبه منظور ارتقاء شبکه   Merit، و شبکه  MCI، ارتباطات IBM5انتفاعی که توسط سه شرکت 

 . به کاربران تجاري اجازه داد بدون محدودیت هاي دولتی به اینترنت متصل شوند -بنیانگذاري شد
ی با رابط گرافیک. ابداع شد   7توسط مارك اندرسون  6،یکی از نخستین مرورگرهاي اینترنت به نام موزائیک1993در سال 
 مرورگر Netsacpe یک سال بعد.جذابیت اینترنت براي کاربران بیشتر  شدی موزائیک و ازدیاد سریع آن،گرافیک
 .خود را عرضه کرد که طلیعه ورود به عصر طالیی تجارت الکترونیکی شد 8نویگیتور

 
 1999تا  1995عصر طالیی تجارت الکترونیکی؛

از حمایت  که به عنوان انتقال زیر ساخت اینترنتفروخته شد؛ عملی  )AOL(9به آمریکا آنالین ANS  1995در سال 
،شرکت هاي خصوصی نقش  NSFبا قطع کمک هاي مالی . اینترنت تلقی شد سازي صوصیخ به تجاري و یمالی دولت

به تدریج کاربرد تجاري اینترنت به الگوي غالب استفاده از آن  1990در اواسط دهه . رهبري اینترنت را بر عهده گرفتند 
 .برد تجارتی اینترنت استورود اصطالح تجارت الکترونیکی به فرهنگ مردم، نشانگر توسعه سریع کار. تبدیل شد

، بنیانگذاري آمازون دات کام، بزرگترین کتاب فروشی آنالین است که در عرض 1995سالدر یکی دیگر از اتفاقات مهم 
میلیون  1/1یک سال ،به یک بنگاه تجاري چندین میلیون دالري تبدیل شد و در پایگاه خود امکان جست و جوي حدود 

نخستین حراجی  eBayماه پس از آغاز به کار آمازون،  2.یا کلمه کلیدي را فراهم آورد کتاب با عنوان ،مولف، موضوع
 .شروع به فروش مستفیم رایانه هاي شخصی از طریق اینترنت کرد Dell، شرکت  1996آنالین، به وجود آمد و در سال 
تفاده ترین دامنه ، جایگزین دامنه به عنوان پر اس) com.(دامنه تجاري دات کام  1997متعاقب این اتفاقات ، در سال 

در این دوره سرمایه . شد و اینترنت به یک فناوري با بیشترین رشد در تاریخ اقتصاد بدل گشت) edu.(آموزشی دات ایدو
 .گذاران، بنگاه هاي  اقتصادي و مصرف کنندگان به تجارت الکترونیکی رو آوردند

در . نیاي مجازي حاضر شدند و به انجام تراکنش آنالین پرداختند،شرکتهاي بسیاري در د1999تا  1995در طول سال 
میلیون دالر سود آوري داشت؛رقمی که در سال  707تراکنش هاي تجارت الکترونیکی در ایاالت متحده  1996سال 
رکت ش 300بیش از  2000تا آوریل  1998از اکتبر . میلیارد دالر افزایش یافت 5/8به  1998و در سال  2/6به  1997

هزار سایت تجارت الکترونیکی در ایاالت متحده وجود  600نزدیک به  2000اینترنتی اعالم حضور کردند و تا پایان سال 
                                                

World Wide Web ١  
Hyper Text Markup Language ٢  

 ٣ Unified Resource Locator  
٤ Advanced Network and Services  

International Business Machines ٥  
٦ Mosaic  

Marc Andreesen ٧  
٨ Navigator  
٩ America Online  



 تجارت و کسب و کار الکترونیکی ٨

 

 

میلیارد دالر  3و  1997میلیون دالر در سال  907به  1996میلیون دالر در سال  267تبلیغات در اینترنت نیز از . داشت
 1999میلیارد در سال  6/1به  1996میلیون دالر در سال  16رقم کمتر از  آمار فروش آمازون از. رسید 1999در سال 

سال  3میلیون دالر در کمتر از  40به  1996ک میلیون دالر در سال ینیز از   Dellافزایش یافت و فروش روزانه شرکت 
 .رسید

اصلی  راساخت 1995تا سال  1980از اواسط دهه. همزمان با رشد تجارت الکترونیکی، قوانین اینترنتی نیز تغییر کرد 
 ،دولتی اي این شبکه به عنوان شبکه. تحت حمایت بنیاد ملی علوم آمریکا بود-)NSFNET(شبکه گسترده -اینترنت

، بنیاد ملی علوم اقدام به  1995در سال . اصلی ترین پیوند دهنده دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، جایگزین آرپا نت شد
به همین منظور ، قرار دادي انحصاري . و جایگزین کردن آن با یک ساختار اینترنتی تجاري کرد کنار گذاشتن این شبکه

و خدمات ثبت دامنه از  IPبراي اداره شماره هاي  ،Network Solutionsو شرکت  ISIبا موسسه علوم و اطالعاتی 
اولیه نسل بعدي اینترنت را ایفا  که نقش آزمونvBNS1منعقد کرد و ساختار جدیدي را با شبکه  1997تا  1992سال 

 .می کرد ، پیاده سازي کرد
سازمانی که به منظور تهیه ،تدوین - )ISOC(3که به وسیله جامعه اینترنتی 2،هیات بین المللی روبان آبی 1996در سال 

-ن و سویسنگتویواش-تاسیس شد و در حال حاضر مقر آن در آمریکا 1992و نظارت بر استاندارها ي اینترنت در سال 
این سرویس دهنده یک سرویس دهنده .تشکیل شده بود، کنترل سرویس دهنده اصلی را در دست گرفت-ژنو است

بود که به تمام دامنه هاي سطح -آدرس  تبدیل می کند  IPسیستمی که نام دامنه را به - )DNS(4سیستم نام دامنه
ه براي برنامه ریزي درباره ایجاد یک مدیریت ثبت انحصاري همچنین کارگروه بین المللی  تک منظور. باال اشاره می کرد

قرارداد   NSFبه دلیل اختالفاتی که بر سر مالکیت  ثبت نام دامنه در اینترنت پیش آمد، 1997در سال .تشکیل شد  
وزارت بازرگانی آمریکا مدیریت  1997در سال .این کارگروه نیز منحل شد ،Network Solutionsخود با شرکت

DNS  هاي اینترنتی را به یک شرکت خصوصی واگذار نمود که این شرکت  توانست با انتقال منبع کنترل اینترنت از
 .دولت به بخش خصوصی ، تاثیر مهمی بر توسعه تجارت الکترونیکی در آن دوره داشته باشد

 
 2001و  2000ترکدین حباب دات کام؛ 
اب دات کام معروف بونیکی و افزایش ارزش شرکتهاي اینترنتی، به حاز تجارت الکتر 1990استقبال فراوان اواخر دهه 
شاخص )NASDAQ(5،نزدك2000اوریل سال  14از دهم مارس تا .ترکید 2001و  2000شد؛حبابی که در سالهاي 

درصدي را تجربه کردند و  53/6کاهشی  6درصدي و فهرست اینترنتی مرکب داوجونز 34/2کاهشی  بازار سهام ابر فناوري
با  VeriSignدرصد، و  72/1با  Internet Capitalدرصد، 27/9با  eBayدرصد ، 29/9با  Amazonیمت  سهام ق

بسیاري از شرکت هاي . این سقوط به سرعت شور و هیجان تجارت الکترونیکی را آرام کرد. درصد روبرو شد 59/2
نیز   Value America و  boo.com چوناینترتی مجبور شدند ارائه عمومی سهام خود را لغو کنند و شرکت هایی 

شرکت دات کام از  384،  2001در سال ) Fortune(7 مطابق نوشته نشریه فورچون. مجبور به اعالم ور شکستگی شدند

                                                
١ Very high-speed Backbone Network Service  
٢ International blue ribbon committee  
٣ The Internet Society 
٤ Domain Name System  

National Association of Securities Dealers Automated Quotations ٥  
 Dow Jones ٦  

٧  
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دست از کار کشیدند و  2001و  2000درصد از دات کام ها در سالهاي  80در ناحیه خلیج سان فرانسیسکو . بین رفتند
 .هزار فرصت شغلی که به طور مستقیم  وابسته اینترنت بودند، شد 30ین رفتن همین امر موجب از ب

را به انتظارات غیر واقع گرایانه از تجارت الکترونیکی و شرکت هاي  2001و  2000ر سالهاي دریشه بحران دات کام 
ریت ، روزنامه نگاران و ماموران تصورات اغراق آمیز دره سیلسکون، وال است. شد با اینترنتی باال تر از حد ارزش گذاري می

دولت ، همگی منجر به تورم حباب دات کام شد ولی ،حباب باالخره ترکید و این به معناي کاهش سرمایه گذاري،کند 
 .شدن رشد اقتصاد و بهره وري و کاهش سود دهی بود

افزایش  2001و  2000 با وجود ورشکستگی بسیاري از شرکتهاي اینترنتی ،میزان تجارت الکترونیکی در سالهاي
 5/27   1999، میزان تقریبی تجارت الکترونیکی در ربع پایانی سال  2001مطابق گزارش وزارت بازرگانی در سال .یافت

افزایش  2001میلیارد دالر در ربع پایانی  104و  2000میلیارد دالر در ربع پایانی سال  8/88میلیارد دالر بود که به 
فروش در طول دوران بحران تجارت الکترونیکی ، نشانگر این است که با وجود تخمین نادرست  این افزایش میزان.یافت

، تجارت الکترونیکی به خودي خود همچنان زنده و در 1990ارزش تجارت الکترونیکی و شرکت هاي اینترنتی در دهه 
 .حال رشد بوده است

 
 تا کنون 2001از سال :تجارت الکترونیک تجدید حیات 

کت هاي اینترنتی بازمانده از بحران رپس از ترکیدن حباب هم به رشد خود ادامه داد و برخی از شالکترونیک  تجارت
به عنوان نمونه، آمازون باالترین امتیاز رضایت مشتري در . به موفقیت شایان توجهی دست یافتند 2001و  2000سال 

ماشین هاي دست دوم که در نگاه اول براي معامالت  در فروش eBay.طول تاریخ صنعت خرده فروشی را به دست آورد
رده فروش وال مارت به عنوان بزرگترین خ.آنالین مورد نامناسبی به نظر نمی رسید، فروش قابل توجهی  کسب کرد

گوگل نیز با تبلیغات صفحه جست و جو .تامین کنندگان را بر روي بستر الکترونیکی قرار داد با  جهان تمامی تجارت خود
 .ه درآمد سرشاري دست یافت و همچنان در حال گسترش دامنه فعالیت هاي تجاري خود استب

تجارت ژه اي را به تنظیم مقررات  توجه وی 2001و  2000بحران سال هاي و تجارت الکترونیک حباب ترکیدن 
ادها و حریم خصوصی در مسائلی چون حمایت از مصرف کننده، موافقت نامه هاي کاربردي ، قرار د. جلب کردالکترونیک 

تجارت الکترونیکی، نگرانی هاي جدیدي در مورد قانونگذاري و تنظیم مقررات فعالیت هاي تجاري به وجود آوردند؛به 
به عنوان مثال، . عالیت هاي اقتصادي ،نقش قابل توجهی داردفدر جهانی سازي تجارت الکترونیک خصوص از این نظر که 

یشتر بر حقوق مصرف کنندگان تاکید داشت، ایاالت متحده بیشتر بر محافظت از آزادي بیان و در حالی که اتحادیه اروپا ب
با این همه قوانینی چون قانون محافظت از مصرف کننده در برابر کالهبرداري هاي . مالکیت فکري متمرکز بود

 يریان تجارت در فضاي سایبرو قانون امضاء الکترونیکی در تجارت ملی و جهانی منجر به حفاظت ج) ACPA(1يسایبر
و کمک به تجارت الکترونیک براي محافظت از مالکیت معنوي در )WIPO(2اتحادیه مالکیت فکري جهانی.شده است

عالوه بر . را ایجاد کرد) UNDR(تعیین حکم منازعات مربوط به نام هاي دامنه ، سایت حل یکنواخت منازعات نام دامنه 
که متشکل از شرکت هاي مرتبط با فناوري اطالعات )SDMI( 3موسیقی دیجیتال ایمناین ، سازمان هایی چون جنبش 

 .و صنعت ضبط موسیقی است در زمینه محافظت از مالکیت معنوي محصوالت دیجیتال کار می کنند

                                                
١ Anticybersquatting Consumer Protection Act  
٢ World Intellectual Property Organization  

Secure Digital Music Initiative ٣  
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ور کلی به ط. هستند تجارت الکترونیک همه اینها  مثالهایی است که نمایانگر رشته اي از مباحث قانونگذاري در زمینه 
 :در ذیل آمده استتجارت الکترونیک چند نمونه از چالشهاي پیش 

 تخلفات الکترونیکی قانونگذاري در موارد •
 حریم خصوصی در دنیاي مجازي •
 امنیت معامالت •
 امنیت مبادالت •
 تعرفه هاي خدمات الکترونیکی •
 قانون مالیاتی بر روي معامالت الکترونیکی •
 حفظ مالکیت معنوي در دنیاي مجازي •
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 بانکداري الکترونیک
 

 :نظام هاي معاوضه
معامالت پایاپاي ):مبادله کاال با کاال(نظام پایاپاي  .1

 .،تهاتري مستقیم یا پایاپاي خالص   1مستقیم
 :معایب نظام پایاپاي 

 عدم تطبیق مضاعف احتیاجات •
 توانی در محاسبه ان •
 ذخیره نشدن ارزش اقتصادي •
 توانی در پرداختهاي آتی نا •
 عدم تقسیم پذیري •

 
در واقع این نظام ،منجر به پیدایش پـول کـاالیی و در نهایـت    ):نظام پول کاالیی(نظام پایاپاي غیر مستقیم .2

استفاده از فلزات گرانبها به عنوان پول کاالیی شد و سالهاي سال این فلزات به عنوان پول کاالیی در داد و ستد 
پس از آن با معرفی اسکناس پشتوانه فلزات گرانبها مرحله تکمیلی این نظام صورت ر می گرفت،مورداستفاده قرا

در این مرحلـه بـا گسـترش مبـادالت بـین      .پول فلزي مشهور استره شکل گیري دو پذیرفت که این مرحله به
 .الملی مشکل حمل و نقل سکه هاي رایج مطرح و زمینه براي تحولی دیگر فراهم شد

 
در این نظام پول کاغدي رواج پیدا کرد، علت نام گذاري این نظام به نظام اعتباري بـه ایـن   :اعتباري نظام پول .3

خاطر است که پول دیگر به این دلیل که کاالست مورد تقاضا در مبادله نمی باشد بلکه به خـاطر قـدرت آن در   
 .مبادالت کاال و خدمات است که پذیرفته شده 

 
 

 زمان در گذر بانک و بانکداري
 

ــواهرات    ــدان ج ــتان ثروتمن ــان باس دریون
،مازاد پولهاي فلزي کـه عمومـاً از فلـزات    
گرانبها سـاخته شـده بـود و سـایر اشـیاء      

امانت به معابد می سـپردندو   قیمتی خویش را به منظور حفاظت  از دستبرد سارقان ، با پرداخت کارمزدي به صورت
 .ی در قبال دریافت کارمزدي به افراد نیازمند قرض می دادندمعابد بخشی از پولهاي فلزي را براي مدت معین

                                                
Direct Barter ١  
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فیلیپ چهارم شاه فرانسه، به نقش بانکی کلیسا هـا  کلیساي رومیان نیز در قرون وسطا مانند معابد عمل می کرد اما 
 .خاتمه داد

لومباردها نقش بسیاري تحول بانکداري را باید از ایتالیاي قرن دوازدهم میالدي جستجو نمودو در این تحول خانواده 
در دوره چارلز دوم، احسـاس   1673ران مالی حپس از ب. پس از لمباردها می توان از زر گرهاي لندن یاد کرد.داشتند

پـس از آن کشـور   .شـد  1694منجر به تاسیس بانـک انگلسـتان در سـال    نیاز به بانک در محافل بازرگانی وسیاسی ، 
 .تاسیس بانکها و موسسات مالی متعددي پرداختند هایی نظیر هلند، سوئد و آلمان نیز به

 
 
 

 پیداش فن آوري اطالعات و ارتباطات
 

عالمتهایی از نوع طبل و دود ، نخستین فنـاوري هـایی   
بودن کـه بـراي غلبـه بـر مشـکل محـدودیتهاي کـالم        

ایـن عالمتهـا کوششـهایی بـراي     .شفاهی به کار رفتنـد 
ر زمان و با توجه به مرو.برقراري ارتباط از راه دور بودند
روشـهاي نـوینی هماننـد    به مشکالت این فنـاوري هـا   

لوحهــاي گلــی و ســپس جــوهر و پــاپیروس، سیســتم  
 .حروفچینی متحرك ، تلگراف، و تلفن اختراع شد

در حال حاضر  فن آوري اطالعات به آن دسـته از فـن   
 .ن می سازدو انتقال اطالعات را ممک لآوري هایی اطالق می شود که به طور سودمند نق

 
 ندي الگو هاي مبادالت الکترونیکیدسته ب

 یهمزمان با رشد روزافـزون شـبکه جهـان    یکیدر تجارت الکترون یبستر ارتباط نیبه عنوان مهمتر نترنتیاستفاده از ا
از  یها حاصل تعامل سه گروه اصـل  مدل نیا. است دهیتجارت گرد نیدر ا یگوناگون يها مدل شیدایارتباطات باعث پ

، ) government(وابسـته   يهـا  سـازمان  ایـ دولـت   ازهسـتند کـه عبارتنـد     ،ياقتصـاد  دگاهیجامعه، از د کیراد اف
کـه   يمردم عاد تیو در نها) business(کنندگان خدمات  کاال و ارائه دکنندگانیتول ،يو اقتصاد يتجار يها سازمان
 نیـ ا يدو از تعامل دوبـه  یکیتجارت الکترون مختلف يها مدل.هستند) consumer(خدمات  ایکاال  یینها دارانیخر

 .شوند یحاصل م یلسه گروه اص
 مصرف کننده بنگاه دولت 

 G٢G G٢B G٢C دولت
 B٢G B٢B B٢C بنگاه

 C٢G C٢B C٢C مصرف کننده
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 B2Bمدل  -1
انـواع   اندکننـدگ یتول ه،یـ کنندگان مـواد اول  دیتول ،يچند سازمان، مؤسسه اقتصاد ایدو  نیارتباط ب) B2B(مدل  در

 تـوان  یم یمدل را به نوع نیموردنظر است، در واقع ا... کنندگان انواع گوناگون خدمات و  ارائه ،یمصرف يمختلف کاال
همان  رندهیدربرگ B2Bمدل )1. (دانست Electronic Data Interchange) EDI( تر یمیمدل قد افتهیتوسعه 
همچنـان  ... و فـروش و   دیـ عات، داده ها، ثبت سفارش، خرتبادل اطال یعنیشد  یانجام م EDIاست که در یاتیعمل

مـواد   کننـدگان  دیـ کـه تول  يشده طور یانعطاف طراح باز و قابل اریبس یارتباط ندیفرآ دیاما در مدل جد. وجود دارد
 میارتبـاط مسـتق   گریکـد یبـا   یکنندگان بتوانند به راحت عیمختلف و فروشندگان و توز يکاالها کنندگان دیلتو ه،یاول

. شـود  یمـ  هـا  مـت یکه به نوبه خود باعـث کـاهش ق   یموضوع. هست زیها ن کاهش واسطه یبه معن نیا. داشته باشند
 یو طـ  دیـ بـه حسـاب آ   یکیالکترون جارتمدل ت نیتر یعنوان اصل مدل به نیاست که ا دهیعوامل ذکر شده باعث گرد

 يبراساس آمارها. سازد هیصاحبان سرما بینصرا  یگذرد درآمد قابل توجه یآن م شیدایکه از زمان پ یمدت کوتاه
در  ارددالریلیم 1300به  98در سال  يدالر اردیلیم 43اند از درآمد  عرصه توانسته نیموجود، بازرگانان و فعاالن در ا

 .برسند 2004سال  انیپا
 C2Bو B2C يها مدل -2
 یینهـا  دارانیـ کننـده و خر  وناگون با استفادهگ يکاالها یاصل دکنندهیتول نیارتباط متقابل ب کننده انیدو مدل ب نیا
 ل،یـ گرفتـه تـا اتومب   یصـنعت  هیـ از مـواد اول  یمختلف يکاالها توان یروزها م نیا. باشد یمحصوالت و خدمات م نیا

را به همـراه   ییو اقالم کادو اهیگل و گ ،یمحصوالت فرهنگ ،ییمانند مواد غذا یعموم يو کاالها یصنعت آالت نیماش
 يداریـ خر نیـ ال به صورت آن... و  نیقطار، اتوبوس، اجاره ماش ما،یهواپ طیز خدمات مثل رزرو هتل، بلا یعیوس فیط
کننـد و محصـوالت    ییمحصوالت خود را شناسا ییکنندگان نها مصرف توانند یم دکنندگانیدو مدل تول نیدر ا. کرد
ـ  زیـ کننـدگان ن  مصـرف ) B2C(هـا عرضـه کننـد     به آن میرا به صورت مستق خود ـ  تواننـد  یه نوبـه خـود مـ   ب  نیاز ب
 يها مدل) C2B( ندیو از هر جهت مناسبتر است را انتخاب نما باشد یمطلوبتر را دارا م طیکه شرا آن کنندگان، دیتول
B2C  وC2B امکـان   گـر، ید تیـ مز. هسـتند  یواقعـ  يایبه دن بتتر کاال نس ارزان دیچون خر ییایمزا يمعموالً دارا

ـ  یفرق اصل. است دیخر یاستارسال کاال به مکان درخو  جـاد یا وهیو شـ  دیـ در نحـوه خر  C2Bو B2Cدو مـدل   نیب
 ازشان،یمورد ن يدر مورد کاال یاطالعات کاف دارانیخر B2Cدر مدل .باشد یم دکنندگانیو تول انیمشتر نیارتباط ب

 يبـودن بهـا   تـر  نییپـا  علت به شتریو ب باشند یرا دارا م) یقیحق يایدر دن(خود کاال  متیکننده آن و ق شرکت عرضه
عمـدتاً بـه    ياطالعـات مشـتر   C2Bاما در مـدل  . کنند یخود استفاده م دیخر يمدل برا نیاز ا نترنتیمحصول در ا
 يهـا  مـت یق ایـ آن  کننـده  عرضه يها در مورد شرکت یمحدود است و اطالعات چندان ازشیمورد ن يمشخصات کاال

ارائـه   شـنهاد یبـه او پ  يمشـتر  طیبا توجه بـه شـرا   نترنتیدر ا یونگوناگ يها حالت شرکت نیدر ا. آن ندارد یاحتمال
 B2Cدر  گـر، ید انیب به . کند یمناسبتر بود انتخاب م شیهر کدام را که برا شنهادهایپ نیا نیاز ب يو مشتر کنند یم

 يهـا  شـرکت  نیـ ا C2Bامـا در مـدل    کند، یرا ارائه م دیخر شنهادیفروشنده پ ای دکنندهیشرکت تول کیبه  يمشتر
 .کنند یفروش را ارائه م شنهادیپ يعرضه کننده هستند که به مشتر

 C2Cمدل  -3
 eBay تیطراح و صاحب سا اریدیام ریوجود آمده است که پ به یعمدتاً براساس مدل کیدر تجارت الکترون وهیش نیا

 طیمحـ  کیـ کـه در   ابنـد ی یامکان را م نیفروشندگان اجناس ا C2Cدر مدل . اند مثل او خلق کرده يو افراد مبتکر
در  تیوب سـا  قیـ فروش کـاال از طر  دهیا دیگو یم اریدیام ریپ. ارائه کنند یینها دارانیگسترده اجناس خود را به خر
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او . دیآنجلس بـه ذهـنش رسـ    در شهر لس عیتوز يپخته شده توسط همسرش برا يها ینیریفروش ش يوحله اول برا
را  يدیـ مـدل جد  تیسـا  نیـ اده کرده بود و به مرور زمان و توسعه ااستف B2Cخودش از مدل  تیسا هیدر طرح اول

 فیـ با توجه بـه ط  دیکوش اریدیام.کرده است یطراح یقیحق يایبراساس حراج کاال و فروش اجناس دست دوم در دن
حـراج   وهیخـود را بـه شـ    يرا فراهم کند که فروشـندگان بتواننـد کـاال    يبستر نترنت،یدر ا دکنندگانیگسترده بازد

ـ    زنـوع ا  نیـ ا یامـا تفـاوت اصـل   . به فـروش برسـانند  ) یواقع يایمشابه دن يا وهیبا ش(ناس اج  شـمار  یحـراج تعـداد ب
 نیـ عمـل آمـده اسـت، ا    بـه  eBayکه از يا استقبال گسترده لیامروزه به دل. کنندگان و مخاطبان حراج است شرکت
 اردیـ لیم 20مبلـغ   يالدیم 2002سال  توانسته است در eBay تیسا. شود یشناخته م C2Cعنوان سمبل  به تیسا

 .کند جادیصاحبان خود درآمد ا يدالر برا
 در ارتباط با دولت يها مدل -4

در . اسـت  B2Gو G2B يها دسته اول شامل مدل. کرد میبه سه دسته تقس توان یم زیمرتبط با دولت را ن يها مدل
و  يتجـار  يهـا  بنگـاه  ،يت درارتباط بـا مراکـز اقتصـاد   و وابسته به دول یها، نهادها و مراکز دولت دو مدل سازمان نیا

و تعامـل بـا    گریکـد یبا مراجعه به  نیساختار طرف نیدر ا. کننده کاال و خدمات هستند و ارائه دکنندهیتول يها شرکت
چـون گـرفتن    يامور شـامل مـوارد   نیا. دهد یخود را انجام م انیم یامور بازرگان يوتریکامپ يها شبکه قیهم از طر

و  یمربوطه، پرداخت وجه مورد درخواست دولت، گرفتن اطالعـات از نهـاد دولتـ    يها اع مجوزها از دولت و سازمانانو
در انجـام   ییجـو  دو سـاختار صـرفه   نیـ ا یاصل تیمز. شوند یدو مدل خالصه م نیدر ا یاست که همگ يگرید واردم

 هـوده یاست که ب ییروهایامور و کاهش ن نیام امربوطه و کاهش زمان انج يها دولت و سازمان يگوناگون برا  اتیعمل
 نیـ در ا. اسـت  C2Gو  G2C يها دوم شامل مدل تهدس. شود یها م بدون بازده در سازمان ایبازده و  صرف انجام کم
ـ    انیو رابطه م باشد یمطرح م یدولت يها مردم و سازمان نیدو مدل ارتباط ب  یتیکـه مـاه   از آن شیدولـت و مـردم ب

مـردم و   یارتباطات مـال  لیتسه ایبه مردم ارائه کند و  تواند یکه دولت م یشد، حول و حوش خدماتداشته با يتجار
چـون گـرفتن انـواع     يدو مـدل شـامل مـوارد    نیـ ا يها تیفعال. زند یو مشابه آن دور م یاتیامور مال نهیدولت در زم
است کـه   G2Gبراساس مدل  زیوم ندسته س.و گرفتن اطالعات از دولت است یبانک اتیانجام عمل ،ییمدارك شناسا
بـا   هـا  يچون ارتبـاط شـهردار   يو موارد سازد یچند وزارتخانه را فراهم م ایدو  یدو سازمان دولت نیارتباط و تقابل ب

 نـد یفرآ کیـ  يدوسـو  انیـ مـدل مبـادالت م   نیـ در ا. شـود  یرا شـامل مـ  ... و  ینظـام  يوزارت کشور، نهادها  س،یپل
در قسـمت قبـل بـه    .صرفاً به تبادل اطالعات محـدود باشـد   ایباشد  یبادالت بازرگانممکن است شامل م یکیالکترون
تجـارت   وهیش نیا یاصل يها از مدل یکیبه عنوان  B2Cو از مدل  میاشاره کرد کیمختلف تجارت الکترون يها مدل
و ابزار  شود یم دهیمنا ياست که کارت اعتبار یمتک يبه ابزار کیمدل تجارت الکترون نیاز ا یبخش مهم. میکرد ادی

چـه هسـتند و چگونـه     هـا  تکـار  نیـ بداننـد ا  لندیاز مردم ما ياریبس. رود ینقل و انتقال پول به شمار م یکیالکترون
اسـتاندارد کـه در سراسـر     ينوع کارت اعتبار کیهنوز  رانیاگرچه در ا. و مورد استفاده قرارداد هیها را ته آن توان یم

داشـته  ) یمبـادالت داخلـ   يدست کم برا(را  نترنتیاستفاده در شبکه ا تیبر باشد و قابلها معت کشور و در تمام بانک
 يا نـه یزم شیهـا را مقدمـه و پـ    ها و امکان استفاده از آن کارت نیبا ا ییاغلب افراد آشنا یلاست، و نشده یباشد معرف

 کیـ تجارت الکترون يعه مقاالت الفباقسمت از مجمو نیدر ا. دانند یم یکیو فروش الکترون دیخر يایورود به دن يبرا
 نیـ شرح نحوه استفاده از ا يدر مقاالت بعد. داشت میخواه يساختار و انواع کارت اعتبار خچه،یمختصر به تار ینگاه
 .داد میخواه حیتوض لیبه تفص نترنتیها را در شبکه ا کارت
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 :سیر تحول فناوري اطالعات در صنعت بانکداري دنیا
 )1970-1960: (ون پشت باجهاتوماسی: دوره اول

در این دوره صرفاً اطالعات بانکی شعب در سیسـتمهاي اطالعـاتی مرکـزي ثبـت شـود، در ایـن دوره نحـوه ارسـال         
دوره ایجاد دقت و سرعت در اثرات این .طیسی تغییر پیدا کرداطالعات به رایانه هاي مرکزي از کاغذ به نوارهاي مغنا

 .بانکها بود در رتهاي حساباکموازنه حسابها و حذف دفاتر و 
 

 )1980-1970( :اتوماسیون پشت باجه:دوره دوم
در این دوره دستگاهایی شبیه رایانه هاي شخصی در اختیار کارمنـدان بانکهـاي قـرار گرفـت کـه از طریـق خطـوط        

عـات حسـابها   در این دوره کارمندان به صورت لحظه اي بـه اطال . مخابراتی به رایانه هاي مرکزي بانکها متصل بودند
 .دسترسی داشتند اما به روز رسانی و تهیه گزارشات همچنان به صورت شبانه توسط رایانه اي مرکزي انجام می شد

ز آنها محـدود و پـر هزینـه بـوده مشـکل      استفاده ا اتی در انحصار شرکتهاي دولتی کهاین دوره شبکه هاي مخابر در
وجـود نـرم افزارهـاي غیـر     . اما تعداد پرسنل بانکهـا کـاهش نیافـت    در این دوره استفاده از کاغذ کم شده .عمده بود

 .یکپارچه از معضالت این دوره بوده است
 

 )2000-19680(حسابهایشانمتصل کردن مشتریان به :دوره سوم
 و استفاده کارتهاي مغناطیسی یا یارانـه  در این دوره مشتري با استفاده از تلفن و یا مراجعه به دستگاهاي خود پرداز

 و مشاهده حسابهاي خـویش  شخصی می توانستند به حسابهاي خود دسترسی داشته باشند و عملیاتهاي انتقال وجه
بانکها به تدریج خالی از صـفهاي طـوالنی شـده و از     انتظاردر این دوره سالنهاي .انجام دهندرا به صورت الکترونیکی 

افت خدمات بانکی به صورت حضوري احسـاس رضـایت   در این دوره مشتریان  از دری.کارکنان پشت باجه کاسته شد
دراین دوران پول کاغذي هنوز رواج داشته و واریز و دریافت وجه نقد همچنان یکی از فشـارهاي  . بیشتري می کردند

سیستمهاي تلفن ،محدودیت ساعت کاري بانکها دیگر جـزء   7*24به دلیل در دسترس بودن . کاري روزانه می باشد
صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش هزینه هاي پرنسـلی بـه دلیـل کـم شـدن تعـداد       . ان نبودهاي مشتری دغدغه

در ایـن دوره  .در این دوره گسترش ظرفیت کاري براي بانکها ارزان تمام مـی شـد  . کارکنان،براي بانکها سود مند بود
دنـد و کماکـان بـراي    مشتریان فقط عملیاتهاي بانکداري خرد خویش را توسـط سیسـتمهاي مکـانیزه انجـام مـی دا     

دریافت خدمات بیمه اي ، تسهیالت و غیره به بانکها مراجعه می نمودنددر این دوره سیسـتمهاي ماشـینی همچنـان    
به صورت جزیره اي و سیستمهاي ارتباطی مشتریان با حسابهایشان مثـل خـود پـرداز ، تلفـن بانـک و فکـس بانـک        

مهاي جزیره اي وجود نیروي هاي انسانی به منظـور ایـن ارتبـاط    به دلیل عدم  ارتباط بین وجود سیست.توسعه یافت
یکـی از مشـکالت   .ی توان گفت در این دوره تنها نیمی از عملیاتهاي بانکی الکترونیکی شدندم. همچنان ضروري بود

عمده این دوره سیستمهاي جزیره اي و ناهماهنگی در ارایه خـدمات بـانکی بـه مشـتریان و نبـود خطـوط ارتبـاطی        
 .ئن و پروتکلهاي ارتباطی الزم به منظور اتصال مشتریان به بانکهاي بوده استمطم
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بانکـداري  (کپارچه سازي سیستمها و مرتبط کردن مشتري با تمـامی عملیاتهـاي بـانکی   ی:دوره چهارم

 )مجازي
ات عملیـ  این دوره زمانی آغاز می شود همه نتایج بـه دسـت آمـده از دوره هـاي قبـل بـه طـور کامـل بـه سیسـتم          

الکترونیکی انتقال یافته باشدبه طوري که بانکها و مشتریان آنها بتوانند بدون نیاز  به حضور فیزیکی تمامی نیازهـاي  
 .خود را بر طرف نمایند

 :ویژگی است 4این دوره داراي 
موجود بـراي رسـیدن بـه یـک سیسـتم       افزارها و سخت افزارهاي رایانه ايتالش براي استاندار سازي نرم  .1

 رچهیکپا
ــتمهاي   .2 ــیس سیسـ ــراي تاسـ ــالش بـ تـ

یکپارچــه و صــرف نظــر از سیســتمهاي  
 جزیره اي

به وجود آوردن سیستمهاي جدیدي کـه   .3
اسـاس آنهــا مشـتري اســت نـه حســاب    

 مشتري
حذف نیـروي انسـانی هماهنـگ کننـده      .4

سیستمها به طوریکه مشتري بدون نیـاز  
به بانک و تلفن و یـا مراجعـه    به مراجعه

، صرفاً با استفاده از رایانه شخصی منزل یا محل کار خود خدمات متعارف بانکی را تگاهاي خود پردازسبه د
در این دوره صرفه جوبی هزینه نیروي انسانی کامل شـده  .از طریق سیستم الکترونیکی بانک دریافت نماید

 .است معروف بانکداري الکترونیکو پول کامالً حالت الکترونیکی پیدا می کنداین دوره به دوره تکامل 
 

 تعریف بانکداري الکترونیک
 :تعاریف گوناگونی ارائه شده که از جمله می توان به تعاریف زیر اشاره کردبانکداري الکترونیک در 

استفاده   ،فیزیکی فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه هاي ایمن و بدون حضور
 ي ارائه سرمایه گذاري بانک ها برا تغییرات در حساب هاي بانکی خود ، یا انجام ، آزمایش واینترنت براي سازماندهی از 

شامل بانکداري الکترونیک مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال هاي ارتباطی 
ع رسانی،ارتباط و تراکنش ، از سطح ؛اطال 3سیستم هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می سازد تا در 

 .خدمات و سرویس هاي بانکی استفاده کنند
بانک،اطالعـات مربـوط بـه خـدمات و     . استبانکداري الکترونیک این سطح ، ابتدائی ترین سطح :اطالع رسانی •

 .عملیات بانکی خود را از طریق شبکه هاي عمومی یا خصوصی معرفی می کنند
، امکان انجام مبادالت بین سیستم بانکی و مشـتري را فـراهم مـی    الکترونیک  بانکدارياین سطح از :ارتباطات •

بنابراین ، براي آگاه سـاختن مـدیریت   بیشتر از شیوه سنتی است،بانکداري الکترونیک ریسک این سطح در .آورد
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بانک از هر گونه تالش غیر مجاز بـراي دسترسـی بـه شـبکه هـاي داخلـی بانـک و سیسـتم هـاي رایانـه اي و           
 .لوگیري از آن، به کنترل هاي مناسب نیاز استج

این سیستم متناسب با نوع اطالعات و ارتباطات خود، از باالترین سطح ریسک برخوردار اسـت و بایـد   :تراکنش •
در این سطح مشتري در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چـون  . سیستم امنیتی قوي بر آن حاکم باشد

 .ر چک، انتقال وجه، و افتتاح سپرده را انجام دهدپرداخت صورت حساب ، صدو
 
 

 :تاریخچه بانکداري الکترونیک
دهـه   لیدر اوا یکیالکترون يها رسانه قیاز راه دور از طر يبانکدار يها سیسرو ،مدرن یخانگ يبانکدار يها سیسروشروع 

 يبرا شیو صفحه نما د،یصفحه کل انه،یپا کیمحبوب شد و به استفاده از  نیدر اواخر دهه هشتاد کلمه آنال. هشتاد بودند
بـه اسـتفاده از    توانـد  یم نیهمچن یخانگ يکلمه بانکدار.شد یاطالق م نخط تلف کی قیاز طر یبانک ستمیبه س یدسترس

بانـک اطـالق    يبـرا  ییدسـتورالعمل هـا   لهیخط تلفن به وس قیفرستادن صدا از طر يبرا يکوچک عدد دیصفحه کل کی
 يهـا  سیکه چهار بانک بزرگ شـهر سـرو   یشروع به کار کردند زمان وركیویدر ن 1981در سال  نیآنال يها سیسرو. شود
 نیـ ا ویـدئوتکس  يتکنولـوژ  يشکسـت تجـار   لیـ بـه دل . ارائـه کردنـد   1دئوتکسیـ و ستمیس لهیرا به وس یخانگ يبانکدار
 نیتـام  2تلـه کـام  شـرکت   لهیوسـ به  آنکه استفاده از  ییجا–هرگز محبوب نشد به جز در فرانسه  يبانکدار يها سیسرو
 )NBS( 3نگهـام یشرکت ساخت و ساز نات لهیدر انگلستان به وس یخانگ نیآنال يبانکدار يها سیسرو نیاول -شد یم یمال

 یسـ یانگل Prestel ستمیس ٔهیبر پا شد یکه استفاده م یستمیس.شد يزیر هیپا4با همکاري بانک اسکاتلند  1983در سال 
. کـرد  یاسـتفاده مـ   ونیزیتلفن و دستگاه تلو ستمیمتصل به س دیصفحه کل ای -BBC Microمثل  – انهیرا کیبود و از 

و پرداخـت   یصورتحسـابها، انتقـاالت بـانک    نیـ مشـاهده آنال )شد یم دهینام -Homelink-یکه ارتباط خانگ( ستمیس نیا
 اتیـ جزئ يالعمل نوشته شده حـاو دستور کی دیپرداخت قبوض، با ای یانجام انتقال بانک يبرا. ساخت یم نقبوض را ممک

کننـدگان،   افـت یاغلب در.شود Homelink ستمیفرستاده شود و آنجا اطالعات وارد س NBSبه  وردنظرکننده م افتیدر
 Prestel قیـ اطالعات پرداخـت انجـام شـده از طر   . بودند گرید يها در بانک ییگاز و برق و تلفن و حساب ها يها شرکت

و  شـود  یوجه فرسـتاده مـ   کننده افتیدر يبرا NBSچک توسط  کی. شود یم NBS تمسیتوسط دارنده حساب وارد س
انتقـال   يبعـدها بـرا   5BACS سـتم یس. شـود  یدارنده حساب فرسـتاده مـ   يبرا زیپرداخت ن اتیجزئ يحاو هیاطالع کی

 1994اکتبـر سـال    بود کـه در  يا موسسه نیاول 6فدرال استنفورد يموسسه اعتبار. ابداع و استفاده شد یپرداخت  میمستق
 .خود ارائه کرد يرا به همه اعضا ینترتیا يبانکدار يها سیسرو

 
 
 
 

                                                
Videotext ١  

   Telecom ٢  
NBS)(Nottingham Building Society ٣  

 Bank of Scotland ٤  
 Bankers' Automated Clearing Services ٥  

Stanford Federal Credit Union ٦  



 بانکداري الکترونیک ١٨

 

 

 رونیکایا و معایب بانکداري الکتمز
سـه  از دیدگاهاي مختلف قابل بحث است، نخستین دیدگاه مربوط بـه مشـتریان و موس   عایب بانکداري الکترونیکممزایا و 

 .ر نظر گرفتن سه بازه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت استاز نظر زمانی با د مالی می شود، دیدگاه دوم
 :دیدگاه مشتري و موسسه مالی

 :از دیدگاه مشتري
 دسترسی به خدمات بانکی بدون محدودیت زمانی .1
 ز طریق کانالهاي خدمات الکترونیکدسترسی سریع و آسان در منزل و محل کار ا .2
 .آنطور که در بانکداري سنتی  وجود دارد  صرفه جویی در وقت باتوجه به نبود صفهاي طوالنی .3
 صرفه جویی در هزینه هاي ایاب و ذهاب به شعبه .4
 سرعت باالي عملیات بانکی  با توجه به آنی بودن تراکنشها .5
 سهولت در پرداخت قبوض .6

 :از دیدگاه موسسه مالی
 اداريصرفه جویی در هزینه هاي  .1
 صرفه جویی در هزینه هاي پرسنلی .2
 اي تجهیز شعب فیزیکیهه صرفه جویی در هزین .3
 ت و دقت باالرضایت مشتري با توجه به سرع .4
 گسترش خدمات بانکی موسسه بدون محدودیت جغرافیایی .5

 :دیدگاه زمانی
 :کوتاه مدت

 رقابت یکسان .1
 نگهداري و جذب مشتریان .2
 سرعت باالي ارایه خدمات بانکی .3

 :میان مدت
 مختلف يکانالها يساز کپارچهی .1
 اطالعات تیریمد .2
 انیمشتر فیط یگستردگ .3
 مطلوب  يها یژگیمناسب با و يها کانال يبه سو انیمشتر تیهدا .4
 پردازش معامالت نهیکاهش هزاداري و پرسنلی و ها نهیکاهش هز .5
 بازار هدف انیارائه خدمات به مشتر .6

 :بلند مدت
 در آمد جادیا .1

 
 :را فارغ از دیدگاه آن بررسی می کنیم بانکداري الکترونیکمعایب 
 تیخطرهاي امنی .1
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 همانند مشاوره مالی بانکداري الکترونیکنبود برخی از خدمات ویژه در  .2
 نا آشنایی افراد جامعه با فن آوري اطالعات .3

 
 اده از خدمات بانکداري الکترونیکراهکارهاي تشویقی به منظور افزایش استف

 :این است   هادر حال حاضر  چالشهاي پیش روي بانک
 کنند؟ ترغیب شتر از خدمات بانکداري الکترونیکه بیچگونه مشتریان خود را به استفاد •
 سنتی در جذب مشتري موفق باشند؟به بانکداري  نسبتتا چه حد می توانند  •

مشتریان به سوي بانکداري الکترونیک می  ترغیباین پرسشها به بیان شالوده همه این تالشها براي پاسخ دادن به از قبل 
 .پردازیم

 ؟ آري براي جلب رضایت مشتريهمه این تالشها براي چیست
 ترغیـب را افزایش دهیم؟ تـا مشـتریان نسـبت بـه اسـتفاده از آن       بانکداري الکترونیکچرا می خواهیم رضایت مشتري از 

 .شوند
بسـیار کمتـر از هزینـه     بانکـداري الکترونیـک  چه نفعی بـراي بانکهـا دارد؟هزینـه     ش استفاده از بانکداري الکترونیکافزای

 .نتیجه ذیل به دست آمده است 1996تحقیق بوز آلن و همیلتون در سال بر طبق . است بانکداري سنتی
 

 میانگین هزینه هر تراکنش نوع تراکنش
 $ 1,07 بانکداري سنتی در شعبه

 $ 0,54 تلفن بانک
ATM  0,27 $ 

 $ PC 0,02بانکداري از طریق 
 $ 0,01 اینترنت بانک

 
 

 .باعث کاهش هزینه هاي بانک ها شده است ریم که بانکداري الکترونیکمی گی با توجه به جدول فوق نتیجه
تر از خـدمات بانکـداري الکترونیـک    چگونه مشتریان خود را بـه اسـتفاده بیشـ   : حال به پرسش اول جواب دهیم •

 کنند؟ ترغیب
ما اجـرا مـی شـود امـا     در این بخش به ارایه چند راه کار بدین منظور بسنده می کنیم هر چند که برخی از آنها در کشور 

 .هنوز  تا رسیدن به ایده آل آن بسیار فاصله داریم
 بانکداري الکترونیککاهش کارمزد هاي بانکی در خدمات  .1
 استفاده از دستگاه هاي خود پرداز  .2
 1ATMدستگاه ریق طارایه رایگان صورت حساب از  .3
 .رونیکی افتتاح می شودپرداخت سود بانکی به ویژه به سپرده هایی که از طریق در گاهاي الکت .4
 بانکداري الکترونیکاعتبار در حساب جاري براي مشتریان  .5

                                                
 ١ Automated Teller Machine  



٢٠  

 

 

 بانکداري الکترونیکافتتاح انواع سپرده بانکی از طریق  .6
 بانکداري الکترونیکدر برابر هر گونه سوء استفاده در  بانکداري الکترونیکبیمه مالی مشتریان  .7
 الکترونیک یالت از طریق بانکداريدریافت درخواستهاي تسه .8
 بانکداري الکترونیکاز طریق در گاهاي  خرید و فروش سهام و اوراق بهادار الکترونیکی .9

 بانکداري الکترونیکارایه تحلیلهاي مالی به مشتریان  .10
 بانکداري الکترونیکپرداخت قبوض از طریق درگاهاي  .11
 7*24ارایه خدمات  .12

 
 ري الکترونیک و تجارت الکترونیکانکداب

جزء الینفک تجارت  بانکداري الکترونیکغیر قابل تصور است،  بانکداري الکترونیکالکترونیکی بدون امروزه تجارت 
 .الکترونیکی می باشد

ش دو جانبه اي دارند، گاهی بانکها در تجارت الکترونیکی نق
جزئی از تجارت الکترونیکی، و گاهی در نقش  به عنوان

 . مشتري تجارت الکترونیکی
اسناد ا به عنوان بانک واسط در مبادله در زمانی که بانکه

اعتبارات ارزي در تجارت الکترونیکی نقش ایفا می کنند در 
در این نقش بانکها . واقع در نقش یکی از اجزاء آن هستند

جزء تمام کننده فرآیند هاي موجود درتجارت الکترونیکی 
هستند  زیرا در فرآیند هاي تجارت الکترونیکی ، معموالً 

در .حله مربوط به تسویه حساب مالی می باشدآخرین مر
 .عوض در زمانی که بانکها به عنوان معامله گر وارد بازارهاي مالی می شوند در واقع  در نقش مشتري آن هستند
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 خرد  بانکداري الکترونیک
 
 

 ابزارهاي بانکداري الکترونیک
 :هدف اصلی در این فصل جواب پرسش زیر است

، توسعه، و استفاده مشتریان از  براي پیاده سازي
 ترونیکی به چه چیزهایی نیاز داریم؟کبانکدري ال

ذهن هر کسی خطور  اولین و ساده ترین جوابی که به
حال . با استفاده از ابزارهاي مناسب: می کند این است

سئوالی که اینجا مطرح  این است که این ابزارها چه 
 چه نقشی ایفاء کنند؟ بانکداري الکترونیکهستند و هر یک  در 

 و بانکداري الکترونیک،خدمات  بانکداري الکترونیکقبل از ادامه مطلب الزم است فرق میان درگاه هاي خدمات 
یک ... .وATM ، POSآیا تا به حال به این نکته فکر کرده کرده اید . را بیان کنیم  بانکداري الکترونیکمحصوالت 
؟همینطور اینترنت بانکداري الکترونیکیک درگاه الکترونیکی براي ارایه محصوالت است یا  بانکداري الکترونیک محصول

؟در ادامه به این دو است بانکداري الکترونیکجزء کدامیک از محصول،خدمت و یا درگاه  ...بانک ، کارتهاي مغناطیسی و 
 .پرسش پاسخ می دهیم

 
 :درگاهاي بانکداري الکترونیک

بانکـداري  جایگاههایی که مختص  .است بانکداري الکترونیکمات ایگاهی  به منظور ارایه خدج بانکداري الکترونیکدرگاه 
درگاههـاي   در مقابـل .را درگاههاي تک کاره می نامیم  یگري بر روي آنها تعریف نشدهتعریف شده و خدمات د الکترونیک

ت که آنها ارایه مـی کننـد بـه طوریکـه     یکی از خدماتی اس بانکداري الکترونیکتک کاره، جایگاههایی هستند که خدمات 
تک  درگاههاياز .بوده که این دسته را درگاههاي چند کاره می نامیم بانکداري الکترونیکخدمت اصلی آنها چیزي غیر از 

در ذیـل  . چند کاره می توان به موبایل و اینترنت اشـاره نمـود   درگاههاياشاره نمود و از  POS ،ATMمی توان به  کاره
 :آمده است بانکداري الکترونیکگاههاي موجود در سیستم در کلیه 

 درگاههاي تک کاره •
1. ATM 
2. 1POS 
3. PinPad 
4. Kiosk 

 درگاههاي چند کاره •
 اینترنت .1
 تلفن ثابت .2
 تلفن همراه .3

                                                
١ Point Of Sale  
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 رایانه شخصی .4
5. PDA1 
6. Tablet 

 :بانکداري الکترونیکخدمات 
 بانکـداري الکترونیـک  ات م می شود را خـدم انجا هاي بانکداري الکترونیکه ی از درگاکلیه عملیاتهاي بانکی که توسط یک

 .بانکداري الکترونیکدرگاهایی الکترونیکی ابزارهایی هستند به منظوري ارایه خدمات می نامند و 
 :به شرح ذیل استالکترونیکی ارایه می شود ، ايهکه از طریق درگاه بانکیرایج  خدماتانواع 

 دریافت وجه نقد .1
 واریز وجه نقد .2
 انتقال وجه داخلی  .3
 انتقال وجه بین بانکی  .4
 درخواست حواله ارزي .5
 پرداخت قبوض  .6
 دریافت صورت حساب .7
 ...)درخواست دسته چک، مسدودي برگه چک (خدمات چک .8
 ارایه درخواست تسهیالت .9

 پرداخت وجه خرید .10
 پرداخت اقساط تسهیالت .11

 
 

 :بانکداري الکترونیکمحصوالت 
یـن  را شرح داده ایـم ، ا  بانکداري الکترونیکطرف دیگر خدمات  و از بانکداري الکترونیکحال که از یک طرف درگاههاي 

اسـتفاده نمـود؟ بلـه ،     بانکداري الکترونیـک چگونه می توان از طریق این درگاهها ، از خدمات  سئوال مطرح می شود که 
اسـتفاده از   وسیله اي بـراي  بانکداري الکترونیکمحصوالت . درست حدس زده اید، بوسیله محصوالت بانکداري الکترونیک

در ذیل چند محصـول رایـج   .می باشد بانکداري الکترونیکبه منظور بهره گیري از خدمات  بانکداري الکترونیکدرگاههاي 
 :آمده است بانکداري الکترونیکدر 

 ...)کارت بدهی، کارت اعتباري، بن کارت، کارت هدیه(انواع کارتهاي بانکی .١
 تلفن بانک .٢
 موبایل بانک .٣
٤. SMS بانک 
 کباناینترنت  .٥
 بانکداري خانگی .٦
 کیوسک بانک .٧

                                                
١ Personal Digital Assistant  
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و در  بانکـداري الکترونیـک  ،خـدمات  بانکـداري الکترونیک تکمیل می شـود،درگاهاي   بانکداري الکترونیکدر اینجا مثلث  
مستلزم توسـعه  از طرفی  بانکداري الکترونیکتوسعه . بانکداري الکترونیکمحصوالت  نهایت حلقه واسط بین این دو یعنی

به گونه اي که عدم توجـه بـه    و از طرف دیگر این توسعه می بایست هماهنگ و متوازن باشد مثلث بودههر سه ضلع این 
و کـاهش رقبـت مشـتریان در    هر یک از آنها در نهایت منجر به افت کیفیت و نا رضایتی مشتریان بانکـداري الکترونیـک   

ونیک به طور هماهنگ توسعه یافته و تکمیل شـوند  وجهه بانکداري الکترن سه یدر مقابل هر قدر ا.می شوداستفاده از آن 
مشتریان بانکها حق انتخاب بیشتري در استفاده از این نوع خدمات را داشته و هر مشتري بسته بـه امکانـات در دسـترس    

 متناسب را انتخاب نموده به طوریکه روز به روز از مشتري هاي بانکداري بانکداري الکترونیکخویش و نیاز خود، محصول 
افزوده می شود که نتیجه این تحول در نهایت به سود هر دو طـرف،   بانکداري الکترونیکسنتی کاسته شده و به مشتریان 

از طرفی مشتري به بدون محدودیت زمانی و مکانی و با کمترین هزینه نیازهـاي بـانکی خـود را بـر     . مشتري و بانک است
 .نکداري سنتی در بانکهاي کاهش می یابدطرف نموده، و از طرف دیگر هزینه هاي ناشی از با

        
 
 ارتهاي بانکیک

کارتهاي بانکی به آن دسته از کارتهایی گفته می شود که بانکهـا  
و یا موسسات مـالی بـه منظـور ارائـه خـدمات پرداخـت از آنهـا        

فصل بعد در مورد آن به صـور مفصـل بحـث    . استفاده می کنند
 .می کنیم لب بسندهد لذا در اینجا به همین مطخواهد ش

 
 

 بانکداري تلفنی و موبایل بانک
 

،  بانکـداري الکترونیـک  یکی  از شیوه هاي مورد استفاده در 
در . ارائه خدمات از طریق تلفن ثابت و یا تلفن همـراه اسـت  

این شیوه، خدمات بانک از طریق ارسال درخواست مشـتري  
تلفـن  به بانک عامل و پاسخگویی بانک عامل بـا اسـتفاده از   

در ایـن شـیوه خـدمات بـانکی از     .ثابت و یا تلفن همراه است
طریق ارسال درخواست مشتري به بانک عامل و پاسـخگویی  

 تلفن ثابت و یا تلفـن همـراه انجـام    بانک عامل با استفاده از
تنها با  ،در آغاز به کارگیري این شیوه  ارائه خدمات.می شود

طریق تلفنهاي ثابت برقراري ارتباط مشتري با بانک عامل از 
خطـوط  -بعدها با گسترش خطوط سیار تلفن. انجام می شد
امکان ارائـه خـدمات بـانکی از طریـق سیسـتم      -تلفن همراه
 :دو دوره تقسیم می شود به کارگیري این شیوه ارائه خدمات بانکی به. اه نیز ممکن شدتلفن همر



 خرد  کیالکترون يبانکدار ٢٤

 

 

 
ــانکی از طریــق  .1 ارائــه خــدمات ب

 تلفن ثابت
ــن شــی        وه بســیاري از خــدمات در ای

ــده   ــی مانـ ــون بررسـ ــانکی، همچـ بـ
ــداز  ــس ان ــاري و حســابهاي پ ، ...، ج

دستور توقف پرداخت چک ، سفارش 
ــد، نقــل و   صــدور دســته چــک جدی
انتقال بین حسابهاي مختلف اشخاص 
، بررسی نرخهاي بهره ،ارز،طال، سهام 

ر نظر می گیرند که مشتري با برقرار تمـاس  در این شیوه بانکها خطوط تلفنی ویژه اي را د.و غیره ارائه می شود
با  و راهنمایی مرحله به مرحله  که توسط اپراتور خودکار تلفن گویا صورت می گیرد،عملیات مورد نظر خـود را  

 .دهدمی انجام 
 :مشکالت ارائه خدمات از طریق تلفن ثابت

آنجا ارتباط تلفنی بـر قـرار شـود      لزوم مکان مشخص و ثابتی بود که می بایست از این سیستمیکی از مشکالت  .1
 .که با ظهور نسل بعدي خدمات  تلفنی در قالب تلفنهاي همراه بر طرف شد

 ضریب ایمنی پایین تلفن ثابت به عنوان یک وسیله ارتباطی .2
امکان رخ دادن اشتباهات زیاد در انجام عملیات بانکی که عمده دلیل آن عدم مشـاهده  فرآینـد ارائـه خـدمات      .3

 .رد و بدل می شود ، زیرا در این روش تنها شماره ها و صداي اپراتور تلفن گویا است ريتوسط مشت
 مشکالت ناشی از قطعی ارتباط  .4
 

 
 هارائه خدمات بانکی از طریق تلفن همرا .2

در این شیوه بانکداري ارائه انواع خدمات بانکی از طریـق تلفـن   
از   انـک تفاوت این شیوه با شیوه تلفن ب. همراه ممکن شده است

در ابزار به کـار رفتـه در آن و محـدودیتهاي     طریق تلفن ثابت،
موبایل بانک در مقایسه با روش  در واقع. کانی و عملیاتی استم

تلفن بانک از سرعت ، دقت و امنیت بـاالتري در ارائـه خـدمات    
 .بانکی بر خوردار است
، مشتریان از طریـق تلفـن همـراه مـی     ه در استفاده از این شیو

نند بسیاري از عملیات بانکی همچون بررسی وجـه مانـده در   توا
حسابهاي مختلف ، توقف پرداخت چک، نقـل و انتقـال پـول از    
حسابی به حساب دیگـر و غیـره  را انجـام دهنـد؛ همچنـین از      

 امـروزه . طریق تلفن همراه بدون محدودیت زمانی و مکانی استفاده از خدمات بانکی براي مشتریان فراهم شده اسـت 
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ر هزینه پـایین بانکـداري از طریـق    ر حال توسعه و توسعه یافته به خاطبه طور قابل مالحظه اي در اکثر کشورهاي د
 .تلفن همراه در مقایسه با شیوه هاي دیگر ، از این شیوه استفاده می شود

 
 
 

 )SMS(طریق پیام کوتاه ارائه خدمات بانکی از
از  یکل گرفت اما با ارائه خدمات بـانک ن خدمت همزمان با ظهور تلفنهاي همراه شای

الزم بـه  . ، این سرویس عمـالً کنـار گذاشـته شـد    )موبایل بانک(. طریق تلفن همراه 
هـاي  SMSبانک بوده کـه در آن ارسـال   SMSذکراست موبایل بانک نوع پیشرفته 

مربوط به درخواست خدمات بانکی از طریق نرم افزاري که بر روي تلفن همراه نصب 
 .ارسال و مدیریت می شودمی شود، 

 
 
 

 بانکداري اینترنتی
زمان با گسترش و همگانی شدن اینترنت در سطح جهان، بانکها نیز سعی نمودند تا از این فرصت اسـتفاده  نمـوده تـا    مه

ت خود را بر این بستر ارائه دهند تا جایی که برخی از خدما
امروزه ارائه خدمات از طریق اینترنت جزء خدمات ضـروري  
هر بانک است و بانکی که این خـدمت را ارئـه ندهـد عمـالً     

بانکهـا  . بخش زیادي از مشتریان خود را از دست خواهد داد
به منظور  پاسخگویی و جلب رضایت  کـاربران مختلـف بـه    
ارائه انواع خدمات بـانکی از جملـه تسـویه حسـایها، امکـان      
پرداخت قبوض، صدور چک، دستور هاي مختلـف توقـف و   

، درخواست تسهیالت، پرداخت بدهی تسـهیالت  ضبط چک
اقدام نمودند عالوه بر این بانکها براي ارائه خدمات خـود  ...و 

بسیاري از کارمزد هاي رایج در بانکـداري سـنتی را حـذف    
 .ه توجه دارندجکرده اند و تنها به کارمزد دستگاههاي خود پرداز، کارتهاي اعتباري ، صدور چک و انتقال و

یکـه امـروزه بیشـتر    ورئه خدمات بـانکی ایجـاد کـرد بـه ط    اوان گفت به کارگیري اینترنت تحول بزرگی در اردر کل می ت
جلب رضـایت مشـتریان بانـک از    . در اختیار مشتریان قرار می گیرد خدمات بانکی در اسرع وقت ، با کیفیت و سرعت باال

کداري اینترنتی ، کلید دوام و بقاي فعالیت بانکی خواهد طریق ارائه خدمات بانکی در اینترنت در دنیاي رقابتی خدمات بان
 .دارد دمات بانکی با سطح کیفی باال نیازتحقق چنین اهدافی نیز به ارائه انواع خ. بود
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 بانکداري خانگی

یکی دیگـر از شـیوه هـایی کـه در     
 بانکـداري الکترونیـک  ارائه خدمات 

  1مــد نظــر قــرار گرفتــه بانکــداري 
به طور عمومی از بانکداري در منزل پذیرفتـه شـده و بـه     آنجه که.است 2اري در منزل یا بانکداي دفتر کارخانگی  یا بانکد

عنوان توصیفی از این شیوه بانکداري  به حساب می آید آن است که مشتریان بانک دیگر بـراي دریافـت خـدمات نیـازي     
نـرم افزارهـاي ویـژه    توانند در منزل خـود، بـا دریافـت     محلهاي ویژه یا سایتهاي خاصی مراجعه نمایند بلکه می ندارند به

که بانکها در رایانه هاي شخصی افراد نصب می کنند ، از طریق رایانه ،حسابهاي بانکی  را کنترل کننـد و   بانکداري خانگی
که نرم افـزار هـاي    در این شیوه بانکداري هم قطعاً موفقیت از آن بانکی  خواهد بود. اقدام به دریافت یا حواله پول نمایند

مناسب ، بهتر و با دامنه وسیع تري در اختیار مشتریان بانک قرار دهد، البته قابل ذکر است که تعداد  خدمات ارائه شـده  
در این شیوه بانکداري نسبت به خدمات وسیع بانکداري اینترنتی ،محدود تر است؛ به طوریکه اهم خـدمات ارائـه شـده از    

پـس از همگـانی    .وضعیت صورتحساب و موجودیها خالصه می شـود قال حسابها و مشاهده آخرین این طریق به نقل و انت
اسـت، بـدین معنـی     میختگی خاصی بین بانکداري اینترنتی  و بانکداري خانگی به وجود آمدهآشدن استفاده از اینترنت ، 

          .که بانکداري اینترنتی را حالت جامع تر بانکداري خانگی در نظر می گیرند
 :کیوسک بانک

 :می باشدبانکداري الکترونیک شامل دو دسته از درگاههاي واجه کیوسک بانک در حال حاضر 
 3کیوسک خود پرداز .1
 کیوسک خدمات  .2

 کیوسک خود پرداز
خـدمات ایـن نـوع کیوسـک هماننـد      . در خارج از بانکها نسب شده و قابلیت جا به جایی را داردنوعی خود پرداز بوده که 

 .خود پرداز بوده با این تفاوت که مدیریت آنها به صروت یکپارچه و متمرکز می باشد خدمات
 کیوسک خدمات بانکی

عالوه بر ارائه خدمات معمول بانکی ، امکـان راه انـدازي برخـی از خـدمات نظیـر سرویسـهاي اطـالع        این نوع کیوسک ها 
بـر روي آنهـا فعـال شـده     .. به اینترنت بانک و رسانی، سرویس هاي نظر سنجی، سرویسهاي سفارش محصول ، دسترسی 

 .است

 
 
 
 

                                                
١ Home Banking   
٢ Office Banking  

ATMkiosk ٣   



٢٧  

 

 

 

 

 بین بانکی بانکداري الکترونیک
 
 
 

، در بازار بین بـانکی نیـز خـدمات    B٢C(1(شکل گرفته استخرد که میان بانک و مشتري  بانکداري الکترونیکدر مقابل 
 .اطالق می شود B٢B(2(انکیبین ب بانکداري الکترونیکتعریف می شود که به آنها  بانکداري الکترونیک

در نظام بانکداري یک یکپارچه سرعت انتقال وجوه و اطالعات در بازار بـین بـانکی از اهمیـت بـاالیی بـر خـوردار اسـت و        
با سرمایه گذاري هایی که در این بخش انجام داده تـا حـدودي    بانکهاي مرکزي کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه 

بانکـداري بـین    ن شده رسیده اند به طوریکه در حال حاضر در این دسته از کشـورها اگـر نگـوییم   به اهداف از پیش تعیی
در ادامه به بیان برخـی از ایـن خـدمات    .کاهش پیدا نموده استگذاشته شده، تا حد بسیار زیادي کامالً کنار  بانکی سنتی

 .خواهیم داد الکترونیکی پرداخته و در انتها تجربه چند کشور در این زمینه را شرح
 
 

                       )EFT(نظام الکترونیکی انتقال منابع
 

به مجموعه اي از فعالیتها اطالق  3منابعالکترونیکی انتقال نظام 
می شود که بانکها و موسسات دیگر از قبیل اتاقهاي پایاپاي براي 

تا همین اواخر نظام . انتقال منابع بین بانکها انجام می دهند
ر کامالً بر اساس اسناد کاغذي عمل می کرد که در طول مزبو

به تدریج داراي چهارچوب  و استانداردهاي  یافته وزمان توسعه 
ط به دستور وبهنگامی تغییر کرد که اطالعات مر این وضعیت. و بین المللی شده بود مشخصی براي انتقال منابع داخلی

ه یک سري دستورات کدشده و ماشینی تبدیل شود و این خود باعث انتقال منابع بر اساس اسناد کاغذي ، توانست ب
کترهاي آن او محل قرار گرفتن فیلدهاي اطالعاتی و کار مشخص نمودن اندازه دستورات ایجاد استانداردهاي جدید براي

 :قسیم نمودنحوه ایجاد و ارسال دستورات انتقال منابع می توان دستورات انتقال منابع را به دو دسته ت از نظر.شد
 دستورات انتقال منابع بر پایه اسناد کاغذي .1
 دستورات انتقال منابع الکترونیکی .2
 

                                                
١ Business-to-Business   
٢ Business-to-Consumer   
٣ Electronic Funds Transfer  
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در یک دستور انتقال منابع چند وجه نقش . حال از دیدگاه نوع و ماهیت دستورات انتقال منابع به بررسی آن می پردازیم
 :دارند

 1دستور پرداخت •
  2درخواست کننده •
 3بانک درخواست کننده •
  4دهنده انتقال •
 5بانک انتقال دهنده •
 6انتقال گیرنده •
 7بانک انتقال گیرنده •

 از این دیدگاه می توان دستورات را به دو دسته ذیل تقسیم نمود  
 دستورات بستانکار یا واریز وجه .1
 دستورات بدهکار یا برداشت وجه .2

 
 دستورات بستانکار

ی از بانکی که در نزد آن حساب دارد را برداشت لغابدهد مدر این دستور ابتداء درخواست کننده به بانک خود دستور می 
درخواست کننده همان انتقال دهنده می نموده و به حساب انتقال گیرنده در بانک دیگري واریز نماید، در این دستور 

جعه به به زبان ساده تر در این دستور مشتري با مرا.باشد و بانک درخواست کننده با بانک انتقال دهنده یکسان است
. دیگري واریز نماید یبانک خود درخواست می نماید تا مبالغی را از حساب خویش برداشته و به حساب شخصی در بانک

این نوع .در این دستور در واقع مشتري درخواست می نماید حساب آن شخص در بانک انتقال گیرنده را بستانکار نمایند 
به .کاربرد دارد.. وجه، واریز حقوق، واریز سود سهام و  انتقال و مواردي همچوندستور رایج ترین دستور انتقال منابع بوده 

طور کلی در این نوع دستور انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده می توانند حسابی به ترتیب نزد بانک انتقال دهنده و یا بانک 
پول شویی، در حال حاضر انتقال دهنده و انتقال  انتقال گیرنده نداشته باشندالبته الزم به ذکر است با توجه به قوانین ضد

 .باشند داشته خود حساب بانکی در نزد بانکهاي گیرنده می بایست هر دو
 
 
 
 
 
  

                                                
Payment Order  ١   
Applicant ٢  
Applicant Bank ٣  
Transferor ٤  
Transferor Bank ٥   

٦ Transferee  
Transferee Bank ٧  
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 دستور بدهکار
در . که به آن وصول طلب نیز گفته می شود عبارت است از اخذ اعتبار به وسـیله گیرنـده از انتقـال دهنـده     انتقال بدهکار

دسـتور   ین نوع انتقالادر.صی را از انتقال دهنده وصول کندود دستور می دهد تا مبلغ خاخانتقال بدهکار گیرنده به بانک 
انـک  دهنده، به همراه دستور خویش می تواند دستور انتقال بدهکار که بوسیله شخص انتقـال دهنـده امضـاء شـده و در ب    

ن ساده به بانـک  دستور انتقال بدهکار به زبا. را به بانک ارایه نماید )مانند چک و یا سفته(انتقال دهنده قابل  وصول است 
انتقال دهنده دستور می دهد تا مبلغی از حساب انتقال دهنده برداشت و به حساب انتقال گیرنده در بانک انتقال گیرنـده  

و بانـک انتقـال گیرنـده     در این دستور درخواست کننده همان انتقال گیرنده است و بانک درخواسـت کننـده  .واریز نماید 
 .یکسان است

 

                                                                                                      
                                    

                           

                             
 

                                                                                    
 
 

 بانک انتقال دهنده

گیرنده بانک انتقال 
هدهده

 دستور انتقال منابع

 دستور دهنده 

 دستور انتقال منابع

 بانک انتقال دهنده

گیرنده بانک انتقال 
هدهده

 دستور انتقال منابع

 دستور دهنده 

 دستور انتقال منابع
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 :در ذیل  برخی از کاربرهاي دستورات بدهکار و بستانکار را شرح می دهیم
 

 دستور پرداخت دائمی
در . دستور، پرداخت کننده از قبل به بانک خود اجازه می دهد تا پرداختهاي خاصی را از جانب او انجـام دهـد  در این نوع 

پرداخـت خاصـی را بـراي بسـتانکار نمـودن       ف می شود تا در یـک زمـان خـاص   ظحالت دستور پرداخت دائمی ، بانک مو
 .در بانک مربوط انجام دهد به وسیله دستور بستانکار گیرنده حساب

هور سیستمهاي رایانـه  ظاستفاده از این روش مدتهاي مدیدي است که در کشورهاي توسعه یافته صورت می گیرد ولی با 
لـذا هـر روز رایانـه هـا فهرسـتی از      . خود به رایانه ها نمودند اي بانکها اقدام به وارد نمودن فایلهاي دستور پرداخت دائمی

بور از طریـق  ذپرداختهایی را که باید در آن روز انجام می گرفت چاپ می کردند ، بانکهاي گیرنده با دریافت اطالعـات مـ  
انکهـا بـه جـاري چـاپ     بـا گذشـت زمـان ب   . اتاقهاي پایاپاي آنها را وارد رایانه می کردندتا حسابها مشتریانشان به روز شود

اتاقهـاي پایاپـاي   . اپـاي بفرسـتند  دستور هاي پرداخت، آنها را به صورت دیسکتهاي رایانه اي در آوردند تا بـه اتاقهـاي پای  
بور در واقع مرکز رایانه اي بود که دیسکتهاي رایانه اي را از بانکها مختلف دریافت می نمودو سپس براي هر بانکی یک مذ

با ظهور شـبکه هـاي ارتبـاطی مطمـئن و     . دستور پرداخت مروبط بهآن بانک را تهیه و ارسال می کرددیسکت جداگانه از 
لحظه اي و سریع دادند به طوریکه امروزه ارسال و دریافت اطالعات از طریق این شبکه ها ایمن، دیسکتها جاي خود را به 

 .انجام می شود
انجام داد و تنها مشکلی که این سیستم داشت ، ثابت بـودن مبلـغ   دستور پرداخت دائمی در عمل کار خود را بسیار خوب 
چرا که تورم و مشکالت اقتصادي همواره باعث تغییـر در مبـالغ   . قابل ارسال و همچنین فاصله زمانی بین هر پرداخت بود

ا ساالنه بـه دلیـل   پرداختی در این روش می شد، براي مثال اجاره ساختمانها و یا حق عضویت و آبونمام مجالت روزنامه ه
 .تورم تغییر می کرد و این امر خود باعث بروز مشکالتی شده بود

 
 بدهکار مستقیم

بسیاري از مشکالتی که در روش دستور پرداخت دائمی وجود داشت از طریق این روش بر طرف شـد،هر چنـد ایـن روش    
درایـن روش  .اف پـذیري بیشـتري دارد  در بسیاري از مراحل روش بدهکاري مستقیم، انعطـ . مشکالت خاص خود را داشت

مسـتقیم بـه حسـاب مـی      ع به عنوان درخواست کننده بدهکاربانک مسئولیت پرداخت به گیرنده را دارد و گیرنده در واق
 .آید

اکثر درخواست کننده ها در این روش موسساتی هستند که تعداد زیادي دریافتی به صورت ثابت دارندو شامل سازمانهاي 
بودنـددر ایـن روش ، درخواسـت کننـده دیسـکتی از      ... خـدمات شـهري و کشـوري از قبیـل تلفـن ، بـرق و       ارایه کننده 

پرداختهاي بدهکاري مستقیم که باید دریافت نماید تهیه می کند و آن به صورت ماهیانه در اختیار بانک قرار مـی دهـدو   
 .بدهکار انجام می دادندستور بانکها از طریق شبکه هاي انتقال منابع ، این دستورات را در قالب د

 
 انتقال وجه مستقیم

پرداخت کننده براي آغاز یک انتقال مستقیم باید جزئیات کامل حساب گیرنده از قبیل شعبه، بانـک و شـماره حسـاب را    
از آنجـا کـه جزئیـات    .صورت گیرد و حسـاب صـحیح بسـتانکار شـود     بانکداري الکترونیکبداند تا پرداخت بتواند از طریق 
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خصات انتقال گیرنده در اختیار انتقال دهنده قرار دارد، انتقال اعتبار می تواند از حالت کاغذي بـه حالـت الکترونیکـی    مش
مهمترین استفاده از ایـن روش پرداخـت حقـوق ،    .تبیدل شود چرا که الزم نیست عملی از طرف گیرنده اعتبار انجام شود

 دستمرد و حق بازنشتگی است 
 جایگاه دستور انتقال منابع الکترونیکی در کجاست؟:جا مطرح می شودحال سئوالی در این

یک دستور انتقال منابع از اجـزاي مختلفـی نظیـر درخواسـت     .قبل از پاسخ به پرسش فوق الزم است مطلبی را بیان کنیم
ه ایجـاد و یـا انتقـال    نحو. تشکیل می شود اعالمیه هاي بستانکاري و یا بدهکاري، سند انتقال قطعی انتقال، دستور انتقال،

بانـک و مشـتري منتقـل شـود و یـا بوسـیله        بـین  این اجزا می تواند به صورت دستی و با اسناد فیزیکی بین بانـک هـا و  
حال بـه راحتـی مـی تـوان بـه پرسـش فـوق پاسـخ         . درگاههاي الکترونیکی و بوسیله الکترونیکی کردن اسناد و پیغام  ها

تی و یا کل دستورات و فرآینـد انتقـال بـه    مسمنابع الکترونیکی، دستوریست که قل جواب اینست که یک دستور انتقا.داد
 .صورت الکترونیکی انجام شود

سازمان مجزا ارسال شود می بایسـت داراي اسـتاندارد    2این نوع دستورات و نحوره ارسال آنها در صورتی که بخواهد بین 
الکترونیکـی دریافـت شـده را      رور الکترونیکـی ایجـاد و یـا دسـتو    هایی باشد تا هر دو سازمان بتوانند به راحتی یک دسـت 

بازیابی و اجرا نمایند، از طرفی به منظور ارسال این نوع دستورات نیاز به بستر هاي مخابراتی بوده و شبکه هایی به منظور 
 .انتقال این نوع اطالعات می بایست راه اندازي شود

 
ایـن دسـتورات را مـی    .و دیدگاه نحوه ایجاد و انتقال  و نوع و ماهیت بررسی نمودیمتا کنون دستورات انتقال منابع را از د

 :توان از دیدگاه محدوده جغرافیایی نیز به دو دسته ذیل تقسیم نمود
 ؛دستورات داخلی .1
 ؛دستورات بین الملی .2

 
 

 سوئیفت
سالهاي اخیر در کنار سیستمها و شـبکه هـایی کـه قابلیـت     در 

ی را دارا هستند، شبکه هایی راه انـدازي  ارسال اسناد الکترونیک
شــده کــه دراینهــا عــالوه بــر نقــل و انتقــال منــابع، پیامهــاي  
الکترونیکی نیز رد و بدل مـی شـود کـه در بـازار مـالی و بـین       

سوئیفت  .بزرگترین و مهمترین آن است 1بانکی شبکه سوئیفت
 1973اسـت کـه در مـاه مـه      یرانتفـاع یغ یانجمـن تعـاون   کی
 يکـا یو آمر ییبانک از پانزده کشـور اروپـا   239ط توس يالدیم

 يروشـها  ینیگزیو هـدف از آن جـا   دیـ گرد يراه انـداز  یشمال
در سـطح   تلکـس  قیـ از طر ایو  ياستاندارد کاغذ ریغ یارتباط

 ایـن کشـور جهـان عضـو     197مؤسسه در  7000از  شیحاضر ب حالدر. بود یروش استاندارد شده جهان کیبا  یالملل نیب
 .باشند یانجمن م

                                                
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT) ١  
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هلنـد،   کـا، یآمر يو کشـورها  دیـ نما یآن کشـور عمـل مـ    نیبوده و طبق قوان کیدر کشور بلژ فتیشبکه سوئ یاصل مرکز
نقطـه   یعنـ ی1SAP کیـ  يدار يدر هر کشور فتیسوئ. دارند تیاعضا فعال بانیو هنگ کنگ به عنوان مراکز پشت سیانگل

واقـع   يدر بانـک مرکـز   SAP رانیـ در ا. (شـود  یرل مـ کنتـ  فتیکه توسـط مؤسسـه سـوئ    باشد یم فتیبه سوئ یدسترس
و  هاداخل کشـور  يبانکها يارز يواحدها نیدر ب يارز امیهرگونه پ افتیارسال و در جهت فتیسوئ ستمیس.) است دهیگرد
بـه انجـام معـامالت ارز و جلـب      دنیجهت سرعت بخش ستمیس نیا. ردیگ یمورد استفاده قرار م هاخارج از کشور يبانکها
افزار استاندارد مورد مـورد   نرم کیبا استفاده از  یدر سطح جهان يارز اتیتمام عمل یهماهنگ نیو همچن انیمشتر تیرضا

مالی و بـین المللـی از    يدر حال حاضر شبکه سوئیفت بیش از دویست نوع پیام در کلیه زمینه ها.است دهیتوجه واقع گرد
 :قبیل موارد ذیل را ارائه می نماید

 مبالغ کوچک و بزرگ؛ تسویه حسابهاي •
 حواله هاي بانکی؛ •
 حواله هاي بدهکار، بستانکار؛ •
 صورتحسابهاي بانکی؛ •
 معامالت تبدیل ارزي؛ •
 بروات؛ •
 اسنادي؛ باراتاعت •
 معامالت سهام بین بانکها؛ •
 گزارش مانده و تراز حسابها؛ •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
SWIFT Access Point ١   
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 الکترونیکی نظامهاي پرداخت
 

نظـر اسـت ،    هدف اصلی که در تجارت الکترونیکی مـد 
طراحی نظامهاي پرداخت الکترونیکی است بـه طوریکـه   

بـه کـار گیـري تجـارت      بدون وجود چنـین نظامهـایی  
به عبارتی جـاري شـدن شـیوه مبـادالت      الکترونیکی یا
از . شد ي مبادالت با مشکل جدي مواجه جدید در دنیا

نیاز به ابزارهـاي   بانکداري الکترونیکتحقق نظام طرفی 
با مشکل بزرگـی مواجـه    بانکداري الکترونیکمبادله دارد به طوریکه بدون به کار گیري آنها نظام  براي  مخصوص به خود

امکـان اجـرا    بانکـداري الکترونیـک  خواهد شد، چرا که بدون سیستم نقل و انتقال سریع ، دقیق و مطمئن وجوه و اسناد ، 
 .شدن نخواهد داشت

بلغ کاال را به صورت رو در رو و توسط پول نقد ، چـک و یـا کـارت اعتبـاري ،     براي پرداخت در دنیاي فیزیکی ، خریدار م
پیش پرداخت و یا از طریق مراجعه به بانک به صورت حواله بانکی به فروشنده پرداخت می کند، در حالی که خریـدار در  

صورت الکترونیکـی ،   پرداختها در دنیاي مجازي به.معادلهاي الکترونیکی بازارهاي فوق استفاده می نماید ازدنیاي مجازي 
در این بین ابزارهـاي امنیتـی بـراي تعیـین هویـت فرسـتنده ،       . انتقال وجوه یا پول الکترونیکی انجام می شودو از طریق 

واي پیـام و ارسـال آن توسـط فـرد و عـدم انکـار آن توسـط        تمامیت و محرمانه ماندن اطالعات ، جلوگیري از افشاي محت
دراین بخش تالش شده تا مطالب جامعی در ارتباط بـا ایـن ابزارهـاي و امنیـت     .فرستنده و گیرنده  به کار گرفته می شود

 .آنها آورده شود
 پرداخت الکترونیکینظامهاي 

با توجه .وجوه و اسناد به صورت الکترونیکی می باشددر نظامهاي پرداخت الکترونیکی هدف اصلی تسهیل در امر مبادالت 
 .، نظام پرداخت الکترونیکی چهار نظام اصلی تقسیم می شودبانکداري الکترونیکبه امکانات و ابزارهاي موجود در 

 نظام مبتنی بر کارتهاي الکترونیکی بانکی؛ .1
 نظام مبتنی بر چک الکترونیکی؛ .2
 نظام مبتنی بر پول الکترونیکی؛ .3
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 نظام مبتنی بر کارتهاي الکترونیکی بانکی
 

ــت      ــیوه پرداخ ــک ش ــانکی ی ــی ب ــاي الکترونیک کارته
ــل   ــورد 1950الکترونیکــی اســت کــه از اوای مــیالدي م

این کارتها در واقـع بـه نـوعی    .استفاده قرار گرفته است
ــا همــان اعتبــار و قــدرت خریــد   جانشــین پــول نقــد ب

اعتبار و بدین معنی که اشخاص تا سقف . اسکناس است
در کارت خویش، در فعالیتهـاي روز   دموجویا وجه نقد 

مره خود می توانند از آنها استفاده نموده و نیاز خود بـه  
بنابراین می تـوان هـر آنچـه را    .وجه نقد را مرتفع سازند

یزیکی پـس از  با این تفاوت که پول در شکل ف.که از لحاظ اقتصادي براي پول تعریف می شود  براي کارت نیز تعریف کرد
نچه که خارج می شود تنها کـل  آخرج کردن دیگر در دست شما نیست اما کارت پس از آن همواره در اختیار شما بوده و 

بنابراین می توان از کارت به عنوان وسیله مبادله و حتی یـک وسـیله حفـظ ارزش نیـز یـاد      .یا بخشی از اعتبار کارت است
 .کرد

 
  نهاانواع کارتها از نظر کاربري آ

 5با در نظر گرفتن امکانات انواع کارتها و خدماتی که هر نوع آن در اختیار مشتري قرار می دهد ، می توان کارتهاي را به 
 :دسته ذیل تقسیم نمود

 کارتهاي بدهی .1
 کارتهاي اعتباري .2
 اعتباري/کارتهاي بدهی .3
 کارتهاي خرید .4
 کارتهاي هوشمند .5

 
 ارتهاي بدهیک

رین کارتها ي مورد اسـتفاده مـی   جزء رایج ت 1کارتهاي بدهی
این نوع کارتها تنها توسط بانکها و موسسات مالی معتبر .باشد

البته در پـاره اي مـوارد بانکهـا بـا     . به مشتریان ارایه می شود
انعقاد قرار داد با موسسات اعتباري  اقدام بـه پـذیرش کـارت    

مشتریان با مراجعه به بانـک و تکمیـل   .آن موسسه می نمایند
درخواست کارت و سپردن وجه یا وثیقه و یـا بـر اسـاس    فرم 

اعتبار قبلی ، یک فقره کارت مطابق با مشخصات منـدرج در  

                                                
Debit Cards ١  



 یکیپرداخت الکترون ينظامها ٣٥

 

 

صفحه روي آن،  کارت  عالوه بر درج در متن کارت و  مشخصات مشتري، شماره کارت و سررسید.یافت می کنندرفرم ، د
در کارت ذخیره می شـود و بـه همـراه شـماره رمـز کـه       تعبیه شده  Chipدر پشت کارت و بر روي نوار مغناطیسی و یا 

 .کارت می باشد دراختیار مشتري قرار می گیرد 1PIN١همان
با در نظر گـرفتن موجـودي و   (مشتري می تواند در تمامی اوقات شبانه روز در صورت نیاز به وجه  ،حال بوسیله آن کارت
وارد نموده و با وارد کـردن کـارت در جایگـاه مخصـوص و      به دستگاهاي خود پرداز بانک مراجعه) سقف برداشت از کارت

بـه مشـتري پرداخـت مـی شـود و بـا توجـه بـه         یک سري عملیات ساده، وجه مورد درخواست  رمز کارت، و انجام کردن
Online   و یاOffline       بودن دستگاه، مبلغ پرداختی به مشتري بالفاصله و یا با تاخیر زمـانی از حسـاب مشـتري کسـر
این کارتهاي عالوه بر امکان دریافت وجه نقد ، قابلیت پرداخت مبلغ خریـد توسـط دسـتگاهاي نقطـه فـروش را      .می شود

مبلغ خرید،  هیخرید مشابه فرآیند دریافت وجه بوده با این تفاوت که در عملیات تسو ارند به طوریکه فرآیند تسویه مبلغد
 .د از حساب دارنده کارت  و به حساب فروشنده منتقل می شودخریوجه نقدي به دارنده کارت پرداخت نمی شود و مبلغ 

در  آنها تعریف نمی شـود و  این نوع کارتها تنها داراي هزینه افتتاح و یا هزینه عضویت اولیه اند و هزینه عضویت ساالنه در
یه جـزء ایـن دسـته از    کارتهاي هد.هستند )افزایش موجودي کارت(دوره هاي زمانی دلخواه قابل تمدید و یا تجدید اعتبار

 .کارتها هستند
 

 کارتهاي اعتباري
این نوع کارتها براي خرید و دریافت پول نقد استفاده 
می شود و حتی امکان اسـتفاده آنهـا بـراي دریافـت     
پول نقد در خارج از کشور هم وجود دارد، البته ایـن  

آن است که ارتباطات الزم در مورد ایـن   امر مستلزم
ورهاي و بانکهاي آنها وجود داشـته  کارتها در بین کش

کارت اعتباري کارتی است کـه بـه دارنـده آن    . باشد
در . مکان مبادله یا خرید تا سقف معینی را می دهدا

مـدلهاي  کارتهـاي   برخی از نوع کارتها امکان مبادله تا میزانی ممکن است که اعتبار دارند، و امکان تجدید اعتبار در  این 
دو شرکت بزرگ ویزاکارت و مستر کـارت اشـاره    تهاي اعتباري می توان به کارتهاياز نمونه هاي کار .اعتباري وجود دارد

درصـدي را بـه خـور اختصـاص بـه       30مستر کارت در بازار مبادالت آمریکا سهم پنجاه درصدي و ویزا کارت سهم . نمود
اي الکترونیکـی در مبـادالت آمریکـا را بـه خـود      طوریکه  این کارتها حجم باالیی در مبادالت الکترونیکی وجوه و پرداخته

در پایان هر مـاه  . ت اشتراك سالیانه از مشتري دریافت می شوداین نوع کارتها معموالً هزینه اي بابدر . اختصاص داده اند
و  بی را بابت معامالت انجام شده دریافت می کنند در این نوع صورتحسابها جزئیـات خریـد هـا   اصورتحس ،دارندگان کارت

دریافتهاي نقدي در طول یک ماه گذشته درج شده  و دارندگان  کارت می بایست مبالغ بـدهی کـارت خـود را بـه طـور      
و الباقی را به صورت قسطی و بر اساس توافق از پیش تعیین شده اي طـی چنـد    ه نموده و یا بخشی را تسویهکامل تسوی

 .ماه تسویه نمایند
و در مواردي بهره آن قسمت از بدهی کارت که از بابت خرید کـاال یـا خـدمات ایجـاد      بهره کارتهاي اعتباري توافقی است

شده صفر است به شرط آنکه مشتري آن مبلغ را در اولین صورتحاسب تسویه نمایـد و بهـره پرداختهـاي نقـدي از زمـان      
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 یکیپرداخت الکترون ينظامها ٣٦

 

 

بهـره دریـافتی از ایـن کارتهـا      با توجه به ریسک اعتباري نسبتاً باالي این کارتهـا عمومـاً  .برداشت وجه محاسبه می شود 
 .باالست

 اعتباري/کارتهاي بدهی
اعتباري ، کارتهایی با ماهیت دو گانـه  /کارتهاي بدهی

هستند به این صورت که  هم مـی توانـد بـه عنـوان     
کارت بدهی استفاده شود یعنـی مشـتري مـی توانـد     
مبالغی را به حساب کارت واریز نموده و در خرید هـا  

از درگاهاي الکترونیکی، از آن مبلـغ  و برداشتها نقدي 
استفاده نماید، و هم می تواند از اعتبار کارت استفاده 
نمایــد بــه ایــن صــورت کــه در صــورت صــفر بــودن 
موجودي نقدي کارت، برداشـتها و خریـدها از اعتبـار    

 .یح داده شدضکسر می شود که شرایط تسویه آن همانند کارتهاي اعتباري است که در فوق تو
 

 هاي خریدکارت
کارتهاي خرید به آن دسته از کارتهایی گفته می شود و صرفاً قابلیت خرید داشته و امکان برداشت وجه از آنها میسر نمی 

این نوع کارتها هم می توانند به صورت کارت بدهی باشند یعنی . اصطالحاً به این نوع کارتها بن کارت گفته می شود.باشد
رژ شده و سپس مشتري آن مبلـغ را در خریـدهاي خـود از طریـق درگاهـاي الکترونیکـی بـه        در ابتداء مبالغی در آنها شا

فروشنده پرداخت می نماید، یا به صورت اعتباري بوده یعنی سقف اعتباري در آن شارژ شده که مشتري تا آن سقف مـی  
 .تواند خرید نماید و تسویه آن همانند کارتهاي اعتباري می باشد

 
 کارتهاي هوشمند

ارتهـاي هوشـمند عمومـاً کارتهــاي بـدهی بـوده بــه      ک
طوریکه در آنها عالوه بر مشخصات مشتري ، برخـی از  

در مواردي کـه   مشتري ذخیره شده واطالعات حساب 
نمی باشـند، مشـتري    Onlineدرگاههاي الکترونیکی 

از آنهـا اسـتفاده نمایـد،     Offlineمی تواند به صورت 
، اسـتفاده از کیـف    رایج ترین کاربرد این نـوع کارتهـا  

 .در آنهاست الکترونیکی 1پول
 
 
 
 

                                                
E-purse  ١  



 یکیپرداخت الکترون ينظامها ٣٧

 

 

 انواع کارتها از نظر فن آوري به کار رفته در آنها
ل تقسـیم  یـ کارتها از لحاظ فن آوري ساخت آنها و فن آوري ارتباط آنها با درگاههاي خدمات الکترونیکی به سـه دسـته ذ  

 :می شوند
 کارتهاي برجسته .1
 کارتهاي مغناطیسی .2
 د یا کارتهاي داراي ریز پردازندهکارتهاي هوشمن .3

 
 کارتهاي برجسته

برجسته نویسی قدیمی ترین شـیوه بـراي   
ــه    ــاي شناســایی ب ــذاري کارته ــت گ عالم

که در آن عالئم ثبت شده . حساب می آید
با استفاده از یـک ابـزار مکـانیکی سـاده و     
ارزان قابل انتقال بر روي کاغذ ساخته مـی  

ــه.شــود جریــان  اســتفاده از ایــن کارتهــا ب
الکترونیکی و ارتباط با شـبکه تلفنـی نیـاز    

بدین معنی کـه در اسـتفاده از ایـن    . ندارد
اطالعات مورد نظر در دو ناحیـه  .الکترونیکی براي نقل و انتقال اطالعات و داده ها نیاز نیستنوع کارتها به برقراري جریان 

کاراکتري کـارت بـراي معرفـی     19احیه اول شماره در ن.از قسمت پایین در روي کارت به صورت برجسته نوشته می شود
 27سـطر   4ناشر و دارنده کارت، و در ناحیه دوم اطالعات بیشتري مربوط به دارنده کارت نظیر نـام و نـام خـانوادگی، در    

وسط خرید ت ین صورت بود که در ابتداء اسنادنحوه استفاده از این کارتها به ا.کاراکتري به صورت برجسته نوشته می شود
فروشنده تکمیل شده و توسـط خریـدار   
امضاء می شد و سپس اطالعات برجسته 

بـر   1روي کارت توسط دستگاه ایمپرینتر
اسناد مذکور حک شده و یـک نسـخه از   
آن را در اختیار مشتري قرار می دهند و 
نسخه دوم به بانک یا موسسـه اعتبـاري   
طرف قرار داد ارسال می شـود و نسـخه   

نده بـاقی مـی مانـد،    سوم نیز نزد فروشـ 
بانک پـس از وصـول نسـخه مربـوط بـه      
خود، وجه را از حساب مشتري یا اعتبـار  
وي برداشت نموده و به حساب فروشنده 
 .و یا در وجه فروشنده پرداخت می نمود

 
                                                

١ Imprinter    



 یکیپرداخت الکترون ينظامها ٣٨

 

 

 
می عیب عمده این کارتهاي مصرف حجم بسیار زیادي از اسناد کاغذي بود که می بایست در چندین نسخه تهیه و ارسال 

 .شد لذا هزینه تمام شده استفاده از این نوع کارتهاي باال بود
 

 کارتهاي مغناطیسی
در این نـوع کارتهـا   . رایج ترین نوع آنها می باشند از این نوع از کارتهاي 

در پشت کارت و بر   1اطالعات مربوط به دارنده کارت به صورت دو دویی
ــرار دارد ــواري مغناطیســی ق ــا  روي ن ــرار دادن کــارت در و مشــتري ب ق

جایگاههاي  مخصوص در درگاههاي الکترونیکی، اطالعات دارنـده کـارت   
توسط دستگاه خوانده شـده و بـه سیسـتمهاي متمرکـز موسسـه صـادر       
کننده کارت ارسـال مـی شـود و در صـورت صـحت اطالعـات ارسـالی،        

برداشـت نمـوده و یـا وجهـی را بـه       نقـد  مشتري می تواند از کارت وجه
 .منتقل نمایدکاال شنده حساب فرو

ـ در برا و آنها بـوده   ل عمده این کارتها استهالك بااليمشک ر میـدانهاي  ب
مغناطیسی آسیب پذیر باالیی دارند از طرفی اطالعات ذخیره شده در آن 
بسیار کم می باشد و قابلیت ذخیره اطالعات حسـاب صـاحب کـارت در    

 .آنها وجود ندارد
 
 
 
 
 
 

 پیوتريکارتهایی با تراشه کام
مـد تـرین عضـو کارتهـاي شناسـایی      آاین نوع کارتهـا بـه عنـوان کار   

هایی بـه شـکل تراشـه     ICشناخته شده اند ، این کارتها در بردارنده 
اند که در این تراشه عناصري بـراي نقـل و انتقـال ، ذخیـره سـازي،      

تعبیه شده است، انتقال اطالعات می توانـد یـا   ... پردازش اطالعات و 
االتی که بر روي سطح کارت وجود دارد و یا بدون اتصـال  یله اتصسبو

مزیـت ایـن نـوع    . امواج مغناطیسی و رادیـویی انجـام گیـرد   از طریق 
 :کارتها به شرح ذیل است

توانـایی حفاظـت از   افـزاري ،  از نظر نـرم افـزاري و سـخت    .1
اطالعات شخصی با حقوقی افراد را در برابر دسترسـی غیـر   

                                                
١ Binary  



 یکیپرداخت الکترون ينظامها ٣٩

 

 

این مسئله میزان تقلب ودستکاري در اطالعات ذخیره . یر کارتها این قابلیت را ندارندمجاز دارند،در حالی که سا
شده روي این کارتها را کاهش می دهد و افراد با اطمینان بیشتري نسبت به سري بودن اطالعات خـود از آنهـا   

 .همچنین، یکی از دالیل کاربرد فراوان این کارتها، همین قابلیت است. استفاده می کنند
بدین معنی که در زمینه هاي مختلف کاربردي ،طراحان . قابلیت دیگر این کارتها ، امکان برنامه نویسی آنهاست .2

می توانند با توجه به نحوه کاربرد این کارتهاروي آنها برنامه نویسی کنند تا نیازهاي فعالیت مورد نظر را برآورده 
بـدین  .ها براي فعالیتهاي چند منظـوره نیـز اسـتفاده شـود    همچنین قابلیت مذکور باعث می شود تا از آن.نمایند

معنی که طراحان با برنامه نویسی بر این کارتها، براي دارندگان آنهـا امکـان اسـتفاده در فعالیتهـاي مختلـف را      
از نمونه هاي آن می توان به کارتهاي دانشجویی در برخی از دانشگا ههاي جهـان  اشـاره کـرد    . فراهم می کنند

 .ه بر کارت دانشجویی، کارت تغذیه ، کارت خوابگاه، و کارت شناسایی نیز می باشدکه عالو
این موضوع امکان رمز نگـاري اطالعـات منـدرج    .را دارند 1قابلیت امکان اجراي الگوریتمهاي پیشرفته رمز نگاري .3

ده در شـ تـه  فراهم می کند و بـه دلیـل پیشـرفته بـودن الگوریتمهـاي بـه کـار گرف        ارت را براي شرکتهايدر ک
رمزنگاري این نوع کارتها، امکان تقلب و دستکاري در رمز اطالعات کـاهش یافتـه و بـه همـین دلیـل طراحـان       

این قابلیت امروزه در پیاده سازي امضاء دیجیتـال  .بیشتري از این شیوه براي کارتهاي اعتباري استفاده می کنند
 .بسیار موثر بوده است

به دلیـل ظرفیـت   .تها می توان به ظرفیت باالي ذخیره اطالعات در آنها اشاره کرداز قابلیتهاي دیگر این نوع کار .4
باالي این نوع کارتها، انواع اطالعات شخصی دارندگان کارت و حتی شرکتهاي صادره کننده نیز روي آنها ضـبط  

ل امکان دخیـره  این قابلیت به گسترده بودن کاربرد این کارتها کمک فراوانی کرده است چرا که به دلی.می شود
 .اطالعات زیاد و چند منظوره بودن، از آنها براي کاربردهاي مختلفی استفاده می شود

ایـن کارتهـا در   .یکی دیگر از قابلیتهاي این نوع کارتها، عمر باالي آنها در مقایسه با کارتهـاي مغناطیسـی اسـت    .5
زمانهاي طوالنی اطالعـات ذخیـره شـده    برابر خراشهایی که بر روي آنها ایجاد می شود حساسیتی ندارند و طی 

 .روي این کارتها بدون تغییر باقی می ماند
 

 نظامهاي مبتنی بر چک الکترونیکی
سـت واز  امروزه نظامهاي مبتنی بر چک کاغذي در جهان به دلیل هزینه باالي مبادله و تهیه آن در حـال منسـوخ شـدن ا   

یکـی بـه   این نوع چکها، امکان وصول و دریافت را به طـور الکترون .الکترونیکی بهره می شود نظام مشابهی در قالب چکهاي
طریق این نظام، بانکها با دریافت درخواست صادر کننده چک ،وجه آن را به حساب صاحب چک از . دارنده چک می دهد 

 .واریز می کنند
 

از این سیسـتمها  .،نمونه هایی از سیستمهاي چک الکترونیکی هستندMANDATE3و 2FSTCسیستمهاي الکترونیکی 
امروزه نمونه هـایی از ایـن نظـام    .پولی و مالی استفاده می شودبیشتر در کشورهاي اروپایی و آمریکایی ، در نظام مبادالت 

 .در کشورهاي آسیایی هم به کار گرفته می شود
 

                                                
١ Cryptography  
٢ Financial Service Technology Consortium  
٣ Managing and Administrating Negotiable Documents  
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 نمونه هاي سیستمهاي چک الکترونیکی

آن چنان که اشاره شد ، دو نمونـه معـروف از سیسـتمهاي    
 :الکترونیکی در اروپا و آمریکا به کار برده می شود چک

 آمریکا؛ FSTCسیستم  .1
 اروپا؛ MANDATEسیستم چک الکترونیکی  .2

 
 :آمریکا FSTCسیستم 

بانک ، نهاد دولتی،فروشـنگان فـن آوري و سـازمان تجـارت      15این سیستم در ایاالت متحده، حاصل تالش مشترك بین 
 1ام.بـی .سابداري و مالی دفاع، خدمات مالی خزانه دولتی،آيح، خدمات  Cerritoکایی الکترونیکی سراسر دنیا، بانک آمری

 .جز اینهاست
مذکور نقش مهم و ارزنده اي در توسعه شیوه هاي پرداخت در تجارت الکترونیکـی کشـور آمریکـا بـازي     ک الکترونیکی چ

الت متحـده بـراي پرداخـت هـاي الکترونیکـی      می کند و تنها ساز و کار پرداخت الکترونیکی تصدیق شده خزانه داري ایا
 .است که امروزه حتی در پرداختهاي خود خزانه نیز به کار برده می شود

اهاي پرداخـت تهیـه شـده تـا     ترین ابز، در زمره ایمن 3و امضاي دیجیتال 2FSMLاین نوع چک به واسطه وجود سیستم 
، امضـاي دیجیتـال، مراجـع    4ی، رمزنگاري، کلیـد عمـومی   این زمان هستند و جایگاه ویژه روشهاي امنیتی ، هویت شناس

این نوع سیسـتم بـه بانکهـا قـدرت تصـدیق و پـردازش خودکـار و بـه کـاربران چـک           .و تشخیص بهره می گیرند 5گواهی
 .الکترونیکی ، استطاعت حفاظتی بیشتري در برابر تقلب می دهد

تکراري بودن آنها انجام مـی دهنـد، امـا ایـن      ن اصلی یاي چکهاي کاغذي براي تعییبانکهاي امروزي بررسیهاي دقیقی رو
کهاي الکترونیکی کامالٌ به طوري جدي عمل می شود به طوریکه قابلیتهاي قوي تري بـراي پیشـگیري   چموضوع در مورد 

ینی در زه این چکها اغلب دامنه جعلی بودن پـای در نتیجه امرو.ن آنهاارائه می دهدو شناسایی تکراري،جعلی و یا تقلبی بود
مقایسه با چکهاي کاغذي دارند و همچنین هزینه شناسایی جعلـی بـودن آنهـا در مقایسـه بـا هزینـه شناسـایی چکهـاي         

 .کاغذي بسیار پایین است
سرورهاي چک الکترونیکی بانک  همیشه پایگاه داده مستقلی از کلید هاي عمومی امضاء کنندگان بانک نگه می دارند، به 

را مـی داننـد و در چنـین شـرایطی امکـان جعـل        رین روابط کلیدها با حسابها و امضاء کننـدگان طوریکه آنها همیشه آخ
 .کی در این سیستم به حداقل می رسدچکهاي بان

 :اروپا MANDATEسیستم چک الکترونیکی 
شـرکت  در ایـن برنامـه   . و براي انتقال الکترونیکی اسناد است 1994در سال  ECTEDISاساس این پروژه تحت برنامه  

با استفاده از نسخه عملکرد چک کاغذي، یک چک الکترونیکی با زیـر سـاختار کلیـد عمـومی      Cryptomaticدانمارکی 
پیـاده سـازي شـده     6جامعه اروپـایی بـا حمایـت کمیسـیون عـالی اروپـا      ) B٢B(براي استفاده در مبادالت بین بنگاههاي
                                                

١ International Business Machines(IBM)  
 ٢ Financial Service Markup Language  

Digital Signature ٣  
Public Key Infrastructure(PKI) ٤  
Certificate Authority ٥  
Information Security(INFOSEC)  ٦  
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تفاده از امضـاها و گواهینامـه دیجیتـال بـه منظـور صـدور       هدف این پروژه به کار گیري کارتهاي هوشمند براي اسـ .است
چکهاي الکترونیکی و ارسال از طریق پست الکترونیکی است و شیوه عمل آن بر گرفته از چک الکترونیکی ایـاالت متحـده   

 .است
مـل  جانبی قابـل ح در این سیستم دسته چک الکترونیکی که توسط بانک صادر می شود روي کارت هوشمند و یا حافظه 

شماره شناسایی هم توسط بانک صادر کننده براي قفل و قالب کارت هوشـمند تخصـیص داده مـی     بارگذاري شده و یک
این سیستم از طریق زوج کلید هاي عمومی و خصوصی که در کارت هوشـمند  . شود که امکان تعویض آن هم وجود دارد

 2در لحظـه  شود و بدین طریق بدون تحمیل شناسایی هزینهایجاد و امضاء  1وجود دارد ، می تواند به صورت غیر لحظه اي
 .، امنیت مناسبی فراهم شده است

 
 نظامهاي مبتنی بر پول الکترونیکی

قبل بررسی این نظام بهتـر اسـت تعریفـی از پـول الکترونیکـی ارائـه       
 .نماییم

جامعه اروپـا در پـیش نویسـی دسـتور العمـل پـول       : تعریف اروپایی
 :جه به ویژگیهاي زیر تعریف می کندالکترونیکی را با تو

بر روي قطعـه اي الکترونیکـی هماننـد تراشـه کـارت و یـا        •
 .حافظه رایانه اي به صورت الکترونیکی ذخیره شده است

به عنوان یک وسیله پرداخت براي تعهدات اشـخاص غیـر از    •
موسسه صادر کننده پذیرفتـه شـده اسـت و بـدین منظـور      

الکترونیکـی بـراي سـکه و     ایجاد شده که به عنوان جانشین
 .ر دسترس استفاده قرار می گیردداسکناس 

بـا مقـدار    ییپرداختها در به منظور انتقال الکترونیکی وجوه •
 .محدود ایجاد شده است

مشاور امور مصرف کنندگان فـدورال رزرو آمریکـا،   :تعریف آمریکایی
رت الکترونیکی به گردش در می آیـد و مـی توانـد بـه     به صوپولی است که « :ندپول الکترونیکی را این طور تعریف کرده ا
. و یـا کیـف پـول الکترونیکـی عرضـه شـود      که در آنها ارزش ذخیـره شـده اسـت     صورت کارتهاي هوشمند و یا کارتهایی

همچنین می توان از آن در پایانه فروش استفاده کرد یا بدون دخالـت شخصـی دیگـر، مسـتقیماً بـه صـورت شـخص بـه         
ده  قرار گیرد و نیز می تواند از طریق خطوط تلفن به سوي بانکها یا دیگر ارائـه دهنـدگان خـدمت یـا     مورد استفا ،شخص

 ».به گردش در بیاید و خرج شود) خطوط الکترونیکی(صادر کنندگان پول
غـذي  دستاوردهاي فناوري اطالعات است که امروزه جا نشین کاملی براي پول کا از پول الکترونیکی یا پول دیجیتال یکی

در این نوع پول ، مبلغی از قبل پرداخت شده و در قبال آن پول الکترونیکی یا اعتبار الکترونیکی دریافت مـی  .و سکه است
ا عرضه کننـدگان ارائـه شـده و مبلـغ معاملـه از      دالت کاال و خدمات به فروشندگان یاین نوع پول الکترونیکی در مبا.شود

این نوع پول، امکان تبدیل شـدن بـه پـول کاغـذي را در هـر      . برداشت می شودطریق سیستم اینترنتی از حساب خریدار 

                                                
Offline ١   
Online ٢  
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زمان دارد که توسط سرویس دهندگان خدمات مالی انجام می شود؛ارائه دهندگان خدمات مالی، پول الکترونیکـی را مـی   
لـوگیري از خـرج   ج خرند و در هر زمان و مکان آن را با پول کاغذي یا سکه تعویض می کنند، اما سرویس دهنگان بـراي 

این کار امروزه از طریق سیستمهاي . چند باره چنین پولهایی باید فهرست مفصلی از پولهاي خرج شده را نگهداري نمایند
 .نقدینگی الکترونیکی در اختیار سرویس دهنگان قرار می گیرد

 مشخصات پول الکترونیکی
چند تعریف از آن را نیز ارائـه دادیـم ، حـال بـه منظـور درك      تا بدین جا با مفهوم پول الکترونیکی تا حدي آشنا شدیم و 

 :بهتر چگونگی پیاده سازي و نحوه عملکرد پول الکترونیکی  چند ویژگی آن را بیان می کنیم
در پول الکترونیکی مبتنی بـر کارت،یـا   .ارزش این پول روي قطعه یا وسیله مبادله الکترونیکی ذخیره شده است .1

اي ی یا حافظه جانبی جحمل که نوعاً یک ریز پردازنده است که در یک کارت پالستیکحافظه هاي جانبی قابل 
داده شده در حالی که در پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار، از یک نرم افزار تخصصی و مخصوص استفاده مـی  

 .کنند که روي رایانه نصب می شود
برخـی از  .الکترونیکـی منتقـل مـی شـود    م هاي در پول الکترونیکی به چند طریق توسط سیست ارزش موجودي .2

هماننـد  (انواع پول الکترونیکی امکان انتقال مستقیم از یک مصرف کننده به دیگري بدون دخالت شخص ثالـث  
 .فراهم می آورد) صادر کننده پول الکترونیکی

کننـده پـول و    تعداد گروهاي موثر تنهـا شـامل صـادر   ) سیستم معامالت با پول کاغذي(معامالت قرار داديدر  .3
اما در یک مبادله با پول الکترونیکی اپراتور شبکه ، فروشنده نرم افزار هـا و سـخت    تسویه کننده معامله هستند

افزارهاي ویژه، نقل و انتقال دهنده و تسویه کننده معامالت پول الکترونیکی ، بـه صـورت هماهنـگ در جـاري     
 .شدن یک معامله الکترونیکی درگیر هستند

سازد در حالی که در معـامالت   نمشکالت فنی و انسانی می تواند اجراي معامالت را مشکل یا غیر ممک موانع و .4
در سیستم مبادالت پول الکترونیکی بـه دلیـل پیچیـده    . مبتنی بر کاغذ ، امکان بروز چنین مشکلی پایین است

از .ه را با مشکل جدي مواجه سـازد بودن سیستم مبادله، بروز چنین مشکلی می تواد نقل و انتقال وجوه یا معامل
جمله این مشکالت، مشکل فنی در سیستم انتقال اطالعات و داده هاست کـه در صـورت بـروز مشـکل در ایـن      

 .بخش کل سیستم مبادله الکترونیکی مختل خواهد شد
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 بانکداري الکترونیکپیاده سازي 
 

 منجر بـه تغییـر گسـترده اي     بانکداري الکترونیکظهور 
در صنعت بانکداري شده بـه طوریکـه برخـی از مفـاهیم     
بانکداري سنتی را دگرگون نمود، همانطور که هر تغییـر  

پیش نیازها داشـته و از طرفـی در    مجموعه اي ازنیاز به 
طول پیاده سـازي آن تغییـرات ، سـازمانها بـا چالشـها و      

 .ده مستسناء  نیستنیز از این قائ بانکداري الکترونیکمقاومتهایی مواجه می شوند، 
نمونه هایی از ... ظیر  امنیت، سیاستهاي پولی کشورو چالشهایی ن ....پیش نیازهایی نظیر خطوط ارتباطی، فرهنگ استفاده

مـرزي مشـخص تعیـین     بانکداري الکترونیکي ی توان میان پیش نیازها و چالشهاالزم به ذکر است نم .این دست هستند
طرفـی یکـی   بانکداري الکترونیک به عنوان یکی از پیش نیازهاي اساسی مطرح می شود و از به طور مثال امنیت در . نمود

سعی نمودیم تا حدودي چالشها و پیش نیازها را دسته بندي نمـوده  در این فصل  . از مهمترین چالشهاي آن نیز می باشد
را بیان نموده در ادامه به بررسـی برخـی    یکبانکداري الکتروندر ابتداء پیش نیازهاي . و به اختصار هر یک را توضیح دهیم

 . از چالشهاي آن می پردازیم
 

 :بانکداري الکترونیکپیش نیازهاي 
 :در ذیل بیان شده است بانکداري الکترونیکبرخی از با اهمیت ترین پیش نیازهاي 

 پیش نیازهاي فن آوري .1
 پیش نیازهاي نرم افزاري .2
 پیش نیازهاي سخت افزاري .3
 اطیپیش نیازهاي ارتب .4
 پیش نیازهاي فرهنگی و اجتماعی .5
 پیش نیازهاي آموزشی .6
 پیش نیازهاي امنیتی .7

 پیش نیازهاي فن آوري
و تجربه اسـت  بـه طوریکـه بـدون آنهـا       همانند هر فن آوري جدید دیگر نیاز به دانش   بانکداري الکترونیکسازي پیاده 

مـواردي از ایـن   ... ترونیکی، چک الکترونیکـی، اینترنـت و   فن آوري هایی نظیر گواهی الک.عمالً نمی توان آن را پیاده نمود
 .دست هستند

 پیش نیازهاي نرم افزاري
 :این پیش نیازها در دو بخش ذیل قابل بررسی است

  بانکداري الکترونیکنرم افزارهاي کاربري به منظور استفاده از خدمات  •
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بـه منظـور مـدیریت و    ...و  Oracle ،SQL Server ،  DB٢نرم افزارهاي مدیریت بانکهاي اطالعاتی هماننـد   •
 نگهداري اطالعات مشتریان و بانکها

 
 سخت افزاريپیش نیازهاي 

 :ختها  به بخشهاي ذیل تقسیم می شوداین دسته از زیر سا
 سرورهاي قدرت مند به منظور مدیریت نرم افزارهاي و بانکهاي اطالعاتی •
 تجهیزات مربوط به خطوط ارتباطی و شبکه •

 
 ارتباطیي پیش نیازها

امروزه خطوط ارتباطی  قلب هر سیستم بانکداري متمرکز بوده به طوریکـه عـدم وجـود آن یعنـی توقـف کلیـه خـدمات        
عموماً این خطوط از طریق تامین کننده هایی نظیـر شـرکتهاي مخـابراتی، شـرکتهاي ارائـه کننـده       . بانکداري الکترونیک
نمونـه   Wireless  ،1ADSL  ،MPLS2   ،V-Sat ،Dialup تبـاطی ارائه می شود که خطـوط ار ... خدمات اینترنتی و 
 .هایی از آنهاست
 و اجتماعی فرهنگیپیش نیازهاي 

بـه  . اسـت  بانکـداري الکترونیـک   به منظور تـرویج زیر ساختهاي فرهنگی و اجتماعی یکی دیگر از زیر ساختهاي مورد نیاز 
براي عمومیت یافتن اسـتفاده از فنـآوري    در اکثر کشورها. باشدرا داشته  عبارتی جامعه باید فرهنگ به کار گیري فنآوري

چنـین  . نوین، در ابتداي امر ، دوره هاي آموزشی آشنایی ، کاربرد، نگهداري و شیوه اسـتفاده از آن را برگـزار مـی نماینـد    
تهـاي الکترونیکـی،   به طور مثال وجود فرهنگ اسـتفاده از کار .دوره هایی زمان پذیرش فنآوري را در کشور کوتاه می کند

در کـل مـی تـوان گفـت     .نتیجه کـاهش اسـتهالك اسـکناس دارد   تاثیر بسیار زیادي در افزایش مبادالت الکترونیکی و در 
 یک کشور و حتی در یک منطقه از جهان بسیار مهم اسـت  بانکداري الکترونیکزیرساختهاي فرهنگی و اجتماعی در رواج 

 .امکان پذیر نخواهد بودو بدون وجود آن توسعه بانکداري نوین 
 

 امنیتیپیش نیازهاي 
بدین معنی که فنآوري نوین بایـد زیـر سـاختهایی    . به حلب اعتماد استفاده کنندگان دارد ري در جامعه نیازورواج هر فنا

در این زیر ساخت گنجانده شـده جنبـه امنیتـی اسـت کـه      آنچه که . فراهم نماید را براي پذیرش و جلب اعتماد مشتریان
ء زیر ساختهاي مهم براي تداوم ، رشد و رونق هر فن آوري نوین در جامعه است چرا که استفاده کنندگان بایـد بـه آن   جز

 :در ذیل مهمترین دست آوردهاي این زیر ساخت  ذکر شده است. اطمینان پیدا کنند
 براي مشتریان در ارتباط باسالمت و بی عیب و نقص بودن عملیات بانکی؛ ایجاد اطمینان •
 عدم دسترسی افراد ثالث به محتواي ارتباطات بین مشتریان و بانک عامل؛ •
 اطمینان از صحیح انجام شدن عملیات روي حسابهاي مشتري؛ •
 محفوظ ماندن اطالعات شخصی مشتریان از دسترس افراد ثالث؛ •

 

                                                
١ Asymmetric Digital Subscriber Line  
٢ Multi Protocol Label Switching  



 کیالکترون يبانکدار يساز ادهیپ ٤٥

 

 

 چالش هاي بانکداي الکترونیکی
مطرح شد، به نوعی چالشـی بـراي    بانکداري الکترونیکاز هاي همانطور که در ابتداء بیان شد، همه آنچه به عنوان پیش نی

ما در اینجا به بررسی دقیق تر امنیت به عنوان  بزرگترین چالش بانکداري مـی  .نیز به حساب می آید بانکداري الکترونیک
 :بخش اصلی تقسیم می شود چهار  مسائل امنیتی به بانکداري الکترونیکدر سیستمهاي .پردازیم
 رتباطیاتصاالت ا .1
 رایانه ها .2
 پایانه ها .3
 کارتهاي بانکی .4

 .یح خواهیم دادضبخش مولفه هاي اصلی هر تراکنش الکترونیکی نیز هستند لذا درادامه هر بخش را تو 4این  
 

 یت اتصاالت ارتباطینام
اتصاالت ارتباطی در سیستمهاي بانکداري نوین در برابر 
 شیوه هاي مختلفـی کـه بـراي قطـع پیـام و یـا اجـازه       

و یـا حمـالت   ) نظیر شـنود غیـر مجـاز   (حمالت انفعالی
بـه کـار مـی رود،    ) نظیر تغییر و یا جایگزینی پیام(فعال

از محیطهــایی کــه از خطــوط تلفنهــاي .آســیب پذیرنــد
نه هـا و پایانـه هـا اسـتفاده     عمومی براي اتصال بین رایا

قطـع ارتباطـات از    کنترل و  ، به طور معمول برايشده
از طـرف دیگـر ، در   .مـی شـود   ادهاتصال فیزیکی اسـتف 

ت از طریق ماهواره و امواج کوتـاه، دیگـر اتصـال    ارتباطا
فیزیکی نیاز نیست، زیرا یک آنتن مناسب اجازه ایجاد کانال ارتباطی بین ایسـتگاههاي فرسـتنده و گیرنـده را مـی دهـد؛      

 .ارتباطی بی سیم نیاز است يیستمهاقطع ارتباط از اتصاالت فیزیکی استفاده نمی شود و به سکنترل و بنابراین در 
از طریق نفوذ به شبکه که عمومـاً از طریـق اتصـاالت شـبکه صـورت مـی        با تغییر در داده ها ارتباطی  سیستمها این در 

شـخص  تواند به اشـتباه بـه حسـاب      یمی توان مبادله غیر مجازي انجام داد بطور مثال با تغییر در داده ها، وجه م گیرد،
و فرسـتنده آن  براي تامین امنیت در این بخش، تصدیق  اصالت پیـام  .ز شود  یا مقدار انتقال وجه تغییر نمایدواری دیگري

می تواند مشکالت را حل کند، به کار گیري  شیوه هاي تصدیق پیام به دریافت کننده آن اجازه می دهد تا از اصیل بودن 
در کـل  . مقصـد پیـام  کجاسـت     مبـداء و  که  ینان پیدا می کنددراین شیوه دریافت کننده اطم.پیام اطمینان حاصل کند

امروزه پیشرفت فناوري توانسته با به کار گیري تجهیزات سخت افزاري و امکانات نرم افزاري، امنیت اتصاالت ارتباطی بـه  
 .استهنگام مبادله پیام را تامین نماید به طوریکه از این لحاظ در اکثر ارتباطات، امنیت کافی بر قرار 
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 رایانه هاامنیت 
و ابداعات فناوري به همراه توسـعه   Onlineامروزه ارتباطات 

افـزایش داده   نیز کاربرد رایانه، استفاده نادرست از رایانه ها را
راه دور میسـر   ایسـتگاه دستیابی به یک رایانه از طریق . تسا

از این طریق برنامه ها یا داده هـایی کـه در رایانـه    . می شود
ی مـ خیره یا در یک سیستم رایانـه اي پـردازش شـده انـد     ذ
ند در معرض نسخه برداري، تغییر، جایگزینی و یـا حتـی   نتوا

 .نابودي قرار گیرند
، ایـن  بانکداري الکترونیـک در ارتباط بین رایانه هادر سیستم 

یانـه  انوع دستیابی به اطالعات و داده هاي ذخیـره شـده در ر  
نظامهاي بانکی، براي مقابله با جنین مسائلی، از شـیوه هـاي ترکیبـی حفاظـت  فیزیکـی ،       ها ممکن است امروزه در اکثر

مسائل امنیتی را حل نمـی  ،براي تامین امنیت رایانه ها ، فقط رمز نگاري . روشهاي حمایتی و رمز نگاري استفاده می شود
و نظـایر   TinClientیسـکتهاي جـانبی،   سـازي در د  ذا روشهاي دیگري نظیر نظارت بر دستیابی ، حفاظت، ذخیرهلکند، 

ا تامین امنیت ارتباطی، بسیار دشوار اسـت  بدر واقع تامین امینت در رایانه اي ارتباطی در مقایسه .آن به کار برده می شود
 .و هزینه باالئی دارد

 
 امنیت پایانه ها

معموالً اطالعاتی که به یک پایانه انتقـال الکترونیکـی وجـوه    
ذخیره می شود در نتیجـه حفاظـت فیزیکـی     وارد و یا در آن

لذا حمالت خـارجی در ایـن   .موسسه مالی ، محفوظ می ماند
پایانه هاي کمتر اتفاق می افتد لذا در امنیت پایانه ها تاکیـد  

در  در نظام انتقال الکترونیکـی وجـوه  . بر امنیت داخلی است 
انی کـه حـق دسـتیابی بـه پایانـه را      کس بانکداري الکترونیک

را از بـین   راههـاي مختلـف مـی تواننـد امنیـت آن      د ، ازدارن
براي مثال، از جمله مواردي که عوامل داخلی در نظـام  . ببرند

بانکداري نوین  باعث اختالل در امنیت پایانه می شود عبارت 
 :اند از 
 دستکاري در اطالعات ذخیره شده در کارت •
 ه منظور یافتن کلید رمزبررسی و آزمایش پایانه هاي انتقال الکترونیکی وجه ب •
جایگزین کردن کلیدها، الگوریتمها و دستگاههاي سخت افزاري با پارامترهاي و دستگاههاي تحت کنترل نفـوذ   •

 1گران
 استخراج اطالعات وارد شده در پایانه به شیوه الکترونیکی •
 ادر کننده کارتموسسه صاستخراج اطالعات  •

                                                
Hackers ١     
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نسـبت بـه عوامـل    ،خلی در نظام بانکداري الکترونیک در حمله بـه اطالعـات   همانطور که گفته شد به طور کلی  عوامل دا
مـل داخلـی قـادر بـه     اخارجی اهمیت بیشتري دارندو تهدیدها هم در بیشترموارد، از سوي عوامل داخلی است چرا کـه عو 

به عنـوان یکـی از    نیکبانکداري الکترواز این دید ، تامین امنیت پایانه ها در نظام .هماهنگ کردن چندین فعالیت هستند
 .زیر ساختهاي امنیتی در جلب اعتماد مشتریان براي استفاده از خدمات بانکی و مالی به حساب می آید نیمهم تر

 
 امنیت کارت بانک

ن یـی اعتبـاري مناسـب تـرین روش بـراي تع     کارت بانکی یا
یک کارت بانکی از یک سـوء حـافظ اطالعـات    . هویت است

 .ي توسط بانک استبانکی داده شده به مشتر
امروزه با پیشرفت فنآوري و به کـارگیري شـماره شناسـایی    

امنیت کارتها تامین شـده چـرا کـه شـماره     ) PIN(شخصی
نحصاري بین مشتري و بانک اشناسایی شخصی ، یک رابطه 

در واقع داشتن کارت بدون دانسـتن شـماره   . ایجاد می کند
اري ارتبـاط و  شناسایی و یا همان رمز عبور کارت، براي برقر

خصوصـی بـه   )  رمـز عبـور کـارت   (انجام عملیات بانکی کافی نیست و از همین رو بانکها عامل بـا ارائـه شـماره شناسـایی    
درج شده  ، امنیـت کـار را بـراي مشـتري تضـمین مـی       کارتی که بر روي آن شماره استانداردي همراه به مشتریان خود 

 .کنند
،امروزه با توجـه بـه   موارد اصلی تخلفات رایج کارتها هستندده از رمز عبور کارت ،و سوء استفانسخه برداري و جعل کارت 

ایـن ریـز   . پیشرفت فناوري در طراحی کارتهاي هوشمند ،این امکان فراهم شده که در آنها یک ریز پردازنده مخفـی شـود  
همچنـین  . کـارت فـراهم میکنـد   ت و تصدیق اصالت مشتري را روي یپردازنده امکان انجام محاسبات الزم براي تعیین هو

حسـاب مشـتري و مشخصـات او در     اجازه می دهد اطالعات مهمی از قبیل شماره تعبیه شده در آن، حافظه ریز پردازنده
ترسی ، تغییر و دستکاري در اطالعـات کـارت را از سـوي متخلفـان     ساین شیوه تامین امنیت، امکان د. ذخیره شود کارت

در .یه چنین کارتهایی به دلیل هوشمند بودن آنها یا به عبارتی با هـوش بـودن آنهاسـت   حتی وجه تسم. کاهش داده است
نهایت می توان متذکر شد، امکاناتی که مانع جعل کارت می شوند، هزینه تهیه کارت و کارت خوان را بـراي بانـک عامـل    

یکـی از ضـرورتهاي اساسـی     ونیـک بانکـداري الکتر نین زیر ساخت امنیتی براي جاري شدن چاما تامین .افزایش می دهند
شـدن   از نظر فنی، فرهنگی ، امنیتی و هماهنگی و همگام بانکداري الکترونیکدر کل با فراهم نمودن زیر ساختهاي . است
کلیـدي  از آنجا  که زیر ساختها امنیتی جزء مهـم تـرین و   . در جامعه فراهم می شود بانکداري الکترونیکامکان رواج  ،آنها

د یبه کار گیري فناوري نوین بانکداري است، آشنایی بیشتر با شیوه هاي تامین امنیت می تواند مف تها برايترین زیر ساخ
 .واقع شود
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 بانکداري الکترونیکروش هاي تامین امنیت در 
کـه   بانکداري الکترونیکدر فصل قبل مطالبی در مورد مهمترین چالش 

در این فصل سعی خواهیم نمـود   . امنیت می باشد مطالبی را ارائه دادیم
محـور همـه   . دقیق تر به بحث امنیت  و روشـهاي اجرایـی آن بپـردازیم   

 روشهاي اجرایی ،مطالب ارائه شده دراین فصل در مورد علم رمز نگاري 
 .در بانکداري الکترونیک استآن و کاربردهاي 

امروزه در سیستمهاي بانکداري  نوین،امنیت جزء پیش نیازهـاي اصـلی   
ن بوده  به طوریکه عدم وجود امنیت در آن هر چنـد بـه طـور نـاچیز،     آ

بـر اسـاس مطالعـات    . نتیجه اي جزء شکست را به دنبال نخواهد داشـت 
صورت گرفته نیازهاي امنیتی هر سیستم مبـادالت الکترونیکـی اعـم از    

 :را می توان به صورت ذیل دسته بندي نمود بانکداري الکترونیک
 .اشخاص به غیراز دریافت کننده و فرستنده ، غیر قابل دسترس باشد یاممعات بایدبراي تاطال:1محرمانه بودن .1
این نیاز امنیتی بیشتر در شیوه . هر دو طرف مبادله از اصیل بودن یکدیگر آسوده خاطر باشند:2تصدیق اصالت .2

 .اینترنتی بانکداري مالحظه می شود
 .شی از مبادله نباید طی مراحل ارسال تغییر داده شودداده هاي فرستاده شده به عنوان بخ:3صحت داده ها .3
 .هیچ یک از طرفیت مبادله نتوانند مشارکت خود در مبادله را انکار نمایند:4عدم انکار .4
است قسمتی از مبادله مخفی و بقیه پیـام واضـح و آشـکار     در برخی شرایط الزم:5به کار گیري انتخابی خدمات .5

 .ن مخفی کردن بخش انتخابی پیام وجود داشته باشددر چنین شرایطی باید امکا. باشد
براي دستیابی به پیش نیازهاي امنیت مبادالت که در فوق ذکر شد ، از شیوه هاي مختلفی چون رمز نگاري استفاده مـی  

به عالوه در برخی بخشها چون تصدیق اصالت، صـحت داده هـا و عـدم انکـار آن از ابزارهـاي دیگـري چـون امضـاء         . شود
در ادامه بـه ایـن دسـت شـیوه هـاي تـامین امنیـت در مبـادالت         . هاي کلید عمومی استفاده می شود ال و گواهیدیجیت

 .الکترونیکی اشاره می شود
 

 رمز نگاري
شامل روشی براي تغییر شکل پیامهاست که افراد  6یک سیستم رمز نگاري

مهـاي  رمز نگاري ، دانش ایجاد نظا. مشخص بتوانند محتواي آنها را بفهمند
به تبدیل یک متن یا پیام بـه پیـام تغییـر    . از آنهاست رمز نگاري و استفاده

دن پیـام تغییـر   به برگردان. می گویند  شکل یافته رمز نگاري یا رمز گذاري
 .گفته می شود 7رمز گشایی ،ام اصلیشکل داده شده به پی

                                                
 Confidentiality ١  

Authentication ٢  
Data Integrity ٣    
Non Repudiation ٤   
Selective Application of Services ٥  
Cryptophytic ٦  
deceryption ٧  
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 :شیوه هاي رمز نگاري
رمـز نگـاري   به طور کلی می توان رمز نگاري را به دو دسته 

بدون کلید و رمز نگاري با کلید تقسیم نمود، اگر طوري رمز 
نگاري کنیم که متن اصلی درهم شـود بـه طـور مثـال هـر      

حرف جلوتر از خودش در ترتیب حـروف الفبـا ،    3حرفی با 
تعویض شود در واقع ما از یک روش رمز نگاري بدون کلیـد  

کـه بـا   حـال اگـر عـددي داشـته باشـیم      .استفاده نموده ایم
استفاده از آن عدد و تابعی، هـر یـک از حـروف مـتن را بـه      

روش رایـج در رمـز نگـاري بـا      دودر ادامـه  . حرف یا عالمتی تبدیل نماییم آنگاه از رمز نگاري با کلیداستفاده نمـوده ایـم  
 .استفاده از کلید که استفاده از آن در بانکدري الکترونیکی رایج است را تشریح خواهیم نمود

 
  متقارن دیکل يمزنگارر

به آن دسـته از   ،يدیتک کل ای 1متقارن دیکل يرمزنگار
گفتـه   يرمزنگـار  يهـا  ستمیها و س پروتکل ها، تمیالگور
 فرسـتنده و گیرنـده  کـه در آن هـر دو طـرف     شـود  یم

ــاطالعــات از  ــکل کی ــز  دی ــرا کســانیرم ــعمل يب  اتی
 لیـ قب نیدر ا. کنند یاستفاده م ییو رمزگشا يرمزگذار

 کسـان ی ییو رمزگشـا  يرمزگـذار  يدهایکل ها، مستیس
 نـد یدو فرآ زیـ اطالعـات ن  ییو رمزگشـا  يو رمزگذار باشند یقابل استخراج م گریکدیساده از  اریبس يا با رابطه ایهستند و 
 .باشند یم گریکدیمعکوس 
کـامالً   دیرمز با دیون کلچ. گردد فیدو طرف تعر نیرمز مشترك ب دیکل کی دیبا ،ينوع از رمزنگار نیاست که در ا واضح

 يرمزنگـار  يهـا  از روش ایـ از کانال امن استفاده نمود  دیرمز مشترك با دیو رد و بدل کل جادیا يبماند، برا یمحرمانه باق
 یمتقارن، موجـب بـروز مشـکالت    يدر رمزنگار ریهر دو نفرِ درگ يرمز به ازا دیکل کیبه وجود  ازین. نامتقارن استفاده کرد

 .گردد یرمز م يدهایلک تیریدر مد
با اسـتفاده   بانکداري الکترونیکپایانه هاي خدمات یعنی . اکثر کارتهاي بانکی از طریق این روش تبادل اطالعات می کنند

از رمز عبور  کارت و اطالعات کارت ، پیغام رمز شده اي را براي بانک و یا موسسه خدمات دهنده ارسـال مـی کنـد و آن    
رمز عبور کارت که در بانک اطالعاتی خود ذخیره نموده ، پیغـام دریـافتی را رمـز گشـایی کـرده در      موسسه با استفاده از 

صورت صحت اطالعات ارسالی با مشخصات ذخیره شده در بانک اطالعاتی، خدمات درخواستی مشتري به او تحویـل داده  
نیز به صورت رمـز گـذاري شـده صـورت مـی      الزم به ذکراست که تبادل اطالعات بین پایانه ها و بانک اطالعاتی .می شود

 .گیرد که در آن از روش نا متقارن که در ادامه توضیح داده خواهد شد استفاده می شود
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  نامتقارن دیکل يرمزنگار
در روش متقـارن و در   دیـ ، در ابتدا با هدف حل مشـکل انتقـال کل  1نامتقارن دیکل يرمزنگار

 کیـ  يبه جـا  ،ينوع از رمزنگار نیدر ا. شد شنهادیپ 2هلمن-یفید دیقالب پروتکل تبادل کل
. شود یاستفاده م 4یخصوص دیو کل 3یعموم دیکل يها به نام دیزوج کل کیمشترك، از  دیکل
 دیـ به محرمانه بودن کل يرمزنگار تآن قرار دارد و امنی ٔدارنده اریتنها در اخت یخصوص دیکل

 .شود یار داده مقر همه اریدر اخت یعموم دیکل. دارد یبستگ یخصوص
مطـرح   ينـوع از رمزنگـار   نیا يبرا يمتعدد يدر روش متقارن، کاربردها دیاز حل مشکل انتقال کل ریمرور زمان، به غ به
 يبـرا  یعمـوم  دیـ از کل ینامتقارن، بسته بـه کـاربرد و پروتکـل مـورد نظـر، گـاه       يرمزنگار يها ستمیدر س. است دهیگرد

و  يرمزگـذار  يبـرا  یخصوصـ  دیبر عکس، کل ز،ین یو گاه شود یاستفاده م ییزگشارم يبرا یخصوص دیو از کل يرمزگذار
 .رود یبه کار م ییرمزگشا يبرا یعموم دیکل
 ٔرابطـه . گردنـد  یمحاسـبه مـ   یاضـ یمتفاوت هستند و با استفاده از روابـط خـاص ر   گریکدیبا  یو خصوص یعموم دیکل دو
 .عمالً ناممکن است ،یعموم دیداشتن کل اریبا در اخت یخصوص دیاست که کشف کل يا به گونه دیدو کل نیا نیب یاضری

 .امروزه در امضاء دیجیتال  از این شیوه استفاده می شود
 

 امضاء دیجیتال
از  یکی سیدست نو يامضاها يبه جا نیگزیروش جا کابداع ی ٔمسئله

اسـت کـه    ازین یستمیدر اصل به س دیآ یموضوعات دشوار به حساب م
 گـر یطـرف د  يامضـاء شـده را بـرا    یامیطرف بتواند پ کیبراساس آن 

 :احراز شود یبه درست ریز طیکه شرا يا بفرستد به گونه
 .کند یرا بررس امپی ٔشخص فرستنده تیبتواند هو رندهیگ .1
 .خود را انکار کند یارسال امیپ يفرستنده بعداً نتواند محتوا .2
  .خود بسازد يبرا یجعل يها امینتواند پ زین رندهیگ .3

مفهومی بـه نـام امضـاء    ،فوق الـذکر هاي منظور بر طرف کردن نیاز  به
وارد ادبیـات دنیـاي     6و مـارتین هلمـن    5فیتفیلد دیفـی توسط  1976مفهوم امضاي دیجیتال در سال .دیجیتال ابداع شد

ت بـاالیی بـر   را ابداع کردنـد کـه از امنیـ    RSAالگوریتم  9، و لن آدلمان8،ادي شامیر 7مجازي شد و بعدها رونالد ریوست
به سایر داده ها متصل است یا به لحاظ منطقی بـا آنهـا    امضاء دیجیتال در واقع  داده الکترونیکی است که یا .خوردار نبود

امضاء دیجیتال با دو روش رمزنگاري متقارن و رمز گـذاري  نـا    .مرتبط است و روشی براي احراز هویت ، به شمار می رود
                                                

Asymmetric-Key Cryptography ١  
Diffie-Hellman key exchange ٢  
Public Key ٣  
Private Key ٤ 
Whitfield Diffie ٥  
Martin Hellman ٦  
Ronald Linn Rivest ٧  
Adi Shamir ٨  
Leonard Max Adleman ٩  



 کیالکترون يبانکدار يساز ادهیپ ٥١

 

 

، اما به مرور زمان استفاده از رمز نگاري متقارن  در امضاء دیجیتـال منسـوخ شـد زیـرا کـه       متقارن پیاده سازي شده است
 کـاربرد امضـاء  این مسئله . خصوصی را به دست آورند طرف مبادله به طریقی کلید مشتركقبل از ارسال پیام باید هر دو 

د، چـرا  کنـ اینترنت با مشکل جدي مواجه می  در شبکه ارتباطات باز هماننددیجیتالی که به این روش ایجاد شده است را 
 .که طرفهاي مبادله هیچ ارتباط قبلی با یکدیگر ندارند و ممکن است ارتباطات جعلی صورت گیرد

در ایـن شـیوه هـر شـخص     .استفاده می شود  متقارن یا همان کلید عمومی  شیوه رمز نگاري نابه منظور حل این مشکل 
کلید عمومی به صورت عمومی منتشر شده و در . صی و کلید عمومی در اختیار داردیک جفت کلید به نامهاي کلید خصو

بـه اشـتراك    نه ارسال مـی شـود و نـه    در حالی که کلید خصوصی هرگزاختیار افراد مختلف مبادله کننده قرار می گیرد، 
کند، ابتداء کلید عمومی بانـک  بانک تمایل دارد پیامی را به بانک ارسال  براي مثال هنگامی که مشتري. ی شودگذاشته م

بانک عامل بـا  . عامل را از بین کلیدهاي عمومی استخراج  نموده و با استفاده از آن ، پیام را به بانک عامل ارسال می نماید
استفاده از کلید خصوصی خود پیـام را از حالـت رمزگـذاري شـده     

 بنـابراین در . خارج می کند و به محتواي اصلی پیام دست می یابد
چنین شیوه اي، هر فردي می تواند بـا اسـتفاده از کلیـد عمـومی     

بـا   انک، پیام خود را ارسال نماید و تنها بانـک عامـل مـی توانـد     ب
دسترسـی   بـه پیـام ارسـال شـده    ،خود  استفاده از کلید خصوصی

 .داشته باشد
به منظور استفاده از امضـاء دیجیتـال ، هـر فـردي مـی توانـد بـا        

که خدمات گواهی امضـاء دیجیتـال را ارایـه    مراجعه به موسساتی 
می دهند ، یک امضاء دیجیتال دریافـت نمایـد، ایـن امضـاء از دو     
بخش کلیـدعمومی و کلیـد خصوصـی تشـکیل مـی شـود، کلیـد        
بانک اطالعاتی  ی گیرد یعنی هر شخصی با مراجعه بهعمومی در بانک اطالعاتی موسسه درج شده و در اختیار همه قرار م

ذخیره شـده و   1توکنکلید خصوصی در کارت هوشمند و یا حافظه جانبی نظیر. می تواند آن را دریافت نماید این موسسه
 .موظف به حفاظت از این کلید می باشد آن فرد.دراختیار صاحب امضاء قرار می گیرد

بدین شـکل اسـت کـه در     فرآیند .امضاء نماید ،حال فرض کنیم این فرد می خواد سند دیجیتالی را با این امضاء دیجیتال
به ایـن  (  درهم سازي و  فشرده شده و به رشته اي با طول ثابت تبدیل می شود ریق الگوریتمیابتداء سند دیجیتالی از ط

، با استفاده از کلید عمومی گیرنده ،پیـام را رمـز نگـاري    دیگري سپس از طریق الگوریتم ،)گفته می شود2فرآیند هشینگ
گیرنده پس از دریافت پیام، در ابتداء آن قسمت از پیام کـه رمـز   . لی براي گیرنده ارسال می کندکرده و به همراه سند اص

شده است را بااستفاده از الگوریتم رمز گشایی و کلید عمومی فرستنده ،رمز گشائی کرده و با پیام درهم شده مقایسه مـی  
سالی  اصیل بوده و خدمت درخواسـتی مشـتري را ارائـه    نماید، در صورت برابري این دو رشته، نتیجه می گیرد که پیام ار

تـري نیـز ارایـه شـده تـا       دهچیامروزه روشهاي پی. استفاده می شود نیز دیجیتال  از این روش در امضاء چکهاي. می دهد
امنیت تبادل اطالعات از طریق امضاء دیجیتال افزایش پیدا کند اگر چه پیچیده تر شدن آن باعـث افـزایش هزینـه هـاي     

 .مربوط به پیاده سازي الگوریتمهاي رمز نگاري شده است
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فشرده سازي با اسـتفاده  
 هشلگوریتم از ا

گاري کـد هـش بـا    رمز ن
 کلید عمومی گیرنده

ایجــاد ســندي  کــه بــه 
بـراي  صورت دیجیتالی  
 گیرنده تهیه شده 

تائید امضاء دیجیتـال  
 توسط گیرنده

سند تهیه شده  با اسـتفاده  
 از امضاء دیجیتال

فشرده سازي با استفاده 
 هش از الگوریتم

بازگشایی قفل با استفاده 
 ی گیرندهید خصوصلک از
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 در ایرانبانکداري الکترونیک 
 تاریخچه

 10تـا   7در آن زمان ، بانـک تهـران بـا دراختیـار گـرفتن      . بر می گردد 1350درایران به سال بانکداري الکترونیک سابقه 
بانکهـاي کشـور    1360در اواخر دهه . پرداخت اتوماتیک پول را تجربه کرددستگاه خودپرداز در شعبه هاي خود نخستین 

. بانکی دست زدند با توجه به کاربرد رایانه شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی، به رایانه اي کردن عملیات
تحولی جامع در برنامه ریزي اي رس از مطالعه و بررسی هاي گوناگون در قالب پیشنهادي بپطرح جامع اتوماسیون بانکی 

طرح  1372فعالیتهاي انفورماتیک بانک ها به مسئوالن شبکه بانکی ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک ها در سال 
در همان سال بانک مرکزي ، شرکت خدمات انفورماتیک را . جامع اتوماسیون سیستم بانکی ، شکل رسمی به خود گرفت 

جرفه هاي ایجاد سوییچ 73و  72طی سالهاي .ی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کردبه عنوان سازمان اجرای
در همان راستا، شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه هاي شهروند راه اندازي زده شد و بانکداري الکترونیک ملی براي 

. بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسـید مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطالعات  1381در خرداد . شد
بانکـداري  تاسـیس و بـا هـدف فـراهم کـردن زیـر سـاخت          1381بدین سان اداره شتاب بانک مرکزي در اول تیـر مـاه   

شـتاب قـرار   مرکـزي  در اختیـار اداره   1381مرداد ماه  13تمامی سختافزارها و نرم افزارها در .آغاز به کار کردالکترونیک 
طرح شتاب کـه بـراي همـاهنگی و    . رکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک سلب مسئولیت شدگرفت و از ش

همکاري بین بانک ها  و سازماندهی سیستم پولی کشور در شوراي عالی بانک ها به تصـویب رسـید، تمـامی بانـک هـا را      
در مرحلـه اول ،شـبکه شـتاب بـا ایجـاد      . مرحله طراحی شد 2راه اندازي شتاب در .ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت 

ارتباط کارتهاي بدهی و اعتباري براي ارائه خدمات یکسان الکترونیکی پرداخت کار خود را شـروع نمـود و در مرحلـه دوم    
آزمـایش اولیـه شـتاب بـا  ارتبـاط بـین        .این شبکه تمامی ارتباطهاي بین بانکی و انتقال وجه بین بانکی را در بـر گرفـت  

و بانـک سـامان کـه در     صادرات ایـران   کشاورزي، توسعه صادرات وبانک  3اي خود پرداز و پایانه هاي فروش  دستگاه ه
بانـک   بانک ملی ایران به عنوان بزرگتـرین  1382در اواخر سال .به عضویت شبکه شتاب در آمده بود، اجرا شد 1382سال 

در مرحلـه دوم  . الیت خود را در این شبکه آغـاز کـرد  فع 1383تجاري کشور به طرح شتاب پیوست و از پنجم اردیبهشت 
در  .با راه اندازي سیستمهاي سحاب،ساتنا، پایا، و تابا تمامی مبادالت بین بانکی نیز از طریق ایـن شـبکه انجـام مـی شـود     

ـ   بانک دولتی و تمامی بانکهاي خصوصی به این شبکه متصل هستند  18حال حاضر  ه هم اکنون بیشتر بانک هـاي ایـران ب
سیسـتم  (بانک ملی با طرح سیبا . خود هستندبانکداري الکترونیک طور مستقیم، در حال پیاده سازي و بهره برداري طرح 

سیسـتم پرداخـت همزمـان رایانـه     (،بانـک صـادرات بـا سـپهر     S.G.B، سیستم فراگیر بانک تجارت  )یکپارچه بانک ملی
و ) جاري الکترونیکـی ملـت  (گستر،بانک ملت با طرح جام رح مهر،بانک رفاه با طرح جاري همراه، بانک کشاورزي با ط)اي

بانکـداري  و بـه صـورت مجـزاء و منفـرد،      )7*24(در هفـت روز هفتـه   سـاعته  24 ي خصوصی با طرح بانکـداري بانک ها
 .را در حوزه تحت پوشش خود تجربه می کنندالکترونیک 

، بـراي اولـین بـار کشـور     1385در سـال  ) ت عنوان ساتناتح(عملیاتی شدن اولین زیرساخت تسویه و انتقال آنی وجوه  با
 ظـام هاي طرح ن پروژه ،در ادامه . رد و کالن گردیدهاي خ داراي یک نظام واحد مبادله الکترونیکی وجه براي انواع پرداخت

بـه بهـره بـرداري     )تابـا (و سامانۀ تسویه اوراق بهـادار الکترونیکـی   ) پایا(سامانۀ پایاپاي الکترونیکی  همانندجامع پرداخت 
 .تهیه و تدوین شده است مومی و امضاي الکترونیکی و زیرساخت کلید عرسیده 
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 در ایرانبانکداري الکترونیک ارکان 
 هاي بانکی کارت  •

بانک دولتی و خصوصی شامل تمامی انواع کارت ها مانند کارت برداشـت   17،تعداد کارتهاي صادر شده در 1386در سال 
قسمت زیادي از مبادالت و انتقال وجهاي خـرد از طریـق   . میلیون کارت فعال بوده است 33بیش از ...  ، اعتباري، هدیه و

این کارتها صورت می گیرد به طوریکه این کارتهاي در کاهش تراکنشهاي خرد بانکهـا نقـش بسـیار مهمـی را بـر عهـده       
، فرهنگ استفاده از این کارتهـاي نیـز بسـیار    طرح ملی کارت هوشمند سوخت و هدف مندي رایانه ها 2داشتند،امروزه با 

گسترش پیدا نموده به طوریکه به جرات می توان گفت که  خانواده اي در جامعه  نمی توان پیدا کرد کـه تـا بـه حـال از     
میلیون از انواع کارتهاي بـانکی توسـط بانکهـاي کـل      140حال حاضر بیش از در.خدمات این کارتها استفاده ننموده باشد

 .جدول ذیل آمار کارتهاي صادره توسط کل شبکه بانکی کشور به تفکیک هر بانک آمده است صادر شده که کشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1391تعداد کل کارتهاي صادره شبکه بانکی کشور به تفکیک تا پایان تیر ماه 

 کارت اعتباري کارت برداشت بانک
هاي  کارت
 هدیه/خرید

هاي پول  کارت
 الکترونیک

 ٠ ١،٧٠٧،٨۵٩ ١١،۶۵۵ ٣،٣۴٠،۶٨٠ اقتصاد نوین
 ٠ ۶،٨١٢،۵٩۴ ٢۴۵،٧١۶ ٢،٣٣٨،١١٧ پارسیان
 ٠ ٢،۴٢٩،٨٨٩ ٣٨،٩٩٢ ١،۴٢٣,٣٠١ پاسارگاد

 ٠ ٢٩،٠۴١ ٠ ٢۶٣،٠٣۴ پست بانک ایران
 ٠ ١،٢۴٨،۶٣٨ ١۵٠ ٨،٨۵۴،٨۵٣ تجارت

 ٠ ٠ ٠ ١١،۵۶٩ توسعه صادرات
 ٠ ۵٠٩،٧٧۶ ٩٩٢ ٢،٩٢٨،٠٨٩ رفاه

 ٧،۴۴٠ ٢۴،٣۶۴ ٢،٩٣٨ ٩۵٠،۶١١ سامان
 ٠ ٧۵٧،٩٩١ ١٣٧ ١٢،٩٢۴،۶٣۶ سپه

 ٠ ١٩٠،٩٣٣ ٢٨٣ ٢۵۶،۴١۴ سرمایه
 ٠ ٣٧٣،٨۶۶ ٧،۴٩١ ٨٨۶،١٧۴ سینا

 ٢،٧٧٨ ۵،٨۴۶،۶۴١ ٢٧١،٠٠٠ ١۶،۶٣٢،۴۵٧ صادرات ایران
 ٠ ٢،٠٠١ ٣٩۴ ۶٠،۴٧٧ صنعت و معدن

قرض الحسنه مهر 
 ٠ ٢۵،٨۶٧ ٠ ١٧۴،۶۵٧ ایران

 ٠ ٠ ٠ ١٠٨،۶۵٨ کارآفرین
 ٠ ۵۴٠،٧۴۶ ٢۶،٣۵٢ ١٣،٢۵۵،۴۶۶ کشاورزي
 ٠ ١،٠۶۶،٩٩٨ ٩،۴۵٧ ۵،۵٠۶،٠۵۵ مسکن
 ٣٠۵،٠٨۶ ١٣,١٠٨،٢٢٣ ٩٠٠ ١١،٩١٢،٣٠١ ملت

 ٠ ٣،١١۶،۴٧٢ ٧٩٨،۵٠١ ٢٠،٨۵۵،۵١٣ ملی ایران
موسسه اعتباري 

 ٠ ٢۴،٩٧۶ ٠ ٢۶،١١٧ توسعه
 ٣١۵،٣٠۴ ٣٧،٨١۶،٨٧۵ ١،۴١۴،٩۵٨ ١٠٢،٧٠٩،١٧٩ جمع
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 شتابشبکه  •
با هـدف یکپارچـه    1381از سال ) شتاب(بانکی  شبکۀ تبادل اطالعات

کردن و به هم پیوست سامانه هاي کارت تمامی بانکهاي کشـور آغـاز   
به عنوان سوئیچ ملی کـارت  » شتاب«ر حال حاضر مرکز د. به کار کرد

بانک در کشور ایفاي نقش نموده و تمام بانکهاي کشور در آن عضویت 
عملیات تحت پوشش شتاب دامنۀ وسـیعی از تبـادالت، از قبیـل    .دارند

برداشت وجه نقد، خرید الکترونیکی، انتقال وجـه، پرداخـت قبـوض و    
کز شتاب به طور متوسط روزانـه بـیش   مر.گیرد گیري را در بر می مانده

عضـویت  در  .کند را پردازش می) 1390تیر ماه (تراکنش  ده میلیوناز 
عملکرد مرکز شتاب در زمینه تسویه بین بانکی، رفع مغـایرات، آمـار   .مرکز مزبور تابع  مقررات حاکم  بر مرکز شتاب است

قابـل   بانکها  هاي عملکرد و پایانه شعب  از بخش آمار و داده عملکرد شبکه بانکی در زمینه کارت، خودپرداز، پایانه فروش
 :آمده است 1390کنش هاي مرکز شتاب در تیر ماه ادر ذیل آمار تر.باشد دسترسی می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1391هاي شبکه بانکی کشور درتیر ماه  آمار تعداد تراکنش

 پایانه شعب پایانه فروش خودپرداز بانک

 ۵٠،۵٠٠ ٢،٧٠١،٢۴٧ ۴،١١۶,٨۶۶ اقتصاد نوین
 ١٩،٣٩٩ ١٨،۴٣٨،٠٨٢ ١،۵٠١،٢٨۴ پارسیان
 ٩۶،۵٣٣ ۴،۶٠۴،۴۶۴ ۴،٨٨۴،۶٨٩ پاسارگاد

 ١،٢٢٠ ٢۶٨،١٧۴ ۶۶١،۴٨۴ پست بانک ایران
 ٣٢١،٨٢٩ ۵،۵١٢،۵١٧ ١٢،١٢٣،۶۶٨ تجارت

 ۴٢٢ ۵٧٠ ۵۴،۴٢۴ توسعه صادرات
 ١۶٧،۴٢٢ ٣٠٩،۶۵٨ ۴،۴٣١،٢۴۵ رفاه

 ١۶،٢٣٧ ٢،۶٩٧،٠٣٧ ٢،١٧٩،٣٨٢ سامان
 ۶۴۶،٩٢۵ ٣٢۴،۴٩۴ ٩،٠٨٩،۴١٧ سپه

 ٧،۴٧٣ ۶٢،١٨٨ ٨٩٣،۶٧٠ سرمایه
 ٢٧،٢۴٩ ٠ ٢،٣٣٢،۵١۵ سینا

 ٢،١۶۵،٣١٠ ١۶،۴١١،٣۶٨ ۵۶،٠۶٨،٣۵٧ صادرات ایران
 ۴،١۴٢ ۵٠۶،٩٢۵ ٣۵٧،٧١٠ صنعت و معدن

قرض الحسنه مهر 
 ٩،٣٩٠ ٠ ٢۶۶،٠٠۴ ایران

 ٠ ٠ ۴٣۵،٠۴۴ کارآفرین
 ۶٣۴،۶۵٨ ٣,٧٩١،٣۶۴ ٢٠،۴۶٨،٣٣۴ کشاورزي
 ١،۶۶۵،٨٩۴ ١،۵٨٣،۵۶٨ ١١،٨٩٩،٨٧١ مسکن
 ٢۵٨،٢۶۵ ١٧،۶٠۶،۶٠٠ ١٠،۴٢١،٧٢۴ ملت

 ۶،۶۴٧،٢٢٩ ١٧،٩١٧،٧٩٩ ٨٢،٢٨٩،٩٩١ ملی ایران
 ٢،۶٩٩ ٧،۵٣٢ ١۴٢،٠٢١ موسسه اعتباري توسعه

 ١٢،٧۴٢،٧٩۶ ٩٢،٧۴٣،۵٨٧ ٢٢۴،۶١٧،٧٠٠ جمع
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 ردازپدستگاههاي خود  •
 .استرسیده  1390در تیر ماه   21841ه ب 1385 در سال  7468بانکهاي کشور از  خود ي تعداددستگاهها

 شعبپایانه  •
 .رسیده است 1384عدد در سال  44857به  1383در سال  7522 تعداد درصدي از 600با رشد تعداد پایانه شعب 

 پایانه هاي فروشگاهی •
در  16823تعداد پایانه هاي فروشگاهی داراي بیشترین رشد را در میان درگاههاي خدمات بـانکی داشـته بـه طوریکـه از     

رسیده یعنی رشدي معادل صد برابر که این خود در یک دیدگاه نقطـه   1390عدد در تیر ماه  1,680,664به  1382سال 
بوده و از دیدگاه دیگر ضعف نظـام بـانکی کشـور در     عملیات خرید ردقوتی در توسعه فرهنگ استفاده از  کارتهاي بانکی 
که در هر بانک به طور مجزاء اقـدام بـه راه انـدازي و    درگاههاست به طوری ایجاد یک سوئیچ واحد به منظور استفاده از این

در ذیل گزارشی آماري از تعداد دسـتگاهاي خودپرداز،پایانـه هـاي    .گسترش شبکه پایانه هاي فروشگاهی خود نموده است
 .ارائه شده است 1390ي و فروشگاهی تا پایان تیر ماه ه اشعب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1390پایان تیر ماه  آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا
 پایانه شعبه پایانه فروشگاهی خودپرداز کارت بانک ردیف

 943 59،480 677 5،060،194 اقتصاد نوین 1
 263 232،387 380 9،396،427 پارسیان 2
 277 89،009 466 3،892،182 پاسارگاد 3
 442 5،329 285 292،075 پست بانک ایران 4
 2،906 140،380 1،971 10،103،641 تجارت 5
 34 12 34 11،569 توسعه صادرات 6
 1،394 9،839 951 3،438،857 رفاه 7
 315 73،784 541 977،913 سامان 8
 3،345 12،463 1،877 13،682،764 سپه 9
 131 1،961 188 447،630 سرمایه 10
 290 0 349 1،267،531 سینا 11
 7،399 367،114 3،453 22،750،098 صادرات ایران 12
 71 4،651 66 62،872 صنعت و معدن 13
 271 0 78 200،524 قرض الحسنه مهر ایران 14
 0 0 66 108،658 کارآفرین 15
 3،428 143،325 1،956 13،822،564 کشاورزي 16
 5،304 27،407 1،143 6،582،510 مسکن 17
 3،464 240،011 2،911 25،021،424 ملت 18
 14،485 272،924 4،402 24،770،486 ملی ایران 19
 95 588 47 51،093 موسسه اعتباري توسعه 20

 44،857 1،680،664 21،841 141،941،012 :جمع
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 )اشب(شماره حساب بانکی ایران •
بـانکی و بـین    حساب بانکی، که به منظور تسهیل و اسـتاندار سـازي مبـادالت بـین    بین المللی شبا عبارت است از شماره 

تعریف و تبیین شده است و در تمام سامانه هاي پرداخت بین بانکی منحصراً از این نـوع حسـاب اسـتفاده     المللی بانکهاي
هر یک از بانکها است، اما در محاسبه شبا از شماره حسـاب مربـوط بـه     شبا مستقل از نظام شماره گذاري داخلی.می شود

طول این شـماره دقیقـاً   .تنظیم می شود IBAN1شبا مطابق با ضوابط .نظام شماره گذاري داخلی بانکها استفاده می شود
و از هـیچ کـاراکتر    بـوده  [٩-٠]ویا اعـداد انگلیسـی    [A-Z]کاراکتر بوده و در آن مجاز به استفاده از حروف انگلیسی 26

 :ساختار شبا به صورت ذیل است.دیگراز جمله اعداد و حروف فارسی  نمی توان استفاده نمود
IBAN 

CC CD BBAN 
 شماره حساب در بانک نوع حساب یا تسهیالت کد بانک رقم کنترلی کد کشور

 رقم18 رقم1 رقم3 رقم2 حرف2
 

محاسبه و درج شده که در ایران این  ١-٣١۶۶-ISOس استاندارد اختصاري کشورهاي که بر اسا حروف"CC  "در بخش 
 .مشخص می شود IRکد با 
از الگوریتم دیگري نیز بـه   ان تولید شماره شبا محاسبه شده وتوسط الگوریتمی در زم است که رقم کنترلی" "CDبخش

 .منظور صحت سنجی یک شماره شبا استفاده می شود
کتا ایست که یک حساب خاص در یک بانک را در یک کشور خـاص مشـخص مـی    شناسه ی BBAN2در اینجا منظور از 

در . عددي سه رقمی درج می شود که این عدد شناسه یکتا بانکها در بانک مرکـزي مـی باشـد    "کد بانک"در بخش .نماید
 :به صورت ذیل درج می شود 3تا  0ارقام   "نوع حساب و یا تسهیالت"بخش 

 3=تسهیالت غیر متمرکز 2=تسهیالت متمرکز 1=کزحساب غیر متمر 0=حساب متمرکز
مختلفـی اسـتفاده مـی     هايتار شماره حسابهاي بانکها ، از چیـدمان خو در بخش شماره حساب بانک، با در نظر گرفتن سا.

 .دعالقه مندان می توانند با مراجعه به پیوست الف اطالعات تکمیلی مربوط به شماره  شبا در ایران را مطالعه نماین.شود
 
 )سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی()سحاب(سیستم حواله الکترونیکی بین بانکی •

 بـین  ایجـاد شـد و وظیفـه اصـلی آن  انتقـال وجـه بـین بـانکی          1385این سیستم بر پایه خدمات شبکه شتاب در سـال  
انکی خود و شماره کـارت  کارتهاي عضو شتاب است یعنی مشتري می تواند با در دست داشتن اطالعات مربوط به کارت ب

از دریافت این دستور ، اقدام به بستانکار کـردن   بانک فرستاده که بانک بالفاصله پسگیرنده وجه، دستور بستانکاري براي 
در این سیستم دستورات انتقال آنی بوده و در صورت برقراري ارتباط بین بانکهاي مبـداء  .حساب کارت مقصد خواهد نمود

در صورت عـدم امکـان   .عات کارتهاي طرفین انتقال، دستور انتقال بدون تاخیر زمانی انجام می شودو مقصد و صحت اطال
  .حساب مبـداء برگشـت داده مـی شـود     دهنده نتقالاواریز آنی وجه به حساب ذینفع، وجوه بدون کسر کارمزد به حساب 

ه طوریکه مشتري به طور روزانـه حـداکثر تـا    روزانه بوده ب وجه انتقال مبلغیکی از معایب بزرگ این سیستم محدودیت در
 .میلیون ریال  می تواند انتقال وجه انجام دهد 150سقف 

 
                                                

International Bank Account Number  ١  
 Basic Bank Account Number  ٢  
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 ) ساتنا(سامانۀ تسویه ناخالص آنی  •
گسترش و توسعه اتوماسیون عملیات بین بانکی و همچنین ارتقاء سطح کیفی تبادالت و کاهش هزینه و زمان در راستاي 

مرکزي جمهوري اسالمی طرح نظام جامع پرداخت را در قالب پـروژه هـاي گونـاگون از     کبانانجام  مبادالت بین بانکی ، 
 .به اجرا گذاشته است) ساتنا( 1جمله استقرار و پیاده سازي  سامانه تسویه ناخالص آنی

پروژه راه دانجام می گیر تک به تکساتنا ،سامانه اي است که در آن پردازش و تسویه مبادالت بین بانکی به صورت آنی و 
بـا پیـاده سـازي کامـل ایـن سـامانه       .راه اندازي شد 1387شروع و در شهریور  1385اندازي این سامانه در تاریخ آذر ماه 

مشتریان در بین شعب بانک هاي مختلف کشور به صورت الکترونیکـی و بـدون نیـاز بـه     امکان جابه جایی و انتقال وجوه 
اعمال مطلوب تر سیاسـتهاي پـولی ،   .ه است شد فراهم... فرتی ،ایران چک و انبادل چک رمز دار ، وجه نقد،چک هاي مس

 .افزایش توانایی نظام بانکی در مدیریت منابع مالی و مدیریت نقدینگی بازار از دیگر مزایاي ساتناست
 :موارد زیر بیان کرد عالوه بر مزایاي کلی ساتنا که در باال ذکر شد، می توان مزایاي ساتنا براي نظام اقتصادي کشور را در

ü ایجاد مکانسیم ایمن براي انتقال وجوه بین یانکی 
ü و انضباط مالی در انجام عملیات بین بانکی ایجاد نظم 
ü افزایش توانایی بانک ها در مدیریت منابع مالی شان 
ü اعمال بهتر و کنترل بیشتر در اجراي سیاست هاي پولی 
ü ی بازارافزایش توانایی بانک مرکزي در مدیریت نقدینگ 
ü  امکان استفاده از ابزارهاي نوین پرداخت 
ü فراهم شدن زمینه براي ارتباط با سایر سیستم هاي تسویه بین المللی 
ü کاهش ریسک سیستم 
ü افزایش توانایی مدیریت تسویه  دستور پرداخت ها 
ü مبارزه با پول شویی(افزایش توانایی بانک مرکزي در نظارت بر مبادالت مالی بین بانکی( 
ü ه سریع پرداخت هاي بین بانکی و امکان انجام معامالت بین بانکیتسوی 
ü امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان 
ü صادره از طرف عضو(امکان مشاهده مبادالت خود و معامالت موجود در صف انتظار( 
ü امکان تغییر اولویت دستور پرداخت هاي ارسالی 
ü نهایی آنهال دستورپرداختهاي ارسالی پیش از تسویه اامکان ابط 
ü ایجاد بستري امن براي ارسال مبادالت مالی بین بانکی 
ü  در کشورتجارت الکترونیک ایجاد زمینه الزم براي اشاعه 
ü رفع لزوم نگهداري حساب فرعی نزد بانک ها دیگر براي تسویه مبادالت بین بانکی 

 ویژگیهاي سامانه تسویه  ناخالص آنی
ü  بالفاصله در این سامانه پردازش صورت می گیرددر می شود؛صااز طرف بانک رداخت پزمانی که دستور. 
ü مبادالت به صورت تک به تک و با مبالغ ناخالص به سامانه انتقال می یابد. 
ü مبادالت بدون تاخیر و با همان مبالغ ناخالص تسویه می شود. 

                                                
)RTGS( Real Time Gross Settlement Systems ١  



٥٩  بانکداري الکترونیک در ایران

ü    ش رضـایت مشـتریاناز ویژگیهاي مهم این سیستم ، وجود بسترهاي ارتباطی بسیار امن بوده کـه باعـث افـزای
 .هنگام جابه جایی وجوه می شود

درخواست حواله ساتنا بـه حسـابی در هتوانند با مراجعه به شعب بانک خود، از متصدیان مربوط مشتریان بانکها میامروزه 
م از اعـ (خدمات ساتنا در حال حاضر بدون کارمزد در تمامی شعب همه بانکها و بـراي انـواع حسـابها    . بانک دیگر بنمایند
 .شود ارایه می) سنتی و متمرکز

 )پایا(ایاپاي الکترونیکی پ •
هـاو زیرساخت اصلی مبادالت پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله) پایا( 1یپایاپاي الکترونیک 

ند دستور پرداختهاي متعدد را توا اي طراحی شده که می به گونه» پایا«. دهد انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می
تواننـد دسـتور متنـاظراً بانکهـا نیـز مـی    . از طرف بانکها دریافت، پردازش و براي انجام بـه بانکهـاي مقصـد ارسـال نمایـد     

ارسـال» پایـا «پرداختهاي مشتریان خود را به صورت انفرادي یا انبوه دریافت و براي پایاپاي و انجام در بانکهاي مقصد به 
اسـت کـه» برداشـت مسـتقیم  «و » انتقال اعتبار«انۀ پایاپاي الکترونیک در درون خود داراي دو هستۀ جداگانۀ سام. کنند

 .سازند افزوده را براي بانکها میسر می ارایه خدمات ارزش
امانۀ نماید، با این تفـاوت کـه ایـن سـ     هستۀ انتقال اعتبار یا انتقال مستقیم همانند یک سامانۀ حوالۀ بین بانکی عمل می 

هاي انبوه شامل تعداد بسیار زیادي دستور پرداخـت را نیـز از هاي انفرادي قادر خواهد بود تا حواله عالوه بر پذیرش حواله
 :ارایه خدمات زیر را در شبکۀ بانکی میسر خواهد ساخت» پایا«قابلیتهاي . بانکها و مشتریان آنها دریافت و پردازش نماید

هـاي مسـتمر خـود را در ت گیرنـدگان، دریـافتی   بسیاري از تسهیال: سهیالتپرداخت الکترونیکی اقساط ت .1
امکـان واریـز وجـه» پایـا «بر این مبنا استفاده از خدمات . کنند بانکی غیر از بانک تسهیالت دهنده دریافت می

اد بـانکیاقساط تسهیالت را بدون نیاز به مراجعه به شعب دو بانک و انتقال فیزیکی اسکناس، ایران چک یا اسن
 .کاغذي میسر خواهد ساخت

در حـال حاضـر سـازمانها بـراي پرداخـت حقـوق یـا مسـتمري کارکنـان یـا: پرداخت حقوق و مسـتمري   .2
بـه» پایـا «استفاده از امکانـات  . خود در یک بانک حساب افتتاح کنند کارکنانبازنشستگان ناچارند براي تمامی 

دهد تـا بـدون نیـاز بـه افتتـاح حسـابهاي متعـدد در بانکهـاي می سازمانها و کارکنان و بازنشستگان آنها امکان
ایـن. مختلف بتوانند حقوق یا مستمري خود را از طریق واریز به حسابی که مد نظر کارکنان است دریافت کنند

 .ویژگی به صورت ضمنی از تعدد حسابها در شبکۀ بانکی کشور خواهد کاست
توانند با استفاده  هایی که داراي تعداد انبوهی سهامدار هستند میشرکت :پرداخت سود سهام و اوراق بهادار  .3

بدون نیاز به افتتاح حساب براي تک تک سهامداران، یا ارایه فیش براي دریافـت سـود سـهام،» پایا«از امکانات 
 .وجوه را مستقیماً به حساب سهامداران واریز کنند

، براي اولین بار در کشور امکان ارایه خـدمات بـانکی مبتنـی»پایا«) انتقال معکوس(با استفاده از هستۀ برداشت مستقیم  
هسـتۀ پردازشـی برداشـت مسـتقیم، طیـف. سـازد  تایید شده را به صورت بین بانکی میسر می بر دستور پرداختهاي پیش

ت و نظـایر آن رابها، اقساط تسـهیال  وسیعی از خدمات پرداخت بانکی انفرادي و انبوه، نظیر پرداخت قبوض، پرداخت اجاره
همچنـین عملکـرد خـدمات مبتنـی بـر هسـتۀ برداشـت مسـتقیم هماننـد. به صورت بین بانکی امکانپذیر خواهد ساخت
 .تواند جایگزین بخش بزرگی از پرداختهاي مبتنی بر چک نیز گردد واگذاري چک در بانکهاي مقصد بوده و می

ACH)(Automated Clearing House ١ 

براى خرید بسته کامل سواالت استخدامى بانکها، اینجا کلیک نمایید.

https://iranarze.ir/tag/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7/
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رة حساب بانکی بوده و تسویه بین بانکی مبادالت انجام شده توسـطهاي مالی مبتنی بر شما زیرساخت مبادلۀ پیام» پایا« 
متصل بوده و عملیات تسویه » ساتنا«مستقیماً به » پایا«به این منظور . صورت خواهد گرفت» ساتنا«این سامانه از طریق 

 .را در پایان هر چرخۀ پایاپاي به صورت خودکار انجام خواهد داد
روزي و در تمـامی صورت پذیرفته است و این سامانه قادر است به صورت شبانه 7*24اي  به صورت سامانه» پایا«طراحی 

تنهـا در روزهـاي» سـاتنا «با این حال با توجه به این که عملیات تسویه در . روزها از بانکها دستور پرداخت دریافت نماید
شـوند در اولـین فرصـت کـاري ارسـال مـی    که در خارج از ساعات» پایا«گیرد، انجام دستور پرداختهاي  کاري صورت می

هـاي بانکـداري دهد تـا بتواننـد در سـامانه    این ویژگی به بانکها امکان می. گیرد صورت می) اولین چرخۀ اولین روز کاري(
ت همچنین با استفاده از امکانـا . اینترنتی، بانکداري همراه و نظایر آن خدمات حواله و انتقال وجه به مشتریان ارایه نمایند

اي طراحی و فراهم نمایند که امکـان صـدور توانند ابزارهاي الزم را براي مشتریان عمدة خود به گونه این سامانه بانکها می
از طرف این مشتریان به شـبکۀ بـانکی میسـر) شامل هزاران دستور پرداخت به بانکهاي مختلف(اي دستور پرداخت  دسته
 .گردد

 )تابا( ونیکیسامانه تسویه اوراق بهادار الکتر •
 :شروع به کار نمود 1387به منظور رسیدن به اهداف ذیل در تیر ماه ) تابا( 1پروژه سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی

 یالملل نیب يبر اساس استاندارد ها وهیش نیبه مطلوبتر یکیاوراق بهادار الکترون هیانجام تسو .1
 ینهائ نفعیظه صدور تا انتقال به ذاز لح يکاغذ ریاوراق به صورت غ يحفظ و نگهدار .2
 یناخالص آن هیارتباط با سامانه تسو جادیا قیوجه از طر افتیانتقال اوراق در مقابل در .3
 دیاوراق بهادار از لحظه صدور تا بازپرداخت در سررس اتیاز کل چرخه ح یکیالکترون یبانیپشت .4
روز نیب ینگینقد زیو وار التیسهارائه ت قیاعضا در ساتنا از طر هیدر حساب تسو ینگینقد نیتام .5

به مرحله اجراء در آمـده و در حـال حاضـر بانکهـا خـود را 1389مرحله آزمایشی این پروژه در فاز بین بانکی، در تیر ماه 
 .براي اجراي نهایی آن درسطح مشتري و بانک آماده می نمایند

Scripless Securities Settlement System(۴S) ١ 

براى خرید بسته کامل سواالت استخدامى بانکها، اینجا کلیک نمایید.

https://iranarze.ir/tag/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7/



