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 مفهوم بانکداري الکترونیک

خدمات ارائه به که بانکي خدمات ارائه روش جديدترين الکترونيک بانکداري 

 اين در .پردازد می اينترنت مانند الکترونيکی محيط يک از خود مشتريان به

 امضا، تاييد پول، واريز يا دريافت از اعم بانکی عمليات تمامی بانک نوع

 .گيرد می انجام الکترونيکی صورت به بانکی عمليات ساير و موجودی مشاهده

 فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های

 .ایمن و بدون حضور فیزیکی

 مشتریان از اینترنت برای سازمان دهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در استفاده

حساب های بانکی خود و یا سرمایه گذاری در بانک ها برای ارائه عملیات و 

 .خدمات بانکی

 مستمیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریك کانال ارائه

 .های ارتباطی متمابل الکترونیک

 



 الکترونیک شامل سیستم هایی است که مشتریان موسسات مالی را لادر بانکداری

و از خدمات  تراکنشو  ارتباط، طالع رسانیمی سازد تا در سه سطح ا

 :بانکی استفاده کنندسرویس های 

 

بانک . این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است: اطالع رسانی -الف 

اطالعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریك شبکه های عمومی 

 .یا خصوصی معرفی می کند

 

این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادالت بین سیستم : ارتباطات -ب 

ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک . بانکی و مشتری را فراهم می آورد

بیشتر از شیوه سنتی است و بنابر این، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت 

بانک از هرگونه تالش غیرمجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و 

 .سیستم های رایانه ای به کنترل های مناسبی نیاز است

 

این سیستم متناسب با نوع اطالعات و ارتباطات خود، از باالترین : تراکنش –ج 

در این . سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی لوی بر آن حاکم باشد

سطح مشتری در یک ارتباط متمابل لادر است تا عملیاتی چون پرداخت 

 .صورتحساب، صدور چک، انتمال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد



 کانالهاي بانکداري الکترونیک

 راههاي ارائه خدمات بانکداري الکترونیک: 

کامپیوترهاي شخصي 

کمک پردازنده هاي شخصي 

 کیوسک 

شبکه هاي مدیریت یافته 

تلفن ثابت و همراه 

ماشین هاي خودپرداز 



 تفاوت بانکداري الکترونیک و بانکداري سنتي

 سواالت متداول مردم در خصوص بانکداري الکترونیک

پرداخت سود و بهره متفاوت ؟ 

آیا هزینه بیشتري باید پرداخت شود؟ 

 نا آگاهي مردم یا عدم فرهنگ سازي توسط دولت؟

تفاوت دو سبک در دو پروسه اصلي: 

 عدم نیاز به نگهداري اسناد کاغذي با حجم باال و : انتمال منابع

 نیروهاي گسترده جهت پردازش عملیاتي اطالعات

 دستور الکترونیکي بجاي اسناد کاغذي: دستور انتمال 



 تاریخچه بانکداري الکترونیک 

عوامل جلب توجه بانکها به اینترنت 

مبالغ هنگفت  در رلابتهاي تجاري غیر بانکي 

زیان مشتریان اینترنتي در عدم وجود بانکداري اینترنتي 

 به عنوان یک سیستم تحویلداري 1994در سال تحمیك و کاوش 
هاد مي  کرد

ن  س  ب  ه دار ب  عب 
کهاي  ش 

اي  ه ب  ت  ب  سب 
ري  را ن 

مت  کمت  ي 
ل ق  حوب 

وع ت  راي  هر ن  اي ک ب  وع ب 
ن  ن   اي 

  ان رب  ت  راي   مس  ر ب  ت  س  ب  ش  ب  ي  و  ا سان 
هان  ارهاي  ج  ار  ق  ب  رسي  ار  طرن 

ل دست  اب   ق 

 بانک روي اینترنت لرار گرفتند و یکسال بعد  24تعداد  1995  ژانویه
 .بانک اضافه شد 800



؟ كي 
اي  ادله ب  ک مب  ه ي  ب   هر ب 

ي                         
ي   دلار  27/1 روش  سب 

ودكار ن  خ  ي  ت           ATM ماس  ت   سب  ست  و هف  ب   ب 

رن ت   ت  ب  ت           E. commerce اب  ک سب   ي 



 سابمه بانکداري الکترونیک در ایران

 دستگاه خودپرداز در شعبه هاي خود پول را در همان شعبه به  10تا  7بانک تهران با
 .مشتریان تحویل مي داد

 با توجه به افزایش کاربرد کامپیوتر در جامعه نیاز به اتوماسیون  1360در اواخر دهه
 .عملیات بانکي به رایانه اي کردن عملیات بانکي پرداختند

 ارائه طرح  پیشنهادي براي تحولي جامع در برنامه ریزي فعالیتهاي انفورماتیکي بانکها
 72سال 

ایجاد شرکت خدمات انفورماتیک  بعنوان سازمان اجرایي طرح 

 اولین )73و  72ایجاد  شبکه ارتباطي بین بانک ملي و فروشگاههاي شهروند در سال
 (جرله

 تصویب مجموعه ممررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطالعات بین بانکي موسوم به
 81در سال شتاب 

 با ایجاد ارتباط بین دستگاههاي خود پرداز سه بانک  81/4/1تولد شتاب در : 

 صادرات ایران-توسعه صادرات        -کشاورزي         -     



 زیرساخت هاي بانکداري الکترونیک

زیرساخت نرم افزاري: 
با اندازه مناسب و لابلیتهاي سخت افزاري باال از :کامپیوترهاي شخصي

 نظر سرعت و فضاي حافظه جانبي،شبکه داخلي،اینترنت،

اجراي برنامه هاي مالي روي سرور ادر داخل بانک براي امنیت :سرور
 و افزایش سرعت

 یا هر وسیله پرسرعت ارتباطي با شبکه داخلي بانکها: مودم 

 امکانات نرم افزاري: 
 توسعه نرم افزارها و افزایش امنیت آنها باعث گسترش وتسهیل کاربرد

عمومي آنها خواهد شد و باعث کاهش ریسک و افزایش رضایت و 
 .اعتماد مشتري خواهد شد

ایجاد وب سایتهایي که بتوان با انواع مرورگرها از آنها استفاده کرد. 

انتخاب یک سیستم عامل مناسب براي سیستمهاي داخلي و مالي بانک 

 



 منابع انساني و مسائل فرهنگي: 

تبدیل روشهاي کهنه و لدیمي به لالب روشهاي جدید الکترونیک و آموزش به  -1

 (.تبدیل نیروهاي کمي به کیفي)کارمندان بانک جهت استمبال و استفاده از این روشها

تطبیك ابزارها و روشهاي بانکداري الکترونیک با فرهنگ و روحیه و دانش  -2

 . مردم و توجیه فوائد التصادي این روشها

 .بي اعتمادي مردم به کارت هوشمند، تلفن گویا: مشکالت 

 ممررات ساخت هاي حمولي ، لوانین و زیر: 

جهت استفاده کامل از ظرفیتهاي یک فناوري نیاز به فراهم کردن بسترهاي لانوني 

 .داریم

شناخت تمامي احتماالت در روند الکترونیکي شدن بانکها باعث کاهش استرس و 

 .درصد ریسک عامه خواهد شد

همه مردم ریسک باال را در حرکت هاي جدید نمي پذیرند و تا از پشتوانه لانوني آن 

 .مطمئن نباشند آنرا لبول نمي کنند

 بانکيزیر ساخت هاي مالي و توسعه: 

 ها ATMکارت اعتباري ، کارت هوشمند ، پول الکترونیک،توسعه سخت افزار و 

ایجاد پروتکلهاي داخلي مناسب براي تطبیك داخلي شبکه هاي بانکي با یکدیگر و 

 جهت افزایش نمش کارت هاي هوشمند POSپایانه هاي فروش کاال 



در هر زمان ومکاندستیابي : مزایا: 

  زماني كه شماین كامپیوتر و امكان اتصال به اینترنت را دارید، بدون در نظر تا

 .  گرفتن ساعات بانكي و تعطیالت، مي توانید به آن دسترسي داشته باشید

 هرگونه دردسر براي گشایش حسابعدم : 

 هاي صددرصد اینترنتي نه تنها براي گشایش حساب، امكان انجام كلیه مراحل بانن

از طریك خط اینترنت را مي دهند، بلكه واریز وجه براي گشایش حساب نیز مي 

 .  تواند انجام شود

 سایت هایي كه داراي ویژگي هاي سهولت در استفاده و لدرت عملیاتي بیشتري مي وب

 :  باشند

 این گونه بانن ها با شود بلکه شعبه براي بانن هاي اینترنتي محسوب مي اینترنت نه تنها

جهت گیري بهتر به طرف مشتري و با ایجاد ین ارتباط از طریك شبكه، تجارت بسیار 

 .  به ارمغان مي آورد -در ممایسه با بانن هاي عادي –بهتري را براي كاربران آن 

 با كاهش هزینه هاي كلي، بانكهاي صددرصد اینترنتي لادر هستند كه سود : بهترپیشنهاد

براي مشتریاني كه مبالغ زیادي در این بانكها . خود را به مشتریان انتمال دهند

 .  سپردهگذاري مي نمایند، امكان كاهش و اي حذف كارمزدها وجود دارد

 

 بانن هاي اینترنتي در ساده نمودن مراحل پرداخت لبوض : در پرداخت لبوضسهولت– 

تا حد امكان تالش  –چه نمایش لبوض بر روي صفحه كامپیوتر و چه پرداخت لبوض 

 .  نموده اند



 بانكداري الکترونيکمعايب 

-اینترنت مولعیت هاي بسیاري : نبودن بعضي از خدمات ویژه
را در ممابل شما لرار مي دهد، امانمي تواند كلیه خدماتي كه در 

چن مسافرتي و : همچون –عادي عرضه مي شود بانكهاي 
ارائه این گونه . بانكي و غیره را در اختیار شما لرار دهد

 .خدمات بر روي خط اینترنت غیر ممكن است

 نبودن اینترنت پر سرعت و دائمي 
آشنایي و تسلط كافي به كامپیوتر، : ضرورت آشنایي با فناوري-

از جمله ضرورت هاي استفاده از بانن هاي صددرصد اینترنتي 
 .  مي باشد

 خطرهاي امنیتي 
بدست آوردن رمز افراد بصورت شخصي یا کلي تو سط هکرها 

 



 انواع خدمات بانکداري الکترونیکي

 دستگاه هاي خود پرداز  -1   
 اطالع رسانی از طریك تلفن و فاکس  -2   
  Mobile bankingبانکداری مبتنی بر تلفن همراه -3   

 پایانه فروش که در فروشگاهها لابل نصب است   -4   
وب کیوسک هایی که لابلیت پردازش کارت های اعتباری را  -5   

دارند و جهت ارایه خدمات شهروندی که نیاز به پرداخت مبلغی 
 .دارند استفاده می شوند

 ارایه ی خدمات بانکی از طریك تلویزیون کابلی  -6   
 دستگاهارایه ی خدمات بانکی از طریك  -7   

 بانکتلفن  -8   
 همراه بانک  -9   



 انواع پرداختهاي الکترونیکي
 :روشهاي گوناگون براي پرداخت پول یا اعتبار به صورت الکترونیکي 

 کارتها اعتباريCredit card 

این کارت به دارنده آن این امکان را . نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حمیمی یا حمولی صادر می شود
عبارت دیگر به  .می دهد که بر پایه نوع لرارداد، از خدمات و کاالهایی برخوردار شده و سامانه بهای آن را بپردازد

 .کاربر اختصاص داده می شود که می تواند از آن پولی را برای پرداخت لرض بگیرداعتباربه یک حد 

براي مبالغ خیلي زیاد یا خیلي کم مناسب . بیشترین پرداختهاي اینترنتي از طریك کارتهاي اعتباري انجام مي شود
 .نمي باشد

 کارتهاي هوشمندSmart card   

مدار کارتی است که بر روی آن ( هم شناخته می شود« کارت با مدار مجتمع»یا « کارت چیپ  دار»که با نام های )
و کارت پول یا در سیستم های امنیتی کارت اعتباری از این نوع کارت می توان به جای . نصب شده استمجتمع 

 .کامپیوتری، سیستم های تشخیص هویت و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد

 پرداختکارت سوخت، گواهینامه رانندگی، کارت سالمت، کارت اشتغال به تحصیل، کارت تلفن، کارت 

 

 کیف پول الکترونیک 

مطرح شد و کیپا نام   83از سال ( یا همان کیف پول خرد الکترونیکی)کیف پول الکترونیکی مباحث ایران در 
نیز تصویب شده، تا کنون این طرح در کشور ما به صورت سراسری فعال  2با وجود اینکه لانون کیپا . گرفت

 .نگشته است
در حالت فیزیکی شما یک کارت مغناطیسی یا . فناوری به دو صورت فیزیکی و مجازی می تواند ارائه شوداین 

رادیویی حافظه دار به نام خود خواهید داشت، که به هیچ حسابی متصل نیست ولی می تواند از حساب های بانکی 
(  هزار تومان بود 20این مبلغ  1در کیپا )هزار تومان  40در این حالت شما می توانید در مبالغ کمتر از . شارژ شود

 .به راحتی و بدون وارد کردن کلمه عبور پرداخت خود را انجام دهید



 مفاهیم رایج در بانکداري الکترونیک
 (شبكه تبادل اطالعات بين بانكي)شتاب 

با هدف یكپارچه كردن و به هم پیوستن سامانه هاي  1381، از سال «شتاب»
به « شتاب»در حال حاضر مركز . كارت تمامي بانكهاي كشور آغاز به كار كرد

عنوان سوئیچ ملي كارت بانن در كشور ایفاي نمش نموده و تمام بانكهاي كشور در 
عملیات تحت پوشش شتاب دامنه وسیعي از تبادالت، از لبیل . آن عضویت دارند

برداشت وجه نمد، خرید الكترونیكي، انتمال وجه، پرداخت لبوض و مانده گیري را 
در بر مي گیرد و به طور متوسط روزانه بیش از دو و نیم میلیون تراكنش را 

 .پردازش مي كند

  (شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي)شاپرک 

، نظام جدیدی است که تمهیدات الزم را براي اتصال مستمیم ارایه دهندگان «شاپرن»
خدمات پرداخت به زیرساختهاي ملي پرداخت و تسویه فراهم مي آورد و بر مبنای آن، 

ساماندهي کارتخوانهای در نظام بانكي كشور، نظارت دلیك و همه جانبه بر عملیات 
بانكي انجام شده از طریك کارتخوانها و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و 

ضوابط، تطبیك عملیات پرداخت الكترونیكي با ضوابط مبارزه با پولشویي، كاربري 
بهینه سرمایه گذاریهاي انجام شده، افزایش سطح پوشش کارتخوانها به منظور تعمیك 

پرداختهاي الكترونیكي، پرهیز از الدامات بازارشكنانه و تمویت مشاركت والعي بخش 
 .خصوصي در توسعه و راهبري شبكه پرداخت كشور؛ صورت می پذیرد



 (شناسه بانکی ايران يا شناسه حساب بانکی ايران)شبا 
، شماره ملی حسابهای بانکی بوده و به منظور تسهیل، «شبا»

استاندارد سازی مبادالت بین بانکی و مبادالت بین المللی بانکهای 
تعریف و  ISO 13616 : 2007کشور، بر اساس استاندارد 

مستمل از نظام شماره گذاری حساب « شبا»تبعین گردید، شماره 
داخلی بانک بوده و طبك اصول و فرمول مشخص با استفاده از 

در این . شماره حسابهای داخلی بانکها محاسبه و صادر می گردد
روش شماره گذاری کشور، بانک، مشتری و نوع حساب لابل 

شناسایی بوده و نیز دارای کدی کنترلی برای جلوگیری از بروز 
 .خطاست

 
 



تراکنش 
فرآیند تبادل اطالعات میان درخواست کننده و سوئیچ اطالق می گردد به 

 .که شامل ارسال پیام، پردازش آن و اخذ پاسخ ممتضی می باشد

 

 پرداخت اينترنتیدرگاه 
پرداخت اینترنتی امکان انجام هر گونه عملیات خرید و پرداخت درگاه 

 .از طریك اینترنت را فراهم می نماید Onlineبه صورت 

 

 اعتباریخريد 
از طریك کارت های )انجام تراکنش خرید به صورت اعتباری به 

 .می شودگفته ( اعتباری

 

 غير اعتباریخريد 
از طریك کارت های نمدی و )انجام تراکنش خرید به صورت نمدی به 

 .گفته می شود( پیش پرداخت

 



 (سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيكی)تابا 
 

، به عنوان زیرساخت انتشار و تسویه انواع اوراق بهادار الكترونیكي «تابا»
راه اندازي  1388به عنوان یكي از اركان طرح نظام جامع پرداخت در سال 

شد و با آغاز فعالیت، انتشار و مبادله تمامي اوراق مشاركت دولتي و بانن 
مركزي وگواهیهاي سپرده منحصراً به صورت الكترونیكي صورت پذیرفته 

 .و انتشار اوراق مشاركت به صورت كاغذي متولف شد
 

 (سامانه تسويه ناخالص آني)ساتنا 
 

و « تسویه مبادالت بین بانكی»، برای دستیابی به دو هدف اصلي «ساتنا»
از آذرماه « انتمال وجه فوري بین حسابهاي مشتریان در دو بانن مختلف»

خدمات ساتنا براي حواله  1387راه اندازي شد و از شهریورماه  1385سال 
خدمات ساتنا در حال حاضر بدون . های بین بانكی نیز معرفی شده است

اعم از سنتي و )كارمزد در تمامي شعب همه بانكها و براي انواع حسابها 
 .ارایه مي شود( متمركز

 



 (پاياپاي الكترونيكي)پايا 
 
، زیرساخت اصلي مبادالت پولي بین بانكي انبوه به شمار آمده و ستون فمرات «پایا»

حواله هاو انتماالت وجوه بین بانكي را در كشور تشكیل مي دهد و به گونه اي طراحي شده 
كه مي تواند دستور پرداختهاي متعدد را از طرف بانكها دریافت، پردازش و براي انجام به 

متناظراً بانكها نیز مي توانند دستور پرداختهاي مشتریان خود . بانكهاي ممصد ارسال نماید
« پایا»را به صورت انفرادي یا انبوه دریافت و براي پایاپاي و انجام در بانكهاي ممصد به 

انتمال »سامانه پایاپاي الكترونین در درون خود داراي دو هسته جداگانه . ارسال كنند
است كه ارایه خدمات ارزش افزوده را براي بانكها میسر « برداشت مستمیم»و « اعتبار

پرداخت حموق و »، «پرداخت الکترونیکی الساط»مي سازند و بانکها را در ارایه خدمات 
به مشتریان « سود اوراق بهادار»و « پرداخت سود سهام»و همچنین « مستمری کارکنان

 .عمده خود یاری می دهد
 

 (نظام مديريت امضاي ديجيتال)نماد 
 
، شاخص اصلی شناسایی اشخاص حمیمی و حمولی در فضای مجازی است و از «نماد»

آنجایی که پرداختهای الکترونیک عموما بدون حضور فرد صورت پذیرفته و روشهای 
سنتی تشخیص هویت در شناسایی متماضیان بانکداری الکترونیک نا کارا است، این نظام 

 .کلید راهگشای شناسایی متماضیان برای انجام یک معامله الکترونیکی سالم می باشد




