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 بانکـداري الکـترونیـکی

 دستـاوردها، چالـش ها 

 و افـق آینـده

 جـالل رسـول اف

1390بهمن ماه سال  
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 بانکداري الکترونیکی

 عرضه خدمات بانکی 
 با استفاده از بسترها و ابزار 

 الکترونیکی 

ساعته بانکی 24ارائه خدمات   
 حتی در روزهاي تعطیل

 حذف دو قید زمان و مکان 
 از خدمات بانکی

انواع 
بانکداري 
 الکترونیکی

 اینترنتیبانکداري 

 بانکداري مبتنی بر تلفن همراه

 بانکداري تلفنی

 بانکداري مبتنی بر نمابر

 بانکداري مبتنی بر دستگاه هاي خودپرداز

 بانکداري مبتنی بر پایانه هاي فروش 

 خودگردان هاي الکترونیکیباجه بانکداري مبتنی بر 
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 زمان در صرفه جویی

 کاري سالمت و دقت افزایش

 سوء استفاده و تقلب از جلوگیري

 مشتري به دهی خدمات افزایش     

 ها هزینه کاهش

 فزایش سرعت و کارآییا

 آلودگی و ترافیک کاهش

 مکانی و زمانی محدودیت بدون ،بانکی خدمات به دائمی دسترسی سهولت

 خدمات ارائه در رقابتی مزیت و فرصت ایجاد و مالی خدمات سرعت افزایش

مزایاي بانکداري 
 الکترونیکی

 پیدایش بانکداري الکترونیکی در ایران،با آغاز کار اولین خودپرداز در کشور
1351 

1360اواخر   1360اواخر     

 ها اي کردن عملیات بانکی توسط بانک رایانه

1373و  1372  1373و  1372    
 تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک 

 الکترونیکی بانکداري براي ملی سوییچ ایجاد ریزي پایه

 شهروند هاي فروشگاه و ملی بانک بین ارتباطی شبکه ایجاد

1381 
 ایران.ا.تاسیس اداره شتاب بانک مرکزي ج

 تاکنون 1381از سال 
پیاده سازي شبکه شتاب، پیاده سازي   ،PSPراه اندازي شرکت هاي فعال در زمینه 

 ...شبکه پایا، پیاده سازي سامانه ساتنا، پیاده سازي شبا و

 تاریخچه بانکداري 
 الکترونیکی در ایران 

 پیشینۀ بانکداري الکترونیکی در ایران
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آغاز پرداخت 

الکترونیکی در جهان 
 همزمان با انتقال وجوه 
 بانکی از طریق تلگراف

شروع به کار اولین 

 خودپردازها در جهان 

 )آمریکا، ژاپن، انگلستان(

 ایجاد بانکداري اینترنتی

با پیدایش اینترنت و   

 گسترش آن در بین مردم 

 

1972-1962  1918 1970 

 پیشینۀ بانکداري الکترونیکی در جهان

سازي   انواع پیاده

بانکداري  

 الکترونیکی

بانکداري  

 دوگانه

بانکداري بدون  

 شعبه

بانکداري  

 مجازي
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بانکداري 

شعبه

بانکداري 
بدون 
 شعبه

  به نیاز بدون و الکترونیکی هاي کانال طریق از فقط خدمات، ارائه•
  شعبه در حضور

  برخی یا پست دفاتر :نظیر تماسی، نقاط از استفاده نیاز، صورت در•

 همکار عنوان به ها بانک شعب

 وجه تمایز بانکداري سنتی
 از بانکداري مجازي 

 وجه اشتراك بانکداري
 سنتی با بانکداري مجازي 

 وجه تمایز بانکداري مجازي
 از بانکداري الکترونیکی 

 امضاي دیجیتال•
 عدم مراجعه به شعبه•
و  انجام تمامی امـور بـانکی، تجـاري   •

 بازرگانی از طریق رایانه خانگی 
انجام تمامی عملیـات نقـل و انتقـال    •

وجه و مبادلـه اسـناد بـین بـانکی در     
فضــاي مجــازي و نظــارت و شــفافیت 

 مبادالت

هیچ در بانکداري مجازي 

 فیزیکی و هیچ شخص  شعبه

 .وجود ندارد تحویلداري

 شخصیت حقوقی مستقل•
 اساسنامه •
 هیات مدیره •
 سرمایه•

   .است ییآ کاهش هزینه مبادله و افزایش کار، یکی از مزیت هاي کلیدي فضاي مجازي 
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 در کشور 1385 – 1390روند رشد تعداد کارت ها، طی سال هاي 

 

 18,978,896  

 29,859,541  

 51,981,010  

 75,846,844  

112,004,413 

159,257,787 

 -  

 20,000,000

 40,000,000

 60,000,000

 80,000,000

 100,000,000

 120,000,000

 140,000,000

 160,000,000

 180,000,000

٨۵ ٨۶ ٩٠ ٨٩ ٨٨ ٨٧ 

6,424 

9,219 

12,069 

15,165 

19,484 

23,763 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

٨۵ ٨۶ ٩٠ ٨٩ ٨٨ ٨٧ 

 در کشور 1385 – 1390روند رشد تعداد خودپردازها، طی سال هاي 
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 در کشور 1385 – 1390روند رشد تعداد پایانه هاي فروش، طی سال هاي 
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 در کشور 1385 – 1390 سال هايروند رشد تعداد پایانه هاي شعب، طی 
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تعداد کاربران اینترنت در 

2011سال   

نفر        36,500,000   

تعداد جمعیت  در سال 

2011 

 نفر 77,891,220 

 

 ضریب نفوذ

 درصد 46/9

  

 کاربران اینترنت، تلفن هاي همراه و ثابت در ایران

 میلیون مشترك 42معادل ): 1389سال (تعداد مشترکین تلفن همراه 

هزار مشترك  470میلیون و  25معادل  ):1389سال ( مشترکین تلفن ثابت تعداد 

 شاخص آمادگی الکترونیکی ایران

  2010رتبه 

 )70از (میالدي
 کشور میالدي 2009رتبه 

  2010امتیاز 

 )10از (میالدي
 میالدي 2009امتیاز 

 8.67 8.49 سوئد 2 1

 8.87 8.41 دانمارك 1 2

 8.60 8.41 آمریکاایاالت متحده  5 3

 8.30 8.36 فنالند 10 4

 8.64 8.36 هلند 3 5

 3.51 3.60 اندونزي 65 65

 3.50 3.55 پاکستان 66 66

 3.31 3.44 قزاقستان 69 67

 3.46 3.31 الجزایر 67 68

 3.43 3.24 ایران 68 69

 2.97 3.00 آذربایجان 70 70

بندي آمادگی الکترونیکی جایگاه ایران در رتبه  
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 مقایسه زیرساخت ها و توانمندي هاي داخلی و بین المللی براساس 
 ICT 2000-2009گزارش بانک جهانی از 

میالدي، از حالت انحصاري خارج شده است ؛    2000میالدي در مقایسه با سال  2009بخشی از خدمات ارتباطی در سال •

 .اما هنوز شرکت مخابرات در بخش هایی انحصار خود را حفظ کرده است

 .درصد افزایش پیدا کرده است 85درصد به  77نرخ باسوادي از •

 .درصدي داشته است 68نفر، رشد  100کامپیوترهاي شخصی به ازاي هر •

 .درصد رشد داشته است 139خطوط تلفن ثابت •

 .برابر شده است 48خطوط تلفن همراه کشور •

 .برابر شده اند 38کاربران اینترنت •

 میالدي، تعرفه دسترسی به اینترنت با پهناي باند باال در ایران  2009در سال 
 .بوده است مریکا در ماهآدالر  30/5

 .مهمترین مساله، رشد یک جانبه و نه همه جانبه بانکداري الکترونیکی است 



٠٣/٢٧/١۴٣٣ 

١٠ 

گسترش تجهیزات و ابزارهاي پرداخت الکترونیکی

  

 دستاوردهاي بانکداري 
 الکترونیکی

 الکترونیکی شدن ارتباطات درونی بانک ها

 پیاده سازي سیستم هاي بانکداري متمرکز

 الکترونیکی شدن نظام هاي دریافت و پرداخت بین بانکی

 ...گسترش استفاده از موبایل بانک، اینترنت بانک و

 کاهش هزینه هاي انجام فعالیت هاي بانکی
 کاهش هزینه هاي شعب و ستاد بانک ها

گسترش روزافزون استفاده از پول الکترونیکی به جاي پول 

 کاغذي

 باال رفتن امنیت و کاهش بروز خطاهاي انسانی در فعالیت هاي بانکی

 دستاوردهاي بانکداري الکترونیکی

 

 

 اي  سامانه

 آموزشی

 قانونی و حقوقی

 فرهنگی

 سازمانی و فرآیندي

 چالش ها

ي بانکداري الکترونیکی چالش ها  

 چالش هاي زیرساختی
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عدم وجود سیستم بانکداري متمرکز در همه بانک هاي کشور        
 عدم به کارگیري سخت افزارهاي مناسب با حجم عملیات بانکی

   عملیات با داخلی بانکی عملیات تطبیق عدم
 با ناسازگاري درنتیجه و بین المللی بانکی

 بین المللی مطرح نرم افزارهاي 

   پتانسیل هاي به کافی توجه عدم
   بانکی و مالی زمینه در داخلی نرم افزاري

)سخت افزار، نرم افزار(اي  چالش هاي سامانه  
 

هاي   هزینه اولیه باالي سامانه
 افزاري افزاري و نرم سخت

   پتانسیل هاي به کافی توجه عدم
   بانکی و مالی زمینه در داخلی نرم افزاري

 عدم وجود استانداردهاي مشخص
 در سامانه هاي نرم افزاري 

 چالش هاي بانکداري الکترونیکی

در بانکداري مجازي،  تمامی فعالیت هاي بانکی به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد، اما در 
 .قوانین موجود،  آنچه در محاکم قضایی مورد استفاده قرار می گیرد، مدارك کاغذي است

 .  از سوي دیگر مدارك الکترونیکی در احراز هویت افراد، از مقبولیت چندانی برخوردار نیست

 چالش هاي قانونی و حقوقی

 چالش هاي بانکداري الکترونیکی
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 چالش هاي فرهنگی

عدم فرهنگ سازي مناسب و همه جانبه در 
 بین کاربران بانکی در زمینه بانکداري مجازي

 نبود اعتماد الزم در بین اقشار مختلف مردم
 نسبت به بانکداري مجازي 

 غیرکاربردي و فاقد امنیت دانستن بانکداري مجازي توسط مردم

 چالش هاي بانکداري الکترونیکی

   

در بانکداري مجازي، تمامی فعالیت ها از  
افتتاح حساب گرفته تا  انجام انواع  

قراردادهاي مالی میان بانک و مشتري در  

 .فضاي مجازي صورت می گیرد

 چالش هاي سازمانی و فرآیندي

 در بانکداري سنتی، تمامی فعالیت ها  
مبتنی بر حضور فیزیکی مشتري  و ارتباط  

 .مستقیم  میان بانک و مشتري است

 تفاوت هاي فراوان  فرآیندهاي حاکم بر
 بانکداري مجازي با فرآیندهاي کنونی 

 سیستم بانکی 

 عدم تناسب ساختار  بانکداري سنتی  
 با ساختار بانک هاي مجازي

 بازمهندسی و تعریف فرآیندهاي جدید  در این نوع از  بانکداري

 چالش هاي بانکداري الکترونیکی
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 چالش هاي آموزشی

مدیران براي   آموزش هاي تخصصی

  بانکداري مجازي

هاي مرتبط آموزش کارکنان براي رشته 

 و متناسب با فرآیندهاي نوین 

 چالش هاي بانکداري الکترونیکی

   انحصار در بخش هاي
 مخابراتی و 

 ارتباطات بین بانکی
 هزینه باال

عدم وجود بسترهاي مناسب 
 مخابراتی و اطالعاتی

هزینه باالي استفاده از 
 خطوط مخابراتی

 چالش هاي زیرساختی

 فعلی بسترهاي کفایت عدم
  بانکی بین ارتباطات 

 چالش هاي بانکداري الکترونیکی
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بانکداري 
 مجازي

.می باشد بانکی

 
بانکی است که سیاست و خط مشی راهبردي بانک پاك، 

آن در راستاي کاهش اثرات مخرب زیست محیطی صنعت 

.می باشد بانکی  

الکترونیکی پرداخت ابزارهاي از بهره گیري 

فیزیکی حضور به نیاز بدون و رایانه طریق از مالی فعالیت هاي انجام 

فیزیکی شعبه هاي به نیاز وجود عدم   

 

 افق آینده بانکداري مجازي
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بانک مشتریان روابط شناسایی 

مشتریان طبقه بندي امکان 

شده شخصی سازي و جدید مالی خدمات ارائه  

بانکداري 
 مجازي

 بانکداري اجتماعی

    

 گردآوري اطالعات کاربران 

در یک پایگاه داده یکپارچه و 

 شناسایی روابط درونی کاربران،

 ارائه خدمات هدفمند به آن ها 

 افق آینده بانکداري مجازي

Text in 
here 

Text in 
here 

Text in 
here 

بانکداري  

 مجازي

بانکداري  

 مجازي

 گردآوري نظام مند 

پروژه هاي سرمایه گذاري از جانب  

نیازمندان  به منابع، اعم از سرمایه 

 اولیه و سرمایه در گردش، 

تجمیع این پروژه ها  در بسته هاي  

سرمایه گذاري و ارائه این بسته ها به 

 تامین کنندگان منابع مالی 

 افق آینده بانکداري مجازي
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 بانکداري مجازي

تنوع گسترده خدمات مالی و غیرمالی به 
 طبقات منتخبی از اشخاص حقیقی

 ارائه کلیه خدمات مورد نیاز شرکت هاي بزرگ و کوچک 

 بانکداري اختصاصی و شرکتی

 افق آینده بانکداري مجازي

 مدیران

 ریسک بازار

 ریسک عملیاتی

 ریسک اعتباري

 ریسک استراتژیک

 ریسک شهرت

 ریسک نقدینگی

انواع ریسک 
در بانکداري 

 مجازي

افق آینده بانکداري الکترونیکی   
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 افق آینده بانکداري الکترونیکی

Data /  
Analytics 

 سازي بانکداري  پیاده

 الکترونیکی و

 بانکداري مجازي  

 .یک ضرورت است

 جـمع بنـدي

 الزامات 

  بین المللی

 افزایش سطح رقابت 

  میان موسسات مالی
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 تشکر با 


