
 

 

 
 
 
 

 
 

 چكيده 

 

ها و شبكه، يك نـوع  وري اطالعات و نيز توسعه نظريه سيستمااز دهه هفتاد ميالدي با پيشرفت فن    

عنوان يكي از هاي بانكي ايجاد شد و باعث گشت كه نظام پرداخت بهنگرش سيستمي به مقولة پرداخت

يستم در تقابـل بـا محـيط        عنوان يك س  نظام پرداخت به  . طور جداگانه مطرح گردد   اركان بانكداري به  

در اين مقالـه پـس از بررسـي    . هاي علمي و تكنولوژيك در حال تغيير و تحول است         اطراف و پيشرفت  

اروپا، شرق دور و صـادركننده مـواد خـام          نظام پرداخت در چهار گروه از كشورهاي آمريكاي شمالي،          

-بـه خت در تمامي كشورها     عنوان ابزار پردا  مشخص گرديد كه سهم اسكناس و مسكوك و نيز چك به          

-در سـال  . اندها شده هاي بانكي، پول الكترونيك و غيره جايگزين آن        رو به كاهش بوده و كارت      سرعت

هاي اخير طرح نظام جامع پرداخت در كشور تدوين گشت، اما هنوز نحوة عملكرد شبكه بانكي كشور با 

طرح نظام جامع   اي  دهند كه در اجر   ان مي تحقيقات نش . المللي فاصله زيادي دارد   عملكرد بانكداري بين  

  .وجود داردهاي محيطي و شبكه بانكي  از قبيل چالشهاييپرداخت در كشور چالش

هـاي  كارت الكترونيك، پـول الكترونيـك، چـالش       ،  نظام جامع پرداخت، نظام پرداخت    : كلمات كليدي 

  .محيطي
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 مقدمه 

رسـند؛    با تبادل و تسويه مالي به انجـام مـي   يتدر نها تمام مبادالت و معامالت بازرگاني      

گرچه در طول تاريخ تجارت شيوه انجام اين امر از مراحل گوناگوني عبور كرده است، امـا بـا       

تـرين و     كه بانكداري معاصر در طول پانصد سال تـاريخ تكامـل خـود  مطمـئن               توجه به اين  

ضر معـامالت قـانوني و مـشروع     در حال حا.ترين شبكه ارتباطي را ايجاد كرده است    گسترده

 به شيوه   مانندي   و از اين رو حساسيت بي      انجام گرفته هاي بانكي    نظام وسيلةبه وسيلةفقط به 

اين حساسيت با افزايش شديد حجم مبادالت اقتصادي ناشـي از           . عملكرد آن بخشيده است   

 نوبـه خـود     سازي اقتصادهاي ملي به     هاي اخير و همچنين فرايند جهاني       رشد اقتصادي دهه  

هـاي روز بـيش از    ورياگيري از آخرين فنـ   المللي در بهره     شده است تا نظام بانكي بين      سبب

خـصوص دو ركـن دقـت و سـرعت          بـه هاي صنعتي و اقتصادي پيشگام شـده و           ساير بخش 

هـاي   اين نياز بالقوه با پيشرفت    . عمليات بيش از ساير عوامل مورد توجه اين بخش قرار گيرد          

ي اطالعات و ارتباطات در سي سال اخير همراه شده و مبحث تركيبي بانكداري انقالبي فناور

  .الكترونيك را به عنوان الگوي بانكداري در حال و آينده مطرح ساخته است

تـرين    گيرد، اما شاخص    ها را در بر مي       از فعاليت  گوناگونيبانكداري به نوبه خود مجموعة      

 اقتصادي، اختصاص موضوع فعاليت آن بـه پـول و           هاي  وجه مميزه بانكداري از ساير فعاليت     

خدمات مرتبط با آن است؛ به ديگر سخن ترجمان هر فعاليت بانكي به يك تـراكنش پـولي                  

جايي وجه از حـساب شخـصي بـه حـساب           هگردد و اين تراكنش نيز چيزي جز جاب         بدل مي 

 نتيجـة وده و   نبـ ) و در حاالتي شرايط معـين     (شخصي ديگر با مبلغي معلوم و تاريخي معين         

را ميان اعضاي مختلف    ) پول(هاي بانكي بايد منتج به اين شود كه خون اقتصاد             تمام فعاليت 

گردش پول به عنوان فعاليـت حيـاتي اقتـصادي       . به گردش درآورد  ) واحدهاي اقتصادي (آن  

يـاد  » نظـام پرداخـت   «وظيفه اصلي نظام بانكي است كه به طور خالصه از آن تحت عنـوان               

  .شود مي

 بانك و بانكداري با آن همراه بوده است، امـا           ابتداي تأسيس ها از     سهيل در پرداخت  ت

به نوبه خود واژة نسبتاً جديدي است كه از تركيـب مفـاهيم بانكـداري،     » نظام پرداخت «

هاي بانكي با نگرشـي سيـستمي و بـا اهـداف معـين                ورياجايي وجوه و فن   هعمليات جاب 
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ت به عنوان سيستمي باز متشكل از اجزايي كـه در           مفهوم نظام پرداخ  . حاصل شده است  

 بـر   سپسثير پذيرفته و    أعمل كرده، از محيط پيرامون ت     ) انتقال وجه (جهت هدف معين    

گذارد قدمت چنداني نداشته و ظهور آن بـه عنـوان يـك مفهـوم جداگانـه در                    آن اثر مي  

يكـردي معرفـي    علت اصلي چنين رو   . گردد  دانش بانكداري به دهه هفتاد ميالدي باز مي       

گيري از كاربرد فناوري اطالعـات      هاي الكترونيكي در دهه شصت ميالدي با بهره         پرداخت

ن بـار عمليـات مربـوط بـه        شبكه بانكي بود كه موجب شد بـراي نخـستي         و ارتباطات در    

  پس از صدور دستور پرداخت تا دريافت يا واريز وجه به حساب مقصد  به               درنگبيپرداخت  

توسـعه چنـين الگـويي    . دون واسطه انساني چرخه خود را كامل كنـد      صورت خودكار و ب   

  :بيش از هرچيز مرهون تعامل دو تحول عمده در محيط پيراموني بانكداري بود

  .1960توسعه سريع و شگرف فناوري اطالعات و همراه شدن آن با فناوري ارتباطات از دهه  -1

 .ه پنجاه ميالديها در ده ها و شبكه معرفي و توسعه نظريه سيستم -2

 سبب شد تا با تبيين جايگاه هر يك از ،هاي بانكي نگرش سيستمي به مقوله پرداخت

ـ       اي واحد و ارتباط آن با ساير سيستم         اجزاء در مجموعه    پذيرنـده،   ثيرأهاي تاثير گذارنده و ت

ديدگاهي پديد آيد كه مقوله نظام پرداخت را به عنوان يكي از اركان بانكداري بـه طـور                  

 مجموعـه بـانكي بـا فعـاالن         1در اين ديدگاه نظـام پرداخـت رابـط        . اگانه مطرح سازد  جد

هاي بانكي است  اي از فعاليت  اليه،عبارت ديگر نظام پرداخت  به. دآي اقتصادي به شمار مي   

  .سازد هاي انتقال وجوه متبلور مي صورت تراكنشكه نتيجه عمليات را به

هاي بانكي    عات و ارتباطات در ديگر فعاليت     گيري از فناوري اطال     تحول ديگر، بهره  

يندهاي حسابداري  آها محدود به خودكارسازي فر      اين پديده گرچه سال   . رود   شمار مي  به

هاي مغناطيـسي     بانكي تا حداكثر فراهم آوردن امكان پرداخت نقد به واسطه كارت            درون

باطات تا درون منازل    ؛ اما با توسعه فناوري اطالعات و ارت       شد هاي خودپرداز مي    و دستگاه 

پذير شدن آن براي كليه آحاد كه با انقالب كامپيوتر شخصي در ابتـداي دهـه          و دسترس 

جـاي توسـعه   ها در صدد آن بر آمدند تا با رويكردي نو بـه    هشتاد ميالدي آغاز شد، بانك    

ها   ها، بنگاه   فيزيكي حضور خود در مراكز تجاري به توسعه حضور مجازي خود در شركت            

هـاي    هاي خـودپرداز و پايانـه       بدين طريق در كنار شعب، دستگاه     .  منازل بپردازند  و حتي 

                                                 
1 interface 
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 كامپيوتر شخصي، تلفن يـا تلفـن        مانندهايي    فروش، بانكداري الكترونيك از طريق پايانه     

 و با همگاني شدن اينترنت ارايه خدمات بانكـداري الكترونيـك هماننـد              ايجاد شد همراه  

با اين حال گرچه . ي بانكداري عادي و ضروري شده استارايه خدمات از طريق شعب برا

هاي ابزارهاي پرداخت الكترونيك و آغـاز         ن نمونه نخستينزديك به پانزده سال از معرفي       

گذرد، امـا همچنـان زمـان ارايـه خـدمات بـانكي        اتوماسيون عمليات بانكي در كشور مي    

 در پرسـش م فرو رفتـه و ايـن   اي از ابها الكترونيك به مردم و واحدهاي اقتصادي در هاله 

شود كه چرا نحوه عملكرد شبكه بانكي كشور تا اين حـد            تمامي سطوح جامعه مطرح مي    

  .المللي فاصله دارد با عملكرد بانكداري بين

در اين مقاله پس از تعريف نظام پرداخت و نظام جامع پرداخت، جايگـاه آن در سـه                  

  مـشخص گـشته و     كـداري الكترونيـك،   مقوله تجارت الكترونيك، پـول الكترونيـك و بان        

سپس الگوهـاي نظـام     . دشونسازي نظام جامع پرداخت ارائه مي     پيادهالزامات و راهبردهاي    

هاي منتخب از كشورها مورد بازبيني قرار گرفته تا رونـدي را كـه اكثريـت                پرداخت در گروه  

سازي ط به پياده  در پايان اقدامات مربو   . كشورها در حال طي كردن آن هستند شناسايي گردد        

  .گيرندروي آن مورد بررسي قرار ميهاي پيشنظام جامع پرداخت در ايران و چالش

  

  نظام پرداخت -1-15

 نظام پرداخت به طـور خالصـه عبـارت از           1المللي  هاي بين    تسويه ،بنا به تعريف بانك   

 ساز و كاري است كه وجه را از حسابي در يك بانك به حـسابي در بانـك ديگـر منتقـل                     

  .گيرددربر مياين تعريف با وجود اختصار، در عمل تمامي اهداف نظام پرداخت را . سازد مي

نظام پرداخت با توجه به آرمان اصلي خود، اهداف جزئي فراواني را در سطوح مختلف 

كند كه از آن به سه مجموعه اهداف اقتصادي، اهداف مالي و اهداف اجتمـاعي                 دنبال مي 

   .شود اشاره مي

 :اقتصاديف اهدا

 .بخشي و افزايش نقض بخش مالي در اقتصاد كشور توسعه، ثبات -الف

 .تسهيل شيوه اعمال سياست پولي در اقتصاد -ب

                                                 
1 Bank for international settlements (BIS) 
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 .سازي تبادالت پولي كاهش ميزان جرايم مالي و اقتصادي از طريق شفاف -ج

 .ي براي آنهاهاي اقتصادي و كاهش هزينه مبادله پول تسهيل و تسريع مبادالت پولي ميان بنگاه -د

    و چه در ) نظير گردآوري ماليات(بهبود عمليات بودجه دولت چه در بخش منابع  -ـه

  )ها نظير تخصيص بودجه به دستگاه(بخش مصارف   

 :مالياهداف 

 )هاي نقدينگي و اعتباري  ريسكويژهبه(هاي مالي  كاهش ريسك -الف

 .يك ناشي از تسويه بين بانكياتكاهش ريسك سيستم -ب

 .هاي مالي تسهيل گردش پول ميان بخش -ج

  .يكات واحد و سيستمچارچوبفراهم آوردن توسعه ابزارهاي پرداخت نوين در  -د

 :اجتماعياهداف 

 .سازي انواع خدمات بانكي ارايه شده به مردم سازي و متنوع نوين -الف

 .جلب و تحكيم اعتماد عموم به بخش مالي و اقتصاد رسمي -ب

 .اي يكسان و استاندارد دمات بانكي پايه به تمام مردم به شيوهارايه انواع خ -ج

جـويي در زمـان       هاي منظم و ادواري و صـرفه        تسهيل و خودكارسازي انجام پرداخت     -د

 .صرف شده مردم

  . غيرهها و منافع غيرمستقيم نظير كاهش ترافيك، آلودگي هوا، مصرف سوخت، مرخصي -ـه

 
  خت زير ساخت نظام جامع پردا -1-1-15

 
 هاي تهاتر و تسويه  زيرساخت -1-1-1-15

 هـا با توجه به اين كه هرگونه تبادل بين بانكي مستلزم تـسويه حـساب ميـان بانـك                 

سازي نظام جامع پرداخـت، ايجـاد         رسد كه مهمترين اصل پياده      ست، بديهي به نظر مي    ا

زيرساختي استوار و با حداقل مخاطره براي انجام سريع و دقيـق تهـاتر و تـسويه ميـان                    

 زيرساخت تهاتر و تسويه كه در عمل زيرساخت اصلي نظام جامع پرداخـت  .باشدها   انكب

شـامل  هاي بين بانكي بر عهده داشـته           تهاتر و تسويه كليه پرداخت     ساز و كار  عنوان  را به 

بـانكي كـشور را تحـت     هـاي بـين      كليه پرداخت  ، تعامل اين اركان   .سه ركن اساسي است   
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 :ن عبارتند ازاين اركا. دهد مي پوشش قرار 

تـرين بـستر نظـام جـامع پرداخـت،             اصـلي  :1درنگيسيستم تسويه ناخالص و ب     -1

 از بانكي به بانك ديگر انتقال داده و همزمـان  سرعت است كه بتواند وجه را به     سيستمي

در حال حاضر دامنه فعاليت اين سيستم جهت تسويه         . بانكي را نيز انجام دهد      تسويه بين 

ن بانكي با ارقام بزرگ تعريف شده و از ديدگاه نظـري ايـن سيـستم                هاي بي   آني تراكنش 

هاي غيرنقدي بانكي را پوشش دهد و بر ايـن اسـاس سيـستم تـسويه       بايد كليه پرداخت  

هـاي بـين بـانكي و همچنـين            در عمـل جـايگزين تمـامي پرداخـت         درنگ  بي  و ناخالص

 توسـعه ايـن سيـستم     ازابتداييهدف اصلي و  . گردد  هاي كالن بين اشخاص مي      پرداخت

وري اطالعـات و    اهـاي چـشمگير در فنـ         و با پيشرفت   1990هاي آغازين دهه      كه از سال  

هـاي بـانكي، از طريـق      كـاهش ريـسك نقـدينگي در پرداخـت      .شـد ارتباطات امكانپذير   

 مانندبيجايگزيني روش ناخالص تسويه به جاي روش خالص بود؛ اما با توجه به امكانات               

زش سريع دستورهاي انتقال وجه و با كـاهش هزينـه پـردازش هـر               اين سيستم در پردا   

هاي عادي بـانكي      هاي اخير، عمالً دامنة فعاليت اين سيستم به تراكنش          تراكنش در سال  

وري در  اگـردد بـا ادامـه پيـشرفت در فنـ            بينـي مـي     نيز در حال گسترش اسـت و پـيش        

 .هاي انتقال وجه غيرنقدي گردد مدت جايگزين تمام روشبلند

درنـگ  يراهبري سيستم تسويه ناخالص و ب     : 2سيستم تسويه اوراق بهادار غيركاغذي     -2

هـا نـزد      هاي بانـك    صورت آني، مستلزم نگهداري وجه در حساب      به جهت انجام تسويه به    

گيرد،   اي تعلق نمي    از آنجايي كه به اين وجوه بهره      . است) معموالً بانك مركزي  (گر    تسويه

بـر  . هاي تسويه شود  ها در حساب     ماندن منابع بانك   ن استفاده بدوتواند سبب     اين امر مي  

ـ              درنـگ  ياين اساس سيستم تسويه اوراق بهادار غيركاغذي با سيستم تسويه ناخالص و ب

ها در قالـب اوراق قرضـه         د تا با نگهداري منابع بانك     شو  مي 3جمعدر يك مجموعه واحد     

 و همزمان   شودمشكل فوق جلوگيري    به جاي وجه نقد از      ) اوراق مشاركت : ايران. ا.در ج (

نـام و كاغـذي بـه         از حالت بـي   ) اوراق مشاركت (انتشار، نگهداري و معامالت اوراق قرضه       

ايـن سيـستم در تعامـل نزديـك بـا       . تبديل شـود  ) الكترونيكي(حالت بانام و غيركاغذي     

                                                 
1 real-time gross settlement (RTGS) 
2 scrip less securities settlement system (SSSS) 
3 coupled 
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موجـودي حـساب   بودن ناكافيصورت درنگ قرار داشته و دراخالص و بيسيستم تسويه ن 

توانـد بـا تبـديل اوراق         ميصورت خودكار    به 1گر، با انجام تراكنش بازخريد      انك نزد تسويه  ب

 .بهادار به وجه نقد موجودي الزم را در حساب تسويه بانك تاديه نمايد

مبلغـي  هـاي از نظر     سيـستم در عمـل كليـه تـراكنش        اين  : 2اتاق پاياپاي خودكار   -3

روش عمل در اتـاق پاياپـاي       . دهد  رار مي  تعدادي زياد را تحت پوشش ق      از نظر   و كوچك

هـاي خُـرد بـين         بوده و از امكانات آن براي تهـاتر پرداخـت          3اي  خودكار به صورت دسته   

ـ               انجـام   بـراي درنـگ   يبانكي و ارسال نتيجه خالص تهاتر به سيستم تسويه ناخـالص و ب

مهمتــرين كاربردهــاي اتــاق پاياپــاي خودكــار، تحــول  در . شــودمــيتــسويه اســتفاده 

 پرداخت حقوق، ماليات، قبوض، اجاره و اقساط         و نسبتاً منظم مانند    هاي ادواري   پرداخت

 بـستر تهـاتر بـين بـانكي را          ،توان گفت كه اتاق پاياپاي خودكار       به طور خالصه مي   . است

 .سازد فراهم مي

هـاي بـين    شايان ذكر است كه اركان مزبور تنها زيرساخت تهـاتر و تـسويه پرداخـت       

ورت الكترونيكي بر عهده خواهند داشت و از سـوي ديگـر اعـضاي شـبكه                بانكي را به ص   

هاي درون بانكي خدمت رساني الكترونيكـي بـه مـشتريان             بانكي مسوول توسعه سيستم   

خود و اتصال آنها به اركان تهاتر و تسويه جهت عملياتي نمـودن نظـام جـامع پرداخـت                   

توسـعه درونـي شـبكه بـانكي و         بديهي است بروز هرگونه ناهماهنگي ميان       . خواهند بود 

سازي زيرساخت تهاتر و تسويه، در نهايت سبب كاهش شديد كـارايي و اثربخـشي                 پياده

هـاي انجـام پذيرفتـه را         گـذاري    و اتالف يا معطل ماندن سرمايه      شدهكلي نظام پرداخت    

  .موجب خواهد شد

 
 هاي پشتيبان زيرساخت -2-1-1-15

  : هاي پشتيبان عبارتند اززير ساخت

 اين سيستم جهت مكانيزه نمودن عمليـات مربـوط        : 4ويربرداري چك سيستم تص  -1

صـورت  هاي مبتني بر آنهـا بـه        ازش تراكنش بانكي كاغذي و پرد     هاي بين   به پرداخت چك  

                                                 
1 repo 
2 automated clearing house (ACH) 
3 batch processing 
4  cheque imaging system (CIS) 
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عملكـرد  . هاي روز جهان طراحي شـده اسـت         ورياكامالً الكترونيكي، مطابق با آخرين فن     

هاي مبتنـي بـر چـك حـذف          اين سيستم گردش اسناد كاغذي را براي پردازش پرداخت        

. كندميها و تصاوير، استفاده       جاي آن از انتقال و پردازش اطالعات، شامل داده        نموده و به  

 از طريـق نزديـك      اكنونهمها كه     سازي اين سيستم عمليات مربوط به پاياپاي چك         پياده

ـ   شـو   مي انجامهاي نيروي انساني گزاف        اتاق پاياپاي و با صرف هزينه      150به   طـور  هد را ب

هـاي     چـك    بهبود داده و عالوه بر افزايش دقـت پـردازش، سـرعت پرداخـت              چشمگيري

عنـوان سيـستم    تصويربرداري چك به  . دهد  بانكي را نيز به طور محسوسي افزايش مي         بين

مليـات  ع درنـگ يتهاتر مورد استفاده قرار گرفته و با اتصال آن به سيستم تسويه ناخالص و ب   

 .شودميكي انجام مربوط به تسويه بين بان

  از نگهداريهاي بانك مركزي      يكي از مهمترين مسؤوليت    :1پولشويي سيستم ضد  -2

با توجه  . المللي است   سالمت مالي شبكه بانكي و انطباق با معيارها و ضوابط پرداخت بين           

هـاي    مين مالي تروريسم به يكي از اولويت      أبه اينكه در حال حاضر مبارزه با پولشويي و ت         

عنوان تنهـا   المللي تبديل شده است، انطباق با معيارهاي جهاني به          بكه مالي بين  اصلي ش 

 شـبكه بـانكي در      ، ايـن معيارهـا    بر اسـاس  . استگزينه ممكن براي شبكه بانكي متصور       

مين مـالي تروريـسم را رديـابي و         أهاي مشكوك به پولشويي يا ت       سطح ملي بايد تراكنش   

از سـوي ديگـر از      . مظنون خودداري بـه عمـل آورنـد       هاي    نموده و از انجام تراكنش    گزارش  

مين مالي تروريسم معموالً طي فرآيند پيچيده و گذر از نهادهاي           أكه پولشويي و ت   آنجايي

هـاي    پذيرد، بهترين محل براي كشف و رديابي تـراكنش          مختلف پولي و مالي صورت مي     

اخـت محـسوب    مذكور، محل اتصال اجزاء شبكه بانكي بـه يكـديگر در نظـام جـامع پرد               

صـورت دسـتي    رديابي عمليات پيچيده پولشويي به    همچنين با توجه به اين كه       . شود  مي

هـاي    ورياافـزاري مبتنـي بـر فنـ         هـاي نـرم     ممكن نيست، الزم است تا با نصب سيـستم        

هاي مشكوك بـه پولـشويي شناسـايي و در            هاي عصبي و هوش مصنوعي تراكنش       شبكه

 .شوندسطح شبكه بانكي گزارش 

                                                 
1 anti money laundering system (AML) 
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 هاي  از آنجايي كه در نظام جامع پرداخت كليه تراكنش        : 1رساخت كليد عمومي  زي -3

شوند يكي از نكات مهم در حفظ عملكرد سـالم            صورت الكترونيكي رد و بدل مي     مالي به 

ايـن امـر   . هاي مالي ارسال شده است   شبكه، حصول اطمينان از صحت و اصل بودن پيام        

هـاي كـامپيوتري و الكترونيكـي در مقابـل            هپذيري شـبك     با در نظر گرفتن آسيب     ويژهبه

يابد و بر اين اساس الزم است تا زير ساخت             مي دوچنداننفوذگران و خرابكاران اهميتي     

 وسـيلة بـه هـاي مـالي       رمزنگاري و رمزگشايي مناسب و كامالً ايمن براي رد و بدل پيـام            

ورد قبــول روش اســتاندارد و مــ. فعــاالن بازارهــاي مــالي و بانــك مركــزي فــراهم شــود

 استفاده از زيرساختي است كه مبتني بر كليـدهاي الكترونيكـي اختـصاصي              ،المللي  بين

هاي مالي  هاي حاوي تراكنش اعضا و كليد عمومي شبكه بوده و طي آن مخابره كليه پيام

. انجام شودهاي نظام جامع پرداخت به صورت رمزشده  ها و زيرسيستم    در تمامي سيستم  

و راهبري اين زيرساخت به عنوان تضمين ايمني تبادالت در شـبكه            بر اين اساس ايجاد     

  . برخوردار استباالييبانكي از اهميت 

 
   )شتاب(ها  بانك  ملي كارت2سوئيچ -2-1-15

ها معمـوالً بـه عنـوان نمـاد بانكـداري الكترونيـك               بانك  هاي مبتني بر كارت     پرداخت

هاي   ها، سهم پرداخت  باالترين نسبت شوند؛ با اين حال بايد توجه كرد كه در            شناخته مي 

كـشور  (هاي بـانكي       درصد مبلغ تراكنش   5هاي اعتباري و برداشت از        كارتي اعم از كارت   

با اين حال بايد به اين امر نيز توجه داشت كه در كشورهايي كـه               . كند  تجاوز نمي ) سوئد

 اين  وسيلةكي به   هاي بان    درصد تعداد تراكنش   60ها رواج دارد تا       استفاده از كارت در آن    

 دارد  هاي كارتي بيشتر از آن جهت جلوه بيشتري         اهميت پرداخت . شوندانجام مي ابزارها  

 ،نظـر ها نوعاً مردم عادي و اشخاص حقيقي را در بر گرفته و از ايـن                  كه اين نوع پرداخت   

كيفيت خدمات بانكي الكترونيك بيش از ساير ابزارها در معرض ديد و قـضاوت عمـومي                

هـاي    با توجه به اينكه پرداخت    . داردين اثر را بر زندگي روزمره مردم        بيشترفته و   قرار گر 

اند، در عمل  هاي الكترونيك مبتني بوده بانك از ابتدا بر زيرساخت فناوري      مبتني بر كارت  

رسـد؛ از ايـن رو بـه منظـور             آنها نيز آسانتر بـه نظـر مـي         وسيلةبهارايه خدمات متمركز    

                                                 
1 public key infrastructure (PKI) 
2 switch 
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هاي انجام شده در تجهيزات       گذاري  ها و استفاده مشترك از سرمايه      جويي در هزينه    صرفه

ها بـه     قطه اتصال بانك  ها به مثابه ن     پذيرنده كارت، استفاده از سوئيچ مشترك كارت بانك       

استفاده از سيـستم    . گيرد   نظر قرار مي   موردعنوان سوئيچ ملي يا نظاير آنها       يكديگر تحت 

هـاي كـارتي در    پرداختا اوالً تبادالت مربوط به شود ت  ميباال سبب   سوئيچينگ به طريق    

 صادركننده كارت يا پايانه پذيرنـدة       بستري مشترك و در سطح شبكه بانكي، فارغ از بانك         

هـا و همچنـين    انـدازي پايانـه   گـذاري در نـصب و راه   آن امكانپذير گردد و ثانيـاً سـرمايه   

در عمـل اسـتفاده از      . داب كاهش ي  چشمگيري به طور    هاي مربوط به نگهداري آنها      هزينه

در هاي بين بانكي صورت پذيرد تـا          افزار تهاتركنندة حساب    سوئيچ ملي بايد به همراه نرم     

هاي كارتي انجام پذيرفته طي هر دوره زماني در پايان آن دوره تهاتر و  تراكنش ريزايتنه

نقـش  » شـتاب « مركـز  اكنـون هـم . هاي خاص تسويه گردنـد     از طريق سيستم   در نهايت 

ن بار نظام تهـاتر     نخستيهاي بانكي در كشور را ايفا نموده و عمالً براي             وئيچ ملي كارت  س

 .ه استاجرا كردريالي الكترونيك را در كشور 

  

  جايگاه و نقش نظام جامع پرداخت در تجارت، پول و بانكداري الكترونيك -2-15

  

 بانكداري الكترونيك -1-2-15

ـ هـاي الكترونيكـي بـراي ارا         از روش  بانكداري الكترونيك عبارت اسـت از اسـتفاده        ه ئ

 .هاي پرداخت گيري از انواع رسانه خدمات متعارف بانكي با بهره

هيچ عنصري در بانكداري نوين بيش از بانكداري الكترونيك با نظام جـامع پرداخـت               

اگر بانكداري الكترونيك را ماهيتاً شكل و واسـطه ارايـه خـدمت بـدانيم،               .  نيست مرتبط

به ديگـر   . كند  ها، شيوه و نحوه عمل آن را معين مي          اخت امكانات، قابليت  نظام جامع پرد  

اسـت  ) فرمان و پـدال   (الوصولي    سخن بانكداري الكترونيك همانند پوستة جذاب و سهل       

بـرداري عمـوم از امكانـات نظـام جـامع پرداخـت               اي را براي بهـره      كه رابط قابل استفاده   

گري  بدون مراجعه به شعبه بانك و فارغ از واسطه    سازد تا مردم بتوانند       فراهم مي ) موتور(

 .مند شوند نيروي انساني در تمامي اوقات از خدمات بانكي بهره
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 پول الكترونيك -2-2-15

اي الكترونيكي، ماده، ابزار يا سيستمي كه از          پول الكترونيك عبارت است از هر رسانه      

ومغناطيـسي عمـل پرداخـت را       صورت الكتر ال اطالعات ذخيره شده، بتواند به     طريق انتق 

 كـارت هوشـمند و پـول    شـكل در حال حاضر پول الكترونيك معموالً بـه دو       . انجام دهد 

 .وجود دارد) افزاري قابل تبادل روي اينترنت هاي نرم بسته(شبكه 

يكي از مهمترين تحوالتي كه مدت زمان زيـادي از ظهـور آن در صـنعت بانكـداري                  

 وسـيلة ابتـدا بـه   معرفـي پـول الكترونيـك در        . اسـت  پـول الكترونيكـي       خلق گذرد،  نمي

 اما پس از مدتي بـا توجـه بـه رواج گـسترده آن، ادبيـات                 .انجام شد هاي فناوري     شركت

با ايـن   . هاي پولي مبذول داشت     اي به نقش و جايگاه آن در سياست         بانكداري توجه ويژه  

 سرمنـشاء برخـي     وجود گرچه رشد سريع انتشار و استفاده از پـول الكترونيـك در آغـاز              

ها در خصوص آشفتگي بازار پول شد، اما با كند شدن نـرخ رشـد آن و همچنـين                     نگراني

ها جاي خود را به وضـع مقـررات كنتـرل             تثبيت جايگاه آن در نظام پرداخت اين نگراني       

اسكناس و  (در حال حاضر پول الكترونيك به عنوان جايگزين پول فيزيكي           . كننده دادند 

هاي پرداخـت   شود نقش آن در نظام    بيني مي   اعتباري مطرح است و پيش    و نه پول    ) نقود

هاي آينـده گـسترش       در سال ) عمدتاً كمتر از ده دالر    (هاي بسيار خُرد      در سطح پرداخت  

پول الكترونيك بر خالف پول اعتباري كه از طريق ابزارهـاي پرداختـي             . چشمگيري يابد 

.  به خودي خود داراي ارزش ذاتي است       ها قابل دستيابي هستند،     بانك  نظير چك و كارت   

داراي اهميـت   ها و نظـام پرداخـت         كاربري پول الكترونيك بيشتر از اين جهت در شبكه        

صـورت    كه با توجه بـه درج ارزش ذاتـي در آن قابليـت انجـام تـراكنش پـولي بـه                     است

قـدار  هاي متعدد و بـا م        بخش بسيار بزرگي از پرداخت     از اين نظر   را دارا بوده و      1برونخط

هاي مربوط بـه سيـستم حمـل و نقـل، ملزومـات مـصرفي كوچـك و           كم، نظير پرداخت  

 نظر و از اين     كندممكن مي هاي پرداخت     مايحتاج روزانه را بدون ايجاد ترافيك در شبكه       

هـا و چـه بـراي عمـوم            اسكناس و نقود چه براي بانـك       مانند آن   وسيلةبهانجام پرداخت   

 درصد كل تعداد    74 نزديك به    2002در سال   . نه است بسيار مقرون به صرفه و كم هزي      

ها در سنگاپور به واسطه پول الكترونيك صورت پذيرفته است، اين ميزان گرچه               پرداخت

                                                 
1 off-line 
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هـاي   رسد بـا توجـه بـه قابليـت     شود، اما به نظر مي     در هيچ جاي ديگر دنيا مشاهده نمي      

 .هاي جهان رخ دهدذاتي پول الكترونيك روند مشابهي در دهه آينده در اكثر كشور

استفاده از پول الكترونيك با توجه به تعدد مراكز پذيرش بـالقوه آن مـستلزم وجـود                 

نظـام جـامع    . دن آن اسـت   كـر الوصول جهـت تهيـه و خـرج            يكپارچه و سهل   سازوكاري

 منسجمي را براي صدور، شارژ      ساز و كار  تواند در قالب ايجاد شبكه يكپارچه         پرداخت مي 

هاي پول الكترونيك و تبديل آن به پول اعتباري در قالـب              تراكنش گردآوريو همچنين   

به عبـارت ديگـر چنانچـه پـل         . موجودي حساب پذيرندگان پول الكترونيك فراهم سازد      

 وسـيلة بهارتباطي پول الكترونيك به پول اعتباري وجود نداشته باشد، امكان پذيرش آن             

  .شود واحدهاي اقتصادي در سطحي نازل محدود مي

  

 تجارت الكترونيك-3-2-15

 مختلفي است كه از ابعاد مختلف پديدة استفاده         هايتعريف داراي   تجارت الكترونيك 

از ديدگاه دامنه   . داده است از فناوري اطالعات و ارتباطات در بازرگاني را مورد توجه قرار            

 1روي خـط  صورت  انجام هرگونه امور تجاري به    « تجارت الكترونيك عبارت است از       ،عمل

فروشي و اعم از كاالهاي فيزيكي يا مجازي           اينترنت؛ اعم از عمده فروشي و خُرده       راهو از   

اي از  مجموعـه « تجارت الكترونيكي عبارت است از     ،از ديدگاه ساختاري  » .يا ارايه خدمت  

هـا،    ها كه خدماتي نظير جست و جوي اطالعات، مـديريت تـراكنش             افزارها و سيستم    نرم

در و  » صورت برخط و نظاير آنها را در اينترنت بر عهـده دارنـد            ت به بررسي اعتبار، پرداخ  

تجارت الكترونيك عبارت است از مبادله تجاري بدون استفاده          «، از ديدگاه شكلي   نهايت

ها و ابزارهاي الكترونيـك صـورت         از كاغذ كه طي آن كل فرآيند تجاري به واسطه رسانه          

 » .پذيرد مي

جو، مذاكره، توافق، پرداخت، بازرسي و      وحل جست چرخه تجارت متشكل است از مرا     

تـرين مؤلفـه هـر     اما اصـلي .  هستندوار به يكديگر متصل تاييد نهايي كه به صورت زنجير  

بـه  . رود  بندي آن به شمار مـي     مبادله بازرگاني، مبلغ مبادله، شيوه پرداخت و نحوه زمان        

 ناپذيرجداييكترونيك بخش    ديگر انجام پرداخت در چرخه تجاري اعم از سنتي و ال           بيان

                                                 
1 online 
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گونه كه مفهوم تجارت الكترونيك شيوه عمـل و         از سوي ديگر همان   . رود  آن به شمار مي   

مفاهيم ارتباط تجاري را با استفاده از امكانات و وسايط الكترونيك متحول ساخته است،              

 دشوعنوان بخش مهم اين چرخه نيز بايد در مفهوم جديد الكترونيك متحول             پرداخت به 

بـا  . دكنـ تا چرخه تجارت الكترونيك بتواند انسجام ساختاري و ارتبـاطي خـود را حفـظ                

هاي بـانكي صـورت       هاي تجاري از طريق شبكه      اكنون تمامي پرداخت  كه هم توجه به اين  

پذيرند، بديهي است سخن گفتن از هرگونه فرايند كامل تجارت الكترونيكي مـستلزم               مي

 به صورت نقد يا از طريق گشايش اعتبار خواهد بود كـه             امكان انجام پرداخت الكترونيك   

 در نهايـت هاي بانكداري الكترونيك را به خود اختصاص داده و      مجموعاً بخشي از فعاليت   

يندهاي تجـاري   آبديهي است در صورتي كه فر     . پذيرند  از طريق نظام پرداخت صورت مي     

 در حد بازاريابي هاه عمل آنالكترونيك به مقوله پرداخت الكترونيك متصل نباشند، دامن

گيـري كامـل از امكانـات آن را منتفـي             عمل بهره در  و مذاكرات مقدماتي متوقف شده و       

از اين رو يكي از مهمترين بسترهايي كه مقوله وسـيع تجـارت الكترونيـك بـر                 . سازد  مي

يابـد مقولـه شـيوه پرداخـت يـا            روي آن بنا شده و با استفاده از امكانـات آن تبلـور مـي              

صورت الكترونيكي است كه در مجموعه بانكداري الكترونيك و نظام          گشايش اعتبارات به  

 .يابند جامع پرداخت تحقق مي
 
  نظام جامع پرداختاجراي -3-15

 و راهبري نظام جامع پرداخت جز با ايجاد نگرشي سيستمي و با در نظر داشتن                اجرا

بـر ايـن اسـاس      .  نيـست  محيط پيراموني قانوني، اجتماعي و فرهنگي شبكه بانكي ميسر        

سازي را براي     بايد بستر پياده    افزاري و تدارك تجهيزات مي      پيش از هرگونه تمهيد سخت    

 با توجه به تجربـه دو دهـه راهبـري           ويژهبهاين امر   . كردطرح نظام جامع پرداخت آماده      

ها  گيري از تجربيات، موفقيت هاي زيرساخت نظام پرداخت در سطح جهان و بهره سيستم

بـر ايـن اسـاس الزم اسـت پـيش از            . انجـام شـود   هاي كشورهاي مختلف بايد       كستو ش 

د و اقدامات فني به پـس       و راهبردها، الزامات و پيشنيازهاي طرح مشخص ش       ،سازي  پياده

  .شوداز حصول اطمينان از تشخيص درست مسائل و مشكالت موكول 

 
  سازي تعيين راهبردهاي پياده -1-3-15
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ورت گرفته و همچنين شرايط خاص محيطي كشور، به طور هاي ص با توجه به بررسي

   :رسد جامع پرداخت عملي به نظر مي  اركان نظاماجرايخصوص كلي سه راهبرد عمده در

سازي   در اين راهبرد فرض بر توان و تمايل بانك مركزي بر پياده           : راهبرد متمركز  -1

دت زمـان نامحـدود در      اركان مذكور در بدنه سازماني بانك مركزي و راهبـري آن تـا مـ              

اين راهكار در كشورهايي كه بانـك مركـزي داراي اقتـدار و اسـتقالل               . همين نهاد است  

 و توان قـانوني و فنـي الزم بـراي انجـام ايـن امـر نيـز در سـازمان مربوطـه               1كامل بوده 

 . بيني شده، صورت پذيرفته است پيش

 بانك  سازي در   ات و پياده  در اين راهبرد فراهم آوردن مقدم     : راهبرد نيمه متمركز   -2

 وسـيلة بـه مركزي صورت پذيرفته و تا مدت زمان محدودي در حد آزمايشي نيز راهبري              

؛ و سپس طبق برنامه زمانبنـدي شـده معـين، زمينـه انتقـال               گيردانجام مي همين نهاد   

هاي مربوط به نهادي كه شبكه بانكي و بانك مركزي مـشتركاً تملـك و                 عمليات سيستم 

 .شود ا بر عهده دارند منتقل مير اداره آن

 پذيرد كـه يـا بانـك        اتخاذ اين راهبرد در شرايطي صورت مي      : راهبرد غيرمتمركز  -3

مركزي فاقد توان قانوني و فني اداره چنين اركاني باشد و يا شبكه بانكي در هماهنگي از 

ا هـ   اي كـه بـه تمـام بانـك          سـسه ؤجهت ايجـاد م   » هاكانون بانك «طريق نهادهايي نظير    

در اين راهبرد كليـه مراحـل مربـوط بـه           . ه كند توانايي داشته باشد    ئخدمات باكيفيت ارا  

سـيس  أهـا ت    اي كه با توافـق و سـهامداري بانـك           سسهؤ م وسيلةبهسازي و راهبردي      پياده

صـورت    به صورت پذيرفته و نقش بانك مركزي صرفنظر از نقش نظارتي آن حداكثر    شود مي

  . واهد بودكنار ديگر اعضا خعضوي در 

سازي و راهبري ايـن اركـان بايـد            در زمينه پياده   زير نكات الزم الرعايه     ، بر اين  افزون

  :مورد توجه قرار گيرند

درنگ و تسويه اوراق بهادار غيركاغذي با توجـه  يتسويه ناخالص و ب هاي سيستم -1

ركـزي،  هـاي م به فراهم آوردن ابزار مهم مديريت ريسك و مديريت نقدينگي براي بانـك  

در اكثريت قريب به اتفاق كشورهايي كه داراي ركن مـذكور هـستند منحـصراً در بانـك            

                                                 
  و بانك نگارا در مالزي ) عنوان كشور پيشرفته به(توان از بوندس بانك در آلمان فدرال  طور مشخص مي به1

  .فق اين راهكار نام بردهاي مو عنوان نمونه به) عنوان كشور در حال توسعه به(
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  .گردد نيز راهبري ميبانك  همان وسيلةبهسازي شده و  مركزي پياده

صرفنظر از انتخاب هر يك از راهبردهاي مذكور، نقش بانك مركـزي در تعيـين                -2

شدت  ها به    و سرپرستي بر اين سيستم     ها و استانداردهاي عملكرد و همچنين نظارت        رويه

كيـد  أجانبـه آن ت     بانكداري مركزي بر انجام دقيـق و همـه        اولياي امور   مورد توجه بوده و     

  .ورزند مي

كـه بتوانـد شـبكه بـانكي را         » ها  كانون بانك « نهادي رسمي و قانوني نظير       اكنونهم

دارد، همچنـين   نظر كند وجود ن    درخصوص مسايل بين بانكي با يكديگر هماهنگ و يك        

ي سازمان بانك مركزي پاسخگوي راهبري دائم اركـان         كنونرسد توان و اندازه       به نظر مي  

) درنگ و تسويه اوراق بهـادار غيركاغـذي  يتسويه ناخالص و ب هاي به جز سيستم(مذكور 

عنـوان راهكـار ميانـه     تواند به   مي» نيمه متمركز «رسد راهكار     نباشد؛ از اين رو به نظر مي      

  .مطالعه قرار گيردمورد 

  

  تشخيص و تطابق با الزامات نظام جامع پرداخت  -2-3-15

سازي موفـق نظـام جـامع پرداخـت بـدون در نظـر گـرفتن و عملـي سـاختن                       پياده

 اشاره دارد كه     به آن دسته از الزاماتي     زيرموارد  . رسد  نيازهاي آن ممكن به نظر نمي       پيش

حقـق  اتر و تسويه در سطح شبكه بـانكي ت        ههاي ت   بايد پيش از كاربردي شدن زيرساخت       

  :گيري شود يافته يا در مورد آنها تصميم

  :مورد طرح و بررسي قرار گيرندزير  آن بايد موارد براي انجاممعرفي اوراق بهادار غيركاغذي كه  -1

 .ماهيت حقوقي -

 .قوانين الزم در خصوص انتشار، مالكيت و شيوه معامله و نقل و انتقال -

 .ها سازماندهي و تجهيز نهادهاي الزم براي اداره سيستمايجاد،  -

ـ      : هاروش - هـايي كـه    مين نقـدينگي الزم بـراي بانـك   أايجاد ابزارهاي نظير بازخريد جهت ت

رو ه با كمبود نقدينگي روب    طور موقت بهدرنگ  يهنگام انجام عمليات تسويه ناخالص و ب       به

 مديريت كاراي نقـدينگي در  ناپذيرجدايياين ابزارها به عنوان بخش ضروري و       . شوند  مي

 قـرارداد بازخريـد   م در زمينـه تنظـي  ويـژه بـه ين امر   ا .دآين  شمار مي  هاي پرداخت به    نظام

 .اهميت دارد
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بحـث كـالي بـه كـالي بـودن          ويـژه   به(با توجه به وجود شبهات شرعي       :  شرعي مسائل -

 كارشناسـان   وسيلةبهت مقتضي   صوربايد مورد به    مي) معامالت اوراق بهادار ناظر به آينده     

 . شوندبرطرفربط، شبهات احتمالي امر مورد بحث قرار گيرد تا با هماهنگي مراجع ذي

انجام تمهيدات الزم جهت افتتاح حساب اوراق بهادار غيركاغذي در بانـك مركـزي بـا                 -

 .توجه به ابعاد حقوقي آن

ز به تعداد روزهـا بـراي هـر         تدوين ضوابطي كه طي آنها تعداد بازخريدهاي شبانه مجا         -

  .صورت مورد به مورد تعيين شود بانك و همچنين به

بايـد    در ايـن خـصوص      : رساني مالي هاي پيام   استفاده از سيستم  بارة  گيري در   تصميم -2

) رساني مـالي  المللي پيام   مرجع بين  (1گيري درخصوص استفاده از سوئيفت    نسبت به تصميم  

عنـوان   كه سـوئيفت بـه    صورتيهمچنين در . شود ريالي اقدام    رساني مالي عنوان بستر پيام   به

 هـاي  صـورت   اسـتفاده از ارسـال پيـام بـه         بـارة بايـد در    گزينه مطلوب انتخاب شـود مـي      

V-Shape يا Y-Copyگيري صورت پذيرد  تصميم. 

بر اين اساس الزم است اعضاي شـبكه        : بندي دقيق به شبكه بانكي     زمان  اعالم برنامه  -3

هاي خـود را طبـق برنامـه          ها و روش    سازي سيستم    نحوه آماده  باالبا برنامه   بانكي مطابق   

  .بندي شده دقيق ارايه نمايندزمان

 :زيرتدوين مقررات بانكي الزم در موارد  -4

نحوه ايفاي تعهد بانك عضو در واريز به حساب مشتري پس از انجام تسويه در سيستم  -

 .درنگ بيتسويه ناخالص و 

 . تعليق عضويت در نظام پرداخت و مرجع رسيدگي به آننحوه لغو يا -

مقررات مربوط به خدمات نوين بانكي مبتني بر اتاق پاياپاي خودكار از جمله خـدمات                -

 .)پرداخت قبوض ( مستقيمو برداشت) پرداخت حقوق(واريز مستقيم 

  .هاي مبتني بر اتاق پاياپاي خودكار مقررات مربوط به برگشت تراكنش -

هـا جهـت ايجـاد        هاي درون بانكي همـه بانـك        خط شدن و يكپارچگي سيستم      روي -5

هاي محوري    هاي مرتبط آنها با سيستم    امكان ارتباط عملياتي و الكترونيكي كليه سيستم      

 .و زيرساخت نظام جامع پرداخت

                                                 
1 society for world-wide inter-bank financial telecommunication (SWIFT) 
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ايجاد، سازماندهي و تجهيز مركز گواهي امـضا و رمـز بـانكي الكترونيكـي در بانـك                   -6

منظـور تبـادل ايمـن    هريف كليدهاي عمومي و اختصاصي شبكه بانكي ب  مركزي جهت تع  

 .اطالعات مالي

  

  وضعيت نظام پرداخت در ساير كشورهاي جهان -4-15

 گونـاگوني هاي پرداخت در كشورهاي مختلف جهان تابع الگوهاي كـامالً             گرچه نظام ا

غرافيايي  اجتماعي و همچنين موقعيت ج     –بوده و هر كشور بر اساس مختصات فرهنگي         

 است، اما به طـور    اقدام كرده هاي پرداخت     سازي اجزاء و عناصر نظام      خود نسبت به پياده   

هـاي    الملل را در زمينه نظام      توان از يك منظر چهار الگوي متفاوت در سطح بين           كلي مي 

نكتـه  . گيري كشورهاي جهان از ابزارهـاي پرداخـت تـشخيص داد            پرداخت و شيوة بهره   

سي ابزارهاي پرداخت در تمـامي الگوهـاي مزبـور، تفـاوت چـشمگير              جالب توجه در برر   

نگرش ساير كشورها، اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، صنعتي يا صـادركنندة مـواد                 

ي كنـون هاي گوناگون فرهنگي نسبت به مقوله پرداخت بـانكي بـا ديـدگاه                خام و در رده   

هـاي    ود، تجديـد نظـر در روش      هاي موجـ    شبكه بانكي كشور است كه با توجه به كاستي        

. نمايـد   آور مـي    ابزارهاي پرداخـت بـانكي را الـزام       كنوني و اتخاذ راهبردي نوين در مورد        

الگوهــاي پرداخــت در چهــار دســته مختلــف و بــا توجــه بــه اشــتقاقات فرهنگــي و  

  .اند بندي شده  شرح زير بخشجغرافيايي به

  

  الگوي امريكاي شمالي -1-4-15

) بـه جـز چـاي     ( مـواد خـام      عنوان يگانه ارز معامالت    مريكا به آالر  با توجه به اينكه د    

هاي اخير نسبتاً ثابت مانـده يـا بـا             در سال  M1، سهم اسكناس و نقود در       آيدشمار مي  به

دهـد كـه سـهم پـول بانـك مركـزي در                نشان مي  اين امر . استرو بوده   هرشد اندكي روب  

اما از سـوي ديگـر گرچـه    .  خواهد مانداي نزديك ثابت تسويه معامالت اقتصادي تا آينده   

اي  چك به عنوان ابزار پرداخت آتي در كشورهاي امريكاي شمالي رواج سـنتي و ديرينـه       

هـاي خُـرد      دارد، با اين حال روند رو به كـاهش جـدي در اسـتفاده ازچـك در پرداخـت                  

 65هـاي مبتنـي بـر چـك از بـيش از               كاهش درصد تراكنش  . خورد  چشم مي  اشخاص به 
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هـاي    بيشتر به نفع تراكنش،2002 درصد در سال   50 به كمتر از     1998ر سال   درصد د 

 30ها را در بازه زماني پنجساله بيش از           مبتني بر كارت عمل نموده و سهم اين تراكنش        

كه در اياالت متحده و كانادا اكثريـت قريـب بـه             با توجه به اين   . درصد افزايش داده است   

توان چنـين برداشـت كـرد كـه           رت اعتباري هستند، مي   هاي بانكي از نوع كا      اتفاق كارت 

ها و  جاري جهت تقسيط پرداخت دار يا اعتبار در حساب هاي وعده استفاده سنتي از چك  

مربوط بـه خريـد كـاال و خـدمات،با گـرايش رو بـه رشـد در اسـتفاده از                     تعويق تسويه پولي    

از سوي  . منسوخ خواهد شد   ي اما در بازة زماني بسيار طوالن      –تدريج  هاي اعتباري به    كارت

برداشت مستقيم و همچنين انتقال اعتبار       /ديگر با توجه به اينكه خدمات مبتني بر واريز        

كه  در اين كشور جاافتاده و در ساليان قبل رشد چشمگيري داشته است و با توجه به اين     

گي و رشـد اقتـصادي همبـست      ) شاخص جمعيت (دو ابزار اخير معموالً با تعداد مشتريان        

ـ      كندها در اين دو مورد با رشد          دارند، تعداد تراكنش   . رو بـوده اسـت    ه و بسيار آرامـي روب

سيـستم  (جانبه از انتقـال اعتبـار         طور انحصاري استفاده همه    ها به   شاخص ارزش پرداخت  

دهـد كـه    را در اياالت متحده نـشان مـي  )  Fedwire از طريق  درنگ  بيتسويه ناخالص و    

ايـن امـر هنگـامي     . دهد  هاي غيرنقدي را تشكيل مي       تراكنش  درصد حجم  5/94بيش از   

دهد كه به آمار سـهم چـك و انتقـال اعتبـار از مجمـوع مبلـغ                    اهميت خود را نشان مي    

 توجـه   درنـگ   بـي اندازي سيستم تسويه ناخالص و        ها در كانادا پيش و پس از راه         پرداخت

 1998 درصد در سـال      96هاي بانكي از      كنيم كه در آن سهم چك از كل مبلغ تراكنش         

هاي چكي    از سوي ديگر تعداد زياد تراكنش     .  رسيد 1999 درصد در سال     22به كمتر از    

دهد كـه     نشان مي ) 2002: درصد 9/4(در مقايسه با حجم اندك آن       ) 2002: درصد 50(

هاي خُرد صورت      اشخاص حقيقي و براي تسويه پرداخت      وسيلةبه استفاده از چك     بيشتر

هاي مبتنـي بـر كـارت         ين آمار بيانگر اين واقعيت است كه پرداخت       همچن. پذيرفته است 

  .)ها  درصد ارزش كل تراكنش3/0(هاي بسيار خُرد را پوشش داده است   پرداختفقط
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  شامل كشورهاي اروپايي1الگوي قاره -2-4-15

 و مسكوك به عنوان عامـل پرداخـت در اروپـا            روند رو به كاهش استفاده از اسكناس      

كامالً محسوس بوده و در بازة زماني چهار ساله پيش از معرفي يـورو كـاهش                طوركلي   به

 بـه   9/12 درصد و در فرانسه از       11 تا   4/22در آلمان فدرال از     (چشمگيري داشته است    

علـت ايـن كـاهش را بـه دو عامـل            ). 2002 تـا    1998هـاي      بين سـال   M1 درصد   9/7

 كـه   1990هـاي پايـاني دهـه         سال در   درنگ  بيهاي تسويه ناخالص و       اندازي سيستم   راه

 پيامـدهاي   امكان انتقال اعتبار بين بانكي را فراهم ساخته و همچنين انتظارات مـشتريان از             

به هر حال سهم نقد در تعريف محدود پـول كـامالً            . توان ارتباط داد    اتحاد پولي اروپا مي   

زارهاي پرداخـت   استفاده از اب  . گردد  هاي بسيار خُرد منحصر مي      ي بوده و به پرداخت    يجز

غيرنقدي گرچه در كـشورهاي اروپـايي تنـوع نـسبتاً زيـادي دارد امـا در رونـدي كلـي                     

 ويـژه بـه  �جاي تمام ابزارهاي پرداخت كاغذي كـالن         جايگزيني كامل انتقال اعتبار را به     

همچنين اروپا جزو مناطقي از جهان است كه نظام پرداخت خُـرد            . دهد   نشان مي  -چك  

، انتقـال اعتبـار و      )اتـاق پاياپـاي خودكـار     (واريـز و برداشـت مـستقيم        آن بين ابزارهاي    

هاي بانكي تقسيم شده و نقش چك به عنوان ابزار پرداخت خُرد به نفـع ابزارهـاي                   كارت

 در سـوئد كمتـر از يـك         2002در طـول سـال      (پرداخت اخير در حال محو شدن است        

 كشورهاي اتحاديه اروپايي  در حال حاضر كليه  .)ليون فقره چك پردازش گرديده است     يم

 دارا بـودن    از نظـر   بوده و كشورهاي حوزه يورو       درنگ  بيداراي سيستم تسويه ناخالص و      

 ملـي خـود از سيـستم        درنگ  بي بر سيستم تسويه ناخالص و       افزونواحد پولي مشترك،    

منظور انجام مبادالت در سطح اتحاديه پـولي اسـتفاده            به 2 تارگت تسويه ناخالص اروپايي  

همچنين مقرر گرديده تا با توسعه سيستم تسويه ناخالص نـسل بعـدي حـوزه               . دنكن مي

هاي تسويه     دهه ميالدي جاري، سيستم مزبور جايگزين سيستم       پايانتا   )2تارگت  ( يورو

  .دشوناخالص ملي 

 

                                                 
1
 continent 

2 target 
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  الگوي شرق دور  -3-4-15

ز آخـرين   گيـري ا     بهـره  از نظر الگوي استفاده از ابزارهاي پرداخت غيرنقدي در ژاپن،         

در . دشـو  هاي بانكي، منحصر به فرد تلقي مي        هاي بانكي و استفاده وسيع از كارت        وريافن

هاي صـورت پذيرفتـه در         درصد ازمجموع تعداد كل پرداخت     3/60 بيش از    2002سال  

 درصـد در    33هاي بانكي اختصاص يافته و انتقـال اعتبـار بـا حـدود                اين كشور به كارت   

عنوان ابزار پرداخت خُرد وسعت و دامنـه    استفاده از چك به   . ستجايگاه دوم قرار گرفته ا    

گيري از آن نيـز بـه سـرعت در حـال              كشورهاي امريكاي شمالي را نداشته و ميزان بهره       

را  1998ها در سـال        درصد كل تراكنش   5/9 كه    بر اين اساس صدور چك    . كاهش است 

 درصد نزول كرده است و      9/4داد با كاهشي حدود پنجاه درصدي به كمتر از            تشكيل مي 

بـه جـز    (رسد كه در آينده نزديك ژاپن نيز الگـوي اروپـايي                با ادامه اين روند به نظر مي      

برداشـت  /ميـزان اسـتفاده از واريـز      . را در ميزان استفاده از چك در پيش گيـرد         ) فرانسه

 30 تـا  20 با آمار غيررسـمي حـدود        بر اساس مستقيم در ژاپن چندان روشن نيست، اما        

هاي بانكي در     روند استفاده از كارت   . كنند  ها از اين ابزار استفاده مي       صد تعداد پرداخت  در

 و انتقال اعتبار است؛ كه در        دهنده وارد آوردن فشار دوجانبه اين ابزار بر چك        ژاپن نشان 

كنندة ايـن   بيانتواند    تشابه فوق مي  . اين زمينه الگوي مشابهي را با سوئد نشان مي دهد         

هـاي    هاي باال، اسـتفاده از كـارت        وريا كه در كشورهايي با تمايل استفاده از فن         باشد نظر

 بيـشتري از مـردم بـه        تعدادرو شده و در اين كشورها       هبانكي با اقبال بسيار بيشتري روب     

گيري از ابزارهاي نوين پرداخت شخـصي و غيرحـضوري بـه جـاي ابزارهـاي                  دنبال بهره 

هـاي موجـود در       ورياگيـري از آخـرين فنـ         بهـره  راز نظـ  سـنگاپور   . سنتي بانكي هستند  

وري اگيـري از تـسهيالت فنـ        هاي بانكي سرآمد ساير كشورها به شمار آمده و بهـره            نظام

دنظر مقامات دولتي و فعاالن بخش خـصوصي   ورشهر م اطالعات و ارتباطات در اين دولت     

الگوهـاي  تـرين و منحـصر بـه فردتـرين          بر اين اساس يكـي از عجيـب       .  گرفته است  رقرا

سهم چك از   . خورد  شهر به چشم مي   استفاده از ابزارهاي پرداخت غيرنقدي در اين دولت       

 2/39(گرديـد   ترين ابزار پرداخت تلقي مي  به عنوان عمده1998ها كه در سال   پرداختتعداد  

 6/9(هـا رسـيده اسـت      و سريع به كمتر از يك دهـم كـل پرداخـت      مستمربا كاهشي   ) درصد

)  متعـارف  هاي  بانك  كارت(هاي اعتباري و برداشت       گيري از كارت    ديگر بهره  از سوي    .)درصد
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كه در اكثريت قريب به اتفاق كشورها روندي رشديابنده و سريع را تجربه كرده است، در                

 درصـد   2/11 درصد بـه     8/32رو بوده است و سهم آن از        هسنگاپور با كاهش سريعي روب    

، ديگـر مشابهي در مورد دو ابزار پرداخت عمـده         پديدة  . ها تقليل يافته است     كل پرداخت 

 و سهم مجموع ايـن دو بـا كاهـشي           مشاهده شده واريز مستقيم،   /انتقال اعتبار و برداشت   

در مقابل سهم پـول الكترونيـك كـه در سـاير كـشورها              . رو شده است  ه درصدي روب  60

 1/74به  1998 در سال 8/11آوري از  شود با رشد شگفت معادل صفر در نظر گرفته مي 

 رسيده و سهم تمـامي ابزارهـاي پرداخـت ديگـر را             2002ها در سال      كل تعداد پرداخت  

توان تمام سهم از دست رفته چك را وابسته بـه توسـعه كـاربري             كاهش داده است و مي    

 گـسترده  بـسيار با اين حال كاربري . هاي خُرد مربوط دانست  پول الكترونيك در پرداخت   

ها ايجاد نكرده و اين دسته از  ييري در الگوي مبلغي پرداخت پول الكترونيك هيچگونه تغ   

روند . اند  تقسيم شده ) 8/3(و چك   )  درصد 8/95با  (ها بين دو ابزار انتقال اعتبار         پرداخت

دهد كـه اسـتفاده از چـك در ايـن             هاي مربوط به بازة زماني مورد بررسي نشان مي          سال

 شدت ميزان كاهش بـه انـدازه تعـداد          زمينه نيز به تدريج در حال كاهش است، هر چند         

  .ها نيست پرداخت

  

  )عربستان سعودي(يابنده صادركننده مواد خام  الگوي كشورهاي توسعه -4-4-15

هاي مـورد     نمونهترين  هاي پرداخت يكي از جالب       الگوي تراكنش  از نظر عربستان سعودي   

شمالي، شـرق دور و     كه در امريكاي     حاليدر. رود  شورهاي نمونه به شمار مي    بررسي در ك  

هاي مبتني بر كارت جايگزين شده است، در عربستان           تا حدي قارة اروپا چك با پرداخت      

، رشد مداوم استفاده از انتقـال       1998 در سال    درنگ  بيبا معرفي نظام تسويه ناخالص و       

هـاي بـانكي    رشد استفاده از كارت. شود جاي چك با نرخي ثابت مشاهده مي  اعتبار به 

 جـايگزيني   رسد كه انتقال اعتبار به طور كامل در حـال            بوده و به نظر مي     بي كند طور نس به

 بوده و ميزان استفاده از چك را در بازة          چشمگير كامالً   موردتغييرات در اين    . چك است 

نكتـه جالـب    .  درصد كـاهش داده اسـت      56حدود  ) 2002-1998(زماني مورد مطالعه    

 در ويـژه  بـه انتقـال اعتبـار بـا چـك اسـت كـه       و نه آنـي   توجه ديگر جايگزيني تدريجي  

كه تغيير رفتار پرداخت توسط فعاالن بـا   ،)مشابه كشورمان(ساختارهاي اقتصادي سنتي  
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 اروپا و شرق دور كامالً متفاوت       مانندپذيرد، با بازارهاي پوياتري       كاري صورت مي    محافظه

 الگـوي   حـال بـا ايـن     . رسد الگوي مشابهي در مورد ايران نيز رخ دهـد           بوده و به نظر مي    

معرفـي سيـستم تـسويه      . دهـد   ها رفتاري كامالً شايان توجه را نشان مـي          مبالغ تراكنش 

، بــه طــور آنــي باعــث تغييــر درصــد بزرگــي از  1998 در ســال درنــگ بــيناخــالص و 

)  درصد 33حدود  ( است   شدههاي با مبالغ ريز و درشت از چك به انتقال اعتبار              پرداخت

ها ناگهان كند شده و بـه آرامـي رونـد              چك به لحاظ مبلغ تراكنش     اما كاهش استفاده از   

.  درصد كاهش يافتـه اسـت      4كاهش خود را ادامه داده است و در چهار سال بعدي تنها             

هـاي    هاي رسمي و سـازمان       عمده كه توسط بنگاه    يها  رسد بخشي از پرداخت     به نظر مي  

انـد، امـا بخـش        ا متوقف كرده  طور ناگهاني استفاده از چك ر      پذيرفت به   بزرگ صورت مي  

. آورد  ميلي به استفاده از انتقال اعتبار به جـاي چـك روي مـي               بازار سنتي با كندي و بي     

هاي مياني سهم     ها هر چند در سال      همچنين استفاده از كارت درخصوص مبالغ تراكنش      

  .توان اين رشد را روندي سيستماتيك به شمار آورد اندكي به دست آورده است اما نمي

  

  م جامع پرداخت در ايراننظا -5-15

  

  مركز شتاب -1-5-15

هاي مؤثري در جهت تحقق   گام1381بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از سال        

 ايجاد زمينه بـراي انجـام مبـادالت         در نهايت ها به يكديگر و       اتصال شبكه پرداخت بانك   

 جـديت و همـت شـبكه         تا با  شداين تحوالت سبب    . بانكي الكترونيك برداشته است     بين

بـه  » شـتاب « از طريـق مركـز       1383 كشور تا پايان سال      اصليهاي    بانكي، تمامي بانك  

در ايـن راسـتا     . را تحقـق بخـشند    » شـبكه واحـد پرداخـت     « و ايدة    شدهيكديگر متصل   

  . كرداشاره) 15-3(تا ) 15-1(هاي  ارائه شده در جدولتوان به آمار  مي
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 وهاي عض تعداد بانك :15-1جدول 
  عضوشدهتازههاي  بانك  تعداد كل  سال

  صادرات، كشاورزي، توسعه صادرات  3  1381

  سامان  4  1382

  ملي، صنعت و معدن، كارآفرين  7  1-1383

  بانك سپه، تجارت، ملت، پارسيان،پست  12  2-1383

  
 ها تعداد تراكنش :15-2جدول 

  تغيير  ميانگين روزانه  جمع  پايانه فروش خودپرداز  سال

1381  360،341  0  360،341  1،534  -  

   درصد952  9،461  3،432،064  1،836  3،430،228  1382

1383  
38،333،09

3  
235،076  

38،525،91

6  
142،689  

1122 
  درصد

 
  حجم اسناد مبادله شده طي تسويه بين بانكي :15-3جدول 

 )ريال(                                                                                    

  تغيير  كارمزد شتاب جمع خالص مبالغ  سال

1381  28،328،007،525  400،570،590  -  

1382  311،849،537،064  3،484،071،499  1100   
1383  1،323،329،668،090  39،234،503،857  424   

  

  :صورت پذيرفته است» شتاب«همچنين اقدامات زير به منظور توسعه عملكرد مركز 

هـاي مجـازي      خصات فني سـوئيچ شـتاب بـه منظـور پـشتيباني از تـراكنش              ارتقاي مش  -

 ).اينترنتي(

هــاي  ارتقــاي مشخــصات فنــي ســوئيچ شــتاب بــه منظــور پــشتيباني از تــراكنش -

 .هاي برونخطي هاي هوشمند و تراكنش بانك كارت

انجام مذاكرات و تمهيد مقدمات اتـصال بـه سـوئيچ كـارت كـشور بحـرين جهـت                  -

عكس به عنوان مقدمه برپاسـازي      ري صادر شده ايراني در بحرين و ب       ها  كاربري كارت 

المللي و همچنـين انجـام مـذاكرات بـا مقامـات عـالي                هاي كارتي بين    بستر تراكنش 

بـه سـوئيچ   » شـتاب «عربستان سعودي و امارات متحده عربي جهت اتصال مركز   كشورهاي  
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 .كشورهاي مزبور

  .هاي هوشمند بانك  كارت براي صدور و راهبري1ايجاد مركز گواهي -

  

   طرح نظام جامع پرداخت-2-5-15

سازي و اجراي طـرح نظـام جـامع پرداخـت فراينـدي             گونه كه گفته شد، پياده    همان

از . است روشمند و سيستماتيك كه بايد با توجه به پيشنيازها طراحي و راهبـري گـردد               

غييـر در بـسترهاي     كه تحول در نظام پرداخت كشور بيش از هر چيـز مـستلزم ت              آنجايي

مديريتي و اجرايي شبكه بانكي است، ايجاد سازمان متناظر با الزامات مديريت تغييـر بـا             

 بـه توصـيه     توجـه به اين منظور و با      . گيرد  توجه به اهداف معين شده در اولويت قرار مي        

المللي، از جمله مشاوران بانك جهاني، سازمان پروژه به شـرح زيـر تعريـف                 مشاوران بين 

  : استشده

رتبه بانك مركـزي  متشكل از مديران عالي(كميته اجرايي نظام جامع پرداخت     -الف

اين كميته وظيفه دارد بر پيـشرفت طـرح         . )عالوه كارشناسان متخصص   هو شبكه بانكي ب   

 در نهايـت  ييـد و تـصويب قـرار داده و          أها را مورد ت     نظارت كرده، نتيجه فعاليت كارگروه    

 .دكنظام جامع پرداخت تصميمات راهبردي اتخاذ مسير آينده طرح ندربارة 

متشكل از مـديران عـالي بانـك مركـزي و           (كميته راهبري نظام جامع پرداخت       -ب

 در كميتـه    اتخـاذ شـده   اين كميته وظيفه دارد با كـسب اطـالع از تـصميمات             . )ها  بانك

ورتي ها فـراهم سـاخته و نظـرات مـش           هاي اجراي كار را در مجموعه بانك        اجرايي، زمينه 

 .خود را نيز در اين زمينه ارايه نمايد

 :گانه تخصصي به شرح زيركار ده هاي تشكيل گروه -ج

 .گروه كاري مقررات -

 .گروه كاري مديريت نقدينگي -

 .گروه كاري حقوقي -

 .هاي خُرد گروه كاري پرداخت -

 .گروه كاري تشكيالت و سازمان -

                                                 
1  certificate authority (CA) 
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 .اسناد بانكيها و  گروه كاري مكانيزاسيون پاياپاي چك -

 .گروه كاري آموزش -

 .سازي گروه كاري تبليغات و فرهنگ -

 .گروه كاري حسابداري -

 .گروه كاري بسترهاي مخابراتي -

 وظيفه دارند در حوزه تخصصي خود و با توجه بـه وظـايف تعريـف           ي كار ها  اين گروه 

حي، الزامـات   شده نسبت به بازبيني مقررات و وضعيت موجود اقدام نموده، اقدامات اصال           

ها پـس از      نتيجه كار اين كارگروه   . كنندنيازهاي طرح را پيشنهاد       جديد و همچنين پيش   

 و  شـود  ربـط جهـت تـصويب ارسـال مـي         ييد در كميته اجرايي به مراجع ذي      أبررسي و ت  

هـا     اطمينان از آمادگي بانـك     كسبهاي الزم جهت      همزمان با كميته راهبري هماهنگي    

هاي منظم    شبرد طرح كميته اجرايي از پيمانكاران مربوط گزارش       حين پي  .آيد  عمل مي  به

منظـور  هـاي آموزشـي بـه      همزمان برنامه . كند  دريافت نموده و پيشرفت كار را نظارت مي       

 .آيد ارتقاي سطح دانش كاركنان و آمادگي آنان براي شيوه عملكرد جديد به اجرا در مي

هـا و     ربط به دسـتورالعمل   اجع ذي مر پس از تصويب در      ي كار ها  گروه نتيجه كارشناسي   

هاي اجراي ريز شده و جهت اجرا از طريق كميته راهبري به شبكه بانكي ابـالغ           نامه  نآيي

هـاي نـوين همزمـان بـا پيـشبرد       هاي موجود و جايگزيني روش تغيير در روش. گردد  مي

 .پذيرد ها در سطح كل شبكه بانكي صورت مي طرح زيرساخت

ها زمانبنـدي و      ني و كاركردي اجزاء نظام جامع پرداخت، بانك       با تعريف مشخصات ف    -د

بانكي خود را جهت تطابق با الزامـات طـرح نظـام     هاي درون   شيوه ارتقا يا تدوين سيستم    

هاي موجـود     هاي جديد يا تغيير در سيستم       ايجاد سيستم . كنند  جامع پرداخت اعالم مي   

 در كـل شـبكه بـانكي صـورت          هاي نظـام پرداخـت      همزمان با پيشرفت پروژه زيرساخت    

كنـد    هاي منظم به كميته اجرايي ارايه مي         كميته راهبري گزارش   مورددر اين   . پذيرد  مي

 .عمل آيد تا در صورت بروز مسايل و مشكالت، در كوتاهترين زمان اقدامات اصالحي به

صـورت فـاز بـه فـاز صـورت            اجزاي زيرساخت نظام پرداخت كـه بـه        اجرايپس از    -ـه

بـانكي    هاي بين   هاي درون بانكي جهت انجام تراكنش       ؛ مطابق با برنامه، سيستم    پذيرد  مي

 كـه طـرح طـي فازهـاي زيـر           شدهمقرر  . گيرند  صورت الكترونيك مورد آزمون قرار مي      به
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 :عملياتي شود

 .رساني بانكي ملي از طريق زيرساخت كليد عمومي سازي سيستم پيام پياده -

 . و تسويه اوراق بهاداردرنگ بيتسويه ناخالص و هاي  سازي همزمان سيستم پياده -

 .سازي اتاق پاياپاي الكترونيك پياده -

 .پياده سازي سيستم مبارزه با پولشويي -

  .سازي سيستم تصويربرداري از چك پياده -

  

  ها و استانداردها تدوين مقررات، دستورالعمل -3-5-15 

دهنـدگان خـدمات پرداخـت      ارايـه نويس، اصالح و ابالغ مقررات نـاظر بـر         تدوين پيش  -

  .هاي پرداخت مطابق با نظرات كميته اجرايي نظام

هـاي    تعيين و ابالغ  استانداردهاي كلي مربوط بـه صـدور، راهبـري و كـاربري كـارت                  -

 )فيزيكي و مجازي(هاي فروش   پايانه وبانك  هوشمند، مشخصات فني سوئيچ كارت

 )اينترنتي(هاي مجازي  ات پيام در پرداختتعيين و ابالغ مختصات، الزامات و مشخص -

هــاي بــسيار خُــرد  بــا توجــه بــه اهميــت كيــف پــول الكترونيــك در انجــام پرداخــت -

بار و نظاير آنهـا بـا مبلـغ كمتـر از             و هاي مربوط به تاكسي، مترو، بنزين، خوار        پرداخت(

نكي هاي كوچك با     آن بر كاهش حجم تراكنش     چشمگيرو همچنين اثر    )  هزار ريال  500

و با عنايت به لزوم كنترل حجم پول الكترونيك و لزوم انتشار آن توسـط شـبكه بـانكي،                   

 1كيـف پـول الكترونيكـي بـدون رمـز      در مورد   رواديد  المللي    مشخصات فني مؤسسه بين   

  .د نظر قرار گرفته استورعنوان مبناي كار م به

  

  هاي آتي برنامه -4-5-15

بنـدي مباحـث    رح نظام جامع پرداخـت، جمـع      تخصصي ط كار  هاي    گروهادامه فعاليت    -

 تـصويب آنهـا در مراجـع        سـرانجام ها و     نامه  كارشناسي در قالب مقررات ، ضوابط و آيين       

 .ربطذي

تدوين مقررات جامع مربوط به صـدور، راهبـري و كـاربري ابزارهـاي پرداخـت نـوين                   -

                                                 
1 No-PIN e-purse (Visa Cash/VCEPS) 
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 . مديريت ريسكچارچوب توجه بههاي مربوط با  همراه دستورالعمل به

هـا    هاي اجرايي نوين جهت مديريت تغيير در سطح بانك مركزي و بانـك              تدوين روش  -

 .گيري از امكانات و تسهيالت طرح نظام جامع پرداخت منظور بهره هب

هاي آموزشي براي شبكه بانكي كشور جهت ايجاد آمادگي بـراي   تدوين و اجراي برنامه   -

 .هاي ارايه خدمات پرداخت تغيير در روش

گيـري از     اهكارهاي اقتصادي و مقرراتـي جهـت توسـعه عمقـي و افقـي بهـره               تدوين ر  -

هاي مزبور بـراي مـشتريان        خدمات كارت اعتباري و تشويق شبكه بانكي به صدور كارت         

 وسيلهبههاي اعتباري      همراه ايجاد بسترهاي الزم جهت فراهم ساختن امكان صدور كارت          به

جهت تسهيل در روند ارزيـابي اعتبـاري        » 1ريدفتر اعتبا « برپاسازي   ويژهبهشبكه بانكي   

 .ها مشتريان بانك

هاي فروش در     پيگيري مشاركت بخش خصوصي در امور مربوط به توسعه شبكه پايانه           -

 .دهندگان خدمات پرداخت مراكز خريد و تسريع در روند اعطاي مجوز ارايه

 .ها بانك يلهوسبه) اينترنتي(تالش در جهت توسعه ارايه خدمات پرداخت مجازي  -

با سوئيچ كارت كـشورهاي منطقـه،   » شتاب«المللي مركز  اجرايي نمودن ارتباطات بين    -

 ).GCC2( كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ويژهبه

تبليغي جهت ايجاد و توسعه بسترهاي فرهنگي نظام جـامع           هاي ارتقايي   تدوين برنامه  -

 .هاي پرداخت م به مقولة تحول در شيوهپرداخت با هدف جلب توجه شبكه بانكي و عمو

  

  گيرينتيجه

هـاي مختلـف كـشورها    در اين مطالعه پس از بررسي الگوهاي نظام پرداخت در گروه       

 .شدروندهاي زير شناسايي 

 و مـنظم در  مستمرطور  سهم اسكناس و مسكوك در اكثر كشورهاي مورد بررسي به  -1

اين واقعيت است كـه اسـتفاده از ابزارهـاي          هاي مختلف رو به كاهش بوده و بيانگر           گروه

                                                 
1  credit bureau 
2 Gulf Cooperation Council 
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بـا ايـن حـال رونـد      . يابد  ها مي   پرداخت غيرنقدي مقبوليت بيشتري بين اشخاص و بنگاه       

  .كاهش مزبور بطئي و كُند است

 رو بـه كـاهش      بـه سـرعت   عنوان ابزار پرداخت در تمامي كشورها        استفاده از چك به    -2

بـه نظـر    . ف از مبادالت پـيش رفتـه اسـت        بوده و در برخي كشورهاي اروپايي تا مرز حذ        

هـاي    كـارت (هـاي خُـرد        با دو رقيب عمده خـود در پرداخـت         روياروييرسد چك در      مي

ياراي مقاومت نداشـته و در      ) انتقال اعتبار (هاي كالن     و پرداخت ) بانكي، پول الكترونيك  

 .ته شودبازة زماني ده ساله به كلي از گردونه مبادالت پولي عمده كشورها كنار گذاش

هـاي كـالن بـه واسـطه       در اكثريت قريب به اتفـاق كـشورها تقريبـاًً تمـام پرداخـت              -3

هـاي   سهم اين ابـزار در پرداخـت  . پذيرد هاي انتقال اعتبار الكترونيكي صورت مي       سيستم

رسـد بـا      بـه نظـر مـي     . گيـرد    درصد جمع مبـالغ را در بـر مـي          90كالن معموالً بيش از     

 در ايران نيز روند مشابهي طي       ،درنگ  بييستم تسويه ناخالص و     الوقوع س   اندازي قريب   راه

 اين امر با    البته هاي بانكي با ارقام درشت به سرعت محدود گردد؛          شده و استفاده از چك    

هـاي   توجه به تجربه عربستان سعودي منوط به آمادگي فرهنگـي آحـاد جامعـه و بنگـاه            

سـازي نظـام انتقـال        ر صورت پيـاده   توان گفت كه د      مي نظر  يك عنوانبه. اقتصادي است 

هاي دولتي به سرعت از       هاي عمده اقتصادي و سازمان      اعتبار الكترونيكي در كشور، بنگاه    

برداري كنند، اما با توجه به سهم عمده بازار سنتي در كشور              امكانات سيستم جديد بهره   

ستفاده از چك با رسد ا  و مقاومت در برابر تغيير رفتارهاي پرداخت بانكي بعيد به نظر مي           

ـ     كشورهاي مورد بررسي  روندي مشابه آنچه كه در       از سـوي   . رو شـود  ه رخ داده است روب

 در كشورهايي نمود داشـته      فقطديگر استفاده از پول الكترونيك به عنوان ابزار پرداخت          

انـد و يـا اشـتياق بـه           ها معيارهـاي تـشويقي بـراي آن در نظـر گرفتـه              است كه يا دولت   

به هر حال به نظـر      . آخرين فنĤوري در ميان آحاد جامعه وجود داشته است        گيري از     بهره

 هـاي بـانكي      در پرداخـت    را پرداخت در آينده نزديك جايگاه با اهميتـي       رسد اين ابزار      نمي

  .به خود اختصاص دهدكشور 

بـه  بسيار دقت در ايران  در تعريف و اجراي طرح نظام جامع پرداخت توجه به آنكه با  

هـاي تـدوين شـده        حداقل برسند، اما اجراي صحيح برنامه       بروز مشكالت به   عمل آمده تا  

ها و بانـك      مستلزم همكاري و هماهنگي كامل شبكه بانكي و حركت همزمان كليه بانك           
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 طـرح را در دو بخـش        كلـي هاي    توان چالش   به طور كلي مي   . مركزي در اين مسير است    

  :كردبندي  محيطي و سيستم بانكي دسته

  هاي محيطي  چالش-الف

هاي طرح نظام جامع پرداخت بـراي مجموعـه           ارايه تصويري مناسب از اهداف و برنامه       -

 همكاري براي رفـع موانـع       برايت دولت   ئاري و هي  ذدولت و كسب حمايت مراجع قانونگ     

 .قانوني و اجرايي موجود

هـايي كـه      خـصوص ارگـان   بـه هـا و نهادهـاي دولتـي،          ايجاد هماهنگي با ساير دستگاه     -

بـه عنـوان    . هاي جامع راهبري فناوري اطالعات و ارتباطات را در دست اجرا دارند             رنامهب

رسـاني در چـارچوب دولـت       هاي مختلف پيام     ارتباطي ميان سيستم   1هاي  مثال ايجاد پل  

 .الكترونيك با عنايت به حفظ استقالل شبكه بانكي از مجموعه دولت

كانپـذيري حقـوقي انجـام و پيگيـري         هـاي مربـوط بـه ام        نامـه   تصويب قوانين و آيـين     -

  .هاي بانكي به صورت الكترونيك تراكنش

  هاي سيستم بانكي  چالش-ب

هـاي مـديريت تغييـر در         ها و بانك مركزي و پيشبرد طرح        ايجاد هماهنگي ميان بانك    -

 .ها به صورت هماهنگ سازمان بانك

صول آمادگي براي ي جهت حكنونهاي مكانيزه  هاي ارتقا و اصالح سيستم پيشبرد طرح -

 .هاي نظام جامع پرداخت برداري حداكثر از زيرساخت بهره

صورت مجموعه خدمات نوين بانكي      تعريف امكانات جديد طرح نظام جامع پرداخت به        -

و واحدهاي اقتصادي از منافع     مردم  مندي عموم     در قالب بانكداري الكترونيك جهت بهره     

 .ختهاي نظام جامع پردا و امكانات زيرساخت

سازي و تغيير بسترهاي فرهنگي در جامعه به منظور تحـول در شـيوه نگـرش                  فرهنگ -

 . به عمليات و خدمات بانكي مردمواحدهاي تجاري و اقتصادي و همچنين عموم

بانك مركزي با توجه به ايجاد تحـول      وسيلهبههاي اعمال سياست پولي       تغيير در شيوه   -

 تعريف  ويژهبهي طرح نظام جامع پرداخت؛      اجرادر نحوه گردش پول و سرعت آن پس از          

  .هاي نظارت بر عملكرد آنها ابزارهاي جديد پرداخت و شيوه

                                                 
1 bridge 
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