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 مقدمه:

ایر سگی انسان بوده و حتی موتور محرکه دترین فناوری در زنناوری اطالعات مهمفامروزه 

 اعی،آثار اجتم وری اطالعات،فنا روزافزونشود. تغییرات شتابدار و رشد ها محسوب میفناوری

ها در عصر ای از خود برجای گذاشته که باعث دگرگونی زندگی انساناقتصادی  گسترده فرهنگی و

ای است که که اینک در جهان پیشرفته آغاز شده جنبش تازه یفرا صنعتاست. عصر  حاضرشده

نتی است. بنابراین مشاغل س انسان در تولید و یجابهو نتیجه آن جایگزینی ماشین است  گرفتهشکل

اتی مبتنی بر عامل اصلی تولید ثروت مدنظر قرار گرفته است و جامعه اطالع عنوانبهاطالعات 

در حال تغییر از حالت  سرعتبهارتباطی سنتی  یهاوهیشامروز .  کندمیفناوری اطالعات پیشرفت 

. تغییرات  روندیمت و ارتباطات پیش اطالعا یاز فناورسنتی به الکترونیکی بوده و به سمت استفاده 

الکترونیک، گسترش  یهادولتو  هاسازمانشگرف در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد 

گسترده  یهاشبکهمختلف اینترنتی و  یهاگاهیپاقلمرو نفوذ اینترنت در سراسر جهان و ظهور 

، نشریات الکترونیکی و هاوبالگه،توسعه پیشرفت یافزارهانرمجدید، تولید   یهاو رسانهاجتماعی 

 یبخشتنوع وسعه وتمناسب را برای  یانهیزم، و ارتباطاتاستفاده از فناوری اطالعات  یهاروشسایر 

 .است  فراهم آورده یرسانخدمات یهاروش به

ینترنت و امختلف سعی دارند خدمات خود را از طریق  یهاشرکتو  هاسازماندر این راستا 

دمات خود خالکترونیکی ارائه دهند تا ضمن بهبود فرایندهای کاری خود، سرعت و کیفیت  ورتصبه

 تنهانهالکترونیکی   صورتبهارائه خدمات جلب نمایند.  شیازپشیبرا بهبود داده و رضایت مشتری را 

نیز  ودگی هوابلکه  موجب رفاه حال مردم و  کاهش آل گرددیم هاسازمان یهانهیهزباعث کاهش 

ی دولت به اصلی ابالغ یهااستیسدولت الکترونیک از  یسوبه حرکت زینکشور ما در  .گرددیم

مهم اقدامات  اجرایی و دولتی باید در راستای تحقق این یهادستگاهاست و  ربطیذ یهادستگاه

الکترونیک و ا خدمات دانشجویان گرامی بلکه همه آحاد مردم باید ب تنهانهلذا  .الزم را انجام دهند

 مربوط به آن آشنایی  داشته باشند. میمفاه

 است شدهدادهخدمات الکترونیک پوشش درس مصوب وزارت علوم برای در این کتاب سرفصل 

امید است  .استو با توجه به حجم مناسبی که دارد، برای تدریس در یک نیمسال تحصیلی مناسب 

خوانندگان گرامی قرار گیرد. از  عزیز وطنانهم و سایرهمکاران و دانشجویان  موردتوجهاین اثر 

 هایم نقطه نظرات خود را از طریق ایمیلیاساتید و دانشجویان تقاضا دار خصوصاً



m.a.torkamani@gmail.com و asiehkarimi@gmail.com  در میان  نیمؤلفبا

 دنظریتجدی آن، مورد های احتمالهای بعدی کتاب اشکاالت یا کاستیهلل در ویرایشءبگذارند تا انشا

م از آقای مهندس علی بیات به خاطر طراحی جلد کتاب و یدانقرار گیرد. در پایان وظیفه خود می

به خاطر  چاپ و نشر ایران جناب آقای حسین قنبری یرساناطالعسامانه انتشارات ارسطو و مدیریت 

 م.یتشکر و قدردانی نما مساعدت در کار چاپ

 

 

 

 

 

 ترکمانی یمحمدعل

 1395 یزپای



 

 اولفصل 

 پرداخت الکترونیکی

 

 پرداخت الکترونیکی -1-1

شخص دیگر، از طریق حساب یک شخص به  پول توسط یعنی واریزپرداخت الکترونیکی، 

 و بدون مواجهه مستقیم طرفین است.  اینترنت

 مود:ن تقسیم اصلی دودسته به را آن توانیم کهروشهای مختلفی دارد الکترونیکی پرداخت

 شعمده یهاپرداخت: عمده معامالت پرداخت یهاستمیس ستم طریق از یفرو صلی سی  ا

  .شودیمانجام  یبانکنیب وجوه انتقال

 شخرده پرداخت یهاستمیس: خرد معامالت پرداخت یهاستمیس  مالتمعا شامل یفرو

صرف  یاهکارت نظیر ییهامزیمکان طریق از معامالت این یهاپرداخت .شوندیم کنندهم

 فروش یهاانهیپا  بدهی، یهاکارت(ATM)  الکترونیکی پرداخت یهانیماش   اعتباری،

(POS) سابصورت پرداخت یهاسیسرو و خانگی بانکداری  انجام تلفنی، صورتبه ح

 .شودیم

 :خالت دارند که عبارتند ازد( 1-1)شکل پرداخت الکترونیکی، معموالً چهار گروه  یهاروشدر همه 

 منظوربهای غیر بانکی که بستر پرداخت الکترونیکی را : بانک یا مؤسسه1مؤسسه گشایشگربانک یا -1

های پرداخت الکترونیکی توسط این مؤسسات به عبارت بهتر، حساب .کندمیانجام خرید ایجاد 

 شود.گشوده می

 یا خدمات له کاال: خریدارانی هستند که پرداخت الکترونیکی را طی مبادکنندهپرداختمشتری یا -2

 .دهندیمانجام 

                                                 
1 Issuer 
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های الکترونیکی را طی مبادله کاال و خدمات دریافت : این گروه پرداخت1کنندهافتیدربازرگان یا -3

 .کنندمی

 .کندمینترل ک: اداره دولتی که طبق مقررات خاصی فرایند پرداخت الکترونیکی را گذارقانون-4

 ان در پرداخت الکترونیکی است. شکل زیر نشان دهنده ارتباط بین مشارکت کنندگ

 

 
 : ارتباط بین مشارکت کنندگان در پرداخت الکترونیکی1-1شکل

 

 های پرداخت الکترونیکی  روشویژگی های -1-2

 . عبارتند ازپرداخت الکترونیکی سیستم های برخی از ویژگی های 

 د و افرااطالعات مالی حفظ اطالعات ش  خص  ی و نگهداری از : و حریم خض  وص  ی امنیت

 اطالعات در پرداخت افش  ایجلوگیری از دس  ترس  ی غیر مجاز به حس  ابهای بانکی و عدم 

 الکترونیکی اهمیت زیادی دارد.

 را ثبت کند تا در صورت  ها تراکنشاطالعات تمام باید : سیستم  تراکنش ها قابلیت بررسی

 لزوم از آن استفاده کرد. 

                                                 
1 Merchant 
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 سبی داتراکنش جرای کارایی: ا شده باید کارایی منا شد. بنابراین برنامه های طراحی  شته با

(مناس   ب و از تکنیکهای ارزیابی کارایی س   یس   تمهای Big Oدارای پیچیدگی زمانی )

 کامپیوتری به منظور طراحی سامانه های دارای کارایی مناسب استفاده گردد.

 ه قابلیت دسترسی: سیستم باید همیشه در دسترس باشد و بتواند به سرویس دهی خود ادام

دهد. یکی از تکنیک های افزایش قابلیت دسترسی افزایش تعداد منابع نظیر سرویس دهنده 

ها و فضای ذخیره سازی اطالعات است. همچنین تکرار اطالعات روی سرویس دهنده های 

 مختلف یکی از روشهای موثر برای افزایش قابلیت دسترسی است.

  : ستم دقابلیت اطمینان سی ستی قابلیت اطمینان یعنی  ر یک دوره زمانی دارای عملکرد در

 باشد. 

 شتیبان از اطالعات: ستهیه ن سروخه پ شدن  صورت قطع برق، خراب  ، خرابی یس دهندهدر 

 از بین نرود.تراکنش ها اطالعات  های شبکه یا ورودی پیش بینی نشده از طرف کاربران از

  :این بنابرید فراهم باشد. باید امکان اضافه کردن مولفه ها و سرویس های جدمقیاس پذیری

صورت ستم نباید بارکاری و افزایش منابع،کارایی افزایش  ،افزایش تعداد کاربران در  کم سی

 شود. 

 فروشگاه  قابلیت مجتمع شدن با های پرداخت الکترونیکی باید قابلیت مجتمع شدن : سامانه

 ه باشد.داشتپرداخت دیگر را  و سیستم های سیستم حسابداری های الکترونیکی، 

 . هزینه پایین : هزینه انجام هر تراکنش در آن پایین باشد 

 . گمنامی: مشتری بدون نیاز به معرفی خود قادر به پرداخت باشد 

 فرایند پرداخت الکترونیکی -1-3

شان داده شده است.  2-1دارای مراحل مشخصی است که در شکل فرایند پرداخت الکترونیکی  ن

شروع احراز هویت،  پس از  شود. تایید هویتته باید در ابتدا فرد پرداخت کنند فرایند انتقال وجه 

 گردد و پس از کنترل مالی اعم از درس  ت بودن مبلو و یا تطبیق مش  خص  ات دریافت کننده،می

شود و همزمان باید توان می شود و به پرداخت کننده نمایش داده می  گزارش  تراکنش انجام می 

  .ارسال شودز نیتراکنش برای بانک مقصد 
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 : روال کاری یک پرداخت الکترونیک 2-1

 مدل های پرداخت الکترونیکی در تجارت الکترونیکی -1-4

  وجود دارد که عبارتند از:رداخت الکترونیک پبرای چهار مدل 

 مدل پرداخت مستقیم مانند پول -1-4-1

کننده وجود دارد. پرداخت ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت  ( 3-1)شکل در این مدل

شانه را به دریافت کننده  سپس این ن شانه دریافت می کند.  کننده ابتدا از یک بانک با دادن پول ن

در  .و به حس  اب خود می گذاردداده ه را به بانک کارگزار خود نمی دهد. دریافت کننده این نش  ا

ساب می کنند. نهایت بانک کارگزار دریافت کننده و بانک کارگزار پرداخت کنن سویه ح ده با هم ت

از نمونه های واقعی بر مبنای این مدل می توان پول دیجیتالی را نام برد. ش  کل زیر نش  ان دهنده 

 مدل پرداخت مستقیم می باشد . 

 
 : مدل پرداخت مستقیم3-1شکل
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 مدل پرداخت مستقیم بر مبنای حساب -1-4-2

دریافت کننده وجود دارد. پرداخت کننده یک  در این مدل ارتباط مس  تقیم بین پرداخت کننده و

س   ند پرداخت به دریافت کننده می دهد. دریافت کننده این س   ند را در بانک کارگزار خود به 

حس  اب خود می گذارد. س  پس بانک کارگزار دریافت کننده و بانک کارگزار پرداخت کننده با هم 

 پرداخت کننده مبنی بر انجام پرداخت تس  ویه حس  اب می کنند. در نهایت پیامی از بانک کارگزار

نده خت کن مدل می توان چک ش   ودمی ارس   ال  به پردا نای این  های واقعی بر مب نه  . از نمو

 نشان دهنده مدل پرداخت مستقیم بر مبنای حساب می باشد.  4-1الکترونیکی را نام برد . شکل 

 

 

 : مدل پرداخت مستقیم بر مبنای حساب4-1شکل

 

 ت غیر مستقیم کشش برمبنای حساب مدل پرداخ-1-4-3

در این مدل ارتباط مس   تقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود ندارد. دریافت کننده 

پرداخت اس  ت و اطالعات حس  اب پرداخت کننده را در اختیار دارد. روند انجام  فرایند کنندهآغاز

فت کننده و بانک کارگزار پرداخت بدین ص   ورت اس   ت که دریافت کننده از بانک کارگزار دریا

پرداخت کننده با هم تس   ویه حس   اب می کنند. در نهایت پیامی از بانک کارگزار پرداخت کننده 

شود پرداخت کنندهبه مبنی بر انجام پرداخت  سال می  . از نمونه های واقعی این مدل می توان  ار



 الکترونیکپرداخت                                                                                               18

تقیم کش  ش بر مبنای نش  ان دهنده مدل پرداخت غیر مس   5-1کارت اعتباری را نام برد . ش  کل 

 حساب می باشد .

 
 : مدل پرداخت غیرمستقیم کشش بر مبنای حساب5-1شکل

 

 مدل پرداخت غیر مستقیم فشار بر مبنای حساب -1-4-5

در این مدل ارتباط مس   تقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود ندارد. پرداخت کننده 

ست و ساب دریا آغازگر جریان پرداخت ا فت کننده را در اختیار دارد. انجام پرداخت به اطالعات ح

ضای انتقال وجه را از حساب خود  ست که پرداخت کننده از بانک کارگزار خود تقا صورت ا  بهاین 

س  پس بانک کارگزار دریافت کننده و بانک  می نماید. راحس  اب دریافت کننده در بانک کارگزار 

ند. در نهایت پیامی از بانک کارگزار دریافت کارگزار پرداخت کننده با هم تس  ویه حس  اب می کن

بر انجام پرداخت می رسد. این مدل شبیه پرداخت سنتی در دنیای واقعی  دریافت کنندهکننده به 

ست.  شده ا سازی ن صورت الکترونیکی پیاده  ست ولی به  شان دهنده مدل پرداخت  6-1شکل  ا ن

 غیر مستقیم فشار بر مبنای حساب می باشد . 

جارت روش -1-5 ت کی در  ی ن ترو ک ل خت ا پردا های 

 الکترونیکی 
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امروزه روش های بسیار زیادی برای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند. سه مورد از 

تالی می  چک الکترونیکی، پول دیجی باری،  کارت اعت خت الکترونیکی  های پردا مهم ترین روش 

 شد. این موارد در فصل های آتی بررسی خواهند باشد. 

 

 : مدل پرداخت غیر مستقیم فشار بر مبنای حساب6-1شکل

 مزایای پرداخت الکترونیکی برای دارنده کارت-1-6

 به موارد زیر اشاره کرد: توان از جمله مزایای پرداخت الکترونیکی برای دارنده کارت می

 جودی حساب در هر زمان و مکان واستفاده از م 

  صرفه جویی در زمان 

 ت و عدم نیاز به حمل وجه نقد ایجاد امنی 

  دسترسی به بانکداری اینترنتی 

 مزایای پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کننده-1-7

 از مزایای پرداخت الکترونیکی برای پرداخت کننده عبارت است از:               برخی 

  ایجاد امنیت 

  کاهش مراجعه به بانک 

  ایجاد نظم و دقت در حسابداری 

 روش افزایش ف 
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  بهره مندی از سود حساب سپرده 

 دولت هامزایای پرداخت الکترونیکی برای -1-8

 عبارتند از: دولت هاپرداخت الکترونیکی برای  برخی از مزایای 

  کاهش سفرهای غیر ضروری 

  کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی 

  کمک به افزایش امنیت اجتماعی 

 های چاپ اسکناس کاهش هزینه 

 زمان  صرفه جویی در 

  کمک به بهداشت عمومی 

 های عمومی کاهش هزینه 

 بانک هامزایای پرداخت الکترونیکی برای -1-9

 عبارتند از: هابانک پرداخت الکترونیکی برای  برخی از مزایای 

  افزایش قدرت بانک در مدیریت وجوه 

     کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی 

  گسترش خدمات بانکی غیر حضوری 

 ت تشریحیسئواال-1-10

 فرآیند پرداخت الکترونیکی و مزایا و معایب آن چگونه است ؟ -1

 مدلهای پرداخت الکترونیکی را نام ببرید.-2

 را شرح دهید. مدل پرداخت غیر مستقیم کشش برمبنای حساب  -3

 را شرح دهید.مدل پرداخت مستقیم بر مبنای حساب  -4

 سئواالت چهار گزینه ای-1-11

 ل یک تراکنش عبارتند از:چهار مولفه اص-1
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 Card holder, Acquire, Issuer , Merchant -الف

 Merchant, Acquire, Issuer , switch -ب

  switch, Acquire, Issuer, Cardholder -ج

  Merchant, switch, Issuer, Card holder -د

 است؟ در مدل تراکنش های غیر داخلی، مشتری به ...................... متصل-2

 سوئیچ ملی -د    ابزار پذیرش کارت -ج   بانک صادر کننده -ب   بانک پذیرنده -الف

 نمونه واقعی از پیاده سازی کدام مدل پرداخت الکترونیکی است؟ کارت اعتباری -3

 مدل پرداخت غیر مستقیم کشش برمبنای حساب -الف

 مدل پرداخت مستقیم مانند پول -ب

 مبنای حسابمدل پرداخت مستقیم بر  -ج

 مدل پرداخت غیر مستقیم فشار بر مبنای حساب  -د

 نمونه واقعی از پیاده سازی کدام مدل پرداخت الکترونیکی است؟ پول دیجیتالی -4

 مدل پرداخت غیر مستقیم کشش برمبنای حساب -الف

 مدل پرداخت مستقیم مانند پول -ب

 مدل پرداخت مستقیم بر مبنای حساب -ج

 ر مستقیم فشار بر مبنای حساب مدل پرداخت غی -د

 از مزایای پرداخت الکترونیک برای ............................. است.« صرفه جویی در زمان»-5

 همه موارد -د     دارنده کارت -ج     پرداخت کننده -ب    بانک ها -الف

 است؟نمونه واقعی از پیاده سازی کدام مدل پرداخت الکترونیکی  چک الکترونیکی -6

 مدل پرداخت غیر مستقیم کشش برمبنای حساب -الف

 مدل پرداخت مستقیم مانند پول -ب

 مدل پرداخت مستقیم بر مبنای حساب -ج

 مدل پرداخت غیر مستقیم فشار بر مبنای حساب  -د

 چندین مرحله در روال کاری یک پرداخت الکترونیک است؟« تایید مالی»-7

 آخر -د    پنجم -ج        چهارم -ب        سوم -الف

 روال کاری فرایند پرداخت الکترونیکی دارای چند مرحله است؟ -8

 7 -د     6-ج     5 -ب     4-الف
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 پاسخنامه
 1 الف ب ج د
 2 الف ب ج د
 3 الف ب ج د
 4 الف ب ج د
 5 الف ب ج د
 6 الف ب ج د
 7 الف ب ج د
 8 الف ب ج د

 



 

 دومفصل 

 (e- moneyپول الکترونیکی )

 

 پول سنتی و انواع آن -2-1

با  .وجود آمده جای مبادله کاال با کاال به بجهت اس  تفاده در معامالت عنوان یک وس  یله ه پول ب

  حالت سنتی به خود گرفته وکاغذی پول  سکه و ،پیدایش اینترنت و روشهای پرداخت الکترونیکی

 می شود. وجود آمد  می گویند، به الکترونیکی نوع جدیدی از پول که به آن پول 

 انواع آن به شرح زیر می باشند : 

سمی )-1 شد، فلزی  صورت کاغذی وه که بپول  این نوع  (:Fiduciary Moneyپول ر  میبا

در کشور ما این کا توسط بانک مرکزی انجام می شود. پول  انتشار می یابد. ها توسط دولت معموالً

 بانک مرکزی منتشر می شود.  رسمی یک کشور با امضای وزیر اقتصاد و رئیس

سمی ) -2 سمی  (:Scriptural Moneyپول غیر ر سایر بانکها ) غیر از  پول غیر ر سط  تو

سافرتی چکه روش های گوناگون نظیر ب بانک مرکزی ( ضمینی  و های م شار یافته چک های ت انت

 و بسته به نوع بانک و خدمات آن حوزه فعالیتش محدود می باشد. 

 (: Token Money) پول فیزیکی -3

 پول فیزیکیص  ورت فیزیکی قابل لمس و تبادل باش  ند ه که ببه پول های رس  می و غیر رس  می 

  .مانند پول نقد ، چک ، چک مسافرتی .گفته می شود

 (:Notational Moneyپول مستند )-4

ص  ورت فیزیکی و قابل لمس نبوده بلکه در حس  ابهای ه به پول های رس  می و غیر رس  می که ب

می گویند. این نوع پولها قابل حواله   پول مس  تند ،ی و حقوقی نزد بانکها موجود هس  تندش  خص  

 . هستندها  کردن به سایر حساب
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ص  ورت بالقوه پول رس  می یا ه هایی که ب پولبه  (:Hybrid Moneyپول های هایبرید ) -5

شکل می دهند و جهت نقد کردن آنها باید یک اقدام دیگری در مو سمی را ت صورت غیر ر رد آنها 

 کارتهای اعتباری.  و چکها مانند گفته می شود.پول های هایبرید  پذیرد

 پول و ویژگی های آن -2-2

باش  د.  یبرای اینکه پول عمومیت یافته و از اعتبار برخوردار ش  ود الزم اس  ت که دارای ویژگی های

 برخی از این ویژگی ها به شرح زیر می باشند : 

 رای پول های الکترونیکی (پذیرش جهانی )مخصوصا ب 

  قابلیت انتقال و حمل ساده 

 امنیت مناسب: عدم جعل و سرقت 

  ط صاحب آن را مقدار آن مطلع باشدفق :شخصی بودن 

  گمنامی یا نامشخص بودن صاحب آن و یا پرداخت کننده آن 

 آفالینو  ه آنالینقابلیت استفاده ب 

  قابلیت تبدیل به پول خرد 

 پول الکترونیکی-2-3

ول الکترونیکی اص  طالحا به پولی گفته می ش  ود که بص  ورت الکترونیکی قابل حفظ یا ذخیره پ

یورو، دینار س  ازی و نقل و انتقال باش  د. این نوع پول که با همان واحد پول س  نتی )ریال ، دالر و 

  .( سنجیده می شود و....

 گونه توصیف نموده است : جامعه اروپا در پیش نویس دستورالعمل خود، پول الکترونیکی را بدین

ای الکترونیکی همانند تراش   ه کارت و یا حافظه کامپیوتر به ص   ورت الکترونیکی بر روی قطعه-1

 . است ذخیره شده

به عنوان یک وسیله پرداخت برای تعهدات اشخاصی غیر از موسسه صادر کننده، پذیرفته شده -2

 است. 

ش  ین الکترونیکی برای س  که و اس  کناس در بدین منظور ایجاد ش  ده اس  ت که به عنوان جان-3

 دسترس و اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. 
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 ها یا مقدار ایجاد شده است. به منظور انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت-4

 مریکا، پول الکترونیکی را به این عنوان توصیف نموده است : آمشاور امور مصرف کنندگان 

توان به ص  ورت آید و میکترونیکی حرکت کرده و به گردش در میاس  ت که به ص  ورت ال  پولی

شمند و شده "ارزش"هایی که در آنها کارت یرسا یا کارت هو شخص و  ذخیره  بدون دخالت هیچ 

ستفاده قرار گیرد و نیز می شخص مورد ا شخص به  صورت  ستقیماً به  توان از طریق دیگری و م

بانک به س   وی  یا دیگر ارخطوط تلفن  ندگان )پول ها و  یا ص   ادر کن ئه دهندگان خدمات و  ا

 الکترونیکی( به حرکت در آمده و یا خرج شود. 

شود. پول الکترونیکی همانند پول نقد کاغذی تو صادر و توزیع می  هر پول الکترونیکی سط بانکها 

 : زیر در آن ذخیره شده استاطالعات  است که( Strings)به صورت یک رشته 

  نام پول 

 ال شماره سری 

  کد بانک صادر کننده 

  رمز نویسی اطالعات فوق 

شتهاولین نفری که  ستفاده نماید.  ،( را به بانک ارائه می دهدString) این ر می تواند از آن پول ا

 :مشکالتی که در این ارتباط می تواند پیش آید عبارتند از

  میسر نمی باشد آفالینبه صورت  پول الکترونیکیامکان استفاده از 

 که پول های  در حالی تایید قرار گیردمورد ش   ناس   ایی و  باید قبل از خرج کردن ابتدا پول

  فیزیکی اینگونه نمی باشد.

  کردن  و کپی شنود، دستکاری امکان  ، باشدآنالین به صورت پول الکترونیکی باید از آنجائیکه

راحتی خرج ه ب موده وسرقت نپول ها را  رشته های میتوانندنفوذگران  آن نیز فراهم می باشد. 

 نماید، بدون اینکه قابل ردیابی باشد. 

 های نرم افزاری وجود ندارد. ها و بستهیکپارچگی خاصی در زمینه روش 

 های اضافی برای پرداخت و دریافت پول دارد. نیاز به ابزار و سیستم 

 نمایش داده شده است. 1-2فرایند پرداخت پول الکترونیکی در شکل 


