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 مفهوم و انواع تجارت الكترونيك
 

 * فريبا محمود زاده

 

 ايران*دانش آموخته كارشناسي ارشد، رشته حقوق خصوصي، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامي، اهر، 

 

 چكيده:

سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به اين طرح و نیز گسترش روزافزون شبکه همزماني گسترش تجارت الکترونیک و طرح جهاني

ناپذير در متن جهاني اينترنت، اين تجارت نوين را به تجارتي فراسیستمي مبدل ساخته است؛ به طوری كه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب

ای در دگي انسان امروز جاودانه ساخته است. روند رو به رشد و استقبال چشمگیر جهاني از پديده تجارت الکترونیکي، لزوم توجه به فضای تازهزن

در اين پژوهش به كند. های حقوقي مناسب و قوانین و مقررات دقیق و كامل را در اين زمینه گوشزد ميچنین ايجاد چارچوبجامعه جهاني و هم

 اين مهم پرداخته مي شود.

 

 ، اقتصاد،اينترنت :تجارت، جهانيان كليديگژوا

 

 مقدمه

سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به اينطرح و نیز گسترش روزافزون كاربران و طرح جهاني الکترونیکزماني گسترش تجارت هم

ناپذير درمتن طوريکه امروزه خود را به عنوان امری اجتنابه ب است؛ه شبکه جهاني اينترنت، اين تجارت نوين را بهتجارتي فراسیستمي مبدل ساخت

سازد و عدم های لازم تجارت الکترونیکي ميرا ناگزير به مهیانمودن زيرساخت ، انسانزندگي انسان امروز جا داده است.قرار گرفتن در دهکده جهاني

ها ها و واسطهيکي از مفاهیم تجارتالکترونیک حذف مرزها، گمرکد.آمیز خواهد بوهای نه چندان دور فاجعهاينوين در آيندهتوجه به اين قانونمندی

كند كه افراد اجناس خود را ازيک مغازه در در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقي نمي. باشدو تبديل شدن به يک دهکده جهاني مي

تجارت الکترونیکیباعث افزايش سرعت و حجم مبادلات بازرگاني گرديده و به . ريداری كنندای ديگر خای در قارهنزديکي محل سکونت و يا از مغازه

شود. در اين هاو در نهايت سود بیشتر ميجويي زمان، جذب بیشتر، حذف واسطهشکل محسوسیسبب كاهش هزينه خريدار و تولیدكننده، صرفه

 ،ت پیشرفتهامروزاتواند با امکانان ميمکهای زمان و فضای طبیعي به فضايي مجازی تبديل گشته وانسان بدون قرار گرفتن در محدوديت ،تجارت

 (۱ د:به عنوان عنصريفعال و موثر در نظام جهاني بايد به دو سلاح مجهز شو ن آدميصورت الکترونیکي انجام دهد. در اين میاه معاملات خود را ب

برخوردانفعالي خود موجب بروز  ،چرا كه اگر اين امر محقق نگردد ؛قانونمندی و ضوابطي نوين و از پیش تعیین شده( ۲صادی پويا و فعال اقت

هاو تبعات سیستمیک اين تجارت نوين ما را بر آن داشت كه به كاوشي حقوقي حول و گردد. اين دغدغهناپذيری به اقتصاد كشور ميخسارات جبران

 .و انواع تجارت الکترونیکي را مورد مداقه قرار دهیم مقوله بپردازيم اينحوش 

 مفهوم قرارداد الكترونيكی
آور است. فناوری اطلاعات اين امکان را فراهم آورده است كه انعقاد قراردادهای الزام ،ترين مباحث حقوقي تجارت الکترونیکيکي از مهم

ارائه خدمات از طريق اينترنت انجام شوند. گسترش اين نوع از روابط معاملاتي و تجاری بین افراد با طرح بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و 

های نوين ارتباطي در تشکیل برخي مسائل حقوقي در زمینه قواعد حاكم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. به رسمیت شناختن فناوری

از جمله مسائل مهم مطرح در اين  و ... ها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیکقراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آن

وضع قواعد  ،زمینه بوده است. طرح مسائل مذكور ناشي از ويژگي خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیک است كه حتي در بسیاری از موارد

های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ توان برای چالشبا تحلیل و بررسي قواعد موجود نیز ميبلکه  ،كندجديدی را نیز طلب نمي

بدان معنا نیست كه محیط جديد بستر مبادلات الکترونیک  البته اينالمقدور از وضع قوانین جديد در اين عرصه پرهیز كرد. مقتضي را يافت و حتي

هايي است كه در ات جديد باشد.بايد پذيرفت كه اينترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقي افراد، دارای ويژگينیاز از وضع قوانین و مقرربي

های پیش از ظهور اينترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ايجاد شده در روابط حقوقي و معاملاتي افراد مورد توجه و فناوری

ار گرفته و بیشتر آنها برای ايجاد چارچوب قانوني و بسترسازی تقنیني اقدام به وضع قوانین و مقررات جديد يا اصلاح های حقوقي قرپذيرش نظام

.در ايران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جديد ارتباطي در امر تجارت و يا (۱01، ص ۱831)مافي و همکاران،  اندقوانین موجود كرده
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به تصويب رسیده است كه در آن « قانون تجارت الکترونیک»المللي، قانوني تحت عنوان وص مبادلات تجاری ملي و بینبه عبارت بهتر در خص

های اند و برخي از جنبههای الکترونیک، اسناد و ادله الکترونیک، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شدهقراردادهای منعقده از طريق واسطه

رت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است. اين قانون كه ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال است، در واقع حقوقي مطرح در بستر تجا

شود كه به روابط معاملاتي افراد در اينترنت وجهه قانوني بخشیده است. البته قواعد عمومي مبنای قانوني تجارت الکترونیک در ايران محسوب مي

توان نان به قوت و اعتبار خود در مورد قراردادهای الکترونیک پابرجاست و در موارد سکوت يا ابهام قانون تجارت الکترونیک ميقراردادها نیز همچ

 .(۱01، ص ۱831)مافي و همکاران،  به آنها رجوع كرد

 قرارداد الكترونيكی از منظر فقه
شرط را كند. قرآن دو پیشداند، بلکه مسلمانان را به انجام تجارت صادقانه و سودمند تشويق ميقرآن مجید نه تنها تجارت را مجاز مي

ای قرار داده است: مشروعیت آن معامله و نداشتن ضرر و مفسده. مشروعیت بدين معنا است كه كالا يا خدمات مورد معامله برای اعتبار هر معامله

ای نباشد. بنابراين يد در شرع مجاز باشد و نبود ضرر بدين معنا است كه آن كالا و خدمات برای طرفین معامله يا جامعه مترتب ضرر يا مفسدهبا

 الذكر بايد توسط همه متعاملین و تجارقطع نظر از اين كه معامله به صورت سنتي و مکتوب منعقد شده است يا به صورت الکترونیکي، شروط فوق

 (.۱01، ص ۱831مسلمان رعايت شود )مافي و همکاران، 

 

 انواع قراردادهاي الكترونيكی

 كه است وقوع پیوسته به صنعتى مشابه انقلاب انقلابى اخیر هاىدرسال اندكهعقیده براين نگرهاوآينده بسیارىازاقتصاددانان،متخصصان

است.  نموده عمیق تحولى خوش دست بشر را حیات وفرهنگى اقتصادى،اجتماعىهاى ازجنبه وبسیارى است وارد عصر اطلاعات ساخته را جهان

 با افراد بین است. مبادلات تجارى وجودآمده هابههاودولتافراد،شركت بین اقتصادى روابط در كه است عمیقى تحول، تغییرات داين ابعا از يکى

 خارج است، كاغذى مدارک و اسناد مبناى بر مبتنى عمدتاً كه سنتى خود زحالتا به سرعت هاودولت هاباشركت افراد و بايکديگر هايکديگر،شركت

دلیل  به الکترونیکى است. تجارت حركت در الکترونیکى اطلاعات بر مبتنى هاىسیستم از گیرىاز طريق بهره مبادلات انجام سوى به و شده

 از عقب افتادن شودمى گفته كه تاآنجا است گشوده  رقابت در را جديدى زودگذر،عرصه هاىفرصت از بردارىبهره و هاهزينه سرعت،كارايى، كاهش

نیزدارد  ضعفي قوت،نقاط بر نقاط علاوه الکترونیک تجارت اين نخواهدداشت. اما اقتصاد جهانى عرصه در شدن منزوى جز اىنتیجه سیرتحول، اين

تعريف قانوني و  ،در حقوق ايران(.قبل از پرداختن به تعريف تجارت الکترونیکي، نخست بايد تعريف جامعي از تجارت ارائه داد. ۲، ص۱833)دعايي، 

گرفت. واژه قرار ميگمان همان تعريف قانونگذار مبنای مطالعه و كاربرد حقوقي اين وجود ندارد؛ اگر چنین بود، بي« تجارت»وضع تعییني برای واژه 

های اجرايي و جز نامهها در قوانین )اعم از مصوبات مجلس، مصوّبات هیأت وزيران، آيیندر متوني كه به منظور گردآوری تعاريف اصطلاحات و واژه

چنین اعمال تجاری ذاتي و مه .تعريف قانوني دارد« تاجر»البته واژه  (.45، ص ۱838باغي، )قره نیست« تجارت»آنها( تهیه شده، اثری از واژه 

معاملات به قصد انتفاع، به طوری كه در »اند: اند. برخي استادان، تجارت را چنین تعريف كردهقانون تجارت احصا شده 8و  ۲حکمي و تبعي در مواد 

ا شده است، ولي تعريف كلي از عمل قانون تجارت، عملیات تجاری احص 5، 8، ۲در مواد »اند: سپس افزوده .«تفاهم عرف بر آن صدق تجارت نمايد

، ۱831)جعفری لنگرودی،  «كندای روشن ميتجاری و تجارت نشده است؛ تعريف بالا كه به نظر نويسنده رسیده، ماهیت عمل تجاری را تا اندازه

۱۲45.)  

های ديگر از اين تعاريف به شود و در گونهای از تعاريف ارائه شده از تجارت الکترونیک كوشیده شده است كه تعاريف كاملي ارائه در گونه

ها و زيرساختارها توجه شده است. در ذيل به برخي های سازماني، تلاشبرداری، پژوهشهای مورد بهرهماهیت تلاش، امکانات ارتباطي و دستگاه

هر به عبارت دیگر  بازرگاني به صورت الکترونیکي. گردد:از ديدگاه اتحاديه اروپا، تجارت الکترونیک عبارت است ازانجامتعاريف ياد شده اشاره مي

مند از آن به جای تبادلات فیزيکي يا تماس مستقیم فیزيکي به شکل الکترونیکي تعامل كنند.از صورتي از مبادله بازرگاني كه در آن طرفین بهره

ای و ساير های رايانهاطلاعات از طريق خطوط تلفن، شبکه هایديدگاه ارتباطات، تجارت الکترونیک عبارت است از دگرگوني خدمات، كالا و نوآوری

آوری اطلاعات كه به شکل دستگاه آوری اطلاعات، تجارت الکترونیک عبارت است از آن دسته از كاربردهای فنوسايل ارتباط جمعي.از ديدگاه فن

پديدار شده است.از ديدگاه بازار، تجارت الکترونیک عبارت است از  ای برای پشتیباني و پیشرفت دادن جريان امور و مبادلات بازرگانيپردازش رايانه

سازد كه موضوعاتي چون كیفیت خدمات، سرعت كسب و ... را بالا ابزاری است كه كسب و كارهای مختلف، شركای آنها و مشتريان آنها را قادر مي

، ۱113بق با تعريف كمیسیون اروپايي از تجارت الکترونیک در سال (.مطا8، ص ۱833ها را كاهش دهند )دعايي، برده و موضوعاتي همچون هزينه

های گوناگوني همچون مبادله الکترونیکي باشد و فعالیتها شامل متن، صدا و تصوير ميتجارت الکترونیکي بر پايه پردازش و انتقال الکترونیکي داده

های ايي الکترونیکي وجوه، مبادله الکترونیکي سهام، بارنامه الکترونیکي، طرحای، جابه جكالا و خدمات، تحويل فوری مطالب ديجیتالي يا رايانه

گیرد. اگرچه با يابي، خريدهای دولتي، بازاريابي اينترنتي مستقیم و خدمات پس از فروش را دربرميبازرگاني، طراحي و مهندسي مشترک، ريشه
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گردد، اين است كه لزوما چنین تجارتي بايد از طريق رايانه و اينترنت صورت ميشنیدن عبارت تجارت الکترونیک آنچه به سرعت به ذهن متبادر 

تواند از پذيرد. در حالي كه منظور از تجارت الکترونیک، انجام مبادلات تجاری از طريق وسايل الکترونیکي است و از اين جهت چنین تجارتي مي

ل ارتباطي الکترونیکي نیز صورت پذيرد. به همین دلیل برای ارائه يک شناسه جامع و مانع از طريق رايانه و يا تلفن و تلگرام و يا نمابر و ساير وساي

پذيرد. لیکن تجارت الکترونیک بايد شناسه فوق را شامل تمامي وسايل ارتباطي الکترونیکي دانست كه از طريق آنها مبادلات تجاری صورت مي

رونیک اطلاق نمود كه بخش عمده مبادله تجاری از طريق وسايل ارتباطي الکترونیکي صورت توان عنوان تجارت الکتزماني به چنان تجارتي مي

 (.4۲، ص ۱831پذيرد و در غیر اين صورت از عنوان تجارت الکترونیک خارج خواهد بود )اصغری و سادات فقیه، 

  

 انواع تجارت الكترونيكی:

 الكترونيكی تاجر با تاجرتجارت 

درصد از مبادلات را به خود اختصاص داده است  34و  اولین خريد و فروش معاملات الکترونیکي استتجارت الکترونیکي تاجر با تاجر 

گیرد. اين نوع تبادل عبارت از انتقال الکترونیکي اطلاعات ها صورت مييعني تبادل الکترونیکي داده EDI( و از طريق 58، ص ۱833)صنايعي، 

های سرويس سايت يعني رايانهه از يک رايانه به رايانه ديگر است كه با استفاده از استانداردهای مورد توافق يا از طريق صفحات وبساختاريافت

 جاری اعم معامله،شخصت اين طرفین(. 8۲، ص ۱813گیرد )كینگ و نیگ، شوند، صورت ميدهنده اينترنت كه صفحات وب روی آنها ذخیره مي

 فني،تخصصي خدمات يا ایتجهیزات سرمايه منظورتولیدكالا،خريد به نیاز مورد خدمات و خام همه مواد تامین و برای است حقوقي يا ازحقیقي

های بزرگي بود كه در جولای يکي از اولین شركت سیسکو شركت(.35، ص ۱810گیرند )نوری و نخجواني، مي بهره اينروش از خود ایومشاوره

های ها برای چنین امری آغاز شد. يک ماه بعد شركتتلاش جدی بقیه شركت ،اندازی كرد و بعد از آنترونیکي خود را راهسايت تجارت الک ۱113

كرد به بازار افزارهای تجاری خود را كه امکان انجام فروش از طريق اينترنت را فراهم مينرم مايکروسافت و آی بي ام، كامپیوتری عظیمي نظیر

تخمین زد كه حجم مبادلات  ۱111كه به تجزيه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فناوری مشغول است در  Forrester Researchعرضه نمودند.

تريلیون دلار برسد. دولت استرالیا با  ۲/1در ايالات متحده به يک تريلیون دلار و در سال بعد از آن به  ۲005تا سال  تجارت الکترونیکي تاجر با تاجر

های تجارت الکترونیک هزينه كند. اين مبلغ میلیون دلار برای زيرساخت 3/3سال مبلغ  4قصد دارد در يک برنامه  ITOLمعتبر  همکاری شركت

فروش مستقیم، منبع اصلي درآمد به  تجارت الکترونیکي تاجر با تاجرخواهد شد. به صورت طبیعي در  تجارت الکترونیکي تاجر با تاجرصرف برنامه 

تواند روی فروش فروشد. با اين وجود وب ميمانند وقتي كه يک فروشنده محصول خود را به يک فروشنده ديگر مستقیماً مي آيد،حساب مي

.در اين نظام جديد اقتصاد جهاني كه به سمت تداوم ارتباطات (8، ص ۱833)قهرماني و همکاران،  مستقیم تأثیر بگذارد و اين قاعده را بر هم بزند

شود تا معامله به صورت مشکلاتي نیز وجود دارد. از جمله اينکه رودررو نبودن مشتری و فروشنده باعث مي ،حال پیشروی استالکترونیکي در 

تلفن به مركز اصلي وصل شوند، اما هیچ تضمیني برای اينکه كسي آن سوی  اگیرد. اين مشتريان برای دريافت اطلاعات بیشتر بايد بمجازی انجام 

 .(5، ص ۱833)قهرماني و همکاران،  داردوجود ن ،خط باشد

 كنندهتجارت الكترونيكی تاجر با مصرف
 و شودمي برقرار الکترونیکي شیوه به كننده  مصرف و تاجر میان واسطه بدون درتجارت تجارت الکترونیکي تاجر با مصرف كننده،ارتباط

 سهم بیشترين  پذيرد.مي  انجام تاجر الکترونیکي تجاری هایپايگاه در مستقیم صورت به صورتحساب، آنلاين و پرداخت و خدمات يا كالا سفارش

افزار،فیلم،تصويرو ،موسیقي،نرم كتاب الکترونیکي خريد ،امکان اينروش در ای است. رايانه هایشبکه در فروشي خرده به متعلق تجارت نوع اين

 تاجر الکترونیکي ازپايگاه طورمستقیم به را شده خريداری ساب،كالا يا خدمتصورتح ازپرداخت پس تواندمي كنندهومصرف دارد وجود رقمي متون

گردد )نوری و مي ارسال كننده مصرف برای تاچند روز چندساعت ظرف شده، خريداری محصولات نیز رقمي غیر خريد صورت كند. در دريافت

 تجارت گونهاين به كنون تا۲000 ازسال اند كهدسته اين از هاپايگاه ترين نو معروفدیاينترنتي آمازون و سي های(. پايگاه33، ص ۱810نخجواني، 

 (.۲0، ص ۱83۲دارند )رهبر،  اشتغال

 كنندهكننده با مصرفمصرفالكترونيكی تجارت 
سايت توانند جهت فروش محصولات خود به ايجاد يک وبگیرد و به عنوان مثال، افراد مياين نوع تجارت بین افراد عادی صورت مي

مصرف گیرد. مدل های كالا از طريق اينترنت انجام ميها و مناقصهدر اين مدل تجارت الکترونیکي، مزايده(. ۲۱، ص ۱83۲مبادرت ورزند )مالمیر، 

بندی شده يک روزنامه و يا شبیه به يک دكه در بازار دست دوم يا سمساری است. ايده اصلي اين های طبقهشبیه نیازمندیمصرف كننده كننده با

مصرف ترين نمونه اولیه مدل بزرگ آنلاينغول حراجي  ای بيكنندگان با يکديگر بدون واسطه به خريد و فروش بپردازد. مدل اين است كه مصرف

 آنلاينفروشد و به عنوان واسطي بین خريداران و فروشندگان به ارائه محصولاتي در حراجي خود چیزی نمي ای بيباشد. مي مصرف كنندهكننده با 
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فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجي قرار دهد و سپس شركت كنندگان در حراج قبل از اتمام  ،دهداجازه مي ای بيكند. به عنوان مثال عمل مي

مصرف كننده هايي از مدل نمونه كارسمارت و اتوبايتل های اينترنتي ديگر نظیراظهار نظر كنند. سايت ،ايد روی كالای به حراج گذاشته شدهمدت ب

 توسط كاربران اينترنتي مصرف كننده با مصرف كنندهاستفاده از مدل  ،به دلیل ناچیز بودن هزينه تبلیغات در اينترنت .باشدمي با مصرف كننده

 .(5، ص ۱833)قهرماني و همکاران،  توجه قرار گرفته استمورد جهت فروش كالاهای مورد نظر خود 

 

 تجارت الكترونيكی مصرف كنندگان با دولت 1-2-5

 عموم رابطه ، با دولت تاجر نوع الکترونیکي از تجارت با و است نشده پديدار طوركامل به هنوز كه تجارت مصرف كننده با دولت نوع اين

 بردرآمد،تقديم پرداخت مالیات تا گرفته مردمي هایآوری كمکجمع از را دولت و شهروندان تجاری میان ارتباط هرگونه ، دارد مطلق وخصوص

الکترونیکي  هرگونه مبادله و آنها قبوض پرداخت و انشعابآب،برق،گاز،تلفن و گواهینامه رانندگي،گرفتن گذرنامه درخواست شکوائیه، و دادخواست

 (.۲4، ص ۱838زاده، پور و شمسدهد )نوعيقرارمي خود شمول رادرحیطه وشهروندان دولت یانم

 مزایا و معایب تجارت الكترونيكی
ای دارای معايب و مزايايي است. تجارت الکترونیکي نیز از اين قاعده مستثني نیست و در كنار مزايايي كه دارد، دارای معايبي نیز هر پديده

 شود.تجارت الکترونیکي بررسي ميي بیشتر با اين مقوله، مزايای قسمت به منظور آشنايهست. در اين 

 

 مزایاي تجارت الكترونيك 
ها، توان به پنج دسته تقسیم كرد كه شامل بستر ارتباطي، از بین رفتن واسطهبه طور كلي مزايای استفاده از تجارت الکترونیکي را مي

بازارهای جديد برای تولید كنندگان، سفارشي كردن محصولات درخواستي و خدمات پشتیباني قوی و پیدايش  افزايش قدرت خريداران و پیدايش

 (.5۲، ص ۱810)نوری و نخجواني،  مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری است
 

 بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
چه از  ،ای است كه در مورد هر كالااطلاعات نسبتاً كامل وگسترده ،دهديکي از امکاناتي كه اينترنت در اختیار تجارت و بازرگاني قرار مي

اما بدون صرف هزينه و زمان زياد بهدست  ،توان يافت. امکاني كه دردنیای واقعي، ارزش تجاری بسیار زيادی داردنظر فني و چه به لحاظ تجاری مي

ها تماس رتباط با همه افرادی كه برای تکمیل يک فرآيند بازرگانیلازم است با آنآيد. ارزشديگر تجارت الکترونیکي آن است كه امکان ايجاد انمي

 (.58)همان، ص  پذير استهای ديگرامکانو روش ايمیل، چت ترين زمان از طريقگرفته شود، در كوتاه

 هاحذف نسبی واسطه
سابقه قیمت كالاها و خدمات در كه باعث كاهش بي باشدها يکي ديگر از ارزشمندترين دستاوردهای تجارت الکترونیکي ميحذف واسطه

درصد موجب  40تا  ۱4ها و ايجاد ارتباط مستقیم بین خريداران و فروشندگان بین جهان شده است. براساس برآوردهای انجام شده، حذف واسطه

 (.۲1، ص ۱838زاده، پور و شمس)نوعيكاهش قیمت تمام شده كالاها و خدمات برای مشتريان شده است

 

 پيدایش بازارهاي جدید براي توليدكنندگان و افزایش قدرت خریداران

ای از تولیدكنندگان در سرتاسر جهان ارتباط دهد كه بتوانند با طیف گستردهفرصتي را در اختیار خريداران قرار مي ،ارتباط اينترنتي

زني بیشتری برای كسب مختلف برسند و در مقابل فروشندگان قدرت چانههای برقراركنند و از اين طريق به تقاضای موردنظر خود از بین پیشنهاد

های ناشي از فاصله جغرافیايي،مشتريان چنین قدرت انتخابي امتیاز و مزايای بیشتر داشته باشند. در صورتیکه در دنیای حقیقي به علت محدوديت

توان به امکان گان هم دارای مزايا و امتیازات فراواني است. از جمله ميالبته اين ساختار برای تولیدكنند(.۱1، ص ۱813)كینگ و نیگ،  ندارند

كرد. در واقع تجارت الکترونیکي به تولیدكنندگان امکان جهاني شدن محصولاتشان را با صرف عرضه و فروش محصولات به تمام مردم جهان اشاره 

پاتر د جالب باشد كه بدانید به عنوان مثال، جلد پنجم كتاب داستاني هریدهد. شايآيد( ميهزينه كم )نسبت به آنچه كه در مقابل بهدست مي

فروشي معادل يک میلیون جلد را در جهان داشته باشد. امکان وقوع چنین  ،لاين در شب اول انتشار خودنتوانسته است با استفاده از شیوه فروش آ

مدت زماني كوتاه، يا اصلاً محال بود يا به امکانات گسترده مالي و تبلیغاتي و توزيع هم در  حادثه شیريني برای ناشر اين كتاب در دنیای حقیقي، آن

 (.54، ص ۱810)نوری و نخجواني، نیاز داشت كه هر سازماني توانايي انجام آن را دارا نیست
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 سفارشی كردن محصولات و خدمات پشتيبانی قوي
. به بخردو مطلوب خود  يخود را به صورت سفارش يمحصولات درخواست دتوانخريدار ميمزيت ديگر تجارت الکترونیکي آن است كه 

مراجعه به سايت يک شركت، كامپیوتر مورد درخواست خود را با همان خصوصیاتي كه مايلیم، سفارش داده و خريداری كنیم. در اين  باعنوان مثال 

امکان انتخاب در اختیار مشتری قرار  ی وپیشنهاد مواردبتدا فرايند روش كار شركت برای قبول سفارش درخواستي به اين صورت است كه ا

زاده، پور و شمسشود )نوعيدرنهايت پذيرفته يا رد ميگیرد. سپس پیشنهاد مشتری با توجه به امکانات شركت مورد بررسي قرار گرفته و مي

های مختلف، سريع و كم كنند به طور دائم از طريق روشهايي كه از اين طريق به فروش محصولات و خدمات خود اقدام ميشركت(.۲1، ص ۱838

های نخست رواج شیوه شود. در سالهزينه در ارتباط با مشتريان خود هستند و پشتیباني قوی باعث ترغیب مردم به خريد از اينترنت مي

اما اكنون با توجه  ؛شدكتاب، لباس استفاده مي الکترونیکي فروش كالا، استفاده از اين روش فقط برای كالای كوچک و ارزان مثل ساعت، عروسک،

اند. مثلا با مراجعه به سايت شركت سايپا سازی نیز به اين روش رو آوردهبه رشد روزافزون تجارت الکترونیکي، صنايع بزرگي همچون صنعت ماشین

 (.۲1رد )همان، ص توان ماشین مورد درخواست خود را از نظر رنگ يا امکانات جانبي به دلخواه انتخاب كمي

 

 پيدایش مؤسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري
، ايجاد مؤسسات جديد اقتصادی است كه توانايي رقابت و حتي در مواردی سبقت گرفتن از الکترونیکييکي از پیامدهای تجارت 

حقیقي و بازار مجازی و مبتني بر شبکه به موازات های كهنه كار را دارند. درحال حاضر دو نوع بازار خريد و فروش يعني بازار سنتي و شركت

كنند و هر كدام دارای قواعد تجارتي خاص خود هستند كه گاه دارای خصوصیاتي مشترک و گاه با يکديگر متفاوت هستند. در يکديگر عمل مي

نت، گوی رقابت را از رقبای سنتي بگیرند و بازار های كاربردی در بازار جديد اينتراند با ايجاد سیاستبرخي موارد كسب و كارهای نوپا توانسته

 (.53، ص ۱810)نوری و نخجواني، محصولات مختلف را تصاحب كنند

 

 هاي پرداخت در تجارت الكترونيكیروش
آورند. روش پرداخت در تجارت الکترونیکي ای فراهم ميرساني رايانههای اطلاعهای اعتباری و نقدی را در شبکهها، امکان پرداختاين روش

 شد،بايد واجد چند خصوصیت مهم باشد: قابل اطمینان باشد، امنیت لازم را در انتقال اطلاعات داشته باشد، ضريب خطای نزديک به صفر داشته با

آنکه از كارايي آن كاسته شود با توجه به حجم كاربران افزايش يا كاهش يابد، همه اطلاعات و مشخصات كاربران را به قابل تغییر اندازه باشد، بي

ود به روش پذير باشد، محدصورت محرمانه و مخفي نگه دارد و جز در موارد معاملات غیرقانوني، امکان دستیابي به آن وجود نداشته باشد، انعطاف

های گوناگون مانند كارت اعتباری، چک و حتي پول نقد قابل انجام باشد، قابلیت تبديل ابزارهای مالي را به يکديگر داشته خاصي نباشد، از راه

پرداخت در اين (.48، ص ۱810باشد، از سرعت و كارايي مطلوبي برخوردار باشد و حجم عظیم معاملات به كارايي آن لطمه نزند )نوری و نخجواني، 

های سنتي انجام معاملات تجاری مشتمل است شود. پرداخت غیرالکترونیکي بر روشنوع تجارت به دو شیوه الکترونیکي و غیرالکترونیکي انجام مي

های در روش های نقدی است و از اين جهت، تفاوتي میان تجارت سنتي و الکترونیکي وجود ندارد. آنچهكه همان پرداخت از راه چک و پرداخت

های الکترونیکي پرداخت است كه شرايط خاص خود را دارد و مقررات و آثار حقوقي ويژه پرداخت در تجارت الکترونیکي بايد بررسي شود، روش

 (.۱۱3، ص ۱831گردد )هاشمي فراشاه، های پرداخت الکترونیکي اشاره ميطلبد. در زير به روشخود را مي

 

 ترونیکيهای پرداخت الکسیستم

 های پرداخت از طريق حساب بانکي يا چک مانندسیستم

 

 های پرداخت به صورت نشانه يا پول مانندسیستم

های سیستم

 پرداختاعتباری/پیش

های خاص سیستم

 منظوره

های پرداخت سیستم های عموميسیستم

 نقدی مستقیم

های های كارتسیستم

 هوشمند
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 های پرداخت الکترونیکي از نظر نحوه انتقالبندی سیستم( طبقه۱-۱شکل )

 

 هاي الكترونيكیكارت
ای برخوردار هستند. از اوايل دهه های پرداخت از جايگاه ويژهامروزه در نظام پرداخت كشورهای مختلف به ويژه در حوزه بانکداری، كارت

های پرداخت های اعتباری مرسوم شد، تاكنون شاهد ابداع و عرضه انواع مختلف كارتكه برای اولین بار در ايالات متحده آمريکا، كارت ۱130

شود كه استفاده از آن منجر به نقل و انتقال وجه، برداشت از های پرداخت عبارتي كلي است و به هر نوع كارت الکترونیکي اطلاق ميايم.كارتبوده

دهد. ای و بدهکار شدن دارنده آن شده و يا به هر شکل ديگری قدرت خريد يا پرداخت را در اختیار دارنده آن قرار مييک حساب سپرده

های پرداخت مرسوم در باشد. انواع گوناگون كارتهای الکترونیکي و ابزارهای مشابه )به عنوان جايگزين كارت( نیز مشمول تعريف فوق ميشناسه

 (.4، ص ۱830تر، باشد )برازندهسراسر جهان به شرح ذيل مي

 هاي اعتباريكارت

های ياد شده شبیه به استقراض پول بوده و باشند. كارتمات مختلف ميو ابزار مناسبي برای خريد كالاها و خدهای اعتباری وسیله كارت

باشند و دارندگان آن موظف هستند وام مذكور را ماهانه پرداخت به عبارت ديگر نوعي وام كوتاه مدت در قالب امکان خريد يا دريافت وجه نقد مي

ها در خاتمه ماه به طور كامل پرداخت نگردد، معمولا به میزان معیني سود بابت نمايند. در صورتي كه مانده بدهي ناشي از بکارگیری اين نوع كارت

توان گفت كارت اعتباری، كارت پرداختي است كه دارنده آن مجاز است بدون نیاز به شود. بنابراين طبق تعريف ميپول قرض گرفته پرداخت مي

از را دريافت )خريداری( نمايد. ويزاو مستركارت پرداخت وجه نقد براساس شرايط اعتباری، كالا و خدمات مورد نی

كنند )صنايعي، هاازروشتراكنشالکترونیکیامن بهمنظورتضمینامنیتمبادلاتخوداستفادهميهاياعتباريدرجهان هستند. اينشركتترينکارتازمعروف

ايي را با مبالغ از پیش تعیین شده در اختیار هها، كارتشود. بانکها و موسسات مالي شارژ ميهای اعتباری توسط بانک(.كارت۱1، ص ۱83۲

تواند بسته به میزان پولي كه در كارت به عنوان اعتبار برای وی درنظر گرفته شده است از كارت استفاده كند. دهند و مشتری ميمشتری قرار مي

ها، دارنده كارت محدود است و در برخي بانکPOSنه فروش ها و از طريق پاياها صرفا به خريد از مراكز خريد و فروشگاهاين استفاده در برخي بانک

های خودپرداز دريافت كند. يکي ديگر از خصوصیات های فروش، وجه نقد مورد نیاز خود را از دستگاهتواند علاوه بر خريد از پايانهاعتباری مي

شود طور معمول به صورت ماهانه برای مشتری ارسال مي های مشتريان در فواصل زماني مشخص و بههای اعتباری اين است كه صورتحسابكارت

های اعتباری اين و مشتری بايد در فواصل زماني، صورتحساب خود را يا به صورت نقد يا به صورت اقساط پرداخت كند. از ديگر خصوصیات كارت

كند، تامین كنند. درضمن نوع عقد در هر بانک یین ميهای لازمي را كه بانک صادركننده اعتبار تعاست كه متقاضیان كارت اعتباری بايد ضمانت

 (.33، ص ۱833متفاوت است و روش واحدی در اين خصوص وجود ندارد )وصالي، 

 هاي بدهیكارت

تواند بدون الزام شود و دارنده آن ميطبق تعريف، كارت بدهي عبارت از كارت پرداختي است كه توسط يک بانک يا موسسه مالي صادر مي

 داخت وجه نقد، كالاها و خدمات موردنیاز خود را خريداری نمايد. در اين نوع كارت، عمل بدهکار كردن بلافاصله پس از انجام معامله آغازبه پر

خود تواند علاوه بر خريد كالا و خدمات، وجه نقد مورد نیاز شود. دارنده اين نوع كارت ميگردد و ظرف چند روز، حساب دارنده كارت بدهکار ميمي

های بدهي در خريدهای شود. امروزه مردم به میزان زيادی از كارترا نیز از حساب برداشت نمايد كه در اين صورت، حساب وی فورا بدهکار مي

ها، دارنده موظف است شماره های بدهي با توجه به مارک تجاری خود متفاوت هستند. در مورد برخي از كارتنمايند. كارتخود استفاده مي

های بدهي پیوسته موسومند و به محض انجام معامله، حساب فرد ها به كارتناسايي شخصیخود را از طريق پايانه فروش وارد نمايد. اين نوع كارتش

خذ مجوز ها منوط به اهای ماشین خودپرداز نیز معروفند. انجام معامله در اين نوع كارتها نزد مردم به كارتشود. اين نوع كارتفورا بدهکار مي

های بدهي كه نزد عموم به چک كارت معروف است، معمولا فرايند ثبت عملیات در حساب دارنده كارت يک الي سه روز باشد. در نوع ديگر كارتمي

های ف است برگهها، دارنده موظدر انجام معامله با اين نوع كارت شوند.های بدهي ناپیوسته نامیده ميها، كارتانجامد. اين نوع كارتبه طول مي

)صنايعي، شود فروش را امضا نمايد. بدين ترتیب در هر دو نوع كارت نهايتا مبلغ مورد معامله به طور خودكار از حساب جاری دارنده كارت كسر مي

دكار به وجوه شخصي توان به طور خوها صرفا ميشوند؛ چرا كه با اين نوع كارتهای بدهي مطلقا كارت اعتباری محسوب نمي.كارت(۱3، ص ۱83۲

ها نیز مستقیما از وجوهي كه متعلق به صاحب حساب خود در حساب بانکي دسترسي پیدا كرد. وجه معاملات انجام شده توسط اين نوع كارت

دارد؛ لیکن شود. فرق كارت بدهي با كارت اعتباری در اين است كه در كارت بدهي، وجوه موجود در حساب به دارنده كارت تعلق است، برداشت مي

گیرد. از سوی ديگر از آنجايي كه با بکارگیری پرداخت در اختیار دارنده كارت قرار ميدر كارت اعتباری اين وجوه به منزله نوعي اعتبار يا پیش

عال ننمايد، هیچ يابد، مادامي كه با انجام اضافه برداشت، يک خط اعتباری را فكارت بدهي، دارنده كارت صرفا به وجوه شخصي خود دسترسي مي

های بدهي به دلیل سرعت و سهولت زياد آنها در انجام معاملات روزمره به جای پول نقد يا شود. بسیاری از مردم از كارتسودی از وی اخذ نمي
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های خودپرداز و يا توان در ماشینهای بدهي ميباشند. از كارتهای بدهي شبیه دسته چک ميتوان گفت كارتنمايند. درواقع ميچک استفاده مي

EFTPOS (. 4، ص ۱830تر، استفاده نمود )برازنده 

 هاي خرید و هدیهكارت
های فیزيکي كه به صورت يک محصول بانکي نام اما با شماره معتبر و دارای قابلیت تراكنش در پايانههای بيها عبارتند از كارتاين كارت

هايي نظیر خريد و های مزبور با عنوانعیین شده دارای موجودی يا اعتبار است. در صورتي كه كارتگیرد و به میزان تدر اختیار مشتريان قرار مي

های برداشت يا اعتباری لحاظ گردند. ويژگي بارز اين هديه صادر شده باشد، اما ماهیت كارت با نام باشد، ضرورت دارد بنا به مورد در بخش كارت

ها را های فروش، خريد كند و امکان برداشت نقدی از اين كارتتواند از پايانهها تنها مياستفاده از اين كارتها اين است كه دارنده كارت با كارت

های ها و شركتها عموما توسط سازمانندارد )هرچند كه بانک ملت اين امکان را نیز برای دارندگان هديه كارت لحاظ كرده است(. اين كارت

 (.34، ص ۱833رود )وصالي، ای پرداخت هدايا و مزايای غیرنقدی به كاركنان به كار ميشوند و برمختلف استفاده مي

 كيف پول الكترونيكی
پول الکترونیکي عبارت از ارزش پولي الکترونیکي ذخیره شده بر روی يک ابزار فني است. اين ابزار يک كارت كوچک، ديسک سخت يا ابزار 

تواند باشد. عمل اين ابزار پولي درست مانند پول نقد است. از نظر قانوني، تفاوت اساسي ابزار اتومبیل ميديگری مانند يک تراشه در ساعت مچي يا 

های اعتباری و بدهي در طلب دارنده پول الکترونیکي است كه فقط به عهده ناشر است. پرداخت فوق با ساير ابزارهای واسطه مانند چک، كارت

ت كننده يا گیرنده پول الکترونیکي ندارد، بلکه ناشر يا ناشران پول الکترونیکي متعهد پرداخت هستند )كشتکار، كننده پول، تعهدی در مقابل درياف

كیف پول الکترونیکي ذخیره ارزش پولي روی يک ابزار »كند: (.بانک مركزی اروپا نیز كیف الکترونیکي را به صورت زير تعريف مي4۲، ص ۱833

شود.نهاد های بانکي در اين نقل و انتقالات درگیر شود، برای پرداخت كردن تعهدات به كار گرفته ميه الزاما حسابالکترونیکي است كه بدون اينک

های كیف در انگلستان، مسئول كنترل و نظارت ناشران پول الکترونیکي شده است، با عنايت به ويژگي ۲00۲خدمات مالي انگلستان كه از آوريل 

 های زير است:كیف پول الکترونیکي نوعي ارزش پولي است كه دارای ويژگي»ر را از كیف پول الکترونیکي ارائه داده است: پول الکترونیکي تعريف زي

 ارزش ذخیره شده در آن از پیش پرداخت شده است. -

يک كامپیوتر ذخیره ارزش اعتباری روی يک ابزار الکترونیکي مانند يک كارت پلاستیکي با يک ريزكامپیوتر يا نوار مغناطیسي يا روی  -

 شده است.

 شود.به عنوان يک وسیله پرداخت توسط اشخاصي غیر از ناشر پذيرفته مي -

ها و مراكز خريد و خدماتي ها و سوپرماركتتواند برای خريد كالا و خدمات در فروشگاههمانند اسکناس و سکه، كیف پول الکترونیکي مي -

چنین برای خريد از طريق اينترنت يا تلفن ان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار گیرد. همخوان باشند، به عنوكه مجهز به دستگاه كارت

های بدهي برای داشتن كیف پول الکترونیکي اغلب نیازی به داشتن حساب بانکي نیست. كیف پول قابل استفاده است. برخلاف كارت

های پول گم كردن كیف الکترونیکي همانند گم كردن پول نقد است.كیف نام آن،نام باشد. در نوع بيتواند با نام يا بيالکترونیکي مي

 (.45، ص ۱838های پیش پرداخته نیز معروف هستند )شکوری مقدم، الکترونیکي به عنوان كارت
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