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 چکیده 

 

هاي اعتباري نقش  المللی، کارت هاي الکترونیکی در نظام پرداخت الکترونیکی بینامروزه با گسترش دامنه استفاده از کارت     
کارتهاي اعتباري در نظام بین المللی سبب جذابیت کار نمایند. مدل کسب و  ت تجاري ایفا میکلیدي در مبادالت و معامال

 بسیار این ابزار پرداخت در میان بازیگران و ذینفعان نظام اعتباري شده است. 

دل کسب و کار در این تحقیق سعی بر آن شده است، مدل کسب و کار کارت اعتباري در ایران مورد بررسی قرار گیرد و با م   
کارتهاي اعتباري بین المللی مقایسه گردد. از سوي دیگر، با شناسایی توان نظام بانکی کشور و مؤلفه هاي نظام اقتصادي و 

حرکت به سوي استانداردهاي   رفت از بن بست پروژه کارت اعتباري در ایران ارائه گردد. اجتماعی کشور، راهکارهاي برون
فتن از نظام تسهیالت خرد بانکی، اصالح نظام کارمزدي و ارائه پیشنهاداتی جهت برپایی مدل کسب و کارت اعتباري، فاصله گر

 هایی براي تمامی ذینفعان شبکه پرداخت کشور، برخی از راهکارهاي ارائه شده در این مقاله می کار جدید با بیان جذابیت
ور، میتوان از کارت اعتباري به عنوان ابزاري قدرتمند براي باشند. بدون شک با اصالح مدل کسب و کار کارت اعتباري در کش

کنترل نقدینگی و تحریک پذیري بازار بهره جست تا این ابزار پرداخت، بتواند در جایگاه صحیح خود در نظام پرداخت 
   الکترونیک ایران قرار بگیرد.

 

 نظام بانکی ˚پرداخت الکترونیک  ˚کلمات کلیدي: کارت اعتباري 

mailto:s.soleimany@iranargham.com


 

2 
 

 

 ه مقدم -1

 

که در بسیاري از کشورهاي توسعه  ايامروزه استفاده از کارت هاي اعتباري به طرز شگرفی رو به افزایش است به گونه     
یافته استفاده از کارت اعتباري را به پرداخت با پول نقد و یا کارت هاي نقدي ترجیح می دهند؛ اما در ایران کارت اعتباري 

 بانکی کشور جایگاه مطلوبی به خود اختصاص نداده است.تاکنون در سبد محصوالت نظام 

هاي اعتباري به دلیل ماهیت آنها، داراي طرفداران خاص خود است، در خیلی از کشورها از جمله امریکا کمتر کسی کارت    
ي با میزان کنترل در نظر بگیرید اگر کسی از ابتداي سن قانونی اش داراي کارت اعتبار .است که داراي کارت اعتباري نباشد

توانند سابقه خود را داشت و بدین ترتیب افراد نمی شده باشد، حتی میتوان اعتبار وي را به مرور به روز کرد و سابقه وي را نگه
 ،چون سخت قادر به اصالح عملکرد خود خواهند بود. در کشورهاي پیشرفته دنیا، مصرف کنندگان کارت اعتباري خراب کنند

  برند.از بین نمیاند و به راحتی اعتبار خودشان را را به خوبی درك کردهچنین حساسیتی 

در سیستم هاي کارت اعتباري در کشورهاي مختلف، اعتباري که به اشخاص تخصیص داده می شود، با میزان توانایی     
مشخصی به او تخصیص  عتبارافراد اعتبار سنجی شده و ا به صورت متداول،  شخص در بازپرداخت آن، رابطه مستقیم دارد.

  .شته باشدکه کمترین ریسک عدم بازپرداخت را داشود داده می

هاي اعتبارسنجی مانند مکنا صورت گرفته است که سابقه اعتباري افراد در اندازي سامانهدر ایران نیز اقداماتی در جهت راه     
 شتري ایجاد کرده است.هاي مختلف را تجمیع کرده و پروفایل اعتباري براي هر مبانک

، راهکارهایی مدل کسب و کار کارت اعتباري در ایران با مدل هاي بین المللیدر این مقاله، سعی شده است با مقایسه      
گیري از راهکارهاي هاي ایرانی پیشنهاد داده و سعی شود با بهرهجهت گسترش و پویایی صنعت کارت اعتباري براي بانک

 هاي کارت اعتباري ایجاد کند.هاي پروژهبستبنمذکور، گشایشی در 

 

 در جهان يکارت اعتبار خچهیتار -2

که بعضی از شرکت هاي خصوصی مانند هتل هاي زنجیره  در آمریکا زمانی 1920پیدایش کارت اعتباري بر می گردد به سال 
 اي سهولت در پرداخت تشویق می کردند.اي و تعدادي از شرکت هاي نفتی مشتریان خود را به استفاده از این کارت ها بر

از   "3جان بیگنز"اولین کارت اعتباري صادر شده توسط بانک را می توان به  2و انکارتا 1با استناد به دایره المعارف بریتانیکا
 که براي خرید هاي خرد مورد   "Charge It"بانک ملی فلتبوش بروکلین نیویورك نسبت داد.طرح اولیه او تحت عنوان 

مطرح شد.همین ایده سبب شد که سایر بانک هاي دیگر نیز طرح هاي مشابهی را پیاده  1946استفاده قرار می گرفت در سال 
 کنند.

1 Britannica  
2 Ancarta  
3 John C. Biggins  
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اولین بار  "دینرز کالب". کارت اعتباري برداشت "1دینرز کالب"گام مهم بعدي را در صنعت کارت اعتباري  1950در سال 
ها طراحی شد. این کارت از نظر فنی کارت  با هدف پرداخت صورتحساب رستوران"امارافرانک مکن"توسط بنیانگذار این شرکت 

هاي این شرکت از این قرار  داستان شکل گیري کارت .بایست تمام مبلغ را به دینرز کالب یکجا بپردازد نقدي بود و مشتري می
فته بود. هنگامی که پیشخدمت صورتحساب را است که مکنامارا زمانی براي صرف شام با مهمانان خود به رستورانی مجلل ر

آورد، وي متوجه شد که کیف پولش را فراموش کرده و به این فکر افتاد که باید راهکار دیگري براي پرداخت عالوه بر پول نقد 
ه هزینه در حالی به رستوران مذکور بازگشتند ک 1950، در فوریه سال "رالف اشنایدر"مکنامارا و شریکش  .وجود داشته باشد

هاي اعتباري را به نام خود  پرداختند تا افتخار اولین استفاده عمومی از کارت غذا را با ارائه سکه فلزي منقش به اسم شرکت می
 .ثبت کنند

تمامی  1966در نیویورك آغاز شد و تا سال   "2بانک امریکارد"صدور انبوه کارت هاي اعتباري تحت عنوان  1958در سال 
 3"ویزاکارت"به  "بانک امریکارد"نام برند  1976ر موفق به کسب مجوز صدور کارت اعبتاري شدند و در سال ایالت هاي دیگ

تغییر یافت.سازمان ویزا امروزه یک کنسرسیوم بین المللی است که سیستم بانکی اغلب کشورهاي دنیا در آن مشارکت دارند و 
 اي بانکی،معامالت خود را انجام می دهند.میلیون ها نفر و هزاران موسسه با استفاده از کارت ه

تغییر نام داد. ویژگی مسترکارت این بود 5مستر کارت شکل گرفت و بعدا به 4اتحادیه کارت بین بانکی  1966در همان سال 
هایی که به صورت محلی اقدام به صدور کارت اعتباري  که هیچ بانک خاصی در آن نقش محوري نداشت، بلکه هرکدام از بانک

هاي مالی خود به یکدیگر پیدا کنند. چنین  کردند مایل بودند روشی براي متصل کردن سیستم براي مشتریان خود می
ها که مایل بودند از کارت خود براي کارهایی مثل خرید مایحتاج روزانه و  توانست در میان مشتریان کوچک بانک سیستمی می

 ندان زیادي داشته باشد.م یا خرید اتومبیل و مسکن استفاده کنند عالقه

 

 تاریخچه کارت اعتباري در ایران -3

باشد و در سال بود که وابسته به شرکت ایزایران می "ثمین کارت"اولین کارت اعتباري صادرشده در ایران تحت عنوان     
 نیبا ا ینظارت     نهاد يها ومتها و مقا مخالفت زیاز همان سال نهاي اعتباري را به بازار عرضه کرد. اولین دسته از کارت 1379

 نی    فرورد 26 خیر تار    د »ژهیبخشنامه کارت بانک و«با عنوان  نامه نییآ کیناظر به      نهاد يها و حاصل تالش     حرکت آغاز شد
شده بر  پس از بررسی هاي انجام شده توسط کارگروه بانکداري اسالمی، اشکاالت وارد 1386در سال  .    منجر شد 80سال 

بر اساس این  .هاي کشور ابالغ شد دستورالعمل صدور کارت اعتباري به بانک 1387در خردادماه  کارت اعتباري رفع شد و
هاي فروش (اعم از فیزیکی و مجازي) و براي پرداخت وجه کاال یا خدمت  کارت خرید اعتباري صرفاً در پایانه ،دستورالعمل

 نباید مورد استفاده قرار بگیرد.در خودپردازها براي دریافت وجه نقد استفاده است و  شده قابل خریداري

 

1 Dinerz Club  
2 Bank Americard  
3 Visa Card  
4  Interbank Card Association  
5 MasterCard  
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تحقیق و  1376وابسته به شرکت ایزایران می باشد.در سال  "ثمین کارت"اولین کارت اعتباري صادرشده در ایران تحت عنوان 
اولین کارت هاي اعتباري  1379ال بررسی بروي کارت هاي همانند ویزاکارت و مسترکارت در ایران آغاز کردند تا اینکه در س

 و کارتخوان ها به مشتریان و پذیرندگان تقدیم شدند.

که پس از بررسی هاي انجام شده توسط کارگروه  1386در ایران بر میگردد به سال  صدور مجوز براي این نوع ابزار پرداخت
هاي  دستورالعمل صدور کارت اعتباري به بانک 87ه در خردادما بانکداري اسالمی،اشکاالت وارد شده بر کارت اعتباري رفع شد.

هاي فروش (اعم از فیزیکی و مجازي) و براي  بر اساس این دستورالعمل کارت خرید اعتباري صرفاً در پایانه .کشور ابالغ شد
 .ارداستفاده است و در خودپردازها براي دریافت وجه نقد کاربرد ند شده قابل پرداخت وجه کاال یا خدمت خریداري

 

 

 تاکنون دستورالعمل هاي مختلفی از سوي بانک مرکزي ابالغ گردید: 1390از سال 

 )1390دستورالعمل اجرایی کارت اعتباري برپایه عقد مرابحه ( •
 )1390دستورالعمل کارت اعتباري میزان ( •
 )1391دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري برپایه عقد مرابحه و کارت اعتباري میزان ( •
 )1393العمل منع صدور کارت بر پایه عقد قرض الحسنه (دستور •
 )1394دستورالعمل کارت اعتباري خرید کاال ( •
 )1395دستورالعمل کارت هاي اعتباري در سه سطح طالیی،نقره اي،برنز ( •
 )1395دستورالعمل کارت هاي اعتباري با سه سطح عتبار ( •
 )1395یارا کارت ( ˚دستورالعمل اجرایی کارت اعتباري  •

هم اکنون در ایران بانک هاي مختلفی اقدام به صدور کارت اعتباري بر پایه ضوابط بانک مرکزي و عقد مرابحه نموده اند که 
نام دارد که میزان دادن اعتبار و نحوه بازپرداخت این نوع کارت اعتباري بر اساس  "یاراکارت"جدید ترین نوع این کارت ها 
 شد. یارانه واریزي به خانوارها می با

 

 مبانی نظري پژوهش -4

ترین آن ها اشاره می شود و  تاکنون در زمینه کارت اعتباري در ایران پژوهش هاي متعددي صورت گرفته که در ادامه به مهم
موانع و چالش هاي توسعه اي کارت هاي اعتباري ") در تحقیقی تحت عنوان 1395نتیجه تحقیق آن ها بیان می شود.اقدامی (

به بررسی کارت هاي اعتباري پرداخته  که در بخش اول به  "معرفی عوامل انگیزشی دارندگان کارت هاي اعتباري در ایران با
فاکتور اساسی که استفاده کنندگان  5عدم کارآمدي و رقابت این ابزار در مقایسه با سایر کشورها پرداخته و در بخش دوم 

ولت،اجتماعی هترتیب اولویت معرفی می گردد : راحتی و رفاه،امنیت و س کارت هاي اعتباري به آن توجه اساسی داشته اند به
 و مدرنیزه شدن،رضایت و خرید .
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به بررسی کارت  "فرصت و چالش هاي کارت اعتباري بین المللی در نظام بانکی ایران") در تحقیق 1395رسول خوانساري (
پذیرش این نوع کارت ها پرداخته است.در این مقاله پس از  هاي اعتباري بین المللی و مشکالت نظام بانکی فعلی کشور جهت

معرفی و تشریح مزایا و کارکردهاي کارت اعتباري و تشریح ضرورت استفاده از کارت هاي بین المللی،به چالش ها و موانع 
طرف کردن این موجود در مسیر توسعه این صنعت در نظام بانکی کشور اشاره می شود و راهکار ها و پشنهاد هایی جهت بر

 مشکالت ارائه می گردد.

با  "کارت اعتباري بر اساس قرض الحسنه ابزاري در جهت بانکداري قرض الحسنه") در پژوهش 1394نظرپور و همکاران (
روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه اي و با توجه به اهمیت سودآوري بانکداري قرض الحسنه براي ادامه 

الیت این نهاد،به بررسی این فرضیه می پردازد که صدور کارت هاي اعتباري مبتنی بر تسهیالت قرض الحسنه اي، با ایجاد فع
 درآمدزایی مناسب براي بانک باعث توسعه و گسترش این نوع بانکداري تخصصی می شود.

ارت هاي اعتباري پرداخته است.در این به بررسی ک "بررسی کارت هاي اعتباري در گذر زمان")  در پژوهش 1391مهنایی (
 تحقیق کلیاتی از کارت هاي اعتباري تشریح و در آخر وضعیت این نوع کارت ها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت هاي اعتباري در نظام هاي حقوقی ") با عنوان 1388در تحقیقی دیگر زارع و الفت پور (
ماهیت حقوقی این نوع کارت ها مورد بررسی قرار می گیرد نتایج کلی تحقیق بیانگر این است در ایاالت  "و آمریکاایران 

متحده آمریکا،در قوانینی که توسط هیات مدیره فدرال رزرو(بانک مرکزي ایاالت متحده) وضع شده است و ناظر بر وام هاي 
اد کارت هاي اعتباري در قالب عقد قرض (وام) بیان گردیده است و در حال بانکی و قرارداد وام در حقوق امروزي است،قرارد

دارد و همین امر نحاظر در ایران قانون مدون و متحد و الشکلی که ناظر بر فعالیت بانک هاي خصوصی و دولتی باشد،وجود 
 منجر به بروز مسائل و مشکالت عدیده اي در استفاده از این نوع کارت ها گردیده است.

کارت هاي اعتباري و خرید اعتباري گامی به سوي مدیریت چالش خدمات نوین ") در مقاله اي با عنوان 1388صالی (و
به بررسی انواع کارت هاي اعتباري معتبر در دنیا و ایران می پردازد.نتیجه این تحقیق نشان می دهد سرانه  "الکترونیکی

ر فاصله زیادي با متوسط جهانی دارد که با توجه به اهمیت خرید اعتباري استفاده از کارت هاي بانکی در ایران در حال حاض
 در ادامه تحقیق پیشنهاداتی جهت همه گیر شدن این ابزار پرداخت ارائه می گردد.

راهکار بانک   "طراحی کارت هاي اعتباري در بانکداري بدون ربا بر اساس بیع مرابحه ") در تحقیقی با عنوان 1386موسویان (
کزي مبنی بر صدور کارت اعتباري بر اساس عقد قرض الحسنه را مورد نقد قرار داده و سپس راه حلی جدید براي سامان مر

دادن به معامله هاي کارت اعتباري بر اساس ایده فروشگاه الکترونیکی اعتباري و قرارداد فروش نسیه مرابحه اي پیشنهاد می 
 دهد.

  اعتباري کارت 1کار و کسب مدل -5

 می صورت کارت موجودي از برداشت جاي به اعتبار از وجه برداشت آن در که شود می اطالق کارتی به واقع در اعتباري ارتک
 مالی موسسات و ها بانک است،توسط مشتري عهده به آن شارژ که که نقدي هاي کارت خالف بر اعتباري هاي کارت.گیرد
 میزان به تواند می مشتري و دهند می قرار مشتري اختیار در شده تعیین یشپ از مبالغ با هایی کارت ها بانک.شوند می شارژ
 به صرفا ایران در ها کارت این از استفاده.کند استفاده کارت از شده گرفته درنظر وي براي اعتبار عنوان به کارت در که پولی

Business Model 1  
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و  خودپرداز از نقد وجه دریافت امکان یالملل بین هاي کارت برخی در ولی است محدود ها فروشگاه و خرید مراکز از خرید
 .باشد می پذیر امکان نیزانتقال مانده اعتبار 

 

 مدل کسب و کار بین المللی کارت اعتباري -5-1

در این مدل کسب و کار دارنده کارت و پذیرنده هردو منبع درآمد محسوب می شوند. وقتی از کارت اعتباري جهت پرداخت 
، مستر 1ت بین صادرکننده و پذیرنده رد و بدل می شود و شبکه هاي پرداخت مانند ویزا کارتوجه استفاده می شود،اطالعا

و ... بانک پذیرنده و صادر کننده را بهم متصل می کنند. با کارت اعتباري صادر شده در کشور  3،امریکن اکسپرس2کارت
ي دو کشور به صورت مستقیم به همدیگر متصل استرالیا می توان خریدي را در کشور ژاپن انجام داد بدون آنکه بانک ها

 ).2017شفرین ،(باشند،این کار از طریق شبکه هاي پرداخت مانند ویزا کارت و مستر کارت اتفاق می افتد.

در نظام پرداخت این مدل بحث کارمزد هم براي پذیرنده و براي صادر کننده دیده شده است.به عنوان مثال در این مدل  
دالر خرید انجام می شود،مبلغ تماما به حساب پذیرنده واریز نمی  100هی با استفاده از کارت اعتباري مبلغ وقتی از فروشگا

دالري   2,4دالر به حساب پذیرنده واریز می گردد.مبلغ  97,6% در نظر گرفته شود در آخر مبلغ 2,4شود بلکه اگر نرخ کارمز 
رت تسهیم بین پذیرنده و صادرکننده کارت تقسیم می گردد که باتوجه به که جهت کارمز از پذیرنده دریافت شده بود به صو

اینکه بخش صادرکنندگی ریسک بیشتري را متحمل می شود کارمزد بیشتري را دریافت می کند.ویزا به ازاي هر تراکنش از 
از پذیرنده و صادر  پذیرنده و صادرکننده کارمزد دریافت نمی کند ولی در عوض بر اساس کل تراکنش هاي پردازش شده

 )2004کننده هزینه دریافت میکند.(هایاشی،

الزم به ذکر است که شرکت هایی مانند ویزا و مستر کارت ارائه دهنده اعتبار نیستند، بلکه تسهیل کننده پرداخت هستند      
آمریکا، پس از مراجعه به و اعتبار از طرف شبکه بانکی به مشتري اعطا می گردد.متقاضی کارت اعتباري در کشوري مانند 

کند؛ بانک صادرکننده کارت اعتباري، بر بانک و  ارسال تقاضاي کارت اعتباري، اعتبارسنجی شده  و  رتبه اعتباري اخذ می
اي که بانک صادرکننده هزینه هاي پوشش ریسک کند به گونهاعتباري متقاضی، سقف مجاز اعتباري را تعیین می اساس رتبه

کند؛ از سوي دیگر، فرایند اخذ صدور کارت اعتباري براي متقاضی کارت بسیار به مشتري را هم دریافت می تخصیص اعتبار
هاي باشد. در این مقاله، براي بررسی مدل کسب و کاري مذکور و شناسایی ذینفعان، یکی از بزرگترین بانکسهل و آسان می

براي کسب و کار کارت اعتباري دارد. بوم مدل کسب و کار کارت  SPUانتخاب گردید که یک   4آمریکا به نام بانک ولزفارگو
 این بانک، مورد  در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت. SPU 5اعتباري

1 Visa Card 
2 Master Card 
3 American Express 
4 Wells Fargo: پایه بر آمریکا، متحده ایاالت بزرگ بانک چهارمین که است، چندملیتی و آمریکایی بانکداري و مالی خدمات هلدینگ شرکت 

 فارگو ولز مرکزي شعبه. شود می محسوب کشور، این بانک بزرگترین عنوان به سرمایه، بازار ارزش میزان نظر از همچنین آید، می شمار به ها دارایی مجموع
 .دارد قرار کالیفرنیا فرانسیسکو، سان در

5 Business Model Canvas: ابزاري کار و بکس مدل استروالدر؛ تعریف طبق. شد طراحی اوستروالدر الکساندر توسط ابتدا وکار کسب مدل ومب 
 و کسب مدل بوم و استروالدر تعریف. دهد می نشان را درآمدزایی جهت شرکت منطق و بوده ها آن ارتباط و عناصر از اي مجموعه شامل که است مفهومی
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 شرکاي کلیدي فعالیت هاي کلیدي ارزش پیشنهادي ارتباط با مشتري بخش هاي مشتري

 متقاضیان کارت اعتباري  •
پذیرندگان کارت  •

 اعتباري

 

 مختلف مراکز تماس •
 نظرسنجی از مشتریان •

ارائه محصول در حوزه  •
 اعتباري

افزایش میزان وفاداري  •
 مشتریان به بانک

افزایش قدرت خرید  •
 مشتریان بانک

سهولت و امنیت براي  •
مشتریان بانک در 

هاي پرداختی تراکنش
 المللیداخلی و بین

 

 اعطاي اعتبار •
 بازاریابی •
دریافت اطالعات و صدور  •

 کارت
هاي نشمدیریت تراک •

 اعتباري
هاي مدیریت حساب •

 اعتباري
ارسال صورت حساب به  •

 مشتري

 شرکاي تجاري  •
شبکه هاي پرداخت  •

 ˚(ویزاکارت 
 مسترکارت)

موسسات  •
 اعتبارسنجی

 

 منابع کلیدي کانال ها

هاي تبلیغات در رسانه •
 مختلف

ها و برگزاري کنفرانس •
 هانشست

 مشاوره در شعبه ها  •
 مستندات در وب سایت  •

  

 اعتبارات بانک •
 برند بانک •
 کارمندان  •
 شعب  •

 

 ساختار هزینه ها جریان هاي درامدي 

 حق عضویت ساالنه  •
 نرخ بهره ساالنه  •
 کارمزدهاي مختلف •

ها و تجهیزات و روزرسانی سامانههاي متغیر (هزینه نگهداري و بههزینه •
(... 

 هاي پرسنلی و ....)هاي ثابت(هزینههزینه •
 دینگیهزینه تامین نق •
 هاي تبلیغاتیهزینه •

 کسب و کار کارت اعتباري بین المللی(بانک : ولزفارگو) بوم - 1جدول 

 

 

 هاي درآمدي بانک در نقش بانک صادر کننده :تشریح جریان

 از استارتاپی رویدادهاي و جهان موفق هاي شرکت اکثر در امروزه که طوري به. است شده برخوردار توجهی قابل استقبال و توجه از وي، پیشنهادي کار
 .کنند می استفاده کار و کسب مسیر دهی جهت براي راهنمایی تابلوي عنوان به بوم این
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شود درصدي از مبلغ تراکنش به عنوان :هر بار که از طریق پایانه فروشگاهی پذیرنده خریدي انجام می1هزینه مبادله •
از پذیرنده کسر می شود که بخشی از این کارمزد تحت عنوان هزینه مبادله به بانک صادرکننده تعلق می  کارمزد
 گیرد.

: بانک هاي صادر کننده کارت اعتباري در ازاي دادن اعتبار به مشتري ساالنه درصدي از مبلغ  2حق عضویت ساالنه •
 اعتبار را به عنوان حق عضویت از مشتري دریافت می کنند. 

: عبارت است از نرخ بهره اي که مشتري به صورت ساالنه و به دلیل عدم پرداخت کامل مانده 3نرخ بهره ساالنه  •
 حساب، برداشت نقدي یا انتقال مانده کارت اعتباري می پردازد.

 شود .: این کارمزد در ازاي خرید در کشوري دیگر از دارنده کارت کسر می 4کارمزد تراکنش بین المللی •
 5زد دریافت وجه از خودپرداز کارم •
: هرگاه شما اعتبار خود را به کارت دیگري منتقل کنید، درصدي از مبلغ انتقال به عنوان  6کارمز انتقال اعتبار •

 گردد.کارمزد از شما کسر می
 

 نقش بانک پذیرنده :  بانک در يدرآمد هايانیجر حیتشر

 دارد.فروش توسط پذیرنده را به عنوان کارمزد بر می: بانک پذیرنده درصدي از مبلغ  7کارمزد پذیرندگی •
: تمام تراکنش هاي انجام شده توسط پذیرنده در دوره هاي زمانی خاصی توسط بانک مربوطه  8دوره هاي تسویه •

 گردد.تسویه می گردد. این درآمد از رسوب پول در زمانی که پول نزد بانک پذیرنده می باشد، حاصل می

 شبکه پرداخت :  يرآمدد هايانیجر حیتشر

هایی مانند ویزا کارت این مبلغ جهت ارائه خدمات پرداخت و پشتیبانی بسترهاي ارائه : شرکت 9درآمد ارائه خدمات •
 گردد.شده به مشتري دریافت می

-ها انجام میارائه دهنده شبکه پرداخت به ازاي تعداد تراکنشی بر بستر آن هاي : شرکت 10هادرآمد پردازش داده •
 کنند.گیرد، هزینه تسویه، دسترسی به شبکه، پشتیبانی خدمات و پردازش اطالعات دریافت می

  شود.هاي برون مرزي و فعالیت هاي تبدیل ارز حاصل می: این درآمد از تراکنش1تراکنش هاي بین المللی •

1 Interchange Fee 
2 Annual Fee 
3 Annual Percentage Rate 
4 Foreign Transaction Fee 
5 Cash Advance Fee 
6 Balance Transfer Fee 
7 Discount Fee 
8 Merchant Settlement Cycle 
9 Service Revenues 

10 Data processing revenues 
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، زیرا  رود براي مشتریان به شمار می اعتباري مهمترین عامل براي اختصاص یک کارت اعتباري رتبه، در کشورهاي توسعه یافته
کننده را  هاي مختلف مصرف هاي گروه اند نیازمندي هاي ارائه دهنده کارت اعتباري با انجام تحقیقات بازاریابی توانسته شرکت

تفاده ها از امتیاز اعتباري به دو منظور اس این شرکت د.ترین محصول براي هر گروه را عرضه نماین استخراج کرده و مناسب
 :کنند می

تري براي افرادي که ریسک بیشتري دارند (احتمال عدم  ها سقف اعتبار پایین کاهش ریسک؛ این شرکت :اول •

  دهند.تخصیص میبازپرداخت به موقع بدهی آنها زیاد است)، 

ري باال) هایی که براي گروه اعتباري خوب و عالی (با امتیاز اعتبا مقاصد بازاریابی؛ کارتحصول بهترین  دوم: •

ها و موسسات مختلف  هاي وفادارسازي شرکت اختصاص یافته معموال ارزش افزوده بیشتري دارند. عالوه بر آن برنامه

شود. به عبارتی نه تنها بانک این گروه را به  ها پیاده سازي می هاي هواپیمایی نیز از طریق این کارت مانند شرکت

 .برند بهره می ها گروه این سالیق و  ها نیز از اشتراکات شرکتدهد، بلکه سایر  عنوان گروه هدف قرار می

هاي اعتباري  باشند، به گروه تر می هاي اعتباري که معموال از نظر هزینه اشتراك ساالنه و نرخ سود گران در همین حال، کارت
شود و سود بانک افزایش  شود. با این عمل عالوه بر اینکه ریسک این مشتریان پوشش داده می متوسط و بد پیشنهاد می

یابد، تمایل افراد به بهبود امتیاز اعتباري بیشتر شده و نوعی ارتقاي فرهنگی در زمینه رفتار بازپرداختی مشتریان صورت  می
نماید که به  به تدریج فرهنگی در جامعه ایجاد می حوزه کارت اعتباري، رعایت اصول کسب و کار؛ به عبارت دیگر، گیرد می

 باشد.میها و موسسات ارائه دهنده کارت اعتباري و مشتریان)  (بانک ی ذینفعانتمامسود 

 

 مدل کسب و کار کارت اعتباري در ایران 2-5

-در ایران مدل کسب و کار کارت اعتباري داراي ذینفعانی مانند : پذیرنده،دارنده کارت،بانک صادر کنند و بانک پذیرنده می    
کند.  هر دارنده کارت اعتباري در شبکه کزي نیز به عنوان ناظر مستقیم این حوزه عمل میباشد. از سوي دیگر، بانک مر

باشد، که کد مکنا از مرکز کنترل و نظارت اعتبار بانک مرکزي (مکنا) دریافت کرده شتاب، زمانی مجاز به انجام تراکنش می
 باشد.

دهند. به عبارت دیکر، به جاي آن از اعتبارسنجی تبار تخصیص میهاي ایران به میزان وثایق و ضمانت هاي افراد، اعبانک     
هاي دشوار، سعی در کاهش ریسک نامهبهره گرفته و متناسب با رتبه اعتباري افراد، اعتبار تخصیص بدهند، با وثایق و ضمانت

توسعه پیشگامان پویا که متولی  بانک در این حوزه را دارند. در این مقاله، براي بررسی حوزه کارت اعتباري در ایران، شرکت
حوزه کارت اعتباري بانک ملی ایران است، مورد بررسی قرار گرفت. الزم به ذکر است طبق آمارهاي شرکت شاپرك، بیشترین 

 دار در ایران، توسط بانک ملی ایران صورت پذیرفته است.کارت اعتباري صادر شده تراکنش

 

 

1 International transaction revenues 
                                                                                                                                                        



 

10 
 

 شرکاي کلیدي فعالیت هاي کلیدي ارزش پیشنهادي ارتباط با مشتري بخش هاي مشتري

افراد متقاضی کارت  •
 اعتباري 

 

ارائه محصول در حوزه  • مرکز تماس شرکت •
 اعتباري

افزایش میزان وفاداري  •
 مشتریان به بانک

افزایش قدرت خرید  •
 مشتریان بانک

 

 اعطاي اعتبار •
 بازاریابی •
دریافت اطالعات و صدور  •

 کارت
هاي مدیریت تراکنش •

 رياعتبا
هاي مدیریت حساب •

 اعتباري
ارسال صورت حساب به  •

 مشتري

 شرکاي تجاري •
 مرکز مکنا •
 مرکز شتاب •
 شرکت شاپرك •

 منابع کلیدي کانال ها

مشاوره ابتدایی در شعبه  •
 ها 

هاي تبلیغات در رسانه •
 مختلف  

 اعتبارات بانک •
 برند بانک •
 کارمندان  •
 شعب  •

 ساختار هزینه ها جریان هاي درامدي 

 ق عضویت ساالنه ح •
 سود دوران استفاده  •
 سود تسهیالت اعطایی به مشتري •
 کارمزدهاي مختلف •

ها و تجهیزات و روزرسانی سامانههاي متغیر (هزینه نگهداري و بههزینه •
(... 

 هاي پرسنلی و ....)هاي ثابت(هزینههزینه •
 هزینه تامین نقدینگی •
 هاي تبلیغاتیهزینه •

 ر کارت اعتباري در ایران(بانک ملی)بوم مدل کسب و کا ˚ 2جدول 

مشتري به ازاي خرید اعتباري به فروشنده تنها مبلغ خرید را از طریق کارت اعتباري می پردازد، بانک صادرکننده مبلغ      
حق دهد، پردازد. بانک صادرکننده به ازاي خدماتی که به مشتري میوجه مورد نیاز را تامین می کند و به بانک پذیرنده می

کند. بانک صادر کننده هر ماه اقدام به ارسال صورت حساب براي درصد مبلغ کل اعتبار) دریافت می1عضویت ساالنه (
ها معموال مدت زمانی را تحت عنوان مهلت تنفس، جهت بازپرداخت اقساط مشتري در نماید. بانکمشتریان کارت اعتباري می

اقدام به پرداخت اقساط خود کند و در صورتی که در این بازه موفق به  تواندگیرند. در این فرصت مشتري مینظر می
 گیرد.(دستورالعمل اجرایی کارت اعتباري مرابحه).بازپرداخت نشود، مبلغی تحت عنوان جریمه دیرکرد به وي تعلق می

خود را بدون پرداخت وجهی  تواند محصول یا خدمت مورد نیازدارنده کارت بدون داشتن پول، قدرت خرید پیدا کرده و می    
 اش، دریافت کند. از حساب نقدي

توانند به کسانی که فاقد وجه نقد هستند، کاال و خدماتش را عرضه کند و بانک پذیرنده، بازار خود را گسترش داده و می    
 کند که وجه مذکور به حساب پذیرنده واریز گردد. تضمین می
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 ي نقدي باید کارمزد شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و کارمزد شاپرك را بپردازد.هابانک پذیرنده، مانند تراکنش   

 بانک صادر کننده هم باید کارمزد مرکز شتاب را بپردازد.    

کنند ولی بانک صادر کننده و بانک پذیرنده با توجه به هزینه هاي در این مدل کسب و کار، مشتري و پذیرنده سود می    
بازاریابی کارت اعتباري، هزینه نگهداري سوئیچ، هزینه توزیع و صدور کارت هاي اعتباري و ...  می شود،   زیادي که صرف

کنند. هر فعالیت اقتصادي در نهایت باید منجر به سود براي تمام ذینفعان آن باشد.در این مدل درآمد مطلوبی کسب نمی
توانند خرید کنند تر میکنندگان راحتبرند و مصرفجامعه را باال میکسب و کار با توجه به اینکه بانک ها قدرت خرید اقشار 

شود، اما در این بین بانک پذیرنده با توجه به هزینه هایی که صرف نگهداري و و در نتیجه منجر به تقاضاي بیشتر می
مزدي به ازاي هر تراکنش شود، کارکند و بانک صادر کننده با توجه به ریسکی که متحمل میهایش میپشتیبانی زیرساخت

 کنند.دریافت نمی

 

 گستره بازار کارت اعتباري در ایران -6

توسط سوییچ شاپرك منتشر شده مجموع کل تعداد کارت هاي بانکی تراکنش دار  1396طبق آماري که در مهرماه سال 
دي مربوط به کارت درص 96,02عدد و سهم  77992829عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود  82226609

 عدد مربوط به کارت اعتباري می باشد. 73706برداشت و کمترین تعداد آن با حدود 

تعداد کارت  شاخص ماه 
هدیه و بن 

 کارت

تعداد کارت 
 اعتباري

 مجموع تعداد کارت برداشت

 82،226،609 77،992،829 76،706 3،160،073 تعداد کارت هاي بانکی تراکنش دار 1396مهر 

هریک از انواع کارت هاي بانکی  سهم
 تراکنش دار از کل کارت هاي تراکنش دار

3.89% 0.09% 96.02% 100% 

    1396تراکنش دار در مهر  آمار کارت هاي - 3جدول 

 

هیرشمن براي سنجش میزان تمرکز در بازار صادرکنندگی کارت هاي اعتباري در شبکه شاپرك  ˚همچنین شاخص هرفیندال 
تعداد کمی از بانک ها سهم بزرگ و قابل توجهی را در اختیار دارند،برخالف کارت نقدي که سهم بازار بانک  نشان می دهد

هاي صادر کننده در صدور کارت نقدي پراکندگی مناسبی داشته که به معنی حرکت به سوي بازار استاندارد کارت نقدي در 
 ایران و عدم رونق کارت اعتباري می باشد.

بانک مرکزي نشان می دهد بانک ها و متقاضیان کارت اعتباري حتی با توجه به صدور بخش نامه یارا کارت  همانطور آمار
درصدي کارت اعتباري از کلیه کارت هاي صادرشده در نظام  1کارت اعتباري ندارند.در واقع مقدار سهم  تمایل چندانی به

و کشورهاي توسعه یافته بین کارت هاي نقدي و اعتباري صادر بانکی کشور خال بزرگی را نشان می دهد.در سطح بین الملل 
 شده این چنین تفاوت فاحشی وجود ندارد.

در مورد کارت هاي نقدي و اعتباري در کشور انگلستان ارائه شد نشان می دهد در انتهاي  2017طبق آماري که در آوریل 
میلیون  33یون کارت و کارت هاي اعتباري صادر شده میل 51تعداد کل کارت هاي نقدي صادر شده در انگلیس  2016سال 
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درصد کل کارت هاي صادر شده را شامل می شود در  39عدد می باشد.در مجموع کارت هاي اعتباري صادر شده در انگلستان 
کارت  درصد می باشد،که نشان از استقبال بسیار کم مشتریان و بانک هااز 1حالیکه در کشور ما ایران این مقدا کمتر از 

 ).2017(استیتو کارت انگلستان،اعتباري دارد.

 

 المللی نیبا مدل ب سهیدر مقا رانیدر ا يشکست مدل کسب و کار کارت اعتبار هاي علتتحلیل  -7

 ضعف در اعتبارسنجی مشتریان

در اکثر ست. اعتبارسنجی مشتریان بانکی ا و جامع براي سازوکار مناسب عدمیکی از موانع اساسی گسترش کارت اعتباري، 
شود و این هاي ایران، هر مشتري که متقاضی دریافت کارت اعتباري است، از طریق سامانه مکنا اعتبار سنجی میبانک

پردازد  و اعتبارسنجی جامعی از وضعیت و رفتار بانکی ، اعتبارسنجی، تنها به لیست اعتبارات اخذ شده و یا  اقساط معوق می
گردد. به عنوان نمونه، مشتري که تا به کنون کارت اعتباري اخذ نکرده باشد، با ي را شامل نمیسوابق کاري و اعتباري مشتر

 تواند باالترین اعتبار ممکن را اخذ نماید.هر سابقه کار و رفتار بانکی، می

نان از ها براي حصول اطمی) سبب شده است بانکKYCهاي اعتبارسنجی مشتریان و رفتارشناسی مشتریان (خالء سامانه
هاي سنگینی اخذ نمایند و فرایند صدور کارت اعتباري، بف فرایندي نامهبازگشت اعتبارات تخصیص داده شده، وثایق و ضمانت

توان انتظار استقبال از محصوالت کارت دشوار و داراي فراینده پیچیده اداري گردد. بدیهی است که در چنین فضایی نمی
 را داشت.اعتباري از سوي مشتریان بانکی 

 مسائل فقهی

ت ارائه کارت اعتباري در ایران، وجود برخی مسائل فقهی در رابطه با عقود مورد استفاده براي طراحی کارت الیکی از مشک
اند که  الحسنه، جعاله و مرابحه براي طراحی کارت اعتباري در کشور استفاده شده اعتباري است. تاکنون عقودي مانند قرض

امروزه مسائل فقهی اند.  م برخوردار نبودهاند و در برخی جهات از انطباق با شریعت اسال ط به خود را داشتههر یک مسائل مربو
به کمک بانک مرکزي تاحدودي حل شده است و عقد مرابحه را براي حل این مشکل پیشنهاد کردند که در گذشته با توجه به 

 ارت اعتباري محسوب می شود.روشن نبودن این موضوع یکی از علت هاي کندي پیشرفت ک

 قیمتگذاري و تعیین نرخ سود مشکالت

در شبکه  دستوري نرخ سودباال بودن نرخ تورم و تعیین یکی از چالشهایی که در مسیر توسعه کارت اعتباري  وجود دارد، 
رسمی و شفاف در بازار ، تعیین دستوري نرخ سود و نبود نرخهاي سود مرجع باالبرخی عوامل مانند تورم بانکی کشور است.  

موجب شده است تا بانکها و مشتریان تمایل چندانی به استفاده از کارت اعتباري نداشته باشند. بانک مرکزي کارت  ،پول
اي است و نرخ سود آن در مقایسه با عقود مشارکتی اعتباري را بر اساس قراردارد مرابحه طراحی کرد که جزو عقود مبادله

 ها انتشار کارت اعتباري با نرخ سود پایین، صرفه اقتصادي ندارد. رو براي بانککمتر است. از این 

 مشکالت نظام کارمزدها در ایران 

در مدل هاي بین المللی صنعت پرداخت اعتباري،  پذیرنده جهت پرداختی که انجام شده است، ملزم به پرداخت کارمزد     
افزاري و هاي سختگیري از زیرساخت شبکه بانکی، مستلزم هزینهی و بهرهمی باشد. نصب  و نگهداري پایانه هاي فروشگاه
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باشد؛ همچنین بانک صادرکننده هم در کارت اعتباري چون تعهد پوشش ریسک را به عهده گرفته است و به افزاري مینرم
زد  خدمات خویش را اخذ بایست کارمکند،  میدهد تحت هر شرایطی وجه را به حساب وي واریز میپذیرنده اطمینان می

کند، کند و عالوه بر آن که کارمزدي پرداخت نمیکند. در مدل نظام کارمزدي کشور، بیشترین خدمت را پذیرنده دریافت می
هاي متعدد و حتی وجه نقد گیرد و جایزهها مورد توجه قرار میهاي ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانکاز سوي شرکت

هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت، براي اخذ کارمزد از شرکت شاپرك موضوع تنها به خاطر رقابت شرکت کند. ایندریافت می
 باشد. ها براي حفظ رسوب پول مشتري میو بانک

هاي اعتباري رونق داشته باشد. دارنده کارت، از سوي دیگر، این مدل کارمزدي سبب شده است که پدیده نقدکردن کارت    
جایی که پذیرنده کند و از آنصوري، تمامی اعتبار ذخیره شده در کارت اعتباري را به پول نقد تبدیل می در یک تراکنش

 باشد، همراهی کامل با دارنده کارت دارد.مجبور به پرداخت کارمزدي نمی

 

 تبسبرون رفت از بن يراهکارها-8

 المللیهاي اعتبارسنجی مطابق با استانداردهاي بینگیري از سامانهبهره

آمار  علم و بانکداري دانش بر مبتنی علمی رویکرد اعتباري یک ریسک ارزیابی روش Credit scoring یا اعتبارسنجی    
 ریسک سطح دهنده نشان که یابد می اختصاص امتیازي اعتبارگیرنده و اعتبار هاي مشخصه از یک هر به روش این در. است

ایشان  به تسهیالت اعطاي ریسک میزان بیانگر) حقوقی یا حقیقی( متقاضی اعتباري رتبه ترتیب این به. است اعتبارگیرنده
 عبارت به. است چقدر موجود هاي داده اساس بر متقاضی توسط تسهیالت بازپرداخت عدم نماید احتمال_بوده و مشخص می

کند. با توجه  بینی پیش آینده در را او رفتار تا کند می استفاده متقاضی جاري و گذشته وضعیت اطالعات از اعتبارسنجی دیگر،
 براي المللی،نیب يمطابق با استانداردها اعتبارسنجی سامانه کارگیريبه است، لذا بیشتر ریسک با همراه بیشتر سود که به این

 و کارآمد اعتباري پرتفوي یک شکل گیري و وجود به شک بی آن وجود عدم و است ضروري سود، و ریسک بین توازن تضمین
 . نمود خواهد وارد لطمه باشد، موسسات مالی منافع کننده تامین که بهینه

 باید اعتباري هايشود، لذا پروندهاز آنجایی که اعتبارسنجی برمبناي پارمترهاي مرتبط با وضعیت متقاضی محاسبه می    
 اطالع مقابل طرف یا گیرنده وام مالی يجار از وضعیت بتوان هاآن براساس که نحوي به باشد نیاز مورد اطالعات کلیه شامل
پرونده هاي  مثال، عنوان به. باشد اعتبار پیشینه و تصمیمات اتخاذ دالیل حاوي مذکور باید هايپرونده همچنین نمود؛ حاصل

 اخلی،د هايتوافقنامه داخلی، بنديبه رتبه مربوط مدارك و مالی تحلیل و تجزیه جاري، مالی هايحساب شامل باید اعتباري
 دهندگان وام نظر از مهم مالی پارامترهاي دانستن ) درصددDurand( دوراند 1941 سال باشد. در ها ارزیابی و ها نامهمعرفی
 تعداد پنجاه دهه اواخر در. آورد وجود به مطمئن معیار یک تعیین نظري چارچوب بهبود براي حرکتی وي کاراین  برآمد

 اعتباري، امتیازدهی هاي مدل توسعه موازات به.  پرداختند اعتباري امتیازدهی هايستمسی ارتقاء به هاشرکت از بیشتري
 مالی اطالعات از استفاده با تا برآمدند درصدد همگان و انجام گرفت مختلف هاي گروه به اعطایی هاي وام انواع ارزیابی

 شود،می حاصل امتیازها که روشی به توجه با.  زندبپردا خود ریسک کاهش به آماري قواعد  و ) آنها گذشته (عملکرد مشتریان
 بهره گرفت. )Empirical methodتجربی ( و )Deductive methodقیاسی( هاي اعتبارسنجی بهتوان از روشمی

بر  منظور کاهش ریسک اعطاي تسهیالت بانکی، نیاز است فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندي براي متقاضیان تسهیالت به   
 از اعتباري موسسات و ها بانک هاي مبتنی بر استاندارد،سامانه از استفاده با .انجام پذیرد المللیستانداردهاي بینمبناي ا
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ها براي سنجش ریسک این سامانه. شوند می برخوردار استاندارد هاي شاخص قالب در مشتریان، بندي رتبه و امتیازدهی قابلیت
، مالی، بیزنسی گردآوري شده و استعالم وضعیت متقاضیان از مراجع مختلف، با توجه به اعتباري با استفاده از اطالعات عمومی

) و با استفاده از روش قیاسی اقدام به محاسبه رتبه اعتباري ISICنوع مشتري (حقیقی/حقوقی) و گروه بندي مشتریان(نظیر 
 متقاضی می نمایند. 

 ایند صدور کارت اعتباريهاي صادرکننده و تسهیل در فرپذیرش ریسک توسط بانک

پس از اعتبارسنجی دقیق و مشخص شدن رتبه دقیق مشتري، باید بانک صادرکننده تمامی ریسک صدور کارت اعتباري را     
هاي الزم را از مشتري اخذ کند؛ از سوي دیگر چنان سهولتی در فرایند صدور کارت اعتباري ایجاد کند که در بپذیرد و هزینه

-هاي سنگین، سبب عدم تمایل مشتري به بهرهنامهخذ کارت اعتباري ایجاد شود. اخذ وثایق بسیار و ضمانتمشتریان رغبت ا
 گردد. گیري از محصول کارت اعتباري می

 ایجاد طیف وسیع از محصوالت اعتباري

محصول متناسب با کند، شناخت بازار هدف و ایجاد یکی از موضوعاتی که به پیشبرد و گسترش کارت اعتباري کمک می    
براساس  بخشگیرد. در این  مورد بررسی و تحلیل قرار می ،هاي مشتریان هر بخشدر این گام ویژگی باشد.آن بازار می

توان براي هر در آخر می.شوند می تحلیل و شناسایی مختلف بخشهاي úو  Clusterهاي آماري چون فاکتور آنالیز،  تکنیک
دانشجویان،کارمندان دولت، بازرگانان، دانشجویان و ... محصوالت اعتباري متناسب ارائه کرد تا  هاي جامعه مانند :یک از بخش

 هر گروه از مشتریان، به تناسب نیاز خود، محصول اعتباري خاص خود را انتخاب نمایند.  

 بازاریابی کارت اعتباري و لزوم تحول شعب 

باشند. در منطبق بر مدل بانکداري سنتی می باشند و مبتنی بر شعبه میبدنه اجرایی بانک هاي خصوصی و دولتی ایران،     
کند اما کارمند شعبه فاقد تخصص الزم براي ارائه مشاوره به مشتري و حوزه کارت اعتباري، مشتري به شعبه مراجعه می

ظیر مراجعه به سایت و بروشور، اي نهاي کلیشههاي مشتري، به پاسخبازاریابی در حوزه کارت اعتباري است و در مقابل پرسش
توانند مشاوران خوبی در حوزه کارت اعتباري باشند. چاره این مشکل، در لزوم تحول کند. کارمندان شعب، نمیاکتفاء می

باشد. مشتري بانکی باید تمامی نیازهاي بانکی خود را از طریق شعب و دگردیسی شعب بانکی به بانکداري دیجیتال می
شده براي مشتري، دریافت کند . کارمند شعبه، در نقش یک مشاور و بازاریاب برجسته، به رونیکی و سفارشیابزارهاي الکت

 مشتري مشاوره و پیشنهاد راهکار  بدهد.

 

 اصالح نظام کارمزدي

ارائه  هاي فروش وافزاري و نرم افزاري و همچنین نصب و پشتیبانی پایانهفراهم آوردن بستر ارتباطی و امکانات سخت   
باشد. هر فعالیت اقتصادي در نهایت باید منجر به سود براي هاي کالن میخدمات پرداخت الکترونیکی، نیازمند صرف بودجه

گردد. دارنده کارت اعتباري بایستی تمامی ذینفعان آن شود. این سودآوري در کارت اعتباري، از طریق اخذ کارمزدها انجام می
حق عضویت جهت داشتن کارت اعتباري بپردازد. از سوي دیگر، خرید هاي اعتباري که توسط پایانه ساالنه مبلغی را به عنوان 
بایست با کسر کارمزد از پذیرنده صورت گیرد و مبلغی از کارمزد هم به صادرکننده اعطا شود، میهاي فروشگاهی انجام می

ر، وقتی پذیرنده براي سایر خدمات پرداخت شود تا هزینه پوشش ریسک بانک صادر کننده تامین شود. از سوي دیگ
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پردازد، بدیهی است حاضر به پرداخت کارمزد براي خریدهاي اعتباري نخواهد گردید؛ لذا اصالح مدل اي نمیالکترونیکی، هزینه
 .  کارمزدي بر مبناي میزان نفع هر یک از ذینفعان، تاثیر شگرفی در رونق حوزه کسب و کار کارت اعتباري خواهد داشت

هاي تسویه با پذیرنده نیز بهره گرفت. رابطه عکس بین توان از اصالح مدلهمچنین در جهت بهبود نظام کارمزدي، می    
باشند، طول زمان تسویه حساب و کارمزد دریافتی وجود دارد، از این رو پذیرندگانی که حاضر به پرداخت کارمزد بیشتر نمی

هاي خود را جبران با آنها تسویه حساب کند تا بتواند از رسوب پول بهره گرفته و هزینه تريتواند در زمان طوالنیبانک می
 گشا باشد.تواند در راه اصالح نظام کارمزدي، گرهکند.  بازي با پارامتر کارمزد و مدت زمان تسویه، می

 

 جمع بندي و نتیجه گیري -9

 می صورت کارت موجودي از برداشت جاي به اعتبار از وجه برداشت آن در که شود می اطالق کارتی به واقع در اعتباري کارت
 مالی موسسات و ها بانک است،توسط مشتري عهده به آن شارژ که که نقدي هاي کارت خالف بر اعتباري هاي کارت.گیرد
 میزان به تواند می مشتري و دهند می قرار مشتري اختیار در شده تعیین پیش از مبالغ با هایی کارت ها بانک.شوند می شارژ
با وجود مزایاي بسیاري که کارت هاي .کند استفاده کارت از شده گرفته درنظر وي براي اعتبار عنوان به کارت در که پولی

اعتباري می تواند براي جامعه داشته باشد ولی به نظر می رسد در حوزه کارت اعتباري رشد کشور ما با سایر حوزه هاي 
سو نبوده و از نظر کمی و کیفی قابل قبول نیست.دالیل عدم پیشرفت در حوزه کارت اعتباري در ایران بانکداري الکترونیک هم

مواردي مانند : ضعف در اعتبارسنجی مشتریان،مشکالت قیمت گزاري و تعیین نرخ سود ، مشکالت نظام کارمزدها در ایران و... 
از وجود کارت هاي اعتباري توسط بانک ها ، اصالح نظام  می باشد در ادامه پژوهش مواردي مانند : پذیرش ریسک ناشی

کارمزد ها ، ایجاد طیف وسیع از محصوالت اعتباري، بازاریابی کارت اعتباري و ... جهت پیشبرد و رشد بیشتر کارت اعتباري 
 بررسی و تحلیل شد.
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