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 مقدمه ۱.۱
کنند و  تیریمصرف خود را بهتر مد درآمد، ایدورهن یتا با انتقال ب دهدمیبه خانوارها اجازه  کنندهمصرف یمال تأمینبه اعتبار و  یدسترس

 ز امکان فروشین کنندگانعرضرره یبرا شررودمیک تقاضررا یضررمن آن که سرربب تحر کنندهمصرررف یمال تأمینمصرررف خود را هموار سررازند. 
ثر ضد ا کنندهمصرف یمال تأمین. شودمید منجر یش برنامه تولیانبار و افزا ین به کاهش موجودیو ا کندمیرا فراهم  محصوالتشان یقسط

د یمه رشد شدن هیند. با ایآ فائق یاعتبار ینده بر تنگنایآه بر منابع یبا تک یتا خانوار بتوانند در دوران رکود دهدمیداشته و اجازه  ایچرخه
  تواندمیرد یخانوار قرار گ دائمخانوار انباشرررته شرررده و مصررررف در سرررطوح فراتر از درامد  یاگر سررربب شرررود بر بده کنندهمصررررفاعتبار 
و هم  یاقتصرررراد کارایی یمالحظات خرد برا آناز  گیریبهرهو دامنه  ین ابزار مالیا یالزم اسررررت در معمار روازاینباشررررد.  کنندهنگران

 رند.یمورد توجه قرار گ ینه ثبات مالیمالحظات کالن در زم
های ی توجه به مکانیزمجابهبوده اسررت که  ایگونهبهگذشررته  هایسررالدر طی  گذارسرریاسررتسررلطه رویکردی دسررتوری در نزد مقامات 

وزیع مسررتقیم در ت مداخلهابزارهای متعارف، همواره تالش شررده اسررت تا با  کارگیریبهبرای  بسررترسررازیمالی در تولید و مصرررف و  تأمین
ه مالی مدرن و مداخل تأمین ابزارهاینهادها و  یافتگینتوسررعهاقدام شررود. حاصررل این رویکرد  هابنگاهخانوار و  نیازهای تأمیناعتبارات به 

 حوهکه ن طورهمانکشرررور آن اسرررت که این نظام،  مالی تأمین نظام هایویژگیجویی گسرررترده دولت در بازار اعتبار بوده اسرررت. از دیگر 
و  است بوده تولیدی هایبنگاه نقدینگی نیاز رفع و تولید مالی تأمین به معطوف بیشتر، دهدمینشان  یراخ هایسال در تسهیالت تخصیص
  مورد خانوار یمال تأمین باید که طورآن که شد باعث تولید مالی تأمین به دادن اولویتتوجه داشته است.  کنندهمصرفمالی  تأمینکمتر به 

 .نباشد توجه
دسررت تحول سررریعی را شرراهد بوده اسررت. در این میان یکی از  یمال تأمینخدمات  یمال هاینوآوریبا توسررعه اسررت که  در حالیاین 

مود ن یاعتبار هایکارتقالب مالی است که در  تأمینبا خدمات ب خدمات پرداخت یرکت کنندهمصرفمالی  تأمیناخیر در عرصه  ایآورده
ات رشد ن خدمیل رشد ایاز دال یکیدر همه کشورها رو به گسترش است.  یاعتبار هایکارتبه کمک  کنندهمصرف یمال تأمینافته است. ی

سط  یاعتبار هایکارتخدمات مربوط به  ست که تو سشودمی ارائه المللیبینبزرگ  هایشرکتا ستر در  یاعتبار هایکارتبه  ی. عدم د
ست تا یا شده ا سبب  سفانهران  شور مادر  متأ   رغمعلی یباراعت هایکارته بر یکننده با تکنه اعتبار مصرفیر زمد توجهیقابلشرفت یپ ک

 رد.یانجام شده صورت نگ هایتالش
ردور و راهبر یرین دستورالعمل اجرایران نخستیدر ا توسط  ۹۳۸۱ماده در سال  ۲۲كشور در  یدر شبکه بانك ید اعتباریکارت خر یص

مجاز به صردور  یمیتنظ یصرادركننده در چارچوب قراردادها یدسرتورالعمل مؤسرسرات اعتبارن یاعالم شرد. برابر ا هاپرداختاداره نظام 
 مدتكوتاه یگذارهیا سررپرده سرررمایو  یانداز و جارالحسررنه پسسررپرده قرض هایحسرراباز انواع  یکیبا اتصررال به  ید اعتباریکارت خر

مزبور  مشکالت اقدام دربارهکه  یمختلف اظهارنظرهایرفت. پس از صورت نگ کنندگانعرضهاز طرف  ین طرح استقبالیبودند. از ا یمشتر
د. یپول و اعتبار رس یب شورایم شد و به تصویتنظ ۹۳۱۵در سال  یدر بانک مرکز ید کارت اعتباریدستورالعمل جد نهایتاًصورت گرفت 

ستورالعمل عقد مرابحه، عقدیدر ا شررررررتر ین د صدیربوطه را با افزودن مبلغ افت کاال رقم میپس از در یکه به موجب آن م ضاف یا در  یا
همه  رغملیعشد.  یمعرف یو مشتر صادرکننده یارتباط مال یمبنا عنوانبه، کندمیکارت پرداخت  صادرکنندهد به یسود، در سررس عنوانبه
 یچندان اسررتقبال کنندهمصرررفو اعتبار  یاعتبار هایکارتن یت آن اسررت که از ایواقع یانجام شررده و فشررار مقامات نظارت هایتالشن یا

 ماند. ینحل باقیهمچنان ال کنندهمصرف یمال تأمینصورت نگرفت و مشکل 
ن یت توسعه اینه حاصل شده است به اهمین زمیکه در ا یهاینوآوریو  کنندهمصرف یمال تأمین یابزارها ین مطالعه پس از معرفیدر ا

د که یم دیر کشورها خواهیبر تجارب سا ی. سپس با مرورشودمیپرداخته  یو اعتبار یبا نظام بانک اقتصاد کشور و ارتباط آن یابزارها برا
سعه چارچوب و پلتفرم  ست و چه  ییشامل چه اجزا یه بر کارت اعتباریبا تک کنندهمصرف یمال تأمینتو ساختا و  یقوق، حیفن هایزیر

 داشته باشد. آفرینینقشدر صحنه اقتصاد  وکارکسبک ی عنوانبهداشته و  کاراییتا  دهندمی یارین چارچوب را یا یمقررات
شرا یدر ادامه برا سعه اعتبار یکه در زم یهایتالشط موجود به یدرک  صرفنه تو ست خواهیدر ا کنندهم ت و م پرداخیران انجام گرفته ا

سیببه  کنندهمصرفتوسعه اعتبار  یموجود برا هایظرفیت یابیضمن ارز شده و چالش سیشناآ ستقبال یهااقدامات انجام   موجود در ا
ط یران تجارب تالش خواهد شد که با توجه به شیه بر برتریپرداخته خواهد شد. سپس با تک هابانکتوسط  کنندهمصرفگسترده از اعتبار 

صرف یمال تأمین ییک پلتفرم و مدل اجرایموجود   اهر جشود. به همراه مدل مزبور،  یو معرف یطراح یاعتبار هایکارتبه کمک  کنندهم
 شود. ارائهر ن منظویبه ا یاتیعمل یها باشد راهکارهاغلبه بر چالش یبرا یو اطالعات یفن بسترسازیو  یو مقررات یرات نظارتییاز به تغین
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۴ 

کننده ر ارتباط با اعتبار مصرفه دیم اولیف و مفاهیات، تعاریر است. در فصل اول کلیز هایبخششامل  ین بررسیساختار مطالب در ا
ر ان بیاند و در پاشده یمعرف یدهندگان متنوع محصوالت و خدمات اعتبارو ارائه ین فصل انواع محصوالت اعتباریارائه شده است. در ا

 ژه پرداخته شده است.یطور ون حوزه بهیدر ا یمال یعنوان نوآوربه یکارت اعتبار
اقتصرراد و  ن منظر درید شررده از ایتول ینگیحجم نقد یبه بررسرر یکننده بر اقتصرراد داخلبر اثرات اعتبار مصرررف تأکیددر فصررل دوم با 

کننده در اعتبار مصرررف یاقتصرراد یامدهایکننده پرداخته شررده اسررت. عالوه بر آن موانع، منافع و پاقتصرراد بر اعتبار مصرررف یکلیاثرات سرر
 ل شده است.یران تحلیاقتصاد ا

، ی، مالزهیهمچون ترک ییدر کشررورها یاعتبار هایکارتبر  تأکیدکننده با اسررتفاده از اعتبار مصرررف یات جهانیتجرب سررومدر فصررل 
بر کارت  دتأکیکننده با اعتبار مصرف یو چهاربخش یبخشسه هایمدلو  یکا بررسیک و آمریل، مکزیه اروپا، کانادا، برزین، اتحادیهند، چ
کننده اعتبار مصرف یسازادهیاند. عالوه بر آن با توجه به آنکه هدف از مباحث ارائه شده کسب و انباشت دانش در جهت پارائه شده یاعتبار
ست و نظام بانکیدر ا سالمیا یران ا سالم هایمدلن یکند، بنابرایت میفعال یران تحت مقررات ا سین ارتباط نیدر ا یا شده و ارائ یز برر ه 

ند. اح و ارائه شدهیطور مفصل تشرکننده بهاعتبار مصرف یازدهیامت هایمدلسک شده و یبه حوزه ر یاژهیل چهارم توجه واست. در فص
ده به کنناعتبار مصررررف یسرررازادهیقرار گرفته اسرررت. پ وتحلیلتجزیهز مورد یکننده ناعتبار مصررررف یگذارمتیق هایمدلن فصرررل یدر ا

 و یسرررازادهیازها و الزامات پینشیالزم، پ هایزیرسررراختاز دارد که در فصرررل پنجم به ین یو مقررات یقو حقو ی، فقهیفن هایزیرسررراخت
قرار  یل و بررسیرا مورد تحل ی، تجارب داخلیفیکرد کین مباحث با رویپوشش ا یموجود در کشور پرداخته و برا یهاطرح یشناسبیآس

شده  ییو شناسا ین حوزه معرفیه در ایم اولیمرور شده، مفاه یالمللنیآنکه تجارب بت در فصل ششم با توجه به یداده شده است. در نها
س یو تجارب داخل ست، به ارائه پ یشناسبیطرح و آ در  یاتیعمل یهاو مدل و چارچوب یو کاربرد یشنهادات عملیالزم صورت گرفته ا

 ن حوزه پرداخته شده است.یا

 کنندهف اعتبار مصرفیتعر ۱.۲
صاد به چند معناعتبار  ست که قرض یمنظور از اعتبار اعتماد یرود؛ گاهیم به کار یدر علم اقت ن معنا به یرنده دارد و به ایگدهنده به قرضا
شرکت یفرد  ییمقصود از اعتبار توانا یشود؛ گاهیکند، اطالق میشخص باز م یکه بانک برا یحساب ق یال از طرل میا دولت بر تحصیا 

اعتبار بر مهلت اعطاشررده به بدهکار  یشررود و گاهیاطالق م« قرض» شررده و مترادف با کلمهگرفتهاعتبار به اموال قرض یگاه قرض اسررت؛
ستفاده از کاالها و خدمات بدون پرداخت یحق تصرف  یا اعتبار را اعطایپدیکیشود. عالوه بر آن وین اطالق مید یپرداخت بها یبرا ا ا
 دارد: وجود سه نوع اعتبار طورکلیبهن اساس یست. بر ایازمند پول نین لزوماً ده ونمو ییآنها شناسا یبرا یفور
 دیخر یبرا مرتبط یهاطرف ریسا و یاعتبار و یمال مؤسسات بازرگان، ای تاجر یسو از یررسمیغ طوربه ای یرسم که یمصرف اعتبار  

 .ردیگیم قرار یعاد مردم اریاخت در یمصرف یکاالها
 و اسررت مطرح هیاول ماده کنندهعرضرره و یحقوق یبازرگان و یخدمات ،یصررنعت یهابخش یمال مبادالت در معموالً که یتجار اعتبار 

 هستند. فروشانخرده و فروشانعمده و هیاول ماده کنندهعرضه آن در ریدرگ یهاطرف آن بر حاکم خاص مقررات و طیشرا تحت
 اعتبار ند.دهیم قرار خود کالن و خرد ای یحقوق و یقیحق انیمشتر اریاخت در هابانک که برداشت اضافه و التیتسه ای یبانک اعتبار  

 دهد.یم را درآمد افتیدر از شیپ مصرف امکان کنندهمصرف به و کاال فروش و دیتول نیب یزمان خأل پرکردن امکان دکنندهیتول به
ست شده تأکید آن خرد نوع از یبانک اعتبارات و یمصرف اعتبارات بر طرح نیدر ا   شده طرح کنندهمصرف اعتبار مفهوم قالب در و ا
ست. صرف اعتبار ا شخاص حق یمال تأمین یابزارها از ینوع کنندهم ست که ا صرفید کاال یاز آن در خر یو حقوق یقیا ره به یا خدمات م

باشد و  صورت گرفتهالت یتسه یا اعطایو  ی، خطوط اعتباریاست که توسط کارت اعتبار ییدهایکننده شامل خربرند. اعتبار مصرفیم
 باشد.می ۹کننده کارت اعتباریترین شکل اعتبار مصرفشود که البته رایجکننده نیز یاد میمصرفاز آن تحت عنوان بدهی 

  رند.یگیم در نظرباال  یک نماگر مهم در تحقق رشررررد اقتصررررادی عنوانبهکننده را اعتبار مصرررررف یمال گراناقتصرررراددانان و تحلیل
اه اقتصاد آنگ ورزد،یخود م یهایکنند و مبادرت به پرداخت به موقع بدهیقرض م پول راحتیبهکنندگان مصرف کهدرصورتی، مثالعنوانبه

گان کننداز مصارف مصرف یکننده سهمدارد. اعتبار مصرفیباال گام برم یک شده و در جهت تحقق رشد اقتصادیاز سمت تقاضا تحر
 ولطورمعمبهرد و یگیکه به سرررعت مسررتهلک خواهند شررد، تعلق م ییا کاالهایو  یاهیرسرررماید خدمات غیاسررت که به منظور خر یاعتبار

                                                                                                                                                                                                           
ا ناپذیر است، بانک یا موسسه مالی آن ری موقت و سقف محدود و انتقالای غیراجباری برای پرداخت و دریافت اعتباری است که دارای تأییدیهکارت اعتباری وسیله ۹

سازد با اعتبار صادرکننده کارت خرید کند یا پول نقد از صادرکننده یا کسی که مورد تضمین اوست قرض کند یا به خدمات خاصی دارنده آن را قادر میکند و صادر می
 دسترسی داشته باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85
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ن نوع از یگردد. هرچند که ایره را شررامل میو غ ونقلحملالت حوزه ی، تسررهیحیزات و لوازم تفریآموزش، تجه یهانهید خودرو، هزیخر
 شود.ینم یگذارهیسرما هایحسابل سود حاصل از یجادشده از محل تحصیا یهایاعتبار شامل بده

 یحتاج ضرررورید کاالها و خدمات و مایالت در جهت خریافت تسررهیدهد که با دریکنندگان امکان مکننده به مصرررفاعتبار مصرررف
ند. بازپرداخت ک یآت یهااعتبار در دوره کنندهتأمینخ مورد قرارداد با یک تاریحرکت کرده و آن را در  یشخص یا مصارف ضروریخانوار و 

کننده و اعتبار مصررررف یمال کنندگانتأمیندر مقام  یو اعتبار یر مؤسرررسرررات مالیو سرررا هابانک ،یارهیزنج یهافروشررران، فروشرررگاهخرده
 ند.یآیق به حساب مین طریکننده از اکاال و خدمات مشمول طرح اعتبار مصرف تأمینارائه اعتبار و  یگران اصلیباز

 کنندهعتبار مصرفخچه اریتا ۱.۳
س از گرایی پتوان در فرآیندهای تغییر در تنوع، دسررترسرری و آزادی انتخاب جسررتجو نمود. مصرررفکننده را میروند تاریخی اعتبار مصرررف

ها و خدمات مالی را فراهم نمود و از جنگ جهانی دوم و افزایش درآمد و ثروت خانوارها موجبات افزایش تقاضررا برای محصرروالت، کاال
کنندگان به کاال و خدمات ارائه شررد. با این کننده و خدمات مالی بانکداری برای افزایش دسررترسرری مصرررفاین طریق انواع اعتبار مصرررف

 نظارتی هایسازمانکنندگان از کاال و خدمات نقش داشته و از طرف دیگر های سیاسی و اجتماعی نیز در ایجاد سهم مصرفوجود جنبش
کننده، همراه کنندگان در قبال پرداخت اعتبار مصرفهای پاسخگویی به مصرفکنندگان و افزایش ظرفیتنتخاب مصرفبا برقراری آزادی ا

 در گسترش و توسعه خدمات اعتباری داشتند. مؤثریبا مدیریت ریسک نقش 
 یبرا یدهه ابتدا به شرررکل وامیاولن اعتبار یگردد. ایالد و در تمدن سرررومر برمیش از میسرررال پ ۳511کننده به خچه اعتبار مصررررفیتار

اعتبار نوشررته شررده اسررت که در آن حداکثر  یین ابتدایالد قوانیش از میسررال پ ۹۸11بوده اسررت. در تمدن بابل حدود  یاهداف کشرراورز
 ی. اعتباردهرفتیپذیانجام م یدهق اعتبار و وامین از طریزم خریدوفروشمشررخص شررده بود. در زمان رم باسررتان،  یقانون بهره یهانرخ
 یی، بازرگانان اروپایالدیم ۹511سا بهره و ربا را ممنوع اعالم کرد. در سال یدر اروپا که کل ین صورت ادامه داشت تا زمان قرون وسطیبد

 ه و اعتبار داشت.یش سرمایاز به افزایدور نمودند که ن یهانیاقدام به تجارت با سرزم
 یرا در دوره هنر یبهره قانون یهابود که نرخ ین کشوری، کشور انگلستان اول۹۵۴۵سال پس از اصالحات صورت گرفته در اروپا، در 

ت یجاد محدودینکه ایبر ا یشررکل گرفت مبن یاهینظر ۹۱۸۱ن شررد. پس از آن در سررال ییدرصررد تع ۹1ن نرخ یکرد که ا یگذارهیهشررتم پا
کننده اعتبار مصرف یریگآغاز شکل ۹۸1۳کنندگان خرد منجر شود. در سال فرد و مصرف یه برایش سرمایتواند به افزاینرخ بهره م یبرو

خود  یهایکه قادر نبودند بده یانیق اطالعات در مورد مشترین طرین زمان گزارش اعتبار در انگلستان شکل گرفت که از ایمدرن بود. در ا
ق آن بتوانند اعتبار یکردند که از طر یاندازرا راه یسرررتمیکا، سررریگلسرررتان و آمرشرررد. از آن زمان به بعد در ان یآورند، جمعیرا پرداخت نما

سشرکت سال ینما یها را برر سیق آن لیشد به نام اعتبار خرد که از طر یگذارهیپا یشرکت ۹۸۱۱ند. در  شتریست و  یان معتبر گردآوریع م
 به آنها ارائه شده است. یشد و خدمات مال

توسررط جنرال  ۹۱۹۱ن مشررکل در سررال یاز خانوارها گران بود. ا یاریبسرر ید کرد که برایرا تول ییهالیتومبفورد ا یهنر ۹۱1۸از سررال 
شتر یدهق وامیموتورز و از طر سال ید اتومبیخر یکنندگان براان و مصرفیبه م شد. پس از آن و در  س ۹۱۳1ل حل  از کارخانجات  یاریب

افت یطبقه متوسط اقدام به در یاز خانوارها یاریکا، بسیدر آمر ۹۱۵1خود نمود. از سال  انیبه مشتر یکا اقدام به فروش قسطیآمر یدیتول
ور را کنندگان در سطح کشمصرف یکنندگان، اطالعات اعتباره اعتبار مصرفیمختلف نمودند. گزارشگران اول مؤسساتاز  یکارت اعتبار

 ند.ینما یریگیشاخص پ هایکارتق یاز طر
 کن اکسپرس ویا به وجود آمد که پس از آن آمریفرنیالت کالیاست، در ا یزا کارت امروزیکا که همان ویک آمرکارت بان ۹۱۵۸در سال 

ستر کارت به شتر یوجود آمدند که برام صرفیم شد. در زمان به کارکنندگان خرد ان و م ود، دفتر شرفت نکرده بیهنوز پ فناوریکه  یگرفته 
ن یا ۹۱64در سرررال  فناوریشررررفت یک سرررال منتشرررر نمود که پس از آن با پیون گزارش اعتبار در یلیم ۶1کن اکسرررپرس، یآمر یاطالعات

ر کل کشور را یکا موفق شدند به شکل فراگیمهم آمر یکا، سه شرکت اعتباریآمر ۹۱۸1شد. در دهه  یبندوتر طبقهیق کامپیاطالعات از طر
 اعتبار بر اسرراس یازدهیامت یسررتم اسررتاندارد برایک سرریعنوان رعت بهشررد و به سرر یکو معرفیف یازدهیامت ۹۱۸۱پوشررش دهند. در سررال 

 گرفته شد. به کارستم یاطالعات در کل س
درصد بازار مورد  ۹1توسط  یبندد رتبهین مدل جدیشکل گرفت. ا یبندن سه شرکت رتبهیوند بیق پیاز طر ۹ونجسکور ۲116در سال 

ستفاده قرار گرفت. امروزه به شناخته معنوان عصر اطالا شناخیر یابیکننده و ارزرا در اعتبار مصرف یدیشود که دوره جدیعات  ته سک 
 رد.یپذیع آب و برق صورت مینه صنایمه و هزیق اطالعات مسکن، کار، بیاز طر ی، گزارش اعتبارفناوریشرفت یل پیشود. امروزه به دلیم

                                                                                                                                                                                                           
1 Vantage score 



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  
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 کنندهانواع اعتبار مصرف ۱.۴
صرف شده براکننده کاال، اعتبار م سطه پرداختافراد به یخدمات و پول فراهم  ست. تحت ا یآت یهاوا  توان به افراد در قالبین روش میا
ود دارد کننده وجاز اعتبارات مصرف یکننده، اعتبار داد. انواع مختلفر انواع اعتبارات مصرفیو سا یالت اوراق رهنی، تسهیکارت اعتبار

 ر عنوان نمود.یتوان به شرح زیکننده را ماعتبار مصرف هان اساس قراردادیخاص خود است. بر ا یایو مزا یژگیو یک دارایکه هر 

 ۱امن ریغ واعتبارات امن  ۱.۴.۱
ست که اگر مشتر یاعتبارات امن اعتبارات ر دهنده، اعتبارات را دد، وامیمورد بحث را نقض نما ییا دارایط مورد قرارداد در اعتبار یشرا یا

 یانونرقیا غیتحت اعتبارات، نکول و  ییا دارایط مورد قرارداد یاسرررت که شررررا یرامن اعتباراتیتواند ادامه دهد. اعتبارات غیم یقالب بده
 آن وجود نداشته باشد. یبرا ینیگزیشود و روش جا یتلق

 ۲میاعتبارات مستهلک شونده و اعتبارات حج ۱.۴.۲
 یعبارتشرررود. بهیج و در طول زمان بازپرداخت می( به تدریآن )سرررود و اصرررل مبلغ بده یاسرررت که بده یاعتبارات یاعتبارات اسرررتهالک

ابت ارائه ث یک دوره زمانیاسررت که در  یم اعتباراتیبازپرداخت شررود. اعتبارات حج یان قراردادنامه بدهیه تا پایکه سررود و سرررما یاعتبارات
سپس بهیم صل منظم یشود و بهره نیک زمان مشخص بازپرداخت میطور کامل در شود و  اد ان قراردیک پرداخت در پایا تحت یز در فوا

که  یقاعده در زمانیب یهااسررت که پرداختهایی ف قراردادیتوصرر یم برایکند که اعتبارات حجیان می( ب۹۱۱۱شررود. باتلر )یپرداخت م
اسرررت که حجم عمده پرداخت را شرررامل  یازپرداختن اعتبارات بیدر ا ییموجود و در دسرررترس اسرررت، دارد، اما بازپرداخت نها ینگینقد

 اسررت که کل مبلغ وام و سررود آن یبازپرداخت یو اصررل ییشررود، اما بازپرداخت نهایه پرداخت میاز سرررما یبخش کوچک یعبارتشررود. بهیم
 شود.یه میتسو

 ۳در گردش و یاقساط هایحساب ۱.۴.۳
ه ک یقرض گرفته شررده باشررد و زمان یمدت زمان مشررخصرر یک مقدار مشررخص برایاسررت که در آن  یقرارداد اعتبار یقرارداد ثابت تجمع

شررود، اما چنانچه مبلغ قرض گرفته شررده، مشررخص نباشررد، اما یو بسررته م یافته تلقیبرنامه بازپرداخت قرارداد کامل شررود، قرارداد خاتمه 
 یمقاصد مشخص طراح یبرا یم داشت. اعتبار اقساطیحال گردش خواهک قرارداد در یجاد شده باشد، یو ا ییشناسا یالت اعتباریتسه

ق مشرررخص شرررده اسرررت. مبلغ اعتبار و بازپرداخت آن در طول دوره بازپرداخت یکامل و دق طوربه یشرررده و در آن مبلغ اعتبار و دوره زمان
منزل  یضرور یهاسی، خودرو و مبلمان و سرویبابت لوازم خانگ یپرداخت اقساط عموماًبوده و  یک مقدار مساویماهانه(  طوربه مثالً)

د خودرو یشرکت خودروساز سند خر مثالعنوانبهشوند. یباالتر از اعتبار در گردش اعطا م یالت با نرخین نوع از تسهیرند. ایگیرا در بر م
جام دار انیدار خودرو، انتقال سررند به نام خریتوسررط خر یه کامل بدهیکه پس از تسررو نیدارد تا ایکننده را نزد خود نگه متوسررط مصرررف

الت یدار از بازپرداخت تسررهیخر کهدرصررورتیرد که اصررل و فرع اعتبار به شرررکت پرداخت گردد. یگیصررورت م یه کامل زمانیرد. تسررویپذ
دار را متحمل یدرآورده و فرد خر ت خودین اجازه را دارد که خودرو را تحت مالکید، آنگاه شررررکت خودروسررراز ایسررررباز زده و نکول نما

 د.یشده طبق قانون نما ینیبشیم پیجرا
 یجاد خط اعتباریا ایو  یت اعتباریپرداخت مثل محدود یهاتیدر حال گردش بر اسرررراس محدود هایحسرررراب یقراردادنامه اعتبار

 ییاهعنوان قراردادبه معموالً یگردش هایحسابافت نمود. قرارداد یات دریتوان مالینه است و بر اساس آن مین هزیباالتر یسک دارایپرر
قابل اسرررتفاده اسرررت.  یهر هدف یشرررود. اعتبار در گردش برای، شرررناخته م5در گردش یاعتبار هایا قراردادی 4د شررروندهیرتجویبا اعتبار غ

که  ابدییادامه م یین امر تا جایرد، اما ایگیکننده قرار مار مصررررفید کاال و خدمات در اختیخر یو برا یدائم طوربهن نوع اعتبار یا یاعطا
را جهت  ییهاکنندگان به صورت ماهانه صورتحساب، مصرفیطیشرا در چنینک شود. یخود نزد 6یا سقف اعتباریکننده به حد مصرف

دالر در کارت  ۵111کننده تا سررررقف مصرررررف زا،یو یدر چارچوب ابزار پرداخت مثالعنوانبهند. ینمایافت میحداقل پرداخت ماهانه در

                                                                                                                                                                                                           
1 Secured or unsecured credit 
2 Amortized or balloon credit 
3 Fixed sum or running account 
4 Open ended credit agreements 
5 Revolving credit agreements 
6 Credit limit 
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کننده، شررررکت توسرررط مصررررف یافتیکند. در صرررورت نکول بازپرداخت اعتبار دریافت میدرصرررد اعتبار در ۹۳خود با نرخ بهره  یاعتبار
 د.ین و اجرا نماییشده در قانون را تع ینیبشیم پیر جرایا سایرکرد یمه دین موضوع جریا یاعتبار حق دارد تا برا کنندهتأمین

 ۱تیت و بدون محدودیاعتبارات با محدود ۱.۴.۴
از  یمالنیاسرررت که تام ین معنین به اید. ایرد از اعتبارات اسرررتفاده نمایگیم میرنده تصرررمیگاسرررت که وام ییت جایاعتبارات بدون محدود

اسررت. اعتبارات محدود آن دسررته از اعتبارات اسررت که رنده انجام شررده یگوام یم به حسرراب بانکیا پرداخت مسررتقیق وجه نقد، چک، یطر
ط ین شرایتوان از آن استفاده کرد. تحت اید داخل کشور میتول یکاالها یا خدمات خاص براید کاال یخاص مثل خر یدهایخر یفقط برا
 را از دست نخواهد داد. یچ پولید نکند، هیرنده اقدام به خریگاگر وام

 ۲یاد اجارهیش مشروط و خر، فرویفروش اعتبار ۱.۴.۵

سه ا ستند. تحت ا یاعتبار یهانامهن اعتبارات، از نوع قراردادیهر  شتریمحدود ه ستفاده از فروش اعتبار ین قراردادها اگر م  ییالکا یبا ا
ضافه م یهاییبه اموال و دارا فوراًد، آن کاال ینما یداریرا خر سبت به کاال را در صورت  ییا ادعای یریگشود و فروشنده حق بازپسیاو ا ن

ه شررود کیمنتقل م یدار تنها زمانیت کاال به خریا مالکیاسررت که مالک  یدار، ندارد. فروش مشررروط قراردادینکول در پرداخت توسررط خر
 یاالتواند کیجاد شود، فروشنده میط قرارداد ایدر شرا یا نقصیاگر نکول رخ دهد  یعبارتشروط قرارداد کامل انجام شده باشد. به یتمام

ام کامل ان مدت قرارداد و انجیکاال را تا پا ین تفاوت که مشتریه به فروش مشروط است، با ایشب یاد اجارهیرد. خریفروخته شده را پس بگ
شراید. تحت ایتواند اجاره نمایشروط قرارداد م سط ین  در رد. یم بگید و بازگشت کاال تصمیتواند در خصوص خریم یا مشتریط فرد وا

رد در ف یاد اجارهیست، اما در خرینامه کاال قابل استرداد و بازگشت نقرارداد ید است و پس از امضایمتعهد به خر یفروش مشروط مشتر
 رد.یبگ میان قرارداد تصمیتواند در پایداشتن کاال ما نگهیخصوص بازگشت 

 ۳دو طرفه و سه طرفه ینامه اعتبارقرارداد ۱.۴.۶

د کاال و خدمات از یاست که در زمان خر ینامه سه طرفه قراردادرا دارد. قرارداد 4رندهیرفه تنها دو طرف اعتباردهنده و اعتبارگقرارداد دو ط
ن قرارداد شررخص بدهکار یاسررت. در ا 5کننده اعتباررنده و عرضررهیبازرگانان سرره طرف قرارداد حضررور دارند که شررامل بدهکار، اعتبارگ

که  یه اروپا زمانیکا و اتحادیاز کشورها مثل آمر یاریست. در بسیا خدمات( نیا بازرگان )فروشنده کاال یتاجر  لزوماًشخص ثالث است و 
 کنندهفراهمت اسررت. در قرارداد سرره طرفه یا سرره طرفه بودن قرارداد حائز اهمید اختالف وجود دارد، دو طرفه یدر مورد موضرروع مورد خر

شترک ست، ز یانمونه یشود. کارت اعتبارید میاقدام به خر یگان برابا بازر یاعتبار وارد تعهد م سه طرفه ا صادیبارز از قرارداد  رکننده را 
د یکردید میکه شما از آن خر یشرکت مثالًل آنکه ید، به دلید کنید خرینتوان یکند و اگر شما از محل کارت اعتباریرا فراهم م یکارت اعتبار

طرفه  ا سهیدو طرفه  یهاقرارداد طورکلیبهان شما است. یصادرکننده کارت است که مسئول جبران خسارت و زن یورشکسته شده است، ا
 ر در قرارداد هستند.یبه شرح ز ییهاطرف یدارا
 6اعتبار کنندهتأمین 

کنندگان صرفم یبراص اعتبار یب و تخصیکه اقدام به تصو یا حقوقی یقیکننده عبارت است از شخص حقاعتبار مصرف کنندهتأمین
نده فروشرر یهاکننده و شرررکتاعتبار مصرررف کنندهتأمین عنوانبه هابانک معموالًکند. یم یضرررور یحتاج مصرررفید مایبه منظور خر

ت یکننده فعالاعتبار در صررنعت اعتبار مصرررف کنندهتأمیندارنده اعتبار همواره مطرح هسررتند. دو نوع  عنوانبهمحصرروالت و خدمات 
در ارتباط  کنندگانمصرررفماً با یمسررتق یمال کنندگانتأمینبوده که در مقام  ۱الت خردیکننده تسررهاعطا یهاکنند. نوع اول، شرررکتیم

واسررطه  عنوانبهنام دارند که  ۸فروش یمال تأمین یهادهند. نوع دوم شرررکتیها قرار مار آنیماً در اختیالت را مسررتقیهسررتند و تسرره

                                                                                                                                                                                                           
1 Unrestricted or restricted 
2 Credit sale, conditional sale or hire - purchase 
3 Two party or three party credit agreement 
4 Debtor - Creditor or DC agreement 
5 Debtor – Creditor – Supplier or DCS agreement 
6 Credit originator 
7 Small loan company 
8 Sales finance company 



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  
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 یت بازپرداخت بدهیند فروش محصررروالت و خدمات مسرررئولیدر فرا یصرررورت اعتبارنگ( بهیزیل یهاشررررکت المثعنوانبه) یمال
 برعهده دارند. بادوامکنندگان را در رابطه با فروش محصوالت مصرف یاقساط

 ۹کننده و دارنده اعتبارمصرف 
افت یب دردر قال یل بدهیوکار مشخص که با تحصکسبا صاحب ی یقیک فرد حقیف عبارت است از یکننده اعتبار طبق تعرمصرف
ا مورد قرارداد ب یان دوره زمانیافت کرده و در پایرا در یاز مصررررفی، کاالها و خدمات موردنیتیو حما یفیک نرخ تخفیالت با یتسررره
 کند.یشده اقدام مجادیا یک ماه( نسبت به بازپرداخت بدهی مثالًاعتبار ) کنندهتأمین

 دهندهر از طرف فروشنده و قرضص اعتبایتخص 
د محصوالت را در یاعتبار الزم به منظور خر یطور مثال فروشندگان لوازم خانگاست که به یزمان ۲ص اعتبار از طرف فروشندهیتخص

نند. در کیصررورت اقسرراط اقدام من نسرربت به بازپرداخت اعتبار بهید معیز در سررررسرریداران نیدهند و خریان خود قرار میار مشررتریاخت
 به آنکند، یافت میاعتبار در کنندهتأمین ک شرررررکتیاز خود را از یوجوه موردن یکننده محصرررروالت خانگکه مصرررررف یمقابل زمان

بوده و  یمال تأمیناعتبار فقط و فقط به دنبال  تأمینشرررررکت  اینجارا در یشررررود، زیگفته م ۳دهندهص اعتبار از طرف قرضیتخصرررر
 ست.یت نفروشنده کاال و خدما

اعتبار  یث نوع بازپرداخت آن به دو دسته کلیکننده را از حاعتبار به مصرف یاعطا یهاوهیتوان شیم یکل یبندمیک تقسین در یهمچن
خود  یازمندیبر حسررب نوع تقاضررا و سررطح ن یا حقوقی یقیاعم از حق یک نمود. هر فردیتفک 5اعتبار تجدیدشرروندهو  4غیرتجدیدشررونده

 د.یک از دو نوع اعتبار مذکور نمایافت هر یاقدام به درتواند یم
 شوندهدیرتجدیاعتبار غ
کند. در یدا میص پیزمان مشررخص تخصرر یاک دورهیک هدف خاص و ی یاسررت که برا 6یبده یشررونده شررامل ابزارهادیرتجدیاعتبار غ

بار نوع اعت ترینرایجشررررود. د بازپرداخت یکارمزد با هایهزینهو  یافته شررررامل بهره پرداختیصیان دوره مورد نظر، کل اعتبار تخصرررریپا
شرررروند که در آن یاعطاء م یک دوره مشررررخصرررری یباشررررد. هر دو نوع اعتبار براید خودرو میو وام خر یرهن هایوامدشررررونده، یرتجدیغ

صرف شد. در مقابل بانک یم یافتیکننده اعتبار، ملزم به بازپرداخت منظم مبلغ اعتبار درم ک یهت به تملرا ج یصادرکننده اعتبار، حقوقبا
ن یننده تضمکله آن بازپرداخت اعتبار توسط مصرفیوسشود تا بهیخود قائل م یقه سپرده شده، در قبال درخواست اعتبار برایدرآوردن وث

ه ف و تصرررف خودرو را بیتوق د خودرو نکول کند، بانک مورد نظر امکانیدر بازپرداخت اعتبار خر مثالً کنندهمصرررف کهدرصررورتیشررود. 
 ار خواهد داشت.ینفع خود در اخت

 شوندهدیاعتبار تجد
سته از اعتبار محدود به کاربریا ص یا دوره زمانیخاص و  ین د شخ سابست. ین یم سکنیخر ی، خط اعتباریکارت اعتبار هایح و  ۱د م

شونده میاز اعتبار تجد یجیرا یهاتماماً نمونه یبده هایکارت شند. ید شونده، در اعتبار تجدیرتجدیبر خالف اعتبار غبا شوندید چ یه هد
 حداکثر مبلغ قابل، ابزارهان یکننده بازپرداخت شررود، وجود ندارد. در مقابل، با اتعهدات مصرررف ینکه چه زمانیا یبرا یخ مشررخصرریتار

ستقراض تع ک وام از یدشونده همانند یرد. اعتبار تجدیگیصورت م یافتیمبلغ اعتبار در یمنظم ماهانه بر مبنا یهاشود و پرداختین مییا
ص داده یتخصرر ن ویک سررقف خاص تعیاسررت که ممکن اسررت متناوباً تا  اعتبار کنندهتأمینافت اعتبار و یدر ین متقاضرریدشررده بییش تأیپ

 کنندهتأمین مابینیفدشرررده در متن قرارداد ییش تأیکامل بازپرداخت گردد. مبلغ اعتبار از پ طوربهد یخ سرررررسررریش از تاریمتعاقباً پ شرررود و
 شود.یمشخص م یاعتبار و متقاض

 یشتریترل بامکان رصد و کن رندگانیگن مفهوم که قرضیاست به ا رندگانیگدشونده به نفع قرضیبر اعتبار تجد یمبتن یهانامهموافقت
رد، یگیکه مورد اسررتفاده قرار نم یافتیدر یاعتباراز خط  یبخشرر یروبر  کهن یکنند. به عالوه ایدا مید اسررتقراض خود پیزان و سررررسرریبر م

                                                                                                                                                                                                           
1 Consumer and credit holder 
2 Vendor credit 
3 Lender credit 
4 Open-End Credit 
5 Closed-End Credit 
6 Debt Instruments 
7 Home equity lines of credit 
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شونده دیمنجر شود. اعتبار تجد یالت اقساطیسه با تسهیاز عدم تعلق سود در مقا یانداز ناشتواند به پسین امر میرد و ایگیتعلق نم یسود
 ن اشکال پرداخته شده است.یدر ادامه به اشود که یانجام م یالت و کارت اعتباریتسه یاغلب به دو شکل شامل اعطا

 کنندهانواع محصوالت اعتباری در اعتبار مصرف ۱.۵
تسررهیالت دانشررجویی و سررایر  در قالب تسررهیالت قسررطی و قطعی شررامل تسررهیالت رهنی، تسررهیالت خودرو، کنندهمصرررفاعتبار  تأمین

ه انجام گیرد ک یدشررروندهتجدتسرررهیالت  در قالب تواندمیهمچنین  کنندهمصررررفاعتبار  تأمینتسرررهیالت خرد از این دسرررت انجام پذیرد. 
به صورت  معموالًاین خدمات خاص خود است.  یایو مزا یژگیو یدارا. کارت اعتباری باشدمیخدمات کارت اعتباری  روش آن ترینمهم

، تحت اعتبارات ییا دارایط مورد قرارداد یشرااگر که  شودمی. خدمات غیر ایمن به خدمات اعتباری گفته گیردمیخدمات غیر ایمن انجام 
 آن وجود نداشته باشد. ینیگزیجا ی برایروش ، ابزار یاشود یتلق یرقانونیا غینکول و 

 دشوندهیتجدغیر  قسطی و یاعتبارخدمات  ۱.۵.۱

 تسهیالت رهنی
 امن شده است. وام مسکن ییرهن دارا ین وام در ازایشود و ایا ساختمان استفاده مین یثابت مثل زم یید دارایمنظور خرکه به یالتیتسه

سررال مدت  ۲۵ا ی ۲1الت مسررکن، یپرداخت تسرره یمثال در انگلسررتان در ازا یدارد. برا یط اسررتانداردیقواعد و شرررا معموالًدر کشررورها 
ود ه کامل انجام شیکه تسو یود و زمانشیدار فوت کند وام به وارث او منتقل مین مدت فرد خریشود و اگر در ایبازپرداخت به افراد داده م

 شود.یاز رهن خارج م ییدارا
 یالت فردیتسه
د دهنده ممکن است قادر باشر اعتبارات، وامیدر صورت نکول ندارند و همانند سا یاست که ضمانت مشخص یالتیتسه یفرد یالتیتسه
نامحدود است. هر چند در اکثر مواقع  یو فرد یالت شخصیسهت ید. اهداف اعطاینما یابیق دادگاه بازیبازپرداخت نشده را از طر یبده
صررررف همان هدف شرررود وجود ندارد.  یقاًدقنکه وام یبر ا ینیتضرررم لزوماًکند، اما یالت را اظهار میرنده هدف خود از گرفتن تسرررهیگوام

سه شجویت ص ییالت دان سه یفرد هایواماز  ینوع خا ست که پس از اتمام ت شروع مالت تعهدات پرداخت یا سهیآن   منیالت ایشود. ت
د توجه یدهنده باشررد، اما بادر رهن وام ییدارا یضررمانت اسررت و ممکن اسررت بابت وام حت یالت اسررت که دارایآن دسررته از تسرره یفرد

 متفاوت است. یالت رهنیالت از تسهین نوع از تسهیداشت که ا
 الت خردیتسه
 آن با وام یدیدهد و تفاوت کلیو ... را م یمثل لوازم خانگ ید کاال و خدمات داخلیرکننده اجازه خاز اعتبارات اسررت که به مصرررف ینوع

مضا قرارداد را ا یافت نشده است. چنانچه مشتریکننده درن اعتبارات از مصرفیقبل از استفاده از ا یچ وجه نقدین است که هیا یشخص
از  ان قرارداد اسررت و چنانچه کهیالت تا زمان پایموظف به بازپرداخت منظم تسررهرنده یافت کند، آنگاه اعتبارگیا خدمات را دریکند و کاال 

ست الت الزم این نوع تسهیاز ا ین در برخیشود. همچنیاز او کسر نم ینقدست و وجهین اعتبارات استفاده نکند، متعهد به پرداخت نیا
شتر سپرده ۲1تا  ۹1 یم صد از کل اعتبارات را  ضم یگذاردر ستان اکثر  یبازپرداخت بده یبرا ینیکند که ت ست. در انگل شانفخردها  رو

 فروش محصوالت خود دارند. یرا برا یقرارداد فروش اعتبار
 یاد اجارهیخر
ا یه کامل یت آن تا انجام کامل قرارداد و تسرررویشرررود، اما مالکیم یداریخر یاز اعتبارات محدود اسرررت که در آن کاال ینوع یاد اجارهیخر

ا یتواند در خصرروص در خصرروص بازگشررت یم یا مشررتریط فرد واسررط ین شرررایشررود. تحت ایط قرارداد منتقل نمیبه شرررا ه بسررتهیتسررو
د و شرررویل مید پس از تمام شررردن مدت بازپرداخت تکمیخر ین قراردادهایرد. در اکثر چنیبگ میان قرارداد تصرررمیداشرررتن کاال در پانگه
شنده  یتواند کاال را حتیرنده مین قراردادات اعتبارگیاز ا یشود، اما برخیمنتقل م معموالًت یمالک ساط آن به فرو با وجود پرداخت تمام اق

شود. خریبازگرداند و مالک شنده اعطا  صیت آن به فرو شخ ست که م یاد اجارهیه خریشب یز تا حدودین ید قرارداد  ا توان مبلغ قرارداد ریا
 یرداندن کاالا بازگیکامل و  طوربهتواند با پرداخت مبلغ قابل پرداخت یرنده میاعتبارگ یرتعباد. بهیکجا پرداخت نمایمنظم و  صررررورتبه

 رد.یم بگیا موقت از کاال تصمی یشگید به فروشنده از اعتبارات در جهت استفاده همیموضوع خر
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۹1 

 ۱رهنیالت یتسه
سه سه یالت رهنیت ست که در ازا یالتیت شده ا ییدارا یا سهیرهن  سه یعبارتشود. بهیالت اعطا مین ت رزش ل ایالت معادل تنزیارزش ت
ن نوع یاسررت که در بانک امانت اسررت. در ا ییبهاگران یاز جنس جواهرات و کاالها یین دارایا معموالًدهنده اسررت که در رهن وام ییدارا

رنده اصررررل مبلغ یگرود وامیانتظار م ن دورهیشررررود که در ایاز رهن لحاظ م ییبازپرداخت و آزاد کردن دارا یبرا یالت دوره ثابتیتسرررره
 یین حق را دارد تا دارایدهنده اه نکند، وامیخود را تسو یرنده بدهیگن دوره وامید و چنانچه در ایهمراه سود آن پرداخت نماالت را بهیتسه

سو شد و مبلغ وام را با پول آن ت سهید. ایه نمایدر رهن را بفرو س یالت اعتبارات امنین گونه از ت ا دارند. م ریت اعتبارات حجیتند که ماهه
ه ط مثل کم بودن مبلغ وام با توجه بیر شرررایالت و سررایتسرره یسررربار اعطا یهانهیل هزیالت به دلین نوع از تسررهیگر آن اسررت که اینکته د

 رنده به دنبال اعتباراتیگکه وام یزمانرنده دارد، اما یگوام یبرا یینه باالیقه شررررده، هزیوث ییدارا یدارنگه یهانهیقه شررررده و هزیوث ییدارا
، در یدالت فریا تسررهی یکننده مثل کارت اعتبارگر اعتبار مصرررفیسرره با انواع دیاو اسررت و در مقا یبرا یمدت اسررت، روش مطلوبکوتاه

ت. سرریادگاه مواجه نم مختلف و دیگر، جرایتر دنه اضررافهیقه شررده از دسررت خواهد رفت و بابت نکول فرد با هزیوث ییصررورت نکول دارا
نه یاو هز یاند، براکننده را پوشش دادهاز مصرفیکه ن حالیندرعالت ین نوع از تسهیدالر، ا ۹11مثال  ین اگر مبلغ وام کم باشد برایهمچن

ن محل، یاز اشرررتر یب یجذب مشرررتر یبرا گریکدیدر رقابت با  هابانکاند و چنانچه دوره بازپرداخت چند هفته باشرررد، جاد نکردهیا ییباال
 دهند.یف میها را تخفنهیاز هز یبرخ

 ریدپذیتجدخدمات اعتباری  ۱.۵.۲
دشررونده اسررت که تحت آن یاز اعتبارات تجد یشررود شررکلیده مینام یابودجه هایحسررابا یر یپذر که گاها انعطافیدپذیالت تجدیتسرره

رابر پرداخت از طرف او، چند ب ییتوانا تائیدرا پرداخت کند و در صورت  یمبلغ یکند تا در مدت زمان مشخص و ثابتیرنده قرارداد میگوام
 ۳111مرتبه و حداکثر تا  ۹۵شررود تا سررقف یرنده اجازه داده میگک وامیه یمثال  یافت کند. برایدر یمبلغ پرداخت شررده به شررکل اعتبار

سط یافت کند. ایدالر در ماه اعتبار در ۲11انه یپرداخت ماه یدالر در ازا ستان تو سودآوریغ یاعتبار مؤسساتن روش پرداخت در انگل  ر
 شود.یها اعطا ما فروشگاهیها هیمثل اتحاد

 یکارت اعتبار
 کند. بر یداریداشرررته خر یکه با صرررادرکننده کارت اعتبار یدهد کاال و خدمات را بر اسررراس قراردادیاجازه م یبه مشرررتر یکارت اعتبار

ا ینده ریاز اعتبارگ یبده یابیک طرف ضررمانت پرداخت به فروشررنده و بازیاردادنامه سرره طرفه اسررت که قر یاسرراس مقررات کارت اعتبار
م صررررادرکننده کارت به ین مفاهیاز کل ارزش مبادله شررررده را بر عهده دارد. تحت ا یدرصررررد ۴تا  ۹افت کارمزد یدر یدار را در ازایخر

  یاعتبار کند. کارتیاعطا م یاگونه مذاکرهچیط پرداخت مشخص بدون هیرا با شرا یو خط اعتبار یالت اعتباریرنده حداکثر تسهیاعتبارگ
 اعتبار تأمین هایروشر یز متفاوت از سررررایها و بهره آن ننهیکننده اسررررت و هزمصرررررف یاعتبار یهان نوع قراردادنامهیتردهیچیاز پ یکی

 تر به آن پرداخته شده است.مفصل یشود که در بخش بعدیمحاسبه م
 یشارژ هایحساب
ست که پس از پرداخت کامل بده یک دوره زمانی یگان برایاعتبار با نرخ بهره را ینوع یشارژ هایحساب شار یقبل یمشخص ا ژ مجدد 

ستفاده مو در فروشگاه مواد غذایید یخر یبرا معموالًن نوع اعتبار یشود. ایم ک هفته است. یا یک ماه ی یشود و مدت زمان آن برایها ا
و  یدر مخابرات و لوازم خانگ یشررارژ هایحسررابشررود و امروزه یت میریمد یک کارت اعتباری وسرریلهبه معموالً هاحسررابن نوع از یا

 شود.یهمچون آب، برق، گاز و تلفن استفاده م یهاصورتحساب یا سه ماهه برایانه یمصرف ماه صورتبه
 ۲شتر از حد اعتباریالت بیتسه

افت کند. یرا در یشتریالت بیتسه شتر،ینه بیسازد با صرف هزیرنده را قادر میگالت است که وامیت آن دسته از تسهالیاز تسه یگرینوع د
ستفاده از چن یعبارتبه صورت ا سهیدر  لغ مانده حساب شتر از مبیا بیزان اعتبار یشتر از میشود و فرد بیم یتراز حساب فرد منف یالتین ت

را  یدهنده قراردادرنده و وامیگآن است که وام یوه مجاز و قانونیوه اول، شیکنند. شیوه عمل میبه دو ش یالتین تسهیخرج کرده است. چن
ه مبلغ چک ک یبابت چک مثالًا یکند و یم تأمیناز مانده حساب او را  یشتریرنده اعتبار بیگوام یدهنده براکنند که مطابق با آن وامیامضا م

ست، اعتبار  باالتر از مانده حساب فرد شیم ینتأما شیکند.  ست که اعتبارگ یرقانونیرمجاز و غیوه غیوه دوم  را بدون  یرنده، اعتبار باالتریا
رنده، یگاعتبار بابت آن از اعتبارنیاعتباردهنده عالوه بر تام یطین شرایکند. در چنیافت میبا اعتباردهنده انجام داده باشد، در یآنکه قرارداد
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اه ان میشررررود و در پایک ماهه پرداخت می مثالًک دوره کوتاه ی یبرا معموالًن نوع از اعتبار یکند. ایافت میرا در یباالترا سررررود یمه یجر
 کند.یه میرنده حساب خود با اعتباردهنده را تسویاعتبارگ

 خدمات اعتباری یکباره و غیر قسطی ۱.۵.۳
 ینترنتید ایخر هایحساب

د. کشرررریا چند ماه بطول میدهد و پرداخت کاال چند هفته یسررررفارش م ینترنتیرا ا یا خدمتیر آن فرد کاال از اعتبارات اسررررت که د ینوع
انجام دهد.  یبدهد و پرداخت آن را در موعد آت ینترنتیآن سفارش ا یتواند بر مبنایماه م یدارد که ط ینترنتیک حساب ای یمشتر یعبارتبه

کرد. در  تیرین گونه اعتبارات را مدیا ینترنتیت در سقف سفارش ایا محدودیمنظم  یهاالبته در حال حاضر تالش شده با انجام پرداخت
ن یاز هم زیفروشان ناست، اما خرده ین محصول اعتباریل ارائه چنیشود دلیلحاظ م یکه بابت پرداخت آت یسود معموالً ین اعتباراتیچن
ل ها از دو محن نوع فروشیشررتر کرده اسررت. ایرقابت را ب مسررئلهن یکنند که ایفروش محصررول خود با سررود صررفر اسررتفاده م یوش برار

شررود که در حالت دوم بابت یفروش( انجام مخرده –واسررط  -یفروش( و فروش با عامل )مشررترو خرده یم )ارتباط مشررتریروش مسررتق
 ود.شی، سود لحاظ متأخیرپرداخت با 

 الت روزانه و خدمات چکیتسه
سه سهیت سته از ت ست که مدت آن کمتر از یالت روزانه آن د ست و نوع دیا حداکثر یک روز یالت ا صرف یگریک هفته ا کننده از اعتبار م

 نه نقدیدهنده با کسررر هزچک وام یرا نوشررته و در ازا یرنده چکیگن روش وامیشررود. تحت ایاعطا م ینقد یهابر چک یهسررتند که مبتن
 یو فور ینقد یازهاین نوع از اعتبارات نیکند. ایرنده نقد میگوام یکمتر از مقدار آن برا یالت، چک را به مبلغیا سود بابت تسهیکردن و 

 زنیانهچسقف مبلغ چک( و  شتر چک )حداکثر تایافت مبلغ بیدر یدهد و بر اساس درجه اعتبار فرد در بازار جا برایان را پوشش میمشتر
 ن ارتباط وجود دارد.یدر ا

 کنندهاعتبار مصرف دهندگانارائه ۱.۶
آفرینان اعتبار شنقن یتریوجود دارد که در ادامه اصل ینان متفاوتیآفرشود، نقشیکه فراهم م یالتیکننده، بسته به نوع تسهدر اعتبار مصرف

 ایم.کننده را بررسی و مرور کردهمصرف

 هابانک ۱.۶.۱

سطه هایسازمان هابانک شخاص حقیقی و حقوقی مصرف میوا سهیالت به ا سپرده آن را در قالب ت کنند. گری هستند که در ازای جذب 
 هاانکبعبارتی خدمات اعتباری که است. به هابانکدر این میان تسهیالت خرد و اعطای خدمات مالی به مشتریان از وظایف تعریف شده 

کنند که در ابتدا دو نوع بانک ( بیان می۹۱۱۸) ۹شرط وجود شعب مختلف بانک است. کول و میشلرکنند، پیشمشتریان خود اعطا میبه 
های بزرگ و های تجاری اعطای تسررهیالت و انجام امور مالی شرررکتوجود داشررت که رسررالت بانک ۲شررامل بانک تجاری و بانک خرد

فعالیت و  هابانک ۹۱۸1ی خرد اعطای تسرررهیالت در ازای دریافت سرررپرده به افراد بود. البته از سرررال هاالمللی بود و رسرررالت بانکبین
ای از فعالیت و خدمات اعتباری را به مشررتریان حقیقی و های خود را توسررعه دادند و برای ماندن در بازار رقابتی طیف گسررتردهاسررتراتژی

خدماتی است  ترینمهممسکن، تسهیالت فردی امن و یا غیرامن و اعتباری از جمله  حقوقی خود اعطا نمودند و در حال حاضر تسهیالت
 کنند.به مشتریان خود اعطا می هابانککه 

 سایر مؤسسات مالی ۱.۶.۲
 های مالی و اعتباریتعاونی و صندوق 

ی خود اقدام به اعطای تسهیالت به آنها انتفاعی هستند که در ابتدا در ازای جذب سپرده از اعضای داخل هایسازمانها، این سازمان
ای از خدمات مالی دهند، اما در حال حاضر گسترهکنند و تسهیالتی همچون تسهیالت مسکن را در ازای دریافت سپرده انجام میمی

 های خرد سابق است.آنها مشابه بانک وکارکسبدهند و مدل های خرد ارائه میرا همچون بانک
 مالیتامینهای شرکت 
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انک به ب عموماًکنند و کنندگان فراهم میهایی هستند که بدون جذب سپرده خدمات مالی و اعتبار برای مصرفها، شرکتاین شرکت
سرمایه سته هستند. بهیا موسسه  را از محل  مالیعبارتی وجوه تامینگذاری با هدف دریافت اعتبارات و تزریق آن به مشتریان خود واب

ها خدماتی همچون اعتبارات فردی کنند. این گونه از شرررکتمالی و اعتباری بزرگ دریافت می مؤسررسرراتاز بانک و یا از تسررهیالت 
کنند، اما درگیر تسررهیالتی همچون تسررهیالت مسررکن کارتی را فراهم می هایحسررابای و های خرید اجارهامن یا غیرامن، قراردادنامه

ین اعتبار را ب کنندهتأمیناعتبار، در ازای دریافت کارمزد یا سررود نقش  تأمینقراردادات سرره طرفه  در معموالًها شرروند. این شرررکتنمی
 کنند.بازرگان و خریدار ایفا می

 مالی و اعتباری مؤسسات 
گیری و اعطای تسهیالت به اشخاص شدند که وظیفه آنها سپرده تأسیسو در آلمان  ۹۸۴۱مالی و اعتباری در ابتدا در سال  مؤسسات

اما در مقیاس کوچکتر بود و طیف وسرریعی از خدمات مثل  هابانکآنها مشررابه  وکارکسرربحقیقی و حقوقی بود و از این لحاظ مدل 
 به ارائه خدمات در شرایط رقابتی قادر مؤسساتکند. این نوع از تسهیالت مسکن، فردی و کارت اعتباری را به مشتریان خود اعطا می

غیرسودآور و معاف از مالیات شکل گرفته و با توجه به آنکه نظارت خاصی  مؤسساتبر اساس فرضیه  مؤسساتهستند، زیرا این نوع 
های مالی و ، تعاونی و صررندوقهابانکتوانند خدمات متنوعی را ارائه دهند. نکته قابل توجه آن اسررت که شررود، میبر آنها اعمال نمی
کننده هسررتند. برای مثال در اعتبار مصرررف کنندگانتأمین ترینمهممالی و اعتباری از  مؤسررسرراتمالی و های تامیناعتباری، شرررکت

 شود.می تأمینسازمان  ۴کننده توسط همین درصد از کل اعتبارات مصرف ۱۸انگلستان 
 خدمات دهندهارائههای انتفاعی شرکت 

کنند و بازپرداخت این خدمات را در دوره ماهانه یا ی مثل آب، برق، گاز و تلفن را به مشررررترکین خود اعطا میها خدماتاین شرررررکت
 کنند.فصلی دنبال می

 رهنی اعتبار کنندگانتأمین 
ساتاین نوع از  س سال  مؤ شدهو یا قبل ۹۱۸1که از  شواهد در بازار اعتباری معرفی  ساس برخی از  ای دریافت اند، در ازتر از آن بر ا

اخیر این نوع از  هایسالکنند. طی مدت برای مشتریان خود فراهم میدارایی در رهن، معادل ارزش تنزیل شده دارایی اعتبارات کوتاه
سات س شتریان انجام می مؤ سهیالت و نقد نمودن چک برای م سال خدمات مختلفی را همچون اعطای ت  ۹۱۸۵دهند. در آمریکا در 
به  مؤسساتمیالدی تعداد این  ۲11۱کرد که در پایان سال سه از این دست در بازار اعتباری آمریکا فعالیت میموس ۵111نزدیک به 
ستان این  ۹۴111 ست. در انگل سیده ا سال  مؤسساتر سال  ۹۱۱1در  واحد در این  ۸۵1تعداد  ۲11۱میالدی از بین رفتند، اما در 

 دهند.حوزه دایر و خدمات خود را به مشتریان ارائه می
 دولتی مؤسسات 

نشجویی دا هایوامکنند. در انگلستان و به مشتریان خود اعطا می تأمینهای مختلف دولتی اعتبارات را به شکل مؤسساتبسیاری از 
 این نوع از تسهیالت ترینمهمشود. های خالق توسط دولت اعطا میمالی اجتماعی برای توسعه ایدهیا تسهیالت نقد در قالب تامین

مالی اجتماعی است که تسهیالتی غیرایمن با سود صفر است و با هدف خرید اقالم و وسایل ضروری برای ولتی، تسهیالت یا تامیند
عبارتی اگر ایده تجاری شد، تسهیالت از های خالق است. بازپرداخت این نوع از تسهیالت منوط به توسعه ایده است. بهتوسعه ایده

 شود.خت میمحل منافع آتی آن بازپردا
 دهنده مجازقرض مؤسسات 

سود و کارمزد در اختیار افراد قرار می هایسازمانفردی یا  مؤسسات سهیالتی را با دریافت   عبارتی این نوعدهند. بهمجوز داری که ت
یط قراردادی است که بازپرداخت آن تحت شرا معموالًدهند و مالی غیرامن را در ازای دریافت سود بیشتر ارائه می، تامینمؤسساتاز 

شده است. دهنده )فرد یا موسسه( و وامبین دو طرف )وام سته  های کوچک و در مدت این نوع از تسهیالت در رقم معموالًگیرنده( ب
سهیالت بازپرداخت کوتاه اعطا می سود این نوع از ت ر گبه مبلغ قرارداد و مدت زمان بازپرداخت ارتباط دارد، اما ا معموالًشوند. نرخ 

  مؤسساتدرصد کل مبلغ وام دریافت خواهد شد و بر همین اساس این نوع  ۹11مدت بازپرداخت یک سال باشد سودی معادل  مثالً
 کنند.های کوچک قابل پرداخت فعالیت میدر مقیاس معموالً

 دهنده غیرمجازقرض مؤسسات 
شابه با موسسه قرض مؤسساتاین نوع از   عموالً مکنند، که البته با توجه به غیرمجاز بودن دامنه فعالیت آنها دهنده مجاز فعالیت میم

 دهنده مجاز است.قرض مؤسساتسود دریافتی آنها بیشتر از 
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 کنندههای مالی و اعتبار مصرفنوآوری ۱.۷
رفت سررو و پیشررهای سررنگین آن از یکی پول و هزینهگسررترده وانتقالنقلبه ها، و نیاز چشررمگیر بازارها، گسررترش روزافزون معامله توسررعه
ی رصهویژه در عهای رایانه، الکترونیک و مخابرات از سوی دیگر زمینه را برای ابداع و گسترش سریع ابزارهای نو مالی، بهدر زمینه فناوری

ست؛ به سبینی میکه پیشطوریبانکی، فراهم آورده ا ستفاده از پول کاغذی و ال آینده )بهشود در چند  سومی( ا ستثنای چند کشور جهان  ا
های مالی اسرررت که از آنها با نام هایکارتهای بارز این تحول، رواج شرررود. از مصرررداقحذف ی زندگی طور کامل از صرررحنهاسرررکناس به

است در  کننده در حال گسترش است، توانستها سرعت خیرهها، که بشود. این کارتبانکی، الکترونیکی، اعتباری، و غیره یاد می هایکارت
گیرد و میدرصد معامالت با استفاده از آنها انجام  ۱1که بیش از طورییافته جایگزین اصلی پول و چک شود، بهبرخی از کشورهای توسعه

 شود.ها پرداخته میدر ادامه به معرفی آن
 کارت بدهی
شیخانی، بدهکار تعبیر می هایکارترا به  ها، که گاهی آنهاکارتاین نوع  شفعی و  ست که نزد بانک یا (، برای ۹۳۱۱کنند )ا سانی ا ک

خود برداشررت کنند یا بهای کاالها و خدمات خواهند با اسررتفاده از کارت از موجودی موسررسرره مالی صررادرکننده کارت حسرراب دارند و می
تواند از پول نقد، کاالها، و آسرررانی و بدون مراجعه به بانک میبه آن اسرررت که دارنده آنی این نوع کارت شرررده را بپردازند. فایدهخریداری

 د:شوها خود به سه گروه تقسیم میها فقط در حد موجودی مشتری در بانک است. این کارتمند شود. استفاده از این کارتخدمات بهره
 خودپرداز هایکارت 

خودپرداز در مناطق  یهابا نصررب دسررتگاه هابانکهاسررت. خودپرداز بانک هایکارت یبرداشررت از موجود هایکارت یشررکل سرراده
حساب خود برداشت کنند. با  یمذکور از موجود هایکارتدهند با استفاده از یان خود امکان میبه مشتر یگوناگون شهرها و مراکز تجار

ده دهنلیابد. عناصررر تشررکییآن کاهش م یشررود و ماندهینزد بانک به همان اندازه بدهکار م یافت پول نقد از دسررتگاه، حسرراب مشررتریدر
صادرکننده کارت )بانک  خودپرداز عبارت هایکارت ست از   ن دو عقدین ایب یحقوق (. رابطهیکارت )مشتر ( و دارندهیا موسسه مالیا

رار دهد و با او قیا مؤسررسرره قرض میپول خود را به بانک  یا موسررسرره مالیک با افتتاح حسرراب نزد بان یکه مشررتر معنا ینبدقرض اسررت؛ 
جه، یخود برداشرررت کند. در نت یکارت از سرررپرده یلهیوسرررگذارد که در چهارچوب ضررروابط کارت، هر وقت به هر اندازه که بخواهد بهیم

ن معامله همان یدر ا یگر، رابطه حقوقیعبارت دهات برداشرررت، اسرررترداد قرض خواهد بود؛ بیقرض و عمل یاعطا یگذارات سرررپردهیعمل
سپرده یحقوقرابطه  ست که مطابق قانون بانکدارپس یهادر  ش یانداز ا ست و فقط  ساب فرق م یوهیقرارداد قرض ا شت از ح کند یبردا

 یتواند در بانکداریباشررد، از نظر شرررع مجاز خواهد بود و م ین سررپرده از بهره و ربا خالیکه ای(. روشررن اسررت تا زمان۹۳۱۸ان، ی)موسررو
 یگذارردهق مردم به سپیتشو یتوانند برایخودپرداز م هایکارت استفاده شود. صادرکنندگان یربانکیغ یو مال یبدون ربا و مؤسسات پول

 را بدون شرررط و تعهد یزیتوانند جوایمثال م ید؛ برابه دارندگان کارت عرضرره کننگان یصررورت رارا به یها خدماتن کارتیو اسررتفاده از ا
 کنند. میدارندگان کارت تقسن یب یکشق قرعهیاز طر یقبل
 خرید نقدی هایکارت 

ست که در بانک  یانیز متعلق به مشتریها نن کارتیا الها و کا یبانک بهاخواهند بدون مراجعه به یحساب دارند و م یا موسسه مالیا
د کاالها و خدمات یخر یبرا یها از بانک و مؤسررسررات مالخود بپردازند. از آنجا که اغلب برداشررت یشررده را از سررپردهیداریخدمات خر

گذاران )دارندگان را که سررپرده یکاالها و خدمات یرسررند که بهایره به قرارداد میها، و غ، هتلیها، مراکز تجاربا فروشررگاه هابانکاسررت، 
حساب  یا خدمت کارت خود را در دستگاه وارد، و دستگاه وجه را از موجودید کاال یند. دارنده کارت پس از خرخرند، بپردازیکارت( م

 د.یافزایحساب فروشنده م یکند و به موجودیاو خارج م
( و یکارت )مشررتر(، دارنده یا موسررسرره مالیاسررت از صررادرکننده کارت )بانک  عبارت ید نقدیخر هایکارتدهنده لیعناصررر تشررک

اح با افتت یکه مشرررتر معنا ینبدمرکب از عقد قرض و حواله اسرررت؛  ین سررره عنصرررر قراردادین ایب یرنده کارت )تاجر(. رابطه حقوقیپذ
گذارد که در چهارچوب ضرروابط کارت، هر وقت و به هر یدهد و با او قرار میا مؤسررسرره، پول خود را به بانک قرض میحسرراب نزد بانک 

کاالها و  یافت بهایدر ید کند، با اسررررتفاده از کارت تاجر را برایقرارداد خر طرف یخود( از هر مرکز تجار یوجودت میاندازه )با رعا
ن یگذار( وجه حواله را پرداخت کند و ابانک به سررررپرده یصرررراحب کارت )بده یخدمات به بانک حواله دهد و بانک از محل موجود

 گذار(، مطابق عقد قرض، دارنده کارت )سررپردهیفقه یانبه بشررخص ثالث )تاجر( اسررت.  یواسررطهاسررترداد قرض به پرداخت در واقع
دهنده، تاجر )فروشرررنده( دار( حوالهیرنده اسرررت و مطابق عقد حواله، دارنده کارت )خریگدهنده و صرررادرکننده کارت )بانک( قرضقرض

 یتیماه یرا دارد که آن هم دارا یت حسررراب جاریها ماهوع کارتن نیه اسرررت. معامله با ایعلمحتال، و صرررادرکننده کارت )بانک( محال
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د با یخر هایکارتگرفت، در یبا چک صررورت م یجار هایحسررابکه در  یاتی( و عمل۹۳۸۱ان، یمرکب از قرض و حواله اسررت )موسررو
 رد.یگیکارت انجام م

بدون  یتواند در بانکداریود، از نظر شرع مجاز خواهد بود و مسپرده پرداخت نش یبرا ییکه بهره و ربایز تا زمانیها نن نوع کارتیدر ا
د قرعه یقبه یزیگذاران جواق سپردهیتشو یتوانند برایصادرکنندگان کارت مکه استفاده شود؛ چنان یربانکیغ یو مال یربا و مؤسسات پول

 دهند. گان ارائهیرا یا خدمات جانبیبپردازند 
 منظورهدو هایکارت 

که  کنندیمنتشررر م دومنظوره هایکارتان یل کار خود و مشررتریشررتر و تسررهیب یجذب مشررتر یبرا یو مؤسررسررات مال هابانکاز  یبرخ
 طرف یو خدمات یتواند از مراکز تجاریز میافت کند و نیخودپرداز پول نقد در یهاتواند از دسررررتگاهیدارنده کارت با اسررررتفاده از آن م

با ا ید نقدیخر هایکارتها همانند ن کارتیا یت حقوقیبخرد. ماهقرارداد، کاالها و خدمات  ن تفاوت که دارنده کارت یاسررررت، 
ق یگر از طریق دسرررتگاه خودپرداز و دیم از طریافت مسرررتقیدر یکیکند: یم ینیبشیخود پ یگرفتن سرررپردهپس یگذار( دو راه برا)سرررپرده

سابن جهت به یتاجر. از ا یحواله ساب هم اخت هابانک یجار هایح صاحب ح ستقیشباهت کامل دارد که  سابش یار دارد خود م م از ح
د و یخر هایکارتهمانند  یها از نظر فقهن نوع کارتین، ایبنابرا؛ برداشررت حواله دهد یرا برا یتواند شررخص ثالثیمبرداشررت کند و هم 

 باشد. یکه از ربا و بهره خالیخودپرداز است، البته تا زمان
 ۱وام بدون بهره هایتکار   

 هایکارتاسررت و مانند  شررده یمدت طراحکوتاه یهینسرر یدهایمدت و خرکوتاه یهاع به قرضیسررر یابیدسررت یها بران نوع کارتیا
 شود:یم میبه سه گروه تقس یبرداشت از موجود

 استقراض بدون بهره هایکارت 
ان یکه مشررتریطورکنند، بهین مییتع یحسرراب خود سررقف اعتبارخوش انیاز مشررتر یبعضرر یبرا یو مؤسررسررات مال هابانکاز  یبرخ

روز( با اسررررتفاده از  ۳1)حداکثر  یکوتاهمدت  یاز دارند، برایحسررررابشرررران صررررفر اسررررت و به پول نقد ن یکه ماندهیتوانند در مواقعیم
ستگاه هایکارت ستقراض از د شتریافت کنند. ایخودپرداز قرض بدون بهره در یهاا ضوابط حداکثر تا پاان موظفین م ان مدت یاند طبق 

 برگردانند. یمال را به بانک و موسسه یافتیمقرر معادل پول در
با  ین آنها قرارداد قرض بدون بهره اسررت. مشررتریب یحقوق کارت و رابطه و دارنده ها صررادرکنندهن نوع کارتیا دهندهلیعناصررر تشررک

ه ت سقف اعتبار، از صادرکنندیت ضوابط و رعایاز، با رعایگذارد در هنگام نیبا او قرار م یسسه مالا مویاز بانک  یافت کارت اعتباریدر
خ کند، عمل اسررتقراض ریافت میدهد و پول نقد دریکارت را در دسررتگاه خودپرداز بانک قرار م یکه مشررترین، زمانیرد. بنابرایقرض بگ

 ن قرض بدون بهره اسررت،یرد. از آنجا که ایگیگرداند، عمل بازپرداخت قرض صررورت میمرا به بانک بر یافتیکه پول دریدهد و هنگامیم
 ها مشروع خواهد بود.ن کارتیمجاز و معامله با ا یاز نظر فقه

 ۲خرید نسیه بدون بهره هایکارت 
پرداخت پول و  مخصرروص بدون هایکارتکنند که دارندگان یقرارداد م یو خدمات یبا مراکز تجار یو مؤسررسررات مال هابانک یگاه

دهد یها به دارندگان آن امکان من کارتیکاالها و خدمات بخرند. ا ینیتا سقف مع یبدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از کارت اعتبار
آنها را به  یهاروز اسررررت، ب ۳1کنند و در مدت مقرر، که حداکثر  یداریاز خود را خریبدون پرداخت پول نقد کاالها و خدمات مورد ن

 صادرکننده بپردازند.
ن یب ی( و رابطه حقوقی)تاجر(، و صادرکننده کارت )بانک و موسسه مال رندهی(، پذی)مشتر ها دارندهن کارتیدهنده الیعناصر تشک

ست؛ بد سپس، با یبدهکار و تاجر طلبکار م یخرد، مشتریرا م ییکاال یمشتر یمعنا که وقتنیآنها حواله ا  یاعتبار قرارگرفتن کارتشود. 
نده صررادرکن یبه ذمه یمشررتر یاز ذمه یب، بدهیترتنیشررود. بدیافت طلب به صررادرکننده کارت حواله داده میدر یدر دسررتگاه تاجر برا

ا پرداخت و بشود یصادرکننده کارت مشغول م دهنده( به)حواله یمشتر یه و ذمهیابد. با پرداخت مبلغ مذکور، طلب تاجر تسوییانتقال م
شررونده بودن حوالهونیعه اسررت که در عقد حواله مدیر بنا بر فقه شررین تقریه خواهد شررد. البته ایز تسررویاو ن یبه صررادرکننده بده یمشررتر

 ،داندیحواله مشرونده را شررط صرحت بودن حوالهونیداند، اما بنا بر فقه اهل سرنت، که مدی( را شررط نمیدهنده )مشرتر)بانک( به حواله
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اال را پردازد، نه به اعتبار فروشنده )تاجر( که قیمت کبه اعتبار مشتری است که قیمت را بعد از مدتی می« خرید نسیه»ها بیان خواهد شد که تعبیر در توضیح این کارت ۲
 کند.ی کارت دریافت میوسیلهصورت نقد بهبه
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ا یل ی)دارنده کارت( وک یمشتر یبانک در پرداخت بده یعنیا کفالت خواهد بود؛ یوکالت  ین صادرکننده کارت و مشتریب یرابطه حقوق
 رد.یگیکند و معادل آن را از او میمراجعه م یبه تاجر، به مشتر یل است و پس از پرداخت بدهیکف
 بدون بهره دومنظوره هایکارت 

 در یتوانند بدون داشتن موجودیم دهند کهیم ییهاحساب و معتمد خود کارتان خوشیبه مشتر یو مؤسسات مال هابانکاز  یبرخ
ساب بانک س، هر زمان که بخواهند، بهیح ستگاه یلهیو د یخر یو خدمات یا از مراکز تجاریافت کنند یخودپرداز پول نقد در یهاکارت از د

 دهند.حواله  ارتکنند و فروشنده را به صادرکننده ک
 ن آنها قرارداد قرض و حوالهیب یاسرررت از دارنده کارت، صرررادرکننده و تاجر. رابطه حقوق ها عبارتن کارتیدهنده الیعناصرررر تشرررک

از  ، با کارتیت ضرروابط و سررقف اعتباریکند هر وقت بخواهد، با رعایافت کارت با صررادرکننده قرارداد میزمان در یمشررتر یعنیاسررت؛ 
ن، یا مؤسررسرره حواله دهد. بنابراید کاال و خدمت تاجر را به بانک یا پس از خریقرض کند  یا موسررسرره مالیخودپرداز بانک  یهااهدسررتگ

به  تاجر یحواله ید کاال و خدمت و قراردادن کارت در دستگاه مرکز تجاری، عمل خرافت پول از دستگاه خودپرداز استقراضیات دریعمل
صادرکننده بازپرداخت قرض  یات بازپرداخت بدهیصادرکننده کارت، و عمل ش یا بدهیبه  ن یر اد یاز حواله خواهد بود. رابطه حقوق ینا

دهد یه مان به آنها اجازیمشتر یبرخ یبرا ین سقف اعتبارییهاست. بانک با تعبانک یاعتبار در حساب جار یه رابطه حقوقیها شبکارت
 یرا حواله دهند، سرررپس در مدت یا شرررخص ثالثیا خود برداشرررت کنند )قرض( یبانک چک بکشرررند  یبر عهده یت سرررقف اعتباریابا رع

 که بدون بهره باشد مجاز خواهد بود.یز تا زمانیدومنظوره ن هایکارتمشخص )حداکثر سه ماه( آن را به بانک بپردازند. معامله با 
 وام با بهره هایکارت 

وام بدون بهره  هایکارتاست و مانند  شده یطراح یدار و اقساطمدت یهینس یدهایآسان به وام و خر یابیدست یها برارتن نوع کایا
 شود:یم میبه سه گروه تقس

 استقراض با بهره هایکارت 
 به دارندگان کارت ییهاکارتن یصادرکننده چن یو مؤسسات مال هابانکرود. یم به کارافت وام و پول نقد یدر یها بران نوع کارتیا

 یا موسسه مالیخودپرداز بانک  یهاصورت نقد از دستگاهرا الزم داشتند به ی، هر زمان هر مبلغیت سقف اعتباریدهند با رعایفرصت م
مبلغ و مدت  تناسببهبه صادرکننده برگردانند. صادرکنندگان  یا اقساطی یصورت دفعبه ینیمع یبندافت کنند و معادل آن را طبق زمانیدر

ستفاده از کارت بهره م ستفاده از ا یرند. نرخ بهرهیگیا ست، به دو دلیز یمتعارف بانک هایوامسه با یها اگرچه در مقاکارتن یا ل یادتر ا
شتر یبرا ست: ان مطلوبیم سان در اختیسروام  اوالًتر ا شت یرد، ثانیگیار آنان قرار میع و آ سبه ماً بهره از زمان بردا طور شود که بهیمحا

وام  یرندهیافتد و گیافت و مصررررف فاصرررله مین زمان دریب یکه گاه یعاد هایوامتر اسرررت؛ برخالف کیمصررررف نزد متعارف به زمان
 پردازد.یم یاضاف یبهره

ض با بهره است. دارنده کارت ن آن دو قرارداد قریب یها صادرکننده و دارنده کارت است و رابطه حقوقن کارتیدهنده الیعناصر تشک
ستفاده از کارت قرض م صل و بهره، بدهیگیبا ا ش یرد و با بازپرداخت ا سو ینا صادیکند. از آنجا که ایه میاز قرض را ت ق ین معامله از م

 است.حرام و ممنوع  یو رباست، از نظر فقه اسالم یادیقرض همراه با ز
 با بهره خرید نسیه هایکارت 

ا ی یپرداخت نقدتوان  یرود که مشررررتریم به کار یمتیقگران بادوام و اسررررتفاده از خدمات ید کاالهایخر یبرا معموالًها ن کارتیا
صادرکنندگان کوتاه سیخر هایکارتمدت آن را ندارد.  صت  یو خدمات یبا بهره پس از قرارداد با مراکز تجار یهید ن به دارندگان کارت فر

از خود را بخرند و ی، کاالها و خدمات مورد نیسرررقف اعتبار تیطرف قرارداد، با رعا یها و مراکز خدماتاجعه به فروشرررگاهدهند با مریم
و  یها صادرکننده کارت، مراکز تجارن کارتیدهنده الیآنها به صادرکننده کارت حواله دهند. عناصر تشک یافت بهایدر یفروشنده را برا

شتررنده کارت، و یپذ یخدمات ست؛ بدیب ی( و رابطه حقوقیدارنده کارت )م شترنین آنها حواله ا دمت، ا خید کاال یپس از خر یمعنا که م
شررررده یداریخر کاالها و خدمات یبا پرداخت بها دهد. صررررادرکنندهیآن به صررررادرکننده کارت حواله م یافت بهایدر یفروشررررنده را برا

 یق قراردادطب یشود. مشتریطلبکار م یکند، سپس مطابق عقد حواله به همان مبلغ از مشتریه میرا تسو یمشتر یکارت بده یلهیوسبه
ن قرارداد، یپردازد. در ایمذکور را به صررادرکننده م یبده یا اقسرراطی یصررورت دفعبه یمشررخصرر یبندکه با صررادرکننده دارد، در زمان

ود. و ربا خواهد ب یاده بر مبلغ بدهیق زیکنند که از مصرررادیمافت یبهره درعنوان را به یمبلغ یصرررادرکنندگان کارت افزون بر اصرررل بده
 یاسرررت و فروشرررنده نقداً بها یز نقدیها نن کارتید با این اسرررت که خریت دارد، ایها اهمن کارتیدر ا یو حقوق یکه از نظر فقه یانکته

نتقل مدر دستگاه از حساب صادرکننده به حساب فروشنده  یاعتبارکند )با قراردادن کارت یافت میکاالها و خدمات را از صادرکننده در
 گرداند.یدار به صادرکننده برمصورت اقساط و مدتاده بهیآن مبلغ را همراه با ز یشود( و مشتریم
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 با بهره دومنظوره هایکارت 
تواند با اسررتفاده از آن از یاسررت. دارنده کارت مه با بهره ید نسرریخر هایکارتبا بهره و  یاسررتقراضرر هایکارتجامع،  هایکارتن یا

 ید کرد و فروشرررنده را برایخر یو خدمات یآنها از مراکز تجار یلهیوسرررتوان بهیکه مرد، چنانیبا بهره بگ هایوامخودپرداز  یهادسرررتگاه
 مت کاالها و خدمات به صادرکننده حواله داد.یافت قیدر

له ا حواین آنها قرارداد قرض با بهره یب یرنده و دارنده کارت اسررت و رابطه حقوقیرکننده، پذها صررادن کارتیدهنده الیعناصررر تشررک
ش یشود افزون بر بدهی)دارنده کارت( متعهد م یخواهد بود. از آنجا که مشتر عنوان بهره بپردازد، معامله را به ید مبلغیا خریاز قرض  ینا

 جه حرام خواهد بود.یو در نت یق معامالت ربویها از مصادن کارتیبا ا
 منظوره(جامع )چند هایکارت 

که دارنده  یطوراند؛ بهمنتشررر کرده گوناگون یبا کاربردها یاعتبار هایکارت یو مؤسررسررات مال هابانکاز  یر، برخیاخ هایسررالدر 
ا از آن محل کاال و خدمت یبرداشررت  حسرراب خود یتواند با کارت از موجودیداشررته باشررد، م یخود موجود یکارت اگر در حسرراب بانک

شته  یبخرد و اگر وجه شد، از محل اعتباردر حساب ندا صادرکننده کارت در نظر م یبا شت کند یگیکه  ت ا کاال و خدمیرد وجه نقد بردا
نپردازد و همانند  یاه کند و بهرهیک ماه تسررررویکارت را حداکثر تا  یریکارگحاصررررل از به یار دارد بدهیکند. پس از آن، اخت یداریخر

ر ب یمتناسرررب با مبلغ و مدت بده یاآن بهره یصرررورت اقسررراط بپردازد که در ازان بهیمع یبندرا طبق زمان یوام با بهره، بده هایکارت
صل  شکیافزوده م یبدها صر ت صادرکننده، پذن کارتیا یدهندهلیشود. عنا  رابطه (، و دارنده کارت ویو خدمات یرنده )مراکز تجاریها 
ست. یب یحقوق شامل  هایکارتن آنها قرارداد قرض و حواله ا شت از موجود هایکارت یهامعاملهجامع  ، وام بدون بهره، و وام با یبردا

ت نجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معامالی)با بهره( ن یربو یها به معاملهکارتن یکه معامله با ایتا زمان یبهره اسررت و از نظر شرررع
ند کیرا فراهم م یربو یمعامله ینهیاز آن نظر که زم ییهان کارتیحرام و ممنوع اسرررت. البته، انتشرررار چنخته اسرررت، یکه با بهره و ربا آم

امکان داشته باشد با  کنند که دارنده کارتیرنده قرارداد میکارت صادرکننده و گ یاست؛ چون زمان اعطا یت اسالمیاخالق و ترب خالف
قرارداد  نیکه ایاست؛ اما تا زمان یاسالم بر خالف اخالق ین قراردادیداشته باشد و چن یربو یا حوالهی یتفاده از کارت استقراض ربواس

 یلهیوسرررمعامالت به یهیندارد و موجب بطالن بق یفقه ده اسرررت، حرمتیتحقق معامله و قرارداد نرسررر یدر حد قرار اسرررت و به مرحله
، و ید، کارمزد تجاریت، حق خریمانند حق عضررررو یگوناگون یتواند درآمدهایز صررررادرکننده میجامع ن هایکارتشررررود. در یکارت نم

 ا اکل مال به باطل بر آن درآمدها صدق نکند، گرفتن آنها حالل خواهد بود.یکه عنوان ربا و بهره یداشته باشد و تا زمان تأخیر یمهیجر
 نام(یب )کارت پرداختیشپ هایکارت 

ستفاده از آن وجه نقد مشخصید پین نوع کارت بایدارنده ا از  شین کارت براساس مدل پرداخت پیرا در دسترس قرار دهد. ا یش از ا
اده قابل اسررتف یو اعتبار یهر دو کارت بده یمشررابه برا یافت وجه نقد به روشرریا دری پرداخت یکند و از نظر کاربرد، برایعمل م ۹موعد

شد.یم شتباه گرفت، زیف پول الکترونید با کیپرداخت را نباشیکارت پ با خت و یوجه نقد ر یتوان مبلغیک میف پول الکترونیدر کرا یک ا
پرداخت از نظر  ین گروه از ابزارهاید، حسرررراب و کارت موردنظر را بدهکار نمود. به ایره کرد و به محض انجام مبادله و خریدر آن ذخ

ده اسررت، ا بانک مربوطه شرریکه وارد قرارداد با صررادرکننده کارت  یدارنده کارت کهدرصررورتیشررود. یک گفته میالکتروندر اروپا پول  یقانون
ز به یها و کارمندان آن و نار شررررکتیها در اختن کارتیند. اگر چنانچه ایگویکننده مها کارت مصررررفن کارتیبه ا باشرررد، یقیک فرد حقی

 ند.یگویم یتجار هایکارتها ن دسته از کارتیمشاغل مستقل داده شود، به ا یافراد دارا
شاره دارد.  نیاز ا یبیا ترکیو  ونقلحملا ید یخر یهانهیسفر، هز یهانهیهز یمال تأمینر ینظ یمقاصد یبرا یتجار هایکارت موارد ا

صاً به تجّاریا صو صرفیدر مقا یتجار هایکارتبابت  توجهیلقاب یکارمزدها نوعاًشود که یمربوط م ین تفاوت خ ننده کسه با کارت م
امل باشررد که شرریسررتم میوروسرریکند، یم یبردارپرداخت بهره هایکارتانواع  یکه امروزه از تمام یسررتمیمثال سرر طوربه. کنندمیپرداخت 

جاد ی( فارغ از زمان ایاعتبار هایکارتا معوق و یدار وقفه یبده هایکارت، یبده هایکارتر یپرداخت )نظ هایکارتانواع  یتمام
سیبده ستی، دامنه  شایها مها و مبادالت مربوط به آنکارت یشده برانیتدو یهاا ست که کیشود.   عنوانهبک یف پول الکترونیان ذکر ا

 گنجد.یپرداخت و مبادالت مربوط به آن نم هایکارتده و در زمره یگرد یک تلقیپول الکترون
صل ن یپرداخت به حساب مشخصشیپ هایکارت شارژ وجه بر رویمت ا شخص ثالث یتوسط دارنده کارت  یکارت بده یست، اما 

شرروند. یم میبه دو دسررته تقسرر یکل یبندک طبقهیها در ن کارتیرد. ایگید کاال و خدمات مورد اسررتفاده قرار میانجام شررده و به منظور خر
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)کارت  یخرد شرررهر یهاژه پرداختیو هایکارتتوان به یآن م ترینمهمکه از  ۹شرررارژ مجدد یتقابلپرداخت با شیپ هایکارتنخسرررت 
د از یخر یه و اعتباریهد هایکارتکه  ۲رقابل شررررارژیپرداخت غشیپ هایکارتمترو و اتوبوس، پارکومتر و...( اشرررراره نمود؛ و دوم  بلیت

 از نوع یک حسرراب بانکیبه  یبده هایکارتر انواع یپرداخت، سرراشیکارت پ ند. بجزیآیها به حسرراب من کارتیها از جمله افروشررگاه
 ر است.یبه شرح ز یانواع مختلف یها داران کارتیباشد. ایبه نام دارنده کارت متصل م یا جاریانداز پس
 به  معموالًها که کارتنام و برخی از بنخرید بی هایکارتنام دارای سرررروابق هویتی: در سررررامانه متمرکز کارت، نظیر بی هایکارت

 شوند.صورت گروهی صادر می
 سامانه متمرکز کارت، که بی هایکارت سوابق هویتی: در  شود ی میبندقابل انتقال به غیر است و در دو دسته طبقه یتاًماهنام و فاقد 

 که عبارتند از:
 متمرکز کارت است. یهاتوسط سامانه تائیداکنش توسط آنها مستلزم ه که انجام تریهد هایکارتر یبرخط: نظ هایکارت 
 سط آنها میف پول الکترونیک هایکارتر یخط: نظبرون هایکارت شمند( که انجام تراکنش تو از به یتواند بدون نیک )کارت هو

ک کارت و در تراشررره یزیف یرو بر مسرررتقالً یها ارزش پولنگونه کارتیرد. در ایمتمرکز کارت صرررورت پذ یهاتعامل با سرررامانه
 گردد.یره میذخ

تشخیص  تراکنش و یابین که همانند اسکناس و مسکوک ردی، در حکم پول نقد بوده و با توجه به ایتینام فاقد سوابق هویب هایکارت
ها، دارنده کارت و رمز مربوط به آن صرراحب کارت شررناخته هویت دارنده آن میسررر نیسررت، در صررورت مفقود شرردن یا سرررقت این کارت

گیری و تغییر رمز را پرداخت حداقل خدمات مانده هایکارتها مثل سررررایر موکلفند برای این قبیل کارت هابانکشررررود. با این وجود می
 تعریف نمایند.

 یت اعتبارکار 
بانکی اسررررت. محققان، کارت اعتباری را نوعی  هایکارتعنوان ابزار نوین در پرداخت الکترونیکی، از متداولترین کارت اعتباری به

 یاورهد ید کاالها و خدمات اقدام کرده و طیبه خر ینیمع یتواند تا سررقف اعتباریدانند که با اسررتفاده از آن، دارنده کارت میم تسررهیالت
 یاعتبار کارت ین کاربردهایترنه مازاد )بهره( بپردازد. عمدهیش دوره، هزیا آنکه متناسررب با افزایه کند یرا تسررو یافتیشررخص، اعتبار درم

ا ب یاسرررت. کارت اعتبار ینترنتیا یدهایما و خریت هتل و هواپیر خودرو، اجاره خودرو، رزرو بلیخانوار، تعم یه اقالم مصررررفیشرررامل ته
از  یکی عنوانبهن نوع کارت یر موارد مرتبط به ایف مرتبط، کارکردها و سررایمتفاوت اسررت. در ادامه تعار یگر از جهاتید هایکارتر یسررا
در سراسر  یاعتبار هایکارتت یوضع ۹-۹. نمودار قرار خواهد گرفت یکنندگان مورد بررساعتبار به مصرف یاعطا یهان کانالیتریاصل

 دهد.ینشان م ۲1۹۱تا  ۲1۹۲جهان را از سال 

 
 ۲1۹۱تا  ۲1۹۲ هایسالاعتباری بین  هایکارترشد  .۱-۱نمودار 

 ها بر اساس درصد است.*داده

ه آن کند و به دارندیصررادر م یا موسررسرره اعتباریاسررت که بانک  یکارت یکارت اعتبار»توان گفت: یعام م یسرراده و تا حد یفیدر تعر
ئه یا خدمتیدهد کاال یامکان م با ارا زمان مدت یرا ط آن یکند؛ سررررپس بها یدارین کارت خریا یرا بدون پرداخت وجه نقد و فقط 
تواند یآن م دانند که دارندهیروش بازپرداخت م یرا نوع یکارت اعتبار ی(. برخ۹۳۸۴ان، ی)موسو« کارت بپردازد به صادرکننده یمشخص

                                                                                                                                                                                                           
1 Rechargeable 
2 None-rechargeable 
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مازاد  ینهیش دوره، هزیا آنکه متناسررب با افزایه کند یرا تسررو یافتین اعتبار دریمع یدر مدتکاال و خدمات بخرد و  ینیمع یتا سررقف اعتبار
 (.۲11۶، ی)بهره( بپردازد )بخش

ت طبق آن کارت مجاز است محصوال یشود و مشتریا مؤسسه ارائه میاست که توسط بانک  یکارت یف، کارت اعتبارین تعریتردر عام
ک ابزار ی یگر کارت اعتباریبه عبارت د (.۹۱۱۸، ۹کند )بالنچفلور یداریاز فروشررنده خر یصررورت اعتبار از خود را بهیو خدمات مورد ن

ن کارت به دارنده ید کاالها و خدمات را از محل آن صورت دهد. ایخر یا روش پرداخت است که دارنده آن مجاز است پرداخت الزم برای
ن یافت وجه از حسرررراب کند. ایا درید و یکه مورد قرارداد او و بانک بوده اقدام به خر ینیا محدوده معیک سررررقف و یدهد تا یآن اجازه م

 بنا شده است.« ۲بعداً پرداخت شود»کارت براساس مدل 
بلغ اعتبار ه شود. دوم، میکامل تسو طوربهد ین بایخ معیک تاریشود. اول، مبلغ اعتبار در یافته به دو صورت انجام میصیاعتبار تخص

ن نرخ بهره وجود خواهد داشررت. از آنجا که مبلغ اعتبار یین صررورت امکان تعیبازپرداخت شررود که در ا یا اقسرراطی جزءجزءبهبه صررورت 
 یبتنمبادالت مقواعد و پردازش  شود،یز نمیوار یاز طرف اعطاکننده اعتبار به حساب و فوراًماً و ی، مستقیبه دارنده کارت اعتبار ییاعطا
 رسد.یتر به نظر مگسترده یله کارت بدهیسه با مبادالت صورت گرفته به وسین نوع کارت، در مقایبر ا

 ۳صادر شده است که دارنده کارت یاگونه، بهیمات بانکیر تنظیا سایهر کشور و  یهاها بر اساس مقررات خاص بانکل کارتین قبیا
ه ، مجاز بیکیزیحسررراب و ارائه پول ف یبه موجود ، بدون اتکایو اعتبار یو مؤسرررسرررات مال هاانکبن از یمع یافت سرررقف اعتباریبا در

باشررررد. دارنده یم ینترنت بنا بر نوع کارت اعتباریا ایو  4کارتخوان یهاق دسررررتگاهیش، از طریاز خویکاال و خدمات مورد ن یپرداخت بها
د و در صررورت عدم یش، مبلغ مندرج در صررورتحسرراب صررادره را پرداخت نمایخو یسررت بابت مصررارف اعتباریبایان ماه میکارت در پا

 .دینمایصادرکننده کارت، آن را به صورت اقساط بازپرداخت م تائیددر پرداخت کامل صورتحساب در مهلت مقرر، در صورت  ییتوانا
ابالغ  یبه شررربکه بانک ۹۳۸1ماه نین در فروردرایا یاسرررالم یجمهور یکه بانک مرکز یابخشرررنامه یران طین بار در ایها اولن کارتیا

توانند یم یر بانکیغ یو مؤسسات اعتبار هابانک» :ف نموده استین تعریشده و آن را چن یمعرف« ژهیکارت بانک و» عنوانبهداشته است، 
ها را به آن یهااند، پرداخت وجه صررررورتحسررررابها کارت بانک صررررادر کردهآن یکه برا یانیبا مشررررتر یمیتنظ یدر چارچوب قراردادها

شگاه ضمفرو سات طرف قرارداد خود، تعهد و ت س از  که یفی، اما تعر«شودیده مینام« ژهیکارت بانک و»ن نوع کارت یند. این نمایها و مؤ
بوده، عبارتسرررت از:  یو قرارداد وام در حقوق امروز یبانک هایواممذکور، توسرررط فدرال رزرو وضرررع شرررده اسرررت و ناظر بر  هایکارت

سو یپرداخت مبلغ» سویو در یشخص یپول از  صر یگریشخص د یافت آن از  ضمنیح یبر حسب قرارداد  بر تعهد بازپرداخت آن با  یا 
 «.ا بدون بهرهیبهره 

ها ده اسررت. تعداد کل کارتیکارت رسرر ۴2۲۵ون قطعه و سرررانه یلیم ۳۳۲به حدود  ۹۳۱۳کشررور در سررال  یبانک هایکارتتعداد کل 
طور )به یابا رشررد قابل مالحظه یبانک هایکارتسررال گذشررته صرردور  ۹1 یدرصررد رشررد داشررته اسررت. ط ۹۱ش از آن ینسرربت به سررال پ

ت به کار ۸۲1۵انه فروش و یهر پا یکارت به ازا ۱1ز به حدود یکارت ن یدرصد در هر سال( همراه بوده است. شاخص کاربر ۴1متوسط 
 نشان داده شده است. ۹۳۱۳تا  ۹۳۸۳کشور از سال  یبانک هایکارتتعداد کل  ۲-۹نمودار ده است. یهر خودپرداز رس یازا

                                                                                                                                                                                                           
1 Blanchflower 
2 Pay after 
3 Card Holder 
4 ATM-POS 



 یمو مفاه یفتعار یات،کل 

۹۱ 

 
 ۹۳۱۲-۹۳۸۳بانکی کشور  هایکارتتعداد کل  .۲-۱نمودار 

درصررد  ۹کمتر از  درصررد کارت هدیه و ۳۲ها کارت برداشررت، درصررد از کل کارت 6۱حدود  ۹۳۱۳عالوه بر آن در کشررور تا سررال 
هدیه  هایکارتعبارتی رشررد کارت اعتباری بوده اسررت. نکته قابل توجه کم بودن سررهم کارت اعتباری در مقایسرره با کارت هدیه اسررت. به

 ها بدون نام و بدون سقف مبلغ است.کننده است، زیرا این کارتاخیر نگران هایسالطی 

 یاعتبار هایکارت تاریخچه ۱.۸
 یاعتبار هایکارتکه شررررکت  یاخچهیبر اسررراس تاررا در بر دارد.  یمتفاوت و متنوع یهادگاهید یاعتبار هایکارت یریگخ شرررکلیتار
ن یا یسرررازوکار خاصررر یط هابانکش متولد و به بازار آمد و یسرررال پ ۱1ک به ینزد ین کارت اعتباریارائه کرده اسرررت، اول ۹نرز کالبیدا

، ن کارتیتوانستند با استفاده از ایان میدادند و مشتریقرار م یار مشتریداده، آن را صادر و در اخت محصول را در سبد خدمات خود قرار
ن ینگلستان با یوند دهند که شرکت نساجیپ یاعتبار یهاآنها را به بن کوشند سابقهیم یالبته بعض ند.ید خدمات و کاال مبادرت نمایبه خر

 یکاالها یکردند و شرررررکت بهاید میطرف قرارداد خر یها از مراکز تجارن بنیبا اسررررتفاده از ا کرد. کارکنانیع میکارکنان خود توز
 و یاعتبار هایکارتسررندگان ابداع یکرد، اما اغلب نویصررورت اقسرراط از حقوق کارکنان کسررر مپرداخت و سررپس بهیشررده را میداریخر
آن را شررارژ »او، که با عنوان  هیدهند. طرح اولیورک، نسرربت میویبانک ن یمصرررف ی، کارشررناس اعتبار۲نزینام جان بگبه یرا به فرد یبانک
ر یرو شد و موجب شد ساروبه یابیشد که با کامیاستفاده م یمحل یهاکوچک از مغازه یدهایخر یشد، برا مطرح ۹۱۴۶در سال  ۳«کن

س یهاز طرحین هابانک شابه را برر سال یکنند؛ تا ا یم ضه  5«کاردیبانک آمر»طرح خود را با عنوان  4کایک آمربان ۹۱۶1نکه در  به بازار عر
 کرد.

ستفاده میخر یبرا یکیپالست هایکارتن طرح، که از یدر ا مفهوم  یشد، کارت بانکید کاالها و خدمات و گرفتن وجوه نقد از بانک ا
شهرت پینام ون کارت، که بعدها بهیت ایافت. فعالیخود را  یامروز سترش دا کرد، بهیزا  سال افت تا آنجا که یسرعت گ ش از یب ۹۱۱1در 

از  یسررال از عملکرد آن، حجم درآمد ناخالص ناشرر ۹1کارد بودند و با گذشررت یبانک آمر یکا دارایآمر یاالت متحدهیون نفر در ایلیم ۳1

                                                                                                                                                                                                           
1 Diners Club 
2 John Biggins 
3 Charge It 
4 Bank of America 
5 Americard Bank 
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منظور فروش و به هابانکشررتر مؤسررسررات و یپس از آن، بافت. یش یبرابر( افزا ۹1ارد دالر )یلیم ۳۹ارد دالر به یلیم ۳معامالت آن از مرز 
ون نفر و یلیکه چند صررد میطورشررتابنده رو به گسررترش اسررت، به ین روند با سرررعتیصررادر کردند. امروزه، ا یرقابت در بازار کارت اعتبار

 ((.۹۳۸1ت )ای( و ب۹۳۸۹) یلیکنند )اسماعیمعامله م یبانک هایکارتچند صد هزار مؤسسه با استفاده از 
ها وکارکسبها و از فروشگاه یعیف وسیکه بتوان با استفاده از آن در ط یکارت یعنیآن  یاز نوع امروز ین کارت اعتباریاولدر مجموع 

شناخته شده از  یاعتبار هایکارتاز  یکیو منتشر شد و در حال حاضر هم  یطراح« ۹نرز کالبیدا»توسط  ۹۱۵1پول مبادله کرد، در سال 
شررد و  یمعرف« ۲کن اکسررپرسیامر»فوق توسررط شرررکت  یهایژگیبا و یگرید یز کارت اعتبارین ۹۱۵۸رود. در سررال یشررمار منوع به نیا

ن است که شرکت صادرکننده کارت از یها ان دسته از کارتیا یاست. مشخصه اصل یاعتبار هایکارتن انواع یتراز معروف یکیاکنون 
 یراگر بید یزمان یهاا در دورهیا سرراالنه و یانه یکند و سررپس به صررورت ماهیافت میانه دریت سررالیحق عضررو عنوانبهک مبلغ یدارنده آن 

 شود.یآن کسر م صادرکنندهدارنده کارت نزد شرکت  ید و معادل مبلغ مندرج در صورتحساب از موجودینمایصورتحساب ارسال م یو
ا یفرنیکال در« ۳کایبانک آو امر» یو از سررو ۹۱۵۸در سررال  یسررتم بانکین سرریاولافت. یرواج  یبانک یسررتم کارت اعتباریبعد سرر یمدت

ز یگر نید یهاالتیدر ا ۹۱۶۶کرد، اما بعدها در سررال یالت کار میسررتم تنها در همان این سررینام داشررت. ا »4کاردیبانک آمر»شررد و  یمعرف
 یعنی ین کارت اعتبارید آمده و بعداً به مشهورتریپد 5ین بانکین شکل اتحاد کارت بیبه خود گرفت و بد یشد و صورت سراسر یاندازراه
ستر کارت» سویر نام ییتغ« 6م ستر کارت ا یژگی(. و۹۳۸۱ان، یافت )مو صین بود که هیم شت، بلکه  یدر آن نقش محور یچ بانک خا ندا

ل متصرر یبرا یل بودند روشرریکردند، مایان خود میمشررتر یبرا یاقدام به صرردور کارت اعتبار یکه به صررورت محل ییهاهر کدام از بانک
د از کارت خود ل بودنیکه ما هابانکان کوچک یان مشتریتوانست در میم یستمین سیدا کنند. چنیگر پیکدیخود به  یمال یهاستمیکردن س

ن یا ۹۱۱۶داشررته باشررد. در سررال  یادیمندان زل و مسررکن اسررتفاده کنند، عالقهید اتومبیا خریحتاج روزانه و ید مایمثل خر ییکارها یبرا
سترش ییتغ« ۱زایو»به  یستم بانکیس سرعت گ شورهاافت و یر نام داد و به  شورها یغرب یافزون بر ک سالم یدر ک  ز در حالین یو عرب یا

 گسترش است.
ا نفر و هونیلیما در آن مشررارکت دارند و یدن یاغلب کشررورها یسررتم بانکیاسررت که سرر یالمللنیوم بیک کنسرررسرریزا امروزه یشرررکت و

ن و مقررات یل فقدان قوانیبه دل ۹۱۶۸دهند. تا قبل از سررال ی، معامالت خود را انجام میبانک هایکارتهزاران مؤسررسرره با اسررتفاده از 
رفت و یپذیانجام م یالتین ایبر طبق قوان صرفاًآنان  ینفعان و مسائل و مشکالت حقوقی، روابط ذیاعتبار هایکارتنه یمتحدالشکل در زم

جه یر نتها انجام نداد. دالتیه این به کلین قوانیم ایدر جهت تعم یکا تالشررین فدرال در مورد اعتبارات، کنگره آمریقوان یرغم گسررتردگیعل
 ۳-۹(. نمودار ۹۳۸۸پور، آمد )زارع و الفتقبل از بررسی قوانین ایالتی در مورد اعتبارات مصرفی، تعیین قانون فدرال ضروری به نظر می

 دهد.ینشان م یاعتبار هایکارتر انواع یسه با سایزا را در مقایسهم و ۵-۹تا 
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 (۲11۱اعتباری ) هایکارتسهم ویزا و مسترکارت در تعداد  .۳-۱ نمودار

 
 (۲11۱سهم بازار در جمع کل تعداد تراکنش با کارت اعتباری ) .۴-۱نمودار 

 ها بر اساس درصد است.*داده

 
 (۲11۱با کارت اعتباری ) وجه نقدسهم بازار در حجم دریافت  .۵-۱نمودار 

 ها بر اساس درصد است.*داده

در  ۲111ان ماه دسررامبر سررال یکند، تا پایت میریانه مدیرا در خاورم هاپرداختنظام  یعمده زا کارت، که بخشیو یطبق گزارش مال
انجام گرفت در حدود  یاعتبار هایکارتق یکه از طر ییهادر جهان عرب صادر شد. مجموع پرداخت یکارت اعتبارون یلیم ۵2۴۴حدود 

شانیلیم ۲۶ ساالنه یدهندهارد دالر بود که ن شد  ست ) ۵۸برابر با  ر صد ا ست که  ین در حالی(. ا۹۳۸1، انهیدر خاورم یکارت اعتباردر ا
دست آورد و ق الزم را بهیاست توف نتوانسته یاعتبار هایکارتاسالم،  یهانان به آموزهاز مسلما یاریبس یبندیو پا یل مشکالت فقهیدلبه

شیمانند بانک الجز ییهال بانکین دلیبه هم سالم به یهامطابق با آموزه یاعتبار هایکارتاند دهیره کو شر کند  ۹«رهیزا الجزیف»نام ا را منت
 توجهیبلقارشد  ین حوزه در حال حاضر، خدمات کارت اعتباریر و تحوالت در اییتوجه به تغ ان مواجه شده است. بایکه با استقبال مشتر

 داشته است.
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 یاعتبار هایکارتانواع  ۱.۹
ادر و صرر ی، به مقاصررد متفاوتیالمللنیو ب ی، در سررطح داخلیو اعتبار یمال یر بانکیا مؤسررسررات غی هابانکتوسررط  یاعتبار هایکارت
م یقسررررت یالمللنیو ب ی، به دو بخش عمده داخلییایمذکور از نظر محدوده جغراف هایکارتتوان گفت ین میبنابراشررررود. یم یبانیپشررررت

 همان یآن کشور با واحد پول ییایجغراف یجهان متداول است، محدود به مرزها یکه در اغلب کشورها یداخل یاعتبار هایکارتشوند. یم
شور م شند. ایک سط  یها گاهن کارتیبا سسات مال هابانکتو سط مؤ ضاً تو نوع  شوند و با توجه بهیصادر م یر بانکیغ یو اعتبار یو بع

رخوردارند. ب یاریمتفاوت، از تنوع بس یه و کاربردهایامر تسو ینفع، چگونگیو اشخاص ذ صادرکنندهان یمنعقده م یارتباطات و قراردادها
دارنده حساب،  یزان اعتبار منتسب به کارت و حداقل موجودیه محاسبه بهره، سقف مبر اساس نحو معموالًها ن دسته از کارتیصدور ا

، مالک یو یت اجتماعیو شخص یمتقاض یگر اعتبار مالیشود. به عبارت دیگر محاسبه مید یمال ینرخ حق اشتراک ساالنه و فاکتورها
رارداده ق یبندمیمورد تقس یکل طوربهج را یرا یاعتبار هایکارتاع است. در ادامه انو یاعتبار هایکارتمرتبط با  یانعقاد قراردادها یاصل

 م پرداخت.یگر خواهیکدیها با ن وجوه اشتراک و افتراق آنیک و همچنیهر یهایژگیان ویو به ب
 ۹شوندهیدتجد ید یاقابل تمد یکارت اعتبار 

اکثر  یون نوع کارت از سیج است. ایافته رایتوسعه یکشورها شتر دریبوده و ب یاعتبار یهاانواع کارت ینترشدهشناختهن کارت از یا
کارت »ها به ن کارتیا یگذارگردد. نامیان ارائه میبه مشرررتر« مسرررتر»و « زایو»، همچون ینه کارت اعتباریفعال در زم هایسرررازمان

ت د کاالها و خدمایا به خریرد ینقد قرض بگسررازد تا به دفعات وجه ین علت اسررت که دارنده آن را قادر میبه ا« دیقابل تمد یاعتبار
ا یکباره بپردازد و ید کاالها و خدمات خود را در مهلت مقرر یاز خر یناشرررر یدهد تا بدهیار را مین اختیبپردازد و به دارنده کارت ا

ننده کارت مقرر کرده، بپردازد. که صررادرک یبعد با بهره ربو یهاه را در ماهیدرصررد را پرداخته و بق ۹1 مثالًاز تعهدات خود  یمبلغ کم
مختلف متفاوت بوده و  یهاون در بانکیشررود و مهلت پرداخت دیگفته م« ۲اعتبار دائم»ها ن نوع از کارتیبه ا یتجار یهایدر آگه
 باشد.یروز م ۶1ا ی ۴۵، ۳1 معموالً

 ۳کارت وام موقت 
ن کارت یشرررود و دومیده میز نامین« کارت اعتبار ماهانه»ا ی« هانهکسرررر ما کارت»نام ا کارت اعتبار محدود که به یکارت وام موقت 

ا مؤسررسرره یآن در بانک  یمتقاضررسررت یصرردور آن الزم ن ین اسررت که براین کارت در ایا یژگیاسررت. ویمعروف منتشرررشررده در دن
شد. همچن یموجود یصادرکننده، دارا سید یژگین ویبا ست مبلغ بده یط بدهیگر آن عدم تق که  یکباره و در مهلتی یبوده و واجب ا

ط خ»در قرارداد، سقف قرض که  یهر مشتر یکند، کامالً پرداخت شود و برایافت گزارش بانک تجاوز نمیروز بعد از در ۳1غالباً از 
 گردد.یشود، مشخص میده مینام« یاعتبار

 و موقت دیقابل تمد یاعتبار هایکارت هایتفاوت 
وده و کسان بیهر دو  یشده رود و کارت وام موقت وجود ندارد و اطالعات ثبتیقابل تمد یاعتبارن کارت یب یتفاوت یاز لحاظ شکل

 اند از:دارند که عبارت ییهان دو نوع کارت تفاوتین حال ایاست. در ع یکیهم  شرکت یعالمت سازمان
 ابتدا به یاعتبار هایکارتن ینسررررت. بنابرادا یاعتبار هایکارتاز مراحل تکامل  یانده مرحلهیتوان نمایکارت وام موقت را م (۹

د یمدقابل ت یمرحله کارت اعتبار یعنیر یر تکامل و توسعه خود به شکل اخیوام موقت ظاهر شده و سپس در س هایکارتشکل 
 اند.دهیرس

شرکت هابانککارت وام موقت عالوه بر  (۲ سط  سسات نتو ست، اما کارت اعتباریها و مؤ صدور ا د در درجه یمدقابل ت یز قابل 
 است. ین امور بانکیتریاعتبار و گردش آن از اصل یاست، چون اعطا یبانک یاول کارت

از تعهد خود و  یا پرداخت مقدارین بازپرداخت کامل در مهلت مقرر یر اسررت بید، دارنده کارت مخیقابل تمد یدر کارت اعتبار (۳
ک ی معموالًدر مهلت تنفس ) یسررتیموقت مبلغ تعهدشررده ضرررورتاً باکه در کارت وام  ی، در حالیآت یهازمانه در یپرداخت بق

ابد یادامه  تأخیردر پرداخت، کارت مسرردودشررده و اگر  تأخیرسررت، کامالً پرداخت شررود و در صررورت ید هم نیماه( که قابل تمد
 پرداخت به دنبال خواهد داشت. یصاحب کارت را برا یب قانونیشده و تعقکارت ابطال
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ر د دیقابل تمد یدارنده کارت اعتبار یگردد. حال آنکه برایمحاسرررربه م تأخیرمه یک جریبر عهده دارنده کارت وام موقت  یگاه (۴
سبه م تأخیرصورت  شده، اما اگر  یگریو د تأخیرل یدلبه  یکیشود، یدر پرداخت در مهلت مقرر دو بهره محا بر مبلغ پرداخت ن

 گردد.یمانده محاسبه میک بهره بر مبلغ باقید تنها یاز وام خود را پرداخت نما یدر مهلت مقرر بخش
 ید نسرربتاً باالسررت و گاهیقابل تمد یکه سررقف اعتبار در کارت اعتبار ین اسررت، در حالییسررقف اعتبار در کارت وام موقت پا (۵

 یگژین ویکند و ایهر چه خواست برداشت مخود در پرداخت، از کارت  ییندارد؛ بلکه دارنده کارت برحسب توانا ینیسقف مع
 وجود دارد. ینیو پالت ییغالباً در کارت طال

که  باشررررد، در حالیها برای صررررادرکننده قابل توجه میحق اشررررتراک و تمدید در کارت وام موقت باالسررررت؛ چون این هزینه (۶
 .را از دیون معوقه خواهد برد اعتباری قابل تمدید غالباً رایگان هستند، چون صادرکننده سود خود هایکارت

 یکارت اعتبار صادرکننده یالمللنیب هایسازمان ۱.۹.۱
کن یامر»، «مسررترکارت»، «زایو»اسررت از  شررود که عبارتیم میتقسرر ییکایآمر یالمللنیدر جهان به چهار کارت ب یاعتبار هایکارتبازار 

 شوند.یمحسوب م یجهان یمؤسسات بانک یو چهارم یو سوم یالمللنیب ییهاسازمان یو دوم یاول«. نرز کلوبیدا»و « اکسپرس
 ۹المللنیب یزایو 

سکو یفرانسآن در سان یکند و مقر اصلیت میفعال یاعتبار هایکارت ینهیاست که در زم یالمللنین شرکت بیترالملل بزرگنیب یزایو
ست؛ یصادرکننده آنها ن یاست، ول« زایو» یاعتبار هایکارت یهمهاز ین شرکت صاحب امتیکا قرار دارد. ایآمر یاالت متحدهیدر ا

 یبانک یازا مؤسررسررهیکنند. ویزا کارت صررادر میان خود و بدون دخالت ویو درخواسررت مشررتر یمال یهااسررتیبنا بر سرر هابانکبلکه 
ها )دارنده کارت، بانک صادرکننده کارت، طرف یکردن همهق مرتبطیدانست که از طر یا باشگاهیتوان آن را انجمن یست و تنها مین

الت متعلق به معام یهیعضو در تسو یها، به بانکیاانهیم ارتباطات رایعظ یشبکه یلهیوسگر بهیکدیرنده کارت و بانک تاجر( با یپذ
در  یاطالعات کارت و وجود اعتبار کاف تائیدهمچون  یادیمهم ز یدهد و کارهایم یارین اعضررررا یت خدمات بیریکارت و مد
 یزا در مقابل خدماتین آنها را بر عهده دارد. ویم اجرت تعهدشده بی، و تقسهابانکن یحساب بهیدها، تسویا وجه خری یبرداشت نقد

 یعضو و اعطا یهان بانکیحساب بهینقش خود در تسو یرد و برایگیت میدهد، از آنها حق عضویعضو( م یهاکه به اعضا )بانک
 کند.یافت میدهد، کارمزد دریآنها انجام م یهاتیفعال یتیریپوشش مد یکه برا یمجوز صدور کارت و خدمات

 است از: کند که عبارتیخود را اعطا م هایکارتالملل مجوز صدور سه نوع از نیب یزایسازمان و
ی شود. عالوه بر این، به دارنده کارت بیمهثروتمند اعطا می کارت طالیی ویزا که دارای سقف اعتباری زیاد است و به مشتریان (۹

ی درمانی، و خدمات حقوقی ها، بیمهالمللی مانند اولویت جایابی در دفاتر مسررررافرتی و هتلفرد بینعمر و خدمات منحصررررربه
 گیرد.تعلق می

ست و به ب تقریباً یسقف اعتبار یزا که دارایو یاکارت نقره (۲ شتریاندک ا اعطا  آنان را جوابگوست یازهایکه حداقل ن یانیشتر م
 یهاا دسررتگاهی هابانکاز  یدهد )مانند برداشررت نقدیزا در دسررترس قرار میرا که سررازمان و ین کارت تمام خدماتیشررود. ایم

 کند.یسر میدارنده آن م ید کاالها از تجار( برایا خریخودپرداز 
خوان کارت یهاا در دستگاهی یالمللنیخودپرداز ب یهاست و تنها در دستگاهین یبارزا که در واقع کارت اعتیو یکیکارت الکترون (۳

 رود.یم به کار یبرداشت از موجود یبرا
 مسترکارت 

است و نه  یجهان یکا قرار دارد و سازمانیآمر یاالت متحدهیورک ایویدر جهان که مقر آن در شهر ن یاعتبار هایکارتن شرکت یدوم
در  شدتگرفت. مسترکارت به یشیزا ظهور کرد و از آن پینکه سازمان ویتاز بود، تا اکهی ۹۱۱1 ین شرکت در دههی. ایبانک یامؤسسه

 کردن آنهاست.زهیها و مدرنستمیس یق توسعهیخود در بازار از طر یگاه قبلیبازگشت به جا یتالش برا
( است که یو مؤسسات مال هابانکمجوز ) یدارا یاعضا یعهنکه صادرکننده آن مجمویث ایزاست، از حیه کارت ویمسترکارت شب

 ند.کیهاست، کارت را صادر من کارتیاز ایمسترکارت، که صاحب امت یالمللنین مجموعه و سازمان بین ایب ینامهبر اساس قرارداد
 است از: کند که عبارتیمسترکارت مجوز صدور چهار نوع کارت را اعطا م یالمللنیسازمان ب

 ،ییمسترکارت طال (۹
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 ،یامسترکارت نقره (۲
 ، و۹ژه تجاریمسترکارت و (۳
 .۲مسترکارت یکارت بده (۴

 کن اکسپرسیامر 
سپرسیامر»ابتدا،  شگر یشرکت« کن اک سافرت یهابود که چک یگرد صادر مبه یم سعه و تکامل، بینام خود  ه کرد و اکنون، پس از تو

ا ی چ بانکیاز را به هین امتیکند و ایخود را صررادر م هایکارتم یطور مسررتقبه ن مؤسررسررهیل شررده اسررت. ایتبد یبزرگ یموسررسرره مال
 واگذار نکرده است. یگرید یموسسه بانک

ن یا نزد یست حسابیرنده کارت است و دارندگان کارت الزم نیپذ یهاپرداخت حقوق تجار و مؤسسه یکن اکسپرس خود متولیامر
 مؤسسه داشته باشند.

 کند:یسه نوع کارت صادر م ییالت اعطایو حجم تسه ینوع مشتر ن بانک متناسب بایا
 کن اکسپرس،یکارت سبز امر (۹
 کن اکسپرس، ویامر ییکارت طال (۲
 کن اکسپرس.یامر یکارت الماس (۳

 ۳نرز کلوبیدا 
شرکت دایدن یهان بانکیتراز بزرگ یکیبانک،  یتیس ییکایبانک آمر ست. ایا، مالک  صادرینرز کلوب ا شرکت با عنوان ) ( نندهکن 

نوع از  نیگر به اید هایکارت یکند. خدمات اعتباریها را تنها به ثروتمندان اعطا من کارتیشود، چون ایدگان شناخته میبرگز کارت
 کند:یافته است و سه نوع کارت صادر میز راه ین یعرب یاست به کشورها ین شرکت چند سالیشود. ایز عرضه میها نکارت

 مردم، یهمه یکارت وام موقت برا (۹
 ها، وژه تجار و کارکنان شرکتیو یتجار یهاتیکارت فعال (۲
 ر آنها.یولوو و غ یا و شرکت خودروهایتانیبر ییمایبزرگ مثل شرکت هواپ یهابا شرکت یکارت مخصوص همکار (۳

 هایکارت رشررد۹-۹شررکل ، یالمللنیدر سررطح ب یکارت اعتبار یصررادرکننده اصررل ۴انجام شررده در خصرروص  یبا توجه به بررسرر
 دهد.ینشان م ۲1۲۶تا  ۲1۹۶در سراسر جهان از سال  یاعتبار

 
 )ارقام به بیلیون دالر( ۲1۹۶/۲1۲۶بینی رشد معامالت با کارت اعتباری در سراسر جهان طی دوره پیش .۱-۱شکل 
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2 debit card 
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 یکارت اعتبار یهاطرف 
ه بر ین رابطه، با تکیست. پس از فهم این کارت ممکن نیا یهان طرفیب یبدون شناخت رابطه قرارداد یدن به حکم کارت اعتباریرس

ا عدم جواز ]صرردور و یتوان حکم به جواز یعقد م یهاگر فاسرردکنندهیبودن آن از ربا و غرر و دیصررحت قرارداد و شررروط آن و خال
 ان دارد:یجر ین سه طرف اصلیب یداد. اصل معامله با کارت اعتبار یاستفاده از[ کارت اعتبار

 کارت ول: صادرکنندهطرف ا 
افت کرده است، کارت صادر یکه از آن سازمان در یاست و بر اساس مجوز یالمللنیب یاز سازمان یکه عضو یاا مؤسسهیبانک 

ادر کند ص یشود کارتیاست که بر طبق آن صادرکننده ملتزم م یقرارداد یواسطهکند. رابطه صادرکننده کارت با دارنده آن بهیم
 ابت از دارنده کارت اقدام به پرداختین مورد قبول باشد و صادرکننده به یپرداخت یلهیوس یاز مراکز تجار یادیتعداد ز یکه برا

 نفع فروشنده کند.و ضمانت آن به
 کارت طرف دوم: دارنده 

صادرکننده متعهد مبانک که کارت به یمشتر ست. دارنده کارت در برابر  شده ا صادر  شأکه  ییهانهیهز شود تمامینام او  نها آ من
 کارت است، بپردازد.

 کارت رندهیطرف سوم: تاجر پذ 
ل کاالها و یدارنده کارت، ملزم به تحو یدهایصررررادرکننده کارت و در قبال تعهد او به ضررررمانت پرداخت مبلغ خر یبا همکار

 شوند:یز اضافه میگر نیرف دطرفه دو طن رابطه سهی، به ایکند. گاهیشود که دارنده کارت درخواست میم یخدمات
 کننده از کارتتیطرف چهارم: سازمان حما 

ها نظارت دارد. صرررادرکننده بر صررردور کارت یهاخاص با بانک یهاکارت اسرررت و بر اسررراس قرارداد ینشررران تجار دارنده
 است.« مسترکارت»و « زایو»ها ن سازمانین ایترمعروف

 طرف پنجم: بانک تاجر 
ر از بانک یانجام شررررود که بانک او غ ید کاالها و خدمات از تاجریاسررررت که خر یوجود دارد و آن زمانک صررررورت یفقط در 

 یهاپردازد و سپس معادل آن را از بانکیحساب معامالت را به او من حالت، بانک تاجر صورتیصادرکننده کارت باشد. در ا
اجر کند. بانک تیافت میکننده با کارت( درک تاجر و تجار معاملهن دو طرف )بانیشده بصادرکننده کارت در قبال اجرت قرارداد

 اً صرررفها ، در کارتی. گاهکندمیرسرر تائیدکننده از کارت آن را تینکه سررازمان حمایسررت مگر بعد از این کارها نیقادر به انجام ا
ق صادرکننده کارت ی( از طریاشت نقدک صورت )بردیکارت وجود دارد که فقط در ن صادرکننده و دارنده یدوطرفه ب یارابطه

 د.یآید میپد
سازوکار عملکرد کارتیبر ا ساس  ست که هنگام خریها به ان ا شرح ا ضه یا خدمتیا منفعت ید کاال ین   یاز تاجر، دارنده کارت با عر

طلبکار،  یکننده فروشندهانک صادرنجا، بیکند. در ایم ید است، معرفیل خود را که متعهد به پرداخت مبلغ خریدر واقع کف یکارت اعتبار
ق اطالعات یخ اعتبار کارت، تطبیل تاریرنده کارت صررحت اطالعات مرتبط با کارت از قبیتاجر پذ ا دارنده کارت اسررت.یبدهکار  یمشررتر

تاجر در هر معامله با  یشده به دارنده کارت، و مبلغ مجاز برادها و خدمات از سقف اعتبار اعطایخر یشترنشدن بهایکارت با دارنده آن، ب
 کند.یم یکارت را بررس
شنده ستگاه کارت فرو ست، مکارت را در د صل ا صادرکننده کارت مت شد و از ایخوان، که با خط تلفن به مرکز  د یغ خرق مبلین طریک

ر ی، دارنده کارت زتراکنش تائیدشررررود. در صررررورت یحسرررراب خارج ما رد تراکنش، صررررورتی تائیده با یشررررود و پس از چند ثانیم ثبت
سابصورت شان یح ضا  یل آن، و مطابقت بهایخ تحویا خدمت، تاریکاال  یبها یدهندهرا که ن ست ام ضافه ا آن با نرخ متعارف و بدون ا

 یرتاز آن را به مش یادارد و نسخهیحساب را نزد خود نگه مرد. فروشنده اصل صورتیگیل میده است تحویکند و بالفاصله آنچه را خریم
 دهد.یم

صادرکننده کارت به ست، کف یموجب کفالتبانک  شد و به ا یمشتر یل بدهیکه بر صدور کارت مترتب ا در  یب مشترین ترتیخواهد 
که با آن تعامل دارد  یحسرراب فروش )فاکتور( را در حسرراب خود نزد بانکءالذمه خواهد بود. فروشررنده اصررل صررورتیقبال فروشررنده بر

صورتیصادرکننده کارت( م ا خودی)بانک تاجر  سپس بانک مبلغ  سه روز به گذارد،  سر کارمزد خود ظرف حداکثر  ساب را پس از ک ح
 شود.یکند و مراتب در حساب بدهکار ثبت میز میحساب فروشنده وار

ر فاکتورها گردد و اگیماً به حساب دارنده کارت ثبت میم شود، مبلغ آنها مستقیفروش به بانک صادرکننده کارت تسل یاگر فاکتورها
ن کارت است صادر شده باشد، وجه آنها به حساب یکه عضو هم یگرید یا بانک محلین بانک یگر ایباشد که از شعب د یمتعلق به کارت



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  
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لق رد. چنانچه فاکتورها متعیگیند صورت مین فرایا یهین آنها تسویمتقابل ب هایحسابق یشود؛ سپس، از طریهرکدام از آن دو نوشته م
آن  شود ویکارت نوشته م یکنندهتین کارت صادر شده است، به حساب سازمان حمایعضو هم یبانک خارج یباشد که از سو یبه کارت

 کند.یمراجعه م یز به بانک خارجیسازمان ن
نده کارت با بانک صادرکن یباشد که قرارداد یدها از فروشندگانیباشد که بانک صادر کرده است، اما خر یها متعلق به کارتاگر فاکتور

ضو هم شندگان فاکتورها را به بانک خود که با او قرارداد دارند و ع ست، میندارند، فرو ستند و آن بانک بهاین کارت ا ا را به فاکتوره یفر
ارت منظور دارنده ک ند را به حسابین فرایخود ا ینوبهگردد که بهیکارت باز م فروشندگان پرداخت خواهد کرد؛ سپس به بانک صادرکننده

صادرکننده کارت بانک خارجیم شد، بانک تاجر فرا یکند. اگر  سازمان حمایبا سازمان نتیند را به حساب  ز به یکننده از کارت ثبت و آن 
 کند.یمراجعه م یبانک خارج

سیاز طر سویژه فرایه دو، که ویستم پایق  صل ه و حلیند ت س یورمختلف با دقت و بهره یهان بانکیب هاحسابوف ستیب ، روزانه ار ا
د با یند خریرد. اگر فرض شررود که فرایپذیصررورت م هابانکمختلف  هایحسررابا کسررر از یز به حسرراب یاز نظر وار یبانک نیات بیعمل

افت یدر اسررت تا مبلغ آن را کند )بانک تاجر( گذاشررتهیکه با آن کار م یافته و فروشررنده سررند فروش را در حسررابش نزد بانکی کارت تحقق
از  کند و فروشررندهیز میان آن روز وجه را از حسرراب بانک صررادرکننده کارت کسررر و به حسرراب بانک تاجر واریه دو در پایسررتم پایکند، سرر

سر کارمزد قراردادیطر صادرکننده کارت به مبلغ فروش خود با کارت، پس از ک سبت یق بانک  ست ۸تا  ۹ن یب یکه ن ست، د صد ا دا یپ در
 کند.یم

زان یدهد و در صورت وجود رمز، آن را وارد و میبا استفاده از کارت آن را داخل دستگاه خودپرداز قرار م یبرداشت نقد یبرا یمشتر
در صررورت  یرد و مشررتریگیطور خودکار مجوز را مکند؛ سررپس، دسررتگاه بهیگر خدمات موجود را درخواسررت میا دیوجه نقد  یمشررخصرر

 یوهعالشرررود تا مبلغ را بهیسرررتم به بانک صرررادرکننده ارسرررال میق سررریاز طر ین گردش مالیابد. اییاز خود دسرررت میه مورد نبه وج تائید
صد ضافه به یدر شتریل ایدلا ساب م ستفاده در ح صادرکننده ین ا صورت یان مدتیکارت در پا ثبت کند.  شخص  ساب کارت را کم ه ح

 یدارین مدت خریا یرا از ابتدا یا خدماتیکه دارنده کارت با آن کاالها  یفروشررندگان و مبلغ یاسررامکند: یر اسررت صررادر میشررامل موارد ز
 ن مهلت بازپرداخت.یخودپرداز، و آخر یهاشده از دستگاهکرده است، مبالغ برداشت

 کارت اعتباری در ایران ۱.۱۱
س۹۳۵1ش از انقالب و در اواخر دهه یپ هایسالز، در یران نیدر ا صورت یو یالمللنیب یاعتبار هایکارتتفاده از ، ا ستر کارت به  زا و م

ده بود، خدمات یهلند نصرب گرد-رانیتهران و بانک ا-سرپه یهادسرتگاه خودپرداز در تهران که توسرط بانک ۳د و تنها یمحدود آغاز گرد
ه یبه وجود آمده عل یهامیکا و تحریاالت متحده آمریاکردند. پس از انقالب به علت قطع روابط با یمربوطه را به دارندگان کارت ارائه م

ستفاده ا عمالً یاقتصاد یهاتیو رکود فعال یلین با آغاز جنگ تحمید. همچنیمتوقف گرد یالمللنیب یاعتبار هایکارتران، استفاده از یا
 هایکارتد و ین حوزه آغاز گردیدر ا هابانکت یسپرده شد. بعد از جنگ مجدداً فعال یدست فراموشبه یکید الکترونیجد یهایآوراز فن
 کشور شد. یستم بانکیوارد س ۹۳۱1عام از سال  یبه معنا یبانک

سال « چک کارت»به نام  یبانک هایکارتاز انواع  یکیع یکشور بود که اقدام به توز ین بانک داخلیبانک تجارت اول ، ۹۳۱۹نمود. در 
وستند و در یان پین جریبه ا یسپه و مل یهاد و پس از آن بانکیاستفاده عموم نصب گرد یبرا ن بانکیدستگاه خودپرداز توسط ا ۲۹تعداد 

دند. در یگر متصل گردیکدیق شبکه شتاب به یدر سراسر کشور از طر هابانکد و به موجب آن یب گردیطرح شتاب تصو ۹۳۸۹خرداد ماه 
 دهند و در جهت جذبیق شبکه شتاب انجام میرا از طر یبانکنیاطالعات ب، تبادل یو اعتبار یو مؤسسات مال هابانکه یحال حاضر کل

ن معنا که دارنده کارت در وهله اول یاند. بدنموده یاز نوع کارت بده یبانک هایکارتمبادرت به صررردور و ارائه اقسرررام متفاوت  یمشرررتر
ستفاده خواهد داشت. برخیس تا مد و سپینما یست اعتبار مربوطه را در بانک صادرکننده کارت، کارسازیبایم  یزان اعتبار مذکور، حق ا

 اند.ان خود در نظر گرفتهیمشتر یبرا یداخل یاعتبار هایکارتدر خصوص استفاده از  یاژهیالت ویز تسهین هابانکاز 
 یاسرراس اسررتانداردها خودپرداز خود را بر یهانه اسررت. بانک سررامان دسررتگاهین زمین ارائه دهنده خدمات در ایان اولیبانک پارسرر

همچون پاسرررارگاد،  ییهازا و مسرررترکارت فراهم شرررود. اکنون بانکیو یاعتبار هایکارتنموده تا امکان کار با  مجهز EMV۹ یالمللنیب
ل به عم یری، اقدامات چشررمگیدولت یهاسرره با بانکیدر مقا یداخل یاعتبار هایکارتنه ینا در زمیان و سررین، سررامان، پارسرریاقتصرراد نو

 یاعتبار هایکارت، یو تجار یمختلف اقتصرراد یهامین وجود همانگونه که اشرراره شررد، در حال حاضررر به علت وجود تحریاند. با اآورده
  هایکارتشود، یده مینام یکارت اعتبار عنوانبهو نزد افراد جامعه  یندارد و آنچه که در عرف بانکدار یگاهیدر کشور جا عمالً یالمللنیب

                                                                                                                                                                                                           
1 European master visa. 
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قا در یانه و آفریخاورم یر کشررورهایسرره با سررایران در مقایدر ا یاعتبار هایکارتگاه یجانتایج بررسرری. باشرردیم یاز نوع کارت بده یبانک
شان م ۲1۹۶سال  سامان پرداخت الکترونران همچون بهیدر ا یاعتبار هایکارت که دهدین سیپرداخت ملت،  سان پرداخت پار ان، یک، آ

 جدول قرار دارند. ۳۶تا  ۳۲گاه یب در جایک پاسارگاد به ترتیان و پرداخت الکترونیپارس کیتجارت الکترون

 یبندجمع ۱.۱۱
بر  أکیدتن نقش با یر قابل انکار اسررت و ایغ یو اعتبار یمال مؤسررسرراتو  هابانکبر  تأکیدبا  یت بازار پولینقش و اهم یمال یدر بازارها

بازار پولیز میاعتبار در حال رشررررد و توسررررعه روزافزون ن تأمین بار برانیو تام یمالنیتام هایپایگاه ترینمهماز  یکی یباشررررد.   یاعت
ب کنندگان خرد و در قالمصررررف یاعتبار برا تأمینن حوزه یت در ایبا اهم یهاتیاز فعال یکیاسرررت که  یو حقوق یقیکنندگان حقمصررررف

گرفت  قرار ین نوشتار مورد بحث و بررسیکننده خرد که در ااعتبار مصرف تأمیناز محصوالت است. محصوالت  یانواع مختلف و متنوع
 بود. یالت و کارت اعتباریاز تسه یانواع مختلف

 تأمیندرصد  ۹دهد کمتر از یران نشان میآمار موجود در ا یاعتبار است که بررس تأمینن ینو یاز ابزارها یدر حال حاضر کارت اعتبار
صرف ست و ایکنندگان از ااعتبار م ست که آمار ین در حالین محل بوده ا سا یسهم کارت اعتبار یالمللنیب یهاا سیدر  شورها را ب ار یر ک

ور است. در و توسعه و رشد آن در کش یت کارت اعتبارین نوشتار توجه به اهمیج ایاز نتا یکین یاند. بنابرانموده ین اندازه معرفیشتر از ایب
سطح ب یاعتبار هایکارتگسترش  یعبارتبه سازوکارها یکیعنوان به یالمللنیدر  سعه تجارت الکتیالکترون پرداخت یاز  ک را یرونک، تو

ده رفته در آن، محدو به کار یه، تکنولوژیتسرررو ید در خصررروص نوع ارتباطات و قرارداد صرررادرکننده کارت، چگونگیده که بایموجب گرد
ن یخواهد شررد. در اپرداخته  مسررئلهن یبه ا یداشررت که در فصررول بعد ین محل قابل ارائه اسررت، بحث کافیکه از ا یکاربرد و انواع خدمات
ر اعتبار د یمال یعنوان نوآوربه یدر آن به کارت اعتبار ینان اصررلیآفرکننده و نقشانواع محصرروالت اعتبار مصرررف یفصررل عالوه بر بررسرر

شتر یب یکنندگان خرد مورد تعمق و بررسم مرتبط با اعتبار مصرفیژه و خاص پرداخته شد و نقش آن در توسعه مفاهیطور وکننده بهمصرف
قرار گرفت. 
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 مقدمه ۲.۱
بع مالی منا کنندهعرضررهمالی بیشررتر در طرف  تأمینمالی تجهیز و تخصرریص منابع اسررت. نقش خانوارها در نظام  تأمینکارکرد کلی نظام 

 مدتاً عانداز صاحب منابع مالی هستند که از طریق بازارهای مالی به متقاضیان منابع مالی که شود. خانوارها به واسطه انباشت پسدیده می
اما  .کننده وجوه مالی اسررتمالی عرضررهنقش خانوارها در نظام تامین ترینمهمیابد. در این دیدگاه های تولیدی هسررتند تخصرریص میبنگاه

هایی که خانوارها در درآمد و مخارج خود دارند و همچنین عدم تطابق زمانی وقوع نباید از این بحث غافل شررررد که باتوجه به نااطمینانی
( به ۲1۹۹) ۹مالی باشررند. در این راسررتا رایان و همکاران تأمینآید که متقاضرری می به وجوددرآمدها و مخارج این نیاز برای خانوارها نیز 

کنندگان و سررررایر انتقال وجوه بین مصرررررف -۹کند که عبارتند از کننده یا خانوار اشرررراره میمالی در قبال مصرررررف تأمیننج وظیفه نظام پ
 -۴ گیری و اعتبار(،های گذشته )قرضانتقال وجوه به زمان -۳ گذاری(،انداز و سرمایههای آتی )پسانتقال وجوه به زمان -۲کارگزاران، 

س صمیمات.  -۵ک )بیمه( و مدیریت ری صیه درباره این ت ست که به جایگاه خانوارها در نظام تامین روازاینتهیه اطالعات و تو  مالینیاز ا
 مالی نیز توجه شود. تأمینعنوان متقاضی به

رفاه کند و خانوارها را جاد ید خود در طول زمان ایقدرت خر ییتواند به واسطه امکان جابجایم یمال تأمینخانوارها به نظام  یدسترس
وبرو ر یاز امکانات نظام مال یدر برخوردار یشتریت بیهرچه خانوارها با محدود ینه و دلخواه دور کند. ولیبه یان دورهیب یبه سبد مصرف

شند، ب صله میبا سبد مطلوب خود فا سیرند و رفاه آنها کمتر میگیشتر از  ستر تواند بر یم یریگانداز و قرضپس یبه ابزارها یشود. پس د
که نیدارند تا ا ینده مشررکل کمترید خود به آیدر انتقال قدرت خر معموالًخانوارها  رفاه خانوارها اثرگذار باشررد. البته الزم به ذکر اسررت که

خانوارها  یراانداز بپس یبه ابزارها یگر، دسررررترسرررریعبارت دمنتقل کنند. به یخود را به دوره جار یآت یهاد دورهیبخواهند از قدرت خر
 الت است.یبه اعتبارات و تسه یو دسترس یریگرتر از امکان قرضیپذتر و امکانراحت

د یتول یالم تأمینشتر معطوف به یگذشته ب هایسالدر  یمال تأمینبانک محور است. توجه به نظام  یستمیران سیدر ا یمال تأمیننظام 
آمارها  دهد. بر اساسیکرد را نشان مین رویر ایاخ هایسالالت در یص تسهیبوده است. نحوه تخص یدیتول یهابنگاه ینگیاز نقدیو رفع ن

ست که اهمیکشور به بخش تول یدرصد از منابع بانک ۸1ش از یب شده ا شان مید را در ایت بخش تولید اختصاص داده  دهد. ین حوزه را ن
در  GDPخانوار به  یخانوار مورد توجه نباشررد. اگر نسرربت بده یمال تأمیند یکه باطور د باعث شررد که آنیتول یمال تأمینت دادن به یاولو

 م کهیشویم متوجه میسه کنیدرصد است( مقا ۲۵ ش ازیدرحال توسعه )که ب یر کشورهایدرصد است( با آمار سا ۹1ران را )که حدود یا
افته یتوسعه یر در کشورهایاخ یهادر دهه کنندهمصرف یمال تأمینتر است. ماندهر کشورها عقبیران نسبت به سایخانوار در ا یمال تأمین
آنها اسررتفاده از  ینترمهمداشررته اسررت که  توجهیقابلگسررترش  یمال یهایدر حال توسررعه به واسررطه ابزارها و نوآور یدر کشررورها یو حت

ص یتخصرر یاعتبار هایکارتگر به واسررطه ید یدر کشررورها کنندهمصرررفاز اعتبارات  توجهیقابلبوده اسررت. بخش  یاعتبار هایکارت
 هاانکب یکند و برایر نمیرا درگ هابانکاز  یادیز ینگینقد آیدمیچون خلق اعتبار به حسرررراب  یاز طرف یاعتبار هایکارتافته اسررررت. ی

 تر ازتر و راحتخانوارها به مراتب سرراده یبرا یاعتبار هایکارتگر چون اسررتفاده از اعتبار یو از طرف د آیدمیحسرراب جذاب به یابزار
رنده و یطرف اعتبارگهر دو روازاین. شررررودمید قلمداد یمف یز ابزاریان آن نیمتقاضرررر یاسررررت، برا هابانکاز  یمصرررررف هایوامگرفتن 

ن یشررده اسررت و اسررتفاده از ان ابزار فراهم نیگسررترش ا یالزم برا هایزیرسرراختران ین ابزار دارند. در ایل به گسررترش ایاعتباردهنده تما
 اشد.ب گذارسیاست یهاتید از اولویعتاً باین حوزه طبیش در ایاد مورد توجه نبوده است. لذا گشایکه دارد ز ییهاتیرغم مزیها علکارت
ه هر رد. بید انجام گیاسرت باین سریا یدر خصروص تبعات اجرا یجامع یمطالعه و بررسر یاعتبار هایکارتگسرترش  ین حال برایبا ا

 یزان دسررترسرریا میش خواهد آمد که آیپ سررؤالن یاقتصرراد حاکم اسررت ا یقیو بخش حق ین نظام مالیکه ب ییهاسررمیحال باتوجه به مکان
تواند یتواند اثرگذار باشرررد بر کارکرد اقتصررراد میکه بر رفاه خانوارها منی( عالوه بر ایاعتبار هایکارتخانوارها به اعتبارات )به واسرررطه 

 و چگونه خواهد بود؟ یاز چه کانال تأثیرن یباشد ا مؤثرتواند یباشد؟ و اگر م ؤثرم
 اقتصررراد کالن یرهایبر متغ ۲خانوارها یا بدهیکننده اعتبارات مصررررف یکه در حوزه اثرگذار ید مطالعاتیبا سرررؤالن یپاسرررخ به ا یبرا

و  یاقتصرراد، بخش پول یقیکننده در سرره حوزه بخش حقاعتبارات مصرررف ین گزارش نحوه اثرگذاریصررورت گرفته اسررت مرور شررود. در ا
رد. یگیقرار م یاقتصاد مورد بررس یقیکننده بر بخش حقابتدا اثر اعتبار مصرف یقرار خواهد گرفت. در بخش بعد یمورد بررس یثبات مال

                                                                                                                                                                                                           
1 Ryan, et al. 

در قالب چارچوب اقتصاد  کنندهمصرف مفاهیم نزدیک به هم دارند. چونکننده و بدهی خانوار اگرچه مفهوم یکسانی ندارند ولی اعتبار مصرف الزم به ذکر است که ۲
به ماهیت گزارش، در طول  با توجه( این متغیر است. لذا stockمتغیر انباشت ) بدهیو  (flowمتغیر جریان ) اعتباراتاست و از طرف دیگر  خانوارکالسیک همان 

 ده است.بخش گزارش این دو مفهوم به جای یکدیگر استفاده ش این
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ع ی، مصرررف، بازار کار و توزیتجار یها، چرخهیتصررادکننده بر رشررد اقن بخش با توجه به مطالعات انجام شررده، اثر اعتبار مصرررفیدر ا
خش چهارم شود. در بیل میتحل یپول یگذاراستیکننده بر ساعتبارمصرف یرد. سپس در بخش سوم اثرگذاریگیل قرار میدرآمد مورد تحل

اشررد، مرور اثرگذار ب یتواند بر ثبات مالیخانوار م یکه بده ییهاسررمیرد و مکانیگیقرار م یخانوار مورد بررسرر یبا بده یز رابطه ثبات مالین
قرار  ین حوزه مورد بررسیران در ایشده است، آمار اقتصاد ا یقبل یهاکه در بخش ییهاسمیل مکانیشود. در بخش پنجم باتوجه به تحلیم

 خواهد گرفت.

 کننده بر بخش حقیقی اقتصاداثر اعتبار مصرف ۲.۲
صل صاد را  یقیتواند بخش حقیق آن میاز طرکننده که اعتبارات مصرف یکانال ا ست. م متأثراقت ر زان مصرف خانوارها دیکند، مصرف ا

صرف آنها زمانیمختلف و ترک یهادوره سیکه با محدود یب م ستر ستند در مقا یت د ت را ین محدودیکه ا یسه با زمانیبه اعتبار مواجه ه
 یهار بخشیتواند بر سررایکل م یر در تقاضرراییر دهد و تغییکل را تغ یضرراتواند تقایرات مصرررف میین تغیندارند متفاوت اسررت. بنابرا

تبارات که به رابطه اع ین مطالعاتینخواهد شرد، بنابرا یمنجر به رشرد اقتصراد لزوماًکل  یک تقاضرایباشرد. از آنجا که تحر مؤثر یاقتصراد
 قرار خواهد گرفت. یابیاند در بخش اول مورد ارزپرداخته یکننده و رشد اقتصادمصرف

سانات در مصرف و گر اعتبارات مصرفید یاز کارکردها یکی ش یا حتیکننده جنبه کاهش نو ضا نا ار وارده به خانو هایشوکاز  یتقا
ر د یراتییتوانسته است تغ کنندها اعتبارمصرفیشود که آیپرداخته م سؤالن یربخش دوم به پاسخ مطالعات مختلف به ایدر ز روازایناست 

ربه ا باتوجه به تجین اسررت که آیربخش سرروم به آن پرداخته شررده اسررت ایکه در ز یگرید سررؤالر. یا خیجاد کند یا یتجار یهارفتار چرخه
بوده  یتبه چه صور ین اثرگذاریاعتبارات بوده است و ا یزان دسترسیم تأثیرزان مصرف تحت یا میب مصرف و یمختلف ترک یکشورها

 است.
 یبررس یگریدر قسمت د سؤالن یگذارد، اینه خانوارها اثر میخانوارها بر رفتار به یبه اعتبارات برا یکه دسترسنیبه ان باتوجه یهمچن

ن یه بز رابطین قسمت نیقرار خواهد گرفت؟ در بخش آخر ا تأثیرخانوارها تحت  یت اعتباریا محدودیش یا بازار کار از گشایشود که آیم
قرار خواهد گرفت. یابیکننده مورد ارزع درآمد و اعتبارمصرفیتوز

ان کردند یاقتصاد باشد، ب یتواند محرک بخش تقاضایت میکننده در نهاکه اعتبار مصرفنی( با اشاره به ا۲1۹۶) ۹نت و همکارانیکاف
شود.  یاتوارد یکاالها یش تقاضا برایمنجر نشود، بلکه باعث افزا یش رشد اقتصادیبه افزا لزوماًک در تقاضا ین تحریکه ممکن است ا

دند یجه رسیتن نیاقتصاد فرانسه آنها به ا یهاکرد. با استفاده از داده یو واردات را بررس یبر رشد اقتصاد کنندهمصرفن مطالعه اثر اعتباریا
تر اسرررت. البته آنها یگذارد قویم واردات یکه بر رو یکند اما اثریک میرا تحر GDPکننده هم واردات و هم که شررروک بر اعتبار مصررررف

 یاالهااز ک توجهیقابلبه سرراختار تقاضررا در اقتصرراد دارد. در اقتصرراد ما که بخش  یدر هر بخش بسررتگ یاشرراره کردند که شرردت اثرگذار
 ش در واردات شود.یتواند تنها باعث افزایابد میش یکننده افزااست اگر بدون ضابطه اعتبار مصرف یبادوام واردات

ها و ک اثر اعتبار به شرررکتیکشررور در حال توسررعه و نوظهور و تفک ۱آمار  ی( با بررسرر۲11۱) ۲وکاراباکک و کراسیان راسررتا بیدر ا
گر واردات( یبه عبارت د)بر خالص صادرات  یش در اعتبار خانوار اثر منفیدند که افزایجه رسین نتین کشورها به ایاعتبار به خانوارها در ا

ش داشررته باشررد، خالص یکننده افزاها در مقابل سررهم اعتبار به مصرررفدند که هرچه سررهم اعتبار به شرررکتیجه رسررین نتیدارد. آنها به ا
ز نشرران دادند که یه نیاقتصرراد ترک ی( برا۲1۹۹) 4و اوزولک ییکشررور اروپا ۲۱ ی( برا۲1۹۴) ۳یافت. سرراسرریش خواهد یصررادرات افزا

 دارد. یبر تراز تجار یمنف کننده اثرش در اعتبار مصرفیافزا
دیدند. آنها مطرح  سررررمایه انسرررانیانداز، آموزش و کننده را بر پساعتبار مصررررف ( اثر۹۱۱۶) 6گرگوریو( و دی۹۱۱۴) 5گالور و زیرا

صرف کند و همین امر کردند که اعتبار خانوار این امکان را فراهم می سانی  سرمایه ان شت  شتری برای آموزش و انبا سهم بی کند که خانوار 
کشررور درحال توسررعه در این  ۶۳کشررور توسررعه یافته و  ۲1برای  (۹۱۱۶) گرگوریواقتصررادی خواهد شررد. مطالعه تجربی دی باعث رشررد

 به رشد اقتصادی بینجامد. تواندمیکننده از کانال انباشت سرمایه انسانی کرد که اعتبار مصرف تائیدخصوص این فرضیه را 
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ک یصررورت تئور( به۹۱۱۴) ۹و پاگانو یسررتند. جاپلیهم نظر ن یکننده بر رشررد اقتصررادمصرررفالبته همه مطالعات به اثر مثبت اعتبار 
ه رشد جیانداز و در نتها را کاهش دهد( باعث کاهش نرخ پسآن ینگیت نقدیکننده که )محدودنشان دادند که گسترش بازار اعتبار مصرف

  ۲ن بک و همکارانیشررد. همچن تائید یها به صررورت تجربافتهیکردند که  ز آزمونیکشررور ن ۳1 یافته را براین یشررود. آنها ایم یاقتصرراد
ستفاده از اطالعات کننده و اعتبار به بنگاهه اثر اعتبار مصرفی( با تجز۲1۹۲) سعه  ۴۵ها با ا سعه و تو شور در حال تو جه ین نتیافته به ایک

بر  یننده اثرکشود، اعتبار به مصرفیم یدرآمد یو کاهش نابرابر یصادش رشد اقتیها باعث افزاکه اعتبار به بنگاهنیدند که با وجود ایرس
 ندارند. یر اساسین دو متغیا

( با ۲11۸) ۳یوتیانداز است. باربا و پت است، مسئله نرخ پسیکننده حائز اهمو اعتبارمصرف ین رشد اقتصادیب که در رابطه یامسئله
شاره کردند که دسترسیپرداختن به ا ( باعث خانوارها است ینگینقد یهاتیکاهش محدود یمعنکننده )که بهبه اعتبار مصرف ین مسئله ا

را که خانوارها با  یدارد. اگر حالت یبر رشرررد اقتصررراد یق اثر منفین طریشرررود و از ایه میجه انباشرررت سررررمایانداز و در نتکاهش نرخ پس
 کنندهصرفمبه اعتبار  یو دسترس)ست یروبرو ن ینگیت نقدیار با محدودکه خانو یبه اعتبار مواجه هستند را با حالت یت دسترسیمحدود

 یکه فرد دارا یشررود. زمانین شرررح مشررخص میخانوارها به ا یاندازکننده بر رفتار پساعتبار مصرررف یم نحوه اثرگذاریسرره کنیدارد( مقا
 یکه درآمد آن به صورت موقت ییهاکند تا بتواند در دورهیانداز مکه درآمد آن باال است پس یزمان یهااست در دوره ینگیت در نقدیمحدود

سطحییپا صرف خود را در  ست م ضمن نرخ پسیمطلوب نگه دارد. ا ین ا سطح مطلوبن رفتار مت ست. حالت یانداز در   که خانوارها با یا
س ستر شکل د تر از سطح مصرف خود را باال یدارد، با قرض گرفتن و بده ینییدرآمد پا قتاًموکه  ییهاستند، در دورهیبه اعتبار مواجه ن یم

 ه کنند.یها را تسویدا کرد آن بدهیش پیها افزاکه درآمد آن یا( تا در دورهیانداز منفدارد )پسیدرآمد نگه م
و  یل کرد. بر اسرراس مطالعه المباردیتحل یرا بر اسرراس افق زمان یکننده بر رشررد اقتصررادتوان اثر اعتبار مصرررفیز مین یگرید دیاز د

شور در بازه زمان ۵۴ یها( که از داده۲1۹۱) 4همکاران ست که در کوتاه ۲1۹۵تا  ۹۱۸1 یک شده ا شان داده  ست، ن شده ا ستفاده  مدت ا
بلندمدت به واسررطه ن رابطه در یا یو مصرررف مثبت اسررت ول یبر رشررد اقتصرراد GDPخانوار به  یش نسرربت بدهیک سررال( اثر افزایر ی)ز
در بلندمدت باعث  GDPخانوار بر  یش در نسبت بدهیک درصد افزایکه یطوربهشود یم یمنف یاز بده یناش یو بحران مال یمال یثباتیب

 شود.یم یدر رشد اقتصاد یدرصد 12۹کاهش 
 کرد: یندبگونه جمعنیتوان ایاند را من حوزه گرفتهیکه مطالعات مختلف در ا یجیدر مجموع نتا

 به  یاخلد یبازارها یش تقاضا به جاین افزایشود. اگر ایش مصرف میق افزایکل از طر یش در تقاضایکننده باعث افزااعتبار مصرف
تر شدن یکننده متصور شد بلکه باعث منفاعتبار مصرف یبرا یتوان اثرمثبتینم عمالًدا کند یسوق پ یواردات یکاالها یسمت بازارها

 شود.یم یتراز تجار
 مطالعات  یانداز وابسررته اسررت. برخکننده بر پساعتبار مصرررف تأثیرگذاریبه نحوه  یبر رشررد اقتصرراد کنندهمصرررفاعتبار  یاثرگذار

انداز محسرروب پس یشررود که به نوعیم یه انسررانیش مخارج خانوار در سرررمایباعث افزا ینگیت نقدیاشرراره دارند که کاهش محدود
ت یانداز به واسطه وجود محدودشود که نرخ پسیگر مطرح میدارد. اما از طرف د یاثر مثبت بر رشد اقتصاد قین طریشود و از ایم

بهم م یانداز خواهد شررد و لذا اثر آن بر رشررد اقتصررادکننده باعث کاهش در نرخ پسابد و وجود اعتبار مصرررفییش میافزا ینگینقد
 یاز به بررسرریند نکیر مییکننده تغانداز چگونه در پاسررخ به اعتبار مصرررفبتوان گفت پسکه نیا یتوان گفت که براین میاسررت. بنابرا

 شتر دارد.یب
 یحران مالو احتمال بروز ب یمال یثباتیکننده بر باعتبار مصرررف یبه واسررطه اثرگذار یکننده و رشررد اقتصررادن اعتبار مصرررفیرابطه ب 

 به آن پرداخته شده است. یو رشد اقتصاد یه ثبات مالباشد. البته در بخش رابط یتواند رابطه منفیم
 صاداعتبار مصرف یاثرگذار شد اقت ابطه را به ک ریتوان یمختلف کشورها متفاوت خواهد بود و نم یهایژگیباتوجه به و یکننده بر ر

 م داد.یتمام کشورها تعم
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 یتجار یهاخانوار و چرخه یبده ۲.۲.۱
مصرف خواهد بود. اگر اعتبار در دسترس خانوارها قرار  یق هموارسازیاز طر یتجار یهاکننده بر چرخهاعتبار مصرف یاثرگذار ترینمهم

ستفاده از ابزارها شد با ا شته با  شتر در اقتصاد و کاهشیروند مصرف خود خواهند کرد که باعث ثبات ب یهموارسازتالش در  یبده یدا
 یگژیشرررود که ویباعث م کنندهمصررررفبازار اعتبار  یناقصررر ن اسرررت که معتقدند کهیز ایگر نیکرد دینوسرررانات اقتصررراد خواهد شرررد. رو

ستاعتبار مصرف یکه برا یسازثبات شد. به ایم در واقعیکننده قائل ه شته با شنیت وجود ندا کند که ی( مطرح م۲1۹۴) ۹یدیصورت که 
 اندازک پسیخانوارها  روازایندهد. یسرررک را پوشرررش نمین تمام ریو بنابرا رندیگیرا در نظر نم یط آتیشررررا یتمام نوعاً یمال یقراردادها

خانوار  یش نسرربت بدهیگر افزایمحدود شررود. از طرف د کنندهمصرررفجاد ثبات اعتباریشررود که نقش این امر باعث میدارند که ا یاطیاحت
ده و شرر یجه بحران اقتصررادیو در نت یباعث بحران مال یسررک ثبات مالیش رین افزایخواهد شررد و ا یسررک ثبات مالیش ریمنجر به افزا

 تر خواهد کرد.قیرکودها را عم
ضایشود. فرضیه مطرح میدو فرض یتجار یهاخانوار و چرخه ین بدهیرابطه ب یبررس یبرا رات ییکند که تغیم مطرح ۲اعتبار یه تقا
 را یاند و بدهکرده ینیبشیرا پ یآت هایسالش درآمد یخانوارها افزا خانوارها دارد )که یدرآمدها یرات آتییشه در تغیخانوارها ر یدر بده

خانوارها روند همراه  یهمراه خواهد بود و لذا روند بده یش رشررررد اقتصررررادیخانوارها با افزا یش در بدهیافزا روازایناند( ش دادهیافزا
ان یکند و بیر میر در عرضرره اعتبار تفسررییاز تغ یرا ناشرر هایبدهرات در ییتغ یشررترب ۳ه عرضرره اعتباریگر فرضرریاسررت. از طرف د یاچرخه

 ش در عرضرررره اعتبار تنها باعثیاز افزا یخانوار ناشرررر یش بدهیفتاده اسررررت افزایاتفاق ن یقیدر بخش حق لزوماًر ین تغیکند که چون ایم
شته و روند یقیبر بخش حق یمنف خانوارها اثر یش در بدهیشود و لذا افزایم یانداز و کاهش در رشد اقتصادکاهش در پس  یاقتصاد دا

ضیدارد. ب یاضدچرخه ضه اعتبار را یشتر مطالعات فر کشور در بازه  ۳1اطالعات  ی( با بررس۲1۹۱) 4ان و همکارانیکردند. م تائیده عر
ه یکننده فرض تائید یدارند که به نوع یرابطه منف GDPبا رشد  GDPخانوار به  یش نسبت بدهینشان دادند که افزا ۲1۹۲تا  ۹۱۶1 یزمان

کا یکاهش اشتغال در آمر یل اصلیخانوارها دل ی( نشان دادند که باالتر رفتن بده۲1۹۴) 5یان و سوفیم یگریعرضه اعتبار است. در کار د
برآورد کردند. در  یفرا من یخانوار و رشد اقتصاد یز رابطه بلندمدت بدهی( ن۲1۹۶) 6مین کیبوده است. همچن ۲11۱تا  ۲11۱حدفاصل 

ش در ین مسئله اشاره کردند که افزای( به ا۲1۹۲) ۸(، اگرسون و کروگمن۲1۹۶) ۱مسکینک و سیمانند کور ین راستا مطالعات مطرحیا
 کل و رکود خواهد شد. یت منجر به کاهش در تقاضاین کار در نهایشود که ایآنها م یبرا یبده یه اجباریخانوارها منجر به تسو یبده

 کننده بر مصرفاعتبار مصرف یاثرگذار ۲.۲.۲
ت در یکه با محدود ییرات مصرررف اسررت. خانوارهاییا روند تغیب و یر در ترکییکننده از کانال تغاعتبار مصرررف یکانال اثرگذار ترینمهم
ن یا ل کنند ویتبد مؤثر یبه تقاضرراخود را در دوره حاضررر  یآت یهاتوانند درآمدیم یط اعتباریمواجه هسررتند با فراهم شرردن شرررا ینگینقد

 از اقتصادها وجود دارد رفع شود. یکه در برخ مؤثر یشود که مشکل کمبود تقاضایباعث م
هموارسررازی  اسررت. ۱فراهم کردن شرررایط هموارسررازی مصرررف یقطرکننده بر روی مصرررف دارد از اثری که اعتبار مصرررف ترینمهم

کننده مصرررف بهینه افراد )در دنیای بدون تعیین ترینمهمتوان با نظریه درآمد دائمی فریدمن توضرریح داد که اشرراره دارد که مصرررف را می
اصطکاک مالی( درآمد دائمی افراد است. حال این سطح بهینه مصرف زمانی قابل حصول است که سیستم مالی با اعتباراتی که در اختیار 

سیستم  یعتاًطبو دائمی را پر کند تا افراد بتوانند به سطح بهینه مصرف خود دست یابند.  یدرآمد جاردهد فاصله بین کننده قرار میفمصر
کننده و چه بسا )به سبب محدود کردن تقاضا( به رشد اقتصاد لطمه مالی ناقص که نتواند امکان هموارسازی را فراهم آورد، به رفاه مصرف

( با ۲11۸) ۹1اعتباری اسرت. بردی هایکارتو  کنندهمصررفکی از ابزارهایی که در این راسرتا بسریار مفید اسرت خدمات اعتبار زند. یمی
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سررازی مصرررف کمک کرده ها در این زمینه به یکنواختکننده و نوآورینشرران داد که گسررترش در اعتبار مصرررف ۲11۵تا  ۹۱۵۱های داده
گفت که اگر خانوارها با هیچ محدودیت نقدینگی مواجه نباشند، طبق نظریه مصرف دائمی فریدمن یا نظریه  تواناست. بنابراین اینگونه می

شند هرگونه بهبود  شت. ولی اگر خانوارها دچار محدودیت نقدینگی با مصرف هال، مصرف آنها یک روند یکنواخت و همواری خواهد دا
( و گروس و ۹۱۱۱) ۹لودوینگستون روازایندر فرآیند هموارسازی مصرف منتج شود. تواند به بهبود کننده میدر وضعیت اعتبارات مصرف

دهد. این موضرروع برای کننده به خوبی تغییرات در مصرررف در آمریکا را توضرریح می( نشرران دادند که اعتبارات مصرررف۲11۲) ۲سرروایلس
 ( نشان داده شده است.۹۱۱۱) 4افته توسط باچتا و گرالچ( و برای پنج کشور توسعه ی۲11۵) ۳ژاپن توسط مطالعه واکابایاشی و هوروکا

کننده بر روی اجزای مصررررف نیز مطالعات وجود دارد. در این مطالعات در خصررروص نحوه اثرگذاری بدهی خانوار یا اعتبار مصررررف
سیم میکاالها را بر حسب دوام آن به کاالهای مصرفی بادوام و بی معموالً  کننده را بر هر دو گروه جداگانهمصرفکنند و اثر اعتبار دوام تق

جریان خدماتی اسرررت که در  کنند در( نیز مطرح کرد ارزشررری که کاالهای بادوام ایجاد می۲111) 5طور که اشرررمیتکنند. همانبررسررری می
دماتی آن کاال را با خرید از چندین دوره جریان خ این خدمات باید هزینه اسررتفاده کننده برای اسررتفاده از. مصرررفدهدمیچندین دوره ارائه 

د های خریکننده برای خرید کاالهای بادوام و تطابق جریان درآمدیش با جریان هزینهمصررررف روازاینکاال به صرررورت یکجا پرداخت کند. 
دهد که می شررررود که نشررررانمطالعات فراوانی یافت می روازاینکاالهای بادوام، بیشررررتر به اسررررتفاده از تسررررهیالت و اعتبارات نیاز دارد. 

(، ۹۱۸۳) یویزگر(، ۹۱۱۶) یسررتوودا)اندرسررون و  کننده عامل مهمی در تابع تقاضررای کاالهای بادوام اسررتمحدودیت اعتباری مصرررف
مک۹۱۱۶) ینمشررررک( و ۹۱۱۱) یکزهامبورگ و  با بررسرررری داده۹۱۱۱)  6کارتی((.  که اثر (  ید  جه رسرررر به این نتی کا  های آمری
پذیرند. ینم تأثیرکننده دوام از اعتبار مصرررفدار و مثبت اسررت و کاالهای بیبادوام معنی یمصرررف کاالهاکننده تنها بر روی اعتبارمصرررف

اسررت اما این اثر بر  مؤثردوام وع کاالی بادوام و بی( برای اقتصرراد تایلند نشرران داد که بدهی خانوارها به مصرررف هر دو ن۲11۶) ۱چوچرد
 تر است.روی کاالهای بادوام قوی

 ن صورت خالصه کرد:یتوان به این میتوان داشت را در ایکننده بر مصرف ماعتبارات مصرف یزان اثرگذاریکه از م یاستنباط
  بار سررتم اعتیبهبود در سرر مخصرروصرراًرات ییاشررند، تغداشررته ب یشررتریب ینگیت نقدیخانوارها محدود یط اقتصررادیک محیهرچه در

 بر مصرف دارد. یدتریکننده اثر شدمصرف
 ینگیت نقدیران که خانوارها با محدودیمانند ا ییکند. در کشررورهایمصرررف کمک م یکننده به هموارسررازش در اعتبار مصرررفیافزا 

 شود.یمصرف م یباعث کمک به هموارساز کنندهمصرفستم اعتباریمواجه هستند بهبود در س
 م یاگر دچار کمبود تقاضا باش یدوگانه است. از طرف یکننده( و رشد اقتصادش در اعتبار مصرفیاز افزا یش مصرف )ناشیرابطه افزا

ضایافزا ش یش در تقا صرف یکل نا شد تولیکننده ماز اعتبار م صرف میگر افزاینجامد. از طرف دید بیتواند به ر د از کانال توانیش م
ن اسررررت که فارغ از اثر ید از آن غفلت شررررود ایکه نبا یزیشررررود. اما چ یآت یانداز باعث کاهش رشررررد اقتصررررادکاهش نرخ پس

د شمصرف باعث بهبود رفاه خانوارها خواهد  یکننده به واسطه کمک به هموارساز، اعتبارمصرفیکننده بر رشد اقتصاداعتبارمصرف
 نکند(. ین اثر مثبت را خنثیا یاز کاهش رشد اقتصاد یناش یاحتمال یادامه خواهد داشت که اثر منف ییتا جان اثر مثبت یالبته ا)

 کننده خواهنداز اعتبار مصررررف یدوام اثر کمتریب یبادوام دارد و کاالها یمصررررف کاالها یبر رو یتریکننده اثر قواعتبار مصررررف 
 رفت.یپذ

 خانوار و بازار کار یبده ۲.۲.۳
سیافزا از  یکاریشود که بین امر باعث میر کند و همییشود رفتار خانوارها در جستجو بازار کار تغیخانوارها به اعتبار باعث م یش دستر

ده یجه رسین نتیبه ا ۲1۹۲تا  ۹۱۱۴ هایدورهن یکا بیآمر یهال دادهی( با تحل۲1۹۴) ۸رد. بر اساس مطالعه هرکنهوفیبپذ تأثیر مسئلهن یا
به د که خانوارها کنیح مینگونه تشریسم را این مقاله مکانیبر اشتغال داشته است. ا یاثر منف یاعتبار هایکارتش استفاده از یافزا است که
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ال دهند و به دنبینم یمصرف خود را هموار کنند تن به هر کار یادوره یتوانند برایدارند و م یدسترس یالت مصرفیکه به تسهنیا خاطر
شتر یفاده باگرچه است روازاینشود. یم یکاریش بین رفتار باعث افزایدا شود. ایرتر پیتر و دبا درآمد بهتر هستند هرچند که سخت ییکارها

شود اما یکننده مش رفاه مصرفینگ در بازار کار باعث افزایت مچیفیش کیبه واسطه کاهش نوسانات مصرف و افزا یاعتبار هایکارتاز 
را از  کنندهو اعتبار مصررف یکاری( رابطه مثبت ب۲11۴) ۹شرده اسرت. دبل یرکود یهاشردن دوره یباعث طوالن یکاریبش یق افزایاز طر

  یا براخانواره یبرا ییدارند امکان جابجا ییباال یکه بده ییکند که خانوارهایان مین مطالعه بیکند. ایه میتوج یگریسررررم دیق مکانیطر
متوسررط  که یزمان یعنیدر سررطح کالن اسررت،  ین قاعده قابل تسررریشررود. ایم یکاریش بین امر باعث افزایهمکند و یافتن کار را کمتر می

 طورهب مسررررئلهن یافت. ایش خواهد یدر بازار کار افزا ییبه واسررررطه امکان کمتر جابجا یکاریابد، بیش یک جامعه افزای یخانوارها یبده
 یل کمتریکه مالک خانه هسررتند، تما ییاند. بر اسرراس مطالعات خانوارهاشررده یز بررسرریخانه هسررتند ن یکه دارا ییخانوارها یخاص برا

کننده که درصررررد ش در اعتبار مصرررررفیدهد. حال افزایش میرا افزا یکارین امر بیگر دارند و همیکار مناطق د یدر بازارها ییجابجا یبرا
 شود.یم یکاریش بیم باعث افزایرمستقیغ طوربهدهد یش میمالک را افزا یخانوارها

ب بازار کار مشاهده کردند و یترک یکننده را بر روکه انجام دادند اثر اعتبار مصرف یدی( در مطالعه جد۲1۹۶) ۲هرکنهوف و همکاران
 در بازار کار خواهد شد. یش خوداشتغالیبه بازار کار باعث افزا یش دسترسینشان دادند که افزا

 درآمدع یخانوارها و توز یبده ۲.۲.۴
و  (۲1۹۶) ۳مانند روسررررو و همکاران یها خانوارها اشرررراره دارند. مطالعاتیبر بده یدرآمد یاز مطالعات به اثر نابرابر یابخش عمده

شتند که هرچه نابرابر۲11۸) 4لویالکوو شاره دا شد که بدهیک جامعه زیدر  یدرآمد ی( ا شود باعث خواهد  شته یخانوارها افزا یاد  ش دا
العات مط یدرآمد یکننده بر فقر و نابرابراعتبارات مصرررف یشررود(. اما در خصرروص اثرگذاریشررتر میوام ب یتقاضررا برا ینوعبهباشررد )

ما هم یچندان عات محدود در ایانجام نشرررررده اسرررررت. ا ند داردن و همکارانین مطال مان طه منف۲1۹1)  5ن حوزه  به راب بار یب ی(  ن اعت
از حد شیب یکاریکننده باعث کاهش بدهش در اعتبار مصرفیکه افزا یاگونهکنند. بهیاشاره م درآمدکم یت خانوارهایکننده و وضعمصرف

 شود.یشده و بدتر م ثباتیبآنها  یت مالیکم درآمد شده و وضع یخانوارها
کند یم یانیکمک شا یمخارج مصرف یکننده به هموارسازطور که اشاره شد اعتبار مصرفن حوزه توجه داشت که همانید در ایالبته با

دارند را  یدرآمد هایشوککه  یاثر منف یتواند جلویم روازاینکند. یمن میدرآمد ا یموقت یمنف هایشوکخانوارها را در مقابل  روازاینو 
 رند.یبگ

 پولی هایسیاستکننده و اعتبار مصرف ۲.۳
 هایروشدهد. اما ابزارها و ها تخصرریص میکنندهبه مصرررف هاکبانشررود که می اطالقکننده بخشرری از تسررهیالت اعطایی اعتبار مصرررف

ق ها اعطای اعتبار از طریکننده وجود دارد. جدیدترین و کارامدترین این روشمختلفی برای در اختیار گذاشرررتن این تسرررهیالت به مصررررف
مورد اسررتفاده قرار  هابانککننده همواره در سررنتی اعطای تسررهیالت مصرررف هایروشاعتباری اسررت. باتوجه به اینکه سررایر  هایکارت

 اعتباری برای اعطای اعتبار به هایکارتتواند در این حوزه مورد توجه قرار گیرد این اسررت که آیا اسررتفاده از جذابی که می سررؤالگیرد، می
شررابه م سررؤاالتو  سررؤالین بخش مطالعاتی که به نوعی به این گذاری پولی اثرگذار باشررد؟ در اکننده توانسررته بر روی سرریاسررتمصرررف
ی خانوارها دسترس اوالًاست که  اعتباری به منزله این هایکارتشود. البته گسترش شود و در قالب یک تحلیل ارائه میاند مرور میپرداخته

اسررت. هر دو این موارد به منزله گسررترش اعتبارات  به اعتبار بیشررتر شررده اسررت و دوم اینکه دسررترسرری به اعتبار برای خانوار راحت شررده
ه اگر اعتبارات کاعتباری چه اثری بر سیاست پولی دارند دربردارنده پاسخ این هایکارتکه  سؤالکننده است. بنابراین پاسخ به این مصرف
 6کننده گسترش یابد چه اثری بر سیاست پولی دارد؟ هم خواهد بود.مصرف
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ترش اعتباری بر سیاست پولی روی آوردند این است که در واقع گس یهاکارتبر سیاست پولی به اثر  کنندهاعتبار مصرفکه اثر که بیشتر مطالعات به جای ایندلیل این 6
را  هاارتکها و کشورها این کننده باشد. چون در برخی دورهمنبعی برای شناسایی اثر افزایش اعتبارات مصرف تواندیمجدیدی است و  یباًتقرهای اعتباری پدیده کارت

 بر سیاست پولی کمک کند. کنندهمصرفاعتبار  اثر خالصما را در شناسایی  تواندیمنداریم و در برخی دیگر داریم و همین امر 
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ها بر نرخ وام یق اثرگذاریاز طر یاست پولیآن س یاست که ط ۹یبر اقتصاد کانال اعتبار یاست پولیس یکانال اثرگذار ترینمهماز  یکی
. در ۲گذاردیم تأثیرو مصرررف  یگذارهیکل مانند سرررما یتقاضررا یق بر اجزاین طریالت اثرگذاشررته و از ایزان تسررهیدهند بر میم هابانک
ره یواسررطه مبادله و ذخ یو مال یبانک یبه ابزارها یادین کانال تا حدود زیاز ا یاسررت پولیسرر یاثرگذارن کانال شرردت و ضررعف یا یبررسرر

ن یق ایکننده از طرمصرررف یله مبادله هسررتند و حتیوسرر ۳هابت کارتیا دیو  یاعتبار هایکارتکه  یطیدر مح یعتاًطبدارد.  یارزش بسررتگ
تفاوت شد میشتر معامالت با اسکناس و مسکوک انجام میکه ب یطیمند شود با محد بهرهالت خریتواند از تسهیم یها به صورت آنکارت

 یر روب یپول یهااستیشود که سیباعث م یاعتبار هایکارت از کانالکننده از جمله اعتبارات مصرف یانواع اعتبارات برا است. وجود
  یهانرخ را به همراه دارد باعث کاهش یکه کاهش نرخ سود بانک یانبساط یاست پولیک سی مثالعنوانبهداشته باشند.  یشتریمصرف اثر ب

ور شود. حال تصیشتر میش داده و مصرف بیرا افزا یاعتبار هایکارتالت یها استفاده از تسهن نرخیشود. کاهش ایم یاعتبار هایکارت
س یطید که در محیکن ستر سه یکه د شد، ایم یاعتبار هایکارتالت یبه ت صاالت تنها از طریسر نبا ضاین ات صرف یق تقا  هابانک یوام م

بر  یپول اسرررتیسررر یل اثرگذاریپتانسررر یاعتبار هایکارتن گسرررترش یتر و کندتر خواهد بود. بنابراار محدودیبسررر یعتاًطبافتد که یاتفاق م
 دهد.یرا نشان م یاعتبارق کانال یبر مصرف از طر یپول یاستس یچرخه اثرگذار ۹-۲شکل برد. یمصرف را باالتر م

 
 یاعتبار هایکارتبر مصرف و نقش  یاز کانال اعتبار یاست پولیس یاثرگذار .۱-۲شکل 

 های محققمنبع: یافته

شما ۹-۲شکل  ستیس یاثرگذار یکل یکه  شان م یپول ا سیبر مصرف را ن سا شده یدهد. روابط ا شماره مشخص  اند. با توجه به با 
 ن موارد اشاره کرد.یتوان به ایم ین روابط اساسین حوزه، در خصوص ایمطالعات انجام شده در ا

صرف از بر م یدارند، تنها کانال اثرگذار یا نفوذ کمیندارند )مانند کشور ما(  ینفوذ یاعتبار هایکارتکه  یو بانک یپول ییهادر نظام
 یریشود که اثرپذیباعث م اکثراًت آن ینشان داده شده است( است که باتوجه به ماه ۹)در شکل با  هابانک یمصرف هایوامش یق افزایطر

س صرف از  ست پولیم شود. بنابرا یا سعه یکند و کمتر  سیب یریاثرپذ عنوانبه یاعتبار هایکارتن تو صرف از  ستیشتر م رات ییها و تغا
 باشد.یم یپول

 هایکارتزان نفوذ یبه م (۹-۲ شکلدر  ۲)کانال  یاست پولیس یدر چرخه اثرگذار یاعتبار هایکارتبودن  مؤثرو  یرگذاریتأثزان یم
از  یمصرررررف یدهایاز خر توجهیقابلهسررررتند و بخش  یکارت اعتبار یکه بخش عمده خانوارها دارا یادارد. در جامعه یبسررررتگ یاعتبار
 شتر است.یب ین اثرگذاریرد، ایگیصورت م یاعتبار هایکارت

                                                                                                                                                                                                           
1 Credit Channel 

های پولی است و نرخ بهره هدف ندارد، کانال اعتباری سیاست پولی کماکان گذاری بر روی کلنوعی هدفبه ماهیت سیاست پولی ما که به توجه باالزم به ذکر است که  ۲
 یرتأثولی ت پشده و غیر متغیر بگیریم )که از سیاسهای سود بانکی را هم دادهشود. اگر نرخبرقرار است و سیاست پولی انبساطی باعث گسترش در تسهیالت می

 کند.پذیرند( افزایش میزان دسترسی به تسهیالت به جای کاهش نرخ در این کانال کار مینمی
3 debit cards 
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مطالعات نشرران  یپول یگذاراسررتیو نرخ بهره هدف سرر یاعتبار هایکارترابطه نرخ بهره  یعنی ۹-۲شررکل در  ۲در خصرروص رابطه 
 ی( که برا۹۱۱۶) ۲نیو اسررتاو (۹۱۱۵) ۹سررتریمانند کالم و م یآن محل بحث اسررت. مطالعات یو چگونگ تأثیرپذیرین یزان ایدادند که م

صاد  شان میآمراقت شد ن ستاو یاعتبار هایکارتدهد که نرخ بهره یکا انجام  ستند. ا سبنده ه سبنده بودن یان می( ب۹۱۱۶ن )یچ کند که چ
 یانبسرراط یاسررت پولیاز سرر ین بازار اسررت. با کاهش نرخ بهره ناشرریل مشررکل انتخاب نامسرراعد در ایبه دل یاعتبار هایکارت یهانرخ

رخ خود را دهد نیح میست و ترجیبانک مطلوب ن یشوند که برایم یالت کارت اعتباریاستفاده از تسه یسک باال متقاضیبا ر یخانوارها
سبنده بودن اییتغ س تأثیرپذیریعدم  یها به معنن نرخیر ندهد. البته چ ستیاز  شان دادند که ۲11۳) ۳و و همکارانیست. ین یپول یهاا ( ن

ق نرخ یاز طر یپول استیس روازاینن اثر از نظر اندازه کوچک است. یا یاثرگذار است ول یراعتبا هایکارتبر نرخ بهره  یاستیس یهانرخ
 یقرار دهد. البته اثر مقدار تأثیرتواند مصرررررف را تحت یدهد کمتر میکننده قرار مبه مصرررررف یاعتبار هایکارتق یکه از طر یالتیتسرررره

 یعتبارا هایکارتالت یبه تسرره یدسررترسرر یش مقداریباعث افزا یبرقرار اسررت. انبسرراط پول یاعتبار هایکارتق یاز طر یاسررت پولیسرر
 شود.یک میمصرف تحر روازاینشود و یم

اسررررتفاده از تسررررهیالت  اعتباری بر روی میزان هایکارتکند میزان اثرگذاری نرخ بهره رابطه دیگری که در این کانال اهمیت پیدا می
در رفتار  تأملها دو پدیده قابل اسررت. بر اسرراس بررسرری نشرران داده شررده اسررت( ۳با رابطه  ۹-۲در شررکل )که اعتباری اسررت  هایکارت

شهرت  4اعتباری هایکارتکه به معمای بدهی  اعتباری وجود دارد. اولین پدیده هایکارتکننده در خصوص استفاده از تسهیالت مصرف
یاسرررریس و ریتر۲1۹۳)  ۱(، تلیوکوا۲11۱)  6(، برتات و همکاران۲11۸)  5دارد و توسررررط مطالعات متعددی )تلیوکوا و رایت   ۸(، هال

کنند، ی میدارهای نقد و یا با بازدهی بسیار پایینی نگهکه داراییپردازد که بسیاری از خانوارها با وجود این(( بررسی شده به این می۲11۵)
هایشررران برای بازپرداخت در حالی که از نظر منطقی باید از دارایی)کنند اعتباری اسرررتفاده می هایکارت( هایوامهمزمان از تسرررهیالت )

دهند(. دومین پدیده که تا حدودی به پدیده اول شررررباهت دارد رفتار غیر اعتباری اسررررتفاده کنند ولی این کار را انجام نمی هایکارتبدهی 
ها به صورت کننده( مصرف۹۱۱۵) ۱های بیرتو و هارتلیاعتباری است. بر اساس یافته هایکارتهای ها در قبال نرخکنندهمنطقی مصرف

بانکی مشررابه پرداخت کنند. این مطالعات در  هایواماعتباری نسرربت به  هایکارت هایوامغیر عقالیی حاضرررند نرخ بهره بیشررتری برای 
سهیالت  سهیالت  ایهکارتتوجیه این رفتار پایین بودن هزینه معامالتی در ت رد نیاز اعتباری که نقدینگی مو هایکارتاعتباری و ماهیت ت

 .اندکردهدالیل این رفتار عنوان  عنوانبهکند می تأمینرا 
اعتباری زیاد است و کشش کمی نسبت به تغییرات  هایکارتها به تسهیالت کنندهدهد که تمایل استفاده مصرفهر دو پدیده نشان می

ستر یهاکارتنرخ بهره  سیم شتن ۲11۹) اعتباری دارد. پرلک و  شان دادند که تمایل به پرداخت با دا  ۹11اعتباری بیش از  هایکارت( ن
دهد. البته گروس و ها را نشررران میاعتباری نسررربت به نرخ هایکارتیابد و همین امر به نوعی کشرررش کم اسرررتفاده از درصرررد افزایش می

اعتباری( در پاسخ به کاهش نرخ  هایکارتها )در خصوص تغییر در تسهیالت کنندهمصرف ( نشان دادند که واکنش۲11۲) ۹1سولیلس
 ها به افزایش این نرخ است.اعتباری بیشتر از واکنش آن هایکارتبهره 

 ۹۹نبرگیو مصررررف پرداخته اسرررت. بر اسررراس مطالعات )ف یاعتبار هایکارتالت یرابطه تسررره یبه بررسررر ۹-۲شرررکل در  ۴رابطه 
ش یبا افزا یاعتبار هایکارتالت در یش در مانده تسررررهی(( افزا۲1۹۵همکاران )و  ۹۳ازمن (،۲1۹۹همکاران ) و ۹۲یلکوکسو (،۹۱۸۶)

 ط مختلف متفاوت است که در مطالعات به آن پرداخته شده است.یش در شراین افزایدر مصرف همراه بوده است. البته ا
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در مکانیسم انتقال پول است که  ۹دیدگاه پولی کنندهمنعکسضیح داده شد در واقع تو ۹-۲شکل در  ۴تا  ۹کانال ارتباطی که در روابط 
 ۲ها بر تقاضرررا اثرگذار خواهد بود. در حالی که دیدگاه مقابل آن دیدگاه اعتباریکه سررریاسرررت پولی از طریق اثرگذاری بر نرخ معتقد اسرررت

ن اتفاق شوند بلکه از کانال تغییر در اعتبار در دسترس نیز ایاضای کل میها نیستند که باعث اثرگذاری بر تقمعتقد است که تنها تغییر نرخ
اند. در سیستم پولی ایران با توجه به ساختارهایی توضیح داده شده ۵های (. این کانال اعتبار از طریق رابطه۲1۹۹ ،۳افتد )ایلمازکودایمی

گیرد. های پولی صررورت میگذاری بر روی کلبا هدف عمدتاًت پولی ها به این صررورت وجود ندارد و سرریاسررکه وجود دارد، مکانیسررم نرخ
ساطی باید به جنبه افزایش اعتبارات  روازاین ست پولی انب سیا ساطی و در نتیجه اف هابانکبرای دیدن اثر  ست پولی انب سیا شی از  زایش نا

ننده را بحث کلی در ایران و اثر آن از کانال اعتبار مصرفها به تسهیالت توجه کرد. لذا اگر بخواهیم اثر سیاست پودسترسی متقاضیان وام
سهیالت مصرفی خواهد بود. به سی( به ت سی )افزایش دستر سهیل دستر شیم که اثر اولیه از طریق ت شته با شرایط کنیم باید توجه دا عالوه 

به  شود که هرگونه افزایش در دسترسیاز مردم با محدودیت نقدینگی باعث می توجهیقابلکنونی بخش مالی در ایران و روبرو بودن بخش 
سهیالت  شود. لذا، ایجاد کانال احتماالًت ضا منجر  سهیالت مصرفی مانند به افزایش در تقا ش اعتباری باعث افزای هایکارتهایی برای ت

سهیالت مص سی به ت ستر ست پولی بر مصرف از کانال افزایش د سیا سومن و چمااثرگذاری  ساس مطالعاتی مانند  شد. بر ا   4رفی خواهد 
صرفی را افزایش می۲11۲) صرفی، مخارج م سهیالت م سی به ت ستر صاد ترکیه ۲1۹۹دهد. همچنین ایلمازکودای )( افزایش د ( برای اقت

ر استفاده این بیشتر شود و اث های پولی بر بخش تقاضاسیاست تأثیرپذیریاعتباری باعث شده است که  هایکارتنشان داد که استفاده از 
 ها در کانال اثرگذاری در طول زمان افزایشی است.کارت

شود که یث مباع یالت مصرفیشتر خانوارها به تسهیب یا دسترسی یاعتبار هایکارتتوان گفت که استفاده از ین در مجموع میبنابرا
ضا و بهیحساس سییخصوص مصرف به تغت بخش تقا شود. کانال اشتیب یاست پولیرات  سیر  ضا بهیت بین حسا  یاست پولیس شتر تقا

شد که بخش بیتواند ایم صرف درگ یشترین با صرفیاز م سییخواهد بود و هرگونه تغ یر اعتبارات م ستر ص یاعتبار یر در د ا یکننده رفم
 قرار داد. تأثیرشتر تحت یتواند مصرف را بینرخ آن م

 و بدهی خانوار با ثبات مالی کنندهمصرفرابطه اعتبار  ۲.۴
د شویدر مصرف م یدر مسکن و هموارساز یگذارهیآموزش، سرما یش مخارج بر رویک در تقاضا، افزایش اعتبار خانوار باعث تحریافزا

صرفین طریو از ا صادق اعتبار م شد اقت شکل آنجا آغاز م یاثر مثبت یکننده بر ر شت. اما م سطح بدهیخواهد دا ک یار از خانو یشود که 
تواند باعث بحران یت میافتد که در نهایو ثبات آن در معرض خطر م ین مشررکل سررالمت نظام مالیرود و به واسررطه ایباالتر م یسررطح

صاد یمنف تأثیرو  یمال شد اقت سهیاخ هایسالدر  یمال یهایشود. نوآور یبر ر سیر باعث ت ستر ست. ا یل د شده ا ن یخانوارها به اعتبار
 یخانوارها در واقع به معن یهاییافتن دارایت یشده است. اهم یگذارقهیند وثیخانوارها در فرآ یهاییپررنگ شدن نقش دارامسئله باعث 

نک یم داشررررته باشررررد. لیمسررررتق تأثیرخانوارها  یو بازار بده یگذارقهیقدرت وث یتواند بر رویها مییرات در بازار دارایین اسررررت که تغیا
ت یهاو در ن یمال یثباتیخانوارها به ب یباال یشود بدهیاست که باعث م جاد کردهیرا ا ییهاسمیها مکانییبازار دارااعتبارات خانوارها و 

 منتج شود. یبحران مال
سیاز طرف د سانات ب صورت بالقوه در معرض نو سه یادیار زیگر درآمد خانوار به  ستفاده از ت ست. ا  یبرا یخانوارها راه یالت برایا

خانوار  یآت یهاسکیتوانند در قراردادها تمام ریناقص هستند و نم یمال ینوسانات درآمد است. اما از آنجا که بازارها یهاکسیپوشش ر
 یابر یک منبعیخانوارها  یکند و در واقع بدهیز میسرررر یسررتم مالیها و نوسررانات خانوار به سررسررکیاز ر یر بخشرریرا لحاظ کنند، ناگز

 اندازد.یرا در خطر م یشود که ثبات مالیم یستم مالیس یریپذبیآس
شکل  ۲-۲شکل  شان می ۳-۲و  دهد. اثرگذاری بدهی خانوارها بر ثبات مالی را از دو دیدگاه ترازنامه خانوار و جریان نقدی خانوار ن

قباض اعتباری باشررد باعث تواند شرروک درآمدی و یا یک انکند، یک شرروک منفی که میای را تشررریح میکه دیدگاه ترازنامه ۲-۲شررکل در 
شررود. این خانوارهایی که بدهی باالیی دارند، بدهی خود را نکول کرده و همین امر باعث کاهش و تضررعیف سرررمایه بانک می شررود کهمی

ش هخواهد شررررد. کا هابانکدهی در کند باعث کاهش واممی متأثررا  هابانکدهی تضررررعیف سرررررمایه بانک باتوجه به اینکه پتانسرررریل وام
دهی در بازارهای مالی به معنی محدودیت نقدینگی برای فعاالن بازار مالی خواهد بود و همین امر باعث کاهش تقاضررررای آنها در بازار وام
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ها به معنی از بین رفتن ها در بازارها خواهد شررررد. کاهش قیمت داراییمسررررکن و اوراق بهادار شررررده که منتج به کاهش قیمت این دارایی
ها خواهد بود و این وضرررعیت ترازنامه خانوارها را بدتر خواهد کرد. بدتر شررردن وضرررعیت خانوارها منجر به های خانواراراییبخشررری از د

 شود.شود و دوباره این چرخه ادامه پیدا کرده و به بحران تبدیل میها از طرف خانوارها مینکول بیشتر بدهی

 
 د ترازنامه خانواریاز د یخانوار بر ثبات مال یع بدهیاثرگذار دور اول و دوم تجم .۲-۲شکل 

 (IMF) ۲1۹۱منبع: گزارش ثبات مالی جهانی سال 

خانوارها باال باشد  یشده است. اگر سطح بده یان وجوه نقد خانوار بررسید جریاز د یخانوار و ثبات مال یرابطه بده ۲-۳شکل در 
ها ین قفل شدن بدهیخواهد شد. ا ۹هایل شود باعث خواهد قفل شدن بدهیها تحمبر آن یا انقباض اعتباریو  یدرآمد یمنفک شوک یو 

 نیکنار بگذارند. ا یقبل یهایبازپرداخت بده یاز درآمد خود را برا یخود بکاهند و بخشرررر یخانوارها را مجبور خواهد کرد که از بار بده
ها اختصررراص یاز درآمد خانوارها به بازپرداخت بده یجامعه خواهد شرررد چون بخشررر یکل در بخش واقع یده باعث کاهش تقاضرررایپد
شته و باعث کاهش در سرما یاقتصاد یهارفتار بنگاه ین کاهش در تقاضا بر رویابد. اییم ه آن کاهش جیشود که نتیآنها م یگذارهیاثرگذا

 راخانوارها شررده و خانوارها  یت درآمدید و اشررتغال باعث بدتر شرردن وضررعیکاهش تولن یها خواهد بود. ان شرررکتید و اشررتغال در ایتول
 یان امر به منزله تکرار چرخهیشتر کاهش دهد که ایخود ب مصرفت درآمد و مخارج خود از یجاد تعادل در وضعیا یکند که برایمجبور م

 اقتصاد خواهد شد. یخواهد بود که منتج به رکود در بخش واقع
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 ان وجوه نقدید جریاز د یخانوار بر ثبات مال یع بدهیاثرگذار دور اول و دوم تجم .۳-۲شکل 
 (IMF) ۲1۹۱سال  یجهان یمنبع: گزارش ثبات مال

 توان دو رویکرد را معرفی کرد:کلی در خصوص بدهی خانوارها و ثبات مالی می صورتبه

 محدودیت اعتباری، نسبت اهرمی و تقاضای کل ۲.۴.۱

شرای ضا از طرف خانوادهاگر در  شود، یک انقباض تقا شیم که تولید توسط تقاضای کل تعیین  واند منجر به تهای بشدت بدهکار میطی با
منفی بر خانوارهای بدهکار مانند کاهش ارزش وثیقه باعث ایجاد محدودیت اعتباری شررررده که در  هایشرررروکرکود شررررود. در این مدل، 

وک نمونه ش عنوانبهدنبال داشته باشد. ها را بهتواند کاهش بیشتر در ارزش وثیقهشود که میمی ۹هانهایت منجر به فرآیند بازپرداخت بدهی
ها خود های آنها منجر شود. این نکولتواند به نکول بدهیخانه را کاهش خواهد داد که میهای مالکان منفی بر قیمت مسکن ارزش دارایی

باعث فشررار کاهشرری بیشررتر بر قیمت مسررکن خواهد بود. این تسررلسررل منفی اثر سرررریز بر بخش مالی خواهد داشررت و وضررعیت سرررمایه 
ین اثرات بالقوه بدهی خانوار برای خانوار درونی نشده است و تبعات قرار خواهد داد. از آنجایی که ا تأثیرصورت منفی تحت را به هابانک

بدهی باالی خانوار به سررایر خانوارها و کل اقتصرراد وارد خواهد شررد، طبیعی اسررت که میزان بدهی که خانوار تمایل دارد که داشررته باشررد از 
ری از بروز این مشررررکالت برای بدهی خانوارها گیبرای جلو گذارسرررریاسررررتمیزان بهینه اجتماعی آن بیشررررتر اسررررت و الزم اسررررت که 

 (.۲1۹۶، ۲کورینک و سیمسککند )هایی را تنظیم محدودیت
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 تورش رفتاری ۲.۴.۲

های آتی مصرف حال را بر مصرف آینده ترجیح دهند. خانوارهایی مدت ممکن است که بدون در نظرگرفتن ریسکخانوارهای با افق کوتاه
سیار زیادی برای م ستند و به عبارت دیگر نرخ تنزیل ذهنیکه ارزش ب ستفاده ب یادیل زیدارند، تما ییباال ازحدیشب صرف حال قائل ه ه ا

ش از حد دچار هستند که باعث یب یباورخوش ین خانوارها به نوعیتوان گفت که ایم یش سطح مصرف دارند. به نوعیافزا یبرا یاز بده
ش یزارا اف یگذارقهیها ارزش وثییمت دارایش قیابد. افزایش یز افزایها نییمت دارایه و قافتیش یخانوارها افزا یشرروند که سررطح بدهیم

صورت حبابییمت دارایش قیجه روند افزایداده و در نت دن حباب یشده و ترک یمال یثباتیند باعث بین فرآیافت. ایش خواهد یافزا یها به 
ها و سررکینسرربت به ر یید و انتظارات عقالین اگر خانوارها دیخواهد شررد. بنابرا یو اقتصرراد یها باعث بحران در بخش مالییمت دارایق

 به سررطح یتوان گفت که بدهینداشررته باشررند( م یاعمده یخطا یآت یهاسررکیو نسرربت به برآورد ر)خود داشررته باشررند  یآت یدرآمدها
ستانه س یاآ شود نخواهد ر شد احتمال بحران مالیخانوارها ب ینیبگر هرچه تورش خوشید و از طرف دیکه باعث بحران  ش یشتر با از  ینا

 شتر خواهد شد.یخانوارها ب یبده
ست که مکان یهیالبته بد صوص رابطه ثبات مال ییهاسمیا شرا یو بده یکه در خ شده در همه  شورها بیخانوارها گفته  ه ط و در همه ک

ش ن راستا فصل دوم گزارین روابط متفاوت خواهد بود. در ایا ت کشورها شدتیو وضع یط نهادیکند و بسته به شرایک صورت کار نمی
کشور توسعه  ۸1 یپرداخته شده است و با بررس یو ثبات مال یخانوار و رابطه آن با رشد اقتصاد یبه موضوع بده IMF۹ یجهان یثبات مال

 یذاراسررت اما اثرگ مؤثرکشررورها  یرشررد اقتصرراد تیو در نها یخانوار بر ثبات مال یدند که بدهیجه رسررین نتیافته و در حال توسررعه به ای
 کردند. یژگیرا مشروط به دو و یت اقتصادیخانوار بر وضع یبده

ساس مطالعه صندوق بیتحل یمربوط به افق زمان یژگین ویاول سبت بدهیمدت مثبت بک رابطه کوتاهیپول،  یالمللنیل است. بر ا  ین ن
 یبده یسررال رشررد باال ۵تا  ۳ ین کشررورها وجود دارد. اما در افق زمانیدر ا یکاریبا ب یو رابطه منف یو رشررد اقتصرراد GDPخانوار به 

 خواهد داشت. یبر رشد اقتصاد یشده و اثر منف یجه بحران مالیو درنت یمال یثباتیخانوار باعث ب
شرا یژگین ویدوم س یط کنونیمربوط به  شور مورد برر ساس ا یک ست. بر ا شورهاد ین رابطه منفین گزارش ایا سب ییر ک  یت بدهکه ن

ن است یین نسبت پاینوظهور که ا یکشورها یتر است و برایافته هستند( قویتوسعه  یکشورها عموماًدارند )که  یباالتر GDPخانوار به 
 کمرنگ است. یلیخ یا رابطه منفیوجود ندارد و  عمالً

سط این یافته شروط بدهی خانوار بر ثبات مالی تو ست. در این  تائید( نیز ۲1۹۱) ۲مطالعه المباردی و همکارانها و اثرگذاری م شده ا
بر رشد اقتصادی و مصرف مثبت  GDPمدت )زیر یک سال( اثر افزایش نسبت بدهی خانوار به تحقیق نشان داده شده است که در کوتاه

ر که یک درصررد افزایش دیطوربهشررود ی میثباتی مالی و بحران مالی ناشرری از بدهی منفاسررت ولی این رابطه در بلندمدت به واسررطه بی
سبت بدهی خانوار بر  صادی می 12۹در بلندمدت باعث کاهش  GDPن شد اقت صدی در ر شاره میدر شود که رابطه منفی بین شود. البته ا

منفی بین رشد درصد بیشتر شود و رابطه  ۶1از  GDPشود که این نسبت بدهی خانوار به مصرف و نسبت بدهی خانوار زمانی تشدید می
درصد باشد. بر اساس نتایج این مطالعه اثرگذاری منفی بدهی  ۸1شود که این نسبت بیشتر از اقتصادی و بدهی خانوار نیز زمانی تشدید می

ه کتری برای اعتباردهنده دارند )مانند قوانینی ها در طول کشرررورها با یکدیگر متفاوت اسرررت و کشرررورهایی که قوانین حمایتی قویخانوار
کند( سرررطح آسرررتانه باالتری نسررربت به سرررایر کشرررورها دارند. به عبارت دیگر امکان انتقال مالکیت وثیقه به اعتباردهنده را تسرررهیل می

را تا  GDPکنند که نسرربت بدهی خانوار به حقوقی بهتری دارند این امکان را برای سرریسررتم مالی ایجاد می هایزیرسرراختکشررورهایی که 
ثر منفی حداقلی باال ببرند )چیزی که در کشررورهای توسررعه یافته اتفاق افتاده اسررت( و کشررورهایی که ضررعف سرریسررتم حدود باالتری با ا

ای انهعبارت دیگر، این تفاوت در بین سطح آستتر است. بهای اثر منفی نسبت بدهی خانوار در آنها پایینسطح آستانه احتماالًحقوقی دارند 
توان توجیه کرد که با باالتر رفتن بدهی خانوارها، ریسررررک ثبات مالی در کشررررور باال خواهد رفت. ه میگوندر کشررررورهای مختلف را این

باالرفتن ریسررک ثبات مالی برای کشررورهای مختلف نتایج مختلفی خواهد داشررت. کشررورهایی که نهادهای مناسررب برای برخورد با این 
کشورهای  ای متفاوت برایتوان آستانهاست که می روازاینبیشتر آسیب ببینند. شرایط )ریسک ثبات مالی( را ندارند ممکن است در اینجا 

شتر از آن به ثبات مالی لطمه می سبت بدهی خانوار تعیین کرد که بی صوص ن زند. طبیعی مختلف )باتوجه به ظرفیت نهادی که دارند( در خ
 ه تحمل نسبت بدهی خانوار باالتری دارند.است که کشورهای توسعه یافته که ظرفیت نهادی باالتری دارند، آستان

                                                                                                                                                                                                           
1 International Monetary Fund. (2017). Global financial stability report: Durable financial stability: Is Growth at Risk?, Chapter 2 
2 Lombardi & et al. 
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. خانوارها اسررت یرشررد در بده منشررأمورد توجه قرار داد  یو بحران مال یخانوار بر ثبات مال یبده ید در اثرگذاریکه با یگرید یژگیو
مثال  طوربهاعتبارات باشد ) یخانوارها از جنبه تقاضا برا یرشد بده منشأ( اگر ۲1۹۴) ۹مانند مندلسوناس یهمانطور که مطالعات متعدد

 یجاد نخواهد کرد، اما بدهیا یمال یثباتینخواهد شررد و ب یخانوار باعث بحران مال ین رشررد بدهیش داشررته باشررد( ایدرآمد خانوارها افزا
ش یمال یثباتیتواند منجر به بیم یخانوارها زمان شد که مکننده بل در عرضه اعتبارات مصرفیش و تسهیاز افزا یشود که نا تواند منجر یا

 شود. یت بحران مالیو در نها یمال یریپذبیبه آس
ارد ن مویم، به ایداشررته باشرر یبندخانوارها باتوجه به موارد مطرح شررده جمع یو بده ین ثبات مالیم در خصرروص رابطه بیاگر بخواه

 اشاره کرد: توانمی
 وار فارغ خان یدر بده یشهر افزاخواهد شررد. پس  یمال ثباتییبو  یباالتر برود باعث بحران مال یاخانوار اگر از آسررتانه ینسرربت بده

 شود. یتواند منجر به بحران مالیکه اشاره شد نم یااز سطح آستانه
 به  ت ومختلف متفاوت اسرر یشررود( در کشررورهاید میتشررد یخانوار بر ثبات مال یبده یکه پس از آن اثر منف) یان سررطح آسررتانهیا

مختلف را )فارغ از  یخانوارها در کشررورها ینسرربت بده توانینم روازایندارد.  یکشررورها بسررتگ یو حقوق ینهاد هایزیرسرراخت
شررتر در یدارند ب یخانوار باالتر یکه نسرربت بده یینگونه اسررتنباط کرد که کشررورهایسرره کرد و ایدارند( مقا هایییرسرراختزکه چه نیا

انوار خ ینسرربت بده یخود برا یاد باتوجه به سررطح آسررتانهیهر کشررور را با یت ثبات مالیهسررتند. بلکه وضررع یبحران مال معرض
 د.یسنج

 شد م یش بدهیشه افزایاگر ر ضه اعتبارات با صورتی یشود، ول یمال یثباتیش بیتواند باعث افزایخانوار از طرف عر شأ هکدر آن  من
 نخواهد بود.ثباتی ریشه بیباشد  یبده یتقاضا برا

 در اقتصاد ایران کنندهمصرفاعتبار  ۲.۵
کنند و در تمام شرررایط محیطی به یک صررورت کار نمی عموماًسررازوکارهایی که در مطالعات مختلف بررسرری شررده و تشررریح شررده اسررت 

اد خانوار بر روی متغیرهای اقتص کننده و بدهیهای اثرگذاری اعتبارمصرفطور که در بیشتر مطالعات نیز اشاره شده کارکرد مکانیسمهمان
های اثرگذاری توان چارچوب کلی مکانیسررماگرچه با مرور مطالعات علمی می روازاینکالن، مشررروط به وضررعیت محیطی اقتصرراد اسررت. 

صاد را دریافت، ولی برای ایناعتبارمصرف سمکه دقیقکننده بر روی اقت صورتی شور بهای اثرگذاری در داخل کتر بدانیم که این مکانی ه چه 
کننده و مصرررف در ایران مرور شررده و با کشررورهای دیگر مقایسرره کند الزم اسررت که برخی آمار و اطالعات در حوزه اعتبارمصرررفعمل می

شرود. سرپس به مسرئله در این بخش ابتدا مروری به وضرعیت بدهی خانوار و اعتبار اعطا شرده به خانوارهای ایرانی مرور می روازاینشرود. 
سی میرفتارهای چرخه شورها برر سایر ک سه با  سانات مصرف در ایران در مقای ه ب شود. و در انتهای این بخش نیزای مصرف و میزان نو

 شود.کننده در آن پرداخته میترکیب مصرف در ایران و بررسی کارکرد اعتبارمصرف

 در ایران کنندهمصرفوضعیت بدهی خانوار و اعتبار  ۲.۵.۱
بر حسب هدف از دریافت نشان  ۹۳۱۵تا  ۹۳۱۳اعتباری را در بازه زمانی  مؤسساتو  هابانکوضعیت تسهیالت پرداختی  ۹-۲جدول 

توان میزان اعتبار دهد که میدهد. اگرچه این آمار در واقع جریان تسررررهیالت پرداختی به اهداف مختلف را در سرررره سررررال نشرررران میمی
درصد  ۸1طور متوسط حدود اخیر به هایسالی کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی در یآن شناسا کننده را از رویتخصیص یافته به مصرف

سعه و تعمیر طرح سهیالت پرداختی به ایجاد، تو شرکت تأمینهای مختلف و همچنین از ت ست کسرمایه در گردش  صاص یافته ا ه ها اخت
درصد از تسهیالت به اقالم خرید شخصی، خرید مسکن و  ۲1ر حال تنها ها است. به هبیشتر از سایر کاربری در گردشالبته سهم سرمایه 

رتیب سهم آیند که به تکننده به حساب میمصداق اعتبار به مصرف یقاًدقسایر اختصاص یافته است. دو آیتم خرید شخصی و خرید مسکن 
های بانک آیتم سایر در گزارش که اقالم مربوط بهه ایناند. باتوجه بدرصدی را در سه سال اخیر از کل تسهیالت پرداختی داشته ۵2۹و  ۸2۲

توان در خصوص ماهیت تولیدی و یا مصرفی آن حرفی زد. ولی با این حال حتی اگر تمام تسهیالتی که در مرکزی تصریح نشده است نمی
سایر قرار دارد را نیز جز اعتبارات تخصیص یافته برای مصرف درصد از کل تسهیالت پرداختی کشور در  ۲1کننده قلمداد کنیم تنها آیتم 

 کننده و خانوار اختصاص یافته است.اخیر به مصرف هایسال

                                                                                                                                                                                                           
1 Mendelsonas 
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 (هزار میلیارد ریال) یاعتبار مؤسساتو  هابانکتسهیالت پرداختی  .۹-۲جدول 
 متوسط سهم )درصد( ۹۳۱۵ ۹۳۱۴ ۹۳۱۳ 
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 ۸1 ۴۳۱۶ ۳۳۵۱ ۲۱۲۳ سرمایه در گردش ینتأم ،یرتعم ،توسعه ایجاد،
 ۸2۲ ۴۸۲ ۳۱۲ ۲۲۳ خرید شخصی
 ۵2۹ ۲۲۹ ۹۱۳ ۲۴۱ خرید مسکن

 ۶2۱ ۴1۵ ۲۵۹ ۲۲1 سایر
 ۹11 ۵۴۸۴ ۴۹۱۳ ۳۴۹۴ کل
  ۱۹1۹ ۱۲۱۳ ۶۲۴۹ مانده کل تسهیالت

 منبع: آمار و اطالعات بانک مرکزی ج.ا. ایران

کننده را با سررایر کشررورها مقایسرره کنیم باید میزان بدهی خانوار را داشررته برای اینکه میزان تخصرریص اعتبار به خانوار یا همان مصرررف
آمده  ۹-۲در جدول توان از همین تسررررهیالت پرداختی )که باشرررریم. از آنجا که اطالعات دقیقی از بدهی خانوار در ایران وجود ندارد می

 هایسالکه مانده تسهیالت در مانده تسهیالت در هر سال آورده شده است. باتوجه به این ۹-۲جدول د. در سطر آخر است( استفاده کر
توان درصد اختصاص یافته تسهیالت به خانوارها در سه سال اخیر را است می برابر کل تسهیالت پرداختی در یک سال ۲مختلف کمتر از 

سهم  در ایران در هر سال GDPدهی خانوارها در نظر گرفت. لذا برای برآورد نسبت بدهی خانوار به متغیر جایگزین مناسبی برای نسبت ب
که با توجه به این ۹شود.دهیم و از این طریق بدهی خانوارها مشخص میخانوارها از تسهیالت پرداختی را به کل مانده تسهیالت تسری می

اعتبار  عنوانبهشررررناخته اسررررت، بدهی خانوارها را یکبار با درنظرگرفتن آیتم سررررایر نا (۹-۲جدول آیتم سررررایر در تسررررهیالت پرداختی )
 ۲1تا  ۹۳بین  حدوداًشررود که بدهی خانوار به صررورت یک بازه تعریف شررود که گرفتیم که باعث می در نظرکننده و یکبار بدون آن مصرررف

سبت شود. باتوجه به اینکه ن شامل  سهیالت بانکی را  سیاری از مطالعات مورد توجه و تحلیل  GDPبدهی خانوار به  درصد از مانده ت در ب
دهی اخیر، متوسط نسبت ب هایسالتوان با بدهی خانوار برآوردی این نسبت را محاسبه کرد. بر اساس محاسبات در قرار گرفته است، می

 درصد برآورد شده است. ۹۲2۸درصد تا  ۸2۶بین  GDPخانوار به 
نسبت بدهی خانوار به  ۹-۲نمودار کننده در ایران با سایر کشورها مقایسه شود، در ی خانوار و اعتبار مصرفکه وضعیت بدهبرای این

GDP برای  المللی پول میانه این نسبتبا کشورهای توسعه یافته و نوظهور مقایسه شده است. بر اساس اطالعات منتشر شده صندوق بین
هی خانوار در بین درصد رسیده است. این در حالی است که میانه نسبت بد ۶1به بیش از  ۲1۹۳ بعد از هایسالکشور توسعه یافته در  ۳۵
سالنوظهور )کشور  ۴۵ سعه( در این  شرکت ۲1ها حدود در حال تو سی آمار این  ست. برر شده ا شان میدرصد گزارش  که این  دهدها ن

افزایشی داشته است که البته برای کشورهای توسعه یافته این نسبت در به بعد برای همه کشورهای مورد بررسی روند  ۲11نسبت از سال 
 کاهش داشته است ولی بعد از آن به رشد خود ادامه داده است. ۲11۸-۲11۱بحران 

دهد که این نسبت در این شکل ترسیم شده است که نشان می ۹۳۱۵-۹۳۱۳در سه سال  بازه برآوردی نسبت بدهی خانوار در ایران نیز
ر دهد که این نسبت داخیر برای ایران نیز رشد داشته است. ولی مقایسه سطح بدهی خانوار در ایران با سایر کشورها نشان می هایلسادر 

کشور درحال توسعه که بررسی شده  ۴۵طوری که از بین کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای نوظهور و یا در حال توسعه کمتر است. به
 اخیر نسبت بدهی خانوار باالتری نسبت به ایران دارند. هایسالد آنها در درص ۱۵ حدوداًاست 

سبت بدهییکه از پا یانکته سایخانوار در ا ین بدون ن سبت به  شورها میران ن ست که ادبیافت کرد ایتوان دریر ک ضوع  یاتین ا که با مو
توان گفت که یم روازاینخانوار اشررراره دارد و  یبده یباال یاهبر نسررربت عمدتاًوجود دارد  یخانوار به ثبات مال یب وارد کردن بدهیآسررر

 یرهاخانوار را به اندازه کشو یم نسبت بدهیتوانیست که ما میهم ن ین معنین به ایست. البته این محل در معرض خطر نیما از ا یثبات مال
ه به نظر دارند ک یاشان سطح آستانهیهارساختیکه اشاره شد کشورها باتوجه به ز طورهمانم بلکه یا نوظهور گسترش دهیافته و یتوسعه 

 ران باالتر باشد.یدر ا ینسبت بده یآن برا یارسد سطح آستانهیم

                                                                                                                                                                                                           
کنیم کننده اختصاص یافته است ما فرض میریال( به مصرف یلیاردمهزار  ۵۴۸۴درصد  ۲1)یعنی  ۹۳۱۵درصد از تسهیالت پرداختی در سال  ۲1به عنوان نمونه اگر  ۹

 ۲1ریال( به خانوار پرداخته شده است و یعنی بدهی خانوار در انتهای این سال  یلیاردمهزار  ۱۹1۹درصد  ۲1از کل مانده تسهیالت در این سال )یعنی  درصد ۲1که 
 درصد از مانده تسهیالت در آن سال است.
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 ر کشورها )درصد(یسه با سایران در مقایدر ا GDPخانوار به  یبرآورد نسبت بده .۱-۲ نمودار

 و محاسبات محقق ۲1۹۱المللی پول بینصندوق منبع: گزارش ثبات مالی جهانی 

 چرخه مصرف و هموارسازی مصرف در ایران ۲.۵.۲
طور که اشاره شد، هموارسازی مصرف است. اگر خانوارها به تسهیالت دسترسی داشته کننده همانیکی از کارکردهای اصلی اعتبارمصرف

شررود که نوسرران در کل موقتی درآمد مصرررف خود را از نوسررانات مصررون کنند. این عامل باعث می هایشرروکتوانند در مقابل باشررند، می
ای هکننده هموارسررازی مصرررف و در نهایت کم عمق کردن چرخهیکی از کارکردهای بالقوه اعتبار مصرررف روازایناقتصرراد نیز کمتر شررود. 

رهایی که در آن خانوارها با محدودیت دسترسی به اعتبار روبرو هستند نوسانات توان اینگونه استنباط کرد که کشومی روازاینتجاری است. 
قی و ای مصرف حقیکننده بررسی شود، جز چرخهکه وضعیت دسترسی خانوارهای ایرانی به اعتبار مصرفمصرف باالتری دارند. برای این

سال  ستفاده از فیلتر هودریک ۹۳۱۴تا  ۹۳۴۱تولید حقیقی از  سکات -با ا ست و HP)پر شده ا ستخراج  شده ۲-۲نمودار در ( ا سیم  تر
سازی متغیرهای چرخه ستاندارد ست. برای ا سایت مقایقابل ای وا د در هر دوره به مقدار یمصرف و تول یار کشورها، جز چرخهیسه آن با 

 ر قابل استنباط است:یموارد ز ۲-۲نمودار م شده است. از ید آن دوره تقسیمصرف و تول
 کمتر است. GDPسه با نوسانات یران در مقایمصرف در ا یانوسانات چرخه (۹
دتر از یشد GDPنوسانات مصرف و  ۹۱۱۲با گذشت زمان کمتر شده است قبل از سال  GDPن یمصرف و همچن یانوسانات چرخه (۲

 بعد از آن بوده است.
رسد که یز میدرصد کل مصرف ن ۲1ا مصرف ت یاار باالتر است. نوسانات چرخهیر کشورها بسیسه با ساینوسانات مصرف در مقا (۳

س ست. برایب سطح انیا یار باال ا سانات چرخهیکه متوجه  سانات چرخهیشو یان نو سبه و در  یجنوبکره یام، نو با همان روش محا
تنها البته است )درصد مصرف خود( بوده  ۵ر یز معموالًکمتر )ار یبس یجنوبم شده است. نوسانات مصرف در کرهیترس ۲-۲نمودار 

 درصد هم نوسان داشته است(. ۹1ش از یک بار بین کشور یمصرف ا یشرق یایآس ۹۱۱۱ل بحران یبه دل
نکته سوم اهمیت بسیار زیادی در تحلیل این بخش دارد. اگر بپذیریم که نوسانات مصرف در کشور باالست در آن صورت محدودیت 

تواند در محدودکردن کننده میوی این پیام باشررد که گسررترش اعتبار مصرررفتواند حادهد و میدسررترسرری اعتباری خانوارها را نشرران می
جمع  ۲-۲، جدول که از این یافته )باالبودن نوسرررانات مصررررف در ایران( مطمئن شرررویمبرای این ۹باشرررد. مؤثرنوسرررانات اقتصررراد کالن 

کشور توسعه یافته و در حال توسعه نشان  ۱در ای مقیاسی از بزرگی نوسانات چرخه عنوانبهرا  GDPای مصرف و قدرمطلق جزء چرخه
است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته  ۶۸2۲ای مصرف در ایران بر اساس اطالعات این جدول جمع قدرمطلق جز چرخه ۲دهد.می

نیز  ۲-۲جدول زیر یک اسررت( بیش از دو تا سرره برابر نوسرران داشررته اسررت. همچنین در ردیف آخر  عموماًو درحال توسررعه )که این رقم 
که در بیشررتر برای کشررورهای مختلف محاسرربه شررده اسررت. دو نکته وجود دارد. اول این GDP مصرررف بهای چرخهنسرربت نوسررانات جز 

سانات مصرف شتر از نو سانات تولید بی ست کشورها )بجز آفریقای جنوبی( نو ست. دوم این بوده ا ستثنی نی که و ایران نیز از این قاعده م

                                                                                                                                                                                                           
ورها هایی باشد که در سایر کشتر باید اثر برخی عوامل سیاسی و اقتصادی را کنترل کرد، چون ممکن است نوسانات مصرف ناشی از شوکاگرچه برای تحلیل دقیق ۹

 نوسانات سیاسی کمتری در کشور بوده های اخیر کهتوان آن را به محدودیت اعتباری خانوارها ربط دهید. ولی نگاهی به آمار نوسانات مصرف در سالنباشد و شما نمی
دهد که محدودیت دسترسی اعتبار در بین خانوارهای ها هم بیشتر از سایر کشورها است که نشان میدهد که نوسانات سیکلی مصرف کماکان در این سالنیز نشان می

 ایرانی بسیار محدوداست.
 اند.در نمونه قرار نگرفته ترهای بدهی خانوار( تعیین شده است. از این رو کشورهای ضعیفداده خصوصاًمها )انتخاب کشورها با توجه به محدودیت دسترسی به داده ۲
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نسبت بدهی ٪۷۵تا ٪۲۵بازه  
در کشورهای نوظهور

کشور توسعه یافته۳۵میانه 

بازه برآوردی نسبت بدهی 
خانوار  در ایران

کشور نوظهور۴۵میانه 



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۴۶ 

صرف به  سانات م سبت نو ست. یعنی زمانی که  GDPن شورها کمتر از ایران ا شتر ک سان می GDPدر بی شورهای دیگر نو شتر ک کند در بی
 مصرف )در مقایسه با ایران( نوسان کمتری دارد.

 
 یجنوبسه با کرهیدر مقاران یدر ا GDPکل مصرف و یس .۲-۲نمودار 
 بانک جهانی و بانک مرکزی ج.ا.ایران WDIمنبع: 

 ر کشورهایران با سایدر ا GDPمصرف و  یاجمع قدرمطلق جزء چرخه .۲-۲جدول 

 
دانمار
 ک

انگلست
 یقایآفر کایآمر نروژ کره ژاپن ان

 رانیا یجنوب

۶۹21 مصرفای چرخهنوسانات جزء   ۸۱21  ۴۵21  ۱۵21  ۵۹21  ۶۵21  ۸۴21  ۶۸2۲  
GDP ۱21ای چرخهنوسانات جزء   ۸۱21  ۱21  1۵2۹  ۶۲21  ۱۴21  ۱۵21  1۹2۳  

سانات  سبت نو سانات مصرف به ای چرخهن ای چرخهنو
GP ۸۱۶21  ۱۱۹21  

۶۵21
۹ 

۱121
۵ 

۸۲21
۸ 

۸۸21
۱ 

۹۲۶2۹  
۸۱21
۳ 

 بانک جهانی و بانک مرکزی ج.ا.ایران WDIمنبع: 

سال  هایپژوهشمرکز  ش ۹۳۱۵مجلس در  صرف یواکاو»با عنوان  یدر گزار ص یرفتار م صو س« یبخش خ صرف یبه برر ر د یرفتار م
انجام شده است نشان داده  ۹۳۱۹تا  ۹۳۵۸ هایسال یهان گزارش که با استفاده از دادهیدوام و خدمات پرداخت. در ایببادوام، یکاالها

ست که در  ساختاریجنگ، تعد هایشوکر یبزرگ که آثار بلندمدت دارند )نظ هایشوکشده ا ساختار جمعییم و تغی، تحریل  (، یتیرات 
 یاز سرروشرردن آنها  یتلق یل دائمیدلتواند بهیدوام بوده اسررت که میب یش از واکنش خدمات و کاالهایبادوام ب یواکنش مصرررف کاالها

ن ین در ایشررتر بوده اسررت. همچنیدوام و خدمات بیب یرات مصرررف کاالهاییکوچک، تغ یمقطع هایشرروککنندگان باشررد، اما در مصرررف
ا یاسرررت که خانوار و  ین معنینشرررد که به ا تائیدمصررررف در تمام انواع کاالها  یه وجود هموارسرررازیشرررد که فرضررر یریگجهیگزارش نت

 ن گزارش آمده است:یبه اعتبار دارد. در ا یت دسترسیکننده محدودمصرف
ساز یمال ینقص بازارها» ست که هموار شده ا صورت نگیق در این طریش رفاه از ایمصرف و افزا یسبب  ن موضوع خود یرد. ایران 

مناسب  یارگذاستیکند. سیوب گرفتار میمع یک چرخه نوسانیت اقتصاد را در یکند که در نهایشتر درآمد را فراهم میموجبات نوسانات ب
سیافزا یش عمق آن برایو افزا یمال یتوسعه بازارها یبرا ساز یا به بازارهاخانواره یش دستر سه یوام و اعتبار که هموار ل یمصرف را ت
 «است. یکند، ضروریم

و  ۹۳۱۹-۹۳۸۱های ( سرررازگاری دارد. در این مطالعه که با اسرررتفاده از داده۹۳۱۶البته یافته این گزارش با نتایج مطالعه محمدزاده )
مصرف اقالم خوراکی( نسبت به تغییرات  مخصوصاًیران )انجام شده است، نشان داده شده است که مصرف در اقتصاد ا ۹۳۱۲-۹۳۱۴

بر وجود محدودیت نقدینگی خانوارها در  تائیدها شررود. این یافتهدرآمد جاری بیش حسرراسرریت دارد و فرضرریه درآمد دائمی در ایران رد می
ست. بنابراین دو مطالعه سایران ا ست و نو شده ا صاد ایران انجام  شاهده چرخهانات باالی ای که در این حوزه برای اقت صرف م ای که در م
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سیکل مصرف کره ایران GDPسیکل  سیکل مصرف ایران
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ای در مصرف شده خانوارهای ایرانی دارای محدودیت نقدینگی هستند و این باعث باال رفتن نوسانات چرخه دهد کهشده است نشان می
 تواند در این راستا راه گشا باشد.کننده میاست و گسترش اعتبارات مصرف

 ترکیب مصرف در ایران ۲.۵.۳
کننده به صررورت یکسررانی بر روی همه کننده بر مصرررف( مطرح شررد، اعتبار مصرررفطور که در قسررمت قبلی )اثرگذاری اعتبارمصرررفهمان

شتر تحت  انواع مصرف بادوام و  هایترکیب کاال روازایندسترسی به اعتبار است.  تأثیراثرگذار نیست و خرید کاالهای مصرفی بادوام بی
در  یک خانوار شهری یکاالها بر اساس دوام کاالها را برا یبندطبقه ۳-۲جدول ت است. یاهم یران دارایا یصدوام در مصرف خصویب

 ۹۱درصررد اسررت که در کل  ۸2۵مه بادوام هر کدام یبادوام و ن ین آمار سررهم کاالهایدهد. بر اسرراس اینشرران م ۹۳۱۵-۹۳۱۳ هایسررال
صد از کل مخارج مصرف شهری یدر سال خانوار  سهم یبادوام و ن یر مربوط به کاالهایاخ هایسال در یک  سط  ست. متو مه بادوام بوده ا

شتر و یسهم خدمات ب یدرصد بوده است. در سه سال مورد بررس ۵۹2۸و  ۳۹2۹ب یز به ترتیها نن سالیدوام و خدمات در ایب یکاالها
 دوام کمتر شده است.یب یسهم کاالها

 بر حسب دوام کاالها یب مصرف خانوار شهریترک .۳-۲جدول 

 هاکاال یبندطبقه
 )درصد( هابخشک از یسهم هر  (میلیون ریال) یخانوار شهر یکنه ناخالص ساالنه یمتوسط هز یبندطبقه

 متوسط ۹۳۱۵ ۹۳۱۴ ۹۳۱۳ ۹۳۱۵ ۹۳۱۴ ۹۳۱۳
۶2۲۸ بادوام  ۳2۲۸  ۶2۳۲  ۱2۸  ۲2۸  ۵2۸  ۵2۸  

۹2۲۸ نیمه بادوام  ۸2۲۱  ۱2۳۹  ۱2۸  ۶2۸  ۲2۸  ۵2۸  
۱2۹1۲ دوامبی  ۳2۹1۱  ۱2۹۹۶  ۳۲ ۹2۳۹  ۳2۳1  ۹2۳۹  

۲2۹۶۲ خدمات  ۸2۹۱۱  ۱2۲1۳  ۴2۵1  ۹2۵۲  ۱2۵۲  ۸2۵۹  
۸2۳۲۸ کل  ۶2۳۵۲  ۳۱۳ ۹11 ۹11 ۹11 ۹11 

 یبانک مرکز یبودجه خانوار شهر یهامنبع: گزارش

تر بادوام کم ید کاالهایهسررررتند، خر ینگیت نقدیمحدود یکه در آن خانوارها دارا یید که کشررررورهایآیگونه برمنیات، ایادبباتوجه به 
ضوع میشود و ایم سهم کاالهاین مو صرف بادوام از مخارج یتواند بر  شد. یم سهم کاالها ۴-۲جدول در  روازاین ۹اثرگذار با سط   یمتو

صرف سبت بده یبادوام از کل مخارج م سط ن ست. آمارها بر ۹۵ یبرا GDPخانوار به  یبا متو شده ا شور منتخب آورده  سبت  ک ساس ن ا
 ف اول جدول(ید )پنج ردیخانوار باال نگاه کن یبا بده یبادوام در کشرورها یخانوار مرتب شرده اسرت. اگر به متوسرط سرهم کاالها یبده

سهم کاالها سط  ست ول ۹12۵ یبادوام باال یمتو صد ا شورها یسهم کاالها یدر سبت بده ییبادوام در ک دارند )پنج  ینییخانوار پا یکه ن
شان م ۱ر یران( زین جدول بجز اییف پایرد ست که ن سبت بده ییدهد که کشورهایدرصد ا ر گیعبارت دا بهیدارند و  ییخانوار باال یکه ن

خانوار و سهم  ین نسبت بدهیب یب همبستگیعالوه ضرشتر است. بهیبادوام در آن ب یدارند سهم کاالها یبه اعتبار خانوار باالتر یدسترس
ن دو ین ایدار بیباال و معن یدرصررد اسررت که نشرران از همبسررتگ ۳۶2۱ش از یافته و در حال توسررعه بیکشررور توسررعه  ۳۵بادوام در  یکاالها

 یبت بدهتر اسررت )نسررخانوار سررخت یبه اعتبار برا یکه دسررترسرر ییجه گرفت که کشررورهایل نتین تحلیتوان با ایم روازاینر اسررت. یمتغ
 ینیبشیگونه پنیتوان ایم روازاینتر اسررت. نییآن کشررورها پا یخانوارها یبادوام در مخارج مصرررف یدارند( سررهم کاالها یترنییخانوار پا

 شود.یم یمنته یبادوام در مخارج مصرف یمصرف یش در سهم کاالهایران به افزایکننده در اکرد که گسترش اعتبار مصرف

                                                                                                                                                                                                           
ار باشد. دوام اثرگذتواند بر روی سهم کاالهای بادوام یا بیو سبک زندگی در کشورهای مختلف نیز می یحاتترجالبته مشخص است که عوامل دیگری مانند سلیقه و  ۹

 تر دارد.های بیشتر و عمیقتر آن نیاز به تحلیلتحلیل در حد یک فرضیه کلی است که اثبات دقیق از این رو این
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 ۲۱۱۶- ۲۱۱۴ هایسالن یمختلف ب یدر کشورها یرفبادوام در سبد مص یخانوار و سهم کاالها ینسبت بده .۴-۲جدول 
 سهم کاالهای بادوام )درصد( )درصد(GDPمتوسط نسبت بدهی خانوار به  

 ۱2۵ ۹۲12۵ دانمارک
 ۹۲2۸ ۱۶2۹ کانادا
 ۹۲2۲ ۱۵2۳ نروژ

 ۱2۶ ۸۶2۳ انگلستان
 ۱2۶ ۸۵ جنوبیکره

 ۸2۱ ۱۱ آمریکا
 ۸2۳ ۵۱2۴ ژاپن

 ۱ ۴1 استونی
 ۸2۱ ۳۶2۲ آفریقای جنوبی

 ۶2۱ ۳۵2۶ لهستان
 ۸2۳ ۳12۶ جمهوری چک

 ۱2۸ ۲۸2۲ اسلونی
 ۵2۴ ۲۴2۱ لتونی

 ۶ ۲۳2۵ مجارستان
 ۸2۵ ۹۲2۸-۸2۶ ایران

 و اطالعات بانک مرکزی ج.ا. ایران OECDمنبع: اطالعات کشورهای 

مخارج مصرفی کاالهای بادوام پس از گشایش اعتباری برای خانوارها زیاد است، باید دید که ترکیب که احتمال تحریک اینباتوجه به 
کنند به چه صررورتی اسررت و تحریک تقاضررا برای کاالهای بادوام کدام بخش از اقتصرراد را اکنون خانوارها خرید میکاالهای بادوامی که هم

را  ۹۳۱۳-۱۵ هایسرررالکاالهای بادوام از کل مخارج کاالهای بادوام در ایران در  هایگروهسرررهم  ۵-۲جدول دهد. قرار می تأثیرتحت 
درصرد از مخارج برای کاالهای مصررفی در سره سرال مورد بررسری مخارج برای خرید وسریله  ۶1دهد. بر اسراس این آمار حدود نشران می

ودروها قرار گرفت بخش تولید و واردات خ تأثیروام تحت بخشی که از تحریک تقاضا کاالهای باد ترینمهمنقلیه شخصی است. بنابراین 
 ای کهدرصد وسایل برقی عمده خانه هستند. نکته ۹۹2۱و  درصد مبلمان و اثاث خانه ۹۴2۵همچنین  و وسایل نقلیه موتوری خواهد بود.

 یبرا حدود زیادی وابسرررته به واردات هسرررتند.شرررود و یا تا از خارج وارد می یماًمسرررتقای از این اقالم بادوام یا باید توجه کرد بخش عمده
فریزر نیز سررهم برندهای  -درصررد اسررت. در گروه یخچال  ۱۵تصررویری سررهم برندهای خارجی -نمونه بر اسرراس آمارها در گروه صرروتی

هم درصررد و سرر ۵۵های شرروینده سررهم برندهای خارجی درصررد اسررت، اما در گروه ماشررین ۴1درصررد و سررهم برندهای ایرانی  ۶1خارجی 
ستگی زیاد بخش  ۴۵برندهای ایرانی  شان از واب ست. این آمارها ن ست.  توجهیقابلدرصد ا  روازایناز مخارج کاالهای بادوام به واردات ا

اردات هایی که بسیار تحریک خواهد شد، وتسهیل شود، یکی از بخش هاکنندهمصرفباید انتظار داشت که اگر دسترسی به اعتبارات برای 
تواند مقید به خرید کاالها و . بنابراین اگر بخواهیم رشررررد در تقاضررررا منجر به رشررررد تولید شررررود، این افزایش در اعتبارات میخواهد بود

 محصوالت ایرانی شود.

 )درصد( ۱۳۹۳-۹۵ هایسالران یبادوام در ا یبادوام از کل مخارج کاالها یکاالها هایگروهسهم  .۵-۲جدول 
 بادوام یکاالها یبندطبقه ریمتوسط سهم سه سال اخ

۵٫۱۴  مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش 
۷٫۱۱  ، حرارتی و وسایل عمده مورد استفاده در خانهوپزپختوسایل برقی،  

 خانه و باغچه یبرا و وسایلابزار  ۱
۹٫۵۹  خرید وسیله نقلیه شخصی 

۲٫۶  تفریح و امور فرهنگی 
۷٫۶  شخصی و زینتیلوازم  

 بودجه خانوار شهری بانک مرکزیهای منبع: گزارش
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 اعتباری هایکارتترکیب بدهی خانوار و  ۲.۵.۴

 حاوی گذارسررریاسرررتتواند برای ترکیب بدهی خانوار بر اسررراس نوع ابزاری که به واسرررطه آن بدهی برای خانوار ایجاد شرررده اسرررت نیز می
ا ب هایوامسال( و بلندمدت )کمتر از یک یدسررسبا  هایواممدت )های کوتاهتوان به بدهیهای خانوار را میبدهی اصوالًاطالعاتی باشد. 

ساختار بدهی خانوار کشورهای مختلف طبقهسررسید سال( تقسیم کرد. اگر بخواهیم باتوجه به  شته باشهای بیش از یک  یم باید بندی دا
از  توجهیقابلو بخش  است ۹مدت در کشورهای مختلف بر اساس اعتبارات قابل تجدیدکوتاه هایوام از توجهیقابلاشاره کرد که بخش 

شک یاعتبار هایکارتد را ین اعتبارات قابل تجدیا سهیبلندمدت ن یهایدهند. در بدهیل میت سهم ت سکن بیالت خریز  سهم یشترید م ن 
 یبر اسررراس اطالعات کشرررورها ۶-۲جدول ار دارد. یکننده بلندمدت در اختفبلندمدت را اعتبار مصرررر یهایبده یمابق تقریباًاسرررت و 
 دهد.یکه اطالعات منتشر کردند را نشان م ییک از اعتبارات را در کشورهایآمار مربوط به سهم هر  ۲1۹۲سال  یبرا OECDمنتخب 

 ۲۱۱۲در سال  OECDمنتخب  یها در کشورهاخانوار یب بدهیترک .۶-۲ جدول

 
 مانده بدهی

خانوار )میلیارد 
 دالر(

 هیسهم بد
مدت از کوتاه

 کل

 مدتکوتاه هیبد

 یسهم بده
بلندمدت از 

 کل

 بلندمدت هیبد

سهم اعتبارات 
قابل تجدید از 

های بدهی
 مدتکوتاه

 هایکارتسهم 
اعتباری از 

های بدهی
 مدتکوتاه

سهم 
اعتبارات 

کننده مصرف
از بدهی 
 بلندمدت

سهم خرید 
مسکن از 
بدهی 

 بلندمدت

۴2۴ ۹۱1۱ استرالیا  ۱۱ ۶2۶۲  ۶2۱۵  ۵2۹  ۹2۸۳  
۹2۱ ۱۴ شیلی  ۸۳ ۵2۸۳  ۱2۱1  ۳2۴1  ۱2۵۱  

۱2۲۱ ۳۸ ۲ ۹1 استونی  2۱۸  ۸2۹۱  ۱2۱۸  
۵2۹۵ ۹۶۳ یونان  ۵۸ ۱2۳۳  ۵2۸۴  ۱2۹۱  ۹2۱1  

۴2۹۹ ۴۹ مجارستان  ۴۳ ۳2۲1  ۶2۸۸  ۲2۴۵  ۱2۴۴  
۸2۲ ۹1۹۹ هلند  ۱۳ ۹2۱۳  ۲2۱۱  ۱2۳  ۳2۱1  

۱2۲ ۹۶۸ نیوزلند  ۹11 ۶2۶۱  ۳2۱۱  ۶2۹1  ۴2۸۱  
۲2۱ ۹۱۵ لهستان  ۴۸ ۲۵ ۸2۱1  ۹2۹۱  ۶2۶۴  

۲2۲۸ ۹۵۲ ترکیه  ۸۸ ۱2۸۱  ۸2۱۹  ۵2۵۳  ۳2۴۴  
۵2۹۲ ۲۳۹۶ انگلستان  ۸۲ ۸2۸۹  ۵2۸۱  - ۵2۱۵  

۹2۲۶ ۹۳۹۲۳ آمریکا  ۲۵ ۶2۲۲  ۱2۱۳  - ۱2۱۱  
۳2۹۹ هامتوسط سهم  ۶۱ ۵2۵۳  ۱2۸۸  ۳2۲۳  ۴2۱۴  

 OECDمنبع: اطالعات آماری کشورهای 

ک سال( هستند. جالب ید کمتر از یمدت )سررسالت کوتاهیدرصد از تسه ۹۹2۳متوسط تنها  طوربه ۶-۲جدول بر اساس اطالعات 
طور ه بهشررود کید داده میمدت به خانوارها در قالب اعتبارات قابل تجدالت کوتاهیاز تسرره توجهیقابلشررتر کشررورها بخش یاسررت که در ب

الت یدرصد از کل تسه ۵۳2۵گر حدود یاست. به عبارت د یاعتبار هایکارتر در قالب یدپذیبارات تجددرصد از اعت ۸1متوسط حدود 
 .دهدمیل یتشک یاعتبار هایکارتمدت را کوتاه

 طوربهبلندمدت  یدرصرررد بده ۱۴2۴بلندمدت اسرررت که حدود  ید مسرررکن از بدهیالت خریتسررره یگر سرررهم باالینکته جالب توجه د
ن یدهد. البته ایل میخانوار را تشک یدرصد از کل بده ۶۶د مسکن اختصاص دارد که حدود ین کشورها به خریو در ان سال یمتوسط در ا

کشور توسعه  ۳۵ یبرا ۲1۹۱ یجهان یپول در گزارش ثبات مال یالمللنیاست اما آمار صندوق ب ۲1۹۲در سال  کشور ۹۹ یآمار اگرچه برا
الت مسکن یاند مربوط به تسهافت کردهیکه خانوارها در یدرصد از اعتبارات ۱۲2۴متوسط  طوربهه دهد کیکشور نوظهور نشان م ۴۵افته، ی

ست. در کشورها سه ۴۴2۴نوظهور تنها  یا صد از ت سه یالتیدر ست مربوط به ت ست. که بایکه به خانوارها تعلق گرفته ا سکن ا آمار  الت م
کشور  ۳۵ یرا برا GDPخانوار به  یخانوار و نسبت بده یمسکن از بده التیمتوسط سهم تسه ۱-۲جدول  دارد. یجدول فوق هماهنگ

 دهد.یران نشان میکشور نوظهور و ا ۴۵افته، یتوسعه 

                                                                                                                                                                                                           
1 Revolving Credit 
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صاص میاز اعتبار مصرف توجهیقابلبخش  سکن اخت رد که گونه ادعا کتوان اینیابد و حتی میکننده در کشورهای مختلف به خرید م
 گردد.کننده در کشورهای مختلف به تسهیالت خرید مسکن برمیسی به اعتبارات مصرفای از تفاوت در دستربخش عمده

نسبت  اوالًران یدر ا یعنیدرصد است.  ۳۱تا  ۲۶ن یکه به خانوارها تعلق گرفته است، ب یالتیالت مسکن از کل تسهیران سهم تسهیدر ا
است که  یاگونهز بهیشود نیکه داده م یب اعتباراتین که ترکی. دوم اکننده محدود استبه اعتبار مصرف ین است و دسترسییخانوار پا یبده

د یالت خریر سهم تسهیالبته الزم به ذکر است که در سه سال اخ ن است.ییار پایر کشورها بسید مسکن نسبت به سایالت خریسهم تسه
ست به یروند نزول مسکن شته ا سهیا یکه در ط یطوردا سهم ت سال  سه  ست که رکود در  ۲1مسکن د یالت خرین  شته ا درصد کاهش دا

 نبوده است. تأثیربین روند یبخش مسکن در ا

 ران )درصد(یمختلف و ا یالت مسکن در کشورهایسه سهم تسهیمقا .۱-۲جدول 
 ایران نوظهور یکشورها پیشرفته یکشورها 

 GDP ۶۱2۱ ۲۵2۱ ۸2۶-۹۲2۸خانوار به  نسبت بدهی
 ۳۱2۴-۲۶2۵ ۴۴2۴ ۱۲2۴ خانوار سهم تسهیالت مسکن از کل بدهی

 المللی پول و اطالعات بانک مرکزیصندوق بین ۲1۹۱منبع: گزارش ثبات مالی جهانی 

 ید برایشررود فقدان اعتبارات قابل تجدیان میالت کشررور عیبا سرراختار تسرره ۶-۲جدول سرره آمار ارائه شررده در یکه از مقا ینکته بعد
سطه آن ا یابزار ترینمهمخانوارها است.  سهیاست. اگر بخواه یاعتبار یهاکارترد،یگین اعتبارات به خانوارها تعلق میکه به وا الت یم ت

ب منتخ یمتوسررط در کشررورها طوربهخانوار  یاز بده یاعتبار هایکارتم سررهم یکه دارد کنار بگذار یت متفاوتیمسررکن را به واسررطه ماه
ما مهم اسررت،  یکه برا یزی. اما چرسرردمیدرصررد  ۳۶ش از یه به بیترک ین نسرربت برایرسررد. البته ایدرصررد م ۲1به حدود  ۶-۲جدول 

ک به ید نزدیو اعتبارات قابل تجد یاعتبار هایکارتن ابزار وجود دارد. در کشررور ما سررهم یاسررت که در کشررور ما در خصرروص ا ییخال
 صفر است.

شیکننده در ارشد اعتبارات مصرف یبرا یزیگر تجوید یم با مشاهده تجربه کشورهایدر مجموع اگر بخواه شته با توان به یم میران دا
شاره کرد کهیا صرف ن نکات ا ساعتبار م شور در مقا یستم مالیکننده در  سایک شورهایسه با  شد کمتر یر ک سعه و نوظهور ر  یدر حال تو

 کننده باشد.رمصرفشتر به اعتبایتوجه ب یاز ابعاد رشد و توسعه مال یکیرسد که یداشته است. به نظر م
ستااستیاگر س ستا بایز در ایکارامد ن هایروشد توجه داشت ابزارها و یکننده است، باگسترش اعتبار مصرف یها در را د مورد ین را

ستفاده از یتوجه قرار گ سنتیتخص هایروشرد. چون ا شد. یرود نمیکه هم اکنون به کار م یص اعتبار   ییابزارها نیاز ا یکیتواند موفق با
 یکشرررورها شرررود که دریاسرررت. برآورد م یاعتبار هایکارت رد،ید مورد توجه قرار گین حوزه بایدر ا یماندگجبران عقب یبرا حتماًکه 

در  یها سررررهمن کارتیکه ا یدرصررررد باشررررد. در حال ۲1کننده حدود ها از اعتبار مصرررررفن کارتیافته و نوظهور سررررهم ایتوسررررعه 
صرف سهید مورد توجه قرار گیکه با یگریحوزه د ،یاعتبار هایکارتجز ندارند. البته به یاخلکننده داعتبارم سد یالت خریرد ت ست م کن ا

 که سهم و رشد کمی در تسهیالت پرداختی )در مقایسه با سایر کشورها( دارد.

 گیریبندی و نتیجهجمع ۲.۶
سهیال تأمیندر مطالعات حوزه  سترش اعتبارات و ت شتر از جنبه رفع محدودیت نقدینگی بنگاهمالی، اثر گ سرمت بی گذاری ایهها و افزایش 
ای که وجود تهکنند. اما نککانال اثرگذاری توسعه مالی بر بخش حقیقی را نیز از این کانال تبیین می ترینمهمگیرد و حتی مورد بحث قرار می

اشد. در ب اثرگذاری بر محیط اقتصاد کالن منشأتواند انوارها باشد نیز میگیرد که همان خکننده تعلق میدارد اعتباراتی که به بخش مصرف
 یج اثرگذارین حوزه شرررده و نتایبر مطالعات انجام شرررده در ا ین گزارش مروریا ییدر بخش ابتدا ن رابطه شرررد.یبر ا ین گزارش مروریا

ها لین تحلیل قرار گرفته است. اهم نکات ایمورد تحل یمال یثبانیو ب یاست پولیاقتصاد، س یکننده در سه حوزه بخش واقعاعتبارمصرف
 عبارتند از:

 به  یاخلد یبازارها یش تقاضا به جاین افزایشود. اگر ایش مصرف میق افزایکل از طر یش در تقاضایکننده باعث افزااعتبار مصرف
تر شدن یکننده متصور شد بلکه باعث منفعتبار مصرفا یبرا یتوان اثرمثبتینم عمالًدا کند یسوق پ یواردات یکاالها یسمت بازارها

 شود.یم یتراز تجار
 مطالعات  یانداز وابسررته اسررت. برخکننده بر پساعتبار مصرررف تأثیرگذاریبه نحوه  یبر رشررد اقتصرراد کنندهمصرررفاعتبار  یاثرگذار

انداز محسرروب پس یشررود که به نوعیم یانسررانه یسرررماش مخارج خانوار در یباعث افزا ینگیت نقدیاشرراره دارند که کاهش محدود
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ت یانداز به واسطه وجود محدودشود که نرخ پسیگر مطرح میدارد. اما از طرف د یق اثر مثبت بر رشد اقتصادین طریشود و از ایم
بهم م یرشررد اقتصررادانداز خواهد شررد و لذا اثر آن بر کننده باعث کاهش در نرخ پسابد و وجود اعتبار مصرررفییش میافزا ینگینقد

 است.
 تواند یآن است که م یق کاهش دادن نوسانات مصرف و هموارسازیاز طر یتجار یهاچرخه یکننده بر رواثر اعتبارمصرف ترینمهم

شقیتواند باعث عمیشود م یثباتیخانوار منجر به ب یباال یگر اگر بدهیشود. از طرف د یتجار یهاباعث کاهش عمق چرخه دن تر 
 ز بشود.ینرکود 

  بار سررتم اعتیبهبود در سرر مخصرروصرراًرات ییداشررته باشررند، تغ یشررتریب ینگیت نقدیخانوارها محدود یط اقتصررادیک محیهرچه در
انند م ییکند. در کشورهایمصرف کمک م یکننده به هموارسازش در اعتبار مصرفیبر مصرف دارد. افزا یدتریکننده اثر شدمصرف

 مصرررف یباعث کمک به هموارسرراز کنندهمصرررفسررتم اعتباریمواجه هسررتند بهبود در سرر ینگیت نقدیران که خانوارها با محدودیا
 شود.یم

 م یاگر دچار کمبود تقاضا باش یدوگانه است. از طرف یکننده( و رشد اقتصادش در اعتبار مصرفیاز افزا یش مصرف )ناشیرابطه افزا
ضایافزا ش یش در تقا صرف یکل نا شد تولیکننده ماز اعتبار م صرف میگر افزاینجامد. از طرف دید بیتواند به ر د از کانال توانیش م

صادکاهش نرخ پس شد اقت ساز یزیشود. اما چ یآت یانداز باعث کاهش ر ست هموار ش یمصرف رفاه خانوار را افزا یکه مشخص ا
 ین اثر مثبت را خنثیا یکاهش رشررد اقتصرراد از یناشرر یاحتمال یادامه خواهد داشررت که اثر منف یین اثر مثبت تا جایخواهد داد )و ا

 نکند(.
 کننده خواهنداز اعتبار مصررررف یدوام اثر کمتریب یبادوام دارد و کاالها یمصررررف کاالها یبر رو یتریکننده اثر قواعتبار مصررررف 

 رفت.یپذ
 است یات سرییف به تغخصوص مصرت بخش تقاضا و بهیشود که حساسیباعث م یالت مصرفیشتر خانوارها به تسهیب یدسترس

ر اعتبارات یرف درگاز مص یشترین باشد که بخش بیتواند ایم یاست پولیشتر تقاضا به سیت بین حساسیشتر شود. کانال ایب یپول
 رار داد.ق تأثیرشتر تحت یتواند مصرف را بیا نرخ آن میکننده مصرف یاعتبار یر در دسترسییخواهد بود و هرگونه تغ یمصرف

 وار فارغ خان یدر بده یشهر افزاخواهد شررد. پس  یمال ثباتییبو  یباالتر برود باعث بحران مال یاخانوار اگر از آسررتانه ینسرربت بده
 شود. یتواند منجر به بحران مالیکه اشاره شد نم یااز سطح آستانه

 مختلف متفاوت اسررت و به  یکشررورها شررود( درید میتشررد یخانوار بر ثبات مال یبده یکه پس از آن اثر منف) یان سررطح آسررتانهیا
مختلف را )فارغ از  یخانوارها در کشررورها یتوان نسرربت بدهینم روازایندارد.  یکشررورها بسررتگ یو حقوق ینهاد هایزیرسرراخت

در  شررتریدارند ب یخانوار باالتر یکه نسرربت بده یینگونه اسررتنباط کرد که کشررورهایسرره کرد و ایدارند( مقا هایییرسرراختزکه چه نیا
انوار خ ینسرربت بده یخود برا یاد باتوجه به سررطح آسررتانهیهر کشررور را با یت ثبات مالیهسررتند. بلکه وضررع یبحران مال معرض

 د.یسنج
 شد م یش بدهیشه افزایاگر ر ضه اعتبارات با صورتی یشود، ول یمال یثباتیش بیتواند باعث افزایخانوار از طرف عر شأ هکدر آن  من

 نخواهد بود. یثباتیشه بیشد ربا یبده یتقاضا برا
شروط بوده م اقتصاد کالن یرهایکننده بر متغاعتبار مصرف یشتر مطالعات اشاره شده است که نحوه اثرگذاریالزم به ذکر است که در ب

 یرااسررت ب یضرررورم داد. لذا یک رابطه را به تمام کشررورها تعمیتوان یمختلف کشررورها متفاوت خواهد بود و نم یهایژگیو باتوجه به و
ل آمار یحلت یج کلیاز نتا یرد. برخیقرار گ ین حوزه مورد بررسیران در ایران آمار اقتصاد این موضوع و رابطه آن با اقتصاد ایتر اقیدرک عم

 ران عبارت است از:یمصرف و اعتبارات خانوار در ا
 سبت بده سایران در مقایدر ا GDPخانوار به  ین شورهایسه با  س در حال یر ک سعه ب ست )زییار پایتو صد( که م ۹۵ر ین ا تواند یدر

 خانوارها را نشان دهد. یبه اعتبار برا یت دسترسیمحدود ینوعبه
 ن یمصرف و همچن یااگرچه نوسانات چرخهGDP ر یسه با سایران در مقایبا گذشت زمان کمتر شده است اما نوسانات مصرف در ا

 ن نوسانات را کاهش دهد.یتواند ایکننده ماعتبارمصرفشتر به یب یار باالست. دسترسیکشورها بس
 دهد که هموارسررازی بر روی تمام اقالم مصرررفی در ایران به دلیل محدودیت دسررترسرری اعتباری خانوارها مطالعات و آمار نشرران می

 در مصرف شود.تواند باعث افزایش در ایران می کنندهگشایش در اعطای اعتبار به مصرف روازاینصورت نگرفته است. 
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 شتر خواهد یبادوام در مخارج خانوار ب یخانوارها در آنها مطلوب است، سهم کاالها یاعتبار یکه دسترس ییمتوسط کشورها طوربه
 بادوام شود و سهم یکاالها یک تقاضا برایتواند در درجه اول منجر به تحریران میخانوارها در ا یبرا یش اعتباریگشا روازاینبود. 
 ش دهد.یا در سبد خانوار افزاآنها ر

  یواردات منشرررأک خواهد شرررد یش اعتبارات خانوارها تحریآنها بعد از افزا یکه تقاضرررا یبادوام مصررررف یاز کاالها توجهیقابلبخش 
از تر شرریکننده، واردات بش در اعتبارات مصرررفین اسررت که ممکن اسررت با افزایشررود اینجا مطرح میکه در ا یدین تهدیدارند. بنابرا

شرررود.  یتر تراز تجاریانجامد منجر به منفید داخل بینکه به رشرررد تولیا یبه جا یاسرررت اعتبارین سررریک شرررود و ایتحر ید داخلیتول
 باشد قابل بحث و قابل دفاع خواهد بود. یداخل ید کاالهایکننده محدود به خرش اعتبار مصرفیاست که افزاین سیا روازاین

  یدرصررد در کشررورها ۴۴افته و یتوسررعه  یدرصررد در کشررورها ۱۲ر کشررورها )یکننده در سررامصرررفاز اعتبارات  توجهیقابلبخش 
ار یش بسن بخیران به ایافته در ایالت اختصاص یاست که تسه ین در حالیافته است. ایخانوارها اختصاص  د مسکنینوظهور( به خر

د یالت خریکننده به تسررهشررتر اعتبارات مصرررفیتمرکز ب یراسررتاتواند در یگر مید یشررنهاد مورد بررسرریپ روازایندارد.  یسررهم کمتر
 مسکن باشد.

شورها صرف ۲1حدود  یاعتبار هایکارتگر ید یدر ک صد از اعتبارات م شکدر شور ما از ا یدهند. در حالیل میکننده را ت ن یکه در ک
ت استفاده نشده است. یظرف



 

۵۳ 

 
 
 
 

 فصل سوم
 با استفاده از کارت اعتباری یمال تأمینات در بیمروری بر تجر

 





 

۵۵ 

 مقدمه ۳.۱
ل با ن فصرریرد. در ایگیمختلف مورد اسررتفاده قرار م یکننده در کشررورهاابزار شررناخته شررده در اعتبار مصرررف عنوانبه یاعتبار هایکارت

م بود. با اسررتفاده از دانش روز، یدر کشررور خواه یکارت اعتبار یسررازادهیپ یمختلف به دنبال راهکارها یات کشررورهایاسررتفاده از تجرب
سب در کارت اعتبار سه یانتخاب مدل منا شور ت شد. برخیک شورها همچون چ یل خواهد  ست ین به دنبال پلتفرم داخلیاز ک رش بوده و گ

ز تنها یگر نید یاز کشورها یانجام داده است. برخ یدهنده کارت اعتبارمعتبر ارائه یهاز ساختار گسترده شرکتا یرا جدا یکارت اعتبار
ر د توجه داشررررت که دیاند. باشرررررفته را دنبال کردهیپ یکشررررورها ینموده و راهکارها یکارت اعتبار دهندهارائهمعتبر  یهاه بر شرررررکتیتک
از  یریگت بهرهیل اهمین فصررل به دلیدر اوجود ندارد.  یراهکار مشررخص و ثابت یالمللنیاسررتفاده از تجارب ب یکارت اعتبار یسررازادهیپ

 خواهد داشت. یر کشورها در استفاده از کارت اعتباریات سایبر تجرب یمرور، یدانش روز در انتخاب مدل مناسب کارت اعتبار
ا دریافت تسهیالت در جهت خرید کاالها و خدمات و مایحتاج ضروری خانوار، دهد که بکنندگان امکان میکارت اعتباری به مصرف

های آتی بازپرداخت کند. اعتبار در دوره کنندهتأمینو یا مصررررارف ضررررروری شررررخصرررری حرکت کرده و آن را در یک تاریخ مورد توافق با 
کننده و مالی اعتبار مصررررف کنندگانتأمینی در مقام و سرررایر مؤسرررسرررات مالی و اعتبار هابانک ای،های زنجیرهفروشررران، فروشرررگاهخرده

آیند. کاال و خدمات در فرآیند کارت اعتباری به حسرراب می تأمینمؤسررسررات فعال در زمینه ارزیابی اعتباری بازیگران اصررلی ارائه اعتبار و 
خودرو، رزرو بلیت هتل و هواپیما و خریدهای ترین کاربردهای کارت اعتباری شامل تهیه اقالم مصرفی خانوار، تعمیر خودرو، اجاره عمده

ابزاری نوین در پرداخت  عنوانبهدیگر از جهاتی متفاوت اسررررت. کارت اعتباری  هایکارتاینترنتی اسررررت. کارت اعتباری با سررررایر 
ست. در عام هایکارتترین الکترونیکی، یکی از متداول سط بانکی ا ست که تو سه ارائه  بانک یاترین تعریف، کارت اعتباری کارتی ا س مؤ

شررود و مشررتری طبق آن کارت مجاز اسررت محصرروالت و خدمات مورد نیاز خود را به صررورت اعتباری از فروشررنده خریداری کند. به می
عبارت دیگر کارت اعتباری یک ابزار یا روش پرداخت اسررررت که دارنده آن مجاز اسررررت پرداخت الزم برای خرید کاالها و خدمات را از 

دهد تا یک سقف و یا محدوده معینی که مورد توافق وی و بانک بوده است را اقدام ورت دهد. این کارت به دارنده آن اجازه میمحل آن ص
یافته در کارت بنا شررده اسررت. اعتبار تخصرریص« ۹بعداً پرداخت شررود»به خرید و یا دریافت وجه از حسرراب کند. این کارت براسرراس مدل 

کامل تسرررویه شرررود. دوم، مبلغ اعتبار به صرررورت  طوربهشرررود. اول، مبلغ اعتبار در یک تاریخ معین باید میاعتباری به دو صرررورت انجام 
یا اقسررراطی بازپرداخت شرررود که در این صرررورت امکان تعیین نرخ بهره وجود خواهد داشرررت. از آنجا که مبلغ اعتبار اعطایی به  جزءجزءبه

قواعد و پردازش مبادالت مبتنی بر این نوع  شود،از طرف اعطاکننده اعتبار به حساب وی واریز نمی فوراًدارنده کارت اعتباری، مستقیماً و 
اص ها بر اسراس مقررات خرسرد. این قبیل کارتتر به نظر میکارت، در مقایسره با مبادالت صرورت گرفته به وسریله کارت بدهی گسرترده

سایر تنظیمات بانکی، بهبانک شور و یا  ست که دارنده کارتونهگهای هر ک شده ا صادر  سقف اعتباری معین از  ۲ای  و  هابانکبا دریافت 
به موجودی حساب و ارائه پول فیزیکی، مجاز به پرداخت بهای کاال و خدمات مورد نیاز خویش، از  اتکامؤسسات مالی و اعتباری، بدون 

اری است. دارنده کارت در پایان ماه ملزم است که بابت مصارف اعتباری و یا اینترنت بنا بر نوع کارت اعتب ۳خوانکارتهای طریق دستگاه
خویش، مبلغ مندرج در صورتحساب صادره را پرداخت نماید و در صورت عدم توانایی در پرداخت کامل صورتحساب در مهلت مقرر، 

 .نمایدصادرکننده کارت، آن را به صورت اقساط بازپرداخت  تائیددر صورت 
عهد در ت یفایرنده در برابر قول ایا پذیخود را به فروشررنده  یه بدهیکارت پرداخت اسررت که به دارنده اجازه تسررو ینوع یکارت اعتبار

است.  ییعطاا هایوامن یز در سطح باالتریقه نبوده و رقم سود آن نیافت وثیافته مشروط به دریص ین اعتبار تخصیدهد. البته اینده را میآ
ا د بیخر یو راحت ی، از آسرررودگیکارت اعتبار دهندهارائه هایسرررازمان یص و اعتماد به نام تجارتی، با تشرررخیباراعت هایکارتدارندگان 

ا رنده بیشرررود. پذیش درآمد روبرو می، با افزایرنده مورد انتخاب مشرررترین معنا اسرررت که پذین بدیکنند و ایت میکارت، احسررراس رضرررا
 یتمندیاش رضیجه افزایو در نت یتوسعه فروش آت یهاتواند در برنامهیل شده و میک آنان تبدیشرها به ن سازمانیک از ایرش کارت هر یپذ

تر از زا و مسیو یهاکه بر اساس مقررات شرکت ییو طال یانقره یاعتبار هایکارتدارندگان  کهیطوربهان، مشارکت داشته باشد. یمشتر
 شوند.یژه شناخته میو یاعتبار مال یاشخاص دارا عنوانهب یبرخوردارند، در مبادالت تجار یاعتبار باالتر

مدیریت اعتبار در  همچنین، فرآیندهای کارت اعتباری چه در مرحله صرردور کارت و چه در مرحله تسررویه و اسررتفاده بیان خواهد شررد.
 یهابخشها و فرآیندهای مختلفی که برای ارتباط مشرررتریان و سرررایر دارای اهمیت اسرررت. سررریسرررتم کنندهمصررررففرآیند کارت اعتباری 
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با قرارداد اعتباری ارتباطات شروع خواهد شد و در این  دهندهوام. در فرآیند اعتباری ابتدا بین یک فرد و یک شودمیاکوسیستم مشخص 
رار خود ق تأثیر، مدیریت بانکی و مقررات گذاری بانک مرکزی را تحت هااختپردشررررامل نظام  هابخشمیان فرآیندهای گوناگونی کلیه 

کارت اعتباری با  هایمدلجداگانه بیان شرررده اسرررت و با ضررررورت ارتباط این  هایبخشکارت اعتباری در  هایمدل. فرآیندها و دهدمی
ساخت شده نگاهینیم هازیر سترهای فنی و الکترونیکی در این زمینه  شت که  نیز بر ب ست. باید توجه دا زار در آغاز و اثرگذاری اب ترینمهما

ترونیک باید باشد. در مدیریت بانکداری الکفرآیند بانکداری الکترونیک دسترسی عمومی به بسترهای زیرساختی ارتباطات الکترونیکی می
ارتباطی بهره برد که در ادامه با بررسی بسترهای فنی ابزار  ترینمناسبرود از های جدید میبرحسب نوع خدمات و انتظاراتی که از سرویس

فاده بر قوانین و مقررات در سایر کشورهای است تأکیددر انتهای فصل نیز  .شودمیبیان  مسئلهو الکترونیکی کارت اعتباری ضرورت این 
شتر بر پایه قانون اصلی آمریکا بشودمیکننده از کارت اعتباری بیان  سایر کشورها نیز از این قوانین و مقر. قوانین و مقررات بی رات وده و 

 اند.بهره برده اییهپابه صورت 

 بررسی تجربه کشورها در زمینه کارت اعتباری ۳.۲
ن تجارب یشود. ایارائه م ینه کارت اعتباریمختصر بر تجربه کشورها در زم ی، در ادامه مروریمختلف کارت اعتبار یبا توجه به کارکردها

 اعتبار یه اروپا ابتدا به بررسررریان شرررده اسرررت. در اتحادیکا بین، هند و آمریهمچون چ ییایآسررر یا، کشرررورهایاروپا، اسرررترال هیدر اتحاد
ادله مب یهانهیشده است. هز یبررس ییاروپا ین کشورهایدر ب یاعتبار هایکارتآن پرداخته شده و روند رو به رشد  یکننده و اجزامصرف

وند ز با توجه به ریدر اروپا بوده ن یکارت اعتبار یندیارتباطات در مدل فرآ کنندهمتعادلز که ین یت اعتبارو کار یدر مورد کارت بده
شورهاینه مبادله بیهز یهارات نرخییتغ ست. در ک شده ا س یان  سین ییایآ شد اعتبار مصرف یز با برر شورهار ، یمالز مانند ییکننده در ک

 ان شده است.یا بیدر آس یاعتبار هایکارتمختلف استفاده از  هایسالهند و سنگاپور در 

 ه اروپایاتحاد ۳.۲.۱
در اروپا روند  ۲1۹۶در سرررال  کنندهمصررررفان نمود که رشرررد اعتبار یب توانمی کنندهمصررررفرات در اعتبار ییبر روند تغ یاجمال یبا مرور

 ۲1۹۶درصد در سال  ۴2۴و  ۲1۹۵درصد در سال  ۳درصد به  12۱زان یاز م کنندهمصرفرشد اعتبار  ۲1۹۴داشته است. از سال  یشیافزا
 در اروپا را فراهم نموده است. کنندهمصرفدر اروپا رشد اعتبار  کنندگانمصرف یاد براید و زیجد هایوامجاد یده است. ایرس

 
 کننده در اروپارشد اعتبار مصرف. ۱-۳نمودار 

در اروپا کمک  کنندهمصررررفش اعتبار یز به افزاین یاعتبار هایکارتژه وام خودرو دسرررت دوم( و یخودرو )بو هایوامعملکرد خوب 
ست.  س هابانکنموده ا ستیبا اتخاذ  صاد یهاا شد اقت سو با ر سال  یهم ستند افزا ۲1۹۶اروپا در  صرفش در اعتبار یتوان را در  کنندهم

 اروپا فراهم آورند. یباالتر برا یجهت کسب رشد اقتصاد
نده در اعتبار یر روند رشررررد فزایاسررررت. در سررررال اخ کنندهمصرررررفاعتبارات ارائه شررررده به  ترینمهمد خانه از یپرداخت خر یوام برا

 ده است.یرس ۲11۸و  ۲11۱ر یاخ یزان قبل از بحران مالیبه م کنندهمصرف



 با استفاده از کارت اعتباری یمال تأمینات در بیمروری بر تجر 

۵۱ 

 
 به تفکیک کارت اعتباری و کارت بدهی کنندهمصرفاعتبار  .۲-۳نمودار 

اعتبار  یر ابزارهایکننده و استفاده از سااز اعتبار مصرف یبخش عنوانبه یاعتبار هایکارتسه استفاده از یفوق، به مقا ینمودارهادر 
دهد. با توجه به آمار یمختلف مصرررف را نشرران م یهادر بخش یکارت اعتبار یکننده پرداخته اسررت. در سررمت چص درصررد بدهمصرررف

ش ینه سفر و بیکنندگان به هزدرصد از مصرف مصرف ۵1ک به ی، نزد۲1۹۵و  ۲1۹۴، ۲1۹۳ هایسالکنندگان، در بدست آمده از مصرف
کم و کمتر از  یسهم یق کارت اعتباریه از طریل نقلید وسایاختصاص داده شده است. سهم خر د کاالیها به خردرصد مصرف آن ۵1از 
 شود.یرصد را شامل مد ۲1

شاهد اعتبار مصرف ست  سمت را ست. در ا یر از کارت اعتباریغ ییق ابزارهایکننده از طردر نمودار  ست که یا شده ا شان داده  نجا ن
افت یتوان درین میافته است. بنابرایدرصد کاهش  ۴1به  ۲1۹۵درصد بوده و در سال  ۵1ک به ینزد ۲1۹۴در سال  یمصرف ید کاالیخر

 رو به رشد بوده است. یق کارت اعتبارید کاالها و سفر از طریخر یکنندگان برال مصرفیاکه تم
از  یبادوام اختصرراص دارد. گرچه در منطقه اروپا در برخ یمصرررف ید کاالهایخر یدر اروپا به وام برا کنندهمصرررفاعتبار  یحجم باال

سپان ییاروپا یکشورها سال  یول شودمیمشاهده  کنندهمصرفدر اعتبار  یا رشد کمتریتالیا و ایمانند ا سط  سپان ۲1۹۵از اوا ز با یا نیدر ا
ا هم روند رو به رشد خود را داشته است و در یتالیدر ا کنندهمصرفجاد شده است. اعتبار یا کنندهمصرفش در اعتبار یافزا یرشد دو رقم

به  هکنندمصرررفاعتبار  ی. در اروپا روند صررعودشررودمیمشرراهده  یکنواختیآلمان و فرانسرره با نرخ رشررد متوسررط قبل و بعد از بحران روند 
سال  یشدت با رشد اقتصاد سه در  شته است. در کشور فران وضع شده  کنندهمصرفاعتبار  یبرا یقانون یهاتیمحدود ۲1۹۴ارتباط دا

در  راتیین تغیا توانمیز ین ییاروپا یشررورهان کین کشررور کاهش داده اسررت. در بیرا در ا کنندهمصرررفدر اعتبار  نظمییباسررت و رشررد 
ز یش داشته است. در کشور انگلستان نیدرصد افزا ۲۶، ۲1۹۵در فرانسه در سال  کنندهمصرفرا مشاهده نمود. اعتبار  کنندهمصرفاعتبار 

 ۹۶ا با رشررد یا و اسررپانیتالیو از مانند پرتغال ین ییرا دنبال نموده اسررت و کشررورها یدرصررد روند مناسررب ۳1تا  کنندهمصرررفرشررد اعتبار 
 هستند. ییاروپا یر کشورهاین سایدر ب کنندهمصرفاز نظر اعتبار  یط نامساعدتریدر شرا کنندهمصرفاعتبار  یدرصد

مانند مجارسرررتان،  ییدر کشرررور بوده و کشرررورها ید ناخالص داخلیدرصرررد از تول ۹۳2۱ کنندهمصررررفاندازه رشرررد اعتبار  یدر رومان
ن کشورها یاست. در مقابل با ا ید ناخالص داخلیدرصد از تول ۵کمتر از  کنندهمصرفو هلند و لوکزامبورگ سهم اعتبار  یتوانی، لیاسلواک

شورها صد( و  ۲۵قبرس )مانند  ییک ستان )در صد ۲۲2۱له شورها به اعتبار  ید ناخالص داخلیتول از (در صرفک صاص  کنندهم افته یاخت
ک باال یستمیسک سیمانند ر ییامدهایخانوارها امکان روبرو شدن با پ یباال یو بده کنندهمصرفاعتبار  یبا درصد باال یاست. در رومان

 جاد کند. توجه بانکیکشررور ا یبخش مال یرا برا یادیتواند مشررکالت زین و مقررات شررفاف میو قوان یوجود دارد که با عدم نظارت کاف
 .کاهش دهدرا  یو بانک یاز مشکالت بخش مال یاریاند بستویم کنندهمصرفبه سهم اعتبار  یرومان یمرکز
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 در برخی از کشورهای اروپایی کنندهمصرفروند رشد اعتبار  .۳-۳نمودار 

به خود اختصرراص داده اسررت. رشررد سرراالنه اعتبار  ۲1۹۶ خانوار را در نروژ در سررال هاییبدهدرصررد از کل  ۳ کنندهمصرررفاعتبار 
سهم اعتبار  ۹۲2۵در نروژ  کنندهمصرف ست.  س یبانک هایحسابدر نروژ در  کنندهمصرفدرصد ا بوده و اعتبار خرد در نروژ  ییار جزیب

کاهش اعتبار  یکنندگان پس از بحران علت اصرررلمصررررف یشرررده اسرررت. نوسرررانات درآمد یادهیز دچار مشرررکالت عدیپس از بحران ن
 هایامودر نروژ است. در نروژ  کنندهمصرفسهم اعتبار  یگر بر کوچکیل دیدل هکنندمصرفبهره در اعتبار  یبوده و نرخ باال کنندهمصرف

 درصد است. ۱ها ر وامیسا یدرصد و مابق ۳ کنندهمصرفدرصد و اعتبار  ۵ ییدانشجو هایوامدرصد،  ۸۵در حدود  یرهن
ه، یل نقلید وسررایمسررکن، خر یبازسرراز هفته،الت آخر یتعط هایهزینهد مسررکن، یخر یبه ازا کنندهمصرررفدر نروژ اهداف ارائه اعتبار 

صرف یکاالها یدخر سفر، یهانهیهز سا یم شد که در نمودار زیر میو  صد به تفکیبا شد یو کارت بده یک کارت اعتباریر در شخص  ه م
 است.

 یهان کشرروریدر ب ن تفاوت رایتوان روند ایبوده اسررت و م یمشررابه کارت بده یمختلف اروپا اسررتفاده از کارت اعتبار یدر کشررورها
شان داد. در ایدر نمودار ز ییمنتخب اروپا ستفاده از کارت اعتباریتالیر ن سپان یا ا ستفیکمتر از ا ست. البته ا ستان ا سه و انگل اده از ا و فران

 مورد استقبال قرار گرفته است. ییاروپا یر کشورهایشتر از سایا بیتالیش پرداخت در ایکارت پ
و کارت  ی، کارت شررررارژ، کارت بدهیاعتبار هایکارتدهد که سررررهم هر کدام از یرا نشرررران م ییاروپا یر، کشررررورهایدر نمودار ز

شان مشیپ شور ن سهم کارت اعتباریپرداخت را در هر ک سه،  شور فران سا یدهد. در ک ست و در یها بها در تراکنشر کارتیاز  شتر بوده ا
 است. هاتکارر یشتر از سایب یانگلستان و آلمان سهم کارت بده



 با استفاده از کارت اعتباری یمال تأمینات در بیمروری بر تجر 
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 سهم کارت اعتباری مورد استفاده در بین کشورهای اروپایی .۴-۳نمودار 

در  ۲1۹۲نه در سررررال ین مقدار هزیا مثالعنوانبهمتفاوت بوده اسررررت و  یو کارت اعتبار یا در مورد کارت بدهیتالینه مبادله در ایهز
ن ییپا ییاروپا یر کشررورهاینه مبادله نسرربت به سررایا نرخ هزیتالیدرصررد اسررت. در ا 12۱۳ یدرصررد و در کارت اعتبار 12۵۹ یکارت بده

ستم یده در سانجام ش یهادارد و بر تعداد تراکنش ین کشور بستگیدر ا یساختار و بازار کارت اعتبار یافتگیتوسعهن موضوع به یاست. ا
 است. تأثیرگذارز ین

سیاهم ینه مبادله دارایتوجه به هز یدر مبحث کارت اعتبار ن یاملبر متع تواندمی ینه مبادله کارت اعتباریمتعدد در هز هاینرخت. ت ا
با توافق  یبه صررورت جمع یبده هایکارتو  یاعتبار هایکارتن ینه مبادله بیم هزیتنظ یا برایبگذارد. در کشررور اسررپان تأثیرن بازار یدر ا

ن و ینه مبادله با توجه به قوانیه هزین نظریرد. بنابرایپذین کشررررور انجام میو تجارت در ا یوزارت اقتصرررراد، صررررنعت و وزارت گردشررررگر
 شود.یپرداخت مشخص م یهامقررات پرداخت در اروپا و شرکت

که در نمودار  دیابمیر ییتغ یو کارت بده ین کارت اعتباریگران آن بیط بازار و بازینه مبادله با توجه به شرایرات در نرخ هزییدرصد تغ
 ا نشان داده شده است.یدر کشور اسپان راتیین تغیر روند ایز

 ۲۱۱۱تا  ۲۱۱۶ هایسالتغییرات درصد هزینه مبادله در اسپانیا در  .۹-۳ جدول
۲1۹1 ۲11۱ ۲11۸ ۲11۱ ۲11۶ Issuing Bank 

Revenue 
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit € 
€ ۳۵21  ۱۱21 % € ۳۵21  ۱۱21 % € ۴121  ۹12۹ % € ۴۱21  ۳12۹ % € ۵۳21  ۴12۹ % 1-۹11 m 
€ ۲۹21  ۵۳21 % € ۲۹21  ۵۳21 % € ۲۵21  ۶۳21 % € ۲۱21  ۸۴21 % € ۳۶21  1۵2۹ % ۹11-۵11  m 
€ ۹۸21  ۴۵21 % € ۹۸21  ۴۵21 % € ۲۹21  ۵۴21 % € ۲۵21  ۶۶21 % € ۲۱21  ۶۶21 % >۵11 m 
€ ۲۲21  ۶۹21 % € ۲۴21  ۱۹21 % € ۲۶21  ۸۹21 % € ۲۱21  ۱۶21 % € ۳۲21  1۹2۹ % Average 

 ۹( و بانک اسپانیا۲1۹۲و همکاران )منبع: ایرانزو 

نه یتوان به جدول فوق اشرراره داشررت. نرخ هزیم ۲1۹1تا  ۲11۶ا از سررال ینه مبادله در اسررپانیل نرخ هزیدر رابطه با اصررالحات تعد
 رفته است.یصورت پذ یو کارت اعتبار ین نرخ کارت بدهیل بیتعد ۲1۹1تا  ۲11۶ب از سال یداشته است و به ترت یمبادله روند کاهش

بعد از اصررالحات  ین شررده بود ولییها باالتر تعن نرخیا ۲11۴ز ابتدا در سررال ی( نMSCنه مبادله و شررارژ خدمات تاجر )یدر مورد هز
سال یدر اروپا ا یساختار سال یافته است. اختالف ایکاهش  ۲1۹1ن نرخ تا  نه مبادله ین صورت بوده است که هزیبد ۲11۴ن دو نرخ از 

 شده است. یخدمات مالنه مبادله کمتر از شارژ ینرخ هز ۲1۹1در سال  یخدمات تاجرها بوده است ول ارژشتر از شیب

                                                                                                                                                                                                           
1 Iranzo et al (2012) and Bavk of Spain 
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 ۲1۹1تا  ۲11۴ هایسالمتوسط هزینه مبادله و هزینه خدمات بانک پذیرنده در اسپانیا در  .۵-۳نمودار 

ش نرخ یها به دنبال افزاآن روازایناند و کسررب نموده یکمتر ی(، درآمدهاIFنه مبادله )یصررادرکننده کارت با کمتر شرردن هز یهابانک
بار ندگانمصرررررفجز کاهش رفاه  یاجهیدارندگان کارت خواهند بود که نت ینه برایش هزین افزایو همچن یبهره کارت اعت  یرا در پ کن
شته د تأثیر یدارندگان کارت اعتبار یهانهیبر هز یو چهاربخش یبخشسه هایمدلگران ید در نظر داشت که درآمد بازینخواهد داشت. با ا

را به خود اختصاص  یده درصد از صنعت کارت اعتبار ۲11۳ر در سال یکن اکسپرس و دانیدر اروپا، آمر یکارت اعتبار یاست. در بررس
 ش داشته است.یدرصد افزا ۹۵ن سهم تا یا ۲1۹1اند و تا سال داده

 
 ۲1۹۳تا  ۲11۲سهم کارت اعتباری و ویزا و مستر در مقابل امکس و داینر کلوب در اروپا از سال  .۶-۳نمودار 

 یتعداد کارت بانکها و چص: حجم تراکنش* راست:

 ایاسترال ۳.۲.۲
 طوربه. خانوارها اخیر داشررته اسررت هایسررالدر  توجهیقابلرشررد  کنندهمصرررفبا افزایش اسررتانداردهای زندگی در اسررترالیا میزان اعتبار 

اند و محدوده وسرررریعی از کاالی مصرررررفی و غیر بر طرف نموده کنندهمصرررررفهای نقدینگی خود را از طریق اعتبار ای محدودیتفزاینده
در استرالیا برای پوشش عدم نقدینگی خانوارها فراهم  کنندهمصرفنمایند. منبع مالی که اعتبار مالی می تأمینمصرفی خود را از این طریق 

را در این کشرررور پوشرررش دهد. اعتبار  کنندهمصررررفای از تقاضرررای نموده اسرررت توانسرررته با افزایش میزان بدهی خانوارها طیف گسرررترده
 شررود.خانوار محسرروب می طیف وسرریعی از اعتبارات رسررمی و غیر رسررمی را در اسررترالیا تشررکیل داده و تحت عنوان بدهی کنندهمصرررف

شررود نیز در کشررور اسررترالیا از اهمیت باالیی برخوردار اسررت و کننده محسرروب میکارت اعتباری که یکی از ابزارهای مهم اعتبار مصرررف
سال  سیار رواج دارد. آمارهای مربوط به  شان می ۲1۹۵ب سترالیا در حدود ن صادر میلیون و چهارصد هزار کارت اعتباری  ۲۳دهد که در ا

 عدد است. ۲اعتباری سرانه برای این کشور در حدود  هایکارتشده است و تعداد 
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فرآیند موجود در صدور کارت اعتباری در کشور استرالیا همچون سایر کشورها به صورت چهار بخشی است یعنی روابط موجود بین 
های پذیرد. نقش شررررکتصرررورت چهاربخشررری انجام می، پذیرندگان و صرررادرکنندگان کارت به فروشرررانخردهفروشرررنده، درانده کارت، 

گر معامالت کارت اعتباری حذف شررررده اسررررت. وظیفه پردازش معامالت کارت اعتباری در جهان بر عهده پردازش عنوانبهالمللی بین
 کنند.ت میپذیرد مبلغی را دریافای که انجام میها برای هر معاملههای مستر و ویزا است. هر کدام از این شبکهشرکت

 
 اعتباری در برخی از کشورهای منتخب هایکارتتعداد  .۷-۳نمودار 

از  یریگجهید توجه داشررررت که نتیاند. بااتخاذ کرده یرقابت در بازار کارت اعتبار یرا برا یمختلف هایروشمختلف،  یکشررررورها
گر متفاوت اسررت. تعداد یکدیبا  یو اجتماع یفرهنگ یهنجارهارا در هر کشررور سرراختار بازار، یتواند مشررکل باشررد زیسرره کشررورها میمقا

 هایکارتمتفاوت اسررت. و تعداد  یگر کشررورها به شررکل معناداریهر کشررور با د یمورد اسررتفاده در چرخه اقتصرراد یاعتبار هایکارت
صاد یاعتبار ستفاده در چرخه اقت شور د یمورد ا شور با ک شکل معناداریهر ک ست. تع یگر به  انه در سر یاعتبار هایکارتداد متفاوت ا

سایوان بیتا ست ولیش از  شورها ا شور چ یاعتبار هایکارتان نمود که تعداد یب توانمی یر ک شده در ک ون یلیم ۳۱۹ن در حدود یصادر 
 ان کشورها است.یزان را در مین میشتریب

 ییایآس یکشورها ۳.۲.۳
ش تواندمی کنندهمصرفعدم رشد اعتبار  ستیاز اختالالت س ینا در  یکزمر یهانامناسب و مسائل مربوط به بانک یپول یهااستیو س یا

س یبرخ سه آن  یاز کشورها یاریاز کشورها دانست. ب سآ خود  یدر صنعت بانک کنندهمصرفدر اعتبار  یبه علت مشکالت مقررات یادر آ
ان است. یماا نیدر آس یند کارت اعتباریر در فرآیشتر از موارد زیب یاآسدر  یرساختیباشند. مسائل زیم کنندهمصرفدچار ضعف در اعتبار 

ار جاد نموده اسرررت. سرررهم کوچک ارائه اعتبیا یند کارت اعتباریفرآ یرا برا ین مشرررکالت متعددیپیلیمتمرکز در ف ی، بانکدارمثالعنوانبه
ف در مورد اعتبار یضررع یسررتم اطالعاتیاسررت. سرر کنندگانمصرررف یوام در شررش ماه برا ین کشررور به علت نرخ باالیدر ا کنندهمصرررف
وده ب تأثیرگذارن کشررور یدر ا کنندگانمصرررفخرد به  یز در ارائه خدمات مالیناکارآمد ن یسررازمان هایسرریسررتمو سرراختارها و  کنندهمصرررف

 را کاهش داد. یافتگیتوسعه افت و کاهش فقر و عدمیدست  یتوان به ثبات اقتصادیم یق ارائه کارت اعتباریاست. از طر
ش اعتماد ین کشور به همراه افزاین اییبوده و نرخ تورم پا ۲11۱درصد در سال  ۵2۱ کنندهمصرفمتوسط رشد اعتبار  یدر کشور مالز

ت اعتبار را در افیدر یهانهینده هزیخانوارها از درآمد آ ینانهبخوشش درآمد خانوارها، انتظارات یبه گرفتن اعتبار، افزا کنندگانمصرررررف
شد اعتبار  یمالز سط ر ست و منجر به متو شدت کاهش داده ا صرفبه  سال  کنندهم ست. در کنار  هایسالو  ۲11۱در  شده ا بعد از آن 

سائل صاد م سئله یاقت سازکاهش نرخ بهره و کنترل آن،  م ش مقدار وام و ظهور بخش ی، افزایمال یهاتیشرفته، رفع محدودیپ یمال یآزاد
د. یجاد نمایرا ا کنندهمصررررفتوانسرررته اسرررت رشرررد اعتبار  هابانکسرررک مناسرررب در یت ریریو مد یخدمات متنوع و رقابت ارائهبا  یبانک
م درآمد و ک هایگروه یبه خصوص برا یمال هایتشویقو  کنندگانمصرفافت اعتبار یل دریتسه یبرا یو بانک یمناسب پول یهااستیس

 ن کشور است.یدر ا یرشد کارت اعتبار یبرا یگر اقدامات مهم در کشور مالزیز از دیمختلف ن یارائه محصوالت مال
س یش از بحران مالیپ یدر مالز سال یآ سهم اعتبار ۹۱۱۱ا در  س کنندهمصرف،  سال  ییار جزیب به  یشتریتوجه ب ۲111بوده و پس از 

ساالنه در طیا شد  سط نرخ ر ست و متو شده ا سر ۹۴2۸، ۲11۱تا  ۲11۹ ین اعتبار  شد  صد بوده که ر صاد  هایبدهیع یدر خانوار در اقت
 .دهدمینشان  یرا به خوب یکشور مالز
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  یسررتم بانکیبه خود اختصرراص داده اسررت. سرر یرا در مالز یبانک هایوامدرصررد از کل  ۵۶ کنندهمصرررفاعتبار  ۲11۱ان سررال یدر پا
درصد  ۸۴به خود اختصاص داده است که در سال  یرا در مالز کنندهمصرف خدمات اعتبار دهندهارائه یمال کنندهتأمین ترینعمده عنوانبه

 ین کشررورهایبه خود اختصرراص داده اسررت. در ب یخدمات مال دهندگانارائهر ین سررایرا در ب کنندگانمصرررفبه  یاز کل ارائه خدمات مال
س شد اعتبار  ییایآ صد ر شورها ید ناخالص داخلیاز تول کنندهمصرفدر سنگاپور ) ۸۲کره ) یدر ک صد(،  صد( و در مالز ۱۹در  ۶۱ یدر

تا  ۲11۸از سررال  کنندهمصرررفزان رشررد اعتبار یلند میو تا یمالز یاسررت. در کشررورها ۲11۱درصررد در سررال  ۵۹ کنگهنگدرصررد و در 
ست و نزد تقریباً ۲1۹۴ شده ا صد افزا ۱1ک به یدو برابر  شرایدر ست.  شته ا ضا یط اعتباریش دا صرف یمطلوب و تقا علت  کنندگانم

 کنندهرفمصاعتبار  یبرا یمناسب یقانون یهاتید توجه داشت که محدودی. باشودمین کشور محسوب یدر ا کنندهمصرفعمده رشد اعتبار 
ر ارائه دکم درآمد  هایگروههدف  هایگروه ییبا شناسا تقریباًند در نظر گرفته شود و یل در فرآیمناسب و تسه هایزیرساختد به همراه یبا

 نه برداشته شود.ین زمیدر ا مؤثری یهاتوان گامیم یکارت اعتبار
ت بزرگسال یاز جمع ٪۱۱ت بالغ در جهان است. تنها ین جمعیبزرگتر یجهان، دارا ین اقتصادهایاز بزرگتر یکی عنوانبهن یکشور چ

 ، سررهمیطین شرررایکنند. در چنیم ین کشررور زندگیدر ا یون بزرگسررال بدون حسرراب کاربریلیم ۲۳۴ که یحالدارند، در  یبانک هایحسرراب
سال  ۹۳2۱ها آن یهاو تراکنش یاعتبار هایکارت ست که کمتر از ن ۲1۹۵درصد در  دارند.  یت بالغ در کشور، کارت بدهیاز جمع یمیا

 یت بدون وجود بانکداریاز جمع ٪۱۹شود. ین که همچنان دچار چالش است آموزش و فقر محسوب میچ یدر بخش مال یدو مسئله اصل
 ن واضررحیاسررت. بنابرا ییها فقط ابتداالت آنین سررطح تحصرریکنند که باالتریادعا م ٪۸1که  یکنند در حالیم یزندگ ییدر مناطق روسررتا

شررامل: ن یرفته شررده در چیعمده پذ یاعتبار هایکارتسررازد. یرا مشررکل م یبانک هایحسررابها باز کردن آن یط براین شرررایاسررت که ا
 است. ۲ونیلیزا و مستر و میو و ۹یب یس ینر کلوب و جیکن اکسپرس و دایآمر

 ۵صادر شده آن از مرز  هایکارتت نموده و یشروع به فعال ۲1۹۲ن کشور بوده است که از سال ین شرکت پرداخت در ایچ یون پیونی
ست. حجم معامالت اعتباریارد نیلیم شته ا سال ین یبرا یز گذ صد بوده که رتبه دوم اعتبار ۲۳2۸، ۲1۹۲مه اول  زاکارت را یبعد از و یدر
را به خود اختصاص داده است.  ۲1۹۵بازار در سال  یهاون دالر تراکنشیلیتر ۶2۲۶درصد از  ۳۱ یون پیونین یز در دست دارد. همچنین

شور چ یون پیونیتالش  شور چ ین بوده و نفوذ مالیدر داخل ک سترش میک صورتبه  یون پیونی هایکارتدهد. ین را گ  دو ک ارز وی دو 
کن یا آمریزا و یمسرررتر و و یبا لوگو یدو ارز هایکارترا به همراه دارند و  یون پیونیوان تنها آرم یبا ارز  هایکارتشرررود. یارز صرررادر م

شترک هستند و دو ارز  ست. جدول زیکند که خارج از کشور چیت میرا حما یوان و ارز خارجیاکسپرس م   یکارت اعتبار یهانرخر ین ا
 دهد.ین را نشان میدر چ یون پیونی

 های کارت اعتباری در کشور چین در مدل داخلی یونیون پینرخ .۲-۳جدول 
 درصد ۱۱2۲۳ی درصد ال ۱۱2۹۳ (APR) خرید ینرخ ساالنه برا

 درصد ۱۱2۲۳ یدرصد ال ۱۱2۹۳ توانتقاالنقل نرخ ساالنه
 درصد ۱۱2۲۵درصد الی  ۱۱2۹۶ ینقدخرید نرخ ساالنه 
 دالر ۵۱در سال اول صفر بوده و بعد از آن  نرخ ساالنه

 درصد از میزان تراکنش )هر کدام که بیشتر بود( ۵دالر یا  ۹1 تراکنش هزینه
 

به  ۲1۹1در سررال  ۵12۱ن بازار از یدهد. این را نشرران میدر چ ۲1۹۱تا  ۲1۹1کننده را از سررال ر رشررد بازار اعتبار مصرررفینمودار ز
 ابد.یدست  ۲1۹۱در سال  ۹12۴۹شود به یم ینیبشیده است و پیرس ۲1۹۸در سال  ۸12۳۳

                                                                                                                                                                                                           
1 JCB 
2 Million 
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 کننده در چینرشد بازار اعتبار مصرف .۸-۳نمودار 

است و  ین شامل بازار رهنیدر چ ین سهم از بازار اعتباریشترین نشان داده شده است. بیکشور چ یر ساختار بازار اعتباریدر نمودار ز
 رد.یگیر موارد را در بر میو سا یپس از آن کارت اعتبار

 
 ساختار بازار اعتباری چین .۹-۳نمودار 

 هایحسابت بزرگسال یدرصد از جمع ۱۶است.  تأثیرگذار یار در ارائه کارت اعتباریز بسیکنگ نگدر هن یمال یهاتیگسترش فعال
 هایکارتها در معامالت خود از درصررررد از آن ۵۹ تقریباً، روازایندارند.  یبده هایرتکان بزرگسرررراالن یاز ا ٪۱1خود را دارند.  یبانک

ستفاده م یاعتبار س ٪۵۱2۳1 کنگهنگ یکنند. نرخ انتقال کارت اعتباریا ست که ب ست. یا  یبانک هایحسابن افراد از یاز ا ٪۳۶ار باال ا
 شررود.یپرداخت صررورتحسرراب ماهانه اسررتفاده م یبرا یبانک هایحسرراباز  ٪۴1که  یکنند در حالیمعامالت برخط اسررتفاده م یخود برا
 شود.یزا و مستر میکن اکسپرس و ویشامل آمر کنگهنگرفته شده در یعمده پذ یاعتبار هایکارت

کارت  یبه بررسررر در ادامه روازاینابد. ییت میدر هندوسرررتان اهم یتوجه به بازار کارت اعتبار ییایآسررر یگر کشرررورهاید یدر بررسررر
 .شودمیدر هندوستان پرداخته  یاعتبار

در هند  یارد نفر بدون حسررراب بانکیلیون نفر از دو میلیم ۴۲1 .ت بزرگ در جهان اسرررتیجمع یدارا یاز کشرررورها یکیهندوسرررتان 
 ۲1۹۵تا سررال  هاحسررابن یدرصررد از ا ۵۸هسررتند و  یبانک هایحسرراب یت بالغ در کشررور دارایدرصررد از جمع ۵۳کنند. تنها یم یزندگ
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 تنها یجه، نرخ تراکنش کارت نقدینسبتاً کم است. در نت درصد است که ۲۲2۹1ن کشور یدر ا یاعتبار هایکارتت یدار هستند. مالکیناپا
شامل  ٪۳2۴1 یو نرخ تراکنش کارت اعتبار ٪۹۹در حدود  ست. معامالت برخط که  سابا ست.  ٪۹زان یشود به میز مین یبانک هایح ا

ت بانوان با یاز جمع ٪۹رند و فقط یگیبرق مورد استفاده قرار م یهاپرداخت صورتحساب یبه ندرت برا یبانک هایحسابمشابه،  طوربه
، عدم یکشور هند در مورد چارچوب جامع مال یاز معضالت اصل یکیکنند. یخود، صورتحساب خود را پرداخت م هایکارتاستفاده از 

ا و مستر زیکن اکسپرس و ویکشور هند، آمر یستم مالیرفته شده در سیعمده پذ یاعتبار هایکارتکارآمد است.  یبه آموزش مال یدسترس
 است.

سبی را برای  شد منا ست ر سته ا ستان نیز توان صرفی در هندو شور ایجاد نماید. از نظر  هایکارتتغییر در الگوهای م اعتباری در این ک
از  ۲11۶اعتباری در گردش در سررال  هایکارتدر کشررور هند  روازاینتباری مورد اهمیت اسررت و اع هایکارتزمانی تعویق پرداخت در 

در  کنندهمصرررفمالی  تأمینمنبع عمده در  عنوانبهاعتباری  هایکارتافزایش داشررته اسررت.  ۲1۹1میلیون در سررال  ۲۲2۶۶میلیون به  ۹2۱
گرفته  مالی در نظر تأمینیک منبع  عنوانبهبرای پرداخت و هم  اییلهوسوانند هم تاعتباری می هایکارتشود. این کشور در نظر گرفته می

ت. با کنندگان در هند فراهم آورده اسهای بیشتری را برای مصرفکننده فرصتشوند. با تغییر در فضای اقتصادی کشور هند اعتبار مصرف
 هابانکدر هند ایجاد شده است و با افزایش  ۹۱۸۲ده از کارت از سال مالی در این کشور، فرهنگ استفا هاییتفعالاین وجود با گسترش 

ستم بانکی حرکت جدیدی در جهت رشد اعتبار  سی شده  هایکارتفراهم آورده است. در کشور هند تعداد  کنندهمصرفو توسعه  صادر 
 ۲11۶درصد در سال  ۲۳عتباری در هند از ا هایکارتافزایش داشته است. ولی نرخ رشد تعداد  ۲1۹1تا  ۲11۶از سال  هابانکتوسط 

 رسیده است. ۲1۹1درصد در سال  ۸به منفی 

 میزان استفاده از کارت اعتباری در کشور هندوستان .۳-۳جدول 
 ارزش مبادالت )بیلیون( حجم مبادالت )میلیون( 

۲1۹۴ ۲1۹۵ ۲1۹۴ ۲1۹۵ 
 ATM ۱۶2۲ ۳2۴ ۸۱2۹۶ ۴۱2۲۳حجم کارت اعتباری در 

 ۹۵2۹۸۱۱ ۸۵2۹۵۳۱ ۹۳2۶۹۵ 1۸2۵1۱ خواناعتباری در دستگاه کارتکارت 
 

کاهش داشته است.  ۲1۹1به ده درصد در سال  ۲11۶درصد در سال  ۳۲ز نرخ رشد از ین یکارت اعتبار یهااز نظر تراکنش، پرداخت
اشته را در هند به همراه د کنندگانمصرف یتیف، نارضایضع یابیها و بازارنهیش هزیهند با افزا یدر نظام پرداخت کارت وکارکسب یفضا

هند دسرررتورالعمل کارت  یها فراهم نموده تا بانک مرکزکنندگان کارتمصررررف یرا برا یف مشرررکالتیضرررع ینظارت یهامیزیاسرررت. مکان
د. ینما جادیرا ا یباراعت یهاتیش محدودیو افزا یاعتبار هایکارت یشتر ساماندهیده و با فراهم نمودن نظارت بیرا بهبود بخش یاعتبار
هند در دستورالعمل خود به آن توجه  یاست که بانک مرکز یگر مسائلیز از جمله دین یاعتبار هایکارتدر کشور هند در  یگذارمتینرخ ق

هت در ج ن و مقرراتیکارت را مسئول تمام اقدامات و مشکالت دانسته و به دنبال اصالح قوان صادرکنندگانهند  یژه دارد. بانک مرکزیو
 دهد.یدر کشور هندوستان را نشان م یزان استفاده از کارت اعتباریر میجاد شده است. جدول زیاصالح مشکالت ا

بالغ در  تین کشور بزرگ از نظر جمعی، سومیرسد. کشور اندونزیز مهم به نظر مین یتوجه به کشور اندونز ییایآس ین کشورهایدر ب
ت ین، مالکیاسررت. بنابرا ٪۳۶در جهان را دارد که  یبانک هایحسررابت یمالک یهان نرخیترنییاز پا یکی یشررود. اندونزیا شررناخته میآسرر

 هایکارتب در یبه ترت هاحسابن یاز ا ٪۸2۵1و  ٪۹ف است. فقط یار ضعین آمار بسیدرصد است که ا ٪۲۶ن کشور یدر ا یکارت بده
ستند. عالوه بر ا یو کارت نقد یاعتبار شغول به کار ه صد از ا ۳ن، تنها یم ستفاده م یبرا هاحسابن یدر شود در یپرداخت قبوض برق ا

 ل هستند.یدرصد در معامالت برخط دخ ۵که  یحال
 هر یکارمزد یزان بوده و درآمدهاین میشرررتریدر ژاپن ب یدرآمد کارت اعتبار ییایشررررفته آسررریپ یان کشرررورهایر، در میطبق جدول ز

شور بیز در ایتراکنش ن ست. یشترین ک ساین بیدر چ یکارمزد یادرآمدهن ا شورهاین  س یر ک لند( یاو ت ی، مالزین، هند، اندونزی)چ ییایآ
ز تا سال یدر کشور هند ن یکارمزد یزان رشد درآمدهایتجربه کرده است. البته م ۲1۹۵را تا سال  ٪۲۹زان بوده است که رشد ین میشتریب

 است. ٪ ۲۸، ۲1۹۵
 



 با استفاده از کارت اعتباری یمال تأمینات در بیمروری بر تجر 

۶۵ 

 درآمد کارمزدی و رشد آن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته سیبرر .۴-۳جدول 

 کشور
 درآمد کارت اعتباری درآمد کارمزدی هر تراکنش

نرخ رشد در سال  ۲1۹1ارزش در سال 
۲1۹۵ 

ارزش در سال 
۲1۹1 

نرخ رشد در سال 
۲1۹۵ 

 در حال توسعه یکشورها

 ٪۲۱ ۶2۶ ٪۲۹ ۵2۱۲ نیچ
 ٪۹۴ ۵2۹ ٪۲۸ ۴2۳ هند

 ٪۹۱ ۲2۹ ٪۲۹ ۹ یاندونز
 ٪۱ 12۱ ٪۹۳ 12۸ یمالز

 ٪۹۴ ۹2۲ ٪۹۵ ۹2۹ لندیتا

 افتهیتوسعه  یکشورها

 ٪۵ ۶2۸ ٪۵ ۴2۵ ایاسترال
 ٪۸ ۹2۸ ٪۹۲ 12۶ کنگهنگ
 ٪۹ ۲۶2۵ ٪۹ ۹۴2۶ ژاپن
 ٪۹۹ ۹۲2۹ ٪۱ ۵2۳ کره

 ٪۴ ۹2۶ ٪۹۳ 12۵ سنگاپور
 ٪۴ ۹2۱ ٪۱ 12۴ وانیتا

 

 کایآمر ۳.۲.۴

صرف صاد آمر یاز بازارها یکیکننده اعتبار م صرفیعمده در اقت ست. اعتبار م ست که یک ابزار از میکننده کا شکال مختلف تجارت ا ان ا
ک نرخ بهره و کارمزد توافق ید کاال و خدمات مد نظر خود با یا خریرا به منظور پرداخت تعهد  یا خدماتیک فرد، کاال، پول یتحت آن 

بر  یاقتصرراد یداریکا نشرران داده اسررت که پایکننده در آمرآورد. بازار اعتبار مصرررفینده به دسررت میدر آ ینیمع هایتاریخا یخ یشررده و تار
ر یاخ یهاهشود. در دهین مییکننده نرخ اشتغال باال و نرخ بهره پامصرف یش تقاضای، افزایت اقتصادیاصول مناسب منجر به موفق یمبنا

ون یلیتر ۲111دو برابر شده و به  ۹۱۱۳نسبت به سال  ۲11۳ یداشته است و در انتها یریگکا رشد چشمیدر آمر هکنندمصرفبازار اعتبار 
 یشتریب ذیریپانعطافشتر و یافته است که کنترل بیاختصاص  یکا به اشخاصیاعطا شده در آمر یاعتبار هایکارتده است. اکثر یدالر رس

شته هایوامت یریدر مد نه و امن سالم، عادال یط رقابتیبا مح یکننده ارتباط تنگاتنگمناسب بازار اعتبار مصرف هایرساختزیاند. خود دا
ست که از  یو رقابت شته ا ن و ید قوانیاکا بیدر امر یند کارت اعتباریکند. در فرآیت میحما یو اقتصاد مل اعتباردهندگان، کنندگانمصرفدا

شته باشد که اهداف فوق را پوشش دهد. س یمقررات خاص ن ینتوسعه چ دهندهنشانکا، یآمر کنندهمصرفبازار اعتبار  یر تکاملیوجود دا
 یکه برا ۹عادالنه یاعتبار یدهبا نام قانون گزارش ۹۱۱۹مربوط به سررررال  کنندهمصرررررفت از اعتبار ین قانون حمایاسررررت. از اول یطیمح

ن یقوان یک سرینه به شدت انجام شده است و ین زمین و مقررات در ایرات در قوانییارائه شده است، تغافراد  یقانون ورشکستگ یبازنگر
 شده است. ییامن و عادالنه است، اجرا یطیمح کنندهمصرفط اعتبار ینکه محیگر به منظور مطمئن ساختن از ایو مقررات د

اعتبار  نده افراد در بازاریفزا یمثال، ورشکستگ یز مطرح شده اند. براین یدی، موضوعات جدکنندهمصرفد در بازار اعتبار یبا رشد شد
و  کنندهفمصرکا در خصوص گسترش اعتبار یآمر کنندگانمصرفون ین گزارش فدراسیکا مورد توجه قرار گرفت. در آخریامر کنندهمصرف

قابل توجه  منجر به کاهش کنندهمصرفهره اعتبار در خصوص نرخ ب ییشده است که مقررات زدا تأکیدن نکته یان، بر ایمشتر یورشکستگ
شده بلکه ا یهادر نرخ ستاندارها یتهاجم یابیبازار یین مقررات زدایبهره ن سه اعطا یو افت ا سه یپرو ه ش داده که منجر بیالت را افزایت

د ز از مواریمد و دانش آموزان نش از حد اعتبار به افراد کم درآیص بین، تخصرریان ورشررکسررته شررده اسررت. همچنیش در تعداد مشررتریافزا
شده در ا شان مینامطلوب ذکر  ست که ن صالحات مورد نظر در  دهندگانوامفدرال،  گذارقانوندهد نهاد ین گزارش ا سته و ا سئول دان را م

سک یکنترل ر یبرا یمناسب یارهاید وضع نموده تا معیجد یها، فدرال رزرو قانون۲11۳ه یجاد نموده است. در ژانوین و مقررات را ایقوان
 ن کنند.ییان تعیمشتر

ژه یتوجه و یکارت اعتبار دهندهارائه هایسررررازمانتوان به یکا میدر آمر یتجربه کارت اعتبار ین و مقررات، در بررسرررریعالوه بر قوان
ک یش از یا بکنند و بیستفاده ما هابانک یستم اعتباریک کشور قابل ارائه است، از سیش از یکه در ب یالمللنیب یاعتبار هایکارتداشت. 

                                                                                                                                                                                                           
1 Equal Credit Reporting Act 



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  
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ه در ک« نرز کلوبیدا»و « کن اکسررپرسیامر» و یالمللنیدو سررازمان ب عنوانبه« مسررتر کارت»و « زایو»در ارتباط اسررت.  یا واحد پولیارز 
، ۲ژهیو یاعتبار ، کارت۹ا اسرتانداردیه یپا یاعتبار هایکارتت هسرتند، خدمات خود را در قالب یمشرغول به فعال یقالب مؤسرسرات جهان

 کنند.یان خود ارائه میبه مشتر 5یفروشگاه یو کارت اعتبار 4یشارژ ی، کارت اعتبار۳هیریامور خ یکارت اعتبار
سط چهار کارت ب یاعتبار هایکارت ست از  که عبارت شودمیارائه  ییکایآمر یالمللنیدر جهان تو سترکارت»، «زایو»ا ن کیامر»، «م
کند و مقر یت میفعال یاعتبار هایکارت ینهیاسررت که در زم یالمللنین شرررکت بیترالملل بزرگنیب یزایو«. بنرز کلویدا»و « اکسررپرس

 یزا اسررت، ولیو یاعتبار هایکارت یاز همهین شرررکت صرراحب امتیکا قرار دارد. ایآمر یاالت متحدهیسررکو در ایفرانسررآن در سرران یاصررل
 زا کارت صادریان خود و بدون دخالت ویو درخواست مشتر یمال یهااستیبنا بر س هابانکشود؛ بلکه یها محسوب نمآن یصادرکننده

، کارت یکارت، بانک صررادرکننده ی)دارنده یند کارت اعتباریفرآ یهاطرف کردن همهق مرتبطیاسررت که از طر یازا مؤسررسررهیکنند. ویم
علق به معامالت مت یهیعضررو در تسررو یها، به بانکیاانهیم ارتباطات رایعظ یشرربکه یهلیوسررگر بهیکدیکارت و فروشررنده( با  یرندهیپذ

اطالعات کارت و انتقال اطالعات و وجود اعتبار  تائیدهمچون  ییهااتیدهد و در عملیم یارین اعضررررا یت خدمات بیریکارت و مد
ا که به اعضرر یزا در مقابل خدماتیها مشررارکت دارد. ون آنیکارمزد بم ی، و تقسررهابانکن یحسرراب بهیدها، تسررویدر کارت و وجه خر یکاف

 یمجوز صدور کارت و خدمات یعضو و اعطا یهان بانکیحساب بهینقش خود در تسو ین برایدهد و همچنیعضو( ارائه م یها)بانک
الملل مجوز صررردور انواع مختلف نیب یزایوسرررازمان  کند.یافت میدهد، کارمزد دریها انجام مآن یهاتیفعال یتیریپوشرررش مد یکه برا
ان ثروتمند اعطا یبوده اسرررت و به مشرررتر ییباال یسرررقف اعتبار یزا که دارایو ییکارت طال مثالعنوانبهکند. یخود را اعطا م هایکارت

مختلف  یهانهین خدمات در زمیامند شود. تواند بهرهیم یالمللنیفرد ب، خدمات منحصربهیامهین کارت از خدمات بیا یشود. دارندهیم
 است. یو حقوق ی، گردشگریدرمان

اندک اسرررت و به بیشرررتر مشرررتریانی که حداقل نیازهای آنان را جوابگوسرررت اعطا  تقریباًای ویزا که دارای سرررقف اعتباری کارت نقره
 هایارتککارت اعتباری نیسررت از دیگر انواع  البته کارت الکترونیکی ویزا که در واقع ها امکان برداشررت نقدی ندارند.شررود. این کارتمی

 رود.می به کارخوان برای برداشت از موجودی های کارتالمللی یا در دستگاههای خودپرداز بینویزا بوده و تنها در دستگاه
 انعنوبهبوده و  یالمللنیب یکا بوده و سررررازمانیآمر یاالت متحدهیدر جهان که در ا یاعتبار هایکارتن شرررررکت یدوم عنوانبهمسررررتر 

به  یزا در رده بعدیت خود پرداخته و پس از ظهور ویزا به فعالیقبل از و ۹۱۱1 ین شرررکت در دههیشررود. ایشررناخته نم یبانک یامؤسررسرره
ست که به جایفعال سترکارت در تالش ا ست. م سعهیخود در بازار از طر یگاه قبلیت خود پرداخته ا ها ردن آنکزهیها و مدرنستمیس یق تو

 (یو مؤسسات مال هابانکمجوز ) یدارا یاعضا یآن مجموعه یصادرکننده که زاستیه کارت ویشبن نظر یاز امسترکارت  ابد.یدست 
ن یاز ایمسترکارت، که صاحب امت یالمللنیو سازمان ب یند کارت اعتبارین فعاالن در فرآین ایب ینامهشوند که بر اساس توافقیمحسوب م

ارت و مستر ک یا، مستر کارت نقرهییمستر طال هایکارتمسترکارت مجوز صدور  یالمللنیسازمان ب. کندیهاست، کارت صادر مکارت
 ار دارد.یرا در اخت یژه تجار و مستر کارت بدهیو

در ابتدا،  ت دارد.یکا فعالیرشررتر در آمیاسررت که ب ینه کارت اعتباریفعال در زم یالمللنیب هایسررازمانگر از ید یکیکن اکسررپرس یآمر
سپرسیامر» شگر یشرکت« کن اک سافرت یهابود که چک یگرد صادر مبه یم سهینام خود  س سعه و تکامل، به مؤ  یکرد و اکنون، پس از تو

ار و پرداخت حقوق تج یاکسپرس خود متول یکنامر کند.یخود را صادر م هایکارتم یطور مستقبه ن مؤسسهیل شده است. ایبزرگ تبد
کن اکسررپرس را صررادر یآمر یکن اکسررپرس و الماسرریآمر ییکن اکسررپرس، طالیسرربز آمر هایکارتکارت اسررت و  یرندهیپذ یهامؤسررسرره

 کند.یم
ک های دنیا، مالترین بانککارت اعتباری اسررررت. بانک آمریکایی سرررریتی، از بزرگ دهندهارائههای داینرز کلوب یکی دیگر از شرررررکت

ست. شر صورت هایکارتکت داینرز کلوب ا ی تجار های تجاری ویژهکارت فعالیت ی مردم،کارت وام موقت برای همه داینرز کلوب به 
 های بزرگ مثل شرکت هواپیمایی و شرکت خودرو.کارت مخصوص همکاری با شرکت ها، وو کارکنان شرکت

                                                                                                                                                                                                           
1 Basic or Standard Credit Cards 
2 Premium credit cards (Gold, Platinum and Black Cards) 
3 Charity/Affinity credit cards 
4 Charge cards 
5 Store cards 
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ار ار صررراحب آن قریکه در اخت یازات متفاوتیخود را بر حسرررب امت هایکارتانواع  یکارت اعتبار یالمللنیب هایسرررازمان، یکل طوربه
بر اسرراس نحوه محاسرربه نرخ سررود،  یاعتبار هایکارتن یم کنند. همچنیل تقسررین قبیو از ا یا، نقرهییمختلف طال هایگروهدهند به یم

 شود. یبندمیتواند تقسیز مین یمال یزان اعتبار، نرخ کارمزد و فاکتورهایسقف م
 ۲تا  ۹2۵در  ۲1۹1و  ۲11۱در سرررال  ینه مبادله کارت اعتباریکا نرخ کارمزد بسرررته به هر نوع از تراکنش متفاوت اسرررت. هزیدر آمر

ست. در جدول ز شرکت یمبادله کارت اعتبار یهار نرخییر تغیدرصد ارزش تراکنش بوده ا سال یزا و مستر در آمریو یهادر   ۲11۱کا در 
 ارائه شده است.

 تغییرات نرخ هزینه مبادله در آمریکا .۵-۳جدول 
 مستر ویزا 

 درصد ۲21۸درصد تا ۹2۳ درصد ۹2۱۹درصد تا  ۹2۲۵ ۹۱۱۹تغییر نرخ مبادله در سال 
 درصد ۳2۲۵درصد تا  12۱ درصد ۲2۱۵درصد تا  12۱۵ ۲11۱تغییر در نرخ مبادله سال 

 

صرفرات اعتبار ییبر روند تغ یبا مرور شد اعتبار یتوان دریم کنندهم صرفافت که ر شور کنندهم س یهادر ک  یشیفزاروند ا یمورد برر
را  یارجه کارت اعتبیو در نت کنندهمصرف، رشد اعتبار کنندگانمصرف ید برایجد هایوام یریگشکل ییاروپا یداشته است. در کشورها

ر دبادوام اختصاص دارد.  یمصرف ید کاالهایخر یدر اروپا به وام برا کنندهمصرفاعتبار  یها، حجم باالیفراهم نموده است. طبق بررس
 یاسررتفاده از کارت اعتبار ییاروپا یبوده اسررت. در کشررورها یهمچون کارت بده یمختلف اروپا اسررتفاده از کارت اعتبار یکشررورها

 فرانسه و انگلستان است.ا و یکمتر از اسپان یا استفاده از کارت اعتباریتالیدر ا مثالعنوانبهمتفاوت است. 
ر یخا هایسرالدر  توجهیقابلهم رشرد  کنندهمصررفزان اعتبار یم یزندگ یش اسرتانداردهایبا افزاا یگر کشرورها از جمله اسرترالیدر د 

 نندهکمصرررفند. اعتبار ینمایم یمال تأمینق اعتبار یخود را از طر یر مصرررفیو غ یمصرررف یکاال یاندهیفزا طوربهداشررته اسررت. خانوارها 
 یهااز ابزار یکیشود و یخانوار محسوب م یل داده و تحت عنوان بدهیا تشکیرا در استرال یر رسمیو غ یاز اعتبارات رسم یعیف وسیط

ون و چهارصد یلیم ۲۳ا در حدود یدهد که در استرالینشان م ۲1۹۵مربوط به سال  یار رواج دارد. آمارهایبس یکارت اعتبار یعنیمهم آن 
 عدد است. ۲ن کشور در حدود یا یسرانه برا یاعتبار هایکارتصادر شده است و تعداد  یکارت اعتبار هزار

ل یه دلاز ب یاریکنند. بسررریکننده اسرررتفاده مابزار مهم اعتبار مصررررف عنوانبه یاز کارت اعتبار یمختلف یز کشرررورهایا نیدر قاره آسررر
 یرساختیها دچار ضعف است. مسائل زآن یدر صنعت بانک کنندهمصرف، اعتبار یادر آسآسه آن  یموجود در کشورها یمشکالت مقررات

ات توان به ثبیم یق ارائه کارت اعتباریان اسررت. در هر صررورت از طریا نمایدر آسرر یند کارت اعتباریر در فرآیشررتر از موارد زیا بیدر آسرر
 ۵2۱ نندهکمصرفمتوسط رشد اعتبار  یدر کشور مالز مثالعنوانهبرا کاهش داد.  یافتگیتوسعهافت و عدم یو کاهش فقر دست  یاقتصاد

سال  صد در  شور به همراه افزاین اییبوده و نرخ تورم پا ۲11۱در صرفش اعتماد ین ک وارها، ش درآمد خانیبه گرفتن اعتبار، افزا کنندگانم
به شررردت کاهش داده اسرررت و منجر به متوسرررط رشرررد  یمالز افت اعتبار را دریدر یهانهینده هزیخانوارها از درآمد آ ینانهبخوشانتظارات 

 بعد از آن شده است. هایسالو  ۲11۱در سال  کنندهمصرفاعتبار 
 عنوانهبت بالغ در جهان است. دو مسئله آموزش و فقر ین جمعیبزرگتر یجهان، دارا ین اقتصادهایاز بزرگتر یکی عنوانبهن یکشور چ

ن عالوه بر یدارد. کشررور چیباز م یها را از باز کردن حسرراب بانکشررود که آنیمحسرروب م یمالن در مسررائل یکشررور چ یمشررکالت اصررل
 یون پیونیکند. یرا هم صررادر م یون پیونی یکارت اعتبار ی، به صررورت داخلیزا و مسررتر در ارائه کارت اعتباریو یهااسررتفاده از شرررکت

ز گذشته است. یارد نیلیم ۵صادر شده آن از مرز  هایکارتت نموده و یفعالشروع به  ۲1۹۲ن بوده است که از سال یشرکت پرداخت در چ
 یهاتیز فعالیکنگ نرا به خود اختصاص داده است. در هنگ ۲1۹۵بازار در سال  یهاون دالر تراکنشیلیتر ۶2۲۶درصد از  ۳۱ یون پیونی

خود را دارند. در حدود  یبانک هایحسابکنگ ت بزرگسال در هنگیدرصد از جمع ۱۶گسترش داشته است.  یدر ارائه کارت اعتبار یمال
 کنند.یاستفاده م یاعتبار هایکارتها در معامالت خود از درصد از آن ۵۹

 هایکارتد. یجاد نمایا یاعتبار هایکارت یرا برا یز توانسررته اسررت رشررد مناسرربین یمصرررف یر در الگوهاییدر کشررور هندوسررتان تغ
 اییلهسوتوانند هم یم یاعتبار هایکارتشود. یز در نظر گرفته مین کشور نیدر ا کنندهمصرف یمال تأمینمنبع عمده در  نعنوابه یاعتبار

ش داد و یکننده را افزاهند اعتبار مصرررف یاقتصرراد یر در فضرراییدر نظر گرفته شرروند. تغ یمال تأمینک منبع ی عنوانبهپرداخت و هم  یبرا
اده از ن کشور، فرهنگ استفیدر ا یمال یهاتین وجود با گسترش فعالیکنندگان در هند فراهم آورد. با امصرف یرا برا یشتریب یهافرصت
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در جهت رشرررد اعتبار  یدیحرکت جد یسرررتم بانکیو توسرررعه سررر هابانکش یجاد شرررده اسرررت و با افزایدر هند ا ۹۱۸۲کارت از سرررال 
 فراهم آورده است. کنندهمصرف
کا یدر آمر کنندهمصرررفر بازار اعتبار یاخ یهاشررود. در دههیکننده شررناخته ماعتبار مصرررف ین بازارهایتراز عمده یکی عنوانبهکا یآمر

کا یده اسررت. در آمریون دالر رسرریلیتر ۲111دو برابر شررده و به  ۹۱۱۳نسرربت به سررال  ۲11۳ یداشررته اسررت و در انتها یریگرشررد چشررم
خود  ایهوامت یریدر مد یشررتریب پذیریانعطافشررتر و یافته اسررت که کنترل بیاختصرراص  یاعطا شررده، به اشررخاصرر یاعتبار هایکارت
اشته است که از د یسالم، عادالنه و امن و رقابت یط رقابتیبا مح یکننده ارتباط تنگاتنگمناسب بازار اعتبار مصرف هایزیرساختاند. داشته

صاد ملو  اعتباردهندگان، کنندگانمصرف افراد کم  ش از حد اعتبار بهیص بیکا تخصیدر امر یند کارت اعتباریکند. در فرآیت میحما یاقت
را مسئول دانسته و اصالحات مورد نظر در  دهندگانوامفدرال،  گذارقانونز از موارد نامطلوب ذکر شده است. نهاد یدرآمد و دانش آموزان ن

سک یکنترل ر یبرا یمناسب یارهاید وضع نموده تا معیجد یها، فدرال رزرو قانون۲11۳ه یدر ژانوجاد نموده است. ین و مقررات را ایقوان
و « زایو»توجه داشررت.  یکارت اعتبار دهندهارائه هایسررازمانتوان به یکا میدر آمر یتجربه کارت اعتبار ین کنند. در بررسررییان تعیمشررتر

ت یمشررغول به فعال یکه در قالب مؤسررسررات جهان« نرز کلوبیدا»و « کن اکسررپرسیامر» و یالمللنیدو سررازمان ب عنوانبه« مسررتر کارت»
 هستند.
شت که محدودیبا سب یقانون یهاتید توجه دا ساختد به همراه یبا کنندهمصرفاعتبار  یبرا یمنا سه هایزیر سب و ت ند یرآل در فیمنا

نه ین زمیدر ا مؤثری یهاتوان گامیم یکم درآمد در ارائه کارت اعتبار هایگروههدف و  هایگروه ییبا شررناسررا تقریباًدر نظر گرفته شررود و 
 برداشته شود.

 با استفاده از کارت اعتباری کنندهمصرف مالی اعتبار تأمین هایمدل ۳.۳
کنندگان وجه )پرداختن افراد شررررامل دارندگان کارت ین ایترت دارند. شرررراخصیاهم ینانآفرنقشگران و یباز یکارت اعتبار هایمدلدر 

 یقوقا حی یقیکننده وجه مبادله( شررررخص حقباشررررند. دارنده کارت )پرداختیم کنندگان وجه مبادله(افتیرندگان کارت )دریمبادله( و پذ
اهد بود که خون توافق، دارنده کارت مجاز ید. با ایافت نماینکه کارت پرداخت دریشود تا ایک توافق با صادرکننده کارت میاست که وارد 

ضمانت پرداخت، دریاز ا ضمانت چک،ین کارت در جهت  سند هویتنظ افت وجه،  سایم و ارائه  ستفاده  یهاتیر فعالیت و  چندمنظوره ا
ست از خردهافتیرنده کارت )درید. پذینما شرکت،کننده وجه مبادله( عبارت ا شخص حقوقی یبنگاه تجار فروش،  ه وارد ک یگرید یا هر 

 شررررود. دارنده کارتیافت وجه میت دریکارت پرداخت همراه با قابل یبه منظور قبول یدر مبادالت تجار داریگر خرک پردازشیا قرارداد ب
کند. صرررادرکننده کارت طبق یافت میهسرررتند، در هابانکآن که اغلب خود  پرداخت را از صرررادرکننده ( کارتکننده وجه مبادله)پرداخت

د و وارد مذاکره و یآیبه حسررراب م یدر نظام بانک پرداخت هایکارتاز طرح  یرداخت بوده اسرررت که بخشرررکننده خدمات پف ارائهیتعر
 شود.یکننده وجه مبادله( مقرارداد با دارنده کارت )پرداخت

ست که در  هایکارتطرح  ست از مجموعه اقدامات، کارکردها، فرایندها، ترتیبات، قواعد و ابزارهایی ا اعتباری طبق تعریف عبارت ا
کننده وجه مبادله( امکان تعامل با صرررادرکننده کارت در حضرررور شرررخص ثالث جهت دریافت و پرداخت وجه آن دارنده کارت )پرداخت

واسرررطه برای پردازش مبادالت باعث بوجودآمدن یک چارچوب مفهومی جدیدی با عنوان  معامالت را داشرررته باشرررد. بنابراین وجود یک
صادرکننده و پردازشطرح پرداخت می شخاص حقوقی  سایر ارائهشود. این ا شامل مؤسسات اعتباری و یا  دهندگان خدمات پرداخت گر 
تواند گر وجود داشته باشد که این جنبه میده کارت و پردازشاند. در مواردی ممکن است که یک عامل واسطه مابین پذیرندارای مجوز بوده

 اعتباری ارزشمند تلقی گردد. هایکارتبرای بخش نوآورانه بازار 
 از طرف گر صرردور کارترد. پردازشیگیگر صررورت مپردازش یهاق شرررکتیاز طر معموالًبا اسررتفاده از کارت  پرداخت یپردازش فن

 یهادارنده کارت صورتحساب ین حال برایکند و در عیدارنده کارت م یت مبادالت برایریتتاح حساب و مدصادرکننده کارت اقدام به اف
 یانرسرررجهت اطالع یک مرکز مخابراتیجاد یز ایو ن هاپرداخته یفه تسرررویموارد، وظ یگر در برخن پردازشیکند. ایه میرا ته یدرخواسرررت

رنده کارت پرداخت را افتتاح یگر حساب پذیاز طرف د داریگر خررا برعهده دارند. پردازشا سرقت کارت ی یدارندگان کارت اعم از مفقود
رنده یت حساب پذیریفه مدین حال وظیگر در عن پردازشیکند. ایافت میمرکز در پرداخت را از حلقه اتصال یهاهیدییت کرده و تأیریو مد

ان صرررادرکننده و یه حسررراب میت به منظور تسرررویز برعهده دارد. در نهایه صرررورتحسررراب را نیخدمات و ته ین کارمزد اعطاییکارت و تع
ا یاوراق و ن پرداخت، وجوه،یاسررت که در آن طرف یطیه محیرد. مرکز تسررویگیه خودکار مورد اسررتفاده قرار میدار، خدمات مرکز تسررویخر
انک ا در بیو  یک بانک تجاریت در یق کارت در نهایز طرند اسررتاندارد پرداخت ایکنند و فرایمبادله عرضرره م یرا برا یمال یر ابزارهایسررا

 رسد.یبه انجام م یمرکز
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ن ین اییبه تب یبر عقود اسالم تأکیدبا  یکارت اعتبار هایمدلو  ییاروپا یدر کشورها یاعتبار هایکارت هایمدل یدر ادامه با بررس
 .شودمیموضوع پرداخته 

 متعارف یکارت اعتبار یمال تأمینمدل  ۳.۳.۱

رخوردار ب یاژهیت ویدر آن بازار از اهم ینانآفرنقشو  یتوجه به نظام پرداخت کارت یکارت اعتبار یمال تأمین هایمدل مسررئلهدر ارتباط با 
پرداخت  یهارسد. شبکهیالزم به نظر م ۲یو چهار بخش ۹یمدل سه بخش یعنینه ین زمی، توجه به دو مدل موجود در این بررسیاست. در ا

هستند که  ییهاشبکه یند. مدل سه بخشینمایعمل م 4به صورت طرح باز یو مدل چهاربخش ۳به صورت طرح بسته یبر دو نوع سه بخش
سه موجود رنده و هم صادرکننده کارت است. در مدل سه یت سوم هستند که هم پذیک موجودیت دارنده کارت، فروشنده و یمتشکل از 

کن یو آمر 6سکاور کارتیو د 5نر کلوبی. سه شرکت داشودمین یینه مبادله تعیهز عنوانبهشود ین مییدر بازار تع کسان کهیک مبلغ ی یبخش
سپرس سان براین نرخ ییبا تع اکثراًفعال بوده و  هاشبکهن یدر ا ۱اک شتر یک شرکتیپردازند. ایت میان خود به فعالیم شته دور، ها از گذن 

زا و یر وینظ ینه کارت اعتبارین زمیفعال در ا یهار شرررکتینموده و مانند سررا یو هم صرردور کارت اعتبارخوان هم اقدام به نصررب کارت
 یافتیرنه دیگر هزیها، دآن یخوان داخلشبکه کارت یها رون شرکتیاستفاده کارت ا یعنی یباشند. در حالت مدل سه بخشیمستر کارت م

نه یاز فروشنده )هز یکینه خدمات، یافت دو هزیها اقدام به درست و آنیدر شبکه مطرح ن ۸اب و ناظریا ارزیو  یتوسط شبکه کارت اعتبار
 ند.ینماینه صدور کارت( می)هز یاز دارندگان کارت اعتبار یگریخدمات( و د یبها

 
 های چهاربخشی و سه بخشی در فرآیند کارت اعتباریمدل .۱۱-۳ نمودار

د. رنده هستنیت مستقل دارنده کارت، فروشنده، صادرکننده و پذیوجود دارد که متشکل از چهار موجود یاشبکه ،یدر مدل چهاربخش
ز یکنند و نیافت میگر از هم کارمزد دریکدیارائه خدمات متقابل به  یگر متفاوت بوده، برایکدیرنده و صرررادرکننده از یها، پذن شررربکهیدر ا

 شود.یگر میکدیها به آنموجب اتصال  ینهاد باالسرکینکه اغلب یا
 یهایبراسرراس تئور یگذارمتیمشررخص شررود. ق یگذارمتید سرراختار قیبراسرراس مدل عرضرره و تقاضررا با ین مدل چهاربخشرریدر ا
ت یاز اهم یدر نظام پرداخت کارت ینآفرنقش یاعضررا یمم کردن سررود کل برایشررود. ماکزیافت مینه مبادله دریتحت عنوان هز یاقتصرراد

ناظر در شرررربکه  .نمایندمیکسررررب منفعت و سررررود را حف   هایانگیزهگر یکدیارتباط با  ین با برقراریبرخوردار اسررررت. طرف یاژهیو
ا یشررود که تجار ین مییتع یبه صررورت معموالًمت یباشررد. سرراختار قیکل اعضررا م یمم کردن سررود برایماکز یها برامتیکننده قمشررخص

ف یا تخفی دیک سرروبسرری، از اکثراًو دارندگان کارت  کنندمیا نسرربت به دارندگان کارت پرداخت مت کل ریاز ق یشررتریفروشررندگان سررهم ب

                                                                                                                                                                                                           
1 Three – Party Scheme 
2 Four-Party Scheme 
3 Closed Scheme 
4 Open Scheme 
5 Diner club 
6 Discover card 
7 American Express 
8 Assessment 
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فاف د به صورت مشخص و شیاست که با یگذارمتیمت و قین قییدارد، تع تأثیرشبکه  کارایینه و بر ین زمیشوند. آنچه در ایمند مبهره
 شود.یدر اروپا پرداخته م یمدل چهاربخش ین شود. در ادامه به بررسیخاص مع هایروشبراساس 

ن یستم با ناظر ارتباط دارند. در این سیدر ا ینانآفرنقشدر نظر گرفته شده است و  ینظام پرداخت کارت یبرا یدر اروپا مدل چهاربخش
 بکار گرفته شده است: ینانآفرنقشن یپنج ارتباط ب یمدل چهاربخش

( و ۹اسررت ) MSCا یکند که همان شررارژ خدمات تجار یافت میخدمات پرداخت کارت در کنندهیافتدررا از  یانهیرنده کارت هزیپذ
رت با رنده کایاسررت که پذ یانه مبادلهیجبران هز ین برایرنده کارت ارائه شررده و همچنیاسررت که توسررط پذ یجبران خدمات ینه براین هزیا

 صادرکننده کارت دارد.
نه صررورتحسرراب و یصرردور کارت و هز یهانهیها شررامل هزنهین هزیکند. ایافت میرا از دارنده کارت در یانهیصررادرکننده کارت هز

نه ین هزی( ا۴کند. )یافت میرنده کارت دریرا از صررررادرکننده کارت و پذ یتینه حاکمیهز یتیا حاکمی( مقام ناظر ۲د و ... اسررررت. )یتمد
د از نتوانمیا تعداد کارت صررادر شررده اسررت. )البته دارنده کارت و صررادرکننده کارت یو ها تعداد مبادالت انجام شررده و تراکنش یبرمبنا

تواند از دارندگان کارت ینه مازاد میهز عنوانبهز ین یانهی(( هز۵هم برخوردار شوند.) یقیو تشو یزشیانگ یهااستیطرف مقام ناظر از س
 هامدلاز  یارینه صرفنظر شود و بسین هزینه وضع شده که از این زمیکشورها در ا یبرا ین خاصیاز طرف فروشندگان گرفته شود که قوان

 (۳اند. )نه را در نظر نگرفتهین هزیمختلف ا یدر کشورها

 
 مدل چهاربخشی نظام پرداخت کارتی .۱-۳شکل 

های ثابت جهت بازاریابی یک هزینه دارای در اتحادیه اروپا، منطق محاسبه هزینه مبادله در مدل چهاربخشی این است که هر فروشنده
 ها دریافت نماید.و سپس ارائه خدمات روی حساب فروشنده است، لذا بایستی براساس یک مدل مطلوب، هزینه از تراکنش

 Acquiring Bank ،Processing Bank ،Processor ،Acquirerهررای متعررددی نظیر منررابع مختلف برای بعررد پررذیرنرردگی از نررام
Processor ،PSP ،ISO Processor  به ازای اعتباری که در اختیار مشتریان قرار داده و  بانک صادرکننده نیز شده است. همچنین،استفاده

ک طور غیرمسررتقیم توسررط بانسررازد بایسررتی کارمزدی را دریافت نماید. به این کارمزد که بهقدرت خرید برای مشررتریان مرچنت فراهم می
راکنش ها، نوع کارت و شرایط انجام تگویند. نرخ هزینه مبادله بسته به نوع ارتباطات و فعالیتهزینه مبادله میشود صادرکننده دریافت می

سک نحوه انجام تراکنش سته به ری ست. ب یابد. دارای قابلیت/ قابلیت متوسط و بدون قابلیت نیز این نرخ افزایش و یا کاهش می متفاوت ا
 های ثابت و حاشیه سود است.ینهارائه این خدمت نیز متشکل از هز

یند. گوشود که بدان ناظر میآورد نیز خواهان سهم از کارمزد میها را فراهم میهای چهاربخشی، کسی که ارتباط بین موجودیتدر شبکه
را  دهد این کارمزدمیها رخ هایی که در شرررربکه کارت اعتباری آنعنوان یک مثال بارز، کمپانی ویزا و کمپانی مسررررتر کارت، در تراکنشبه

 شده بعالوه سود عملیاتی است.ها نیز شامل هزینه تمامدارند. کارمزد دریافتی آنوضع نموده و از مرچنت دریافت می
زه ه سررود اسررت؛ که امرویشررده بعالوه حاشررنه تمامیدو بخش هز یز دارایاز فروشررنده ن یافتیحات فوق، کل کارمزد دریبا توجه به توضرر

نه ین نکته الزم است که هزیکارمزد سود ناخالص است. ذکر ا ۲۵تا  ۲1نه تمام شده و یدرصد کارمزد مربوط به هز ۸1تا  ۱۵ نیب معموالً



 با استفاده از کارت اعتباری یمال تأمینات در بیمروری بر تجر 

۱۹ 

ن مبلغ وارد یها در رابطه با ان شرکتیافت شده و ایرندگان دریاز پذ یکارت اعتبار یهامشابه توسط تمام شبکه تقریباً یتمام شده به مقدار
 شوند.یرندگان نمیف با پذیو تخف یزنمذاکره، چانه

 یارت اعتبارابت از شبکه کیان نمود که فروشنده به نیتوان بیافت کارمزد میدر ین حالت برایتر، با فرض سادهیند کارت اعتباریدر فرآ
ت یفی، کیند کارت اعتباریم کارمزد در فرآیتنظ هایمدلد. در یها اعالم نماتراکنش یرا به ازا یک نرخ رسررمیو بانک صررادرکننده کارت، 

 ۲111ز سال ابد. اییش میز افزایسک، کارمزد نیش ریل افزایبه دل هااست؛ و بر اساس نوع تراکنش تأثیرگذارانجام تراکنش بر نرخ کارمزد 
ها شرربکه ییگرامقابله با انحصررار یدر راسررتا یافتاده اسررت، اقدامات متعدد یکارت اعتبار یهابه ضرررر شرربکه یبه بعد، اتفاقات نامناسررب

ن راسررتا، یاند. در همشررده یکارت اعتبار یهاشرربکه یارد دالریلیچند م یهاالنفعن اقدامات باعث عدمیتوسررط عموم مردم انجام شررده و ا
 زا، مستریاستفاده شود. سه شرکت و گذارییمتقد یجد هایروشد از یگر پاسخگو نبوده و باید یک مدل کلیگر اعالم کارمزد در قالب ید

فروشررندگان با تعداد تراکنش خارج از  یک سرراختار مطلوب براین سرراختار یکنند. ایاسررتفاده م یسررکاور از روش مبادله اضررافیکارت و د
ک ینی( اهاها و شرکتبزرگ )سازمان یهامرچنت ین برایچناد. همیار زیا بسیار کم و یفروشندگان با تعداد تراکنش بس یعنیقاعده است 

ه و از شدنه مبادله افزودهیخدمات ارائه شده فروشنده به نرخ هز ینه و سود مورد انتظار به ازاین ساختار، هزیا ی. بر مبناروش مرسوم است
شندگان در ساختار کمتریشود. در ایافت میفرو شنده درین هزین  شفافینه از فرو شده،  سا یشتریت بیافت  سبت به  ساخین ها برقرار تارر 

 .است
  درصد از مبلغ تراکنش است. 12۹۹برابر با  یالسهم ناظر شبکه کارت اعتبارزا کارت، نرخ کارمزد حقیدر شرکت و یالمللنیدر سطح ب

نه یکا اسررررت. هزیشررررده در خاک آمررشیپذ یهاتراکنش یتمام یدالر برا 121۹۱۵برابر با  رندهینه پردازش بانک پذین نرخ هزیهمچن
کا در حدود یت در امروانتقاالنقل یکپارچگینه یشررده اسررت. هزاعمال ۲1۹۲دالر بوده که از سررال  121۹۵۵ یرنده کارت بدهیپردازش پذ

و  ینقد هایکارت ینشرررده بلکه به ازا ین کارمزد مشرررمول کارت اعتباریشرررده اسرررت. ا سرررازییادهپ ۲1۹۲دالر بوده که از سرررال  12۹1
صررادرشررده در  هایکارتن کارمزد تنها به ین ایچنشررود. همیافت میدر (هاداختپرخاص )الزامات نظام  یطیهم در شررراپرداخت آنشیپ

 رد.یگیکا تعلق میآمر
 12۹۲این نرخ به  ۲1۹۵درصررد مبلغ تراکنش اسررت؛ از ژانویه  12۹۹نرخ کارمزد شرررکت مسررتر کارت برای ناظر شرربکه کارت اعتباری 

بدهی  ایهکارتهای با هر مبلغ های کارت اعتباری با مبلغ کمتر از هزار دالر و تراکنشدرصررد افزایش یافته اسررت. این نرخ برای تراکنش
های بیش از هزار دالر باکارت مبلغ تراکنش؛ این کارمزد به تراکنش درصرررد 12۹۳اسرررت. کارمزد حجم تراکنش پذیرنده که برابر اسرررت با 

شررود. بنابراین دالر؛ به ازای هر تراکنش که در خاک آمریکا تولید و ارسررال می 121۹۱۵گیرد. کارمزد دسررترسرری به شرربکه می اعتباری تعلق
 .نمایندمیمختلف کارمزدی را دریافت  یهاتراکنشکارت اعتباری به ازای انجام  یهاشرکت

شرکت و سبدیهر دو  ستر کارت  شندگان با تعداد و مبلغ تراکنش ز یها را برافات در کارمزدیاز تخف یزا و م کنند. یم شنهادیاد پیفرو
ن مبلغ در شبکه یکا است. ایدالر آمر ۶۱۸1ش از یبه مبلغ کل گردش حساب ب یابیزا دستین برنامه در شبکه ویک فروشنده به ایشرط ورود 

 دالر است. ۱۲11مستر کارت برابر با 
  یقدن هایکارت یوجود دارد. مبلغ کارمزد به ازا یو اعتبار ینقد هایکارت یرندگیپذ ن کارمزدیکا، تفاوت بیز مشررابه آمریدر اروپا ن

کا مطرح اسررت، یتر از آمریل ارز جدیاسررت. در اروپا موضرروع کارمزد تبد یصررورت درصررداز موارد به یثابت و در معدود ینرخ معموالً
شده  ن امر اساساً متحولیا اروپا یکپارچه پرداختیز مطرح است که البته با ظهور منطقه یمتفاوت ن یهامحل ین بحث کارمزد به ازایچنهم

ست. آنچه در زم شاره به تحول یخورد موضوع پرداخت برون مرزیشتر به چشم میها بنه کارتیا ست که ا ظام کپارچه نیدارد که منطقه  یا
است که  یاهگونبه تأثیرن یزان ایاند، مداکردهیپ یاکاربرد گسترده یر تماسیغ هایکارتن در اروپا، یچناروپا موجب شده است. هم یپرداخت

جاد یدر ا یکین منطقه از اسررررتاندارد تکنولوژیا یهاگسررررترده بانک یرویگر در مورد اروپا پیاند. مطلب دگذاشررررته تأثیرها در نرخ کارمزد
زان یم به یمنیش سررطح این اسررتاندارد موجب افزایاسررت، اسررتفاده از ا یر بانکیغ یو حت یمختلف بانک هایکارتدر  یاعتبار هایکارت
 شوند.یرا قائل م یسک نرخ کارمزد کمتریل کاهش ریشده و لذا به دل یتوجهقابل

 هندهدرائهان اعتبار به بانک یکنند و ایزا پول قرض نمیخود از و یزا کارت مانند مستر کارت هنگام استفاده از کارت اعتباریان ویمشتر
شتر ین هنگامیگردد. بنابرایاعتبار بر م شتریکنند، ویپرداخت م یان با کارت اعتباریکه م سط م شده تو شارژ  سود  یزا کارت از نرخ بهره 

رداخت پ یهانه بهرهین تمام هزیکارت اسررت و بنابرا صررادرکنندهشررود از بانک یاختصرراص داده م یکه به مشررتر یبرد. در اصررل اعتبارینم
 رسد.یکارت م صادرکنندهزا کارت به یو یاعتبار هایکارت یشده رو

نبه رسد. جیزا کارت نمین درآمد به ویاز ا یزیپردازد و چیم یخاطر کارت اعتبار به یادیهر سال بهره ز ید در نظر داشت که مشتریبا
ن یشرررود و در اید رو به رو نمیآیوجود مخاطر قرض دادن بهکه به یش فرضررریک از خطرات پیچ یزا کارت با هین اسرررت که ویمثبت آن، ا
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سبت قیندارد. در نت یسکیحالت ر شرکت هایکارتارزش  دو برابرش از یزا کارت و مسترکارت بیمت به درآمد ویجه، ن شده   ییهاصادر 
 است. ۲سیمورگان چ یپ یو ج ۹تال وانیکن اکسپرس، کاپیمانند آمر

صل  شی عمل می عنوانبهویزا کارت در ا سطه در مدل چهار بخ شنده و یک وا صادرکننده کارت، فرو کند. عالوه بر ویزا کارت، بانک 
 عنوانبهشرررود، شررررکت ویزا کارت مقداری از مبلغ هر مبادله را بانک پذیرنده در این چرخه وجود دارند که هر بار یک کارت اسرررتفاده می

، متفاوت اسررت(. مبنای شررودمیی که کارت در آن اسررتفاده وکارکسرربکارت و  صررادرکنندهبانک دارد )این مقدار بسررته به کارمزد برمی
درصد درآمد  ۱۶شود. در سه ماه گذشته بیش از انجام می المللیبیندریافت کارمزد به دلیل ارائه خدمات، پردازش داده و انجام معامالت 

های کارت درآمدهای خیلی کمی برای مجوز، حل و فصل، تسویه و دیگر دسترسی ویزا کارت از این سه راه ایجاد شده است. کمپانی ویزا
کند. این درآمدها بر اسرراس تعداد مبادالتی اسررت که در داخل هایی برای تعمیر و نگهداری شرربکه الزم اسررت، دریافت میمختلف و هزینه

 شود.شود، نه مقدار پولی که در شبکه جابجا میشبکه ویزا انجام می

 یعقود اسالم یدر بر مبنا یکارت اعتبار یمال تأمینمدل  ۳.۳.۲
دهد یمتعارف نشان م یاعتبار هایکارت یصادرکننده یمال یت معامله و درآمدهایفی، کیکارت اعتبار یدهندهلیعناصر تشک یدر بررس

شروع، و برخ یمجاز، برخ یاز نظر فقه یمال یدرآمدها یمعامله و برخ یاز اجزا یبرخ ست. معامله با کارت اعتبار ینام  یمحل اختالف ا
 روزاینا عه و اهل سررنت اختالف اسررت.ین فقه شرریح اسررت اما در بخش حواله بیع آن صررحیع و حواله اسررت. بخش بیاز ب یبیمتعارف ترک

 .رسدمیالزم به نظر  یاسالم یکارت اعتبار یمال تأمینمدل  یبررس
 یند بدهتوایندارد، م ینکه نزد صادرکننده موجودیکارت با ا یجه دارندهیندارد. در نت یاشکال الذمهیعه، حواله به بریش یبه باور فقها

شررونده بودن حوالهونی(؛ اما بنا بر فقه اهل سررنت، که مد۲۸ه.ق.، ص.  ۹۴۹۶، ینیخم یحواله کند )موسررو یرا به و یخود به مرکز تجار
 تواند حواله باشد.ین آنها نمیب یحقوق یدانند، رابطهیه( را شرط صحت حواله میعل)محال

س یخود را با و یکارت تا زمان مقرر بده ید، اگر دارندهیکارت را پرداخت نما یدارنده یصادرکننده بده یپس از تحقق معامله وقت ه یوت
 یروشررن ربا یهاکند، از مصررداق یش بدهیافزا ید مدت تقاضررایط و تمدیتقسرر یتقاضررا ید، اما اگر در ازایآیش نمیپ یکند مشررکل فقه

  یمهیط نکند، مشررمول جریتقسرر یکارت تقاضررا یاسررت و اگر دارنده م آن نازل شرردهیم در تحریات قرآن کریاز آ یاریاسررت که بسرر یجاهل
 (.۹۳۸۴ان، یهان است )موسویخواهد شد که مورد اختالف فق تأخیر

م یرمستقیغ ید، و درآمدهای، کارمزد خریت، کارمزد تجاریمانند حق عضو یکارت اعتبار یصادرکننده یمال یگر درآمدهاید یدرباره
مت حق استفاده از یا قیکارت  یخدمات به دارنده یعرضه ید بهایا کارمزد خریت ین معنا که حق عضویداشت؛ به ا یتوان مجوز فقهیم

اسررت. اسررتفاده از  یخدمات به مراکز تجار یرضررهع یا بهای یافتن مشررتریو  یگر، اجرت واسررطهیاسررت و کارمزد تجار یکارت اعتبار
 تصرف در آن را دارد. یا اجازهید یآیت بانک در میبه ملک یموجود یا ماندهیرا یندارد؛ ز یز مانعین یمشتر هایحساب یموجود یمانده

افزایش  ید مدت تقاضایط و تمدیتقس یمتعارف محل اختالف است، تقاضا یآنچه با کارت اعتبار یاسالم ی، در کارت اعتبارطورکلیبه
ست. در بخش حواله سالمی بدهی ا سنت اختالف وجود دارد. در ادامه به الگوهای رایج کارت اعتباری ا شیعه و اهل  ی آن نیز بین فقهای 

 شود.های اسالمی پرداخته میدر بانک

 ۳العینهالگوی کارت اعتباری بر مبنای بیع
ر ی صادرکنندگان کارت اعتباری بشرقی کاربرد دارد و کشور مالزی از پیشگامان اجرای آن است. ازجملهاین الگو بیشتر در آسیای جنوب 

انتشار یافت. از دیگر صادرکنندگان این نوع  5ی بانک اسالمی مالزیوسیلهکه به اشاره کرد 4توان به بانک کارت اسالمیمبنای این الگو می
 را نام برد. 6بَنکاَم توان بانککارت می

صررررورت نقد ترین تعریف آن عبارت اسررررت از اینکه کسرررری کاالی خود را بهالعینه اختالف وجود دارد، معروفاگرچه در تعریف بیع
پردازد. خرد و بهای آن را در آینده میدار از خریدار میی مدتصرررورت نسررریهگیرد، سرررپس آن کاال را بهفروشرررد و بهای آن را تحویل میمی

                                                                                                                                                                                                           
1 Capital One 
2 JPMorgan Chase 
3 bay’ al-inha credit card 
4 bank Islamic card (BIC) 
5 Bank Islamic Malaysia )BHD( 
6 Ambank 
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صررورت نقد به فروشررنده خرد، سررپس آن را بهصررورت نسرریه میدهد، به این معنی که کسرری کاالیی را بهکس این صررورت رخ میگاهی ع
 فروشد.می

کند، کردن فرم ویژه تقاضررای صرردور کارت اعتباری میکارت با کامل صررادرکنندهبر مبنای این الگو، مشررتری پس از مراجعه به بانک 
ی شایان توجه این است که ارزش بازاری دارایی کند که مالک آن است و ارزش بازار دارد )نکتهتعیین می سپس بانک دارایی مشخصی را

ست(. بانک دارایی را به ضا کرده ا شتری تقا شد که م سمی کارت اعتباری با شتری میباید برابر ارزش ا سیه به م شصورت ن د )قیمت فرو
ست با مجموع بهای تمام شتری همان دارایی را به ارزش بهای تمامی کاالشدهفروش برابر ا سود بانک(، آنگاه م  صورتی کاال بهشده و 

کند. مشتری از این پول برای خرید کاالها و خدمات فروشد و بانک قیمت نقد دارایی را به حساب کارت مشتری واریز مینقد به بانک می
ستفاده می سهیالت اعتباری نامیده مورد نیاز خود ا صص. ۲11۸شود )فردیان و دیگران، میکند که ت شکل زیر الگوی عملیاتی ۴-۶،   .)

 دهد.العینه نشان میکارت اعتباری را بر اساس بیع

 
 العینهالگوی عملیاتی کارت اعتباری بر اساس بیع .۲-۳شکل 

ست می شر درخوا شتری از بانک نا صادر کند.العینه و کارت پس از اعتبکند کارت اعتباری بیعدر این الگو، م ضی را  سنجی متقا  در ار
قرارداد دوم، بانک همان  در فروشررد.صررورت اقسرراط به مشررتری میای را که مالک آن اسررت با قیمت توافقی و بهقرارداد اول، بانک دارایی

ارایی از مبلغ خرید د بانک کند که آن مبلغ برابر میزان اعتبار اعطایی به مشررررتری اسررررت.دارایی را از مشررررتری با قیمتی کمتر بازخرید می
ی فروش قرار خرد و کارت را در پایانهکاالها و خدمات را می یمشررتر کند.نام مشررتری نزد خود واریز میای بهمشررتری را به حسرراب ودیعه

رسررد و ناشررر کارت ی اعتباری ناشررر کارت میی کارت به بانک یا مؤسررسررهدهد و به این ترتیب اطالعات مورد نیاز از بانک پذیرندهمی
د کارت اعتباری متعارف از مبلغ موجود در حساب برای تواند ماننبیانی دیگر، مشتری میکند؛ بهمی تائیدی کارت را هویت و اعتبار دارنده

ستفاده کند. شت نقدی ا ست میاز بانک یا مؤسسه یرندهپذ خرید کاالها، خدمات، و بردا شر کارت درخوا ها و مبلغ کاال کندی اعتباری نا
ی ندهدار پردازد.شده را به پذیرنده میداریی کارت قیمت کاالها و خدمات خریناشر از راه بانک پذیرنده بانک خدمات را با کارت بپردازد.

صررورت مشررمول پردازد و در غیر اینصررورت دفعی یا اقسرراطی بدهی خود را به بانک ناشررر میکارت مطابق قرارداد تا سررررسررید مقرر به
 التزام خواهد شد.وجه 

ندی بالعینه به این جمعهای بیعدر مفاد روایت تأملاین الگو از دید شررریعت اشررکال اسرراسرری دارد. فقهای شرریعه و اهل سررنت با  البته
ر، و وجود ی ربا، لزوم دونیافتن قصد جدی معامله، حیلهدالیلی مانند تحقق العینه قرارداد باطلی است و برای بطالن آن بهاند که بیعرسیده

ه برخی از دانند. اگرچبرای کسب بهره می هابانکیه ی ربا و توجالعینه را حیلهاند. بسیاری از فقهای اهل سنت بیعنص صریح استناد کرده
-۲۴۹، صررص.۹۴1۸اند )جواهری، ای فتوا دادهاین دالیل محل تردید اسررت، فقهای مشررهور شرریعه و اهل سررنت به بطالن چنین معامله

 (.۲۳1، ص. ۹۳۸۴ی قضائیه، ؛ معاونت آموزش قوه۲۴۱
صاد واقعی، که تفاوت ا سوب میاین الگو از دید ورود به اقت سالمی با بانکداری ربوی مح ود شود، الگویی کامالً مردصلی بانکداری ا

سالمی می ست؛ زیرا بانک ا صادر ا ضی کارت اعتباری  صدها متقا ستفاده از فروش و بازخرید یک دارایی معین همه روزه برای  تواند با ا
شد. صاد واقعی تحولی رخ داده با ست، به این معنا الگو از نظ ینا کند، بدون اینکه در اقت سهولت در مقام اجرا مشکل ا ر تصویر معامله و 

ست. ابتدا، بانک دارایی ضمن چند معامله ا صدور کارت اعتباری و خرید کاالها و خدمات در این روش مت ست با که  ای را که مالک آن ا
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شتری میقیمت توافقی و به ساط به م شتری با قصورت اق سپس همان دارایی را از م شد،  ه آن مبلغ کند کیمتی کمتر بازخرید نقدی میفرو
خرد. در این شررود و او کاالها و خدمات را میبرابر میزان اعتبار اعطایی به مشررتری اسررت؛ آنگاه آن اعتبار به حسرراب مشررتری منظور می

التزام ، مشرررمول وجه ی پرداخت وجود دارد و آن تقسررریط بدهی اسرررت و اگر مشرررتری در مهلت مقرر پرداخت نکرد، فقط یک گزینهروش
 شود.می

 ۱الگوی کارت اعتباری بر مبنای تورق
ری را شررررده به مشررررتجای آنکه کاالی فروختهفراوان دارد. بانک به هایتفاوتالعینه این الگو در خاورمیانه پرکاربرد اسررررت و با الگوی بیع

 شود.سوم اغلب واسطه نامیده می کند. این عضومجدداً بخرد، عنصر سومی را جایگزین نقش خریدار )بانک( می
 در تعریف تورق آمده است:

د. با توجه فروشصورت نقدی میی اصلی بهتورق خرید یک کاال بر اساس بیع نسیه است که خریدار دارایی را به طرفی غیر از فروشنده
 (.۲11۵، ۲الهبیع نقدی تفکیک کرد )عبیدای و ی نسیهنسیه یا مرابحهتوان آن را به قراردادهایی مانند بیع به تعریف تورق می

 5و بانک ملی عربی 4)التیسررر االهلی( ۳های عربسررتان سررعودی مانند بانک تجاری ملی عربیتوان به بانکازجمله کاربران این الگو می
 (.۲۶، ص. ۲11۶، ۱اشاره کرد )بخشی 6)المبارک(

ستین و  شد. نکته ترینمهمنخ سوم بفرو شتری باید کاالی خود را در بازار به نفر  ست، زیرا م سوم ا ی دیگر شرط در تورق وجود نفر 
آنکه ممکن اسررت قیمت فروش کاال از بانک به مشررتری با قیمت فروش آن از مشررتری در بازار به نفر سرروم متفاوت باشررد، در نتیجه این 

 دهد.مت قرار میی زمانی دو طرف را در معرض ریسک قیفاصله
 شرح زیر است:های مالی اسالمی بهقوانین مصوب تورق از سوی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه

 دهد(، و خریدار نهایی است.ی اصلی، متورق )طرفی که تورق را انجام میی تورق فروشندههای موجود در معاملهطرف (۹
 فروشد.دار به متورق میاساس پرداخت مدتی اصلی کاالیی را بر ی اول، فروشندهدر معامله (۲
 فروشد.شدن میمنظور نقدینهی دوم، متورق همان کاال را به خریدار نهایی بهدر معامله (۳
سئله (۴ ضوع م ساس پرداخت مدتخرید کاال )مو شریعت تبعیت کند. ی تورق( بر ا ستقیم یا مرابحه باید از الزامات  دار از راه فروش م

ی کاال باید مالکیت واقعی پیش از فروش همان کاال را داشته باشد. کاال نباید طال، داشته باشد و طرف فروشنده کاال باید حضور عینی
 نقره، یا پول رایج باشد.

 ی کاال تشخیص داده شود.های دیگر متعلق به فروشندهکاال باید معین باشد و از دارایی (۵
 مقدار، و موقعیت آن را تعیین کند. باید برای خریدار مشخصات کاال شامل شکل، فروشنده (۶
ی فروش برای خریدار فراهم آورد. مالکیت واقعی باید از هر محدودیت یا شررررایطی که باید مالکیت واقعی کاال را در نتیجه فروشرررنده (۱

 دار کند عاری باشد.ممکن است آن را خدشه
شنده (۸ صورت گیرد که کفروش دوم کاال باید به طرفی غیر از فرو صلی  ساس پرداخت مدتی ا ست. اال بر ا شده ا دار از وی خریداری 

 علت پرهیز از ممنوعیت فروش عینه است.این امر به
دار و قرارداد فروش نقدی کاال به هر طریقی وجود داشررته باشررد تا نتواند حقوق نباید هیچ ارتباطی بین قرارداد خرید با پرداخت مدت (۱

 ن دارایی است نقض کند.خریدار دارایی را که مرتبط با مالکیت آ
خریدار کاال نباید فروشررنده را عامل خود در فروش بعدی همان کاال تعیین کند. به همین ترتیب فروشررنده نباید از سرروی خریدار کاال  (۹1

 این منصب را بپذیرد.
ش همان کاال محدود شررده ی قانون یا مقررات در فرووسرریلهممکن اسررت مواردی وجود داشررته باشررد که در آن خریدار کاال متعاقباً به (۹۹

ی کاال(. در این باشررد، مگر اینکه فروش بعدی از راه طرفی صررورت پذیرد که کاال از وی خریداری شررده اسررت )از راه طرف فروشررنده
                                                                                                                                                                                                           
1 tawarruq credit card 
2 Obaidullah 
3 National Commercial Bank Arab 
4 Al-Tayseer Al-Ahli 
5 Arab National Bank 
6 Al-Mubarak 
7 Bakhshi 
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قبیل موارد، طرف اول ممکن اسررت طرف دوم را عامل فروش بعدی تعیین کند و این در صررورتی اسررت که طرف اول مالکیت واقعی 
 اشته باشد.دارایی را د

سومی را عامل فروش بعدی همان کاال در نظر می (۹۲ سوم نباید با فروشندهدر مواردی که خریدار کاال طرف  صلی ارتباط گیرد، طرف  ی ا
 داشته باشد.

منظور انجام فروش بعدی همان کاال برای خریدار فراهم آورد )اسرررتاندارد شرررریعت سرررازمان فروشرررنده باید مشرررخصرررات کاال را به (۹۳
 (.۹ری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمیحسابدا

 
 الگوی عملیاتی کارت اعتباری را بر اساس تورق .۳-۳شکل 

از  کند کارت اعتباری تورق و کارت پسکه مشتری از بانک ناشر درخواست می باشدمیفرآیند کارت اعتباری در این الگو به صورتی 
شر ب صادر کند. همچنین، بانک نا ضی را  سنجی متقا شتری کاالیی به همان ارزش تعیین میاعتبار ضای م خرد یا می کندر مبنای میزان تقا

شتری میصورت مدتآن کاال را به بانک (.P)برای مثال به ارزش  شد )یعنی دار به م شتری کاال را به  بانک (.P+Iفرو به نمایندگی از م
نام ای بهمبلغ آن را به حسرراب ودیعه بانک بسررتگی دارد(.به نوسررانات قیمت کاال در بازار  P*فروشررد )به عنصررر سرروم میP* قیمت

دهد تا از راه آن اطالعات مورد نیاز ی فروش قرار میخرد و کارت را در پایانهکاالها و خدمات را می یمشتر کند.مشتری نزد خود واریز می
فاده از کارت کند با استاز بانک ناشر درخواست می یرندهپذ .کند تائیدی کارت را از بانک پذیرنده به بانک ناشر برسد و ناشر اعتبار دارنده

 ی کارتدارنده پردازد.شرررده را به پذیرنده میی کارت قیمت کاالها و خدمات خریداریناشرررر از طریق بانک پذیرنده بانک وجه را بپردازد.
 شود.التزام می صورت مشمول وجهدر غیر اینپردازد و صورت دفعی یا اقساطی بدهی خود را به بانک ناشر میمطابق قرارداد به

خواهد کاال را بفروشررد، اگر قیمت آن با قیمت زمان که بانک به نمایندگی از مشررتری میی سرروم، هنگامی شررایان ذکر اسررت در مرحله
از وی خرید کرده است. اگر  ای بفروشد کهتواند کاال را مجدداً به همان فروشندهباشد(، بانک می P=P*خرید تفاوت نکرده باشد )یعنی 

ها ها پدید نیاید و همه در یک مرحله انجام پذیرد، سررود معاملهعبارت دیگر اختالف قیمتی زمانی نباشررد یا بهها هیچ فاصررلهبین فعالیت
 ید از پیش توافقیشود آن است که نباانجام پذیرد. شرط دیگری که باعث اعتبار و صحت تورق می ۲گذاری بدون ریسکباید بر مبنای نرخ

 (.۴۶-۳۱، صص. ۲11۶بین سه جزء معامله صورت گرفته باشد )بخشی، 
 :باشدمیالبته این الگو نیز دارای نقدهای زیر 

 گانه تبانی برای معامله صررورتالعینه طراحی شررده اسررت. در این الگو اگر بین عناصررر سررهرفت از مشررکل بیعراهکار تورق برای برون (۹
ی فقها صررحیح اسررت؛ اما اگر بین عناصررر تبانی شررود، بنا بر نظر فقهای رق مصررداق فعالیت تجاری و به باور همهنگیرد، قرارداد تو

ی با واسطه است و بنابراین مانند الگوی پیشین فاقد مشروعیت است )نجفی، العینهسنت، تورق همراه با تبانی همان بیع شیعه و اهل
 (.۹۹1-۹1۸، صص. ۹۱۸۹

                                                                                                                                                                                                           
1 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 
2 risk-free 
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تر اسررت؛ به این معنا که بانک بر مبنای میزان تقاضررای مشررتری کاالیی به همان ارزش العینه مشررکلاجرا از الگوی بیعاین الگو از نظر  (۲
فروشرررد و به نمایندگی از مشرررتری کاال را به دار به مشرررتری میصرررورت مدتخرد یا اینکه خود آن کاال را دارد؛ سرررپس آن کاال را بهمی

مشتری  عنوان اعتبار براید. مبلغ کاال برابر میزان اعتبار اعطایی به مشتری است که بانک آن را بهکنشخص سومی در بازار واگذار می
 خرد.کند و آنگاه مشتری با آن اعتبار کاالها و خدمات میمنظور می

به یک مشرررتری که  P+Iاجرای حقیقی این الگو برای ناشرررران کارت اعتباری ریسرررک زیادی دارد؛ زیرا ناشرررر باید کاالیی را به ارزش  (۳
ضی کارت اعتباری به ارزش  سومی به ارزش  Pمتقا شخص  ضی کارت همان کاال را به  سپس به وکالت از متقا شد؛  ست، بفرو  P*ا

باشررد(،  P≠P* یعنیکه ریسررک قیمت وجود داشررته باشررد )ی مشررتری واریز کند. درصررورتیبفروشررد تا پول آن را به حسرراب ودیعه
(، سررود بانک باشررد P= P* یعنیشررود. اما در حالتی که ریسررک قیمت وجود ندارد )سررازوکارهای اعتبارات اعطایی دچار اختالل می

ی مهم پیداکردن شخص سومی است که حاضر باشد دارایی مورد نظر را به قیمت پیشنهادی برابر نرخ بدون ریسک خواهد بود. مسئله
 صورت نقد بخرد.بانک به

کند و این الگو از دید اقتصرراد واقعی مردود اسررت. اگر تورق بدون تبانی باشررد، بانک با اسررتفاده از آن به فعالیت تجاری واقعی اقدام می (۴
شد، مانند بیعگسترش مبادالت و تولید را فراهم می یزمینه ن یالعینه الگویی غیرواقعی خواهد بود؛ زیرا در اآورد؛ اما اگر با تبانی همراه با

تواند با اسررتفاده از فروش و خرید یک دارایی، هر روز برای صرردها متقاضرری کارت اعتباری صررادر کند بدون الگو نیز بانک اسررالمی می
 اینکه در اقتصاد واقعی تحولی رخ داده باشد.

داخت انجام نشود، مشمول است و اگر در مهلت مقرر پر یط بدهیپرداخت وجود دارد و آن تقس یبرا نهیک گزیفقط  زین روش نیدر ا
 شود.یالتزام موجه 

 ۱الگوی کارت اعتباری بر مبنای اجاره
بایتیک »یا  ۳«ی کویتکارت اجاره»نام هایی بهبا کارت ۲ی مالی کویتدر کشررور کویت و از طریق مؤسررسرره بار یننخسررتاین الگو 

اسررالمی با بررسرری تقاضررای صرردور کارت و تعیین اعتبار، کارت مطابق این الگو بانک (. ۳1، ص. ۲11۹انتشررار یافت )سررلطان،  4«کارت
در این الگو، به دارندگان کارت  .کندعنوان اعتبار برای وی منظور میدهد و مبلغ معینی را بهاعتباری اجاره را در اختیار متقاضرررری قرار می

شگاهاجازه داده می سالمی همکاری میهایی که با شود کاالهای بادوام مورد نیاز خود را از فرو  شرطکنند، بر مبنای قرارداد اجاره بهبانک ا
ل خرد. در زمان خرید مالکیت کاال به بانک منتقتملیک خریداری کنند. طبق این الگو، مشرررتری در جایگاه نماینده یا وکیل بانک کاال را می

 یابد.کیت کاال به مشتری انتقال میبها، مالزمان معین و پرداخت اجارهشود؛ سپس مطابق قرارداد و بعد از مدتمی
شررررط تملیک نیز تفسررریر کرد که بین بانک و مشرررتری با یک کارت و بر مبنای یک توان به اجاره بهکارت اعتباری مبتنی بر اجاره را می

شکل می صول و قوانین فقهی اجاره اجرا میدارایی پایه  ه تواند موضوع اجاری که میشود؛ برای مثال در نوع کاالیگیرد. در این نوع، تمام ا
 شررود )سررلطان،صررورت انتقال منفعت مال اسررت و شررامل انتقال عین نمیبودن کاال شرررط اسررت؛ زیرا انتقال در اجاره بهقرار گیرد، بادوام

 (.۳1، ص. ۲11۹
 دهد.شکل زیر الگوی عملیاتی کارت اعتباری را بر اساس اجاره نشان می

                                                                                                                                                                                                           
1 ijarah credit card 
2 Kuwait Finance House (KFH) 
3 Kuwait ijarah card 
4 baytik card 
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ری به کند. مشتمشتری از بانک ناشر صدور کارت اعتباری اجاره و کارت پس از اعتبارسنجی متقاضی را درخواست میدر این فرآیند 
 رت به بانکی کادهد تا اطالعات مورد نیاز از راه بانک پذیرندهی فروش قرار میخرد و کارت را در پایانهوکالت از بانک ناشرررر کاال را می
 .کند وجه کاال را با کارت بپردازداز بانک ناشر درخواست می یرندهپذ کند. تائیدی کارت را ناشر برسد و ناشر اعتبار دارنده

دارد،  ی کارتناشررر طبق قراردادی که با دارنده بانک خرد.پردازد و کاال را میناشررر از طریق بانک پذیرنده قیمت کاال را به پذیرنده می
ای به بانک صررورت دورهبها را بهاجاره یمشررتر دهد.زمان معینی به مشررتری اجاره میشررده را با احتسرراب سررود برای مدتکاالی خریداری

 دهد.مالکیت کاال را پس از بازپرداخت کامل مشتری به وی انتقال می بانک پردازد.می
تمام  تائیداسررررت و عملکرد آن مطابق ضرررروابط فقهی قراردادهای اجاره و وکالت و مورد  تائیدز دید شررررریعت کامالً مورد این الگو ا

الگو از دید اقتصررادی نیز کامالً تأییدشررده اسررت؛ زیرا بر اسرراس آن کاالهای بادوام مورد نیاز متقاضرری از اقتصرراد  ینا مذاهب فقهی اسررت.
سالمی با بانکداری ربوی بهتملیک به وی واگذار می شرطره بهصورت اجاواقعی خریداری و به ورت صشود و تفاوت جوهری بانکداری ا

اصررلی الگو این اسررت که به کاالهای بادوام اختصرراص دارد. بر اسرراس ضرروابط قرارداد اجاره، فقط کاالهایی  مشررکل دهد.واقعی رخ می
طوالنی باقی بماند و بتوان در آن دوره از منافع آن اسررتفاده کرد. این مسررئله محدودیتی ی زمانی قابلیت اجاره دارد که اصررل کاال برای دوره

از  ی کارت پساین الگو، دارنده در اعتباری در کاالهای مصرفی است. هایکارتشود، چون بیشتر کاربرد جدی برای این الگو شمرده می
جا تسررویه کند و از بها را یکتا پایان مهلت تنفس کل اجاره -۹ای پرداخت دارد: ی آنها از بانک سرره گزینه برخرید کاالهای بادوام و اجاره

اگر در مهلت مقرر پرداخت نکرد،  -۳صررورت تدریجی و اقسرراطی بپردازد. بها را تا سررررسررید معین بهاجاره -۲تخفیف برخوردار شررود. 
جزء کاالهای بادوام اسررت و تا سررررسررید اقسرراط اجاره دوام دارد، التزام شررود. از آنجا که در این روش کاالی مورد معامله مشررمول وجه 

، شرررده را نداشرررته باشررردی تعریفی کارت توان پرداخت در دورهدالیلی دارندهپذیر به قرارداد جدید اسرررت؛ به این مفهوم که اگر بهتبدیل
 شود.میبندی جدید منعقد ی جدیدی با زمانی پیشین فسخ و قرارداد اجارهقرارداد اجاره

 ۱الگوی کارت اعتباری بر مبنای اجرت
اجرا شد  ۲واردی عربی و در بانک اسالمی اِسکایدر کشور امارات متحده بار یننخستاجرت کارت یا کارت اعتباری مبتنی بر کارمزد برای 

دانست  ییهان نوع کارتیترساختار سادهتوان از نظر یاجرت را م یمنتشر کرد. کارت اعتبارآن را  ۳یعرب یو بانک اسالمی امارات متحده
 یهعرضرر یرا برا یآن کارمزد ثابت یرد و در ازایگیرا بر عهده م ید مشررتریاز خر یاسررت. بانک بازپرداخت ناشرر شررده یکه تاکنون بررسرر

 ست.یربا ن یهالهیر حیدرگنه و تورق یالععیبر ب یمبتن یاعتبار هایکارتبر خالف  یاعتبار هایکارتن نوع یدارد. ایافت میخدمات در
شتریطبق ا سپس بانک وجه کاالید انتخاب میخرمنظور را به ییکاال ین الگو، م شنده مدهیخر یکند،  ن، ینابراپردازد. بیشده را به فرو

 یزمان یهدر دوران یشود و مشتریالحسنه شمرده مان به بانک قرضیمشتر ین نوع بدهیشود. اید کاال بدهکار میخر یبه بانک برا یمشتر
 یضرررهعر یبرا یبانیپشرررت ینهیعبارت اسرررت از هز ین قرض، کارمزد )اجرت( بانک اسرررالمیا یکنند. بر مبناین به آن را بازپرداخت میمع

                                                                                                                                                                                                           
1 ujrah credit card 
2 Skyward Emirate Islamic Bank (EIB) 
3 Emirate Islamic Bank of the UAE 
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صرررردور  یژه مانند درخواسررررت برایخدمات و ید مدت اعتبار و مبلغ اعتبار، و عرضررررهی، تمدیز پول به کارت مشررررتریخدمات، وار
 .یمازاد از سقف اعتبار یبرداشت نقد یا درخواست برای یت اعتبارحساب کارصورت

 دهد.یرا بر اساس اجرت نشان م یکارت اعتبار یاتیعمل یر الگویدر شکل ز

 
 الگوی عملیاتی کارت اعتباری بر اساس اجرت .۵-۳شکل 

ست می شر درخوا شتری از بانک نا صادر کند.کند کارت اعتباری اجرت و کارت پس از در این الگو م ضی را  سنجی متقا  انکب اعتبار
ساب وی واریز می شتری آماده و به ح سهیالت اعتباری الزم را برای م شتر کند.ت شر می یم ر خرد و کارت را دکاال را به وکالت از بانک نا

ی و ناشررر هویت و اعتبار دارنده ی کارت به بانک ناشررر کارت برسررددهد تا اطالعات مورد نیاز از راه بانک پذیرندهی فروش قرار میپایانه
ارت قیمت ی کناشر از راه بانک پذیرنده بانک کند وجه را با کارت بپردازد.از بانک ناشر کارت درخواست می یرندهپذ کند. تائیدکارت را 

صورت دفعی بدهی خود را به ی کارت مطابق قرارداد باید تا سررسید مقرردارنده پردازد.شده را به پذیرنده میکاالها و خدمات خریداری
 التزام خواهد شد. صورت مشمول وجهبه بانک ناشر بپردازد، در غیر این

شود؛ به این معنا که بانک الحسنه استفاده میترین ساختار عملیاتی را دارد و در آن از دو قرارداد اجرت خدماتی و قرضاین الگو ساده
ی کارت برای خرید کاالها و خدمات را از راه شررود مبلغ مورد نیاز دارندهارت، متعهد میناشررر پس از بررسرری اعتبار مشررتری و صرردور ک

 الگو از دید شررریعت ینا ی خدمات الکترونیکی و بانکی، اجرت )کارمزد( دریافت کند.الحسررنه دهد و در برابر عرضررهکارت به وی قرض
شمارند، گروهی از آنها دریافت هر نوع اضافه هر چند بانکی را مجاز میکه اکثر فقها دریافت کارمزد خدمات محل اختالف است. درحالی

ویژه اگر مبلغ کارمزد بیش از حد متعارف باشد و زمینه برای دانند، بهبه اسم کارمزد و اجرت خدمات را در قرارداد قرض ربوی و ممنوع می
الگو از نظر  ینا دانند.ی فقها آن را مشررمول ربا میهمه صررورت ی اعتبار به اسررم اجرت خدمات از آن فهمیده شررود؛ در ایندریافت بهره

سان است؛ به این معنا که مشتری تقاضای صدور کارت اعتباری مبتنی بر اجرت را ارائه می سهولت در مقام اجرا آ دهد، تصویر معامله و 
سهیالت اعتباری الزم را برای وی آماده و با هر خریدی به شتری پس احسنه به حساب وی واریز میالصورت قرضسپس بانک ت ز کند. م

 پردازد.خرید بدهی خود را به بانک مطابق قرارداد می
اران سررود گذآن به سررپرده یازاکند و بهیم تأمین یگذارهیسرررما یهااز منابع خود را از راه سررپرده یشررترینکه بانک درصررد بیبا توجه به ا

دادن الحسررنه اختصرراصت در منابع قرضیعلت محدودن، بهیاختصرراص دهد. همچن یاعتبار هایکارتن منابع را به یتواند ایدهد، نمیم
کند یمنتشر م یکه نظام بانک ییآمارها یگر، مطالعهیعبارت دشود؛ بهیها من کارتیا یفیو ک یافتن کمّینباعث توسعه یآن به کارت اعتبار

شان م سپردهین سهم  سنهقرض یهادهد  سبت به کل منابع نظام بانکپس یالح صوصر یهاکم و در بانک یدولت یهادر بانک یانداز ن  یخ
ر یگر به ساید یشود و بخشیره میذخ یدر بانک مرکز یقانون یصورت سپردهن منابع بهیاز ا ینکه بخشیک به صفر است. با توجه به اینزد

سه صاص مالت قرضیت سنه اخت سه یار اندکیسسهم ب یعیطور طبابد، بهییالح سنه از راه الت قرضیاز منابع به ت  یاعتبار هایکارتالح
ی بیننزدیک به صررفر خواهد بود. بر این اسرراس، پیش یو اعتبار یمال یهاو مؤسررسرره یخصرروصرر یهان نسرربت در بانکیشررود و ایاعطا م

 (.۹۲۳، ص. ۹۳۸۶مواجه نشود )موسویان،  هابانکشود این روش با استقبال می
ی وسرررریلهی کارت پس از خرید کاالها و خدمات و پرداخت قیمت آنها بهالگو، امکان تقسرررریط بدهی وجود ندارد؛ یعنی دارنده در این

تا پایان فرصررررت تنفس کل قیمت کاالها و  -۹ی اعطایی بانک، برای بازپرداخت بدهی خود به بانک فقط دو گزینه دارد: الحسررررنهقرض
التزام شرررود. این در حالی اسرررت که  اگر در مهلت تنفس پرداخت نکرد، مشرررمول وجه -۲ویه کند. جا تسرررشرررده را یکخدمات خریداری

 توانند در مهلت تنفس تسویه کنند.تجربه ثابت شده است بسیاری از دارندگان کارت اعتباری نمیبه
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 ۱الگوی کارت اعتباری بر مبنای کفالت
ی کارت الگوی کفالت بر مفهوم دریافت اجرت )کارمزد( در قبال کفالت )تضررمین( بانک برای پرداخت قیمت کاالها و خدماتی که دارنده

ازای هر خرید در بحرین آن را منتشر کرده است. بر مبنای این الگو، میزان کارمزد به ۲بانک شمیل بار یننخستخریده استوار است و برای 
ها دهد تا سقف اعتبار وی بهای کاالی کارت تعهد میشود. طبق مفهوم کفالت، بانک ناشر به دارندهورت ساالنه دریافت میصثابت یا به

ای برای تضمین پرداخت بدهی مشتری به فروشنده بگیرد. و خدماتی را که خریده است به مراکز فروش بپردازد و در مقابل حق دارد هزینه
شررررود در پردازد و در عوض مشررررتری متعهد میدهد، بانک بدهی مشررررتری را میی کارت انجام میی که دارندهدر نتیجه پس از هر خرید

صل بدهی و هزینهدوره ساختار کارمزدها بهای معین ا ست. بنابراین، برای  ۳صورت مساویی تضمین را به بانک برگرداند. در این الگو،  ا
صررورت اقسرراط بپردازند مناسررب اسررت، اما برای آن دسررته از شررده را بهکاالها و خدمات خریدهآن دسررته از مشررتریانی که تمایل دارند وجه 

های آتی پرداخت کنند مناسررب نیسررت، زیرا مشررمول پرداخت باره در ماهطور کامل و یکمشررتریانی که تمایل دارند تمام تسررهیالتشرران را به
 شوند.کارمزد اضافی می

 دهد.ت اعتباری را بر اساس کفالت نشان میدر این شکل الگوی عملیاتی کار

 
 تار کارت اعتباری بر مبنای کفالتساخ. ۶-۳ شکل

 اعتباری کفالت و کارت پس از اعتبارسنجی متقاضی را صادر کند. کارت کندیمدر این الگو مشتری از بانک ناشر درخواست 
 دهد تا اطالعات موردی فروش قرار میخرد و کارت را در پایانهکند. مشتری کاال را میحساب مشتری منظور می بانک اعتبار الزم را به

اسررت از بانک ناشررر درخو یرندهپذ کند. تائیدی کارت را به بانک ناشررر کارت برسررد و ناشررر هویت و اعتبار دارنده نیاز از راه بانک پذیرنده
شر از راه بانک پذیرندهکمی  شده را به پذیرندهی کارت قیمت کاالها و خدمات خریدهند وجه کاالها و خدمات را با کارت بپردازد. بانک نا
صرررورت مشرررمول صرررورت دفعی به بانک ناشرررر بپردازد، در غیر اینتواند تا سرررررسرررید مقرر بدهی خود را بهی کارت میدارنده پردازد.می

 هد شد.التزام خواوجه 
ل بر ای کارت اسرت. الگوی قبهای گوناگون شربیه الگوی قبل اسرت. تنها تفاوت اصرلی آنها با یکدیگر در قرارداد پایهاین الگو از جهت
ی خدماتی و گرفتن اجرت در برابر خدمات بود و این الگو بر اسرراس کفالت و گرفتن اجرت در برابر تضررمین و تعهد اسرراس قرارداد اجاره

 دهی مشتری است.پرداخت ب
این الگو مانند الگوی قبل از نظر شرررعی محل اختالف اسررت. فقها در ماهیت عقد کفالت اختالف دارند که آیا عقد انتفاعی اسررت و 

ت لغ اجرنکه مبایویژهتوان در قبال آن اجرت دریافت کرد، بهتوان در قبال آن اجرت گرفت یا قراردادی غیرانتفاعی و تبرعی اسررت و نمیمی
 شود.ی پول شمرده مینوعی بهرهشده است و بهبیش از قیمت خدمات عرضه
سپردهدر این الگو نیز بانک نمی سرمایهتواند از منابع  سپردههای  ستفاده کند و ناچار باید منابع مالکیتی و  الحسنه را های قرضگذاری ا

ست  سیار محدود ا سعه به کارکه ب سیار محدود خواهد بود. هایکارتو کیفی  ی کمّیببرد. در نتیجه، امکان تو ساس کفالت ب  اعتباری بر ا
در صورت  -۲ی کامل کند. در سررسید تسویه -۹ی کارت اعتباری فقط دو گزینه برای پرداخت بدهی بانک دارد: این الگو نیز دارنده در
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صررورت اقسرراط پرداخت کند، بانک مجبور اسررت بابت بهخواهد شررد؛ زیرا اگر بخواهد  تأدیهالتزام نپرداختن در موعد مقرر مشررمول وجه 
 تقسیط بر مبلغ بدهی بیفزاید و این مساوی با ربای جاهلی و در نتیجه حرام و ممنوع است.

 ۱الگوی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه
 ی، قرارداد محوریبانک مرکز یشررنهادیران شررکل گرفت. در راهکار پیا یاسررالم یجمهور ید بانک مرکزیجد این الگو بر مبنای پیشررنهاد

 ینیبازب ییعلت ناکاراکه به ۲الحسنه عرضه کردعقد قرض یهیخود را بر پا یشنهادیپ یالگو ین، بانک مرکزیش از ایعقد مرابحه است. پ
 عقد مرابحه ابالغ شد. یهیبر پا یکارت اعتبار یی، دستورالعمل اجرا۹۳۱1ور یشهر ۲1خ یو در تار

 ی، دارندهگذارد و طبق قراردادیار او میکارت را در اخت یمتناسب با اعتبار و یمشتر ین الگو، بانک ناشر پس از اعتبارسنجیا یبر مبنا
از ید کاالها و خدمات مورد نیخر یشرررود تا سرررقف اعتبار، منابع الزم برایکند و متعهد میبانک م ید با کارت برایل در خریکارت را وک

دهد. بانک ناشررر یخرد، کارت را در دسررتگاه قرار میل بانک کاال را میگاه وکیکارت در جا یدارنده که یزمانکند.  أمینتکارت را  یدارنده
 پردازد. سررپس، بانک ناشررر کاالها ویکارت م یرندهیمت کاالها و خدمات را به پذیرنده قیاعتبار، از راه بانک پذ تائیدو  ییپس از شررناسررا

سیصورت بکارت به یبه دارندهشده را دهیخدمات خر شخص میزمان معمدت یبرا یامرابحه یهیع ن سود م شد. در این و با نرخ  ن یفرو
 دارد: یپرداخت بده ینه برایکارت بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گز یحالت، دارنده

 مت نقدیکارت فقط ق یشررررود و دارندهیه مف دادیه تخفیمت نقد و نسرررریالتفاوت قصررررورت، مابهنیپرداخت در مهلت تنفس: در ا (۹
 پردازد.یکاالها و خدمات را م

صررورت اقسرراط تا شررده را بهیداریمت کاالها و خدمات خریاز ق یا بخشرریتواند کل یکارت م ی: دارندهیصررورت اقسرراطپرداخت به (۲
 شود.یداده مف یه تخفیمت نقد و نسیالتفاوت قاز مابه یصورت، بخشنید مقرر بپردازد. در ایسررس

 پردازد.یکاالها و خدمات را م یهیمت نسیکارت ق ین حالت، دارندهید: در ایدر سررس یپرداخت دفع (۳
ز بپردازد یالتزام ن صررررورت وجهبه ید مبلغیکاالها و خدمات با یهیمت نسررررین حالت، افزون بر قید: در ایپرداخت پس از سررررررسرررر (۴

 (.۹۳۸۶ان، ی)موسو
 دهد.یع مرابحه نشان میرا بر اساس ب یکارت اعتبار یاتیعمل یالگو روبرودر شکل 
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 یمتقاض یمرابحه و کارت پس از اعتبارسنج یکند کارت اعتباریاز بانک ناشر درخواست م یان نمود که مشتریب توانمین الگو یدر ا
از از راه بانک یدهد تا اطالعات مورد نیفروش قرار م یانهیخرد و کارت را در پایبه وکالت از بانک ناشررر کاال را م یمشررتر را صررادر کند.

االها و مبلغ ک کندیاز بانک ناشرررر درخواسرررت م یرندهپذ کند. تائیدکارت را  یرنده به بانک ناشرررر کارت برسرررد و ناشرررر اعتبار دارندهیپذ
بق ناشر، ط بانک پردازد.یرنده میشده را به پذیداریمت کاالها و خدمات خریکارت ق یرندهیناشر از راه بانک پذ بانک خدمات را بپردازد.

 یدارنده آورد.یکارت در م یک دارندهیه به تملیشده را با احتساب سود نسیداریکارت دارد، کاالها و خدمات خر یکه با دارنده یقرارداد
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ردازد، خود را به بانک ناشر بپ یبده یا اقساطی یصورت دفعد مقرر بهیا پس از آن تا سررسیتواند در مهلت تنفس یکارت مطابق قرارداد م
 التزام خواهد شد. صورت مشمول وجهنیر ایدر غ
 یههم ائیدتمورد  یاسررررتوار اسررررت که هر دو از لحاظ فقه یاو فروش مرابحه ید وکالتیخر یبیبر قرارداد ترک ین الگو از نظر شرررررعیا

ف یخفه کند، مشمول تیتسو یصورت اقساطد بهیا تا سررسیرا در مهلت تنفس بپردازد  یبده یکه مشتریاست. درصورت یمذاهب اسالم
شکال ید فقهین موضوع از دیشود. ایم یدر مبلغ بده ست اما کاهش آن از یدر برابر تمد یش مبلغ بدهیرا افزایندارد، ز یا د مدت ممنوع ا

صورت هب یاز دارندگان کارت اعتباریرا کاالها و خدمات مورد نیوند دارد؛ زیکامالً پ یالگو با اقتصاد واقع ینا ندارد. یبکار مشکلطل یسو
 یهاتیفعال یرشررد و توسررعه ینهیب زمیترتنیشررود و بدیصررورت مرابحه به دارندگان کارت فروخته مو به یدارینقد از فروشررندگان خر

ز ین یگذارهیرماس یهااز سپرده یتیتوانند افزون بر منابع مالکیم هابانکبودن قرارداد مرابحه، یتوجه به انتفاع با آورد.یرا فراهم م یاقتصاد واقع
 اهند داشررت.خون الگو را یا یفیو ک یکمّ یتوسررعه یالزم برا یزهیمنابع و انگ هابانکجه، یاسررتفاده کنند. در نت یاعتبار هایکارت یمال تأمیندر 
ان یتا پا -۹رو است: نه روبهید کاالها و خدمات با چهار گزیکارت پس از خر یدارنده یعنیوجود دارد؛  یط بدهین روش امکان تقسیا در

 یبده یصورت دفعد بهیدر سررس -۳صورت اقساط بپردازد. ن بهید معیخود را تا سررس یبده -۲ه کند. یرا تسو یمهلت تنفس کل بده
 التزام خواهد شد.در صورت نپرداختن در موعد مقرر مشمول وجه  -۴ا بپردازد. ر

 المللیفرآیندهای صدور، نظارت و تسویه در کارت اعتباری در سطح بین ۳.۴
ر یان و سایارتباط مشتر یکه برا یمختلف یندهایها و فرآستمیت است. سیاهم یدارا کنندهمصرف یند کارت اعتباریت اعتبار در فرآیریمد

ک ی ک فرد وین یابتدا ب یند اعتباری. در فرآشررودمیده یاعتبار نام یکه در اصررطالح چرخه زندگ شررودمیسررتم مشررخص یاکوسرر یهابخش
شتر یبا قرارداد اعتبار دهندهوام سط م ست وام تو ضا و درخوا شد. با تقا شروع خواهد  شروع  یارتباطات  ن مراحل به ی. اشودمیمراحل 
 ر است:یت زب به صوریترت
 Birth تولد (۹
 Day to Day existence روز به روز تکامل (۲
 Sickness یماریب (۳
 Terminal illness یانیپا یماریب (۴
 Death مرگ (۵

 
 فرآیند صدور کارت اعتباری .۸-۳شکل 

ا شخص یان بسته به فرد ی. اطالعات مشترگیردمیو گذشته صورت  یت فعلیدر مورد وضع یاطالعات مشتر یند، گردآورین فرآیدر ا
خواهد شد  یجاد مرحله بعدید باعث ایداد را نقض نماط قراریشرا یک مشتریشود. اگر یم یآورجمعدر ابعاد مختلف  یو حقوق یقیحق
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ست. براثر ثبت یکه بازگرداندن حساب به وضع سالم ا شده بود که اگر ایدر مرحله قبل ا یماریاطالعات ب یکسریت   ان وجودن امکیجاد 
ضع شد که به و شته با شود )باز یت عادیندا شت داده  صول اعتبار ی( زندگیبده یابیبرگ سد و ایان میبه پا یمح سیر ت. ن مرحله آخر ا

 پرداخت شده است. هایبدهنکه همه یا ایو  رسدمیان یبه پا یعیطور طببها با توافقنامه یان قرارداد یپا
 ر است:یز یهااعتبار شامل بخش کیگر چهارمرحله از تولد تا مرگ یبه عبارت د

 استعالم 
 ت حسابیریمد 
 ش اطالعاتیو پا یآورجمع 
 یبده یابیباز 

ستم پردازش در ی. سدهدمیقرار  دهندهوامار یه را در اختیافت اعتبار اطالعات اولیبا درخواست خود در مورد در یدر مرحله اول مشتر
افت یبا درخواست خود در مورد در ین مرحله مشتریدر اان است. یاطالعات مشتر یآورجمعر قلب پردازش اطالعات در مرحله ینمودار ز

داده در داخل و خارج بانک  هایپایگاهر یستم پردازش با ارتباطات خود با سای. سدهدمیقرار  دهندهوامار یه را در اختیاعتبار اطالعات اول
 پردازند.یم وتحلیلتجزیهبه 

 
 سیستم پردازش .۹-۳شکل 

ت داده یریآن در ارتباط اسررررت. واحد مد هایپایگاهو اطالعات و  هادادهر یکند و با سررررایها را کنترل مان دادهیت داده جریریواحد مد
 یریگتصمیمت داده با موتور یریجاد خواهد شد. اطالعات واحد مدیداده ا هایپایگاهر یآورد که از ارتباط با سایرا فراهم م یگزارش اعتبار

. کندمی ارسال یاطالعات خود در نظر گرفته و به بخش تماس با مشتر بنا بر یمشتر یرا برا ین بخش نمره اعتباریماس است و در ادر ت
د را ان خوب و بیمشتر افزارنرمن یو البته ا دهدمیرا صورت  هادادهاست که پردازش  یتخصص افزارنرمک بخش از ی گیریتصمیمموتور 
 گیریمیمتصن موتور ی. اکندمیجاد یرا ا یتوافق با مشتر یل در برقراریو تسه دهدمیسوق  یا به مرکز تماس با مشترص داده و آن ریتشخ

شکوک را به ت سیموارد م سال  یم برر صورت ن یو حت کندمیتقلب و تخلفات ار سیدر  ست یهایاز به برر موارد  یلیتکم یهایابیو ارز ید
و کمک ارسررال خواهند  یین بخش راهنمایموارد مشررکوک به ا یابیارز یبرا یگرید یهامیاز تیمشررکوک ارسررال خواهد شررد. در صررورت ن

 نمود.
شند به مشتر یاز به ارسال به مشتریا قرارداد اگر نیتوافق  شته با شود و اگر متقاض ارسال شده یدا رد که امضا یم بگیتصم یتا امضا 
شد تا برا هایپایگاه ین اطالعات برایا نکند بازهم سال خواهند  ستیشود و  یگانینده بایات در آییجز وتحلیلتجزیه یداده ار فاده ا مورد ا

شود. اگر امضا صورت پذ شده است و جزیجد یک قرارداد اعتباریرد یقرار گرفته  سیید شکل گرفته  اب منتقل ت حسیریستم مدیات به 
 ثبت شده است. یکاربرک حساب یکه در آن  شودمی
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 هایایگاهپدر تقابل با  یمشرررتر ین مرحله اطالعات اصرررلیز توجه نمود. در ایاعتبار ن یاعطا یریگمیند تصرررمید به فرآین مرحله بایدر ا
شده، پایتکم یداده قراردادها شتریل  سیان موجود، پایگاه داده م شته و درحال انتظار مورد برر ت و اهد گرفقرار خو یگاه داده اعتبارات گذ

جه که با تو هادرخواستو رد  تائیدل یو دال شودمیاعتبار در نظر گرفته  یبه همراه قواعد و مقررات موجود در اعطا یمشتر ینمره اعتبار
 یاعطا تائیدارائه شررده اقدام به  یوجود داشررته باشررد گزارش اعتبار یادیز تائیدل یاسررت مشررخص خواهد شررد. اگر دال یبه نمره اعتبار

 ن صورت درخواست رد ثبت خواهد شد.یر ایو در غ نمایدمیالت یتسه
 های زیر باشد:به صورت تواندمیدالیل رد درخواست 

 است. دهیوام یکمتر از آستانه مشخص شده برا یدرآمد متقاض 
 ا نامعلوم وجود دارد.یا در خارج از کشور و ینادرست  یآدرس متقاض 
 نبوده است. بخشیترضا ندهدهوامبا  یمتقاض یقرارداد قبل 
 افت نموده است.یدر دهندهواموام از  یگریدر حال حاضر در قرار د یمتقاض 
  داشته است. یگرید دهندهواماز  یگریدرخواست وام د یک زمان کوتاه متقاضیدر 
 سال است. ۹۸ر یز یمتقاض 
 وجود ندارد. یمتقاض یاستخدام کار 

ص مشرررخ یبار دوم نمره اعتبار ی. براپذیردیمآن صرررورت  یابیافت و ارزیدر یلیتکم یدرخواسرررت، گزارش اعتبار تائیددر صرررورت 
م به یاز تصمیارجاع داده خواهد شد که در عدم ن یدست هایینیبازباز به یشتر اعمال خواهد شد. در صورت نین بار با دقت بیشود که ایم

 ا رد درخواست خواهد شد.یقبول 
 :ن مرحلهیل رد درخواست در ایدال

 یات کامل متقاضییکم براساس جز ینمره اعتبار (۹
ر یسررررا یا عدم بازپرداخت بدهیو  یمال یورشررررکسررررتگ مثالعنوانبه یاز اطالعات محرمانه در گزارش اعتبار یوجود اقالم خاصرررر (۲

 گذشته سال یکدر طول  دهندگانوام
 د.یدا نمایرا پ یاطالعات یمشتر یمرجع نتوانسته است درباره سابقه اعتبار کهدرصورتی – یخال یگزارش اعتبار (۳
 یمشتر یباال یاعتبار هایبدهی (۴
 نموده است. دهندگانوامر یوام از سا یتقاضا مدتکوتاهک دوره یدر  یمتقاض (۵
 وام وجود دارد. یگزارشات تقلب در مورد متقاض (۶

صم سط  یم به اعطایبعد از قبول ت شروع خواهد یدر ا یمرحله بعد دهندهواماعتبار تو شران بخش  سه یط اعطایشد.  ن یالت در ایت
شراشودمیمرحله مشخص  شتر یط اعطای.  شده و با تع یوام به م سال  شتیآن، توافقات ب یسک اعتباریو ر گذارییمتقن ییار و  یرن م

ض دهندهوام صورت پذیپذیصورت م یمختلف اعتبار یهاواژهح در مورد یکه همراه با مذاکرات متعدد و تو ضا به یرد و اگر توافق  رد، ام
 ثبت خواهد شد. یکیدر اسناد الکترون یکیا الکترونیو  یکیزیصورت ف
 :باشدمیر یوام شامل موارد ز یط اعطایشرا

 ینرخ بهره مشتر 
 حداکثر مبلغ وام 
 حداقل دوره بازپرداخت قابل قبول 
 حداکثر بازپرداخت قابل قبول 
  یگذارسپردهمبلغ 
 نوع حساب ارائه شده 
 یزان خط اعتباریم 
 دیافت وام جدیدر یاز برایزمان و فاصله مورد ن 
 میزان کارمزد ساالنه 

د به یات توافقنامه جدییجاد شرررده اسرررت جزیا یک توافقنامه اعتباریکه  یان نمود که هنگامیب توانمیت حسررراب یریدر مرحله دوم مد
شدمیوصل  یک حساب کاربریت حساب که در آنجا به یریستم مدیس سیا. یابدمیانتقال  با م و نوع حج تواندمیعمده  طوربهها ستمین 
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د. مانند یها پردازش نمایاعتبار یده نمره یسررتمسررر یبا سررا یو خارج یا داخلیحسرراب را به صررورت روزانه و  یاز برایاطالعات مورد ن
 ن خواهد شد.ییتع ینمره اعتبار گیریتصمیمک موتور یکه با  یکارت اعتبار یزا و مستر برایو یهاشبکه

س شرا یدر کارت اعتبار یروزانه پرداخت اعتبار یبرر سته به نوع  ستفاده از اعتبار ب سه یدر اعطا یط اعتباریو نحوه ا د و یت جدالیت
ک یفاده از شنهاد استیخوب و باال پ یبا نمره اعتبار یک مشتری یبرا توانمی مثالعنوانبه. یابدمیت یاهم یمشتر ید برایشنهادات جدیپ

 مختلف هایحسرراب ین برایت حسرراب همچنیریر در طول دوره بازپرداخت را ارائه نمود. مدییا تغیش اعتبار و یا افزایو  گریمحصررول د
شتر سیدر  ی. چند کارت اعتبارگیردمیصورت  یم سشودمیت یریستم مدیک  ساب برایریستم مدی.  سابتمام  یت ح شت هایح  یرم

ن یلغ بن مبیست هزار دالر باشد ایآن ب یزا و مستر را هر دو را انتخاب کند و حد اعتباریو یکارت اعتبار یشناخته شده است. اگر مشتر
 .شودمیک کارت اعمال ی یبر رو ین حد اعتباریا مشخصاًنند یک کارت را برگزی یم خواهد شد و اگر مشتریدو کارت تقس

آنها با مشکالت عدم پرداخت  هایحسابو مشتریانی که  هاحساب، امکان بازیابی شرایط مناسب برای یآورجمعدر مرحله سوم یعنی 
این  ند ازتوانمیدر شرررایط خفیف از تخلفات جزیی قابل بازیابی بوده و  هاحسرراب. بسرریاری از شررودمیمواجه شررده اسررت در نظر گرفته 

 قسیم هستند:نموده و به وضعیت سالم و مناسب برگشت داده شود. مشتریان به دو دسته قابل ت یپوشچشمتخلفات 
آنها  یمانند فراموش کردن و مفقود شدن ناخواسته منجر به بدحساب یلیمناسب و خوب هستند و دال یت مالیوضع یکه دارا یانیمشتر

 شده است.
  یل مالیند به دالتوانمیهسرررتند که ن ین گروه کسرررانیپرداخت کنند. در داخل ا بدهکار هسرررتندرا که  یکه قصرررد ندارند مبلغ یانیمشرررتر

 آنها وجود داشته باشد تا مجبور به پرداخت شوند. یبر رو یکاف یمگر فشارها کنندمیکه پرداخت ن یپرداخت انجام دهند و کسان
ه همراه موتور ب گیریتصمیمک درخت یدر قالب  اکثراًداشته و  یان بستگیط مشترین مرحله به شرایمختلف در ا هاییاستراتژن ییتع
 .گیرندیمقرار  وتحلیلتجزیهان مورد یمشتر، اطالعات گیریتصمیم

اشد نداشته ب یمشتر یخود را در بازپرداخت بده یراتتأثانواع اقدامات انجام شده در مرحله قبل که  یبده یابیا بازیدر مرحله چهارم 
از  یبوده و با انجام برخ یشرررترعدم پرداخت م یل اصرررلین مرحله به دنبال دالیخواهند شرررد. در ا یقانون یل به روندهاین مرحله تبدیدر ا
صلحل شتر هاوف صورت اثبات عدم پرداخت م شکل بوده و در  اطالعات در مورد اموال،  آوریجمعاقدام به  یو مذاکرات به دنبال رفع م

 .پذیردمیصورت  ییو مراجع قضا هادادگاهق یاز طر یهی، و اقدامات تنبیمشتر یهاییفروش دارا

 اطالعات کارت اعتباریبسترهای فنی و  ۳.۵
ن یافته اسررت. ایش یرشررد کرده اسررت و رقابت در آن افزا یکا در سررطح ملیدر آمر کنندهمصرررفاعتبار  یش بازارهایپ سررال ۲1در حدود 

ش یبا افزا هامدلن یت و کاربرد ایل شررد. اهمیان تسررهیمشررتر یاعتبار هایحسررابش یو پا نهیکم هز یآمار هایروش کارگیریبهند با یفرآ
شرکت یدقت و گستردگ  یازدهیند امتیکه قلب فرآ شود(یده میهم نام ۹یکنندگان )که گاها دفتر اعتبارمصرف یدهگزارش یهااطالعات 

مانند  ۲ناامن با مبلغ باز کنندهمصرررفاعتبار  یکه برا ییهامدل خصرروصرراً یازدهیامت هایمدلاز  یاریافت. در واقع بسرریش یهسررتند، افزا
ن یموجود اسررت. ا یازدهیامت هایشرررکتگاه داده یهسررتند که در پا یاطالعات یبر مبنا یکل طوربهشرروند یاسررتفاده م یاعتبار هایکارت
ز ا یار خوبیبسرر یکنندگ بینییشپشرروند و اثبات شررده اسررت که قدرت یشررناخته م ۳یخیتار یاعتبار یازدهیامت هایمدل عنوانبه هامدل

  یهر مشتر ینه کوچک به ازایک هزیشود و با یصرف م هامدلن یجاد ایا ینه ثابت برایک هزی معموالًبازپرداخت وام دارند.  یعملکرد آت
 کنند. یابیرا ارز یانمشترکه  سازندیمرا قادر  مؤسسات

اده گاه دیهسررتند که در پا یعاتاطال یبر مبنا هامدلن ینه کم اسررت. از آنجا که ایان با هزیع مشررتریش سررریپا هامدلن یا یت اصررلیمز
ست؛  یاعتبار یدهگزارش یهاشرکت شتر یبرا تقریباًموجود ا شد یکه در ل یابالقوه یهر م ست یرپذامکانست اطالعات موجود با . اما ا

ن ضررعف یا یدارااز اسررت را دارا هسررتند؛ و یمورد ن کنندهمصرررفاعتبار  هایمدلنسرربت به آنچه در  یاطالعات کمتر معموالً هامدلن یا
ت یدر خصرروص وضررع یتیکه تمام اطالعات در نظر گرفته شررود کمتر اسررت. در عمل اطالعات موقع یبالقوه هسررتند که دقت آنها از حالت

 یرا بررس ین گزارشات اعتباریا یاطالعات یساختار و محتوا روفدرال رز شوند.یاستفاده نم هامدلن یدر ا یو اطالعات شخص یاقتصاد
 ت.نموده اس

                                                                                                                                                                                                           
1 credit bureaus 
2 unsecured open-end consumer credit 
3 credit history scoring models 
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دهند. سررره یم ارائه یک گزارش اعتباریش و به صرررورت ی، پاالآوریجمعافراد را  یاطالعات اعتبار یاعتبار یدهگزارش مؤسرررسرررات
صل که افراد  ییهااز وام یکا وجود دارند که اطالعات جامعیدر آمر Equifax، Experian، Trans union یاعتبار یگزارش ده یموسسه ا

 ۹۱1را که مربوط به  ۹یون حسرراب اعتباریلیب ۹2۵در سررال اطالعات حدود  هاموسررسررهن یک از ایکنند. هر یم آوریجمعاند افت کردهیدر
 شود.یم یآورماه جمع کیدر طول  هاحسابن یاز ا یون مورد اطالعاتیلیب ۲ش از یکنند. بیم آوریجمعون نفر است را یلیم

افت یروز از در ۱تا  ۹ یخود را ط یافت و اطالعات اعتباریدر ۲اعتباردهندگاناطالعات را به صررررورت ماهانه از  مؤسررررسرررراتن یا
ا ین گزارشات و اطالعات و یل نحوه ارتباط بیاز قب یلیبه دال مؤسساتن یکنند. گزارشات و اطالعات ایم یروزرسانبه یدیاطالعات جد

که  ۳یاعتبار یازدهیامت هایمدلو استفاده از  ین گزارشات اعتباریافت ایها متفاوت است. با درآن یروزرسانبهافت اطالعات و یزمان در
ها ن شرکتیگزارشات ا یهالیاشخاص را به دست آورد. فا یتوان رتبه اعتباریتواند متفاوت باشد میبسته به سازمان استفاده کننده آن م

فرد  یاراعتب هاییتفعالل گزارش از تمام یک فایتا بتوانند  کندیمز افراد را فراهم یاسرررت که امکان تم یو پرسرررنل یتیشرررامل اطالعات هو
خ تولد، نام همسر، شماره تلفن، تعداد ی، تاری، کد ملید پستیم و جدیقد آدرسشخص،  نام ل:یاز قب یل شامل اطالعاتین فایارائه دهند. ا

 خانواده، درآمد و اطالعات استخدام و شغل است. یاعضا
مانی که برند. زکه در اختیار دارند به کار می یاگسررتردهمختلفی را برای پاالیش اطالعات  هاییکتکنی گزارش دهی اعتبار هایشرررکت

 کند البته بایدمجاز دیگر دریافت می هایشرررکتدولتی، یا  هایسررازمان، اعتباردهندگانیک موسررسرره گزارش دهی اعتباری اطالعات را از 
سی نماید. چنانچه ا صالح برگرداننده میصحت آن اطالعات را برر شند جهت ا شکل با سی به اطالعات و طالعات دارای م ستر شوند. د

 .شوندمیاعتباری طبق قوانین و مقررات بوده و نظارت  هایحسابحف  و نگهداری هر یک از 
، یراعتباریغ یهااجاره، صررورتحسرراب ی، قراردادهایاعتبار هایواماطالعات افراد را در خصرروص  یاعتبار یدهگزارش یهاشرررکت

 دسرررتهدهند. که شرررامل پنج یم ارائه یک گزارش اعتباریکنند و در قالب یش میو پاال آوریجمعو ... را  یپول یعموم یهاصرررورتحسررراب
 :شودمیر یز یاصل

 (social security numberفرد ) یاجتماع تأمین، شماره یو قبل یفعل آدرس: نام، یتیاطالعات هو (۹
سط  ارائهات اطالعات ییجز (۲ سا یو فعل یقبل هایوام: عملکرد در خصوص بازپرداخت اعتباردهندگانشده تو  یاهصورتحسابر یو 

 .شودمیمطرح  یحساب اعتبار عنوانبه، که همه یر اعتباریغ
 یمانند ورشکستگ یپول یاطالعات استخراج شده از گزارشات عموم (۳
 .کنندیمرا منتشر  یر اعتباریو غ یکه اطالعات اعتبار یعیتجم یاعتبار هایشرکتشده از  ارائهاطالعات  (۴
 .اندنمودهآن شخص را  یافت گزارش اعتباریکه درخواست در یمؤسساتاطالعات اشخاص و  (۵

باشد. یم یکیارتباطات الکترون یرساختیز یبه بسترها یعموم یک دسترسیالکترون یند بانکداریابزار در آغاز فرآ یو اثرگذار ترینمهم
سرو ید برحسب نوع خدمات و انتظاراتیک بایالکترون یت بانکداریریدر مد سبرود از ید میجد یهاسیکه از  بهره  یابزار ارتباط ترینمنا
در  یمدار یگاه مشرررتریجا یعنیک یالکترون یتوجه به اصرررل اول بانکدار رسررردمین ابزار الزم به نظر ینش ایکه در گز یژگیو ترینمهمبرد. 

 یها، شرربکهباند متناسررب ینترنت با پهنایا ین ابزار شررامل اسررتفاده از شرربکه جهانیاسررت. ا یکیالکترون یبانکدار هایسرریسررتماسررتفاده از 
 .باشدمی ...، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثابت ویبر نوریماهواره، خطوط ف یهاستمینترانت و سیمثل ا یداخل
  ،یاعتبار هایکارتمثل  هایییرسرررراختزجاد یا یکیک بانک الکترونیل شرررردن به یدر راه تبد هابانکاقدامات  ترینمهماز  یکی

تباط ن اریاست همچن ین در بانکدارینو هایروشو  هادستگاهر کردن ی، فراگیبانک یهاشبکه یافزارسختهوشمند به توسعه  هایکارت
ه شررده از هوشررمند ارائ هایکارتفروش کاالسررت تا نقش  یهاانهیگر و پایکدیبا  یبانک یهاشرربکه یداخل یهاق پروتکلیتطب یمناسررب برا

وسررررعه ت یکیالکترون یبانکدار یندهایفرآگر در گسررررترده شرررردن یدا کند. از عوامل مهم دیز گسررررترش پیجانب بانک در مبادالت روزمره ن
از  یاز فراهم شررررود کاربرد عمومین دو نیا تأمیننه الزم جهت یزم کهدرصررررورتیآن اسررررت.  هایسرررریسررررتمت در یش امنیو افزا یافزارنرم

و اعتماد  یابدیمت باال کاهش یبا حف  درجه امن یهایسیستمن یسک استفاده از چنیو ر یابدمیل یگسترش و تسه یکیالکترون هایسیستم
 .یابدمیش یافزا یمشتر مندیرضایتو 
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 در کشورهای منتخب کنندهمصرفاز اعتبار  کنندهتیحماهای قانونی چارچوب ۳.۶
صرفیحما ستت از حقوق م سال در آمریکننده نخ ست. در این بار در  شده ا صرفین قوانیکا مطرح  کننده بوده و ن حق انتخاب به اراده م
و طرف قرارداد قدرت  ید در مورد انتخاب شررررروط قراردادیبا یکننده اعتباردهد. لذا مصرررررفیت قرار میقراردادها را مورد اهم یآزاد

 انتخاب داشته باشد.
ه کننده مؤثرند. ارائمصرررف یریگمیقرار گرفته اسررت که در تصررم تأکیدن مورد ین قوانیز در ایاز آموزش و اطالعات ن یاصررل برخوردار

ن یخاص اسررت که در ا یبه طرف مقابل در موضرروع یرسررانن تعهد عبارت از التزام به اطالعیکننده اسررت که اف عرضررهیاطالعات از وظا
نان و یبر اطم ین مبنین گونه قراردادها روابط طرفیرد. در اید مورد توجه قرار گیبا یاعتبار یقراردادها یهایدگیچیمباحث با توجه به پ

 تیحما یاز اصررول اسرراسرر یکیکننده ت مصرررفیاز حما یر اسررت. حق برخورداریاعتماد اسررت و وجود تعهد به دادن اطالعات انکارناپذ
 کنندگان است.ت از مصرفیف سازمان حمایکننده است که از وظامصرف
سال یدر آمر دهیوامن و مقررات در یقوان صداقت در وام کنندهمصرفت از اعتبار یقانون حما عنوانبه ۹۱۶۸کا در  ست. قانون    یدها

Truth in lending  تحت عنوانRegulation Z  سال ست و برا سازیپیاده ۹۱۶۱در  شفافیاول یشده ا نه یدر زم یسازن بار الزامات 
جاد یبعد با ا هایسرررالدر  Regulation Zو  TILA۹ ان قانونیان نموده اسرررت. ارتباط میرا ب ۹۱۸۸و  ۹۱۸۱ هایسرررالوام در  یهانرخ
  رییز تغین نین قوانیمختلف ا هایوام به صرررورت یدهط وامیر در شرررراییو امالک و مسرررتغالت همچنان برقرار مانده و با تغ یرهن هایوام

ست و مورد بازبی ست و پ ینیافته ا ضا الکترونین یکیالکترون یهاشرفتیقرار گرفته ا ضافه ین قوانی( به ایالمللنیب یو بازرگان یکیز )ام ن ا
ن شرررده باشرررد و ییو شرررفاف تب یبه خوب کنندهمصررررفکه انواع اعتبار  کندمینان را حاصرررل ین اطمیا TILAقت قانون یاند. در حقشرررده

  حف یاعتبار و انواع آنها برا هاینرخن قانون ید. در ایسررره و آگاهانه انتخاب نمایبتواند به سرررهولت انواع اعتبارات را مقا کنندهمصررررف
 ان شده است:یر بیاهداف ز

  ناعادالنه و نادرست یجاد حساب اعتباریدر برابر صدور و ا کنندگانمصرفحفاظت از 
 اعتبار کنندگانمصرف یط فسخ قرارداد برایه شراارائ 
 شدهینتضم هایوام یمن برایارائه نرخ ا 
 یرهن هایوامو  یت در خطوط اعتباریاعمال محدود 

ن یدر ارائه چن یدهسازمانات و اهداف و یشود. در بخش اول آن، کلیم یبندمی، الزامات خاص براساس نوع اعتبار تقسzمقررات در 
رار ار آن قیکننده را در اختبه مصرررف ینه ارائه خدمات اعتباریکننده در زمد و اطالعات مصرررفینمایان میکننده بمصرررف یرا برا یخدمات

شرایم سوم آن نیان میب open endمربوط به اعتبارات  یشارژ پرداخت یهاط افتتاح حساب و نرخیدهد. در بخش دوم  ز یشود. در بخش 
ط ثبت و یشررررود. در بخش چهارم شرررررایان میو حقوق فسررررخ قرارداد ب یشررررارژ پرداخت یهاو نرخ closed endتبار اعالزامات مربوط به 

سا یسیسوابق به زبان انگل ینگهدار شده است و در بخش پنجم قواعد خاص  یالتین ایق با قوانیها و تطبتیها و محدودر زبانیو  مطرح 
ت افیط دریارائه شده و شرا یلیتحص هایوامن یاختصاص داده شده است. در بخش ششم قوان یها و معامالت وام رهنمربوط به تراکنش

سخ قراردادها شرا یوام و حقوق ف سابط آن و در بخش آخر یوام و  س یکارت اعتبار هایح شتر ییتوانا یابیشده و ارز یمورد برر ان یم
 ند اشاره شده است.قادر به پرداخت آن هست کنندهمصرفکه  یو مبالغ هاپرداخت یبرا

 ایدر استرال کنندهمصرفن و مقررات اعتبار یقوان ۳.۶.۱

سترالکننده در اعتبار مصرفت مصرفین حمایاز قوان یاتوان به نمونهیم شت.یا نیکننده در کشور ا شاره دا  یر بران کشویمقررات ا در ز ا
شخ شروط قراردادیص غیت صفانه بودن  شده و ییتع ییارهای، معیرمن صرف یقراردادهان  صفانه بودن قرار م شروط به آزمون من کننده را م
شروطین قوانیاند. در اداده صفانه اعالم میکند غیجاد مین قرارداد ایرا در حقوق و تعهدات طرف توجهیقابلکه عدم تعادل  ین  ود. شیرمن

ن و مقررات اعتبار یگرفته شرررده اسرررت. قوانرمنصرررفانه در نظر یکه به ورود خسرررارت به طرف قرارداد منجر شرررود غ ین شرررروطیهمچن
اعتبار  یانصررراف در قراردادها یکا اسرررت. هشرررت شررررط برقرارین و مقررات آمریمشرررابه قوان یز تا حدودیا نیدر اسرررترال کنندهمصررررف
 ا عبارتند از:یکننده در استرالمصرف

 جاد کند،یقرارداد ا در یراتییکننده، تغت مصرفیسازد بدون رضایکننده را قادر مکه عرضه یشروط (۹
 یتینده هرگونه مسررئولیت نمایدر صرردد معاف یارمنصررفانهیغ طوربهکند و یجاد میا یسررردرگم یبات سررازمانیکه در مورد ترت یشررروط (۲

 است،
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 کند،یکننده به فسخ قرارداد را محدود مرمنصفانه حق مصرفیکه غ یشروط (۳
 دهد،یا خاتمه میکند یق میکننده را تعلبه مصرف یکه ارائه خدمات قرارداد یشروط (۴
 دهد،یهست، مسئول قرار م یخارج از کنترل و طورمعمولبهکه  ییزهایچ یکننده را براکه مصرف یشروط (۵
 شود،یم یو یهاندهیا نمایکننده عرضه یهایندگیکننده از مراجعه به نماکه مانع مصرف یشروط (۶
 کننده است،مصرف یهاد ضمانتیکه در صدد تحد یشروط (۱
ق ید از طریکه خر یاسرت، هنگام یاعتبار هایکارتکننده در رابطه با امکان اسرترداد وجه که در صردد حذف حقوق مصررف یروطشر (۸

 شود.یانجام م یندهنماک ی
سترال ست که ا تأکیدر مورد یز یارهایم آنها معین و مقررات و تنظینه قوانیا در زمیدر ا مقررات در  ن ویشتر برگرفته از قوانین موارد بیا

 :باشدمیکا یآمر
 مبادالت یگذارمتیتطابق با اصول ق 
 تیشفاف 
 در نظر داشتن حداقل سود حداکثر شده )سود خالص( و در نظر گرفتن قاعده صفر بودن سود 
 مسائل یارائه رهنمود و اصول و عدم ارائه کاربرد 
 شبکه( یو آثار خارج یقانون یهاهنیه هزیکارا و کارآمد )در نظر گرفتن کل یگذارمتیاستفاده از اصول ق 
  زه نوآورانهیو حف  انگ کاراییسازگار با مفهوم گسترده 
 نانیآفرنقش یبرا یسودآور یهازهی، با در نظر گرفتن رقابت و حف  انگیاز نظر تجار 
 تیگر حقوق مالکیو د یت معنویمحافظت از مالک 
 ستمیت و ثبات در سی، امنیمنیحفاظت از ا 
 یخنث یط رقابتیک محینان از وجود یاطم 

توان به حف  یوجود دارد که از جمله م یمشررررخصرررر یارهایز معین ینان در کارت اعتباریآفرن نقشینه مبادله در بینه وضررررع هزیدر زم
 هایکارتنه مبادله در یم هزین مشررخص نمودن روش تنظیو همچن یاعتبار هایکارتن ارائه یطرف یکسررب سررود برا یبرا یخارج یایمزا

ر ابد. دییت میاهم ینه مبادله کارت اعتبارین هزییدر تع گذارییمتقمختلف  هایروش وتحلیلتجزیه، روازایناشرررراره نمود.  یاعتبار
ر ن شررده اسررت. دییزا تعیهمچون مسررتر و و یبزرگ کارت اعتبار یهامعمول شرررکت هایروششررتر براسرراس یب گذارییمتقن یا ایاسررترال
 کارت است. صادرکنندهزاکارت است و براساس تمرکز بر یو یاعتبار هایکارتنه مبادله در یم هزیتنظ یبرا یاصل ا روشیاسترال

 یدر مالز کنندهمصرفن و مقررات اعتبار یقوان ۳.۶.۲

قانون بر منصفانه ن یشده است. در ا تأکیدت مواد انصاف و رفتار منصفانه یبه رعا ۲1۹۳مصوب  یاسالم یقانون خدمات مال یدر مالز
باشد که ین صورت میکننده به ات از مصرفیشده است. قانون حما تأکید یخدمات مال یبرا یمال یدر قراردادها یبودن شروط قرارداد

ننده کمصرف یقرارداد برا یل در اجراین بدون دلیکننده منجر شود و همچنن که به ضرر مصرفیطرف یژه به تعهدات قراردادیعدم توجه و
ضرر و زیا شود و یجاد  سن نیان  صل ح صفانه قراردادهایغ یموارد عنوانبهشود  یت تخطیا از ا صرف یرمن کننده در نظر گرفته اعتبار م

ست که برا یارائه اطالعات مقررات یکننده کشور، برات از مصرفیشده است. در قانون حما شده ا  یتاطالعا یحل مسئله نابرابر یوضع 
کننده به موضررروع افشررراء توجه ت از اعتبار مصررررفیسرررت. در قانون حماین یچ وجه مقررات جامعیبه ه هابانک یکنندگان اعتبارمصررررف

ست و خود ا یاژهیو صداقت در اعطایشده ا ست و برا ین بخش قانون  ستفاده آگاهانه از اعتبار مصرف یوام ا شایاز طر یا  یق الزام به اف
و  یط قراردادیها شررروط و شررراکنندگان آننان حاصررل کنند که مصرررفید اطمیبا هابانکن شررده اسررت. یاعتبار تدو یهانهیشررروط و هز

کننده به وضرروح مشررخص شررود. اعتبار مصرررف یهانهیات آن را در مورد تعداد اقسرراط و مقدار بازپرداخت مطلع شرروند و همه هزیجزئ
بار ن مقدار کل بازپرداخت و مقدار اعتیدا نموده و تفاوت بید را پموجو یهانهیان گزیسه میمقا ییتوانا ین اطالعاتیز با چنیکننده نمصرف

 د.ینمایرا درک م یافتیدر

 بندیجمع ۳.۷
بر تجارب  یاجمال ینه، مرورین زمیدر ا یاسررراسررر یراهکارها ارائهو در جهت  یمباحث کارت اعتبار ین فصرررل با توجه به گسرررتردگیدر ا

ظام ه و نیده در داخل بانک و تسررررویچیند پیانجام شررررده و با توجه به فرآ کنندهمصرررررفو چه اعتبار  ینه کارت اعتباریکشررررورها چه در زم
در داخل و خارج از بانک  یند کارت اعتباریان شررررده اسررررت. فرآیز بین یکارت اعتبار یندیمدل فرآ ینه کارت اعتباریدر زم هاپرداخت
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مراحل  مگابهگام ییرد. شرناسرایها مورد اسرتفاده قرار گیگذاراسرتیبوده و در سر ینه کارت اعتباریدر زم یریگمیتصرم یراهگشراتواند یم
ه ذکر پرداخته و الزم ب یکارت اعتبار یندهایفرآ ین فصررل به بررسرریدر ا روازایناسررت.  تأثیرگذار یکارت اعتبار سررازیپیادهدر  یندیفرآ

ن مدل ان شده که در آیب یاسالم یکارت اعتبار یمال تأمین هایمدلبر  یز مرورین یاسالم یو بانکدار یعتیاست که با توجه به مسائل شر
 قرار گرفته است. تأکیدز مورد یمرابحه ن یکارت اعتبار

از  یریگجهید توجه داشررررت که نتیاند. بااتخاذ کرده یرقابت در بازار کارت اعتبار یرا برا یمختلف هایروشمختلف،  یکشررررورها
گر متفاوت اسررت. تعداد یکدیبا  یو اجتماع یفرهنگ یرا در هر کشررور سرراختار بازار، هنجارهایکل باشررد زتواند مشرریسرره کشررورها میمقا

 هایکارتمتفاوت اسررت. و تعداد  یگر کشررورها به شررکل معناداریهر کشررور با د یمورد اسررتفاده در چرخه اقتصرراد یاعتبار هایکارت
 متفاوت است. یگر به شکل معناداریهر کشور با کشور د یمورد استفاده در چرخه اقتصاد یاعتبار

  یمرکز یهانامناسب و مسائل مربوط به بانک یپول یهااستیو س یاستیاز اختالالت س یناش تواندمی کنندهمصرفعدم رشد اعتبار 
در  خود دچار ضعف یدر صنعت بانک کنندهمصرفدر اعتبار  یاز کشورها به علت مشکالت مقررات یاریاز کشورها دانست. بس یدر برخ
شند. مسائل زیم کنندهمصرفاعتبار  متمرکز  یدار، بانکمثالعنوانبهان است. ینما یند کارت اعتباریشتر کشورها در فرآیدر ب یرساختیبا

 یالن کشور به علت نرخ بایدر ا کنندهمصرفجاد نموده است. سهم کوچک ارائه اعتبار یا یند کارت اعتباریفرآ یرا برا یمشکالت متعدد
شش ماه برا س کنندگانمصرف یوام در  ست.  ساختارها و  کنندهمصرفف در مورد اعتبار یضع یستم اطالعاتیا ستمو   یسازمان هایسی

بوده است. تأثیرگذاردر کشورها  کنندگانمصرفرد به خ یز در ارائه خدمات مالیناکارآمد ن
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 مقدمه ۴.۱
. همانطور شدبامیآن  گذارینرخمسائلی که در توسعه پلتفرم کارت اعتباری باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت ریسک و  ترینمهمیکی از 

شد ریسک  عنوانهبهای مطرح در این زمینه هستند. کارت اعتباری نگرانی ترینمهماعتباری و عملیاتی از  که در این بخش بررسی خواهد 
شد تنها در صورتی میغیرایمن می محصولی که مبتنی بر تسهیالت خرد و شود که موفق برای با ۹وکارکسبتواند به یک خط با نک تبدیل 

ی که هایاز اطالعات الزم شرررناسرررایی نموده، از ابعاد و میزان هزینه گیریبهرهبتوانند ریسرررک اعتباری را با  کنندگانعرضرررهو دیگر  هابانک
دود حکارآمد و  گذارینرخبندی ریسررک با در چارچوب بودجه نهایتاًتواند متوجه بانک شررود تصررویر روشررنی در دسررت داشررته باشررند و می

 اعتباری تعریف شده برای هر مشتری از محدود شدن ریسک در دامنه مورد نظر و مدیریت آن اطمینان حاصل نمایند.
و  شود. امتیازدهی اعتباری با استفاده از اطالعات کمیدر فرآیند اعتبارسنجی، میزان توانایی اشخاص برای ایفای تعهداتشان تعیین می

عریف شده، توانایی اشخاص حقیقی و حقوقی را برای ایفای به موقع تعهداتشان در قالب اعداد مشخص کیفی و بر اساس یک متدلوژی ت
 .نمایدمی

های اعتباری و ترکیبی از اطالعات اعتباری متداول با انبوهی از اعتبارات تعلق گرفته به صررنعت اعتبارسررنجی اخیراً با انفجاری از داده
مبتنی بر تصرررمیمات  ۲هان و آفالین مواجه شرررده اسرررت. ابزارهای اعتبارسرررنجی بر مبنای این ابر دادههای آنالیکنندگان در فعالیتمصررررف

 طوربهشررران و عوامل مختلف دیگری که های رسرررانه اجتماعی آنالین مورد اسرررتفادهاعتباری در مورد خرید افراد، مکان خرید آنها، شررربکه
ری از یادگیری ماشین گیمتدولوژی جدید با استفاده از الگوریتم پیچیده و بهره کارگیریبهذا باشد. لمستقیم با اعتبارشان ارتباطی ندارند، می

د. اگرچه رسمی به نظرمشتری ضروری  هایلیونمدر دنیای فراوانی اطالعات، به منظور دسترسی به  هایگنالسبرای آشکار ساختن الگوها و 
 ۳را به همراه خواهد داشت. توجهیقابلجایگزین اعتباردهی ممکن است برای برخی از مشتریان سودمند باشد اما ریسک  هایروش

و صادرکنندگان کارت اعتباری که آیا به یک مشتری خاص اعتباری اختصاص دهند یا خیر و همچنین  هابانکسازی تصمیم برای مدل
 ن و چه نرخی باشد، مطالعات بسیاری انجام شده است.این که اعتبار تخصیص یافته به چه میزا

. در کارهای باشررردمی 4(۹۱۱۴های مورد اسرررتفاده در این زمینه کار روزنبرگ و هنلی )شرررده برای مروری بر تکنیک یک منبع شرررناخته
 آماری را شاهد بود. یهاروشبر  تأکیدبا  ترمدرن هاییکتکن توانمی 6(۲11۱و یا گروک و همکاران ) 5(۲11۴تامس و همکاران )

پویا بود که در آن متغیر تصمیم در درجه اول تصمیم برای اعطای اعتبار و  یزیربرنامهانجام شده در آغاز بر پایه یک مدل  هایپژوهش
سمن  شتر بر پایه زنجیره مارکف طراحی می یهامدلحال آن که  ۱(۹۱۱1سپس میزان آن بود )بیرمان و ها  مثالعنوانبهشوند )متأخرتر بی

 .۸((۲1۹۹نگاه کنید به تامس )
این تحول به دنبال موفقیت  بود. ۹1یبر سررودآورمبتنی  گذارینرخبه  ۱نکول محور گذارینرختر در این عرصرره حرکت از اما تحول مهم

ست )دی گذارینرخروش اخیر  سایر خدمات مالی بوده ا صنایع دیگری چون هتل داری، هواپیمایی، مخابرات و  (. دلیل این ۲1۹1 ۹۹در 
ز کنندگان از این خدمات نسبت به تغییرات را نیموفقیت را باید در قابلیت نگرش سود محور دید که در آن مواردی چون حساسیت استفاده

 گیرند.در تعیین قیمت در نظر می
ی نظارت مالحظات کندمیتحمیل خاص خود را به بانک  هایریسررررکآن که  یلبه دل قطعاًبرای مقامات نظارتی معرفی کارت اعتباری 

ستمیرا نیز  ایویژه سترش پورتفو بانک بای شد. با گ شته با سک با وجود کارت اعتباری متفاوت  به همراه دا سبه دارایی موزون به ری محا
قرار  مورد بررسرری . الزم اسررت این گزینه هار را در سررایه مقررات نظارتی مربوط کفایت سرررمایهکشرردمیرا پیش  یمتفاوت هایینهگزبوده و 

 داد.
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های ها با مروری بر تجارب کشررورهای مختلف در زمینه اجرای این پلتفرم، با تمرکز بر ریسررکدر این فصررل پس از شررناسررایی ریسررک
ها به چگونگی کنترل و مدیریت ریسررک خواهیم پرداخت. مبحث اعتبارسررنجی و پایش اعتبار اعتباری و الزامات قانونی کاهش این ریسررک

مبسررروط مورد بررسررری و ارزیابی قرار خواهد  طوربهمتداول و سرررنتی به رویکردهای نوین  هایروشی و اهمیت و چگونگی گذار از مشرررتر
رد مختلف مو تأثیرگذارو عوامل  گذارینرخو بازپرداخت اعتبارات بازبینی شررررده و چگونگی  گذارینرخ هایمدلگرفت. در این راسررررتا 

 تأثیرهمچنین  .ابزارهای اعتباری در ایران را گسررررترش داد کارگیریبهبا ارائه یک چارچوب عملیاتی بتوان بررسرررری قرار خواهند گرفت تا 
 .گیردمیمختلف نظارتی مورد بحث و بررسی قرار  هاییمپارادامعرفی کارت اعتباری بر سرمایه نظارتی نیز تحت 

 اعتباریدر کارت  گذاری و تعیین سقف اعتبارمروری بر ادبیات نرخ ۴.۲
کننده و تعیین سرررقف اعتبار از موضررروعات کاربردی اسرررت که علیرغم محوری بودن آن در تعریف گذاری اعتبار مصررررففرآیند نرخ مقوله

گیرند. با این حال در دهنده خدمات مزبور افشررا شررده و در معرض دید عموم قرار میارائه هایشرررکتپلتفرم کارت اعتباری، کمتر توسررط 
 های موجود در این زمینه و روند تحوالت آن را سراغ گرفت.ایده توانمیادبیات موجود 

شکل زیر مالحظه می طورهمان سک و نکوقیمت هایمدلشود روند کلی تحوالت از که از  سمت بهینهگذاری بر مبنای ری  سازیل به 
 های مورد استفاده در اعطای اعتبار بوده است.قیمت و نرخ

 
 (۲1۹1سودآوری )برگرفته از دی  یسازنهیبهامتیازدهی اعتباری به سمت  هایمدلحرکت از  .۱-۴شکل 

 «سود و پورتفو گذارینرخنده: کناعتبار مصرف هایمدل»( با عنوان ۲11۱) ۹یکی از منابع مرجع در این زمینه فصل سوم کتاب توماس
توأمان مدیریت سررقف  تأثیر( ۲1۹1اسررت. دی )بر مبنای ریسررک به صررورت خالصرره بیان شررده  گذارینرخاسررت که در آن مبانی ریاضرری 

معرفی  گذارینرخمدلی برای  (۲1۹۹) ۲اسررت. فیلیص و رافاردرا برای سررودآوری عملیات کارت اعتباری بررسرری کرده  گذارینرخاعتبار و 
  ۳(۲1۹۹اند. سرراندراجان و دیگران )تر به قیمت معرفی شرردهریسررک نسرربت به مشررتریان پرریسررک حسرراسکردند که در آن مشررتریان کم

شنهاد بهینه گذارینرخ در خصوص  4(۲1۹۹محصول برای مشتری در یک بانک خرده بررسی نمودند. ایناو و دیگران ) را از بُعد تعیین پی
ریان بد )مشتریان با احتمال نکول باال( و نقش الزام پرداخت اولیه در شناسایی مشتریان پرریسک تحلیلی ارائه دادند و هایی برای مشتوام

شنهاد کردند. الیور و الیور ) سکی  مسئله 5(۲1۹۲مدلی برای بررسی قیمت بهینه در این خصوص پی را برای تعیین قیمت بهینه در مورد ری
ای از خالصرره 6(۲1۹۲سررازی بازده سرررمایه باشررد. کافلد )دهنده بیشررینهه قیمت وابسررته باشررد و هدف وامبررسرری نمودند که آن ریسررک ب
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ضوعات مطرح صرف گذارینرخشده در مباحث و مو صوص کاربرد را برای بازارهای مختلف جهانی اعتبار م شته و تحلیلی در خ کننده نو
نه ئه میبهی بازارهای مختلف ارا ئه  ۹(۲1۹۳یلیپس )کند. فسررررازی قیمت در  نهبه ارا بار  گذارینرخسررررازی ی روش جدیدی برای بهی اعت

اخیر اسررتفاده از  هایسررالآورد. در و ریسررک را در مدل خود می گذارینرخوبرگشررتی میان ی رفتپردازد که در آن رابطهکننده میمصرررف
شدهمتنوع هایروش صیص اعتبار بهینه باب  ست. برای نمتری نیز برای تخ سواس )ا صمیم ۲(۲1۹۱ونه، پل و بی گیری بیزین و از نظریه ت

 اند. با توجه بهخود آورده هایی عملی نیز برای اسررررتفادهاند و مثالکننده اسررررتفاده کردهمنطق فازی برای تخصرررریص حد اعتبار مصرررررف
بر  کاربردی مبتنی هایمدلتفاده از بیشرررتر معطوف به اسررر گذارییمتقرفتار مشرررتریان رویکرد نوین در عرصررره  یسرررازمدل هاییچیدگیپ

 ها و هوش مصنوعی بوده است.استفاده از ابر داده
سقف اعتباری هر چند  ست، اما خروجی این  هایمدلدر مورد تعیین  شده ا یکی از منابع  عنوانبهتنها برای مدیران  هامدلنظری ارائه 

اند. امتیازدهی طراحی و ارائه شده هایمدلاده در این زمینه اغلب بر پایه مورد استف هایمدلشود. استفاده می گیریتصمیمجهت کمک به 
شده در مدل گیریتصمیمقاعده  شنهاد  ست که میزان وام پرداختی به  ینبد ۳ابتی پی باید از عایدی مورد انتظار بانک در  یرندهگوامصورت ا

اسررت و در آن سررود  4سررود بالقوه هر وام برای بانک اسرراس مدل دیونیک دوره معین، کمتر بوده و یا حداکثر برابر با آن باشررد. تشررخیص 
د. باشررربر اسررراس احتمال نکول آن و میزان زیان در صرررورت نکول مبنای محاسررربه سرررقف اعتباری می یرندهگوامانتظاری بانک برای یک 

تری نیز بر اساس امتیاز ریسک معرفی شده که در ادامه این بخش به تفصیل شرح داده خواهد همچنین برای تعیین حد اعتبار رویکرد جامع
 شد.

 اعتبارسنجی مشتریان ۴.۳
سنجی،  سنجی میگردآورنده داده هایانسازممراکز اعتبار سنجی یک نهاد ها با هدف ارائه خدمات اعتبار شند. از آنجایی که مرکز اعتبار با

زمان دقیق توسط بانک مرکزی آن کشور )یا سا طوربهاستراتژیک است، در بسیاری از کشورها یا مالکیت این مرکز با بانک مرکزی است یا 
شابه( نظارت می سازمان گزارششود. در امریکا، م سنجی در واقع یک  صرفمرکز اعتبار ست در حالی که در بریتانیا، دهنده به م کنندگان ا

ها دهی و در هند یک شرکت اطالعات اعتباری است. در همه این موارد، مرکز اعتبارسنجی دادهمرجع اعتبار، در استرالیا یک ارگان گزارش
 دهد.کننده را با کارکردهای متنوع ارائه میعتباری در حوزه مصرفرا از منابع مختلف گردآوری کرده و اطالعات ا

وابسته به  معموالًشود یکسان نیست و هایی که در محاسبه امتیاز اعتباری در کشورهای مختلف استفاده میفرآیند اعتبارسنجی و آیتم
 .ها استقوانین داخلی و ضوابط حاکم بر دسترسی به داده

سه کشور موردی ا سی  شان میبرر شده و دهد که نرخ بهره واممریکا، کانادا و آفریقای جنوبی ن شروع  سته به نوع اعتبار از حداقل  ها ب
ل باشد. در این کشورها رتبه اعتباری عامدرصد افزایش یابد. بنابراین اعتبار افراد در تعیین نرخ بهره عامل اصلی می ۲1تواند تا بیش از می

این رتبه بر اسرررراس تعهد متقاضرررری وام نسرررربت به بدهی قبلی و تعهدات مالی آنان تعیین  معموالًگردد. می کننده اخذ وام محسرررروبتعیین
شرکتمی ستاندارد و پورزشود. در امریکا برای  ساتی مانند ا س سط مؤ سنجی تو  ۱فیچ ریتینگز و 6، مودیز5ها و نهادهای دولتی این اعتبار 

بر اعتبار هسررتند. برای اشررخاص فقط نمره  تأثیرگذارصررادی واحد تجاری در آینده از عوامل شررود و سررابقه مالی و پتانسرریل اقتانجام می
گردد. در های اطالعاتی با بررسی پرونده سوابق افراد و دریافت گزارش اعتباری آنها تعیین میشود و توسط بانکاعتباری در نظر گرفته می

 شوند.با ضرایب متفاوتی بررسی می نوعشانقبلی و  هایواماعتبار، سوابق  این گزارش سوابق پرداختی شخص، مقدار بدهی، طول مدت
شود. این روش اعتبارسنجی متفاوت محاسبه می ۴۱متنوع )خرید خانه، ماشین و یا لوازم خانگی( با  هایوامنمره اعتباری با توجه به 

اسرررت و  ۸۵1تا  ۳11کند. نمره اعتباری بین ا مشرررخص میاعتبار در مرحله اول مجاز بودن اشرررخاص حقیقی و حقوقی برای گرفتن وام ر
تر گیرنده نزدیکتواند به خواسته وامهرچه این نمره باالتر باشد شرایط وام )شرایطی مانند طول مدت پرداخت قسط، میزان سود و وام( می
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تواند با داشررتن کارت اعتباری بدون که شررخص می ۹باشررد. در امریکا دو نوع حسرراب اعتباری وجود دارد، یکی حسرراب اعتباری نامحدود
درصد است  ۹۵نماید. در این حساب میانگین نرخ سود کارت اعتباری حدود  تأمینداشتن پول کافی در حسابش نیازهای روزانه خود را 

م گرفتن شخص را که امکان وا ۲درصد با توجه به نمره اعتباری افراد در نوسان است. و دیگری حساب اعتباری محدود ۳1که بین صفر تا 
سیار عالی، بین  ۸۴۱تا  ۱۶1شود. نمره اعتباری بین کند و با توجه به اعتبار فرد نرخ وام تعیین میبرای مصارف گوناگون فراهم می  ۱11ب

اسررت. در کانادا طیف نمره  یفضررع یاربسرر ۵۱۱ضررعیف و زیر  ۶۹۱تا  ۵۸1متوسررط،  ۶۵۱تا  ۶۲1خوب،  ۶۶۱تا  ۶۶1عالی،  ۱۵۱تا 
ست و افرادی که دارای اعتبار باالی  ۱11تا  ۳11بین  اعتباری شند، می ۶۵1ا سود کمتر از هر نوع وامی بهرهبا شوند. در توانند با نرخ  مند 

به باال کمترین ریسک را دارند که دارندگان آن از  ۶۶۱گیرد و اعتبار هیچگونه وامی تعلق نمی ۶1۵آفریقای جنوبی به نمره اعتباری کمتر از 
درصد شروع شده و بسته به تغییر درجه اعتبار  ۹2۴ها برای مشتریان معتبر از شوند. در این کشور نرخ بهره وامخاصی برخوردار می مزایای

 متغیر است.
کنندگانی که صورتحساب خود را پرداخت نکنند، به لیست سیاهی که لیست سیاه کاربرد دارد. مصرف عنوانبهدر اتریش، اعتبارسنجی 

ضافه میدر مراکز اعتبارسنجی نگهداری می شرکتشوند، ا شود. برخی از  ست باعث لغو قرارداد  سیاه ممکن ا ست  ها، شوند. ورود به لی
شرکت سیاه های مخابراتی، بهمانند  ست  ستفاده میطور منظم از لی ست هابانککنند. ا ستفاده میهم از این لی دهند کنند، اما ترجیح میها ا

سیدگی می ستهنگامی که به پرونده یک وام ر ضامنین و درآمد فرد تحقیق کنند. در اتریش در کنار این لی سیاهکنند، در مورد  ، چندین های 
 .کنندکنندگان را ارائه میباری مصرفاعتباری و مراکز اعتبارسنجی، امتیاز اعت یازدهیامت آژانش

تواند اسررتفاده شررود، بر عهده یک از اطالعات خصرروصرری فرد میبا توجه به قانون حفاظت از اطالعات در اتریش، انتخاب اینکه کدام
ذاری اطالعات یا گهای بعدی را هم نداده و هر گونه اشررتراکتوانند اجازه اسررتفاده از دادهکنندگان حتی میکننده اسررت. مصرررفمصرررف

استفاده از اطالعات گردآوری شده را غیرقانونی اعالم کنند. همچنین آنان یک بار در سال، حق دریافت یک نسخه رایگان از تمام اطالعاتی 
 ند.حذف شواند باید اصالح یا آوری شدهکنند، را دارند. اطالعات غلط یا اطالعاتی که غیرقانونی جمعکه مراکز اعتبارسنجی نگهداری می

خص کردن است. اعتبارسنجی فقط برای مشعنوان یک روش اصلی ارزیابی اعتبار پذیرفته شدهگستره به طوربهاعتبارسنجی در استرالیا 
 هایرتکاهای اعتباری بر روی شررررود، بلکه از جمله کاربردهای آن تنظیم محدودیتاینکه باید به متقاضرررری اعتبار داد یا نه اسررررتفاده نمی

اگرچه  .ها اسررتسررازی رفتاری و همچنین تصررویب تخصرریص اعتبار بیشررتر به مشررتریان عضررو باشررگاه مشررتریان شرررکتاری، مدلاعتب
شهورترین روش مدل ستک غیرخطی میم شد، اما سازی کارت اعتباری لج های و جنگل 4چید ،۳کارت قدرتمند دیگری مانند هایروشبا

 .اندتصادفی در این حوزه توسعه یافته
 های منفی رادهی حاوی گزارشهای اعتباری در استرالیا، یک سیستم گزارشکننده دادهترین ارائه، اصلی5، ودا۲1۹۴مارس  ۹۲از  قبل

شرکتبا معرفی گزارش .دادتحت یک قرارداد اعتباری ارائه می شروع به اجرای برنامههای مثبت،  ستفاده از های وامها   گذارینرخدهی با ا
 سک کردند.مبتنی بر ری

عنوان یک به (CIBIL) در هند چهار شررررکت اعتبارسرررنجی دارای مجوز بانک مرکزی این کشرررور اسرررت. اداره اطالعات اعتباری هند
نیز  ۸هایمارک و ۱، اکوئیفکس6اکسررپرین ۲1۹1اسررت. پس از آن در سررال  شررروع به فعالیت کرده ۲11۹شرررکت اعتبارسررنجی از ژانویه 

های اعتبارسرررنجی دریافت کردند. اگرچه هر چهار شررررکت امتیار اعتباری افراد را توسرررعه شررررکت عنوانبهرا مجوزهای بانک مرکزی هند 
شرکت داده شهورترین  ست. نمره  CIBILاند، اما م شان CIBILا ست که ن سه رقمی ا صهعددی  ای از تاریخچه اعتباری فرد و دهنده خال

اسرررت. افراد بدون سرررابقه اعتباری نمره منفی یک را  ۱11بوده و بهترین نمره  ۱11تا  ۳11رتبه اعتباری وی اسرررت. این نمره در محدوده 
تباری در یک تاریخچه اع یریگشکلود. شایان ذکر است که کنند. اگر سابقه اعتباری کمتر از شش ماه باشد نمره صفر خواهد بدریافت می

ماه طول  ۳۶تا  ۹۸بین  معموالً CIBILامتیازهای اعتباری در  مثالعنوانبهاعتباری بسررریار اهمیت دارد.  یازدهیامت هایسررریسرررتم کارایی
 بخش باشد.کشد تا ساخته شوند و برای استفاده رضایتمی
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 ت اعتباری و نحوه مدیریت آنهاانواع ریسک در پلتفرم کار ۴.۴
شررده و یبینیا وضررعیت مالی پیش هابانکای اسررت که اثرات نامطلوبی روی جریان مالی از دیدگاه نظارتی ریسررک، حوادث احتمالی بالقوه

 قدینگی،معرفی شررده اسررت: ریسررک اعتباری، نرخ بهره، ن هابانکگذارد. هشررت دسررته ریسررک در اهداف نظارتی پذیری آنان میانعطاف
حصررول یا نیسررت. هر م فردمنحصررربهبندی الزاماً قیمتی، عملیاتی، انطباقی، اسررتراتژیکی و ریسررک مربوط به سرروابق اعتباری. این دسررته

ثبت م صورتبهها ممکن است به یکدیگر وابسته باشند و روی بانک قرار دهد. این ریسکخدماتی ممکن است خطرات متعددی را پیش 
شند و اثر آن را یا منفی با هم  شته با ستگی متقابل آگاهی دا سبت به این واب ستند ن سان مربوطه موظف ه شند. بازر  صورتهبدر ارتباط با

تواند میبرند هشدار بدهند. این افزایش ریسک جامع و سازگار بررسی نمایند و همچنین باید نسبت به مواردی که میزان ریسک را باال می
ن محصوالت متفاوت شامل مسیرهای تجاری، مناطق جغرافیایی، کشورها و اشخاص حقوقی متراکم باشد. در داخل محصوالت و یا بی

 هایبر ریسررک تأکیداعتباری گنجانده شررده اسررت، اما در اینجا روی ریسررک اعتباری با  هایکارتدهی ها در واماگرچه تمامی این ریسررک
 کنیم.استراتژیکی و انطباقی تمرکز می ،عملیاتی

 انواع ریسک در حوزه کارت اعتباری ۴.۴.۱
 ریسک اعتباری

 وماً عمباشررررد، به این دلیل که بدهی کارت اعتباری اعتباری می هایکارتدهی ترین ریسررررک در وامقابل توجه عنوانبهریسررررک اعتباری 
های زیادی دهی کارت اعتباری فرصتگیرنده دارد. شرایط رقابتی برای وامنامطمئن است و بازپرداخت وام به تمایل و توانایی پرداخت وام

نده فراهم میرا برای مصرررررف تا چندین کارتکن ند  نه را در  ک ها ما قل مبلغ  حدا ند و  فت ک یا ندگان مختلف در باری از صرررررادرکن اعت
اخت شان قرار دارند و قادر به بازپردگیرندگان در وضعیت بیش از حد تواناییپرداخت بپردازد. در چنین شرایطی وام های قابلصورتحساب

ستند، بخصوص  شخصی نامطلوب قرار بگیرند. مقررات  که یزماننی شرایط  صادی یا  شرایط رکود اقت ساب  zدر  کارت باز کردن یک ح
کند، مگر را برای صادرکننده حساب اعتباری ممنوع می ۹نامحدود کنندهمصرفنامه اعتباری کننده تحت برکارت اعتباری برای یک مصرف

صرف صادرکننده کارت توانایی م ساب مورد نظر بر مبنای درآمد، کننده را برای پرداخت حداقل دورهاینکه  شرایط ح های مورد نیاز تحت 
مکن است بسیار متفاوت باشد و شامل هردو ساختار نرخ متغیر و ثابت محصوالت م گذارینرخدارایی و تعهدات فعلی وی بررسی کند. 

کننده به منظور تحریک وی به انتقال به کارت اعتباری جدید پیشررنهاد های مقدماتی پایینی به مصرررفباشررد. صررادرکننده ممکن اسررت نرخ
دوره  شوند. در انتهایگرفته می در نظرهای انتقال ههای مقدماتی ممکن است صفر درصد باشند، البته الزم به ذکر است که هزینکند. نرخ

گیرندگان فردی، ریسررررک اعتباری در مجموعه های اعتباری مربوط به وامیابند. عالوه بر ریسررررکهای متغیر افزایش میزمانی اولیه نرخ
مدیریت حسرراب ناکافی و بدتر شرردن ، ۲جوهای درخواسررت سررلطهنامه، برنامهاعتباری نیز وجود دارد. اسررتانداردهای ضررمانت هایکارت

تواند باعث افزایش ریسرررک اقتصرررادی گردد. تغییرات در ترکیب محصررروالت، درجه تراکم نمونه کارها، عوامل وضرررعیت اقتصرررادی می
یک و تراتژهای اسریسک اعتباری را از طریق برنامه هابانکقرار دهد.  تأثیرتواند ریسک مجموعه را تحت جغرافیایی یا سایر موارد هم می

، هاسابحهای کلی استاندارد، فرآیند مدیریت درست های جامع شامل کنترلها و رویهکنند. آنها باید سیاستبازاریابی هماهنگ کنترل می
های اطالعاتی مدیریت گزارشررات نیز داشررته باشررند. بازرسرران آوری مؤثر، نظارت دقیق و سرریسررتمهای جمعهای پایدار برای برنامهکنترل

کنند. گیرنده توسط مسیر تجاری، محصوالت و بازارها ارزیابی میهای وامبررسی عملکرد، سودآوری و ویژگی وسیلهبهیسک اعتباری را ر
 گیرند.های بازاریابی در نظر میامتیاز دهی اعتباری و برنامه هایهای خرید حساب، سیستمآنها تغییراتی را در استانداردهای صدور، کانال

 ملیاتیریسک ع
دی اعتباری تا حد زیا هایکارتدهی بر مبنای کارت اعتباری به بخشرررری از اقتصرررراد مقیاس بسررررتگی دارد. عملیات موفقیت بانک در وام

های عملیاتی قوی دارد. رشرررد شرررتابان پذیرند، خدمات با حجم باالی معامالت انجام شرررده و نیاز به کنترلخودکار انجام می صرررورتبه
سط می طوربهرا ظرفیت عملیاتی  شکالتی در اداره بالقوه ب ست موجب م سابدهد و ممکن ا شتریان و پردازش  هایح . گردد هاپرداختم

بی است قابل دستیا یسادگبهمسیر اعتباری ناامن که  -برداری مشکل همیشگی موارد مربوط به کارت اعتباری است. ماهیت محصولکاله
ساً توسط مشتری مدیریت می سا سم ایده -شودو ا ستمبرداری میآل برای کالهآن را یک مکانی سی ریسک  تواندتکنولوژی بانک می سازد. 

صادرکننده تحمیل کند. این  توجهیقابلعملیاتی  سئلهرا به  شدهدر مواردی اتفاق می م سوخ  شکل افتد که یا من مواجه  و یا کاربرد آنها با م
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های باالتر و توان بالقوه باالتر برای خطاها در مواقعی که نیاز به راهکارها یا را وادار به انجام خدمات با هزینه هابانکاسررررت و یا اینکه 
 کند.مداخالت غیر خودکار دارند، می

 مشررررمول ریسررررک و عموماًای که نتواند به آن عمل کند دهندهاعتباری، وام هایکارتمربوط به  TILA۹ بر اسرررراس الزامات قوانین
ر و های مؤثاسرررت. کنترل مسرررئولهای مالی افزایش یافته ها نسررربت به هزینهدهنده نیز با توجه به محدودیتگردد. وامهای قانونی میهزینه

ها در اعتباردهی برمبنای کارت اعتباری باشررند. ریسررک عملیاتی نه تنها در موارد مربوط به فرآیندهای کارآمد باید قادر به مدیریت دادرسرری
ها نیز وجود دارد. الزامات قانونی و خدمات وجود دارد بلکه بدون توجه به رویارویی با خارجیان یا وکالی قانونی، در وصرررول هاابحسررر

سرررازی و ثبت مدارک وجود دارد و هر صرررادرکننده باید فرآیندهایی برای اطمینان از انطباق آن با الزامات داشرررته دقیق بسررریاری برای آماده
 باشد.

های مدیریت ارتباط با های داخلی و خارجی، شررریوهممیزیهای داخلی مؤثر، ور کنترل ریسرررک عملیاتی الزم اسرررت بانک کنترلبه منظ
سبریزی تداوم شخص ثالث و برنامه سابرا اعمال نماید. مدیریت بانک نیز باید حجم  ۲وکارک ستممدیریت هایح سی ها شده، ظرفیت 

نده، آمادگی فعلی و سررریسرررتم پرداخت را در نظر بگیرد. چنانچه بانک فروشرررندگانی را در هر قسرررمت تکنولوژی مربوط به حجم فعلی و آی
شد هایشیوهعملیات به کار بگیرد باید  شته با شخص ثالث دا سان .مدیریت ارتباط قوی با  ستفاده از ارزیابی  بازر سک عملیاتی را با ا ری

 کنند.بررسی می هاحسابو مدیریت کفایت سیستم و کنترل پردازش درخواست کارت اعتباری 
 ریسک نقدینگی

های خصوصی های به کار گرفته شده توسط بانکبرند. تکنیکفنون بودجه متفاوتی را برای اوراق بهادار کارت اعتباری به کار می هابانک
الی شرررده م تأمیناش طریق اوراق قرضررره مثال یک کارت اعتباری بانک که از عنوانبهکنند. انواع مختلفی از ریسرررک نقدینگی را معرفی می

های بزرگ شده است، دارد. همچنین بانک تأمینفروشی است ریسک نقدینگی متفاوتی نسبت به اعتباراتی که از طریق اوراق تجاری خرده
مالی کمتر،  نتأمینابع مالی زیادی برای حمایت از عملیات کارت اعتباری دارند، نسبت به مؤسسات با م تأمینکه امکان دسترسی به منابع 

 مالحظات ریسک نقدینگی متفاوتی دارند.
ندگان در کنمثال اغلب مصرف عنوانبهاعتباری استفاده نشده وجود دارد.  هایکارتریسک نقدینگی در تعهدات بانک برای تخصیص 

ه راین بانک باید از تقاضای فصلی آگاهی داشتکنند بنابشان استفاده میهای نزدیک تعطیالت از کارت اعتباریهای خاصی مانند زمانزمان
نیت یا ام تأمیننوسانات غیرمعمول ممکن است  به دلیلهای با ریسک باالتر است و باشد. اوراق بهادار کارت اعتباری متشکل از دارایی

تواند موجب دهی ممکن است منجر به سقوط اوراق قرضه در بورس شود که میفروش آن با مشکل مواجه شود. عدم اطمینان کافی در وام
شکالت نقدینگی، افزایش هزینه ستیابی به منابع م سک نقدینگی ر هابانکمالی در آینده گردد.  تأمینها یا محدودیت د ست ری ا از ممکن ا

دینگی برای ارزیابی ریسررک نق کنترل کنند. آیند مدیریت قوی ترازنامه مانند یک منبع مالی متنوع، طرح اضررطراری نقدینگی جامعطریق فر
سان باید فروض مربوط به توانایی  ه مالی افزایش تقاضای فصلی، وابستگی عملیات کارت اعتباری ب تأمیندر خوزه کارت اعتباری کارشنا

 کارت اعتباری را در نظر گیرند. هایحسابیان ها و خطر زسایر دارایی
 ریسک استراتژیک

آید که تصررررمیمات تجاری بر کیفیت و کمیت محصرررروالت و خدمات دهی کارت اعتباری زمانی بوجود میریسررررک اسررررتراتژیک در وام
های اقتصادی ی مدیریت بانک از پویاییگذارد. آگاهنامطلوبی می تأثیرها، نظارت بر مدیریت یا تکنولوژی عملکرد برنامه کنترل پیشنهادی،

  مثال ممکن اسررررت بازاریابی نامناسررررب بانک برای عنوانبهتواند ریسررررک اسررررتراتژیک را کنترل و محدود نماید. و شرررررایط بازار می
سررک ریدر معرض ریسررک اسررتراتژیک شررود. به منظور کاهش  شررده اسررت موجب قرار گرفتن تائیدهای کارت اعتباری که قبالً درخواسررت

  هایابحسررمدیریت بانک باید بازارهای جدید را کامالً مورد بررسرری قرار داده و پس از تجزیه تحلیل نتایج پیشررنهادات را اصررالح کند تا 
 محدود سازد. کنند،بینی قبلی عمل نمیاعتباری جدید را که طبق پیش هایکارت

حمیل را به بانک ت توجهیقابلتواند ریسررک اسررتراتژیک کامل آنها، می یکارگیربهها قبل از عدم موفقیت بازارهای جدید و اسررتراتژی
یسک کننده بدهد ممکن است رشناسی یا مصرفخواهد در ترکیب کارش وزن بیشتری به جمعیتمثال یک صادرکننده که می عنوانبهکند. 

مشابه به منظور مدیریت مؤثر ریسک توانمندسازی  طوربهاستراتژیک را با آزمون کردن استراتژی جدید در یک مرحله آزمایشی کاهش دهد. 
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مناسرررب مورد بررسررری قرار گرفته و هزینه و فواید تکنولوژی جدید قبل از  طوربهدر مورد اعتبار و تکنولوژی کارت، باید  EMV۹کارت با 
 ۳یا مسرررتر کارت ۲اسرررتفاده از چیص کارت ایجاد آن در نظر گرفته شرررود. مدیریت بانک باید توجه کافی به تغییرات در بازار مانند افزایش

 باشد. داشته
ستراتژیک را ارزیابی  یسنجامکانبازرسان باید با  و سودآوری هر محصول و یا خدمات جدید کارت اعتباری قبل از ارائه آن ریسک ا

ستراتژی گذارینرخکرده و تعیین کنند که آیا  شد و ا صادی را در نظر میبانک، ر نین گیرند یا نه. همچهای کسب واقعاً عوامل بازاری و اقت
 و کنترل آن وجود دارد یا خیر. تأمینبازرسان باید ارزیابی کنند آیا تعادل متناسبی بین تمایل بانک به پذیرش ریسک و منابع 

 ریسک نرخ بهره
های هجینگ غیرمالی یا محصرروالت ریسررک مربوط به تغییرات نرخ بهره حسرراس اسررت. اسررتراتژیدرآمد حاصررل از کارت اعتباری به 

خودشان را دارند که ممکن است ریسک نرخ بهره را تشدید نماید. دسترسی به انواع ساختار نرخ برای محصوالت کارت اعتباری انعطاف 
سکی فراهم می صوالت کارت اعتباری کند. بانک باید رزیادی در فرآیند مدیریت چنین ری شده مح صول تأیید سک نرخ بهره را بر مبنای ا ی

 مدیریت کند.
و اثر رقابت  گذارینرخهای های عملکرد کارت مانند برنامهشرررود بازرسررران باید محدودیتزمانیکه ارزیابی ریسرررک نرخ ارز انجام می

ا تواند حواشرری کار ربرای پاسررخگویی به تقاضررای بازار می ذاریگنرخها را در افزایش نرخ ارز در نظر بگیرند. رقابت شرردید در روی نرخ
 اعتباری را در نظر داشته باشند. هایکارتمالی  تأمینکمتر کند. بازرسان باید منابع و هزینه 

 ریسک پذیرش
. این شودمیدهد ناشی قرار می تأثیردهی برمبنای کارت اعتباری را تحت های وامدر ارزیابی ریسک از پذیرش قوانین متعددی که جنبه

، قانون گزارش حسرررابرسررری (TILA) کننده شرررامل تیال( و قوانین و مقررات مصررررفBSA) 4قوانین پذیرش شرررامل: قانون اسررررار بانکی
صفانه صفانهFCRA) 5من ( قانون خدمات ECOA) ۱(، قانون کارت قانون فرصت برابرFDCPA) ۹۱۱۱ 6(، قانون بازپرداخت بدهی من

باشررررد. مدیریت بانک باید مطمئن باشررررد که کارکنان و می UDAAP۱ و UDAP۸ ( و قوانین ممنوعیتSCRA)امداد شررررهروندی 
هایی که این قوانین و مقررات را امتیاز دهی اعتباری، درخواسررررت پردازش و فعالیت دهندگان خدمات شررررخص ثالث در بازاریابی،ارائه

دهی بر مبنای کارت اعتباری بانک با مشررتریان منصررفانه برخورد نند آیا فعالیت وامکنند، مشررارکت دارند. بازرسرران باید تعیین کاعمال می
مرتبط با مؤسررسرره و  BSA۹1کند یا خیر و همچنین الزم اسررت بازرسرران ریسررک کند و تعهدات قراردادی بانکی با مشررتری را رعایت میمی

شویی یا  اعتباری ایمن ممکن است هایکارتروابط شخص ثالث آن را تشخیص بدهند.  د و مالی باالتری را تحمیل کنن تأمینریسک پول
سک سان باید ری ستم مالی( -۹های بالقوه ذیل را ارزیابی نمایند: بازر سی سطح )معرفی پول نقد به  بندی )انجام معامالت الیه -۲تعیین 

سان باید برنامه هر کارت اعتباری ادغام )تولید ثروت از وجوه غیرقانونی(. ه-۳پیچیده مالی برای ممنوعیت منبع غیرقانونی(  مچنین بازر
 مرتبط است را بدانند. BSAکه به 

 های اعتباریامات قانونی کاهش ریسکالز ۴.۴.۲
کند و اطالعات مورد نیاز برای بازرسرران را با های صررادرکننده وام بحث میدهی کارت اعتباری در مورد عملکرد بانکقواعد مربوط به وام

ستم بانکداران محتاط، ارائه می سی ستتوجه به مواردی موجود در  سیا ستیابی به  شده برای د سایی  شنا ها و ها، برنامهدهند. موارد خاص 
ستورالعمل ست به این دلیل که  عنوانبههای بانک د شده ا ست.  هابانکموارد مورد نیاز بیان ن ستم مربوط به هریک از آنها متفاوت ا سی و 

 بازرسان باید شرایط انحصاری هر بانک را برای تعیین عناصر ضروری سیستم در نظر بگیرند.
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کنندگان پیش از افزایش نرخ کارت اعتباری یا اعمال مصرررررف مقررات قانون کارت به اعتباردهندگانی جهت افزایش میزان توجه به
با  ها و تغییراتدهد که از این افزایشکنندگان این فرصت را میشده، به مصرف، نیاز دارند. اصالحات انجامهاحسابتغییراتی در شرایط 

 آنها امتناع کند. تأثیرگذاریرسانی به اعتباردهنده، قبل از اطالع
شامل قوانین مربوط به افزایش نرخ بهرهمقررات قانون  شجویی ،کارت  سیار محدود و کارت دان شد. در انتها آنها نیز می معامالت ب با

کنند. بر این اسررراس در تمامی موارد این های مجازات و اتهامات و ارزیابی مجدد افزایش نرخ توجه میبه عقالیی و متناسرررب بودن هزینه
 وجود دارد. CARD۹ مقررات ارجاع به قانون

اند. بعالوه این مجموعه قوانین نیز در این مجموعه مقررات مورد بحث واقع شررررده FSAهای ملی و مربوط به بانک و مقرراتقوانین 
سی وامگام ترینمهمارجاعات متعددی به آزمون کردن معامالت دارد. آزمون معامالت یکی از  ست به ها در فرایند برر دهی کارت اعتباری ا

دقیق تعیین نماید که بانک از چه فرآیندی اسرررتفاده  طوربهدهد که کنندگان این امکان را میبه آزمون هاحسرررابدلیل که آزمون سرررطح این 
ها و رویکردهای رسررمی بانک و را ارائه کند و سررپس این فرآیندها را مورد ارزیابی قرار دهد. آزمون معامالت تبعیت بانک از سرریاسررتمی
 .دهدمی

سی و ارزیابی میت قانونی مربوطه و پیادهالزاما شد این الزامات در سازی آن از دو بعد قابل برر ست،  ۲-۴شکل با شده ا شان داده  ن
از جنبه  صرفاًنهادی و کالن تشریح شده است در این فصل  هایزیرساختهای اول و دوم این طرح مباحث مربوط به در فصل کهازآنجا 

 .نماییمسیستم بانکی و ابعاد خرد، موضوع را پیگیری می

 
 سازی خرد و کالن کارت اعتباری در کشورالزامات پیاده. ۲-۴ شکل

دهی به یک بانک صررررادرکننده موفق نیاز دارد. هر گام در های بازار کارت اعتباری برای مدیریت تمامی جوانب فرآیند وامپویایی
برای حداکثرسررازی سررود در محیط رقابتی با وجود تغییرات سررریع محصرروالت و  کننده کامالً انطباق دارد،ه با مصرررفدهی، کعملکرد وام

های عملیات اعتباری بانک صرررادرکننده از بازاریابی و خرید حسررراب تا تکنولوژی، حائز اهمیت اسرررت. این مجموعه قوانین تمامی بخش
 دهد.قرار میها، را مورد بحث وعهممدیریت حساب و مج

های صرررادرکننده موفق را ملزم به نوآوری در زمینه محصررروالت کننده بانکرقابت، اشرررباع بازار و تغییرات جمعیت و نگرش مصررررف
شنهادی، انتخاب مصرف شیوهکارت اعتباری پی اند. این قوانین در مورد انواع متعددی از محصوالت کارت های مدیریت نمودهکنندگان و 

کند. همچنین شامل ، ریسک و کنترل مورد نیاز هر مورد خاص بحث میفردمنحصربههای ند کارت ویزیت و همکاری، ویژگیاعتباری مان
 ریان احتمالی و سررپس مدیریتتامتیاز دهی اعتباری اسررت به دلیل اینکه تمامی صررادرکنندگان عمده برای کمک به شررناسررایی مشرر بحث

 گیرند.یحسابداران کارت از این تکنولوژی بهره م
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پذیری طافانع مسئلهکنند. این اعتباری استفاده می هایکارتدهی بر مبنای مالی وام تأمینیکی از منابع  عنوانبهاز اوراق قرضه  هابانک
بق با ابرد. بانک باید اطمینان داشرررته باشرررد که این اوراق قرضررره مطمالی، باال می تأمینرا با توجه به قابلیت دسرررترسررری و هزینه  هابانک

 استانداردهای حسابداری است.
. با ترین صرررنایع خدمات مالی تبدیل گرددترین و رقابتیاند که تجارت با کارت اعتباری به یکی از پیچیدهعوامل متعددی باعث شرررده 

توجه  اعتباری قابلهای عملیاتی و توجه به تکنولوژی موجود سررررعت و حجم کار در این بازار بسررریار باال رفته اسرررت. با توجه به ریسرررک
ستبانک سیا صادرکننده باید  شند تا برنامههای  شته با سک را های عملیاتی مکتوب دا ستم مدیریت ری سی طراحی  یخوببههای تجاری و 

 نمایند.
نند کدهند یا در محدوده بازار درونی خودشان عمل میاعتباری را به مشتریان خودشان پیشنهاد می هایکارتهایی که بانک طورکلیبه

قابت های محلی برای رپذیری کمتری دارند. بانکدهند، ریسررکشرران را به بیرون نیز گسررترش مینسرربت به مؤسررسرراتی که عملیات بازاری
 شوند.و مقیاس بزرگتری هستند، دچار مشکل می وریفناآمیز با صادرکنندگان ملی که دارای تخصص، موفقیت

ای که میزان نکول خودخواسررررته و مخاطرات اخالقی در این فرآیند به قانونی و مقرراتی باید در این زمینه تدوین گردند به گونهالزامات 
 در این زمینه دارد.گذار نیاز به قوانین جدیدی حداقل برسد. فرآیند قضایی وصول مطالبات طوالنی است، لذا قانون

 مدیریت ریسک ۴.۴.۳
کند. کنندگان توزیع میای را بین مصررررفاعتباری یک فعالیت اتوماتیک و با حجم باالسرررت که محصررروالت پیچیده هایکارتدهی با وام

های تی، برنامههای اطالعاسررریسرررتم بندی نیروی کار،عملیات کارت اعتباری بانک باید سررراختار سرررازمانی و مدیریتی، تخصرررص، سرررطح
در هر  پذیری و پاسخگوییآموزشی، فرآیندهای حسابرسی عمومی و تخصصی داشته باشد تا در این زمینه مؤثر و کارا عمل کند. مسئولیت

رش بانک گسترده و سطح ریسک قابل پذی طوربههای کارت اعتباری شفاف تعریف گردد. استراتژی بانک برای فعالیت طوربهسطحی باید 
های و داده بینانه را برمبنای فروضشررررده باید اهداف واقعریزی انجاممحصرررروالت متفاوت در مجموعه باید تعریف شرررروند. برنامه برای

ساختار  سک اغلب به دالیل هماهنگ کردن وام و  سب انعکاس دهد. تمایل بانک به پذیرش ری ستیابی به نتایج مور گذارینرخمنا د برای د
مثال ممکن است بانک استانداردهای اعتباری مربوطه و قیمت ریسک را از طریق نرخ بهره باالتر تضعیف نموده و  عنوانبهباشد. نظر می

 ریزی کند. بازرسان باید کفایت استراتژی کل بانکمرتبط باشد طرح هاحسابافزایش سود را علیرغم زیان بیشتری که ممکن است با آن 
صول هابانکرا ارزیابی نمایند.  سک، ایجاد کنترل، اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا  باید ا سایی ری شنا بنیادین تجارت که 

ستمو فراهم کردن  ستموام را به عهده دارند، پیاده هاییتفعالنظارت برای  هایسی سی های نظارتی هم باید مکانیزمی برای سازی نمایند. 
شان دادن و ارائه گزارش از فعا سایی، ن شامل های مشکوک فراهم کنند. به دلیل اینکه واملیتشنا  هاییتالفعدهی بر مبنای کارت اعتباری 

سیاسترا ایجاد می توجهیقابلمتعددی است که ریسک  شته های مؤثر و کنترلکنند. بانک باید  های قوی داخلی در هر منطقه عملیاتی دا
های شررده خود برای نهادینه کردن شرریوهتعیین یکاسررتراتژدر به پیروی از اهداف های داخلی بانک را قاهای مؤثر و کنترلباشررد. سرریاسررت

 عملیاتی استاندارد، کمک هایروشاز  آمدهدستبه کاراییاز طریق  هابانکها نیز به اطمینان از سود کند. سیاستمدیریت ریسک مؤثر می
 کنند.می

 کنترل ریسک هایسیستم ۴.۴.۴
 فیت،ها، کنترل کی، بررسی وامهامدلها شامل کنند. این سیستمگیری و نظارت میهای موجود را شناسایی، اندازههای کنترل ریسکسیستم

ت باشد. تواند متفاوبا توجه به مقیاس و پیچیدگی عملیات اعتباری بانک می یستمهر سباشند. ساختار و عملکرد می ۹MISحسابرسی و 
تواند متفاوت باشد. بازرسان باید تعیین کنند هر عملیات چطور و در چه مواردی انجام طح پیچیدگی و سطح کارکنان نیز میتکنولوژی، س

اری بانک های اعتبای برنامههای دورهپذیرد و میزان اثرگذاری آن را نیز بررسی کنند. در عملیات بازنگری و حسابرسی بانک باید بررسیمی
، یابیریشرره جامع بوده و کل دوره حسرراب و محصررول شررامل بازاریابی، صررورتبههای حسررابرسرری کارت اعتباری باید انجام شررود. برنامه

برداری و مجموعه موارد را پوشررش دهد. روند کار باید شررامل بررسرری منظم جلوگیری از کاله کاهش زیان،و خدمات، هاحسررابمدیریت 
های و همچنین بررسی همه سیاست ینو قوانو قوانین قابل اجرا، مقررات  گذارییاستس یهادستورالعملتعهدات اعتباری برای رعایت 

سی بانک باید کنترل سابر شد. عالوه بر این عملیات ح شخیص و ارائهضروری برای احتیاط و رعایت کارکنان با شده برای ت  های طراحی 
 های مشکوک را آزمون نماید.گزارش فعالیت
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اعتباری قوی برای موفقیت و سودآوری دائمی کارت اعتباری مهم است. عملیات مدیریت ریسک نسبت  یک عملیات مدیریت ریسک
ب ضرررورت برای حف  تناسرر عنوانبهنظارت بر کیفیت مجموعه کارها و تغییر در اسررتانداردهای تعهد  ،به ارزیابی اسررتانداردهای اعتباری

ست. یک عملیات مدیریت ر سک در مجموعه، متعهد ا شکالت بالقوه را رواج سطح ری سایی دقیق و زودهنگام وجود م شنا سک مؤثر  ی
شان میمی سبت به انجام تغییرات واکنش ن سریع ن سک، مدیریت بانک  ستی ری سیا صالحات  شخیص نیاز به ا هد. فرآیند ددهد. پس از ت

اندازی محصرررول در اجرای بلندمدت مدیریت ریسرررک باید کل چرخه قرض دادن کارت اعتباری از توسرررعه اسرررتراتژیک، آزمون آن و راه
مجموعه را پوشرررش دهد. بازرسررران باید این موارد را هنگام ارزیابی فرآیند مدیریت بانک برای ایجاد محصررروالت اعتباری جدید بررسررری 

ت انمایند. عملیات مدیریت ریسرررک باید شرررامل مسرررئولیت انجام تجزیه تحلیل محصرررول به منظور تعهد، بازاریابی، انطباق و تصرررمیم
مناسررب تضررمین کند تا سررطوح ریسررک قابل پذیرش را منعکس نماید.  طوربهمدیریت مجموعه باشررد. این تابع باید ابتکارات بازاریابی را 

های مجموعه را تجزیه تحلیل نماید و های امتیازدهی را مدیریت و حف  کند، تخلفات و ضرررر و زیانمدیریت ریسررک باید تمام سرریسررتم
روند نامطلوب را تعیین نماید. همچنین باید بر چگونگی انجام کار، محصوالت خاص، ابتکارات بازاریابی و محصوالت دالیل تغییرات یا 

باید قادر به ارائه  MISمثال  عنوانبهکارا داشرررته باشرررد.  طوربهمؤثری برای انجام عملیات مدیریت ریسرررک  MIS۹نظارت کند. بانک باید 
های مشررکوک یا غیرمتداول باشررد. مدیریت شررده و تشررخیص فعالیتهای انجامگیری اثر فعالیتاندازهاطالعات مناسررب برای ارزیابی و 

روندها،  و عملکرد آن دریافت کند. گزارشررات باید شررامل سررطح ریسررک، MIS بانک باید گزارشرراتی از ابعاد کار با اسررتفاده از اطالعات
های دیگری که ممکن اسررت با توجه اهمیت بندیمحصررول، گروه مربوطه یا دسررته نوعهر تراکم و درآمدها باشررد. این گزارشررات باید برای 

 های مربوط به عملکرد یا محصوالت جدید قابل توجه باشند، ارائه شوند.استراتژیکی، نگرانی

 پایش اعتبار مشتری و پیگیری مطالبات معوق ۴.۴.۵

ز اطمینان از استفاده مناسب ا ،هامدلدیریتی و فرآیندهای الزم برای ارزیابی باید تخصص م هابانکهای امتیازدهی مورد استفاده سیستم
ستفاده  طوربهآنها، نظارت و ارزیابی عملکرد  ستراتژی مورد ا شته باشند. این نظارت باید برای هر ا مداوم و اطمینان از اعتبار مناسب را دا

 برمبنای امتیازدهی صدق کند.
 تائیدمورد  هایی کهگردد. درخواستکننده اتخاذ شود، اعتبار اشتباه محسوب میر خالف اعتبار مصرفتصمیم اعتباری ب که یصورتدر 

 شوند.شناخته می سوءاستفاده عنوانبهاند، در واقع گیرند اما رد نشدهقرار نمی
کنند. اند بدتر عمل میرا گذرانده هایی که زودتر این مرحلهشرررروند، اغلب از وامای که موفق به قطع امتیاز نمیشرررردهتصررررویب هایوام

  تیاز محدودهترین اماند را با مقایسرره آن با نرخ بد در پایینمدیریت بانک باید تصررویب درخواسررت متقاضرریانی که شررایسررتگی آن را نداشررته
 باالی میزان قطع ارزیابی کند.

ان ید چگونگی عملکرد تصررویب اشررتباه وام را با بیاشررتباه یک مرحله مهم کنترل اسررت. مدیریت بانک با هایوامپیگیری این تصررویب 
گر و گروه اعتبار مربوطه پیگیری کند و سررررپس دالیل، حجم و کیفیت آن را بیان کند. مهم تحلیل تائیددلیل، کانال ورودی داده آن، اعتبار 

فیت شرررروند. حجم و چگونگی کیمی تائیدم برخی دیگر با اعتبار ک که یحالاسررررت بدانیم که چرا برخی از متقاضرررریان با اعتبار باال رد در 
 شده و نیاز به تغییرات معیارها و برآورد امتیاز نشان داده شود. اشتباه تخصیص داده هایوام

برای مدیریت کارآمد کارت اعتباری حیاتی اسررت و اطالعات ارزشررمندی را به مدیریت  MISسرریسررتم ردیابی کارت اعتباری متوازن 
عملکرد مدل را برای تعیین چگونگی تغییرات مشرررتریان به منظور تجزیه تحلیل و  عموماًدهد. مدیریت بانک ه میریسرررک و بازاریابی ارائ

 صورتهبدهد. ارائه گزارشات بسته به حجم و سطح ریسک ممکن است تعدیل قطع و همچنین تعیین زمان توسعه و گسترش مدل ارائه می
 ماهانه یا فصلی باشد.

  های. گزارش۳و گزارش عملکرد از انتهای کار ۲باشد: گزارش ثبات جمعیت رو به جلومل دو دسته گسترده میشا MISکارت اعتباری 
معیت به این دلیل حائز اهمیت اسررت که چنانچه ج مسررئلهکند. این گیری توزیع اعتبار تغییرات مشررتریان را تعیین میرو به جلو ثبات اندازه

 شود.تعدیل مدل یا گسترش آن می احتماالًداشته باشد، موجب نیاز به تحلیل بیشتر مدل و  توجهیقابلتغییرات 
لیل تجزیه تح گزارش ثبات جمعیت، گزارشات چون گزارشات توزیع کاربردی، یمواردسازی روبه جلوی کلیدی شامل گزارشات مدل

تجزیه  نهایتاً(، و MDDRرشات حداکثر توزیع بزهکاری )(، گزاDDRها، گزارش دقت اعتباردهی، گزارشات توزیع بزهکاری )مشخصه
 .باشدمیتحلیل هشدارهای اولیه 
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 بازاریابی و جذب مشتریان جدید ۴.۴.۶
های نسبی بازار ترکیب شده است جذب مشتریان جدید را یک قسمت کلیدی از برنامه اعتباری که با موقعیت هایکارترقابت در صنعت 

اعتباری پیشررنهادی به مشررتریان  هایکارتجدید از یک فرآیند نمونه نسرربی از  هایحسررابسررازد. بازاریابی برای کارت اعتباری موفق می
 های متفاوت در یکاز طریق پیشررنهادات تک انتخابی در شررعبات به بازاریابی فعال و درخواسررت از طریق کانال رسررانه موجود یهابانک

با  عموالًمپذیر است: پیشنهادات پیشگیرانه )خاص دریافت یک حساب غالباً از سه طریق امکان طوربهمجموعه بزرگ، تکامل یافته است. 
دستاوردهای سایرین. هریک از سه روش الزم است دارای تعهد کافی  کارگیریبهشده و های تکمیلبرنامه تائیداستفاده از ایمیل مستقیم(، 

 آوردن کیفیت مطلوب باشند. برای بدست
سک باالتر از حد مطلوب الزم به ذ شتریانی با ری ست م سک دارد. حتی برنامه بازاریابی موفق ممکن ا ست که بازاریابی هزینه و ری کر ا

ستراتژی، برنامه رشد، میزان ریسک معموالًبانک به آن ارائه کند. بازاریابی بانک  سایز، ا ستگی دارد. عبه  شبکه توزیع آن ب ملکرد پذیری و 
کننده سررطوح ریسررک قابل قبول برای مدیریت هسررتند. های بازاریابی منعکساین امر باشررد که طرح مسررئولاید مدیریت ریسررک بانک ب

طبق با های اسررررتراتژیک و منبینانه که با تمامی اهداف و برنامههای بازاریابی بانک باید با جزئیات دقیق و برنامه بازاریابی واقعفعالیت
 قوانین قابل اجرا پیش برود.

شده باید این اطمینان را بدهند که عملیات بانک در تمامی جنبهسیاست های فرآیند بازاریابی مناسب هستند. از ها و روندهای اعمال 
لیل های قابل اعتماد و تجزیه تحبینیتوان به مدیریت و کارکنان کارآمد و باتجربه، پیشدیگر اجزای مهم یک برنامه بازاریابی موفق می

شات  شاره نمود که با توجه به محصول و ابتکارات به کار رفته  MISبازار، گزار سئلهدقیق و جامع ا رنامه بکنند. )مانند یک را پیگیری می م
 تبلیغاتی خاص(

 احیای مطالبات غیرجاری ۴.۴.۷
ی مطالبات غیرجاری شررود. نرخ احیاافتاده و معوق مربوط میاز گردش هایحسررابگیری های بازپساحیای مطالبات غیرجاری به فعالیت

گیری، تجربه و پختگی کارکنان بخش مربوطه، نظارت روی سیستم و کنترل آن و های قبلی برای بازپسمیزان تالش چون به عوامل مختلفی
 و استفاده از تکنولوژی بستگی دارد. گیریبهرهمیزان  نهایتاً

شود و در صورت عدم اخذ نتیجه مطلوب پس از چند ن انجام میهای داخلی سازمااحیای مطالبات غیرجاری ابتدا در سیستم معموالً
های باید نظارت دقیقی روی فعالیت و عملکرد شرکت هابانکسپاری، شود. در صورت برونسپاری میکننده برونهای جمعماه به شرکت

 گیرند. این مبلغ بسته به این که احیایز بانک میشده را اآوریدرصدی از مبالغ جمع معموالًکننده های جمعکننده داشته باشند. شرکتجمع
بین  ،سررپرده شررودکننده کننده نخسررت( یا سررومین جمعکننده )در صررورت عدم توفیق جمعکننده، دومین جمعمطالبات معوق به اولین جمع

شصت درصد قیمت وام تغییر می شرکت جمعسی تا  سکننده میکند. درصدی که نخستین  ست و  شرکت جمگیرد کمترین ا کننده عومین 
شترین درصد را از مبلغ وام می شرکت هایوامباید  هابانکگیرد. بی شود که پیگیری وامهای جمعمعوق را بین  ها کننده بچرخاند تا مطمئن 

 افتد.به خوبی اتفاق می
 آوری را انجام دهدمعوق انتخاب کند، باید عملیات شناسایی دقیق آژانس جمع هایوامآوری وقتی بانکی بخواهد شرکتی را برای جمع

همچنین باید نظارت دقیقی روی عملیات  هابانکشده و دارای بیمه است. کننده دارای مجوز، تضمینتا اطمینان حاصل کند شرکت جمع
 دهد.ت خود را به صورت محتاطانه انجام میکننده عملیاکننده داشته باشد تا مطمئن شوند شرکت جمعاجرایی شرکت جمع

 کنندهفروش بدهی معوق مصرف ۴.۴.۸
وام را  هاکبانگیرند. در همین راستا،  باز پسدهند تا آن را با بهره کننده، وام میاعتبار برای مصرف کنندهتأمینمؤسسات  عنوانبه هابانک

سبه میکنند که آن قیمت از ریسک نوع وام و میزان اعتبار مصرفکننده واگذار میبا قیمتی به مصرف هایی شود. درصدی از وامکننده محا
اندازند و وامی را معوق حسررررابی را از گردش می هابانکشررررود. حتی در حالتی که دهد بازپرداخت نمیها میکنندهکه بانک به مصرررررف

دش بانک وامی را از گر کهدرصررورتیافتاده را بازپرداخت نماید. گیرنده این حق را داشررته باشررد که بتواند وام عقبد، الزم اسررت وامکننمی
 آوری آن باشد یا خیر.گیرد و اصالً به فکر جمع باز پسشود که چگونه وام معوق را ، با این تصمیم مواجه میاندازد یب

فروشند از جنس بدهی کارت اعتباری است، اما کنند و به خریدار بدهی معوق میآن را معوق می هابانککه  هاییدر آمریکا، اکثر بدهی
دانشررجویی را نیز به خریدار وام  هایوامای یا توانند سررایر انواع بدهی همچون بدهی وام خودرو، بدهی وام مسررکن، وام وثیقهمی هابانک

فروشرررند و خریداران به صرررورت قیمت بدهی به خریدار بدهی معوق می عنوانبهاز مبلغ بدهی را درصرررد کمی  معموالً هابانکبفروشرررند. 
ری بدهی آوتواند حقیقی باشد و شخصاً به جمعکنند که کل مبلغ بدهی را از بدهکار اخذ کنند. خریدار بدهی میقانونی این حق را پیدا می
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توانند با خریداران بدهی معوق، همچنین می هابانکای برای این کار ترتیب دهد. کهاز بدهکار بپردازد، یا حقوقی باشرررد و سرررازمان و شرررب
هایشان را به یک خریدار بدهی بفروشند. این بخش روی فروش بدهی توافق فروش بدهی امضا کنند و برای مدتی با شرایطی مشخص، وام

 آوری بدهی معوق نیز به کار برد.سپاری جمعتوان بسیاری از اصول آن را برای برونکند، اما میمعوق تمرکز می
 ها و عملیاتی در نظر بگیرد تا اطمینان حاصل کند خریدارها، روالگیرد که بدهی معوقی را بفروشد، باید سیاستوقتی بانک تصمیم می

ی ضعیف و ریزباالی ناشی از برنامه کند. ریسکای منصفانه و سازگار با انتظارات بانک و قانون با بدهکار برخورد میبدهی معوق به گونه
وکار های قانونی زیاد یا از دست رفتن کسبآید و موجب هزینهی معوق به وجود میهاز جانب خریدار بد معموالًعملکرد و خدمات ناکارا 

اتی، شهرت، های ریسک عملیشود. فروش بدهی معوق به خریدار بدهی به صورت محسوسی ریسک بانک را خصوصاً در حوزهبانک می
 برد.انطباق و استراتژیک باال می

 برداریکنترل کاله ۴.۴.۹
 الوصول و خط اعتباریاعتباری است. کارت اعتباری به واسطه ذات خود، محصولی سهل هایکارتبرداری یکی از مسائل همیشگی کاله

سازوکاری ایدهکننده مدیریت میناامنی است که توسط مصرف شرایط،  های آورد. گرچه شرکتبرداری به وجود میل برای کالهآشود. این 
ان یکی اند، اما کماکبردارانه به وجود آوردههای کالهکارت اعتباری نهادهایی قوی برای نظارت بر سیستم و جلوگیری از فعالیت کنندهفراهم

 ویت است.دزدی ه مخصوصاًبرداری ی کالهاز بزرگترین مشکالت در صنعت کارت اعتباری، مقوله
سفارش داده هایکارتشده و شده یا دزدیدهاعتباری گم هایکارتتواند اتفاق بیافتد. های مختلفی میبرداری از راهکاله شده اعتباری 

های ها نیز مربوط به آن اسرررت که مغازهبرداریدهد. بسررریاری از کالهشرررده را شرررکل میهای گزارشدرصرررد بزرگی از تخلف و نرسررریده
ی باید برنامه هابانککنند. گیرند و از این اطالعات به صرررورت غیرقانونی اسرررتفاده میفروشررری اطالعات کارت مشرررتری را از وی میخرده

شند که به منظور حف  محرمانه بودن و امنیت اطالعات مصرف مکتوب و جامع امنیت اطالعاتی شته با شد. ارزیابان دا شده با کننده طرح 
 های امنیتی را بررسی نمایند.های امنیتی، بزرگی وقایع و تناسب پاسخ به شکافباید شکاف

ساس نوع طبقهکاله هابانکنهاد کارت اعتباری  سکبندی کنند تا بانک برداری را باید بر ا برداری را با های انواع مختلف کالهبتواند ری
های برداری را محاسرررربه نمایند تا تعیین کنند آیا فعالیتباید میانگین خسررررارت ناشرررری از کاله هابانکیکدیگر مقایسرررره نماید. همچنین 

 زمان بیشررتریبرداری مدتاشررد، کالهشرروند یا خیر. اگر نظام مدیریت اطالعات بانک ناکارا ببردارانه در زمان مطلوب شررناسررایی میکاله
 آورد.یابد و خسارت بیشتری به بار میادامه می
ها خارج از محل تولید آن، فرسررتادن پیامک برای دارندگان راهکارها چون بایگانی نامه یبرخکنندگان کارت اعتباری با اسررتفاده از ارائه

ستفاده، پیاده ستمکارت اعتباری به ازای هر بار ا سی سعهها و برنامهسازی  شبکههای روندیابی، تو سایی مبادلهی  شنا های ی عصبی برای 
رای بشدن حجم محاسبات، تعیین گروه خدمات ویژه برگشتی و کم هایکارتمشکوک، طوالنی کردن تاریخ اعتبار کارت به منظور کاهش 

معین،  های بیش از حدپرداخت ح بازبینی پرداخت به همهشده، افزایش سطمفقودی یا دزدیده هایکارتمشتریان به منظور پیگیری سریع 
رداری را بتوانند جلوی کالهفروشرری زیر میبرداری در سررطح خردهالمللی و امضررای دیجیتال برای کاهش کالهاسررتفاده از اسررتانداردهای بین

 بگیرند و آن را کاهش دهند.

 متداول() یسنتارزیابی عملکرد ابزارهای اعتبارسنجی  ۴.۵
در فرآیند اعتبارسررنجی که میزان توانایی اشررخاص برای ایفای تعهداتشرران با اسررتفاده از اطالعات کمی و کیفی و بر اسرراس یک متدلوژی 

 همسررررئلگردد. تخمین اعتبار فردی یک برای ایفای به موقع تعهداتشرررران در قالب اعداد مشررررخص می ، توانایی اشررررخاصشررررودمیتعیین 
ست. هیچ قانو ساختاری ا سنجی اعتبا هایشرکتتاریخی  طوربهگیرنده وجود ندارد. احتمال بازپرداخت وام بینییشپن واحدی برای غیر ر

بر  ۹۱۸۱از سال  FICO ۹را دارد. هادادهتوانایی ادغام تعداد محدودی از  اند کهالگوریتمی ساده استفاده کرده یهاحلراهاز  FICOمانند 
 تریینپاگیرد که به رتبه تعلق می ۸۵1تا  ۳11به هر مشتری امتیازی بین  FICOمبنای فیکوی کالسیک آغاز به کار کرد. در مدل امتیاز دهی 

مورد  ۲1۹۴اسررت که از سررال  ۱گیرد. آخرین نسررخه فیکو رتبه عالی و بین این دو رتبه متوسررط تلقی می ۱۴1باالتر از  ،اعتبار کم ۶11از 
ترین تفاوت آن هایی دارد که عمدهتفاوت ۸اسررتفاده قرار گرفته و همواره طی زمان با تغییرات مداوم ارتقا یافته اسررت و نسرربت به نسررخه 

سرره شرررکت  واسررطهبه ۲1۹۱مربوط به وزن دهی کمتر به اقالمی مانند امور مربوط به درمان اسررت. اغلب تغییرات ایجاد شررده در سررال 
سپرین، سیاری از موارد مالیاتی از امور اعتباری ایجاد گردید. البته فیکو با حذف داده ۲اکوئیفکس و ترنس یونیون اک ضائی مدنی و ب های ق

                                                                                                                                                                                                           
1 Rob Berger 
2 TranseUnion 



 یدر پلتفرم کارت اعتبار گذارینرخو  سکیر یابیارز 

۹1۳ 

شررود. پس از تغییرات اعمال شررده در نسررخه جدید فیکو درصررد از مشررتریان می ۶شررامل حال  معتقد اسررت که تغییرات اعمال شررده تنها
ده یا عدم استفاده از نسخه جدید حق انتخاب داشتند که بسیاری از آنان بر مبنای نسخه قبل عمل کردند به این دهندگان در مورد استفاوام

سخه جدید هزینه زیادی به آنان تحمیل می سبه امتیاز اعتباری فیکو بر مبنای دلیل که ارتقا به ن ست که هریک  ۵کرد. نحوه محا شاخه کلی ا
خه اصررلی شررامل تاریخچه پرداخت، اسررتفاده از سررقف اعتبار، تاریخچه اعتبار، کاربرد اعتبار و اعتبار شررا ۵چندین زیرشرراخه مرتبط دارد. 

 باشد.جدید می
زمانیکه سه شرکت گزارش دهی عمده ذکر شده )اکسپرین، اکوئیفکس و ترنس یونیون( تصمیم به  ۲11۶در سال  ۹مدل ونتیج اسکور

های مشررررابهی مانند پرداخت به موقع، اجتناب از فتند، شررررکل گرفت. این مدل از دادهتشررررکیل رقیب تجاری برای اعتبارسررررنجی فیکو گر
دهد است که به هر مورد می یهاوزنکند. تفاوت آن با مدل قبل در استفاده می هابانکی و سایر دارایی هایحسابتعهدات جدید اعتباری، 

تغییراتی اعمال نمود. رنج تغییرات اعتبار در مدل ونتیج  ۲1۹۱سررررال  بنابراین به ندرت نتایج یکسررررانی خواهند داشررررت. این مدل هم در
 باشد.می Fتا  Aتر میزان تغییرات نمرات از اسکور نیز مانند همان مدل فیکو است با این تفاوت که به منظور درک بهتر و ارزیابی دقیق

ها و مدل ز وجود دارند که هریک اختالفاتی در دادهنی ۳و اینشرررورنس ریسرررک ۲مانند ترنس ریسرررک یرمتداولیغ هایمدلدر این زمینه 
وجود یا عدم وجود بدهی سررنگین، مدت زمان اسررتفاده از  ،دهی در فیکو بر مبنای تاریخچه پرداخت شررخصرریرتبه مورد اسررتفاده دارند.

. مدل مورد استفاده گیرداعتبار توسط فرد، پیگیری وی برای دریافت اعتبار جدید و نسبت بدهی به اعتبار در تعیین میزان اعتبار صورت می
شررررده برای هریک از این مقادیر ورودی کند و سررررپس یک وزن از پیش تعیین یک مقدار عددی برای هریک از این پنج متغیر تعیین می

کند. از آنجا که اعمال این مدل فیکو و همچنین فهم آن برای نهایی اعتبار را تعیین میمتوسط نمره  طوربهکند و درصد اعمال می صورتبه
ساده می ست وام  ضی درخوا صمیمات اعتباری بیمتقا ست منجر به ت سادگی ممکن ا شد، این  شود که نتیجبا ستیابی بپایه  ه اعتبار ه آن د

ن است اند. توانایی نسبی فرد برای بازپرداخت وام ممکافرادی است که رتبه اعتباری مناسبی ندارند و دسترسی به سیستم اعتباری نداشته
سترده شد و یک مدل پویاتر که طیف گ شته با ستگی دا ست مها را ادغام میای از دادهبه عوامل متعددی ب ود را شکل کمبکند حداقل قادر ا

 آوری،اند که توانایی آنان را برای جمعهای تکنولوژیکی مواجه بودهبا محدودیت گذاراندهندگان و بیمهجبران نماید. تا همین اواخر وام
 کرد.سازی و تحلیل اطالعات در مورد متقاضیان محدود میذخیره

 هااز رویکرد سنتی تا استفاده از ابرداده ۴.۶
مختلف اقتصررادی اسررت. لذا با  هایبخشآوری وجوه سرررگردان و هدایت آنها در در جامعه جمع هابانکوظایف  ینترمهمز امروزه یکی ا

باشد. از سویی دیگر نحوه مصرف ها از اهمیت خاصی برخوردار میاینگونه سپرده آوریجمعتوجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش 
هاسررت. چرا که یکی از وظایف اصررلی های مختلف اقتصررادی نیازمند شررناخت دقیق این بخشبخش نمودن منابع و اعطای تسررهیالت در

و مؤسررررسررررات مالی و اعتباری در حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصررررادی، اعطای تسررررهیالت )در قالب عقود مختلف به  هابانک
 .آنان است و اعتبارات اسنادی( هانامهضمانتمتقاضیان و انجام تعهدات ازجمله 

این مؤسسات برای انجام دادن این مهم، ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیالت در بازارهای رقابتی 
 هانکباتسهیالت اعطا شده که برای تمامی  وفرعاصلو سرعت الزم برخوردار باشد و همچنین احتمال عدم برگشت  کاراییکنونی هم از 
، به حداقل کاهش یابد. لذا در اینجا مفهومی به نام اعتبارسررنجی نمود بیشررتری باشرردمیمالی اعتباری یک اصررل بسرریار مهم  و مؤسررسررات

شتریان امتیاز دهی م گذاری، تسهیل درمنجر به سهولت در امور بانکی، کاهش ریسک سرمایه هابانکیابد. چراکه اعتبارسنجی مشتریان می
برای مبارزه با پولشویی خواهد شد. لذا مؤسسات برای دستیابی به این مهم ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد و ایجاد بستری برای این 

و سرعت الزم برخوردار باشد و همچنین احتمال عدم برگشت  کاراییهستند تا عملیات اعطای تسهیالت در بازارهای رقابتی کنونی هم از 
 .، به حداقل کاهش یابدباشدمیمالی اعتباری یک اصل بسیار مهم  مؤسساتو  هابانکمامی تسهیالت اعطا شده که برای ت وفرعاصل

اعتبارسنجی مشتریان در ارائه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی مشتری در ایفای به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بیش 
 .از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی نقش اساسی دارد

مرحله در فرآیند اعطای تسهیالت مالی و اعتباری مرحله اعتبارسنجی متقاضی اخذ تسهیالت است. البته با  ترینمهمشاید بتوان گفت 
های اولیه در همان مرحله نخست انجام شود اما زمانی که غربالگریانجام می تأخیرتوجه به مقررات و شرایط واگذاری تسهیالت قدری با 
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ها درباره عدم وصول تا حد زیادی برطرف شود چرا که تداوم روند جریان مثبت نقدینگی و به تبع آن سودآوری که نگرانیشود طبیعی است 
و ادامه حیات شرکت به وصول مطالبات بستگی دارد و وصول مطالبات در گرو اعتبارسنجی دقیق متقاضیان اخذ تسهیالت است. آنچه 

یه های سررنجش اعتبار به جای تکگیرد ریسررک اعتباری متقاضرریان اسررت. در نظامورد ارزیابی قرار میویژه در گام اعتبارسررنجی م طوربهکه 
گیرد. آنچه در مندی آنان از خدمات مالی مالک عمل قرار میصرررف به توانمندی مالی در واقع میزان اهمیت و شررایسررتگی افراد برای بهره

ست و رفتار کسی که به تعهدات خود عمل یمندی افراد از خدمات مالی نقش مؤثری ایفا مبهره کند در واقع عملکرد و رفتار گذشته آنان ا
 گیرد.های بعدی مورد توجه قرار مییک شاخص منفی در ارزیابی اهمیت برای درخواست عنوانبهنکند 

ند تر شدن روموقع سرمایه، سریعهای اعتباری، بازگشت به ها، کاهش دادن ریسکبه منظور برقراری عدالت، دور شدن از اعمال سلیقه
ها امروزه کنندگان تسهیالت و بسیاری از موارد دیگر استفاده از این سیستماعطای تسهیالت، اطمینان خاطر بیشتر اعطاکنندگان و دریافت

 در دنیا کاربرد فراوانی پیدا کرده است.

 اعتبارسنجی و ارزیابی اعتبار ۴.۶.۱
از  های غیرسنتی شامل اطالعات بدست آمدهای از دادهفزاینده قادر به استفاده از طیف گسترده طوربهاعتباری  با توجه به اینکه امتیاز دهی

 هایعاملیسررتمسررکنندگان و سررایر اطالعات بدسررت آمده از مصرررف یفروشررخردهمربوط به  یهاپرداختتاریخچه  ،های اجتماعیرسررانه
های آنالین و آفالین منظور تجزیه تحلیل کارای این حجم اطالعات بدسررررت آمده از فعالیت به ،باشرررردها میعمومی یا کارگزاران داده

یک  رسررد. درتری ضررروری به نظر میپیچیده یسررازمدلهای ها و تکنیککنندگان جایگزین کردن صررنعت اعتباردهی با الگوریتممصرررف
تر نتایج گیری از مدل دقیقشرروند تا با بهرههای بیشررتری درگیر مییرند و دادهگتری مورد اسررتفاده قرار میهای پیچیدهآل الگوریتمدنیای ایده

فافیت دقت و در ش توجهیقابلهای ها ریسکبینی صحت بیشتری داشته باشند. البته الزم به ذکر است که ابزارهای مربوط به ابر دادهپیش
باشررد. این می ۹شرررکت زسررتفایننس ،اعتباردهی با سرریسررتم جایگزین جدیدبرندهای  ترینمهمآورند. یکی از متعادل بودن نتایج بوجود می

با  مدتکوتاه هایوامدهندگان وام پیشنهاد داد )ها را به ارائهگردید و ابزارهای اعتبارسنجی بر مبنای ابرداده تأسیس ۲11۱شرکت در سال 
 وام ۹11111این شرررکت بیش از  تاکنوندهد. ارائه می ۲ام زسررتکشها را از طریق شرررکت وابسررته خود بنباال( که در واقع این وام هاینرخ

دهد. عملکرد شرررکت زسررتفایننس بر مبنای رویکردی با عنوان تمام تحت پوشررش داشررته و فعالیت خود را در چند ایالت امریکا ادامه می
آنالین و آفالین  هاییتفعالباشررررد که اطالعات اعتباری متداول را با اطالعات بسرررریار زیادی از های اعتباری هسررررتند، میها دادهداده

شرکت با بهرهکیب میکنندگان ترمصرف ستم  سی سیدن به نمره گیری از الگوریتمکند.  صی اطالعات زیادی از هر فرد را برای ر صا های اخت
اگرچه زسررتفایننس اطالعات دقیقی در مورد منابع اطالعاتی مورد اسررتفاده و الگوریتم مورد اسررتفاده  کند.اعتباری نهایی تجزیه تحلیل می

کنندگان رکت جایگاه خوبی در زمینه ثبت اختراع و بازاریابی در سیستم اعتباردهی کسب کرده است. مصرفاین ش خود افشا نکرده است،
کند متعجب خواهند شرررد. این شررررکت در مواردی که سرررایر اطالعات بینی اعتبار اسرررتفاده میاز تنوع اطالعاتی که زسرررتفایننس برای پیش

ت مثال مدل زسررررتفایننس با در نظر گرفتن سرررررع عنوانبهکند. های سررررنتی اکتفا میبه داده ارتباط کمتری با تعیین اعتبار دارند، احتماالً
رد به دهد که تمایل فکند. شواهد نشان میفرد را تعیین می پذیرییتمسئولمیزان  ،درخواست وام متقاضی از طریق ضوابط آنالین شرکت

گیرنده را گیرنده باشد. همچنین این شرکت موقعیت جغرافیایی وامودن ریسک وامتواند دال بر باال بهای اجتماعی میترک ارتباطات رسانه
ی هاادهدهایی است که ادعا دارد ریسک اعتباری را بر مبنای گیرد. زستفایننس تنها یکی از شرکتنیز در بررسی عادات مصرفی در نظر می

اعتباردهی جایگزین هنوز مبهم هسرتند. دیوید رابینسرون و هارالن یو در صرنایع  هایشریوهو  هاروش طورکلیبهکند. غیر سرنتی ارزیابی می
 کنند و بنابراین تصویر کاملی از بازار در دسترس ندارند.با سرعت باالیی ورود و خروج می هاشرکتاند این این باره گفته

های در ابی اعتبار با استفاده از حجم زیاد دادهتوان با مشکالت ساختاری ارزیشود این است که چگونه میسؤالی که در اینجا مطرح می
شد. متدولوژی واحدی برای طراحی ابزار اعتبارسنجی با وجود ابر شین یادگیری تحت نظارت روبرو  د و داده وجود نداردسترس و ابزار ما

ساسی طراحی ابزار اعتبارسنجی دستورالعمل احتماالً سادههای متفاوتی وجود دارد. در ذیل سه مرحله ا  ای از اینشدهرا در تصویرسازی 
 نماییم.فرآیند تشریح می

 متغیر هدف یسازمشخصشناسایی مشکل و  -گام اول 
مورد نظر را مشررخص  مسررئلهبینی محقق ابتدا باید برای حل مشررکل و یا انجام پیش ۳های یادگیری ماشررینتکنیک کارگیریبهپیش از 
شررود را تعیین نماید. ممکن اسررت در دید اول این مرحله واضررح و مبرهن به نظر برسررد اما در بینی میدقیق آنچه پیش طوربهکرده و 
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بینی اعتبار، که پاسخ صحیح واحدی وجود ندارد ارائه یک تعریف دقیق و قابل سنجش مواجهه با مشکالت غیر ساختاری نظیر پیش
 باشد.بسیار حساس و بحرانی می مسئله

 هاآوری و تبدیل دادهجمع -دوم گام 
ج نتای تاکنونشرررود که آوری اطالعات مربوط به افرادی انجام میبندی آنها جمعپس از شرررناسرررایی متغیر هدف توسرررط محقق و طبقه

ند دهند که در تمامی مراحل فرآیهای آموزشرررری را ارائه میمتفاوتی در مورد آنها بدسررررت آمده اسررررت. این اطالعات در نهایت داده
سترش مدل نهایی به کار گرفته می سعه و گ شین به منظور تو ست که هرچه مجموعه دادهیادگیری ما ی در هاشوند. دیدگاه غالب این ا

های کتها شررربینی خود خواهد داشررت. در دوران ابر دادهدسررترس برای تجزیه تحلیل بیشررتر باشررد مدل نهایی دقت بیشررتری در پیش
کننده اعم از تمامی خریدهای ها تمامی اطالعات مربوط به مصرفگیری از این حجم عظیم دادهانند با بهرهتواعتبارسنجی جایگزین می

رند. آو های اجتماعی را نیز بدستدوستانه در رسانه هایگروهاش با های قضایی و جنایی وی و ارتباطات شخصیآنالین فرد، پرونده
یای این واقعیت اسرررت. این شررررکت ادعا دارد که حجم انبوهی از اطالعات در مورد آوری اطالعات گورویکرد زسرررتفایننس در جمع

های اختصررراصررری گیرندگان دادهمشرررتریان برای تجزیه تحلیل در اختیار دارد. این اطالعات در چهار زیرگروه اطالعات مربوط به وام
 شوند.بندی میهای اجتماعی دستهاطالعات مربوط به شبکه اطالعات عمومی و

 از گردآوری و تبدیل  پس هایژگیوهای آموزشررری و انتخاب توسرررعه و گسرررترش مدل نهایی از طریق تجزیه تحلیل داده -گام سررروم
 های ورودیتواند آغاز به کار کند. البته الزم به ذکر اسرررت که تمامی دادههای آموزشررری توسرررط محقق فرآیند یادگیری ماشرررین میداده

در برگیرنده روال  معموالًگردند. فرآیند یادگیری ماشررررین باشررررند و متغیرهای نامناسررررب قبل از انجام فرآیند حذف میمناسررررب نمی
صلی و وزن اختصاصسازی میینهبه سایی متغیرهای ورودی ا شنا شد که درصدد  شد. به منظور گسترش مدل یافته به هریک میبا با

تبط که ها به شناسایی عوامل مرگیرند و با ترکیب حجم بسیار زیادی از دادههای کامپیوتری مرتبط بهره مینهایی متخصصین از برنامه
های های مناسررررب و حذف دادهمداوم به شررررناسررررایی داده طوربهپردازند. چنین فرآیندی ر هدف دارند میبیشررررترین ارتباط را با متغی

فرآیند مورد اسررتفاده شرررکت زسررتفایننس در درخواسررت ثبت  طورکلیبهپردازد. این سرره مرحله نامناسررب با عنوان انتخاب ویژگی می
 نماید.میاختراع خود برای ابزار جایگزین سنجش اعتبار را منعکس 

 یریم.گساده شده بیان گردید که از آن برای ورود به یک مدل پیچیده بهره می صورتبهای الزم به ذکر است که این فرآیند سه مرحله
ستفاده از  س عنوانبهبینی اعتبار مواجه خواهیم شد. پیچیده مانند پیش هایمدلدر عمل اغلب با مشکالت ساختاری ا ت مثال ممکن ا

شود و یا اطالعات جدیدی اضافه گردد به نحوی که در نهایت موجب تغییراتی در ساختار مدل،  یروزرسانبهمداوم  طوربهی مربوطه هاداده
 ها گردد.های مربوط به این ویژگیاصلی مدل و یا وزن هاییژگیو

 و تعیین سقف اعتبار گذارینرخ هایمدل ۴.۷
اده شرران اسررتفاعتباری هایکارتدر عملیات  گذارینرخدر تعیین سررقف اعتباری و  ایگونهبهباری امتیازدهی اعت یهامدلاز  هابانکاغلب 

هایی امتیاز دهی ریسک هستند که برای تمایز قائل شدن بین حساب روند، ابزارمدل هم به کار می عنوانبهکنند. امتیازدهی اعتباری، که می
شان می سبی ریسک کند. امتیازات بدست س، تالش میدهند و بالعککه رفتار خوب از خود ن سطح ن صعودی صورتبهآمده  را  نزولی یا 

مدیریت  ،خریدوفروشدهد. امتیازدهی اعتباری همچنین برای کنترل ریسک در دهنده مدل نشان میبسته به قرارداد بسته شده توسط بسط
تواند ریسرررک مدل را به بانک تحمیل کند، همچنین می هامدلگیرد. اسرررتفاده از آوری آنها مورد اسرررتفاده قرار میو فرآیند جمع هاحسررراب

 خورده یا ضعیف است.شکست هایمدلهای بانک بر مبنای بخصوص ریسکی که باعث زیان بانک شود به دلیل اینکه استراتژی
بینی از شش ق پیشگیرد. افبینی رفتار آینده بر مبنای عملکرد گذشته، به کار میریاضی را برای پیش هایبه بیان ساده، امتیازدهی تکنیک

ماه تا دو سررال متغیر اسررت. فرض بر این اسررت که رفتار افرادی که برای بسررط مدل از آنها اسررتفاده کردیم تغییر محسرروسرری نخواهد کرد. 
سک طی زمان کمتر م هامدلتوانایی  صادی ،کنندهشود هرچند نتیجه تغییر در رفتار مصرفیدر تمایز ری شرایط ،شرایط اقت تولید  بانک و 

باشد الجستیک یا شبکه عصبی( وابسته می ،های رگرسیون آماری )خطیامتیاز دهی به تکنیک هایمدلمحصول و بازاریابی باشد. اغلب 
تخصصی با استفاده از عوامل ذهنی و برمبنای قضاوت افراد  هایمدلد. کننتخصصی غیرتجربی استفاده می هایمدلغالباً از  هابانکاما 

نماید( محدود است که شامل ابزار خاصی سازی میرا پیاده ECOA)که  Bمقررات  به دلیلبنابراین کاربردشان  ،اندمانند سن طراحی شده
سن کاربر در  ستفاده از  شد. امتیاز دهی می هایمدلبرای ا شده امتیاز هایمدلبا سب دهی طوری طراحی  اند که عوامل دلیل عملکرد نامنا

 کننده را شناسایی کند.مصرف
ها آوری دادهجمع هایمدل عنوانبهاعتباری هم  هایکارتعمومی  هایمدلشرروند. بندی میعمومی و خاص دسررته صررورتبه هامدل

گیرنده یا دفاتر و مخازن اعتباری از چندین وام آمدهدسررتبهاطالعات دهند از اند، به این دلیل که کسررانی که مدل را بسررط میشررناخته شررده



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  
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 ها یا اطالعاتتعداد کافی از تصویب و رد درخواست هابانکامتیازی عمومی اغلب زمانی که  هایکارتکنند. برای ایجاد مدل استفاده می
  های ترکیبیداده هایمدلگیرند. برخی از رد اسررتفاده قرار میامتیازی سررفارشرری یا خاص ندارند، مو هایکارتهای کافی برای تهیه و داده

د محصول خاص هستن بانکی یا هایمدلاند. کارت اعتباری امتیازی یا سفارشی اعتباری گسترش داده شده هایکارتخاص برای  طوربه
سعه پیدا می شتریان تو ستفاده از اطالعات خود بانک و تجارب م شند انجان بانک در مدلکند. چنانچه کارکنکه با ا صص با ام سازی متخ

 پذیر است.هم امکان یرحضوریغ صورتبهاین کار 
موجود در اطالعات قابل دسترس و  هایتفاوتنیست. به منظور تشخیص  فردمنحصربههای امتیازدهی غالباً شامل یک مدل سیستم 

ی را اعتباری شخص هایکارتتواند ساز میبندی کند. مدلهایی با موقعیت مشابه دستهکند که به گروهساز سعی میالگوهای رفتاری مدل
نابراین دقت کند و به میخاص استفاد بینی باالی ریسک برای گروهبرای هر زیرمجموعه متمایز توسعه دهد که از متغیرهایی با قابلیت پیش

 .بردانجام کار را باال می
 ریسک در فرآیند اعطای اعتبار متفاوت است. بانک ممکن است: هایمدلاستفاده بانک از 

  امتیازدهی منحصراً برای تصویب یا رد متقاضیان درخواست وام استفاده کند. هایمدلاز 
  ضیان درخواست وام استفاده کند.امتیازدهی برای تعیین سقف اعتبار متقا هایمدلاز 
  استفاده از امتیازات برای پیشنهاد نرخ در فرایند اعطای تسهیالت 
 بندی.های ردهاستفاده از امتیازات برای تعیین مسیر متقاضیان به دو دسته ارشد و مبتدی یا برای سایر استراتژی 

ل امتیازات ریسررررک دفتر اعتباری، امتیازات کاربردی، امتیازات شرررروند شررررامریسررررک ایجاد می هایمدلانواع امتیازات اعتباری که با 
العمل، درآمد، ممکن اسرررت از امتیازات غیراعتباری چون بازاریابی، عکس هابانک. همچنین باشررردمیرفتاری، امتیازات ورشرررکسرررتگی 

 و تعهدات استفاده نمایند. هاحسابدر فرآیند مدیریت  یبردارو کالهاصطکاکی 
ستفاده می صورتبههی چند کارت اعتباری را گا بانکداران شمدل ماتریسی یا مدل الیه عنوانبهکنند. این کار ترکیب ا شده بندی  ناخته 

ک برد. ماتریسرری بودن به بانمختلف مورد اسررتفاده منفعت می هایمدلهای انتخاب ریسررک اسررت که از این طریق بانک از ترکیب ظرفیت
ازد تا سرربه تعویض مجموعه بپردازد. این روش بانک را قادر می گامبهگامتواند ای قطع کند و مید در هر نقطهدهد که بتواناین امکان را می

ستفاده پذیر نباشد. اثابت ممکن است این امر امکان صورتبهو تصویب قرار دهد که بر اساس روش قطع  تائیدبهترین مشتریان را مورد 
انس تواند به جدول شمت جدول بزهکاران مشترک از ترکیب چندین کارت اعتباری سوق دهد )که میمؤثر از روش ماتریسی بانک را به س

 العملعکس هایمدلمانند درآمد و  بندی را انجام دهد.سرررکی این الیهتواند با امتیازات غیر ریمشرررترک تبدیل شرررود(. همچنین بانک می
ست کارت اعتباری از پیش  ست برای درخوا ست این مشکل را بوجود  تائیدممکن ا ستفاده قرار بگیرند. این کار ممکن ا شده با هم مورد ا

شته باشند هایمدلبیاورد که اهداف  ستفاده مغایرت دا شود. شانس مربوط به امتیاز  ۹همچنین ممکن است منجر به انتخاب بد ؛ ومورد ا
های مرتبط با ریزی صحیح درک قابل اعتمادی از ریسکبا برنامهقرار بگیرد. مدیریت باید  تأثیرنامطلوبی تحت  طوربهریسک ممکن است 

 ها ارائه دهد.استفاده از این نوع استراتژی

 امتیاز دهی هایمدلبه کمک  سقف اعتباری تنظیم ۴.۷.۱
فیت کمی از تخمین ظرامتیازدهی، مقیاسی  امتیازدهی برای تعیین سقف اعتبار نیز کاربرد دارند. یک مدل هایمدلکه گفته شد  طورهمان

 یهابانک وکارکسرررربای از سررررود (. با توجه به این که سررررهم عمده۲11۶ ۲دهد )فلدمنگیرندگان ارائه میبالقوه بازپرداخت وام برای وام
 ۳اند. نتایج تحقیقات آلتمنآماری امتیازدهی کرده هایمدلگیری از شررود، آنها اسررتقبال زیادی از بهرهتجاری از ارائه تسررهیالت حاصررل می

ند تواناز این جهت که می هامدلاسررررت. این  یرپذامکان هابانکپذیری باال برای امتیازدهی با تفکیک دهد که تعریف یک مدلنشرررران می
کارآمد  های مالی فراهم آورند،از نسبتگیری اعتباری بر مبنای تعداد محدودی درستی از وضعیت اعتباری برای کاربرد در تصمیم برداشت
محدود به  هامدل. الزم به ذکر اسرررت که کاربرد این اندآوردهبه عمل  هامدلاسرررتقبال خوبی از این  هابانکشررروند. به همین دلیل تلقی می
 کار گرفته شوند.گیری درباره حدود اعتباری نیز بتوانند برای تصمیمپذیرش و رد وام نبوده و می در موردگیری تصمیم
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( در بانک تا حد زیادی به دقت این PDبسرررریار حائز اهمیت هسررررتند به این دلیل که احتمال نکول ) هابانکامتیازدهی برای  هایمدل
که با ریسررک واقعی  ۹گیری مدیر ریسررک اعتباری در مورد درخواسررت وام و پیشررنهاد قیمتبسررتگی داشررته و این امر برای تصررمیم هامدل
شد،  ندهیرگوام سرمایه کنندهیینتعمرتبط با سوق دادن  سرمایه مقرراتی و  ست. عالوه بر این یک مدل امتیازدهی برای تعیین میزان  گذاری ا

( در مقررات بازل کاربرد IRBAهای قانونی اعمال شررده توسررط رویکرد نوین )های سررودآور با توجه به محدودیتبه سررمت پروژه هابانک
گیری نموده و برای تر تصمیمها آگاهانهدهد که در مورد تمدید واماین امکان را می هابانکیاس بهتر ریسک به مدیران . در نهایت مق۲دارند

 فرآیند هجینگ از محصوالت مشتقه بهتر استفاده نمایند.
ار کمیته اجرایی قرار در اختی معموالًمشررررخص با میزان معین وام،  یرندهگواممدیریت مشررررتریان به منظور جذب وجوه بانکی برای 

مورد  هایروشگیرد که مدیر آن وظیفه دارد این میزان محدودیت را بر اساس فرآیند مدیریت اعتباری مورد استفاده بانک، تعیین نماید. می
ستفاده تنظیم حدود صین با بهره ا ص سبتاعتباری در رویکرد نظر متخ صی از ن صورت وجود با گیری از مجموعه خا از  یریگبهرهها و در 

سررمت گیری بسرریار متنوع هسررتند. در این قهای بکار رفته در این رویکرد برای تصررمیمکنند. رویهگیری میبرخی پارامترهای کیفی تصررمیم
همگن ریسک برای تعیین  یبندگروهاجمالی به سه مدل روش سود انتظاری، روش شاخص سود و در نهایت روش امتیاز ریسک یا  طوربه

 گیرند.باری مورد بررسی قرار میسقف اعت
 روش سود انتظاری

ز باید ا یرندهگوامگیری در این روش قاعده کار آن اسررت که میزان وام پرداختی به آمده اسررت، در فرآیند تصررمیم ۳که در مقاله ابتی طورهمان
بنابراین حداکثر میزان وام در دوره زمانی معین عایدی مورد انتظار بانک در یک دوره معین، کمتر بوده و یا حداکثر برابر با آن باشررررد. 

 زیان بالقوه از سود انتظاری کمتر باشد. که یطوره گردد، ببینی گردش مالی مقایسه میمشخص شده و با پیش
 عناصر مورد نظر شامل:

 𝑡𝑚 حاشیه سود شرکت که بر مبنای حسابداری تحلیلی تعریف شده است. 
 PD  یرندهگواماحتمال نکول 
 C𝐴𝑝 در یک دوره زمانی معین  یرندهگوامبینی گردش مالی قابل دسترسی توسط پیش 
 سود انتظاری در طول دوره CAp*tm 
  زیان بالقوهE*PD*(1-tm)  به شرط این کهCAp*tm > E*PD*(1-tm) 

 باشند.می
ا است. ب یرقطعیعنصر غبینی گردش مالی توسط یک سود انتظاری و یا در واقع پیش دهندهنشان (CAp*tm)سمت چص این فرمول 

گیرنده گردش مالی حداقل برابر با انتظارات داشته و طی این دوره زمانی در شرایط نکول استفاده از این فرمول شرکت اطمینان دارد که وام
 گیرد.قرار نمی

 گیری بدین صورت است:قانون تصمیم

(۹) 𝐸 ≤
𝐶𝐴𝑝𝑡𝑚

𝑃𝐷(1−𝑡𝑚)
 

 مثال:

 𝑃𝐷 = 0.3, 𝑡𝑚 = 0.2 , 𝐶𝐴𝑝 = 2000 𝑘𝑀𝐴𝐷 

 E <
2000×0.2

0.3×(1−0.2)
 

 E < 1 667 𝑘𝑀𝐴𝐷 

گیرندگان منظم بانک که اطالعات قابل اطمینان و در پوشررری نبوده و اسرررتفاده از این مدل برای وامدر این فرآیند، ریسرررک قابل چشرررم
شنهاد می شتریان مهم شدسترسی دارند، پی ست بر روابط نزدیک با م شتریان  تأکیدود. همچنین الزم ا ست م گردد. اغلب رد کردن درخوا
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نزدیک )معتبر برای به تعویق افکندن پرداخت و افزایش حد اعتباری گزینه قابل قبولی نیست. عالوه بر این، حتی احتمال نکول بسیار پایین 
شررده یا  بینیها توسررط گردش مالی پیشکند. بنابراین الزم اسررت میزان وامهمیت زیادی پیدا میها ابه صررفر( نیز در میزان بهینه محدودیت

 حداکثر مبلغ دیگری که توسط مدیر ریسک اعتبار پیشنهاد شده است، تعیین گردد.
 در نتیجه:

(۲) 𝐸∗ < 𝐶𝐴𝑝 یا 𝐸∗ < 𝑀𝑎𝑥 

اشررد نیز بینی شررده پایین باحتمال نکول باال باشررد این فرمول، حتی اگر مقدار آن نسرربت به گردش مالی پیش که یصررورتبا این حال در 
 کند.قبل از پرداخت وام را تضمین می یرندهگوامکند. شرکت عدم ورشکستگی محدودیت اعتباری را تنظیم می

 روش شاخص سودآوری
بر  یرندهگوامسود انتظاری بانک را برای یک  ۹م برای بانک است. در مطالعات دیوننقطه آغازین دومین روش، تشخیص سود بالقوه هر وا

 کند.اساس احتمال نکولش و میزان زیان در صورت نکول محاسبه می

(۳) 𝐿𝐺𝐷𝐸 (سود) = 𝐷(𝑟 − 𝜇) − 𝑃𝐷 𝐸1 (𝑐1)  −  (1 − 𝑃𝐷) 𝐸0 (𝑐0)  − 𝑃𝐷 𝐿(1 + 𝑟) 

جا  جایگزین،   𝜇نرخ بهره،  rمیزان وام،  lدر این نه  𝑐0نرخ  عدم پرداخت  هایهزی به  ندهگواماداری مربوط   𝑐1کند، که نکول می اییر
 میزان زیان در صورت نکول است.  LGDکند و که نکول نمی اییرندهگواماداری مربوط به عدم پرداخت  هایهزینه

 شود:ر برنامه خطی ذیل محاسبه مید ∗𝐿به صورت مقدار بهینه وام  اینجا در یاعتبارحداکثر میزان تمایل به ریسک بانک یا سقف 

(۴) 𝐿𝑖
∗ ∈ 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝐿(𝑟 − 𝜇)𝐿𝑖 − 𝑃𝐷𝑖  𝐿𝑖  (1 + 𝑟)𝐿𝐺𝐷𝑖       𝑠. 𝑐. 𝐿𝑖 ≥ 0 

 {
𝐿𝑖 × 𝐿𝐺𝐷 × 𝑁(

𝑁−1(𝑃𝐷𝑖)− √𝜌× 𝑁−1(0.99)

√1−𝜌
)

𝐿𝑖 > 0
 

𝑅𝑖معکوس توزیع تجمیعی نرمال، و  𝑁−1، یرندهگواممیزان اعتبار  𝑙𝑖که در اینجا 
۲Va ارزش ریسک است که بیشترین زیانی  دهندهنشان

کند، را نشرران احتمال مشررخصرری )سررطح اطمینان( مشررکل ایجاد می از یک تا ده روز( با معموالًبیش از یک دوره ) i یرندهگوامکه برای 
 دهد.می

این مدل به دلیل اینکه تنها بر  اگرچه .دهدمی( بدسررت VaRارزش زیان در معرض خطر ) مدل فوق میزان بهینه وام را بدون تجاوز از
، وجود یا عدم وجود هابخش)تکیه دارد، محدود است. در واقع عوامل کمی )گردش مالی، سهام و ...( و کیفی  PDمیزان بهینه هر وام به 

 توانند مورد استفاده قرار بگیرند.نمی PDو ...( دیگری نیز باید در این مدل وجود باشند که در تخمین  هاگروه
 روش امتیاز ریسک

های کمی مانند اطالعات مربوط به ترازنامه و کیفی مانند کیفیت مدیریت و سایر معیارهای مربوط روش امتیاز ریسک شامل ترکیبی از داده
 است تا: یرندهگوامبه 
  ارائه شود یرندگانگوامتصویر کاملی از 
 .ارزیابی دقیقی از میزان ریسک آنها بدست آید 

رسررد ترکیب می به نظراسررت. بنابراین  هاآنن موارد از آن رو واجد اهمیت اسررت که تنظیم حدود اعتباری وابسررته به ای یسررازروشررن
نقطه ریسررک مدیر ریسررک اعتباری باید  از روشگیرنده باشررد. برای اسررتفاده معیارهای کمی و کیفی بهترین شرریوه محاسرربه ریسررک وام

ترین های بسرریاری برای اسررتفاده از روش امتیاز ریسررک وجود دارد اما معروفدریافت کند. راهاطالعات کافی از هردو تحلیل کیفی و کمی 
 است. ۳روش امتیازدهی اعتباری
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 های کیفی و کمی در روش امتیاز ریسکاستفاده از داده .۳-۴ شکل

ها صمیم. این تگیردمیپس از محاسبه امتیاز، این متخصص یا مدیر ریسک اعتباری است که درباره سقف اعتباری تصمیم نهایی را 
 شود.درصدی از گردش مالی( می صورتبه معموالًها )شامل حد اعتبار و همچنین در صورت لزوم شامل ضمانت

 ۱بر مبنای ریسک گذارینرخ ۴.۷.۲
(. تحت ۲11۶بر مبنای ریسررررک بوده اسررررت )ادلبرگ،  گذارینرخکننده برای اعتبار مصرررررف گذارینرخترین روش سررررنتی معمول طوربه

ک به شان و قضاوت مؤسسه از میزان ریساعتباری نمرهنخست بنا به  شده در مرحلهکنندگان پذیرفتهبر مبنای ریسک، درخواست گذارینرخ
 د:شومی کنندگان از فرمول زیر محاسبهی پیشنهادی به مصرفشوند. سپس نرخ بهرهبندی می( بخشrisk bandریسک ) دو یا چند پهنه

(۵) 𝑟𝑖 = 𝑟𝑐 + 𝑚 + 𝑙𝑖 

کارمزد  𝑚گذاری، ی سرررمایههزینه 𝑟𝑐ی ریسررک متفاوت اسررت. نرخ پیشررنهادی به مشررتری اسررت که با توجه به پهنه 𝑟𝑖در این فرمول 
متفاوتی داشت،  𝑙𝑖توان به تعداد مشتریان، کند. البته به صورت نظری میی ریسک تغییر میمتغیری است که با توجه به پهنه 𝑙𝑖استاندارد و 

 ها متفاوت است. برای این پهنه 𝑙𝑖کند و پهنه تعریف می ۹1تا  ۵های عملیاتی، هر مؤسسه بین به دلیل پیچیدگی معموالًاما 
ضی وام و ارائه دریافتند که با رده هابانک ۹۱۱1از اوایل دهه  شنهادات متفاوت به هر دسته میپبندی افراد متقا سوددهی خی ود توانند 

ارها توجهی به این قضیه کرده است. این ابزاخیر پیشرفت ابزارهای ارتباطی همانند تلفن و اینترنت کمک قابل هایسالرا افزایش دهند. در 
ریسک  سازیاز حداقل هابانکگیرنده پیشنهاد متفاوت و مجزایی بدهند. بنابراین تغییر هدف هند که به هر وامدمی هابانکاین امکان را به 

 شده و نرخ بهره متعلق به آنان شده است.ارائه هایوامبه حداکثرسازی سود باعث تنوع خیلی بیشتری در 
ای ههای اسررتراتژینه تنها ریسررک مربوط به متقاضرریان بلکه هزینهش هاینرخای موفق اسررت که دهندهدهندگان وامدر رقابت میان وام

با وجود یک قرضکاربردی ید. حتی  ندازه وام، موقعیت واماش را هم منعکس نما به ا گیرنده و دهنده و یک نوع وام نیز تغییر نرخ بهره 
یکسررانی به همه متقاضرریان پیشررنهاد دهد سررهم  دهندگان در یک سررال نرخ بهرهفرض موجود بسررتگی دارد. چنانچه یکی از وامریسررک پیش

های پرداختی در یک وام بر گردد. بنابراین در اغلب موارد تفاوت نرخدهد و از پیشررنهادش منصرررف میبازارش را به سرررعت از دسررت می
الت یکسرران را متفاوت در محصررو هاییمتق( در کتاب خودش علل ۲11۵رسررد. فیلیپس )تر به نظر میفرض منطقیمبنای ریسررک پیش

بر مبنای کانال ورودی، تفاوت  گذارینرخکند. در بندی محصرروالت بیان میای و دسررتهگروهی و منطقه گذارینرخکانال ورودی متفاوت، 
اوت های متفمثال از اینترنت به دسررررت آمده باشررررند که علت این تفاوت هزینه عنوانبهها بسررررتگی به این دارد که از چه طریقی نرخ بهره

شت که این نوع  ست. البته باید توجه دا گروهی، محصوالت یکسان  گذارینرخگیرد. در های موجود را در بر نمیهمه هزینه گذارینرخآنها
شنهاد می هایگروههای متفاوت به در قیمت شند. در امریکا که وام تائیدها باید از نظر قانونی مورد شوند. این گروهیکنواختی پی گیرندگان با
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افتد ای زمانی اتفاق میمنطقه گذارینرخمتداول است.  گذارینرخشان را به دست آورند، این نوع توانند میزان ریسک اعتباریه سادگی میب
ها وجود دارد. این تفاوت جغرافیایی اغلب بین های متعلق به وامکه مانند برخی ایاالت امریکا محدودیت یا سررررقف قانونی برای نرخ

 فرض مانند برزیل را منعکسپیش یهادر نرخافتد و تفاوت بین نرخ بهره بدون ریسرررک مانند کشرررور ژاپن یا تفاوت اق میکشرررورها اتف
 هایکارتترین روش در بازار شررررود که خدمات خاصرررری به آن اضررررافه گردد. این متداولها مربوط به زمانی میبندی وامسررررازند. طبقهمی

ی گذارمتغیر در یک مدل نرخ گذارینرخهایی از ها مثالباشررد. اینها و یا تخفیفات سررفرها، حوادث،... میاعتباری با افزایش محدودیت
سرراالنه هر وام را به هر گروه متقاضرری درخواسررت وام و از طریق چه  گیرد با چه نرخ بهره و چه هزینهباشررد. در واقع بانک تصررمیم میمی

همی که در م یفاکتورهاگیرد. لذا یکی از انداز نسرربت به پذیرش یا رد آن تصررمیم میگیرنده با توجه به این چشررمود ارائه کند و وامکانال ور
 .پردازیمیمکه در بخش بعدی به آن  باشدمی یرندهگواماهمیت دارد واکنش  گذارینرخطراحی 

 محاسبه تابع واکنش
ام، تابع واکنش به قیمت آن اسرررت. بدین معنا که میزان تغییر تقاضرررای هر وام در برابر تغییر قیمت یک عامل مهم برای تحلیل قیمت هر و

 و r ، وامی با نرخ بهرهxمشخصات گیرنده با شود که وامدر نظر گرفته می q(r،o،x)احتمال آن چقدر است. به منظور بررسی این موضوع 
درصرردی از وام پرداختی در یک بازه  عنوانبهگیرد. توجه کنید که همیشرره نرخ بهره یم شررود،که توسررط بانک تعیین می oهای دیگر ویژگی

دهد تا احتمال دریافت وام را تخمین بزند. اکثریت قریب دهنده قرار میشررود. میزان واکنش اطالعات کافی در اختیار وامزمانی تعریف می
دهندگان کنند. از آنجا که نرخ درخواستی متقاضیان کم و نرخ پیشنهادی وامیدهند در حقیقت وام را دریافت مبه اتفاق کسانی که پاسخ می
های یک جایگزین خوب احتماالت در نظر گرفت. تابع احتماالت تابعی از نرخ بهره، سایر ویژگی عنوانبهتوان باالست، نرخ واکنش را می

 باشد.گیرنده میهای واموام و همچنین تابعی از ویژگی
های متفاوت داشته باشند با ثبت موارد پذیرش یا عدم پذیرش وام در نرخ بهره پیشنهادی امکان آزمون با نرخ بهره کهصورتیدر هابانک

هره باال کند و در نرخ بدهد که در نرخ بهره پایین متقاضررری وام را دریافت میتوانند توابع نرخ واکنش را تخمین بزنند. تجربه نشررران میمی
معکوس  s صررورتبهنرخ واکنش بسرریار باالسررت. بنابراین تابع  پذیرد و مابین این دو حالت،حتمال خیلی کمی صررورت میدریافت وام با ا

ابع نرخ توان از تابع لگاریتمی بهره گرفت. تها تابع نرخ واکنش خطی است. در اینجا نیز میترین تابع نرخ واکنش با این ویژگیاست. ساده
ستفاده قرار میبینانهواکنش لگاریتمی خواص واقع سبت به توابع خطی دارد به همین دلیل اغلب مورد ا این آن  ضعفنقطهگیرد. تنها تری ن

تی وقتی رسد حشود حتی اگر نرخ بهره پرداختی صفر باشد و از طرف دیگر هرگز دقیقاً به صفر نمیاست که نرخ پذیرش هرگز صفر نمی
 که نرخ بهره پرداختی بسیار باالست.
ت. متقاضرری نوشرر هایویژگیتابعی از هر دو مشررخصرره مربوط به پیشررنهاد وام و  صررورتبهتوان آن را با گسررترش تابع پذیرش وام می

بنابراین واکنش متقاضررریان تابع خطی از این متغیرهاسرررت. خطی بودن به این معناسرررت که به احتمال زیاد پیشرررنهاد یکسررران توسرررط همه 
شد. مشخصات هر فرد اثر یکسانی روی دریافت وام دارد و بنابراین امتیازدهی احتماالت را تغییر نمی ضیان پذیرفته خواهد  دهد. در متقا

iت شرایط تعامل به صورت واقعی
(x،o)

 گردد که هریک از آنها ترکیبی از متغیرهاست.به مدل اضافه می 
توان کارت اعتباری را با اسررتفاده از اطالعات متقاضرریان قبلی ایجاد کرد. مراحل اعتبارسررنجی، با توجه به میزان ریسررک اسررتاندارد می

یرهای جدید و سرراخت و اعتبارسررنجی کارت اعتباری نهایی اجرا شررده اسررت. در ادامه ها برای متغبندی ویژگیها، دسررتهگیری از دادهنمونه
سئله این  ست. دومین م ضیان مورد نیاز ا شنهادات برای متقا ست که تنوع زیادی از پی شکل این ا ست. اولین م شکل پیش رو سه م فرآیند 

بندی مشررخصررات شررخصرری نتایج د دارد که در مورد طبقهگیری وجوهای پیشررنهادی و تصررمیمتعامالت قوی بین ویژگی احتماالًاسررت که 
رش دهد و بنابراین احتمال پذیدهد. برای مثال فرض کنید که بانک پیشررنهاد وام با نرخ بهره جذابی به یک گروه سررنی خاص میکاذبی می

 واقعیت امر این اسررت که متغیر سررن که یحالدهد که نرخ پذیرش باال رفته اسررت. در بندی نتایج نشرران میآن باالسررت. پس از انجام طبقه
اعتباری  هایکارتنرخ بهره جذاب بوده است. سومین مورد اینکه این  به دلیل آمدهدستبهکمی روی گرفتن وام مذکور داشته و نتایج  تأثیر

فرض ریسرررک پیشمحیط اقتصرررادی که بر  که یحالاعتباری مبنی بر ریسرررک نیاز بیشرررتری به بازسرررازی دارند. در  هایکارتنسررربت به 
ا نرمال انتظار دارد که محیط تجاری با سرعت باالتری تغییر کند. زمانی که رقب طوربهکند و فرد تغییر می یآرامبهگذارد می تأثیرگیرندگان وام

شنهادپ شنهادات فعلی را کنار میوام جدیدی معرفی می ی ضیان بالقوکنند یا پی سریعگذارند، اثرش روی دریافت وام بین متقا خواهد بود.  ه 
آوری نموده و اعتبارات را به سرعت بازسازی نماید. به این ترتیب یک روش تعیین بانک باید قادر باشد به سرعت اطالعات جدید را جمع

 باشد.انتخاب پیشنهاد وام به متقاضی جدید ایجاد کارت امتیازی و بدست آوردن میزان پذیرش آن توسط متقاضیان می
در  رفاًصرراسررت و  یشرریافزا یرغگیرنده یکنواخت ه احتمال دریافت وام نسرربت به نرخ بهره و همچنین میزان اعتبار وامشررود کفرض می

ک گیرندگان از نظر ریسرررکند که هرچه کیفیت وامصرررورت نیاز برای اهداف تحلیلی قابل تغییر اسرررت. این مسرررئله این ایده را منعکس می
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گیرندگان بهتر باشررند وام پیشررنهادی پذیرند. و همچنین هرچه وامشررده میی وام را در نرخ بهره دادهفرض بهتر باشررد به احتمال کمترپیش
گیرنده بهتر باشرررد برای پذیرش یک وام خاص حق انتخاب بیشرررتر و بنابراین کنند. بنابراین هرچه وامبیشرررتری با شررررایط بهتر دریافت می

 شود.ن رابطه واکنش ریسک نامیده میتری برای هریک دارند. ایاحتمال دریافت پایین
 بهینه گذارینرخ

( را بدسررررت آورد که احتمال آن rتوان نرخ بهینه قابل پرداخت )احتمال گرفتن وام یا تابع نرخ واکنش می در موردشررررده مطرح با مباحث
q(r) توان سود و زیان دریافت وام را محاسبه نمود. با توجه فرض است. در اینجا میگیرنده مستقل از ریسک پیشاست که برای هر قرض

ای را انتخاب نماید که سود مورد انتظار بهینه شود. نتایج بدست آمده گیرنده باید نرخ بهرهبه نرخ بهره پرداختی و احتمال دریافت وام، وام
تفاق ا گذارینرخدهند که در نرخ بهره بهینه تغییر در درآمد نهایی با تغییر در هزینه نهایی برابر اسررررت که در بسرررریاری از موارد نشرررران می

 بههای باال متغیر اثر ارائه نرخ بهره گذارینرخدهند که در تجربی نشان می توان محاسبه نمود. نتایجافتد. در این حالت کشش را نیز میمی
ضی ست که هیچمتقا صورت ا ست بدین  بوجود  ۹یک قطع عمالًپذیرند. بنابراین یک از آنان وام را نمیانی که احتمال خوب بودن آنان کم ا

پذیرند. گیرندگان آن را نمیاغلب وام طورمعمولبهدهد دهنده نرخ بهره باالیی را پیشررنهاد میآید. البته باید توجه داشررت که زمانی که واممی
 گیرندگان دریافت کنند، بنابراین احتمال ریسررکتوانند چنین وامی را از سررایر وامنمی احتماالًافتد که ه در مورد کسررانی اتفاق میاین مسررئل

 شود.رفت دارند. به این انتخاب، کژگزینی گفته میبیشتری نسبت به آنچه انتظار می
صورت ( به۹کننده( بر اساس ریسک براساس فرمول )وام )اعتبار مصرفتوان گفت نرخ بهینه نرخ سود با توجه به مطالب بیان شده می

 :( است۲11۴) ۲شود این فرمول برگرفته از یک مدل تعادل عمومی معرفی شده توسط اشمیدگردد، یادآور میزیر محاسبه می

(۶) 𝑟(𝑝) =
𝜀

𝜌(𝜀−1)
(𝑟𝐹𝑙𝐷(1 − 𝜌)) 

شان εکه در آن  سبت ن صد تغییر در افراد خوب که اعتبار را دهنده ن شتریان  پذیرندمیدر سود اعتبار )کشش م صد تغییر در نرخ  به در
تا  ۲1در صورت نکول بیش از  تأخیرجریمه  𝑙𝐷درصد( و  ۵) نرخ سود بدون ریسک 𝑟𝐹،حقیقی خوب نسبت به درصد تغییرات نرخ سود(

 باشد. روز می ۳1
 عدم تقارن اطالعات و کژگزینی

انچه فرض کنیم احتمال گرفتن وام تابعی از کیفیت متقاضرری دریافت وام باشررد تعامل دیگری بین کیفیت متقاضرری و شررانس گرفتن وام چن
گیرنده را با اسررتفاده از ( وامpتواند احتمال خوب بودن )دهنده میشررود. در زمینه وام شررخصرری، وامشررود که کژگزینی نامیده میتعریف می

 صورت ینارا به متقاضی نسبت بدهد. در  s یاعتبارهای متفاوت تخمین بزند و امتیاز گیرندگان قبلی با ویژگیباره واماطالعات موجود در
شتری دارند در وامی گردد. با توجه به اینکه وامارائه می rنرخی با نرخ بهره خاص  شان اطالعات بی صی خود شخ گیرندگان درباره موقعیت 

  صورتبهاست  sشود. نرخ بد برای شخصی که امتیاز اعتباری وی گیرندگان قبلی ارائه میبا استفاده از اطالعات وام rکه با نرخ بهره خاص 
p(B)  به شرطs باشد.می 

ه تواند وی را وادار به گرفتن وام کند بدهنده نمیتر کند اما حتی در این حالت هم وامدهنده در نظر دارد شرررررایط وام را جذابوام قطعاً
 کند.این دلیل که برای هر فرد خاص عالیق شخصی وی شرایط خوب بودن را فراهم می

کنند بسررتگی به نرخ بهره پرداختی دارد. کژگزینی حاکی از این اسررت که هرچه نرخ بهره باالتر نرخ بد میان کسررانی که وام را دریافت می
شرررود. افزایش نرخ بهره شررربیه به افت قیمت بازار در بازار شرررتر نمایان میکنند بیباشرررد افزایش نرخ بد میان کسرررانی که وام را دریافت می

های با کیفیت و قیمت باالتر دارند. در اینجا نیز افراد های دسررت دوم اسررت که فروشررندگان کمتر و کمتری تمایل به فروش ماشررینماشررین
شانموقعکمتر و کمتری به دلیل ثبات  شخیص می یت صورت خوب بودت شرایط وجود دو نرخ بهرهن وام دریافت میدهند که در   کنند. در 

ک دهند که درجه ریسرتوان یک نرخ بهره را صرفر در نظر گرفت. نتایج نشران میتوان کژگزینی را توصریف کرد. در حالت خاص مینیز می
ک ممکن اسررت شررامل نرخ بهره دهد که میزان ریسررآمده در دریافت وام به نرخ بهره پرداختی بسررتگی دارد. این موضرروع نشرران میبدسررت
 های آن باشد.یکی از مشخصه عنوانبهها اعتباری یا وام هایکارت

در افزایش نرخ بد بیش از انتظار است. این دو اثر باید از هم تشخیص داده شده  یرشانتأثهردو مورد ارتباط واکنش ریسک و کژگزینی 
 شود.ته میو جداسازی شوند، زیرا اغلب اثرات کژگزینی کنار گذاش

                                                                                                                                                                                                           
1 Cut off 
2 Schmid 
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ستطاعت مالی بازپرداخت وام را دارد یا نه که این مسئله روی سومین اثر متقابل بین ریسک و نرخ واکنش این است که آیا وام گیرنده ا
درصرررد ممکن اسرررت  ۵با نرخ بهره  مثالًاحتمال خوب بودن تابعی از نرخ بهره پرداختی اسرررت.  صرررورت ینانرخ بد نیز مؤثر اسرررت. در 

شود درآمد  درصد ۲1نرخ بهره  که یصورته به سادگی قادر به بازپرداخت وام باشد و بنابراین احتمال خوب بودن باالست. اما در گیرندوام
ساً افت میقابل تصرف وام ن گفت که این تواکند. میگیرنده برای پوشش پرداخت نرخ بهره کافی نیست و بنابراین احتمال خوب بودن اسا

گیرنده برای بود. در برخی کشرررورها مانند اسرررترالیا الزم اسرررت که توان مالی وام ۲11۱بحران وام مسرررکن در سرررال  مسرررئله یکی از دالیل
ت بخشرری از فرآیند درخواسرر عنوانبهگیرنده ارزیابی توان مالی وام منظوربهفرمی  دهندگانواموام چک شررود. در برخی دیگر نیز  بازپرداخت
ستوام ارائه می ضمانت به اندازه کافی باال  هاکنند. این ت ست که آیا در نرخ بهره مربوطه احتمال خوب بودن برای  راهی برای ارزیابی این ا

 هست یا خیر.
ی و گیرنده، درجه اعتبار وکنند که برآورد ارتباط بین نرخ بهره وام یا کارت اعتباری، احتمال خوب بودن وامشررده بیان میمطالب مطرح

 برمبنای ریسررک بهینه مورد نیاز گذارینرخیافتن تابع  هایمدلها برای سرراخت شررنهادی سرراده نیسررت و این تخمیناحتمال دریافت وام پی
ند. فرض گیرندگان حداکثر کسود انتظاری را برای وام که یطوربهگیرندگان تعیین نرخ بهره برمبنای ریسک است از اهداف وام یکیهستند 

ین شررود. در ااحتمال خوب بودن آنها با وام اسررتاندارد با نرخ بهره صررفر درصررد ارائه شررده، بیان میکنید توزیع ریسررک میان افراد توسررط 
وان نشان داد که تسازی نمود. با بدست آوردن کشش میگیری بهینهتوان تابع سود را نوشت و با استفاده از تابع الگرانژ و مشتقشرایط می

 باشد.آمده عدد ثابتی میکشش بدست
دهند که اگر کژگزینی یا عدم توانایی بازپرداخت وام وجود نداشررته باشررد نرخ بهره پرداختی ای تجربی با عدم کژگزینی نشرران میهمثال

دهد. و همچنین نرخ بهره بهینه با افزایش ریسک و افزایش احتمال خوب بودن قرار نمی تأثیرگیرنده را تحت به وام احتمال خوب بودن وام
ثابت  گردند با این تفاوت که ضررریبلگاریتمی در نظر بگیریم همان نتایج حاصررل می صررورتبهیابد. چنانچه تابع را ش میگیرنده افزایوام

افتد که گیرنده اسررررت اتفاق میکه تابعی از میزان خوب بودن وام rبهره متفاوتی دارد. در این حالت حداکثر تمایل به پرداخت در نرخ 
 گیرندگان باالتر باشد تمایل به پرداخت نرخ بهره باالتری دارند.پذیری واممیزان ریسک دهنده این است که هرچهنشان

گرفتن  کند اما برعکس توابع خطی احتمالگیرندگان نرخ بهره پرداختی افت میپذیری وامدر توابع لگاریتمی نیز با کاهش میزان ریسرررک
تیاق بیشررتری برای پذیر اشررگیرندگان ریسررکیابد. بنابراین این حقیقت که وامیکنواخت افزایش می طوربهگیرندگان وام با افزایش کیفیت وام
 سازد.گیرندگان با کیفیت باالتر دارند، اثر نرخ بهره باالتر را روی گرفتن وام آشکار میگرفتن وام نسبت به وام

 بر اساس سودآوری گذارینرخنوین:  هایروش ۴.۷.۳
 بلکه، ۹(۲1۹1تنها سررودآوری مؤسررسررات مالی را از بین برد )دی بر مبنای ریسررک نه گذارینرخاخیر نشرران داده شررد که  در بحران مالی

. این ماجرا که ۲(۲11۱، واچمن HSBC Finance Corporationها را هم تحت شرررعاع قرار داد )برای نمونه، شررررکت پذیری آنزیسرررت
را یادآور شد. در روش جدید به  گذارینرخداد، اهمیت مدیریت سقف کارت اعتباری و  رارقعملیات کارت اعتباری را تحت فشار زیادی 

و تخصرریص سررقف روی عملیات کارت اعتباری با محوریت سررودآوری  گذارینرختوأمان  تأثیربر مبنای ریسررک،  صرررفاً گذارینرخجای 
 پردازیم.شود که در ادامه به آن میبررسی می

سود( اندرکنش پیچیدهبین متغیرهای مؤثر بر  شکل ای وجود دارد. تابع هدف )در اینجا  شان  ۴-۴در  شده که برخی از روابط ن سعی 
شود. در نمونه سه متغیر ورودی داده  سی،  شده تأثیربر تعامل متغیرها با یکدیگر و  تأثیرگذاری مورد برر ستبر خروجی معرفی  سه ا . این 

 ، میزان استفاده از اعتبار و تمایل به بازپرداخت قسطی.متغیر عبارت است از امتیاز رفتاری مشتری
ساده سه متغیر میمی گذارینرخترین حالت برای در  شاخصتوان برای این  ستانهتوان  صی را الف(های کمّی توصیف کرد و آ  های خا

با امتیاز رفتاری  هایحسرراب، ی قسررط مشررخص نمود. برای مثالبرای افزایش/کاهش سررقف اعتبار یا ب( برای افزایش/کاهش نرخ بهره
ستانهپایین شخص را میتر از آ صدی م شتر از در ستفاده از اعتبار بی شخص و ا سقف عنوانبهتوان ای م سایی کرد و  شنا شتریان پرخطر   م

آمد در راستای افزایش درها را افزایش داد. البته باید در نظر داشت ی قسط آنها را کاهش داد و یا نرخ بهرهشده برای آناعتبار درنظرگرفته
رسررد افتد که تمایل به بازپرداخت قسررطی داشررته باشررند، وگرنه به نظر نمیو سررودآوری، افزایش نرخ بهره فقط برای مشررتریانی کارسرراز می

باشند و  هی قسط حساسیتی داشتاندازند نسبت به نرخ بهرهکنند و به گردش نمیمشتریانی که حساب خود را تا موعد سررسید پرداخت می
 از این رهگذر کمکی به افزایش درآمد نمایند.

                                                                                                                                                                                                           
1 Dey, S. 
2 Wachman 
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 (۲1۹1از دی  برگرفتهحد اعتبار و سودآوری ) گذارینرختوأمان  تأثیر .۴-۴شکل 

ها روی نهایی هریک از فعالیت تأثیرکند. متضرررراد مثبت و منفی را روی سررررودآوری بازی می تأثیرهای محتمل دو بسرررریاری از فعالیت
 أثیرت هر یک از دو متغیر بستگی دارد. برای مثال، افزایش سقف اعتباری برای گروهی از مشتریان از یک سو تأثیرسودآوری به میزان قوت 

( را LGDل )( و زیان ناشرررری از نکوPDمطلوبی روی افزایش درآمد دارد، لیکن همزمان و از سرررروی دیگر هر دو متغیر احتمال نکول )
ی انتظاری را دهد. همچنین کاهش سررررقف اعتباری برای گروهی از مشررررتریان هزینهها را افزایش میدهد و از این طریق هزینهافزایش می
شتری )کاهش می شرایط ( را نیز افزایش داده و منجر به کاهش درآمد میPAدهد، لیکن احتمال قطع ارتباط م سته به  گردد. برآیند کلی واب

 هر یک از پارامترهای ورودی است. تأثیرص هر مؤسسه و رقبای آن، سطح افزایش یا کاهش متغیرها و میزان بزرگی خا
ی قسررط( دارای روابط رود طیف تأثیرات ناشرری از هر تصررمیم )افزایش/کاهش سررقف اعتبار و یا افزایش/کاهش نرخ بهرهانتظار می

ان در توای فرضرری از میزان تأثیرات را میرگرسرریون خطی برای بررسرری آن مدل کرد. نمونهی توان رابطهغیرخطی باشررد و از این منظر نمی
شماتیک و فرضی نمایش  تأثیرمشاهده نمود. در این شکل  ۵-۴شکل  میزان کاهش سقف اعتبار بر نرخ قطع ارتباط مشتری به صورت 

از دو ماه و بیشررتر از دو ماه مورد بررسرری قرار گرفته اسررت.  ی کمترداده شررده اسررت. در اینجا دو تصررمیم کاهش سررقف اعتبار برای بازه
دالر برای کمتر از دو ماه هیچ تأثیری روی نرخ قطع ارتباط مشررررتری  ۲۳11ی شررررود، کاهش سررررقف اعتبار تا اندازههمانگونه که دیده می

 ای به بعد، کاهش درآمد ناشی از نرخمود که از نقطهتوان تصور نیابد. در نهایت، میندارد، لیکن از آن به باال با نرخی غیرخطی افزایش می
 ی طبیعتی دقیق این نقطه به واسررطهدهد. گرچه محاسرربهچربد و سررودآوری را کاهش میها میباالی قطع ارتباط مشررتری بر کاهش هزینه
های چند بار های هیوریستیک و دادهالگوریتم سازی وتوان با استفاده از شبیهناپذیر است، ولی میآماری و پویای آن، بسیار دشوار یا امکان

 ی کافی خوب برای افزایش سودآوری را یافت.چرخش کارت اعتباری، نقاط به اندازه



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۹۴ 

 
 (۲1۹1فرضی کاهش سقف اعتبار بر نرخ قطع ارتباط مشتری )برگرفته از دی  تأثیر .۵-۴شکل 

 و سقف اعتبار گذارینرخ یمسئلهحل توأمان دو 
اثر )احتمال قطع ارتباط مشررتری، -اسررت که در آن رفتار هر یک از متغیرهای عمل سررازییهشررب یهامدلهای خوب اسررتفاده از یکی از راه

کدیگر ها با یتوأمان آن تأثیراحتمال نکول، تغییر در سطح تراز و زیان در صورت نکول( به صورت جداگانه و غیرخطی مدل شود و سپس 
 شود نیاز بهی سناریوهایی که در آن این روابط بررسی میی انتظاری و سودآوری مطالعه شود. مجموعهانتظاری، هزینه ی درآمدمحاسبه با

اثرها برای متغیرهای مختلف و متغیرهای -ی این عملمتغیرهای کنترلی نیز دارد که با وضرررعیت عدم انجام کار مقایسررره شرررود. مجموعه
های قبلی اسررتفاده از کارت اعتباری به های موجود در دورهتوان پارامترهای آن را از دادهشررود که میاثر مبدل می-کنترل به یک مدل عمل

تولید نمود و سررطح باال و پایینی برای متغیرهای خروجی در هر  ۹کارلو-سررازی مونتتوان با اسررتفاده از شرربیهدسررت آورد. این مدل را می
ها تخمین زد. این تخمین در -یک از عمل با دادهاثر یت  ها تدقیق قرار مین به تخمین های واقعی مورد تصررررحیح و  گیرد و در هر دور 

 توان رسید.تری میدقیق
 ها و منابع آن عبارت است از:ی تجربی دارد. این مؤلفهاثر نیاز به هشت مؤلفه-سازی و استفاده از سیستم عملپیاده

سک( مشتری (۹ ستفاد :۲امتیاز رفتار )ری امتیاز دهی  یی اعتباری مشتری و از طریق مؤسسههای موجود در نمرهه از دادهاین امتیاز با ا
 شود.داده می

مشتریانی که حساب خود را آخر  4مشتریان معمولی،شوند: الف( بندی میمشتریان به دو دسته تقسیم :۳تمایل به بازپرداخت قسطی (۲
کنند مشتریانی که قرض خود را آخر دوره پرداخت نمی ،5گیرندهمشتریان قرضاندازند و ب( کنند و آن را به گردش نمیدوره تسویه می

کنند. متغیر تمایل به پرداخت قسررررطی را های آتی پرداخت میاندازند و به صررررورت قسررررطی با نرخ بهره در دورهو آن را به گردش می
 امتیازدهی به دست آورد. یتوان با اطالعات قبلی مؤسسه اعتباری و همچنین اطالعات موجود در مؤسسهمی

سطه: این متغیر احتمال آن را مشخص می6احتمال قطع ارتباط مشتری (۳ شنهادی )یا کند که مشتری به وا شرایط پی ی عدم رضایت از 
سقف و نرخ بهره شرایط  ضایت میتغییر  سه را رها کند. این عدم ر س ستفاده از خدمات اعتباری مؤ سط خود( ا صورت ی ق توان به 

سب با مؤلفه مطلق )در شنهادی توسط مؤسسات رقیب( تنا شرایط پی سب با  سبی )در تنا صورت ن شتری( یا به  های رفتاری خود م
سررازی خدمات کارت اعتباری مؤسررسررات ی اجراییهای موجود در ادوار گذشررتهتوان از دادهباشررد. در هر حالت این اطالعات را می

 مالی به دست آورد.
                                                                                                                                                                                                           
1 Monte Carlo Simulation 
2 Behavior (risk) Score 
3 Propensity to Revolve 
4 Convenience Users 
5 Borrowers 
6 Probability of Attrition 
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شتریان همراه (۴ این متغیر به احتمال نکول مشررتریانی اشرراره دارد که قصررد قطع ارتباط با مؤسررسرره را ندارند، لیکن به  :۹احتمال نکول م
سبهدالیل مختلف در پرداخت دچار نکول می سی و نظارت و افق عملکرد را یکشوند. برای محا نیم. کساله تعریف میی آن افق برر

سررررازی ی اجراییهای موجود در ادوار گذشررررتهتوان از دادهو احتمال آن را می روزه تعریف کرد ۱1نکردن  توان پرداختنکول را می
 خدمات کارت اعتباری مؤسسات مالی به دست آورد.

ای شود. برکننده به مؤسسه تحمیل می: این متغیر به زیانی اشاره دارد که از سوی مشتریان نکول۲زیان ناشی از نکول مشتریان همراه (۵
ست هزینه به دست آوردن آن کافی شتریان در یک دورها شی از نکول م شود. دادههای حسابداری نا سبه  های آن را ی حسابداری محا

 سازی خدمات کارت اعتباری مؤسسات مالی یافت.ی اجراییتوان از ادوار گذشتهمی
تریانی که در حال کار با مؤسررسرره : این متغیر به میزان تغییر تراز گردشرری مشرر۳کنندهتغییر در تراز گردشرری مشررتریان همراه غیرنکول (۶

ی را برآورد ی مشترشدهی قسط بر میزان پول گردشتغییر نرخ بهره تأثیراشاره دارد. این متغیر  گذارینرخهستند در صورت تغییرات 
شده نتسویه خود را به صورت حسابصورتی سه درصد، ماهانه به صورت متوسط هزار دالر از اگر مشتری با نرخ بهره مثالًکند. می

یصد س مثالًی قسط به ده درصد، مبلغ کمتری )انداخت تا به صورت قسطی پرداخت کند، در صورت افزایش نرخ بهرهبه گردش می
توان با استفاده از متغیر موجود دید. شاخص این متغیر را اندازد. این تغییر هفتصد دالری در تراز گردشی را میدالر( را به گردش می

توان از اطالعات های آن را میه صررررورت تغییر در تراز گردشرررری به ازای یک درصررررد افزایش نرخ بهره تعریف کرد. دادهتوان بمی
 سازی به دست آورد.سازی کارت اعتباری یا با استفاده از شبیهی اجراییهای گذشتهآمده در دورهدستبه

سنجد. برای مثال، اگر حجم درآمد را از تغییر تراز گردشی مشتریان می یرتأثاین متغیر : 4تغییرات درآمدی در قبال تغییر تراز گردشی (۱
ی خود را از هزار دالر به سرریصررد دالر کاهش دهد، این متغیر نشرردهی قسررط، مشررتری حجم بدهی تسررویهبا تغییر درصررد نرخ بهره

اخص آن را به صورت میزان تغییرات درآمد به توان شگذارد. میسنجد که این تغییر هفتصد دالری چه تأثیری بر درآمد مؤسسه میمی
های های موجود در دورهسررازی یا دادهتوان با اسررتفاده از شرربیههای آن را میازای یک واحد تغییر در تراز گردشرری تعریف نمود. داده

 سازی مؤسسات اعتباری به دست آورد.قبلی اجرایی
سابتغییرات درآمدی در قبال تغییر در تراز  (۸ شی هایح های مربوط به مشررتریان حجم درآمد را از سرریاسررت تأثیر: این متغیر 5غیرگرد

درصرردی مشررتریان شررود، چه سررنجد کاهش سررقف اعتباری که منجر به قطع ارتباط پنجسررنجد. برای نمونه این متغیر میمعمولی می
اشرری از یک واحد تغییر سررقف اعتباری درآمدی ن ییراتتغتوان به صررورت تأثیری بر حجم درآمد خواهد داشررت. شرراخص آن را می

 مشتریان تعریف نمود.
 تأثیر، ۸سررازیشرربیه یا ۱سررازی چندمتغیره، بهینه6های هیوریسررتیکتوان با کمک الگوریتمپس از آن که اطالعات باال به دسررت آمد، می

ست سیا سنجید و در ادامه  سه راه مختل هایگروههای بهینه را برای توأمان متغیرها را روی یکدیگر  شتریان به کار برد. هر یک از این  ف م
 شود.ی مالی منجر شود که در ادامه به آن اشاره میتواند به جوابی کارا برای مؤسسهمی

یابی پاریتو نیز یاد یابی چندمعیاره و بهینهیابی برداری، بهینهریزی چندمتغیره، بهینهیابی چندمتغیره که از آن با عناوین برنامهالف( بهینه
ین از اه کند. استفادسازی یک متغیر، به صورت همزمان چند متغیر را بهینه میشود روشی در تحقیق در عملیات است که به جای بهینهمی
 هایروشهایی همچون اسررررتفاده از اطالعات ترجیحی، ای دارد و روشو گسررررترده پر قدمتو مدیریت مالی کاربرد  گذارینرخش در رو

سائل به کار می هایروشهیبرید و  صوص تعاملی برای حل این م سئلهاعتبار، دو  گذارینرخرود. در خ سقف اعتبار و  یم همزمان تعیین 
ساط را باید حل کرد، به گونهی اتعیین نرخ بهره ستفاده از متغیرهای یادشده ای که هم هزینهق شینه کند. با ا ها را کمینه کند و هم درآمد را بی

 ی اعتباری حل کرد.را با توجه به قیود خاص هر مؤسسه مسئلهسازی چندهدفه را شکل داد و این توان مدلدر بخش مدل می
ی بری زیاد یا پیچیدگی مدل، یافتن جواب بهینهگیرند که به دلیل زمانی مورد اسررررتفاده قرار میهای هیوریسررررتیک مواقعب( الگوریتم

های تواند با استفاده از جوابمی شود. این کارسرتاسری دشوار یا ناممکن است. در این حالت به یافتن یک جواب ممکن و کارا بسنده می
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دیگر حادث شود. در این  هایروشتر و ساده یمسئلهاصلی و حل  یمسئلهتر با دهسازی مسائل ساتاریخی و بررسی موضعی، جایگزین
های بهتری از نظر سررازی موضررعی آن، به جوابو بهینه گذارینرخشررده در های پیشررین اسررتفادهتوان با اسررتفاده از جوابمورد خاص، می

 سودآوری دست یافت.
تواند برای یافتن قیمت اولیه سقف و نرخ بهره به کار هایی است که میکی از روشکارلو نیز ی-سازی مونتج( در نهایت، روش شبیه

یرد گگیری رندوم تکراری از اطالعات موجود در کار هم قرار میکارلو، نمونه-سازی مونتمؤسسات مالی بیاید. با استفاده از روش شبیه
سناریو تولید می سناریو به تولید درآمو تعداد زیادی  صی مید و هزینهشود. هر  سود را تحت ی خا در  دهند.خود قرار می تأثیرانجامد که 

 شود. با استفاده از این سناریوها وشود و حد باالیی و حد پایینی برای میزان سود تولید میی سناریوها در کنار هم سنجیده مینهایت، همه
تواند ی اول قرار داد. این مبلغ حتی میدورهشررده برای مشررتری در ی معینحد رزرو سررود تولید کرد و در این حد رزرو هر مبلغی را در بازه

 گذارینرخهای خود مشررتری این های بعد با اسررتفاده از دادهزنی با مشررتری به دسررت آید. سررپس در دورهشررده با چانهی مشررخصدر بازه
 شود.تصحیح می

 برآورد حداکثر تمایل به پرداخت
رویکرد دیگر برای بسررط مدل انتخاب پیشررنهاد به متقاضرری بر مبنای ایده حداکثر تمایل به پرداخت اسررت که قبالً معرفی شررد. تابع چگالی 

رخ بهره متغیر ن صرفاًگردد. در اینجا با پیشنهاداتی مواجه هستیم که حداکثر تمایل به پرداخت با این شرایط بین متقاضیان وام محاسبه می
ر مورد کارت کند. دشررود که یک مشررخصرره پیشررنهادی برجسررته وجود دارد که جذابیت پیشررنهاد با تغییر آن تغییر میبته فرض مینیسررت ال

دودیت اعتباری کند و یا محکه باالتر بودن آن جذابیت کمتری ایجاد می گیرندگان باشدتواند نرخ بهره پرداختی به واماعتباری این ویژگی می
oهای پیشررنهادی تر با ویژگیشررود. یک مدل عمومیودن آن موجب جذابیت بیشررتر میباشررد که باالتر ب = (o2, … , on)  با ویژگی برجسررته

o = o1 های متقاضررری ویژگیX = (x1, … , xn)  و ویژگی متقابلi(o,x) ای اسرررت که کنیم ویژگی برجسرررته ویژگیگیریم. فرض میدر نظر می
ته تمایل به پرداخت ویژگی برجسرر شررود که حداکثرشررود. در این مدل فرض میمی مانند نرخ بهره() یشررتربباالتر بودن آن موجب جذابیت 

w∗
o1

∗wباشد. این بدان معناست که متقاضی پیشنهادی را که ویژگی برجسته آن کمتر یا مساوی می i(o,x)و  o، xاست که تابعی از  
o1

باشد  
شنهادی را که ارزش ویژگی برجسته آن بیش از نقمی شد رد میپذیرد و بالعکس پی ابع کند. در واقع توزیع تمایل به پرداخت یک تطه قطع با

رسرررد که یم به نظرپلکانی اسرررت با تمایل به پرداخت یک برای موارد کمتر از نقطه قطع و تمایل به پرداخت صرررفر برای موارد بیش از آن 
های متقاضرری به لحاظ دسررتیابی به این مسررئله که چه ها در پیشررنهاد وام و مطلوبیت تعامل با ویژگیمحاسرربه ارزش مطلوبیت سررایر ویژگی

دل این است ترین مباشد. سادهمقدار تغییر در ارزش ویژگی برجسته برای پذیرفتن وام پیشنهادی توسط متقاضی الزم است، مورد نیاز می
ی ایب مؤثر در این تابع خطهاسرررت. برای بدسرررت آوردن ضررررکه فرض کنیم این نقطه قطع در ویژگی برجسرررته تابع خطی از سرررایر ویژگی

های پیشرررنهاد وام دریافت یا عدم دریافت وام را های متقاضررریان و ویژگیگیریم با توجه به ویژگیای از متقاضررریان قبلی را در نظر مینمونه
یافت وام آمده تابع خطی قطع دریافت یا عدم درریزی خطی با حداقل کردن مجموع خطاهای بدسررررتزنیم. در روش برنامهتخمین می
 آید که با شرایط موجود کامالً متناسب است.بدست می

ن متقاضررری از عدم دریافت وام به دریافت آن تغییر وضرررعیت آان دقیقی از ویژگی برجسرررته که در در رویکرد قبلی فرض کردیم که میز
های متفاوت تصررمیمات متفاوتی به در زمانتر این اسررت که توزیع احتمال را در نظر بگیریم. افراد مشررادهد، وجود دارد. فرض واقعیمی
شنهادات های افراد، تغییرات موقعیت اقتصادی و محیط پیرامون آنان میگیرند این تفاوت به دلیل اولویتمی شد. تخمین پی یا  یرشپذ وبا

بهره  ست. اگر ویژگی برجسته نرخای نیبا استفاده از تابع چگالی احتمال به دلیل عدم دسترسی به همه اطالعات کار ساده عدم پذیرش وام
را پذیرفته است حداکثر تمایل  درصد ۹1باشد هرچه نرخ بهره باالتر باشد جذابیت دریافت وام کمتر است. برای فردی که وام با نرخ بهره 

حداکثر تمایل به  را نپذیرفته اسرررت درصرررد ۹۵مشرررابه برای فردی که وام با نرخ بهره  طوربهباشرررد و  درصرررد ۹1به پرداخت باید بیش از 
 باشد. درصد ۹۵پرداخت باید کمتر از 

دهد در مواجهه با اطالعات از دست رفته ها را میهای آماری الزم برای بدست آوردن زمان وقوع پدیدهکه تکنیک ۹تحلیل بقا هایمدل
دهد که دوره زندگی آنان از سررن فعلی نشرران می هامدلباالیی دارد. تعیین مدت زمان الزم برای احیای اطالعات با اسررتفاده از این  کارایی

ست.  شتر ا سب یکی از متداول ۲خطر هایمدلآنان خیلی بی ستفاده در تحلیل بقا می هایمدلترین متنا سک مورد ا تواند در مدل پویای ری
قا های مورد اسررررتفاده در تحلیل بکدهنده که یکی از تکنیزندگی شررررتاب هایمدلگیرندگان مورد اسررررتفاده قرار بگیرد. کاربرد اعتباری وام
ند. اند بسرریار مناسررب و کارا هسررتتواند توزیع حداکثر تمایل به پرداخت را تعیین نماید که در شرررایطی که اطالعاتی حذف شرردههسررتند می
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وزیع شررررود. در اینجا ما تدر تحلیل بقا توزیع ورای زمان تخمین زده می طورمعمولبهالبته این کاربرد غیرمتداولی از تحلیل بقاسررررت زیرا 
شد را تخمین میویژگی غالب که می سط تواند نرخ بهره یا محدودیت اعتباری با ضزنیم. همچنین احتمال دریافت وام تو القوه را ب یانمتقا

 آوریم.بدست می
 ۹بولانواع آن مدل توزیع وی ترینگیری در مورد تابع توزیع احتمال مبنا داریم که یکی از متداولبه منظور تکمیل این مدل به تصررررمیم

ستفاده  آید. بادهنده با تابع مبنای ویبول بدست میدهنده، توزیع احتمال مدل زندگی شتاباست که با قرار دادن آن در مدل زندگی شتاب ا
رد جدید قابل برآوزنیم. در این شرررایط احتمال گرفتن وام برای هر متقاضرری متقاضرری قبلی ضرررایب آن را تخمین می nاز یک نمونه شررامل 

شنهاداتی که احتمال دریافت آنها توسط متقاضیان باالست و همچنین مجموعهاست. بنابراین می شنهادات ارائه شده کتوان پی ه به ای از پی
اب ترکیب انتخ گیریبه تصمیم توجهیقابلشود، را تشخیص داد. بنابراین پیشرفت این اعتبارات کمک احتمال زیاد یکی از آنها دریافت می

رش پذی هایمدلهای پیشررنهادی به متقاضرری برای یک وام یا کارت اعتباری نموده اسررت. با رشررد بازار وام مصرررفی اهمیت احتمال ویژگی
ست وام درخوا آل با فرآیندهایایده طوربهباشد. آنها یابد که البته این مسئله بیشتر مربوط به بازار فروشنده میفزاینده افزایش می طوربهوام 

 أمینتهمچنین تناسرررب بازار ارتباط مشرررتری با محصرررول را نیز های نوین هم در اختیار دارند تناسرررب دارند و تعاملی که امروزه تکنولوژی
 کنند.می

 هابازیمبتنی بر تنوری  گذارینرخمدل  ۴.۷.۴
دهنده( وجود دارد که تصرررمیم گیرنده )قرضمطرح شرررده در این مطلب مشرررکل این اسرررت که یک تصرررمیم گذارینرخ هایمدلدر تمامی 

دهنده این شررروند که نشرررانگیرندگان توسرررط تابع احتمال دریافت وام )تابع نرخ واکنش( معرفی میگیرد چه قیمتی را در نظر بگیرد. واممی
ای از واکنش متقاضیان است اما واقعیت این است نماینده عنوانبه. این تابع پذیرندیماست که چه درصدی از متقاضیان وام پیشنهادی را 

ازی مسئله با سگیرد. مدلگیرنده است که با توجه به ترجیحات خودش تصمیم به پذیرش یا رد پیشنهاد وام میگیرنده یک تصمیمکه هر وام
ستفاده از نظریه بازیدو یا چند تصمیم  هایوامر متغیر د گذارینرخ مسئلهسازی گیرد. تنها محققانی که برای مدلت میها صورگیرنده با ا

گیریم. همانگونه که قباًل ( هسررتند که در ادامه از تجزیه تحلیل آنها بهره می۲11۵) ۲کنند کنی و الیورها اسررتفاده میمصرررفی از نظریه بازی
سررازی بازگشررت سرررمایه اسررت. البته آنها عالقمند به حداکثرسررازی سررهم دهنده حداکثرسررازی سررود یا حداکثراشرراره شررد هدف اصررلی وام

رایط دهندگان در این شدهد. همچنین وامشان نیز هستند به این دلیل که شانس بیشتری برای حداکثرسازی سود در آینده به آنان میبازاری
سود دریافتی از  شند که معادلپرداختی و میزان آن می هایوامعالقمند به  ست. در تمامی مباحث فرض کردیم که دو  با سهم آنان از بازار ا

 باشرررند. بنابراین در این بازیاعتباری می هایکارتدهنده، نرخ بهره پرداختی به وام و محصررروالت اعتباری مانند ویژگی مهم مرتبط با وام
 یالحکنند اما مقیاس آنان در این مورد یکسان نیست در ی میگیرشان از بازی را در دو بعد اندازهگیرنده دریافتیدهنده و وامهردو طرف وام

شدت  که صمیم می به همبه  ستند. بانک ت ائه گیرندگان احتمالی ارها به وامگیرد چه نرخ بهره و محدودیت اعتباری را در مورد واممرتبط ه
ستند و هر وامویژگی ترینمهمگیرندگان نیز کند. این دو ویژگی از نظر وام شده را در نظر میها ه گیرد گیرنده به نوبه خود ترکیب موارد ارائه 

دهد جه میگیرنده را نتیگیرد. مجموعه تصمیمات آنها احتمال دریافت وام ارائه شده توسط وامو بس از مقایسه با دیگر ترکیبات تصمیم می
صل شنهاد را گیرندگان بالقویابد که چه درصدی از وامشده بانک درو از این نتیجه حا ی و . عالوه بر این نرخ بهره پرداختپذیرندیمه این پی

شنهادی، ویژگی سبه این دو مقیاس محدودیت اعتباری پی سودآوری هر وام برای بانک هستند بنابراین بانک قادر به محا های کلیدی تعیین 
 ند.آورگیرندگان و میزان آن را بدست میشود و سودآوری دریافت وام توسط واممهم می

( ۹۸۸۹) ۳سررال بیش توسررط اجورث ۹۲۵شررده و بازی بازاری که بیش از  گیرنده مطرحوام-دهندهشررباهت بسرریار زیادی بین بازی وام
شرررردند که هریک از آنها تابع ترجیحاتی دارند گر با دو محصررررول متفاوت وارد بازار میمعرفی شررررد وجود دارد. در آن بازی دو معامله

ای )جعبه اجورث( با اسررتفاده از منحنی یل به داشررتن ترکیبی از محصرروالت دارند. اجورث قادر بود نمودار سررادهکه آنها تما صررورتینبد
عامله دیگری تو به این معناست که امکان متو هستند. بهینه پارهگران بهینه پارهبسازد که نشان دهد کدامیک از معامله یحاتشانترجتفاوتی بی

 ود ندارد.فرض قرار نگیرد، وجدیگری در شرایط بدتری نسبت به شرایط پیش که یحالکند در  بهتر عملبتواند گر با این شرط که معامله
ها سررال قبل اسرراس نظریه بازی ۶1های تعادلی قابل دسررتیابی در این بازی اسررت اما حلالزم به ذکر اسررت که این مسررئله مربوط به راه

حل تعادلی یک بازی گذاری شرررد. راه( پایه۹۱۱۴) 4وسرررط فون نیومن و مورگنسرررترونحل تعادلی به صرررورت رسرررمی تشرررامل مفهوم راه
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2 Keeney & Oliver 
3 Edgeworth 
4 Von Neuman and Morgenstern 
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ستراتژیمجموعه ست ب ها برای هرای از ا صورت عدم تغییر  که یطوره بازیکن ا ستراتژی در  هیچ بازیکنی نتواند نتیجه نهایی را با تغییر ا
وبیت را توسررط تابع مطل یحاتشررانترج گیرندگاندهد وامغیر ارائه میاسررتراتژی سررایرین ارتقا دهد. در مبحث بازی وقتی بانک یک وام مت

U(r, l) را  گیرندگان بالقوه و امکان مقایسه پیشنهاداتکنند. در اینجا فرد اطالعی در مورد سایر پیشنهادات قابل دسترسی برای وامبیان می
,q(rکنیم احتمال گرفتن وام ندارد. فرض می l) گیرندگان در مواجهه با دو پیشررررنهاد وام به احتمال زیاد در ترکیبات مختلف اسررررت. وام
شنهادی را می ست که ترتیب ترجیحات برای تمامی وامپی شتری دارد. فرض این ا احتمال  که یورتصگیرندگان حتی در پذیرند که ترجیح بی

فزاینده اسررت. یکی از  lکاهنده و نسرربت به  rگیریم که نسرربت به در نظر مییکسرران نباشررد مشررابه اسررت. تابع مطلوبیتی را  لزوماً منتظروام 
,r)های ترجیحات یکسرران خطوط راسررتی در سررطح حاالت ممکن این اسررت که منحنی l)  با شرریب مثبت هسررتند بنابراین با افزایشr  وl 

,u(rیابند. با توجه به این فرض که ترتیبات افزایش می l)  وq(r, l) است تمام پیشنهادات روی یک منحنی ترجیحات  در پیشنهادات یکسان
یکسران احتمال دریافت وام یکسرانی دارند. با این حال سرودآوری بانک مربوط به پیشرنهادات متفاوت روی یک منحنی ترجیحات یکسران 

راین سررود ن اسررت و بنابمتفاوت اسررت. در ابتدا وقتی هردوی نرخ بهره و محدودیت اعتباری خیلی پایین هسررتند بازدهی بسرریار پایی کامالً
فرض پایین اسرررت. با حرکت روی منحنی به سرررمت باال درآمد )بازدهی( به دلیل نرخ پیش طوربهگیرنده زیادی وجود ندارد و شرررانس وام

اعتباری  یابد. با افزایش محدودیتیابد و بنابراین با حرکت به سررمت باال سررود افزایش میپرداختی و محدودیت اعتباری باالتر افزایش می
باشررد. بنابراین برای هر منحنی ترجیحات یکسرران یابند که به معنای شررروع به افت سررود میفرض بیش از درآمد افزایش میهای پیشزیان

کنند را در برابر احتمال دریافت وام توان سرررودآوری انتظاری افرادی که وام را دریافت میوجود دارد. می ∗Bیا  ∗Aچند نقطه حداکثر سرررود 
شان داده  صورتبهروی نمودار ترسیم کنیم  کهیدرصورتها احتمال پذیرش یکسان دارند رح نمود. از آنجا که همه واممط خطوط عمودی ن
یابد بنابراین ها افزایش میشوند. روی هر خط عمودی وامی با حداکثر سودآوری انتظاری وجود دارد. با افزایش نرخ بهره سودآوری واممی

گاری ناسرراز به دلیلیابد. البته به دلیل کاهش احتمال دریافت وام طی زمان و همچنین شررود و همواره افزایش میمثبت می سررودآوری بهینه
های ترجیحات یکسررران سرررود انتظاری بهینه برای متقاضررریانی که وام را برای برخی منحنی روینازاآید. ها احتمال ضررررر بوجود میانتخاب

سرررت. کنندگان سرررودآور نییابد. تا جاییکه دیگر وام برای دریافتکند و در طول منحنی این افت ادامه میت میکنند شرررروع به افدریافت می
گیرندگان سهم وام تابعی از عنوانبهنسبی  طوربهگیرنده بالقوه را تابعی از سهم بازاری بانک )یا توان سود بهینه بانک برای هر وامبنابراین می

اشند و پیشنهاد با تو بنشان داد. توجه داشته باشید که تنها پیشنهاداتی مورد توجه بانک است که بهینه پاره (کنندافت میبالقوه که وام را دری
ازاری ب سررودآوری بیشررتر وجود نداشررته باشررد. چنانچه نرخ بهره و محدودیت اعتباری مربوط به پیشررنهاداتی که از لحاظ سررودآوری و سررهم

اری گیرنده با افزایش محدودیت اعتبگیرندگان را بدست آورد. ترجیح وامتوان ترجیحات واما بدست آوریم، میبرای بانک جذابیت دارند ر
ی دارد. الزم شود بستگیابد. ترجیحات بانک به سود انتظاری و احتمال دریافت وام که به سهم بازار تعبیر میو کاهش نرخ بهره افزایش می

 دهنده( را داشته باشیم.گیرنده و وامنک و ترسیم نقشه ترجیحات هردو بازیکن )وامهای سود ثابت برای بااست منحنی
گیریم. نقاط دیگری با ترکیبات مختلف نرخ بهره و را در نظر می qFو احتمال دریافت وام در این نقطه  (∗p مثالًنقطه حداکثر سررررود )

های سود یکسان در نمودارهای نرخ بهره گیریم. ترسیم منحنید، در نظر میو یا سود بیشتر از آن دارن ∗pمحدودیت اعتباری که سود کمتر از
توان نقاطی با سرررود منفی نیز در نظر گرفت که احتمال دریافت وام در آن باالسرررت. در شرررود. حتی میوار میو محدودیت اعتباری بیضررری

سیار مهم که یصورت سهم بازار ب سودآوری است میبانک احساس کند  د تصمیم بگیرد در این نقطه عمل کند. نقاطی که در نقاط توانتر از 
سود انتظاری ثابت و احتمال دریافت وام قرار دارند نقاط بهینه پاره شکیل میتقاطع مماس بر  شروتو را ت سود  ع دهند که از نقطه حداکثر 

-گیرندهحل تعادلی در بازی وامدهنده راهوام رود. این نقاط بهینه مربوط به پیشررررنهاداتشررررود و تا مرز صررررفر بودن نرخ بهره بیش میمی
باالتر وجود ندارد. بعد از ارائه این پیشنهادات توسط  یپرداختهای که هیچ پیشنهاد دیگری با سود باالتر و نرخ طوریه باشد بدهنده میوام

انی حل تعادلی در بازی الزم اسررت بدانیم چه زمیا رد کند. بنابراین برای تکمیل راه یرفتهپذشررده را  ارائه یشررنهادپتواند بانک متقاضرری می
را دریافت کند. ممکن است بانک تصمیم بگیرد تنها یک ترکیب از نرخ بهره و محدودیت اعتبار در رتفولیوی  یشنهادیپگیرنده باید وام وام

ارائه شررده را بپذیرند. این پیشررنهاد ممکن اسررت پیشررنهاد در نرخ بهره صررفر و  یشررنهادپگیرندگان باید وام صررورت یناخودش ارائه دهد در 
بت برای برخی دیگر رد وام. نسرر کهیدرحالمحدودیت اعتباری صررفر باشررد. برای برخی از متقاضرریان وام بهترین حالت پذیرفتن وام اسررت 

یر بانک در نظر گرفته شده است. بنابراین بانک خواستار تغیسودمند است در محاسبات پیشنهاد وام توسط  یشانبراافرادی که دریافت وام 
دهد و می یشرررنهادپتو هایی با ترکیبات مختلف نرخ بهره و محدودیت اعتباری در طول منحنی بهینه پارهباشرررد. بانک وامتصرررمیم آنها نمی

شررنهادات گیرندگان در پیاین اسررت که همه وام تأملپذیرند. نکته قابل شرران پیشررنهاد بهینه را میگیرندگان با توجه به موقعیت شررخصرریوام
,r)مختلف  l) تفاوتی های بینقشه منحنیU(r, l)  بنابراین تمامی آنها ترتیبات یکسانی از ،متفاوت باشد توابعشانیکسانی دارند حتی اگر 

,q(rاحتمال گرفتن وام  l) کند. شررریب منحنی ارائه وام خاب میدارند. بانک برمبنای سرررود و سرررهم تجاری بازاری پیشرررنهاد ارائه وام را انت
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شررود که خط مماس بر آن دارای همین تو انتخاب میشررده روی مرز بهینه پارهبسررتگی به سررهم هریک از این دو دارد. نقطه نهایی انتخاب
سبت به دیگر  ست. این مدل ن ست که بامطرح هایمدلشیب ا ست. به منظور واقعی کردن آن الزم ا  نک تحقیقاتشده یک مدل انتزاعی ا

,U(rبازاری روی متقاضررریان انجام دهد تا تابع مطلوبیت  l) گیرندگان تخمین بزند و همچنین نیاز به سررراخت های مختلف وامرا برای رده
 گیرنده به نرخ بهره پرداختی و محدودیت اعتباری انتخابی را نشان دهد.هایی دارد که چگونگی وابستگی سودآوری انتظاری یک واممدل

انجام داد ه کنندسازی پویا از رفتار مصرفتوان تعیین سودآوری و چگونگی وابستگی آن به محدودیت اعتباری را با مدلامه کار میدر اد
 باشند.گیری میکاربردی در تصمیم هایمدلکه 

 برخی مالحظات نظارتی در مدیریت ریسک کارت اعتباری ۴.۸
خدمات از زمان تخصرریص وجه برای مشررتری تا زمان وصررول  ارائهر مدیریت ریسررک در مالحظات نظارتی برای کارت اعتباری متمرکز ب

های مالی و اعتباری فاقد مخاطره )ریسررک( اسررت، در مقابل و مؤسررسرره هابانکو تسررویه آن اسررت. پرداخت نقدی از نظر  هایبدههمه 
در این  .پرداخت وجه کارت اعتباری با مخاطره همراه اسررت؛ زیرا ممکن اسررت دارنده کارت نتواند از عهده بازپرداخت تعهدات خود برآید

 د.شوط به کارت اعتباری بیان میبخش مالحظات نظارتی مرتبط با ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی مربو

 محاسبه دارایی موزون به ریسک و سرمایه با وجود کارت اعتباری بر اساس اصول بال یک ۴.۸.۱
موزون به ریسک  هایییدارانسبت به  (tier 1 capitial)درصد سرمایه اصلی  ۴از منظر مقام ناظر برای مقابله با ریسک ورشکستگی سطح 

سرررمایه  عنوانبهدرصررد دارایی موزون به ریسررک را  ۸ای مقابله با زیان در سررطوح فراتر از ورشررکسررتگی بانک باید تا باید رعایت شررود. بر
سرره جزء مرتبط با کارت اعتباری را  بایسررتمیموزون به ریسررک  هایییدارا( در نظر گرفته شررود. جهت محاسرربه tier 2 capitalتکمیلی )

ست مانده ح شان  ۹ساب کارت اعتباریجداگانه در نظر گرفت: نخ ست،  دهدمیکه ن شده ا سهیالت برای کارت اعتباری داده  چه میزان ت
الی از م تأمینجز سرروم بخش مربوط به  نهایتاًدومین جزء تفاوت بین رقم مانده و رقم مربوط به خط اعتباری تخصرریص داده شررده اسررت. 

 .شودمینظام بانکی ما تعریف نشده است در این بررسی پوشش داده نطریق اوراق بهادار سازی است. مورد اخیر البته چون هنوز در 
، برای مانده حساب کارت اعتباری که نوعی تسهیالت باشدمیبال یک که هم اکنون در کشور ما مبنای مقررات جاری  هاییهتوصبرابر 

ست  سک  بایدیمغیر ایمن ا صد در نظر گرفت یعنی  ۹11وزن ری صلی و  ۴در سرمایه ا صد  سرمایه تکمیلی در نظر گرفت.  ۸در صد  در
تفاوت بین مانده حسرراب و خط اعتباری داده شررده، نیازی به منظور نمودن سرررمایه نظارتی نیسررت. عالوه بر منظور نمودن بافر  ما بهبرای 

ک که برای کل دارایی بان اییرهذخبرای این دارایی را نیز در نظر گرفت. در این زمینه همان  ذخیره الزم بایدیمسرمایه برای کارت اعتباری 
متفاوت از مقدار معمول برای سرررایر تسرررهیالت گرفته  اییرهذخجداگانه  طوربهشرررود قابل اعمال بوده و برای کارت اعتباری محاسررربه می

 .شودمین

 سرمایه با وجود کارت اعتباری بر اساس اصول بال دومحاسبه دارایی موزون به ریسک و  ۴.۸.۲
بندی داخلی طراحی نمایند. برای این منظور الزم است که در درجه برای دارندگان کارت اعتباری باید روش رتبه هابانک ۲در مقررات بازل 

پورتفو  قالم دراسپس برای هر دسته از این  کرد. یبنددستهکه از نظر ریسک همگون هستند  ییهاگروهاول پورتفوی کارت اعتباری را در 
( و PD) ۲تابعی از احتمال نکول عنوانبهبانک زیان مورد انتظار را بدسررررت آورد. زیان مورد انتظار هر دسررررته در پورتفوی کارت اعتباری 

سررته جداگانه انجام برای همان د بایسررتمیشررود که ( محاسرربه میEAD) 4اکسررپوژر در معرض نکول ( وLGD) ۳زیان در صررورت نکول
سک کارت اعتباری باید به  صگیرد. برای اوزان ری شوندهتجدکه برای اعتبارات خرد  ۲بازل  هاییهتو ست  5(QRRE) ید شده ا شنهاد  پی

 تکیه کرد.
برای اوزان اعتباری باید رابطه همبسررتگی بین اقالم موجود در پورتفو کارت اعتباری در نظر گرفته شررود. اگر شرراخص همبسررتگی را 

 زیر قابل استخراج است: فرمولبازل طبق  هاییهتوصبرابر  هاییداراتعریف کنیم اوزان هر دسته از  6AVC عنوانبه

                                                                                                                                                                                                           
1 Outstanding balance 
2 Probability of default 
3 Loss given default 
4 Exposure at default 
5 Qualifying revolving retail exposure(QRRE) 
6 Asset Correlation Ratio 



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۲1 

 𝑅𝑊 = ۹۲.۵ [(𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝑁 (
𝑁−1(𝑃𝐷)+(√𝐴𝑉𝐶 ×𝑁−1(1.۱۱۱)

√۹−𝐴𝑉𝐶

)) − (𝐿𝐺𝐷 × 𝑃𝐷)] 

.)N(.)،𝑁−1در این فرمول   محاسبه شده است. 12۱۱۱احتمال  تابع تجمعی توزیع نرمال و معکوس آن است که در سطح (
کافی است مقدار اکسپوژر در معرض نکول را در وزن مربوطه ضرب کنیم تا به دارایی  هاییداراپس از محاسبه اوزان، برای هر دسته از 

دارایی موزون به ریسررک  ضررربحاصررلبرسرریم. سرررمایه نظارتی برای هر بخش از پورتفوی کارت اعتباری از  RWAموزون به ریسررک یا 
سته در  سرمایه نظارتی برای نهایتاً. آیدمیدرصد بدست  ۸برای آن د سته  جمع کل  شانهر د ست که برای کارت  دهندهن سرمایه ا بافری از 

باید زیان مورد انتظار از کل سرررمایه کاسررته  گیردمیاعتباری باید کنار گذارده شررود. از آن سررو برای عددی که در صررورت نرخ کفایت قرار 
وژر اکس نهایتاًاین در صورت نکول و ل نکول در ضرب احتماحاصلکه گفته شد برای هر دسته دارایی از  طورهمانشود. زیان مورد انتظار 

بازل  هایهیتوصمازاد مانده و استفاده نشده برابر  به شکل. نکته مهم آن است که برای آن بخش از اعتبار که آیدمیدر معرض نکول بدست 
ات، این بخش را در این فصررل پوشررش بودن محاسررب تریچیدهپ(. به دلیل Long et. Al. 2007باید سرررمایه نظارتی در نظر گرفته شررود ) ۲

 .شودمیداده ن
سبه ذخایر ساس بال یک باید  ۲مطابق بال یک و بازل  ۹برای محا سک  ۹2۲۵در حالی که بر ا شده به ری صد دارایی تعدیل   عنوانبهدر

عرض ریسررررک باشررررد. از آنجا که دارایی در م 12۶میزان ذخایر باید برابر با زیان مورد انتظار به اضررررافه  ۲ذخیره منظور گردد، در بازل 
 ۲درصد ارزش دارایی در کارت اعتباری است، میزان ذخایر در چارچوب بازل  ۶تا  ۵نسبت زیان مورد انتظار به دارایی بین  طورمعمولبه

 از بال یک بیشتر خواهد بود.
 ریسک نقدینگی

شررود. برای تومان صررادر می یلیونم ۵1و  ۳1، ۹1 و طالیی با مبالغی تا سررقف یانقرهاعتباری در سرره سررطح برنزی،  هایکارتدر ایران 
سپردن وثیقه دارند. این کارت ستند. با توجه به اینکه این کارتها قابل نقددریافت کارت مشتریان نیاز به اعتبار سنجی و  ها دارای شدن نی

ها وجود دارد. بنابراین این برداشررررت ناگهانی بالغ موجود در کارتمبالغ بیش از یک میلیون تومان هسررررتند، امکان برداشررررت ناگهانی م
 تواند بانک را با ریسک نقدینگی مواجه سازد.می

سهیالت  شور، کارت اعتباری از جمله ت سات اعتباری ک س سک نقدینگی مؤ ساس قانون حداقل الزامات مدیریت ری به همین دلیل بر ا
شت درتعهد سخ و آماده بردا شت آن،  شده غیر قابل ف ست که احتمال بردا شده ا ست. بنابراین  ۵1نظر گرفته  شده ا صد در نظر گرفته  در
 های کشور برای محاسبه نسبت پوشش نقدینگی ضروری است، این احتمال را مدنظر قرار دهند.بانک

ی بخشی از خدمات ارائه شده ، کارت اعتبار۳بر اساس اصول بال  کهیدرحالای به این موضوع نشده است. اشاره ۲و  ۹در اصول بال 
درصد در نظر گرفته شده است و در اتحادیه اروپا نیز در بخش سایر خدمات با احتمال برداشت  ۵به مشتریان بوده و احتمال برداشت آن 

 درصد در بخش اقالم خروجی در نظر گرفته شده است. ۲1-۴1
سرراختار بانکی خود، قوانین را تعدیل نماید، احتمال برداشررت از  البته چون اصررول بال یک رهنمود اسررت و هر کشررور باید متناسررب با

 کارت اعتباری در ایران متفاوت از اصول بال است.
 ریسک عملیاتی

تواند بانک را در معرض ریسک عملیاتی قرار داده و صورت بالقوه میهای پرداخت مشتریان، به گسترش کاربرد کارت اعتباری در فعالیت
گیری و مدیریت ریسررک عملیاتی مشررتری و پردازش پرداخت را ایجاد کند. بنابراین توجه به اندازه هایحسررابدیریت مسررائل مربوط به م

شررود. سررپس مقررات و اسررتانداردهای های مختلف عملیاتی بیان میمربوط به کارت اعتباری ضررروری اسررت. در این بخش ابتدا ریسررک
 شود.بیان می گیری و مدیریت ریسک عملیاتیموجود در اندازه

 های عملیاتی مربوط به کارت اعتباریانواع ریسک
سیار  ست. یکی از  یکاتوماتعملیات کارت اعتباری، ب شته و نیازمند کنترل عملیاتی قوی ا ست و حجم زیادی از معامالت را در اختیار دا ا

دمتی عنوان خ بهاعتباری است. ماهیت متفاوت آن های کارت های عملیاتی، تقلب است که یک مشکل مداوم مرتبط با برنامهانواع ریسک
 تواند تقلب ایجاد نماید.شود، مینشده است و توسط مشتری مدیریت می ینتضمکه 

                                                                                                                                                                                                           
 .ی اختالف وجود دارد که در اطالق ذخایر به طور عام برای این دو چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد ۲یک و بازل  بالشایان ذکر است که بین تعریف ذخایر در  ۹
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روز هایی که بهتواند یک ریسرررک عملیاتی قابل توجه برای صرررادرکننده کارت ایجاد کند. پلتفرمبانک می فناوریاز طرف دیگر پلتفرم 
افته شوند هزینه ارائه خدمات برای بانک افزایش ی، باعث میداشته باشندریزی مجدد ی سخت هستند یا نیاز به برنامهنیستند یا برای کاربر

 یابد.نیاز به مداخله انسانی است افزایش می که یزمانو خطاها نیز 
در  بانک که یزمان مثالعنوانبهارد وجود دارد، بلکه در فرآیندها نیز وجود د هاحسررررابریسررررک عملیاتی نه تنها در ایجاد و نگهداری 

کند. در این شررررایط برای مدیریت ریسرررک عملیاتی مربوط به فرآیندها، مفاد آوری اطالعات از افراد بیرونی نیز اسرررتفاده میفعالیت جمع
بایسررتی فرآیندهایی را در آوری اطالعات باید وجود داشررته باشررد و هر صررادرکننده سررازی و ثبت مدارک و جمعقانونی دقیق در مورد آماده

 ها منطبق با آن الزامات هستند.دست داشته باشد و یا اطمینان حاصل کند که فعالیت
برای کنترل ریسک عملیاتی، ضروری است بانک، یک سیستم کنترل داخلی مؤثر، حسابرسی داخلی و خارجی و شخص ثالث و روابط 

مدیریت شررده به صررورت  هایحسررابند. در این راسررتا، مدیریت بانک باید ارزش مدیریت شررخص ثالث، برنامه تداوم فعالیت را تهیه ک
ها را در ارتباط با حجم فعلی و آتی، آمادگی در مورد رخدادهای آوریها و فنهای سرریسررتمشررده را بررسرری کند، قابلیتدفتری و تضررمین

ستم پرداخت را در نظر بگیرد. اگر یک بانک در هر  سی سپوژر  شخص ثالث در نظر بگیرد بانک احتمالی، و اک بخش از عملیات خود یک 
 گیرد. به کارمدیریت رابطه با شخص ثالث را  هایروشباید 

ستراتژریسک  مربوط به  اروککسبتصمیمات مربوط به  که یزمان کارت اعتباری نوعی از ریسک عملیاتی کارت اعتباری است و یکا
 د.یابهای عملیاتی داشته باشد، افزایش میکارت اعتباری، اثر معکوس بر کمیت و کیفیت خدمات مربوط به آن و برنامه کنترل

ممکن اسررت با ریسررک اسررتراتژیک در کارت اعتباری مواجه شرروند اگر برنامه کافی برای بازاریابی کارت اعتباری  هابانک مثالعنوانبه
صرررورت کامل بازارهای جدید را بشرررناسرررد، نتایج را تحلیل کند، نداشرررته باشرررند. برای کاهش ریسرررک اسرررتراتژیک مدیریت بانک باید به

 اند ایجاد نماید.بینی نشدهکارت جدید که پیش یهاحسابپیشنهادهای اصالحی برای محدود کردن 
تواند برای بانک ریسرررک اسرررتراتژیک ها، قبل از ایجاد کارت اعتباری جدید، میعدم موفقیت در آزمون بازارهای جدید و اسرررتراتژی

های صررهی نسرربت به مشررخکه بخواهد تغییر در ترکیب پورتفولیوی خود ایجاد کند اگر شررناخت کاف صررادرکننده ایجاد نماید. برای مثال،
 تواند ریسک استراتژیک را کاهش دهد.مشتریان داشته باشد، می

ها و منافع ناشرررری از خواهد از تکنولوژی جدید برای ایجاد کارت اعتباری اسررررتفاده کند، اسررررتخراج هزینهبانک می که یزمانهمچنین 
 بانک باید به تغییرات بازار کارت اعتباری نظیر افزایش انواعتواند بر کاهش ریسرررک اسرررتراتژیک کمک کند. مدیریت تکنولوژی جدید می

 ، توجه داشته باشد. تقلب را در فرآیند صدور و کاربرد آن ایجاد نماید تواندیممختلف کارت اعتباری، که 
سابداری ضعف مثال ح یبرا مختلف ریسک شهرت ایجاد کند. هایروشتواند به عالوه بر موارد مذکور، عملیات کارت اعتباری می

 تواند زیان ایجاد کند.در ارائه خدمات به موقع به مشتریان و اجرای به موقع فرآیند پرداخت می
طور مؤثر بتواند خدمات فراهم شررده توسررط کند باید بههای بیرونی برای ارائه خدمات اسررتفاده میکه از صررادرکننده صررادرکنندهبانک 

سک ست  شخص ثالث را کنترل و مدیریت کند. ری شتریان کیفیت کارت اعتباری ارائه می که یزمانشهرت ممکن ا شود رخ دهد زیرا که م
 کنند.مقایسه می هابانکخدمات دریافت شده را با کیفیت خدمات سایر 

شهرت کارت اعتباری را افزایش دهند. از جمله آنها نرخبرخی اقدامات مربوط به کارت اعتباری نیز می سک  رای ه بهای جریمتوانند ری
 کند.است که بانک صادرکننده را با ریسک شهرت مواجه می بدحسابمشتریان 

 جایگاه ریسک عملیاتی کارت اعتباری در اصول بال
کمیته نظارتی بال، با انتشررررار اصررررول مدیریت ریسررررک در بانکداری الکترونیک، انتظار دارد، انواع ریسررررک عملیاتی مربوط به بانکداری 

گانه های احتیاطی، این ریسررک، مدیریت شررود. بر همین اسرراس اصررول چهاردهلی شررناسررایی شررده و با اتخاذ شرریوهصررورت کالکترونیک به
ست: نظارت مدیریت و  شده ا سه بخش در نظر گرفته  صول در  ست. این ا شده ا دیره، م هیئتمدیریت ریسک بانکداری الکترونیک بیان 

الغ جهت اجرا اب هابانکیک رهنمود به  عنوانبهکنترل امنیتی و مدیریت ریسررک قانونی و شررهرت. بانک مرکزی کشررور نیز این اصررول را 
 نموده است.

های بانک مشررررمول مجموعه گیری و مدیریت ریسررررک عملیاتی مربوط به کارت اعتباری همانند سررررایر فعالیتاز طرف دیگر اندازه
قانون پولی و بانکی کشور، مصوب  ۹۹برای مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی است. بر همین اساس، در اجرای مؤثر بند ب از ماده رهنمودها 

مؤسررسررات اعتباری از طریق تشررویق آنها به اتخاذ تدابیر  کاراییو اصررالحات پس از آن و به منظور کمک به حف  و ارتقای  ۹۳۵۹تیرماه 
های احتمالی ناشرری از وقوع اختالالتی که به هر دلیل ممکن اسررت در فرآیند انجام عملیات رخ دهد و نیز یانالزم برای پیشررگیری از بروز ز
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همان قانون مسرررئولیت جبران آن با مؤسرررسررره  ۳۵از بروز خسررراراتی که در صرررورت وقوع، به موجب تکالیف مقرر در بند ج ماده  اجتناب
 ر ریسک عملیاتی بیان شده است.اعتباری است، مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤث

شوند. رویدادهای  سایی  شنا سک عملیاتی مربوط به کارت اعتباری  ست رویدادهای مؤثر در بروز ری ضروری ا ساس این رهنمود  بر ا
به  ها، رویدادهای مربوط به درون سررازمان، رویدادهای مربوطها و روشمختلف مشررتمل بر این موارد اسررت: رویدادهای مربوط به فرآیند

 اختالالت کاری و نواقص سیستم، رویدادهای مربوط به خارج از مؤسسه.
بایسررت چارچوبی را برای مدیریت ریسررک عملیاتی های آن، میهمچنین هر بانک و مؤسررسرره اعتباری صرررف نظر از اندازه یا پیچیدگی

ای سررازگار و شرریوههای عملیاتی بهه ریسررککارت اعتباری ایجاد نماید. هدف از این چارچوب، حصررول اطمینان از این موضرروع اسررت ک
 گیری، پایش و کنترل قرار گرفته و گزارش شود.طور جامع مورد شناسایی، ارزیابی و اندازهبه

های گذشته، استفاده از روش توان به این موارد اشاره نمود: استفاده از بانک اطالعاتی رویدادها و زیاناز جمله ابزارهای شناسایی می
 محیطی، استفاده از روش امتیازدهی، استفاده از روش ترسیم ریسک. وتحلیلتجزیهسناریو،  وتحلیلتجزیهیابی، خودارز

گیری ریسررک عملیاتی مربوط به کارت اعتباری، ضررروری اسررت، سرررمایه الزم برای پوشررش ریسررک عملیاتی پس از شررناسررایی و اندازه
 شود.گیری ریسک عملیاتی کارت اعتباری پیشنهاد میدو روش برای اندازهگیری شود. بر اساس اصول بال مربوط به آن اندازه

ای و درآمد (: این رویکرد بر پایه درصررد مسررتقیمی از درآمد ناخالص قرار دارد که شررامل درآمد خالص بهرهBIA) یهپاروش شرراخص 
 ای است.خالص غیر بهره

بین  اساسی تفاوتای است. د استاندارد شده مثل رویکرد شاخص پایهرویکر کارگیریبهطور اساسی روش به (:STAاستاندارد )روش 
و مالی شررررکتی، فروش  ینتأم فعالیت تقسررریم شرررود: ۸این دو رویکرد این اسرررت که در رویکرد اسرررتاندارد شرررده، باید عملیات بانکی به 

 های خرد.گریها و واسطهدارایی، امور بانکی خرد، بانکداری تجاری، پرداخت و تسویه، خدمات کارگزاری مدیریت مبادالت
ست. بنابراین درآمدها و هزینه صادیق بانکداری خرد ا صول کارت اعتباری از جمله م ساس ا سبه بوده و بتای آن بر ا های آن قابل محا

ص در روش شاخای ریسک عملیاتی درصد در نظر گرفته شود. بنابراین بر اساس روش استاندارد، مقدار پوشش سرمایه ۹۲استاندارد بال 
 پایه به شرح زیر است:

 𝐾𝐵𝐼𝐴 =
[∑(𝐺𝐼𝑖×𝛼)]

𝑖
             1 ≤ 𝑖 ≤ 3           𝑖𝜖𝑁 

BIAKای ریسک عملیاتی در روش شاخص پایه؛= مقدار پوشش سرمایه 

iGIمشروط به مثبت بودن آن؛ -طی سه سال قبل -= درآمد ناخالص ساالنه 
iدرآمد ناخالص  کهدرصورتیحداقل یک و حداکثر سه سال( است )ها از سه سال گذشته، که در آن، درآمد ناخالص مثبت = تعداد سال

 یک سال منفی یا صفر باشد، الزم است آن سال و درآمد ناخالص متناظر آن از محاسبه خارج شود؛
متناظر در درآمد ناخالص هر خط کاری قابل  ضرررب ضررریب کارت اعتباری از حاصررلدر روش اسررتانداردشررده، ریسررک عملیاتی 

صفر گردد،  یمساومتناظر آنها منفی یا  های درآمد ناخالص کارت اعتباری در ضریب ضرباحتساب است. چنانچه مجموع حاصل
 شود:شود. نحوه محاسبه در رابطه ذیل بیان میبرای آن عدد صفر منظور می

 𝐾𝑆𝑇𝑎 = [∑ [(𝐺𝐼 × 𝛽]𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 1−3 ]/3 

STaK ای در روش استاندارد شدهسرمایه= پوشش 
GIشخص، مطابق رویه سال م ساالنه یک  ست برای کارت اعتباری تعریف ای که در روش = درآمد ناخالص  شده ا شاخص پایه تعریف 
 شود.می
 سرمایه مورد نیاز سطح  ست و  شده ا ست ثابت که توسط کمیته بال تعیین  سطرا )= درصدی ا سبت به  ح با توجه به زیان احتمالی( ن

 کند.درآمد ناخالص هر واحد کاری مشخص می

 ۳بال کارت اعتباری در  ۴.۸.۳
گیرنده باشررند. بازاری یک وام هایشرروکبهتر قادر به جذب  هابانککارت اعتباری مندرج در بازل آن اسررت که  هدف از تغییرات در حوزه

بر  دهد، اوزان سرمایههستند. مشکل این است که بال سه نشان می هابانکترین زیان برای مدیریت در همه ها آسانزیان پورتفولیوی کارت
رفتار با یک میلیارد دالر در کارت اعتباری یا تعهدات  ۳ی ماهیت و میزان خطر بنا شده تا بر اساس میزان ریسک واقعی زیان. در بال مبنا
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صرف یمنناااعتباری  سهکننده نظیر اعطای برای هزاران م ست. یالتت سازی  یک میلیارد دالری به یک فرد ا سهیالت اوراق بهادار  همه ت
 سرمایه نیاز دارند. ۲تسهیالت اوراق بهادار سازی شدهبیشتر از  ۹نشده

کارت  وکارکسرربکند. چگونه سرررمایه مورد نیاز کارت اعتباری را تعیین می ۳دهیم یک بانک تحت بازل با یک مثال بهتر توضرریح می
درصررد رسررید.  ۱کاهش به  درصررد ۵، بازدهی سرررمایه با ۳داشررت اما با پذیرش بال  درصررد ۹۴بازدهی سرررمایه  ۲1۹1اعتباری در سررال 

 ۹۵2۴درصررد به  ۹12۴میلیارد دالر رسررید. بنابراین کفایت سرررمایه از  ۲۲میلیارد دالر به  ۹۵متوسررط سرررمایه الزم برای حمایت از آن از 
 ، سرمایه بیشتری نیاز دارد.۳اعتباری تحت قوانین بال  وکارکسبدرصد رسید. 

 کارت اعتباری )ارقام به میلیارد دالر( روکاکسببر  ۳یک مثال از اثر بال  .۹-۴جدول 
 ۹۱2۲ کل درآمد

 -۸ ذخیره زیان
 ۱2۹ حاشیه ریسک تعدیل شده

 52۸ هاهزینه
 ۳2۳ درآمد قبل از مالیات

 ۲2۹ درآمد خالص
 ۹4424 متوسط وام

 با بازدهی باال نیاز به سرمایه بیشتر و مدیریت بهتر وکارکسبراحت و ارزان نیست و  هابانکسرمایه برای  تأمیننکته اینجاست که 
های با بازدهی سرمایه کمتر، نیاز به افزایش سرمایه دارند تا بتوانند بازدهی مناسب را ایجاد کنند. در کشورهای وکارکسبمنابع دارد. 

 گیرند.ها از نظر نیاز به پوشش سرمایه تحت نظارت قرار میوکارکسباروپایی و آمریکا، 

 متوسط سرمایه و بازدهی سرمایه بر اساس بال یک و سه .۲-۴جدول 
 ۳بال  بال یک سهام

 ۲۲2۲ ۹5 متوسط سهام
 ٪۹524 ٪۹124 نرخ کفایت سرمایه

 ٪۱24 ٪۹۳2۱ بازدهی سرمایه
 

ستانهبخشی از برنامه بهینه عنوانبه هابانک سرمایه، آ سرمایه و محدودیتسازی  سرمایههای نسبتهای بازدهی  گذاری به خطوط های 
ه های جدی مواجها، قلب اعتبارات اسرررت، آنها با چالشکارت وکارکسررربکنند. از آنجا که تعیین می از سرررطوح باال به پایین وکارکسرررب

 وجود دارد: هاانکبهستند. اساساً دو هدف روشن برای 
، اشرررتهای ریسرررک و برآورد گذارینرخسرررنتی را برای دسرررتیابی به بازدهی سررررمایه باالتر از طریق طراحی مکانیسرررم  وکارکسررربمدل 

 های عملیاتی تغییر دهند.هزینه
ر را برای کل ه و سرمایه مؤثسنتی ایجاد کنند تا بتوانند سرمایه مؤثر کارت اعتباری را بهبود بخشید وکارکسبتغییرات واقعی در مدل 

 بهبود ببخشند. ۳بانک بر اساس بازل 
برای دسررتیابی به هدف اول، اقداماتی نظیر کنترل هزینه، مدیریت پورتفولیو و حذف مشررتریانی که دارای سررودآوری کمتر از حد آسررتانه 

ی به نیاز به جذب سرمایه برای دستیاب هابانکراین بناب شودمیهستند، باید صورت پذیرد. این ابزار به شدت باعث کاهش بازدهی سرمایه 
 دارند تا بتوانند بازدهی سرمایه را افزایش دهند. ۳هدف بال 

کارت اعتباری ملزم به بازنگری مدل  وکارکسررررببا چالش مواجه هسررررتند. زیرا که مدیران  هابانکبرای تحقق هدف دوم مدیران 
سب سرمایه را ر وکارک ستند تا الزام  سبعایت کنند. تغییر در مدل خود نی ست. اول  وکارک ضروری ا شتریان، به دو دلیل امری  و رفتار م

                                                                                                                                                                                                           
1 Unsecured 
2 Secured 
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کند و توانایی بالقوه برای کنترل بیشرررتر درآمد به آنها کارت را در اسرررتراتژی مدیران رده باال جایگزین می وکارکسرررب، ۳اینکه اجرای بال 
 و ایجاد ارزش مشتریان دارد. وکارکسب، نیاز به بازنگری و تفکر در مورد مدل سرمایه تأمینهای مربوط به دهد. دوم اینکه چالشمی

ا در چارچوب ر استفاده شود تا بتواند ریسک اعتباری وکارکسبتواند برای تغییر سرمایه مصرفی هر سه اهرم کلیدی وجود دارد که می
 محاسبه کند. ۳بال 
  سوق  ۲به خدمت بدهی ۹مشتریان را از خدمت اعتباری تواندمیاین موضوع که  وه نقدامالک یا وج وثیقه نظیر کارگیریبهبا اعتبارات

 دهد.
 ۳ایتر به خصوص برای مشتریان غیر چرخهانتقال خطر اعتباری بلندمدت به دوره کوتاه 
 های محتمل به خصوص خطوط اعتباری مصرف نشده به زمان سررسید یا مورد به مورد به قراردادتغییر بدهی 

سبتاریخچه  شان داده وکارک ست که چطور اعتبارات نامطمئن از  کارت اعتباری ن ، با محدودیت زمانی در بازپرداخت و بازپرداختا
شده سهیالت مواجه  ست. بنابراین  اند. در نظر گرفتن همه این پارامترهامحدودیت مقدار ت سرمایه کار راحتی نی های اروککسبدر برآورد 

شتریان محدو سبه کرد. کوچک و م سرمایه مورد نیاز را محا ستند تا بتون  سبد قادر به دریافت کارت اعتباری ه ه نیاز به های پیچیدوکارک
 تری دارند.محاسبه سرمایه به روش پیچیده

 مقررات کارت اعتباری در ایاالت متحده آمریکا ۴.۸.۴
ستفاده از رتبه اعتباری و گزارشات مربوطه در حال حاضر قوانین فدرال در امریکا بر جنبه های خاصی از صنعت اعتبارسنجی و همچنین ا

شکافرا نظارت می صرفهایی دارد و کفایت نمیکند. با این حال چارچوب موجود  سیاری از کند. م کنندگان نیز اعمال قوانین موجود به ب
قایق حدانند. برند امری دشررروار میهای جدیدی که این ابزارها به کار میابی اعتباری را به دلیل منابع اطالعاتی و تکنولوژیهای ارزشررریفرم

سال TILA) 4دهیمربوط به قوانین وام سط مقررات  ۹۱۶۸( در  سال  Zتو شد و در ماه جوالی  کارا و مؤثر انجام  صورتبه ۹۱۶۱اجرا 
صالح نمود. مقررات  صویب کرد که تیال را بیش از قبل ا شد. بعدها کنگره قوانینی را ت صالح و تعدیل  پذیرفت و از آن زمان به بعد بارها ا

تی در اکنندگان پیش از افزایش نرخ کارت اعتباری یا اعمال تغییرقانون کارت به اعتباردهندگانی جهت افزایش میزان توجه به مصرررررف
انی رسها و تغییرات با اطالعدهد که از این افزایشکنندگان این فرصت را میشده، به مصرف، نیاز دارند. اصالحات انجامهاحسابشرایط 

شامل قوانین مربوط به افزایش نرخ بهره تأثیرگذاریبه اعتباردهنده قبل از  سیار م ،آنها امتناع کند. مقررات قانون کارت  ود و حدمعامالت ب
های مجازات و اتهامات و ارزیابی مجدد افزایش نرخ توجه باشد. در نهایت آنها به عقالیی و متناسب بودن هزینهکارت دانشجویی نیز می

 وجود دارد. 5CARDکنند. بر این اساس در تمامی موارد این مقررات ارجاع به قانونمی
 طوربهوجود دارد که  ۱(ECOAهای اعتباری برابر )و قانون فرصررررت 6(RASFCدر قوانین فدرال دو قانون گزارش اعتباری عادالنه )

به منظور دستیابی به اهداف دوگانه تضمین عدالت در گزارش اعتبار  ۹۱۱1در سال  FCRAباشند. خاص به صنعت اعتباردهی مرتبط می
سو محافظت از حریم خصوصی مصرف کنندهمصرف  ،ندهکنتفاده از اطالعات اعتباری مصرفکنندگان از طریق محدودیت در چگونگی ا

گویی به نیازهای تجاری مربوط به اطالعات اعتباری مناسررربی جهت پاسرررخ هایروشاین اهداف را با اسرررتفاده از  FCRA۸ایجاد شرررد. 
رمانه نظر گرفتن محکننده عادالنه و منصفانه باشد با در ای و سایر اطالعات به نحوی که برای مصرفبیمه ،اطالعات فردی ،کنندهمصرف

این اطمینان را  FCRAبرد. همچنین کننده پیش میدهنده در مورد مصرفدقت و استفاده مناسب از این اطالعات از مراکز گزارش ،بودن
های مرتبط از اطالعات توانند از چگونگی اسررتفاده شرررکتشرران میاطالعات اعتباری دهد که عالوه بر دسررترسرری بهکننده میبه مصرررف

گاهی داشته باشند. تحقیقاتی که اخیراً در این زمینه انجام شده خصی و اعتباری آنها برای تصمیمات اعتباری، استخدامی و بیمهش ای نیز آ
شان می ست ن شرکتدهد که با توجه به اندازه مجموعه دادها دهند قادر ها را انجام میابر داده وتحلیلتجزیههایی که ها و منابع اطالعات، 

 باشند.نمی FCRAبه برآورده کردن این تعهدات 
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FCRA یزندگهای شرخصری و یا نوع کننده، ظرفیت اعتباری، شرخصریت، شرهرت عمومی، ویژگیاطالعات مربوط به اعتبار مصررف  
صرف شش می کنندهم سترده FCRAدهد. اگرچه انواع اطالعات مربوط به را پو سیار گ صورتی کاربرد دارند که اطالعات  ب ستند اما در  ه

مثال ممکن اسرررت شررررکتی اطالعات مربوط به خانواده یا محل سرررکونت کاربر  عنوانبهمشرررخص تعریف شرررود.  طوربهمربوط به هر فرد 
ها تحت داده رگیریکابهدر  FCRAمقید نباشررد.  FCRAاین گزارشررات شرررکت به الزامات  که یحالخدمات اینترنتی را گردآوری کند، در 

 گیرد.پوشش قانونی بودن آنها را نیز در نظر می
ود شرکننده ارائه میگزارش در مورد مصررف عنوانبهمندی از اطالعاتی که کنندگان، بهرهاهمیت حف  حریم خصروصری مصررف به دلیل

گردد. این گزارشررررات می تائید FCRAسررررط تو کنندهمصرررررفدر رابطه با معامالت اعتباری  مثالًبرای موارد خاص قابل قبول  صرررررفاً
 گردد.ارائه نمی عنوانیچهبهبرای اهداف غیر قابل قبولی مانند بازاریابی هدفمند  کنندهمصرف

 کند اما اینکننده محدود میمصرف یهاگزارشاستفاده از اطالعات را به منظور تضمین قابلیت اصالح اشتباهات در  FCRAاگرچه 
کنندگان را بنابراین مصرف شود.های خاصی از موارد جنایی و مالی اعمال میدر مورد استفاده از انواع اطالعات پرونده ها غالباًمحدودیت

شیوهقادر می سایر  شوند. با توجه به نقدهایی که بر فیکو و  گاه  سنتی های اعتباردسازد تا در مورد چگونگی دریافت و افزایش اعتبار آ هی 
ست، و همچنین   از کنندگانمصرفعدم آگاهی  به دلیلها اعتباردهی جایگزین با وجود ابر داده یهاروشکه در مورد  هاییینگرانصادق ا

شده از رفتارشان و چگونگی کاربرد آن وجود دارد،  کنندگان با امکان جایگزینی برای ارائه به مصرف یهاشرکتبه  FCRAاطالعات ارائه 
عدم  لیلبه ددسترسی و اصالح اطالعات در مورد آنها نیاز دارد. البته ممکن است در مواجهه با سیستم اعتباردهی با متغیرهای بسیار زیاد 

 ربه نظغیرممکن باشرررد.  عمالًزین جایگ هایمدلهای چالشررری بر مبنای گیریتصرررمیمدقت کافی، سرررنجش اعتباری و ارائه گزارش برای 
تواند با استفاده نمی FCRAندارد. همچنین بدین معنا که  کاراییهای بزرگ رسد با توجه به این شرایط این سیستم برای ابزارهای دادهمی

 کند.کننده جلوگیری پذیری مصرفهای بزرگ برای پیشگیری از نتایجی مانند آسیباز ابزارهای یادگیری ماشین داده
 ،های خاص مانند نژادتصرررویب گردید تا اعتباردهندگان را از در نظر گرفتن ویژگی ۹۱۱۴در سرررال  ECOAهای برابر قانون فرصرررت

رسررانی برای ترین ابزار خدمتاصررلی عنوانبه Bهمراه با مقررات  ECOAملیت یا وضررعیت تأهل منع کند. از زمان تصررویب آن  ،مذهب
آمیز هسرررتند یا منجر به نتایج هایی که به وضررروح تبعیضو سررریاسرررت هاواممواجهه با تصرررمیمات مربوط به کنندگان در افراد و مصررررف

دهی را با اسرتفاده از ابزارهای یادگیری ماشرین با موجود تصرمیمات مربوط به وام ECOAگردد. چارچوب تلقی می ،شروندآمیز میتبعیض
جیه به هنگام تو یرندگانگوامکند. دهی با اسررتفاده از ابزارهای سررنتی مدیریت میت وامهای بزرگ درسررت مانند تصررمیماگیری از دادهبهره
تار یا به دنبال رف احتماالًهای پیچیده و حجم زیادی از اطالعات گیری از الگوریتمشرررران با بهرهگیرندگان در فرآیند تصررررمیمات اعتباریوام

 .باشندتأثیرات متقابل )با وجود مشکالت بیشتر( می
صنعت اعتباردهی  ست به تغییرات  سطهبهدر اینجا الزم ا شین و ابرداده کارگیریبه وا ایجاد  ها و همچنین مشکالتتکنیک یادگیری ما

در ابزارهای اعتباردهی جایگزین پرداخته  ECOAو  FCRAقوانین موجود در  کارگیریبه واسطهبهکنندگان و سایر افراد شده برای مصرف
دهد: عدم شرررفافیت، عدم دقت کافی بالقوه چهار چالش عمده را پیش رو قرار می طوربهها اعتبارسرررنجی با وجود ابر دادهشرررود. ابزارهای 

کنندگان این ابزارها برای مصرررف کارگیریبهآمیز و ریسررک ناشرری از های ورودی، پتانسرریل به ثمر رسرراندن امتیازدهی متضرراد و تبعیضداده
ها های یک چالش ممکن اسررت در حل سررایر چالشحل. بدین معنا که راهاندارتباطها به نحوی با یکدیگر در . تمامی این چالشپذیریبآسرر

کنندگان از چگونگی تعریف ارزش هدف مدل، امتیازات مورد اثربخش باشررد. برای به چالش کشرریدن مشررکالت ضررمنی الزم اسررت تعدیل
تفاده مجاز به اس دهندگانوام که یصورتمشابه در  طوربههای مدل آگاهی داشته باشد. ویژگی ترینمهماستفاده برای امتیاز دهی اعتباری و 

 یابد.آمیز کاهش میمندی از الگوهای تبعیضپذیرتر باشند بهرهکنندگان آسیبشده به منظور شناسایی مصرفطراحی  هایمدلاز 

 گیریبندی و نتیجهجمع ۴.۹
اعتباری به همراه خواهد  گیریتصررررمیمدر حوزه ارزیابی و  هابانکجدی را برای  یهاچالشمرسرررروم آن  معرفی کارت اعتباری به معنای

داشت. هم چنان که در این فصل بررسی شد، در درجه نخست برای یک تصمیم درست باید ارزیابی درستی از وضعیت اعتباری مشتریان 
مستمر به روز  طوربهجامع گردآوری شده و  طوربهارد تا در آن اطالعات مشتریان در دست باشد. این امر به نظام منسجم و روزآمدی نیاز د

که  طورهمانامتیازدهی تصررویر روشررنی از اعتبار مشررتری به دسررت دهد.  یهامدلاعتباری به کمک  رسررانی شررود. عالوه بر آن باید ارزیابی
شررراخه کلی اسرررت که هریک چندین  ۵بر مبنای  کندمیز آن پیروی شرررد نحوه محاسررربه امتیاز اعتباری در روش سرررنتی که فیکو نیز ا گفته

شرراخه اصررلی شررامل تاریخچه پرداخت، اسررتفاده از سررقف اعتبار، تاریخچه اعتبار، کاربرد اعتبار و اعتبار جدید  ۵زیرشرراخه مرتبط دارد. 
 باشد.می



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۲۶ 

ستفاده از ابر یهاروشاما در  ست امتیاز دهی هادادهنوین که با ا شده ا سترده اییندهفزا طوربهاعتباری  مطرح  ستفاده از طیف گ ای از ا
کنندگان و مصرررف یفروشررخردهمربوط به  یهاپرداختتاریخچه  ،های اجتماعیهای غیرسررنتی شررامل اطالعات بدسررت آمده از رسررانهداده

 .گیردمیها را نیز در بر و کارگزاران داده هارومو دیتا  هایستمسسایر اطالعات بدست آمده از سایر 
شاره  یهامدلو تعیین سقف اعتبار نخست به کاربرد  گذارینرخدر بحث   اما در نهایت پیشنهاد شد تا شد وامتیازدهی در این زمینه ا

تار هر رف هامدلفاده شررود. در این اسررت سررازییهشررب یهامدلاز  ینهزمبکار رفته در این  یهامدلبودن و پیچیدگی ذاتی  یرخطیغبا توجه به 
اثر )احتمال قطع ارتباط مشتری، احتمال نکول، تغییر در سطح تراز و زیان در صورت نکول( به صورت جداگانه -یک از متغیرهای عمل

 .شررودمیطالعه ی انتظاری و سررودآوری می درآمد انتظاری، هزینهها با یکدیگر با محاسرربهتوأمان آن تأثیرو غیرخطی مدل شررود و سررپس 
توان پارامترهای آن را از شررود که میاثر مبدل می-اثرها برای متغیرهای مختلف و متغیرهای کنترل به یک مدل عمل-ی این عملمجموعه

  وکارل-سررازی مونتتوان با اسررتفاده از شرربیههای قبلی اسررتفاده از کارت اعتباری به دسررت آورد. این مدل را میهای موجود در دورهداده
های واقعی اثرها تخمین زد. این تخمین در نهایت با داده-تولید نمود و سررررطح باال و پایینی برای متغیرهای خروجی در هر یک از عمل

 توان رسید.تری میگیرد و در هر دور به تخمین دقیقمورد تصحیح و تدقیق قرار می
آن که کشررور ما در مرحله گذار به چارچوب نظارتی بالتر قرار دارد،  در بررسرری اثرات معرفی کارت اعتباری بر سرررمایه نظارتی به دلیل

کارت اعتباری برای فروشنده  ۹مختلف نظارتی مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که در حالی مه در بال  یوهایسناراین اثرات تحت 
ایه ای بال در مورد سرمد و برای آن الزامات سرمایهشوهمچون فروش اقالم ترازنامه بانک ثبت شده و نظیر یک تسهیالت در نظر گرفته می

امتیاز دهی اعتباری داخلی  ها را بر حسررب روشریسررکوزن  هابانک ۲درصرردی باید رعایت شررود، در بازل  ۸جزء اول و کفایت سرررمایه 
ست. ا ان نکول و اکسپوژر نکولکنند. در این روش ریسک موزن اکسپوژر کارت اعتباری است که تابعی از احتمال نکول و زیمحاسبه می

 هایکارتبال از آنجا که اوزان سررررمایه بر مبنای ماهیت و میزان خطر بنا شرررده تا بر اسررراس میزان ریسرررک واقعی زیان، برای  ۳در بازل 
 اعتباری سرمایه نظارتی بیشتری باید منظور شود.

 کارگیریهب ...های اجتماعی ورسرانه ،پیشررفت تکنولوژی و اسرتفاده از اینترنت به دلیلها که گفته شرد اخیراً با وجود ابر داده طورهمان
مدیریت  .اندبوجود آمده های جدیدی مانند عدم شفافیتجدید و سیستم الگوریتم یادگیری ماشین چالش هاییتمالگوررویکردهای نوین با 

 سئلهمها برای متخصصین حوزه مالی امری فراتر از فرصتی برای تغییر روش انجام فرآیند کار اعتبارسنجی فراهم آورده است. این ابرداده
ها دادهبرظهور ا نیز امری ضروری است. با توجه به این نکته هامهارتبلکه توسعه  ،فعلی نیست یهامهارتتنها محدود به انتقال مستقیم 

شوند بلکه باید  یهامهارتکند که برای انطباق با آنها نه تنها باید تغییراتی را ایجاد می ند تا جدیدی نیز ایجاد گرد یهامهارتالزم آموخته 
یاز وری مورد نو بهره یکارایاعتبارسنجی سنتی و متداول  هایروشها استفاده از شامل هر دو جنبه مطرح شده باشند. با وجود این ابر داده

اده گردد. کنندگان اسررتفهای پیشرررفته به منظور اعتبارسررنجی مصرررفگیری از الگوریتمرا نداشررته و الزم اسررت از رویکردهای نوینی با بهره
ت ی مانند عدم شفافیهایمتداول مزایایی دارند، اما در واقع کاربرد آنها با چالش هایمدلاین رویکردهای نوین نسبت به  کارگیریبهاگرچه 

گردد که الزم است در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده شود.الزم نیز روبرو می
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 مقدمه ۵.۱
کشورها شاهد آن هستیم هنوز فرصت عرض اندام  یردر ساهر چند در ایران بعد از انقالب اسالمی کارت اعتباری با مفهوم و کارکرد آنچه 
و مؤسسات ایرانی با ویزا و مسترکارت قراردادهای  هابانکنیافته است، اما این خدمت در گذشته مورد استفاده بوده است. قبل از انقالب 

خوان معرفی و مثال بانک ملی طبق قراردادی که با ویزا داشرررت، به آن موسرررسررره مراکزی را جهت نصرررب کارتعنوانشرررتند، بههمکاری دا
ارت های ویزا و مسرررترکخوانکرد. پس از انقالب نیز در ابتدای دهه هفتاد، بانک ملی نسررربت به احیا کارتپذیرندگی کارت را تضرررمین می

خوان در دهه هفتاد در شرربکه بانکی ها این اقدامات راه به جایی نبرد. با این حال نصررب کارتشرری از تحریماقدام کرد که به علت موانع نا
نمودند و خدمات کارت پرداخت را به  خوانکارتاقدام به نصرررب  هابانک. در ابتدا هرچند برخی انجام شررردصرررورت بسررریار محدودی به

 .استقبالی صورت نگرفت هامدتمشتریان خود معرفی کردند اما از این خدمات تا 
خوان و ارائه توسررط شرررکت ثمین انجام گرفت. این شرررکت اقدام به نصررب کارت ۹۳۸۲نخسررتین اقدام گسررترده در این زمینه در سررال 

در  .های متعدد وابسررته به خود امکان پرداخت به کمک کارت الکترونیکی را فعال نمودکارت شررارژ به نیروهای ارتش نمود و در فروشررگاه
شرکت ایزایران  سط  شبکه تو صل نبود و خدمات  شبکه بانکی مت شبکه پرداخت به  سال شدیم ارائهآن زمان  در بانک مرکزی  ۹۳۸۹. در 

ار در وکاندازی کسرربگذاری بخش خصرروصرری، لزوم راهخوان، لزوم سرررمایههای کارتآوری شرربکه بانکی به دسررتگاهمباحثی مبنی بر روی
سته وبیرون از محیط بانک  شرکت واب شبکه بانکی نیز  مطرح هابانکمیان … در قالب  سگردید. در  دمات بر روی امکان ارائه خ هایییبرر

  تأسرریس، بانک سررامان با مشررارکت شرررکت توسررن، اقدام به ۹۳۸۲ماه در اردیبهشررت نهایتاًپرداخت الکترونیکی صررورت گرفت تا این که 
 ۹۳۸۴کیش( نمود. این شرکت اولین شرکت پرداخت الکترونیکی ایران بود که در شهریور  )پرداخت الکترونیکی سامان کارت یهاشرکت

های پرداخت بانک مرکزی دریافت نمود. شرررررکت بعدی فعال در این زمینه شرررررکت تجارت نیز اولین مجوز اصررررولی را از اداره نظام
 .خوان نمودشروع به فعالیت در حوزه کارت ۹۳۸۲الکترونیک پارسیان بود که از پاییز 

پردازش شررد. سررال بعد اولین شرربکه  کارت یهاشرررکتاولین تراکنش پرداخت اینترنتی روی درگاه پرداخت اینترنتی  ۹۳۸۳در سررال 
، اولین تراکنش پرداخت موبایلی ۹۳۸۱در شررهریورماه  نهایتاًاندازی گردید. های فروشررگاهی در فروشررگاه شررهروند بیهقی راهخوانکارت

شرربکه الکترونیکی  ۹۳۱1اندازی شررد. در سررال دی و با همکاری پرداخت الکترونیکی سررامان و شرررکت کیش تلکام راهاسروی بسررتر یواس
 ی در زمینه اسررتانداردسررازی،پرداخت کارت یا شرراپرک به منظور سرراماندهی نظام پرداختی و انجام وظیفه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکز

 .شد تأسیسهای ایران توزیع مناسب و نظارت بر مبادالت الکترونیکی کشور در مراکز فروش کاال و خدمات با مشارکت بانک
تحقیق و پژوهش بر روی خدمات کارت  ۹۳۱۶پرداخت در سرررال  هایکارتبا فراهم آمدن شررربکه پرداخت و گسرررترش اسرررتفاده از 

ن معرفی گردید. اما حدود ده سال طول کشید یتوسط شرکت ثم یاولین کارت اعتبار ۹۳۱۱آغاز گردید تا اینکه در سال  یراندر ااعتباری 
انجام شررده توسررط کارگروه  هاییبررسررپس از  ۹۳۸۶اعتباری ورود کند. در سررال  هایکارتجدی در موضرروع  طوربهتا بانک مرکزی نیز 

 یرادهایااعتباری وارد گردید. این کارگروه برای برطرف نمودن  هایکارتمورد اسرررتفاده در اسرررالمی اشرررکاالت جدی بر روش  یبانکدار
شنهاداتی ارائه داد که در دستورالعمل صدور کارت اعتبار شد انعکاس یافت.  یهابانکبه  ۹۳۸۶که در خردادماه  یشرعی پی کشور ابالغ 

ستورالعمل کارت خرید اعتبار ساس این د پرداخت وجه کاال یا خدمت  ی( و برایفروش )اعم از فیزیکی و مجاز هایانهیپادر  صرفاً یبر ا
 .قابل استفاده بود الحسنهقرضعقد  در قالبشده  یخریدار

سنهقرضبا توجه به ارزش دینی  نظرانصاحبهرچند برخی  ستدالل  الح سعه کارت اعتبار نمودندیما ساس  یکه تو سنهالقرضبر ا   ح
شأ تواندمی شد و حتی گاه  کنندگانینتأمنتایج و منافع معنوی برای  من سودآور یرفته و آن را ابزار فراتراعتبار با   یبانکدار یدر جهت رشد 

مورد استقبال قرار نگرفت. در این میان  هابانکمعرفی نمودند اما این مدل از طرف  هابانک یو ایجاد درآمدزایی مناسب برا الحسنهقرض
در سال  «بدون ربا بر اساس بیع مرابحه یدر بانکدار یاعتبار هایکارتطراحی »هشی که توسط دکتر موسویان با عنوان الزم است به پژو

را مورد نقد قرار  الحسررنهقرضبر اسرراس عقد  یمبنی بر صرردور کارت اعتبار یاشرراره کرد. در این پژوهش وی راهکار بانک مرکز ۹۳۸۶
ش و قرارداد فرو یبر اسرراس ایده فروشررگاه الکترونیکی اعتبار یکارت اعتبار یهامعاملهدادن به  سررامان یجدید برا یحلراهداده و سررپس 
 .پیشنهاد نمود ینسیه مرابحه ا

عقد مرابحه را صررررادر کرد. از آن زمان تاکنون  یهبر پا یاجرایی کارت اعتبار دسررررتورالعملبانک مرکزی  نهایتاً ۹۳۱1در سررررال 
 مختلفی اقدام به صدور کارت یهابانک هادستورالعملابالغ گردیده است. بر اساس این  یبانک مرکز یمختلفی از سو یهادستورالعمل

ضوابط بانک مرکز یاعتبار شت که اندنمودهو عقد مرابحه  یبر پایه  ستالش رغمعلی. با این همه باید اذعان دا صورت گرفته ا ت هایی که 
 .ن در میان بانکداران جایگاه مناسبی را در نظام مالی و بانکی کشور نیافته استهنوز کارت اعتباری به مفهوم اصلی و مرسوم آ
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وجود های مها و ظرفیتموجود بر سررر راه طراحی پلتفرم کارت اعتباری در اقتصرراد ایران و قابلیت هایچالشو  هاویژگیاین فصررل به 
صر چنین پلتفرمی اختصاص دارد. منظور از پلتفر سازیپیادهدر آن برای  ست که دربر دارنده همه عنا م کارت اعتباری در اینجا چارچوبی ا

کارت اعتباری اسررررت. هدف در طراحی این پلتفرم  وکارکسررررباطالعاتی، فنی، مقرراتی و فقهی ناظر بر تعامل بازیگران مرتبط با خط 
 به صورت یک خط خدمت ارزنده و در انطباق با کنندگانعرضهاز دید مشتریان و  وکارکسبتعریف تعامل بازیگران به نحوی است که این 

مترتب بر این خدمت از جمله ریسک تخطی از شریعت محسوب شده و استمرار آن تضمین گردد.  هایریسکبانک از منظر  یهادغدغه
 رائهافنی برای موجود از بعد حقوقی و فقهی و همچنین مقرراتی و  هاییرساختزدر این فصل نخست مروری بر اقدامات صورت گرفته و 

سترش این نوع خدمت را مانع  شکالتی که گ شاره به م ضمن ا سپس  شت.  ، به دانیدهگردکارت اعتباری به مفهوم متعارف خود خواهیم دا
 .راه توسعه این خدمت ارزشمند پرداخته خواهد شد بر سرموجود  هایچالشموجود برای غلبه بر  هایظرفیت

 کارت اعتباری در اقتصاد ایران یسازپیاده و موانع هاچالش ۵.۲
سعه کارت اعتباری به  یهابخشنامه تاکنونهر چند  ست اما  هابانکمختلفی از طرف بانک مرکزی برای معرفی و تو شده ا سفانهمابالغ   تأ

سررهم یک درصرردی کارت  دهندهنشرران این رویکرد دسررتوری چندان نتیجه بخش نبوده اسررت. نگاهی به آمار پرداخت الکترونیک کشررور از
در انگلستان طبق  مثالعنوانبهاست. این در حالی است  ۹۳۱۶صادرشده در شبکه بانکی کشور در چایان سال  هایکارتاعتباری از همه 

نقدی صررادر شررده در انگلیس  هایکارتنقدی و اعتباری در کشررور منتشررر شررده، تعداد کل  هایکارتدر مورد  ۲1۹۱آماری که در آوریل 
شده  هایکارتمیلیون کارت و  ۵۹ صادر  ستمیلیون  ۳۳اعتباری  سهمی حدود  هایکارت. به عبارت دیگر بوده ا صد از  ۴1اعتباری  در
 .که در کشور ما این نسبت کمتر از یک درصد استاند. حال آنصادر شده داشته هایکارتکل 

بانکی و  هایکارتاعتباری از کل  هایکارتد و سررررهم بیشررررتر آن که همین سررررهم ناچیز نیز روبه کاهش اسررررت. آمار تعدا تأسررررف
سال تراکنش سفند ماه  ست. در ا سال گذشته کاهش گواه چنین روند کاهشی ا شده طی دو  هزار کارت اعتباری  ۹1۳حدود  ۱۵های ثبت 

شته که  شته هایکارتهای صدم درصد از کل تراکنش ۹۳دارای تراکنش وجود دا سهم دا سال اند. بنا بر آمبانکی  طی یک  ۹۳۱۶ار پایان 
ها حدود ها در تراکنشهزار و از سررهم این کارت ۹۵اعتباری دارای تراکنش حدود  هایکارتاز تعداد  ۱۶سررال منتهی به پایان اسررفند ماه 

 (۹-۵جدول است )صدم کاسته شده ۵

 ۹۶اعتباری منتهی به پایان سال  هایکارتتعداد  .۹-۵ جدول
کارت  شاخص ماه عداد  یه و ت هد

 بن کارت
 مجموع تعداد کارت برداشت تعداد کارت اعتباری
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 دستوری هاینرخاعتباری و  هایکارتوکار ناموفق مدل کسب ۵.۳
محسرروب  سررودآور هایفعالیتو از جمله  آیدمیبه شررمار  وکارکسرربدر حالی که در بسرریاری از کشررورها کارت اعتباری از خطوط جذاب 

شارها، در ایران با همه شودمی شده  هاییوعدهو  ف سمت  تاکنونکه داده  ضهشاهد گرایش چندانی از   .یمانبودهبه این خدمت  کنندگانعر
انگیزش این کارگزاران و فعاالن اقتصررررادی اسررررت. مدل  کنندهیینتعکه  نمایدمی وکارکسرررربرا متوجه مدل  هانگاهعدم گرایش فعاالن 

ت که ی اسررهایشرررکتو  نده و بانک پذیرنده اسررتوکار کارت اعتباری دارای ذینفعانی مانند پذیرنده، دارنده کارت، بانک صررادرکنکسررب
ت که قواعدی اس کنندهیینتع روازاینکند و ناظر مستقیم این حوزه عمل می عنوانبهنیز  یبانک مرکز. دهندمی ارائهخدمات فنی و اعتباری 

بانک  هاییممتصتا حد زیادی به  وکارکسب. بر این اساس اشکال در مدل سازدیم متأثرانگیزش بازیگران را  یرمستقیمغمستقیم یا  طوربه
 .شودمیمرکزی مربوط 

الش کند ت یزهر چقبل از  وکارکسرربمربوط به این  مقرراتبانک مرکزی در تدوین  رودیمبا توجه به اهمیت رفتار بانک مرکزی انتظار 
ستی از آن و همچنین عوامل  ستمرار فعالیت بازیگران و  مؤثرتا درک در صل نماید. دوم آن که  ینانآفرنقشبر ا در پلتفرم کارت اعتباری حا

ته گذشرر هایسررالدر طی  متأسررفانهاطمینان حاصررل نماید.  هابانک وکارکسرربآن بر مدل  تأثیردر طراحی هر گونه مقرراتی قبل از ابالغ از 
 رفتار بانک مرکزی در حوزه کارت اعتباری متضمن دو اصل فوق نبوده است.

سطه اخذ وثایق در  یاهحرفنگرش متعارف و  به کارت اعتباری نگرشی کامالً متفاوت از وام است. در این نگرش برخالف وام که به وا
سپاری است، جزء اعتبارات ناایمن قرار گیردمیدسته اعتبارات ایمن قرار  در حقیقت  .گیردمی، کارت اعتباری از آنجا که مستقل از وثیقه 

سک  سهیم ری سهم تنظ ایگونهبهمدل ت ست که  شده ا سک،  اعتباردهندهیم  ست که بانک اعت ترمتعادلو اعتبارگیرنده از ری بارات از حالتی ا
این ریسرررک باالتر بازده بیشرررتری را نیز نصررریب اعتباردهنده )بانک( کند. این  رودیمکند. اما در عوض انتظار ایمن همچون وام اعطا می

گیری ریسررک مربوط به اعطای کارت اعتباری اسررت. تناسررب بین کارمزد دریافتی از دازهموضرروع مسررتلزم طراحی مکانیسررم مناسررب برای ان
 .نمایدمیکارت اعتباری متناسب با ریسکی که هر مشتری به بانک تحمیل 

باری هر تدسررترسرری کافی به اطالعات مربوط به رتبه اع یاًثانتعیین نرخ و  یاراخت اوالًاز  هابانکمندی اجرای این موضرروع مسررتلزم بهره
مشررتری اسررت به نحوی که برداشررت روشررنی از میزان اعتبار وی حاصررل گردد. ارتباط بین نرخ سررود دریافتی از کارت اعتباری با ریسررک 
شت. از طرف دیگر  شار کارت اعتباری را نیز به همراه خواهد دا سودآوری بانک از محل انت سک امکان بهبود  ضمن مدیریت ری شتریان  م

سب بین کارمزد سک و رتبه اعتباری تنا شتری می دریافتی از کارت اعتباری با ری سهیالتم شود که برای هر خرید یک ت  تواند مانع از این 
 هاییژگیوتوان یک نرخ کارمزد در نظر گرفت. یکی از جدید برای مشتری ثبت شود. زیرا که بر حسب ریسک و رتبه اعتباری مشتری، می

اعطای اعتبار در این  هایهزینهیک خدمت پر ریسک محسوب شده و لذا  عنوانبه معموالًخدمت  شاخص کارت اعتباری آن است که این
 .شودمیحوزه باالتر از سایر خدمات اعتباری محسوب 

خاص کارت اعتباری ننموده است. به عبارت دیگر مقام ناظر با مقید نمودن  هایویژگیمقام ناظر چندان توجهی به این  رسدمیبه نظر 
بانکی ایمن را  هایوامرا به این جهت سوق داده است که به جای صدور کارت اعتباری، همان  هابانک عمالًدستوری  هاینرخبه  هاکبان

 د.نماین ارائهبا قدری خدمات اضافه شامل کارت بازپرداخت الکترونیکی به همه مشتریان اعم از مشتریان معتبر و غیر معتبر خود 
رف های زیادی که صررکنند ولی بانک صررادرکننده و بانک پذیرنده با توجه به هزینهوکار، مشررتری و پذیرنده سررود میدر این مدل کسررب

 .کنندشود، درآمد مطلوبی کسب نمیمی… اعتباری و  هایکارتبازاریابی کارت اعتباری، هزینه نگهداری سوئیچ، هزینه توزیع و صدور 
ید توانند خرتر میکنندگان راحتبرند و مصرررفقدرت خرید اقشررار جامعه را باال می هابانککه با توجه به این وکاردر این مدل کسررب

شتر می ضا بی ساختشود اما در این بین بانک پذیرنده با توجه به هزینهکنند و در نتیجه تقا شتیبانی زیر صرف نگهداری و پ هایش هایی که 
لیل و کنند و این بزرگترین دشررود، کارمزدی به ازای هر تراکنش دریافت نمیجه به ریسررکی که متحمل میکند و بانک صررادرکننده با تومی

 اعتباری بر اساس مدل فعلی است. هایکارتمیلی شبکه بانکی به علل برای بی
ست تا از نظر  شده ا سبب  سهیالت تکلیفی تکارت اعتباری به خدمتی در حد نوع هابانکاما این رفتار از طرف بانک مرکزی  قلیل ی ت

اعتباری چگونه منابع محدود خود را مدیریت  هایکارتکه جهت تخصیص اعتبار به  بینندیمخود را در برابر این چالش  هابانکیابد. لذا 
های ن و هزینهشررده اسررت با در نظر گرفتن ذخیره قانونی آآوریقیمت جمعهای گراننمایند. از نظر ایشرران چون منابعی که از محل سررپرده

کننده اعتبار قرار گیرد تا برای بانک حداقل سودآوری درصد باالتر در اختیار درخواست ۶بایست حداقل با مرتبط به جذب و نگهداری، می
مت که ددر این فضای پر ابهام برای توسعه این خ هابانکاین خدمت پرهیز نمایند.  ارائهرا داشته باشد ترجیح بر آن است تا حد ممکن از 

ه از آنجا ک .انددوختهمنابع آن چشم  تأمینبه کمک و یاری بانک مرکزی برای  شودمیدر سایر کشورها خدمتی سودآور و جذاب محسوب 



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  
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 وکارسربکدر آینده شراهد توفیقی در زمینه کارت اعتباری با مدل  رسردمیچنین منابعی را در دسرتور کار ندارد به نظر ن تأمینبانک مرکزی 
 باشیم.حاضر 

با مدل حاضر  کارت اعتباری وکارکسباز  ترییکتاراییم، تصویر زفزایش انتظارات تورمی را نیز نیفاگر با توجه به شرایط اقتصادی ا
بودن مدل  پذیریهتوجبرای  رودمیمالی خواهد بود انتظار  تأمینافزایش هزینه  آن. چرا که با افزایش تورم که نتیجه نمایدمیدر برابر ما رخ 

را برای میزان تورم انتظاری را هم برای جبران این  یاافزودهباید قادر باشند تا عالوه بر ریسک هر فرد،  هابانککارت اعتباری  وکارکسب
 تجاری روبرو باشد. پذیرییهتوجدر عرصه  ترییجد هایچالشاین خدمت با  رودمیخدمت بر نرخ سود بیفزایند. پس انتظار 

 موجود در حوزه اعتبارسنجی مشتریان یهایاستک ۵.۴
کل بندی اعتباری ایران، شاعتبارسنجی مشتریان منسجمی چون مکنا یا سامانه مربوط به شرکت مشاوره رتبه یهاسامانهدر کشور  اگرچه
ار را از مرکز کنترل و نظارت اعتب «مکنا»و هر دارنده کارت اعتباری در شرربکه شررتاب، زمانی مجاز به انجام تراکنش اسررت که کد  اندگرفته

برای هر مشتری که متقاضی دریافت کارت اعتباری است، سنجش امتیاز اعتباری از طریق  ضمناًبانک مرکزی )مکنا( دریافت کرده باشد، 
سامانه ستمیها این  شد، هنوز این  بای شرا هاسامانهصورت گرفته با ی یط کامل برای ارزیابو منابع اطالعات الکترونیکی موجود تا احراز 

 درست مشتریان و تشخیص دقیق اعتبار مشتریان فاصله دارند.
های اعتباری سیستم جامع سنجش اعتبار با توجه به ایران سامانه منسجم حقیقی را فراهم کرده است، گزارش یبندرتبهشرکت مشاوره 

های اعتباری یاد شرررده شررروند. هریک از انواع گزارشبندی میقهکنندگان از گزارشرررات و عمق اطالعات موجود در آن طبنیازهای اسرررتفاده
صدیان اعتباردهی را برآورده می شی از نیازهای مت سزایی را در بهرهکنند و اطالع از جزئیات و اجزای گزارشبخ یری گهای اعتباری کمک ب

شات می ستعالاز گزار شتری از منماید. در گزارش اعتباری خام تنها اطالعات مربوط به تعداد ا شده از م سات  هابانکهای انجام  س و مؤ
 شود.مالی و اعتباری مختلف در مقاطع سه، شش، نه و دوازده ماه گذشته آورده می

های وی به نظام بانکی و در گزارش پایه نیز عالوه بر موارد فوق، اطالعات هویتی، آدرس، تماس و وضررررعیت کلی معوقات و بدهی
در گزارش اسررتاندارد عالوه بر موارد مشررروح در گزارش پایه، جزئیات مربوط به هریک از قراردادها و سرروابق  شررود.اعتباری نیز درج می

سهیالت اعتباری دریافتی نیز آورده می ساط ت ستفاده متولیمورد  عموماًشود. در گزارش کامل که بازپرداخت اق سنجش اعتبار  ۹ا ستم  سی
های اطالعاتی گیرد عالوه بر موارد مشررروح در گزارش اسررتاندارد، اطالعات مربوط به تمامی سرروابق و تغییرات روی داده در آیتمقرار می

سهیالت اعتباری، در قراردادهای دیگری وی نیز برآورده می شتریانی که عالوه بر دریافت ت شرفته برای م یز نقش نشود. گزارش اعتباری پی
 .شودنیز گنجانده می قرارداداند تهیه شده و در آن عالوه بر موارد ذکر شده در گزارشات قبلی، اطالعات مربوط به ضامنین ضامن را داشته

د رچن. هدهندمیاعتباری مشررتریان ارزیابی خود را انجام  یخچهتاربر پایه  اسرراسرراًاعتبار ایران هر دو  یبندرتبهمکنا و شرررکت مشرراوره 
از  توجهیقابلم حج بوده، مندبهره گذشتهبرای یک کشور با سیستم مالی و بانکی پیشرفته که مشتریان اغلب از خدمات کارت اعتباری در 

از آن اطالعات دیگر نیازی به اسررتفاده از سررایر منابع  گیریبهرهاطالعات مربوط به رفتار اعتباری مشررتریان در گذشررته موجود اسررت که با 
نماید.  رائهاتصویر درستی از وضعیت اعتباری مشتریان به ما  تواندمیتکیه بر تاریخچه اعتباری ن صرفاًاما در مورد ایران  ی نیست،اطالعات

، تنها به فهرست اعتبارات اخذ شده یا اقساط معوق محدود هایاعتبارسنجدر واقع برای کشور ما که در ابتدای راه است الزم است تا این 
 عنوانهبر منابع اطالعاتی را در برگیرد. تا اعتبارسنجی جامعی از وضعیت و رفتار مشتری صورت پذیرد. بدون این مالحظات نشده و سای

ن را اخذ تواند باالترین اعتبار ممکنمونه، مشرررتری که پیش از این کارت اعتباری دریافت نکرده باشرررد، با هر سرررابقه کار و رفتار بانکی، می
 .کند

ی عظیم یهامجموعهی اعتبارسنجی هاسامانهمناسب  کارگیریبهعدم  یلبه دله در نظام مالی ما وجود دارد آن است که مشکل دیگری ک
از آنجا  یادادهدر این منابع  هاداده. همچنین برای گردآوری اندنشدهی پاالیش هادادهی پراکنده وجود دارد که حاوی هاسامانهدر  هادادهاز 
جدی  هاییدشررواری موجود با هادادهاز  یبرداربهرهی مختلف و هاسررامانهمعی تعریف نشررده اسررت، متمرکز سرراختن جا یهاپروتکلکه 

 روبرو خواهد بود.
در  که یحالشررود، در زمانی حداقل سرره ماهه دریافت می تأخیردیگر وضررعیت موجود آن اسررت که اطالعات مشررتریان با  ضررعفنقطه
 هابانکدهی اعتباری موجود در آمریکا، این اطالعات هر ماه از مشرررتریان های گزارشبندی اعتباری معتبر نظیر شررررکتهای رتبهشررررکت

 نماید. دار کمکتر مشتریان مسئلهتواند به شناخت سریعروزرسانی سریع میشوند. بهمی یروزرسانبهدریافت و در مدت یک تا هفت روز 
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شرکتاز طرف دی صحت اطالعات مورد آزمون قرار میهای رتبهگر در  سئلهبندی اعتباری  صورت م دار بودن آن اطالعات، گیرد و در 
 گیرد. اینبندی ایران، صرررحت اطالعات دریافتی مورد آزمون قرار نمیدر شررررکت رتبه که یحال در شررروند.آنها برای اصرررالح بازگردانده می

ضوع می سازد. البته باید اذعان نمود یکی از انتقادهای بانکتواند نتایج را با تمو شرکت رتبهورش مواجه  شور به  ران، تورش بندی ایهای ک
 هایروشبندی اعتباری معتبر دنیا، از های رتبهتوان بیان نمود این اسررت که در شرررکتها اسررت. چالش دیگری که در این حوزه میخروجی

در  که یحالرد در گیبینی وضعیت آتی مشتریان صورت میی، توان بازپرداخت تسهیالت و پیشمحاسباتی برای برآورد احتمال ورشکستگ
نرخ  یزانر مببندی اعتباری ایران چنین امکانی در نظر گرفته نشررده اسررت. همچنین در تجربیات موفق، رتبه اعتباری مشررتری شرررکت رتبه

شررود، این موضرروع کارآمدی و تعیین می گذارسرریاسررتثابت بوده و توسررط سررود دریافتی اثرگذار اسررت، اما در ایران نرخ سررود تسررهیالت 
، برای ارائه تسررهیالت کمتر به این هابانکها باعث شررده اسررت، بنابراین وجود این چالش دهد،بندی اعتباری را کاهش میاثربخشرری رتبه

 شرکت جهت دریافت رتبه اعتباری مشتریان مراجعه نمایند.
شتریانهای اعتباسامانه خأل سی م شنا شتریان و رفتار سنجی م ست  ر شده ا برای حصول اطمینان از بازگشت اعتبارات  هابانکسبب 

های سنگینی مطالبه کنند و فرآیند صدور کارت اعتباری، به فرایندی دشوار و پیچیده تبدیل شود. نامهتخصیص داده شده، وثایق و ضمانت
 از این ابزار را انتظار داشت.توان استقبال طبیعی است در چنین فضایی نمی

 پرداخت هایکارتکارمزدی برای  رمتعارفیغالگوی  ۵.۵
صحیح کارت اعتباری،  ترینمهمیکی از  ست. در الگوی  صدور و پردازش کارت اعتباری، بهبود مدل کارمزدی ا صول مقرراتی در فرایند  ا

مشتری بخشی یا تمام بدهی خود را تا قبل از اتمام دوره تنفس تسویه نماید، موسسه اعتباری صادرکننده کارت، هیچ سودی  که یصورتدر 
کند. لذا، به منظور جلوگیری از متضرررر شرردن موسررسرره اعتباری به بابت مبلغ بازپرداخت شررده طی دوره تنفس از دارنده کارت دریافت نمی

سود برای  سطه عدم دریافت  صورت پذیرفته در دوره تنفس، کارمزدی تحت عنوان بازپرداختیوا صورت  ۹«کارمزد تبادل پیام»های  که به 
راین، شود، معرفی شده است. بنابپرداخت می صادرکنندهسهمی از مبلغ هر تراکنش کارتی از موسسه اعتباری پذیرنده به موسسه اعتباری 

ا به کند و مابقی ری صررادرکننده کارت، کارمزد تبادل پیام را از مبلغ کاال/خدمت کم میدهد، موسررسرره اعتباردر زمانی که تراکنشرری رخ می
را که کمی بیش  ۲«برداری از کارت اعتباریکارمزد بهره»سو، موسسه اعتباری پذیرنده نیز نماید. از آنموسسه اعتباری پذیرنده پرداخت می

لذا، با چنین اقدامی حتی در  .۳نمایدمیسررررر کرده و مابقی را به پذیرنده پرداخت از کارمزد تبادل پیام اسررررت از اصررررل مبلغ کاال/خدمت ک
کند، هم موسررسرره اعتباری صررادرکننده و هم شرررایطی که دارنده کارت تمامی اعتبار اسررتفاده شررده را تا قبل از اتمام دوره تنفس پرداخت 

شگاه پذیرنده نیز ق شد. فرو صالح پذیرنده از این پرداخت منتفع خواهند  ست. بنابراین، ا شده ا شتری  ادر به فروش کاال/خدمت خود به م
های کارتی و دریافت سرررهمی از تراکنش از پذیرندگان فروشرررگاهی به منظور پوشرررش زیان ناشررری از مقررات مربوط به کارمزد در پرداخت

ها را در و رونق استفاده از این کارت پذیرش شرایط دوره تنفس توسط موسسه اعتباری، بسیار ضروری و حیاتی است و موجبات توسعه
 سازد.کشور مهیا می

المللی پرداخت اعتباری، پذیرنده بابت پرداختی که انجام شررررده، ملزم به پرداخت کارمزد اسررررت. چرا که بین هایمدلدر حالی که در 
افزاری اسررت، افزاری و نرمهای سررختگیری از زیرسرراخت شرربکه بانکی، مسررتلزم هزینههای فروشررگاهی و بهرهنصررب و نگهداری پایانه

را  دهد تحت هر شرایطی وجههمچنین از آنجایی که بانک صادرکننده تعهد پوشش ریسک را به عهده گرفته است و به پذیرنده اطمینان می
ت ایران برای . در مدل کارمزدی نظام پرداخکندمیخدمات ضررررمانتی برای این خدمات دریافت  کارمزدکند، یک به حسرررراب وی واریز می

شترین خدمت را پذیرنده دریافت می رغمعلیفروشگاهی  هاییانهپا سکند، در ازای این خدمت، کارمزدی پرداخت نمیآن که بی وی کند، از 
یگر د از کنند!با تعیین جوایز متنوع و متعدد در واقع پذیرندگان را تشرررویق هم می هابانکدهنده خدمات پرداخت و های ارائهدیگر شررررکت

رونق بگیرد و دارنده کارت در یک تراکنش  هایرندهپذاعتباری نیز توسط  هایکارتپدیده نقدکردن  عوارض این مدل کارمزدی آن است که
صرررروری، تمامی اعتبار ذخیره شررررده در کارت اعتباری را به پول نقد تبدیل کند. این امر بر انگیزه بازیگران برای توسررررعه نظام پرداخت و 

 داشته است. ینامطلوب تأثیرهمچنین توسعه کارت اعتباری 
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از فروشررگاه پذیرنده جزء « برداری از کارت اعتباریکارمزد بهره»امکان دریافت « دسررتورالعمل اجرایی کارت اعتباری( »۳۳ضررروری اسررت که در ماده ) نکتهذکر این  ۳
 مطالبات مجاز موسسه اعتباری مطرح شده است.



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۳۴ 

 فقهی مسائل ۵.۶
بین  یاسازگارنایران  در اعتباری کارت ارائه بر سر راه توسعه مشکالت اصلی از ی مبتنی بر عقد مرابحه یکیتا قبل از معرفی کارت اعتبار

 هایطرفتجاری  هاییزشانگه منافع و دابعاد تجاری و فقهی کارت اعتباری بود به این معنی که مدل معمول کارت اعتباری که در بردارن
باری بود نظ بل قبول نبود و درگیر در پلتفرم کارت اعت قا قابالًر فقهی  باری مبتنی بر عقد  مت نهقرضمدل کارت اعت ه از طرف ک الحسرررر
 اقتصادی نداشت. پذیرییهتوج شدمیکارشناسان بانکداری اسالمی پیشنهاد 

با  مدل  یک  حه شرررررایط الزم برای تعریف  قد مراب ما همچنین مشررررکالتی بر سررررر ر پذیرییهتوجبا معرفی ع مد ا اه الزم فراهم آ
همزمان از عقود نسیه دفعی و  موضوع در این زمینه استفاده ترینمهم .در از جهت سازگاری با اصول شریعت مطرح است اندرکاراندست

ا رسیده و راقساطی در کارت اعتباری مبتنی بر مرابحه است. با پایان دوره تنفس به حکم قرارداد عقد مرابحه نسیه دفعی سر رسید کارت ف
شتری  ستحق اعمال جریمهم سود و جریمه  تأدیه تأخیر م شامل نرخ  ست. اما در بازپرداخت بدهی که  ست، بانک این بار ب تأدیه تأخیرا ر ا

 .کندمیاساس عقد مرابحه اقساطی عمل 
شرعی که در هایدغدغهبه هر حال با توجه به  شورهای فقهی و  سالمی ک  قبول ردمو و شریعت با منطبق راهکاری باید اهمیت دارد ا

 یریپذیهتوجباشد که شرایط  وکارکسبدر عین حال بتواند مبنای طراحی و پیشنهاد مدلی از  که .شود ارائهاصول فقهی و الزامات شرعی 
 را تضمین نماید. وکارکسبباشد و استمرار  اقتصادی را نیز دارا

 تحریم و دیگر مشکالت اقتصادی ۵.۷
نگاه  . ازنمایندمیکارت اعتباری  وکارکسبمعضالت اقتصادی مشکالتی را از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه متوجه  یگردتحریم و 

متقاضریان کارت اعتباری به واسرطه وضرعیت ملتهب اقتصرادی و انتظارات شردید تورمی مشرتری تمایل بدان دارد که هرچه سرریعتر منابع 
ند و یا به کمک آن دسترسی خود به وجوه نقد را تسهیل نماید. این امر با سرشت کارت اعتباری که موجود خود را به کاالی فیزیکی تبدیل ک

 لبه دلیکه در باال اشراره شرد نخسرت آن که  طورهمان کنندگانعرضرهنیازمند یک جریان پیوسرته و مسرتمر اسرت سرازگاری ندارد. از طرف 
. عدم شررودمیبه برخی خدمات معمول در این مسرریر بسررته  خدمات دهنده هایشرررکتو  هابانکامکان دسررترسرری  المللیبین هاییمتحر

ارت در زمینه ک هاشرکتچون ویزا و مسترکارت برای حضور در بازار ایران با توجه به تجربه با ارزش این  المللیبین هایشرکتهمکاری 
با توجه به بحران نقدینگی و باالرفتن انتظارات  هابانکیگر اعتباری را باید برای نظام پرداخت یک عدم مزیت به حسرراب آورد. از سرروی د

موجود رغبت ورزند. بدیهی است  هاییتمحدودبا توجه به  وکارکسبتورمی کمتر احتمال دارد که با درگیر شدن منابع خود در این حوزه 
 گیرد. این موانع برطرف شوند استقبال بیشتری از این خدمت انجام کهدرصورتی رودمیانتظار 

 آن هایظرفیتو  هاچالشکارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه:  ۵.۸
. از آنجا اشدبمیویزا کارت و مسترکارت( بنا بر نظر کارشناسان فقه اسالمی منطبق بر اصول شریعت ن ماننداعتباری متعارف ) هایکارت

یات بانکی بدون ربا، قانون مجازات اسررالمی، قانون مدنی و اصررل چهارم قانون اسرراسرری، قانون عمل مانندکه بر اسرراس قوانین گوناگون )
شد، لذا شته با سازگاری دا سالمی مانند حرمت ربا  ضوابط فقه ا صادی، بانکی و مالی با  ست کلیه روابط اقت س غیره( الزم ا تفاده از امکان ا

شیوه ست  شور وجود ندارد و نیاز ا شبکه بانکی ک ستفاده از ابزار کارت اعتباری های الگوهای متعارف کارت اعتباری در  جایگزین جهت ا
 در چهارچوب شرعی طراحی شود.

به عبارت دیگر، نیاز است تا با استفاده از ظرفیت فقه اسالمی نسبت به طراحی الگوی جایگزین کارت اعتباری متعارف به نحوی اقدام 
داشته باشد و از سوی دیگر، کارآمدی و اثرگذاری عملی خود را نمود تا این ابزار جایگزین از یک طرف با ضوابط فقهی و شرعی سازگاری 

کند . به همین دلیل در واقع، با توجه به آنچه مطرح شد، این گزارش تالش می۹نیز حف  کرده و بتواند به نیازهای عموم مشتریان پاسخ دهد
س از بپردازد. ساختار بحث بدین صورت است که پ سازی کارت اعتباری در شبکه بانکی کشورهای فقهی جهت پیادهتا به تحلیل ظرفیت

فقهی در برابر برخی از شرربهات شرررعی قابل طرح در رابطه با  یهااسررتداللاعتباری  هایکارتاین مقدمه، با تعریف دقیق ماهیت حقوقی 
رت اعتباری مرابحه( برای این تا نشرران داده شررود که طراحی الگوهای جایگزین اسررالمی )به ویژه کا شررودمیکارت اعتباری مرابحه مطرح 

ستدالل می شودمیپرداخته  گذارینرخ. در ادامه نخست به طرح دخالت مستقیم بانک مرکزی در باشدمی یرپذامکانمحصول  د که شوو ا
قهی استخراج ف توان از الزاماتکارت اعتباری داشته را نمی وکارکسبو گسترش  یریگشکلبر  ینامطلوباین اقدام بانک مرکزی که نتایج 

                                                                                                                                                                                                           
 انندمهای اسالمی کنند تا ابزار کارت اعتباری را در قالبهای اسالمی تالش میشود. به این معنی که بانکبال میدر بسیاری از کشورهای اسالمی نیز همین رویه دن ۹

 مرابحه ارائه دهند.



 یراندر اقتصاد ا یکارت اعتبار سازییادهپ یو امکانات موجود برا یطشرا 

۹۳۵ 

ی که هایظرفیتشررررود؛ توسررررط بانک مرکزی درزمینه کارت اعتباری پرداخته می تاکنونفقهی فراتر از آنچه که  هایظرفیتبه  نهایتاًکرد. 
 ه باشد.تبیشتر ذینفعان را نیز به دنبال داش استقبالبیشتری را در عرضه این محصول سبب شده و  پذیریانعطاف تواندمیاز آنها  گیریبهره

 کارت اعتباری بر اساس عقود اسالمی و رفع شبهات آن ۵.۹
ست. در  هایکارتدر تحلیل ماهیت حقوقی  شکل گرفته بین ذینفعان کارت دارای اهمیت ا سایی روابط  شنا  هایتکاراعتباری متعارف 

فروشرررندگان کاالها و خدمات(، بانک  معموالًاند از: دارنده کارت، پذیرنده کارت )چند عنصرررر حضرررور دارند که عبارت معموالًاعتباری 
 کننده )بانک واسط بین بانک صادرکننده کارت و فروشندگان(.کننده کارت و بانک پرداختصادر

ساده صادرکننده و پرداخت هایکارتترین الگوی در  سه جزء اعتباری در بانکداری متعارف، بانک  کننده کارت یکی هستند؛ بنابراین، 
صر نیز قراردادهای در فرایند کا صادرکننده، دارنده و پذیرنده کارت. رابطه حقوقی بین این عنا ست از  رت اعتباری وجود دارد که عبارت ا

، فروشرررنده کاال ۹بیع و حواله اسرررت؛ یعنی دارنده کارت کاال را از فروشرررگاه خریداری کرده و با قرار دادن کارت در دسرررتگاه پایانه فروش
ه وسررریله بانک، دارنده کارت ب دهد. با پرداخت بدهی فروشرررنده بهافت قیمت کاال به بانک )صرررادرکننده( حواله می)پذیرنده( را برای دری

 تواند بدهی خود را تسویه کند.به سه روش می معموالًاعتباری در بانکداری متعارف،  هایکارتبانک بدهکار شده و طبق ضوابط 
صت تنفس )دوره سط  معموالًای کوتاه که حالت اول، پرداخت در فر اه یک هفته بعد از اتمام م مثالًشود، در نظر گرفته می هابانکتو

شرررود. یعنی اگر مشرررتری در این فرصرررت بدهی خود را بپردازد، نیازی به ای در نظر گرفته نمیخرید( اسرررت که برای این نوع پرداخت بهره
ست. یعنی مشتری به بانک اعالم میپرداخت بهره وجو ضای تقسیط ا رت صو دارد که قصد دارد بدهی خود را بهد ندارد. حالت دوم، تقا

ه با در پرداخت است ک تأخیرحالت سوم،  نهایتاًشود. اقساطی بپردازد که در این حالت بهره مشخصی )بهره تقسیط( روی بدهی وضع می
سیط نیز نکند، با بهره دیرکرد مواجه بهره دیرکرد همراه خواهد بود. یعنی  ضای تق شتری در فرصت تنفس بدهی خود را نپردازد و تقا اگر م

 (.۹1۶، ص. ۲1۹۴، ۲های بهره تقسیط است )سیکتی و اسکانهولتزشود که البته نرخ آن باالتر از نرخمی
یرا این شررود؛ زبپردازد، مشررکل شرررعی ایجاد نمیتوان گفت که اگر مشررتری در بازه تنفس بدهی خود را در تحلیل فقهی این روابط می

حالت مصداق عقد قرض بدون بهره است که در چهارچوب اسالمی قابلیت پذیرش دارد. اما اگر مشتری تقاضای تقسیط در برابر افزایش 
شته باشد، این مسئله از مصادیق روشن ربای جاهلی محسوب می است. اگر هم دارنده شود که حرمت آن مورد اتفاق تمامی فقهبدهی دا

خواهد شررد که هر چند موضرروعی اختالفی در بین فقهاسررت، اما مورد تائید شررورای  تأخیرکارت تقاضررای تقسرریط نکند، مشررمول جریمه 
، ص. ۹۳۱۵باشررد )موسررویان و میثمی، اعتباری متعارف، مسررئله ربا می هایکارتچالش در  ترینمهمنگهبان قرار دارد. بر این اسرراس، 

۳۹۱.) 
ه گردد و بکه مالحظه شد وجود عنصر بهره در کارت اعتباری متعارف سبب ربوی شدن معامالت حقوقی مبنای این ابزار می طورمانه

توان با استفاده از ظرفیت فقه اسالمی، الگوهای توان از الگوی متعارف استفاده کرد. با این حال میهمین دلیل در چهارچوب اسالمی نمی
 راحی کرد که بتواند جایگزین کارت اعتباری متعارف گردد.حقوقی جایگزینی ط

محققین بانکداری اسررالمی )در کشررورهای اسررالمی( قرار داشررت، اسررتفاده از عقود  تأکیدبه لحاظ تاریخی آنچه در ابتدا بیشررتر مورد 
 اعتباری در چهارچوب اسالمی بود. هایکارتالحسنه در طراحی قرض مانندغیرانتفاعی 

های اسررالمی جهت اسررتفاده از شررود انگیزه بانک، با گذشررت زمان این نتیجه حاصررل گردید که نبود عامل سررود سرربب میبا این حال
شود؛ یا اینکه  هایکارت سته  شریعت کا ستفاده از تدابیری  مؤسساتاعتباری منطبق با  سود تحت عنوان مانندمذکور با ا جریمه  دریافت 
کنند تا با این چالش مقابله کنند که تمامی اینها سبب ایجاد شبهه در ماهیت شرعی ابزار کارت اعتباری یا وجه التزام، تالش می تأدیه تأخیر

 (.۴۵، ص. ص. ۹۳۱۲گردد )دبیان و موسویان، اسالمی می
 هایکارتحاصرررل از حذف  خألالگوی کارت اعتباری مرابحه، جدیدترین ابزار و راهکار شررررعی طراحی شرررده جهت پاسرررخگویی به 

ای که جهت خرید کلیه های گسررتردهشررود. این راهکار به دلیل قابلیتباری متعارف در ایران و سررایر کشررورهای اسررالمی محسرروب میاعت
 .۳شودکند، به صورت گسترده در کشورهای اسالمی مورد استفاده واقع میکاالها و خدمات ایجاد می

شرررده کاال، اعم از قیمت خرید، ن بیعی اسرررت که فروشرررنده قیمت تمام های عقد بیع بوده و مقصرررود از آمرابحه یکی از زیرمجموعه
سایر هزینههای حملهزینه ضافی ونقل و نگهداری و  صدی ا ضای مبلغ یا در سپس تقا سانده و  شتری ر  عنوانبههای مربوط را به اطالع م

                                                                                                                                                                                                           
1 point of sale (POS) 
2 Cecchetti and Schoenholtz 

 ی شده است.های اخیر کاربرداعتباری مرابحه در کشور ایران نیز در سال کارتالزم به ذکر است که  ۳
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ری کرده و حاضر است به یک میلیون و دویست هزار تومان کند این کاال را به یک میلیون تومان خریدا، اعالم میمثالعنوانبهکند. سود می
 (.۹۴. ص ،۹۳۱1درصد سود به مشتری بفروشد )موسویان و بازوکار،  ۲1یا با 

گذارد و در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می
شرررود تا سرررقف اعتبار، منابع الزم برای خرید کند و متعهد میوسررریله کارت برای بانک میده کارت را وکیل در خرید به طبق قرارداد، دارن

 کاالها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.
رار ها قه در فروشررررگاهکند، کارت را در دسررررتگاه پایانه فروش )کزمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کاال اقدام می

دهد و با انجام این کار بانک ناشررررر کارت )از راه بانک پذیرنده(، قیمت کاالها و خدمات را به فروشررررگاه پذیرنده کارت دارد( قرار می
شر کارت، کاالها و خدمات خریداریپردازد و کاال را تملک میمی سیه ن رابحهصورت بیع مشده را به دارنده کارت به  کند. سپس بانک نا

درصد  ۹۸شده را با احتساب نرخ سود مثال، کاالها و خدمات خریداری  طوربهفروشد )زمان معین و با نرخ سود مشخص میبرای مدت 
شده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل فروشد(. در ادامه، دارنده کارت کاالها و خدمات خریداری با سررسید دو ساله به دارنده کارت می

گیرد. بعد از آن، دارنده کارت بدهکار بانک ناشررر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی )قیمت نسرریه کاالها و خدمات( دارد که می
 اند از:عبارت

سیه )سود بانک از فروش اقساطی( تخفیف داده میدر این صورت مابه پرداخت در مهلت تنفس: -الف شود التفاوت قیمت نقد و ن
 ؛۹پردازدو دارنده کارت فقط قیمت نقد کاالها و خدمات را به بانک می

اقساط  صورتتواند کل یا بخشی از قیمت کاالها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت می صورت اقساطی:پرداخت به  -ب
 شود؛التفاوت قیمت نقد و نسیه به تناسب تخفیف داده میتا سررسید مقرر بپردازد. در این صورت، بخشی از مابه

شررود و دارنده کارت قیمت نسرریه کاالها و خدمات را کامل در این صررورت هیچ تخفیفی داده نمی پرداخت دفعی در سررررسررید: -پ
 پردازد؛می

سید: -ت سرر سیه کاالها و خدمات، باید مبلغی را  در پرداخت بعد از  صورت دارنده کارت افزون بر قیمت ن ام وجه التز عنوانبهاین 
 .۲بپردازد

 رخورداربرسرررد روابط حقوقی شرررکل گرفته بین ارکان کارت اعتباری از مشرررروعیت مرابحه به نظر میدر تحلیل فقهی کارت اعتباری 
ن بانک ناشررر کارت و مشررتری، خرید وکالتی کاال از فروشررگاه توسررط مشررتری برای بانک وکالت در خرید بی ماننداسررت. در واقع روابطی 

مشتری و تخفیف در صورت پرداخت زودتر از موعد، همگی از مشروعیت فقهی برخوردار است. در ای نسیه کاال به ناشر، فروش مرابحه
شرعی قابل طرح در رابطه با کارت اعتب ینتربر مهمادامه مروری  شت وشبهات  شبهات  اری مرابحه خواهیم دا سخبه این  ستد هایپا ل م

 .شودمی ارائه

 گذاری، قرض یا هبهخطر استفاده از کارت جهت دریافت وجه نقد، تسویه بدهی، سپرده ۵.۹.۱
تسررررویه  مانندن شررررود خطر تبدیل نمودن آن به پول نقد یا مواردی مشررررابه آای که در رابطه کارت اعتباری مرابحه مطرح میاولین شرررربهه

افتد و لذا بیع مرابحه اتفاق نمی عمالً، قرض دادن به دیگری و یا هبه اسررررت. در این موارد هابانکگذاری در های گذشررررته، سررررپردهبدهی
 شود.قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری باطل می

بانک بازگرداند. اگر هم سررودی در رابطه با این منابع  پس از ابطال قرارداد، مشررتری دیگر مالک منابع بانک نخواهد بود و باید آن را به
تواند از مشررتری سررودی دریافت کند و لذا باید ایجاد شررود، متعلق به بانک )مالک اصررلی و اولی پول( خواهد بود. همچنین، بانک نیز نمی

 (.گرددمل بخشی از اصل و سود میشود را به مشتری بازگرداند )هر قسط شابخشی از اقساط دریافتی که به دلیل سود دریافت می
رسد اصل اینکه عدم استفاده از کارت اعتباری مرابحه جهت خرید کاالها و خدمات سبب باطل شدن در پاسخ به این شبهه به نظر می

شتری می ست. اما میقرارداد بین بانک و م صحیح ا ، مثالعنوانهبد. توان با در نظر گرفتن تدابیری از ایجاد این مشکل جلوگیری کرگردد، 
های تر باشند )به نحوی که مشتری جهت پاسخگویی به تمامی نیازهای خود از گزینههای طرف قرارداد با بانک گستردههر چقدر فروشگاه

 انگیزه اقتصادی تبدیل کارت مرابحه به پول نقد از بین خواهد رفت. عمالًکافی برخوردار باشد( 

                                                                                                                                                                                                           
 توان به این آدرس مراجعه کرد:جهت دریافت متن دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه کارت اعتباری مرابحه می ۹

https://cbi.ir/showitem/15168.aspx 
 اصطالحاًشود؛ اما کاهش بدهی در مقابل کاهش مدت )که شرعی، اضافه کردن بدهی در مقابل افزایش مدت ربای جاهلی محسوب می لحاظالزم به ذکر است که به  ۲

 (.۸۱، ص. ۲.، ج. ق ۹۴۹۶تخفیف نام دارد( مشمول حکم حرمت ربا نبوده و جایز است )موسوی خمینی، 
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های مشررتری را پایش کند و تبدیل کارت های نوین، به لحاظ فنی این امکان وجود دارد که بانک خریدآوریهمچنین، با اسررتفاده از فن
ست، هزینه شارکت کرده ا شتری و هم برای فروشگاهی که در این زمینه م شد. اعتباری مرابحه به پول نقد هم برای م به اعتباری رت مثالًبر با

 ر نظر گرفتن مالیات، هزینه تبدیل کارت به پول نقد افزایش یابد.مشتری و فروشگاه کاهش یابد یا اینکه با د

 عدم پذیرش فقهی کاربرد عقد بیع در رابطه با خدمات ۵.۹.۲
دارد بر خالف کاالها که بر اسرررراس نظر تمامی فقها عقد بیع در رابطه با آنها کاربرد دارد، کاربرد عقد بیع در رابطه با این شرررربهه بیان می

شامل تمامی کاالها و خدمات حقوق و خدما ست. از طرف دیگر، به دلیل آنکه مدل کارت اعتباری مرابحه  شکال گروهی از فقها ت محل ا
 گردد، در حوزه خدمات با نظر برخی از فقها سازگاری ندارد.می

بیع( م عنوانبهوان بیع )رسد اصل این مطلب که در رابطه با بحث واگذاری حقوق و خدمات تحت عندر پاسخ به این شبهه به نظر می
قوق و گردد و بیع حشامل عیون می صرفاًدر بین فقها اختالف وجود دارد، صحیح است. چرا که بسیاری از فقها معتقدند که تعریف بیع 

ست. با این حال، فقهای دیگری  شیرازی و  اللهآیتامام خمینی )ره(،  مانندخدمات از تعریف خارج ا ه معتقدند کسبحانی  اللهآیتمکارم 
شامل انتقال حقوق و منافع نیز می سنت  سوب میعمومات بیع در کتاب و  خالف  کند،گردد و تلقی عرف که انتقال این حقوق را بیع مح

 (.۱۵، ص. ۹۳۸۱؛ مکارم شیرازی، ۸۸، ص. ۹.، ج. ق ۹۴۲۹نظر شارع نیست )موسوی خمینی، 
معتقدند معامله خدمات و منافع همانگونه که هی بلکه گرودهند؛ نمیفتوا ور مالت مذکبه بطالن معا، البته هيچ يک از دو گروه فقها

را به  یدوفروشخرگرچه مردم واژه ، ديگر معتقدندهی است و گرو یدوفروشخربرند، میرا به کار  یدوفروشخرمردم تلف  کرده و واژه 
هواپیما  بلیتگوید یک ، شرررخصررری که میمثالعنوانبهاست.  جعاله و يا صلح، اجاره، اما قصدشان به تناسب مورد قراردادبرند، میکار 

ستفاده از یک صندلی هواپیما را در یک بازه زمانی مشخص بر اساس قرارداد اجاره از شرکت  خریداری کردم، منظورش آن است که حق ا
 هواپیمایی دریافت کردم.

در قرارداد کارت اعتباری به اين معنا كه ؛ استفاده كرد توان از عقد صلحفقهی میحل مشكل و رسيدن به وفاق ی برابا این حال 
بر اساس عقد صلح خدمات خود را تی مراكز خدماشود. در این صورت مرابحه ذکر شود که در رابطه با خدمات از عقد صلح استفاده می

مشرررتری تملیک باالتر به قیمتی ا و بی آن خدمات را بر اساس عقد صلح مرابحهانک سپس باکنند و میواگذار ک به صورت نقد به بان
 گردد.و خدمات میحقوق ، منافع، اعيانتمامی الزم است و موضوع آن شامل ی صلح قراردادکند. از منظر فقهی، عقد می

 تمام شده کاال عدم اطالع مشتری از قیمت ۵.۹.۳
ا به اطالع خریدار برساند و سپس با افزودن مبلغ یا بر اساس تعریف، در قرارداد مرابحه بر فروشنده واجب است که قیمت تمام شده کاال ر

ضافی  صدی ا شتری از  عنوانبهدر سیاری از معامالت مرتبط با کارت اعتباری، م ست که در ب شد. این در حالی ا سود، کاال را به وی بفرو
 از نرخ سود( اطالعی ندارد. بعضاًقیمت تمام شده کاال )و 

سررود قرارداد از ابتدا مشررخص بوده و توسررط  اوالًتوان این طور مطرح نمود که در کارت اعتباری مرابحه، در پاسررخ به این اشررکال می
ها نیز با توجه به اینکه بانک ابتدا کاال را به وجود ندارد. در رابطه با هزینه معموالًشرررود. لذا جهل به نرخ سرررود بانک به مشرررتری اعالم می

شررود، به فروشررد و معامله نیز به صررورت وکالتی انجام میخرد و سررپس با افزودن سررود مشررخصرری آن را به مشررتری میدی میصررورت نق
 گردد.صورت طبیعی مشتری از هزینه تمام شده کاال برای بانک مطلع می

به  روش اقساطی کاال از طرف بانکدر واقع، با توجه به اینکه بانک مشتری را جهت خرید نقدی کاال از فروشگاه برای بانک و سپس ف
 اال برای بانک اطالع خواهد داشت.مشتری از قیمت تمام شده ک طبعاًکند، خودش وکیل می
نامه جدید بانک مرکزی، تنها عقدی که شررربکه بانکی ادعا کرد که از منظر حقوقی، در حال حاضرررر بر اسررراس آئین توانمیدر مجموع 

است  اعتباری یک نیاز واقعی هایکارتکارت اعتباری استفاده کند مرابحه است. با توجه به اینکه نیاز به تواند از آن جهت ارائه خدمت می
سالم تعارضی ندارد، می شریعت ا ستفاده کرد. ب هایکارتتوان در چهارچوب اسالمی نیز از و پاسخگویی به این نیاز با منطق  ا اعتباری ا

های حقوقی توان با اسررررتفاده از قالبمتعارف با چالش ربای قرضرررری مواجه اسررررت؛ اما می اعتباری هایکارتاین حال ماهیت حقوقی 
خرید  ای که جهتهای گستردهجایگزین مانند مرابحه، چالش شرعی مذکور را برطرف نمود. الگوی کارت اعتباری مرابحه، به دلیل قابلیت

شررود. در ایران های اسررالمی واقع میای اسررالمی مورد اسررتفاده بانککند، به صررورت گسررترده در کشررورهکلیه کاالها و خدمات ایجاد می
شود.  ست به آنها توجه  ساس عقد مرابحه وجود دارد که الزم ا شرعی در رابطه با الگوی کارت اعتباری بر ا شبهات   طوربههمچنان برخی 

به پول نقد جلوگیری کنند؛ زیرا انجام این کار با  اعتباری هایکارتبا در نظر گرفتن تدابیر مناسررررب از تبدیل  هابانکخاص الزم اسررررت 
 گردد.ضوابط عقد مرابحه ناسازگار است و سبب ابطال قرارداد کارت اعتباری بین بانک و مشتری می
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. آن اسررررت« بودن محور یفتخف»متعارف بانکی )مانند ویزا کارت( در  هایکارتتفاوت حقوقی کارت اعتباری مرابحه با  ترینمهم
بل از مشررتری ق کهدرصررورتیفروشررد )با در نظر گرفتن سررود کل دوره( و ر این مدل بانک به صررورت اقسرراطی کاال را به مشررتری مییعنی د

شمول  شد؛ اگر هم در بازه تنفس بازپرداخت کند، م سب برخوردار خواهد  سبت به بازپرداخت منابع اقدام کند، از تخفیف متنا سید ن سرر
زمانی آن لزومی به اعمال این که در مدل متعارف کارت اعتباری با توجه به مجاز بودن بهره و سرررراختار  گردد. حال آنتخفیف کامل می

 .باشدمیترتیبات ن

 دریافت وجه التزام بعد از بازه تنفس ۵.۹.۴
تواند نوع قرارداد مرابحه را ای وجود دارد که بر اساس آن بانک میدر شبکه بانکی گزینه در حال حاضر در قراردادهای مرابحه مورد استفاده

داند( تعیین کند. در این رابطه در ماده سرره قرارداد کارت اعتباری مورد اسررتفاده در شرربکه بانکی این طور آمده ای که صررالح می)به شرریوه
ست:  ضی )به عدد( ............. )به حروف( ................... م -۳ماده »ا شده شتمل بر قیمت تمام کل بهای فروش مورد معامله به متقا

معادل ........... درصررد به مبلغ  خرید مورد معامله توسررط بانک معادل )به عدد( ................. )به حروف( ................. و سررود بانک
.... )به حروف( ............... حسررب مورد، مبلغ )به عدد( ........... )به عدد( ............... )به حروف( ............ تعیین گردید که بانک

اخذ نمود و متقاضررری ضرررمن قبول موارد فوق متعهد شرررد مابقی به مبلغ )به عدد( .....................)به حروف(  یافتدر یشپ عنوانبهرا 
 ررسیدهای معیندر سررسید/س■ ، نسیه اقساطی غیرمساوی ■، نسیه اقساطی مساوی ■، نسیه دفعی ■.............. را به صورت نقدی 

 .«به بانک پرداخت نماید
کنند تا بتوانند سرررود قرارداد را از نرخ از گزینه نسررریه دفعی اسرررتفاده می هابانکای که وجود دارد آن اسرررت که برخی با این حال شررربهه

ست ) ۶درصد( به نرخ وجه التزام که  ۹۸مصوب ) سود مصوب ا سررسید قرارداد را  ۲۴درصد بیش از نرخ  سانند. در واقع،  درصد( بر
 .نمایندبدهکار میدرصد  ۲۴کنند و بعد از آن مشتری را با نرخ روز( تعیین می ۱پایان دوره تنفس )

توان این طور نمود که از منظر بانکداری اسررالمی، شرریوه محاسرربه سررود عقد مرابحه تابع قرارداد منعقده بین در پاسررخ به این شرربهه می
ست. لذا اگر بانک  شتری ا سید  صراحتاًبانک و م سرر سید روز می ۱در قرارداد ذکر کند که  سرر شتری موظف خواهد بود تا در  شد، م با

دهی خود به بانک را تسویه کند؛ در غیر این صورت بانک بر اساس قرارداد و منطق وجه التزام )که مورد تائید شورای نگهبان و مقررات ب
درصدی از مشتری دریافت کند و این به لحاظ شرعی دارای چالش نیست. این مطلب )امکان تعیین سررسید  ۲۴تواند نرخ قرار دارد( می

 .ر پایان دوره تنفس( در ماده نوزده دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری نیز مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته استتسهیالت مرابحه د
گردد که کارت اعتباری مرابحه از جایگاه روز، سبب می ۱البته نباید فراموش کرد که انتخاب گزینه نسیه دفعی و تعیین سررسید معادل 

صلی خود )که در بخش ساس، به نظر میهای قبل ا شود. بر این ا سهیالت مرابحه عادی تبدیل  صله گرفته و به ت شد( فا سد گزینه تبیین  ر
شود و ماه تعیین می ۳۶تا  ۹۲نسیه اقساطی، با ماهیت کارت اعتباری مرابحه سازگارتر است. البته طبیعی است که در اینجا سررسید بین 

حاظ شرعی وجود ندارد. زیرا انجام این کار، ابزار کارت اعتباری مرابحه را با شبهه ربا مواجه قبل از سررسید امکان دریافت وجه التزام به ل
 .سازدمی

ست که به نظر می ستقبال برخی در نهایت الزم به ذکر ا صلی ا سد علت ا سید معادل پایان  هابانکر سرر سیه دفعی و تعیین  از گزینه ن
برای آنکه بتوانند مازاد بیشرررتری از مشرررتری  هابانکت اعتباری مرابحه اسرررت. در واقع، دوره تنفس، تعیین دسرررتوری نرخ سرررود ابزار کار

گذاری کارت اعتباری مرابحه به لحاظ رسررد مسررئله انعطاف در نرخکنند. بر این اسرراس، به نظر میش اسررتفاده میرو این از، دریافت کنند
 شود.داخته میانگیزشی اهمیت بسیاری دارد که در قسمت بعد به تبیین آن پر

 حقوقی مرابحه برای توسعه مدل کارت اعتباری-فقهی هایظرفیت ۵.۱۱

 گذارینرخدر  پذیریانعطاف ۵.۱۱.۱
موضرروعات در موفقیت این ابزار در نظام بانکی کشررور محسرروب  ترینمهماعتباری، یکی از  هایکارت« تعیین صررحیح نرخ سررود»مسررئله 

ود. در واقع، شتوسط بانک تعیین می صرفاًاعتباری به صورت غیردستوری و  هایکارتی متعارف، نرخ شود. توضیح آنکه در نظام بانکمی
 بانک در ابتدا وضررعیت اعتباری )سررابقه و رتبه اعتباری( مشررتری، وثایقی که در اختیار دارد و غیره را مورد بررسرری قرار داده و متناسررب با

با این حال مشکلی که در نظام بانکی کشور ایران وجود دارد،  ورزدمچنین نرخ کارت اقدام میتمامی آنها، نسبت به تعیین سقف اعتبار و ه
تعیین نرخ سررود تمامی محصرروالت در نظام بانکی اسررت. یعنی شررورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حداکثر نرخ تمامی ابزارها )از جمله 

 .نندکاعتباری( را تعیین و به شبکه بانکی ابالغ می هایکارت



 یراندر اقتصاد ا یکارت اعتبار سازییادهپ یو امکانات موجود برا یطشرا 

۹۳۱ 

که در شبکه بانکی مبنای طراحی کارت اعتباری  ۹۳۱۵مصوب شهریور ماه  «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» ۲۹در این رابطه ماده 
شد، بیان میمی شورای پول و اعتبار( در »دارد: با شارکتی )مصوب  سود عقود غیرم ساس نرخ  ساطی بر ا سیه دفعی و اق سهیالت ن سود ت

ه )از کارت( تا سررسید قسط/اقساط تسهیالت اعطایی استفاد هاییختارزمان استفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ/
 «شود.محاسبه می

ساس، کلیه  سود تمامی انواع  هابانکبر این ا ستند تا نرخ  شارکتی  هایکارتموظف ه سود عقود غیرم اعتباری را حداکثر معادل نرخ 
در  تریینیپااعتبار باال و ریسررک پائین( نرخ  درصررد( تعیین کنند. لذا اگر بانکی بخواهد برای یک مشررتری خوب )با ۹۸)در حال حاضررر 

ستورالعمل امکان ساس این د سک باال( نرخ باالتری در نظر بگیرد، بر ا شتری بد )با اعتبار پائین و ری پذیر نظر بگیرد و یا اینکه برای یک م
 باشد.نمی

شببنابراین به نظر می ستفاده از ابزار کارت اعتباری در  سد جهت تقویت امکان ا صی جهت تعییر شخ ست تدابیر م ن که بانکی، الزم ا
غیردسرتوری نرخ سرود در نظر گرفته شرود؛ به نحوی که ابزار کارت اعتباری بتواند در ایران هم مانند بسریاری دیگر از کشرورها، به جایگاه 

 واقعی خود دست یابد.
ست، اما می ستقل ا ستیابی به تدابیر مذکور نیازمند تحلیلی م شنهاد اول و توان دهر چند د شنهاد اجرایی ارائه کرد. پی ر این رابطه دو پی

در حوزه تعیین نرخ سود کارت اعتباری  اساساًاصلی آن است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ضمن اصالح دستورالعمل مذکور، 
 مشتری، باز بگذارند. با این حال اگررا جهت مشخص کردن نرخ متناسب با شرایط اعتباری، ریسک و وثایق  هابانکورود نکنند و دست 

بندی اجازه داد تا بتوانند مشررتریان را بر اسرراس رتبه اعتباری گروه هابانکتوان به مدت قابل اجرا نیسررت، حداقل میاین پیشررنهاد در کوتاه
 .تعیین خواهد شد کرده و برای هر گروه نرخ سود متفاوتی در نظر بگیرند. البته سقف نرخ سود هر گروه توسط بانک مرکزی

رسد این پیشنهادها نسبت به وضع موجود )تعیین دستوری نرخ سود کارت در پایان ذکر سه نکته مفید است. نکته اول آنکه به نظر می
یچ های شکست خورده بوده و انجام آن در ها در بازار پول تجربهاعتباری( دارای برتری باشد؛ زیرا واقعیت آن است که کنترل دستوری نرخ

اجرایی و حسررابداری گوناگونی جهت افزایش عملی نرخ  هایروشاز  هابانکآمیز نبوده اسررت. در واقع، ای به صررورت کامل موفقیتدوره
سپرده ستوری ها )بیش از نرخسود  ستفاده خواهند کرد و این اقدام شدهیینتعهای د شبکه بانکی را  صرفاً( ا سخگویی در  شفافیت و پا

ای به نام تعیین المللی نیز سررررازگاری دارد. چرا که در بانکداری متعارف مقوله. همچنین، راهکار مذکور با تجارب بینکاهش خواهد داد
های سرررود با در نظر گرفتن مجموع شررررایط از اختیار کافی جهت تعیین نرخ معموالً هابانکهای سرررود وجود ندارد. بلکه دسرررتوری نرخ

 برخوردار هستند.
شد. چرا که در قانون عملیات بانکی بدون که راهکار مذکور مینکته پایانی آن شته با سازگاری دا ضوابط بانکداری بدون ربا نیز  تواند با 
ازارها در ب های سود مطرح نشده و در فقه اسالمی نیز جز در موارد بسیار خاص، حاکمیت از حق تعیین نرخدستوری نرخربا مسئله تعیین 

 ن موضوع در جای خود قابل اثبات است.باشد که ایبرخوردار نمی

 اقساطی( طرف دوالگوی مرابحه دوجانبه ) ۵.۱۱.۲
دقت در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی جهت اجرای کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی کشور به خوبی نشان 

اقساطی( در شبکه بانکی کشور اجرایی شده است. -عملیاتی کارت اعتباری مرابحه )مدل نقدی هایمدلاز  یکی صرفاًدهد که تاکنون می
 جدید هایمدلحقوقی، نسرربت به طراحی و اسررتفاده از -های فقهیتوان با اسررتفاده از ظرفیترسررد میاین در حالی اسررت که به نظر می

 کارت اعتباری مرابحه اقدام نمود.
اطی( اقسرر-کارت اعتباری مرابحه، نیاز اسررت تا به صررورت مختصررر مروری بر مدل فعلی )الگوی نقدی جدید هایمدلپیش از تبیین 

این روش تبیین شررررود. جهت انجام این کار مناسررررب اسررررت به برخی از مواد قانونی مورد عمل در رابطه با کارت  یخألهاانجام شررررود و 
 اعتباری مرابحه اشاره گردد.

که در شبکه بانکی مبنای طراحی کارت اعتباری  ۹۳۱۵مصوب شهریور ماه « ۹عمل اجرایی کارت اعتباریدستورال» ۳در این رابطه ماده 
مؤسسه اعتباری موظف است در چهارچوب مفاد این دستورالعمل، اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را »دارد: باشد، بیان میمی

 «.واگذار نمایداز پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری 

                                                                                                                                                                                                           
 ی بانک مرکزی به این آدرس مراجعه کرد:توان به تارنماجهت دریافت متن کامل این دستورالعمل می ۹

https://www.cbi.ir/page/15180.aspx 
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۹۴1 

های برای اعطای تسهیالت در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش صرفاًمانده اعتبار کارت اعتباری »کند: می تأکیدنیز  ۹۶ماده 
 «.باشدبرداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمی یرنظمالی دیگر 

سود تسهیالت نسیه دفعی و اقساطی بر اساس نرخ سود عقود غیرمشارکتی )مصوب شورای »بیان شده است:  ۲۹همچنین در ماده 
ستفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ/تاریخ ساط پول و اعتبار( در زمان ا سط/اق سید ق سرر ستفاده )از کارت( تا  های ا

 «شود.تسهیالت اعطایی محاسبه می
بانک ابتدا نسبت به خرید نقدی کاال از پذیرنده اقدام کند و سپس آن را در  حتماً( الزم است ۳)به ویژه ماده بر اساس این مواد قانونی 

دهد؛ زیرا ها و مشتریان کارت اعتباری پاسخ میبه بخشی از نیازهای پذیرنده صرفاًقالب مرابحه به مشتری بفروشد. با این حال این شیوه 
ده با مشتری از نوع نقدی نیست و بلکه از نوع اقساطی یا ضمانتی است. یعنی پذیرنده قصد دارد کاالی خود در بسیاری موارد ارتباط پذیرن

 دهد.را به صورت اقساطی به مشتری بفروشد و نه نقدی. این در حالی است که دستورالعمل فعلی اجازه انجام این کار را نمی
ری مرابحه که تاکنون )بر اسرراس مقررات فعلی( در شرربکه بانکی کشررور اجرا شررده، که در باال ذکر گردید، الگوی کارت اعتبا طورهمان

ست که در آن ساده ساطی -بر رابطه نقدی صرفاًترین مدل کارت اعتباری مرابحه ا صورت نقدی کاالها و می تأکیداق شود. یعنی بانک به 
کند. سرررپس به صرررورت اقسررراطی کاالها و خدمات را به واریز میها خریداری کرده و وجوه مرتبط را به حسررراب آنها خدمات را از پذیرنده

 فروشد.مشتریان می
ها به هر دلیل قسط فروش اقساطی به مشتریان دارند و دلیلی ندارد که بانک به صورت نقدی منابع با این حال در موارد بسیاری پذیرنده

ها خریداری کند و به صورت اقساطی به کاالها و خدمات را از پذیرندهتواند به صورت اقساطی را به حساب آنها واریز کند. بلکه بانک می
 مشتریان بفروشد.

شود و دیگر نیاز به پرداخت نقدی به اقساطی اجرایی می-در واقع در این الگوی جدید، مرابحه به صورت دوجانبه یا موازی یا اقساطی
دسرررتورالعمل فعلی قابلیت اجرا ندارد و لذا الزم اسرررت دسرررتورالعمل ها وجود نخواهد داشرررت. البته این مدل بر اسررراس حسررراب پذیرنده

 متناسب با این پیشنهاد اصالح شود.
 اقساطی( ظرفیت و دو طرفهمچنین، نباید فراموش کرد که فراهم کردن امکان استفاده از این مدل جدید کارت اعتباری مرابحه )مدل 

 هایکارتکند. همچنین، این روش به ماهیت بانکی کشرررور را به شررردت تقویت میجذابیت اسرررتفاده از کارت اعتباری مرابحه در شررربکه 
 مالحظه شود(. ۹-۵شکل باشد )رسم تر میالمللی نزدیکاعتباری متعارف در سطح بین

 
 الگوی عملیاتی کارت اعتباری مرابحه دوجانبه .۱-۵شکل 

  :۹-۵های حقوقی در شکل رابطه
 ری برای مشتری و اعطای وکالت در خرید اقساطی برای بانک ناشر،اعتبارسنجی و صدور کارت اعتبا (۹
 خوان مرکز فروش توسط مشتری و خرید اقساطی کاالها و خدمات به وکالت از بانک ناشر،کارت در کارت قرار دادن (۲
 ارسال اطالعات مورد نیاز از طریق بانک پذیرنده کارت به بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، (۳
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 اطالعات الزم برای خرید اقساطی از طریق بانک پذیرنده به مراکز فروش کاالها و خدمات،ارسال  (۴
 خرید اقساطی کاالها و خدمات توسط بانک ناشر از مرکز فروش، (۵
ساطی کاالها و خدمات خریداری (۶ شر به دارنده کارت و تحویل کاالها و خدمات از طرف مرکز فروش به فروش اق سط بانک نا شده تو

 مشتری،
پرداخت اقساط مرکز فروش توسط  متقابالًشده توسط دارنده کارت به بانک ناشر و پرداخت اقساط قیمت کاالها و خدمات خریداری (۱

 بانک.

 کارت اعتباری یهایافتنیدراوراق بهادارسازی  ۵.۱۱.۳
ور م این وجود دارد که نظام بانکداری کشررو نیاز به نقدینگی در سرریسررتم بانکی کشررور، بی هابانکبا توجه به درصررد باالی مطالبات معوق 

اعتباری این امکان را برای  هایکارتانتشررار اوراق بهادار به پشررتوانه  .توانایی ارائه میزان مناسررب این نوع از تسررهیالت را نداشررته باشررد
ریعتر از موعد بازپرداخت اعتباری بسررریار سررر هایکارتدریافتنی ناشررری از صررردور  هایحسرررابایجاد خواهد نمود تا با فروش  هابانک

جدید برای بانک فراهم گردیده و همچنین نسبت کفایت سرمایه خود  یالتتسهتسهیالت به وجوه آن دسترسی پیدا کرده و توان پرداخت 
را از  وکارکسرربسرراخته و خطر عدم اسررتمرار مدل  یرپذامکانرا در چرخه نقدینگی  ۹را نیز بهبود بخشررند. این امر تبدیل معکوس نقدینگی

 این ناحیه برطرف خواهد کرد.

 آن هایظرفیتاطالعات در کارت اعتباری و  فناوریموجود  هایزیرساخت ۵.۱۱
یک زیرساخت فنی است که فرآیندهای مختلفی که در زنجیره خلق  دربردارندهکه در فصل سوم اشاره شد، پلتفرم کارت اعتباری  طورهمان

ست را حمایت  سویه وجوه  هایامپ. از جمله این فرایندها ارزیابی اعتباری و امکانات فنی برای تبادل کنندمیارزش مورد نیاز ا شدیمو ت . با
همچنین الزم است تا اطالعات مربوط به عملیات انجام شده ذخیره شده و با سایر اطالعات مالی بانک ادغام شود. مجموعه این فرایندها 

 .شودمیتی اطالعات عملیا فناوری یرساختزتوسط 
هند. در این د به دستی بهنگام و با کیفیتی را برای ارزیابی هادادهی اطالعاتی است که هاسامانهفرایند ارزیابی اعتباری نیازمند وجود 

ی ربرخوردار اسرررت چرا که با وجود اطالعات مربوط به تاریخچه اعتبا ایویژهمیان وجود اطالعات مربوط به تاریخچه اعتباری از اهمیت 
به استنتاج نتایج قابل اتکایی از رفتار مشتریان کارت اعتباری دست یافت. این امر البته مشروط به آن است که از مشتریان از دیرباز  توانمی

ز برای ای مورد نیهادادهاز  توجهیقابلگسررترده اسررتفاده کرده باشررند تا حجم  طوربهبا کارت اعتباری به معنای واقعی آن آشررنا بوده و آن را 
ریخچه برای ارزیابی اعتباری تنها به تا توانمیتحلیل رفتار اعتباری مشتریان در دست باشد. برای کشور ما که این اطالعات محدود است ن

 ه نیازهایب گوییپاسخآن برای  هایظرفیتسامانه اطالعاتی موجود به  یرساختزاعتباری تکیه کرد. برای این منظور در اینجا ضمن معرفی 
 .پردازیممییک چارچوب جامع برای کارت اعتباری 

و  هاشرررررکتاز خدمات  یریگبهرهکه در ایجاد پلتفرم کارت اعتباری در ایران با آن مواجه هسررررتیم عدم امکان  هاییپیچیدگییکی از 
در اعطای اعتبار فعال نیسررررتند اما با فراهم آوردن  اگرچه هاشرررررکتاین کارتی چون ویزا و مسررررترکارت در ایران اسررررت.  یهاانجمن

الزم برای تعامل ذینفعان در پلتفرم کارت اعتباری امکان حضور بازیگران و کنترل و توزیع مناسب ریسک و بازده را ایجاد  هاییرساختز
ی ترتیبات مناسرررب جای آنها را در پلتفرم . با توجه به اهمیت کارکرد این بازیگران الزم اسرررت در شررررایط عدم حضرررور آنها با معرفکنندمی

ود نهادهای موج کارگیریبهو امکانات  هایتظرفکارت اعتباری پر کرد. در این بخش ضررررمن معرفی ترتیبات موجود در نظام پرداخت به 
 خواهیم پرداخت. هایکارت یهاانجمن خألمربوط به  هاییکاستبرای برطرف نمودن 

 های اطالعاتیسامانه ۵.۱۲
کننده کارت اعتباری، برای ارزیابی ریسررک بالقوه اعطای وام به مشررتریان و همچنین کاهش های ارائهو شرررکت هابانک، مانند دهندگانوام

کنند. استفاده از امتیاز اعتباری برای تشخیص اینکه چه کسی واجد شرایط زیان ناشی از عدم بازپرداخت وام، از امتیاز اعتباری استفاده می
 ی وام است، با چه نرخ سود و با چه سقف اعتباری بتواند از اعتبار اعطایی استفاده نماید بسیار اهمیت دارد.اعطا

های اعتبارسررررنجی یک رویکرد علمی مبتنی بر دانش مالی و بانکداری و همچنین بر پایه علم آمار اسررررت. دو اصررررل مهم که پیش نیاز
ی بر بینی رفتار مشررترباشررد تا امکان پیشو دانش خوب در داده کاوی و تحلیل داده می های کافیاعتبارسررنجی هسررتند، دسررترسرری به داده

                                                                                                                                                                                                           
1 inverse liquidity transformation 



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۴۲ 

وانند به تهای اعتبارسنجی در کنار ارائه امتیاز و گزارش اعتباری میاساس اطالعات وضعیت گذشته و جاری متقاضی ایجاد شود. شرکت
ه ها را ارائه دهند. همچنین بسرتراتژی بازاریابی و فروش متناسرب با آنبندی مشرتریان سرازمان بر اسراس ریسرک هر گروه پرداخته و اطبقه

های مشررابه هر صررنعت وجود دارد، در نتیجه به های اعتبارسررنجی، امکان دسررترسرری به دادهها در پایگاه داده شرررکتدلیل تعداد زیاد داده
قضاوتی استفاده کرد  هایروشهای صنعت مرتبط به جای توان از دادههنگام مدلسازی برای یک سازمان خاص، در صورت نبود داده می

 باالتری رسید. بینییشپهای آن سازمان به مدل با دقت یا با تکمیل داده
سیاری از کشورها نیز که  یازدهیامت سابقه است. ب تا با  اندهکردتالش  اندآوردهاین صنعت روی  یاندازراهبه  یراًاخاعتباری صنعتی پر 

سیر خود را هموار نمایند. هایشرکتاز تجارب  گیریبهره سایر در میان کشور مثالعنوانبه بزرگ م سایه ایران، کشور ترکیه که از  های هم
خود را با همکاری با شرکت اکسپرین که یک شرکت انگلیسی پیشرو در این زمینه  KKBها وضعیت بهتری دارد. مرکز اعتبارسنجی کشور

ی را باال برده و در نهایت با ارزیاب هابانکهای ورودی از ت. به این طریق این کشور توانسته دقت و یکپارچگی دادهاست، به راه انداخته اس
 تری بگیرند.اعتباری بهتر به آنها کمک کند تا تصمیمات اعتباری دقیق

ل اتکا از رفتار اعتباری مشرررتریان جدی بر سرررر راه طراحی کارت اعتباری عدم دسرررترسررری به اطالعات قاب هایچالشدر ایران یکی از 
ورد هر از اطالعات گذشته در م یاگستردهی مربوط به رفتار مشتریان از وابسته به وجود دامنه هادادهاعتباری است. قابلیت اتکا  هایکارت

شینه  ست. این امر اگر چه برای کشورهایی که پی سبتاًمشتری ا ر تاریخچه تریان دارند با تکیه بی مربوط به رفتار گذشته مشهادادهغنی از  ن
ست اما برای  ستیابی ا شور مااعتباری قابل د ستی با  یادامنهکه چنین  ک ست که این کا صورتی ممکن ا ست تنها در  از اطالعات موجود نی

خست . در این بخش نو یا تمایل مشتری ارائه دهند جبران شود استطاعتی دیگر که بتوانند تصویر روشنی از توانایی و هادادهافزودن بر 
 ی اطالعاتی دیگر خواهیم پرداخت.هاسامانهی موجود اشاره شده و سپس به امکانات دسترسی به هاسامانهبه 

 مرکز کنترل و نظارت اعتبارات ۵.۱۲.۱
 نام دفتر اعتباراداره نظام پرداخت بانک مرکزی در راسرررتای دسرررتورالعمل اجرایی صررردور و راهبری کارت خرید اعتباری که مرکزی را به 

شده توسط شرکت خدمات انفورماتیک است و وظیفه سنجش و اعتبار مشتری  ارائهنموده است. مکنا از جمله خدمات  بینییشپسنجی 
هنما را عنوانبهاعتباری بانک را بر عهده داشرررته و به تدوین اسرررتاندارد در این زمینه  یهاگزارشقبل از صررردور کارت اعتباری و دریافت 

نموده است. مرکز کنترل و نظارت اعتبارات )مکنا( تحت نظارت بانک مرکزی است و اعتبار سنجی مذکور در دستورالعمل صدور  کمک
شش می شده بین و راهبری کارت خرید اعتباری را پو صادرکننده و مکنا و  مؤسساتدهد. بنابراین مشخصات اطالعات مبادله  اعتباری 

صدور و راهبری کارت خرید  دستورالعمل بر اساساند. بنابراین های مرکز راهنمایی در آن مشخص شدهروش تبادل این اطالعات و نشانی
اعتباری، هر بانک و موسرررسررره اعتباری باید برای صررردور کارت اعتباری ابتدا از مکنا اسرررتعالم نموده و برای اسرررتعالم از مکنا اطالعات 

 به مرکز مکنا ارسال کند. Batchمشخص شده را به صورت فایل 
ای فرد و عدم وجود فرد در لیست سیاه و پر نبودن سقف اعتبار فرد در کد ملی و مشخصات شناسنامه یخوانهممکنا مواردی همچون 

اعتباری قبلی و جاری در  هایکارتو سررقف اعتبار برای کارت درخواسررتی و پرداخت به موقع مربوط به  تعدادصررورت وجود محدودیت 
آمدن مشکل  به وجود. پس از اعالم مشخصات کارت توسط موسسه صادرکننده کارت اعتباری در صورت کندمیهلت مجاز را بررسی م

کارت اعتباری دارنده کارت و یا نیاز به ابطال و صدور المثنی و یا تمدید کارت موارد مانند آنچه در نمودار زیر  حسابصورتدر پرداخت 
 اعالم شده و بررسی خواهد شد.مشخص شده است به مکنا 

اعتباری از بانک بر عهده مکنا است. بانک مرکزی بر  یهاگزارشوظیفه سنجش اعتبار مشتری قبل از صدور کارت اعتباری و دریافت 
ن مرکز یاین مرکز نظارت کامل دارد. کد مکنا، کدی اسررت که توسررط مرکز مکنا صررادر شررده و نشررانگر یک بار اسررتعالم با نتیجه مثبت از ا

 . کد مکنا، باید ظهر کارت اعتباریشررودمیاسررت. تنها در صررورت دریافت پاسررخ مثبت اسررتعالم و دریافت کد مکنا کارت اعتباری صررادر 
ن با به صورت آنالی فرد یاشناسنامهاعتباری و همخوانی کد ملی و مشخصات  مؤسساتو  هابانکدرج شود. مکنا پاسخگویی به استعالم 

ستعالم از  بررسی کد ملی اعتباری دیگر و بررسی سقف  هایکارت. عدم بدحسابی در دهدمیصورت  احوالثبتو به صورت آفالین با ا
ائه گزارشات ار عدم وجود چک برگشتی تعیین تکلیف نشده یا بدهی معوق و اعتبار استفاده شده توسط فرد و عدم وجود در لیست سیاه و

 .دهدمیاری را به خوبی انجام اعتب هایکارتآماری مختلف در خصوص 
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 فرآیند مکنا در مرحله استعالم مشتری برای کارت اعتباری و بانک صادرکننده .۲-۵جدول 
 بانک صادرکننده کارت مکنا احوالثبت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

رقمی و نشررانگر اسررتعالم یا نتیجه مثبت و منفی بودن اسررتعالم فرد از این مرکز اسررت. تعیین  ۹۳بیان نمود که مکنا کد  توانمیبنابراین 
ید خر هایکارتخرید اعتباری وجود دارد و  هایکارتسرررقف اعتبار در مکنا وابسرررته به نوع عقد و نوع کارت اسرررت. پشرررتیبانی مکنا از 

سقف  الحسنهقرضاعتباری بر پایه عقد  شتیبانی مکنا از  ۶محدودیت  ست. پ شبکه بانکی کشور ا  هایکارتمیلیون ریال برای هر فرد در 
میلیون ریال برای هر فرد اسررت و در عین حال هر فرد تنها اختیار داشررتن یک  ۴1اعتباری بانکی بر پایه عقد مرابحه با محدودیت سررقف 

میزان یا سخا که مختص کارمندان دولت است و دارای سقف  هایکارتکد مکنا از  کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی است. پشتیبانی
 میلیون ریال است. ۹۵اعتبار 
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خدمات ارائه شده توسط مرکز مکنا شامل استعالم احراز هویت مشتری، صدور کد کارت  شودمیکه از جدول فوق مستفاد  طورهمان
به  و اطالعات مربوط . این سامانه مشخصات کارت مشتری، وضعیت پرداخت مشتریباشدمیاعالم سقف اعتبار مجاز مشتری  اعتباری،

. مکنا با دریافت اطالعات مشتری به بانک و برقراری ارتباط اقدام داردیمتمدید تاریخ و تغییر اعتبار کارت را از موسسه اعتباری دریافت 
کارت  ادرکنندهصو در نتیجه موسسه  کندمیمشتری به بانک ارسال  یدتائبه بررسی و اعتبار سنجی مشتری نموده و پاسخ مثبت در صورت 

 یهر پاب. سرررقف اعتباری برای کارت اعتباری کندمیاگر کارت از نوع خرید اعتباری یا میزان باشرررد سرررقف اعتباری از طرف مکنا را اعالم 
از اعالم سقف اعتبار در نظر گرفته شده از طرف مکنا، چون یک فرد تنها مجاز به داشتن یک کارت است. بعد  شودمیعقد مرابحه اعالم ن

صدور  صورت عدم اقدام به  صت دارد. در  سه هفته فر صات کارت به مکنا  شخ صدور کارت و اعالم م صادرکننده کارت برای  سه  س مو
 .شودمیمنقضی  اعطاشدهکارت در این مدت کد مکنای 

از رفتار مشررتریان در  هابانکیی که هادادهمار آورد. در این سررامانه با تکیه بر مکنا در باید قبل از هر چیز یک سررامانه مجوز دهی به شرر
ه تنها اعتباری ب یابیارز. بدیهی اسررت محدود شرردن گیردمییک ارزیابی اعتباری مقدماتی انجام  اندکردهحوزه کارت اعتباری به آن ارسررال 

 نخواهد داد. هابانکخرد امکان ارزیابی دقیق اعتباری مشررررتریان را به بخش محدودی از تاریخچه اعتباری مشررررتریان در حوزه اعتبارات 
ممکن اسرررت فراتر از آن که حدود مجاز برای سرررقف اعتبار چه باشرررد بخواهند سرررقف اعتباری را بر اسررراس اطالعات  هابانکهمچنین 
و برآورد زیان انتظاری اسرررت که برای این  ریگذانرخاعتباری خود تعیین کنند. مهم از آن بحث  هایسررریاسرررتدر سرررازگاری با  ترگسرررترده

موجود برای گسررررترش  هایظرفیتبخش بعدی به منظورها مکنا با دایره محدود اطالعاتش پاسررررخگو نخواهد بود. بر همین اسرررراس در 
ستفاده از این هاسامانه ستمخروجی بر پایه خدمات  ارائهدقیق بلکه  یازدهیامتبرای نه فقط  هاسامانهی اطالعاتی و امکان ا مک ک هایسی
 خواهیم پرداخت. ۹رایزنی

 ی اطالعاتی موجود برای استفاده در پلتفرم کارت اعتباریهاسامانهظرفیت  ۵.۱۳

 ایران یبندرتبهشرکت  ۵.۱۳.۱
ستردهمفهوم  یرمجموعهزخدمات کارت اعتباری  ست. با معرفی کارت اعتباری یترگ ب یک خدمت جذا عنوانبه با عنوان اعتبارات خرد ا

از مشررتریان سررنتی اعتبارات خرد جذب این خدمت شرروند. اطالعات مربوطه به رفتار مشررتریان این دسررته  توجهیقابلبخش  رودمیانتظار 
بندی هاعتباری ایران است. شرکت رتب یبندرتبهشرکت  هامجموعه. یکی از این باشدمیدیگری هم اکنون موجود  یهامجموعهمشتریان در 

شارکت کلیه بانک سالمی ایران و م صادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی جمهوری ا شور واعتباری ایران با حمایت وزارت امور اقت  های ک
 تأسرریسها و مالکیت صررنعتی سررهامی خاص در اداره ثبت شرررکت صررورتبه ۹۳۸۵های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه برخی از شرررکت

شده است. این شرکت سامانه اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نموده و در حال حاضر با تجمیع اطالعات دریافتی 
و مؤسررسررات مالی و اعتباری خدمات گزارشررگری اعتباری و اعتبارسررنجی )رتبه  هابانکاز بانک مرکزی، سررازمان امور مالیاتی، گمرک و 

صوص  شور ارائه میاعتباری( در خ شخاص حقیقی و حقوقی را به نظام بانکی ک شرکت کلیه ا صلی  سنج عنوانبهدهد. هدف ا ش شرکت 
اسررتفاده از  باشررد.بندی اعتباری و اعتبارسررنجی به آنها میبهبود مدیریت ریسررک سرریسررتم اعتباری کشررور از طریق ارائه خدمات رتبه ۲اعتبار

شرکت شد تا  شرکت موجب خواهد  شتریان خود در کل نظام بانکی مطلع  عتباردهندهاهای خدمات  سابقه اعتباری م از وضعیت کنونی و 
 با ریسک کمتر و در زمان سریعتری اتخاذ نمایند.علمی، صورتبهشده و آنها را قادر سازد تا تصمیمات اعتباری خود را 

سنجی و گزارش شرکت محسوب میسامانه اعتبار صلی  کنون اطالعات پرونده اعتباری برای بیش از شود. هم اهای اعتباری خدمت ا
سخ سامانه موجود بوده و قابلیت پا شخص ایرانی )حقیقی و حقوقی( در این  ستسی میلیون  های کاربران در دهی همزمان به همه درخوا

سامانه مهیا  ۹1سطح کل کشور در کمتر از  شدمیثانیه برای این  شبکه ارتباطی با سامانه دارای  سامانه و . همچنین این  امن مخابراتی بین 
شور با قابلیت تولید آنالین  یهابانککلیه  شی یهاگزارشک سرویس محور و طراحی  ستفاده از تکنولوژی  سنجی با ا ست. این گاعتبار را ا

سهیم اطالعات اعتباری از بدهکاران مالیاتی، بدهکاران ماده  سبی برای ت ستر ملی منا شتی گمرک و چک ۹۴سامانه ب فراهم آورده های برگ
 است.

مرکز استعالم وضعیت اعتباری افراد، اطالعات اعتباری اشخاص را از منابع اطالعاتی مختلف گردآوری  عنوانبهسامانه اعتبارسنجی 
ضمن انجام پردازشمی شده و  سنامه اعتباری،نماید. این اطالعات پس از تجمیع، کنترل  شنا ضعیت  های الزم، در قالب  ابعاد مختلف و
شخص را نمایش میاع شخص، دهندگان خدمات اعتباری میدهد. ارائهتباری  سایی وضعیت اعتباری  شنا توانند به منظور احراز هویت و 
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ز گزارشات کنندگان اهای اعتباری سیستم جامع سنجش اعتبار با توجه به نیازهای استفادهبه شناسنامه اعتباری وی مراجعه نمایند. گزارش
های اعتباری مختلفی شامل گزارش اعتباری شوند. سیستم جامع سنجش اعتبار حاوی گزارشبندی میود در آن طبقهو عمق اطالعات موج

اعتباری کامل و گزارش اعتباری پیشرفته است. در گزارش اعتباری خام تنها  گزارش خام، گزارش اعتباری پایه، گزارش اعتباری استاندارد،
و مؤسرسرات مالی و اعتباری مختلف در مقاطع سره، شرش، نه و  هابانکای انجام شرده از مشرتری از هاطالعات مربوط به تعداد اسرتعالم

های شود. در گزارش پایه عالوه بر موارد فوق، اطالعات هویتی، آدرس، تماس و وضعیت کلی معوقات و بدهیدوازده ماه گذشته آورده می
ش اسررتاندارد عالوه بر موارد مشررروح در گزارش پایه، جزئیات مربوط به هریک از شررود. در گزاروی به نظام بانکی و اعتباری نیز درج می

سهیالت اعتباری دریافتی نیز آورده می ساط ت سوابق بازپرداخت اق ستفاده مت عموماًدر گزارش کامل که  نهایتاًشود. قراردادها و  ولی مورد ا
سنجش اعتبار قرار می ستم  سوابق و تغییرات روی داده گیرد، عالوه بر موارد مشروح در گسی ستاندارد، اطالعات مربوط به تمامی  زارش ا

 شود.های اطالعاتی وی نیز برآورده میدر آیتم
اند گزارش اعتباری پیشرررفته برای مشررتریانی که عالوه بر دریافت تسررهیالت اعتباری، در قراردادهای دیگری نیز نقش ضررامن را داشررته

 شود.نیز گنجانده می قراردادد ذکر شده در گزارشات قبلی، اطالعات مربوط به ضامنین تهیه شده و در آن عالوه بر موار
در اطالعات مربوط به یک شررخص مانند اطالعات  کهدرصررورتی. شررودمیپویا بهنگام  طوربهایران  یبندرتبهسررامانه اطالعاتی شرررکت 

در حال حاضررر با توجه به نصررب و  .گرددارائه می ۹ر گزارش سررابقهتغییری ایجاد شررود، سررابقه این تغییرات د ...هویتی، آدرس، تماس و 
حاوی رتبه و امتیاز  ۲تخصرررصررری آن، گزارش ارزیابی یهاگزارشاز  گیریبهرهرابط سرررنجش اعتبار و امکان تعریف و  افزارنرم یاندازراه

تعبیه شررده اسررت که بیانگر اهلیت اعتباری و تمایل به بازپرداخت اقسرراط تسررهیالت  هابانکاعتباری مشررتریان در آن برای اسررتفاده شررعب 
. پردازدیماعتباری دریافتی توسط مشتری بانک است و با استفاده از سابقه گذشته رفتار اعتباری مشتری به تعیین رفتار احتمالی او در آینده 

تصمیم مناسب را در مورد  تواندمیچه نحوی است و بر اساس آن بانک  که وضعیت ریسک اعتباری مشتری به دهدمیاین گزارش نشان 
اعطا و یا عدم اعطای تسررهیالت اتخاذ کند. از آن جایی که سررامانه اعتبارسررنجی حاوی اطالعات اعتباری مشررتری در نظام بانکی اسررت 

ریان بر . بر اساس این گزارش، مشترودمیتریان به شمار جامع اطالعات مورد نیاز برای دستیابی به امتیاز اعتباری مش کنندهیهتغذ عنوانبه
، A، B+ ،B شررامل هاگروه. این شرروندمی یبندطبقهاسرراس اطالعات مندرج در گزارش اعتباری موجود در سررامانه در هفت گروه مختلف 

B- ،C+ ،C- و C  سامانه عالوه بر ستراتژی مناسب مشتریان، توصیفی نیز از رتبه مشتری یبندرتبههستند؛ همچنین  را به  ارائه کرده و ا
. نکته مهم این اسرررت که در تمامی این موارد، سرررامانه تنها وضرررعیت تمایل به بازپرداخت مشرررتری را برای بانک به دهدمیبانک پیشرررنهاد 

ریزی خود، گ و ریسک پذیرییسکراعتباری خود و خصوصیات  هایسیاستو این متصدیان بانک هستند که با توجه به  کشدمیتصویر 
وضررعیت(  ترینمناسررب)یعنی  Aوقتی رتبه مشررتری  مثالعنوانبه؛ کنندمیتصررمیم مناسررب را در مورد اعطای تسررهیالت به مشررتری اتخاذ 

ست و  سیار خوبی با قابلیت اطمینان باال شتری ب ست که م ست به این معنی ا شنهاد کرد توانمیا سب دیگری را نیز به وی پی . خدمات منا
ر آینده از بانک این مشتری د کهدرصورتیاین رتبه به این معنی است که با توجه به رفتار مشتری در نظام بانکی کشور طی سه سال گذشته، 
ساط آن را به موقع بازپرداخت خواهد کرد؛ همچنی سهیالتی را دریافت کند به احتمال فراوان اق صورتین ت شتری حائز رتبه کهدر  C نفیم م

در  .شودیماست و به احتمال فراوان تسهیالت اعطایی به وی سوخت  ثباتییب)یعنی بدترین وضعیت( شود به این معنی است که مشتری 
 اعتباری موجود در گزارش ارزیابی به تفصیل آمده است: یهارتبهتوضیحات امتیازها و  ۳-۵جدول 

 و امتیازهای اعتباری هارتبه .۳-۵ جدول

شخص  -امتیاز شخص حقیقی –امتیاز  رتبه
 حقوقی

 پیشنهادات و امتیازهای اعتباری هارتبهتوضیحات مربوط به 

A  ۳11امتیاز بیشتر از  ۳11امتیاز بیشتر از 
مشرررتری بسررریار خوبی با قابلیت اطمینان باالسرررت. 

خدمات مناسب دیگری را نیز به وی پیشنهاد  توانمی
 کرد.

 پررررررررررررررررررررذیرررررررررررررررررررررش
Cross-selling 

Up-selling 
 نظارت استاندارد )فصلی(
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شخص  -امتیاز شخص حقیقی –امتیاز  رتبه
 حقوقی

 پیشنهادات و امتیازهای اعتباری هارتبهتوضیحات مربوط به 

B+  تررا  ۱11امتیرراز بین منفی
 ۳11مثبت 

  ۶11امتیاز بین منفی 
 ۳11تا مثبت 

مشتری قابل اطمینانی است و رفتار بازپرداخت وی و 
بررسررری شرررده در حد باالتر از  یهاشررراخصسرررایر 

 متوسط قرار دارد.

 پررررررررررررررررررررذیرررررررررررررررررررررش
Cross-selling 

 نظارت استاندارد )فصلی(

B  یاز بین منفی  تا ۹۸11امت
 ۱11منفی 

فی  ن م ین  ب تیرراز  م ا
 ۶11تا منفی  ۹۹11

مشتری در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و از رفتار 
باثباتی در بازپرداخت اقسرراط برخوردار اسررت. عامل 
پنهانی که باعث ایجاد ریسررک در بازپرداخت اقسرراط 

 شود مشاهده نشده است.

 پررررررررررررررررررررذیرررررررررررررررررررررش
 نظارت )ماهانه(

B-  یاز بین منفی تا  ۳۹11امت
 ۹۸11منفی 

فی ن م ین  ب تیرراز  م   ا
مرررنرررفررری  ترررا ۲۹11
۹۹11 

مشررتری در سررطح متوسررطی قرار دارد و از رفتارهای 
مثبت و منفی نسرربتاً ثابت برخوردار اسررت. با توجه به 

با  شودمی یشنهادپ وضعیت همراه با ریسک مشتری،
 احتیاط کامل و با دقت بیشتری پذیرفته شود.

پذیرش با دریافت وثایق اضافی 
 نظارت )ماهانه(

C+  یاز بین منفی تا  ۴111امت
 ۳۹11منفی 

فی  ن م ین  ب تیرراز  م ا
ترررا مرررنرررفررری  ۳۳11
۲۹11 

از سررررطح متوسررررط قرار دارد و در  تریینپامشررررتری 
رای وضعیت نامناسب است. مشتری چندین بخش دا

مناسرررربی برای ارائه خدمات پرریسررررک محسرررروب 
وثایق کافی از وی دریافت  شررودمی. توصرریه شررودمین

 شود.

پذیرش با دریافت وثایق اضافی 
یم م یریتصررررر بر اسرررررراس  گ

 دستورالعمل بانک

C  یاز بین منفی تا  ۵۵11امت
 ۴111منفی 

فی  ن م ین  ب تیرراز  م ا
ترررا مرررنرررفررری  ۴۳11
۳۳11 

مشررررتری از وضررررعیت منفی برخوردار اسررررت. تنها 
 وانتمیوثایق کافی و محکم ارائه کند  کهدرصررررورتی

 نسبت به ارائه تسهیالت بلندمدت اقدام کرد.

بر اسررررراس  گیریتصررررمیمرد 
 دستورالعمل بانک

C-  امتیرراز کمتر از منفی  ۵۵11امتیاز کمتر از منفی
۴۳11 

شتری  سهیالت  ثباتییبم ست و به احتمال فراوان ت ا
 (لیست سیاه) رد .شودمیاعطایی به وی سوخت 

 ارزیابی نشده

 ۵در مواقعی کرره بیش از 
  عالمررت بررا غیرمشررررخص

(NA)  در سرررتون سرررمت
 راست باشد

در مواقعی که بیش از 
عررررالمررررت بررررا  ۵

  (NA) غیرمشرررخص
در سررررتون سررررمررت 

 راست باشد

با تو اییهتوصرررر توانمین ئه کرد.  به فقدان را ارا جه 
 برآورد مناسبی را ارائه کرد. توانمیاطالعات ن

یم م یریتصررررر بر اسرررررراس  گ
 دستورالعمل بانک

 

ی ارائه شده، وضعیت و هادرخواستاطالعاتی همچون تعداد قراردادهای جاری، وضعیت وثایق، نحوه بازپرداخت اقساط در گذشته، 
سوابق منفی شخص و قرارداد، تعهدات غیرمستقیم مشتری در نظام بانکی و اطالعات دیگری از این دست موجب انعکاس مناسب امتیاز 

  20به  اهاعتباری مشتریان باال رفته و گ یهاگزارش. از سوی دیگر با فعالیت باالی مشتریان در نظام بانکی، حجم شودمیاعتباری مشتریان 
ستفاده از امتیازهای اعتباری کمک رسدمیصفحه  کر . الزم به ذکندمیدر اتخاذ تصمیمات درست و به موقع  توجهیقابل. در این زمان، ا

اعتباری مشتریان مندرج در گزارش ارزیابی در قالب سه رنگ سبز، زرد و قرمز قابل مشاهده است. رنگ سبز  یهارتبهاست که امتیازها و 
این موضوع است که مشتری از ریسک متوسط برخوردار  کنندهیانبوضعیت مناسب ریسک اعتباری مشتری است. رنگ زرد  دهندهنشان

که مشتری از ریسک باال در عدم بازپرداخت اقساط  کندمیبوده و در مواجهه با وی باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. رنگ قرمز نیز بیان 
 .ر استتسهیالت خود برخوردا

ده ارائه شرررر هابانکرابط سررررنجش اعتبار به  افزارنرممهم  هاییتقابلیکی از  عنوانبهتعیین نقاط مرزی نیز از جمله مواردی اسررررت که 
 هایسرریاسررتآن با توجه به  یهامحدودهاعتباری مشررتری تعیین و  یهاگزارشبا اسررتفاده از  فرضیشپپارامتر  ۶۴اسررت. در این گزارش، 

از وضعیت  خیریمنتا با یک نگاه کوتاه،  کندمی. نتیجه این گزارش این امکان را برای متصدیان بانک فراهم شودمیانک تعریف اعتباری ب
اعتباری مشررتری در نقاط مرزی را در اختیار داشررته باشررند. ضرررایب اولیه پارامترهای این گزارش بر اسرراس تجربیات جهانی در نظر گرفته 
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سب با تجارب داخلی و  تواندمیشده و بانک  ستمتنا شناخته  cut offاعتباری خود، آن را تنظیم کند. این گزارش با نام گزارش  هایسیا
 شود.می

 امتیاز اعتباری و حدود ریسک .۴-۵ جدول

 Score Upper 
Bound 

Score Lower 
Bound 

Risk Grade Upper 
Bound 

Risk Grade Lower 
Bound Risk Grade 

 A1 %1211 %۳2۹ ۶۸1 ۱11 پایینریسک خیلی 
۶۱۱ ۶۶1 ۴2۸% ۳2۹% A2 
۶۵۱ ۶۴1 ۱2۴% ۴2۸% A3 

 B1 %۱2۵ %۹۹2۳ ۶۲1 ۶۳۱ ریسک پایین
۶۹۱ ۶11 ۹۶2۱% ۹۹2۳% B2 
۵۱۱ ۵۸1 ۲۴2۴% ۹۶2۱% B3 

 C1 %۲۴2۴ %۳۳2۸ ۵۶1 ۵۱۱ ریسک متوسط
۵۵۱ ۵۴1 ۴۴2۸% ۳۳2۸% C2 
۵۳۱ ۵۲1 ۵۶2۳% ۴۴2۸% C3 

 D1 %۵۶2۳ %۶۱2۲ ۵11 ۵۹۱ ریسک باال
۴۱۱ ۴۸1 ۱۶2۵% ۶۱2۲% D2 
۴۱۱ ۴۶1 ۸۳2۱% ۱۶2۵% D3 

 E1 %۸۳2۸ %۸۱2۹ ۴۴1 ۴۵۱ ریسک خیلی باال
۴۳۱ ۴۲1 ۱۲2۸% ۸۱2۹% E2 
۴۹۱ 1 ۹11% ۱۲2۱% E3 

 

برای امتیازدهی اسررتفاده  ۹های اسررتاندارد متعلق به شرررکت کردیت اینفوشررایان ذکر اسررت که این سررامانه از یک مدل خارجی و با وزن
ایران های بازار اعتبار . با این حال مدل پیشرررنهادی در سرررامانه اعتبارسرررنجی بر اسررراس وزن هریک از متغیرها بر اسررراس واقعیتکندمی

 استخراج شده است.

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵.۱۳.۲
در رابطه با وضررررعیت مشررررتریان دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ی ارزشررررمندی هادادهکه اطالعات و  ییهامجموعهیکی دیگر از 
قوی برای کل شرررهروندان ایرانی که مشرررمول یارانه  یادادهتالش نموده اسرررت تا پایگاه  هایارانهوزارتخانه برای هدفمندسرررازی اسرررت. این 

 اه نشان داده شده است.فراهم آورد. در رسم توضیحی زیر نمای کلی پایگاه اطالعاتی وزارت رف شوندمی
 در این شکل چهار جز فرد، خانوار، خدمات و بنگاه به تفکیک نشان داده شده است:

                                                                                                                                                                                                           
1 Credit Info Co. 
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 امتیاز اعتباری و حدود ریسک .۴-۵شکل 

 طوربههای مورد نیاز را پایگاه اطالعاتی در نهادهای دیگر اسررررت و داده ۶۲پایگاه اطالعات موجود در این وزارتخانه در ارتباط با 
 ،سررازمان بهزیسررتی کمیته امداد امام خمینی، اجتماعی، تأمینای آن شررامل سررازمان کند. برخی از منابع دادهمسررتمر از این منابع دریافت می

باشند. این اطالعات توسط وزارت پلیس راهنمایی و رانندگی، اتاق اصناف، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی می سازمان بیمه سالمت،
ی بندی شده و خدماتطبقه اند،ها و درآمد و سوابق خدماتی که افراد دریافت کردهاطالعات دارایی ون به سه دسته اطالعات دموگرافیک،تعا

سنجی و خدمات تحلیلی ارائه می تحت عنوان خدمات تحت وب، ستحقاق  سازمان خدمت هایسازمانگردد. ا شامل  گیرنده از این نهاد 
ای و بیمه سررررالمت سررررازمان فنی و حرفه ها(،سررررازمان بهزیسررررتی، وزارت رفاه )حذف یارانه کمیته امداد امام خمینی، اجتماعی، تأمین

 باشند.می
وزارت تعاون به منظور اصررالح فرآیندهای اجرایی و کاربردهای فعلی پایگاه به اصررالح فرآیندهای اجرایی سرربد کاال، شررناسررایی درامد 

سابقه مالیاتی ۳11 )معرفی اعضای خانوار برای مالیات شته(هزار خانوار ثروتمند بدون  ها ، نظارت و ارزیابی مراکز اجرایی )اثربخشی ر
سایی تقلبو مراکز فنی حرفه شنا سنجی نیازمندان )حذف یارانه( و  ستحقاق  شانیای(، ا ساختمانی( پرداخته ها و همپو ها )بیمه کارگران 

ش از جویی بیموجب صرررفه پایگاه اطالعاتی ایجادشررده، وسرریلهبهی فرآیند دقیق کردن گروه هدف اسررت. این اصررالح فرآیندها با باز طراح
های باالی درآمدی های تغذیه گروه هدف شده است. همچنین با شناسایی و حذف خانوارهای دهکسیصد میلیارد تومان و بهبود شاخص

 جویی شده است.هزار میلیارد تومان صرفه ۲ه اجتماعی حذف شده و ساالنه حدود چهار میلیون نفر یارانه بگیر ثروتمند با کمترین هزین
که ضررررعف در اطالعات مربوط به ارزیابی  رودمیانتظار  و اتصررررال پایگاه دادها الذکرفوقی مربوط به دو مجموعه هادادهبا ترکیب 

مر و در مسررت یروزرسررانبهی بهنگام الزم اسررت از هادادهن مرتفع گردد. البته برای در دسررت داشررت یامالحظهقابل  طوربهاعتباری مشررتریان 
مناسررب برای بازخورد  یهاسررازوکاری مزبور نیز اطمینان حاصررل گردد. همچنین الزم اسررت با تعبیه هادادهکمترین فواصررل زمانی برای 

 ارزیابی نیز تضمین گردد. یهامدلو بهبود پویای  هاداده یتاز کفااطالعات به مدل، 
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 ی پرداختهاسامانه خدمات شبکه و ۵.۱۴
 عموالً م، پلتفرم کارت اعتباری نیاز به یک شررربکه پرداخت دارد که صرررادرکنندهپذیرنده و  هابانکعالوه بر خریدار و فروشرررنده و همچنین 

  ارائه هاسامانهو  از نهادها یامجموعه. در ایران خدمات شبکه توسط شودمیراهبری شده و وظایف آن عملیاتی  ۹توسط یک کانون کارت
العات اط یگردآور. کانون کارت وظایفی چون گیردمیی مکنا، پایا و ساتنا و پاشا را در بر هاسامانهکه شتاب، شاپرک و همچنین  شودمی

عد حاکم بر اپیام، تسهیل تسویه وجوه و همچنین تعیین استانداردها و قو هایسیستمدر قالب  هابانک، تبادل این اطالعات بین هاتراکنش
 فعالیت پلتفرم کارت اعتباری را بر عهده دارد.

های عضو خدمات پرداخت برای اتصال به مرکز شتاب باید از کانال سامانه یکی از بانک دهندگانارائهاندازی شاپرک، کلیه تا قبل از راه
شتاب عمل می ستگاه کردند. تراکنشمرکز  شده روی د سال و بانک  PSP از طریق خوانکارتهای ایجاد  سوئیچ بانک طرف قرارداد ار به 

کردند. همچنین ارسرررال می خوانکارتو دسرررتگاه  PSP را به شرررتاب ارسرررال و نتیجه را به هابانکهای مربوط به سرررایر مربوطه تراکنش
 خوانتکاردسررتگاه پردازش و نتیجه به  داخلی فروشررنده و خریدار در یک بانک حسرراب داشررتند تراکنش مربوط به صررورت کهدرصررورتی
 .شدارسال می

های فروشررررگاهی را به و پایانه هاخوانکارتترکیب انتقال اطالعات و پرداخت هر چند واریز وجه آنی به حسرررراب دارندگان دسررررتگاه 
ه برای برخط را در فرایند تبادالت مالی وارد کرده و با توجه به نوع تبادل ایجاد شرررد PSP هایهمراه داشرررت اما این امر همچنین شررررکت

متعدد را فراهم  یهاسرروءاسررتفادهامکان  ، امنیت این سرریسررتم را به خطر افکنده وخوانکارتشرردن واریز وجه به حسرراب دارنده دسررتگاه 
چون  یهدافانهاد ناظر بر شرربکه پرداخت الکترونیکی با  عنوانبهبانک مرکزی شرراپرک را  نهایتاً. برای مقابله با مشررکالت فوق سرراختیم

کارت،  خدمات پرداخت دهندهارائههای سازی فرآیندهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در کشور، برای کلیه شرکتندارد و یکساناستا
شبکه،با نظارت کلیه تراکنش توأمامنیت  ایجاد ضمین تراکنش های  صد متناظر با فرآینداطمینان و ت حذف  هایتاًنو  هاهای مردم با امکان ر

 ر بانکی در بستر شبکه الکترونیکی پرداخت کارت و ایجاد فضای رقابتی عادالنه در بستری یکسان معرفی کرد.های غیفعالیت
 ها و مرکز شتاب قرارهای اراده دهنده خدمات پرداخت ما بین این سامانهسامانه کنندهکنترلو  کنندهیتهدایک  عنوانبهسامانه شاپرک 

امنیتی  هایخدمات پرداخت به مرکز شتاب امکان کنترل دهندهارائههای رک عالوه بر اتصال مستقل سامانهسامانه شاپ یاندازراهگیرد. با می
 .خدمات پرداخت ایجاد شد دهندگانارائهعملکرد  یبر رو ترییشبو تکمیلی 

امانه ها(، به سخدمات پرداخت و سامانه شتاب )برای تبادل تراکنش دهندگانارائههای سامانه شاپرک عالوه بر ارتباط بر خط با سامانه
پایا نیز به صررورت برون خط متصررل اسررت و از آن برای واریز وجوه پذیرندگان فروشررگاهی و کارمزد دارندگان خدمات پرداخت اسررتفاده 

 .کندمی
ست که برای انجام تراکنشطوربه شاپرک به این ترتیب ا سازوکار  صوکلی  شبکها به  ساخت  شاپرک زیر سوئیچ  ه رت برخط به کمک 

دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ شاپرک و از ها از پایانه فروش و سوئیچ شرکت ارائهای امن این تراکنشفراهم شده است و داخل شبکه
صادرکننده روانه می سوئیچ بانک  سمت  سآنجا به  شده که نتیجه آن ک سشود. تا این مرحله تراکنش برخط انجام  اب ر مبلغ تراکنش از ح

 خوانکارتهای دستگاه دارنده کارت یا درج در صورتحساب دارنده کارت اعتباری است. نکته مهم در این سازوکار این است که تراکنش
همه  تر ازامکان ارتباط مسرررتقیم نداشرررته و مهم هابانکو  PSP هایباید از کانال شررراپرک باشرررد و شررررکت الزاماًبرای ارسرررال به شرررتاب 

 .های مالی ندارندامکان انجام فعالیت PSP هایشرکت
ای دارد. مبالغ به صرررورت یکجا و در پذیرد، نیز اهمیت ویژههای تسرررویه که از طریق پایا صرررورت مینقش شررراپرک در انجام فعالیت

ه و به حسرراب پذیرنده واریز دهنده خدمات پرداخت با پذیرنده مشررخص شررده اسررت، محاسرربفواصررل زمانی که طبق قرارداد شرررکت ارائه
ساتنا  هایی همچون پایا، پاشا،نسبت به یکدیگر منجر خواهد شد. سامانه هابانکشود. نتیجه این عملیات به بدهکار یا بستانکار شدن می

سویه را بر عهده دارند. تراکنش ستری برای ت شده که از طها به صورت دستهوظیفه فراهم آوردن ب شا منتقل   پاپابهان ریق فایل امکایی به پا
هایی نیز برای حصول اطمینان ها، سامانهکند. در کنار این سامانههای مربوطه ارسال مینهایت بانکها را ایجاد و به پایا و درکردن تراکنش

 از انجام صحیح عملیات در نظر گرفته شده که سامانه رفع مغایرت از آن جمله است.

                                                                                                                                                                                                           
1 Cart Association 



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۵1 

 ی آنهاسامانهشبکه پرداخت و توسعه در  هایظرفیت ۵.۱۵

 اعتباری هایکارتباز طراحی پلتفرم و معرفی کانون  ۵.۱۵.۱
فعال در این زمینه  المللیبین هایشرررررکتاز  گیریبهرهدر ایران نهادی تحت عنوان کانون کارت وجود ندارد. همچنین به دلیل عدم امکان 

 یهانهادپراکنده توسررط  طوربه هاشرررکتکارت اعتباری در ایران خدمات این  اسررتفاده کرد. در پلتفرم هاشرررکتاز خدمات این  توانمین
  منحصراً ادعا کرد آن چه در این میان جای آن خالی است تمرکز این خدمات در یک نهاد خاص است که  توانمی. لذا شودمی ارائهمختلف 

 متمرکز بر خدمات کارت اعتباری باشد.
ستانداردها و قواعد حاکم بر فعالیت پلتفرم کارت اعتباری توسط بانک مرکزی صورت  در ایران ب شده تا . این امر سبگیردمیتعیین ا

 کاروکسبدر طراحی این قواعد هدف اصلی تنها تسهیل اهداف نظارتی یا حصول به اهداف مقامات سیاسی که کمتر معطوف به سالمت 
ست مد نظر قرار گیرن سدمید. با این همه از نظر قانونی و مقرراتی به نظر و تداوم آن ا دلیلی برای محدود نمودن این امر به بانک مرکزی  ر

، حاً یترج، یک نهادی پروراندیمرا در سررر  وکارکسرربچنانچه هدف گسررترش این خدمات و  تواندمینباشررد. به عبارت دیگر بانک مرکزی 
ستم بانکی معرفی نماید. در این کانون  عنوانبهنموده و آن را  مأمورردد را به این کار موظف گ هابانکنهادی که از طرف  سی کانون کارت به 

 ند مشارکت داشته باشند و بخشی از آن باشند و از این جهت تضاد منافعی وجود ندارد که مانع عملکرد کانون مزبور باشد.توانمی هابانک
 هاکبان، تبادل این اطالعات بین هاتراکنشاطالعات  یگردآوروظایفی چون  ارائه دکننمیکانون کارت عمل  عنوانبهی که هایشرررررکت

ستمدر قالب  شده و مجوز صدور کارت  هایسی سویه وجوه را بر عهده دارند. در ایران بخشی از اطالعات در مکنا متمرکز  سهیل ت پیام، ت
ارت به کانون ک تواندمیکه گفته شررده ضرررورتی برای این امر نیسررت و این دسررته خدمات نیز  طورهمان. شررودمی ارائهنیز توسررط این مرکز 

را  ی تراکنشرریهادادهاعم از اطالعات هویتی و  هایامپباید به شرراپرک اشرراره کرد که از طرف نهاد ناظر به منظور تبادل  نهایتاًمنتقل شررود. 
هاد منتقل به این ن تواندمیکانون کارت هستند و در حیطه  یجملگکه گفته شد  طورهمانبرای تسهیل تسویه بر عهده دارد. این وظایف نیز 

 موجود انجام گیرد. ینهادهادر خارج از کانون کارت توسط  تواندمیگردند. بدیهی است عملیات تسویه همچنان 

 ۱گیریتصمیممعرفی یک سیستم هوشمند رایزن برای  ۵.۱۵.۲
مهمی  منبع تواندمیاشاره شد اطالعات مربوط به امتیاز اعتباری مشتریان و همچنین تاریخچه اعتباری  گذشته هایبخشکه در  طورهمان

  هاادهد. بر اسرراس این شرروندمیمشررتریان خدمات کارت اعتباری وارد این پلتفرم  عنوانبهو قضرراوت درباره افرادی باشررد که برای ارزیابی 
 ، یا تصررمیم درباره میزانپذیرییسررکررش یا عدم پذیرش مشررتریان با توجه به سررطح مشررخصرری از مهمی چون پذی مسررائلدرباره  توانمی

به وی پیشررنهاد کرد به قضرراوت روشررنی رسررید. البته این امر نیازمند  توانمیسررقف اعتبار برای هر مشررتری و نرخی که برای تسررهیالت 
 فراهم باشد. هابانکانتظار داشت در همه  توانمیدارد که نی قابل اتکا و همچنین دانش و تخصص باالی هادادهدسترسی به 

و این اطالعررات ضررررمن تجمیع پرراالیش و  گیردمیدر کنررار مرکزی کرره تمرکز اطالعررات در آنجررا صررررورت  توانمیبرره این منظور 
دسررترسرری به این خدمت  هابانکفرآیند دیگری ورای گردآوری اطالعات و امتیازدهی تعریف کرد که برای همه  شرروندمی یاسررتانداردسرراز

شد. البته  یرپذامکان ساس  هابانکبا شتهای ریسک در این حوزه  هایسیاستهمچنین هر یک بر ا د. اما نماین گیریتصمیمخود و میزان ا
ستم هوشمند کمک خواهد کرد تا معیاری برای میزان موف هابانکبرای  سی صورت وجود اطالعات مربوط به این   قیتو مقامات ناظر در 

 ی مختلف را در دست داشته باشند.هابانکیا عدم موفقیت مدیران ریسک در 
در اعطای تسرررهیالت و شررررایط آن یک  هابانکاین سررریسرررتم در کنار واقعیت عمل  هاییخروجبه عبارت دیگر اطالعات مربوط به 

را در  هابانککرد و  ارائهتا بتوان مورد به مورد برای رفتار بانک در حوزه کارت اعتباری یک معیار درسررررت  سررررازدیمفراهم  را ۲مبنایی
 در این زمینه بهتر راهنمایی نمود. گذارییاستس

این  تبه دیده یک واحد اداری در ذیل واحد اطالعات نگریست. برای آن که مسئولی گیریتصمیمنباید به سیستم هوشمند رایزن برای 
شد. ترجیح بر آن  هابانکمجموعه در برابر  سبی برخوردار با ستقالل ن ست که این واحد از یک ا شود الزم ا شفاف مشخص  شنی و  به رو
زمینه تبادل اطالعات حسرراس مزبور اگر چه از نظر فیزیکی در کنار سررامانه متمرکز اطالعات باشررد تا ریسررک عملیاتی در اسررت که واحد 

 ۳تخصصی موجود و همچنین برای رسیدن به پاسخگویی هایظرفیتهر چه بیشتر از  یبرداربهرهبه منظور  شودمیوصیه حداقل گردد اما ت
 مستقل در پلتفرم کارت اعتباری عمل نماید. کامالًیک مجموعه  عنوانبهبهتر این واحد 
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 یراندر اقتصاد ا یکارت اعتبار سازییادهپ یو امکانات موجود برا یطشرا 

۹۵۹ 

 پیام ۱ضرورت ایجاد قابلیت سیستم تبادل دوگانه ۵.۱۵.۳
پرداخت اعتباری هماهنگ با عملیات کارت اعتباری بدان نیاز اسررت سرریسررتم دوگانه  هایسرریسررتمکه در  هایییتوانمندو  هایتقابلیکی از 

 ها، جهت ارائه خدماتی چونوکارکسرربباشررد که در برخی می دهییسسررروها در اسررت. این سرریسررتم نوعی جریان اطالعات و پیغام پیام
 شود.اینترنتی و سایر تبادالتی که تراکنش به صورت غیرحضوری است، از آن استفاده می عملیات رزرواسیون هتل، اتومبیل، خریدهای

الزم است سه مفاهیمی  شودمیبدهی استفاده  هایکارتدر  عمدتاًکه  ۲برای درک تفاوت بین سیستم پیام دوگانه و سیستم تک پیامی
 اشاره رفته دوباره یادآوری شوند. هابدانپرداخت که پیش از این  ۳یهتسوچون صدور مجوز، تصفیه و 

در همان زمانی که اطالعات کارت پرداخت مشررررتری از طریق مبادله الکترونیکی بین طرف فروشررررنده )که در معامله کارت اعتباری 
شناخته می عنوانبه صمیمشود( و خریدار انجام میبازرگان  ست خودکار و ت شروع میگیریگیرد، روند ت صدور مجوز کارت  د. شوها، با 

کند که حسرراب باز اسررت و در وضررعیت خوب اسررت و قدرت خرید برای می تائیدقدم بعدی در این فرآیند آن اسررت که بانک صررادرکننده 
. نتایج تمام این مراحل و تصررمیمات به شررودمیترل ضرردتقلب در مراحل مختلف در طول مسرریر اعمال مقدار خرید مورد نظر را دارد. کن

آن )به نام صررردور مجوز( در سررریسرررتم بازرگان و  تائیدانجام ین مراحل بخش تشرررکیل سررروابق الکترونیکی مبادله و  گردد.بازرگان باز می
سرررنتی نیاز به امضرررای فیزیکی یا مجازی  طوربهر اسرررت که پروتکل پیام دوگانه . الزم به ذکشرررودمیهمچنین در بانک دارنده کارت ایجاد 

عتبار معامله ا تائیدمعامالت است. همچنین این سیستم برای  تائیددارند. حال آن که سیستم تک پیامی متکی بر امضای دارنده کارت برای 
 ( شخصی توسط صاحب کارت نیاز دارد.PINبه ورود شناسه )

صدور مجوز را دریافت در مرحله تص ستم کارت اعتباری بازرگان پیام  سی صدور مجوز را از کندمیفیه هنگامی که  ، یک رکورد از این 
تا زمانی که  شررروندمیذخیره  «یادسرررته»الکترونیکی در  هاینویسیشپ. این کندمی( ایجاد EDC) «الکترونیکی نویسیشپ»طریق کارکرد 

تهپردازش »بازرگان    5به آن مقطع اتمام دوره اصررررطالحاًو  دهدمیحداقل یک بار در روز رخ  معموالًام گیرد. این اتفاق انج «4یادسرررر
ستم تک پیامی گویندیم سی ست. معموالً. این مقطع برای  شبکه و  6اطالعات مربوط به تراکنش تنها یکبار در طول روز ا در این مرحله بین 

اما تمامی اطالعات مربوط به  شرررروندمیدر این مرحله هر چند به واقع وجوه تبادل ن .گیرندیمقرار  تائیدکارت مورد تبادل و  صررررادرکننده
تا قبل از آن زمان، برای انجام تسویه ارسال  یهاتراکنش. در مقطع اتمام دوره تمام گرددیمدرگیر مبادله  هایطرفمالی برای  یهاتراکنش

و  شودمی اپپابهبا هم  هابانکموقعیت بدهی و بستانکاری  تائید. پس از دریافت شودمی، این اطالعات برای بانک مشتری ارسال شودمی
ست که در این مرحله شوندمیی دارای موقعیت بدهی خالص مشخص هابانک شایان ذکر ا سبات  کارمزدها.  شده و در محا سبه  هم محا

نیز در این فرایند از طرف شبکه یا کانون کارت به هر دو  ۱ه انطباقدر نهایت اطالعات مربوط ب .شودمیمحاسبه  هابانکدارایی و یا بدهی 
 .شودمیبانک ارسال 

و خالص وجه به حسرراب آنها انجام  گیردمیبا وضررعیت خالص بسررتانکار صررورت  هایطرفتوسررط  ۸در مرحله تسررویه تصرراحب وجه
یز مبلغ تا آن ن کندمیواریز  دهدمییا خریدار مبلغ را به حساب واسطه مرکزی که تسویه را انجام  صادرکننده. برای این منظور بانک شودمی

شنده انتقال دهد.  شندهبانک پذیرنده نیز وجه را به حساب  نهایتاًرا به بانک طرف فرو که خریدار با کارت اعتباری از آن خرید کرده  یافرو
یک نهاد دیگر همچون بانک مرکزی وظیفه واسررطه را  کهیناحسرراب تسررویه کانون کارت باشررد یا  دتوانمی. این واسررط مرکزی کندمیواریز 

انجام دهد. در هر صورت نهایت کار آن است که برای هر دو سیستم تک پیامی و دوگانه تسویه تفاوت ماهوی نداشته و به صورت یکسان 
البته زمان تسویه بسته به این که بدهکاری یا بستانکاری باشد متفاوت  ه است.تا زمان مقطع اتمام دور ۱و بر پایه خالص کل شودمیانجام 
در مورد مستر کارت برای حالت بستانکاری زمان تسویه یک ساعت پس از مقطع اتمام دوره است، حال آن که  مثالعنوانبه. شودمیعمل 

ع شده و موظف به واریز در زمان مقرر به حساب تسویه نزد برای بدهکاری بانکی که بدهکار است از وضعیت خود در مرحله تصفیه مطل
 گیرد.به سرعت انجام می معموالًمسترکارت است که 
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و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۵۲ 

ند حال آن که در سیستم تک پیامی این دو فرآی شوندمیجداگانه انجام  طوربهدر سیستم تبادل پیام دوگانه مراحل صدور مجوز و تصفیه 
احی اعتباری طر هایکارت. سرریسررتم تبادل پیام دوگانه در اصررل برای گیرندیمالب یک پیام صررورت در ق ناپذیریییجداهمزمان و  طوربه

پرداخت و همچنین تبادل پیام  هایکارتچون مسترکارت دایره استفاده از این پروتکل را برای سایر  ییهامجموعهشده است هر چند که 
 .انددادهدر خودپردازها گسترش 

شاپرک  اطالعات موجود بنا بر ست اقدام  ۲هم اکنون در نظام پرداخت طرح  شده و در د شدمیتعریف  شاپرک تعبیه با سان  شنا . کار
شاپرک  ستم تبادل دوگانه را در طرح  سی شیدوراند. با این اندکرده تائید ۲امکانات الزم برای  که هم اکنون  هایییتقابلادعا کرد  توانمی ی

پلتفرم کارت اعتباری به واسطه مبتنی بودن آن بر استفاده سیستم تک پیامی است در آینده مانعی در راه ارائه  خصوصاًدر نظام پرداخت و 
 نخواهد بود. ترگستردهخدمات 

 های قانونی و مقرراتی برای توسعه کارت اعتباریظرفیت ۵.۱۶
 سازییادهپ در صورتوکار فروشندگان، ونق بخشی به کسبسو با افزایش قدرت خرید مشتریان و از سوی دیگر با راعتباری از یک کارت

ها، قوانین و مقررات بانک مرکزی سرررازد. بنابراین، سررریاسرررتاقشرررار مختلف جامعه را منتفع  تواندمیصرررحیح و در چارچوب مقررات، 
عطای چنین عاملین اصلی ایجاد و ا عنوانبه نیز هابانکجانب مشتریان را داشته باشد، بلکه برای  تنهانهای تدوین شود که گونهبایست بهمی

کافی برای اجرا را مهیا سازد. در ادامه ابتدا مروری بر قوانین و مقررات فعلی حاکم بر صدور کارت اعتباری در کشور  هایانگیزهخدمتی، 
 پردازیم.دهی صنعت کارت اعتباری میهای موجود برای بهبود و سامانداریم، سپس به ظرفیت

 کارت اعتباری مقررات نظارتی حاکم بر عملیات نهادهای فعال در پلتفرم ۵.۱۷
به تاریخ  ۹۱۴۲۲۱/۱۵به شرررربکه بانکی، طی بخشررررنامه شررررماره « دسررررتورالعمل اجرایی کارت اعتباری»بانک مرکزی با تدوین و ابالغ 

ت. با با اصول شریعت برداشته اس آنه بیشتر اعتباری در شبکه بانکی و انطباق هر چ هایکارتاز  گیریبهره، ضمن تسهیل ۹۸/1۶/۹۳۱۵
مانعی مهم بر سررررر راه توسررررعه مدل  عنوانبهو در عمل  بردیمجدی رنج  هاییکاسررررتاین حال باید اذعان کرد که هنوز این مقررات از 

خدمات اعتبار خرد  قابل مالحظه انواع یهاتفاوتاین خدمات بوده اسررررت. مقام ناظر در دسررررتورالعمل خود بدون توجه به  وکارکسررررب
اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه، انتظار  هایکارتکه با عنایت به ظرفیت باالی  داردیمهدف خود را در معرفی کارت اعتباری چنین اعالم 

سر میاین کارت رودمی سیعی از کاالها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه می سهیالت را برای طیف و شت زمان ها که اعطای ت سازد، با گذ
 جایگزین تسهیالت خرد شبکه بانکی شوند.

ه هر ک شودمیبر روی تفاوت ماهوی کارت اعتباری با سایر تسهیالت خرد بسته و توجه ن هاچشمبا این نگرش از طرف مقامات ناظر 
سبت دارند. به عبارت دیگر این خدمات در  هایویژگییک از این خدمات  شرایط و نیازها منا صی از  شته و برای نوع خا خاص خود را دا

 از یکی به معنای از دایره خارج کردن دیگر خدمات نخواهد بود. گیریبهرهو  باشندیمعین جانشینی مکمل هم نیز 
گسترش دامنه حضور بانک مرکزی است. در یکی از مستندات بانک مرکزی  شودمیمالحظه  هاستورالعملدرویکرد دیگری که در این 

ستای پیاده شودمیچنین عنوان  ست ۹سازی محور نوزدهمکه این نهاد در را سیا صاد مقاومتی و نیز تحقق بند هجدهماز  از  ۲های کلی اقت
حت عنوان مرکز کنترل و نظارت اعتباری )مکنا( به منظور بررسرری سرروابق اعتباری ای را تهای کلی برنامه شررشررم توسررعه، سررامانهسرریاسررت

ریزی و مستقر نموده است. در حالی که در همه جانبه و دقیق بر فرایند دریافت خدمات کارت اعتباری طرح، همهمؤثرمتقاضیان و نظارت 
ل بر ضرورت آن است و در این راستا باید مشخص شود که چرا انتظار استدال ارائهدنیا اصل بر عدم دخالت دولت در بازار مگر با تهیه و 

را با تعریف نهادهای جدید تضمین  شوند، بانک مرکزی گسترش دامنه حضور خود دارعهدهنهادهای غیر متمرکز این کار را خود  رودمین
 .کندمی

                                                                                                                                                                                                           
 های پولی، تجاری، ارزی و ...فسادزا در حوزه هایینهو زمها ازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسسازی اقتصاد و سالممحور نوزدهم: شفاف ۹
های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، الف( بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه -۹۸ماده  ۲

های ل اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهآید؛ ب( بانک مرکزی موظف است تا انتهای سا به وجودهای احتمالی قبل از وقوع ای که زمینه کشف خطاها و تخلفگونهبه
ربط نظیر استعالم اعتبارسنجی، بدهی های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیمتمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعالم

اعتباری در اعطای تسهیالت یا  مؤسساتها و ربط که بانکتمامی مراجع ذی -۹تبصره د. اعتباری غیربانکی فراهم کن مؤسساتها و مالیاتی و نظایر آن را برای بانک
بانک مرکزی موظف  -۲تبصره صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند. های مذکور را بهباشند، موظفند امکان اخذ استعالمپذیرش تعهدات نیازمند استعالم از آن می

 را تعیین و ابالغ کند. های مذکوراست مصادیق استعالم
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توجه م توانمیها و ایراداتی بیشررتری را کشررورها، کاسررتی المللی و اجرای مطالعات تطبیقی سررایربین هایمدل، با بررسرری حالاییعل
های موجود، ابتدا مروری بر وضعیت فعلی مقررات به شرح ذیل پلتفرم موجود اجرای کارت اعتباری وارد دانست که به منظور بیان ظرفیت

 گردد.ارائه می

 مقررات ناظر بر سود و کارمزد ۵.۱۷.۱
کارمزد از خریداران و فروشرررندگان  عنوانبهجازند تا مبالغی را بابت سرررود تسرررهیالت و مبالغی را نیز م هابانکبر اسررراس مقررات موجود 

 کارت ، اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را از پذیرنده«دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری»در چارچوب  هابانکدریافت نمایند. 
ا ید نسرربت به بازپرداخت تمام یش از سررررسرریپس از دوره تنفس پ یخریداری و در قالب مرابحه به مشررتری واگذار نماید. چنانچه مشررتر

را مدت باق ۱1د، حداقل یالت اقردام نمایاز تسه یبخش د یمانده تا سررسیدرصد سود مستتر در قسط یا اقساط زود پرداخرت را متناسرب ب
د. اما یمام بالنسبه نیتسه ییالت اعطاین مانده اصرررررل و سود تسهیرا ب یف دهد و مبلغ وصولیتخف یداخت شده، به مشترقسط/اقساط پر

روز است بازپرداخت نماید نرخ سود آن بر اساس نرخ  ۱برای مهلت یا تنفس که  شدهیینتعاگر مشتری بخشی یا تمام مبلغ را پس از دوره 
شتر یب این دسته عقود یپول و اعتبار برا ید از نرخ سرود مصروب شرورایپرول و اعتبرار بوده و نبا یرامصوب شرو یرمشارکتیسود عقود غ

ان دوره یاد آن پیبوده و سررررسرر یه دفعیالت آنها از نوع نسرریبا این توجیه که تسرره دسررتورالعملند با تکیه بر این توانمی هابانکگردد. اما 
ناسب با ، متیبانک مرکز یاز سو ین، برررررر اساس ضوابط و مقررات ابالغید تأدیه تأخیروجه التزام را تحت عنوان  ی، مبلغباشدمیتنفس 

صوب تأخیرمبلغ و مدت  ستند بر مطالبررررررات خود بفزایند. به این ترتیب با توجه به نرخ م صدی و وجه التزام  ۹۸، م صدی  ۶در   عمالً در
شتری در طی یک دوره حداقل  ۲۴تا  قادرند هابانک سود را افزایش دهند و از م صد نخ  صل  ۳6ماهه و حداکثر  ۹۲در سود و ا ماهه این 

 تسهیالت را بازپرداخت نمایند.
کارمزد صرردور »را تحت عنوان  یند مبالغتوانمی، یبانک مرکز یاز سررو یوفق ضرروابط ابالغ هابانکعالوه بر نرخ سررود تسررهیالت، 

رنده یذاز پ« یاز کارت اعتبار یبرداربهرهکارمزد »و  یاز مشتر« یآبونمان ساالنه کارت اعتبار»و « یمشتر یو اعتبارسنج یارکررررارت اعتب
 د.یکارت مطالبه نما

بخشرررنامه مورخ  ۵درصرررد مبلغ تعیین شرررده اسرررت در بند  ۲در رابطه با هزینه دریافتی از فروشرررنده که از طرف بانک مرکزی رقم آن 
لحاظ گردد و تنها در  هایرندهپذبرای شناسایی کارت اعتباری به منظور مطالبه کارمزد از  ۶۱و  ۶۶محصول  یکدهامقرر شد  ۵/۱/۹۳۱۵

 هایکارتفراهم است. در مورد  یاعتبار هایکارت یبرا یرنده فروشگاهین کد محصوالت، امکان اخذ کارمزد از پذیصورت استفاده از ا
عدم وجود کدهای  به دلیلی که در گذشته صادر شده هایکارتلحاظ شده است اما برای  غالباًاست این کد  صادر شده یراًاخاعتباری که 

فراهم آورده تا به اختیار خود برای حف  رابطه پذیرندگان از  هابانک. اما این امر زمینه را برای برخی شررودمیمزبور کارمزد از پذیرنده اخذ ن
از اعمال الگوی درست کارمزدی  هابانکیک رقابت ناسالم  یریگشکل به دلیلتا  شودمیدرصد مورد نظر درگذرند و این سبب  ۲دریافت 

 ی حل این مشکل باشد.برا یحلراه تواندمیبه اخذ هزینه کارمزد پذیرندگی  هابانکطفره روند. ملزم کردن 
درصرررد رقم اعتبار اسرررت )هم هزینه صررردور کارت گرفته  ۹وجود دارد که  هابانکدر قوانین مرابحه نیز آبونمان سرررالیانه برای ترغیب 

ما در کند. ادر موقع پرداخت اقسرراط سررود هم پرداخت می یرندهگوامکند شررود هم آبونمان(. در واقع زمانی که بانک وامی را پرداخت میمی
بابت این  بانک روازاینکند که ممکن اسرررت بالاسرررتفاده بماند. رابطه با صررردور کارت اعتباری مبلغی از اعتبار به فرد تخصررریص پیدا می

 کند )بدون در نظر گرفتن اینکه فرد از این اعتبار استفاده کرده است یا خیر(.درصد آبونمان دریافت می ۹اعتباری که در اختیار فرد گذاشته 
شررود و وی برای اسررتفاده باید مجدد اقدام کند. ماه پرونده اعتباری بسررته می ۶البته الزم به ذکر اسررت که در صررورت عدم اسررتفاده فرد طی 

 کند.شود بانک پذیرنده کارمزد دریافت میکارت اعتباری بر خالف آنچه در مورد کارت نقدی اعمال می
از خودپرداز باشررد و یا کارت بدهی و کارت اعتباری در هر صررورت بانک پذیرنده باید  اسررتفاده از شرربکه خواه کارت نقدی و برداشررت

شود اینکه کارت مربوط به آن در شبکه خارج از بانک خودش استفاده می به دلیلقسمتی از هزینه تراکنش را بدهد و بانک صادرکننده هم 
 باشدمیریال  ۲۵1و حدود  کند. این رقم به ازا هر تراکنش ثابت بودهکارمزدی پرداخت می

 مقررات ناظر بر مدیریت ریسک ۵.۱۷.۲
سکبه منظور مدیریت  صاًکارت اعتباری  هایری صو سک عملیاتی  خ صات فن اندشدهمکلف  هابانکری شخ ستانداردها و م و  یحداقل ا

ر را رعایت نموده و همچنین د شودمیتعیین  یپرداخت بانک مرکز یهانظاماداره  یاز سرو یمطابق با ضوابط ابالغر یکارت اعتبار یتیامن
های مربوط، از جمله ضرروابط ها و دسررتورالعملنامهفرایند صرردور، تمدید و اسررتفاده از کارت اعتباری توسررط مشررتری، تمامی قوانین، آیین

 .مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  
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دور کارت مرابحه، نسرربت به اعتبارسررنجی دقیق مشررتری اقدام قبل از صرر اندشرردهموظف  هابانکبه منظور مدیریت ریسررک اعتباری 
درباره  ماًیمسررتقاجرایی هرچند  دسررتورالعملمبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشررد. در  آمدهعملبهکه اعتبارسررنجی نماید؛ به نحوی
ت مربوط به وثایق را از جمله اطالعات ضروری این دستورالعمل، اطالعا ۴بندی ذکر نشده است اما در ماده  صراحتبهلزوم اخذ وثایق 

 یبر مبنا یکه بانک اعتبار گرددیممعرفی کرده اسرررت که بانک مکلف به درج آن شرررده اسرررت. همچنین در این دسرررتورالعمل چنین ذکر 
کند،  نیبحه را تضممرا یتعهدات کارت اعتبار وفرعاصلکه برگشت  یسازوکارن و تعهد اخذ شده از دارنده کارت یا بر اساس هر یتضم

آنچه در از  گذارقانونکه از دید  دهدمینشررران  وضررروحبه. این اشرررارات کندیمن ییمرابحه دارنده کارت را تع یسرررقف اعتبار کارت اعتبار
سعی  شودمی ارائهطرف بانک  ست که  ضمین ت تا به کمک اطالعات اعتباری شودمینه نوعی اعتبار مبتنی بر ارزیابی اعتباری بلکه وامی ا

 .بیشتری برای بازپرداخت آن حاصل شود
مقرر عمل  یدهایالت در سررسیاز تسه یا بخشیبر بازپرداخت تمام  یمبن یش در قبال مؤسسه اعتباریبه تعهدات خو یچنانچه مشتر

انک ب یاز سو یمقررات ابالغن، برررررر اساس ضوابط و ید تأدیه تأخیررا تحت عنوان وجه التزام  ید، به بانک اجازه داده شده تا مبلغیننما
سب با مبلغ و مدت یمرکز شگیرانه باز گوی تأخیربر جریمه  تأکیدد. ی، مستند به قرررررررارداد مطالبرررررره نماتأخیر، متنا ای به جای اقدامات پی

سطه عدم ایفای تعهد  شگیرانه، بر اقدامات جبرانی به وا ست که به جای اقدامات پی یسک برای مدیریت رانحرافی دیگر در نگاه مقام ناظر ا
 .کندمیتکیه 

سه طبقه کارت اعتباری طالیی رنگ تا  صد میلیون ریال در قالب کارت اعتباری در  سقف اعتبار تا پان صیص  برای کارت اعتباری تخ
لیون می صدیکاعتباری برنزی رنگ تا سقف  و کارتای رنگ تا سقف سیصد میلیون ریال سقف پانصد میلیون ریال؛ کارت اعتباری نقره

میزان ریسررک برای انواع مشررتریان بر حسررب  یمحدودسررازترفندی برای  توانمیریال مجاز شررناخته شررده اسررت. اعمال سررقف اعتبار را 
 .به حساب آورد کنندمیاعتباری مشتریان از نظر قابلیت آنها از نظر ریسکی که به بانک تحمیل  یبندرتبه

ضاء همواره به میزان مابهمفهو بدین کارت اعتباری دارای ویژگی گردان سهیالتم که تا تاریخ انق صل ت سقف اعتبار و ا  التفاوت مبلغ 
اده برای اعطای تسهیالت در قالب مرابحه قابل استف صرفاًباشد. مانده اعتبار کارت اعتباری تسویه نشده توسط مشتری، دارای اعتبار می

باشرررد. واریز وجه به کارت وجه و برداشرررت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمی های مالی دیگر نظیر؛ برداشرررت وجه، انتقالتراکنشبوده و 
اعتباری مجاز اسررت. در این صررورت، اولویت مصرررف موجودی کارت اعتباری جهت خرید اموال و خدمات و یا تصررفیه بدهی با وجوه 

هیالت، به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به واریزی است. مجموع بدهی مشتری بابت خریدهای انجام شده طی دوره در قالب یک فقره تس
ماه پس از  ۳۶ماه و حداکثر  ۹۲گردد. مهلت بازپرداخت تسهیالت نسیه اقساطی، به تشخیص موسسه اعتباری، حداقل مشتری اعطاء می

 پایان دوره تنفس تعیین شده است. این محدودیت نیز در جهت محدود نمودن ریسک کارت اعتباری منظور شده است.

 اجرایی ناظر بر فعالیت پرداخت یاران، پرداخت سازان و پرداخت بانانمقررات  ۵.۱۷.۳
 حوزه، این هاییازمندین پرداخت و امن بسررتر به وکارکسررب فضررای شگسررترد به منظور ۹۳۱۵ سررال مهرماه اول نیمه دربانک مرکزی 

از تغییر  اییدوارکنندهام یهانشررررانهنمود. در این اقدام بانک مرکزی  ارائهمعرفی و مقررات ناظر بر فعالیت آنها را  را جدیدی هاینهاد
 .به نمایش گذاشت مالی فناورانبازیگران و  فعالیتنظارتی حاکم بر  هایچارچوبو فراهم آوردن  تدوینرویکرد خود از مداخله جویی به 

  ،(PSPپرداخت ) خدمات دهندهارائه یهاشرکت با قرارداد انعقاد بانام دارد. این نهاد جدید  «یار پرداخت»نخستین نهاد معرفی شده 
و برای  آورده به دسررترا  یرمسررتقیمغ صررورت به( شرراپرک) پرداخت الکترونیکی شرربکه به اتصررال و پذیرش ابزارهای از اسررتفاده امکان

 بر مبتنی یابرنامه درون یهاپرداخت چون کارت بدون یهاپرداختپرداخت از جمله حمایت از  ترگسرررترده پذیرندگان شررررایط خدمات
 .آوردیمرا فراهم  همراه هایزیرساخت

  فتکلی رودمیتوسرررط بانک مرکزی معرفی شرررده اسرررت، کارت بانان هسرررتند که امید  وزیرانیئتهبنا بر الزام  یراًاخ نهاد دیگری که
 توجه با که ودشمی گفته هاییوکارکسب به بان پرداخت الکترونیک، پرداخت حوزه در را مشخص نمایند. الکترونیکی پول کیف وضعیت

  کیف طریق از و دارند فعالیت پرداخت شرربکه در خط برون هایتراکنش انجام زمینه در کشررور هایبانک با قرارداد انعقاد و همکاری به
 وجوه تجمیع رایب ابتدا در باید بانی پرداخت متقاضی هایشرکت. کنندمی پردازش را خط برون هایتراکنش باز، هایسیستم بر مبتنی پول

شی سویه فرایند انجام و هاپول یفک شارژ از نا   قرارداد طرف هایبان پرداخت عملیات حجم مجموع و کند منعقد قرارداد بانک یک با ت
 د.باش بیشتر بانک نزد مذکور بان پرداخت سوی از شده اعالم شوند نقد وثایق و تضمین مجموع از نباید بانک یک

 با هکدارد  حقوقی شرخصریت که داللت بر یک باشردمی «پرداخت سراز»نهاد سرومی که توسرط بانک مرکزی معرفی شرده اسرت  نهایتاً
با در نظر گرفتن امکان گزینش مشررررتری از میان  را کارت به کارت وجه انتقال یهاتراکنش تجمیع و آغاز امکان ،هابرنامک توسررررعه
 .کندمی همفراخدمات  دهندهارائه هایشرکت
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باری ایجاد ن ما بدون تردید تعریف هر چه کندمیهر چند ورود این نهادها تغییری در پلتفرم کارت اعت خدمات و معرفی  تریجزئ، ا
 .آوردیمرا در عرصه کارت اعتباری نیز فراهم  تریتخصصبازیگران بیشتر امکان رویکرد هر چه 

 های مقرراتی موجوداز ظرفیت یبرداربهره ۵.۱۸

 اصالح مدل درآمدی ۵.۱۸.۱
که گفته شد از عدم  طورهماناعتباری از جهت ایجاد درآمد و سود تسهیالت وارد است و  یکی از ایرادات مهمی که بر الگوی موجود کارت
 ر اساسبتعیین نرخ سود تسهیالت  شودمیناشی  کنندهمصرفدر حوزه اعتبار  وکارکسبدرک تفاوت ماهوی این خدمت با سایر خطوط 

 مصوب شورای پول و اعتبار به شکل دستوری است. یامبادلهنرخ سود عقود 
، کارت اعتباری را زایل ساخته است کنندگانعرضهکارت اعتباری شده و انگیزه  وکارکسبسبب ناکارآمد شدن الگوی  تنهانهاین امر 

رد. با توجه به نرخ باالی سرررود تسرررهیالت و تورم موجود در کشرررور، دارندگان کارت به محض هم از بعد تقاضرررا دا ینامطلوب یامدهایپ
ستفاده  بارهیکبهدریافت کارت اعتباری، تمایل دارند تمامی اعتبار موجود در کارت را  نیز به  هابانککه  شودمیکنند. در مقابل مالحظه ا

اعتباری که از نظر نحوه اسررتفاده مشررتری، تفاوتی با تسررهیالت  هایکارتی برای دلیل نرخ سررود تعیین شررده تحمیلی از سرروی بانک مرکز
ری گیو در زمان شررکل اند. شررایان ذکر اسررت در گذشررتهاعطایی توسررط بانک ندارند، تمایلی به صرردور کارت اعتباری از خود نشرران نداده

شورهای  هایکارتصنعت  سعهاعتباری، ک ضالتی روبرو بوده یافتهتو صالح الگوی نیز با چنین مع سباند که با ا شکالت بر ای وکارک ن م
 .اندآمدهفائق 

مدل  پذیرییهتوجاصررررول مقرراتی در فرایند صرررردور و پردازش کارت اعتباری و طراحی مدل کارمزدی، حمایت از  ترینمهمیکی از 
سب ست که بر این مبنا تعریف وکارک صورتی. در الگوی شودمیی ا شتری بخش یا تمام بدهی خود را تا صحیح کارت اعتباری، در  که م

قبل از اتمام دوره تنفس تسررویه نماید، بانک صررادرکننده کارت، هیچ سررودی بابت مبلغ بازپرداخت شررده طی دوره تنفس از دارنده کارت 
  ۹«یامکارمزد تبادل پ»افت و بخشی از آن تحت عنوان از طریق مبلغی که از فروشنده دری صادرکنندهکند. جبران خدمات بانک دریافت نمی

. از آنجا که در چارچوب مقررات پیشین دریافت کارمزد از فروشنده عملیاتی نشده گیردمی، انجام شودمیکارت نیز پرداخت  صادرکنندهبه 
ورت پذیرفته در دوره تنفس، مجاز های صرربازپرداختیبود به منظور جلوگیری از متضرررر شرردن بانک به واسررطه عدم دریافت سررود برای 

بود. اما  پذیریهتوجدرصد از سود مستتر در قسط یا اقساط زود پرداخرررررت شاید  ۹1شمردن بانک برای دریافت سودی به میزان حداکثر 
ست یک برر ست برای توجیه دریافت این رقم الزم ا ستور کار ا ست کارمزدی که هم اکنون در د شدن مدل در جدد سی مکنون با عملیاتی 

 انجام گرفته و در صورت لزوم نسبت به اصالح دستورالعمل مزبور اقدام گردد.

 تطویل دوره تنفس ۵.۱۸.۲
ها برای مشررتریان، تر کردن این نوع کارتاعتباری، به منظور جذاب توسررط کارت شرردهپردازشهای پس از اصررالح مدل کارمزدی تراکنش

روز در نظر گرفته شررده اسررت، افزایش داد. ازجمله کشررورهایی که با  ۱مربوط  در دسررتورالعمل حال حاضررر توان دوره تنفس را که درمی
اند، و نتایج مورد انتظار را کسب نموده اعتباری در نظر گرفته هدف رونق صنعت کارت اعتباری، دوره تنفس طوالنی برای دارندگان کارت

 اند.شده گزارش ۵-۵جدول  در

 لیستی از کشورهای با دوره تنفس طوالنی .۵-۵جدول 
 دوره تنفس )روز( نام کشور

 ۲1 سوئد
 ۲۸ برزیل
 ۳1 ژاپن

 ۳1 کنگهنگ
 ۵۵ استرالیا

 ۶1 چین
 www.bis.org یتساوبمنبع: 
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 حذف وثایق سنگین ۵.۱۸.۳
اضیان های سنگین از متقحتی برای اعطای اعتبارهای بسیار خرد در قالب کارت اعتباری نیز اقدام به دریافت وثیقه هابانکدر حال حاضر، 

بانک به منظور کسرررب اطمینان از بازپرداخت اعتبار تخصررریصررری به مشرررتری در قالب کارت اعتباری،  کهیدرحالکنند. دریافت کارت می
شتری می سنجی م ست اکتفا به اعتبار ساسببای سایر  ر ا شین و اطالعات دریافتی از  اعطای  مرتبط نماید. مبنای هایسازمانرفتارهای پی

 ؤسساتمبرداری توسط اعتبارسنجی معتبر و قابل بهره هایزیرساختسازی کارت اعتباری، رتبه اعتباری مشتری است که الزمه آن پیاده
مجزا  سایر تسهیالتوط به اعطای تسهیالت در قالب کارت اعتباری را از اعتباری کشور است. بانک مرکزی نیز موظف است مقررات مرب

اعتباری را به سرروی تسررهیل فرایند وثیقه گذاری سرروق دهد. عالوه بر این، توجه به این نکته حائز اهمیت اسررت که در  مؤسررسرراتنموده و 
ا سررررایر تسررررهیالت، عدم دریافت ضررررمانت و وثیقه از اعتباری در قیاس ب هایکارتالمللی یکی از دالیل نرخ سررررود باالی بین هایمدل

 متقاضیان دریافت کارت اعتباری است.

 و امتیاز وفاداری ۱هاشرکتمعرفی کارت اعتباری  ۵.۱۸.۴
یکی از  لیالملبین هایمدلدر  کهیدرحالشررود، برداری در شرربکه بانکی کشررور تنها به مشررتریان حقیقی محدود میکارت اعتباری قابل بهره

شرکتاعتباری، کارت هایکارتانواع  ترینمهم ست که برای  شدههایی ا شرکتهای کوچک تعریف  سطه ها میاند.   هایکارتتوانند به وا
مندی از تسهیالت گردان، کنترل و مدیریت کامل مصرف و هزینه شرکت را در اختیار داشته باشند. عالوه بر این، بسته بهره مزبور عالوه بر

ها و سررررایر مراکز ارائه خدمات برای های مختلف، خطوط هواپیمایی، هتلهای وفاداری از فروشررررگاهمندی از طرحلیت، بهرهبه نوع فعا
ه اعتباری شرررکتی ب هایکارتگردد. بنابراین، ورود ها محسرروب میاعتباری شرررکتی نیز جزء مزایای این نوع از نوآوری هایکارتدارندگان 

شد. از جمله روش توجهیقابلطور اند بهتوچرخه کارت اعتباری می شته با صنعت را به همراه دا ساتهایی که رونق این  س ستای مؤ  در را
 سازی آنها خواهند بود، عبارتند از:گاهی، قادر به پیادهتباری با همکاری پذیرندگان فروشتوسعه صنعت کارت اع

ر که امتیازهای دریافتی د شودمی: به ازای هر خریدی که توسط کارت اعتباری صورت پذیرد، به مشتری امتیازی اعطا ۲تخصیص امتیاز
 ی تعیین شده از سوی موسسه اعتباری قابل مصرف خواهند بود.خدمات ویژه

ظم های خود را به صورت مناخت بدهیهای تشویقی است که تنها به افرادی که بازپرد: برگشت پول، نوعی دیگر از برنامه۳برگشت پول
یابد. در این روش به صررورت ماهانه، فصررلی و یا سرراالنه درصرردی از اعتبار اسررتفاده شررده توسررط مشررتری به اند، اختصرراص میانجام داده

 .شودمیحساب وی در قالب پرداخت نقدی و یا افزایش اعتبار بازگردانده 
هایی خاص برای مشتریان وفادار خود در استفاده از کاالها/خدمات د با توافق با سازمانتوانناعتباری می مؤسسات: های ویژهتخفیف
 ای دریافت کنند.های ویژهها توسط کارت اعتباری، تخفیفآن سازمان

 یریگجهینتو  بندیجمع ۵.۱۹
 دی در نهادها و بازیگران و نتایجشرراهد تحوالت زیا تاکنونن معرفی گردید یمکه نخسررتین کارت اعتباری توسررط شرررکت ث ۹۳۱۱از سررال 

ی برا یامالحظهمنافع قابل  دربردارنده تواندمی گمانیب، محصرررولی که یمابودهبانکی  وکارکسرررباقدامات انجام شرررده در حوزه این خط 
 نشده است. یبرداربهرهآن چنان که شایسته است از آن  تاکنون متأسفانهو مشتریان داشته باشد. اما  هابانک

شته و وضعیت موجود در  صهاین فصل مروری دارد بر تحوالت گذ ساختی چون  یهاعر فقهی و اطمینان از مطابقت با  یمجوزهازیر
این  . درشررناسرریمیمپلتفرم کارت اعتباری  عنوانبهمقرراتی آنچه ما  هایزیرسرراخت نهایتاًو اطالعاتی و  فناوری هایزیرسرراختشررریعت، 

ه ک هایییتوانمندو  هایتظرفعملیاتی موجود،  یهامدل هایچالشدر کنار  شرایط موجود هدف آن بوده است تابررسی در کنار آشنایی با 
 بختانهخوشررکه  دهدمیمعرفی گردند. بررسرری ما نشرران  باشررندیممورد نیاز بوده و برای حصررول به یک پلتفرم کارآمد و پویا قابل توسررعه 

سیاری از  الزم برای طراحی و اجرایی نمودن یک پلتفرم  هایظرفیتقابل حل بوده و  باشدمیبانک مرکزی  در حد مقام ناظر که هاچالشب
 .باشندیم یبرداربهره قابلبا استفاده از اختیارات بانک مرکزی  کارآمد

ارت ادعا کرد بازیگران پلتفرم ک توانمی، یمابودهکارت اعتباری شاهد آن  بر مقررات ناظر در عرصهکه  یاگستردهبا مروری به تحوالت 
نامطلوبی بر فعالیت ایشرران داشررته اسررت. با  تأثیر گمانیب. این امر اندبودهخود مواجه  وکارکسررباعتباری با نوعی ابهام در تعریف مدل 
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تالش کند تا درک  یزچهر بانک مرکزی در تدوین مقررات مربوطه قبل از  رودمیو رفتار مقام ناظر، انتظار  هایمتصررررمتوجه به اهمیت 
آن را در  ۹مقرراتی قبل از ابالغ ارزیابی اثر هرگونهاین پلتفرم حاصرررل نموده و در طراحی  ینانآفرنقش هاییزشانگو  هادغدغهدرسرررتی از 

و  عرفیچالش م ترینمهمبه  وکارکسرربعدم توجه به این اصررل سرربب شررده که ناسررازگاری مقررات با اسررتمرار  دسررتور کار خود قرار دهد.
 در ایران بدل شود. وکارکسبتوسعه این خط 

 تنهانه واندتمیی که در این عرصه وجود دارد هایظرفیتو  هافرصتدر طراحی پلتفرم کارت اعتباری پیروی از قیود شریعت با توجه به 
 ارزشمندی باشد. کارت اعتباری بر اساس یهافرصتدربردارنده  هاینهزمنباشد بلکه در برخی  وکارکسبمانعی بر سر راه توسعه این خط 

این خدمت تعدیل نماید. همچنین  ارائهرا در  هابانکبا اسررررتفاده از الگوی مرابحه دوجانبه فشررررار بر روی منابع نقد  تواندمیعقد مرابحه 
ستفاده از صکوک اجاره بتوان نقدپذیری  صل از فعالیت اعتباری در این عرصه افزایش داد،  هایییداراچنان که با ا  هاانکب قطعاًبانک حا

 نشان خواهند داد. یشتریببه عرضه این خدمت رغبت 
و  یداردسازاستانی اطالعاتی و کیفیت اطالعات را توسعه داد. هاسامانه بایدیمبرای ارزیابی سریع و دقیق مشتریان تردیدی نیست که 

تسهیل دسترسی به اطالعات از وظایف مقامات ناظر است و باید پذیرفت در این زمینه آنچنان که شاید اقدام نشده  نهایتاًو  سازییکپارچه
فتار گذشته ی مربوط به رهادادهغنی از  نسبتاًاست. ضرورت دسترسی به اطالعات با کیفیت در کشور ما نسبت به کشورهایی که پیشینه 

شد شتر هم با شاید بی شتریان دارند  ست که برای ارزیابی م سترس ا شی از اطالعات تاریخچه اعتباری در د شورها گنجینه با ارز . در این ک
ستفاده از این خدمت را تجربه  کشور مااعتباری کفایت دارد. اما برای  سیاری برای اولین بار ا ست و ب  کنندیمکه چنین اطالعاتی موجود نی

العاتی ی اطهاسامانهموجود در این زمینه توسعه  هایظرفیتعت مشتریان در دست باشد. نیاز است تا تصویر روشنی از توانایی و استطا
و به وضررررعیت موجود شرررراید برای  اندپراکندهمختلف  یدر نهادهای اطالعاتی هاسررررامانه. اما از آنجا که این هاسررررتآناز  یبرداربهرهو 

الزم برای استانداردسازی و اخذ مجوز از نهادهای ذیصالح  یهاپروتکلریف مناسب نباشند، وظیفه مقام ناظر در درجه اول تع یبرداربهره
 ست.هاسامانهبرای تسهیل دسترسی به این 

شمند رایزن برای هاسامانهدر کنار مرکزی  ستم هو سی ست تا یک  شده ا شنهاد  صمیمی اطالعاتی پی شو گیریت د. این در پلتفرم تعبیه 
به ازا هر درخواست محاسبات الزم  هابانکبرای  شدهیگردآوری خواهد شد و بر اساس اطالعات راهبر مستقلیک واحد  وسیلهبهسیستم 
در دست داشتن این اطالعات و  ها بابانکخواهد داد. سپس  ارائهدرباره شانس نکول و همچنین سقف اعتبار و نرخ  گیریتصمیمرا برای 

 خواهد کرد. گیریتصمیم یهر مشتر، برای وکارکسبخود و میزان اشتهای ریسک تعریف شده برای این خط  هایسیاستهمچنین 
در  محدودی از رفتار آنان یخچهتارتردیدی نیسررت که در شرررایطی که هنوز اطالعات مربوط به رفتار اعتباری مشررتریان فراهم نیسررت و 

اثر ضد  مقدار آن باال نباشد. برای جبران نسبتاًتعیین و  یامحتاطانهمشتریان به شکل در آغاز میزان سقف اعتبار  بایستمی باشدمیدست 
های مندی از طرحانگیزشررری چنین محدودیتی و گسرررترش اسرررتقبال از آن الزم اسرررت که مشرررتریان کارت اعتباری را با امتیازاتی چون بهره

ساهای مختلف، خطوط هواپیمایی، هتلوفاداری از فروشگاه گسترده در  طوربهیر مراکز ارائه خدمات و همچنین کاربرد کارت مزبور ها و 
 از کارت ترغیب نمود. یبرداربهرهخدمات عمومی به استفاده و 
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 مقدمه ۶.۱
ابالغ شده است، اما نگاهی به آمار  هابانکهای زیادی از طرف بانک مرکزی برای توسعه کارت اعتباری به بخشنامه تاکنونرغم آن که علی

صادرشده در شبکه بانکی در پایان سال گذشته  هایکارتعتباری از همه پرداخت الکترونیک کشور حکایت از سهم یک درصدی کارت ا
دهد. به عبارت دیگر بر اسرراس این کننده اسررت آن اسررت که همین سررهم ناچیز نیز روند رو به کاهشرری را نشرران میدارد. آنچه بیشررتر نگران

 وده است.نب بخشیجهنتده از طریق کارت اعتباری چندان کننمالی مصرف تأمینهای بکار رفته به منظور توان ادعا کرد سیاستشواهد می
و  چون مسررتر المللیبینهای توان به عدم وجود شرررایط الزم برای فعالیت شرررکتیابی دالیل این مشررکل هرچند میدر راسررتای ریشرره

اندازی و توسعه این خط در راه گذاراستسیرویکرد  خصوصاًاشاره نمود، اما بدون تردید، مسائل داخلی و  هایمتحردر ایران به دلیل  ۹ویزا
که در بخش نخست این مطالعه نشان داده شده است، تجربه کشور هند در  طورهماندر صدر آنها، نقشی اساسی داشته است.  وکارکسب

ای قدرتمند ضررور رقبتواند برای ایران الگوی بسرریار مناسرربی باشررد. این کشررور توانسررت در حزمینه توسررعه پلتفرم محلی کارت اعتباری می
آورد. در این بخش عالوه بر تجربه هند  به دسررتاز بازار را  توجهیقابلکرده و سررهم  یاندازراهخارجی کارت اعتباری برند داخلی خود را 

اعتباری در  گیری پلتفرم کارتتواند بسیار ارزشمند باشد، نگاهی به تاریخچه شکلکه از جهت توسعه یک پلتفرم محلی برای کشور ما می
 اخیر، خواهیم داشت. هایسالکاربرد و عملکرد آن در این عرصه طی  یشرفتروند پکشور آمریکا و همچنین 

پلتفرم نقش اسرررراسرررری دارد.  کاراییاین اهداف در  ییراسررررتاهماهداف مورد نظر بازیگران و  وکارکسرررربن تردید در طراحی هر بدو
و هماهنگی توجه نداشررته و به شررکل  ییراسررتاهمپلتفرم به اهمیت این  یاندازراهمشرراهده شررده اسررت که مقام ناظر در طراحی و  متأسررفانه
عال در از ایفای نقشی ف هابانکواست خود بر شبکه بانکی بوده است. حاصل این نگرش، امتناع و پرهیز تحمیل نظر و خ درصدددستوری 

ست.  شنهادی  در بخشپلتفرم کارت اعتباری و عقیم ماندن این طرح بوده ا صل، اهداف پلتفرم پی شن ت طوربهدوم این ف بیین شفاف و رو
 شود.ف بر معماری پلتفرم بررسی میاعمال و دستیابی به این اهدا یامدهایپگردیده و 

های شوند. در این بخش با استفاده از تجارب سایر کشورها و در نظر گرفتن ویژگیدر بخش بعدی ارکان پلتفرم پیشنهادی معرفی می
شد تا در معماری پلتفرم کارت اعتباری نهادهای موجود با ترکیبی از ن شور تالش خواهد  ستم پرداخت ک سی ایگزین هادها جنظام بانکی و 

ستیابی به اهداف مورد نظر امکان ست که  ترینمهمپذیر گردد. شوند تا د شنهادی در طراحی این پلتفرم، حضور یک نهاد مسئول ا تغییر پی
 و وکارکسررررببرخی از کارکردهایی که هم اکنون بر عهده نهاد ناظر اسررررت را مطابق با رویه متداول آن تقبل نموده و وظیفه توسررررعه این 

 پاسخگویی در برابر نهاد ناظر را بر عهده داشته باشد.
ساخت و پیش شوند، در بخش چهارم به زیر های مقرراتی، فنی و اجرایی پلتفرم شرطپیش از آن که فرایندها و زنجیره اقدامات معرفی 

مورد نظر خواهند  سررتیابی به اهداففراهم آورنده بسررتری هسررتند که طرح کارت اعتباری را قادر به د هازیرسرراختخواهیم پرداخت. این 
سامانه  ستانداردهابا  مطابقساخت. در این بخش نخست به برخی قواعد عام نظارتی در این  د پردازیم. سپس خواهیم دیمی المللیبین یا

ین امر وجود کی هسررتند. اکه پلتفرم کارت اعتباری برای موفقیت نیاز به تعامل گسررترده بازیگرانی دارد که بخشرری از آنها خارج از نظام بان
 سازد.های فنی را در طراحی پلتفرم الزامی میبرخی ویژگی

های عمده دهنده برخی اصررول کلی و بخشارائه صرررفاًبخش مربوط به زنجیره خلق ارزش و فرآیندهای مربوط به پلتفرم کارت اعتباری 
. برای کلی نگریسته شود یهاسرخططرحی پیشنهادی برای  عنوانبهد در طراحی روابط بین ارکان و نحوه تعامل آنها است. به این بخش بای

کی از باشررررد. یها میکاریمندی از جزئیات بیشررررتر و توجه به تمامی ریزهبهره آن که بتوان طرحی عملیاتی در این زمینه ارائه کرد، نیاز به
ستندات مربوطه در این زمینه قواعد  سبم شی ا وکارک ست که برای نمونه بخ ضمیمه ارائه میا ستر کارت در  ستند قواعد م ین شود. از م

ستند حاوی تمام جزئیات و اقدامات جزئی برای حالت ستور کار نهاد م ستند باید در د ست. تهیه این م های ممکن در هر بخش از فرآیندها
ته و از قرار داشرر وکارکسرربدر سررمت  عمدتاًقواعد حاکم بر کار پلتفرم اسررت، اما  دربردارندهمتولی پلتفرم قرار گیرد. این مسررتند اگرچه 

ست ست. با این حال در این قواعد الزم ا نظارتی مورد توجه  یسازوکارهاشرایط مورد نیاز برای تعبیه  حوزه وظایف نهاد نظارتی خارج ا
 قرار گیرد.

و انگیزه مشارکت بازیگران در پلتفرم کارت اعتباری اختصاص دارد. در این بخش ابزاری برای  پذیرییهتوجدر بخش بعدی به ارزیابی 
 هاییوسررنار ابزار. به کمک این شررودمیپرداخته  صررادرکنندهکارت اعتباری برای بانک  وکارکسرربخط  هایهزینهبررسرری کمی عواید و 

تا خالص  شودمیسیاستی تالش  یشنهادهایپدر مدل بکار رفته و برای  که نزدیک به وضعیت موجود هستند ییپارامترهامختلف بر اساس 
محاسررربه شرررود. به کمک این ابزار برآورد قابل قبولی از  وکارکسررربارزش برای بانک با احتسررراب هزینه فرصرررت منابع بکار رفته در این 
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و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۶۲ 

نتظار ا توانمی گذارییاسررتسررکدام ترتیبات  که تحت چه شرررایطی و با فرض شررودمیشررده و نشرران داده  ارائهوضررعیت بانک صررادر کنده 
مشارکت فعالی در این پلتفرم داشته باشد. یک مشکل جدی در طراحی این بخش عدم وجود تصویری روشن از  صادرکنندهداشت بانک 

 ممکن یهاحالتپارادایم یا چارچوب نظارتی است که تعیین و اعالم آن وظیفه بخش نظارت است. در غیاب چنین طرحی در این مطالعه 
در بخش پایانی چارچوب  نهایتاً، مورد مطالعه قرار گرفته و ارائه شررررده اسررررت. هابانکدهی بررسرررری و مطابق با هر یک الزامات گزارش

 .شودمی ارائهکلی از مطالب این بخش  بندیجمعخالصه یک  طوربهپیشنهادی تعریف شده و 

 کارت اعتباری یهاپلتفرممروری بر تجارب موجود در توسعه  ۶.۲
یک سیستم اعتباری را ایجاد کرد، معرفی شد. این سیستم به  ۹، زمانی که آقای جان بیگینز۹۱۴۶در سال  «اعتباری هایکارت» شکل اولیه

د از طریق آن اقدام های خرد محلی خوداد که برای خریدمی به معنای مطالبه هزینه شناخته شد و به مشتریان این امکان را «۲چارج ایت»نام 
شده بود مطالبات خود را به بانک بیگینز منتقل کرده، بانک طلب فروشنده را بازپرداخ  تکنند. فروشنده برابر اعتباری که به مشتریان داده 

همچنان  ۳پرسکرد. جالب آن که تا به امروز مدل کارت اعتباری آمریکن اکسنموده و پس از آن مبلغ پرداخت شده را از مشتریان وصول می
ست، اما در مقیاس بزرگ شده ا ساس مدل فوق بنا  سال تر با میلیونبر ا سکاور تا  شنده و دارنده کارت. )در واقع، دی نیز به  ۲11۱ها فرو

 کرد، اما بعد از آن به مدل ویزا و مستر تغییر یافت(.همین صورت عمل می
نوینی  اعتباری را آغاز کردند. همزمان، صادرکنندگان کارت خدمات هایکارتمندی از ، بسیاری از مؤسسات مالی بهره۹۱۵۱تا سال 

خود را تسررویه و بازپرداخت  حسررابصررورتدهد که یا را ارائه کردند. این امر به دارندگان کارت این امکان را می« اعتبار گردان»از جمله 
 داخت کنند.کنند و یا آن را نگه دارند و در عوض هزینه مالی تسهیالت دریافتی را پر

های مربوط به کارت های بیشررتری شررروع به اعمال برنامهاما این مدل کارت اعتباری دارای مشررکالت و معایبی بود. همانطور که بانک
های مختلف مواجه شرردند و فروشررندگان به دلیل مقابله با ها با معضررل چندین کارت اعتباری از بانکاعتباری خود کردند، دارندگان کارت

شتند. متفاوت بانک هاینسازما سازمان هابانکدریافتند چنانچه همه  هابانکهای مختلف نیز مشکالت فراوانی دا  با یکدیگر تحت یک 
شرایط بهتری قرار خواهند گرفت. در دهه  شت. بخش کارت اعتباری ۹۱۶1واحد عمل کنند، در  صنعت بانکداری این گام بزرگ را بردا  ،

یک مفهوم جدید با توانایی مبادله اطالعات مربوط به معامالت  عنوانبه «انجمن کارت»کدیگر ادغام شررررده و با ی هابانکدر بسرررریاری از 
برای معامله حق دارند مطالبه  هابانکهایی که کارت اعتباری را تشرررکیل دادند. این انجمن قوانینی را برای مجوز، تسرررویه و همچنین نرخ

 اند.های قانونی مدیریت سازمان را اداره کردههمچنین بازاریابی، امنیت و جنبه هاگذاری کرده است. آنکنند، را پایه
ستر چارج 4ها عبارت بودند از: کارت ملی بانک آمریکا )ان بی آی(انجمن کارت ینترشدهشناخته ، که در نهایت این دو به ویزا و 5و م

فاق افتاد. در پلتفرم کارت اعتباری جدید، عالوه بر ظهور انجمن کارت مسرررتر کارت تبدیل شررردند. اما تغییرات دیگری نیز در این دوره ات
کی که ی –شرروند کند، برخالف روش قدیمی، دو بانک در فرآیند کارت اعتباری درگیر میداور و مرجع عمل می عنوانبه)ویزا / مسررتر( که 

 شررناخته «صررادرکنندهبانک »ماینده دارنده کارت اسررت، ن عنوانبهسررمت دارنده کارت و دیگری در سررمت فروشررنده قرار دارد. بانکی که 
روشنده شود، زیرا از طرف فشناخته می «بانک پذیرنده» عنوانبهکند و بانک نماینده فروشنده، شود، زیرا به مشتری خود اعتبار صادر میمی

 نیز الزم اسررت داشررته باشررد، فروشررنده صررادرکنندهکنند. همانطور که دارنده کارت ملزم اسررت حسرراب بانکی در بانک پول را دریافت می
ها از برای انتقال وجه از کارت اعتباری آن صرفاًنامیده شده و  «حساب فروشنده»حساب بانکی در بانک پذیرنده داشته باشد. این حساب 

واند هر حسابی به انتخاب تمی وکارکسبشود )این حساب جاری ها استفاده میمعمول آن وکارکسبطریق این حساب و حساب جاری 
ها کنند زیرا مدیریت بازاریابی، امنیت، تبادل اطالعات و مسررررائل حقوقی بر عهده آنداور عمل می عنوانبهها ها باشررررد(. انجمن کارتآن

سیستم  ۹۱۱1ایل دهه گیرد. در اوها قرار میاست. در این میان انتقال پول، تسویه و یا مسئولیت منابع مالی خارج از مسئولیت این انجمن
سربارهای فراوان، این  صلی این روند عالوه بر تلفات و  دگان باید تا بود که فروشن مسئلهمبتنی بر کاغذ دیگر پاسخگو نبود. از مشکالت ا

ن، هر نابرایای برای اتوماسریون و روش مؤثر برای پردازش معامالت وجود داشرت. بالعادهکردند. نیاز فوقدو هفته برای پول خود صربر می
های پرداخت الکترونیک را در دو مرحله معرفی کردند. سریسرتم تأییدیه و مجوز در سرال دو کارت ملی بانک آمریکا و مسرترچارج سریسرتم

مورد اسررتفاده قرار گرفت. صرردور مجوز یک فرآیند تضررمینی برای اطمینان از دسررترسرری به اعتبار کافی در کارت اسررت و  مجدداً ۹۱۱۳
                                                                                                                                                                                                           
1 Mr. John Biggins 
2 Charg-it 
3 American Express (AMEX) 
4 National Bankamericard(NBI) 
5 Mastercharge 



 پلتفرم کارت اعتباری در ایران چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی 

۹۶۳ 

به منظور کاهش اعتبار موجود اسررت. پیش از این میزان اعتبار بر اسرراس محدودیت کف بود و یک تماس  «مجاز»میزان اعتبار اسررتفاده از 
ستمی را تحت عنوان بیس  سی ستم  ۹تلفنی برای هر مقدار اعتبار بیش از حد کف، الزم بود. ان بی آی  سی الکترونیکی  تائیدمعرفی کرد که 

 معرفی کرد. «برخط»رچارج سیستمی را تحت عنوان آی ان ای اس را برای مجوزهای برخط بود. در همان سال مست
را برای برداشرررت و تسرررویه الکترونیکی بر خط معرفی کرد در حالی که مسرررترچارج آی ان ای تی را  ۲، ان بی آی بیس ۹۱۱۴در سرررال 

، ای بنکو، برای اداره کارت بانک المللیبینی یک شررررکت برا المللیبین، بانک امریکا امتیاز و جواز ۹۱۱۴معرفی کرد. همچنین در سرررال 
صادر کرد. تا اواخر دهه شان دادن  ۹۱۱1 امریکا، خارج از ایاالت متحده را  شت. برای ن سترالیا دا ضایی را تا آفریقا و ا سی ای نیز اع آی 

شد  ستر کارت تغییر داد. اگرچه ویزا المللیبینتعهد به ر سی ای نام خود را به م ستند، اما امروزه ، آی  سازمان متمایز از هم ه ستر دو  و م
متوجه شدند که این امر به نفع همه  ۹۱۱1عضو هر دو انجمن هستند. این روند همیشه بدین صورت نبوده است، اما در دهه  هابانکتمام 

 است که با یکدیگر همکاری داشته باشند.
شیوه سال با پیشرفت  اعتباری معرفی  هایکارتگیری و نوار مغناطیسی در پشت های شمارهایانهپ ۹۱۱۱های پردازش الکترونیکی در 

ی به اطالعات ها قابلیت دسررترسررهای الکترونیکی خرید کنند. این پایانهشرردند تا مشررتریان بتوانند با کشرریدن کارت اعتباری از طریق پایانه
های تسرررویه پردازش در عرض یک تا دو د که مجوزها و توافقنامهکنجدید این امکان را فراهم می فناوریبانک صرررادرکننده داشرررتند. این 

 به دنبال داشت. دقیقه انجام شوند که کاهش استفاده از کاغذ و زمان مبادالت را
در عرصرره عرضرره  هامدتویزا و مسررتر پس از رشررد و نمو در بازار ایاالت متحده فعالیت خود را به ورای مرزها گسررترش دادند و تا 

صحنه بین رقیبیبری کارت اعتبا شدند. اما طی در  ضه هایسالالمللی ظاهر  شاهد ورود بازیگران و عر کنندگان جدید در این بازار اخیر 
 هستیم.

انجمن که دارنده یک برند پرداخت الکترونیکی  است. این ۹کارت یونیون پیالمللی انجمن قدرتمندترین رقیب ویزا و مستر در بازار بین
چینی است، برای همگام شدن با صنعت پرداخت جهانی پلتفرم پرداخت آنالینی را فراهم نموده و در حال گسترش هرچه بیشتر به سمت 

شرکت مالی چینی که های پرداخت یونیون پی در بازارهای خارج از چین در حال گسترش است. این های موبایلی است. سرویسپرداخت
به  مللیالبینکند، سررهم باالیی را در فرآیند پرداخت شررروع به فعالیت نموده و در رقابت با شرررکت ویزا و مسررتر تالش می ۲11۲در سررال 
کشررررور دنیا پذیرنده دارد که یکی دیگر از  ۹۴1آورد. یونیون پی ابتدا در چین و پس از آن در کشررررورهای شرررررق آسرررریا و بیش از  دسررررت

صلی فعال در رکتش شده است.  ۹-۶شکل اعتباری است. در  هایکارتهای ا شان داده  سال ن سه  روند رو به توسعه این برند طی تنها 
سته سهم همانطور که در شکل مشاهده می صادر شده به  هایکارتدرصدی خود را در بازار  ۲1شود در این مدت کوتاه این شرکت توان

 بیش از دو برابر برساند.

 
 روند توسعه یونیون پی در بازار جهانی کارت اعتباری .۱-۶ شکل

 منبع: گزارش نیلسون

شرکت  عالوه بر ست نام برد که در کشور ژاپن و پس از آن در کشورهای  JCBاز  توانمی المللیبیناین  شرکت اعتباری ژاپن ا نیز که 
را  های پرداخت خاص خودهمانند شرررکت یونیون پی چین شرربکهجنوب شرررقی آسرریا و اروپا ضررریب نفوذ باالیی داشررته و توانسررته اسررت 

 ایجاد نماید.
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سعه پلتفرم محلی کارت اما آنچه می شور هند در زمینه تو شد، تجربه ک سیار آموزنده با تواند در طراحی پلتفرم کارت اعتباری در ایران ب
سال  ۹اعتباری با برند روپی سته پس  یاندازراه ۲به همت شرکت پرداخت ملی هند ۲1۹۲است. این کارت اعتباری که در  شده است، توان

از مدتی کوتاه در نظام پرداخت کشور جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد. نکته جالب در رابطه با این کارت اعتباری آن است که این 
ضور برندهای بین سته پیروز از بوته تجربه بیرون آمده و  المللی و درکارت در ح س تنهانهرقابت تنگاتنگ با آنها توان ای چون تردهخدمات گ

سودنی ونقلحملپرداخت هزینه خدمات  شهری با تکنولوژی نا ست در حالی که هزینه را ارائه می ۳درون  سته ا شرکت توان نماید، بلکه این 
را در سررطح صرردی سرره نگه دارد که به معنی وجود مزیت رقابتی اسررت. با تکیه به همین  هر تراکنش با ویزا و مسررتر پنج اسررت، هزینه خود
 را در بازار هندوستان در مدت زمان کوتاهی پس از معرفی، تجربه نماید. توجهیقابلمزیت رقابتی در حضور رقبا روپی توانسته رشد 

 اهداف و اصول حاکم بر معماری پلتفرم پیشنهادی ۶.۳
اند. بانک مرکزی که برای حمایت از تولید و و بانک مرکزی در موضرررروع کارت اعتباری اهداف متفاوتی را دنبال کرده هانکباتا به حال 

ستمالی مصرف تأمین ست، همواره از کارت اعتباری به مثابه ابزاری برای برآورد این درخوا شار بوده ا ها در کننده از طرف دولت تحت ف
این محصررول »وقت بانک مرکزی اظهار امیدواری کردند که  کلیسرئ ۹۳۱۵د کرده اسررت. حتی در مهر ماه بانکی یا وکارکسرربچارچوب 

، وی همچنین کارت اعتباری را «شررررود هابانکشررررود به تدریج جایگزین تسررررهیالت خرد صررررادر می نوین بانکی که بر پایه عقد مرابحه
های الی خریدهای مصرفی عنوان کرد. این نگرش سبب گردیده است که ویژگیم تأمینسازوکاری برای حمایت از تولید از طریق کمک به 

 خاص کارت اعتباری کمتر به چشم مقام ناظر آمده و در نهایت به چیزی در حد یک کارت وام فرو کاسته شود.
های سهیالت خرد همه جذابیتگیرد. در تخدمات کارت اعتباری قبل از هر چیز با تسهیالت خرد مورد مقایسه قرار می هابانکاز منظر 

ه ادامه همان بیشتر ب هابانکشود رغبت مربوط به کارت اعتباری معرفی شده توسط بانک مرکزی به اضافه مزایایی وجود دارد که سبب می
واره ه همبا توجه به این ک وکارکسررربآید. در این خط تسرررهیالت خرد باشرررد. کارت اعتباری یک خدمت نوین با ریسرررک باال به شرررمار می

شده خود می شتریان در مهلت مقرر اقدام به بازپرداخت اعتبار هزینه  شی از م صی نتواند با عواید باالتر بخ صی کنند، چنانچه این اعتبار تخ
گردد. اگر به این توان ادعا کرد که در مجموع عواید کمتری در مقایسرره با سررایر تسررهیالت خرد نصرریب بانک میجبران شررود، در عمل می

از عرضرره  هکاین اسررت  برای بانک بینییشپم مزیت، مشررکالت مربوط به سرررشررت غیر ایمن این نوع محصررول را بیفزاییم، گزینه قابل عد
 کارت اعتباری به معنای واقعی پرهیز کرده و با دریافتی وثایق سنگین کارت اعتباری را از مفهوم تهی سازد.

دولت پیامد شررگرفی بر نتیجه بخشرری طرح خواهد داشررت. هر چند گسررترش کارت گذاری توان نتیجه گرفت که هدفاز بحث فوق می
ئه کارت اعتباری، هدف و اولویت اول ایجاد یک خط پیامدهای مثبتی برای بخش تولید به دنبال دارد، اما می اعتباری بایسررررت در ارا
این محصول منجر به خلق ارزش شده و دوم  اوالًست که پذیری آن اپذیر باشد. منظور از توجیهی باشد که از نظر تجاری توجیهوکارکسب

 های اقتصادی را میسر گرداند.گذاری شود که جبران هزینهکنندگان خدمت چنان ارزشآن که این ارزش خلق شده از دید دریافت
ده و مابقی باید در کل شود که تنها بخشی از آن در داخل بانک بواما کارت اعتباری محصولی است که از مجموعه خدماتی حاصل می

شررود. به عبارت دیگر کارت اعتباری تنها در صررورتی قابل ارائه های آن حتی به خارج از شرربکه بانکی کشرریده میشرربکه تعبیه شررود و دامنه
گیرند وار قرار میای از خدمات برای خلق ارزش با هم در ارتباط انداماست که در بستر پلتفرم آماده و کارآمدی تعریف شود که در آن زنجیره

بر روی اهداف و  تأکیداشررراره خواهد شرررد. در این بخش های دیگر  ر آن های فنی و جزئیاتی استتته در در    این پلتفرم دارای ویژگی
دن به آن شرر تریکنزداصررولی اسررت که این پلتفرم باید در کلیت خود در جهت انطباق با آن حرکت کرده و موفقیت طرح بر اسرراس میزان 

 اهداف و عدم موفقیت بر اساس انحراف از اصول مزبور سنجیده شود:
 4وکارکسبپذیری مدل توجیه (۹

اندازی یک محصررررول و یا یک خط پذیری رعایت شررررود، در راهبایسررررت اصررررل توجیهمی وکارکسرررربکه در معماری یک  طورهمان
 وکارسبکزنجیره خلق ارزش بلکه نحوه ارتباط بازیگران را در یک  هاتننه وکارکسبنیز باید این اصل رعایت شود. مدل  وکارکسب

ین ا وکارکسررربکارت اعتباری چنان اسرررت که ما از مفهوم پلتفرم برای تشرررریح مدل  وکارکسررربکند. گسرررتردگی مدل مشرررخص می
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پذیری تجاری ت از توجیهالزم اسرررر بتواند مبنای عمل قرار گیرد وکارکسرررربمحصررررول اسررررتفاده خواهیم کرد. برای آن که یک مدل 
 برخوردار باشد.

 ۹استمرار و امنیت (۲
های مرتبط با آن شرررناسرررایی و ارزیابی شرررده و برای آنها شرررود که ریسرررکزمانی حاصرررل می وکارکسرررباسرررتمرار و امنیت برای یک 

ممکن شررناسررایی شررده و  سرررلوحه کار قرار گیرد الزم اسررت تا تهدیدهای وکارکسرربچنانچه اسررتمرار  یطورکلبهاندیشرری شررود. چاره
 ییشرراندچارهکننده بررسرری و برای آنها پذیری مدل مشررخص شررود. سررپس برای تضررمین اسررتمرار میزان اثر این عوامل تهدیدآسرریب

 صورت گیرد.
 تدریجی تحول (۳

. به نظر ل اسرررتسرررازی مدنکته مهم دیگری که باید در طراحی پلتفرم کارت اعتباری مد نظر قرار گیرد تدریجی بودن تحوالت و پیاده
ا های قابل اجتنابی رهای زیادی دیده و شکستسازی وجود داشته آسیبرسد که این طرح به واسطه تعجیلی که در طراحی و پیادهمی

که در  (Rupey)در مدل روپی  مثالعنوانبهشررود که شرراهد بوده اسررت. این در حالی اسررت که با مروری بر تجارت موفق مشرراهده می
ش سیار تدریجی و هند ارائه  سه با ایران، ب سعه این کارت اعتباری در مقای س صورت گرفته گامبهگامد فرآیند معرفی و تو ت. تدریجی ا
ه قابل کنندگان خرد تاریخچبلکه از آن روست که از رفتار مصرف هازیرساختسازی به دلیل فرصت یافتن برای آماده تنهانهبودن طرح 

یاز توان امیدوار بود که به تدریج گنجینه اطالعاتی مورد نمی گامبهگامطرح در دسترس نیست و با رویکرد  اتکایی برای استفاده در این
 تهیه و ارزیابی شود.

 گستردگی و دسترسی همگانی (۴
بتواند بخش  هکیطوربهای از بازار است که تا حد امکان وسیع باشد در طراحی پلتفرم کارت اعتباری یکی از اهداف دستیابی به گستره

شهروندان را در برگیرد. ستیابی به این هدف یکی از چالش اعظم  هایی که باید بر آن غلبه کرد، مشکل میزان اعتبارات الزم به منظور د
توان امیدوار بود که برای سطح مشخصی از دارندگان کارت، خصوصاً در آغاز، پایین نگه داشته شود میاست. چنانچه سقف اعتبار

تری از مشررتریان را داشررت. اما پایین آوردن سررقف اعتبار از جذابیت کارت اعتباری پیشررنهادی خواهد توان پوشررش گسررتردهمنابع ب
مالی به کارت افزود.  تأمینکاسررررت. در این صررررورت راهکار حل مشررررکل آن خواهد بود که خدمات با مخاطبان بیشررررتر را در کنار 

بر خدمات معمول کارت اعتباری برای پرداخت هزینه جابجایی در داخل شررهر با وسررایل  تواند عالمهکارت اعتباری می مثالعنوانبه
نقلیه عمومی چون اتوبوس و مترو نیز بکار گرفته شود. در این صورت مشتریان حتی با منابع پایین اعتبار به استفاده از کارت اعتباری 

های دیگری از خدمات نمونه عنوانبهیا خدمات تضررررمین چک را های وفاداری توان تخفیفرغبت خواهند یافت. عالوه بر این می
 قابل تعریف بر روی کارت اعتباری در نظر گرفت تا بر جذابیت کارت افزوده و به استقبال بیشتر از این محصول منجر گردد.

 ارکان پلتفرم کارت اعتباری در مدل پیشنهادی ۶.۴
ران در پلتفرم با بازیگ هانقشخاصی که باید بر عهده گیرند و همچنین ارتباط این  یهانقشآفرینان پلتفرم پیشنهادی کارت اعتباری و نقش

 شود. در پلتفرم پیشنهادی کنشگران زیر همچنان به حضور و فعالیت خود ادامه خواهند داد:موجود در این بخش تشریح می
و ضوابط بانک مرکزی برای مشتریان خود کارت اعتباری : بانک صادرکننده بانکی است که طبق قوانین و مقررات بانک صادرکننده (۹

 کند.صادر می
زد آن بانکی ن هایکارت یدادوسرررتدهابانک پذیرنده بانکی اسرررت که حسررراب پذیرنده به منظور واریز وجوه مربوط به  :بانک پذیرنده (۲

 مفتوح است.
فاده از ابزار پذیرش نسرررربت به فروش کاال یا ارائه : شررررخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش کارت اعتباری بانکی و با اسررررتپذیرنده (۳

 نماید.خدمات به دارندگان کارت اقدام می
 شخصی حقیقی است که کارت اعتباری بانکی به نام و مشخصات وی صادر شده است. دارنده کارت: (۴
و با گسترش و ترویج پرداخت  هایی هستند که دارای مجوز بانک مرکزی ایران بوده: شرکتخدمات پرداخت دهندهارائههای شرکت (۵

 دارند. بر عهدهی برای پرداخت از طریق اینترنت و موبایل را افزارنرمامکانات  یاندازراهفروش کاال،  یهامحلالکترونیکی در 
 شود.ظور میمنهای فوق نهاد و بازیگر نوینی که همتراز با اتحادیه یا انجمن کارت اعتباری است نیز بر نهاددر پلتفرم پیشنهادی عالوه 
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ه همراه شود. سامانه ساتنا و پایا بهایی هستند که تسویه تبادالت در آنها انجام میمنظور از شبکه تسویه مجموعه سامانه شبکه تسویه: (۶
 را بر عهده دارند. هاپرداختسامانه پاشا وظیفه تسویه 

سعه خدمات کارت اعتباری: (۱ صنعت پرداخت در زمینه  ینانآفرنقشمات پرداخت و خد دهندگانارائهنهاد ناظر بر امور  شرکت تو در 
سازی و ارتقاء کیفیت خدمات در زمینه کارت اعتباری از وظایف این نهاد بوده و توسعه بستر و ایمن یاستانداردسازکارت اعتباری. 

به همراه اسررررتقرار جامع مدیریت امنیت اطالعات و ذخیره آن نیز از باری نیز  هاد  ترینمهم خدمات نوین کارت اعت وظایف این ن
 باشد.می

شمند اعتباری ایران: (۸ شرکت به منظور کمک به  شرکت رایزن هو شتریان و تصمیم هابانکاین  حیت گیری درباره صالبرای ارزیابی م
ست نمودن  سهیالت کارت اعتباری و همچنین کمک به مقام ناظر برای یکد سقف اعتباری و نرخ ت  وارزیابی  هایروشاخذ کارت، 

شده و خدمات آن به ازای هر کارت صادر شده  تأسیس هابانکبرای ارزیابی تصمیمات بخش کارت اعتباری  ۹فراهم آوردن یک مبنا
 گردد.و بر اساس کیفیت ارزیابی مشتریان تعیین می

 (Card Associationایران ) شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری یا ۶.۴.۱
ستین ست نهاد در نخ ستیابی به این هدف،  طوربهکه هدف آن  گام الزم ا شود. برای د ست، ایجاد  شور ا سعه کارت اعتباری در ک ویژه تو

و  ۲کاروکسرربکند. اهم وظایف این نهاد تعیین قواعد این نهاد ایجاد شرررایط مطلوب برای مشررارکت طرفین فعال در این پلتفرم را مهیا می
الزم بین نهادهای مختلف در ارتباط با مسررائل فنی، تجاری، امنیتی، بازاریابی و دیگر مسررائل مرتبط با توسررعه کارت  هاییهماهنگایجاد 

اسررت. عالوه بر این، این نهاد از طرف اعضررای فعال در این  المللیبینهای اجرایی با اسررتانداردهای اعتباری و اطمینان از انطباق فعالیت
ها المللی در زمینه کارت اعتباری را بر عهده خواهد داشررت. این نهاد برای فعاالن در این بخش آموزشبین هایزمانسرراحوزه، مذاکرات با 

هایی خواهد بود که به صورت مشترک منفعت های آموزشی برای گسترش فرهنگ کارت اعتباری برگزار کرده و به دنبال سیاستو کارگاه
شد.کلیه ذی شته با شت تا ترتیبات و  نفعان را در بردا سریع تکنولوژی در این حوزه این نهاد وظیفه خواهد دا همچنین با توجه به تحوالت 

ستفاده از تکنولوژی سانبههای مدرن و مقدمات الزم را برای ا ساختز یروزر ه کرد یزیربرنامهدر این بخش  کاراییرا در جهت ارتقا  هایر
 و فراهم آورد.

 شود:ارت سازمانی شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری به شرح زیر توصیه میبا توجه به آنچه گفته شد، چ
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2 Business Rules 
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 چارت سازمانی پیشنهاد .۲-۶شکل 

صرررف  عنوانبهخدمات در پایان زنجیره ارزش بوده و  دهندهارائهدر این چارت سرررازمانی مدیریت ارشرررد اجرایی و پردازش اطالعات 
خدمات صف مقدم هستند. در نهایت  کنندهیهتغذ ۲صف میانی عنوانبهکند. دو بخش ارتباطات و توسعه و امنیت و تطبیق عمل می ۹مقدم

 آورد.برای دو بخش دیگر خدمات الزم و پایه را فراهم می ۳صف پایه عنوانبهبخش مالی و پشتیبانی 

 کارکردها و وظایف شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری ۶.۵
گیرد. در پلتفرم جدید : این خدمت هم اکنون توسررررط مکنا انجام میصرررردور مجوز کارت اعتباری یا ابطال آن کنترل اطالعات هویتی،

کارت اعتباری خدمات مکنا در شررررکت توسرررعه خدمات کارت اعتباری ادغام شرررده و این بخش از خدمات آن نیز توسرررط این موجودیت 
 پذیرد.جدید صورت می
 هایکارتشرررود. در پلتفرم پیشرررنهادی این خدمت برای : این بخش هم اکنون توسرررط شررراپرک انجام میعات پرداختپردازش اطال

 یابد.کامل به شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری انتقال می طوربهاعتباری 
گهداری حسرراب گرفته اسررت. نهای تابعه صررورت میو شرررکت هابانکاین بخش از خدمات توسررط  تاکنون: حسررابصررورتصرردور 

خدمت  . با واگذاری اینشودمیمحسوب  هابانکبخشی از سیستم فراگیر چالشی برای  عنوانبهاعتباری به صورت مستقل و یا  هایکارت
برداشته خواهد شد. با این همه نحوه تعامل شرکت توسعه خدمات کارت  هابانکبه شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری این بار از دوش 

 بدون تردید یک چالش جدی در طراحی پلتفرم پیشنهادی خواهد بود. هابانک فناوریبا سیستم  اعتباری
انحصاری توسط بانک مرکزی انجام گرفته است. نگاهی به تجربه  طوربه تاکنون: این خدمت کارت اعتباری وکارکسبتعریف قواعد 

تواند توسط این نهاد که با مشارکت این امر می دهد که مداخله بانک مرکزی در این حوزه ضرورت ندارد والمللی در این زمینه نشان میبین
برای  وکارکسرربپذیرد. در پیوسررت این فصررل قواعد  نظارت بر آن توسررط بانک مرکزی صررورت نهایتاًایجاد شررده انجام گرفته و  هابانک

ثغور این بخش از وظایف ارائه شرررده اسرررت. این قواعد به حدی با جزئیات فنی ارائه و انجمن کارت مسرررترکارت برای آشرررنایی با حدود 
 ماند.ابهامی در فعالیت اجزا پلتفرم باقی نمی گونهیچهشود که جای می

شاپرک و  تاکنونش : این بخمالحظات امنیتی سیستم شاپرک  هابانکبر عهده  بوده است. هر چند جوانب اجرایی هم چنان بر عهده 
 خواهد بود، اما بر کلیت فرآیندها از بعد امنیتی شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری نظارت خواهد داشت. هابانکو 
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2 Midl office 
3 back office 

سهامداران شامل بانک 
ها، شاپرک و شرکت 

خدمات

هیات مدیره

مدیرعامل

مدیریت ارشد امنیت 
اطالعات و تطبیق

مدیریت ارشد ارتباطات 
و توسعه

مدیریت ارشد اجرایی و 
پردازش اطالعات نیمدیریت مالی و پشتیبا
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های مختلف را فراهم الزم برای تعامل فعال مجموعه یرسرراختز: پلتفرم کارت اعتباری هامجموعهتوسررعه خدمات و ارتباط با سررایر 
داخل و خارج و یا بین بازیگران درگیر در ارائه خدمت در داخل کشررور باشررد. خصرروصررا  با  یهابانکتواند بین آورد. این تعامالت میمی

. این خدمات که شرررودیمتر برجسرررتهها توجه به هدف گسرررتردگی در ارائه خدمات اهمیت این جنبه از خدمات و ارتباط با سرررایر مجموعه
 کارت اعتباری خواهد بود. انجمنمتولی جدی نداشته است، بر عهده  تاکنون

 شرکت رایزن هوشمند اعتباری ایران ۶.۵.۱
شتریان و همچنین تاریخچه اعتباری می یهابخشکه در  طورهمان شد اطالعات مربوط به امتیاز اعتباری م شاره  همی تواند منبع مگذشته ا

ها شرروند. بر اسرراس این دادهمشررتریان خدمات کارت اعتباری وارد این پلتفرم می عنوانبهبرای ارزیابی و قضرراوت درباره افرادی باشررد که 
پذیری، یا تصررمیم درباره میزان یرش یا عدم پذیرش مشررتریان با توجه به سررطح مشررخصرری از ریسررکدرباره مسررائل مهمی چون پذ توانمی

توان به وی پیشررنهاد کرد به قضرراوت روشررنی رسررید. البته این امر نیازمند سررقف اعتبار برای هر مشررتری و نرخی که برای تسررهیالت می
 فراهم باشد. هابانکتوان انتظار داشت در همه دارد که نمی های قابل اتکا و همچنین دانش و تخصص باالییدسترسی به داده

گیرد و این اطالعررات ضررررمن تجمیع پرراالیش و توان در کنررار مرکزی کرره تمرکز اطالعررات در آنجررا صررررورت میبرره این منظور می
دسررترسرری به این خدمت  هانکباشرروند، فرآیند دیگری ورای گردآوری اطالعات و امتیازدهی تعریف کرد که برای همه می یاسررتانداردسرراز

گیری نمایند. اما برای های خود و میزان اشررتهای ریسررک در این حوزه تصررمیمهر یک بر اسرراس سرریاسررت هابانکپذیر باشررد. البته امکان
ا و مقامات ناظر در صررورت وجود اطالعات مربوط به این سرریسررتم هوشررمند کمک خواهد کرد تا معیاری برای میزان موفقیت ی هابانک

 مختلف را در دست داشته باشند. یهابانکعدم موفقیت مدیران ریسک در 
نایی مب در اعطای تسهیالت و شرایط آن هابانکهای این سیستم در کنار واقعیت عملکرد به عبارت دیگر اطالعات مربوط به خروجی

 گذارییاستسرا در  هابانکی یک معیار درست ارائه کرد و سازد تا بتوان مورد به مورد برای رفتار بانک در حوزه کارت اعتباررا فراهم می
 در این زمینه هدایت نمود.

گیری به دیده یک واحد اداری در ذیل واحد اطالعات نگریست. برای آن که مسئولیت این نباید به سیستم هوشمند رایزن برای تصمیم
ن واحد از یک استقالل نسبی برخوردار باشد. ترجیح آن است که به روشنی و شفاف مشخص شود الزم است ای هابانکمجموعه در برابر 

واحد مزبور اگر چه از نظر فیزیکی در کنار سامانه متمرکز اطالعات باشد تا ریسک عملیاتی در زمینه تبادل اطالعات حساس حداقل گردد، 
صیه می شتر از ظرفیتشود به منظور بهرهاما تو صی موجود وبرداری هر چه بی ص سخگویی های تخ سیدن به پا بهتر این  ۹همچنین برای ر

 مستقل در پلتفرم کارت اعتباری عمل نماید. کامالًیک مجموعه  عنوانبهواحد 

 مقرراتی هایزیرساختتوسعه  ۶.۶

 چارچوب عمومی بستر مقرراتی و نظارتی کارت اعتباری ۶.۶.۱
بر اسرراس این نمودار در طراحی بسررتر  نشرران داده شررده اسررت. ۳-۶شررکل ر چارچوب عمومی بسررتر مقرراتی و نظارتی کارت اعتباری د

 یفهظوبانک مرکزی عالوه بر اینکه  در تدوین مقررات ناظر بر کارت اعتباری اوالًمقرراتی مربوط به کارت اعتباری باید توجه داشررررت که 
سازگاری و با رعایت کامل قوانین داخلی تدوین نماید، همچنین صول  دارد مقررات نظارتی را در  ست تا در تدوین این مقررات ا موظف ا

شرروند را نیز رعایت نماید. در بخش بعدی به اسررتانداردهای تدوین و ارائه می المللیبینکه توسررط مقامات ناظر  یاحرفهو اسررتانداردهای 
 خاص پیشنهاد شده است، به تفصیل خواهیم پرداخت. طوربهه برای این حوزه المللی کبین
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 چارچوب عمومی مقررات کارت اعتباری .۳-۶ شکل

توان یم یطورکلبهاسررت.  وکارکسرربشررود توجه به تفکیک مقررات نظارتی از مقررات اصررل دیگری که از نمودار مزبور اسررتنباط می
یا رفاه  کاراییبا هدف افزایش  معموالًبندی کرد. مقررات نظارتی دسررررته وکارکسرررربمقررات را به دو گروه مقررات نظارتی و مقررات 

 از تضمین این اهداف ناتوان باشد. سازوکاررود که گیرد، در واقع زمانی که بیم آن میاجتماعی انجام می
 اراییکای در فرآیند عملیات بین متعاملین و بازیگران وجود دارد. این هماهنگی هماهنگی گسررررتردهدر پلتفرم کارت اعتباری نیاز به 
سک ضمین میاقدامات و اطمینان از کنترل ری سبات رکند و به آن مقرها، را ت شت گفته می وکارک شود. نکته مهمی که باید به آن توجه دا

به  معموالًضرررورتاً توجیهی برای مداخله بانک مرکزی نخواهد بود. اگر چه  آن اسررت که هر جا برای تنظیم روابط به هماهنگی نیاز باشررد،
سترده سبای برای تنظیم رفتار متعاملین در مقامات ناظر اختیارات گ ها صهتواند به این عرقانوناً بانک مرکزی میشود و ها داده میوکارک

ورود کند. اما برای ورود مقام ناظر به هر عرضرره و مداخله در بازار الزم اسررت توجیه اقتصررادی کافی برای مداخله وجود داشررته باشررد یا 
 نماید. تائیدحداقل تجارب مربوط به برترین عملکرد در شرایط مشابه آن را 

سفانه کارت اعتباری، بررسی جامعی درباره حدود ورود بانک مرکزی به این عرصه صورت  وکارکسبح شدن خط از ابتدای مطر متأ
سیار های بها و بخشنامهبانک مرکزی در صدور دستورالعمل یرضروریغگرفت، راه بر مداخله نگرفت. شاید اگر چنین بررسی صورت می

 شد.و گاه ضد و نقیض تا حد زیادی بسته می

 برای معماری مطلوب بستر نظارتی المللیبینتانداردهای اس ۶.۶.۲
شرود. بر اسراس رهنمودهای نظام پرداخت پرداخت اسرتفاده می هایکارتدر این بررسری از تجربه نظام پرداخت اروپا در معماری نظارتی 

پرداخت خود همواره مد نظر  هایکارترم مقامات ناظر باید اصول و استانداردهای خاصی را نظارت بر پلتف الکترونیکی اروپا، هایکارت
صول  ست را  تنهانهقرار دهند. این ا ستم کارآمد ا سی صویر روشنی از آنچه انتظارات مقام ناظر از یک  دهد، بلکه عالوه بر آن می به دستت

 امل بهتری را شکل دهند.پرداخت در کشورهای مختلف بتوانند تع یهانظامتواند نوعی هماهنگی بین مقامات ناظر ایجاد کند تا می
بدهی یا اعتباری باید بر اساس پنج اصل اساس زیر بنا شود و  هایکارتپرداخت اعم از  هایکارتبر اساس این رهنمود بستر نظارتی 
 دستیابی به این اهداف را میسر گرداند:

 مبنای قانونی 
 شفافیت 
 قابل اطمینان بودن عملیات 
 حاکمیت مناسب 
  باثباتمراحل تسویه 

 گردد:در اینجا هر یک از این اصول به تفصیل بررسی شده و ارائه می
 مسرررتحکم و بایسرررتی دارای قواعد روشرررن و تعریف شرررده بر مبنای قانون کارت اعتباری کارگیریبهچارچوب عملیاتی  -اصرررل اول

 های مربوطه باشد.جانبه در همه حوزههمه

شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری

Business Rules مقررات کسب و کار

نهادها و مقانات ناظر داخلی
Laws and Regulatory Rules قوانین و مقررات نظارتی داخلی

نهادهای ناظر بین المللی
International Standards استاندارد های بین المللی و حرفه ای  
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آید  به وجودکامل و جامع  به شررکلد و اسررتقرار و عملکرد پلتفرم کارت اعتباری در این چارچوب باید قواعد کار ناظر بر ایجا -۹-۹
(، دهندگان خدمات کامل بدون ابهام )شفافتا ارتباط میان طرح پرداخت کارتی و صادرکنندگان کارت، پذیرندگان کارتی، مشتریان و ارائه

 به روز، قابل اجرا و سازگار با قانون تعریف شده باشد.
بانکی و نظام پرداختدر ا -۹-۲ یه قوانین و مقررات  ید کل با یاتی ین چارچوب  با چارچوب عمل بانک که   کارت کارگیریبههای 

قرار گیرد به این منظور که وجود هر گونه تضاد قانونی و مقرراتی تشخیص  وتحلیلتجزیهاعتباری ارتباط دارند، در نظر گرفته شود و مورد 
 ی برای رفع و کاهش نتایج این تضاد به کار گرفته شود.داده شود و نیز ترتیبات مناسب

کارت اعتباری و قواعد و  کارگیریبهدر صورت واضح بودن و عدم وجود ابهام چارچوب قانونی محکم در چارچوب عملیاتی  -۹-۳
ود حی از حقوق و تعهدات خآفرینان آن درک واضرررکارت اعتباری و نقش کارگیریبههای چارچوب عملیاتی ترتیبات قراردادی، کلیه بخش

 گذاری را به حداقل برساند.های غیر منتظره ناشی از ابهام مقرراتتواند ریسکخواهند داشت. این امر می
رساند که این اصل چندان توسط مقامات ناظر رعایت نشده است. گذشته از بررسی پیشینه اقدامات انجام شده ما را به این نتیجه می

ه داشررت وکارکسرربکه برای این  یامدهاییپدر  توانمیپیاپی و گاه ضررد و نقیض شررواهد این امر را  یهادسررتورالعملو  هانامهبخشصرردور 
منجر به عدم رعایت قوانین و ترتیبات قراردادی  یهاحرفمالحظه کرد. عدم وجود مبنای قانونی محکم و سررررازگار با الزامات فعالیت 

های آن گردید. عدم وجود تطبیق مناسررررب قوانین و ترتیبات چارچوب کارت اعتباری و بخش کارگیریبهحاکم بر چارچوب عملیاتی 
اعتباری را  کارت کارگیریبهکارت اعتباری با قوانین و مقررات اجرا شرررده، اعتبار قوانین و مقررات چارچوب عملیاتی  کارگیریبهعملیاتی 

ساخته و منجر به ایجاد بی صه اعم از اطمینانی در متعاملین مخدوش  ست. در برخی  هابانکو فعاالن این عر شتریان گردیده ا  هابانکو م
ضعیف و ناکارآمد منجر به ایجاد بی کارگیریبهایم که شاهد آن بوده شده و کارت اعتب کارگیریبهثباتی در چارچوب عملیاتی مقررات  اری 

 های جدی روبرو ساخته است.را با چالش هابانک
ابزار کارت اعتباری باید از جامعیت اطالعات )مناسررررب بودن اطالعات در خصرررروص  کارگیریبهچارچوب عملیاتی  -اصررررل دوم

 آفرینان خود( اطمینان حاصل کند.های مالی در بین نقشریسک
 یروزرسانبهو  تکننده بایستی مثبکارت اعتباری مصرف کارگیریبهتمامی قواعد و ترتیبات قانونی حاکم بر چارچوب عملیاتی  -۲-۹

شند و ها دسترسکارت اعتباری بایستی بتوانند به اطالعات مرتبط با آن کارگیریبهآفرینان در چارچوب عملیاتی شود. کلیه نقش شته با ی دا
ساس قانون حفاظت از داده شده بر ا ساس حد مجاز تعیین  شرایط مختلف انجام دهند. اطالعبر ا سب با  ضی را متنا ات ها، اقدامات مقت

 خاص تنها بایستی در صورت لزوم و با حف  شرایط محرمانگی افشا شود.
یاتی نقش -۲-۲ نان چارچوب عمل باری )انتشررررار کارگیریبهآفری ئهکارت اعت  دهندگاندهندگان، پذیرندگان، دارندگان کارت و ارا

 های مالی دسترسی داشته باشند.خدمات( بایستی به اطالعات مرتبط با ارزیابی ریسک
 اتکال قاب یادادهعدم رعایت اصل دوم سبب ضعف اطالعاتی شدید پلتفرم کارت اعتباری گردیده است. با توجه به عدم وجود منابع 

ن می تأمینکارت اعتباری از جهت  کارگیریبهآفرینان در چارچوب عملیاتی های نقشو همچنین عدم تعریف روشررررن نقش و مسررررئولیت
پلتفرم موجود را در مدیریت ریسرررک به چالش کشررریده  کارایی تردیدیبیریت ارتباطات بین این عوامل اطالعات الزم در کنار ضرررعف مد

وده های قابل اتکا دنبال نمهای دادهای را برای تولید دادههای الزم برای گنجینهاست. با توجه به این اصل الزم است بانک مرکزی پروتکل
، امنیت، قابل اعتماد بودن هایسررررکرتفرم فراهم سررررازد تا بازیگران آن نسرررربت به مدیریت و دسررررترسرررری به اطالعات الزم را برای این پل

 اطمینان کافی حاصل نمایند. وکارکسبها و پایداری عملیات
 مدیریت امنیت: -۳-۹
سک وتحلیلتجزیه ۳-۹-۹ سک ری سطح ری صورت که با تعیین  شود، بدین  ساس پایه مقرراتی اجرا  های عملیاتی و امنیتی باید بر ا

 های امنیتی کافی و اقدامات مناسب برای جلوگیری و کشف و متوقف نمودن تخلفات امنیتی انتخاب شود.قابل قبول و سیاست
بوده و شررررایسررررتگی الزم )مهارت،  کارت اعتباری باید قابل اطمینان کارگیریبهمدیران و کارمندان در چارچوب عملیاتی  ۳-۹-۲

ها و وظایف مربوط به چارچوب های امنیتی و پذیرش مسررئولیتسرریاسررت تائیدگیری مناسررب آموزش و تعداد کارمندان( جهت تصررمیم
 کارت اعتباری را داشته باشد. کارگیریبهعملیاتی 

 سازی شود.رت واضح تعریف شده و به صورت کارا پیادهمدیریت بحران و عملیاتی باید به صو ۳-۹-۳
داری، اعتبار اطالعات و محرمانه سازی، امانتکارت اعتباری باید شخصی کارگیریبههای امنیتی چارچوب عملیاتی سیاست ۳-۹-۴

های هان فاش شررررود، برنامهسررررازی و مبادله اطالعات حف  نماید. اگر اطالعات پنبودن اطالعات را در هنگام انجام عملیات، ذخیره
 سازی شود.کارت اعتباری پیاده کارگیریبهالوقوع و مؤثر باید برای حمایت و پشتیبانی از چارچوب عملیاتی محتمل



 پلتفرم کارت اعتباری در ایران چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی 

۹۱۹ 

 ها:ساخت و توزیع کارت -۳-۲
ای ههای تکنیکی باید از درجه امنیت کافی در راسررتای سرریاسررتپرداختی و پذیرش و دسررتگاه هایکارتطراحی و سرراخت  ۳-۲-۹

 باشد. برخوردارکارت اعتباری  کارگیریبهامنیتی چارچوب عملیاتی 
های ها و دسرررتگاهسرررازی و تحویل کارت به دارندگان کارتفرآیندهای امن و مؤثری بایسرررتی برای آغاز فعالیت، شرررخصررری ۳-۲-۲
 ها وجود داشته باشد.خوان و ایجاد و تحویل به آنهای کارتخوان به متقاضیان دستگاهکارت
 ت:وانتقاالنقل -۳-۳
شروع  ۳-۳-۹ ستی برای  ستانداردهای امنیتی کافی بای ستوانتقاالنقلا سیا  کارگیریهبهای امنیتی چارچوب عملیاتی ت در تطابق با 

شد. عوامل چار شته با شهای غیرری باید از انجام فعالیتکارت اعتبا کارگیریبهچوب عملیاتی کارت اعتباری وجود دا وند. مجاز حفاظت 
پرداخت را بدون اجازه بر خط داشررته  هایکارتهای اسررتفاده از کارت اعتباری باید قابلیت کاهش ریسررک کارگیریبهچارچوب عملیاتی 

 کاهش دهد. اعتبار و با امنیت کم راهای بیباشد و بتواند انجام فعالیت
تا امکان انجام واکنش مناسررررب نسرررربت به تقلب و  آن باید تحت نظارت باشررررند های دارندگان کارت و پذیرندگانفعالیت ۳-۳-۲

 مربوطه را داشته باشند. اقدامات مناسب برای محدود نمودن اثرات تقلب نیز انجام شود. هایریسک
 های شلوغ در نظر گرفته شود.ها و روزت کارتی در زمانترتیبات مناسب برای اطمینان از انجام معامال ۳-۳-۳
آفرینان چارچوب عملیاتی اختالفات در بین نقش وفصررررلحلاقدامات کافی جهت فراهم نمودن شررررفافیت کافی در زمینه  ۳-۳-۴

 کارت اعتباری نیز در نظر گرفته شود. کارگیریبه
 تسویه: -۳-۴
سویه ۳-۴-۹ شود و ای باید به صورتی اترتیبات ت شود که از درجه امنیت کافی و قابل اعتماد و دسترسی الزم اطمینان حاصل  تخاذ 

 کارت اعتباری صورت پذیرد. کارگیریبهاین تسویه در زمان مشخص شده توسط چارچوب عملیاتی 
 :وکارکسباستمرار  -۳-۵
اری را کارت اعتب کارگیریبهعملیاتی  آفرینان چارچوببایسررتی به صررورت روشررن و شررفاف نقش وکارکسرربتحلیل اثرات  ۳-۵-۹

رت کا کارگیریبههای جامع و کارا بایسرررتی در مواقع بحران و مواقع در خطر افتادن چارچوب عملیاتی شرررناسرررایی کند. اقدامات و برنامه
 هایی باید به صورت منظم مورد بررسی قرار گیرد.اعتباری در نظر گرفته شود. کفایت و مؤثر بودن چنین طرح

 مالی منابع خارجی: تأمین -۳-۶
مالی منابع خارجی باید به صررورت واضررح و مناسرربی از طریق ذخایر قراردادی پوشررش داده شررود.  تأمینهای خاص مرتبط با ریسررک

 مالی منابع خارجی باید به صورت مناسب مدیریت و نظارت شوند. تأمینهای طرف
 کارت اعتباری باید ترتیبات حاکمیتی کارا و قابل استناد و شفافی داشته باشد. کارگیریبهچارچوب عملیاتی  -اصل چهارم

 فرآیند مؤثر و کارا و شفاف باید به صورت زیر وجود داشته باشد: -۴-۹
های پذیرندگان و های اتخاذی مرتبط با فعالیتشرررامل سررریاسرررت وکارکسررربها و اهداف اتخاذ تصرررمیمات در مورد سررریاسرررت -

 ارت اعتباری.صادرکنندگان ک
 اری.کننده با تأکید بر کارت اعتبابزارهای اعتباری مصرف کارگیریبهنظارت بر عملکرد، کارکردها و تسهیالت چارچوب عملیاتی  -
 های مهم مرتبط با فضای چنین کاری.تشخیص و کاهش و گزارش ریسک -
 صورت که کارکرد حسابرسی مستقل و کافی باشد. چارچوب کنترل داخلی باید به صورت مؤثری وجود داشته باشد بدین -۴-۲

برای مقامات ناظر فراهم  معموالًزیرین و ریزبینی اسرررت که  هاییهالاجرای این اصرررل نیازمند اطالعات ورود به جزئیات تا سرررطوح و 
شود تا با تدوین مقررات ار میهای کارت اعتباری واگذای همچون انجمنباشد. به همین دلیل اقدامات در این عرصه به نهادهای حرفهنمی

که هر یک از متعاملین در هر مرحله تصررویر روشررنی از نقش خود و  یاگونهبهنظام کارآمد قابل اتکا و شررفافی را ایجاد نمایند  وکارکسررب
با مقامات ناظر و ای های حرفهها داشررته باشررند. در اینجا الزم اسررت رابطه انجمنمدیریت ریسررک و هماهنگی در جهتانتظارات نظارتی 

 قرار گیرد. تأکیدها و انطباق با نیازهای نظارتی مورد اطمینان از حکمرانی مناسب این انجمن
صل پنجم سویه را مدیریت و از آنکارت اعتباری باید ریسک کارگیریبهچارچوب عملیاتی  -ا ها جلوگیری های مالی مرتبط با فرآیند ت

 کند.
های مالی شامل فرآیند و ترتیبات تسویه را شناسایی کرده و اقدامات کارت اعتباری باید ریسک کارگیریبهچارچوب عملیاتی  -۵-۹

 ها انجام دهد.به منظور کنترل این ریسک مناسبی



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۱۲ 

عتبار اآفرینان در این فرآیند تسویه، دارای کارت اعتباری باید اطمینان حاصل کند که تمامی نقش کارگیریبهچارچوب عملیاتی  -۵-۲
 باشند. هاعملیاتی و امنیت الزم برای اهداف آن اتکاکافی و قابلیت 

شته باشد باید اطمینان حاصل شود  -۵-۳ اگر ترتیبات الزم برای تکمیل فرآیند تسویه در زمان وقوع عدم پرداخت تعهدات وجود دا
م اعتبار آن عامل را به خطر نیاندازد. چارچوب عملیاتی که نتایج تعهد هر عامل از میزان منابع آن تجاوز نکند و به صررررورت بالقوه عد

ای در راستای اصل دوم از تعهدات خود آگاهی کارت اعتباری باید اطمینان حاصل کند که تمامی عوامل تحت هر شرایط تسویه کارگیریبه
 دارند.

 اصالحات الزم مقررات نظارتی در کارت اعتباری و ۶.۷
دهند. از قواعد بازی در پلتفرم کارت اعتباری اسرررت. این قواعد بازی هسرررتند که انگیزش بازیگران را شرررکل می کنندهیینتعبانک مرکزی 

ست سیا سبهای آن در موفقیت این خط همین رو، بانک مرکزی و  ساس  وکارک سی دارد. چنانچه اقدامات بانک مرکزی را بر ا سا نقش ا
ال با این ح شررود.زمینه مشرراهده می یندر ا توجهیقابلهای اید اعتراف کرد که کسررریدر بخش گذشررته ارزیابی نماییم ب شرردهمطرحاصررول 

ها چیره گردد و اصالحات قابل تقدیری به انجام رساند، هر بانک مرکزی تا حد زیادی با انجام آزمون و خطا توانسته است بر برخی کاستی
 وکارکسرربمقررات ناظر  یطورکلبهشررود. ز به اقدام عاجل احسرراس میشررود و نیادیده می هایییکاسررتهمچنان  هاعرصررهچند در برخی 

 صررورتبههای آینده به بررسرری هر یک بندی کرد که در بخشتوان در دو حوزه ریسررک و حوزه جبران خدمات دسررتهکارت اعتباری را می
 جداگانه خواهیم پرداخت.

شگرانی که درگیر پلتفرم کارت اعتباری هستند میزان بانک مرکزی با تعیین چارچوب و قواعد مربوط به جبران خدمات  برای هر یک کن
خدمات تعیین میزان کل ارزش خلق  کند. عالوه بر آن، بانک مرکزی با تعیین نرخبری آنها از ارزش خدمات خلق شرررده را تعیین میسرررهم

 کند.شده را تعیین می
ان انگاشررتن کارت اعتباری با دیگر تسررهیالت خرد که بعضرراً از نوع های پیشررین گفته شررد بانک مرکزی با یکسررطور که در بخشهمان

اند تا با تالش داشررته اوالًنیز در واکنش به این مداخله  هابانکداشررته اسررت.  هابانکنامطلوبی بر انگیزش  تأثیرتسررهیالت ایمن هسررتند، 
با تقاضررای وثایق محکم برای صرردور  هابانکزنند، دوم آنکه ثابت را دور ب یهانرختحمیل  عمالً تأخیرهایی چون جریمه اسررتفاده از اهرم

شکاف و اختالف بین این خط  سی در مفهوم کارت  وکارکسبکارت اعتباری،  سا شی ا شا شته و اغت سایر محصوالت جایگزین را بردا و 
سومین اعتباری ایجاد کرده سایر اجزاء پلتفرم بوده و به و تأثیراند.  سطه تثبیت نرخ نامطلوب این مقررات متوجه  س عمالًا ی اعتباری و برر

 اند.ریسک مختل شده و اهمیت خود را از دست داده یگذارارزشارزیابی اعتباری مشتری برای 
تسهیالت کارت اعتباری را دشوار بتوان بر اساس منطق اقتصادی توجیه کرد. درست است  گذارینرخورود و مداخله بانک مرکزی در  

سبت به نرخ بهره بیهای مرکزی دکه بانک شه و کنار جهان ن شده ر همه گو سمت اهداف تعریف  سعی در هدایت آن در  ستند و  تفاوت نی
یرد و گگیری از سازوکار بازار صورت میمعطوف به نرخ سود در بازار بین بانکی است. دوم این که به کمک و بهره اوالًدارند. اما این عمل 

توان در مجموع می .شوددستوری بلکه با هدایت نرخ بازار به سوی اهداف تعیین شده عملی می یهانرخمیل این که این امر نه با تح نهایتاً
تسررررهیالت کارت اعتباری بر اسرررراس اصررررول اقتصررررادی یا بهترین عملکرد توجیه ندارد و لذا  گذارینرخادعا کرد که بانک مرکزی برای 

 شود.بانک مرکزی از این عرصه قویاً توصیه می ینینشعقب
های را ملزم به پیشررنهاد نرخ هابانکباید به آزادسررازی نرخ تسررهیالت در کارت اعتباری اقدام ورزد، بلکه همچنین  تنهانهبانک مرکزی 

ی اعتباری شررررکت رایزن ارزیاب عنوانبه متفاوت با مشرررتریان با امتیاز اعتباری متفاوت نماید. برای این منظور در پلتفرم پیشرررنهادی نهادی
ضعف  ست. با این تدبیر  شده ا شی نیز چاره هابانکمعرفی  سانی با مهارت کافی جهت انجام این ارزیابی و تمایز بخ شی در نیروی ان اندی

الت ی و نرخ تسررهیگیری درباره پذیرش یا رد و همینطور برای تعیین سررقف اعتبارتواند ضررمن حف  اختیارات تصررمیمشررده و بانک می
 .مبنایی برای ارزیابی خود در این زمینه داشته باشد

بانک مرکزی عالوه بر نرخ تسهیالت در کارت اعتباری، نرخ خدمات کنشگران پلتفرم کارت اعتباری و همچنین الگوی جبران خدمات 
ابطه بین مبنای ر عنوانبهالحسررنه شررنهاد عقد قرضرا پیموده اسررت، از پی یبیپرفرازونشررکند. بانک مرکزی در این جهت مسرریر را تعیین می

توجه نمودن المللی و مهای پلتفرم تا بازگشت به الگوی مدل بینبه پذیرش کل هزینه هابانکبانک صادرکننده و مشتری و همچنین از الزام 
 .شده است برداران از این خدمات هستند راه طوالنی پیمودهبهره ترینمهمها، به فروشندگان که هزینه

کارمزد »توانند مبالغی را تحت عنوان دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری می ۳۳هم اکنون کنشگران در پلتفرم کارت اعتباری وفق ماده 
رنده از پذی« برداری از کارت اعتباریکارمزد بهره»از مشررتری و « آبونمان سرراالنه کارت اعتباری»و « صرردور کارت اعتباری و اعتبارسررنجی

ات شررررود، نسرررربت به ترتیبمند میهای که از مزایا و منافع این خدمات بهررت مطالبه نمایند. در اینجا اگر چه با تحمیل هزینه به پذیرندهکا
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شته شده است، اما همچنان کاستی جدی در این عرصه واگذار کردن اختیار اخذ یا عدم اخذ کارمزد بهره ی بردارگذشته گامی به جلو بردا
، اعالم نمود که هابانکبانک مرکزی به  ۵/۱/۹۳۱۵مورخ  ۱۵/۲۹۲۵۹۹هاسررت. در بخشررنامه شررماره لتفرم از پذیرندگان به بانکاز این پ

 ۶۱و  ۶۶چنانچه بانک در نظر دارد از اختیارات اعطا شده برای وصول وجه کارمزد از پذیرندگان فروشگاهی اقدام کند، باید کد محصول 
د که ده، نشان میهابانکهای انجام شده به وسیله دالت خود ارسال نماید. نگاهی به اطالعات مربوط به تراکنشرا برای این منظور در تبا

اند و مبلغی از پذیرندگان فروشررگاهی برای این منظور کسررر احتراز کرده الذکرفوق، از ارسررال کدهای محصررول هابانکدر عمل بسرریاری از 
، در عرصه خدمات بانکداری الکترونیک سراغ گرفت. مشاهدات میدانی نیز گواه هابانکر رقابت شدید نشده است. دلیل این امر را باید د

ه نوعی تخفیف و معافیت برای تشویق و بازاریابی استفاد عنوانبهبه پذیرندگان فروشگاهی عدم اخذ مبلغ کارمزد را  هابانکآن است برخی 
ی بوده و از الزام صورتبهارائه شده در این پلتفرم توسط پذیرندگان باید  خدماتبرای جبران کنند. این در حالی است که پرداخت هزینه می

 ، در این زمینه ممانعت به عمل آید.هابانکرقابت مخرب 
سک اعتباری، از آنجا که بانک مرکزی مأموریت دارد تا از منافع  صاً مدیریت ری صو سک خ  حمایت گذارانسپردهدر حوزه مدیریت ری

اقدامات الزم برای مدیریت آن از جمله  نهایتاًد، الزم است برای کنترل ریسک بر شفافیت اقدامات، وحدت رویه در ارزیابی ریسک و نمای
 در نظر گرفتن بافر سرمایه نظارتی پای فشرد. در این زمینه به تفصیل در فصلی دیگر توضیح داده خواهد شد.

 در کارت اعتباری وکارکسبمقررات  ۶.۸
ای در فرآیند عملیات بین متعاملین و بازیگران وجود دارد. این که گفته شررررد در پلتفرم کارت اعتباری نیاز به هماهنگی گسررررترده طورهمان

ه اما نکت شررود.حاصررل می وکارکسرربات رکنند، به کمک مقرها، را تضررمین میاقدامات و اطمینان از کنترل ریسررک کاراییها که هماهنگی
د به آن توجه داشت آن است که هر جا برای تنظیم روابط به هماهنگی نیاز باشد این ضرورتاً توجیهی برای مداخله بانک مرکزی مهمی که بای

های کارت اعتباری گذارده شررود. به عهده انجمن تواندمیها انجام این هماهنگی شررودمینخواهد بود. همچنان که در سررایر کشررورها دیده 
ا کلی است، ب هاییمشخطاند و اساساً متوجه که مقامات ناظر برای فعالیت آنها تدوین کرده ایشدهیفتعراصول  ها بر اساساین انجمن

تدوین کرده و به اطالع همه  وکارکسرررربورود کرده و برای هر فعالیت در زنجیره فرآیند مقررات  وکارکسرررربهای دقت به همه ریزکاری
 طورهبگیرد به این دلیل که عالوه بر بازیگرانی که در دسررررترس عموم نیز قرار می معموالًن مقررات رسررررانند. ایاندرکاران پلتفرم میدسررررت

د. نمسررتقیم با این پلتفرم در ارتباط هسررتند سررایر متعاملین نیز در جریان فرآیندها قرار گرفته و بتوانند خود را با آن مقررات هماهنگ نمای
ها هستند و قرابت کمی با مقررات به مفهوم نظارت عالیه دارد که از طرف بانک مرکزی زی فعالیتاین مقررات بیشتر از جنس استانداردسا

 وکارکسببایست در حوزه مقررات انجام گیرد قبل از هر چیز جدا نمودن بخش مقررات شود. لذا آنچه میو سایر نهادهای ناظر اعمال می
 .مسئول مربوطه است از مقررات نظارتی و محول نمودن هر یک از آنها به

سبمقررات  ستانداردهای مربوط به  وکارک سبیا ا شتریان و  وکارک  هاانکبکارت اعتباری رهنمود یکپارچه و قابل اطمینان را برای م
کند که بتوانند تحت آن اصررول، اقدامات الزم را انجام دهند. تحت این اصررول باید چارچوب مدیریت ریسررک مشررتریان و کارت فراهم می

 .ها در سطح جهانی و داخلی، مشخص شودهای پشتیبانی، توانایی پردازش تراکنشها و برنامهعتباری، مدیریت سیستما
 :های زیر را پوشش دهدباید حوزه وکارکسبمقررات 

 های دیجیتال امناستانداردهای الزم برای اجرای فعالیت 
 تعهدات مشتریان 
 بانک پذیرنده 
 بانک صادرکننده 
 ه خدمات کنندفراهمPSP 
 خدمات شبکه و تسویه 

ه ارائ شودیمبه آن پرداخته  وکارکسبدر مقررات  معموالًکه  هاحوزهاز این پیش رو توضیحات مختصری درباره هریک  هایبخشدر 
 خواهد شد.

 های دیجیتال امناستانداردهای الزم برای اجرای فعالیت ۶.۸.۱
های دیجیتال امن باید مواردی چون الزامات مربوط به مبارزه با پولشررویی در حوزه کارت برای ایجاد مقررات الزم در حوزه اجرای فعالیت

شارکت ها، الزامات مربوط به حداقل تراکنشاعتباری، الزامات مربوط به محدودیت شارکت، مجوز و فعالیت، نحوه م شرایط خاص م ها، 
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(، فروش، انتقال یا برداشت پورتفولیو، فسخ قرارداد و همچنین ATM یت دیجیتال، نحوه مشارکت در شبکه رقیب )نظیرمشتریان در فعال
 مسئولیت مشتریان را پوشش دهد.

 تعهدات مشتریان
اعتباری  کارتتواند به مدیریت ریسک مشتریان آن می یسازشفافدر مقابل استفاده از کارت دارای وظایفی هستند که  هابانکمشتریان 

 هایکارتشررامل تعیین تعهدات مربوط به اسررتفاده از انواع  وکارکسرربکمک نماید. مواردی که ضررروری اسررت در این حوزه در مقررات 
شبکه، ATMها و PSPهای مربوط به ها، خدمات مجاز، تراکنشمربوط به تراکنش الزاماتها و اعتباری، مسئولیت ها، یکپارچگی برند و 

کردن اطالعات مشتریان، مالحظات امنیت اطالعات ها، تعهدات مربوط به فراهمو سایر تعهدات پرداختی، مالیات و سایر هزینهکارمزدها 
 .گرددیمهای الزامی کننده رمز و انتشار گزارشمربوط به کارت و مشتریان، تعهدات درخواست

 (Acquiring) رندهیپذبانک 
که  شررودیمو فروشررگاه پذیرنده و همچنین الزامات پذیرش کارت باید بیان مربوط به بانک پذیرنده  در این بخش قوانین مربوط به تعهدات

شکل موافقت شگاهنامه بین به بانک پذیرنده شامل  شگاه پذیرنده و زنجیره فرو شگاه پذیرنده، تطابق عملکرد فرو ستانداردها، ها بو فرو ا ا
ها، فروش یا و ممنوعیت هایتمحدودها، ها، مسررئولیت در مقابل تراکنشنجیره فروشررگاهاطالعات مربوط به محل فروشررگاه پذیرنده و ز

 .شودمیهای حساب پرداخت تبادل اطالعات و نحوه تجمیع داده
 (Issuerصادرکننده )بانک 

تواند الزامات عمومی برای صادرکننده کارت مشخص شود. این موارد می صادرکنندهدر این بخش باید الزامات، وظایف و تعهدات بانک 
گیری هوشرررمند، داشررربورد کشرررف تقلب بانک پذیرنده، نظیر ایمنی کارت اعتباری، خدمات هشررردار تراکنش، طراحی مکانیسرررم تصرررمیم

ر های غیدارندگان کارت برای اسرررتفادههای مربوط به تعهدات کارت، محدودیت دارندگاننگههای بانک صرررادرکننده در مقابل مسرررئولیت
مجازی،  هایحسررراباختصررراصررری،  هایحسرررابهای وابسرررتگی و همکاری با نام تجاری، ارزش معامالت برند و مجاز، مجوزها، برنامه

 را شامل شود. ... های کارت برای اقشار خاص چون جوانان، زنان وبرنامه
 ها PSPکنندگان خدمات فراهم

های مرتبط و هم خدمات مرتبط را بیان نماید تهیه شود. این کنندگان خدمات کارت نیز هم فعالیتمربوط به فراهمضروری است مقررات 
کنندگان خدمات مربوط به امنیت کنندگان خدمات مربوط به رمز، فراهمخدمات )فراهم دهندگانارائهبندی سرفصل باید مواردی چون گروه

تی و های شرررکسرریسررتم کارگیریبهرنامه، دسررترسرری به حسرراب فروشررگاه پذیرنده، انتقال حقوق ممنوع، ، برنامه و عملکرد خدمات ب(... و
ت و کننده پرداخعملیاتی برای بانک صرررادرکننده، وظایف تسرررهیل هایهای عملیاتی برای بانک پذیرنده، برنامهاطالعات محرمانه، برنامه

 ا در برگیرد.ها چون ارائه رمز رالزامات مربوط به ثبت فعالیت
 خدمات شبکه و تسویه

در این بخش باید قواعد و قوانین مربوط به انجام تراکنش، کارمزد خدمات، تسررویه و سررایر تعهدات مالی مشررخص شررود که باید مواردی 
شور و هزینه سویه خالص، کارمزد خدمات و تراکنش، ایجاد مبادالت درون ک ست یک مدیر یا انجمن براچون ت شک ی عدم های خدمات، 

 های دارای مالکیت یا کنترل، ریسک زیان و زیان تخصیصبدهی، سیستم نقدینگی، مسئولیت شرکت هایکارتتسویه یک قرارداد، تسویه 
 داده شده به مشتریان را شامل شود.

ا پذیرنده، های موجود در حوزه کارت اعتباری مواردی چون صرردور کارت، پذیرش کارت، تسررویه بدر کشررور ما هرچند دسررتورالعمل
 هاییگراننبسیار مختصر و با در نظر گرفتن  طوربهتعهدات بانک مرکزی توسط بانک مرکزی  نهایتاًتسویه با دارنده کارت، اعتبارسنجی و 

ارد. دمقامات ناظر انتشار یافته است، اما مواردی که در هر سرفصل باید در نظر گرفته شود با آنچه در نظر گرفته شده است، فاصله بسیار 
این  اند. توصرریه این پژوهشکارت اعتباری هنوز آنچنان که باید تهیه نشررده وکارکسرربتوان گفت طراحی مقررات مربوط به می کهیطوربه

باشد. در پیوست این فصل یک نمونه از سند مقررات ایجاد یک شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری و واگذاری این مهم به این نهاد می
 ه توسط مستر کارت انتشار یافته ارائه شده است.ک وکارکسب

 فنی و اصالحات الزم یهارساختیزتوسعه  ۶.۹
های الزم تا حد زیادی در این زمینه وجود دارد. با این همه فنی کارت اعتباری فراهم گردیده اسرررت، توانمندی از آنجا که در گذشرررته بسرررتر

ها در این بسرتر برای هماهنگی با انتظارات مربوط به پلتفرم پیشرنهادی الزم اسرت. قبل از هر چیز توسرعه بسرتر فنی و معرفی برخی قابلیت
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ها اسرررتفاده شرررود. هم اکنون قابلیت این بسرررتر از نظر داده یگذاراشرررتراکهای موجود برای به لوژیالزم اسرررت تا در بسرررتر فنی از تکنو
حریم شخصی و اطالعات عمومی در حد بسیار پایینی است  حدودوثغورمیانجی و سازوکارهای خودکار مجوز دهی و یا تعیین  یهابرنامه

که گفته شد یکی از اهداف مهم در طراحی پلتفرم کارت اعتباری دستیابی  طورهمان شود. عالوه بر این،احساس می یداًشدو نیاز به اصالح 
های بر جذابیت این خدمت افزوده شود، در بخش برای آن که ای وسیع از بازار است که بتواند بخش اعظم شهروندان را در برگیرد.به گستره

هزینه جابجایی در داخل شررهر با وسررایل نقلیه عمومی چون اتوبوس و  مالی خدماتی چون پرداخت تأمینگذشررته پیشررنهاد شررد تا در کنار 
ستفاده از کارت اعتباری رغبت یابند. اما برا شتریان حتی با منابع پایین اعتبار به ا این  یمترو نیز در طراحی کرات اعتباری منظور گردد تا م

 هایکارتدر  فناوریاعتباری ممکن باشد. این  هایکارتدر  ۹سودنی بی فناوریطراحی شود که استفاده از  ایگونهبهمنظور باید بستر فنی 
سته شای ستقبال  شده و با ا ستان در نظر گرفته  شده در هندو شتر درباره این اعتباری معرفی  ست. توضیحات بی شده ا در  ناوریفای روبرو 

 بخش نخست این قسمت ارائه خواهد شد.
شود خدمات تضمین است. در همه دنیا معمول است که اخت در کارت اعتباری ارائه مییکی دیگر از خدماتی که به همراه خدمات پرد

اعتباری اجازه  هایکارتدهند و یا خطوط هوایی با اسرررتفاده از اعتباری به مشرررتریان اجازه رزرو اتاق می هایکارتها با اسرررتفاده از هتل
ستفاده دارد. به کمک کارت اعتباری دهند. خدمات تضمین نه فقط برای رزرو بلکه برمی بلیترزرو  ای مقابله با عدم تقارن اطالعات نیز ا

توان خدمات تضررمین چک را تعریف کرد به این صررورت که در صررورت وجود کارت اعتباری و ثبت شررماره کارت و تصرردیق صرراحب می
ل اسررتفاده خواهد بود. به منظور های صررادره تبدیل به چک تضررمین شررده گردیده و در تعامالت قابکارت، تا سررطح مشررخصرری از چک

بر بسررتر  پرداخت هایکارتاسررتفاده از کارت اعتباری در خدمات تضررمین بسررتر فنی باید به سرریسررتم پیغام دوگانه مجهز باشررد. هم اکنون 
شود. بدهی نیز از سیستم دوگانه استفاده می هایکارتپرداخت برای های است که در برخی نظام در حالیکنند. این سیستم یگانه عمل می

 خواهیم پرداخت. فناوریدر بخش دوم این قسمت به این 

 اطالعات و تبادل یاداده یهاگاهیپا ۶.۱۱
حیات بشر را درنوردیده است بدون تردید وجود یک بستر اطالعاتی که در آن  یهاعرصهگیری کامل از انقالب دیجیتالی که همه برای بهره

نخست مروری داریم بر آنچه در ایران در زمینه  به اشتراک گذاشته شوند بسیار اهمیت دارد. یبرداربهرهای با کیفیت گردآوری و برای ادهد
ده که انجام شرر هایییشرررفتپمورد اسررتفاده در این زمینه و  هاییتکنولوژداده انجام شررده اسررت. سررپس به  یگذاراشررتراکگیری و به بهره

 کنیم.در پلتفرم کارت اعتباری مرود نیاز است را ارائه می هادادهاز  گیریبهرهکه برای  هایییهتوص پرداخته و
شده در زمینه مروری بر اقدام صاًاطالعات و  فناوریهای انجام  شتراکبه  خصو شان  یگذارا که هر چند دولت  دهدمیداده در ایران ن

 هاییناورفگیری از امنیتی به این موضوع پرداخته است اما در طول زمان وجوه دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته و بهره عمدتاًدر آغاز با نگاه 
گیری از هرهعمده بر ب تأکیدتوسرعه دولت هنوز هم  یهابرنامهگسرترده بیشرتر و بیشرتر مد نظر قرار گرفته اسرت. با این حال در  طوربهنوین 
 کمتر دیده شده است. وکارکسبدر خدمت امور حاکمیتی بوده و توجه به نیازهای  فناوریاین 

ستگاه ضای تبادل اطالعات مورد توجه قرار گرفت و همه د سعه امنیت ف ستانداردهای ایمنی در برنامه چهارم تو ها موظف به رعایت ا
ی برای صیانت از اطالعات و امنیت فردی و عمومی مورد افزاررمنشبکه شدند. اما در برنامه پنجم توسعه بود که ایجاد سامانه یکپارچه و 

شرررم توجه داشرررت. در برنامه شررر فناوریبر مسرررئله امنیت به  تأکیدو  فناوریقرار گرفت. تا اینجا دولت تنها با نگرانی از تهدیدهای  تأکید
ستیم. در این برنامه وزارت ارتباطات و  شاهد تغییر جدی در این نگرش ه سعه  سازی و  ریفناوتو ستاندارد اطالعات موظف گردید نظام ا

ذخیره و تبادل  یرا برا( ایجاد نموده و اسررررتانداردهای فنی NIX)تبادل اطالعات بین دسررررتگاهی را با معرفی مرکز ملی تبادل اطالعات 
های اجرایی و تمامی دسررررتگاهاطالعات فراهم نماید. تهیه اسررررتانداردهای مربوط به تولید اطالعات به مرکز آمار واگذار شررررد. همچنین 

های الکترونیکی خود، اقالم اطالعاتی و آمار ثبتی مورد نیاز برای ایجاد نظام نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظف شرردند در تولید سررامانه
کترونیکی و برخط آن را در برداری الملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سرررال سررروم برنامه امکان بهره جامع آمارهای ثبتی و شررربکه

اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. مطابق این برنامه تا پایان سررال دوم کلیه اسررتعالمات هویت اشررخاص حقیقی، اشررخاص حقوقی، کاال و 
ادل اطالعات )شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار(، نشانی مکان محور، از طریق مرکز ملی تب یرمنقولغهای منقول و خدمات، دارایی

اطالعات  فناوریاما بنا بر اظهارات سررازمان امور  ۹۳۱۶مفاد نقشرره جامع دولت الکترونیک کشررور انجام گیرد. تا پایان سررال  بر اسرراسو 
ندی مو نحوه بهره یاستانداردسازاند. در زمینه به این مرکز متصل شده دستگاه ۹۵۹هنوز تا تحقق اهداف برنامه فاصله داشته و تنها حدود 
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و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۱۶ 

توان گفت اشرراره به این مهم در این سررند باالدسررتی . اما حداقل میباشرردمیو اسررتفاده از این اطالعات هنوز اقدامات زیادی در پیش رو 
 شرایط را برای اقدامات الزم در این زمینه تا حد زیادی فراهم آورده است.

های مجوز دهی (، مکانیزمAPI۹)میانجی  یهابرنامهشرروند عبارتند باید بکار گرفته  هاداده یگذاراشررتراکسرره تکنولوژی مهم که برای 
 هایی اشرارهمیانجی به تکنولوژی یهابرنامهی باز. هادادهگیری از اسرتانداردهای مربوط به حریم شرخصری و بهره نهایتاًو  OAuth خودکار

ان کنند بدون آن که به دخالت انسرر دادوسررتدها را دهد تا با یکدیگر پیوند و آمیختگی یابند و دادههای کاربردی اجازه میافزارنرمدارد که به 
های خود را به اشرررتراک گذاشرررته و به پلتفرمی دهد تا بخش بزرگی از دادهاجازه می هاسرررازماندر این فرایند نیاز باشرررد. این تکنولوژی به 

های مجوزدهی خودکار سررازوکارهای امن و سررر راسررتی را برای های نوآوری مالی بدل شرروند. مکانیزمشررد شرررکتخوراک دهنده برای ر
سایی اجازه بهرهتوانمیکند که در آن کاربران مهیا می شنا صادر کنند و لذا بهرهند پس از  گیری از این اطالعات برداری از اطالعات خود را 

های باز و حریم شررخصرری اشرراره کرد که به تکنولوژی داده نهایتاًگردد.  یرپذامکانبه اجازه مجدد  مختلف بدون نیاز هایسررازمانتوسررط 
صی  شخ سی به اطالعات  ستر ستانداردهای محکمی برای د صی ارزش بالقوه  یاگونهبها شخ ه نیز قابل توج هادادهکه در عین حف  حریم 

 کند.باشد پیشنهاد می
ها صرررورت گرفته هنوز آنچنان که باید داده یگذاراشرررتراکدر حوزه به  تاکنونو غیر منسرررجمی که  یختهگرجسرررته هایتالش رغمعلی

اقدامات مناسرررربی انجام نداده و برنامه مدونی ارائه  هادادهاقتصررررادی از  ینیآفرارزشگیری و مقامات مسررررئول به این حوزه با هدف بهره
وین های نوکارکسباست بانک مرکزی با جدیت دنبال نماید تا مسیر نوآوری را برای  های مهمی است که الزماند. این یکی از چالشنکرده

 کارت اعتباری هموار نماید. وکارکسب خصوصاًو 
 بی سودنی فناوریاستفاده از  ۶.۱۱.۱

ری با اسررررتفاده از این درون شرررره انتقالخرد نقل و  هایهزینهاسررررتفاده از کارت اعتباری ایجاد قابلیت پرداخت  هاییتجذابیکی از این 
بایسرررت در کارت اعتباری قابلیت پرداخت بی سرررودنی را تعبیه نمود. دو سررریسرررتم برای مشرررتریان اسرررت. برای این منظور می هاکارت
شررده از یک کارت حاوی ارزش ذخیره  سرریسررتم حلق  بسررته در. ۳و حلق  باز ۲پرداخت بی سررودنی وجود دارد: سرریسررتم حلق  بسررتهاصررلی 

ستفاده می صنعت  ونقلحملشود که مختص پرداخت برای خدمات ا ستم حلق  باز، چنان که در مورد  سی ست.  شده  ونقلحملا تعریف 
بته لباشرررد. اصرررادرکنندا کارت نیز می ونقلحملغیر از بنگاه  ییوکارهاکسررربکند که مورد پذیرش اسرررت، از روش پرداختی اسرررتفاده می

گسررترده در صررنعت پرداخت اسررتفاده دارد. به همین دلیل  طوربهنیسررت و  ونقلحمل هایهزینهویژگی بی سررودنی منحصررر به پرداخت 
 اند.خود را ارائه کرده هایکارتبی سودنی  یهانسخهویزا و مستر و امریکن اکسپرس همگی  هایشرکت

 4ترین روش پرداخت بی سودنی است، از یک برچسب حلق  بسته یا فرستندهدهترین و سادر سیستم حلقه بسته بی سودنی که قدیمی
ها و با استفاده از یک فرستنده طراحی شده و های دریافت عوارض راه در بزرگراهبرای پرداخت در گیشه صرفاًشود. این مدل استفاده می

ه توازن حسرراب یک مشررتری ب که یزماناعتباری اسررت.  یک کارت بدهی یا کارت وسرریل  یک حسرراب متصررل به پرداخت بهمسررتلزم پیش
 5کند.طور خودکار کارت بدهی یا اعتباری او را شارژ و حساب را مجدداً پر میبه ونقلحملتر از حدی مشخص برسد، سیستم پایین

 هایکارتاعتباری یا  ایهکارتدهد با های پرداخت با کارت حلق  باز اسررت که به مشررتریان اجازه میجدیدترین مدل پرداخت شرربکه
سودنی کنونی شیوههای حملاند هزینهدریافت کرده هابانکشان که از بدهی بی  سایر  سودنی، ونقل را بپردازند. همچون  های پرداخت بی 

کار از کارت طور خوددهد و هزین  فروش بهها در داخل دسررتگاه قرار میفروشرریهای اخذ هزین  سررفر یا در خردهمشررتری کارت را در باجه
 شود.اعتباری یا کارت بدهی کسر می
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ای را مورد توجه های الکترونیکیتواند با پول، چک، کارت اعتباری یا بدهی ایجاد گردند. این مدل تنها حسابمی Zpass-Eپرداخت مانند های پیشبرخی از حساب 5
ه بسته به شیوا شود. کپر می مجدداًتر بیایید، این حساب ای به پایینپرداخت از میزان آستانهتراز پیش که یصورتکند. در می های کارتی استفادهدهد که از شبکهقرار می

شده به  پرداختیشپافتد که میزان از پرداخت اصلی و شیوا پرداخت مورد تشویق تفاوت خواهد کرد. به عنوان مثال، پرشدن خودکار کارت اعتباری زمانی اتفاق می
 دالر برسد. ۹1میزان اولیه یا  %۲۵کمتر از 



 پلتفرم کارت اعتباری در ایران چارچوب عملیاتی و مدل پیشنهادی 

۹۱۱ 

کنگ طراحی شده است، هنگ ۹اوکتاپوس حلق  باز، که با الگوبرداری از کارت ونقلحملهای هوشمند ترین سیستمشدهیکی از شناخته
میلیون  ۹1اویستر کارت، بیش از ارائه کرد. از آغاز به کار  ۲11۳ونقل لندن آن را در سال است که سازمان حمل ۲کارت مسافرتی اویستر
های مترو و اتوبوس است. یکی پرداخت هزینه ٪۸1میلیون سفر در طول هفته صادر شده است که این نشانگر  ۳۸کارت و برای پرداخت 

ر د اویسررررتای بود. و همچنین ماننونقل محلی و منطقهها پشررررتیبانی کامل آن توسررررط تمامی اپراتورهای حملاز عوامل موفقیت این کارت
 داد.کنگ استفاده از آن در محدودا جغرافیایی اندکی رخ میکارت در هنگ
ونقل لندن این کارت را به شکل بی سودنی تبدیل حمل ها در ابتدا از نوع بی سودنی نبودند بودند اما با گذشت زمان سازماناین کارت

نمونه کارت اعتباری جدیدی از ارائه کردند که از طریق آن  طوربه ۳ارکلیزلندن به همراه بانک ب ونقلحملسررازمان  ۲11۱کرد. در سررپتامبر 
تباری اع هایکارتفرآیند منجر به ایجاد  شد. ایناویستر همزمان ارائه می ونقلحملپرداخت کارکرد معمول کارت اعتباری با کارکرد پیش

طور یکجا شررررد. در این کارت، کارت اعتباری یا بدهی و اویسررررتر به ونقلحملونقل و پرداخت بی سررررودنی برای خریدهایی غیر از حمل
شتری برای خرید داری مینگه ستر او  بلیتشوند. چنانچه م ساب اوی ستگاه مترو لمس کند، پول از ح ستر را در یک ای بخش زرد رنگ اوی

ها از را در مقابل دسرررتگاه قرار دهد، مبلغ آن گردد. در عوض، اگر او برای خرید یک قهوه و روزنامه از یک مغازا کوچک، کارتکسرررر می
سر می ساب بدهی یا اعتباری او ک شروط به اینح شترک بین بارکلیز )که در که این طرح نمونه موفقیتشود. م شد، همکاری م ال حآمیز با

 لندن برای سه سال ادامه خواهد داشت. ونقلحملاز حقوق انحصاری برخوردار است( و سازمان  حاضر
شاره کرد. کارت بی  توانمییک تجربه دیگر در معرفی کارت اعتباری با خدمات پرداخت کرایه  نوانعبه ستان ا به کارت روپی در هندو

سررررودنی ان پی سرررری آی که ارائه دهنده روپی اسررررت، با اهدافی چون ترغیب مردم هندوسررررتان برای حرکت از پرداخت نقدی به پرداخت 
تعریف خدمات  برای تهیه بستری برای هابانکپاسخگویی به نیاز  نهایتاًخرد با ابزار الکترونیکی و  یهاختپرداالکترونیکی، تهیه سازوکار 

متنوع این محصول را به بازار معرفی نمود. روپی برای توسعه این سرویس نخست با وزارت توسعه شهری یک تعامل نزدیک برقرار نمود 
ف خرد تعری یهاپرداختکارت ملی بی سودنی را با شعار یک کارت برای همه منظورها در  مشترک با این وزارتخانه طرح طوربهو سپس 

ضه کردند. این کارت  ستان عر صی چون  ونقلحملبرای  تنهانهو به دولت هندو سایل نقلیه عمومی خصو ستفاده در و عمومی بلکه برای ا
 و غیره استفاده نمود. هاموزه، هایفروشخردهفاده در پارکومترها، نیز استفاده دارد. عالوه بر این از این کارت برای است هایتاکس

رشررد سررریعی را تجربه کرده اسررت. این کارت که زمانی سررهم ناچیزی در برابر مسررتر و ویزا  روند ۲1۹۲روپی از زمان معرفی در سررال 
انسررت با شررکسررتن انحصررار این دو غول صررنعت به رتبه اول از نظر تعداد و ارزش مبادالت رسررید بلکه تو ۲1۹۸در سررال  تنهانهداشررت 

برابری  ۱رشررد  POS یهاتراکنش در تعداداین کارت  ۲1۹۶از این دو ارائه نماید. تنها در سررال  تریینپاپرداخت خدمات خود را با نرخی 
 را شاهد بوده است.

قابلیت  اوالًتم استقبال قرار گرفته است. این سیس سیستم حلقه باز به دلیل مزایای متمایز آن در برابر یک سیستم حلقه بسته بسیار مورد
های مانند جاده ونقلحملهای مختلف دارد. در این سیستم مسافران قادر به استفاده از کارت مشابه در سیستم پذیرییاسمقهمکاری و 

توانند با همان کارت در سررررایر نقاط جهان کرایه پرداخت کنند. در امریکا( مشررررتریان حتی می EZکند. )مانند گذر مختلف عوارضرررری می
ان توپذیری در نرخ کرایه و اصررالح آن اسررت. در سرریسررتم حلقه باز برای خدمات پرداخت کرایه را میدومین مزیت این سرریسررتم انعطاف

زش برای هر مشررتری )برای مثال، نرخ روزانه محدود و تخفیفات مربوط به اصررالح کرد و تغییرات را برای به حداکثر رسرراندن ار راحتیبه
سازد پیشرفته را با خود دارد. این سیستم اپراتورها را قادر می یهاحفاظتتوان انجام داد. سوم آن که سیستم حلقه باز قابلیت خانوار( می

اقی ها( که ایمن بو دولت هابانکعت پرداخت )مؤسسات کارت، تا ریسک موجود را به اشتراک بگذارند و از منابع و تخصص فعاالن صن
شانبراباز آنها  یهاپلتفرمماندن  ستفاده کنند. چهارم باید به مزیت تقلیل  ی شاره کرد. اگر چه هزیعملیاتی  هایهزینهمنفعت دارد، ا های نها

کرایه(  ترسریع آوریجمع، کاهش زمان سوار شدن به دلیل مثالنعنوابهمبادالت کارت بانکی باال است اما این امر با وجود منافع مختلف )
درصرررد  ۳1-۲1تواند شرررود. این امر میهای وصرررول، خدمات و صررردور کارت، جبران میدر هزینه از طریق کاهش هزینه ییجوصررررفه
پتانسررریل  ونقلحمل هایشررررکتی بزرگ ایجاد نماید. پنجم آن که برا ونقلحمل هایسرررازمانعملیاتی برای  هایهزینهجویی در صررررفه

شبکه تجاری یک کارت باز را خریداری میدرآمدهای جدید ایجاد می سخه  شرکت که ن سهم درآمد کند. یک  کند، فرصت به دست آوردن 
یجاد اها برای ای به طیف وسررریعی از فرصرررتمرتبط نیسرررتند، دارد. این کار دریچه ونقلحملمربوط به کارت را حتی در خریدهایی که با 

ستگی به مدل مالی مکمل باز می هایشرکتو دیگر  فروشانخردهمشترک و تبلیغات با  یهابرنامهدرآمد جدید از طریق  سهم درآمد ب کند. 

                                                                                                                                                                                                           
1 OCTOPUS 
2 OYSTER 
3 Barclays 



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  

۹۱۸ 

ید ها و خرباید به افزایش راحتی مشتریان اشاره کرد. استفاده از کارت مشترک برای کرایه نهایتاًدارد.  فروشانخردهتوافق شده بین آژانس و 
های تجاری مناسرررب و همچنین به توانند در بسررریاری از مکانمی عموماًها کند. این کارتفروشررری مزایایی برای مسرررافران فراهم میخرده

جذب مشررتریان جدید افراد جدیدی را به انجام این کار  هاکارتصررورت آنالین مجدداً بارگیری شرروند. تسررهیالت و راحتی اسررتفاده از این 
 د.کنترغیب می

نیز وجود دارد. الزامات اساسی برای اجرای سیستم پرداخت باز شامل  هایییدشوارو  هاچالشالبته برای استفاده از سیستم حل باز 
بازار وسرررریع  ند، نفوذ  با با تجمیع مجوز  هایکارتزیرسرررراخت ارتباطات پهنای  باری و بدهی بدون تماس، تطبیق قوانین تجاری  اعت

 ونقلملحت بانکی، توسررعه توافقات ریسررک بین شرربکه بانک، صررادرکنندگان و متصرردیان وانتقاالنقلسررویه و های خرد بابت تپرداخت
در هنگام ارتقا به  ونقلحملچالشی است که یک متصدی  ترینمهمباشد. همچنین نگه داشتن سرعت انجام معامالت در نقطه فروش می

تواند برای حف  سررطح سرررعت د. با این حال، چندین روش جدید وجود دارد که میگردسرریسررتم پرداخت کرایه حلقه باز، با آن مواجه می
یک مقدار ثابت از پیش  AFC افزارنرمآن است که برای این منظور  حلراهاختصاصی، مورد استفاده قرار گیرد. بیک  هایسیستمپرداخت 

اسررت،  کم معموالً. از آنجا که میزان کرایه سررواری شررخصرری ندکمیتعیین شررده را در کارت بانکی برای کاربر جهت پرداخت کرایه تعیین 
تجمعی طی یک دوره زمانی چند روزه هسررررتند و موارد نهایی در مقابل ارزش  صررررورتبهدر کارت  ونقلحملتمامی معامالت مربوط به 

کند و مجوز بازگشررررت و پرداخت معکوس را برای مبلغ شررررود. پردازشررررگر پرداخت، تعادل واقعی را تنظیم میپیش از مجوز اعمال می
 قرار گرفته است. در برنامه آزمایشی شهر نیویورک مورد آزمایش مسئلهکند. این اعمال می ماندهیباق
 خدمات تضمین و سیستم پیغام دوگانه ۶.۱۱.۲

ستم پیغام  تریشپکه  طورهمان سی ستفاده کرد، باید این کارت مجهز به  ضمین ا شد برای آن که بتوان از کارت اعتباری در خدمات ت گفته 
 گیرند.جداگانه صورت می ورطبه تصفیه که گفته شد عملیات صدور مجوز و طورهماندوگانه باشد. در این سیستم 

گیرد. زمانی که مجوز انجام می تصفیه در مرحله اول آن صدور مجوز است و در مرحله دوم کهدر سیستم دو گانه، دو مرحله وجود دارد 
ام به کند. این پیغرا ارسرررال می 1۹11گیرد و شررراخص پیغام عدد شرررود، این معامله در وضرررعیت واریز نشرررده قرار میمعامله صرررادر می

ستم دوگانه، تمامی همه معامالت را در وضعیت واریز نشده قرار می صادرکنندهشود و فرستاده می صادرکننده سی دهد. در مرحله دوم از 
را  رکدامهکند و معامالت را بررسی می تکتک صادرکنندهشوند. بانک ارسال می صادرکنندهگیرند و به قرار می معامالت در حالت تصفیه

 است. 1۲۲1شود کند. در فایل تصفیه شاخص پیغامی که در مرحله دوم فرستاده میمی تائید «شده تائید»کند با عنوان ا میکه پید
  در سیستم تک پیامی بر خالف سیستم دو گانه، مرحله اول و دوم وجود ندارد. تنها یک مرحله وجود دارد که آن هم از نظر مالی تصفیه

صد ست که درواقع همان  شاخص پیام شده ا ست. در این مرحله  سال می 1۲11ور مجوز ا را  1۲11 صادرکنندهکند. وقتی که بانک را ار
رتحساب گیرد، در صوکند. در این نوع از سیستم وقتی که معامله صورت میبیند، با آن معامله به صورت معامله تصفیه شده برخورد میمی

زا و شود و ویگیرد، اطالعات به ویزا و مستر ارسال میعامله در دستگاه پوز انجام میخواهد بود. وقتی که م یزشدهوارمشتری در وضعیت 
کنند که در آخر روز ویزا یا مسررتر، هم با بانک پذیرنده و هم صررادرکننده تلفیق و کنترل ارسررال می صررادرکنندهمسررتر اطالعات را به بانک 

 گیرد.. این تلفیق تنها برای رفع مغایرت صورت میشودمی
شنده )که در معامله کارت اعتباری  شتری از طریق مبادله الکترونیکی بین طرف فرو صدور مجوز اطالعات کارت پرداخت م در مرحله 

ها، با صرردور مجوز کارت گیریگیرد. در این مرحله روند تسررت خودکار و تصررمیمشررود( و خریدار انجام میبازرگان شررناخته می عنوانبه
کند که حساب باز است و در وضعیت خوب است و قدرت می تائیددر این فرآیند آن است که بانک صادرکننده  شود. قدم بعدیشروع می

. نتایج تمام این مراحل و شررررودمیخرید برای مقدار خرید مورد نظر را دارد. کنترل ضرررردتقلب در مراحل مختلف در طول مسرررریر اعمال 
صمیمات به بازرگان باز می سوابق الکترونیکی مبادله و انجام این مرا گردد.ت شکیل  س تائیدحل بخش ت صدور مجوز( در  ستم آن )به نام  ی

 .شودمیبازرگان و همچنین در بانک دارنده کارت ایجاد 
، این اطالعات برای بانک مشررتری شررودمیارسررال  تا قبل از آن زمان، برای انجام تصررفیه یهاتراکنشدر مقطع اتمام دوره تمام  نهایتاً
ی دارای موقعیت بدهی خالص هابانکو  شررودمی پاپابهبا هم  هابانکموقعیت بدهی و بسررتانکاری  تائید. پس از دریافت شررودمیارسررال 

سبات دارایی و یا بدهی  کارمزدها. همچنین در این مرحله شوندمیمشخص  سبه شده و در محا سبه  هابانکهم محا . الزم به شودمیمحا
سنتی نیاز به امضای فیزیکی یا مجازی دارند. حال آن که سیستم تک پیامی متکی بر امضای دارنده  طوربهانه ذکر است که پروتکل پیام دوگ

( شخصی توسط صاحب کارت نیاز PINاعتبار معامله به ورود شناسه ) تائیدمعامالت است. همچنین این سیستم برای  تائیدکارت برای 
که انتقال از سرریسررتم تک پیامی به سرریسررتم دوگانه در دسررتور کار  رسرردمیشرراپرک چنین به نظر  یهابرنامهدارد. بنا بر اطالعات شررفاهی از 

 .باشدمیشاپرک 
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 EMVامنیت باالتر با  ۶.۱۱.۳
اسررتفاده کرد که به کمک آن دادها  ۹از یک تراشرره توانمیالکترونیک در کنار نوار مغناطیسرری  هایکارتبرای دسررتیابی به امنیت باالتر در 

 عنوانبهمسررررتر، ویزا و یوروپی منظور شررررده و  هایشرررررکتی اسررررت که در پروتکل بین هایویژگیرمزگذاری شرررروند. اما این تنها یکی از 
 .شودمیشناخته  EMVالکترونیک اعم از دبیت و کردیت استفاده شده و با نام مختصر  هایکارتتکنولوژی عمومی در زمینه امنیت 

 یک کارگیریبهدر پرداخت مشتریان به صورت امن با  EMV شد. ویژگی متمایز یمعرف ۹۱۱۶ لبرای نخستین بار در سا EMV مفهوم
العات را ، اطکندمی یرمزگذارسه وظیفه اصلی دارد. اطالعات را  است که در یک کارت پرداخت تعبیه شده است. این تراشه تراشه امنیتی

به دلیل امنیت باال برای اطالعات  دهدمیاجازه  هاویژگی. این کندمیفرآیندها را بر مبنای یک روال امن اجرا  نهایتاًو  کندمیذخیره  تا 
 محرمانه کاربرد داشته باشد.

تصال اتراشه خوان در یک پایانه پذیرش متصل شود. دو روش ممکن برای ایجاد این  باید به برای صدور دستور پرداخت، تراشه مزبور
به شکل سودنی یعنی با اتصال فیزیکی ایجاد شود. روش دیگر به شکل بی سودنی یا بدون اتصال  تواندمیوجود دارد. نخست این اتصال 

باشد  متریسانت ۴تراشه خوان قرار گیرد. این فاصله باید حداکثر  مجاورتاست برای خوانش تراشه کارت در  یکاف یراخاست. در روش 
انجام  شررود که بتواند فرآیند رابین تراشرره و ترمینال پذیرش جریان یابد. در هر دو سررناریو، پایانه قدرتی برای تراشرره ایجاد میاطالعات  تا

 .دهد
الکترونیک با بی سررررودنی بودن کارت الزام ندارد. به عبارت دیگر کارت الکترونیک که با تراشرررره و نوار  هایکارتوجود تراشرررره در 
ست، می سی ا شتیبانی نماید. حتی این کارت مغناطی سودنی را پ سودنی و هم بی  شتیب تواندمیتواند هم حالت  انی هر دو حالت را با هم پ
 .شوندتراشه دوگانه نامیده می هایکارتکند که در آن صورت 

ی ناشی از ریسک تقلب را هاتقا بخشد و هزینهرامنیت پرداخت با کارت را ا توجهیقابل طوربه تواندمیدر پرداخت  EMVبکار گیری 
 :تعریف شده است به شرح زیر است EMV هایی که توسطکاهش دهد. ویژگی

کارت تراشه برای اطمینان از اینکه کارت اصلی است، بنابراین برای محافظت در برابر تقلب برای هر دو معامالت مجاز آنالین  تائید (۹
 .رودو معامالت آفالین به کار می

شرایطی که پارامترهای مدیریت  (۲ شرایط معینی  صادرکنندهریسک برای تعریف  ستفاده کند و در  شه را ا اجازه خواهد داد که کارت ترا
 .آفالین از اینترنت برای مجوز استفاده کند هاییتمحدوداز قبیل 

 امضای دیجیتال اطالعات پرداخت برای یکپارچگی تراکنش (۳
 خراب و دزدی برای معامالت. هایکارتتقلب  اعتبار کارت اعتباری برای محافظت در برابر تائید  (۴

گم شررده و یا به سرررقت رفته همواره  هایکارتاسررتفاده از این تکنولوژی برای مشررتریان نیز بسرریار ارزشررمند اسررت. تقلب و جعل در 
تحقیق در مورد معامالت  ها از طریق پردازش اختالفات دارنده کارت،آورد. هزینهرا برای مشررررتریان به همراه می توجهیقابلهای هزینه

لیت نهایی اند، و مسئوگم شده و به سرقت رفته گزارش شده عنوانبهیا  اندگرفتهقرار  سوءاستفادههایی که مورد مشکوک، جایگزینی کارت
تقلبی و گم شررررده و دزدیده شررررده، مزایای واقعی را برای  هایکارتبا کاهش تقلب  EMVجعلی، تحقق یافته اسررررت.  برای پرداخت

 دهد.، خریدار، صادرکنندگان کارت و صاحبان کارت ارائه میفروشانخرده

 زنجیره خلق ارزش و مدل فرایندی کارت اعتباری ۶.۱۱

 کارت اعتباری یندهایفراکالن  ۶.۱۱.۱
ل و وصررو نهایتاًو  شررامل سرره کالن فرایند صرردور کارت، اسررتفاده و تسررویه زنجیره خلق ارزش و مدل فرایندی کارت اعتباری یطورکلبه

. فرآیند کارت اعتباری وجود دارد. کالن فرایند صررردور کارت شرررامل فرایندهایی اسرررت که از پر کردن فرم باشررردمی هاحسرررابنگهداری 
 شود.درخواست مشتری تا صدور کارت را شامل می
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 زنجیره خلق ارزش کارت اعتباری در یک مدل فرایندی .۴-۶ شکل

شگاهی می شیدن کارت در پایانه فرو شتری بعد از خرید اقدام به ک شده و تا از زمانی که م سویه آغاز  ستفاده و ت  هایتاً نکند کالن فرایند ا
سررویه ت نهایتاًز هویت، صرردور مجوز، تصررفیه و رسررد. این کالن فرایند خود شررامل فرایندهای احرابه پایان می هابانکتسررویه مطالبات بین 

. تسررویه مطالبات بانک از مشررتریان و وصررول مبالغ فرایندی زمان بر اسررت. در این کالن فرایند بانک باید مطابق مقررات نظارتی باشرردیم
کنار بگذارد. هر یک از این کالن نماید و ذخیره الزم را در نظر گرفته و سرررمایه نظارتی مناسررب با ریسررک را  هاحسرراباقدام به نگهداری 

 .شوندمیپیش رو شرح داده  هایبخشفرایندها به اختصار در 

 کالن فرایند صدور کارت ۶.۱۱.۲
سایت یا  ست خود برای دریافت کارت اعتباری را با اطالعات اولیه خود را پر کرده و به  شتری فرم درخوا صدور کارت، م در کالن فرایند 

ر و یا موبایل صورت پذیرد. البته شرایط صدو یتساوباز طریق سامانه و یا  تواندمی. صدور کارت داردیمتسلیم  هصادرکنندشعبه بانک 
ذا است. ل یرپذامکان طورمعمولبهکارت نیز به صورت حضوری و تماس مشتری برای درخواست صدور کارت در بانک صادرکننده نیز 

و  یتساوببرای مشتری به صورت حضوری امکان صدور کارت غیرحضوری نیز از طریق در کنار این درخواست صدور کارت اعتباری 
. با توجه به هدف این تحقیق در زمینه همگانی نمودن کارت اعتباری توجه به صررردور کارت اعتباری از طریق باشررردمی یرپذامکانموبایل 

دور در ادامه به تشریح فرآیند ص روازاینمختلف فراهم نماید.  یهازماندسترسی بیشتری را برای مشتریان در  تواندمی یتساوبموبایل و 
 نامبتثو  یتساوببا ورود به  تواندمی. در فرآیند صدور کارت اعتباری در سامانه مشتری شودمیکارت به صورت غیرحضوری پرداخته 

تنها از نظر اینکه فرد متقاضرری دیگری با پسررورد و نام در سررامانه، درخواسررت خود را برای صرردور کارت اعتباری ارائه دهد. در این مرحله 
 گیرد.کاربری و ایمیل مشابه وجود ندارد بررسی خواهد شد و در صورت عدم مشابهت نام کاربری تشکیل حساب کاربری ویژه صورت می

پس از پر کردن فرم درخواسررت و پذیرش پرداخت هزینه تقاضررای کارت، اطالعات مربوطه به شرررکت توسررعه خدمات کارت اعتباری 
سال  سعه خدمات کارت اعتباری با گرددیمار شرکت تو س، بانک مرکزی برای احوالثبت یهاسامانه.  ساب بانکی فرد و همچنین یبرر  ح

ست افراد غیر صاًنظارتی  یهاکنترلمجاز برای  مقابله اطالعات با لی صو شویی در ارتباط  خ سک پول شدمیکنترل ری شرکت  . همچنینبا
. کندیمایرانیان در ارتباط بوده و از این شرررکت اسررتعالم  یبندرتبهشرررکت  توسررعه خدمات کارت اعتباری برای اخذ امتیاز اعتباری فرد با

ساس وگذاردیمیک چارچوب ایمن در اختیار شرکت ارزیابی اعتباری ایران در  یبندرتبهعالوه بر این با اطالعاتی که شرکت  ضعیت ، بر ا
شرکت ارزیابی اعتباری برای  شنهاد  ستم رایزن هوشمند، پی سی سایر اطالعات موجود با تکیه بر یک   گیریصمیمتاعتباری فرد و همچنین 

شن شده تا برای درباره اعطای کارت یا رد درخواست، سقف اعتبار و همچنین نرخ پی در کنار گزارش اعتباری ارسال  هابانکهادی فراهم 
این  و بانک برابر مقررات ملزم به پیروی از گیردمییک پیشنهاد در اختیار بانک قرار  عنوانبه صرفاًشود. شایان ذکر است که این اطالعات 

 مشررتری تصررمیم سرررویس به پیشررنهاد ارائهآنها خود در مورد ، هابانک. با فراهم شرردن اطالعات و تحلیل الزم برای باشرردمیپیشررنهادات ن
تواند پیشنهاد بانک را بپذیرد و یا رد کند. با این حال این اطالعات در سیستم موجود بوده و برای مقام ناظر یک گیرند و مشتری نیز میمی

 آورد.مبنا برای ارزیابی رفتار بانک در برابر مشتریان فراهم می

صدور کارت مشتری استفاده  و تسویه وصول و نگهداری 
حساب
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 کالن فرایند صدور کارت .۵-۶شکل 

 کالن فرآیند استفاده از کارت و تسویه ۶.۱۱.۳
شامل  سویه خود  ستفاده از کارت و ت صفیه و  یاجداگانه یندهایفراکالن فرآیند ا صدور مجوز، فرایند ت رایند ف نهایتاًچون احراز هویت و 

 .گردندیمتسویه وجوه است که هر یک به اختصار تشریح 
 ۱احراز هویت و صدور مجوزفرایند نخست: 

 اً عمدتصرردور مجوز برای اسررتفاده از کارت اعتباری اسررت و  نخسررتین مرحله احراز هویت و از کارت و تسررویه در کالن فرآیند اسررتفاده
ه که ه نمودباشد. در این فرایند مشتری با کارت فعال شده برای خرید به فروشگاه مراجعدر فرایند پرداخت می ۲متمرکز بر تعامل اطالعاتی

ها از انواع وسررایل ارتباطی شررامل خط تلفن و اینترنت برای فروش تواند شررامل پوز فروشررگاهی باشررد. البته فروشررگاهاین فروشررگاه می
ستفاده می صوالت ا سته به خرید اینترنتی و یا خرید تلفنی و موبایل ومح صورت ب شرایط  ...نمایند. در این  از  هرکدامای را بر ایویژهنیز 

این نوع خریدها در کارت اعتباری در بانک باید برقرار شررود. این بررسرری متمرکز بر خرید فروشررگاهی برای داشررتن یک دید کلی از فرایند 
 طلبد.ممکن فراتر از دامنه این بررسی است و فرصتی جداگانه می یهاحالتپرداخت است، بررسی همه 

نند شررررماره کارت و یا اصررررالت و مجاز بودن کارت به همراه هویت مشررررتری و در مرحله احراز هویت اطالعات مربوط به کارت ما
ساب وی از طریق  ضعیت ح شده و  نهایتاًبه بانک پذیرنده و  PSPو صادر  سط آن بانک  صادرکننده که کارت تو از بانک پذیرنده به بانک 

را  الزم نتیجه هاییبررسین درخواست پس از انجام شود. بانک صادرکننده در پاسخ به احساب مشتری یا خریدار نزد آن است ارسال می
 کند.ارسال می یرندهپذدر بستر شبکه برای بانک 

بلکه برای جلوگیری از تقلب و سررو اسررتفاده،  شررودمیدر احراز هویت و اصررالت تراکنش نه فقط اطالعات کارت و مشررتری بررسرری 
تانداردهای شود. بدیهی است تعبیه اس محافظتعملیاتی  هایریسکتا از منافع مشتری در برابر  گیردمیتوسط پلتفرم صورت  ییهاکنترل

رای ب و اصالتامنیت باالتری را برای مشتریان به ارمغان آورد. سختگیری در مرحله احراز هویت  تواندمیدر این مسیر  EMVباالتر چون 
 .شودمی ییجوصرفهمربوطه  هایهزینهیله شانس برگشت تراکنش کمتر شده و در چرا که بدین وس باشدمیبانک پذیرنده نیز ارزشمند 

رداخت در فرایند پ آفرینینقشدر فرایند احراز هویت و صدور مجوز نقش بانک پذیرنده بسیار اهمیت دارد چرا که این بانک نه فقط به 
 هاحساب. برای این منظور و جابجایی مبالغ در کندمیتسویه عمل بوده و مانند یک میانجی  دارعهدهبلکه خدمات حساب را هم  پردازدیم

در فرآیند احراز هویت و اطمینان از  صررررادرکنندهدارد. با دریافت تأییدیه بانک  صررررادرکنندهاین بانک نیاز به دریافت اطالعات از بانک 
دور مجوز به واقع آخرین مرحله از این فرایند تواند صررررادر نماید. پس صرررراصررررالت عملیات بانک پذیرنده مجوز انجام جابجایی را می

 (۶-۶شکل ). نمایدمیرا بدهکار و حساب فروشنده را بستانکار  صادرکنندهباشد. با صدور مجوز بانک پذیرنده بانک می
ست آن که این  یازابانک پذیرنده در این تعامل خود چندین نقش دارد و به  مل بانک در تعاهر نقش جبران خدمتی نیز انتظار دارد. نخ

کند. از طرفی این بانک در فعالیت خود جهت میانجی وارد شررررده و بر این اسرررراس یک هزینه تراکنش را دریافت می عنوانبهاطالعات 
خرد. برای اسررت و از این رهگذر ریسررک تسررویه و برگشررت حسرراب را نیز به جان می ینآفرنقشو انجام تبادالت نیز  هاحسررابنگهداری 

 گردد.خدمات نیز بانک پذیرنده با دریافت هزینه آبونمان ماهانه به همکاری در پلتفرم ترغیب میجبران این 
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یبات گردد. در ترتاز این طریق میسر می هابانکدر حال حاضر خدمات شبکه توسط شاپرک و شتاب ارائه شده و تعامل اطالعاتی بین 
سعه خدمات شرکت تو شنهادی بانک پذیرنده در تعامل با  شر یندر ابا هم  هابانککارت اعتباری بوده و درگاه ارتباط  پی کت حالت همان 

ها در پلتفرم کارت اعتباری اشررراف اطالعاتی داشررته باشررد. در ها و فعالیتدهد تا بر تراکنشباشررد. این امر به شرررکت مزبور اجازه میمی
ا رای ارتباط بب هابانکتواند با همان روال گذشته انجام شود. اما در هر حال بسیار اهمیت دارد که تنها درگاه ورای این شرکت اقدامات می

 پلتفرم همان شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری باشد.

 
 فرایند احراز هویت و مجوز دهی .۶-۶ شکل

 ۱و تسویه فرایند تصفیه
 هاسابحدر بخش پیش تا مرحله صدور مجوز فرایند پرداخت را دنبال کردیم. واقعیت آن است که بین تصفیه به معنای اعمال تغییرات در 

  حسررابیهتصررفصرردور مجوز با  یسررادگبهای نباشررد. به واقع در یک سرریسررتم پیام یگانه اند هیچگونه تمایز و فاصررلهدمی  و صرردور مجوز
یام دوگانه باشررد، در این صررورت در فرآیند پرداخت یک مرحله پروسررس پا چنانچه پرداخت بر مبنای سرریسررتم همراه اسررت. ام هاپرداخت
الزم را داد و به مرحله صدور مجوز رسید، کل اطالعات به  تائید صادرکنندهاضافه خواهد شد. به این معنی که پس از آن که بانک  ۲مجتمع

صدور مجوز در یک فایلی ذخیره  شده یا شودمیهمراه  سند الکترونیکی اخذ  برای یک  سندها. همه این شودمیگفته  ۳(EDC) که به ان 
. بر عهده فروشنده است که فایل تجمیع شده را برای تصفیه ارسال کند. این اتفاق شوندمیگردآوری  4تجمیع شده دوره در قالب یک فایل
زیادی دارند و ارقام قابل توجه اسررت ممکن اسررت ارسررال  یهاتراکنشاما برای آن دسررته از فروشررندگانی که  افتدیمحداقل یک بار در روز 

شده چندین بار در طول  ست که این اتفاق نه فایل تجمیع  ست آن ا بلکه  تکبهتک صورتبهروز اتفاق بیفتد. با این حال چیزی که مسلم ا
 تجمیع شده خواهد بود. به شکل

مانند ویزا و مسررتر در ایران نیز یک برنامه زمانی مشررخصرری را به فروشررندگان برای زمان تسررلیم فایل تجمیع شررده  توانمیبرای ارسررال 
ک بان متقابالًو قواعد را تعریف و اعمال نماید.  هایمتنظبر عهده شرررکت توسررعه خدمات کارت اعتباری اسررت تا این اعالم کرد. این امر 

 . در طرح پیشررررنهادی اینگیردیممشررررخص زمانی با صررررادرکننده از طریق پلتفرم کارت اعتباری در ارتباط قرار  یهاپنجرهپذیرنده هم در 
 پذیرد.توسعه خدمات کارت اعتباری صورت میتنها از طریق شرکت  کالًارتباطات 

ای باید از طریق نظام تسرررویه اقدام به ایفای فایل تجمیع شرررده را دریافت نمود با قاعده تعریف شرررده صرررادرکنندهپس از آن که بانک 
صورت می صورت خالص  سویه تعهدات به  ستم چیام یگانه و دوگانه ت سی  هاییبدهکاری همه گیرد. یعنتعهدات خود نماید. برای هر دو 

رد. توجه گیشود. تبادل وجه تنها در سطح مقادیر خالص صورت میمی پاپابه اصطالحاًخالص شده و  هایبستانکارهر طرف در سیستم با 
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بیشتر خصلت بستانکاری دارد. با این  هاحسابخصلت بدهکاری و برای بانک پذیرنده این  هاحسابداریم که برای بانک خریدار، عمده 
حال در مواردی چون برگشت کاال ممکن است این قاعده شکسته شود. در کل اما هر بانک نسبت به تسویه کننده مرکزی ممکن است هم 

در نهایت برای باشرررد.  صرررادرکنندههم پذیرنده و هم  تواندمیدر حالت بدهکاری و هم بسرررتانکاری قرار گیرد. چرا که هر بانک هم زمان 
 ادرکنندهص. عالوه بر بانک شودمیی تسویه وجوه چون ساتنا و پایا استفاده هاسامانهتسویه خالص وجوه که مستلزم تبادل وجه است از 

 .گرددیموجه است، اطالعات مربوط به تسویه وجوه برای شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری در نهایت ارسال  کنندهیافتدرکه 

 
 و تسویه وجوه تصفیهفرآیند  .۷-۶شکل 

 هابانکمالحظات نظارتی  ۶.۱۱.۴
خدمات از زمان تخصرریص وجه برای مشررتری تا زمان وصررول  ارائهمالحظات نظارتی برای کارت اعتباری متمرکز بر مدیریت ریسررک در 

های مالی و اعتباری فاقد مخاطره )ریسررک( اسررت، در مقابل و مؤسررسرره هابانکو تسررویه آن اسررت. پرداخت نقدی از نظر  هایبدههمه 
 .پرداخت وجه کارت اعتباری با مخاطره همراه است؛ زیرا ممکن است دارنده کارت نتواند از عهده بازپرداخت تعهدات خود برآید

سطح  صلی  ۴از منظر مقام ناظر برای مقابله با ریسک ورشکستگی  سرمایه ا سبت به  (tier 1 capitial)درصد  موزون به  هایییداران
 عنوانبهدرصررد دارایی موزون به ریسررک را  ۸ریسررک باید رعایت شررود. برای مقابله با زیان در سررطوح فراتر از ورشررکسررتگی بانک باید تا 

سرره جزء مرتبط با کارت  بایسررتمیموزون به ریسررک  هایییدارا( در نظر گرفته شررود. جهت محاسرربه tier 2 capitalسرررمایه تکمیلی )
چه میزان تسررهیالت برای کارت اعتباری داده  دهدمیکه نشرران  ۹اعتباری را جداگانه در نظر گرفت: نخسررت مانده حسرراب کارت اعتباری

جز سرروم بخش مربوط به  نهایتاًشررده اسررت، دومین جزء تفاوت بین رقم مانده و رقم مربوط به خط اعتباری تخصرریص داده شررده اسررت. 
سازی است. مورد اخیر البته چون هنوز در نظام بانکی ما تعریف نشده است در این بررسی پوشش داده  نتأمی مالی از طریق اوراق بهادار 

 .شودمین
، برای مانده حساب کارت اعتباری که نوعی تسهیالت باشدمیبال یک که هم اکنون در کشور ما مبنای مقررات جاری  هاییهتوصبرابر 

س سک  بایدیمت غیر ایمن ا صد در نظر گرفت یعنی  ۹11وزن ری صلی و  ۴در سرمایه ا صد  سرمایه تکمیلی در نظر گرفت.  ۸در صد  در
تفاوت بین مانده حسرراب و خط اعتباری داده شررده، نیازی به منظور نمودن سرررمایه نظارتی نیسررت. عالوه بر منظور نمودن بافر  ما بهبرای 

ک که برای کل دارایی بان اییرهذخخیره الزم برای این دارایی را نیز در نظر گرفت. در این زمینه همان ذ بایدیمسرمایه برای کارت اعتباری 
متفاوت از مقدار معمول برای سرررایر تسرررهیالت گرفته  اییرهذخجداگانه  طوربهشرررود قابل اعمال بوده و برای کارت اعتباری محاسررربه می

 .شودمین
بندی داخلی طراحی نمایند. برای این منظور الزم اسرررت که در ارندگان کارت اعتباری باید روش رتبهبرای د هابانک ۲در مقررات بازل 

ستند  ییهاگروهدرجه اول پورتفوی کارت اعتباری را در  سک همگون ه ستهکه از نظر ری سته از این  یبندد سپس برای هر د الم در قاکرد. 
                                                                                                                                                                                                           
1 Outstanding balance 
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 ۹ولتابعی از احتمال نک عنوانبهزیان مورد انتظار هر دسررررته در پورتفوی کارت اعتباری آورد.  به دسررررتپورتفو بانک زیان مورد انتظار را 
(PDو زیان در صورت نکول )۲ (LGDو ) ۳اکسپوژر در معرض نکول (EAD سبه برای همان دسته جداگانه  بایستمیکه  شودمی( محا

پیشررنهاد شررده  4(QRRE) یدشرروندهتجدکه برای اعتبارات خرد  ۲بازل  هاییهتوصررانجام گیرد. برای اوزان ریسررک کارت اعتباری باید به 
 است تکیه کرد.

برای اوزان اعتباری باید رابطه همبسررتگی بین اقالم موجود در پورتفو کارت اعتباری در نظر گرفته شررود. اگر شرراخص همبسررتگی را 
 زیر قابل استخراج است: فرمولبازل طبق  هاییهتوصبرابر  هاییداراتعریف کنیم اوزان هر دسته از  5AVC عنوانبه

 𝑅𝑊 = 12.5 [(𝐿𝐺𝐷 × 𝑁 (
𝑁−1(𝑃𝐷)+(√𝐴𝑉𝐶×𝑁−1(0.999))

√1−𝐴𝑉𝐶
)) − (𝐿𝐺𝐷 × 𝑃𝐷)] 

.)N(.)، 𝑁−1در این فرمول   محاسبه شده است. 12۱۱۱احتمال  تابع تجمعی توزیع نرمال و معکوس آن است که در سطح (
کافی است مقدار اکسپوژر در معرض نکول را در وزن مربوطه ضرب کنیم تا به دارایی  هاییداراپس از محاسبه اوزان، برای هر دسته از 

دارایی موزون به ریسررک  ضررربحاصررلبرسرریم. سرررمایه نظارتی برای هر بخش از پورتفوی کارت اعتباری از  RWAموزون به ریسررک یا 
بافری از سرمایه است که برای کارت  دهندهنشانای هر دسته جمع کل سرمایه نظارتی بر نهایتاً. آیدمی به دستدرصد  ۸برای آن دسته در 

باید زیان مورد انتظار از کل سرررمایه کاسررته  گیردمیاعتباری باید کنار گذارده شررود. از آن سررو برای عددی که در صررورت نرخ کفایت قرار 
 نهایتاً در صررورت نکول و  زیانمال نکول در احت ضررربحاصررلکه گفته شررد برای هر دسررته دارایی از  طورهمانشررود. زیان مورد انتظار 

مازاد مانده و اسررتفاده نشررده برابر  به شررکل. نکته مهم آن اسررت که برای آن بخش از اعتبار که آیدمی به دسررتاکسرروژر در معرض نکول 
محاسبات، این بخش را در این بودن  تریچیدهپ(. به دلیل Long et. Al. 2007باید سرمایه نظارتی در نظر گرفته شود ) ۲بازل  هاییهتوص

 .شودمیفصل پوشش داده ن
سبه ذخایر ساس بال یک باید  ۲مطابق بال یک و بازل  6برای محا سک  ۹2۲۵در حالی که بر ا شده به ری صد دارایی تعدیل   عنوانبهدر

در معرض ریسررررک باشررررد. از آنجا که  دارایی 12۶میزان ذخایر باید برابر با زیان مورد انتظار به اضررررافه  ۲ذخیره منظور گردد، در بازل 
 ۲درصد ارزش دارایی در کارت اعتباری است، میزان ذخایر در چارچوب بازل  ۶تا  ۵نسبت زیان مورد انتظار به دارایی بین  طورمعمولبه

 از بال یک بیشتر خواهد بود.

 و انگیزه مشارکت بازیگران در پلتفرم کارت اعتبار یریپذهیتوجارزیابی  ۶.۱۲

 انگیزه استفاده از کارت اعتباری برای مشتریان ۶.۱۲.۱
توان کارت اعتباری را با چک مقایسرره کرد. کارت مزیت کارت اعتباری برای دارنده کارت سررهولت اسررتفاده اسررت. برای مثال می ترینمهم

سان شرایط آ سهیالت را اما با  سطح دهد. عالتر در اختیار دارنده کارت قرار میاعتباری همان ت شابه آنچه که در  وه بر آن کارت اعتباری م
ل های خاص خرید مثالمللی وجود دارد برخی از خدمات گارانتی، رایگان یا کم هزینه بودن تراکنش با کارت و یا امکانت و تخفیفبین

 هایکارتاه دارد. همچنین مندی از تخفیفات مرتبط با سرررفر در صرررورت اسرررتفاده از کارت اعتباری را نیز به همرامکانات سرررفر و بهره
ها، ها، مانند اکثر خطوط هوایی، هتلها و فروشررررگاهبرخی شرررررکت مثالعنوانبهتواند کمک کند، اعتباری در برخی موارد بسرررریار می

 کنند و ترجیحاً باید از کارت اعتباری استفاده نمود.های اجاره خودرو، خرید به صورت پول نقد را قبول نمیآژانس
ت به این کارت نسب گمانیببی سودنی نیز به کارت اضافه شود  فناوریاز  گیریبهرهو  ونقلحملخدماتی چون پرداخت برای چنانچه 

  هایکارتاعتباری نیازی به حمل پول نقد و  مزیت باالتری خواهد داشررت. با اسررتفاده از کارت بلیتهر گونه خدمات جایگزین در خرید 
ارت این که دارنده ک خصوصاًتر است. ها آسانف توسط مشتریان نیست، در نتیجه انجام خرید با این کارتمختل یمنظورهابرای  چندگانه

الکترونیکی خود نخواهد بود. عالوه بر این با توجه به تدابیری همچون  بلیتجداگانه و یا انتقال وجه برای  هایکارتمجبور به داشررررتن 

                                                                                                                                                                                                           
1 Probability of default 
2 Loss given default 
3 Exposure at default 
4 Qualifying revolving retail exposure(QRRE) 
5 Asset Correlation Ratio 

 .ه قرار گیردی اختالف وجود دارد که در اطالق ذخایر به طور عام برای این دو چارچوب باید مورد توج ۲بال یک و بازل  درشایان ذکر است که بین تعریف ذخایر  6
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ه بهای انجام شررده با کارت اعتباری یا کارت اعتباری در هنگام خرید و امکان پیگیری تراکنش الزامات وجود رمز یا امضررای دیجیتال برای
وجود امنیت در کارت اعتباری امکان سرررقت آن در مقایسرره با پول نقد کمتر اسررت. همچنین در صررورت گم شرردن کارت امکان  یعبارت

اعتباری فضررای زیادی را  هایکارتوجود دارد. عالوه بر این موارد، مراجعه به بانک پذیرنده و صرردور مجدد کارت با حداقل ضرررر مالی 
طلبند. بنابراین، اسرررتفاده از کنند، در عوض حمل پول نقد هم به کیف و وسرررایل امنیتی احتیاج دارند و هم فضرررای زیادی میاشرررغال نمی

 باشد.اعتباری بهتر از حمل پول نقد می هایکارت
 کند، زیرا هر خریدیعنوان یک نوع امنیت و حفاظت اضررررافی برای خریدهای اینترنتی او عمل میاعتباری برای دارنده کارت به کارت

شمند و تراکنش صورت گیرد، در حافظه هو سط کارت اعتباری  سرقت یهای مالی کارت اعتباری ثبت میکه تو ا شود، در نتیجه به هنگام 
طح براین در ستوان از اطالعات آن خرید پرینت گرفت و مدعی دریافت کاال یا برگشت پول شد. عالوهشده میمفقودی وسایل خریداری 

شرکتبین ستفاده میالمللی برخی از  صادرکننده کارت اعتباری برای خریدهای بزرگ از بیمه ا  کنند و خسارات دارنده کارت اعتباریهای 
از کارت برای مشتریانی که از اعتبار باالیی برخوردار هستند این مزیت  گیریبهرهاما عالوه بر این کنند. را بابت چنین خریدهایی جبران می

ترجیحی  هایرخنند از مزایای رفتار گذشررته خود با دریافت سررقف اعتبار باالتر و توانمیرا به همراه دارد که با تشررکیل یک پیشررینه مثبت 
 گردند. مندبهره

شدن بدهی  ردارندهدربهرچند کارت اعتباری  سنگین  شتر و  شتریان به خرید بی ست، برخی بر ترغیب م شتریان ا مزایای زیادی برای م
. این امر سررربب ایجاد حجم زیادی از بدهی برای مشرررتریان اندنهادهیکی از معایب کارت اعتباری برای مشرررتریان انگشرررت  عنوانبهخانوار 

این مشرررکل برای افراد با سرررن کم و با درآمد پایین و تجربه کم و نبود فرهنگ بانکی ممکن  که گاه فراتر از توان پرداخت آنها سرررت. کندمی
خواهد بود و به همین  تریجدباشررد. بدیهی اسررت این گونه مشررکالت برای مشررتریان در مراحل ابتدایی معرفی این خدمت  تریجداسررت 

 ود.عمل ش ترییجدتا در ابتدا با حزم و احتیاط  شودمیدلیل توصیه 

 هابانکانگیزه  کارت اعتباری و وکارکسب یریپذهیتوج ۶.۱۲.۲

 هاکباناعتباری در مقایسه با سایر تسهیالت اعطایی از سوی  یهاوکار کارتکسبعالوه بر دریافت خدمات کارمزد، خط  هابانکبرای 
 هایسررکرکوتاه و  گیریتصررمیممالی ملتهب هسررتند و افق  باید جذاب باشررد. اما در شرررایطی که بازارهای قاعدتاًبه دلیل نرخ سررود باالتر 

در  سودآوری باالیی یهافرصت هابانکنظارتی برای  هاییکاستغفلت و  به دلیلآنجا که  ترمهمباالست، و از همه  یامالحظهقابل  طوربه
کارت اعتباری را در مقایسرره با  وکارکسرربممکن اسررت  هابانکجایگرین موجود باشررد این قاعده کلی دیگر مصررداق نداشررته و  هایینهگز

 ارزیابی نمایند و رغبت کمتری در ورود به این عرصه داشته باشند. تریینپاپورتفوی خود  هایبخشسایر 
زه یو ارزیابی اعتبار که انگ یقدرتمند اعتبارسرررنجی هاسرررامانه، از طریق هابانکنرخ سرررود باالتر در کنار کاهش ریسرررک نکول بدهی 

تبدیل کرده اسررررت.  هابانکاعتباری را به ابزاری مهم جهت رشررررد درآمدزایی  هایکارت، کنندمیباالیی را برای بازپرداخت بدهی ایجاد 
ری اداری بیشررت هایهزینههمواره مسررتلزم  شررودمیهرچند مدیریت تعداد زیادی تسررهیالت خرد در برابر تسررهیالت کالنی که یکباره انجام 

رایزن هوشررمند، توزیع مبالغ کالن در  هایسرریسررتمقابل اتکا سررنجش اعتبار افراد و  یسررازوکارهاتوزیع ریسررک در حضررور اسررت اما با 
 به کاهش ریسک منجر شود. تواندمیکارت اعتباری خود  وکارکسب

از آن با هر خرید خرد یا  نمایند و پسبرای صررردور کارت اعتباری دو درصرررد کارمزد از میزان اعتبار کارت کسرررر می هابانکدر ایران 
شده منظور می ستفاده از کارت اعتباری کارمزد تراکنش انجام  شتری با ا سئلهشود که این کالن م موجب افزایش درآمدهای غیرعملیاتی  م

صورتیبانک می سازوکار پرداخت از طریق کارت اعتباری )در شترشود. بنابراین  سایی م شنا سنجی و  صحیح اعتبار ساس   یکه بر یک ا
 استوار باشد( برای بانک، فروشگاه و مشتریان بهره مالی به همراه دارد.

سهیالت خالصه ن هابانکمزایای ارائه خدمات کارت اعتباری برای  سود باالتر ت شتشودمیبه دریافت کارمزد یا  ر و . جذب مشتری بی
قبل از  های صورت گرفتهباشد. با توجه به اعتبارسنجیدر ارائه این خدمات می هابانکهای مهم حف  روابط با مشتریان نیز یکی از انگیزه

شتریان  هابانکصدور کارت اعتباری و با توجه به رتبه اعتباری افراد  سایی می حسابخوشم شنا اری کنند و با اعطای کارت اعتبخود را 
ش استراتژیک بر اهمیت نق تأکیدکنند. بنابراین با را با مشتریان خود برقرار می کاراییبه این افراد ضمن حف  مشتریان، رابطه بلندمدت و 

 ریزی، تالش و فعالیتها و افزایش منابع و نقدینگی یک بانک، حاصررل برنامهمشررتری و حف  آن در پیشرربرد اهداف بانک، رشررد سررپرده
با کیفیت برتر، سرررعت باالتر، همخوان و متناسررب با  بانک برای حف  مشررتری اسررت. از سرروی دیگر مشررتریان خواهان دریافت خدمات

نمایند و  تأمینهای مشتریان را نیز نیازهای خود هستند، بنابراین بانک باید ضمن توجه به سودآوری خود در ارائه کارت اعتباری، خواسته
 روابط بلندمدت خود با آنها را حف  نمایند.
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تالش شررررده اسررررت تا با اسررررتفاده از ابزاری که  هابانکه خدمات کارت اعتباری برای ارائ پذیرییهتوجدر این بررسرررری برای مطالعه 
 وهاییسنارشرایط و مقررات مربوط به جبران خدمات در نظام بانکی کشور است، پاسخی درخور برای این پرسش مهم تحت  دربردارنده
صادرکننده به  به دستمختلف  شتریان تخصیص داده آورد. از آنجا که مبلغ اعتبار از طرف بانک  صورتیو  شودمیم سهیالت این ت کهدر

 برای بانک وکارکسرربهای این خط و فایده هاینههزویژه بر  طوربهاسررت در این بررسرری ما  صررادرکنندهنکول شررود هزینه آن متوجه بانک 
و درآمدهایی که بانک  هایهزینه. انواع خواهیم پرداخت. برای این منظور قدم نخست طراحی و تهیه این ابزار خاص بوده است صادرکننده

 آمده است. ۹-۶ر جدول صادرکننده با آن روبرو هستند، د

 صادرکنندهکارت اعتباری برای بانک  وکارکسبمحاسبه سود ساالنه  .۹-۶جدول 

بازپرداخت در دوره   
 سود خالص بدحسابمشتری  حسابخوشمشتری  تنفس

     رسوب پول درآمدها
     آبونمان 
     کارمزد افتتاح حساب 
     کارمزد صدور کارت 
     سود دریافتی 
     کارمزد دریافتی 

     کارمزد پرداختی به شبکه هاهزینه
     اعتبارسنجی مشتری 
     الوصولهزینه مطالبات مشکوک 
     هزینه عملیات 

 

ستفاده در این بررسی تعداد کل مشتریان در قدم نخست برابر با  ست. این تعداد  ۸11تحت مدل مورد ا شده ا هزار نفر در نظر گرفته 
برابر با تعداد مشرررتریان موجود کارت اعتباری در نظام بانکی در وضرررعیت موجود  حدوداًلحاظ شرررده و  کارانهمحافظهمشرررتری با نگاهی 

 .باشدمی
 سناریو پایه

 کل مشتریان به سه دسته مشتریان شامل:
سود  نوانعبهکه در مهلت تعیین شده نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام کرده و لذا متحمل اضافه پرداختی  حسابخوشمشتریان  (۹

 تسهیالت نخواهند شد.
 دهند.اما این پرداخت را پس از مهلت تعیین شده انجام می نمایندمیکه اگر چه بدهی خود را پرداخت  یحسابخوشمشتریان  (۲
مطالبات  عنوانهبگردانند و کل مبلغ پرداختی را باید مشتریانی که پس از تخصیص اعتبار از آن استفاده کرده ولی مبلغی به بانک برنمی (۳

 سوخت شده به حساب آورد.
ه ایشان با ب یافتهیصتخصشده است. مشتریان دسته اول، بابت اعتبار  های بانک برای سه نوع مشتری مفروض محاسبهدرآمد و هزینه

رفت که توان نتیجه گ. پس میکنندمیپرداخت ن یافتهیصتخصرررربازپرداخت بدهی خود قبل از اتمام دوره تنفس چیزی بیش از اصررررل وجه 
سهیالت ایمن که  سود ت . پرداخت مبلغ کنندمیتحمیل  صادرکنندهبانک به  شودمیدرصد فرض  ۲1بررسی  یندر اهزینه فرصتی برابر با 

ای بیش از آنچه ایجاد نماید ولی در مجموع این دسررته مشررتریان در بهترین حالت هزینهآبونمان تا حدی این هزینه ایجاد شررده را تعدیل می
شتریان می سته دوم اگر چه م سابخوشکنند به بانک تحمیل نخواهند کرد. د سوب می ح صورت شوند اما پردمح اخت بدهی خود را به 

کند. برای بانک این مشررتریان منفعتی به میزان تفاوت تسررهیالت ایمن و غیر ایمن قسررطی و با نرخ سررود تسررهیالت غیر ایمن پرداخت می
اید تحمل بگروه سوم هستند که همه مبلغ تخصیص یافته به ایشان سوخت شده و بانک زیانی به میزان اصل مبلغ را  نهایتاًکنند. ایجاد می

سوب پول برای بانک  شتریان و ر سپرده م شی از جذب  سایر  صادرکنندهنماید. درآمد نا شده و  ز ا درآمدهاو  هاینههزصفر در نظر گرفته 
که  یافتهاختصرراصبه هزینه عملیاتی  ۲-۶جدول . در این میان قلم آخر در شرروندمیجنس کارمزدی بوده که به تفکیک برای بانک محاسرربه 

ست و خود مطالعه یابیینههزتنها با انجام  رقم آن ستیابی ا ست که هر ای جداگانه میاین خدمت قابل د سی فرض بر آن ا طلبد. در این برر
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 ۱۲11هزار میلیارد ریال که  ۸مشتری خود الزم است ده درصد اعتبار کارت را در حساب داشته باشد. نتایج حاصل برای تخصیص رقم 
 .شودمیارائه  ۲-۶جدول شده است، در  تأمینمیلیارد آن توسط مشتریان  ۸11 میلیارد آن توسط بانک و

 صادرکنندهکارت اعتباری برای بانک  وکارکسبخالص ارزش ساالنه  .۲-۶ جدول
 خالص ارزش ساالنه تعداد مشتریان نوع مشتریان

 -۳۲۱ ۴11111 حسابخوش
 ۳۳۸ ۳۴۴111 تأخیربا 

 -۴۱۹ ۵۶111 کنندهنکول
 -۴۸1  کل ارزش

 

ساس  سبه شده است. بر این ا ساالنه با احتساب هزینه فرصت مبالغ تخصیص یافته محا شایان توجه آن است که خالص ارزش  نکته 
کارت اعتباری برای بانک صادرکننده با فرض آن که نیمی از مشتریان قبل از اتمام مهلت و دوره تنفس  وکارکسبادعا کرد که خط  توانمی

 شود، توجیه اقتصادی ندارد.درصد مطالباتشان سوخت می ۹۴نیز  ماندهیباقرداخت بدهی خود کرده و از مشتریان اقدام به بازپ
درصررد مطالبات سرروخت شررده از  ۹۴سررناریو پایه در نظر گرفته شررده اسررت چون بر پایه فروضرری چون وجود  عنوانبهاین سررناریو  

که چیزی نزدیک به وضررعیت موجود با فرض بدبینامه سرروخت  گیردمیصررورت  یتسررهیالت تخصرریص یافته به کل دارندگان کارت اعتبار
آمده اسررت. همچنین در این بررسرری فرض بر آن اسررت که تعداد مشررتریان کارت اعتباری برابر با مشررتریان در  به دسررتشرردن کل معوقات 

ضی وضعیت موجود می شد که فر ست و چنانچه برخی ویژگی کارانهمحافظهبا شهری به آن ها چون امکان پرداخت هزینها های خرد درون 
اج این بررسی بر پایه عدم شناسایی و تفکیک مشتریان کم اعتبار استخر نهایتاًگمان تعداد مشتریان از این فراتر خواهد رفت. اضافه شود بی

 ینچنمههایی که میزان مشتریان بدحساب بیشتر بوده و برای حالت کاروکسبشده است. در بخش بعدی میزان ارزش خالص ساالنه این 
 شناسایی مشتریان بدحساب بررسی خواهیم کرد. تأثیر

 کاهش درصد نکول ریتأثسناریو اول: 
ول ک. با کاهش درصد ندهدمیکارت اعتباری نشان  وکاربر کسبتغییر در فرض درصد نکول مشتریان را  تأثیر ۳-۶جدول سطر اول در 

ستانداردهادرصد که حدود مورد انتظار این تسهیالت بر اساس  ۴و حتی  ۸برای مشتریان تا  شود تا ارزش است، سبب می المللیبین یا
قرار گرفته و زیان آن بشدت کاهش یابد. هرچند با منظور نمودن  تأثیرتحت  یداًشدکارت اعتباری  وکارکسبخالص ساالنه ایجاد شده از 

 با فرض سایر شرایط موجود توجیه اقتصادی نخواهد داشت. وکارکسبمبالغ تخصیص یافته هنوز هم این هزینه فرصت 

 وکارکسبدرصد نکول و تفکیک مشتریان بر خالص ارزش  شیاثر افزا .۳-۶ جدول
 نرخ نکول

 سقف اعتبار
 ۴٪ ۸٪ ۹۴٪ 

۹111111 ۱1- ۲۴۶- ۴۸1- 
۵111111 ۲11 ۹۹۱ ۴- 

 

 ۴میلیارد ریال و برای حالتی که نرخ نکول به  -۲۴۶درصررد برابر با  ۸تحت این سررناریو زیان بانک ناشرری از مشررتریان برای نرخ نکول 
کارت اعتباری هرچه مخاطبان این خدمت از اعتبار باالتری  وکارکسررربمیلیارد ریال خواهد بود. بنابراین در  -۱1درصرررد برسرررد برابر با 

و  بیشتر شده و توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت وکارکسبتری داشته باشند، سودآوری این خط شانس نکول پایینبرخوردار بوده و 
 بانک صادرکننده کارت، انگیزه بیشتری برای مشارکت در این پلتفرم وجود خواهد داشت.

 سناریو دوم: کاهش سقف اعتبار
میلیون ریال در نظر گرفته شررده اسررت. با کاهش میزان  ۵میلیون به  ۹1کاهش سررقف اعتبار مشررتریان از  تأثیر ۳-۶جدول در سررطر دوم 
شده در پلتفرم کارت اعتباری نیز  اوالًسقف اعتبار  شده کاهش یافته و دوم هزینه فرصت بانک برای درگیر  سوخت  میزان هزینه مطالبات 

ست کاهش می شده ا سقف اعتبار برابر با یک میلیون تومان منظور  شرایطی که  سبت به  شد تا ن سبب خواهد  یابد. مجموعه این دو عامل 



و مقررات ینقوان یاتی،عمل هاییسم: مکانیکننده با استفاده از کارت اعتباراعتبار مصرف  
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ساالنه این  سبخالص ارزش  سطح نرخ نکول برابر افزا وکارک شد. با این حال  ۸یش یابد و حتی در  شته با صادی دا صد نیز توجیه اقت در
شد و این خط  شدن ارزش خالص طرح خواهد  شتر نرخ نکول باعث منفی  صادی خود را از دست خواهد  وکارکسبافزایش بی توجیه اقت

 داد.
 فروشنده سناریو سوم: سقف اعتبار متفاوت به همراه افزایش نرخ کارمزد

را  دحساببشود و سقف اعتبار مشتریان  قائلتمایز  حسابخوشچنانچه بانک بتواند به کمک ارزیابی اعتباری بین مشتریان بدحساب و 
 ۹۴درصرررد برای نرخ نکول  ۵1را تا  وکارکسررربتواند زیان این خط می خودیخودبهمیلیون ریال محدود نماید این امر  ۵در سرررطح مبلغ 

 (۴-۶جدول درصد کاهش دهد. ) ۴نرخ نکول  یبرادرصد  ۱۵میزان درصد و به 

 ارزیابی اعتباری به همراه افزایش نرخ کارمزد فروشندگان بر ارزش خالص ساالنه طرح تأثیر .۴-۶ جدول
 نرخ نکول

 نرخ کارمزد
 ۴٪ ۸٪ ۹۴٪ 
۲٪ ۲1- ۹1۶- ۲۳۵- 

۲2۵٪ ۲۹۶ ۹۲۵ ۹1- 
 

و  هایاستسنیاز به برخی تغییرات در  وکارکسباقتصادی این خط  پذیرییهتوجمالی،  تأمینواقعیت آن است به دلیل باالبودن هزینه 
درصررد افزایش یابد. در این  ۲2۵به  درصررد ۲پیش فرض دارد. برای این منظور یک فرض آن اسررت که نرخ کارمزد فروشررندگان از  هاینرخ

 هاینرخبرای  ۴-۶دوم جدول نیمی از مبلغ مزبور را دریافت نموده و مقادیر ارزش خالص سرراالنه در سررطر  صررورت بانک صررادرکننده
ست. با نگاهی به این ارقام  شده ا ستثنای نرخ نکول  توانمیمختلف نکول ارائه  سایر  ۹۴دریافت که به ا صد برای  پیش فرض  هاینرخدر

راغب به مشررارکت در این پلتفرم خواهد بود. گزینه جایگزین به این  صررادرکنندهبانک  در این سررناریو ارزش خالص سرراالنه مثبت شررده و
 دیده نشده است. یوهاسنارباالتر است که در این  ییهارقماعتبار تخصیصی به  درصد ۴منظور افزایش هزینه آبونمان از 

 یریگجهینتو  بندیجمع ۶.۱۳
به خود اختصرراص  الکترونیکی پرداخت را هایکارتهای صررورت گرفته همچنان کارت اعتباری سررهم ناچیزی از مجموع رغم تالشعلی

ست. به عبارت دیگر هنوز با  سهم ناچیز نیز رو به کاهش ا ستیم این  شاهد آن ه شتداده و با نگرانی  ستها از توجه سال گذ به  رگذاسیا
ان برای و مشررتری هابانکنبوده و  بخشیجهنتها چندان ز طریق کارت اعتباری باید اعتراف کرد که این سرریاسررتکننده امالی مصرررف تأمین

 .دهندمیمشارکت در این پلتفرم از خود تمایلی نشان ن
د. شررردر این بخش به یک چارچوب کلی برای طراحی پلتفرم با تکیه بر تجارب جهانی و وضرررعیت موجود نظام بانکی کشرررور پرداخته 

به  وانتمیفنی و مقرراتی و تعبیه برخی ارکان نهادی در این پلتفرم  هاییرسرراختزادعای این پژوهش آن اسررت که با انجام اصررالحاتی در 
 کارت اعتباری امیدوار بود. وکارکسب پذیرییهتوج

 ک متولی مشخص که در این بررسیاعتباری ی وکار کارتکسببرابر تجارب موجود جهانی بسیار حائز اهمیت است که برای توسعه 
ست، با مشارکت  شده ا شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری معرفی  سیس هابانکبا عنوان  ست تا بانک مرکزی  تأ شود. همچنین الزم ا

در آن  دو اسرتمرار آن بدون مداخله بانک مرکزی میسرر نباشر وکارکسرببیرون کشریده و تنها آنجا که توسرعه  وکارکسربپای خود را از این 
وارد شررود. یکی از مواردی که بانک مرکزی باید در مقررات موجود بازبینی نماید، واگذاری اختیار اخذ یا عدم اخذ کارمزد از فروشررندگان 

ه النهای پلتفرم فعاهزینه تأمینمندی آنها از منافع این پلتفرم الزم اسررررت تا این گروه در اسررررت. با توجه به نقش مهم فروشررررندگان و بهره
 أمینتدر این پلتفرم با توجه به باال بودن هزینه  هابانکپذیری ورود مشارکت نمایند. در این بررسی همچنین نشان داده شد که برای توجیه

شندگان از مالی یکی از گزینه صد فعلی به  ۲ها افزایش نرخ کارمزد فرو ست که درصد می ۲2۵در  شد. گزینه دیگر افزایش هزینه آبونمان ا با
 تواند از مشتریان اخذ شود.یم

گذشررته از اصررالحاتی که در نگرش مقامات ناظر و عرصرره مقررات مورد نیاز اسررت، همچنین الزم اسررت تا بسررتر فنی موجود نیز برای 
شنهاد شده است با تکیه بر تجربه کارت  ترینمهمتوسعه داده شود.  کارآمدترارائه خدمات به صورت  عتباری اتغییری که در این بررسی پی

که توضیح  طورهمان. برای این منظور باشدمیعمومی شهری  ونقلحملروپی در کشور هند، معرفی خدمات پرداخت کرایه برای وسایل 
از تکنولوژی بی سودنی در کارت اعتباری نمود، همچنین الزم است تا با  گیریبهرهموجود را مستعد  یرساختز تنهانه بایستمیداده شد 
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در حوزه خدمات شررهری تعامل نزدیکی صررورت پذیرد. یکی از موانعی که در این مسرریر احسرراس  گذارسرریاسررتگیرنده و مقامات تصررمیم
ب رقی عنوانبهرا ممکن است در عرضه خدمات کارت اعتباری  هابانکشهرداری از یک موسسه اعتباری است که سایر  یمندبهره شودمی

انحصرراری خود را در خدمات پرداخت کرایه حف  نماید. چنانچه چنین مانعی بر سررر راه توسررعه کارت  نگریسررته و سررعی نماید موقعیت
 انحصار در این حوزه جلوگیری نماید. یریگشکلاعتباری رخ نماید وظیفه بانک مرکزی است که برای رفاه مشتریان مداخله نموده و از 

 متأسررفانهتالش نماید.  هاداده یگذاراشررتراکعاتی و فراهم آوردت امکان به ی اطالهاسررامانهبانک مرکزی همچنین باید برای توسررعه 
به  شرروندمیی ارزشررمندی که گردآوری هادادهی عمومی و خصرروصرری وجود ندارد و در بسرریاری از موارد هادادهدرک روشررنی از تفکیک 

ه در ک هایییکاست به دلیل هاداده. عالوه بر این کیفیت شودمیبرده ن هاآنبهره از  گونهیچهاز دسترس عموم خارج شده و  یرموجهغ یلیدال
صورت به  هاسازمان سیاری موارد پایین بوده و حتی در  شتراکوجود دارد در ب شان  یگذارا ست که ن ستند. این در حالی ا ستفاده نی قابل ا

 درصد کاهش داد. ۱۵را تا  هابانکزیان  نتوامیاز داده و تفکیک مشتریان معتبر از غیر معتبر  گیریبهرهداده شد چگونه با 
به  المللیینبموجود در عرصه  ایدست آورده ینترتازهی با کیفیت باید با استفاده از هادادهاز داده عالوه بر دسترسی به  گیریبهرهبرای 

ستمتعبیه  صص و کارآمد در این زمینه روبرو  هابانکخبره رایزن پرداخت. این امر برای  هایسی سی به نیروی متخ ستر که با چالش عدم د
شنهادی هر  شود. در چارچوب پی شده تا تدبیر  سعی  هستند با معرفی یک مجموعه تخصصی به نام شرکت رایزن هوشمند در این پلتفرم 

تار خواهند بود اما همگی عالوه بر امتیاز برای تعیین سرررقف اعتباری مخ گیرییمتصرررمشرررتری و م یرشپذهمچنان خود در  هابانکچند 
شته باشند. برای مقامات ناظر های شرکت رایزن هوشمند را نیز درخواست نموده و قبل از تصمیماعتباری باید خروجی گیری در دست دا

صه کارت اعتباری را ایفا خواهد کرد. می  توان حتی تعرفه خدماتاین اطالعات نقش یک مبنای روشن برای ارزیابی عملکرد بانک در عر
ای ارزیابی روشررمندی از پویا و دوره طوربهمحاسرربات آن منظور کرد. برای این منظور الزم اسررت تا مقام ناظر  یاثربخشرراین شرررکت را به 

 های شرکت را در دستور کار خود داشته باشد.فعالیت
شان می سی ن ستقبال بانارزیابی این برر ضعیت موجود عدم ا صادرکننده از کدهد که در و سبهای   کارت اعتباری با توجه به وکارک

شتریان  ست. اما این کاهش احتمال نکول و تفکیک م صادی آن قابل درک ا سابخوشعدم توجیه اقت سابو  ح سقف  بدح صاص  و اخت
اری فراهم لتفرم کارت اعتبدر پ هابانکتا حد زیادی بهبود یافته و شررررایط را برای جلب مشرررارکت  بدحسررراببه مشرررتریان  تریینپااعتبار 

های مزبور به اخذ هزینه هابانکهای کارمزد فروشررندگان و ملزم سرراختن تمامی سررازد. عالوه بر این الزم اسررت تا با افزایش نرخ هزینهمی
چند از ف اعتبار هرکمک نمود تا این پلتفرم بتواند ارزش اقتصررررادی مثبتی را برای همه بازیگران ایجاد نماید. آغاز از مقادیر پایین سررررق

 ونقلحمل هایهزینهتوان با معرفی خدمات مختلف از جمله پرداخت جذابیت کارت اعتباری خواهد کاست، اما این کاهش جذابیت را می
بدون  هایاسررتسررویژه جبران نمود. با اعمال این  هاییفتخفخدمات تضررمین یا  ارائهو خدمات شررهری به کمک این کارت و همچنین 

شمند در جهت تردید ک صرفمالی  تأمینارت اعتباری به گامی ارز ستقبال  کنندهم شد و مورد ا سی به اعتبار بدل خواهد  ستر سترش د و گ
 قرار خواهد گرفت.
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