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 هافهرست شكل
 24 ............................................... 1398( در سال الی)بر حسب ر یابزار کارتخوان فروشگاه یهاتراکنش یدامنه مبلغ 1-1شکل 

 25 ....................................................... 1398( در سال الی)بر حسب ر ینترنتیا رشیابزار پذ یهاتراکنش یدامنه مبلغ 2-1شکل 

 26 ......................................................... 1398( در سال الی)بر حسب ر لیموبا رشیابزار پذ یهاتراکنش یدامنه مبلغ 3-1شکل 

 30 ............... ینگیشاپرک و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقد یهانسبت ارزش تراکنش سهیمقا  4-1شکل 

 GDP .............................................................................................................. 32شاپرک به  یهانسبت ارزش تراکنش  5-1شکل 

 36 ............................................................... 1398ناموفق در سال  یهااز انواع خطا از مجموع تراکنش کیسهم هر  1-2شکل 

 39 ...................................................................................... نگاه کیدر  1398سال  یاز انواع خطاها کیهر  تیوضع 2-2شکل 

 43 ........................................................................... 1398ها در سال از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-3شکل 

 45 ............................................................................ 1398ها در سال از نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  2-3شکل 

 49 ............................. 1398و 1397 یاز شرکت ها در سال ها کیهر POS رشیابزار پذ یتعداد تراکنش ها سهیمقا 3-3شکل 

I رشیابزار پذ یتعداد تراکنش ها سهیقام 4-3شکل  NT 49 ........................... 1398و  1397 یاز شرکت ها در سال ها کیهر 

 50 ............................. 1398و 1397 یاز شرکت ها در سال ها کیهر MOB رشیابزار پذ یتعداد تراکنش ها سهیمقا 5-3شکل 

 52 ............................ 1398و  1397 یاز شرکت ها در سال ها کیهر POS رشیابزار پذ یمبلغ تراکنش ها سهیمقا 6-3شکل 

 52 ............................ 1398و  1397 یاز شرکت ها در سال ها کیهر INT رشیابزار پذ یمبلغ تراکنش ها سهیمقا 7-3شکل 

 53 ............................ 1398و  1397 یاز شرکت ها در سال ها کیهر MOB رشیابزار پذ یمبلغ تراکنش ها سهیمقا 8-3شکل 

 56 ............................ 1398و  1397 یاز شرکت ها در سال ها کیدر هر دیخر سیسرو یتعداد تراکنش ها سهیمقا 9-3شکل 

1398و  1397 یاز شرکت ها در سال ها کیشارژ در هر دیپرداخت قبض و خر سیسرو یتعداد تراکنش ها سهیمقا 10-3شکل 

 .................................................................................................................................................................................................... 56 

 57 ............... 1398و  1397 یاز شرکت ها در سال ها کیدر هر یریمانده گ سیسرو یتعداد تراکنش ها سهیمقا 11-3شکل 

 59 ........................... 1398و  1397 یاز شرکت ها در سال ها کیدر هر دیخر سیسرو یمبلغ تراکنش ها سهیمقا 12-3شکل 

1398و  1397 یاز شرکت ها در سال ها کیشارژ در هر دیپرداخت قبض و خر سیسرو یمبلغ تراکنش ها سهیمقا 13-3شکل 

 .................................................................................................................................................................................................... 59 

 61 ............. 1398و  1397ها در سال به کل تراکنش یرندگیپذ یدر شاخص نسبت خطا PSP یهاشرکت سهیمقا 14-3شکل 

1398و  1397 یدر سال ها یستمیفعال س یفروشگاه یاز کارتخوان ها PSP یاز شرکت ها کیسهم هر سهیمقا 15-3شکل 

 .................................................................................................................................................................................................... 69 

1398و  1397 یتراکنش دار در سال ها یفروشگاه یاز کارتخوان ها PSP یاز شرکت ها کیسهم هر سهیمقا 16-3شکل 

 .................................................................................................................................................................................................... 72 
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1398و  1397سال  یماه ها یط یتراکنش و فاقد تراکنش مالکم یفروشگاه یهاماهانه تعداد کارتخوان رییروند تغ 17-3شکل 

 .................................................................................................................................................................................................... 77 

 81 .................................................. 1398سال  -شبکه پرداخت  یاز کل تعداد تراکنشها رندهیسهم بازار هر بانک پذ 1-4شکل 

 82 ................................................ 1398سال  -شبکه پرداخت  یهااز کل مبلغ تراکنش رندهیسهم بازار هر بانک پذ 2-4شکل 

 95 ..................................... 1398سال  – رندهیدر هر بانک پذ رشیپذ یهااز ابزار کیهر یهاتراکنش یسهم تعداد 3-4شکل 

 96 ....................................... 1398سال  – رندهیدر هر بانک پذ رشیپذ یهااز ابزار کیهر یهاتراکنش یسهم مبلغ 4-4شکل 

 97 یاسفند ماه سال ها–دار در شبکه شاپرک تراکنش یبانک یهاصادر کننده از تعداد کارت یهاسهم بانک سهیمقا 5-4شکل 

 103 .......................................................................................................................................................................................... 98و 

 106 ........................................................... 1398اسفند سال  –صادر شده  یکارتها بیسهم هر بانک از مجموع ترک 6-4شکل 

 116 ..................................................... 1398سال  –شده هر بانک  رشیصادر شده از پذ یهااختالف تعداد تراکنش 7-4شکل 

 117 ...................................................... 1398سال  –شده هر بانک  رشیصادر شده و پذ یهامجموع تعداد تراکنش 8-4شکل 

 118 ................................................................... 1398سال  –( الیر اردیلیهر بانک )بر حسب م یشاپرک یگردش مال 9-4شکل 

 119 ................................... 1398سال  –شده هر بانک  رشیصادر شده از پذ یهااختالف در مبلغ تراکنش سهیمقا 10-4شکل 
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 فهرست جداول
 15 ................................................................................................................. شاپرک یهاآمار ساالنه تراکنش سهیمقا 1-1جدول 

 16 ...................................................................شبکه شاپرک یهاارزش ساالنه تراکنش یقیو حق یرشد اسم سهیمقا 2-1جدول 

 17 ...................................................................................... 1398در اسفند ماه سال  رشیپذ یاز ابزارها کیتعداد هر  3-1جدول 

 18 ............. 1398و  1397 یهاسال در سال 18 یباال تیهر ده هزار نفر جمع یبه ازا رشیسرانه تعداد هر ابزار پذ 4-1جدول 

 19 .......................................................... 1398و  1397ها در سال از تعداد تراکنش رشیپذ یهااز ابزار کیسهم هر 5-1جدول 

 20 ........................................................... 1398و  1397ها در سال از مبلغ تراکنش رشیپذ یهااز ابزار کیسهم هر 6-1جدول 

 20 ......................................................................................1398در سال  یشاپرک یمتوسط مبلغ هر تراکنش ابزارها 7-1جدول 

 21 ................................. 98و  97 یهاسال در سال 18 یباال تیهر نفر جمع یبه ازا  سرانه تعداد تراکنش هر ابزار 8-1جدول 

 22 ........................................ 98و  97 یهاسال در سال 18 یباال تیهر جمع یبه ازا  سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار 9-1جدول 

 22 ... 1397و نرخ رشد آن نسبت به مدت مشابه سال  1398انواع خدمات ارائه شده شاپرک در سال  یسهم تعداد 10-1جدول 

 23 ..... 1397و نرخ رشد آن نسبت به مدت مشابه سال  1398انواع خدمات ارائه شده شاپرک در سال  یسهم مبلغ 11-1جدول 

 27 ....................................................................................................... یساالنه شاخص نسبت دهک راتییتغ سهیمقا 12-1جدول 

 28 ....................................... 1398تا اسفند ماه سال  ینگیشاپرک به نقد یهاماهانه نسبت ارزش تراکنش سهیمقا 13-1جدول 

 29 ............ 1398اسفند ماه سال  انیتا پا ینگیماهانه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقد سهیمقا 14-1جدول 

 GDP ............................................................................................ 31به  یکارت کیالکترون یهانسبت ارزش پرداخت 15-1جدول 

 35 ........................................................... 1398ها در سال موفق و ناموفق از کل تراکنش یهاتعداد و سهم تراکنش 1-2جدول 

 36 .............................................................................................................................. 1398تعداد انواع خطاها در سال  2-2جدول 

 37 ............................................................ 1398در سال  یکارت کیرخ داده در شبکه پرداخت الکترون یهاخطا زیآنال 3-2جدول 

 38 ......................... 1398در سال  یکارت کیخدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترون حس شده یریپذدسترس 4-2جدول 

 40 .......................................................... 1398ناتمام رخ داده در شبکه پرداخت شاپرک در سال  یهادرصد تراکنش 5-2جدول 

 44 ....................................................... 1398و 1397در سال PSP یاز شرکت ها کیهر یتراکنش ها یسهم تعداد1-3جدول 

 46 ....................................................... 1398و 1397در سال  PSP یاز شرکت ها کیهر یتراکنش ها یسهم مبلغ 2-3جدول 

 48 ............. 1398و  1397در سال  رشیپذ یهااز ابزار کی هر یهااز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا  3-3جدول 

 51 ................. 1398و 1397در سال  رشیپذ یهااز ابزار کی هر یهااز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا 4-3جدول 

 55 ...................................... 1398و  1397در سال  سیسرو هر یهااز تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا  5-3جدول 

 58 ........................................ 1398و  1397در سال  سیهر سرو یهااز مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  سهیمقا 6-3جدول 

 60 ............................... 1398و  1397در سال  PSPهر شرکت  یهابه کل تراکنش یرندگیپذ ینسبت خطا سهیمقا 7-3جدول 

 62 ........................................................................ رشمنیه-ندالیشاخص هرف ریتمرکز بازار با توجه به مقاد تیوضع 8-3جدول 
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 63 .............. 1398در سال  رشیپذ یابزارها یبه ازا PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیمحاسبه شاخص هرف 9-3جدول 

 64 ......... بر حسب نوع ابزار 1398و   1397در سال  PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیشاخص هرف سهیمقا 10-3جدول 

 65 .................. 1398در سال  سینوع سرو یبه ازا PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیمحاسبه شاخص هرف 11-3جدول 

 66 ..... سیبرحسب نوع سرو 1398و  1397در سال  PSP یهادر بازار شرکت رشمنیه-ندالیشاخص هرف سهیمقا 12-3جدول 

 68 ............................... 1398در سال  یستمیفعال س یاز تعداد ابزار کارتخوان فروشگاه PSPسهم بازار هر شرکت 13-3جدول 

 71 ........................ 1398و  1397تراکنشدار در سال  یاز تعداد ابزار کارتخوان فروشگاه PSPسهم بازار هر شرکت 14-3جدول 

 73 ....................................... 1398هر شرکت در سال  یستمیفعال س یفروشگاه یهاکارتخوان یشاخص اثربخش 15-3جدول 

 75 ........... 1398و  1397 یتراکنشدار هر شرکت در سال ها یفروشگاه یهاکارتخوان یشاخص اثربخش سهیمقا 16-3جدول 

آن در  یستمیفعال س یکم تراکنش و فاقد تراکنش هرشرکت از کل کارتخوانها یهامتوسط سهم تعداد کارتخوان 17-3جدول 

 78 ....................................................................................................................................................................................... 98سال 

 84 ................................ 98و  97 یسالها –شبکه پرداخت یهااز کل تعداد تراکنش رندهیسهم هر بانک پذ سهیمقا  1-4جدول 

 86 ................................. 98و  97 یسالها –شبکه پرداخت یهااز کل مبلغ تراکنش رندهیسهم هر بانک پذ سهیمقا  2-4جدول 

 88 .................... 1398سال  – رشیپذ یهااز ابزار کی هر یهااز کل تعداد و مبلغ تراکنش رندهیسهم هر بانک پذ  3-4جدول 

 یهااز ابزار کی هر یهااز کل تعداد و مبلغ تراکنش رندهیسهم هر بانک پذ 98و  97 یاختالف سالها سهیمقا  4-4جدول 

 90 ........................................................................................................................................................................................ رشیپذ

 93 ...... 1398سال -رندهیهر بانک پذ یاز کل تراکنشها رشیپذ یاز ابزارها کیهر  یسهم تعداد و مبلغ تراکنشها  5-4جدول 

 98 ...................................................... 1398سال  – رندهیپذ یهادر بازار بانک رشمنیه-ندالیمحاسبه شاخص هرف 6-4جدول 

 100 98و  97 یسالها– یکارت یهاتراکنش رندهیپذ یهادر بازار بانک رشمنیه-ندالیاختالف شاخص هرف سهیمقا 7-4جدول 

 102 .............................................. 98و  97 یدار در اسفند ماه سالهاتراکنش یبانک یهاتعداد و سهم کارت سهیمقا  8-4جدول 

 104 .................. 1398اسفند سال –دار تراکنش یبانک یهااز انواع کارت کیسهم هر بانک صادرکننده از تعداد هر  9-4جدول 

 107 ..... صادر شده تراکنش دار یسهم هر بانک صادر کننده از انواع کارتها 98و  97یسالها نیاختالف ب سهیمقا  10-4جدول 

 109 ......... 1398سال  –صادر کننده  بانک یدار از مجموع کارتهاتراکنش یبانک یهااز انواع کارت کیسهم هر   11-4جدول 

 111 ... 98اسفند سال  –تراکنش دار  یبانک یهاکارت یدر بازار صادرکنندگ رشمنیه -ندالیمحاسبه شاخص هرف 12-4جدول 
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 پیشگفتار

باشد با این تفاوت که در این های گزارش ماهانه شاپرک میگزارش ساالنه شاپرک در بر گیرنده شاخص

شده در این گزارش اند. فصول ارائه های ساالنه تبدیل و تفسیر شدههای ماهانه به شاخصگزارش شاخص

 : عبارتند از

 شاپرک بررسیکه عملکرد ابزارها و خدمات مختلف شبکه « های عملکردی شاپرکشاخص»بخش  .1

 شده است.

به بررسی سطح کیفی خدمات ارائه شده توسط شبکه که « کیفیت خدمات پرداخت کارتی»بخش  .2

 دهد.شاپرک نمایش میپذیری حس شده شبکه پرداخت و سوئیچ شاپرک پرداخته و میزان دسترس

به اندازه گیری و تشریح سطح که « های ارائه دهنده خدمات پرداختبررسی عملکرد شرکت»بخش .3

 پردازد.های ارائه کننده خدمات پرداخت میمطلوبیت ارائه خدمات توسط شرکت

های به بررسی وضعیت عملکرد بانککه « های صادرکننده و پذیرندهبررسی عملکرد بانک»بخش  .4

 . پردازدصادر کننده و پذیرنده در بخش پرداخت الکترونیکی توسط سوئیچ شبکه شاپرک، می
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 نگاه شرکت شاپرک در یک عملكردیهای عمده اقتصادی و شاخص

های مختلفی که جهت پایش وضعیت شرکت شاپرک، بصورت تفصیلی در این گزارش معرفی و شاخص

های های شاخصاست. بخش دسته ارائه شده سهاند، در جدول در یک نگاه، به طور خالصه و در محاسبه شده

 است: بندی شدهجدول در یک نگاه به صورت زیر تقسیم

 1398های عملکردی شاپرک در سال شاخص 

  های کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیکی کارت شاخص 

 های ارائه دهنده های بازار شبکه پرداخت پرداخت الکترونیک کارتی )شامل عملکرد شرکتشاخص

 های صادرکننده و پذیرنده( و عملکرد بانک خدمات پرداخت

 است.جزئیات و توضیحات بیشتر هر شاخص در ادامه و در بخش مربوطه بیان شده 

 

 

 

  



 

 
 

 

13 

  

های عملكردی شاپرک شاخص

 1398در سال 
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 1398های عملكردی شاپرک در سال شاخص -1

عملکرد شبکه الکترونیکی پرداخت کارت؛ های در نظر گرفته شده در این بخش به بررسی و ارزیابی شاخص

های شاپرک های شاپرک، مبلغ تراکنشپردازد. شاخص در نظر گرفته شده بر اساس تعداد تراکنششاپرک می

های اشاره شده به آنالیز عملکرد و باشد و با تشریح نرخ رشد شاخصو همچنین تعداد ابزارهای توزیع شده می

 پردازد. یسطح ارائه خدمات شبکه شاپرک م

 آمار عملكردی شاپرک -1-1

های در این بخش، عملکرد شاپرک به لحاظ تعدادی و ارزشی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن، نسبت تراکنش

های پذیرش و سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کاال و خدمات، هر یک از ابزار

 .شودهایی بررسی میگیری( با ارائه شاخصندهپرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و ما
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 های شاپرکآمار تعداد و ارزش تراکنش -1-1-1

زار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک ه 31،939میلیارد تراکنش با ارزش نزدیک به  26بالغ بر  1398 سالدر 

از پرداخت الکترونیک این مبلغ نشان از رشد میزان استفاده اقشار مختلف جامعه پرداخت کارت پردازش شده که 

 باشد.و باالخص ابزارهای شاپرکی می

 شاپرکهای تراکنش ساالنهمقایسه آمار  1-1جدول  

 درصد تغییرات 1398 1397 نوع

 %22/73 26،717 21،768 )میلیون تراکنش(تعداد تراکنش

 %23/38 31،939 25،887 (ریالهزار میلیارد مبلغ تراکنش )

شود مشاهده می 1-1جدول همانگونه که در 

 1398های شبکه شاپرک در سال تعداد تراکنش

درصدی داشته  73/22رشد  1397نسبت به سال 

های شبکه است. همچنین ارزش تراکنش

 1398هزار میلیارد ریال در سال  31،939هزار میلیارد ریال به  25،887افزایش از  درصد 38/23شاپرک نیز با 

 رسیده است.

 

 های شاپرکیرشد حقیقی ارزش تراکنش -1-1-2

باشد که در بردارنده میزان تورم های شاپرک میهای اشاره شده در بخش قبلی ارزش تراکنشارزش تراکنش

ده از شاخص ساالنه بهای کاال و خدمات مصرفی ابتدا سعی در باشد. در این بخش با استفانیز می 1398سال 

های شاپرک های شاپرک خواهیم داشت و سپس نرخ رشد ارزش حقیقی تراکنشحقیقی سازی ارزش تراکنش

 مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. 1397نسبت به سال  1398در سال 

  

ها در شبكه شاپرک به افزایش تعداد و مبلغ تراکنش

بینی باشد و پیشصورت ساالنه امری متداول می

شود تا زمان اشباع شبكه و فراگیری استفاده از می

پرداخت الكترونیكی در میان تمامی افراد جامعه ادامه 

 داشته باشد.
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 های شبکه شاپرکتراکنش ساالنهمقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش  2-1جدول 

 هاارزش تراکنش
 نرخ رشد 1398سال  1397سال 

 ریال(  هزار میلیارد)

هااسمی تراکنش ارزش  25،887 31،939 23/38% 

 137/3 185/1 34/81% *( CPIها و خدمات مصرفی )شاخص کل بهای کاال

 %8/49- 172/55 188/44 هاارزش حقیقی تراکنش

باشد. می آن دورهبیانگر نرخ تورم  ابتدا و انتهای دوره مورد بررسیها و خدمات مصرفی *نرخ تورم : درصد تغییرات شاخص کل بهای کاال
 . (مرکز آمار کشور: سایت CPI)مرجع آمار 

درصدی را نسبت به سال  38/23های شاپرک در حالی رشد تراکنش 1دهد ارزش اسمی نشان می 2-1جدول 

درصد 8/49  منفی های شاپرک در زمان مشابهکه میزان رشد ارزش حقیقی تراکنشتجربه نموده است  1397

تغییر مرجع  1397مغایرت اعداد آورده شده در جدول فوق نسبت به جدول مشابه در گزارش سال باشد. می

 است. 98کشور، در اسفند ماه سال  آمار مرکز سایت ا به.ا.ج مرکزی بانک از سایت CPIآمار شاخص 

 

 عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش -1-1-3

تعداد هر  که گردندان فروشگاهی توسط شاپرک پشتیبانی میموبایلی و کارتخوسه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، 

شبکه پرداخت دسترسی و توسعه، عملکرد  تراکنش،و مبلغ  کنار سایر عوامل نظیر تعدادیک از این ابزارها، در 

 الکترونیک کارتی را نشان خواهد داد.

استفاده  "2یستمیفعال س"تعداد ابزار از تر به جهت قیاس بهتر و تحلیل دقیق، ی پذیرشدر ارائه تعداد ابزارها

 3-1ل جدودر  1398ماه  اسفندهای پذیرش فعال سیستمی در در این راستا تعداد هر یک از ابزار شده است.

  ارائه شده است.

                                              

 

به قیمت  )CPI (ها و خدمات مصرفیبدون اثرات تورم، برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل بهای کاال های شاپرکارزش تراکنش 1

  اخذ شده است. مرکز آمار کشوربه صورت ماهانه از  1395سال پایه 
 . 7-1-6رجوع شود به پیوست 2
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  1398تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش در اسفند ماه سال  3-1ل جدو

 ابزار پذیرش
 1398اسفند  1397اسفند 

 سهم بازار تعداد ابزار سهم بازار تعداد ابزار 

 %75/55 8،339،294 %76/00 7،325،611 کارتخوان فروشگاهی

 %12/49 1،378،219 %11/68 1،126،242 اینترنتیابزار پذیرش 

 %11/96 1،320،293 %12/32 1،187،362 ابزار پذیرش موبایلی

 %100/00 11,037,806 %100/00 9,639,215 مجموع ابزارها

 

 1398در پایان اسفند ماه 

میلیون ابزار  03/11بیش از 

در سراسر کشور پذیرش 

توزیع شده است که از این 

درصد نیز ابزار  96/11درصد ابزار پذیرش اینترنتی و  49/12درصد ابزار کارتخوان فروشگاهی،  55/75تعداد 

 باشد.پذیرش موبایلی می

ن تواها میهایی است که با بررسی آنمیزان نفوذ ابزارهای پذیرش شاپرک و سرانه تعداد ابزار از جمله شاخص

 18میزان دسترسی مردم به هر یک از این ابزارها را بررسی نمود. سرانه تعداد هر ابزار بر اساس جمعیت باالی 

 باشد. سال کشور در ادامه قابل مشاهده می

  

موبایلی از کل ابزارها در سال , اینترنتی و فروشگاهی سهم ابزار کارتخوان

 11/20و  22/37, 13/84به ترتیب افزایش  1397نسبت به سال  1398

که ابزار پذیرش اینترنتی بیشتر رشد را به خود  درصدی داشته است

 98اختصاص داده است. در مجموع تعداد ابزارهای پذیرش در سال 

 درصدی داشته است. 51/14افزایش  97نسبت به سال 
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 1398و  1397 هایسال سال در 18باالی  هر ده هزار نفر جمعیتسرانه تعداد هر ابزار پذیرش به ازای  4-1جدول 

سال 18نفر جمعیت باالی  000,10سرانه تعداد هر ابزار به ازای هر   

 60،733،605 3سال کشور 18 جمعیت باالی

 عنوان
در تعداد هر ابزار 
 98اسفند ماه سال 

سرانه تعداد هر ابزار 
 98 سال

 سرانه تعداد هر ابزار
 97سال در 

 اختالف

 145/09 1،228/00 1،373/09 8.339.294 فروشگاهیکارتخوان  1

 38/14 188/79 226/93 1.378.219 ابزار پذیرش اینترنتی 2

 18/35 199/04 217/39 1.320.293 ابزار پذیرش موبایلی 3

 58/ 201 1،615/83 1,817/41 11.037.806 جمع کل

 

 18نفر باالی  10،000ابزار به ازای هر  1،817به حدود  1398سرانه ابزارهای پذیرش شاپرک در اسفند ماه 

درصد افزایش یافته  12/48معادل  1397سال در کشور رسیده است، این مقدار نسبت به زمان مشابه سال 

است. این افزایش در انواع ابزارهای پذیرش شاپرک قابل مشاهده است. بیشترین سرانه ابزار شاپرکی متعلق 

سال در کشور و کمترین  18نفر فرد باالی  10،000ابزار به ازای هر  1،373به ابزار کارتخوان فروشگاهی با 

سال در کشور  18نفر فرد باالی  10،000ابزار به ازای هر  217برابر با  موبایلیآن متعلق به ابزارهای پذیرش 

سبت به است. بیشترین افزایش در سرانه ابزارهای پذیرش شاپرک متعلق به ابزار پذیرش اینترنتی است که ن

 درصد افزایش یافته است. 20حدود  1397اسفند ماه سال 

  

                                              

 
 ؛ مرکز آمار ایران1395بر اساس سرشماری سال  3
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 هاعملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش -1-1-4

و همچنین قیاس این شاخص در  1398های سال بررسی شاخص سهم هر ابزار از تعداد و مبلغ تراکنش

 باشد. گزارش میاز جمله اهداف دنبال شده در این بخش از  1398و  1397های سال

 1398و  1397ها در سال های پذیرش از تعداد تراکنشسهم هریک از ابزار 5-1جدول 

 ابزار پذیرش

 تعداد سهم از

های سال تراکنش

1397 

 تعداد سهم از

های سال تراکنش

1398 

 درصد تغییرات
نرخ رشد تعداد 

 هاتراکنش

 %42/17 %0/38- %88/48 %88/85 کارتخوان فروشگاهی

 %14/04 %0/80 %5/89 %5/08 ابزار پذیرش اینترنتی

 %22/21 %0/43- %5/64 %6/06 ابزار پذیرش موبایلی

 %22/73 - %100/00 %100/00 مجموع ابزارها

درصد مجموع  88/48در مجموع 

در اختیار  1398های سال تراکنش

باشد. تخوان فروشگاهی میابزار کار

 1397این سهم در قیاس با سال 

را تجربه نموده است و این در حالی است که عواملی از جمله وجود محدودیت  درصد کاهش 38/0نزدیک به 

انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، همچنین تعداد ابزار، فراگیر بودن، عدم نیاز به تجهیزات مکمل 

های ابزار پذیرش کارتخوان پیوتر یا گوشی موبایل از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنشدیگر نظیر کام

نیز  1397فروشگاهی است. نرخ رشد سهم ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی نسبت به زمان مشابه در سال 

 باشد.میدرصد  80/0و  -43/0به ترتیب برابر با 

  

علیرغم افزایش تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در 

ابزار کارتخوان فروشگاهی است که همچنان , این 1398سال 

های شبكه پرداخت را پردازش بیشترین سهم از تعداد تراکنش

دیگر کارتخوان فروشگاهی همچنان ابزار  نموده است. به عبارت

  باشد.محوری شبكه پرداخت الكترونیک کشور می
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 1398و  1397ها در سال های پذیرش از مبلغ تراکنشهریک از ابزارسهم  6-1جدول 

 ابزار پذیرش

 مبلغسهم از 

های سال تراکنش

1397 

 مبلغ سهم از

های سال تراکنش

1398 

 درصد تغییرات
نرخ رشد مبلغ 

 هاتراکنش

 %44/14 %1/49- %89/22 %90/71 کارتخوان فروشگاهی

 %16/07 %1/51 %10/45 %8/95 ابزار پذیرش اینترنتی

 %21/36 %0/02- %0/32 %0/34 ابزار پذیرش موبایلی

 %23/38 - %100/00 %100/00 مجموع ابزارها

باشد. می 1398و  1397دو سال  ها در هرسهم از مبلغ تراکنشابزار کارتخوان فروشگاهی دارای بیشترین 

رقمی ، 1397باشد که در مقایسه با سال درصد می 22/89،  1398های سال تراکنشسهم این ابزار از مبلغ 

و نرخ رشد آن نسبت  1398های سال است. سهم هر ابزار از مبلغ تراکنش کاهش یافتهدرصد  1/49معادل با 

در ادامه جهت آنالیز ارزش هر تراکنش به بررسی متوسط باشد. قابل مشاهده می 6-1جدول در  1397به سال 

 پردازیم.می 1397مبلغ تراکنشی هر ابزار و رشد آن نسبت به سال 

 1398سال تراکنش ابزارهای شاپرکی در  مبلغ هر متوسط 7-1جدول 

 ابزار پذیرش
های متوسط مبلغ تراکنش

 1397سال 

های متوسط مبلغ تراکنش

 1398سال 
 درصد تغییرات

 %0/70- 1.205.580/14 1.214.085/78 کارتخوان فروشگاهی

 %1/39 2.123.017/56 2.094.012/11 ابزار پذیرش اینترنتی

 %1/77 68.274/54 67.084/06 ابزار پذیرش موبایلی

 %0/53 1.195.491/19 1.189.234/59 مجموع ابزارها

این در در بین ابزارهای پذیرش شاپرک داراست. را ابزار پذیرش اینترنتی بیشترین متوسط مبلغ تراکنشی 

دارد.  1397درصدی نسبت به سال  39/1 افزایش 1398متوسط مبلغ تراکنش این ابزار در سال  حالیست که

از های اینترنتی جستجو کرد. وکارهای اینترنتی و افزایش پرداختی کسبتوان در توسعهدلیل این امر را می

درصدی تجربه  70/0 کاهش 1398متوسط مبلغ تراکنشی ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در سال طرفی 

نسبت داد.  به سوی ابزارهای اینترنتیهای مبلغ باال مهاجرت تراکنشتوان به است که دلیل آن را میکرده 

 کمترین متوسط مبلغ تراکنشی نیز متعلق به ابزار پذیرش موبایلی است.
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ارائه شده است. بر اساس این  8-1جدول سال در  18سرانه تعداد تراکنش هر ابزار به ازای جمعیت باالی 

تراکنش در سال به ازای هر  25حدود  درصد افزایش در 40با های ابزار اینترنتی جدول سرانه تعداد تراکنش

درصد  20سال در کشور است. سرانه تعداد تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با  18نفر جمعیت باالی 

رشد سرانه تعداد  الوه برسال رسیده است. ع 18تراکنش در سال به ازای جمعیت باالی  389افزایش به 

های ابزارهای پذیرش کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی، این مقدار برای ابزار پذیرش موبایلی حدود تراکنش

 تراکنش در سال رسیده است. 24یافته و به  افزایش درصد 12

 98و  97های سال در سال 18به ازای هر نفر جمعیت باالی   سرانه تعداد تراکنش هر ابزار 8-1جدول 

 سال 18جمعیت باالی نفر هر ابزار به ازای هر تراکنش سرانه تعداد 

 60،733،605 سال کشور 18جمعیت باالی 

 98تعداد تراکنش هر ابزار سال  عنوان
تراکنش هر ابزار سرانه تعداد 

 98سال
سرانه تعداد تراکنش 

 97هر ابزار سال 
 اختالف

 64/99 324/23 389/21 23.638.293.322 کارتخوان فروشگاهی 1

 7/35 18/54 25/89 1.572.645.650 ابزار پذیرش اینترنتی 2

 2/66 22/13 24/79 1.505.616.438 ابزار پذیرش موبایلی 3

 75/00 364/90 439/90 26.716.555.410 جمع کل

سال ارائه شده است. بر اساس این جدول  18سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار به ازای جمعیت باالی  9-1جدول در 

میلیون ریال در سال به ازای  97/54گیر به درصد افزایش چشم 42های ابزار اینترنتی با سرانه مبلغ تراکنش

سال در کشور رسیده است. سرانه مبلغ تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با رشد  18جمعیت باالی هر نفر 

سال رسیده است. عالوه بر  18میلیون ریال در سال به ازای هر نفر جمعیت باالی  469درصد، به بالغ بر  19

تی، این مقدار برای ابزار پذیرش های ابزارهای پذیرش کارتخوان فروشگاهی و اینترنرشد سرانه مبلغی تراکنش

 .میلیون ریال در سال رسیده است 69/1درصد افزایش یافته و به  14موبایلی حدود 
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 98و  97های سال در سال 18به ازای هر جمعیت باالی   سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار 9-1جدول 

 سال  18ش هر ابزار به ازای هر نفر جمعیت باالی سرانه مبلغ تراکن

 60،733،605 سال کشور 18جمعیت باالی 

 عنوان
مبلغ تراکنش هر ابزار سال 

 )میلیون ریال( 98

سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار 
 )میلیون ریال( 98سال

سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار 
 )میلیون ریال( 97سال 

 اختالف

 75/59 393/64 469/23 28.497.857.049 کارتخوان فروشگاهی 1

 16/15 38/83 54/97 3.338.754.336 ابزار پذیرش اینترنتی 2

 0/21 1/48 1/69 102.795.265 ابزار پذیرش موبایلی 3

 91/94 433/95 525/89 31.939.406.651 جمع کل

 

 خدمت نوع ازای به شاپرک عملكرد -1-1-5

گیری و پرداخت قبض شاپرکی عبارتند از خرید کاال و خدمات، ماندهانواع سرویس ارائه شده توسط ابزارهای 

های یاد شده بررسی و نرخ رشد های هر یک از سرویسو خرید شارژ که در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش

 گردد.محاسبه می 1397آنها نسبت به سال 

 1397و نرخ رشد آن نسبت به مدت مشابه سال  1398سال ادی انواع خدمات ارائه شده شاپرک در سهم تعد 10-1جدول 

 نوع سرویس
های سهم از کل تراکنش

 1397سال 

های سهم از کل تراکنش

 1398سال 
 نرخ رشد

 %1/89 %83/68 %81/80 کاال و خدمات خرید

 %1/43- %11/23 %12/66 پرداخت قبض و خرید شارژ

 %0/45- %5/08 %5/54 گیریمانده 

 - %100/00 %100/00 هاسرویسمجموع 

بر روی ابزارهای شاپرکی  خرید کاال و خدماتباشد سرویس ده میهقابل مشا  10-1جدول  همانطور که در

 89/1 با افزایشها باشد. سهم این دست از تراکنشمی 1398های سال دارای بیشترین سهم از کل تراکنش

ها را به خود اختصاص داده است. سهم کل تراکنش درصد 68/83 نزدیک به 1397درصدی نسبت به سال 

 10-1جدول  در 1397ها نسبت به سال نرخ رشد سهم تعدادی آن درصد تغییرات و ها به همراهسایر سرویس

 د.باشقابل مشاهده می
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 1397و نرخ رشد آن نسبت به مدت مشابه سال  1398سال انواع خدمات ارائه شده شاپرک در  مبلغیسهم  11-1جدول 

 نوع سرویس
 مبلغ سهم از کل

 1397های سال تراکنش

 مبلغ سهم از کل

 1398های سال تراکنش
 نرخ رشد

 %2/34 %97/13 %94/79 کاال و خدمات خرید

 %2/34- %2/87 %5/21 پرداخت قبض و خرید شارژ

 - %100/00 %100/00 مجموع ابزارها

های نیز بیشتر از سایر سرویس خرید کاال و خدماتهای صورت گرفته سهم مبلغی سرویس مطابق بررسی

همراه بوده است.  1397درصدی نسبت به سال  2/34 افزایشبوده و این سهم با  1398ارائه شده در سال 

به دلیل نداشتن ماهیت مبلغی تاثیری بروی سهم مبلغی  گیریهای ماندهالزم به توضیح است که تراکنش

 خرید کاال و خدماتهای درصدی سهم تراکنش 2/34 افزایشها نداشته و به همین دلیل با دیگر سرویس

 کسر شده است. های پرداخت قبض و خرید شارژ راکنشسهم ت ازاین میزان  1397نسبت به سال 

 

 هاهای پراکندگی مبلغی تراکنششاخص -1-2

های مختلف مبلغی که به لحاظ مقدار کارمزد تعلق گرفته به هر ها در بازهمحاسبه فراوانی تعداد تراکنش

 باشد در این بخش از گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.تراکنش حائز اهمیت می

 های ابزارهای پذیرش شبكهمبلغی تراکنش دامنه -1-2-1

های هر سه ابزارهای پذیرش یعنی کارتخوان فروشگاهی، در این بخش از گزارش شکل دامنه مبلغی تراکنش

 گیرد. می ترسیم شده و مورد بررسی قرار 1398 سالابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در 

های ابزار کارتخوان فروشگاهی ترسیم شده است، مالحظه که در آن دامنه مبلغی تراکنش 1-1شکل بر اساس 

 12/26بازه  ینا که اندقرار گرفته یالر 150،000تا  50،001 بازه در هاتراکنش شود که بیشترین تعدادمی

 50،000 یرها با مبلغ زدرصد تعداد تراکنش 31/28، 1398در سال  .گیردیها را در بر مدرصد از کل تراکنش

ها با مبلغ درصد تراکنش 04/33و  یالر 250،000تا  50،001 یها در بازه مبلغدرصد تراکنش 65/38 یال،ر

 اند. ریال انجام گرفته 250،000 یباال
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 1398 سالهای ابزار کارتخوان فروشگاهی )بر حسب ریال( در دامنه مبلغی تراکنش 1-1شکل 

 ریال در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با  50،000های با مبلغ زیر تعداد تراکنش ،1398در سال 

 250،000ریال و  50،001های با مبلغ بین عدد تراکنش بوده است. همچنین تعداد تراکنش 5،402،628،551

ریال برابر  250،001های با مبلغ باالی عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش  9،136،355،912 ریال برابر با 

توان رتخوان فروشگاهی میباشد. با توجه به نمودار دامنه مبلغی ابزار کاعدد تراکنش می 7،809،735،253 با 

میلیون  5های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از درصد تراکنش 97 بیان نمود که بیش از

 باشد. ریال می

 های ابزار پذیرش اینترنتی است.ترسیم کننده دامنه مبلغی تراکنش 2-1شکل 
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 1398 سالهای ابزار پذیرش اینترنتی )بر حسب ریال( در دامنه مبلغی تراکنش 2-1شکل 

 

 ها درهای انجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنتی، مبین آن است بیشترین تعداد تراکنشدامنه مبلغی تراکنش

در  .گیردها را در بر میدرصد از کل تراکنش 55/28و این بازه  اندریال قرار گرفته 150،000تا  50،001بازه 

 هستند.ریال  250،000ها دارای مبلغ کمتر از درصد کل تراکنش 06/78این ابزار پذیرش حدود 

 دهد.های ابزار پذیرش موبایلی را نمایش مینیز دامنه مبلغی تراکنش 3-1شکل 

21
/5
7%

35
/2
8%

63
/8
4% 78

/0
6% 85
/7
4%

90
/8
8%

93
/9
4%

96
/6
8%

97
/9
6%

98
/7
6%

99
/3
5%

99
/5
8%

99
/7
3%

99
/9
9%

10
0/
00

%

10
0/
00

%

10
0/
00

%

10
0/
00

%

10
0/
00

%

0/
11

%

0/
35

%

1/
66

%

3/
00

%

4/
30

%

6/
05

%

8/
13

%

12
/2
9%

16
/7
3%

22
/2
7% 31
/1
9% 39
/6
6% 50
/2
8%

97
/5
3%

99
/1
5%

99
/6
3%

99
/8
5%

99
/9
3%

10
0/
00

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

تعداد درصد تجمعی تعداد درصد تجمعی مبلغ



 
  

 

 
 

 

26 

 

 

 1398 سالهای ابزار پذیرش موبایل )بر حسب ریال( در دامنه مبلغی تراکنش 3-1شکل 

 

های ابزار پذیرش موبایلی، شرایط کامال متفاوت با ابزار پذیرش اینترنتی در بررسی شکل دامنه مبلغی تراکنش

 20،000ها دارای مبلغ کمتر از درصد مجموع تراکنش 66/42باشد؛ به نحوی که و کارتخوان فروشگاهی می

اند. با توجه با استفاده عموم جامعه از ریال بوده 50،000ها دارای مبلغ کمتر از درصد تراکنش 18/66ریال و 

ریالی و همچنین اقبال فراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور تهیه  50،000های شارژ با مبلغ در حدود کارت

های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از توان حضور حداکثری تراکنشختلف، میهای شارژ اپراتورهای مکارت

ریال توجیه نمود. نکته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار  50،000

به خوبی نمایانگر انجام  3-1شکل باشد که میلیون ریالی می 2پذیرش موبایلی، اعمال محدودیت سقف مبلغی 

  باشد.ها با مبلغ حداکثر تا این سقف میتراکنش
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 هادهم به دهک اول تراکنش نسبت متوسط ارزش دهک -1-2-2

درآمد، ثروت و ... محاسبه هایی نظیر گیری نابرابری در توزیع ارزشبه منظور اندازه 4شاخص نسبت دهکی

های پرداخت الکترونیک ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنشمحاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنششود. می

های با مبالغ بسیار ریز و یا بسیار دهنده حذف تراکنشباشد که روند کاهشی آن در طول زمان نشانکارتی می

های در ماههای شبکه شاپرک را شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنش 12-1جدول شود. بزرگ تعریف می

 ارائه نموده و همچنین میزان تغییرات را بیان نموده است. 1398و  1397های آغازین و پایانی سال

 شاخص نسبت دهکی مقایسه تغییرات ساالنه  12-1جدول 

 محاسبه نسبت دهکی

 1398سال  1397سال 

 درصد تغییرات اسفند  فروردین  درصد تغییرات اسفند  فروردین 

 هایمیانگین مبالغ تراکنش
 دهک دهم )ریال(

7.281.139/43 11.992.731/15 64/71% 8.928.274/30 13.020.946/35 45/84% 

های میانگین مبالغ تراکنش
 دهک اول )ریال(

13.471/96 16.349/54 21/36% 15.892/71 18.844/30 18/57% 

نسبت متوسط قیمت دهک 
 دهم به دهک اول

540/47 733/52 35/72% 561/78 690/98 23/00 

 

درصد رشد  23نزدیک به  1398ماه سال شود که نسبت دهکی در پایان اسفند ماه نسبت فروردین مالحظه می

باشد. های دهک اول و دهک دهم میداشته است که این نشان از افزایش اختالف بین متوسط مبلغ تراکنش

درصدی داشته  57/18نسبت به فروردین ماه افزایش  1398های دهک اول در اسفند ماه متوسط مبلغ تراکنش

 درصدی داشته است.  84/45های دهک دهم افزایش است و در مدت مشابه متوسط مبلغی تراکنش

                                              

 
 7-2-6رجوع شود به پیوست  4
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 عملكرد اقتصادی شاپرک -1-3

های شاپرکی به نقدینگی و میزان های نظیر نسبت ارزش تراکنشدر این بخش از گزارش با ارزیابی شاخص

به بررسی جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی پرداخت خواهد شد. با مشاهده  1398تولید ناخالص داخلی در سال 

توان میزان تمایل مردم در استفاده از پرداخت الکترونیک به جای های اشاره شده میحاصله از شاخص نتایج

 پول نقد را سنجید و جایگاه شاپرک در بعد اقتصادی کشور را تبیین نمود.

 های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش  -1-3-1

توان بیان نمود که چه مقدار می 1398های شاپرک از نقدینگی سال با توجه به شاخص سهم ارزش تراکنش

 1398از نقدینگی کشور به صورت الکترونیکی در گردش بوده و همچنین با قیاس این شاخص در طول سال 

)فروردین ماه تا پایان اسفند ماه( در کنار شاخص سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی 

 کنار پول فیزیکی اشاره نمود. توان به افزایش قدرت پرداخت الکترونیک درمی

 1398 سال تا اسفند ماه ینگیشاپرک به نقد یهاماهانه نسبت ارزش تراکنش یسهمقا 13-1جدول 

 

 ماه
 نقدینگی

های ارزش تراکنش

های نسبت ارزش تراکنش شاپرک

 شاپرک به نقدینگی
 ریال( )میلیون )میلیون ریال(

 %9/70 1.834.589.129 18.904.900.000 فروردین

 %14/21 2.759.657.132 19.419.900.000 اردیبهشت

 %12/08 2.390.797.717 19.799.100.000 خرداد

 %13/08 2.646.053.203 20.237.000.000 تیر

 %12/60 2.616.769.522 20.765.900.000 مرداد

 %11/78 2.505.363.732 21.264.400.000 شهریور

 %11/75 2.534.967.639 21.568.300.000 مهر

 %11/41 2.522.636.278 22.113.000.000 آبان

 %12/34 2.790.835.162 22.623.100.000 آذر

 %12/17 2.813.723.049 23.122.900.000 دی

 %13/63 3.242.308.397 23.790.700.000 بهمن

 %13/27 3.281.705.691 24.721.500.000 اسفند
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از  های شاپرک به نقدینگیشاخص نسبت ارزش تراکنش 98سال  کلبا توجه به انتشار میزان نقدینگی 

های شود سهم ارزش تراکنشماه محاسبه شده است. همانطور که مالحظه می اسفندتا پایان  فروردین ماه

زمان با افزایش میزان نقدینگی و هم داشتهصعودی  نسبتا روند 1398سال  های پایانیدر ماهشاپرک از نقدینگی 

های شاپرک از نقدینگی های شاپرکی نیز افزایش یافته است به طوری که سهم ارزش تراکنشارزش تراکنش

پایان درصدی در  13/27واحدی به  3 حدود درصد بوده و این میزان با رشد 9/70، 1398در فروردین ماه 

های شاپرکی از میزان نقدینگی زمانی قابل درصدی سهم ارزش تراکنش 3 حدود اسفند رسیده است. رشد

 هایدرصد و ارزش تراکنش 77/30گردد که بدانیم میزان نقدینگی در طول دوره مورد بررسی تر میتوجه

 اند.درصد رشد را تجربه نموده 88/78شاپرکی 

 1398 سال ماه اسفندتا پایان مقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی  14-1جدول 

 ماه
 نقدینگی

اسكناس و مسكوک در 

 دست اشخاص
نسبت اسكناس و مسكوک در دست 

 اشخاص به نقدینگی
 )میلیون ریال( )میلیون ریال(

 %2/67 504.700.000 18.904.900.000 فروردین

 %2/55 495.200.000 19.419.900.000 اردیبهشت

 %2/54 502.200.000 19.799.100.000 خرداد

 %2/48 501.200.000 20.237.000.000 تیر

 %2/45 508.900.000 20.765.900.000 مرداد

 %2/34 498.600.000 21.264.400.000 شهریور

 %2/37 510.400.000 21.568.300.000 مهر

 %2/36 522.700.000 22.113.000.000 آبان

 %2/33 527.900.000 22.623.100.000 آذر

 %2/31 535.100.000 23.122.900.000 دی

 %2/35 559.000.000 23.790.700.000 بهمن

 %2/47 611.400.000 24.721.500.000 اسفند
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را تجربه نموده  درصدی 3های شاپرکی از نقدینگی در حالی افزایش حدود روند رو به رشد سهم ارزش تراکنش

درصد کاهش را تجربه  20/0است که سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی در دوره مشابه 

نموده است. کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی از یک سو و افزایش سهم ارزش 

یش از پیش مردم در استفاده از توان نتایج استفاده بهای شاپرک از نقدینگی از سوی دیگر را میتراکنش

 های الکترونیک به جای پول نقد در جامعه دانست. پرداخت

 

 های شاپرک و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگینسبت ارزش تراکنش مقایسه  4-1شکل 

 

های از نقدینگی در مقابل افزایش سهم ارزش تراکنش کاهش سهم اسکناس و مشکوک در دست اشخاص

 باشد.شاپرکی از نقدینگی در شکل فوق قابل مشاهده می
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 GDP های  شاپرک بهنسبت ارزش تراکنش -1-3-2

، شاخصی جهت نشان دادن گستره فعالیت GDP های شبکه پرداخت الکترونیک کارتی به نسبت ارزش تراکنش

در گزارشات ارائه شده است.  15-1جدول در  قتصاد ملی است. آمار این شاخص شبکه شاپرک با توجه به اندازه ا

 . باشدمی 1398آخرین آمار تولید ناخالص داخلی مربوط سه ماهه چهارم سال منتشره توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. 

 GDPهای الکترونیک کارتی به نسبت ارزش پرداخت 15-1جدول 

 دوره
GDP ها نسبت ارزش تراکنش های شاپرکارزش تراکنش

 )میلیون ریال( )میلیون ریال( GDPبه 

 %121 4.844.405.531/86 4.009.000.000 1397بهار 

 %130 6.845.699.418/29 5.282.000.000 1397تابستان 

 %146 6.831.379.511/01 4.666.000.000 1397پاییز 

 %158 7.365.825.639/19 4.661.000.000 1397زمستان 

 %131 6.985.043.977/40 5.328.000.000 1398بهار 

 %117 7.768.186.456/72 6.663.000.000 1398تابستان 

 %131 7.848.439.079/83 5.986.000.000 1398پاییز 

 %159 9.337.737.136/62 5.876.000.000 1398زمستان 

شود و به دلیل جلوگیری از محاسبات چند باره ارزش کاالها، صرفا ارزش مبادالت کاالها و محصوالت نهایی لحاظ می GDP*در محاسبات 
شود. لذا ارزش مبادالت الکترونیکی ممکن است به دلیل محاسبات ارزش مبادالت کاالهای ای لحاظ نمیارزش مبادالت کاالهای واسطه

 .درصد شود 100بیش از  GDPسبت آن به شود و ن GDPای، بیش از ارزش واسطه
 

در مجموع  طی دوره مورد بررسی GDPهای شاپرک به ، نسبت ارزش تراکنش 15-1جدول بر اساس اطالعات 

 5-1شکل در  ارائه شده است. GDPی زمانی که شاخص طول دورهداشته که این روند در  یکنواختیروندی 

 تصویر کشیده شده است. هب
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 GDPهای شاپرک به نسبت ارزش تراکنش  5-1شکل 

دهنده عملکرد مثبت شاپرک و افزایش سطح فعالیت آن با توجه به اندازه روند افزایشی این شاخص، نشان

مورد بررسی، بخش بیشتری از وجوه  دهد در طول مدتنشان می 5-1شکل باشد. در واقع اقتصاد کشور می

 در تبادالت مالی به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.
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کیفیت انجام خدمات پرداخت 

 1398الكترونیک کارتی در سال 
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 کیفیت انجام خدمات پرداخت الكترونیک کارتی -2

الکترونیک افزایش میزان کیفیت پرداخت الکترونیکی در سطح  یکی از اهداف اصلی شاپرک در شبکه پرداخت

باشد. افزایش سطح کیفی عملکرد شبکه منجر به افزایش مطلوبیت برای کابران صنعت پرداخت کشور می

-باشد. در این بخش از گزارش با تعریف شاخصخود از جمله دیگر اهداف شاپرک میگردد که الکترونیک می

پذیری، تعداد انواع خطاها و آنالیز هر یک از خطاها در شبکه، به بررسی و تشریح هایی نظیر میزان دسترس

سوئیچ پذیری نحوه عملکرد شبکه الکترونیکی پرداخت کارت پرداخته و در نهایت با محاسبه میزان دسترس

پذیری شبکه پرداخت به ارزیابی سطح مطلوبیت عملکرد سوئیچ شاپرک خواهیم شاپرک در کنار میزان دسترس

 پرداخت.
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 هاهای موفق از کل تراکنشسهم تراکنش -2-1

، 6ی پذیرندگی، خطا5ی صادرکنندگیگروه خطا 5در  خطاهای موجود در شبکه پرداخت کشور در حال حاضر

های خطا و سهم تعداد تراکنش شوند.بندی میطبقه 9و خطای کسب و کار 8خطای کاربری، 7خطای شاپرکی

 باشد.های موفق در ادامه قابل مشاهده میها در قیاس با تراکنشآن

 1398 سالها در های موفق و ناموفق از کل تراکنشتعداد و سهم تراکنش 1-2جدول 

 هاسهم از کل تراکنش تعداد  نوع تراکنش

 %91/64 26،716،555،410 های موفقتراکنش

 %8/36 2،437،860،962 های ناموفق تراکنش

 %100/00 29،154،416،372 هاتعداد کل تراکنش

های بولتن اقتصادی ماهانه، وجود های موفق و ناموفق اعالم شده در این بخش با دادهدلیل وجود مغایرت بین تعداد تراکنش* 

 خطاهای پذیرندگی سمت سوئیچ شتاب در سرجمع خطاهای ساالنه است که در بولتن ماهانه لحاظ نشده است. 

 

 ها های تراکنشآنالیز خطا -2-2

پرداخته و سهم هر یک از  1398ها در سال گانه خطا 5ذکر تعداد هر یک از انواع  در این بخش از بررسی به

 گردد. محاسبه می 1398خطاها از مجموع خطاهای سال 

 

                                              

 
 . 2-6-1-6رجوع شود به پیوست  5
 .3-6-1-6رجوع شود به پیوست  6
 . 4-6-1-6رجوع شود به پیوست  7
 .5-6-1-6رجوع شود به پیوست  8
 .6-6-1-6رجوع شود به پیوست  9
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 1398تعداد انواع خطاها در سال  2-2جدول 

 1398سال   نوع تراکنش و انواع خطا

 ناموفق

 20،998،786 پذیرندگیخطای 

 2،182،505،292 خطای کاربری

 201،807،714 خطای صادرکنندگی

 11،227،725 خطای شاپرکی

 21،321،445 خطای کسب و کار

 2،437،860،962 های ناموفقتعداد کل تراکنش

 26،716،555،410 های موفقتعداد کل تراکنش موفق

 29،154،416،372 هاتعداد کل تراکنش

 

ها در شبکه پرداخت موفق بوده و بیش از درصد تراکنش 92نزدیک به  1398گردد که در سال مالحظه می

ها از کل نیز سهم انواع خطا 1-2شکل شاپرک موفق بوده است.  ها از نظر سوئیچدرصد تراکنش 99/96

 دهد.های ناموفق را نشان میتراکنش

 

 1398 سالهای ناموفق در سهم هر یک از انواع خطا از مجموع تراکنش 1-2شکل 

خطای کاربری

89/53%

خطای صادرکنندگی

8/28%

خطای کسب و کار

0/87%
خطای پذیرندگی

0/86% خطای شاپرکی

0/46%
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را به خود اختصاص داده است. این خطا عموما به  1398کاربری بیشترین سهم در میان خطاهای سال خطای 

-باشد. در بررسی میزان دسترسسبب عملکرد دارنده کارت اتفاق افتاده و مرتبط با عملکرد شبکه پرداخت نمی

تاده کمترین سهم متعلق به شود. در میان خطاهای اتفاق افپذیری شبکه نیز سهم این خطا در نظر گرفته نمی

 باشد.خطاهای شاپرکی می

 1398 سال های رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی درآنالیز خطا 3-2جدول 

هاسهم از کل تراکنش تعداد  نوع تراکنش و انواع خطا  

های موفقتراکنش موفق  026،716،555،41  91/64% 

 ناموفق

 %0/07 20،998،786 خطای پذیرندگی

 %7/49 2،182،505،292 خطای کاربری

 %0/69 201،807،714 خطای صادرکنندگی

 %0/04 11،227،725 خطای شاپرکی

 %0/07 21،321،445 خطای کسب و کار

هاتعداد کل تراکنش  29،154،416،372 100/00% 
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 پذیری حس شده خدماتدسترس-2-3

باشد. به سبب ارزیابی بهبود عملکرد شبکه پردخت الکترونیکی از جمله اهداف مد نظر شرکت شاپرک می

های ماهانه شاپرک تعریف شده که اکنون پذیری در گزارشعملکرد شرکت شاپرک شاخصی به نام دسترس

که پرداخت به محاسبه این شاخص در بعد ساالنه پرداخته و میزان دسترس پذیری سوئیچ شاپرک و شب

 بررسی خواهد شد.  1398الکترونیکی کشور در مقیاس سال 

 1398در سال  خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی ی حس شدهپذیردسترس 4-2جدول 

 شده پذیری حسدسترس تعداد عنوان

 %99/12 28،899،060،702 10پرداخت شبکههای موفق سیستمی کل تراکنش

 %99/96 29،143،188،647 11های موفق سیستمی شاپرکیتراکنش

 %100 29،154،416،372 تعداد کل تراکنش

درصدی کل شبکه  99/12و درصدی خدمات شرکت شاپرک  99/96حاکی از در دسترس بودن  4-2جدول 

پذیری کل شبکه پرداخت بر اساس موکدا الزم به ذکر است که میزان دسترس. باشدمی 1398پرداخت در سال 

های دارای خطای کاربری شبکه پرداخت محاسبه شده است که طبیعتا تعداد تراکنشهای خطادار کل تراکنش

 گردد. وضعیت خطاها در نگاه کلی در ادامه آورده شده است.در محاسبات این شاخص لحاظ نمی

                                              

 
 .7-6-1-6رجوع شود به پیوست   10
 .9-6-1-6رجوع شود به پیوست  11
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 نگاهدر یک  1398وضعیت هر یک از انواع خطاهای سال  2-2شکل 

 

 

 

 های ناتمام رخ داده در شبكهآنالیز تراکنش -2-4

رخ داده در شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و روند آن در طول زمان، یکی 12های ناتمامشاخص میزان تراکنش

تعداد  5-2جدول در انجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. هایی است که بر کیفیت از شاخص

ها آورده شده به همراه میزان تغییرات این دست از تراکنش 1398های نا تمام در ابتدا و انتهای سال تراکنش

 باشد.تراکنش می 5،078،097 بالغ بر  1398های مغایرتی در سال است. تعداد کل تراکنش

  

                                              

 
 .4-9-1-6رجوع شود به پیوست   12
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1398 رداخت شاپرک در سالهای ناتمام رخ داده در شبکه پدرصد تراکنش 5-2جدول   

 تغییرات 1398اسفند  1398فروردین  های ناتمامتراکنش

 %23/5344 387،646 313،796 های ناتمامتراکنش تعداد

 %24/8420 2،280،629،065 1،826،812،713 هاتراکنش کل تعداد

های ناتمام به تراکنش نسبت تعداد
 هاکل تراکنش

0/0172% 0/0170% -0/0002% 

 

نسبت به ابتدای  1398های ناتمام در انتهای سال تعداد تراکنششود مالحظه می 5-2جدول همانطور که در 

های شبکه پرداخت درصد افزایش را تجربه نموده است که با توجه به افت شدید تعداد تراکنش 23سال، بالغ بر 

-ها در اسفند ماه نسبت به فروردین ماه این میزان افزایش تراکنشابال رشد تعداد تراکنشدر فروردین ماه و متق

 باشد.های ناتمام در شبکه قابل توجیه می
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های بررسی عملكرد کلی شرکت

 دهنده خدمات پرداختارائه
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  ارائه کننده خدمات پرداختهای بررسی عملكرد کلی شرکت -3

شود تا در کنار نظارت و رفع مشکالت حوزه پرداخت، مسیر می ها، سعیدر این قسمت با بررسی روند شاخص

نمود. در  مشخصهای مناسب سیاست منظور اتخاذبهحرکت آتی بازار و صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را 

دهنده خدمات پرداخت از کل بازار و  های هر شرکت ارائههمین راستا ابتدا سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

شده بررسی  1398و  1397ی زمانی دو سال و نوع خدمت طی بازه هر یک ابزارهای پذیرش سپس به تفکیک

برای  ادامهگیرد. در قرار می مطالعههای خطا مورد تراکنشدر رخداد ها آنپس از آن عملکرد هر یک از  و

شده و ارقام هیرشمن استفاده  -از شاخص هرفیندال ها،سرویس و سنجش تمرکز در بازار ابزارهای پذیرش

های بررسی وضعیت کارتخوان با یکدیگر به مقایسه درآمده است. 1398و  1397های ها طی سالاین شاخص

ها نیز طی دو سال اخیر انجام شده است. در پایان نیز مروری بر شاخص فروشگاهی و میزان اثربخشی آن

های فعال آن صورت ز کل کارتخوانهای فروشگاهی کم تراکنش و فاقد تراکنش هر شرکت انسبت کارتخوان

 پذیرفته است.
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های از بازار تراکنش PSPهایشرکت تعدادی و مبلغی هر یک از سهم -3-1

 حوزه پرداخت الكترونیک کارت

های بازار خدمات پرداخت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنشسهم تعدادی هر یک از شرکت

 شده است. ترسیم  1-3، در شکل 1398در سال  الکترونیک کارتی

 

 1398 سالها در از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-3شکل 

ها را در اختیار دارد. درصد، بیشترین سهم بازار تعداد تراکنش 22/16با کسب سهم  "پرداخت ملتبه"شرکت 

ها همچنین نرخ رشد تعدادی آن ارائه گردیده است. 1398و  1397های سهم به تفکیک سالدر جدول زیر این 

 نیز محاسبه شده است.

  

به پرداخت ملت

22/16%

پرداخت الكترونیک 

سامان

18/67%

تجارت الكترونیک 

پارسیان

15/09%

آسان پرداخت پرشین

13/83%

کارت اعتباری ایران 

کیش

8/27%

پرداخت الكترونیک سداد

7/20%

پرداخت الكترونیک 

پاسارگاد

4/76%
فن آوا کارت

4/35%

پرداخت نوین آرین

2/71%

سایان کارت

1/37%

رپرداخت الكترونیک سپه

1/00%

الكترونیک کارت دماوند

0/60%
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 1398و 1397در سال PSPسهم تعدادی تراکنش های هریک از شرکت های 1-3 جدول

 نام شرکت
 هاسهم تعدادی تراکنش

 تغییراتدرصد 
 نرخ رشد

 1398سال  1397سال  تعدادی

 %11/62 %1/38- %13/83 %15/21 آسان پرداخت پرشین

 %279/14 %0/40 %0/60 %0/19 الکترونیک کارت دماوند

 28/%1300 %0/91 %22/16 %21/24 به پرداخت ملت

 %25/54 %0/16 %7/20 %7/04 پرداخت الکترونیک سداد

 %10/91 %0/51- %4/76 %5/26 پاسارگادپرداخت الکترونیک 

 %28/68 %0/86 %18/67 %17/80 پرداخت الکترونیک سامان

 %18/42 %0/04- %1/00 %1/04 پرداخت الکترونیک سپهر

 %10/56- %1/01- %2/71 %3/72 پرداخت نوین آرین

 %30/55 %0/90 %15/09 %14/18 تجارت الکترونیک پارسیان

 %32/13 %0/10 %1/37 %1/27 سایان کارت

 %20/55 %0/08- %4/35 %4/42 فن آوا کارت

 %18/01 %0/33- %8/27 %8/61 کارت اعتباری ایران کیش

 %22/73 - %100/00 %100/00 جمع

 

با در اختیار  98و  97در هر دو سال  "پرداخت ملتبه"همانگونه که در جدول فوق قابل مالحظه است، شرکت 

ی الکترونیکی پرداخت کشور ها را در شبکهدرصد بازار، باالترین حجم تراکنش 22طور متوسط حدود داشتن به

در رقابت با این شرکت بوده و  "پرداخت الکترونیک سامان"جابجا نموده است. همانند سال گذشته شرکت 

 "آسان پرداخت پرشین"سعی در کاهش اختالف سهم بازار خود با آن را دارد. بیشترین کاهش سهم در شرکت 

تجارت "در جایگاه این شرکت و شرکت  97ای است که نسبت به سال گونهشود؛ این کاهش بهمشاهده می

جابجایی صورت گرفته است. با توجه به بخشنامه بانک مرکزی منوط به عدم پرداخت  "الکترونیک پارسیان

                                              

 
 باالترین عدد نیست. است هرچند که رقم نرخ رشد آنیر را در تعداد تراکنش ها داشتهاین شرکت بیشترین تغی 13
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های کاهش تراکنش سیاسترسد اتخاذ های پرداخت قبض و خرید شارژ موبایلی، به نظر میکارمزد به تراکنش

 های آن باشد. موبایلی در این شرکت، علت ریزش سهم تعدادی کل تراکنش

های بازار خدمات پرداخت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنشهر یک از شرکت مبلغیسهم 

 شده است. ترسیم  2-3شکل ، در 1398در سال  الکترونیک کارتی

 

 1398 سالها در از نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  2-3شکل  

است، بلکه ل جاری در اختیار داشتهنه تنها بیشترین سهم بازار تعدادی را در سا "پرداخت ملتبه"شرکت 

است. در جدول زیر این سهم به را نیز پشتیبانی نموده 98های سال درصد کل ارزش ریالی تراکنش 24/09

 ها نیز محاسبه شده است.همچنین نرخ رشد مبلغی آن ارائه گردیده است. 1398و  1397های تفکیک سال

  

به پرداخت ملت

24/09%

پرداخت الكترونیک 

سامان

15/50%
کارت اعتباری ایران 

کیش

12/86%

تجارت الكترونیک 

پارسیان

11/47%

دادپرداخت الكترونیک س

9/87%

آسان پرداخت پرشین

8/05%

فن آوا کارت

6/98%

پرداخت الكترونیک 

پاسارگاد

5/29%

پهرپرداخت الكترونیک س

2/24%
سایان کارت

1/64%

پرداخت نوین آرین

1/55%

دالكترونیک کارت دماون

0/47%
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 1398و 1397در سال  PSPسهم مبلغی تراکنش های هریک از شرکت های  2-3 جدول

 نام شرکت
 هاسهم مبلغی تراکنش

 درصد تغییرات
 نرخ رشد

 1398سال  1397سال  مبلغی

 %18/22 %0/35- %8/05 %8/40 آسان پرداخت پرشین

 %211/15 %0/28 %0/47 %0/18 الکترونیک کارت دماوند

 21/%1472 %0/33- %24/09 %24/42 به پرداخت ملت

 %20/38 %0/25- %9/87 %10/12 پرداخت الکترونیک سداد

 %16/25 %0/32- %5/29 %5/61 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 %35/62 %1/40 %15/50 %14/10 پرداخت الکترونیک سامان

 %34/39 %0/18 %2/24 %2/06 پرداخت الکترونیک سپهر

 %10/53 %0/18- %1/55 %1/73 پرداخت نوین آرین

 %42/14 %1/51 %11/47 %9/96 تجارت الکترونیک پارسیان

 %14/83- %0/74- %1/64 %2/38 سایان کارت

 %17/96 %0/32- %6/98 %7/30 فن آوا کارت

 %15/38 %0/89- %12/86 %13/75 کارت اعتباری ایران کیش

 %23/38 - %100/00 %100/00 جمع

 

با در اختیار  98و  97در هر دو سال  "پرداخت ملتبه"همانگونه که در جدول فوق قابل مالحظه است، شرکت 

ها، باالترین میزان درصد بازار و با اختالف قابل مالحظه نسبت به سایر شرکت 24طور متوسط حدود داشتن به

ی الکترونیکی پرداخت کارت جابجا نموده است؛ هرچند این سهم به دلیل ها را در شبکهارزش ریالی تراکنش

پرداخت الکترونیک "و شرکت  "تجارت الکترونیک پارسیان"توسعه بازار دو رقیب مطرح آن یعنی شرکت 

                                              

 
 باالترین عدد نیست. است هرچند که رقم نرخ رشد آناین شرکت بیشترین تغییر را در مبلغ تراکنش ها داشته 14
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دهنده های ارائهاز بین شرکتاین سال  دردرصد کاهش مواجه گردیده است.  0/33با  98در سال  "سامان

 رو شده است.های آن با کاهش روبهاست که ارزش ریالی تراکنش "سایان کارت"شرکت ت تنها خدمات پرداخ

ای گونهبه 98در سال  "پارسیانالکترونیک  تجارت"های شرکت عملکرد رو به رشد ارزش ریالی تراکنش

گاه سال گذشته جای یک پله باالتر ازبه  پیشی گرفته و "پرداخت الکترونیک سداد"ارزیابی شده که از شرکت 

و در مقابل آن ریزش  "پرداخت الکترونیک سپهر"ملکرد شرکت همچنین روند مثبت عخود صعود کرده است. 

ها اتفاق بندی آناین بازار نیز سبب شده است تا جابجایی در رتبهدر  "سایان کارت"های شرکت مبلغ تراکنش

 افتد.

 

 های پذیرش از ابزارهای هر یک از بازار تراکنش PSPهای سهم شرکت-3-2

های در ابزار PSPهای گذاری هر یک از شرکتسرمایه یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه

های پذیرش برای دو از بازار ابزار PSPهای های هر یک از شرکتشود. سهم تعدادی تراکنشپذیرش می

صاحبان بازار ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که  3-3جدول در  1398و  1397سال 

در  "پرداخت نوین آرین"ی زمانی تغییر یافته و بیشترین سهم از شرکت های موبایلی طی این بازهتراکنش

با   "پرداخت الکترونیک سامان"، به شرکتموبایلیهای درصد بازار تراکنش 32با پیشتیبانی از حدود  97سال 

 و 95های واگذار شده است. شایان ذکر است که در سال 98درصد در سال  27بالغ بر سهم بازاری نزدیک به 

  شد.شناخته می موبایلیهای ی بیشترین سهم بازار تراکنشعنوان دارندهبه "آسان پرداخت پرشین"شرکت  96

ویژه های اینترنتی سهم سایر رقبای خود بهدر تراکنش 97پس از آنکه در سال  "آسان پرداخت پرشین"شرکت 

های مذکور دست را از آن خود نمود و به باالترین سهم بازار تعدادی تراکنش "پرداخت الکترونیک سامان"

تاز یکههای فوق را پوشش داده و تراکنشدرصد، بیشترین سهم از تعداد  35نیز با بیش از  98یافت، در سال 

 شود. میها در صنعت پرداخت کارت کشور محسوب در بازار این نوع از تراکنش

های از بیشترین میزان تعداد تراکنشدرصد،  23/66با سهمی معادل با  98در سال  "پرداخت ملتبه"شرکت 

درصد  24متوسط  داشتن سال گذشته نیز باطی سه  این شرکت نموده است. کارتخوان فروشگاهی پشتیبانی

ای در سهم تعدادی در کل تغییرات قابل مالحظهاز سهم بازار، باالترین سهم تعدادی را در اختیار داشته است. 
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نسبت به سایر ابزارهای پذیرش  98و  97ها بین دو سال های کارتخوان فروشگاهی هریک از شرکتتراکنش

 گردد.مشاهده نمی

 1398و  1397سال های پذیرش در یک از ابزار های هراز تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   3-3جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 

 خدمات پرداخت

های سهم از تعداد تراکنش

 کارتخوان فروشگاهی

های سهم از تعداد تراکنش

 اینترنتیابزار پذیرش 

های سهم تعداد تراکنش

 ابزار پذیرش موبایلی

 اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال 

 %6/23- %25/55 %31/78 %5/93 %35/37 %29/44 %1/61- %11/65 %13/27 آسان پرداخت پرشین

 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/46 %0/68 %0/22 الکترونیک کارت دماوند

 %11/27 %11/61 %0/34 %0/03- %9/57 %9/59 %0/33 %23/66 %23/34 به پرداخت ملت

 %0/14- %0/08 %0/22 %0/22- %5/11 %5/33 %0/19 %7/79 %7/60 سداد پرداخت الکترونیک

 %0/46- %0/00 %0/46 %0/85 %2/19 %1/34 %0/59- %5/23 %5/82 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 %0/54 %27/49 %26/95 %2/69- %13/37 %16/06 %1/18 %18/46 %17/28 پرداخت الکترونیک سامان

 %0/01- %0/00 %0/01 %0/26- %0/29 %0/55 %0/02- %1/11 %1/13 سپهرپرداخت الکترونیک 

 %8/23- %23/85 %32/08 %5/75- %3/38 %9/13 %0/16- %1/32 %1/48 پرداخت نوین آرین

 %1/00- %6/11 %7/10 %2/26 %27/54 %25/28 %0/80 %14/83 %14/03 الکترونیک پارسیانتجارت 

 %4/51 %5/08 %0/57 %0/10 %0/12 %0/02 %0/18- %1/21 %1/39 سایان کارت

 %0/09- %0/19 %0/28 %0/43- %1/67 %2/10 %0/05- %4/79 %4/84 فن آوا کارت

 %0/18- %0/04 %0/22 %0/25 %1/41 %1/16 %0/35- %9/26 %9/60 کارت اعتباری ایران کیش

 

درصد  6نزدیک به توانسته است سهم بازار خود را  "آسان پرداخت پرشین"در ابزار پذیرش اینترنتی شرکت 

و سه شرکت  "پرداخت نوین آرین"افزایش دهد. تغییرات سهم بازار اینترنتی طی این دو سال، تنها در شرکت 

درصدی در سهم تعدادی  11افزایش بالغ بر  با "پرداخت ملتبه"پرتراکنش آن قابل توجه بوده است. شرکت 

 .شودمیدر این بازار محسوب  عنوان چهارمین شرکتبههای موبایلی خود، تراکنش

 کارتخوان فروشگاهی های ابزار پذیرشاز تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت هم شرکتس

 نمایش داده شده است. شکل زیر در 



 

 
 

 

49 

 

 1398و 1397یک از شرکت ها در سال های هر POSمقایسه تعداد تراکنش های ابزار پذیرش  3-3 شکل

  شکل زیردر  اینترنتی های ابزار پذیرشاز تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت

 نمایش داده شده است. 

 

 1398و  1397هریک از شرکت ها در سال های  INTمقایسه تعداد تراکنش های ابزار پذیرش  4-3 شکل

نمایش زیر در موبایلی  های ابزار پذیرشاز تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت

 داده شده است. 
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 1398و 1397هریک از شرکت ها در سال های  MOBمقایسه تعداد تراکنش های ابزار پذیرش  5-3 شکل

 1398و  1397 سالهای پذیرش برای دو از بازار ابزار PSPهای های هر یک از شرکتمبلغی تراکنشسهم  

های در تراکنش "پرداخت ملتبه"شرکت  عات این جدول مبین آن است کهارائه شده است. اطال 4-3جدول در 

این شرکت در  98کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی باالترین سهم ریالی را در اختیار دارد. در سال 

پیشی گرفته  "پرداخت الکترونیک سامان"های ابزار پذیرش اینترنتی از شرکت شاخص سهم مبلغی تراکنش

های کارتخوان با پشتیبانی از نزدیک به یک چهارم بازار مبالغ تراکنش "پرداخت ملتبه"است. شرکت 

عنوان بازیگر اصلی بازارهای فوق محسوب به 98های اینترنتی در سال درصد مبالغ تراکنش 33فروشگاهی و 

 شود.می

عملکرد  98دستخوش تغییرات زیادی شده است. در سال  97های موبایلی نسبت به سال بازار ریالی تراکنش

پرداخت الکترونیک "ای بوده که شرکت ی موبایلی بگونههاتراکنش در "آسان پرداخت پرشین"کاهشی شرکت 

ر دست درصدی آن، باالترین سهم بازار مبلغی را د 8با استفاده از ریزش قابل توجه  توانسته است "سامان

، بایلیوهای متراکنش درصد از ارزش ریالی 28بالغ بر با پوشش "پرداخت الکترونیک سامان". شرکت گیرد

 جابجا نموده است. 98ها را طی سال ها بیشترین رقم تراکنشنسبت به سایر شرکت
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  1398و 1397سال های پذیرش در یک از ابزار های هرمبلغ تراکنشاز  PSPمقایسه سهم هر شرکت  4-3جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 

 خدمات پرداخت

های سهم از مبلغ تراکنش

 کارتخوان فروشگاهی

های سهم از مبلغ تراکنش

 ابزار پذیرش اینترنتی

های سهم از مبلغ تراکنش

 ابزار پذیرش موبایلی

 اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال 

پرشین پرداخت آسان  8/80% 8/31% -0/48% 3/33% 5/20% 1/87% 35/69% 27/50% -8/19% 

 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/32 %0/52 %0/20 دماوند کارت الکترونیک

 %8/81 %9/39 %0/58 %6/86 %33/37 %26/51 %1/25- %23/06 %24/30 ملت پرداخت به

 %0/09- %0/08 %0/17 %3/94- %6/78 %10/72 %0/17 %10/27 %10/10 سداد الکترونیک پرداخت

 %0/46- %0/00 %0/46 %0/10 %2/19 %2/08 %0/31- %5/67 %5/98 پاسارگاد الکترونیک پرداخت

 %0/23 %28/55 %28/32 %2/80- %28/36 %31/16 %1/58 %13/94 %12/36 سامان الکترونیک پرداخت

 %0/00 %0/00 %0/01 %0/02- %0/73 %0/75 %0/23 %2/43 %2/20 پرداخت الکترونیک سپهر

 %6/15- %19/44 %25/58 %0/57- %0/64 %1/22 %0/10- %1/59 %1/69 آرین نوین پرداخت

 %1/13- %6/91 %8/04 %2/25 %16/76 %14/51 %1/35 %10/87 %9/52 پارسیان الکترونیک تجارت

 %7/25 %7/78 %0/53 %0/02 %0/03 %0/01 %0/81- %1/81 %2/62 کارت سایان

 %0/08 %0/29 %0/22 %1/46- %4/56 %6/03 %0/17- %7/28 %7/45 کارت آوا فن

 %0/34- %0/05 %0/39 %2/31- %1/38 %3/69 %0/54- %14/25 %14/80 کیش ایران اعتباری کارت

پذیرش اینترنتی با رقمی برابر در ابزار  1398و  1397سال ها در دو بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش

به شرکت  درصد، 8/81افزایش و با روندی مشابه در ابزار پذیرش موبایلی با عددی برابر با درصد  6/86 با

های کارتخوان فروشگاهی با نمایش این شاخص در بازار مبلغی تراکنشتعلق داشته است.  "پرداخت ملتبه"

 است. "پرداخت الکترونیک سامان"در اختیار شرکت  ،افزایش 1/58

 کارتخوان فروشگاهی های ابزار پذیرشتراکنش مبالغاز های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت

 نمایش داده شده است. زیر در 



 
  

 

 
 

 

52 

 

 

 1398و  1397هریک از شرکت ها در سال های  POSمقایسه مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش  6-3شکل 

شکل زیر در  اینترنتی های ابزار پذیرشتراکنش مبالغاز های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت

 نمایش داده شده است. 

 

 1398و  1397هریک از شرکت ها در سال های  INT قایسه مبلغ تراکنش های ابزار پذیرشم 7-3شکل 
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شکل زیر در  موبایلی های ابزار پذیرشتراکنش مبالغاز های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت

 نمایش داده شده است. 

 

 1398و  1397هریک از شرکت ها در سال های  MOBمقایسه مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش  8-3شکل 

 

در هر دو سال مورد  "الکترونیک کارت دماوند"های این بخش حاکی از آن است که شرکت نتایج بررسی

اخت داشته و دهنده خدمات پردهای ارائه ها را در بین شرکتکمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنشمطالعه، 

  است. و یا صفر ناچیز بسیار های پذیرشسهم آن از بازار ابزار
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 از بازار هر نوع تراکنش PSPهای سهم شرکت  -3-3

نوع خدمت در  PSPهای گذاری هر یک از شرکتسرمایه یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه

 PSPهای های هر یک از شرکتتعدادی تراکنششود. سهم میمورد ارائه به کاربران صنعت پرداخت کارت 

 ارائه شده است.  5-3جدول  در 1398و  1397سال برای دو  خدماتاز بازار 

ز بیشترین میزان تعداد سال پیاپی ابرای چندین  98در سال  درصد 23/55با  "پرداخت ملتبه"شرکت 

پرداخت "های دیگر این حوزه مانند رغم رشد فعالیت شرکتنموده است. علی پشتیبانیخرید های تراکنش

دستخوش افزایش هرچند  98سهم بازار آن در سال  "تجارت الکترونیک پارسیان"و  "الکترونیک سامان

 ناچیزی شده است. 

است که همچنان مانند دو  "آسان پرداخت پرشین"های پرداخت قبض و خرید شارژ، این شرکت در تراکنش

های فوق را پوشش بیشترین سهم از تعداد تراکنش درصد 28/25نیز با کسب سهم  98سال گذشته در سال 

ین شرکت در ا شود.میها در صنعت پرداخت کارت کشور محسوب تاز در بازار این نوع از تراکنشیکهداده و 

 های پرداخت قبض و خرید شارژ پشتیبانی نموده است.نیز از باالترین سهم بازار تراکنش 95و  94های سال

پرداخت به"تا کنون تغییری مشاهده نشده و همچنان شرکت  95های گیری طی سالهای ماندهدر بازار تراکنش

در اختیار دارد. در سال  98ترین سهم را در سال های مذکور، بیشدرصد تراکنش 18/55با پشتیبانی از  "ملت

 در این جایگاه قرار داشته است.  "آسان پرداخت پرشین"شرکت  94
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  1398و  1397سال در  سرویس های هراز تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   5-3جدول 

دهنده نام شرکت ارائه 

 خدمات پرداخت

 هایسهم از تعداد تراکنش

 خرید  

 هایسهم از تعداد تراکنش

 پرداخت قبض و خرید شارژ

 های سهم تعداد تراکنش

 مانده گیری

 اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال 

 %1/48 %16/22 %14/74 %1/45- %28/25 %29/70 %1/24- %11/75 %13/00 آسان پرداخت پرشین

 %0/41 %0/68 %0/26 %0/13 %0/19 %0/07 %0/44 %0/65 %0/21 الکترونیک کارت دماوند

 %0/72- %18/55 %19/27 %3/56 %13/37 %9/81 %0/41 %23/55 %23/15 به پرداخت ملت

 %0/28 %8/38 %8/10 %0/16 %3/88 %3/72 %0/09 %7/57 %7/48 سداد پرداخت الکترونیک

 %0/64- %5/44 %6/08 %0/60- %2/73 %3/33 %0/52- %4/99 %5/51 الکترونیک پاسارگاد پرداخت

 %0/47 %15/38 %14/91 %0/01- %21/11 %21/12 %1/05 %18/54 %17/48 پرداخت الکترونیک سامان

 %0/05- %1/35 %1/40 %0/01- %0/28 %0/30 %0/05- %1/07 %1/12 سپهرپرداخت الکترونیک 

 %0/20- %1/17 %1/37 %3/50- %12/43 %15/93 %0/49- %1/50 %1/99 آرینپرداخت نوین 

 %0/37- %16/05 %16/42 %0/42- %11/13 %11/55 %1/12 %15/56 %14/44 تجارت الکترونیک پارسیان

 %0/24- %1/37 %1/61 %2/13 %2/90 %0/77 %0/16- %1/16 %1/32 سایان کارت

 %0/39 %5/89 %5/50 %0/02 %2/25 %2/23 %0/16- %4/53 %4/69 فن آوا کارت

 %0/81- %9/53 %10/34 %0/01 %1/47 %1/46 %0/48- %9/11 %9/60 کارت اعتباری ایران کیش

در شرکت  97سال نسبت به  98سال در  گیریی خرید و ماندههابیشترین اختالف بین سهم تعدادی تراکنش

 درصد 1/24های مذکور در این شرکت به ترتیب با گزارش شده است. سهم تراکنش "آسان پرداخت پرشین"

های پرداخت قبض و خرید شارژ شرکت رو گردیده است. سهم تراکنشافزایش روبهدرصد  1/48کاهش و 

  دهد.افزایش، بیشترین اختالف سهم را در سرویس دیگر نشان میدرصد  3/56با  "پرداخت ملتبه"

نمایش   شکل زیردر  سرویس خریدهای از تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت

 داده شده است. 
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 1398و  1397مقایسه تعداد تراکنش های سرویس خرید در هریک از شرکت ها در سال های  9-3 شکل

 

 خدمت پرداخت قبض و خرید شارژهای از تعداد تراکنشهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت

 نمایش داده شده است. شکل زیر در 

 

 1398و  1397مقایسه تعداد تراکنش های سرویس پرداخت قبض و خرید شارژ در هریک از شرکت ها در سال های  10-3 شکل
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مایش شکل زیر ندر  گیریماندههای از تعداد تراکنشخدمات پرداخت  دهندههای مختلف ارائهسهم شرکت

 داده شده است. 

 

 1398و  1397مقایسه تعداد تراکنش های سرویس مانده گیری در هریک از شرکت ها در سال های  11-3 شکل  

برای دو های مورد ارائه به کاربران از بازار هریک از انواع سرویس PSP های هر شرکتمبلغی تراکنشسهم 

 هر دو سالارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در  6-3در جدول  1398 و 1397 سال

بوده است. این شرکت در سال  "پرداخت ملتبه"ی شرکت های خرید در قبضهتراکنشبیشترین سهم مبلغی 

های شرکت مذکور در سال ی پرداخت کارت پشتیبانی نموده است.های خرید شبکهدرصد تراکنش 24/58از  98

 ها را در اختیار داشته است.ز باالترین سهم ریالی این تراکنشنی 95و  96

پرداخت الکترونیک "های پرداخت قبض و خرید شارژ در شرکت به شدت از ارزش ریالی تراکنش 98در سال 

درصد را  78عددی بالغ بر منفی  97تغییرات آن نسبت به سال نرخ کاسته شده است، تا جایی که  "سامان

های پرداخت قبض و خرید شارژ برابر شدن ارزش ریالی تراکنش 1/2ین امر از یک سو و ا دهد.نشان می

تجارت الکترونیک "، شرکت 98از سویی دیگر سبب گردید که در سال  "تجارت الکترونیک پارسیان"شرکت 

ی پرداخت های باالترین سهم بازار مبلغی تراکنشبه عنوان دارنده با کسب حدود یک چهارم بازار، "پارسیان

 قبض و خرید شارژ معرفی گردد. 
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  1398و  1397سال در  هر سرویسهای از مبلغ تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت  6-3جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 

 خدمات پرداخت

 هایتراکنش مبلغسهم از 

 خرید 

پرداخت  هایتراکنش مبلغسهم از 

 قبض و خرید شارژ

 اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال 

پرشین پرداخت آسان  8/51% 7/94% -0/57% 6/40% 11/62% 5/22% 

 %0/03 %0/04 %0/01 %0/28 %0/48 %0/19 دماوند کارت الکترونیک

 %3/37- %7/44 %10/80 %0/58- %24/58 %25/17 ملت پرداخت به

 %9/26 %18/86 %9/60 %0/54- %9/61 %10/15 سداد الکترونیک پرداخت

 %0/39- %3/90 %4/30 %0/36- %5/33 %5/68 پاسارگاد الکترونیک پرداخت

 %27/88- %12/70 %40/58 %2/94 %15/58 %12/64 سامان الکترونیک پرداخت

 %0/16 %0/37 %0/22 %0/14 %2/30 %2/16 سپهر الکترونیک پرداخت

 %0/62 %2/47 %1/85 %0/20- %1/52 %1/72 آرین نوین پرداخت

 %10/67 %25/36 %14/69 %1/36 %11/06 %9/70 پارسیان الکترونیک تجارت

 %0/90 %1/08 %0/18 %0/84- %1/66 %2/50 کارت سایان

 %5/09 %8/85 %3/76 %0/57- %6/92 %7/49 کارت آوا فن

 %0/30- %7/31 %7/61 %1/07- %13/03 %14/09 کیش ایران اعتباری کارت

سال نسبت به  98سال در  ی خرید و پرداخت قبض و خرید شارژهاتراکنش مبلغیبیشترین اختالف بین سهم 

های مذکور در این شرکت به گزارش شده است. سهم تراکنش "پرداخت الکترونیک سامان"در شرکت  97

های گردیده است. اختالف سهم ریالی در تراکنشرو روبه درصد کاهش 27/88افزایش و درصد  2/94ترتیب با 

 ای را داشته است. ها نوسان قابل مالحظهپرداخت قبض و خرید شارژ در بسیاری از شرکت

نمایش شکل زیر در  سرویس خریدهای تراکنش مبلغاز های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت

 داده شده است. 
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 1398و  1397مقایسه مبلغ تراکنش های سرویس خرید در هریک از شرکت ها در سال های  12-3 شکل

سرویس پرداخت قبض و خرید های تراکنش مبلغاز های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت سهم شرکت

 نمایش داده شده است. شکل زیر در  شارژ

 

 1398و  1397مقایسه مبلغ تراکنش های سرویس پرداخت قبض و خرید شارژ در هریک از شرکت ها در سال های  13-3 شکل

در هر دو سال مورد  "الکترونیک کارت دماوند"های این بخش حاکی از آن است که شرکت نتایج بررسی

دهنده خدمات پرداخت داشته و های ارائه ها را در بین شرکتغی تراکنشکمترین سهم تعدادی و مبلمطالعه، 

 ناچیز است. خدمات پرداخت  بسیارسهم آن از بازار کلیه 
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 هاتراکنش یطاهاخدر تعداد  PSP یهاعملكرد شرکت یبررس -3-4

های ناموفق حوزه پذیرندگی های ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنشدر این بخش عملکرد شرکت

های صحیح و ها در پشتیبانی از تراکنشای بین شرکتگیرد و هدف آن، انجام مقایسهمورد بررسی قرار می

 PSPهای هر شرکت شباشد. بدین منظور سهم خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکندقت در عملکرد می

نتایج این  7-3جدول شود تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این منظر داشته است. محاسبه می

همچنین نرخ  .نمایدمیمنعکس دو سال فوق  همراه تغییرات آن طیبه 1398و  1397های بررسی را در سال

 های مورد مطالعه ارائه شده است.ها نیز طی سالرشد خطای پذیرندگی هر یک از شرکت

 1398و  1397 سالدر  PSPهای هر شرکت مقایسه نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش 7-3جدول 

ارائه دهنده خدمات نام شرکت 

 پرداخت

نسبت تعداد خطای پذیرندگی به 

 درصد تغییرات  هاتعداد کل تراکنش
نرخ رشد خطاهای 

 پذیرندگی
 1398سال  1397سال 

 %72/80- %0/121- %0/039 %0/160 آسان پرداخت پرشین

 %154/80 %0/104- %0/223 %0/327 الکترونیک کارت دماوند

 %12/09- %0/017- %0/036 %0/053 به پرداخت ملت

 %44/61- %0/079- %0/062 %0/141 سداد پرداخت الکترونیک

 %58/72- %0/088- %0/053 %0/141 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 %9/42- %0/056- %0/141 %0/197 پرداخت الکترونیک سامان

 %32/45- %0/010- %0/014 %0/024 پرداخت الکترونیک سپهر

 %81/07- %0/236- %0/067 %0/303 پرداخت نوین آرین

 %41/07 %0/004 %0/045 %0/041 تجارت الکترونیک پارسیان

 %13/23 %0/021- %0/111 %0/132 سایان کارت

 %59/79- %0/086- %0/043 %0/129 فن آوا کارت

 %59/74- %0/275- %0/144 %0/419 کارت اعتباری ایران کیش

ها داشته است. لذا در این جدول بر دهنده آن است که شرکت عملکرد بهتری به نسبت سایر شرکت*هر چه این شاخص کمتر باشد، نشان

 داده شده است.    یشنما Boldصورت ها، کمترین میزان شاخص به خالف سایر جدول
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نسبت خطای پذیرندگی به جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر  "پرداخت الکترونیک سپهر"شرکت 

نیز کمترین  95و  96ه است. این شرکت در سال ورددست آبه 1398و  1397طی دو سال ها را مجموع تراکنش

، عددی 97در سال  "پرداخت الکترونیک سپهر"داد. رقم شاخص مذکور در شرکت عدد شاخص را نشان می

 درصد 0/014)عملکرد مثبت( رقمی معادل با  با نمایش روندی نزولی 98و در سال  درصد 0/024برابر با 

میزان نسبت خطای پذیرندگی به مجموع کمترین ، پس از این شرکتدر سال جاری  است. شدهارزیابی 

رخداده است. از سویی دیگر  "آسان پرداخت پرشین"و  "پرداخت ملتبه"های ترتیب در شرکتها بهتراکنش

الکترونیک کارت " شرکت به 98در سال  هاکل تعداد تراکنش بیشترین نسبت تعداد خطای پذیرندگی به

پرداخت الکترونیک "و  "کارت اعتباری ایران کیش"های اختصاص دارد. پس از این شرکت نام شرکت "دماوند

 به تصویر کشیده شده است. زیراطالعات این جدول در شکل شود. مشاهده می "سامان

 

 1398و  1397سال  ها دردر شاخص نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش PSPهای مقایسه شرکت 14-3شکل 

 

در انتهای دوره، بسیار مثبت ارزیابی شده ریزش  درصد 0/275با  "کارت اعتباری ایران کیش"عملکرد شرکت 

 مشاهده شده است. "تجارت الکترونیک پارسیان"است. تنها افزایش در رقم این شاخص در شرکت 
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 -بازار با استفاده از شاخص هرفیندال تمرکزاندازه گیری  -3-5

 به ازای ابزارهای پذیرش 15هیرشمن

هیرشمن -ال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندالهای فعدر این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت

 بیان برای کاربردی و مهم هایشاخص از یکی هیرشمن - هرفیندال شاخص .16شودسنجیده و بررسی می

 ها برای اندازه گیری تمرکز و قدرت رقابتی در صنعت استفادهشرکت یهمه از اطالعات است که تمرکز مفهوم

تر است و هر چه میزان شاخص تمرکز میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتیکه هرچه کند؛ به طوریمی

 باشد.تر میدهنده آن است که رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بازار به انحصار نزدیکبیشتر باشد، نشان

دامنه  توان در خصوص تمرکز بازار قضاوت نمود کههیرشمن، می-بر اساس مقادیر مختلف شاخص هرفیندال

 ارائه شده است.  8-3جدول مقادیر شاخص و وضعیت تمرکز بازار در 

 هیرشمن-هرفیندالوضعیت تمرکز بازار با توجه به مقادیر شاخص  8-3جدول 

 

 

 

 

 

                                              

 
15 Herf i ndahl -Hi rshman I ndex 

 آن برای همه مانند و کار رویین فروش، د،یتول هایاندازه بازار صنایع مختلف، سهم در مربع مجموع شاخص از نیا آوردن دست به برای 16

 -ندالیشاخص هرف. دهدیم وزن بازار در آن سهم اندازه به بنگاه هر به شاخص نیا واقع در .شودمی بازار استفاده ای صنعت در هابنگاه

HHI)رشمن یه   :شودیم فیتعر ریز صورت به (
HHI = ∑ 𝑆𝑖

2𝑁
𝑖=1  

𝑆𝑖که 
 های موجود در صنعت یا بازار است.تعداد بنگاه Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه )شرکت(  2

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1000کمتر از  رقابتی

 1800تا  1000بین  تمرکز مالیم

 1800باالی  تمرکز باال
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هیرشمن در شبکه پرداخت الکترونیک کشور، نیاز به دانستن سهم بازاری  -برای محاسبه شاخص هرفیندال

ها را ها از تعداد تراکنشتوان سهم هر یک از شرکتمیباشد. به این منظور می PSPهای هر یک از شرکت

 گرفت. کاربه هاو همچنین نوع خدمات پرداخت مورد ارائه آن های مختلفبه ازای ابزار

باشد به ازای می PSPشرکت  12اخت الکترونیک که متشکل از این شاخص برای صنعت پرد 9-3جدول در 

های بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنش است. محاسبه شده 1398برای سال  هر سه ابزار پذیرش

. مجموع مجذور سهم استاحصاء گردیدهستون بعدی، مجذور هر سهم  بازار هر ابزار پذیرش محاسبه و در

 هیرشمن را به دست داده که در ردیف آخر جدول مشخص شده است. -شاخص هرفیندال ها،تمام شرکت

 1398به ازای ابزارهای پذیرش در سال  PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-محاسبه شاخص هرفیندال 9-3جدول  

 و H-Hشاخص 

 PSPشرکت 

 ابزار پذیرش موبایلی ر پذیرش اینترنتیابزا کارتخوان فروشگاهی

iS 𝑺𝒊
𝟐 iS 𝑺𝒊

𝟐 iS 𝑺𝒊
𝟐 

 653 26 1،251 35 136 12 آسان پرداخت پرشین

 0 0 0 0 0 1 الکترونیک کارت دماوند

 135 12 91 10 560 24 به پرداخت ملت

 0 0 26 5 61 8 سداد پرداخت الکترونیک

 0 0 5 2 27 5 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 756 27 179 13 341 18 پرداخت الکترونیک سامان

 0 0 0 0 1 1 پرداخت الکترونیک سپهر

 569 24 11 3 2 1 پرداخت نوین آرین

 37 6 758 28 220 15 تجارت الکترونیک پارسیان

 26 5 0 0 1 1 سایان کارت

 0 0 3 2 23 5 فن آوا کارت

 0 0 2 1 86 9 کارت اعتباری ایران کیش

 2,175 - 2,327 - 1,458 - هیرشمن -هرفیندالشاخص 

 )بین دست آمده استبه 1،458فروشگاهی  بازار کارتخوانهیرشمن در  -شاخص هرفیندال 1398 سالدر 

های پشتیبانی از تراکنش ست؛ به این معنا کها در بازار این ابزارمالیم دهنده تمرکز ( که نشان1،800تا  1،000
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های توان گفت که در انحصار شرکت و یا شرکتها توزیع شده و نمیبین شرکتکارتخوان فروشگاهی در 

 باشد. خاصی می

 استحاصل شده 2،175و  2،327به ترتیب اعداد  ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلیبرای این شاخص در بازار 

این معنا که تعداد بسیار کمی از باشد. به میباال در بازار این ابزارها ( که مبین وجود تمرکز 1،800از  بیشتر)

تجارت الکترونیک " ،"آسان پرداخت پرشین". دو شرکت ها سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارندشرکت

های اینترنتی و در بازار تراکنش "پرداخت الکترونیک سامان"ها با اختالف شرکت و پس از آن "پارسیان

و با فاصله شرکت  "پرداخت نوین آرین"و   "آسان پرداخت پرشین"، "پرداخت الکترونیک سامان"های شرکت

ها در سال گذشته نیز در بازار های موبایلی تاثیرگذار هستند. این شرکتدر بازار تراکنش "پرداخت ملتبه"

 نسبت 98سال هیرشمن در -اختالف میزان شاخص هرفیندالاند. های اینترنتی و موبایلی اثرگذار بودهتراکنش

 ارائه شده است. 10-3جدول در  97سال به 

 بر حسب نوع ابزار 1398و   1397سال در  PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-مقایسه شاخص هرفیندال 10-3جدول 

HHI 
 ابزار پذیرش موبایلی اینترنتی ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی

 اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال 

 -H-H 1،429 1،458 29 1،975 2،327 352 2،816 2،175 641شاخص 

 

مواجه بوده است.  با کاهش گذشته سالنسبت به تنها در ابزار موبایلی هیرشمن -شاخص هرفیندال 98سال در 

ها چندان قابل مالحظه نبوده و تغییر خاصی روند کاهش و یا افزایش شاخص مذکور در هیچ کدام از آن البته

آسان "های است. اما در ابزار پذیرش موبایلی ریزش سهم بازار شرکتایجاد نکرده را در نوع تمرکز بازار آن

ای گونهبه "پرداخت ملتبه" در مقابل افزایش سهم آن در شرکت و "پرداخت نوین آرین"و "پرداخت پرشین

 بر بازار اثرگذار بوده که از میزان تمرکز آن کاسته است. 
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 -اندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال -3-6

 هیرشمن به ازای نوع سرویس

هیرشمن -با استفاده از شاخص هرفیندال های فعال در بازاردر این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت

 .شودسنجیده و بررسی میی پرداخت کشور به ازای هریک از انواع سرویس در شبکه

باشد به ازای می PSPشرکت  12ز این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل ا 11-3جدول در 

های بدین منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنش است. محاسبه شده 1398نوع خدمت برای سال هر سه 

. مجموع مجذور سهم استاحصاء گردیدهستون بعدی، مجذور هر سهم  محاسبه و در نوع سرویسبازار هر 

 دست داده که در ردیف آخر جدول مشخص شده است.هیرشمن را به  -ها، شاخص هرفیندالتمام شرکت

 1398به ازای نوع سرویس در سال  PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-محاسبه شاخص هرفیندال 11-3جدول  

 و H-Hشاخص 

 PSPشرکت 

 مانده گیری پرداخت قبض و خرید شارژ خرید

iS 𝑺𝒊
𝟐 iS 𝑺𝒊

𝟐 iS 𝑺𝒊
𝟐 

 263 16 798 28 138 12 آسان پرداخت پرشین

 0 1 0 0 0 1 الکترونیک کارت دماوند

 344 19 179 13 555 24 به پرداخت ملت

 70 8 15 4 57 8 سداد پرداخت الکترونیک

 30 5 7 3 25 5 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 237 15 446 21 344 19 پرداخت الکترونیک سامان

 2 1 0 0 1 1 پهرپرداخت الکترونیک س

 1 1 155 12 2 2 پرداخت نوین آرین

 258 16 124 11 242 16 تجارت الکترونیک پارسیان

 2 1 8 3 1 1 سایان کارت

 35 6 5 2 21 5 فن آوا کارت

 91 10 2 1 83 9 کارت اعتباری ایران کیش

 1,332 - 1,739 - 1,470 - هیرشمن -شاخص هرفیندال
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تراکنش خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ و  هر سه نوع بازارهیرشمن در  -شاخص هرفیندال 1398 سالدر 

 دهنده تمرکزنشان( که 1،800تا  1،000)بین  دست آمده استبه 1،332و  1،739، 1،470گیری به ترتیب مانده

ها در بین شرکت های سرویسهمههای هاست؛ به این معنا که پشتیبانی از تراکنشسرویسمالیم در بازار این 

اختالف میزان شاخص باشد. های خاصی میتوان گفت که در انحصار شرکت و یا شرکتتوزیع شده و نمی

 ارائه شده است. 12-3جدول در  97سال نسبت به  98سال هیرشمن در -هرفیندال

 برحسب نوع سرویس 1398 و 1397سال در  PSPهای هیرشمن در بازار شرکت-مقایسه شاخص هرفیندال 12-3جدول 

HHI 
 گیریمانده پرداخت قبض و خرید شارژ خرید

 اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال  اختالف 98سال  97سال 

-H-H 1،426 1،470 44 1،845 1،739 106شاخص   1،327 1،332 5 

با  گذشته سالنسبت به تنها در سرویس پرداخت قبض و خرید شارژ هیرشمن -شاخص هرفیندال 98سال در 

تمرکز ای بوده است که نوع تمرکز سرویس فوق از تمرکز باال به گونهمواجه بوده است. این ریزش به کاهش

های بودن تمرکز بازار بین شرکت کاهششاخص بیانگر رو به  مالیم تغییر یافته است. در کل پایین آمدن این

 .استها قدرت بازاری دیگر شرکت افزایشو ها تراکنش در بازار ارائه دهنده خدمات پرداخت با سهم باال

ویژه های پرتراکنش بازار بهر شرکتبا سهم سای "پرداخت ملتبه" های شرکتجابجایی سهم تراکنش

های پرداخت قبض و خرید شارژ در سال سبب گردیده است که تا از تمرکز بازار تراکنش "پرداخت نوین آرین"

 کاسته شود. 98
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های در ابزار کارتخوان PSPهای بررسی عملكرد شرکت -3-7

 فروشگاهی 

ای نسبت به سایر ابزارهای ها اهمیت ویژهتراکنش 17مبلغکارتخوان فروشگاهی به سبب تعدد ابزار و نیز تعداد و 

پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی دارد. به همین علت به طور ویژه عملکرد کارتخوان فروشگاهی 

 شود.های ارائه دهنده خدمات پرداخت بررسی میشرکت

های فروشگاهی فعال مورد کارتخواندهنده خدمات پرداخت از کل تعداد ابزارهای ابتدا سهم هر شرکت ارائه

 PSPبرای هر شرکت  اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمیمطالعه و محاسبه قرار گرفته و در ادامه 

پذیرد. دار نیز صورت میهای تراکنشها بر روی پایانهشود. این بررسیگیری و تحلیل میدر بعد کشوری اندازه

تراکنش و فاقد تراکنش مالی بررسی ر خصوص کارتخوان فروشگاهی کمد PSPدر پایان عملکرد هر شرکت 

 شود.می

 

 

از تعداد کارتخوان  PSPهای سهم هر یک از شرکت -3-7-1

 فروشگاهی فعال سیستمی در کشور

فروشگاهی فعال  واناز تعداد ابزار کارتخ PSPهای در این بخش به بررسی اطالعات سهم هر یک از شرکت

ای بین آمار و ارقام متوسط سهم تعدادی در گزارش حاضر مقایسه شود.رداخته میپسیستمی در سطح کشور 

 انجام خواهد شد.  1398با سال  1397ها در سال های فروشگاهی فعال سیستمی شرکتکارتخوان

                                              

 
 89درصد بوده که رقمی در حدود  88بالغ بر  98های کارتخوان فروشگاهی از کل تراکنش های شبکه پرداخت در سال تعداد تراکنش 17

 درصد گزارش شده است. 91درصد و  89به ترتیب  97. این ارقام در سال درصد از مبالغ تراکنش های این شبکه را جابجا می نماید
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از تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را  PSPسهم بازار هر شرکت متوسط اطالعات  13-3جدول 

های فعال الزم به توضیح است که متوسط سهم تعداد کارتخوان دهد.نشان می 98و  97دو سال متوالی  برای

ماه سال محاسبه شده است. در این جدول همچنین  12ها طی جویی از میانگین آنهرهسیستمی هر شرکت با ب

نیز  97نسبت به مدت مشابه در سال  98نرخ رشد تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در اسفند ماه 

ل های فعابر تعداد کارتخوان 18درصد 84/13مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس طی مدت مذکور 

 سیستمی کل شبکه افزوده شده است.

 1398سال  از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در PSPسهم بازار هر شرکت 13-3جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 

 خدمات پرداخت

 سهم ابزارهای فروشگاهیمتوسط 

 درصد تغییرات فعال سیستمی 
 نرخ رشد تعداد ابزار

 (97نسبت به اسفند  98)اسفند 
 1398سال  1397سال 

 %5/97- %1/42- %7/82 %9/25 آسان پرداخت پرشین

 %23/53 %0/32 %0/64 %0/32 الکترونیک کارت دماوند

 %14/59 %0/25 %13/45 %13/20 به پرداخت ملت

 %0/43 %0/68- %10/29 %10/97 سداد پرداخت الکترونیک

 %1/18 %2/41- %7/18 %9/62 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 %12/83 %1/12 %13/93 %12/80 پرداخت الکترونیک سامان

 %2/22 %0/21- %2/10 %2/31 سپهر پرداخت الکترونیک

 %4/17- %0/32- %2/12 %2/44 پرداخت نوین آرین

 %46/65 %1/92 %16/06 %14/14 تجارت الکترونیک پارسیان

 %15/66- %0/33- %1/78 %2/10 کارتسایان 

 %34/18 %1/88 %9/13 %7/24 فن آوا کارت

 %9/45 %0/12- %15/49 %15/61 کارت اعتباری ایران کیش

 %13/84 - %100/00 %100/00 جمع

                                              

 
 درصد گزارش شده است. 78/7این رقم در سال گذشته  18
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های فروشگاهی فعال با طی روند رو به رشد در تعریف کارتخوان "تجارت الکترونیک پارسیان" شرکت

باالترین سهم درصد  16/06، از سایر شرکت پیشی گرفته و با رقمی معادل با 98های سال سیستمی طی ماه

پرداخت "،  "کارت اعتباری ایران کیش"های بازار را در این نوع ابزار کسب نموده است. پس از آن شرکت

سیستمی را در های فعال کارتخوانبه ترتیب بیشترین سهم از بازار  "پرداخت ملتبه" و "الکترونیک سامان

، باالترین سهم از ابزارهای 1398و  1397های هر دو سال ها در طی هر یک از ماهاین شرکت کشور دارند.

 اند.های فروشگاهی فعال سیستمی را پوشش دادهکارتخوان

  

 1398و  1397از کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی در سال های  PSPمقایسه سهم هریک از شرکت های  15-3شکل 
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از تعداد کارتخوان  PSPهای سهم هر یک از شرکت -3-7-2

 در کشور 19دارفروشگاهی تراکنش

فروشگاهی  واناز تعداد ابزار کارتخ PSPهای در این بخش به بررسی اطالعات سهم هر یک از شرکت

ها در تعداد در این گزارش متوسط سهم هر یک از شرکت شود.میپرداخته دار در سطح کشور تراکنش

مورد بررسی قرار گرفته و میزان تغییرات سهم مذکور،  1398و  1397های دار طی سالهای تراکنشکارتخوان

 14-3 جدولگردد. محاسبه می 97نسبت به ماه مشابه در سال  98ها در اسفند ماه سال به همراه نرخ رشد آن

نشان  98سال  برایرا دار تراکنشاز تعداد کارتخوان فروشگاهی  PSPسهم بازار هر شرکت متوسط اطالعات 

جویی از میانگین با بهرهها در هر شرکت الزم به توضیح است که متوسط سهم تعداد این نوع کارتخوان دهد.می

 ماه سال محاسبه شده است.  12ها طی آن

در بالغ بر چهار درصد نسبت به مدت مشابه در  98دار در اسفند ماه های فروشگاهی تراکنشتعداد کارتخوان

تجارت "دهد. این رقم در سال گذشته منفی دو درصد گزارش شده است. شرکت رشد نشان می 97سال 

 دار خود طی یکسال افزوده است.های تراکنشبیشترین میزان را بر تعداد کارتخوان "رسیانالکترونیک پا

درصد، از بیشترین تعداد  14/35است که با رقمی برابر با  "پرداخت الکترونیک سامان"این شرکت  98در سال 

دار های تراکنشرتخوانکند. از سویی دیگر افزایش تعداد کادار را پشتیبانی میکارتخوان فروشگاهی تراکنش

ای بوده است که باالترین اختالف سهم را نسبت به سال گذشته در گونهبه 98در سال  "آواکارتفن"شرکت 

 ی خدمات پرداخت رقم زده است.دهندههای ارائهبین شرکت

سیستمی با های فروشگاهی فعال ها روند تغییرات تعداد کارتخوانالزم به توضیح است که در برخی از شرکت

 شود.دار آن معکوس گزارش میهای تراکنشکارتخوان

  

                                              

 
 با حداقل یک تراکنش در ماه. 19
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 1398و  1397سال  در دارتراکنشاز تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی  PSPسهم بازار هر شرکت 14-3 جدول

نام شرکت ارائه دهنده 

 خدمات پرداخت

 فروشگاهیسهم ابزارهای متوسط 

 درصد تغییرات تراکنش دار 
 نرخ رشد تعداد ابزار

 (97نسبت به اسفند  98)اسفند 
 1398سال  1397سال 

 %10/66- %1/34- %8/82 %10/16 آسان پرداخت پرشین

 %23/16 %0/40 %0/71 %0/31 الکترونیک کارت دماوند

 %4/21 %0/21- %13/93 %14/14 به پرداخت ملت

 %5/65- %0/43- %10/53 %10/96 سداد الکترونیکپرداخت 

 %4/82- %1/19- %8/06 %9/25 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 %11/61 %1/25 %14/35 %13/10 پرداخت الکترونیک سامان

 %6/04 %0/11 %2/35 %2/24 سپهرپرداخت الکترونیک 

 %0/58- %0/04- %2/13 %2/17 پرداخت نوین آرین

 18/%2004 %0/67 %14/28 %13/61 پارسیانتجارت الکترونیک 

 %7/77- %0/28- %1/91 %2/19 سایان کارت

 %22/90 %1/79 %8/69 %6/90 فن آوا کارت

 %0/71- %0/72- %14/23 %14/95 کارت اعتباری ایران کیش

 %4/28 - %100/00 %100/00 جمع

دار باالترین سهم را در اختیار تراکنشهای فروشگاهی در بازار کارتخوان "پرداخت الکترونیک سامان"شرکت 

 "پرداخت ملتبه"شرکت  95و  96و طی دو سال  "کارت اعتباری ایران کیش"شرکت  97در سال  دارد.

  .اندداشته دستها در ین سایر شرکترا در بدار کشور های تراکنشباالترین سهم بازار تعداد کارتخوان

به  1398و  1397دار در طی دو سال متوالی کارتخوان فروشگاهی تراکنشهای در شکل زیر رشد سهم پایانه

 نمایش گذاشته شده است.

                                              

 

هرچند که  استداشته 97نسبت به ماه مشابه در سال  98دار در اسفند این شرکت بیشترین تغییر را در تعداد ابزارهای کارتخوان تراکنش 20

 باالترین عدد نیست. رقم نرخ رشد آن
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 1398و  1397از کارتخوان های فروشگاهی تراکنش دار در سال های  PSPمقایسه سهم هریک از شرکت های  16-3 شکل

 

کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در شاخص اثربخشی  -3-7-3

 بعد کشوری

توانند تعیین کننده های آن در کنار یکدیگر میهای فروشگاهی و تعداد تراکنشدو شاخص تعداد کارتخوان

اثربخشی توان شاخص میبرای این منظور باشد که  هآنعملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزارها توسط 

های سهم هر شرکت از تراکنش این شاخص بیانگر نسبت تمی را تعریف نمود.فعال سیس فروشگاهی کارتخوان

میزان اثربخشی  . عدد حاصل21کارتخوان فروشگاهی به سهم آن شرکت از ابزار کارتخوان فروشگاهی است

توانایی یک میزان بیانگر و مقدار آن  دهدهای یک شرکت در شبکه پرداخت الکترونیک را نشان میکارتخوان

بدین معنی باشد  یک برابر یشرکت یشاخص برا ینامقدار چنانچه است. در واقع  هاشرکت در جذب تراکنش

به دست نیز سهم  هااز بازار تراکنش ،به اندازه سهمی که در ابزارها دارد است که آن شرکت توانسته است دقیقا

، موفق به جذب ابزارها دارداز ز سهمی که بیشتر ا شرکت یعنی باشدباالتر از یک مقدار شاخص  چنانچهو  آورد

  .است تراکنش شده

                                              

 
 است که نسبت به کل نرماالیز شده است. هر شرکت کارتخوان فروشگاهیاخص به عبارتی همان سرانه تراکنش این ش 21
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ها، شاخص مذکور بر حسب هر دو گیری شرکتتری برای تصمیمدر این گزارش، به جهت ایجاد بستر مناسب

های دار محاسبه شده است. در ادامه هریک از شاخصهای فعال سیستمی و تراکنشنوع پایانه یعنی کارتخوان

 گردد. مقایسه می 97آن در سال مذکور با رقم 

-های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکتاثربخشی کارتخوان متوسط شاخص 15-3جدول در 

الزم به توضیح است که متوسط اثربخشی این نوع  محاسبه شده است. 1398و  1397های سالدر  PSPهای 

ماه سال محاسبه شده است. همچنین میزان  12ها طی جویی از میانگین آنها در هر شرکت با بهرهکارتخوان

 98در اسفند  PSPهای های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکتکارتخوان تغییرات اثربخشی

 نیز ارائه شده است. 97نسبت به همان ماه در سال 

 1398سال های فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت در اثربخشی کارتخوان شاخص 15-3جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 

 خدمات پرداخت

های فروشگاهی فعال اثربخشی کارتخوانمتوسط 

 درصد تغییرات سیستمی

 1398 سال 1397سال 

 0/051 1/490 1/439 آسان پرداخت پرشین

 0/486 1/044 0/558 الکترونیک کارت دماوند

 0/010- 1/760 1/770 به پرداخت ملت

 0/063 0/757 0/694 سداد پرداخت الکترونیک

 0/108 0/728 0/620 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 0/028- 1/324 1/352 پرداخت الکترونیک سامان

 0/034 0/528 0/494 سپهر الکترونیکپرداخت 

 0/017 0/625 0/608 پرداخت نوین آرین

 0/064- 0/929 0/993 تجارت الکترونیک پارسیان

 0/024 0/686 0/662 سایان کارت

 0/143- 0/527 0/670 فن آوا کارت

 0/016- 0/598 0/613 کارت اعتباری ایران کیش

 "پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین"، "پرداخت ملتبه"شرکت ، عالوه بر سه1398در سال 

نیز به  "الکترونیک کارت دماوند"شرکت  اند،هشاخص اثربخشی باالتر از یک داشتکه در سال گذشته هم 
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های فروشگاهی به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوانرقمی باالتر از یک در این شاخص دست یافته است. 

  اند.تر عمل نمودهها موفقها به نسبت سایر شرکتای بوده که در جذب بیشتر تراکنشها به گونهاین شرکت

، این شرکت باالترین "الکترونیک کارت دماوند"الزم به توضیح است که با استمرار عملکرد مثبت شرکت 

طورکلی به شته است.های فعال سیستمی نسبت به سال گذشته داافزایش را در میزان اثربخشی کارتخوان

های های کارتخوان فروشگاهی نسبت به سالدر بازار تراکنش 98در سال  "الکترونیک کارت دماوند"شرکت 

 تر عمل کرده است.ی بسیار فعالگذشته

 

در بعد  دارتراکنششاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی  -3-7-4

 کشوری

در کنار یکدیگر  هاهای آنفروشگاهی و تعداد تراکنشهای دو شاخص تعداد کارتخوانهمانگونه که ذکر شد 

نکته حایز  ارائه دهند. را PSPی هاشرکتهر یک از توزیع مناسب این ابزارها توسط تصویر خوبی از توانند می

های فروشگاهی فعالی وجود دارند که فاقد تراکنش هستند. ی شاپرک کارتخواناهمیت این است که در شبکه

ی پرداخت نشده ها وارد شبکهها در شبکه فعال است ولیکن تراکنشی از سوی آنکه وضعیت آنبه این معنا 

های فروشگاهی در بخش گذشته بررسی گردید. در این ها در کل کارتخواناست. اثربخشی هر یک از شرکت

مچنین بررسی در کشور و ه 22دارهای فروشگاهی تراکنشی جایابی کارتخوانی نحوهمنظور مشاهدهبخش به

های کارتخوان ، شاخص اثربخشی به ازای سهم تراکنشهاتوانایی یک شرکت در جذب تراکنشمیزان 

عنوان دار بازتعریف شده و بههای فروشگاهی تراکنشها از تعداد کارتخوانفروشگاهی هر شرکت به سهم آن

 گردد.دار ارائه میهای فروشگاهی تراکنششاخص اثربخشی کارتخوان

                                              

 
 با حداقل یک تراکنش در ماه. 22
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بدین معنی است که آن شرکت توانسته است باشد  یک برابر یشرکت یشاخص برا ینامقدار چنانچه در واقع 

مقدار شاخص  چنانچهو  آورد دستبه هااز بازار تراکنش ،دارد داری تراکنشبه اندازه سهمی که در ابزارها دقیقا

  .است ، موفق به جذب تراکنش شدهدارد وری مزبابزارهااز بیشتر از سهمی که  شرکت یعنی باشدباالتر از یک 

برای دو  PSPهر شرکت  دارتراکنشهای فروشگاهی اثربخشی کارتخوانمتوسط شاخص  16-3جدول در 

 اند.با یکدیگر مقایسه شده 1398 و 1397سال 

 1398و  1397دار هر شرکت در سال های روشگاهی تراکنشهای فارتخواناثربخشی ک مقایسه شاخص 16-3جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 

 خدمات پرداخت

 های فروشگاهیاثربخشی کارتخوانمتوسط 

 درصد تغییرات تراکنش دار 

 1398سال  1397سال 

 0/016 1/324 1/308 آسان پرداخت پرشین

 0/331 0/944 0/613 الکترونیک کارت دماوند

 0/047 1/699 1/652 به پرداخت ملت

 0/045 0/740 0/695 سداد پرداخت الکترونیک

 0/020 0/650 0/630 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 0/034- 1/285 1/319 پرداخت الکترونیک سامان

 0/035- 0/472 0/507 سپهر پرداخت الکترونیک

 0/058- 0/623 0/681 پرداخت نوین آرین

 0/005 1/036 1/031 الکترونیک پارسیانتجارت 

 0/003 0/636 0/633 سایان کارت

 0/150- 0/554 0/704 فن آوا کارت

 0/011 0/651 0/640 کارت اعتباری ایران کیش
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، "پرداخت الکترونیک سامان"و  "آسان پرداخت پرشین" ،"به پرداخت ملت " عالوه بر سه شرکت 98در سال 

به این ست. اهباالتر از یک داشت ، عددیاثربخشینیز در این شاخص  "الکترونیک پارسیانتجارت "شرکت 

-از سهم تعداد کارتخوانبیشتر  داری تراکنشهاها بر روی کارتخوانهای این شرکتجذب تراکنش که معنا

های کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان دارتراکنش هایهایشان از کل کارتخوان

تر عمل ها موفقها به نسبت سایر شرکتای بوده که در جذب بیشتر تراکنشها به گونهفروشگاهی این شرکت

 اند. نموده

 

های فروشگاهی در ابزار کارتخوان PSPهای عملكرد شرکت -3-7-5

 تراکنش و فاقد تراکنش کم

معمول در سایر کشورها، پذیرندگان برای استفاده از ابزار کارتخوان فروشگاهی، ناچار به خرید بر اساس روش 

داری و نیز پرداخت بهای های نصب، نگهعالوه موظف به پرداخت هزینهبه و یا اجاره دستگاه کارتخوان بوده

 ، نه تنها کارتخواناین امردر  هاکاغذ رول مورد استفاده در آن هستند. اما در ایران به واسطه مداخله بانک

های مربوطه حتی رول کاغذ رسید بلکه همه هزینه ،گیرددر اختیار پذیرندگان قرار می ایبدون هیچگونه هزینه

ها و در نتیجه های کارتخوان در فروشگاه. به تبع این رویکرد تعدد دستگاهها استدر دسترس آننیز به رایگان 

فروشنده و  یتفاوتیبمتاسفانه  .شودمشاهده میتراکنش و فاقد تراکنش شگاهی کمهای فروفراوانی کارتخوان

از یک سو و الزام شرکت  آن یشیارزش نما یلدله ب های فروشگاهیکارتخوان یشاستقبال از افزا یحت یا

PSP  شود از میناشی ها با بانک هاشرکتهای این قراردادبه نصب کارتخوان بدون توجه به کارایی آن که از

های ها و وجود کارتخوانهایی نظیر تعدد کارتخوان نصب شده در هر فروشگاهتشدید پدیده سوی دیگر، موجب

 تراکنش و فاقد تراکنش شده است.کم

ی هاآمار کارتخوان ،های فروشگاهیوری کارتخواندر این قسمت به منظور بررسی نمایش میزان کارایی و بهره

مفهوم این نوع  97از اردیبهشت ماه  شد.بررسی خواهد  PSPهر شرکت  اکنش مالیتراکنش و فاقد ترکم

 دوکه در یک بازه زمانی  شودگفته میتراکنش کم یکارتخوانها بازتعریف گردیده و بر این اساس به کارتخوان

ماه متوالی،  دودر های آن داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنشدر هر ماه تراکنش مالی  60ماهه متوالی، کمتر از 
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ماهه در تعریف ابزار کم  دوعلت مالک قرار گرفتن بازه زمانی  .23باشددر هر ماه میلیون ریال  20کمتر از 

ها و نیز در بر گرفتن فعالیت فصلی نصب جدید کارتخوانها در تراکنش و فاقد تراکنش مالی، کنترل شرکت

های فروشگاهی برای بررسی روند تغییر تعداد کارتخوان است. هاندگان بنابر ماهیت فعالیت آنبرخی پذیر

 ترسیم شده است. 98تا پایان سال  97زیر از اردیبهشت ماه تراکنش و فاقد تراکنش مالی، شکل کم

 

 1398و  1397طی ماه های سال ی د تراکنش مالتراکنش و فاقکم یفروشگاه یهاتعداد کارتخوان ییر ماهانهروند تغ 17-3شکل 

-دهنده خدمات پرداخت در حذف کارتخوانهای ارائهمتاثر از اقدام شاپرک و همکاری شرکت 98در خرداد ماه 

 ها رخداده است.های فروشگاهی کم تراکنش و فاقد تراکنش، ریزش شدیدی در آن

سهم تعداد  ،های فروشگاهیوری کارتخوانبهرهدر این قسمت به منظور بررسی نمایش میزان کارایی و 

هر شرکت  های فعال سیستمیکل کارتخواناز  تراکنش و فاقد تراکنش مالیهای فروشگاهی کمکارتخوان

دهد. ارائه می 1398و  1397های در سال سهم را برای هر شرکتمتوسط این  17-3جدول  شد.بررسی خواهد 

ی شاخص محاسبه ها بهره گرفته شده است.گیری آنها، از روش متوسطسازی تعداد کارتخوانمنظور نرمالبه

                                              

 
تراکنش در هر ماه داشته  60کمتر از  والیسه ماهه متشد که در یک بازه زمانی در تعریف گذشته به کارتخوانی کم تراکنش گفته می 23

 میلیون ریال در هر ماه باشد. 20های آن کمتر از باشد و مجموع مبالغ تراکنش
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ها های فعال سیستمی شرکتهای کم تراکنش و فاقد تراکنش به پایانهمتوسط سهم مجموع تعداد کارتخوان

 ماه صورت گرفته است. 12بر اساس 

 98آن در سال  یستمیفعال س یاز کل کارتخوانها رکتشهرکم تراکنش و فاقد تراکنش  یهاسهم تعداد کارتخوانمتوسط  17-3جدول 

نام شرکت ارائه دهنده 

 خدمات پرداخت

راکنش و های کم تسهم مجموع تعداد کارتخوانمتوسط 

های فعال سیستمی فاقد تراکنش مالی از کل کارتخوان

 درصد تغییرات هر شرکت

 1398سال  1397سال 

 %7/52- %6/32 %13/84 آسان پرداخت پرشین

 %19/30- %9/45 %28/75 الکترونیک کارت دماوند

 %0/36- %13/39 %13/75 به پرداخت ملت

 %10/64- %16/78 %27/42 سداد پرداخت الکترونیک

 %28/47- %9/00 %37/47 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 %8/13- %13/98 %22/11 پرداخت الکترونیک سامان

 %23/73- %7/98 %31/71 سپهر پرداخت الکترونیک

 %17/01- %18/34 %35/35 پرداخت نوین آرین

 %7/31- %21/20 %28/51 تجارت الکترونیک پارسیان

 %10/86- %14/31 %25/17 سایان کارت

 %9/29- %20/62 %29/91 فن آوا کارت

 %9/19- %23/64 %32/83 کارت اعتباری ایران کیش

 %9/71- %16/49 %26/20 کل

 طور متوسطبه تراکنش و فاقد تراکنش مالیهای کمسهم کارتخوان 98سال این جدول مبین آن است که در 

های کم کارتخوان. سیستمی شبکه شاپرک بوده استهای فروشگاهی فعال کارتخواندرصد از کل  16/49

درصد از کل  6/32 با با کسب سهمی معادل "آسان پرداخت پرشین"شرکت  و فاقد تراکنش مالی تراکنش

های درصد از کل کارتخوان 23/64روند. در مقابل فعال سیستمی آن کمترین سهم به شمار می هایکارتخوان

های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی از نوع کارتخوان "اعتباری ایران کیشکارت "فعال سیستمی شرکت 

 اند. گزارش شده
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های بررسی وضعیت بانک

 دهصادرکننده و پذیرن
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 های صادر کننده و پذیرنده بررسی وضعیت بانک -4

در  26و صادر کننده 25پذیرنده 24هایبه بررسی سهم بازار پذیرندگی و صادرکنندگی در بانکبخش در این 

 شود.مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن پرداخته میو  98در سال شبکه پرداخت الکترونیک کارتی 

                                              

 
 باشد.ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز میدر کل گزارش منظور از بانک 24
 .4-1-7رجوع شود به پیوست  25
 .3-1-7رجوع شود به پیوست  26
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 سهم بازار پذیرندگی -4-1

شاپرک ی شبکه یکارت هایهای پذیرنده از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش، سهم بازار هریک از بانکدر این بخش

و  تعیینه تفکیک ابزارهای پذیرش ها باز بازار تراکنش قرار گرفته و سهم هر بانکبررسی مورد  98در سال 

 گیرد.مورد تحلیل قرار میو شده های پذیرنده محاسبه بازار بانک ار برحسب هر ابزار درتمرکز باز

بر حسب تعداد و مبلغ های پذیرنده سهم بازار هر یک از بانک -4-1-1

 ها تراکنش

 شاپرکهای پشتیبانی شده در شبکه پذیرش مبالغ تراکنشرا در  هاز بانکا کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا

بانک و موسسه مالی و اعتباری مجاز در لیست  35های پذیرنده بانک تعداد 1398سال . در دهدینشان م

 .کترونیک کارتی بوده استهای پرداخت الپذیرنده تراکنش هایبانک

 1398های صنعت پرداخت در سال از کل تعداد تراکنشهای پذیرنده بانک سهم تعدادی هر یک از 1-4شکل 

 دهد. را نشان می

 

 1398 سال -های شبکه پرداخت تعداد تراکنشاز کل بازار هر بانک پذیرنده سهم  1-4شکل 

بانک ملت
23/95%

بانک ملی ایران
12/20%

بانک صادرات ایران
7/21%

بانک کشاورزی
7/06%

بانک سپه
6/36%

بانک پارسیان
6/27%

بانک قرض الحسنه 
رسالت
4/73%

بانک سامان
4/45%

بانک تجارت
3/88%

بانک رفاه کارگران
3/82%

سایر
20/08%

سهم تعدادی
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در ادامه 

 

های صنعت پرداخت در سال از کل جمع مبلغ تراکنشهای پذیرنده بانک هر یک از سهم مبلغی 2-4شکل 

 دهد. را نشان می 1398

 

 1398 سال -ی شبکه پرداخت هامبلغ تراکنشکل سهم بازار هر بانک پذیرنده از  2-4شکل 

بانک ملت
23/54%

بانک ملی ایران
11/56%

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی11/43%

6/28%

بانک سپه
5/97%

بانک تجارت
5/11%

بانک پارسیان
4/16%

بانک سامان
4/14%

بانک رفاه کارگران
4/07%

ادبانک پاسارگ
3/23%

سایر
20/52%

سهم مبلغی

بانک ملت
23/54%

بانک ملی ایران
11/56%

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی11/43%

6/28%

بانک سپه
5/97%

بانک تجارت
5/11%

بانک پارسیان
4/16%

بانک سامان
4/14%

بانک رفاه کارگران
4/07%

ادبانک پاسارگ
3/23%

سایر
20/52%

سهم مبلغی
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و 1-4شکل از 

 

 54/23ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 95/23با سهم  "بانک ملت"که شود مالحظه می 2-4شکل 

گونه که در هر ماه از سال مورد مطالعه رتبه اول را چه از منظر سهم تعدادی همانها، نشدرصدی از مبلغ تراک

های پذیرش تراکنش ازسهم با اختالف زیاد، باالترین همچنان و چه از منظر سهم مبلغی در اختیار داشت، 

 رفته است. های پذیرنده قرار گبه خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک 98در سال بازار را 

گرفته در شبکه پرداخت با مدت  های صورتسهم هر بانک پذیرنده از تعداد تراکنشبرای مقایسه  1-4جدول 

 مشابه سال گذشته آورده شده است.

  

بانک ملت
23/54%

بانک ملی ایران
11/56%

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی11/43%

6/28%

بانک سپه
5/97%

بانک تجارت
5/11%

بانک پارسیان
4/16%

بانک سامان
4/14%

بانک رفاه کارگران
4/07%

بانک پاسارگاد
3/23%

سایر
20/52%

سهم مبلغی



 
  

 

 
 

 

84 

 

 98و  97های سال –شبکه پرداخت هایتعداد تراکنشکل از  سهم هر بانک پذیرندهمقایسه   1-4جدول 

 27اختالف 98سهم تعدادی 97سهم تعدادی بانک پذیرنده ردیف

 %1/75- %23/95 %25/70 بانک ملت 1

 %1/70 %12/20 %10/49 بانک ملی ایران 2

 %0/10 %7/21 %7/11 بانک کشاورزی 3

 %0/50- %7/06 %7/55 بانک صادرات ایران 4

 %0/80 %6/36 %5/56 بانک پارسیان 5

 %0/81- %6/27 %7/08 بانک سپه 6

 %0/61 %4/73 %4/11 بانک سامان 7

 %0/35- %4/45 %4/80 بانک رفاه کارگران 8

 %0/04 %3/88 %3/84 بانک قرض الحسنه رسالت 9

 %0/52- %3/82 %4/34 بانک تجارت 10

 %0/14- %3/58 %3/72 بانک پاسارگاد 11

 %0/41 %2/63 %2/21 بانک آینده 12

 %0/18- %1/88 %2/06 بانک اقتصاد نوین 13

 %0/08- %1/68 %1/76 بانک انصار 14

 %0/13- %1/17 %1/29 بانک قوامین 15

 %0/28 %1/16 %0/89 بانک مسکن 16

 %0/26 %1/12 %0/85 بانک قرض الحسنه مهر ایران 17

 %0/08 %0/97 %0/89 بانک شهر 18

 %0/02- %0/86 %0/88 شرکت دولتی پست بانک 19

 %0/05 %0/73 %0/68 بانک سینا 20

 %0/14- %0/58 %0/72 بانک توسعه  تعاون 21

 %0/01- %0/55 %0/55 بانک ایران زمین 22

                                              

 
 باشد.می 98از رفم محاسبه شده در سال  97معنای کم کردن رقم محاسبه شده در سال اختالف به  27
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 27اختالف 98سهم تعدادی 97سهم تعدادی بانک پذیرنده ردیف

 %0/03 %0/47 %0/44 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 23

 %0/07 %0/45 %0/38 بانک گردشگری 24

 %0/03- %0/45 %0/47 موسسه اعتباری ملل 25

 %0/11 %0/37 %0/26 بانک خاورمیانه 26

 %0/09 %0/33 %0/24 بانک دی 27

 %0/21 %0/30 %0/09 بانک حکمت ایرانیان 28

 %0/04- %0/23 %0/27 موسسه اعتباری نور 29

 %0/01 %0/22 %0/22 بانک سرمایه 30

 %0/17- %0/18 %0/36 بانک کارآفرین 31

 %0/01- %0/12 %0/14 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 32

 %0/01- %0/03 %0/03 موسسه اعتباری توسعه 33

 %0/00 %0/01 %0/01 بانک صنعت و معدن 34

 %0/00 %0/00 %0/01 بانک توسعه صادرات ایران 35

 

تعلق  "ملت"سال به بانک گردد، باالترین سهم تعدادی در هر دو همانگونه که در جدول فوق مشاهده می

ملی "درصد به  بانک 70/1با اختالف  98و  97های گرفته و باالترین اختالف مثبت سهم تعدادی بین سال

 شود.مربوط می "ملت "به بانک 75/1و باالترین اختالف منفی سهم تعدادی با منفی  "ایران

های صورت گرفته در شبکه پرداخت با ه سهم هر بانک پذیرنده از مبلغ تراکنشهمچنین جدولی برای مقایس

 محاسبه گردیده که در ادامه آورده شده است. 2-4جدول ( در 97مدت مشابه سال گذشته )سال 
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  98و  97های سال –شبکه پرداخت هایتراکنش کل مبلغاز  سهم هر بانک پذیرندهمقایسه   2-4جدول 

 اختالف 98سهم مبلغی 97سهم مبلغی پذیرندهبانک  ردیف

 %0/85- %23/54 %24/38 بانک ملت 1

 %0/33 %11/56 %11/24 بانک ملی ایران 2

 %0/28 %11/43 %11/15 بانک صادرات ایران 3

 %0/33 %6/28 %5/95 بانک کشاورزی 4

 %0/42 %5/97 %5/55 بانک سپه 5

 %0/48 %5/11 %4/63 بانک تجارت 6

 %0/18 %4/16 %3/98 پارسیانبانک  7

 %0/55 %4/14 %3/59 بانک سامان 8

 %0/20- %4/07 %4/27 بانک رفاه کارگران 9

 %0/18- %3/23 %3/41 بانک پاسارگاد 10

 %0/39 %2/98 %2/59 بانک قرض الحسنه رسالت 11

 %0/04 %1/86 %1/82 بانک آینده 12

 %0/54- %1/73 %2/27 بانک شهر 13

 %0/06- %1/67 %1/73 انصاربانک  14

 %0/77- %1/67 %2/44 بانک قوامین 15

 %0/21- %1/39 %1/59 بانک مسکن 16

 %0/14- %1/36 %1/50 بانک اقتصاد نوین 17

 %0/34 %1/18 %0/84 بانک قرض الحسنه مهر ایران 18

 %1/22- %0/85 %2/07 بانک سینا 19

 %0/30 %0/83 %0/53 شرکت دولتی پست بانک 20

 %0/11 %0/83 %0/72 بانک توسعه  تعاون 21

 %0/01 %0/64 %0/63 بانک ایران زمین 22

 %0/02 %0/51 %0/50 بانک گردشگری 23

 %0/05 %0/44 %0/39 موسسه اعتباری ملل 24

 %0/08- %0/38 %0/46 بانک سرمایه 25

 %0/19 %0/36 %0/17 بانک خاورمیانه 26
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 اختالف 98سهم مبلغی 97سهم مبلغی پذیرندهبانک  ردیف

 %0/03 %0/35 %0/32 کوثر سابق -بانک سپه  27

 %0/08 %0/29 %0/21 حکمت سابق -بانک سپه 28

 %0/01 %0/29 %0/28 موسسه اعتباری نور 29

 %0/08- %0/29 %0/37 بانک دی 30

 %0/14 %0/26 %0/12 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 31

 %0/01 %0/26 %0/25 بانک کارآفرین 32

 %0/04 %0/07 %0/03 بانک صنعت و معدن 33

 %0/00 %0/02 %0/02 موسسه اعتباری توسعه 34

 %0/01- %0/01 %0/02 بانک توسعه صادرات ایران 35

 

های های پذیرندگی در بین بانکگردد، باالترین سهم مبلغی تراکنشمشاهده می 2-4جدول در همانگونه که 

اختالف مثبت  بیشترینید، آباشد. همچنین همانگونه که از این بررسی برمیمی "ملت"پذیرنده متعلق به بانک 

و باالترین اختالف منفی سهم  "سامان"به بانک  98و  97های درصد بین سال 55/0سهم مبلغی با میزان 

 اختصاص یافته است. "سینا"به بانک  22/1مبلغی در این بررسی با میزان منفی 

 

های هر یک از از بازار تراکنش پذیرنده سهم هر بانک -4-1-2

 های پذیرش ابزار

وجوه ها به منظور پذیرش بازاریابی هر یک از بانک یشناخت حوزه فعالیت و نحوه منجر به این شاخص،

ذکر این نکته ضروری است  شود.های پذیرش میی در هر یک از ابزاربانک یهاکارت یمربوط به داد و ستدها

 28های چندشباییخوانهای پذیرنده در کارتها به ازای تمامی بانکتراکنش این شاخص، آمار که در محاسبه

 شود. در نظر گرفته می

                                              

 
 ابزار پذیرش است.به  شباتعریف و اتصال بیش از یک شماره  منظور از لفظ چندشبایی، 28
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  در 1398پذیرش برای سال های های پذیرنده از بازار ابزارهای هر یک از بانکتراکنش و مبلغی سهم تعدادی

 این جدول مبین آن است که: ارائه شده است. اطالعات 3-4جدول 

  درصد و ابزار 27/22های ابزار کارتخوان فروشگاهی با بیشترین سهم از تعداد تراکنش 98در سال

رین سهم از تعداد تراکنش های ابزار و بیشت "بانک ملت"درصد متعلق به  76/56پذیرش موبایلی با 

 بوده است."بانک پارسیان"درصد معلق به  00/20پذیرش اینترنتی با 

  درصد، ابزار  32/22های ابزار کارتخوان فروشگاهی با بیشترین سهم از مبلغ تراکنش 98در سال

 "بانک ملت" درصد متعلق به 74/51درصد و ابزار پذیرش موبایلی با  04/33پذیرش اینترنتی با 

 بوده است.

  1398سال  –های پذیرش یک از ابزار های هرتراکنشو مبلغ تعداد کل از  سهم هر بانک پذیرنده  3-4جدول 

 بانک پذیرنده ردیف

 سهم مبلغی سهم تعدادی

کارتخوان 

 فروشگاهی

ابزار 

پذیرش 

 اینترنتی

ابزار 

پذیرش 

 موبایلی

کارتخوان 

 فروشگاهی

ابزار 

پذیرش 

 اینترنتی

ابزار 

پذیرش 

 موبایلی

 %4/75 %1/27 %1/36 %4/17 %7/12 %1/39 بانک اقتصاد نوین 1

 %0/17 %0/39 %1/83 %0/03 %0/85 %1/84 بانک انصار 2

 %0/00 %0/39 %0/67 %0/00 %0/05 %0/62 بانک ایران زمین 3

 %18/64 %2/20 %1/76 %21/21 %4/07 %1/35 بانک آینده 4

 %4/34 %12/04 %3/24 %3/22 %20/00 %5/55 بانک پارسیان 5

 %0/01 %2/45 %3/33 %0/00 %2/49 %3/88 بانک پاسارگاد 6

 %0/03 %2/65 %5/41 %0/02 %0/53 %4/35 بانک تجارت 7

 %0/04 %0/48 %0/87 %0/01 %0/08 %0/82 بانک توسعه  تعاون 8

 %0.00 %0/00 %0/01 %0.00 %0/00 %0/00 توسعه صادرات ایرانبانک  9

 %0/00 %2/50 %0/11 %0/00 %1/85 %0/08 بانک خاورمیانه 10

 %0/03 %0/10 %0/31 %0/01 %0/13 %0/25 بانک دی 11

 %2/17 %2/93 %4/21 %2/31 %1/17 %4/09 بانک رفاه کارگران 12

 %6/97 %10/92 %3/33 %1/21 %7/42 %4/46 بانک سامان 13
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 بانک پذیرنده ردیف

 سهم مبلغی سهم تعدادی

کارتخوان 

 فروشگاهی

ابزار 

پذیرش 

 اینترنتی

ابزار 

پذیرش 

 موبایلی

کارتخوان 

 فروشگاهی

ابزار 

پذیرش 

 اینترنتی

ابزار 

پذیرش 

 موبایلی

 %0/06 %0/91 %6/58 %0/03 %4/64 %6/87 بانک سپه 14

 %1/99 %0/76 %0/23 %0/36 %2/07 %0/25 حکمت سابق -بانک سپه 15

 %0/00 %0/00 %0/39 %0/00 %0/00 %0/51 کوثر سابق -بانک سپه  16

 %0/08 %0/01 %0/43 %0/03 %0/01 %0/25 بانک سرمایه 17

 %0/02 %1/93 %0/73 %0/01 %0/67 %0/61 بانک سینا 18

 %0/01 %8/82 %0/91 %0/00 %0/48 %0/94 بانک شهر 19

 %0/48 %4/03 %12/33 %0/42 %0/98 %8/06 بانک صادرات ایران 20

 %0.00 %0/37 %0/03 %0.00 %0/01 %0/01 بانک صنعت و معدن 21

 %0/00 %0/05 %3/34 %0/00 %0/11 %5/33 بانک قرض الحسنه رسالت 22

 %0/01 %0/03 %1/32 %0/00 %0/07 %1/31 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23

 %0/04 %0/18 %1/85 %0/06 %0/08 %1/31 بانک قوامین 24

 %0/00 %0/28 %0/25 %0/00 %0/02 %0/14 بانک کارآفرین 25

 %0/31 %1/58 %6/85 %0/12 %9/69 %7/33 بانک کشاورزی 26

 %0/01 %0/22 %0/55 %0/00 %0/07 %0/53 بانک گردشگری 27

 %0/00 %0/44 %0/24 %0/00 %0/76 %0/29 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 28

 %0/08 %2/08 %1/31 %0/02 %0/15 %1/08 بانک مسکن 29

 %51/74 %33/04 %22/32 %56/76 %17/87 %22/27 بانک ملت 30

 %8/04 %6/86 %12/13 %9/97 %16/29 %12/07 بانک ملی ایران 31

 %0/00 %0/06 %0/92 %0/00 %0/26 %1/24 شرکت دولتی پست بانک 32

 %0.00 %0/00 %0/02 %0.00 %0/00 %0/03 موسسه اعتباری توسعه 33

 %0/00 %0/00 %0/49 %0/00 %0/00 %0/51 موسسه اعتباری ملل 34

 %0.00 %0/00 %0/33 %0.00 %0/00 %0/37 موسسه اعتباری نور 35
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های کشور از مجموع کل های ابزارهای پذیرش بانکاختالف سهم تعدادی و مبلغی تراکنش  4-4جدول در 

 آمده است. 98و  97های های هر ابزار پذیرش بین سالتراکنشتعداد و مبلغ 

 های پذیرش یک از ابزار های هرتراکنشو مبلغ تعداد کل از  سهم هر بانک پذیرنده 98و  97های مقایسه اختالف سال  4-4جدول 

 بانک پذیرنده ردیف

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

اختالف 

سهم 

 تعدادی

اختالف 

 سهم مبلغی

اختالف 

سهم 

 تعدادی

اختالف 

 سهم مبلغی

اختالف 

سهم 

 تعدادی

اختالف 

 سهم مبلغی

 %1/28- %2/22 %0/62- %6/47- %0/08- %0/03- بانک اقتصاد نوین 1

 %0/13 %0/02 %0/16- %0/53 %0/02- %0/12- بانک انصار 2

 %1/15- %0/00 %0/34 %0/03 %0/01- %0/01- بانک ایران زمین 3

 %1/81 %1/49 %0/72 %1/25 %0/04- %0/36 بانک آینده 4

 %7/81- %9/51- %1/21 %4/11- %0/03- %0/17- بانک پارسیان 5

 %0/18- %0/07- %0/36 %0/92 %0/22- %0/21- بانک پاسارگاد 6

 %0/06- %0/07- %0/33- %0/35- %0/60 %0/09 بانک تجارت 7

 %0/04 %0/01 %0/18 %0/06- %0/11 %0/06 بانک توسعه  تعاون 8

 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/01- %0/00 بانک توسعه صادرات ایران 9

 %0/11- %0/09- %1/63 %4/27- %0/01 %0/04 بانک خاورمیانه 10

 %0/17- %0/02- %0/28- %0/33- %0/06- %0/02- بانک دی 11

 %0/55 %1/64 %1/26- %0/33- %0/08- %0/66- بانک رفاه کارگران 12

 %0/71- %0/24- %3/43 %1/62- %0/15 %0/33- بانک سامان 13

 %0/01- %0/06- %0/06- %3/89 %0/56 %0/67 بانک سپه 14

حکمت سابق -بانک سپه 15  -0/02% 0/01% 1/90% 0/72% 0/33% 1/83% 

کوثر سابق -بانک سپه  16  -0/03% 0/04% 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 

 %0/08 %0/03 %0/04- %0/00 %0/08- %0/01 بانک سرمایه 17

 %0/00 %0/01 %3/61- %0/74- %1/01- %0/12- بانک سینا 18

 %0/52- %0/15- %6/46- %0/16- %0/09- %0/00 بانک شهر 19

 %0/02- %0/02- %1/98 %0/15- %0/25 %0/15 بانک صادرات ایران 20
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 بانک پذیرنده ردیف

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

اختالف 

سهم 

 تعدادی

اختالف 

 سهم مبلغی

اختالف 

سهم 

 تعدادی

اختالف 

 سهم مبلغی

اختالف 

سهم 

 تعدادی

اختالف 

 سهم مبلغی

 %0/00 %0/00 %0/34 %0/01 %0/00 %0/00 بانک صنعت و معدن 21

 %0/00 %0/00 %0/02 %0/02 %0/49 %0/71 بانک قرض الحسنه رسالت 22

 %0/01- %0/00 %0/00 %0/02 %0/39 %0/31 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23

 %0/23- %0/30- %0/07- %0/03 %0/81- %0/12- بانک قوامین 24

 %0/48- %0/00 %0/19 %0/01 %0/01- %0/02- بانک کارآفرین 25

 %1/63- %2/21- %0/35 %4/63 %0/42 %0/73- بانک کشاورزی 26

 %0/00 %0/00 %0/14 %0/00 %0/01 %0/04 بانک گردشگری 27

28 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 %0/00 %0/00 %0/34 %0/17 %0/12 %0/22 ایران

 %2/94- %0/00 %1/30- %0/01 %0/11- %0/09 بانک مسکن 29

 %14/43 %6/96 %6/25 %0/94 %1/76- %2/29- بانک ملت 30

 %1/22- %0/06 %4/00- %4/50 %0/84 %1/61 بانک ملی ایران 31

 %0/00 %0/00 %0/02- %0/27- %0/35 %0/31 شرکت دولتی پست بانک 32

 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/01- موسسه اعتباری توسعه 33

 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/06 %0/08 موسسه اعتباری ملل 34

 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/02 %0/10 موسسه اعتباری نور 35

 

 همانگونه که در جدول باال مشخص گردیده است:

  کارتخوان فروشگاهی"برای ابزار": 

o  و بیشترین اختالف درصدی منفی  "ملی ایران" بیشترین اختالف تعدادی مثبت به بانک

 تعلق دارد.  "ملت" به بانک

o  و بیشترین اختالف مبلغی منفی به  "ملی ایران"اختالف مبلغی مثبت به بانک بیشترین

 تعلق دارد. "ملت"بانک 
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  ابزار پذیرش اینترنتی"برای" : 

o و بیشترین اختالف درصدی منفی  "کشاورزی" بیشترین اختالف تعدادی مثبت به بانک

 تعلق دارد.  "اقتصاد نوین" به بانک

o  و بیشترین اختالف مبلغی منفی به بانک  "ملت"به بانک بیشترین اختالف مبلغی مثبت

 تعلق دارد. "شهر"

  ابزار پذیرش موبایلی"برای" : 

o و بیشترین اختالف درصدی منفی به  "ملت" بیشترین اختالف تعدادی مثبت به بانک

 تعلق دارد.  "پارسیان" بانک

o  لغی منفی به بانک و بیشترین اختالف مب "ملت"بیشترین اختالف مبلغی مثبت به بانک

 تعلق دارد. "پارسیان"

  پذیرنده های بانکسهم هر ابزار پذیرش از تراکنش -4-2

های دریافت شده های پذیرش از تعداد و مبلغ تراکنشدر این بخش از گزارش شاخص سهم هر یک از ابزار

همانگونه شده است.  آورده 5-4جدول  محاسبه گردیده و در 98های پذیرنده در سالتوسط هر یک از بانک

های های دریافت شده از طریق ابزار کارتخوانها، تعداد و مبلغ تراکنشدر بیشتر بانککه مشاهده می گردد، 

در چند بانک محدود مشاهده فروشگاهی باالترین سهم را نسبت به دیگر ابزارها از آن خود نموده و تنها 

ای را دارا هستند. های ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی سهم قابل مالحظهگردد که تراکنشمی

ابزار کارتخوان فروشگاهی و تمرکز باالی های در بازار تراکنش هابانک دهنده تمرکز باالی اکثراین امر نشان

 باشد.می رروی دو ابزار دیگرها بتعداد انگشت شماری از بانک
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 1398سال -های هر بانک پذیرندههای هر یک از ابزارهای پذیرش از کل تراکنشسهم تعداد و مبلغ تراکنش  5-4جدول 

 بانک پذیرنده ردیف

 سهم مبلغی سهم تعدادی

ابزار 

پذیرش 

 اینترنتی

ابزار 

پذیرش 

 موبایلی

کارتخوان 

 فروشگاهی

ابزار 

پذیرش 

 اینترنتی

ابزار 

پذیرش 

 موبایلی

کارتخوان 

 فروشگاهی

 %93/65 %0/00 %6/35 %65/24 %12/49 %22/28 بانک اقتصاد نوین 1

 %99/55 %0/07 %0/38 %96/94 %0/09 %2/97 بانک انصار 2

 %82/06 %0/00 %17/94 %99/47 %0/00 %0/53 بانک ایران زمین 3

 %94/57 %0/00 %5/43 %45/37 %45/51 %9/12 بانک آینده 4

 %84/37 %3/23 %12/40 %78/32 %2/90 %18/78 بانک پارسیان 5

 %98/40 %0/00 %1/59 %95/90 %0/00 %4/10 بانک پاسارگاد 6

 %88/50 %0/00 %11/50 %99/17 %0/03 %0/80 بانک تجارت 7

 %97/35 %0/02 %2/63 %99/24 %0/08 %0/68 بانک توسعه  تعاون 8

 %41/86 %0.00 %58/14 %99/12 %0.00 %0/88 بانک توسعه صادرات ایران 9

 %89/12 %1/12 %9/75 %40/70 %0/00 %59/30 بانک خاورمیانه 10

 %70/93 %2/17 %26/89 %96/55 %0/13 %3/32 بانک دی 11

 %76/21 %0/01 %23/78 %94/78 %3/41 %1/81 بانک رفاه کارگران 12

 %92/05 %0/00 %7/95 %88/67 %1/53 %9/80 بانک سامان 13

 %71/88 %0/54 %27/57 %95/67 %0/03 %4/30 بانک سپه 14

 %97/56 %0/03 %2/41 %61/15 %5/55 %33/30 حکمت سابق -بانک سپه 15

 %98/13 %0.00 %1/87 %99/99 %0/00 %0/01 کوثر سابق -بانک سپه  16

 %84/62 %0/71 %14/68 %98/99 %0/64 %0/37 بانک سرمایه 17

 %28/11 %0/00 %71/89 %93/12 %0/11 %6/77 بانک سینا 18

 %99/99 %0/00 %0/01 %96/71 %0/03 %3/27 بانک شهر 19

 %98/85 %0/01 %1/14 %98/87 %0/33 %0/80 بانک صادرات ایران 20

 %96/20 %0/04 %3/77 %94/51 %0.00 %5/49 بانک صنعت و معدن 21

 %99/30 %0/00 %0/70 %99/86 %0/00 %0/14 بانک قرض الحسنه رسالت 22

 %93/57 %0/22 %6/20 %99/64 %0/02 %0/33 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23

 %84/28 %0/02 %15/70 %99/29 %0/29 %0/42 بانک قوامین 24
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 بانک پذیرنده ردیف

 سهم مبلغی سهم تعدادی

ابزار 

پذیرش 

 اینترنتی

ابزار 

پذیرش 

 موبایلی

کارتخوان 

 فروشگاهی

ابزار 

پذیرش 

 اینترنتی

ابزار 

پذیرش 

 موبایلی

کارتخوان 

 فروشگاهی

 %99/72 %0/00 %0/28 %99/17 %0/00 %0/83 بانک کارآفرین 25

 %93/91 %0/02 %6/08 %91/83 %0/09 %8/08 کشاورزیبانک  26

 %99/81 %0/00 %0/19 %99/13 %0/04 %0/83 بانک گردشگری 27

 %69/43 %0/34 %30/23 %85/04 %0/02 %14/94 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 28

 %96/30 %0/01 %3/69 %98/94 %0/14 %0/92 بانک مسکن 29

 %92/32 %0/17 %7/51 %82/25 %13/36 %4/39 بانک ملت 30

 %98/86 %0.00 %1/14 %87/53 %4/61 %7/86 بانک ملی ایران 31

 %46/73 %0/00 %53/26 %98/61 %0/00 %1/39 شرکت دولتی پست بانک 32

 %95/44 %0/00 %4/55 %99/46 %0.00 %0/54 موسسه اعتباری توسعه 33

 %100/00 %0.00 %0/00 %100/00 %0/00 %0/00 موسسه اعتباری ملل 34

 %99/90 %0/00 %0/10 %99/99 %0.00 %0/01 موسسه اعتباری نور 35

 

های جذب شده توسط به صورت شماتیک سهم تعدادی هر ابزار پذیرش از تراکنش 3-4شکل همچنین در 

 های کشور نشان داده شده است.بانک
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 1398سال  –های پذیرش در هر بانک پذیرنده های هریک از ابزارتراکنش یسهم تعداد 3-4شکل   

بانک خاورمیانه

حکمت سابق-بانک سپه

بانک اقتصاد نوین

بانک پارسیان

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

بانک سامان

بانک آینده

بانک کشاورزی

بانک ملی ایران

بانک سینا

بانک صنعت و معدن

بانک ملت

بانک سپه

بانک پاسارگاد

بانک دی

بانک شهر

بانک انصار

بانک رفاه کارگران

شرکت دولتی پست بانک

بانک مسکن

بانک توسعه صادرات ایران

بانک گردشگری

بانک کارآفرین

بانک صادرات ایران

بانک تجارت

بانک توسعه  تعاون

موسسه اعتباری توسعه

بانک ایران زمین

بانک قوامین

بانک سرمایه

بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه رسالت

کوثر سابق-بانک سپه 

موسسه اعتباری نور

موسسه اعتباری ملل

سهم تعدادی

ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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های پذیرنده در کشور را نشان های جذب شده توسط بانکسهم مبلغی هر ابزار پذیرش از تراکنش 4-4شکل 

 دهد.می

 

 1398سال  –پذیرش در هر بانک پذیرنده های های هریک از ابزارتراکنش سهم مبلغی 4-4شکل 

بانک سینا
بانک توسعه صادرات ایران
شرکت دولتی پست بانک

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بانک سپه
بانک دی

بانک رفاه کارگران
بانک ایران زمین

بانک قوامین
بانک سرمایه
بانک پارسیان
بانک تجارت

بانک خاورمیانه
بانک سامان

بانک ملت
بانک اقتصاد نوین

بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک کشاورزی

بانک آینده
موسسه اعتباری توسعه

بانک صنعت و معدن
بانک مسکن

بانک توسعه  تعاون
حکمت سابق-بانک سپه

کوثر سابق-بانک سپه 
بانک پاسارگاد

بانک صادرات ایران
بانک ملی ایران

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک انصار

بانک کارآفرین
بانک گردشگری

موسسه اعتباری نور
بانک شهر

موسسه اعتباری ملل

سهم مبلغی

ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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 را درهمان بانک های ر بانک پذیرنده از کل تراکنشهتعدادی و مبلغی فوق سهم پذیرش ها و جدول شکل

 : 98گردد، در سال دهد. همانگونه که مشاهده مینشان می پذیرشهر یک از ابزار 

 :در ابزار پذیرش اینترنتی 

o  درصد توسط بانک  30/59های اینترنتی با سهم تراکنشبیشترین سهم پذیرش تعدادی

 صورت گرفته است. "خاورمیانه"

o  تعلق گرفته است. "سینا"درصد به بانک  89/71بیشترین سهم پذیرش مبلغی نیز با سهم 

  : در ابزار موبایلی 

o آینده"درصد به بانک  51/45های موبایلی با سهم بیشترین سهم پذیرش تعدادی تراکنش" 

اقتصاد "و  "ملت"های درصد به بانک 49/12درصد و   36/13از آن به ترتیب با و پس 

 تعلق گرفته است. "نوین

o تعلق گرفته است. "پارسیان"درصد به بانک  23/3بیشترین سهم پذیرش مبلغی با سهم 

فروشگاهی  ها بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخوانتمام این موارد در حالی است که در سایر بانک

گردد موارد ذکر بوده است. طی بررسی های انجام شده و نیز با توجه به محاسبات صورت گرفته مشخص می

درصد سهم مبلغی  86/1درصد سهم تعدادی و  63/2در کل  "آینده"بانک  98شده در حالیست که در سال 

درصد سهم  36/0تعدادی و درصد سهم  18/0  "خاورمیانه"ی پرداخت و بانک های کارتی شبکهتراکنش

اند که در حقیقت سهم ناچیزی از تعداد و مبلغ های شبکه پرداخت به خود اختصاص دادهمبلغی تراکنش

 کارتی شبکه پرداخت را در اختیار داشته اند. هایتراکنش

 

 هاهای پذیرنده تراکنشبازار بانک گیری تمرکز دراندازه -4-2-1

گیری میزان معرفی شد، با اندازههای پرداخت در بولتن های پیشین فصل مربوط به شرکتهمانند آنچه در 

توان میزان رقابت و انحصار در آن بازار را بررسی نمود. هرچه ها، میهای پذیرنده تراکنشتمرکز در بازار بانک

به  باشد، بازار یبیشترعدد تمرکز شاخص تر و هر چه باشد، بازار رقابتی یکمترعدد  ،میزان شاخص تمرکز



 
  

 

 
 

 

98 

 

ها در نقش پذیرندگی تر خواهد بود. در این قسمت نیز وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی بانکانحصار نزدیک

 شود. هیرشمن سنجیده و بررسی می-ها با استفاده از شاخص هرفیندالتراکنش

 بانک پذیرنده 35متشکل از  1398الکترونیک که در سال این شاخص برای صنعت پرداخت  6-4جدول در 

 بوده است، به ازای هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است.

  1398سال  – های پذیرندهبانکهیرشمن در بازار -محاسبه شاخص هرفیندال 6-4جدول  

 نام بانک پذیرنده ردیف
 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

Si Si2 Si Si2 Si Si2 

 17 4 51 7 2 1 بانک اقتصاد نوین 1

 0 0 1 1 3 2 بانک انصار 2

 0 0 0 0 0 1 بانک ایران زمین 3

 450 21 17 4 2 1 بانک آینده 4

 10 3 400 20 31 6 بانک پارسیان 5

 0 0 6 2 15 4 بانک پاسارگاد 6

 0 0 0 1 19 4 بانک تجارت 7

 0 0 0 0 1 1 بانک توسعه  تعاون 8

 0 0 0 0 0 0 بانک توسعه صادرات ایران 9

 0 0 3 2 0 0 بانک خاورمیانه 10

 0 0 0 0 0 0 بانک دی 11

 5 2 1 1 17 4 بانک رفاه کارگران 12

 1 1 55 7 20 4 بانک سامان 13

 0 0 22 5 47 7 بانک سپه 14

 0 0 4 2 0 0 حکمت سابق -بانک سپه 15

 0 0 0 0 0 1 کوثر سابق -بانک سپه  16

 0 0 0 0 0 0 بانک سرمایه 17

 0 0 0 1 0 1 بانک سینا 18

 0 0 0 0 1 1 بانک شهر 19
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 نام بانک پذیرنده ردیف
 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

Si Si2 Si Si2 Si Si2 

 0 0 1 1 65 8 بانک صادرات ایران 20

 0 0 0 0 0 0 بانک صنعت و معدن 21

 0 0 0 0 28 5 بانک قرض الحسنه رسالت 22

 0 0 0 0 2 1 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23

 0 0 0 0 2 1 بانک قوامین 24

 0 0 0 0 0 0 بانک کارآفرین 25

 0 0 94 10 54 7 بانک کشاورزی 26

 0 0 0 0 0 1 بانک گردشگری 27

28 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 0 0 1 1 0 0 ایران

 0 0 0 0 1 1 مسکنبانک  29

 3،222 57 319 18 496 22 بانک ملت 30

 99 10 265 16 146 12 بانک ملی ایران 31

 0 0 0 0 2 1 شرکت دولتی پست بانک 32

 0 0 0 0 0 0 موسسه اعتباری توسعه 33

 0 0 0 0 0 1 موسسه اعتباری ملل 34

 0 0 0 0 0 0 موسسه اعتباری نور 35

241،1 - 954 - هیرشمن -شاخص هرفیندال  - 806،3  

ها برای های پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک -، شاخص هرفیندال1398شود که در سال مالحظه می

و سهم هر  مربوطهتوجه به جدول  ( که با1800دست آمده است )باالتر از به 3،806ابزار پذیرش موبایلی عدد 

در بازار و انحصار دهنده تمرکز بسیار باال های پذیرش، نشانابزار یک از های هراز تعداد تراکنش بانک پذیرنده

ها سهم قابل ابزار پذیرش موبایلی است؛ به این معنا که در بازار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار کمی از بانک

نیز قابل مشاهده است  6-4جدول های بازار را در اختیار دارند که همانگونه که در توجهی از پذیرش تراکنش

رتبه های اول و دوم در بازار ابزار پذیرش موبایلی  "آینده"و پس از آن با اختالف بانک  "ملت"به ترتیب بانک 

ر بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب اعداد را در اختیار دارند. برای این شاخص د

وجود تمرکز رقابتی این ارقام مبین ( که 1800تا  1000 حاصل شده است )بین 1،241( و 1000)کمتر از  954
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های بین بانک پذیرش اینترنتی در وجود تمرکز مالیم در بازار  ابزاردر بازار ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی و 

های پذیرنده در بازار این دو ابزار نسبت به بازار ابزار پذیرش موبایلی سهم قابل باشد. لذا سایر بانکپذیرنده می

 تری از بازار را در اختیار دارند. توجه

 اختالف میزان 98و  97های های پذیرنده در سالبرای مقایسه شاخص هرفیندال برای تحلیل سهم بازار بانک

 ارائه شده است. 7-4جدول در این شاخص 

 98و  97های سال–های کارتی های پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک-مقایسه اختالف شاخص هرفیندال 7-4جدول 

HHI 
 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

 اختالف 1398 1397 اختالف 1398 1397 اختالف 1398 1397

 H-H 1،028 954 -74 1،355 1،241 -114 3،142 3،806 664شاخص 

های هیرشمن در بازار بانک –شود که میزان شاخص هرفیندال با توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه می

با کاهش  "اینترنتیابزار پذیرش "و  "کارتخوان فروشگاهی"ابزار  دوهای کارتی، در حوزه پذیرنده تراکنش

بقه تمرکز در ابزار پذیرش منجر به تغییر ط هیرشمن -شاخص هرفیندالدر تغییرات  این ؛مواجه بوده است

  "پذیرش موبایلی"کارتخوان فروشگاهی از تمرکز مالیم به تمرکز رقابتی شده است. اختالف مثبت در بازار ابزار 

های پذیرنده سهم قابل توجه تری از بازار را در اختیار تعداد بیشتری از بانک 98نیز سبب گردیده که در سال 

زند. هر چند این اختالف به قدری نبوده است که بتواند باعث تغییر طبقه تمرکز گرفته و به رقابت بیشتر بپردا

 گردد. "پذیرش موبایلی"ابزار 
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 سهم بازار صادرکنندگی -4-3

شود. برای این منظور ابتدا آماری از تعداد ها پرداخته میدر این قسمت به بررسی سهم بازار صادرکنندگی بانک

از  ارائه شده و سپس سهم بازار هر یک 29دار در شبکه شاپرکتراکنشهای بانکی هر یک از انواع کارت

های بانکی محاسبه ها و نیز به تفکیک انواع کارتدار از مجموع کارتهای صادرکننده کارت تراکنشبانک

گیری هیرشمن اندازه -در پایان میزان تمرکز در بازار صادرات انواع کارت بانکی با شاخص هرفیندالگردد. می

 شود.می

 دارهای بانكی تراکنشتعداد کل هر یک از انواع کارت -4-3-1

، 30های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت )بدهی(کارت

 شوند.بندی مینام )کارت هدیه و بن کارت( طبقهیا بی 32پرداختهو کارت پیش 31کارت اعتباری

عدد 109،975،707دار در سوییچ شاپرک مجموعا های بانکی تراکنشتعداد کارت، 1398در اسفند ماه سال 

درصدی مربوط به کارت برداشت  76/95عدد و سهم تعدادی  105،308،836بوده است که بیشترین تعداد آن با 

درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است. این اطالعات در  12/0و سهم  137،394و کمترین تعداد آن با 

Error! Reference source not found. .ارائه شده است 

  

                                              

 
ها اهمیتی های کارتتراکنشهایی که در دوره مورد بررسی حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک داشته باشند. در این تعریف تعداد کارت 29

 گردد.در آمار لحاظ می تبهرم نداشته و هر کارتی با تراکنش بیش از یک عدد، تنها یک
30 Debi t  card-  1-8-1-7رجوع شود به پیوست 
31 Credi t  card-  3-8-1-7 رجوع شود به پیوست 
32  Prepai d-  2-8-1-7 رجوع شود به پیوست 
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 98و  97های ماه سالدر اسفند دار های بانکی تراکنشکارتمقایسه تعداد و سهم   8-4جدول 

 

 نام شاخص دوره زمانی
تعداد کارت 

 اعتباری

تعداد کارت 

 برداشت

تعداد کارت 

هدیه و بن 

 کارت

 مجموع

 97اسفند سال

 106،258،797 6،126،022 100،030،397 102،378 دارهای بانکی تراکنشتعداد کارت

 های بانکیسهم هر یک از انواع کارت

 دارهای تراکنشدار از کل کارتتراکنش 
0/10% 94/14% 5/77% - 

 98اسفند سال 

394،137 دارهای بانکی تراکنشتعداد کارت  836،308،105  477،529،4  707،975،109  

 های بانکیسهم هر یک از انواع کارت

 دارهای تراکنشدار از کل کارتتراکنش 
0/12% 95/76% 4/12% - 

 رشد تعدادی هر دسته از کارت های بانکی 

 97نسبت به سال  98دار در سال تراکنش
34/20% 5/28% -26/06% 3/50% 

 

 50/3، میزان 97نسبت به سال  98دار در سال های بانکی تراکنشتعداد کارت در کل شود کهمالحظه می

 درصد رشد داشته است.

 

  

بانكی  هایاز تعداد کارت های صادرکنندهبانکسهم  -4-3-1

 دارتراکنش

که سهم  اندبانک صادرکننده بوده 36های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به تعداد کارت 1398در سال 

شکل زیر در 98و  97های دار برای سالهای بانکی تراکنشها از تعداد کل کارتهای این بانکتعدادی کارت

ای درک بهتر و مقایسه بصری، این نمودار به صورت گردد برهمانگونه که مشاهده می ترسیم شده است.

 ای ترسیم گردیده است.میله
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 98و  97سال های اسفند ماه –شبکه شاپرک دار در های بانکی تراکنشهای صادر کننده از تعداد کارتسهم بانکمقایسه  5-4شکل 

 

همچنان در مجموع  " یرانصادرات ا "و  "ملت  "، "یرانا یمل"های این بررسی بانک شود که درمی مالحظه

 اند.های مورد بررسی بودهسال دار در شبکه شاپرک درهای بانکی تراکنشدارای بیشترین سهم از تعداد کارت

 

های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع سهم بانک -4-3-2

 داربانكی تراکنش هایکارت

 9-4جدول در  1398دار برای سال های صادر کننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنشبانکسهم 

دار رداشت تراکنشبیشترین کارت ب 1398ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در سال 

؛ بیشترین کارت اعتباری باشدمی "ملت "و  " صادرات ایران "، "ملی ایران"های ترتیب متعلق به بانکبه

22/25%

11/26% 11/21%
7/53% 6/86% 6/44% 6/66%

3/17% 2/91% 2/21% 2/22% 2/25% 1/75% 1/94% 1/59% 1/38% 1/22% 1/02%

6/13%

22/46%

11/35% 11/30%

7/77%
6/83% 6/54% 6/44%

3/07% 2/82% 2/69% 2/07% 2/02% 1/66% 1/62% 1/57% 1/50% 1/41% 1/07%

5/83%

97سال  98سال 
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و بیشترین کارت هدیه و بن کارت  "سپه "و "صادرات ایران " ،"ملت" هایدار متعلق به بانکتراکنش

  بوده است. "ملت"و  "پارسیان"، " ملی ایران "های دار متعلق به بانکتراکنش

 1398سال اسفند –دار های بانکی تراکنشکارتانواع سهم هر بانک صادرکننده از تعداد هر یک از  9-4جدول 

 نام بانک صادر کننده ردیف
سهم از کل کارت 

 برداشت

سهم از کل کارت 

 اعتباری
 سهم از کل کارت هدیه

 %1/60 %1/60 %0/86 بانک اقتصاد نوین 1

 %1/62 %0/38 %2/87 بانک انصار 2

 %0/70 %0/05 %0/41 بانک ایران زمین 3

 %3/64 %0/08 %1/41 بانک آینده 4

 %14/69 %0/03 %1/47 بانک پارسیان 5

 %3/82 %0/48 %1/99 بانک پاسارگاد 6

 %4/69 %0/05 %6/53 بانک تجارت 7

 %0/97 %4/19 %0/99 تعاونبانک توسعه   8

 %0/02 %0/00 %0/01 بانک توسعه صادرات ایران 9

 %0/02 %0/20 %0/01 بانک خاورمیانه 10

 %0/41 %0/49 %0/44 بانک دی 11

 %4/29 %0/00 %6/64 بانک رفاه کارگران 12

 %6/24 %5/39 %0/84 بانک سامان 13

 %5/39 %13/88 %6/88 بانک سپه 14

 %0/44 %0/17 %0/34 حکمت سابق -بانک سپه 15

 %1/90 %0/02 %0/85 کوثر سابق -بانک سپه  16

 %0/47 %0/00 %0/21 بانک سرمایه 17

 %1/24 %2/22 %0/62 بانک سینا 18

 %4/09 %0/45 %1/56 بانک شهر 19

 %6/75 %16/46 %11/49 بانک صادرات ایران 20

 %0/08 %0/36 %0/03 بانک صنعت و معدن 21

 %0/95 %0/00 %1/60 بانک قرض الحسنه رسالت 22
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 نام بانک صادر کننده ردیف
سهم از کل کارت 

 برداشت

سهم از کل کارت 

 اعتباری
 سهم از کل کارت هدیه

 %1/01 %0/00 %1/43 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23

 %1/20 %0/00 %1/64 بانک قوامین 24

 %0/64 %0/00 %0/10 بانک کارآفرین 25

 %3/55 %0/18 %7/96 بانک کشاورزی 26

 %0/41 %0/52 %0/23 بانک گردشگری 27

 %0/01 %0/00 %0/00 ایران بانک مرکزی جمهوری اسالمی 28

 %1/46 %0/00 %3/14 بانک مسکن 29

 %0/00 %0/02 %0/00 ونزوئال -بانک مشترک ایران  30

 %11/69 %37/43 %11/30 بانک ملت 31

 %14/73 %11/06 %22/80 بانک ملی ایران 32

 %0/30 %3/15 %2/79 شرکت دولتی پست بانک 33

 %0/01 %0/00 %0/01 موسسه اعتباری توسعه 34

 %0/08 %1/17 %0/25 موسسه اعتباری ملل 35

 %0/87 %0/00 %0/28 موسسه اعتباری نور 36

 

کارت کارت هدیه و بن دار از نوعهای بانکی تراکنشبیشترین سهم از تعداد کارت ، 98شود در سال مالحظه می

و از  "ملتبانک "درصد متعلق به  43/37، از نوع کارت اعتباری "ملی ایرانبانک "درصد متعلق به  73/14با 

 است.بوده  "بانک ملی ایران"درصد متعلق به  80/22نوع کارت برداشت با 

شده و به تفکیک انواع کارت برای  درهای صااز کل کارتصادر کننده  سهم هر بانک  6-4شکل  در در ادامه

 آمده است. 98سال 
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 1398اسفند سال  –های صادر شده سهم هر بانک از مجموع ترکیب کارت 6-4شکل 

 

از  مقایسه رشد درصدی سهم تعدادی هر بانک صادر کننده 98و  97های در راستای محاسبه اختالف سال

 آمده است. 10-4جدول های صادر شده بین این دو سال مجموع کل کارت

بانک ملی ایران
بانک صادرات ایران

بانک ملت
بانک کشاورزی

بانک سپه
بانک رفاه کارگران

بانک تجارت
بانک مسکن
بانک انصار

شرکت دولتی پست بانک
بانک پاسارگاد
بانک قوامین

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک شهر

بانک پارسیان
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک آینده
بانک توسعه  تعاون
بانک اقتصاد نوین

کوثر سابق-بانک سپه 
بانک سامان

بانک سینا
بانک دی

بانک ایران زمین
حکمت سابق-بانک سپه

موسسه اعتباری نور
موسسه اعتباری ملل

بانک گردشگری
بانک سرمایه

بانک کارآفرین
بانک صنعت و معدن

موسسه اعتباری توسعه
بانک خاورمیانه

بانک توسعه صادرات ایران
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ونزوئال-بانک مشترک ایران 

کارت برداشت کارت اعتباری کارت هدیه و بن کارت
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 های صادر شده تراکنش داربانک صادر کننده از انواع کارتسهم هر  98و  97هایمقایسه اختالف بین سال  10-4جدول 

 

 نام بانک صادر کننده

رداشتکارت ب  کارت هدیه کارت اعتباری 

 ردیف
سال 

1397 

سال 

1398 

اختالف 

سهم 

 تعدادی

سال 

1397 

سال 

1398 

اختالف 

سهم 

 تعدادی

سال 

1397 

سال 

1398 

اختالف 

سهم 

 تعدادی

 %0/08- %1/60 %1/68 %1/00- %1/60 %2/60 %0/11- %0/86 %0/97 بانک اقتصاد نوین 1

 %0/34- %1/62 %1/96 %0/19- %0/38 %0/57 %0/10- %2/87 %2/97 بانک انصار 2

 %0/02- %0/70 %0/72 %0/04 %0/05 %0/01 %0/01 %0/41 %0/40 بانک ایران زمین 3

 %0/51- %3/64 %4/15 %0/04 %0/08 %0/04 %0/20 %1/41 %1/21 بانک آینده 4

 %1/16- %14/69 %15/85 %0/07- %0/03 %0/10 %0/13- %1/47 %1/60 بانک پارسیان 5

 %0/09 %3/82 %3/73 %0/79- %0/48 %1/27 %0/14- %1/99 %2/13 بانک پاسارگاد 6

 %0/10 %4/69 %4/59 %0/51- %0/05 %0/56 %0/27- %6/53 %6/80 بانک تجارت 7

 %0/19- %0/97 %1/16 %0/63- %4/19 %4/82 %0/07 %0/99 %0/92 بانک توسعه  تعاون 8

 %0/01 %0/02 %0/01 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 %0/01 %0/01 بانک توسعه صادرات ایران 9

 %0/01- %0/02 %0/03 %0/04- %0/20 %0/24 %0/00 %0/01 %0/01 بانک خاورمیانه 10

 %0/03- %0/41 %0/44 %0/18 %0/49 %0/31 %0/04- %0/44 %0/48 بانک دی 11

 %0/16 %4/29 %4/13 %0/01- %0/00 %0/01 %0/05 %6/64 %6/59 بانک رفاه کارگران 12

 %2/84 %6/24 %3/40 %1/44- %5/39 %6/83 %0/03- %0/84 %0/87 بانک سامان 13

 %0/44 %5/39 %4/95 %0/96- %13/88 %14/84 %0/00 %6/88 %6/88 بانک سپه 14

 %0/04- %0/44 %0/48 %0/17 %0/17 %0/00 %0/01- %0/34 %0/35 حکمت سابق -بانک سپه 15

 %0/18 %1/90 %1/72 %0/19- %0/02 %0/21 %0/05- %0/85 %0/90 کوثر سابق -بانک سپه  16

 %0/20- %0/47 %0/67 %0/00 %0/00 %0/00 %0/06- %0/21 %0/27 بانک سرمایه 17

 %0/38 %1/24 %0/86 %0/10- %2/22 %2/32 %0/02- %0/62 %0/64 بانک سینا 18

 %0/14 %4/09 %3/95 %0/57- %0/45 %1/02 %0/06- %1/56 %1/62 بانک شهر 19

 %0/64- %6/75 %7/39 %13/88 %16/46 %2/58 %0/04 %11/49 %11/45 بانک صادرات ایران 20

 %0/02- %0/08 %0/10 %0/13- %0/36 %0/49 %0/00 %0/03 %0/03 بانک صنعت و معدن 21

 %0/13- %0/95 %1/08 %0/00 %0/00 %0/00 %0/02- %1/60 %1/62 بانک قرض الحسنه رسالت 22

 %0/15 %1/01 %0/86 %0/00 %0/00 %0/00 %0/18 %1/43 %1/25 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23

 %1/99- %1/20 %3/19 %0/00 %0/00 %0/00 %0/32- %1/64 %1/96 بانک قوامین 24
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 نام بانک صادر کننده

رداشتکارت ب  کارت هدیه کارت اعتباری 

 ردیف
سال 

1397 

سال 

1398 

اختالف 

سهم 

 تعدادی

سال 

1397 

سال 

1398 

اختالف 

سهم 

 تعدادی

سال 

1397 

سال 

1398 

اختالف 

سهم 

 تعدادی

 %0/19- %0/64 %0/83 %0/00 %0/00 %0/00 %0/01- %0/10 %0/11 کارآفرینبانک  25

 %0/95- %3/55 %4/50 %0/53- %0/18 %0/71 %0/24 %7/96 %7/72 بانک کشاورزی 26

 %0/00 %0/41 %0/41 %0/03 %0/52 %0/49 %0/01- %0/23 %0/24 بانک گردشگری 27

 %0/00 %0/01 %0/01 %0/00 %0/00 %0/00 %0/01- %0/00 %0/01 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 28

 %0/09- %1/46 %1/55 %0/00 %0/00 %0/00 %0/13- %3/14 %3/27 بانک مسکن 29

 %0/00 %0/00 %0/00 %0/02 %0/02 %0/00 %0/00 %0/00 %0/00 ونزوئال -بانک مشترک ایران  30

 %5/58 %11/69 %6/11 %12/65- %37/43 %50/08 %0/06- %11/30 %11/36 بانک ملت 31

 %3/65- %14/73 %18/38 %9/45 %11/06 %1/61 %0/30 %22/80 %22/50 بانک ملی ایران 32

 %0/15- %0/30 %0/45 %3/64- %3/15 %6/79 %0/48 %2/79 %2/31 شرکت دولتی پست بانک 33

 %0/02- %0/01 %0/03 %0/00 %0/00 %0/00 %0/01- %0/01 %0/02 موسسه اعتباری توسعه 34

 %0/01- %0/08 %0/09 %0/32- %1/17 %1/49 %0/02 %0/25 %0/23 موسسه اعتباری ملل 35

 %0/31 %0/87 %0/56 %0/00 %0/00 %0/00 %0/03- %0/28 %0/31 موسسه اعتباری نور 36

 65/3با منفی  "ملی ایران"بانک  "کارت هدیه"گردد در دسته همانگونه که در جدول باال نیز مشاهده می

درصد بیشترین اختالف مثبت برای صدور این دسته از  58/5با  "ملت"درصد بیشترین اختالف منفی و بانک 

 32/0با منفی  "قوامین"بانک  "کارت برداشت" اند. در دستههای صادرکننده داشتهها را در بین بانککارت

درصد بیشترین اختالف مثبت را  48/0با  "شرکت دولتی پست بانک"ن اختالف منفی و بانک درصد بیشتری

بیشترین  "کارت اعتباری"در دسته های صادر کننده داشته است. ها در بین بانکدر صدور این دسته از کارت

درصد به بانک 65/12و بیشترین اختالف منفی با منفی  "صادرات ایران "درصد به  88/13اختالف مثبت با 

 تعلق گرفته است.  "ملت"

های صادر شده مجموع کارتدار از های بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارتدر این بخش از گزارش 

 ارائه شده است.   11-4جدول در  1398 سالبانک صادرکننده برای توسط هر 
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 1398 سال –صادر کننده  های بانکاز مجموع کارتدار های بانکی تراکنشسهم هر یک از انواع کارت  11-4جدول 

 کارت هدیه کارت اعتباری رداشتبکارت  بانک پذیرنده ردیف

 %7/35 %0/22 %92/42 بانک اقتصاد نوین 1

 %2/37 %0/02 %97/61 بانک انصار 2

 %6/87 %0/02 %93/12 بانک ایران زمین 3

 %9/99 %0/01 %90/01 بانک آینده 4

 %30/02 %0/00 %69/98 بانک پارسیان 5

 %7/61 %0/03 %92/36 بانک پاسارگاد 6

 %3/00 %0/00 %97/00 تجارتبانک  7

 %4/02 %0/52 %95/46 بانک توسعه  تعاون 8

 %8/80 %0/00 %91/20 بانک توسعه صادرات ایران 9

 %7/84 %1/90 %90/27 بانک خاورمیانه 10

 %3/88 %0/14 %95/98 بانک دی 11

 %2/71 %0/00 %97/29 بانک رفاه کارگران 12

 %23/94 %0/63 %75/43 بانک سامان 13

 %3/25 %0/25 %96/50 بانک سپه 14

 %5/38 %0/06 %94/55 حکمت سابق -بانک سپه 15

 %8/76 %0/00 %91/24 کوثر سابق -بانک سپه  16

 %8/77 %0/00 %91/23 بانک سرمایه 17

 %7/92 %0/43 %91/65 بانک سینا 18

 %10/13 %0/03 %89/83 بانک شهر 19

 %2/46 %0/18 %97/36 بانک صادرات ایران 20

 %11/57 %1/63 %86/80 بانک صنعت و معدن 21

 %2/50 %0/00 %97/50 بانک قرض الحسنه رسالت 22

 %2/96 %0/00 %97/04 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23

 %3/04 %0/00 %96/96 بانک قوامین 24

 %22/02 %0/00 %77/98 بانک کارآفرین 25

 %1/88 %0/00 %98/12 بانک کشاورزی 26

 %6/96 %0/27 %92/77 بانک گردشگری 27
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 کارت هدیه کارت اعتباری رداشتبکارت  بانک پذیرنده ردیف

 %7/18 %0/00 %92/82 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 28

 %1/96 %0/00 %98/04 بانک مسکن 29

 %25/48 %4/44 %70/08 ونزوئال -بانک مشترک ایران  30

 %4/24 %0/41 %95/35 بانک ملت 31

 %2/70 %0/06 %97/24 بانک ملی ایران 32

 %0/46 %0/15 %99/39 پست بانکشرکت دولتی  33

 %3/10 %0/00 %96/90 موسسه اعتباری توسعه 34

 %1/36 %0/60 %98/04 موسسه اعتباری ملل 35

 %11/68 %0/00 %88/32 موسسه اعتباری نور 36

 

 و کارت برداشتدار در هر بانکی به سهم از تعداد کارت تراکنششود بیشترین مالحظه میجدول باال  با توجه

صفر(  سهمها بانک سهم )در بیشترو کارت اعتباری کمترین اختصاص داشته سپس کارت هدیه و بن کارت 

 داشته است.را  در این بین 

 

هر یک از  بازار صادرکنندگی گیری تمرکز دراندازه -4-3-3

 دارهای بانكی تراکنشکارت

هیرشمن برای سنجش میزان تمرکز در بازار صادرکنندگی هر  -در این بخش از گزارش، شاخص هرفیندال

شود. در واقع هدف بررسی گیری و بررسی میدار در شبکه شاپرک اندازههای بانکی تراکنشیک از انواع کارت

عدم دسترسی به اطالعات دقیق های بانکی است که به دلیل ها در صادر نمودن انواع کارتمیزان رقابت بانک

دار شبکه شاپرک در محاسبه این شاخص استفاده شده است. در های تراکنشهای صادر شده، از کارتکارت

های بانکی محاسبه و نتایج این بررسی نده کارتهای صادر کنبانک 98این شاخص برای سال  12-4جدول 

نیز مورد مطالعه قرار گرفته و  98و  97ارائه شده است. پس از آن در ادامه مقایسه این شاخص بین سال های 

 تحلیل گردیده است.
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 98اسفند سال  –های بانکی تراکنش دار صادرکنندگی کارتهیرشمن در بازار  -محاسبه شاخص هرفیندال 12-4جدول 

 نام بانک پذیرنده ردیف
 کارت هدیه و بن کارت کارت اعتباری کارت برداشت

iS 
2

iS 
iS 2

iS iS 2
iS 

 2 1 5 2 1 1 بانک اقتصاد نوین 1

 2 2 0 1 8 3 بانک انصار 2

 1 1 0 0 0 0 بانک ایران زمین 3

 13 4 0 0 2 1 بانک آینده 4

 149 12 0 0 2 2 بانک پارسیان 5

 14 4 1 1 4 2 بانک پاسارگاد 6

 25 5 0 0 43 7 بانک تجارت 7

 1 1 12 3 1 1 بانک توسعه  تعاون 8

 0 0 0 0 0 0 بانک توسعه صادرات ایران 9

 0 0 0 0 0 0 بانک خاورمیانه 10

 0 0 0 0 0 0 بانک دی 11

 13 4 0 0 46 7 بانک رفاه کارگران 12

 27 5 54 7 1 1 بانک سامان 13

 23 5 80 9 45 7 بانک سپه 14

 0 1 0 0 0 0 حکمت سابق -بانک سپه 15

 3 2 0 0 1 1 کوثر سابق -بانک سپه  16

 0 1 0 0 0 0 بانک سرمایه 17

 7 3 7 3 0 1 بانک سینا 18

 12 4 1 1 3 2 بانک شهر 19

 63 8 219 15 133 12 بانک صادرات ایران 20

 0 0 0 1 0 0 بانک صنعت و معدن 21

 2 2 0 0 3 2 بانک قرض الحسنه رسالت 22

 1 1 0 0 2 1 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23

 2 2 0 0 3 2 بانک قوامین 24

 0 1 0 0 0 0 بانک کارآفرین 25

 14 4 0 0 57 8 بانک کشاورزی 26
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 نام بانک پذیرنده ردیف
 کارت هدیه و بن کارت کارت اعتباری کارت برداشت

iS 
2

iS 
iS 2

iS iS 2
iS 

 0 0 1 1 0 0 بانک گردشگری 27

 0 0 0 0 0 0 ایرانبانک مرکزی جمهوری اسالمی  28

 2 2 0 0 10 3 بانک مسکن 29

 0 0 0 0 0 0 ونزوئال -بانک مشترک ایران  30

 140 12 1،423 38 128 11 بانک ملت 31

 253 16 179 13 524 23 بانک ملی ایران 32

 0 0 13 4 7 3 شرکت دولتی پست بانک 33

 0 0 0 0 0 0 موسسه اعتباری توسعه 34

 0 0 1 1 0 0 مللموسسه اعتباری  35

 1 1 0 0 0 0 موسسه اعتباری نور 36

025,1 -  هیرشمن -شاخص هرفیندال  - 996,1  - 773 

 

در  "های برداشتکارت"هیرشمن در بازار صادرکنندگی  -خص هرفیندالشا 98 شود که در سالمالحظه می

و در بازار  "تمرکز باال"رقم این شاخص در طبقه  "اعتباری"های ، در بازار کارت "تمرکز مالیم"طبقه 

های قرار گرفته است. میزان این شاخص برای دسته کارت "رقابتی"در طبقه  "هدیه و بن کارت"های کارت

کارت می باشد، به این معنا که تعداد کمی و انحصار تعدادی بانک در بازار این نوع  تمرکز باالمبین  "اعتباری"

سال گذشته عدد این شاخص برای ها سهم بزرگ و قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند اما نسبت به ز بانکا

وجود شدت ریزش صورت گرفته، طبقه تمرکز این دسته تغییر است، اما با  ریزش داشته "کارت اعتباری"

طبقه  همانند سال قبل در 98ال در س "کارت هدیه". دسته نکرده و همچنان در طبقه تمرکز باال قرار دارد

ریزی بین بانک های صادر کننده به شکلی برنامه این کارت در است که بازار قرار گرفته که مشخص رقابتی

شده و هدفمند رقابتی شده و به این ترتیب تمرکز از روی چند بانک خاص و انحصار بازار به سمت رقابتی 

 پیش رفته است.
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-در سال دارهای تراکنشهای صادر کننده کارتل برای تحلیل سهم بازار بانکفیندابرای مقایسه شاخص هر

 ارائه شده است. 13-4جدول اخص در اختالف میزان این ش 98و  97های 

 98و  97سال –های صادر کننده کارتهیرشمن در بازار بانک-مقایسه اختالف شاخص هرفیندال 13-4جدول 

HHI 
 هدیه و بن کارتکارت  کارت اعتباری کارت برداشت

 اختالف 1398 1397 اختالف 1398 1397 اختالف 1398 1397

 H-H 1،011 1،025 14 3،074 1،996 -1،078 844 773 -71شاخص 

 

در مقایسه دو سال هیرشمن  –شود که میزان شاخص هرفیندال با توجه به اطالعات جدول فوق مالحظه می

کارت "و  "هدیه و بن کارت"کارت ، در حوزه دارهای تراکنشکارتصادر کننده های در بازار بانک 98و  97

ها به سمت تعادل و رقابت در بازار این که این نشان دهنده حرکت بانک مواجه بوده است با کاهش  "اعتباری

 باشد.دسته کارت می

 

نقش پذیرنده  در هایبانک هایو مبلغی تراکنشتعدادی سهم  -4-4

 و صادرکننده

آورده شده تا میزان  98در سال های صادر شده و پذیرش شده هر  بانک داد و مبلغ تراکنشدر این بخش تع

سهم  14-4جدول مشخص گردد.  در کل سال های شاپرکیها در حوزه صدور و پذیرش تراکنشفعالیت بانک

 دهد.های صادر شده و پذیرش شده را نشان میهر بانک از تعداد و مبلغ کل تراکنش
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 1398سال  -و پذیرش شدههای صادر شده سهم تعدادی و مبلغی هر بانک از کل تراکنش 14-4جدول 

 

 نام بانک

 هاسهم مبلغی تراکنش سهم تعدادی تراکنش ها

ف
ردی

سهم تعداد  

های تراکنش

 از کل صادر شده

سهم تعداد 

های تراکنش

پذیرش شده از 

 کل 

سهم  مبلغ 

های صادر تراکنش

 از کل  شده

سهم  مبلغ 

های تراکنش

پذیرش شده از 

 کل 

 %1/36 %1/23 %1/88 %1/16 بانک اقتصاد نوین 1

 %1/67 %2/38 %1/68 %2/94 بانک انصار 2

 %0/64 %0/58 %0/55 %0/40 بانک ایران زمین 3

 %1/86 %2/18 %2/63 %1/63 بانک آینده 4

 %4/16 %2/73 %6/27 %3/34 بانک پارسیان 5

 %3/23 %2/75 %3/58 %2/70 بانک پاسارگاد 6

 %5/11 %5/35 %3/88 %6/19 بانک تجارت 7

 %0/83 %0/83 %0/73 %0/85 بانک توسعه  تعاون 8

 %0/01 %0/02 %0/00 %0/01 بانک توسعه صادرات ایران 9

 %0/36 %0/03 %0/18 %0/02 بانک خاورمیانه 10

 %0/29 %0/45 %0/23 %0/38 بانک دی 11

 %4/07 %4/52 %3/82 %5/77 بانک رفاه کارگران 12

 %4/14 %1/77 %4/45 %1/30 بانک سامان 13

 %5/97 %6/04 %6/36 %6/73 بانک سپه 14

حکمت سابق -بانک سپه 15  0/50% 0/37% 0/30% 0/29% 

کوثر سابق -بانک سپه  16  0/79% 0/45% 0/62% 0/35% 

 %0/38 %0/31 %0/22 %0/26 بانک سرمایه 17

 %0/85 %0/64 %0/58 %0/59 بانک سینا 18

 %1/73 %2/29 %0/86 %1/93 بانک شهر 19

 %11/43 %12/46 %7/21 %11/44 بانک صادرات ایران 20

 %0/07 %0/03 %0/01 %0/03 بانک صنعت و معدن 21

 %2/98 %2/66 %4/73 %2/13 بانک قرض الحسنه رسالت 22

 %1/18 %1/87 %1/16 %1/34 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23
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 نام بانک

 هاسهم مبلغی تراکنش سهم تعدادی تراکنش ها

ف
ردی

سهم تعداد  

های تراکنش

 از کل صادر شده

سهم تعداد 

های تراکنش

پذیرش شده از 

 کل 

سهم  مبلغ 

های صادر تراکنش

 از کل  شده

سهم  مبلغ 

های تراکنش

پذیرش شده از 

 کل 

 %1/67 %1/90 %1/17 %1/82 بانک قوامین 24

 %0/26 %0/17 %0/12 %0/12 بانک کارآفرین 25

 %6/28 %6/49 %7/06 %7/35 بانک کشاورزی 26

 %0/51 %0/46 %0/47 %0/29 بانک گردشگری 27

 %0/26 %0/01 %0/30 %0/01 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 28

 %1/39 %2/61 %0/97 %2/67 بانک مسکن 29

ونزوئال -بانک مشترک ایران  30  0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 

 %23/54 %17/62 %23/95 %11/71 بانک ملت 31

 %11/56 %16/81 %12/20 %21/43 بانک ملی ایران 32

 %0/83 %1/13 %1/12 %1/65 شرکت دولتی پست بانک 33

 %0/02 %0/02 %0/03 %0/02 موسسه اعتباری توسعه 34

 %0/44 %0/31 %0/45 %0/23 موسسه اعتباری ملل 35

نورموسسه اعتباری  36  0/28% 0/33% 0/45% 0/29% 

 

های صادر شده و پذیرش بیانگر آن است که بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش 14-4جدول اطالعات 

 داشته است.  اختصاص "صادرات ایران"و "ملت"،  "ملی ایران" به سه بانکشده 

های شاپرکی، تعداد در این بخش برای بررسی برتری عملکرد هر بانک از نظر پذیرش یا صدور تراکنش

های پذیرش شده همان بانک کسر و حاصل این محاسبه در های صادره هر بانک از تعداد تراکنشتراکنش

 آمده است.  7-4شکل 
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 1398سال  –های صادر شده از پذیرش شده هر بانک اختالف تعداد تراکنش 7-4شکل 

تعداد بیشترین اختالف مثبت در  98در سال  "پارسیان  "و  " سامان "، "ملت"بر اساس شکل باال، سه بانک 

 "تجارت"و  "صادرات ایران"، "ملی ایران"های و بانک های پذیرش شده و صادرشده را دارا بودهتراکنش

سه بانک نخست ورود  98بیشترین اختالف منفی در این خصوص را دارند. این بدین معناست که در سال 

 در سه بانک دیگر این موضوع برعکس بوده است. منابع مالی بیشتر از میزان خروج آن از بانک و 

3,265,131

843,382

781,729

694,635

268,884

238,751

193,680

78,282

60,072

48,696

44,974

40,510

14,093

2,295

1,713

-136

-1,856

-2,443

-6,751

-9,216

-31,123

-34,070

-41,479

-47,890

-81,298

-92,509

-101,479

-144,740

-173,757

-281,966

-335,357

-453,784

-524,679

-618,163

-1,128,641

-2,465,488

بانک ملت
بانک سامان

بانک پارسیان
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک آینده
بانک پاسارگاد

بانک اقتصاد نوین
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

موسسه اعتباری ملل
بانک گردشگری
بانک خاورمیانه

بانک ایران زمین
موسسه اعتباری نور

موسسه اعتباری توسعه
بانک کارآفرین

ونزوئال-بانک مشترک ایران 
بانک توسعه صادرات ایران

بانک سینا
بانک صنعت و معدن

بانک سرمایه
بانک توسعه  تعاون

حکمت سابق-بانک سپه
بانک دی

بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک کشاورزی

کوثر سابق-بانک سپه 
بانک سپه

شرکت دولتی پست بانک
بانک قوامین

بانک شهر
بانک انصار

بانک مسکن
بانک رفاه کارگران

بانک تجارت
بانک صادرات ایران

بانک ملی ایران

هزار تراکنش
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های پذیرش شده هر بانک، بیانگر های صادرشده با تراکنشبه عنوان شاخص بعدی، مجموع تعداد تراکنش

ها در هر دو باشد. بدین ترتیب دید کاملی از عملکرد هر یک از بانکها میسهم آن بانک از کل تعداد تراکنش

آید.  این شاخص که از مجموع دگی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور بدست مینقش صادرکنندگی و پذیرن

آید. این شاخص های پذیرش شده همان بانک به دست میهای صادره هر بانک با تعداد تراکنشتراکنشتعداد 

 نشان داده شده است. 8-4شکل در 

 

 1398سال  –های صادر شده و پذیرش شده هر بانک مجموع تعداد تراکنش 8-4شکل 

و  "صادرات ایران"، "ملی ایران"، "ملت"گردد، چهار بانک همانگونه که در شکل فوق نیز مشاهده می

مشترک "و بانک  1398های صنعت پرداخت کارتی را در سال بیشترین سهم از کل تعداد تراکنش "کشاورزی"

 اند.های صنعت پرداخت کارتی را در این سال داشتهسهم از کل تعداد تراکنش کمترین "ونزوئال-ایران

9,533,364
8,982,283

4,981,261
3,853,596

3,498,444
2,692,161

2,568,869
2,564,427

1,830,269
1,676,352

1,536,542
1,232,415
1,134,594

971,436
812,070
797,820
743,818
741,447
668,866

421,348
331,372
313,136
252,587
229,149
203,547
181,136
163,543
162,308
128,774
81,383
64,864
53,391
11,927
10,934
3,541
136

بانک ملت
بانک ملی ایران

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی

بانک سپه
بانک تجارت

بانک پارسیان
بانک رفاه کارگران

بانک قرض الحسنه رسالت
بانک پاسارگاد

بانک سامان
بانک انصار
بانک آینده

بانک مسکن
بانک اقتصاد نوین

بانک قوامین
بانک شهر

شرکت دولتی پست بانک
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک توسعه  تعاون
کوثر سابق-بانک سپه 
بانک سینا

بانک ایران زمین
حکمت سابق-بانک سپه

بانک گردشگری
موسسه اعتباری ملل

بانک دی
موسسه اعتباری نور

بانک سرمایه
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

بانک کارآفرین
بانک خاورمیانه

موسسه اعتباری توسعه
بانک صنعت و معدن

بانک توسعه صادرات ایران
ونزوئال-بانک مشترک ایران 

هزارتراکنش
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های صادر کنندگی و پذیرندگی در شاپرک بررسی شد، با این حوزه های قبل سهم مبلغی هر بانک دردر بخش

ها در شکل زیر آورده شده ناشی از حضور در شبکه الکترونیکی پرداخت بانک 33حال در این بخش گردش مالی

و مبالغ پذیرش شده  34های هر بانکی کارتوسیلههای انجام شده بهمجموع مبالغ تراکنش 9-4شکل است. 

 دهد. را نشان می 35توسط ابزارهایی که به شبای همان بانک متصل است

 

 1398سال  –گردش مالی شاپرکی هر بانک )بر حسب میلیارد ریال(  9-4شکل 

                                              

 
33 Turnover  

 کنندهدر نقش بانک صادر 34
 در نقش بانک پذیرنده 35

13,145,987
9,063,253

7,629,398
4,078,269

3,834,974
3,339,223

2,742,947
2,203,376

1,909,752
1,886,102
1,802,321

1,293,850
1,287,929
1,284,989
1,276,264
1,142,497

974,141
825,340

624,928
529,595
476,694
390,595
310,165
309,895
238,584
237,017
233,616
219,579
189,415
135,612
123,897
84,868
31,188
12,559
9,190
801

بانک ملت
بانک ملی ایران

بانک صادرات ایران
بانک کشاورزی

بانک سپه
بانک تجارت

بانک رفاه کارگران
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد

بانک سامان
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک انصار
بانک آینده
بانک شهر

بانک مسکن
بانک قوامین

بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک اقتصاد نوین

شرکت دولتی پست بانک
بانک توسعه  تعاون

بانک سینا
بانک ایران زمین

کوثر سابق-بانک سپه 
بانک گردشگری

موسسه اعتباری ملل
موسسه اعتباری نور

بانک دی
بانک سرمایه

حکمت سابق-بانک سپه
بانک کارآفرین
بانک خاورمیانه

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بانک صنعت و معدن

موسسه اعتباری توسعه
بانک توسعه صادرات ایران

ونزوئال-بانک مشترک ایران 

میلیارد ریال
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ها از مبلغ ی تفاضل ارزش ریالی صادرکنندگی آنها، محاسبههای مورد اهمیت در بانکاز دیگر شاخص

ها در بانک در کدام جهت بوده و به دهد که جریان مبلغی تراکنشهاست. این شاخص نشان میپذیرندگی آن

عنوان بانک پذیرنده برای وی مقرون به صرفه بوده یا نبوده توان تعیین نمود که آیا نقش بانک بهآن می دنبال

ادر شده هر بانک را های صتراکنشهای پذیرش شده و تراکنش ارزش ریالی بیناختالف  10-4 شکل است.

های های صادر شده توسط هر بانک از ارزش ریالی تراکنشدر این بررسی ارزش ریالی تراکنش .دهدمینشان

 گردد. انک کسر میپذیرش شده توسط همان ب

 

 1398سال  –های صادر شده از پذیرش شده هر بانک مقایسه اختالف در مبلغ تراکنش 10-4 شکل

1,888,822
757,520

456,804
151,340

107,841
103,217
78,990
65,942
42,645
40,933
27,325
24,388
18,956
18,780
11,827
440
329

-801
-1,262
-2,538

-23,182
-49,518
-51,375
-69,359
-73,440
-77,705
-85,716
-94,574
-102,207
-141,580

-178,866
-220,774
-224,704

-330,530
-390,785

-1,677,183

بانک ملت
بانک سامان

بانک پارسیان
بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه
بانک قرض الحسنه رسالت

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بانک سینا

بانک اقتصاد نوین
موسسه اعتباری ملل

بانک کارآفرین
بانک سرمایه

بانک ایران زمین
بانک گردشگری

بانک صنعت و معدن
بانک توسعه  تعاون

موسسه اعتباری توسعه
ونزوئال-بانک مشترک ایران 

حکمت سابق-بانک سپه
بانک توسعه صادرات ایران

بانک سپه
موسسه اعتباری نور

بانک دی
بانک کشاورزی

بانک قوامین
بانک تجارت

کوثر سابق-بانک سپه 
شرکت دولتی پست بانک

بانک آینده
بانک رفاه کارگران

بانک شهر
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک انصار
بانک صادرات ایران

بانک مسکن
بانک ملی ایران

میلیارد ریال



 
  

 

 
 

 

120 

 

ارقام مثبت بیانگر عملکرد مطلوب بانک در همانگونه که از شکل فوق نیز کامال مشخص است، در این نمودار 

های د حسابهای آن خارج شود، پول وارکه منابع مالی از حسابباشد؛ چراکه بیشتر از آنمالی میجذب منابع 

پذیرندگان آن شده است و ارقام منفی نشانه عملکرد نامطلوب بانک در جذب منابع مالی بوده و بیشتر نشانگر 

 باشد.خروج منابع از بانک می

 بیشترین اختالف مثبت در مبلغ 98در سال  "پارسیان" و "سامان"، "ملت"شکل، سه بانک  بر اساس این

،   "صادرات ایران"و  "مسکن"، "ملی ایران"های و بانک های صادرشده و پذیرش شده را دارا بودهتراکنش

 در این سال بیشترین اختالف منفی را دارند. 

 

 پرداختی هر بانک به ازای هر صدهزار ریال تراکنشکارمزد   -4-5

 یناز مهمتر یکی یرنده،پذ یهاشبکه پرداخت توسط بانک یاخت بخش عمده کارمزدهابا توجه به پرد

به  یپرداخت یها و کارمزدهااز جذب وجوهات تراکنش یرسوب ناش یمابینها، حفظ تعادل فبانک یهاچالش

 یهاو شرکت یانبا مشتر طیارتبا هاییاستس یمها در جهت تنظشبکه پرداخت است. به جهت کمک به بانک

PSPبا  یسهدر مقا یپرداخت یکارمزدها یزانصنعت و م یکل یتاز وضع یها استنباطبانک ین، الزم است تا ا

 صنعت را داشته باشند. 

قبض  های کارمزد تراکنش یرنده،توسط بانک پذ یمبه طور مستق یدخر یهاکارمزد تراکنشطبق قوانین موجود 

های مانده گیری توسط دارنده کارت پرداخت و کارمزد تراکنش به طور مستقیم توسط بانک صادر کنندهو شارژ 

 گردد.می

های پذیرنده به ازای هر صد هزار ریال در این بخش از گزارش در ادامه کارمزد پرداخت شده توسط بانک

در این بودن محاسبه،  تریقبه منظور دقمحاسبه گردیده و آورده شده است.  98تراکنش خرید برای کل سال 

 شود،میپرداخت  یرندهتوسط بانک پذ یمکه کارمزد آن به طور مستقید خر یهاتراکنش یبر رو یدبا تاک بخش

پرداخت  یردارنده کارت نظبانک صادر کننده و پرداخت شده توسط  یتمرکز شده است و از محاسبه کارمزدها

 شده است.  یچشم پوش یری،گکارمزد ماندهقبض و خرید شارژ و 
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به ازای هر صدهزار های پذیرنده بانکختی کارمزد پردا -4-5-1

 خرید ریال تراکنش

انتخاب شده به  گردد، شاخصهای خرید، کارمزد توسط بانک پذیرنده پرداخت میاز آنجا که برای تراکنش

مبلغ  یالر 100.000هر  یبه ازا یرندهکارمزد پرداخت شده بانک پذ یزانم"اطالعات، شاخص  ینمنظور ارائه ا

 یهاتراکنش یبر رو یدبودن محاسبه، با تاک تریقبه منظور دقدر این بخش . باشدمی "شده یرشتراکنش پذ

 .تمرکز شده است شود،میپرداخت  یرندهتوسط بانک پذ یمکه کارمزد آن به طور مستق یدخر

تنها میزان کارمزد پرداختی هر بانک به ازای هر صد هزار ریال مبلغ تراکنش خرید محاسبه و  15-4جدول در 

 یها، بانک1398سال به طور متوسط در گردد، این جدول مشاهده می که در ارائه گردیده است. همانطور

 ینکه در ب اندکارمزد پرداخت کردهغ جذب شده را به عنوان لمبهر صدهزار ریال از  ریال112 یزانم یرندهپذ

مبالغ جذب شده را به از هر صدهزار ریال  ازریال 18 متوسط،  ینبا کمتر "صنعت و معدن"ها، بانک بانک ینا

 یالر 100.000هر  یکارمزد را به ازا یشترینب ریال 181 با "پارسیان"بانک  .رمزد پرداخت کرده استکا نوانع

  پرداخت کرده است. ،98در کل سال  مبلغ جذب شده

 یها و هم بازه مبلغهم تعداد تراکنش ید،خر یهاعامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش ینکهتوجه به ا با

 تراکنش یالر 100.000هر  یکارمزد به ازا کمترِ نسبتِ که ییهاکه بانک رسدیها هستند، به نظر متراکنش

 یبه عبارت یا را تجربه کرده اندها بانک یرهر تراکنش نسبت به سا یبه ازا یباالتر یِمبلغ ، متوسطِ اندداشته

  اند.کرده یافتخود در یرندگانها، از پذبانک یرتعداد تراکنش مشابه با سا یبه ازا یشتریمبلغ تراکنش ب
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 98و  97های سال– یدتراکنش خر یالهر صدهزار ر یبه ازا پذیرندههای بانک ینسبت کارمزد پرداخت مقایسه 15-4جدول 

 نام بانک ردیف

نسبت کارمزد پرداختی به 

ازای هر صد هزار ریال 

تراکنش خرید در سال 

 )ریال( 1397

نسبت کارمزد پرداختی به 

ازای هر صد هزار ریال 

تراکنش خرید در سال 

 )ریال( 1398

 98تغییرات  سال 

 97نسبت به سال 

 )ریال(

 16- 18 34 بانک صنعت و معدن 1

 8 44 36 بانک توسعه صادرات ایران 2

 37- 67 105 بانک شهر 3

 5- 68 73 بانک کارآفرین 4

 146- 77 222 بانک خاورمیانه 5

 17 77 60 بانک سرمایه 6

 4 79 75 بانک صادرات ایران 7

 23 82 58 بانک قوامین 8

 28 90 62 بانک مسکن 9

 45 91 45 بانک سینا 10

 25 93 69 بانک آینده 11

 4- 94 98 بانک تجارت 12

 12 102 90 بانک دی 13

 1 106 104 بانک ایران زمین 14

 2 106 104 بانک ملت 15

 2- 109 111 بانک توسعه  تعاون 16

 17 114 97 بانک ملی ایران 17

 12- 115 127 بانک رفاه کارگران 18

 9 116 107 بانک سپه 19

 10 116 106 بانک گردشگری 20

 4 118 113 بانک انصار 21

 1- 121 121 بانک قرض الحسنه مهر ایران 22
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 نام بانک ردیف

نسبت کارمزد پرداختی به 

ازای هر صد هزار ریال 

تراکنش خرید در سال 

 )ریال( 1397

نسبت کارمزد پرداختی به 

ازای هر صد هزار ریال 

تراکنش خرید در سال 

 )ریال( 1398

 98تغییرات  سال 

 97نسبت به سال 

 )ریال(

 16 121 104 موسسه اعتباری ملل 23

 5- 122 127 بانک اقتصاد نوین 24

 3- 123 126 حکمت سابق -بانک سپه 25

 2- 130 132 بانک کشاورزی 26

 34 130 95 موسسه اعتباری نور 27

 4 132 127 بانک پاسارگاد 28

 26- 139 165 بانک سامان 29

 19- 147 166 شرکت دولتی پست بانک 30

 9- 155 164 کوثر سابق -بانک سپه  31

 5 163 158 موسسه اعتباری توسعه 32

 4- 167 171 بانک قرض الحسنه رسالت 33

 1- 181 182 بانک پارسیان 34

 5 112 107 جمع کل

 ،98متوسط در سال  یشترینو ب ینبانک با کمتربین  یمتوسط کارمزد پرداخت اختالفبه استناد جدول فوق، 

به  98در سال  "پارسیان"بانک  برابر بوده است. یعنی 05/6، معادل 97که در سال  برابر است 04/10معادل 

کارمزد  "صنعت و معدن"انک برابر ب 04/10 از یشجذب شده ب یدمبلغ تراکنش خر یالر 100.000نسبت هر 

توسعه "و یا بانک  "صنعت و معدن"رسد که بانکی نظیر بانک است. بنابراین اینطور به نظر میپرداخت کرده 

تر عمل در فرآیند بازاریابی و نصب ابزار برای صاحبان حساب، در هر دو سال مورد بررسی اثربخش "صادرات

کارمزد پرداختی به  نسبت ینا یش )تغییرات( افزا یاکاهش  یزانستون آخر جدول، م در نموده است. همچنین

است. همانگونه که مشاهده  شده دوره مشابه سال قبل آورده با یسهدر مقاازای هر صد هزار ریال تراکنش خرید 

، مبلغ   97نسبت به سال  98گردد، نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر صد هزار ریال تراکنش خرید در سال می

 ریال اختالف مثبت داشته است. 5
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های صادرکننده به ازای هر کارمزد پرداختی بانک -1-1-5-4

 صدهزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ

های بانک مرکزی مبنی بر تعیین کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت کارت، تنها کارمزدی که بر اساس ابالغیه

پرداخت قبض و خرید  هایتراکنشگیرد، برای تعلق می کارتی هایتراکنشهای صادرکننده به توسط بانک

کارمزد  97. الزم به توضیح است که طبق بخشنامه بانک مرکزی از خرداد ماه شارژ تعریف شده است

در این بخش از گزارش  های پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق ابزار پذیرش موبایلی حذف گردید.تراکنش

پرداخت تراکنش ریال  100.000هر  یبه ازا صادرکنندهبانک  توسط دهکارمزد پرداخت ش یزانم"شاخص 

میزان کارمزد پرداختی هر بانک  16-4جدول گردد. در ادامه محاسبه می 98سال ،  برای "قبض و خرید شارژ

 .به ازای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ محاسبه و ارائه گردیده است صادرکننده

 98سال  –پرداخت قبض و خرید شارژ تراکنش ریال هر صدهزار  یبه ازا صادرکنندههای ی بانکداختکارمزد پر مبلغ 16-4جدول 

 بانک صادرکننده ردیف

هزار 100نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 

-ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ

 98سال

 29 بانک توسعه صادرات ایران 1

 56 بانک پارسیان 2

 60 بانک خاورمیانه 3

 80 بانک مسکن 4

 88 بانک کارآفرین 5

 103 بانک صنعت و معدن 6

 105 بانک شهر 7

 127 بانک ایران زمین 8

 140 بانک صادرات ایران 9

 156 بانک سینا 10

 201 بانک سرمایه 11

 212 بانک دی 12
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 بانک صادرکننده ردیف

هزار 100نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 

-ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ

 98سال

 217 بانک گردشگری 13

 219 ونزوئال -بانک مشترک ایران  14

 234 بانک ملت 15

 237 موسسه اعتباری نور 16

 241 بانک پاسارگاد 17

 251 بانک رفاه کارگران 18

 265 بانک تجارت 19

 270 بانک سامان 20

 286 بانک آینده 21

 298 بانک قوامین 22

 310 موسسه اعتباری توسعه 23

 312 بانک قرض الحسنه مهر ایران 24

 314 حکمت سابق -بانک سپه 25

 348 بانک ملی ایران 26

 351 بانک انصار 27

 353 کوثر سابق -بانک سپه  28

 362 بانک اقتصاد نوین 29

 381 بانک قرض الحسنه رسالت 30

 397 بانک سپه 31

 410 بانک توسعه  تعاون 32

 439 موسسه اعتباری ملل 33

 513 بانک کشاورزی 34

 655 شرکت دولتی پست بانک 35

صادرکننده به ازای هر تراکنش کارمزد پرداختی کلی بانک 

 پرداخت قبض و خرید شارژ
243 
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به ازای  98سال های صادرکننده در گردد که در کل بانکهای موجود مشخص میبا توجه به اطالعات داده

، ین بینکه در ااند کارمزد پرداخت نموده ریال243هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ مبلغ 

ترین مبلغ کارمزد را پایینریال،  56با  "بانک پارسیان"ریال و پس از آن  29با  "توسعه صادرات ایران"بانک 

شرکت دولتی "شارژ در شبکه پرداخت کارتی و بانکبرای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید 

دومین باالترین مبلغ کارمزد  لریا 513با مبلغ  "بانک کشاورزی" و پس از آن ال ری 655با مبلغ   "پست بانک

 .اند، پرداخت کردهرا به ازای هر صدهزار ریال تراکنش پرداخت و قبض و خرید شارژ

ها تعداد تراکنش تنها پرداخت قبض و خرید شارژ، هایتراکنش عامل موثر در پرداخت کارمزد ینکهتوجه به ا با

، اندرا داشته تراکنشریال  100.000هر  یکارمزد به ازا کمترِ  نسبتِ که ییهاکه بانک رسدیهستند، به نظر م

مبلغ تراکنش  یبه عبارت یا را تجربه کردهها بانک یرهر تراکنش نسبت به سا یبه ازا یباالتر یِ مبلغ متوسطِ 

 یافتدر های صادر شده توسط بانکشاندارندگان کارتها، از بانک یرتعداد تراکنش مشابه با سا یبه ازا یشتریب

و صفر شدن کارمزد تراکنش های پرداخت  97همچنین اعمال بخشنامه بانک مرکزی از خرداد ماه  اند.ردهک

قبض و خرید شارژ پرداختی توسط ابزار پذیرش موبایلی، مبلغ کارمزد پرداختی توسط بانک های صادر کننده 

 را به شدت پایین آورده است. 
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 بندیجمع -5

گیری ابعاد مختلف در راستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک، شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازه

ظور این گزارش بر های مرتبط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منفعالیت آن به وسیله شاخص

، "های عملکردی شاپرکشاخص"هایی در چهار بخشسترس، به ارائه شاخصاساس آخرین اطالعات در د

 خدمات پرداخت دهندهارائه یهاعملکرد شرکت یبررس"، "یکارت کیالکترون پرداخت خدمات انجام تیفیک"

 .پرداخته است 1398سال در  "رندهیپذ و صادرکننده یهابانک تیوضع یبررس"و  "

های شبکه شاپرک با های گذشته از تاسیس شاپرک تعداد تراکنشهمانند سال 1398در سال  :اولبخش 

های این شبکه به تعداد تراکنش 1397درصدی نسبت به سال  73/22 همراه بوده و در این سال با رشدرشد 

های شاپرکی میلیارد رسیده است. از سوی دیگر این رشد در تعداد تراکنش رشد همگن مبلغ تراکنش 26بالغ بر 

 1397درصدی نسبت به سال  23/38نیز با رشد  1398های سال را نیز در پی داشته به نحوی که مبلغ تراکنش

توزیع شده در سطح کشور رسیده است. تعداد ابزارهای شاپرکی  1398هزار میلیارد ریال در سال  31،939به 

که از این تعداد سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی  استمیلیون ابزار  03/11نزدیک به  1398نیز در اسفند ماه سال 

-درصد می 75/55درصد و سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی 11/96درصد، سهم ابزار پذیرش موبایلی 12/49

زارهای پذیرش اینترنتی، موبایلی وکارتخوان فروشگاهی متوسط مبلغ تراکنش هر یک از ابباشد. نرخ رشد 

باشد و متوسط تراکنش به ازای هر ابزار می 0-/70و  77/1،  39/1به ترتیب برابر  1397نسبت به سال  1398

 نیز به ترتیب برابر 1397در سال مبلغ هر تراکنش ابزارهای پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی 

. سرانه تعداد تراکنش هر ابزار استریال به ازای هر تراکنش 1،205،580 ریال و  68،274ریال،  2،123،017

تراکنش 25/89 تراکنش به ازای ابزار پذیرش موبایلی،  24/79سال کشور نیز برابر با  18به ازای جمعیت باالی 

 باشد.شگاهی میتراکنش به ازای ابزار کارتخوان فرو 389/21به ازای ابزار پذیرش اینترنتی، 

های این بخش با هدف سنجش کیفیت و صحت خدمات ارائه شده شبکه شاپرک، شاخص بخش دوم:

ها، دسترس پذیری حس شده اند. در همین راستا انواع خطاهای رخ داده در تراکنشگیری شدهتعریف و اندازه

های موفق از کل سهم تراکنشست. های ناتمام در این بخش تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته او نیز تراکنش

های خطا دار ها نیز در زمره تراکنشدرصد کل تراکنش 8/36درصد بوده و  91/64، 1398های سال تراکنش
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باشد درصد متعلق به خطاهای کاربری می 53/89های خطا بیشترین سهم  اند. در میان تراکنشطبقه بندی شده

 28/8صادرکنندگی، کسب و کار، پذیرندگی و شاپرکی به ترتیب برابر با و بعد از آن نیز سهم انواع خطاهای 

باشد. بر همین اساس سهم هر یک از خطاها از کل درصد می 46/0درصد و  86/0درصد،  87/0درصد، 

سهم خطای درصد  0/69درصد سهم خطای پذیرندگی،  0/07های موفق( برابر با ها )خطا + تراکنشتراکنش

درصد سهم خطای  0/07درصد سهم خطای شاپرکی و  0/04درصد سهم خطای کاربری،  7/49صادرکنندگی، 

درصد و میزان  99/12برابر  1398باشد. میزان دسترس پذیری حس شده شبکه در سال کسب و کار می

درصد بوده است. الزم به توضیح است که میزان دسترس پذیری شبکه  99/96پذیری سوئیچ شاپرک دسترس

اهای صادر کنندگی، پذیرندگی، شاپرکی و کسب و کار)ونه خطاهای کاربری( محاسبه شده و بر اساس خط

 میزان دسترس پذیری شاپرک بر اساس خطاهای شاپرکی محاسبه شده است.

سپس ر گرفته و ها در شبکه پرداخت مورد بررسی قرادر این بخش ابتدا عملکرد کلی شرکت: سومبخش 

شود. نتایج شاخص سهم از بازار در بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می هاآنبه طور ویژه عملکرد 

 "ملت پرداختبه"شرکت ماه نیز چون سه سال گذشته  1398در سال حاکی از آن بوده که  PSP هایشرکت

 ست.بیشترین سهم تعدادی و مبلغی از بازار را به خود اختصاص داده و همچنان در جایگاه نخست قرار گرفته ا

 "پرداخت الکترونیک سامان"ی بازار مزبور، یعنی اختالف سهم بازار مبلغی این شرکت با دومین شرکت دارنده

 باشد. درصد می 8بیش از 

به طور همزمان بیشترین سهم  98سال های هر یک از ابزارهای پذیرش در در بررسی سهم از بازار تراکنش

تعلق داشته است. شرکت  "پرداخت ملتبه"شرکت فروشگاهی به  تخوانهای ابزار کارتعدادی و مبلغی تراکنش

است. باالترین سهم های اینترنتی کسب نمودهباالترین سهم را در حجم تراکنش "آسان پرداخت پرشین"

شرکت  98همچنین در سال  است. "پرداخت ملتبه"های اینترنتی نیز در اختیار شرکت مبلغی تراکنش

های ابزار پذیرش موبایلی تراکنشسهم مبلغی هم در سهم تعدادی و هم در  "سامان پرداخت الکترونیک"

 دهد.باالترین رقم را نشان می

به طور  98سال در ی پرداخت کارت های شبکهسرویسهای هر یک از در بررسی سهم از بازار تراکنش

شرکت گیری به های ماندهتراکنشخرید و سهم تعدادی های همزمان بیشترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

باالترین سهم را  "آسان پرداخت پرشین"در این سال همچنان شرکت  .تعلق داشته است "پرداخت ملتبه"
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های مذکور های پرداخت قبض و خرید شارژ کسب نموده و بیشترین سهم مبلغی تراکنشدر حجم تراکنش

 پوشش داده شده است.   " تجارت الکترونیک پارسیان "توسط شرکت 

نسبت به سال گذشته در ابزارهای پذیرش اینترنتی و  98ها در سال طور کلی تغییر صاحبان بازار تراکنشبه

پرداخت قبض و خرید شارژ تغییر گزارش  موبایلی اتفاق افتاده و در نام دارندگان بیشترین سهم بازار در سرویس

 شود. می

های کارتخوان فروشگاهی در ، پشتیبانی از تراکنش1398رکز بازار، در سال گیری تمبر اساس شاخص اندازه

باشد. اما دو شرکت های خاصی میتوان گفت که در انحصار شرکت و یا شرکتها توزیع شده و نمیبین شرکت

 پرداخت الکترونیک"ها با اختالف شرکت و پس از آن "تجارت الکترونیک پارسیان" ،"آسان پرداخت پرشین"

و   "آسان پرداخت پرشین"، "پرداخت الکترونیک سامان"های های اینترنتی و شرکتدر بازار تراکنش "سامان

های موبایلی تاثیرگذار هستند. این در بازار تراکنش "پرداخت ملتبه"و با فاصله شرکت  "پرداخت نوین آرین"

های ابزارهای اینترنتی و موبایلی راکنشهمواره از سهم باالیی در ت 98های سال ها طی هریک از ماهشرکت

 اند.برخوردار بوده

های هر سه نوع تراکنش خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ و تراکنشبازار هیرشمن در  -شاخص هرفیندال

پشتیبانی از  ؛ به این معنا کهها استسرویسدر بازار این مالیم  دهنده تمرکزنشان 1398 سالدر گیری مانده

توان گفت که در انحصار شرکت و یا ها توزیع شده و نمیها در بین شرکتی سرویسهای همهتراکنش

باشد. ریزش شاخص مذکور در سرویس پرداخت قبض و خرید شارژ سبب شده است تا های خاصی میشرکت

 های شرکتاز تمرکز باال به تمرکز مالیم تغییر یابد. جابجایی سهم تراکنش 98نوع تمرکز بازار آن در سال 

علت این امر ارزیابی  "پرداخت نوین آرین"ویژه های پرتراکنش بازار بهبا سهم سایر شرکت "پرداخت ملتبه"

 شود.می

جایگاه نخست در بهترین عملکرد از  درصد 0/014با رقم  "پرداخت الکترونیک سپهر"شرکت  98سال در 

کارت اعتباری "عملکرد شرکت . ه استآورددست ها را بهمنظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش

در انتهای دوره، بسیار مثبت ارزیابی شده است. تنها افزایش در رقم این ریزش  درصد 0/275با  "ایران کیش

 مشاهده شده است. "تجارت الکترونیک پارسیان"شاخص در شرکت 
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 شرکت 98در سال  ال سیستمیهای فعاز کارتخوان PSPهای در شاخص متوسط سهم بازار هریک از شرکت

ها از رقم را کسب نموده است؛ اما در شاخص متوسط سهم بازار آنبیشترین  "تجارت الکترونیک پارسیان"

 دهد.است که باالترین سهم را نشان می "پرداخت الکترونیک سامان"دار این شرکت های تراکنشکارتخوان

بعد کشوری مبین آن است  درروشگاهی فعال سیستمی اثر بخشی کارتخوان ف متوسط نتایج محاسبه شاخص

و  "پرداخت الکترونیک سامان"، "آسان پرداخت پرشین"، "پرداخت ملتبه" هایشرکت 98در سال  که

آسان "، "پرداخت ملتبه". سه شرکت اندهشاخص اثربخشی باالتر از یک داشت "الکترونیک کارت دماوند"

در شاخص  "تجارت الکترونیک پارسیان"به همراه شرکت  "الکترونیک سامانپرداخت "و  "پرداخت پرشین

اند، که به این معناست که جذب هباالتر از یک داشت دار عددیکارتخوان فروشگاهی تراکنش اثربخشی

هایشان از کل از سهم تعداد کارتخوانبیشتر  داری تراکنشهاها بر روی کارتخوانهای این شرکتتراکنش

ها های فروشگاهی این شرکتکشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان دارتراکنش هایتخوانکار

  اند. تر عمل نمودهها موفقها به نسبت سایر شرکتای بوده که در جذب بیشتر تراکنشبه گونه

های تراکنش مالی به پایانه های کم تراکنش و فاقدنسبت مجموع کارتخوانکمترین رقم شاخص  98در سال 

تعلق دارد.  "آسان پرداخت پرشین"درصد به شرکت  6/32، با عددی معادل با شرکت هرفعال سیستمی 

 درصد از 24شود. نزدیک به مشاهده می "کارت اعتباری ایران کیش"نسبت مذکور در شرکت  بیشترین

طور . بهاندتراکنش و فاقد تراکنش گزارش شدههای کم ، کارتخواناین شرکتهای فعال سیستمی کارتخوان

های کارتخواندرصد از کل  16/49 ،تراکنش و فاقد تراکنش مالیهای کمسهم کارتخوان 98سال در کلی 

  .شامل شده است را فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک

در دار ی بانکی تراکنشهاهای صادرکننده کارتها و بانکهای پذیرنده تراکنشبازار بانک :چهارمبخش 

در های پذیرنده مبین آن بوده که . نتایج شاخص بازار در بخش بانکه استمورد بررسی قرار گرفتاین بخش 

بیشترین سهم از بازار را چه به لحاظ تعدادی و چه به لحاظ مبلغی به خود  98در سال  "بانک ملت"مجموع 

از بازار  "ملت"بانک های پذیرنده قرار گرفته است. کاختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بان

 قرار گرفته است.های پذیرش نیز همچنان در جایگاه نخست هر یک از ابزارتعدادی 

ملی "های بانک "ملت"بعد از بانک  و مبلغی در شاخص سهم تعدادی 98در حوزه پذیرندگی در کل سال 

 اند. های دوم تا پنجم قرار گرفتهبه ترتیب در رتبه "سپه" و "کشاورزی "، " صادرات ایران"، "ایران
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 "ملت"های پذیرش، بانک های هر یک از ابزاراز بازار تراکنش پذیرنده در بررسی شاخص سهم هر بانک

و در هر دوشاخص سهم تعدادی )به غیر از سهم تعدادی ابزار پذیرش اینترنتی( همچنان در هر سه ابزار پذیرش 

ها را در ر تعداد تراکنشدبیشترین سهم  "پارسیان"بانک  98در سال  جایگاه نخست را دارد. و سهم مبلغی

 ابزار پذیرش اینترنتی از آن خود کرده است.

های هر بانک همانند هر سال باالترین سهم تعدادی و مبلغی هر یک از ابزار های پذیرش از کل تراکنش

تعلق گرفته و پس از آن با اختالف زیاد به ترتیب ابزار پذیرش  "هیکارتخوان فروشگا"پذیرنده به ابزار پذیرش 

 دارند.قرار  "موبایلی"و  "اینترنتی"

تمرکز باال در تداوم دهنده های موبایلی نشانهای پذیرنده تراکنشهیرشمن در بازار بانک -شاخص هرفیندال

بازار ابزار پذیرش موبایلی تعداد بسیار کمی از بر روی این ابزار بوده است. به این معنا که در  98بازار در سال 

های بازار را در اختیار دارند. مقدار این شاخص در بازار کارتخوان ها سهم قابل توجهی از پذیرش تراکنشبانک

و ابزار پذیرش اینترنتی مبین وجود تمرکز مالیم در بازار پذیرش مبین وجود تمرکز رقابتی  فروشگاهی

در مقایسه انجام شده بین دو سال متوالی، میزان این باشد. پذیرنده می بانک 35زارها بین های این ابتراکنش

کاهش داشته و این به معنی  "اینترنتیابزار پذیرش  "و  "کارتخوان فروشگاهی"بزار پذیرش شاخص در دو ا

تمرکز  "موبایلی"ر پذیرش باشد. اما در بازار ابزاها به حرکت به سمت تعادل در این دو ابزار میتمایل بانک

 این ابزار همچنان در وضعیت تمرکز باال بوده است.

بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت  هایدر بحث صادر کنندگی کارت

دار های تراکنششوند. در میان کارتبندی میو بن کارت طبقهکارت اعتباری و کارت کارت هدیه  ،برداشت

کارت اعتباری سپس کارت هدیه و بن کارت بوده و ، بیشترین تعداد متعلق به کارت برداشت،98در سال 

 50/3رشد  97نسبت به سال  98دار در در سال های بانکی تراکنشکمترین تعداد را داشته است. تعداد کارت

های درصدی و کارت 20/34دل در این دوره زمانی رشد تعدادی معا اعتباریهای داشته است. کارت درصدی

درصدی  06/26 منفی، رشد تعدادی هدیه و بن کارتهای درصدی و کارت 28/5 برداشت رشد تعدادی مثبت

صادرات  "، "بانک ملی ایران"دار متعلق به بیشترین کارت برداشت تراکنش 98در سال  اند.را تجربه نموده

و  "پارسیان" ،"ملی"های بانک دارهدیه و بن کارت تراکنشبوده است؛ در تعداد کارت  "ملت  "و "ایران 
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، "ملت"های دار متعلق به بانکدر سه جایگاه نخست قرار گرفتند و بیشترین کارت اعتباری تراکنش"ملت"

 بوده است. "سپه"و  "صادرات ایران"

صادر کننده  ی بانکهادار از مجموع کارتهای بانکی تراکنشدر بررسی شاخص سهم هر یک از انواع کارت

دار در هر بانکی به کارت برداشت و سپس کارت هدیه و بن کارت بیشترین سهم از تعداد کارت تراکنش

 ها سهم صفر( را  در این بین داشته است.اختصاص داشته و کارت اعتباری کمترین سهم )در بیشتر بانک

های بانکی در سال ا در صدور انواع کارتههیرشمن به منظور بررسی میزان رقابت بانک -شاخص هرفیندال

های های صادر شده، از کارتمورد بررسی قرار گرفت که به دلیل عدم دسترسی به اطالعات دقیق کارت 98

هیرشمن مبین تمرکز باال  -هرفیندالدار شبکه شاپرک در محاسبه این شاخص استفاده شد. شاخص تراکنش

ها سهم قابل توجهی از باشد، به این معنا که تعداد کمی از بانکمی ریهای اعتبادر بازار صادرکنندگی کارت

بازار را در اختیار داشته اند. و در خصوص کارت برداشت، مقدار این شاخص در طبقه تمرکز مالیم قرار گرفته 

در  اشد.بهای صادر کننده میمعنای پراکندگی نسبتا قابل قبول و به سمت بازار رقابتی بانک است و این به

نیز همانند سال قبل این شاخص در طبقه رقابتی قرار گرفته که  98خصوص کارت هدیه و بن کارت در سال 

 های صادر کننده رقابتی شده است.بین بانک این کارت در بازارمبین آنست که 

های صادرکنندگی و پذیرندگی به تفکیک آماری بین تعداد و مبالغ تراکنش ایهمچنین در این بخش مقایسه

بیشترین سهم از تعداد و مبلغ  و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل صورت گرفته است.  98هر بانک در سال 

 داشته است.  اختصاص "صادرات ایران"و  "ملت"،  "ملی ایران" به سه بانکهای صادر شده تراکنش

اسبه شاخص  اختالف تعداد تراکنش های صادر شده و پذیرش شده هر بانک جهت نشان دادن برتری در مح

، "ملت"گردد که سه بانک های شاپرک، مشاهده میعملکرد هر بانک از نظر پذیرش یا صدور تراکنش

و  دارا بوده 98 سالهای پذیرش شده را در بیشترین اختالف مثبت در تعداد تراکنش "پارسیان  "و  "سامان"

. اندبیشترین اختالف منفی در این خصوص را داشته "تجارت"و  "صادرات ایران"، "ی ایرانمل"های بانک

این بدین معناست که در سه بانک نخست ورود منابع مالی بیشتر از میزان خروج آن از بانک و در در سه بانک 

 دیگر برعکس است. 



 
  

 

 
 

 

134 

 

ها برای رسیدن به دید کاملی از عملکرد هر یک از تعداد تراکنشهمچنین جهت بررسی سهم هر بانک از کل 

های ها در هر دو نقش صادرکنندگی و پذیرندگی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور مجموع تعداد تراکنشبانک

ها محاسبه گردیده است. این شاخص نشان های پذیرش شده همان بانکصادره هر بانک با تعداد تراکنش

بیشترین سهم تعدادی از کل  "صادرات ایران"و  "ملی ایران"، "ملت"های به ترتیب بانکدهد که می

-مشترک ایران"سهم به بانک  اند و کمترین های شاپرکی در شبکه پرداخت را از آن خود کردهتراکنش

 تعلق گرفته است. "ونزوئال

های رندگی هر بانک است، بانکاز منظر مبلغی گردش مالی شاپرکی که مجموع مبالغ صادرکنندگی و پذی

مشترک "بیشترین گردش مالی شاپرکی و بانک  "کشاورزی"و  "صادرات ایران"، "ملی ایران"، "ملت"

 کمترین گردش مالی شاپرکی را در اختیار دارند.  "ونزوئال-ایران

توسط آن  های صادر شدههای پذیرش شده هر بانک با تراکنشدر بررسی اختالف ارزش ریالی بین تراکنش

های تراکنش بیشترین اختالف مثبت در مبلغ 98در سال  "پارسیان"و  "سامان"، "ملت"سه بانک بانک، 

در این سال  "صادرات ایران"و  "مسکن"، "ملی ایران"های و بانک صادرشده و پذیرش شده را دارا بوده

 بیشترین اختالف منفی در این خصوص را دارند. 

محاسبه برآوردی صنعت و ها برای ترسیم وضعیت کلی های پذیرنده تراکنشدر بخش آخر از بررسی بازار بانک

ها و از جذب وجوهات تراکنش یرسوب ناشبین حفظ تعادل های پذیرنده وبانک یپرداخت یکارمزدها یزانماز 

هر  یبه ازا یرندهشده بانک پذکارمزد پرداخت  یزانم"، به محاسبه به شبکه پرداخت یپرداخت یکارمزدها

به طور متوسط های پذیرنده پرداخته شده است. برای بانک "شده یرشپذخرید مبلغ تراکنش  یالر 100.000

غ جذب شده را به عنوان کارمزد لمبهر صدهزار ریال از  ریال112 یزانم یرندهپذ یهابانک، 1398 سالدر 

از هر صدهزار  ازریال 18 متوسط،  ینبا کمتر "صنعت و معدن"ها، بانک بانک ینا ینکه در ب اندپرداخت کرده

کارمزد را به  یشترینب ریال 181 با "پارسیان"رمزد پرداخت کرده و بانک کا نوانمبالغ جذب شده را به عریال 

 یرداختمتوسط کارمزد پ است. اختالف، پرداخت کرده98در کل سال  مبلغ جذب شده یالر 100.000هر  یازا

با بیشترین مبلغ بانک  ، یعنیبرابر است 04/10معادل  ،98متوسط در سال  یشترینو ب ینبانک با کمتربین 
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با  برابر بانک 04/10 از یشجذب شده ب یدمبلغ تراکنش خر یالر 100.000به نسبت هر  98در سال  کارمزد

 ست.اکارمزد پرداخت کرده  کمترین مبلغ کارمزد، در شبکه پرداخت کشور،

ی ارائه خدمات پرداخت های بانک مرکزی مبنی بر تعیین کارمزدهابر اساس ابالغیههمچنین همانگونه که  

 هایتراکنشگیرد، برای کارتی تعلق می هایتراکنشهای صادرکننده به کارمزدی که توسط بانککارت، 

 توسط کارمزد پرداخت شده یزانم"شاخص  انتهایی بخشخرید شارژ تعریف شده است. در پرداخت قبض و 

محاسبه  98سال ،  برای "پرداخت قبض و خرید شارژتراکنش ریال  100.000هر  یبه ازا صادرکنندهبانک 

به ازای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و  98سال های صادرکننده در در کل بانکگردیده است که 

ریال  29 با "توسعه صادرات ایران"بانک ، ین بینه در اکاند کارمزد پرداخت نمودهریال 243خرید شارژ مبلغ 

ترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت پایینریال، 56با  "پارسیان " و پس از آن بانک

و پس از  ال ری 655با مبلغ   "شرکت دولتی پست بانک"شارژ در شبکه پرداخت کارتی و بانکقبض و خرید 

لغ کارمزد را به ازای هر صدهزار ریال تراکنش پرداخت و اباالترین مب ریال 513با مبلغ  "زیبانک کشاور" آن

همچنین الزم به ذکر است که اعمال بخشنامه بانک مرکزی از خرداد  .اند، پرداخت کردهقبض و خرید شارژ

های پرداخت قبض و خرید شارژ پرداختی توسط ابزار پذیرش موبایلی، و صفر شدن کارمزد تراکنش 97ماه 

های قبل از این بخشنامه به شدت پایین مبلغ کارمزد پرداختی توسط بانک های صادر کننده را نسبت به سال

 ست. آورده ا
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 نامهواژه -6

در این بخش انواع واژگان به کار برده شده در متن گزارش شاپرک در دو بخش واژگان تخصصی شبکه الکترونیک پرداخت 

های تخصصی اقتصادی و اصطالحات و شاخصو  "مستند تعاریف پایه شبکه الکترونیک پرداخت کارت"کارتی بر اساس 

 شود.ها بیان میهای نحوه محاسبه این شاخصفرمول

 شبكه الكترونیكی پرداخت کارت شاپرک

ای است شبکهشبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک، 
که به منظور ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک کشور 

« ابزار پذیرش» حاصل از  هایتراکنشایجاد شده و کلیه 
شود و به طور کلی توسط این شبکه نظارت و کنترل می

نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را 
 بر عهده دارد.

  (PSP)خدمات پرداخت  دهندهارائهشرکت 

 یحقوق یتشخص؛ 36دهنده خدمات پرداختشرکت ارائه
 یدر قالب شرکت سهام یرانا یاسالم یاست که در جمهور

ج.ا.ا.  یکه از بانک مرکز یو بر اساس مجوز یدهبه ثبت رس
و بر طبق مقررات ناظر بر  نمایدیم یافتو شاپرک در

خدمات پرداخت، و الزامات و  دهندهارائه یهاشرکت
در حال  .نمایندیم یتشاپرک فعال یابالغ یهادستورالعمل

دهنده خدمت پرداخت از بانک شرکت ارائه 12حاضر 
اند که در فصل مربوطه مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده

 از این گزارش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. 

 

                                              

 
36 Payment  Servi ce Provi der  
37 I ssuer  Bank 
38 Acqui rer  Bank Acqui rer  
39 I BAN: I nt ernat i onal  Bank Account  Number  
40Servi ce Type 

   37بانک صادرکننده 

ط را طبق مقررات و ضواب یکارت بانکانواع است که  بانکی
این . نمایدیخود صادر م یانمشتر یبرا یبانک مرکز

ها همه انواع کارت پرداخت را با مجوز بانک مرکزی بانک
 نمایند. صادر می

   38یرندهبانک پذ

وجوه مربوط  یزبه منظور وار یرنده،است که حساب پذ بانکی
 نزد آن مفتوح است. ی،بانک یهاکارت یبه داد و ستدها

شماره "حساب پذیرنده را از طریق  شبکه پرداخت اطالعات
 نماید. پذیرندگان دریافت می 39ی"شبا

 شبكه پرداخت  40انواع خدمات

خدمت اصلی شبکه پرداخت کارت، انتقال وجوه ناشی از 
خرید کاال و خدمات از حساب خریدار به حساب فروشنده 

پرداخت است. البته خدمات ارزش افزوده دیگری نظیر 
های تلفن و خرید شارژشناسه دار خدمات شهری ض وقب

گیری نیز در این شبکه های ماندهتراکنشو نهایتا  همراه
 اند. شوند که به خدمات اصلی شبکه تبدیل شدهارائه می

 41خرید کاال و خدمات

41 Purchasi ng Good/Servi ces  
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خدمتی است که دارنده کارت هزینه کاال و خدمات دریافتی 
الکترونیکی  را از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه

این ابزارها شامل ابزار پذیرش پردازد. پرداخت، می
کارتخوان فروشگاهی و همچنین ابزار پذیرش اینترنتی یا 

های پرداخت اینترنتی هستند. در حال حاضر اصطالحا درگاه
به دالیل امنیتی ارائه خرید کاال و خدمات بر روی 

 باشد. های پرداخت موبایلی مسدود میدرگاه

 42خت قبضپردا

خدمتی است که با استفاده از آن دارنده کارت هزینه 
های شناسه دار )شامل شناسه پرداخت و شناسه پرداخت

قبض( خود را از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه 
پرداخت قبض بر روی همه پردازد. الکترونیکی پرداخت، می

 ابزارهای پذیرش قابل اجراست. 

 43خرید شارژ تلفن همراه

خدمتی است که دارنده کارت با استفاده از آن اقدام به خرید 
نماید. این شارژ تلفن همراه از طریق شبکه پرداخت می

به  تواندباشد و میدار میخدمت در زمره خریدهای شناسه
و خرید و شارژ غیر  44زمانهمدو صورت خرید و شارژ 

 انجام شود. زمانهم

 45گیریمانده

کارت جهت کسب اطالع از میزان  خدمتی است که دارنده
موجودی حساب متصل به ابزار پرداخت خود، از طریق 
ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت 

  نماید.دریافت می

 

 

                                              

 
42 Bi l l  Payment  
43 Rel oad 
44 Top-up 

  46هاوضعیت تراکنش

ها، بررسی موفقیت یا عدم منظور از وضعیت تراکنش
موفقیت تراکنش و در صورت عدم موفقیت دلیل آن 

گروه مختلف از خطاها شناسایی  5باشد. در حال حاضر می
کد پاسخ برای انواع خطاهای شناخته  110اند و تعداد شده

Iشده مطابق استاندارد  SO8583:2003 گیری گزارش

 گردد. می

  فق کاربریتراکنش مو

این دید کاربر نهایی موفق بوده است.  تراکنشی است که از
 .شوندپاسخ صفر در سامانه مشخص میها با کد تراکنش

هر تراکنش موفق بسته به نوع تراکنش از تعدادی پیام 
مشخص و مستقل تشکیل شده است که موفق بودن 
تراکنش حاصل موفقیت در ارسال و دریافت همه این 

 . هاستپیام

 یخطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش

ی الکترونیکی پرداخت تراکنشی است که از دید شبکه
کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا، بانک 

به این معنا باشد. ی شتاب میی کارت یا سامانهصادرکننده
که بانک صادرکننده در زمان مورد نظر قادر به انجام 

 گردد. مرتبط، در شبکه تولید میتراکنش نبوده و پیام خطای 

 خطای پذیرندگی تراکنش

ی الکترونیکی پرداخت تراکنشی است که از دید شبکه
کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا، سوئیچ 

این خطاها  باشد.ی خدمات پرداخت میدهندهارائهشرکت 
در هر مرحله از چرخه عمر تراکنش ممکن است که رخ 

ی دهندهبدهد. در حال حاضر دسترسی پذیری شرکت ارائه

45 Bal ance I nqui ry 
46Transact i on St at us 
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های خطا محاسبه از طریق تراکنش خدمات پرداخت
 گردد. می

 خطای شاپرکی تراکنش

ی الکترونیکی پرداخت تراکنشی است که از دید شبکه
سوئیچ کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا 

 باشد.شاپرک میساز یکپارچه

 خطای کاربری تراکنش

خطاهای کاربری به دلیل مشکالت دارنده کارت نظیر 
علت بروز این آیند. کمبود موجودی و یا رمز اشتباه پدید می

گرچه این  د.باشخطاها، اشتباهات کاربر )دارنده کارت( می
و دید است اما از منظر تراکنش از دید کاربر نهایی ناموفق 

ی پرداخت کارت )شاپرک( موفق بوده و ی الکترونیکشبکه
شبکه پرداخت، خدمات خود را به این تراکنش به انجام 

 رسانده است. 

 تراکنش خطای کسب و کار

تراکنشی است که بر اثر راهبری سیستم و بدون دخالت 
مختلف شبکه پرداخت الکترونیک کارت پدید  ذینفعان

، شاپرک، PSPهای آید و عمال هیچ یک از شرکتمی

های صادرکننده و پذیرنده در وقوع آن نقش ندارند. بانک
طبیعتا لحاظ این نوع خطا به حساب هر یک از ذینفعان 

باشد و لذا به طور مزبور به لحاظ فنی قابل پذیرش نمی
شود؛ طای کسب و کار معرفی میجداگانه، تحت عنوان خ

تراکنش ، قبال با  ینا یهاصالح یاتعمل"خطاهایی از جمله 
 و غیره.  "است یرفتهصورت پذ یتموفق

 تراکنش موفق سیستمی

ی الکترونیکی پرداخت تراکنشی است که از دید شبکه
ها شامل کارت )شاپرک( موفق بوده است. این تراکنش

                                              

 
47 EFTPOS 

وفق کاربری هستند. م هایتراکنشخطاهای کاربری و 
-خطاهای کاربری، تراکنش موفق سیستمی محسوب می

ی نقصی در شبکه نیستند و به شوند؛ چرا که نمایش دهنده
ی سیستم علت اشتباه کاربران یا انجام عملیات روزانه

 اند.دادهرخ

 تراکنش ناموفق سیستمی

ی الکترونیکی پرداخت تراکنشی است که از دید شبکه
ها شامل ناموفق بوده است. این تراکنش کارت )شاپرک(

خطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاهای شاپرکی و 
 باشند.خطاهای پذیرندگی می

 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی

تراکنشی است که از دید سوئیچ شاپرک موفق است و کل 
شبکه پرداخت الکترونیک کارت به جز  هایتراکنش
 شود.خطای شاپرکی را شامل می هایتراکنش

 ابزار پذیرش تراکنش

افزاری که امکان تراکنش افزار و نرمعبارت است از سخت
انواع ابزارهای موجود  سازد.را برای دارنده کارت فراهم می

های ی الکترونیکی پرداخت کارت شامل دستگاهدر شبکه
کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش 

 پرداخت است.موبایلی، و کیوسک 

 47کارتخوان فروشگاهی

که با پذیرش کارت بانکی  ابزاری است سیار و یا غیر سیار
وجه به صورت الکترونیکی  تاتواند امکانی را فراهم کند می

این  .منتقل شود پذیرندهاز حساب دارنده کارت به حساب 
ابزار هم به صورت مستقل و هم به صورت متصل به 

گیرد. بیشتر کاربرد د استفاده قرار میدر ایران مور 48کامپیوتر
 این ابزار در ایران مربوط به خرید کاالو  خدمات است. 

48 PC-POS / I POS(I nt egrat ed POS) 
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 کارتخوان فعال سیستمی 

کارتخوان فعال سیستمی، ابزار پذیرشی است که توسط 
ی پرداخت در پایگاه داده پذیرندگان ثبت دهندهشرکت ارائه

 ”Y“عات شده و وضعیت فعالیت این ابزار در پایگاه اطال

ذکر شده است که بدان معناست که این ابزار آمادگی ارسال 
 تراکنش به شبکه پرداخت را دارد. 

 کارتخوان غیر فعال سیستمی 

کارتخوان فعال سیستمی، ابزار پذیرشی است که توسط 
ی پرداخت در پایگاه داده پذیرندگان ثبت دهندهشرکت ارائه

 ”N“ایگاه اطالعات شده اما وضعیت فعالیت این ابزار در پ

ذکر شده است که بدان معناست که این ابزار آمادگی ارسال 
تراکنش به شبکه پرداخت را ندارد و به هر دلیل فاقد 

 تراکنش خواهد بود. 

 کارتخوان پر تراکنش 

با توجه به تعریف شاپرک در سنجش کارآیی ابزارهای 
پذیرش کارتخوان فروشگاهی، کارتخوان پر تراکنش، نوعی 

یا بیش  60، از کارتخوان فعال سیستمی است که در هر ماه
 آن در هایتراکنشتراکنش داشته یا مجموع مبالغ  60از 

  میلیون ریال باشد. 20حداقل  هر ماه

 تراکنشکارتخوان کم

با توجه به تعریف شاپرک در سنجش کارآیی ابزارهای 
پذیرش کارتخوان فروشگاهی، کارتخوان کم تراکنش، 

در بازه زمانی کارتخوان فعال سیستمی است که  نوعی از
داشته  مالی در هر ماه تراکنش 60سه ماه متوالی، کمتر از 

آن در سه ماه کمتر از  هایتراکنشباشد و مجموع مبالغ 
این سنجه به جهت شناسایی  باشد.در ماه میلیون ریال  20

                                              

 
49I nt ernet  Payment  Gat eway 
50Mobi l e Payment  Gat eway 

ابزارهایی است که در شبکه پرداخت از کارآیی مناسب 
 نیستند.  برخوردار

  نشتراک بدونکارتخوان 

کارتخوان تراکنش دار، نوعی از کارتخوان فعال سیستمی 
 تراکنش حتی یک عددی زمانی سه ماهه در بازهاست که 

 داشته باشد. نمالی 

 دار( کارتخوان دارای تراکنش )تراکنش

کارتخوان تراکنش دار، نوعی از کارتخوان فعال سیستمی 
 زمانی سه ماهه حداقل یک تراکنشی در بازهاست که 

 داشته باشد.  مالی

 ابزار پذیرش اینترنتی

ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را 
بدون حضور کارت از طریق اینترنت و درگاه پرداخت 

های سایتساختار تعامل وب نماید.، فراهم می49اینترنتی
فروشندگان با درگاه پرداخت اینترنتی که از طریق 

شود، از دهنده خدمات پرداخت ارائه میهای ارائهشرکت

TCP/Iطریق اتصال امن اینترنتی بر مبنای پروتکل  P 

 افتد. در الیه شبکه اتفاق می

 ابزار پذیرش موبایلی

ات پرداخت را ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملی
بدون حضور کارت از طریق تلفن همراه و درگاه پرداخت 

های فراوانی ابزار موبایل قابلیت آورد.، فراهم می50موبایلی
تواند هم به عنوان کارت و در صنعت پرداخت داشته و می

های مختلف هم به عنوان ترمینال ایفای نقش کند. کانال
ند، از جمله کانال پرداخت بر روی موبایل قابل تعریف هست
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های ، پرداختNFCنظیر 51های داخل فروشگاهیپرداخت

وب از روی  از طریق های، پرداختUSSDاز طریق  برخط

های های از طریق اپلیکیشنو همچنین پرداخت 52موبایل
. اما آنچه در حال حاضر در شبکه پرداخت کشور 53موبایلی

های شفقط برای تراکن USSDمجوز فعالیت دارد، کانال 

از   NFCخریدِ شارژ و پرداخت قبض و همچنین کاربرد 

 های تلفن همراه است. طریق گوشی

 

 54های رایج در شبكهانواع کارت

در سوییچ شاپرک، از  های بانکی دارای تراکنشانواع کارت
نظر کاربری شامل کارت برداشت، کارت پیش پرداخته و 

 باشد.کارت اعتباری می

 55)بدهی(کارت برداشت 

عبارت است از هر نوع کارت متصل به یک یا چند حساب 
های مورد ترین کارتها و جزء رایجای نزد بانکسپرده

تواند مشتری می دارد. 1Xاستفاده می باشد که کد محصول 

الحسنه، جاری یا مدت های قرضبا افتتاح یکی از سپرده
است گذاری کرده دار، تا سقف وجهی که نزد بانک سپرده

های برداشت وجه و خرید کاال و خدمات را از درگاه
 بانکداری الکترونیک به عمل آورد. 

 56نام(کارت پیش پرداخته )بی

مشخصات دارنده این نوع کارت بر روی جسم کارت درج 
شوند. ها به انواع زیر تقسیم میتشود، این کارنمی

ز ابق هویتی در سامانه متمرکنام دارای سوهای بیکارت

                                              

 
51 I n-St ore 
52 Web-Mobi l e 
53 I n-App Purchase  

( اعالم مشخصات انواع ابزارهای پرداخت 1386بانک مرکزی ) 54
 کارتی در نظام بانکی کشور.

ها که کارتنام و برخی بنهای خرید بینظیر کارت کارت،
نام های بیکارت شوند.معموال به صورت گروهی صادر می

که ماهیتا قابل  ابق هویتی در سامانه متمرکز کارت،فاقد سو
های کارتشوند؛ بوده و به دو دسته تقسیم میانتقال به غیر 

ها وسط آننظیر کارت هدیه که انجام تراکنش ت 57بر خط
های متمرکز کارت است. کد مستلزم تایید توسط سامانه

کارتهای باشد و می 4Xو  2X ،3Xها، محصول این کارت

های کیف پول الکترونیکی )کارت نظیر کارت 58برون خط
تواند بدون نیاز ها میهوشمند( که انجام تراکنش توسط آن

در این  به تعامل با سامانه های متمرکز کارت صورت پذیرد.
ها، ارزش پولی مستقال ببر روی فیزیک کارت و گونه کارت

 5X شود. کد محصول این نوع کارتدر تراشه ذخیره می

نام فاقد سوابق هویتی، در حکم پول های بیکارت باشد.می
نقد بوده و با توجه به اینکه همانند اسکناس و مسکوک 

میسر ها و تشخیص هویت دارنده آن ردیابی تراکنش
ها، دارنده نیست، در صورت مفقود شدن یا سرقت این کارت

شود. با کارت و رمز مربوط به آن صاحب کارت شناخته می
نظیر -هاها مکلفند برای این قبیل کارتاین وجود بانک

گیری و تغییر حداقل خدمات مانده-های پرداختسایر کارت
 رمز را تعریف کنند.

 59کارت اعتباری

هر نوع کارت متصل به یک خط اعتباری با  عبارت است از
سقف معین تخصیص یافته از طرف بانک به دارنده کارت، 

سازد بدون داشتن سپرده نسبت به پرداخت که او را قادر می
وجه کاال و خدمات مبادرت کند. کد محصول این نوع کارت 

6X ها در شبکه شاپرک پذیرفته شده و این کارت باشد.می

دی مستقل خود  را دارند. مسئولیت مدیریت چارچوب کارمز

55  Debi t  card 
56 prepai d 
57 onl i ne 
58 of f l i ne 
59 Credi t  card 
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ریسک اعتباری دارندگان این کارت به عهده بانک 
 باشد. صادرکننده می

 ی کارتتراکنش دارنده

ارسالی از  هایتراکنشبه یکی از انواع تراکنش است و 
و  2200ی شود که با شناسهی کارت گفته میطرف دارنده

شوند )الزم به می ی پرداخت )شاپرک(وارد شبکه 2100
در تاریخ  9090ی ذکر است با عملیاتی شدن بسته

ی با شناسه هایتراکنشدر سوییچ شاپرک،  06/04/1393
 2100به  100ی با شناسه هایتراکنشو  2200به  200

Iتبدیل شدند. این تغییرات مطابق با استاندارد  SO 8583 

ی سهها با شناباشد(. در این تراکنشمی 2003ی نسخه
شود ولی با عملیات برداشت از کارت انجام می 2200
عملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت  2100ی شناسه
 شود.گیری ارائه میمانده

 

 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش

-دهندهارائهشود که توسط شرکت هایی گفته میبه تراکنش

 هاشود. هدف از این تراکنشی خدمات پرداخت ارسال می
تاییدیه انجام تراکنش و درخواست برای واریز مبلغ برداشتی 

ها است. مطابق این درخواست از کارت به حساب پذیرنده
های زمانی عملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکل

 2220ها ی این تراکنشگیرد. شناسهمشخص انجام می
قبل از اجرایی  220ی با شناسه هایتراکنشاست )معادل 

ی خدمات دهندهارائههای (. شرکت9090ی ستهشدن ب
ساعت فرصت دارند )معادل یک  48پرداخت تا حداکثر 

cut -of f  یا تغییر روز مالی( این تراکنش را به ازای

برخی خطاهای  ی کارت ارسال کنند.هر تراکنش دارنده
ها، مربوط به عدم ارسال داده در تراکنشپذیرندگی رخ

 ه است. تائیدیه تراکنش به شبک

                                              

 
60 Reconci l i at i on Account  (RA) 

 اصالحیه تراکنش

ی کارت دچار خطا شود ولی برداشت از دارنده اگر تراکنش
کارت انجام شده باشد، یک تراکنش اصالحیه در شبکه 

ی شود تا متعاقب آن، مبلغ برداشت شده به دارندهتولید می
است )معادل  2420ها ی این تراکنشکارت بازگردد. شناسه

قبل از اجرایی شدن  420و  400ی با شناسه هایتراکنش
  (.9090ی بسته

 60ناتمام تراکنش

موفق بوده است از نظر کاربری ی کارت که دارنده تراکنش
ساعت به  48تراکنش درخواست واریز تا  و به ازای آن

-سوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش ناتمام می

که  2200ی گویند )معادل تراکنش موفق کاربری با شناسه
وجود  آن در مدت مجاز ارسال نشده است(. 2220تراکنش 
 گردد. های ناتمام به نوعی مشکل کیفی قلمداد میتراکنش

 

 

 تراکنش مالی

تراکنشی است که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا 
ی ها پول از دارندهباشد. در این تراکنشپرداخت قبض می

طبیعتا  پذیرد.شود و عملیات مالی انجام میکارت کسر می
 های غیر مالی است. گیری از زمره تراکنشتراکنش مانده

 فروشگاهی اثربخشی کارتخوان

های سنجش و مقایسه این شاخص یکی از روش
دهنده خدمات پرداخت در فرآیند بازاریابی های ارائهشرکت

سهم نسبت  این شاخص برابر باو نصب ابزار در بازار است. 
فروشگاهی فعال سیستمی هر  هاینخواکارت هایتراکنش

فعال سیستمی  هایخوانکارتتعداد  سهم، به شرکت از کل
 به عبارت دیگر: .از کل است شرکت  هر
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=

تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت

تعداد تراکنشهای کل کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی

تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت

تعداد کل کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی

 

شرکت  یک هایخوانکارت یاثربخش یزانعدد حاصل م
و مقدار آن  دهدیرا نشان م یکیدر شبکه پرداخت الکترون

 هایتراکنششرکت در جذب  یک ییتوانا یزانم یانگرب
شبکه شاپرک است. مثال اگر  یفروشگاه هایخوانکارت

سهم آن شرکت  ، یعنیباشد یک یشرکت یشاخص برا ینا
اندازه شبکه شاپرک به هایخوانکارت هایتراکنشاز کل 

آن شرکت از کل  هایخوانکارتسهم تعداد 
 یشاخص برا ینکشور است. چنانچه ا هایخوانکارت
آن  هایتراکنشجذب  یعنیباشد  یکباالتر از  یشرکت

از سهم تعداد  یشب یشهاکارتخوان ینک روبا
کشور  هایخوانکارتآن شرکت از کل  هایخوانکارت
تر بودن باالتر بودن این شاخص، به معنی کم بازده است.

ابزارهای شرکت و طبیعتا کاهش درآمد متصور از ابزارهای 
 فروش است. 

 

 ی شاپرک به نقدینگیهاتراکنشنسبت ارزش 

منظور از این شاخص، محاسبه نسبت ارزش کل 
های شاپرکی به نقدینگی کشور است و به شرح تراکنش

 زیر محاسبه می شود: 

 ارزش کل تراکنش های شاپرکی=

 نقدینگی 
*100 

این نسبت، به عنوان شاخصی در جهت نمایش اندازه 
 گیرد. اقتصادی شبکه پرداخت مورد استفاده قرار می

 پولنقدینگی و حجم 

                                              

 
61 Quasi  money 

 61 در اقتصاد، نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پول
شود. حجم پول، اسکناس و مسکوک در درست اطالق می

های دیداری بخش ی مانده سپردهاشخاص به اضافه
های شود. سپردهتعریف می 62هاخصوصی نزد بانک

ی بخش های قابل چک کشیدن بدون بهرهدیداری، سپرده
پول یا است. منظور از شبه های تجاریخصوصی در بانک

الحسنه پسهای قرضهای غیر دیداری، انواع سپردهسپرده
دار هستند که به نسبت پول سرعت های مدتانداز و سپرده

 نقدشوندگی کمتری دارند. 

سهم اسكناس و مسكوک در دست اشخاص از 

 نقدینگی

این شاخص، به عنوان یک شاخص هادی، نسبت فیمابین 
کند. با ک و میزان نقدینگی را بررسی میاسکناس و مسکو

توجه به رقابت ابزارهای پرداخت الکترونیک و اسکناس و 
تواند به عنوان راهنمایی مسکوک، بررسی این شاخص می

در جهت شناخت میزان استقبال عمومی از شبکه پرداخت 
 در نظر گرفته شود. 

=
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

 نقدینگی 
100*  

 ناخالص داخلیتولید 

کل ارزش ریالی ج.ا.ا.،  بنا به تعریف بانک مرکزی

تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی  نهایی محصوالت

مقیم کشور در دوره زمانی معین ) ساالنه یا فصلی ( را تولید 

شایان توجه است که  نامندمی GDPیا ناخالص داخلی 

لحاظ  GDPصرفا مبادالت کاالهای نهایی در محاسبات 

 شوند.می

 تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

62 Demand deposi t s 
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های همان اگر در دوره ای تولید ناخالص داخلی با قیمت
گیری شود به آن تولید سال مورد نظر بررسی و اندازه

  ناخالص داخلی به قیمت جاری گویند.

 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

در بررسی روند تولید ناخالص ملی، یکی از سال هایی که 
کشور در آن از لحاظ بیکاری، تورم و تولید در وضعیت خوبی 
قرار دارد، را به عنوان سال پایه انتخاب می کنند. اگر تولید 

گیری ها در سال پایه اندازهناخالص داخلی بر حسب قیمت
شود، به آن تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت )حقیقی( 

 گویند.

 63هاارزش اسمی تراکنش

ها، همان مبالغ معمول اسمی تراکنش منظور از ارزش
هاست که هیچ عملیات خاصی بر گزارش شده تراکنش

 روی آن صورت نگرفته است.

 هاارزش حقیقی تراکنش

های سال بر حسب قیمت هاارزش تراکنشای، اگر در دوره
به  شود و اثرات تورم از آن حذف شود، گیریپایه اندازه

نحوه محاسبه ارزش  .گویندها تراکنش ارزش حقیقی آن

 حقیقی تراکنش به این صورت است: 

=
𝑖 مبلغ اسمی تراکنش ها در ماه

 𝑖 شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه 
 

 هاشاخص دهكی توزیع مبالغ تراکنش

ها را به ترتیب ارزش مبالغ ها، تراکنشبرای تعیین دهک
تعدادی، قسمت برابر به لحاظ  10دسته بندی کرده و به 

با پایین ترین  هایتراکنشنماییم که یک دهم از می تقسیم
با باالترین مبالغ  هایتراکنشمبالغ، دهک اول و یک دهم 

 شود.می دهک دهم نامیده

                                              

 
63 Nomi nal  Val ue  

= شاخص توزیع مبلغی دهکی 
متوسط ارزش دهک دهم تراکنش ها

متوسط ارزش دهک اول تراکنش ها
 

 هیرشمن-شاخص هرفیندال

 مهم هایشاخص از یکی هیرشمن - هرفیندال شاخص
از  شاخص این. است تمرکز مفهوم بیان برای کاربردی و

صنعت برای اندازه گیری تمرکز  هایبنگاه همه اطالعات
کاربرد اصلی  کند.می و نیز قدرت رقابتی صنعت استفاده

این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار انحصارات 
های خصوصی در بازار و ها و تبانی بخشخصوصی، ادغام
های اصالحی رفع این مشکالت برای نیز انجام روند

 این آوردن دست به برای دستیابی به بازار رقابتی است.
 سهم در بازار صنایع مختلف، مربع مجموع شاخص از

 آن برای همه مانند و کار نیروی فروش، تولید، هایاندازه
 این واقع در شود.می بازار استفاده یا صنعت ها دربنگاه

 وزن بازار در آن سهم اندازه به بنگاه هر به شاخص
HHI)هیرشمن  -دهد. شاخص هرفیندالمی  صورت به (
  شود.می تعریف زیر

HHI = ∑ 𝑆𝑖
2𝑁

𝑖=1  

𝑆𝑖که 
تعداد  Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه )شرکت(  2

بر اساس مقادیر  های موجود در صنعت یا بازار است.بنگاه
توان در خصوص هیرشمن، می-مختلف شاخص هرفیندال

وضعیت تمرکز  تمرکز بازار به شرح جدول زیر قضاوت نمود.
، از هیرشمن-بازار با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال

گردد. در صورتیکه عدد به آغاز می 1000مقیاس کمتر از 
باشد نشانه رقابتی بودن محیط و  1000دست آمده کمتر از 

باشد یعنی محیط رقابت به  1000که باالتر از در صورتی
سوی تمرکز حرکت کرده است. تمرزک می تواند به صورت 

و حتی به صورت تمرکز شدید  1800مالیم یعنی تا اندازه 
 است.  1800و باال نمود کند که باالتر از 
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