
  
  

  طرح فراپذيرش
  

  مجيد ميركبيري، مديرعامل شركت كارت اعتباري ايران كيش  سيد
 mirkabiry@gmail.com  

  يدهچك

مدتي است كه جامعه بانكي و فعاالن صنعت پرداخت الكترونيك در كشور با نام طرح فراپذيرش در گوشه و 
اري و ملي اين طرح با آن ارتباط كنار فضاي اين صنعت روبرو شده و با توجه به جذابيت باال و منطق تج

طرح فراپذيرش انطباق كاملي با منطق خدمات پرداخت در سطوح جهاني مبني بر . اندمناسبي برقرار نموده
ها با حضور در اين طرح فعاليت تخصصي  تفكيك حوزه صدور از حوزه پذيرش كارت دارد، به نحوي كه بانك

كننده خدمات پرداخت  گذاري مستقيم و يا غيرمستقيم به ارايه حوزه پذيرش كارت را بدون هيچگونه سرمايه
(PSP) هاي  هاي ارزش افزوده بر روي كارت ها و ايجاد سرويس واگذار نموده و خود به فعاليت اصلي بانك

  . پردازند بانكي مي

ه هاي توسع مطابق مطالعات انجام شده در بيشتر كشورهاي توسعه يافته به سبب طراحي صحيح مكانيسم
هاي فروش از طريق فروش و يا اجاره دستگاه كارتخوان به واحد  ابزارهاي پذيرش كارت از جمله پايانه

دستگاه كارتخوان نداشته و  2و يا حداكثر  1اي مبني بر دريافت بيش از  صنفي، عمال واحد صنفي انگيزه
، آسيايي و آفريقاييگردد وليكن در برخي از كشور هاي  عمال صورت مسئله به خودي خود تصحيح مي

مشكالت مشابه كشور ما مبني بر تعدد دستگاههاي كارتخوان وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به 
  ..كشورهايي همچون فيليپين، هند، اندونزي و تركيه اشاره نمود

ت تمامي فعاالن صنعت پرداخت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به دليل وضعيت نسبتا پيچده خدما
در . باشندپرداخت الكترونيك، با ارايه طرح فراپذيرش و با عزمي ملي به دنبال حل و فصل مشكالت آن مي

اين ميان برخي سواالت و ابهامات در خصوص جزييات اين طرح مشاهده شده است كه در اين نوشتار به 
ت در كشور كه با تصويب اميد است، اصالح وضعيت خدمات پرداخ. باشيمسازي و رفع آنها ميدنبال شفاف
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اي گرفته است، با اجراي  از سوي شوراي پول و اعتبار جان تازه 90بسته سياستي نظارتي سال 21ماده 
  .تر ميسر گردد هايي همچون طرح فراپذيرش هرچه سريع طرح

  ارزش افزوده؛ جامعه بانكي؛ پرداخت الكترونيك؛ فراپذيرش :كليد واژه ها

  

  مقدمه

وسسات مالي و اعتباري در تعامالت اقتصادي خود به دنبال جذب هرچه بيشتر منابع مالي ها و م امروزه بانك
  :باشند و در اين راه از ابزارهاي زيادي همانند مي

 هاي ويژه به مشتريان خاص ارائه سرويس •

 هاي مالي  بكارگيري تكنولوژي در ارائه سرويس •

 هاي بانكي  افزايش شعب و باجه •

 رداخت الكترونيكاستفاده از ابزارهاي پ •

 .شود استفاده مي... هاي فروشگاهي و  و پايانه ATMها همانند  استفاده از ترمينال •

هاي فروش به چگونگي فرآيندهاي جذب هرچه بيشتر منابع  در اين طرح سعي شده با تمركز بر روي پايانه
  .ها تمركز نمود براي بانك

پايانه فروش وجود دارد كه هزينه خريد،  1500000 در حال حاضر در كشور جمهوري اسالمي ايران تقريباً
  .باشد اندازي، ايجاد بسترهاي فني و پشتيباني آنها بسيار باال مي نصب، راه

ا نصب بيش از يك پايانه فروش در يك واحد صنفي داراي .ا.هاي بانك مركزي ج با توجه به بخشنامه
ها و واحدهاي تجاري بيش از چندين پايانه  فروشگاههاي قانوني است در حاليكه عمالً در برخي از  محدوديت

  .باشند وجود دارد ها و منابع ملي كشور مي فروش كه هر كدام جزء سرمايه

  وضعيت كنوني خدمات پرداخت الكترونيك در كشور

گذاري  وه سرمايهو همچنين نح PSP هاي در حال حاضر به دليل ضعف در رقابت و مدل كسب و كار شركت
روشن به  هاي سنتي كنوني، روشآينده كشور در اين حوزه با اجراي  ،پرداخت الكترونيك عرصه ها در بانك

  .رسد نظر نمي
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گذاري در حوزه  مندي آنها به سرمايه هاي تازه تأسيس و عالقه در شرايط كنوني و با ورود موج جديد بانك
است كه عمالً هر بانك  ايجاد شدههاي فروش، شرايطي در كشور  پرداخت الكترونيك و مشخصاً شبكه پايانه

ه مناقص 6نمايد به نحوي كه هم اكنون بيش از  هاي فروش مي اقدام به برگزاري مناقصه خريد يا اجاره پايانه
نگاهي كوتاه به موارد ذيل حاكي از لزوم تجديد  ....)ملي، مسكن، رفاه و (است به طور همزمان جاري گرديده
 :نظر در اين فرايند حكايت دارد

 .هزار واحد صنفي نصب شده است 500.000پايانه فروش در چيزي نزديك به  1.500.000بالغ بر  •

غير  هاي هر روشي براي جذب منابع حتي روش ، بانكها بهPOSبواسطه رشد سريع در نصب  •
  .شوند مي لصادي متوساقت

نه كارمزدي د و هيچ گوگرد رت آني به حساب پذيرنده واريز ميهاي فروش به صو وجوه پايانه •
  .گردددريافت نمي

هاي فروش است به نحوي  قصه خريد و يا اجاره شبكه پايانههر بانك به تنهايي در حال برگزاري منا •
  .مناقصه درحال برگزاري است 6كه هم اكنون به طور هزمان 

 هاي فروش منعقده با شركت هاي ادهاي نگهداري و يا اجاره پايانهبانكها به سبب پيچيدگي قرارد •
PSP گردند ها متحمل مي جهت كنترل عملكرد صحيح اين شركت هاي فراواني را در دشواري.  

طريق مندي از منابع جذب شده از  عضا بسيار سنگيني را به جهت بهرههاي فراوان و ب بانكها هزينه •
ار تا در هز 6به طور متوسط رقمي بين نمايند كه  پرداخت مي PSPهاي  هاي فروش به شركت پايانه

  .استدر هزار مبلغ هر تراكنش  12

اند  هاي فروش روي آورده هايي همانند مديريت شبكه پايانه گذاري در عرصه بانكها به اجبار به سرمايه •
  .كه اين امر آنها را از پرداختن به امور تخصصي خود بازداشته است

ها به شدت بانكفي خدمات ارائه شده داشته و استاندارد خاص خود را در سطح كي PSPهر شركت  •
  .از اين موضوع نارضايتي دارند

ش كارتهاي خود به مندي از خدمات شتاب و هدايت تراكن هاي فراواني را به جهت بهره بانكها هزينه •
 .پردازند صورت ماهانه مي
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ها فقط قصد اضافه نمودن قرارداد جديد به قراردادهاي قبلي خود را  PSPاين وضعيت در شرايطي است كه 
ر حالي كه در برخي از اين مناقصات شرايط به حدي پيچيده است كه هزينه سربار چندين برابر دارند د

  .گردد قيمت پايه محاسبه مي

  )Multi acquirer(معرفي طرح فراپذيرش 

مدتي است كه جامعه بانكي و فعاالن صنعت پرداخت الكترونيك در كشور با نام طرح فراپذيرش در گوشه و 
ت روبرو شده و با توجه به جذابيت باال و منطق تجاري و ملي اين طرح با آن ارتباط كنار فضاي اين صنع
  .اندمناسبي برقرار نموده

تمامي فعاالن صنعت پرداخت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به دليل وضعيت نسبتا پيچده خدمات 
در . باشندل و فصل مشكالت آن ميالكترونيك، با ارايه طرح فراپذيرش و با عزمي ملي به دنبال حپرداخت 

اين ميان برخي سواالت و ابهامات در خصوص جزييات اين طرح مشاهده شده است كه در اين نوشتار به 
اميد است، اصالح وضعيت خدمات پرداخت در كشور كه با تصويب . باشيمسازي و رفع آنها ميدنبال شفاف

اي گرفته است، با اجراي  ي پول و اعتبار جان تازهاز سوي شورا 90بسته سياستي نظارتي سال 21ماده 
  .تر ميسر گردد هايي همچون طرح فراپذيرش هرچه سريع طرح

 :طرح فراپذيرش عبارت است از

شركت به ...) ارتباطات، منابع انساني و  هاي فروش، سوييچ، شبكه پايانه(استفاده بهينه از بسترهاي موجود 
هاي بانكي مختلف بر روي يك دستگاه  فعالسازي حسابيا  وييچ بانكيمنظور برقراري ارتباط با چندين س

گذاري در  ها و موسسات مالي و اعتباري كه قصد سرمايه پايانه فروش به طور همزمان به اين مفهوم كه بانك
  .جهت ايجاد شبكه مشابه را دارند از بستري كه در اختيار آنها گذارده مي شود استفاده نمايند

  هاي مشابه طرح فراپذيرش چگونه است؟ المللي در خصوص اجراي طرح تجربيات بين

هاي توسعه  توسعه يافته به سبب طراحي صحيح مكانيسم بيشتر كشورهاي مطابق مطالعات انجام شده در
احد هاي فروش از طريق فروش و يا اجاره دستگاه كارتخوان به و ارهاي پذيرش كارت از جمله پايانهابز

دستگاه كارتخوان نداشته و  2و يا حداكثر  1بر دريافت بيش از  اي مبني صنفي انگيزه صنفي، عمال واحد
گردد وليكن در برخي از كشور هاي آسيايي و آفريقايي ،  صورت مسئله به خودي خود تصحيح ميعمال 

 هاي كارتخوان وجود دارد كه از جمله آنها مي توان بهبر تعدد دستگاهمشكالت مشابه كشور ما مبني 
  .كشورهايي همچون فيليپين، هند، اندونزي و تركيه اشاره نمود 
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ه خدمات پرداخت به صورت هاي ارائه كنند تجميع فعاليت شركتدر واقع در مدلهاي بين المللي 
گردد ، بدين معنا كه به طور  رهاي جديد تشكيل ميهاي بين المللي جهت اخذ مجوز ورود به بازا كنسرسيوم

و  HSBCجهت ورود به بازار منطقه اسيا و پاسفيك با بانك  Global Paymentمثال شركت معتبر 
فوق داراي شعب كشور كه بانك  10شركت هاي ارائه كننده خدمات پرداخت اين منطقه براي حضور در 

و مابقي به  GPدرصد سهام آن متعلق به  56باشد اقدام به تاسيس كنسرسيوم نموده كه  گسترده در آنها مي
 10مديريت شبكه ابزارهاي پذيرش و خدمات پرداخت در اين  GPين تعلق دارد و از اين طريق ساير طرف

  .آورد به دست مي HSBCكشور را به نمايندگي از 

طرح فراپذيرش انطباق كاملي با منطق خدمات پرداخت در سطوح جهاني مبني بر تفكيك حوزه صدور از 
ا حضور در اين طرح فعاليت تخصصي حوزه پذيرش كارت را ها ب حوزه پذيرش كارت دارد، به نحوي كه بانك

واگذار نموده  (PSP)كننده خدمات پرداخت  و يا غيرمستقيم به ارايهگذاري مستقيم  بدون هيچگونه سرمايه
در اين . پردازند هاي بانكي مي هاي ارزش افزوده بر روي كارت ها و ايجاد سرويس و خود به فعاليت اصلي بانك

 :شود اشاره مي AMERICAN EXPRESSالمللي شركت  هاي بين نمونه به مدل همكاريبخش به طور 

  
 

 
  AMERICAN EXPRESSالمللي شركت  هاي بين مدل همكاري -1تصوير

  

كننده خدمات پرداخت  نيز در اين مدل به عنوان ارايه AMEXگردد،  مشاهده مي 1تصوير طور كه در  همان
سپاري شده و بدون  ده و طيف وسيعي از خدمات را به طور كامال برونها عمل نمو به طور مستقل از بانك

گذاري موازي در حوزه  ها نيز از سرمايه رساند و بانك ها براي آنها به انجام مي نياز به مديريت و نظارت بانك
  .گردند مينياز  رفت منابع ملي بي هاي فروشگاهي اختصاصي و هدر هاي پايانه هاي شبكه ايجاد زيرساخت

هاي فروش هر بانك، تعداد  هاي پولي و مالي كشور به جاي تعداد پايانه المللي و سياست مطابق تجربيات بين
و حجم نقدينگي جذب شده از طريق آنها، تعيين كننده جايگاه بانك در  POSهاي مرتبط با دستگاه  حساب

  .خواهد بود بازار
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  خالصه فني طرح

  :باشد حاضر در طرح ميهاي  كارت كشيده شده متعلق به بانك

هاي مربوط به كارت هر بانك حاضر در طرح پس از  بانك بر روي هر پايانه فروش، تراكنش nپس از تعريف 
  )بدون نياز به عبور از شبكه شتاب.(گردد عبور از سوئيج شركت در سوييچ آن بانك كارسازي مي

   :باشد هاي حاضر در طرح نمي كارت كشيده شده متعلق به بانك
هاي مشخصي  هاي حاضر در طرح نباشد با فرمول در شرايطي كه كارت كشيده شده مربوط به بانك

هاي حاضر در طرح به شبكه شتاب و سپس بانك  ها از طريق سوييچ بانك هاي ناشي از ساير كارت تراكنش
  .مربوطه ارسال خواهد شد

  مدل هاي فني طرح

  .د استپذيرش در محل موجوفقط پايانه فروش فرا :1مدل 
 

  
  طرح فراپذيرش 1مدل   -2تصوير

  

عضو طرح  عالوه بر پايانه فراپذيرش دستگاه هاي بانك هاي ديگر كه حداقل يكي از آن ها  :2مدل 
 پذيرش مي باشد، نيز موجود مي باشدفرا
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  طرح فراپذيرش 2مدل  -3تصوير

 
در طرح  يچ كدام با بانك هاي حاضرهاي بانك هاي ديگر كه ه الوه بر پايانه فراپذيرش، دستگاهع :3مدل 

  .در محل موجود مي باشند فراپذيرش اشتراك ندارند

 

  
  طرح فراپذيرش 3مدل  -4تصوير
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  مزايا و منافع طرح فراپذيرش براي بانك

 : حذف تمامي ريسك هاي سرمايه گذاري بانك در اين حوزه •

  ها PSPبه  POSحذف پرداخت هزينه هاي خريد، اجاره، نگهداري  -1
  .بانك تنها در صورت جذب منابع هزينه مورد توافق را به شركت پرداخت خواهد نمود - 2
و امكان  POSحذف سيستم هاي پيچيده كنترلي و مديريت قرارداد هاي مربوط به شبكه هاي  - 3

سيستم هاي صدور  بكارگيري نيروي انساني اختصاص يافته در ساير بخش هاي بانك بواسطه آنكه
  .داخت به صورت اتوماتيك و از طريق سوييچ هاي واسط خواهد بودصورتحساب و پر

  : افزايش چشمگير تعداد حساب هاي بانكي افتتاح شده •
به تعداد پايانه هاي مشمول طرح فراپذيرش افتتاح و يا فعال شدن حساب موجود صورت مي پذيرد كه به 

نه فروش نيز به صورت گسترده اي افزايش تبع آن احتمال ايجاد تراكنش هاي مالي از روش هايي غير از پايا
  .خواهد يافت

 :توسعه آني بازار •

  بدون  نياز به صرف زمان و به صورت آني
  بدون نياز به برگزاري مناقصات پيچيده

  حضور در بزرگترين شبكه پايانه هاي فروش كشور و يا گسترش شبكه كنوني بانك
  انكهاي ب زايش چشمگير تعداد و مبلغ تراكنشقابليت  اف •

  :طرح فراپذيرش اين امر را از دو طريق به انجام مي رساند
شي از آن به سوئيچ بانك منتقل توزيع خودكار تراكنش هاي مربوط به كارت هاي بانك هاي ديگر كه بخ - 1

  )براي اولين بار در كشور( گردد مي
يري از خروج منابع از توزيع اجباري تراكنش هاي كارت هاي صادره  بانك به سوئيچ خود بانك و جلوگ - 2

  بانك
 كاهش چشمگير هزينه تمام شده جذب منابع •

   .درهزار مبلغ هر تراكنش رسيده است 3كه در طرح فراپذيرش به POSاز طريق ) قيمت پول( 
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  ارائه تضمين عدم وجود تراكنش ناموفق به دارندگان كارت و پذيرندگان •
شده، در صورت قطع سوئيچ يك يا چند بانك،  به واسطه حضور مكانيسم هاي فني درنظر گرفته :توضيح

تراكنش با استفاده از سوئيچ هاي ديگر به صورت موفق انجام خواهد شد كه در نهايت  افزايش رضايت 
  .و نيز پذيرندگان را به همراه خواهد داشت) كارت بانك(دارنده كارت 

  ري اوليهحضور بانك در نقاطي كه تاكنون  حضورنداشته است ، بدون سرمايه گذا •
نقطه فروش كه تاكنون پايانه فروش آن در اين نقاط حضور نداشته و بنابر اين منابعي  nحضور در بيش از 

  .مابه التفاوت مجموع پايانه هاي فروش شركت و بانك مي باشدnهم جذب بانك نمي گرديده است، كه 
) صورت وجوددر (امكان عملكرد همزمان در كنار شبكه كنوني پايانه هاي فروش بانك  •

 هيچ گونه تداخلي در عملكرد پايانه هاي فراپذيرش بانك با شبكه فعلي وجود ندارد

، بانك مركزي و منافع ملي و نيز ايفاي مسئوليت  PSPانطباق اهداف بانك ، شركت هاي  •
 هاي اجتماعي از طريق صرفه جويي در هزينه هاي ارزي موازي در اين حوزه

ا مبني بر تفكيك حوزه صدور از .ا.بانك مركزي ج 90سال انطباق كامل با بسته سياسي  •
  حوزه پذيرش كارت 

با حضور در اين طرح بانك با نگاهي هوشمندانه به آينده در راستاي طرح بانك مركزي حركت  :توضيح 
   .نموده و از هرگونه هزينه كه امكان به خطر افتادن آن وجود داشته باشد خودداري خواهد نمود

 هزينه هاي تبليغاتي بانك  كاهش چشمگير •

شركت با ارتباط مناسبي كه با شبكه پذيرندگان خود دارد ونيز با برقراري سرويس هاي تشويقي ويژه و 
جامعه مجازي پذيرندگان ، هزينه هاي بانك در حوزه تبليغات به منظور جذب منابع از طريق پايانه هاي 

  .فروش را به شدت كاهش خواهد داد
ر آرم شركت بر روي پايانه فروش در صورت تمايل بانك، آرم بانك نيز بر روي پايانه فروش عالوه ب :توضيح

  .درج خواهد شد
  ايجاد فراغ بال براي بانك و توسعه خدمات ارزش افزوده به مشتريان •

با ساده سازي قراردادهاي مديريت و نگهداري شبكه پايانه هاي فروش به قرارداد طرح فراپذيرش، بانك ديگر 
مال دغدغه اي از حوزه پذيرش كارت نداشته و ضمن بهره مندي از منابع عظيم جذب شده، توان خود را ع

صرف ارائه سرويس هاي نرم افزاري و سخت افزاري ويژه و برتر به دارندگان كارت خواهد نمود و به طور 
  .تخصصي در اين عرصه فعاليت خواهد نمود

  


