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 مطالعه بازار و توسعه و بهبود کسب و کار بخش 
 103از  1صفحه 

 المللی مسترکارتشرکت بینارزیابی و تحلیل  شناسه سند: 
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 خالصه مدیریتی  

 

المللی مستتترکارت، وکار شتترکت بینشتتده از کستتبآوریاطالعات جمع گرفته وهای صتتورت با استتتناد به پژوهش

 شده است.ها و دستاوردهای این شرکت به شرح ذیل گردآوریخالصه فعالیت

 

 میالدی 1966بانکی در نیویورک در سال آغاز فعالیت مسترکارت امروزی با ایجاد مجمع کارت بین 

  سرعت و امنیت هر چه بیش   »و « فراگیری پرداخت الکترونیک در جهان»تعریف سهولت،  «  هاتر در پرداختایجاد 

 عنوان مأموریت محوری مسترکارت به

 در تاریخچه این  عطفشتتدن مستتترکارت به یک هلدینر بزرگ در صتتنعت پرداخت و نقاط ترستتیم مستتیر تبدیل

 4-3شرکت در تصویر شماره 

 وکار مسترکارتعنوان فعالیت محوری در مدل کسبهای فناوری و شبکه پردازش تراکنشی بهتوسعه زیرساخت 

 وکار مسترکارتعنوان فعالیت اصلی در مدل کسبهای مختلف کارت پرداختی بهتوسعه و طراحی فناوری و طرح 

  های ل تخصصی داده  افزوده به کنشگران اصلی در چرخه پرداخت از طریق تحلی  توسعه خدمات و راهکارهای ارزش

 وکار مسترکارتدر مدل کسب« مشاوران مسترکارت»تراکنشی توسط 

 ها در جهت تقویت نوآوریآپهای نوآوری و حمایت از استارتتوسعه آینده پرداخت از طریق آزمایشگاه 

 های فناوری پیشروبا شرکت فنّاورانههای های نوین از طریق همکاریهمگامی با پیشرفت فناوری 

 هاآپها و استارتبا شرکت فنّاورانههای های و خدمات از طریق همکاریگسترش بازارها و پورتفولیو فعالیت 

   بهاست که قابل خرید قدری گرانهایی که بهوجود لحظات و تجربه»با ایده اولیه « بهاگران»توسعه کمپین تبلیغاتی

 شهر جهان 45در بیش از « بهاشهرهای گران» و توسعه و اجرای آن تحت عنوان« و پرداخت با پول نیست
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   یی جهت ایجاد هاستم یمکانها و بخش خصتوصتی در زمینه توستعه فناوری و    همکاری با مستئولین شتهری، دولت

 های شهری و ایجاد شهرهای هوشمندسهولت و یکپارچگی در پرداخت

  سترکارت   شده با توجه به نیازها و الزامات  ارائه خدمات و محصوالت متنوع طراحی صلی خدمات م متنوع مخاطبان ا

 ها، مؤسسات مالی و بانکی صادرکننده و پذیرنده، دارندگان کارت و پذیرندگانوکارها، دولتشامل کسب

      شی سفار شمندی  سترکارت و از طریق تحلیل داده        ارائه هو شمندی داده م سرویس هو شده از طریق  های سازی 

 تراکنشی

 های متنوع از طریق سرویس ارسال مسترکارتانکی مانند ارسال مبالغ از کانالارائه زیرساخت فناورانه خدمات ب 

     سترپَس سهولت از طریق راهکارهای نوآورانه مانند کیف پول دیجیتالی م سرعت و  شه و کارت 1افزایش  ای  های ترا

EMV  

 :توسعه راهکارهای نوآورانه و فناورانه در جهت تقویت امنیت و ایمنی پرداخت از قبیل 

 کارگیری استاندارد ک به توسعه و بهکمEMV ایهای تراشهدر پرداخت با کارت 

 های بیومتریکها و توسعه فناوری کارتاستفاده از راهکارهای بیومتریک در جهت افزایش امنیت تراکنش 

   کارگیری رمزهای هویتی و شخصی    رسانی و ممانعت از به توسعه فناوری حفاظت از سرقت هویت در جهت اطالع

 افراد

 کردن از طریق سرویس توانمندسازی دیجیتالی مسترکارت گذاری و دیجیتالیمدیریت نشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Masterpass   مراجعه نمایید 2-2-8جهت کسب اطالعات بیشتر به. 
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 مقدمه  

المللی مستتترکارت یک شتترکت فناوری فعال در صتتنعت پرداخت استتت که حوزه فعالیت خود را جهانی  شتترکت بین

نماید. این شرکت مأموریت خود را  کشور و منطقه جهان ارائه می  210تعریف نموده و محصوالت و خدمات خود را در بیش از  

انداز آن توستتعه راهکارها و محصتتوالت پرداخت  ارائه خدمات پرداخت امن و ستتریع و در دستتترس تعریف نموده و چشتتم  

 منظور دستیابی به جهانی فراتر از پول نقد است.الکترونیک متنوع و نوآورانه به

های بعد با میالدی آغاز شتتد. در دهه 1966بانکی در نیویورک در ستتال با ایجاد مجمع کارت بین فعالیت مستتترکارت امروزی

های  های فناوری متعدد، این شتترکت به جمع برترین شتترکتهای مستتترکارت و همکاری و جذب شتترکتگستتترش فعالیت

های الکترونیک آغاز نمود ترش پرداختفناوری در جهان پیوسته است. اگرچه این شرکت فعالیت خود را با هدف توسعه و گس     

ساخت    سعه زیر سنر بنای فعالیت ها و فناوری کارتشبکه پردازش تراکنش  ازجملههای فناوری و تو های این های پرداختی 

های مختلف، های مطرح در فناوریهای فنّاورانه با شتترکتشتترکت بوده استتتا اما با گذر زمان مستتترکارت با ایجاد همکاری

 عنوان شرکت پیشرو در صنعت پرداخت حفظ نمود و بازارهای ارائه محصوالت و خدمات خود را گسترش داد.خود را بهجایگاه 

وکار مسترکارت در ها و سازوکارهای کسب  ها و همچنین مکانیسم ها، خدمات و فناوریشود تا فعالیت در این مطالعه تالش می

سازی فناورانه ای   سعه نوآوری و توانمند شریح گردد و نکات مهم در فعالیت  جهت تو شرکت ت ستراتژی ن  سترکارت  ها و ا های م

 های فناوری پیشرو در صنعت پرداخت شده است، استخراج گردد.که سبب تداوم حضور مسترکارت در جمع شرکت
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 معرفی شرکت مسترکارت 

 

سترکارت  سب      1م ضای ک شرکت فناوری در ف شرکت از ف   یک  ست. این  های  ناوری و فعالیتوکار پرداخت جهانی ا

های الکترونیک برای افراد در ستترتاستتر دنیا بهره  وری پرداختخود در جهت افزایش ستتهولت، امنیت و بهره 2مبتنی بر داده

وکارها را در اقصی نقاط جهان به یکدیگر متصل ساخته ها و کسبکنندگان، مؤسسات مالی، پذیرندگان، دولتبرد و مصرفمی

 سازد.ها توانمند میای استفاده از اشکال الکترونیک پرداخت در مقابل پول نقد و چکها را در راستو آن

درصدی    13.14، مسترکارت با داشتن سهم    2015از بازار کارت پرداختی در جهان در سال   3به گزارش مجله نیلسون ریپورت 

های   جایگاه دوم را در میان شتتترکت     های نقدی،   درصتتتدی با کارت   13.13های اعتباری و   های خرید با کارت    از تراکنش

 به خود اختصاص داده است. 4های پرداختی پس از ویزادهنده کارتارائه

شود بلکه مسترکارت زیرساخت یک شبکه پرداختی جهت پردازش     فعالیت مسترکارت تنها به ارائه کارت پرداخت محدود نمی 

پرداخت پیشتتترفته و فرآیندهای یکپارچه میلیاردها تراکنش در  آورد. عالوه بر آن توستتتعه راهکارهایها را فراهم میتراکنش

کشور و   210های شرکت، جهانی است و بیش از   های اصلی این شرکت است. حوزه جغرافیایی فعالیت   سرتاسر دنیا از فعالیت  

یا چک انجام ها همچنان توستتط پول نقد های خرید آنگیرد تا در شتترایطی که حجم وستتیعی از تراکنش منطقه را در برمی

 های مستتترکارت طیف گستتترده وگیردا رشتتد در صتتنعت پرداخت و انواع اشتتکال الکترونیک آن را محقق گرداند. فعالیتمی

های مسترکارت را  گیرد، تصویر زیر اهم فعالیت های مخاطب و گستره جغرافیایی در برمی متنوعی را ازلحاظ نوع خدمات، گروه

 دهد.نشان می

                                                                 
1 MasterCard 

2 driven-data :ها استبر مبنای تحلیل و بررسی داده سازمانگیری در ها و فرهنر و رویکرد تصمیمبه معنی ایجاد ابزارها، قابلیت . 
3 Nilson Report: از معتبرترین منابع خبری و تحلیل صنایع پرداخت کارتی و موبایلی جهان 

4 Visa 

https://www.mastercard.com.au/en-au.html
https://www.mastercard.com.au/en-au.html
https://www.nilsonreport.com/publication_special_feature_article.php
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کارمند  11300مسترکارت با  1گزارش مجله فوربزآید. بنا بر حساب میهای مهم و بنیادین شرکت مسترکارت بهنوآوری از ارزش
ها به خود اختصاص داده است. به ام را از حیث نوآوری در میان کلیه شرکت 30رتبه  2016بیلیون فروش در سال  9.67و 

 ها به شرح تصویر ذیل است.گزارش این مجله جایگاه این شرکت در برخی دیگر از شاخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

حال حوزه باشدا با این المللی میهمانطور که ذکر شد، فعالیت اصلی مسترکارت ایجاد شبکه پرداخت در دو سطح داخلی و بین      

                                                                 
1 Forbes  :است.فناوری، کارآفرینی، رهبری و سبک زندگی تمرکز نمودهگذاری، های سرمایهوکارها، محیطی جهانی است که بر کسبهاآنیک شرکت رس 

صنعت پرداخت الکترونیک

،  ایجادارتباط مناسب مابین مصرف کنندگان
مؤسسات مالی، پذیرندگان و دولت ها

افزایش سهولت، امنیت و بهره وری پرداخت ها

توسعه راهکارهای پیشرفته و فرآیندهای یکپارچه  
پرداخت

قلمرو فعالیت جهانی

ام در میان شرکت های دنیا از حیث نوآوری30رتبه 

درمیان ارزشمندترین برندها56رتبه 

بهترین کارفرمایان امریکا143رتبه 

در فروش937رتبه 

در میزان سود155رتبه 

در میزان دارایی ها1297رتبه 

در ارزش بازار63رتبه 

 های جهانیبندی:جایگاه مسترکارت در رتبه2-4 شماره ریتصو

 های مسترکارت: اهم فعالیت1-4 شماره تصویر

https://www.forbes.com/companies/mastercard/
https://www.forbes.com/companies/mastercard/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kfmRjNbVAhXImLQKHevZAFcQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2F&usg=AFQjCNFIp0TLZCWURg1oGE1wOfnO-hKBlg
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 شود:گیرد که شامل موارد زیر میبرمیفعالیت این شرکت مطرح جهانی محدود به مورد فوق نبوده و گستره وسیعی را در 

 

 هاپردازش تراکنش 

آید. ستترعت باال، حستتاب میهای عمده این شتترکت بهها از فعالیتها و شتتبکه جهت انجام تراکنشزیرستتاخت 

های شبکه پردازش  ترین ویژگیهای تراکنشی و پایش تقلب از مهم هنگام با دسترسی سریع به داده   های بهپردازش

 های مسترکارت است.تراکنش

 

 1ارائه راهکار و محصوالت پرداخت الکترونیکی در تمامی سطوح  

صوالت پایه  سترکارت انواع کارت   مح صلی پرداختی م ست که با همکاری بانک ای و ا صادرکننده ارائه  هایی ا های 

ستاوردها، محصوالت و خدمات نوآورانه دیگری نیز ارائه    می شاخص مینمایند. عالوه بر این د ها ترین آننمایند که 

 عبارتند از:

 2پلتفرم کیف پول دیجیتالی مسترپَس 

 های اینترنتی درگاه 

 های موبایلی و تجارت الکترونیکی  های که برای فروشندگان امکان پذیرش سریع پرداختخدمات نوآورآن 

 افزوده در حوزه پرداخت خدمات ارزش 

 

 :تأمین امنیت پرداخت در قالب 

ها، مجموعه ابزارهای متنوعی ازجمله  امنیت پرداخت باال بردنها در جهت ها و نوآوریمستتترکارت عالوه بر ارائه فناوری

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:ترین دستاوردهای مسترکارت در جهت حفظ و ارتقا امنیت پرداخت میشاخص

 های مبتنی بر تراشهتوسعه کارت 

  توسعه استانداردEMV 3   

 4خدمات توانمندسازی دیجیتالی مسترکارت (MDES ) 

 های بیومتریک در تأیید هویتکارگیری فناوریبه 

 

 تعیین، مدیریت و نظارت بر کارمزد انتقال 

ها )صتادرکننده و پذیرنده( وجود ندارد،  در برخی از کشتورها که قوانین و نهاد نظارتی جهت انتقال کارمزد بین بانک 

 گیرد.وظیفه را برعهده میمسترکارت این 

                                                                 
هروند عادی، خدمات مسترکارت کلیه اقشار از کاربران عادی، دارندگان کارت در نقش خریدار تا فروشندگان، صاحبان مشاغل و ووووئ )خریدار، فروشنده، ش  1

 دولت(
2 Masterpass  نماییدمراجعه  2-2-8 کسب اطالعات بیشتر به بخشجهت . 
 مراجعه شود. 1-1-4جهت کسب اطالعات بیشتر به  3
4 MasterCard Digital Enablement Service مراجعه شود   3-5-6بخش  جهت کسب اطالعات بیشتر به 
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 توسعه شهر هوشمند 

شرو پرداختی، خود را متعهد نموده تا با کمک به تعبیه پرداخت  مسترکارت به  های دیجیتالی در عنوان یک شرکت پی

 ور کمک نماید.بدنه شهرها به ایجاد شهرهای بهره

 تاریخچه مسترکارت 

میالدی آغاز شتتد. در طی  1966در نیویورک در ستتال  1کیبانفعالیت مستتترکارت امروزی با ایجاد مجمع کارت بین

شد. این بِرند به     سال  شر  سترکارت منت سط بانک آمریکا  2آمریکاردعنوان رقیب بانکهای بعد عالمت تجاری م صادر   3که تو

شت. در دهه          بانامشد و بعدها  می صنعت پرداخت گذا صه  شد پا به عر شر  سترش فعالیت تجاری ویزا منت های های بعد با گ

شرکت    سترکارت و همکاری و خرید  شرکت   م شرکت به جمع برترین  سته  های فناوری متعدد، این  های فناوری در جهان پیو

شرکت فعالیت خود را    ست. اگرچه این  سترش پرداخت   باهدفا سعه و گ ساخت  های الکتو سعه زیر های  ترونیک آغاز نمود و تو

شبکه پردازش تراکنش  سنر بنای فعالیت ها و فناوری کارتفناوری ازجمله  ست اما با    های پرداختی  شرکت بوده ا های این 

سترکارت با ایجاد همکاری  شرکت گذر زمان م صنایع مختلف، جایگاه خود را به   های فناورانه با  شرو در  شرکت   های پی عنوان 

سترش داد. در ادامه نقاط عطف      مطر صنعت پرداخت حفظ نمود و بازارهای ارائه محصوالت و خدمات خود را گ شرو در  ح و پی

 گردد.اختصار تبیین میدر تاریخچه مسترکارت به

 
 المللبین: مراسم اعالم تشکیل مسترکارت 3-4 شماره تصویر

                                                                 
1 Interbank Card Association 
2 BankAmericard 
3 Bank of America 
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توسط مجموعه ای از بانک ها( ICA)ایجاد مجمع کارت بین بانکی •

و پیوستن به دایرۀ عالئم تجاری"مستر شارژ"به ICAتغییر نام •

.تغییر یافت"مسترکارت"به "مستر شارژ"•

.اولین کارت پرداختی صادرشده در جمهوری خلق چین توسط مسترکارت•

معرفی لیزر هولوگرام بر روی کارت ها برای اولین بار •

مسترکارت( businesscard)"کارت کسب و کار"راه اندازی اولین •

( Europay)با  مشارکت یوروپِی اولین برنامه اعتباری آنالین جهانی ،®Maestroراه اندازی •
بین الملل

(Priceless)"گران بها"شروع به فعالیت کمپین تبلیغاتی •

، سازمان خدمات حرفه ای جهانی  با تمرکز کامل بر «گروه مشاوران مسترکارت»راه اندازی •
پرداخت ها

ادغام با  شرکت یوروپِی بین الملل•

تبدیل از یک مجمع عضویت به یک شرکت سهامی خاص•

عمومیاجرایی کردن عرضه عمومی اولیه در بازار سهام نیویورک تبدیل به شرکت قابل معامله•

تشکیل بنیاد مسترکارت•
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 : نقاط عطف در تاریخچه مسترکارت4-4 شماره ریتصو

 

 

ادغام با یوروپِی فرانسه•

توسط مسترکارت.Orbiscom, Ltdخرید •

به عنوان مرکز رشد ایده های جدید به منظور ( Mastercard Labs)تأسیس آزمایشگاه  مسترکارت •
ارتقاء نوآوری های بیشتر در پرداخت های الکترونیکی

در جهت گسترش راهکارهای پرداختی تجارت الکترونیکDataCashخرید گروه •

Travelexخرید عملیات های مدیریتی برنامه کارت پیش پرداخت •

به منظور ارائه راهکارهای خدمات مالی  Telefónicaایجاد شرکت سرمایه گذاری مشترک با •
موبایلی در امریکای التین 

یک شرکت تأسیس شده در سیلیکون ولیTruaxis, Incخرید •

™Masterpassمعرفی •

Bicsو  eServGlobalبا مشارکت  HomeSendتأسیس جوینت ونچر •

Provus, C-SAM, Pinpoint5One,، (ECS)خرید شرکت خدمات الکتراکارت •

و فناوری های  ( TNS)"خدمات شبکه تراکنش"جذب کسب وکار خدمات دروازه پرداختِ •
(APT)پیش گویانه کاربردی 

پیشرفته™Masterpassمعرفی •

رشد هویت برند•

VocaLinkاعالم خرید •

 اند.به تفضیل آورده شده 7در بخش  ی مختلفهاهای فناورانه با شرکتاطالعات مربوط به همکاری
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 انداز، مأموریت و اهداف مسترکارتچشم 

ها های اصتتلی استتت که شتترکت مستتترکارت بر مبنای آن  اعتماد، چابکی، تعاون و همکاری و پیشتتتازی از ارزش

دهد. فعالیت با خلوص و احترام و شتتفافیت در کارها در این شتترکت مورد تقدیر قرار  گرفته و به فعالیت خود ادامه میشتتکل

ستر کارت چشم  گیرد. می ساده و هوشمند نمودن پرداخت  »و  تعریف نموده« ول نقدجهانی فراتر از پ»انداز خود را م  «هاامن، 

 کند.را مأموریت و رسالت اصلی فعالیت خود معرفی می

 استراتژی مسترکارت 

 هایی به شرح ذیل است:وکار خود متأثر از استراتژیقابلیت مسترکارت در رشد و توسعه کسب

  گرایی(مصرفرشد مخارج و مصارف شخصی عموم افراد )ترویج 

  های الکترونیکیهای نقدی و چک به سمت انواع پرداختایجاد تحول و سوق دادن تراکنش 

  افزوده.  های الکترونیکی و محصوالت و خدمات ارزشافزایش سهم شرکت در پرداخت 

د در جهت نیل وکارهای جدیشرکت مسترکارت با اقدامات استراتژیکی همچون رشد و گسترش، تنوع و طراحی و ایجاد کسب      

 دارد.به اهداف خود گام برمی

   وکار اصلی خود )شامل محصوالت و راهکارهای شبکه پرداخت نقدی،       : رشد و گسترش کسب   رشد و گسترش

 شده( در سطح جهانهای پردازشپرداخت و تجاری و تعداد تراکنشاعتباری، پیش

 وکار خود است:سبهای مختلف به دنبال ایجاد تنوع در ک: مسترکارت از جنبهتنوع 

               با شتتترکایی همچون دولت با همکاری  بازارهای موجود و جدید  پذیرندگان،      ایجاد تنوع در مشتتتتریان  ها، 

 وکارها.دهندگان محصوالت موبایلی و دیگر کسبهای فناوری، ارائههای دیجیتالی بزرگ و دیگر شرکتشرکت

 های جدیدی برای هایی که فرصت ارت در زمینهگیری محصوالت و راهکارهای مسترک  کارسازی برای به زمینه

 (.P2Pونقل و انتقال مبالغ شخص به شخص )آورد مانند حوزه حملپرداخت الکترونیکی فراهم می

 ازاین وکارهای کوچک که پیشکارگیری انواع پرداخت الکترونیکی در پذیرندگان کسبنفوذ و رواج پذیرش و به

 کردند.نمی های الکترونیکی استفادهاز پرداخت

 تک(های فینآپایجاد تنوع در همکاران بانکی و یا کنشگران مالی غیر بانکی )مانند استارت 

 وکار جدید از طریق:طراحی و ایجاد کسب 

 وکارها  هایی که کسبواسطه توسعه راهکارها و نوآوری، بهشدهفراهمهای حضور و ورود استفاده بهینه از فرصت

کنند )مانند ایجاد بستر برای توسعه و ترویج    های فیزیکی و دیجیتالی خود ایجاد میاختدر تعامالت مالی و پرد

 های پرداختی(.اپلیکیشن

 افزودهها، محصوالت و راهکارها در حوزه امنیت، تحلیل داده و وفاداری جهت ایجاد ارزشاستفاده از توانمندی 
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 حکمرانی مسترکارت 

شرکت و ذی      1ساختار حکمرانی  شبرد منافع  سترکارت، منجر به پی ستقل و   شرکت م شده و مدیران مجرب، م نفعان 

ستتازد. این شتترکت استتتانداردهای حکمرانی  باتجربه خود را در راستتتای فراهم آوردن مشتتاوره، بینش و راهنمایی توانمند می

 ول زمان ایجاد نموده است.های داخلی قوی را در طدهی مالی شفاف و کنترلقبول، تعهد به گزارشقابل

 هاو عملکرد آن رهیمدئتیهترکیب اعضای  

 شوند.صورت مجمع عمومی و سالیانه انتخاب میمدیره بهتمامی هیئت 

 شود.مدیره انتخاب میانتخاب مدیرعامل با رأی اکثریت اعضای هیئت 

 مدیره فردی مستقل و غیر اجرایی است.رئیس هیئت 

  در سازمان هستند. 2نفر مستقل 12مدیره، هیئتنفر عضو  13از 

  دهند.ها تشکیل میاز مدیران ارشد مسترکارت را خانم %20بیش از 

 هستنددرگیر  3صورت فعال در مدیریت استعداد و برنامه بلندمدت جانشینی مدیران اجراییمدیره بههیئت. 

 نفعان، شتترکت مستتترکارت نافع ستتهامداران و ذیراستتتا نمودن هر چه بیشتتتر منافع بخش اجرایی با ممنظور همبه

 شرکت تنظیم نموده است. کارمند ریغهای مالکیت سهام برای کارمندان اجرایی و مدیران دستورالعمل

 پذیریریسک 

 نمایند و بر ترویج فرهنر  های مدیریت ریستتک شتترکت را رصتتد میطور فعاالنه فعالیتمدیره مستتترکارت بههیئت

 نمایند.های عاقالنه تمرکز میدر عین تشویق به ریسک سازی مخاطراتآگاه

 را ممنوع  4سازی های تجاری نامناسبا ازجمله مصون  های اجتماعی شرکت انجام فعالیت ها و مسئولیت بیانیه ارزش

 نموده است.

  ی انجام های سیاس  منظور افشاگری پیشرفته فعالیت  سایت مسترکارت به  های سیاسی، در وب  بخشی از بیانیه فعالیت

 گیرد.می

  های اطالعاتی و تعهد به حفظ اطالعات و گزارش حفظ حریم خصتتوصتتی و حفاظت از داده جهت تشتتریح فعالیت

 شود.وکار در مسترکارت ایجاد میافزایش شفافیت در خصوص کسب

                                                                 
1 Governance 

 درجه یک در سمت مدیران اجرایی شرکت در طول سه سال اخیر عدم اشتغال عضو هیئت مدیره و یا اقوام 2
مدیران ارشد را بررسی نموده و  ای سطح و وضعیتهیئت مدیره مسئولیت نظارت و اطمینان از عملکرد مناسب فرآیند جایگزینی را برعهده دارد و به صورت دوره 3

 گردند.یران ارشد مطلع میاز در دسترس بودن کاندیداهای قابل ارتقاء برای احراز مقام مد
4 Hedging  است شرکتگذاری جهت کاهش ریسک )با تبعات منفی( تغییر قیمت سهام یک استراتژی سرمایه.  
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 ساختار سازمانی مسترکارت 

 

 

 : چارت سازمانی مسترکارت5-4 شماره تصویر

مسئولیت های سطح 
دوم

مسئولیت های سطح 
اول

هیئت مدیره

مدیر عامل

نایب رئیس

صندوقداری و حسابداری شرکت

مالیات جهانی

(CFO)مالی روابط با سرمایه گذاران

منابع انسانی
منابع مالی

منابع مالی شرکاء تجاری

حکمرانی اطالعات و محرمانگی
مشاور عمومی برای حفاظت داده و حفظ 

محرمانگی

بازاریابی و تبلیغات
ارتباطات

بازاریابی دیجیتالی ایاالت متحده

خدمات پرداخت دیجیتال سرپرستی گروه پرداخت های دیجیتالی و آزمایشگاه ها

بخدمات پرداخت نوین

پیش پرداخت جهانی

حقوقی و فرانشیز

محصوالت و راهکارها

محصوالت

پرداخت های شخصی جهانی

مشاوران مسترکارت

پردازش مسترکارت

بازارهای بین المللی

اقیانوسیه/سرپرستی مشترک واحدآسیا

مشترک واحد اروپاسرپرستی
سرپرستی مشترک واحد امریکای التین و دریای 

کارائیب

سرپرستی مشترک واحد خاورمیانه و افریقا

سرپرستی مشترک واحد امریکای شمالی

عملیات و فناوری
اطالعات و داده پردازی

نوآوری

بازارهای امریکای شمالی بیمه گذاران ایاالت متحده

 گیریهای در حال شکلمعاونت همکاری

 های ملیمعاونت حساب

 معاونت پذیرش و پذیرندگان

 خصوصی_های عمومیمعاونت مشارکت

 یسازمانامنیت و ریسک 

 گروه محصوالت تجارتی جهانی

 ریاست هیئت مدیره

 نفر اعضاء هیئت مدیره 12
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 مسترکارت در سرتاسر جهان دفاتر 

کشور دفاتر نمایندگی و ارائه خدمات احداث نموده است. هر یک از این دفاتر تحت نظر و    70مسترکارت در بیش از  

شتیبانی دفاتر مرکزی منطقه  ستند. در   5ای پ ست دفاتر   1-4جدول گانه به همراه دفتر مرکزی جهانی و مرکز عملیات ه فهر

سترکارت و در   ست      1-10جدول مرکزی م شعب و دفاتر م شورهای دارای  ای رکارت، تحت نظر دفاتر مرکزی منطقهفهرست ک

 گانه آمده است.5

 

 : دفاتر مرکزی مسترکارت1-4جدول 
 

 دفاتر مرکزی

Purchase امریکا( متحدهاالتینیویورک )ا 
 

 دفتر مرکزی جهانی

 متحده امریکا(سنت لوییس )ایاالت
 

 مرکز عملیات

 )امارات متحده عربی(دوبی 
 

 دفتر مرکزی منطقه خاورمیانه و آفریقا

 متحده امریکا(میامی )ایاالت
 

 التین/ کشورهای حوزه دریای کارائیب یدفتر مرکزی امریکا

 سنگاپور )مالزی(
 

 دفتر مرکزی آسیا/ اقیانوسیه

 واترلو )بلژیک(
 

 دفتر مرکزی اروپا

Purchase متحده امریکا(نیویورک )ایاالت 
 

 شمالی یدفتر مرکزی امریکا

 

سترکارت حوزه جغرافیایی فعالیت خود را جهانی تعریف نموده و بدین    طور که پیشهمان شد م شاره  سیاری از  ازاین ا جهت در ب

دفتر مرکزی بوده و  6بندی جغرافیایی دارای پردازد در این راستا این شرکت با توجه به تقسیم   کشورها و مناطق به فعالیت می 

شعب و دفاتر           شورهای دارای  ست. جدول ک شورهای مختلف دایر نموده ا شعب و دفاتر متعددی در ک زیرمجموعه این دفاتر 

 آمده است.    1مسترکارت در بخش پیوست 

     

 و شعب مسترکارت در سراسر جهان : جایگاه و پراکندگی دفاتر6-4شماره  ریتصو
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  برندهای شرکت مسترکارت جهانی 

ست که در ادامه     سترکارت جهانی جهت ارائه خدمات متنوع خود در حوزه پرداخت، برندهای متفاوتی ایجاد نموده ا م

 گردند.اختصار تبیین میهر یک به

 

 مسترکارت 

شناخته   سترکارت یکی از  ست که   شده م ترین برندها در سطح جهان ا

سطح            سپرده، امنیت باال در  سان به  سی آ ستر سریع، د توانایی خرید 

 نماید.جهانی و راهکارهای پرداخت منعطف را ارائه می

 

 مسترو 

داشتن عالمت مسترو بر روی کارت به دارندگان آن امکان استفاده از    

شبکه جهانی خودپرداز، بیش     ساب خود را از طریق  مبلغ موجود در ح

شگاه در   13از  شگاه      100میلیون فرو سر جهان و فرو سرا شور  های ک

 نماید.اینترنتی تسهیل می

سترکارت           شرکت م صوالت  سترکارت از مح ستروکارت همانند م م

شتود تنها تفاوت میان  جهانی استت و توستط این شترکت صتادر می    

سترو کارت    ستر و م سترکارت امکان به   م ست که م شتریان می   ها در این ا سهیالت اعتباری را به م دهد کارگیری ت

است که به حساب مشتری متصل بوده و او تنها با استفاده از مبلغ داخل حساب        که مسترو یک کارت نقدی درحالی

 خود امکان پرداخت را دارد.

 

 سایروس 

که جهانی خودپرداز        1ستتتایروس که برای شتتتب برندی استتتت 

شتتود. این شتتبکه در میان  کاربرده میمستتترکارت/ستتایروس به 

های خودپرداز جهانی استتت. برند ستتایروس   شتتبکه نیتربزرگ

نشتتانگر دستتترستتی آستتان و ستتریع به مبالغ ستتپرده حستتاب در  

 ها جایگاه خودپرداز در سطح جهان است.میلیون

 

 

 

                                                                 
1 cirrus 

 : عالمت تجاری برند مسترکارت7-4شماره  ریتصو

 : عالمت تجاری برند مسترو8-4شماره  ریتصو

: عالمت تجاری برند سایروس9-4شماره  ریتصو  
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 زیرمجموعه مسترکارت های ترین شرکتمهم 

عنوان یک هلدینر بزرگ فعال در صتتنعت پرداخت و دیگر خدمات و محصتتوالت   شتترکت مستتترکارت جهانی به 

سترده  شرکت  نوآورانه با تنوع گ صی    ای از خدمات و محصوالت دارای  ست که هر یک در حوزه خا های زیرمجموعه متعددی ا

 بزرگ جهانی را برعهده دارند. ها و خدمات این هلدینر بخشی از عملیات، فعالیت

های زیر مجموعه مسترکارت جهانی آمده است و در ادامه فعالیت برخی ترین شرکتفهرست برخی از مهم 3در بخش پیوست 

 است.ها تشریح شدهاز این شرکت

  EMVCOشرکت  

منظور تستتتهیل  به  EMVCOشتتترکت   

های پرداختی   تراکنش 1پذیری کنشپذیرش و هم 

شرکت این         شد. این  شکیل  سطح جهانی ت امن در 

صه     شخ سعه م ستاندارد  مهم را با مدیریت و تو های ا

EMV      شامل ارزیابی سنجش مرتبط  و فرآیندهای 

یانه و کارت، ارزیابی امنیت و مدیریت مستتتائل             پا

 رساند.                                                                                                             پذیری به انجام میکنشهم

 

 

سازمانی         ضو  شش ع شرکت تحت نظارت  سپرس  _ EMVCOعملکرد این  سکاور 2امریکن اک سترکارت،  JCB، 3، دی ، م

نفعان صنعت پرداخت  ها، پذیرندگان، پردازشگران پرداختی و دیگر ذی و ویزا و تحت پشتیبانی تعداد زیادی از بانک  4پِییونیون

 شود. پرداختی اداره می سیستم 6ینده از هر یک از این است. این شرکت به وسیله هیئت مدیران متشکل از دو نما

های  های پرداختی استتت و راهنماهایی در جهت استتتراتژینیز تحت مدیریت نمایندگان ستتیستتتم EMVCOکمیته اجرایی 

نان از منظور اطمینمایند و بههای این شتتترکت را تکمیل میهای کاری متنوع فعالیتنمایند. گروهبلندمدت شتتترکت ارائه می 

                                                                 
1  interoperability :ریگها و ساختارهای گوناگون برای کارکردن با یکدقابلیت سامانه 

2 American Express 
3 Discover 
4 UnionPay 

 EMVCO: عالمت تجاری شرکت 1-5شماره  ریتصو
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 گیرد. های پرداختی انجام میهای کارتی، تصمیمات بر مبنای اجماع فی ما بین سیستماتحاد و یکپارچگی زیرساخت

سال   شرکت برنامه همکاران  2010در  شمند برای ذی را راه EMVCO (EAP)1این  نفعان  اندازی نمود که یک مکانیزم ارز

منظور فراهم آوردن جریان ورودی دانش و علم و فنی برای اعضای کمیته  بهصنعت تولید کلیدهای امنیتی است. این مکانیزم   

شرکت و گروه  شده اجرایی این  ست. به  های کاری آن ایجاد  سترده ا سازمان طور کلی مجموعه گ ستم    ای از  سی شامل  های ها 

شبکه  شگران پرداختی تخصص  ها، بانکپرداخت،  شخصه  منظور بهها و متخصصان خود را به  ها و پرداز های ها و قابلیتبود م

EMV گذارند.با این شرکت به اشتراک می 

         EMVاستاندارد  

سازمان   EMVبا وجود اینکه حروف  صل به  سال  های بنیاندر ا سترکارت و ویزا   1994گذار آن در  یعنی یوروپِی، م

های تأستتیس تعلق دارد. در ستتال  EMVCOگانه 6نشتتان تجاری استتت که به همه مالکان  EMVاشتتاره دارد اما امروزه 

المللی برای چنین و از سوی دیگر الزام وجود استانداردهای بین 2های مبتنی بر تراشهها متوجه مزایای پرداختبسیاری از بانک

شدند. قابلیت   کنشهایی در جهت بهبود همپرداخت صنعت پرداخت  صات اولیه    پذیری جهانی در  شخ با مرتفع  EMVها و م

 این خأل ایجاد شد.نمودن 

غیرتماستی،   EMVها شتامل  از یک قابلیت تماستی مبتنی بر تراشته به مجموعه متنوعی از قابلیت   EMVها در طول ستال 

توستتعه یافت. همچنین استتناد و  EMVگذاری و نشتتان EMVستتازی کارت ، شتتخصتتیEMVاپلیکیشتتن پرداخت متعارف

 ود دارد.نیز وج EMVهای موبایلی ابزارهایی در خصوص پرداخت

 هابرنامه مدیریت کیفیت پایانه 

منظور کمک به حصول اطمینان از کیفیت  را به 3 (TQM) هابرنامه مدیریت کیفیت پایانه 2001مسترکارت در سال   

سازگار با فناوری  پایانه سخت  TQMایجاد نمود. برنامه  EMVهای  ست که تمامی چرخه  یک برنامه مدیریت کیفیت  افزار ا

صول از طراحی تا تولید و به  سنجی می عمر مح سب      کارگیری را اعتبار صول برچ سنجی، به مح نماید. در انتهای فرآیند اعتبار

سال   کیفیت اعطا می شتن برچسب کیفیت را برای همه بانک    2003شود. از  نمود و آن  های همکار خود اجباریمسترکارت دا

کارگیری  های مستتتترکارت کیفیت به    ( قرار داد. فرآیند یکپارچگی پایانه     TIP) 4ها نیازی برای فرآیند یکپارچگی پایانه      را پیش

 نماید.های پرداختی تضمین میصورت تماسی و غیرتماسی را بر روی دستگاهمسترکارت به EMVمحصوالت 

 

 

 

                                                                 
1  EMVCo Associates Programme 
2 chip-based payment  
3 Terminal Quality Management 

4 Terminal Integration Process :پیش از نصب  ،های مؤسسه پذیرندهها، ارتباطات تعاملی و بسترهای ارتباطی با سیستمفرآیند ارزیابی کلیدی پایانه
 در شرایط و محیط مورد استفاده. شبکه مسترکارت پایانه جدید متصل به
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 مشاوران مسترکارت 

عنوان بازوی خدمات     مشتتتاوران مستتتترکارت به  

سازی، رشد و   منظور کمک به بهینهای مسترکارت، به حرفه

های  وکارهای کارفرمایان خود، داده     کردن کستتتبستتتاده

های اختصتتتاصتتتی،   تحلیل  هنگام و تجزیه  تراکنشتتتی به 

های برمبنای داده و راهکارهای خدمات بازاریابی         مشتتتاوره

 نماید. ارائه می

های ناشی از  است که مهارت کشور دنیا تشکیل شده    20کارمند با مهارت و دانش باال در بیش از  600تیم مشاوران از بیش از  

 نمایند. های صنعتی را ارائه میتجربه کار در مجموعه متنوعی از شرکت

 انواع خدمات مشاوران مسترکارت 

صلی ارائه می       سه بخش ا سترکارت از طریق  شاوران م ها رویکردهای بدیع را با یکدیگر گردد و این بخشخدمات م

 نمایند. گیری ارائه میجامعی برای بهبود عملکرد قابل اندازه ترکیب و راهکارهای

 خدمات اطالعاتی 

شی، غنی از داده 1بخش خدمات اطالعاتی صنعت به      های تراکن صان  ص ستیابی به  شده با بینش عمیق متخ منظور د

سب        سک، ک سانه، ری صوص تبلیغات و ر سترکارت    برد. این بخش از ها بهره میوکارها و پرداختاطالعات در خ شاوران م م

های اختصاصی که  هنگام و تحلیلهای تراکنشی به وکار را بر مبنای دادهامکان اتخاذ تصمیمات سریعتر و بهتر در سطح کسب    

آورد. برای مثال های تراکنشتتی، تنها توستتط مستتترکارت قابل اجرا استتت را فراهم می  با توجه به در دستتترس داشتتتن داده 

هایی که مشتریان در آن  ها و فروشگاه ی و تحلیل درلحظه اطالعات خرید مشتریان، بررسی مکآن  مسترکارت با ثبت، نگهدار 

اند، ستتابقه تراکنشتتی بر استتاس مبلغ و حجم تراکنش ماهیانه اطالعات ارزشتتمند و اختصتتاصتتی برای صتتاحبان  خرید نموده

 آورد. سرفصل خدمات این بخش به شرح ذیل است:وکار فراهم میکسب

  ست سب    ارائه د شمندی ک سی به هو ستناد بر مبنای  و تحلیل 2وکارر میلیارد تراکنش واقعی و  95های مرتبط و قابل ا

 میلیارد دارنده کارت در کشورهای مختلف دنیا 2ناشناس از 

 بینی رفتار مشتریان که با توجه به دسترسی به    بینی رفتار مشتری با اطالعات تخصصی از گرایش بازار و پیش   پیش

 تواند آن را ایجاد نماید.تراکنشی، تنها مسترکارت میاطالعات 

 وکار خود شتتامل میزان ستتفارشتتات، نحوه گیری بهتر در خصتتوص مدیریت کستتبکمک به کارفرمایان در تصتتمیم

های  هنگام با مشتتتتری با استتتتفاده از تحلیل   بینی نیاز مشتتتتریان، ارتباط آنی و به  قرارگیری اقالم با توجه به پیش

                                                                 
1 Information Services 
2 inteligence 

: عالمت تجاری مشاوران مسترکارت2-5شماره  ریتصو  

http://www.mastercardadvisors.com/information-services.html
http://www.mastercardadvisors.com/information-services.html
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 هنگام در خصوص میلیاردها تراکنش.عات تراکنشی بههوشمند اطال

وکارهای تبلیغاتی،  نماید، مخاطب راهکارهای آن عموما به ستتته بخش کستتتببا توجه به نوع خدماتی که این بخش ارائه می

های بازارهای هدف     بینی تمایالت و گرایش شتتتوند و اطالعات ارزشتتتمندی در جهت پیش    ها تقستتتیم می ها و بیمه  پذیرنده  

ها در جهت درک بهتر بازار،     دهند. همچنین در بخش راهکارها برای بیمه    ها قرار می ها در اختیار آن  کارفرمایان در این حوزه   

ستتازی عملیات نیز به نمودن تقاضتتای مشتتتری و بهینه خدماتی چون ترازیابی فعالیت کارفرما، رشتتد ستتبد خدمات، مرتفع 

 شود.    کارفرمایان ارائه می

 های استاندارد را انتخاب نمایند:ها و شاخصتوانند راهکارهای سفارشی یا مدلمشتریان می 

 ها و هوشمندی سفارشیداده 

 های استاندارد و سفارشیگزارش 

 های سفارشیتجزیه و تحلیل 

 استاندارد و سفارشی 1های شناسایی تمایالت و گرایش بازارمدل 

 رشیامتیازات احتماالتی استاندارد و سفا 

 متغیرهای تراکنشی دارای مجوز 

 سازی و اجراخدمات پیاده 

صص و تجربه تحلیل       ستفاده از تخ سترکارت با ا شاوران م سیاری از اقدامات مدیریتی      م سان خود، ب شنا گران و کار

نمایند.  می ستتازیوکارها ازجمله مدیریت مشتتتریان، مدیریت تبلیغات و بازاریابی، مدیریت موجودی و ... را اجرا و پیادهکستتب

سر دنیا به      2سازی بخش خدمات پیاده سرتا سترکارت در  سوددهی  با کارفرمایان م منظور جذب و مدیریت دارندگان کارت با 

صی، قابلیت  نماید. متخصصین حوزه پرداخت در این بخش به داده  باالتر همکاری می صا سازی و تحلیلی و  های مدلهای اخت

 های این بخش عموما در راستای موارد ذیل است:فرد مجهز هستند. فعالیتبهرویکردهای مشارکت و همکاری منحصر

 

 ارائه خدمات مدیریت مشتری و دستیابی به ارزش باال از طریق بررسی بهترین اقدامات جهانی در آن حوزه و صنف 

 ها و شها و افزایش کارآیی جهت دستتترستتی کارفرمایان به گستتتره وستتیعی از بازار بخ توستتعه و تحلیل شتتاخص

 های دارای سود باالصنف

     صادی برای کارفرمایان در بخش سب و عملی و اقت سعه راهکارهای در اندازه منا صناف، بازارها و مکآن تو های  ها، ا

 متنوع

     پرداخت و تجاری با ارائه پیشتتتنهادهایی جهت افزایش جذب و نگهداری           بهبود راهکارهای نقدی، اعتباری، پیش

                                                                 
1 Propensity Model 
2 Implementation Service 

http://www.mastercardadvisors.com/managed-services.html
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 مشتریان.

 ایخدمات مشاوره 

شاوره  سائل پرداختی ترکیب نموده تا        ای، مهارتبخش خدمات م سبت به م صص عمیق ن سئله خود را با تخ های حل م

وکارها را افزایش دهد و در نهایت راهکارهایی با تأثیرات ملموس و سودآوری های کسبگذاریها و سرمایهارزش پرداخت

 مالی ایجاد نماید. 

   های پیشرفته. برای مثال تعداد و نحوه عملکرد رقبا به تفکیک  هنگام و تحلیلهای بهدادهارائه پیشنهادات بر مبنای

 حوزه جغرافیایی

 وکار برای مثال ارائه راهکارها و مشتتاوره در خصتتوص مدیریت های زیرین کستتبتوزیع تأثیرات به ستتطوح و الیه

 موجودی با توجه به اطالعات کسب شده از نحوه عملکرد رقبا.

  خدمات تخصصی در طراحی و اجرای استراتژیارائه 

  صاری با کارت سترکارت اقداماتی در جهت    ها به پرداختانتقال تمرکز از پرداخت انح شاوران م های بدون تماسا م

های بدون تماس را در دستتتور کار خود قرار داده افزوده در پرداختتحقیق، توستتعه، ترویج و ارائه راهکارهای ارزش

 است.

 سراسر جهان  1های تجاریبانک همکاری با 

 مخاطبان خدمات مشاوران مسترکارت 

گیرد. گران در فرآیند پرداخت انجام میائه خدمات به انواع فعاالن و کنش های مشاوران مسترکارت اغلب با هدف ار  فعالیت

 :بندی نمودتوان به سه بخش تقسیمای مسترکارت را نیز میمخاطبان خدمات این گروه مشاوره

 مؤسسات مالی 

 های تبلیغاتیبنگاه 

 پذیرندگان 

 خدمات به مؤسسات مالی 

های بانکی های صادرکننده کارت های مؤسسات مالی )اعم از بانک  مسترکارت راهکارهای متناسب با وسعت فعالیت   

د و با ایجاد نمایهای محلی کوچک و متوستتط و پردازشتتگران بانکی کوچک( ایجاد میالمللی و یا بانکدر ستتطوح ملی و بین

ستخراج   نگرش سب ا ستیابی به اطالعاتی در حوزه       شده از داده های منا شتریان مالی، موجب د صوص م شمندی در خ ها و هو

گردد و از این طریق روابط جدید با مشتتتتریان مالی جدید برقرار نموده و یا روابط خود را با ها میبازاریابی و عملیاتی برای آن 

                                                                 
1 retail and commercial banks 
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 رساند. بخشد. مسترکارت این مهم را عموما از طریق موارد ذیل به انجام میتحکیم می مشتریان موجود تعمیق و

  :بندی مشتتتریان بر مبنای درک از روند مصتترف و تقاضتتای مشتتتریان در بازار، تقستتیمایجاد درک مناستتب از بازار

 هاها و گرایشنگرش

         شگامان سایی پی شنا شتری در محیط بازار خود،  سه از      ترازیابی عملکرد م س سه عملکرد مؤ در محیط بازار و مقای

 های مختلفجنبه

         سبت به بازار فعالیت سترده ن شتن دید گ سترکارت به دلیل دا شاوران م سترش بازار و افزایش خدمات، م های مالی گ

شتن داده  به سطه در اختیار دا رای تواند در معرفی بازارهای بالقوه بهای مفید از عملکرد مؤسسات مالی مختلف می  وا

 مؤسسه مالی کارفرما مؤثر واقع شود. 

  ایجاد راهکارهایی بر مبنای تقاضای مشتریان 

 های مشتریان وری فعالیتارائه پیشنهاداتی در جهت افزایش بهره 

 های بازاریابیطراحی و اجرای کمپین 

 ها و اجرای بهترین کارکردمدیریت سبد فعالیت 

 بهبود مدیریت اجرایی و مدیریت برنامه 

 های تبلیغاتیخدمات به بنگاه 

تواند به افزایش اثرگذاری آن کمک  های دقیق برای اصحاب رسانه و فعاالن در حوزه تبلیغات، می  فراهم آوردن داده

کنندگان است  ترین منابع موجود برای مخارج واقعی مصرف های تراکنشی که یکی از موثق نماید. مسترکارت با استفاده از داده  

سب    این منابع ا شی از انواع ک شامل اطالعات تراکن شتریان به     طالعاتی  صرف و گرایش م ست که تغییرات در روند م وکارها ا

شان می کسب  دهد. از منافع و مزایایی که این وکارهای مرتبط با تبلیغات قرار میدهد، این بینش را در اختیار کسب وکارها را ن

 تواند ایجاد نماید عبارتند از:خدمت می

 های  های فروش بر مبنای بخش و صتتنف، شتتناستتایی تأثیر کمپین ستتازی دادهدرک مناستتب از بازار: مدل ایجاد

 های بر فروش محصوالت و خدماترسآن

 وکارها و اصناف متنوعشناسایی محصوالت و خدمات پرفروش و درآمدزا در سطح کسب 

     کان جاد محتوای مرتبط: اطالعات در خصتتتوص م نده   ای ها و دیگر روش ها و خودپردا پذیر ند      ز مان خت  های پردا

PayPass® /RFID 

 خدمات به پذیرندگان 

کنندگان در محل پذیرنده، برای جذب، وفادارستتتازی و های مصتتترفهای تجمعی مخارج و پرداختآگاهی از بخش

ز صتتنایع و نماید. مستتترکارت این دیدگاه گستتترده را در مجموعه متنوعی انگهداشتتت مشتتتریان دیدگاه ارزشتتمندی ارائه می

شامل خرده   صنفاف  ستورآن  ا شی، ر شگری، حمل  فرو سفر و گرد ضی در جهت دو   ها،  سوخت و تولید به پذیرندگان متقا ونقل، 
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 نماید.  هدف اصلی ذیل ارائه می

     ایجاد درک مناسب از بازار پذیرنده: هوشمندی از بازارهای محلی و نزدیک، ایجاد بینش از پتانسیل فروش در محل

 هاای برای پذیرندهبندی مشتریان پذیرنده و ایجاد پنل مشتریان، ارائه خدمات مشاورهطبقهپذیرنده، 

 های مختلفرشد و گسترش مشتریان در بخش 

 خدمات درگاه پرداخت مسترکارت 

عنوان به 1خدمات درگاه پرداخت مستتترکارت

شتترکت ستترآمد در صتتنایع پرداخت، خدمات پردازش  

پرداخت جهانی و راهکارهای مدیریت امنیت پیشتترفته 

های صادرکننده ارائه را برای پذیرندگان، شرکاء و بانک

نماید. مستتتترکارت با درک این موضتتتوع که بازار       می

بایلی( حوزه       مل اینترنتی و مو تالی )شتتتا جارت دیجی ت

 شود، بخشی از فعالیت خود را بر این حوزه متمرکز نموده است.گسترش مشتریان این شرکت محسوب می کلیدی برای رشد و

از این رو این شرکت از طریق کسب و توسعه فناوری اختصاصی برای ایجاد یک درگاه پیشرفته که مشتریان را در رسیدن به          

گذاری نموده استتت. درگاه پرداخت ه پرداخت خود ستترمایههای درگاوکارشتتان پشتتتیبانی نماید، بر روی قابلیتالزامات کستتب

ها و مخارج مرتبط با فرآیند پردازش     آمدن بر پیچیدگی  منظور کمک به مشتتتتریان خود در خصتتتوص فائق     مستتتترکارت به  

وکار اینترنتی و موبایلی با استتتت. صتتتاحبان کستتتبو تفکر هوشتتتمند را ترکیب کرده 2الکترونیک راهکارهای نقطه به نقطه

های  کارگیری خدمات زیرساخت درگاه پرداخت مسترکارت، به شبکه پرداختی مسترکارت متصل شده و برای دارندگان کارتهب

 آورند.مسترکارت امکان خرید و پرداخت را فراهم می

 همکاران استراتژیک خدمات درگاه پرداخت مسترکارت 

منظور توسعه   ها، بهدنیا در جهت ایجاد زیرساخت  های سرتاسر  خدمات درگاه پرداخت مسترکارت با تعدادی از شرکت  

سب     صنعت پرداخت برای ک سته در  شرکت وکارهای موبایلی و یا مجازی پذیرندگان همکاری میراهکارهای برج ها کند. این 

اغلب فعاالن در عرصتتته تجارت الکترونیک هستتتتند که یا راهکارهای کلی و عمومی مانند رزرواستتتیون، مدیریت محتوا،                

طور خاص به اصتتناف و ها بهنمایند و یا فعالیت آنهای مختلف ارائه میوکار و غیره را به فعاالن در بخشرچگی کستتبیکپا

های  استتت. در بخش بعدی همکاریصتتنایع خاص ازجمله خرید و فروش، بیمه، خدمات درمانی و بیمارستتتانی معطوف شتتده

ها منحصتتترا در جهت توستتتعه  حالی که در این بخش، همکاری گردد درالمللی مستتتترکارت مطرح میفناورانه شتتترکت بین

سب  ست. در ادامه برخی از      ک صورت پذیرفته ا سترکارت  شرکت خدمات درگاه پرداخت م وکارهای موبایلی و مجازی بوده و با 

                                                                 
1 Mastercard Payment Gateways Services 
2 end-to-end 

مسترکارتخدمات درگاه پرداخت : عالمت تجاری 3-5شماره  ریتصو  

http://www.mastercard.com/gateway/
http://www.mastercard.com/gateway/
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اختصتتتار معرفی  همکاران استتتتراتژیک درگاه پرداخت مستتتترکارت به 

 گردند.می

 1تچَپتر اِی 

ست که در لندن و        ،چَپتر اِیت شاوره فناوری ا شرکت م یک 

استتت. این شتترکت گستتتره وستتیعی از گذاری شتتدهلیدز پایه

ارت الکترونیکی، یکپارچگی  سایت، توانمندسازی تج  سازی موتور جستجو، طراحی وب  سایت شامل بهینه  خدمات وب

 نماید.زنجیره تأمین، مدیریت محتوا، اینترانت، اکسترانت و میزبانی وب را عرضه می

 

 2اَکچِریس   

سهامی خاص اَکچِریس    شرکت ارائه  شرکت  ست.       یک  صنعت بیمه ا سته به  دهنده خدمات فناوری اطالعات برج

ستم آن   ستم پیش  سی کارگزاران و  برای 4خوانو پس 3خوانها یک سی

گران در گران استتتت. این شتتترکت در ایجاد یکپارچگی با بیمه      بیمه 

دهنده خدمات در صنعت را  های سال ارائه لحظه سرآمد است و جایزه  

 است.را از آنِ خود کرده 2010و  2009، 2007، 2006های در سال

 

 

 5کامتِک 

ستان  دهنده راهکارهای نرمشرکت ارائه  ،کامتِک افزاری نوآور در انگل

شگری را بهبود         سفر و گرد شاعه، ترویج و تبلیغ  شی ا ست که اثربخ ا

های  های این شرکت در بخش شرکت  بخشد. تمرکز عمده فعالیت می

 متوسط و بزرگ سفرهای تفریحی است.

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Chapter Eight 
2 Acturis 
3 front office 
4 back-office 
5 Comtec 

 : نماد تجاری5-5شماره  ریتصو

 شرکت اَکچِریس

 : نماد تجاری4-5شماره  ریتصو

 شرکت چپتر اِیت

: نشان تجاری شرکت کامتِک6-5شماره  ریتصو  
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 1رِد اَنت 

نت  ها استتتت که   یک شتتترکت همکار فناوری برای فروشتتتگاه       ،رِد اَ

نه       ندا های هوشتتتم کار عه نوآوری و درگیرنمودن  راه تری برای توستتت

شتریان از طریق تجربیات مرتبط ارائه می  سال    م شرکت در  نماید. این 

شی از     1999 شد و بخ سیس   انقالب دیجیتال بوده و همواره در خط تأ

 های این شرکت عبارتند از:است اهم فعالیتمقدم نوآوری گام برداشته

 

 ارائه فرآیند خرید یکپارچه 

 بهبود کارآمدی کارکنان 

 های فناورانهحل چالش 

 

 2وِندیتان 

تان      ندی کت وِ ئه      شتتتر کت ارا نده انواع  یک شتتتر ده

افزارهای مدیریت فروشتتگاهی استتت. این شتترکت  نرم

تیم قوی و کارآزموده از متخصتتتصتتتان    50شتتتامل  

با مراکز خرید         نرم افزارهای فروشتتتگاهی استتتت که 

کند. عمر ها همکاری میل فروشگاهی آن وکارهای داخمنظور توسعه تجارت الکترونیک و کسب  انگلستان و اروپا به 

ها به نزدیک به سازی راهکارهای آن همکاری این شرکت با خدمات درگاه پرداخت مسترکارت در جهت اجرا و پیاده  

  رسد.سال می 10

 

 

  3های رزرواسیون گولیاثسیستم 

عملکرد رزرواسیون آنالین بر   ،های رزرواسیون گولیاث سیستم  

ک       نافی  به اصتتت نت را  خت     روی اینتر ند زیرستتتا یازم های   ه ن

 نماید.رزرواسیون هستند ارائه می

 

 

 

                                                                 
1 Red Ant 
2 Venditan 
3 Goliath Reservation Systems 

 : نماد تجاری شرکت رِد اَنت7-5شماره  ریتصو

نشان تجاری شرکت وِندیتان: 8-5شماره  ریتصو  

 : نشان تجاری9-5شماره  ریتصو

 گولیاثرزرواسیون  سیستم 
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 اس آیآرتوزیع بلیط آی 

نده اصتتتلی   عنوان عرضتتتتهبه  اسآیآرآیتوزیع بلیط  کن

راهکارهای خرید و توزیع بلیط شتتتناخته شتتتده استتتت. این 

شرکت به تعدادی از بازارها شامل رویدادهای هنری، ورزشی،  

ستیوال  ستی و رویدادهای علمی خدمات  ها، جاذبهف های توری

شرکت  آنالین توزیع بلیط ارائه می  IRISنماید. راهکارهای 

مل فروش بلیط،   کا به     کنترل  یل بلیط  کان تحو صتتتورت ام

آنالین، از طریق تلفن و یا باجه حضتتوری را برای مشتتتریان 

 آورد.های تجارت الکترونیکی فراهم میسایت

 

   1سالومِیل 

استتت که  2متخصتتص راهکارهای چندکانالهستتالو یک شتترکت مِیل

مجموعه جامعی از ابزارها برای مدیریت و افزایش فروش )شتتتامل       

، 3کاتالوگ، خرید فروشتتگاهی، تبلیغات تلویزیونی پاستتت مستتتقیم  

های  ( را به شتتترکت5و آمازون 4بِیتجارت الکترونیک ستتتنتی یا ای

 نماید.کوچک و متوسط ارائه می

(  M.O.M) 6ت ستتفارشتتات چندکانالهاین شتترکت با اجرای مدیری

شتتامل کنترل موجودی، تحویل ستتفارشتتات، خدمات مشتتتریان،    

های تبلیغاتی، ترابری کاال و پردازش کارت اعتباری      مدیریت کمپین  

 دهد.های کارکنان خود را افزایش میوری فعالیتاز طریق خدمات درگاه پرداخت مسترکارت بهره

 

                                                                 
1 MailSolve 
2 multi-channel 
3 DRTV 
4 EBay 
5 Amazon 
6 Multi-channel Order Manager 

: نشان تجاری شرکت10-5شماره  ریتصو  

ساآیآرتوزیع بلیط آی   

 

 

وسالمِیل شرکت : نشان تجاری11-5شماره  ریتصو  
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  1مایکروس 

مایکروس          یک  جارت الکترون مات ت خد مات        تیم  خد پا  در ارو

شن   برنامه ستراتژیک، اینترنت یکپارچه و اپلیکی های موبایلی، های ا

سعه نرم  شی، طراحی وب   تو سفار سایت، بازاریابی آنالین،  افزارهای 

شگاه    سانه اجتماعی و خدمات توزیع الکترونیک به فرو ها،  ها، هتلر

 نماید.وکارهای تفریحی ارائه میها و دیگر کسبرستورآن

 

  2مالتیکام 

سال   مالتیکام ست. این       1983از  شته ا شگری نوآوری دا صنعت گرد در 

ناوری    قاضتتتا     های انعطاف  شتتترکت ف پذیر و نوآور برای تغییرات در ت

 نماید.ها در صنعت گردشگری را ارائه میشرکت

 

 3کینِک 

دهندگان خدمات درمانگاهی و       ای به ارائه  فناوری یکپارچه    ،کینِک 

منظور ایجاد تغییرات ستتاختاری در شتتیوه مدیریت  بیمارستتتانی به

 نماید.  وکارهایشان ارائه میکسب

شرکت یک برنامه نرم       سی این  سا صول ا ست  مح افزاری نوآورانه ا

با                مار  های اجرایی بی ند مامی فرآی مل را در ت کا پارچگی  که یک

شی برای وقت  ولماژ سفار شی  های  دهی، ارائه قبض، خدمات آزمای

شاخص  های عملکرد کلیدی،  و رادیولوژی، مدیریت کنترل، ردیابی 

 نماید.انتخاب و رزرو و موارد دیگر ارائه می

 

                                                                 
1 MICROS 
2 Multicom 
3 Qinec 

: نشان تجاری12-5شماره  ریتصو  

 شرکت مایکروس

 : نشان تجاری13-5شماره  ریصوت

 شرکت مالتیکام

 : نشان تجاری شرکت کینِک14-5شماره  ریتصو
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 وکار مسترکارتمدل کسب 

کارهای پرداختی،  ها و راهدهنده فناوریعنوان یک شتتتبکه پرداخت جهانی و شتتترکت فناوری ارائهمستتتترکارت به

ست. این شرکت همچنین       های خود را در جنبهای دارد و فعالیتوکار گسترده کسب  های مختلف صنعت پرداخت توسعه داده ا

 نماید. های مختلفی کسب درآمد میاز منابع و مدل

شبکه پرداختی، پردازش تراکنش    سعه  شورها و مناطق جهان و ارائه راهکارها    تو سیاری از ک و خدمات پرداختی متنوع، ها در ب

شامل می   کسب  صلی مسترکارت را  های درآمدی این شرکت نیز مبتنی بر کارمزدهای حاصل از   شوند و به تبع آن مدل وکار ا

ها، همچنین درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و ها، برای مؤسسات مالی و پردازش تراکنش ای پرداختتوسعه زیرساخت شبکه   

 شود.ه جوامع مختلف متقاضی خدمات پرداختی میراهکارهای پرداختی ب

های توستعه شتهری و تبلیغاتی این شترکت مطرح    در این بخش به بررستی کستب و کار مستترکارت، مدل درآمدی و برنامه   

 پرداخته خواهد شد.

 وکارهای اصلی کسب 

ه پرداختی به سه بخش  های فناوری و شبک آورنده زیرساخت عنوان یک شرکت فراهم وکار اصلی مسترکارت به  کسب 

فعالیت میکند که امکان انجام تراکنش میان  شبکه پرداخت شود. در بخش اول مسترکارت به عنوان   اصلی و عمده تقسیم می  

شندگان و خریداران( را فراهم می  سترکارت به  پذیرندگان و دارندگان کارت )فرو شبکه  عنوان سازد. در بخش دوم م شگر   پرداز

 پردازد .در سیستم پرداخت چهار کنشگره )مانند ویزا( به فعالیت می

 مطرح است. دهنده راهکارها و خدمات پرداختیمحور و ارائهشرکت فناوریعنوان یک در بخش سوم مسترکارت به

 

 شبکه پرداخت مسترکارت 

فردی استتت که دارندگان کارت،  عنوان شتتبکه پرداخت جهانی اختصتتاصتتی و منحصتتربه  شتتبکه مستتترکارت، به 

صل می       سر جهان را به یکدیگر مت سرتا سترکارت امکان پردازش تراکنش    صادرکنندگان و پذیرندگان در  شبکه م ها و سازد. 

ها  لکترونیک و دیگر ابزارهای پرداختیِ میلیون  های مستتتترکارت از خدمات بانکداری ا      کارگیری گستتتترده دارندگان کارت    به 

سطح جهان فراهم می  سترکارت ارائه ابزارها و روش   آورد. از مهمپذیرنده را در  شبکه م ور و امن برای های بهرهترین ویژگی 

 های پرداختی آسان، سریع و امن برای مشتریان است. پذیرندگان در کنار روش
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زه توسعه شبکه از سه منظر اصلی حائز اهمیت است که در ادامه هر وکار مسترکارت در حوبررسی کسب

 اند:یک از این موارد به تفضیل تشریح شده

 معماری شبکه و امنیت اطالعات 

  ( کنشگر اصلی در شبکه پرداخت مسترکارت 4چرخه تراکنش )نحوه تعامالت میان 

 چگونگی عملکرد سیستم پرداخت 

 معماری شبکه و امنیت اطالعات 

های مسترکارت زیرساختی    ه مسترکارت یک ساختار منسجم و یکپارچه جهانی است که برای صادرکنندگان کارت     شبک 

در سطح بازارهای منطقه   کندکه منجر به گسترش فعالیت مؤسسات مالی همکار مسترکارت    را فراهم می امن و مطمئن

شتبکه با الزامات هر تراکنش را از طریق  شتود. این شتبکه مجهز به معماری هوشتمندی استت که انطباق     و جهانی می

 کند:ترکیب دو ساختار پردازش متمایز، ممکن می

 1شده )نقطه به نقطه(ساختار شبکه توزیع 

شتتده )نقطه به نقطه( بهره های خود از فناوری توزیعتراکنشمستتترکارت برای پردازش 

اند و های پرداخت در هر منطقه مخابراتی توزیع شده برد. در این نوع معماری، سوئیچ می

جام             حل ان یا نزدیکی م قه  حد ممکن در هر منط تا  یب پردازش هر تراکنش  بدین ترت

 گیرد. تراکنش صورت می

جام ترا      به محض ان یب  با       بدین ترت خت  یان نزدیکترین ستتتوئیچ پردا باط م کنش، ارت

نک   عال در چرخه پرداخت برقرار می     با گردد و این امر موجب افزایش ستتترعت   های ف

 شود.تراکنش تا حد ممکن می

 2ساختار شبکه متمرکز 

د، گردبر خالف ساختار شبکه نقطه به نقطه، اطالعات پردازش در این سیستم به سرور اصلی مسترکارت ارسال می         

 شود.عملیات بررسی در سرور انجام شده و پاست به فرستنده ارسال می

ها با فراهم آوردن   ها و حفظ امنیت داده  این نوع ستتتاختار به دلیل تقویت نظارت مستتتترکارت به انجام تراکنش          

 دسترسی آنی به هر تراکنش طراحی شده است. 

ها نیست، همانطور که در بخش سوم ذکر شد، فعالیت مسترکارت محدود به ایجاد شبکه پرداخت و پردازش تراکنش

سی بلکه ارائه راهکار و محصوالت پرداخت و همچنین خدمات ارزش افزوده به پذیرندگان را نیز در بر می   گیرد. برر

های  های تحلیلی در قالب بستتتته    های انجام شتتتده از منظر کارت صتتتادره و ابزار پذیرش و ارائه گزارش      اکنشتر

سب    شمندی ک ست. به عالوه چنین تحلیل   هو سترکارت ا هایی در وکار هر پذیرنده از عمده خدمات ارزش افزوده م

                                                                 
1 Peer to Peer 
2 Centralized 

: ساختار 1-6شماره  ریتصو

 (شده )نقطه به نقطهشبکه توزیع

: ساختار 2-6شماره  ریتصو

 شبکه متمرکز
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سایی تراکنش   روش شنا سایبر های تقلبی و جلوگیری از کالهبرداریهای  سزایی برخوردارندا   های  ی از اهمیت به 

نه فروش الگوی ویژه تراکنشتتتی تدوین می            یا پا یب که برای هر فرد دارنده کارت و هر ابزار  گردد و هر بدین ترت

 شود. سنجی میتراکنش با الگوی رایج آن صحت

 پرداخت مسترکارت: دو ساختار متمایز شبکه 1-6جدول 
 

 هامحدودیت مزایا تعریف نوع شبکه

شده شبکه توزیع

 )نقطه به نقطه(

به نقطه در پردازش  رویکرد نقطه
ها از طریق نقاط پردازش تراکنش

 متعدد

  پردازش مجزا به منظور مقابله با شکست
 سیستمی

 های باالپشتیبانی از حجم تراکنش 

 بهبود زمان پاسخگویی شبکه 

  آوردن امکان پردازش فراهم
 سازی شده  برای بازارهای محلیخصوصی

 وری برای توسعه جهانیافزایش بهره 

  جلوگیری از دسترسی سریع به
 های تراکنشیداده

  محدود نمودن پشتیبانی از
 توسعه خدمات ارزش افزوده

 شبکه متمرکز
رویکرد محوری برای پردازش 

ها از طریق نقطه پردازش ترکنش
 متمرکز

 آوردن امکان دسترسی فوری به فراهم
 های تراکنشیداده

 های باالپشتیبانی از حجم تراکنش 

 کارگیری خدمات ایجاد سهولت در به
 پردازشی جهانی

  پشتیبانی از توسعه خدمات ارزش افزوده
 پرداختی

  کاهش سرعت پاسخگویی
 شبکه

 های افزایش ریسک شکست
 بار در شبکهفاجعه

 

 چرخه تراکنش 

 گیرد:انجام می 1ها در شبکه پرداخت مسترکارت با حضور چهار کنشگر اصلیپردازش تراکنشعملیات 

 2دارنده کارت 

 شخصی که کارت پرداختی مسترکارت به نام و برای وی صادر شده است.

 

 3پذیرنده کارت 

شنده  شده     مالک یا فرو صب  ستگاه پذیرش پرداخت الکترونیکی در محل کار وی ن ست و از  ای که د ستگاه  ا این د

حستتاب بانکی پذیرنده متصتتل به شتتبکه   کند.برای دریافت وجه خدمت یا کاالی مورد عرضتته خود استتتفاده می 

                                                                 
  دارنده کارت، پذیرنده، بانک صادرکننده و بانک پذیرنده1
2 Cardholder 
3 Merchant 
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 .های مسترکارت را داردمسترکارت بوده و از این طریق قابلیت پذیرش کارت

 

 1بانک/ مؤسسه مالی صادرکننده 

های مسترکارت را جهت ارائه خدمات پرداختی  ارتانکی که بر مبنای توافقات متصل به شبکه مسترکارت بوده و ک   ب

 نماید.به مشتریان خود صادر می

 

 2بانک/ مؤسسه مالی پذیرنده 

 بانک یا مؤسسه مالی است که به عنوان عضو شبکه مسترکارت دارای مجوز صدور حساب پذیرندگان است.

ا ابزارهای پرداختی دیگر( متصل به شبکه مسترکارت، با استفاده از کارت بانکی )ی« دارنده کارت»های متداول، یک در پرداخت

صادرکننده، بانک      می« پذیرنده»اقدام به خرید کاال و خدمات از  سط بانک  صدور مجوز پرداخت تو نماید. پس از اخذ تأیید و 

 نماید.از حستتاب دارندگان کارت کم و به بانک پذیرنده منتقل می 3مبلغ پرداخت و با کستتر کارمزد انتقال اندازهبهصتتادرکننده 

)مبلغ کارمزد پرداختی به صتادرکننده   هزینه ارائه خدمات به پذیرنده( مبلغ را به حستاب    4بانک پذیرنده با کستر کارمزد خود 

 نماید. پذیرنده واریز می

صویر  سترکارت را به    3-6 شماره  ت شرکت م صر فعال در یک فرآیند      روابط  شبکه پرداختی با دیگر عنا شگر  عنوان یک پرداز

 کند.  پرداخت مشخص می

 

 

 

 

                                                                 
1 Issuing Bank 
2 Acqurer/ Acquring Bank 

3 Interchange Fees : توسط پردازشگر  این کارمزد آوری و پرداختجمع شود.به بانک صادرکننده پرداخت میثابتی که توسط بانک پذیرنده  عموماًمبلغ
 .گیردانجام می حسابهیتسوپرداخت }در اینجا مسترکارت{ طی فرآیند 

4 Merchant Discount Rate 
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 روابط مسترکارت با کنشگران اصلی در فرآیند پرداخت: 3-6 شماره تصویر
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 پرداخت سیستم عملکرد چگونگی 

  در که طورهمان

صویر  شخص  3-6 شماره  ت ست  شده  م ستم   ا سترکارت  در پرداختی سی شگر  4 با ارتباط در ویزا شرکت  همانند م  کن

 دهندهارائه عنوانبه مسترکارت  اضافه  به کنشگر  4 این میان تعامل و ارتباط و پرداخت سیستم   عملکرد چگونگی است.  اصلی 

 :است آمده ادامه در پرداختی شبکه

 

 
 عملکرد سیستم پرداخت مسترکارت -4-6 شماره تصویر

1گام 
خدمات خریداری می کند/از پذیرنده کاال( دارنده کارت مسترکارت)مشتری •

2گام
ذیرنده ارسال پذیرنده به واسطه سیستم پایانه فروش اطالعات حساب مشتری را دریافت نموده و به بانک پ•

می نماید

3گام 
ننده کارت درخواست صدور مجوز از بانک صادرک( به عنوان پردازشگر شبکه)بانک پذیرنده به مسترکارت •

را ارسال می نماید( اعالم وجود موجودی یا اعتبار کافی)مشتری 

4گام 
. شوددرخواست تأییدیه و صدور مجوز پرداخت توسط مسترکارت به بانک صادرکننده کارت ارسال می•

5گام 
.بانک صادرکننده تراکنش را تأیید نموده و پاست را به پذیرنده ارسال می نماید•

6گام 
رنده بانک صادرکننده اطالعات پرداخت را جهت ذخیره مبلغ پرداخت در حساب پذیرنده برای بانک پذی•

ارسال می نماید
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 ها تراکنش پردازش 

ها در ای از انتقال اطالعات تراکنشتتی به صتتورت یک فرآیند استتت. پردازش موفق تراکنشپردازش تراکنش شتتامل مجموعه

ست مواجه       شک صورتی که انتقال اطالعات در هر مرحله با  ستا در  گردد،  نتیجه انتقال اطالعات در کلیه مراحل این فرآیند ا

 پردازش تراکنش ناموفق خواهد بود.

های رایج که به فرآیند خرید از      پردازش تراکنش اولگیرد، عملیات پردازش در مستتتترکارت به دو شتتتکل متفاوت انجام می       

های  حلطراحی و ارائه راه دومهای فروشتتگاهی اشتتاره دارد و پذیرنده و دارنده کارت دو مخاطب اصتتلی آن هستتتند و  پایانه

 های پذیرنده. های صادرکننده و مؤسسات مالی و یا بانکپرداخت به سایر کنشگران اصلی چرخه پرداخت، یعنی بانک

 ها را نیز بر عهده دارد. و پردازش آن 1های بدون حضور کارتر تراکنشالذکر، مسترکارت وظیفه ایجاد بستعالوه بر موارد فوق

های پرداخت  های بدون حضور کارت از طریق سوییچ ها و همچنین تراکنشارتباط اصلی میان کنشگران در این قبیل تراکنش  

 گیرد که در ادامه به آن اشاره شده است.انجام می

 پرداخت سوییچ 

 ATMافزار پردازش تراکنشتتتی استتتت که درخواستتتت تراکنش را از بیش از یک رابط )   نرمستتتوییچ پرداختی، 

POS,mpos,   ..خت و گاه پردا فت می   در یا فت می         ( در یا بدأ در نک م با خت را از  ند و مجوز پردا ند.  ک یات ک  ستتتوییچ عمل

سترکارت  برندهای با صادره  هایکارت طریق از گرفته صورت  بانکی، هایپرداخت   شرکت  این وکارهایکسب  ترینمهم از م

 آید.می حساببه

 حسابهیتسو و تهاتر مجوز، صدور  

 بین مالی تراکنش اطالعات انتقال تستتهیل  صتتادرکننده،  تأیید منظوربه هاتراکنش راهبری مستتترکارت،  شتتبکه  طریق از 

ستقرار  به گردد وپذیر میها امکانپذیرنده و هاصادرکننده  شتیبانی  با تراکنش ا ساب  بین وجوه انتقال از پ کمک   بانکی هایح

 گردد.ارائه می اتیعملهای این در ادامه تعریف مختصری از هر یک از بخش .شودمی

 شود.فرآیندی است که در آن یک تراکنش به سمت تأیید صادرکننده مسیریابی می 2صدور مجوز 

  هاتر بانک           3ت ندگان و  مالی تراکنش بین صتتتادرکن بادل اطالعات  ند ت پذیرنده، پس از تکمیل      فرآی های 

سترکارت عملیات تهاتر تراکنش   موفقیت ست. م ستم    آمیز تراکنش ا سی شتریان را از طریق  های ها میان م

 دهد.ای اجرا میپردازشی مرکزی و منطقه

 فرآیند تبادل مبالغ میان کنشگران پرداخت و واریز مبلغ نهایی به حساب پذیرنده است.  4حسابتسویه 

                                                                 
1  

2 Authorization 
3 Clearing 
4 Settlement 
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 داخلی و مرزیهای برونپردازش تراکنش 

سترکارت  سوییچ  م ستفاده  با که هاییتراکنش از نیمی به نزدیک عملیات  ستر  برند هایکارت از ا سترو  و م  انجام م

سترکارت  پرداختی ابزارهای و هاکارت با مرزیبرون هایتراکنش اغلب. دارد برعهده را گیردمی  و صادرکننده  که م

نده    های  در پذیر یت    به  مختلف کشتتتور عال جام می   می ف ند ان لب  گیرد. همچنینپرداز  در داخلی های تراکنش اغ

 .گیردمی انجام مسترکارت سوییچ طریق از کشورها از تعدادی و برزیل کانادا، بریتانیا، متحده،ایاالت

 1های بدون حضور کارتپردازش تراکنش 

  وستتعت را خود ارائه قابل خدمات مجموعه هاپرداخت ارزش زنجیره در خود هایتوانمندی گستتترش با مستتترکارت 

 :از عبارتند خدمات این است بخشیده

 الکترونیک تجارت پذیرندگان به ارائه جهت الکترونیکی پرداخت هایدرگاه 

 نماید. این نوع می پذیرامکان مشتتتریان برای را موبایلی هایتراکنش پردازش امکان که موبایلی پرداخت هایدرگاه

 گیرد.انجام می 2گذاریها از طریق ارائه خدمات بر مبنای فناوری نشانپردازش

 راهکارها و خدمات پرداخت الکترونیکی 

شد، ارائه راهکار و خدمات     صل بیان  سب   پرداخت الکترونیک از پایههمانطور که در ابتدای این ف صلی ک وکار  های ا

آید. گستره خدمات این شرکت تمامی گروه مشتریان از دولت تا شهروندان عادی و همچنین      مجموعه مسترکارت به شمار می  

 دهد.گیرد و برای هر گروه محصوالت و راهکار خاص ارائه میکنشگران اکوسیستم پرداخت الکترونیکی را در بر می

ه امکانات زیرساخت و راهکارهای این شرکت، از یک سو امکان ارائه و پشتیبانی محصوالت مرتبط با صنعت پرداخت       مجموع

و تعامل میان کنشگران در بازارهای محلی و   آورد و از سوی دیگر، انجام تراکنش ها و مؤسسات مالی فراهم می  را برایی بانک

 . نمایدمی جهانی را تا حد ممکن تسهیل

صوال  سترکارت را می مح سته ت و خدمات پرداخت الکترونیکی م شاره  بندی نمود که در ادامه به آنتوان از دو منظر کلی د ها ا

 خواهد شد:

 پرداخت(های پرداخت )اعتباری، نقدی و پیشانواع طرح 

 راهکارها و محصوالت پرداخت الکترونیکی 

 

                                                                 
1 Card Not Present Transactaion 

2 Tokenization :های عددی رمزینه جایگزین های حساس و شماره کارت با نشانههای با ابزارهای هوشمند، دادهفرآیندی است که در پرداخت _نشانگذاری
 شودمی
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 های پرداختانواع طرح 

در اینجا نحوه اعتباردهی )تأمین منبع مبالغ پرداختی(، زمان و نحوه تستتویه حستتاب   1های پرداختمقصتتود از طرح

های اعتباری آغاز شتتد. پس از آن ستتیستتتم پردازش   های پرداخت الکترونیکی در مستتترکارت ابتدا با پرداختاستتت. طرح

ین موارد در حال حاضر مسترکارت   وکار این شرکت اضافه شد. عالوه بر ا   پرداخت نیز به سبد کسب  های نقدی و پیشپرداخت

ستم اعتباردهی متفاوت برای بخش  های جداگانهها و برنامهطرح سی شرکت ای با  وکارها فراهم ها و کسب های تجاری و انواع 

 آورد.می

شرکت محسوب می     فروش طرح صلی این  سترکارت از منابع درآمدی ا   هایطرح )GDV (2نهایی فروش گرددا ارزشهای م

 . آمده است 2-6جدول  در 2015 سال در 3مسترکارت

 

 2015 سال برای مسترکارت برند هایبرنامه نهایی فروش ارزش: 2-6جدول 

 

             GDV های برند مسترکارتطرح
 )میلیارد دالر(

درصد از کل 
GDV 

های تعداد کارت

 )میلیون(صادره 
          نرخ افزایش

 قبل()نسبت به سال 

 %4 739 %46 2077 کنندگانهای اعتباری مصرفطرح

 %8 41 %8 374 های اعتباری تجاریطرح

 %19 783 %46 2112 پرداختهای نقدی و پیشطرح

 

 اعتباری هایطرح  

بندی  توان به دو بخش اصتتلی تقستتیم های میکننده نهایی طرحهای اعتباری را بر مبنای مخاطب و مصتترفطرح

 نمود:

  کنندگان های اعتباری مصرفطرح 

ئه  کارت  صتتتادرکنندگان    به  را هایی برنامه   مستتتترکارت  نداختن  تعویقبه  که  دهد می ارا  برای را ها پرداخت  ا

 در مشتتتریان نیازهای نمودن مرتفع جهت در هاطرح این. ستتازدمی ممکن کارت دارندگان و کنندگانمصتترف

 .اندشده ارائه امتیازی و ثروتمند استاندارد، کنندگانمصضرف هایبخش گرفتن درنظر با و جهان سرتاسر

 تجاری 

 متوسط، بزرگ، هایشرکت به که نمایدمی ارئه را تجاری محصوالت و راهکارها از ایمجموعه مسترکارت

                                                                 
1 Payment Program 

2 Gross Development Value :گذارانارزیابی توسعه برای سرمایه و گذاریشاخص ارزش 
 سایروس و مسترو هایکارت گرفتن نظر در بدون 3
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 و اطالعات مدیریت پرداختی، تدارکات و هاپردازش تستتهیل برای دولتی واحدهای و کوچک وکارهایکستتب

 و ایاب هایکارت و هاطرح شامل  هاییزیرساخت  هاطرح این. کندمی کمک اداری هایهزینه کاهش و مخارج

  هایاطالعاتی، قابلیت گزارشتتات نیز مستتترکارت داده هوشتتمندی ابزارهای. شتتودمی ستتفر و بیمه حق ذهاب،

 .شودمی شامل را کوچک وکارهایکسب برای اعتباری و نقدی هایطرح مخارج و مدیریت

 نقدی هایطرح 

سترکارت   ستره  م سیعی  گ صوالت  از و شتیبانی  را راهکارهایی و مح سی    امکان که کندمی پ ستر سان  د  مقادیر به آ

 بانکی شعب  از نقد پول دریافت خریدها، انجام در تواندمی هاطرح این. آوردمی فراهم را هاحساب  به واریزشده  نقدی

 .رود کاربه فروش هایپایانه برخی در و خودپردازها و

 پرداختپیش هایطرح 

 طریق از تواندمی و است شده  پرداخت استفاده،  از پیش که است  ایترازنامه شامل  مسترکارت  پرداختپیش هایطرح

سترس  در پرداختی ابزارهای دیگر یا کارت سترکارت  که هاییبخش. قرارگیرد د  داده قرار تمرکز مورد حوزه این در م

ست   پرداخت مانند تجاری هایطرح بیکاری، هاییارانه اجتماعی، تأمین هایپرداخت مانند دولتی هایطرح شامل  ا

ساب  قبوض، سط  مجدد شارژ  قابل هایطرح کارکنان، و مزایای سالمت،  اندازپس هایح صرف  تو  برای کنندگانم

 .شودمی الکترونیکی هایپرداخت غیرسنتی کاربران و بانکی رسمی ارتباطات بدون افراد

 1راهکارها و محصوالت پرداخت الکترونیکی 

خدمات خود قائل مسترکارت از حیث نوع خدمات، پرداخت و یا مشتری هیچ محدودیتی را برای گروه محصوالت و    

ای را داشته باشد. در ادامه به اهم راهکارهای   نشده است و همین امر باعث شده تا برای هر گروه مشتری خاص، راهکار ویژه    

 پرداختی این شرکت اشاره خواهد شد.

 افزودهارزش راهکارهای 

  فناورانه هایزیرساخت  دهندهتوسعه  و پرداخت شبکه  پردازشگر  قالب در خود اصلی  هایفعالیت بر عالوه مسترکارت 

  افزودهارزش ایجاد هدف با نیز دیگر خدمات برخی ها،پرداخت امنیت و سهولت  سرعت،  افزایش جهت در نوآورانه و

 :از عبارتند خدمات این ترینمهم نمایدمی ارائه خود پرداختی مدل در کنشگران دیگر و شرکت برای

 های تحلیل  ایجاد  جهت  در را خود جهانی  ایحرفه  خدمات   مستتتترکارت  مسااترکارت:  مشاااوران  

صی،    صا شاوره  اخت شاوران  نام با خود ایحرفه بازوی طریق از را بازاریابی خدمات و داده برمبنای هایم  م

 .دهدمی ارائه مسترکارت

   که  نموده ایجاد  امتیازدهی  زیرستتتاخت  یک  مستتتترکارت  :وفادارسااازی  و امتیازدهی  راهکارهای 

                                                                 
 مراجعه نمایید. 6این شرکت به فصل جهت کسب اطالعات بیشتر از محصوالت و خدمات  1
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 .سازدمی توانمند خود مشتریان به امتیازات و خدمات از ایمجموعه توسعه در را صادرکنندگان

 پرداخت ایمنی رهایهکارا 

 و شتتتناستتتایی جلوگیری، و هاپرداخت امنیت افزایش جهت در را متعددی راهکارهای و محصتتتوالت مستتتترکارت

 :است ذیل موراد شامل راهکارها و محصوالت این دهدمی ارائه تقلب به موقعبه پاسخگویی

 1بیومتریک هایفناوری توسعه و کارگیریبه با اینترنتی تأییدیه/صدورمجوز راهکارهای  

 امنیتی هایحمله مقابل در بانکی هایحساب هایداده حفاظت در پذیرندگان مشتریان، پشتیبان خدمات  

 خدمات و محصوالت امنیتی مدیریت و تقلب شناسایی 

 های پرداختراهکارهای ایجاد تنوع در کانال 

بزرگ طراحی نموده است. بدین   و متوسط  مشتریان  به ارائه جهت جامعی را و پرداخت کامل مسترکارت راهکارهای 

بانکی  هایکانال میان در پرداختی ستتتبد ستتتریع کارگیریبه متمایز، امکان محصتتتوالت و خدمات با ایجاد ترتیب

 گردد.)پرداخت حضوری، اینترنتی و موبایلی( فراهم می

 

 فردی هایپرداخت و پول انتقال تسهیل 

 دریافت و ارستتال در ستتهولت ایجاد و توانمندستتازی برای را جهانی پرداخت و پول انتقال راهکارهای مستتترکارت 

سترکارت    بین یا داخلی امن، سریع،  سال م سرویس ار شتریانش  برای 2المللی را از طریق خدماتی همچون    فراهم م

 .آوردمی

 

  راهکاری بهبود تجربه خرید 

  دیجتالی توانمندسازی  خدمات و 3مسترپَس  دیجیتالی هایپرداخت اکوسیستم   مانند راهکارهایی روی بر مسترکارت 

 خرید فرآیندهای در امنیت و سهولت  سرعت،  افزایش به منجر که دیگری محصوالت  و  )MDES (4مسترکارت 

صرف  برای فروش و ست  شده  متمرکز شود می پذیرندگان و کنندگانم صوالتی  همچنین شرکت  این. ا  ارائه را مح

 حال در و شتتودمی پذیرندگان برای مشتتتریان دایره گستتترش و هاپرداخت پذیرش ستتهولت به منجر که نمایدمی

 .نمایدمی تسهیل را همراه تلفن هایدستگاه طریق از پرداخت پذیرش که است راهکارهایی و محصوالت توسعه

صوالت و راهکارهای متعددی را بر مبنای نوع مخاطبان خود        همان سترکارت خدمات، مح شد، م شاره  طور که پیش از این ا

                                                                 
طریق تلفن همراه هوشمند. مسترکارت برای ( از selfie paymentهای بیومتریک )اثرانگشت و شناسایی از طریق چهره( با ارسال عکس )استفاده از فناوری 1

 اولین بار در هلند این راهکار را اجرا کرده است.
 مراجعه شود. 1-5-6جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  2
3 Masterpass  مراجعه نمایید 2-2-8جهت کسب اطالعات بیشتر به 
   .مراجعه شود 3-5-6بخش  کسب اطالعات بیشتر بهجهت  4
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 این گزارش محصوالت، خدمات و راهکارهای پرداختی مسترکارت به تفضیل تشریح شده است.   6فصل نماید در عرضه می

های نوین گیری از فناوریترکارت بوده است. این شرکت با بهرههمواره چاشنی اصلی توسعه خدمات و محصوالت مس نوآوری

ساب     های پرداخت الکترونیکی، امکان پرداخت الکترونیکی و ها با مدلپرداختی و تلفیق آن سی به ح ستر صی را    د شخ های 

 به خود جهانی رینوآو هایقابلیت ارتقاء با . مستتترکارتبرای تمامی گروه مشتتتریان در هر زمان و مکان فراهم آورده استتت 

 به هاتراکنش هدایت برای را فرصتی و پرداخته بردمی سود همگرایی این از که راهکارهایی و محصوالت ها،زیرساخت  توسعه 

 . است آورده فراهم دیجیتالی هایپرداخت سمت

های نوآورانه فعالیت  فصل هفتم دهد در می توسعه  ذیل شرح  به را اینوآورانه هایفعالیت اهداف، این به نیل برای مسترکارت 

 .این شرکت به تفضیل تشریح شده است

 جدید شرکاء با همکاری 

 و همکاری طریق از خود مشتریان  برای را الکترونیکی هایپرداخت برای هوشمند  هایتلفن کارگیریبه مسترکارت 

سر   در دیجیتالی بزرگ هایشرکت  و همراه تلفن صنعت  پیشگام  چندین با مشارکت   از. سازد می ممکن جهان سرتا

 های برنامه   دهندگان  توستتتعه  مستتتترکارت،  مالی  و ایداده خدمات   و باز  های API1و  باز  بانکداری   خدمات   طریق

 دهند. توسعه پرداخت صنعت در را خود نوآورانه هایاپلیکیشن توانندمی افزارینرم

 

 نوآوری هایآزمایشگاه طریق از پرداخت آینده توسعه 

سترکارت  شرکت  سعه  بازوی طریق از م شگاه  نام با خود نوآوری و ایتو سترکارت  هایآزمای  هایایده پرورش و م

 .نمایدمی اقدام نوآورانه پرداختی محصوالت جدید نسل توسعه جهت در نوآورانه رویدادهای برگزاری و متنوع

 

 ها و رویدادهای نوآورانه برگزاری هکاتون 

نماید تا عالوه بر گستترش و توستعه   های نوآورانه اقدام به برگزاری رویدادهایی میمستترکارت در جهت جذب ایده 

های نوظهور مرتبط با صتتنعت پرداخت، گستتتره  تجربیات خود در عرصتته پرداخت و گام نهادن به عرصتته فناوری 

توان به رویداد دو روزه   این رویدادها می  های نوآورانه وستتتعت بخشتتتد. از جمله      های خود را با جذب ایده    فعالیت  
2Smart گردد.ترین روندها و رویدادهای فناورانه مطرح میاشاره نمود که در آن تازه 

 

 

 

 

                                                                 
1 n Programming InterfaceApplicatioافزار ها و ابزارهایی برای ایجاد نرمای از کدهای تعریف شده، پروتکلنویسی مجموعه: رابط کاربری برنامه

 .اپلیکیشن است
2 Mastercard Smart 

http://www.masmartsummit.com/
http://www.masmartsummit.com/
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 منابع درآمدی مسترکارت 

کنشگر اصلی است: دارندگان     4وکار مسترکارت در کنار این شرکت متشکل از    گونه که اشاره شد مدل کسب   همان

شتود. درآمد  ها یا مؤستستات مالی پذیرندگان می  کارت، پذیرندگان، صتادرکنندگان )مؤستستات مالی دارندگان کارت( و بانک   

صوالتی که غالبا به این     سترکارت را بر مبنای    نماید تأمین میگروه ارائه می 4شرکت از خدمات و مح شود. منابع درآمدی م

آوردن شبکه پرداختی برای مؤسسات مالی و درآمد حاصل     توان به کارمزدهای حاصل از فراهم این شرکت می وکار مدل کسب 

دستتته  4بندی نمود.  شتترکت مستتترکارت خالص درآمدهای خود را در از راهکارها و خدمات ارزش افزوده این شتترکت دستتته

 بندی نموده است:طبقه اصلی

 های داخلیکارمزد پرداخت 

 مرزیهای بیناختکارمزد پرد 

 هاکارمزد پردازش تراکنش 

 درآمدهای حاصل از ارزش افزوده 

 های داخلیکارمزد پرداخت 

ها و دیگر ابزارهایی که برند های کارتفعالیت   مبالغی استتتت که   1های داخلیکارمزد پرداخت

ذیرنده، در شرایط یکسان بودن کشور صادرکننده و پذیرنده،     مسترکارت را بر روی خود دارند از مؤسسات مالی صادرکننده یا پ    

های صتتادرشتتده دریافت  ها )کارمزدی استتت که بر مبنای تعداد کارتشتتود. این کارمزد مواردی نظیر پرداخت کارتاخذ می

ادرکنندگان کارت طور عمده از صهای توسعه بازار )بهها برای اهداف خاص مانند گسترش پذیرش یا برنامهشود( یا پرداختمی

شود و هدف از اخذ آن تمرکز بر توسعه روابط با پذیرندگان و   ها دریافت میمتحده بر مبنای بخشی از حجم مالی کارت ایاالت

از مجموع درآمدهای شتترکت  %31، 2015شتتود. در ستتال های فروش استتت( را شتتامل میگستتترش پذیرش در محل پایانه

 است.ای داخلی تحصیل شدههمسترکارت از محل کارمزد پرداخت

 مرزیهای بینکارمزد پرداخت 

ها و دیگر ابزارها با برند های کارتفعالیتمبالغی استتت که  2مرزیهای میانکارمزد پرداخت 

شود. مسترکارت است که از مؤسسات مالی صادرکننده یا پذیرنده، در شرایط متفاوت بودن کشور صادرکننده و پذیرنده اخذ می   

سبت به تراکنش   مرزی بههای میانعموماً تراکنش سطه باالتر بودن نرخ کارمزد، ن شرکت    های داخلی درآمد وا شتری برای  بی

سال     سترکارت دربر دارد. در  سترکارت از محل کارمزد پرداخت    %23، 2015م شرکت م مرزی های میاناز مجموع درآمدهای 

 دست آمده است.به

                                                                 
1 Domestic assessments fees 
2 Cross-border volume fees 
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 2015سهم منابع اصلی درآمدی مسترکارت در سال  5-6 شماره تصویر

 )http://marketrealist.com)منبع: 

 هاکارمزد پردازش تراکنش 

یان  ی تراکنشها برا کارمزد پردازش تراکنش   خذ می  مرزی، های داخلی و م گردد. این ا

سال  مرزی تعلق میهای داخلی و برونکارمزدها به پرداخت شامل   از مجموع درآم %32، 2015گیرد و در  سترکارت را  دهای م

 شود:اند. کارمزدهای پردازش تراکنش شامل موارد ذیل میشده

 کردنکامزد سوییچ 

 شود.حساب اخذ میهای صادرکننده و پذیرنده برای ارائه خدمات صدورمجوز، تهاتر و تسویهاز بانک 

 کارمزد انتقال 

های مشتریان خود استفاده   سازی پرداخت جهت پیادهاز مؤسسات مالی پذیرنده و صادرکننده که از بستر مسترکارت       

های اعتبارستتنجی )صتتدور مجوز( و  گردد. این کارمزد برای دستتترستتی به شتتبکه، تجهیزات و انتقال پیام نمایند اخذ میمی

 شود.های انتقال داده شده از طریق شبکه تعیین میشود. کارمزد انتقال بر مبنای حجم دادهحساب دریافت میتسویه

 دیگر کارمزدهای پردازشی 

منظور ارائه راهکارها به مؤسسات مالی    های پردازشی خود را در زنجیره ارزش پرداختی به شرکت مسترکارت قابلیت   

های پرداخت موبایلی برای    صتتتادرکننده و پذیرنده، درگاه پرداخت الکترونیکی برای پذیرندگان تجارت الکترونیک و درگاه             

31%

23%

32%

14%

کارمزد پرداخت های داخلی  کارمزد پرداخت های برون مرزی

کارمزد پردازش تراکنش ها سایردرآمدها

http://marketrealist.com/2015/06/mastercard-generates-revenue/
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 شود.گسترش داده است. بدین منظور برای هر یک از انواع پردازشی نیز کارمزد دریافت میهای موبایلی تراکنش

 درآمدهای حاصل از خدمات ارزش افزوده 

صورت کلی شامل موارد   این بخش از درآمدها عموما مربوط به دیگر خدمات و محصوالت مرتبط با پرداخت است که به   

 شود:ذیل می

  ای که عموما توسط مشاوران مسترکارت، گروه    ، تحلیل داده و تحقیق و توسعه یادرآمد ارائه خدمات مشاوره

 گیرد.ای شرکت انجام میای حرفهخدمات مشاوره

 سترکارت اخذ می    ؛درآمد خدمات امنیت و ایمنی صوالت و خدمات م سایی و    شود که به برای مح شنا منظور 

گیرد. مستتترکارت با حصتتوالت مستتترکارت انجام میها توستتط مپاستتخگویی به تقلب و اطمینان از امنیت تراکنش

صادرکننده، پذیرنده و دولت     سسات  ستانداردهایی برای تراکنش مؤ های امن و ایمن با ها در جهت کمک به اجرای ا

 کند.های پرداخت جهانی همکاری میگذاری برای سیستمهای امنیتی مسترکارت مانند نشاناستفاده از فناوری

  های صادرکننده برای منافع و خدمات مستقیم فراهم شده    از بانک ؛اهکارهای وفادارسازی درآمد حاصل از ر

شتریان با کارت  سترکارت اخذ می برای م ضای         گردد. ازجمله این خدمات میهای م شبکه ف سی به  ستر توان به د

ی و جهانی، پوشتتتش اهای جهانی، خدمات هتلداری منطقهاستتتتراحتی و امکانات رفاهی ویژه هواپیمایی و فرودگاه

ضطراری کارت  ضطراری و یک مرکز خدمات دارندگان کارت   بیمه فردی، جایگزینی ا شرفته پول نقد ا ها، خدمات پی

های تخفیفات و اعطاء جوایز و خدمات پشتتیبانی و  ستاعته اشتاره نمود. مستترکارت برای پذیرندگان نیز کمپین    24

 کند.های وفاداری فراهم میایی برای دارندگان کارتهها، در کنار فرصتمدیریتی برای اجرای تخفیف

  پرداخت ایجاد شده و حاشیه    های پیشبرای صادرکنندگان کارت  پرداخت؛ درآمد حاصل از مدیریت خدمات

های   گذاری کارت  ها، کارمزد بارگذاری و کارمزد برداشتتتت از خودپردازها در فروش و مبلغ      ، کمیستتتیون1ارز خارجی 

 شود.شامل میپرداخت را پیش

 شتترکت مستتترکارت ا برداری محصااوالت و راهکارهای پرداختدرآمد حاصاال از حق نشاار و بهره

همچنین از محل مجموعه متنوعی از خدمات و محصتتتوالت مرتبط با پرداخت شتتتامل خدمات بهبود تراکنش و           

 نماید.حساب، انطباق با قوانین و انتشارات درآمد کسب می

 

 

 

 

                                                                 
1 Currency Margin 
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 مسترکارت های تبلیغاتیبرنامه 

های متمادی برَند مسترکارت رتبه دوم را در ارائه خدمات و راهکارهای پرداختی پس از ویزا در اختیار دارد. برای سال

جایگاه این دو شتترکت  در بازار جهانی توستتط رقبای دیگر دستتت نیافتنی باقی مانده استتت. با این حال رقبای کوچکتر مانند 

سپرس و بازیگران تاز  ستند. در این     1پَلواردی همچون پِیهامریکن اک سهم خود از بازار در حال تقال و مبارزه ه برای گرفتن 

ست. مهم     سترکارت ایفا نموده ا سترکارت در حوزه تبلیغات   شرایط تبلیغات نقش مهمی در موفقیت و حفظ بازار م ترین اقدام م

گیری های متمادی به شتکل استت که ستال  « بهاگران»ی های ورزشتی و هنری، کمپین تبلیغات در کنار حمایت مالی از برنامه

سطح جهانی و مطرح ماندن در         سترکارت در اذهان عمومی، جهت حفظ و افزایش بازارها در  سب م سازی منا صویر هویت و ت

 گردد.فضای رقابتی کمک نموده است. در ادامه این کمپین تبلیغاتی به تفضیل معرفی می

 حمایت مالی 

ها دهد. این برنامه، بخش حیاتی از سبد بازاریابی و تبلیغات جهانی مسترکارت را تشکیل می2مالیهای حمایت برنامه

گذارند. مسترکارت از رویدادهای ورزشی و هنری متعددی   بستر مناسبی برای مطرح نمودن نام و برند مسترکارت در اختیار می   

سترکارت حامی    حمایت مالی می شی، م سیاری از لیر نماید. در رویدادهای ورز سطح جهانی در انواع  ب های مهم و مطرح در 

بال، گلف، بیس     ورزش ند فوت مان نام و آوازه خود را در ذهن       ها  کایی استتتت و از این طریق  بال امری بال، تنیس، هاکی و فوت

سترکارت بی ها ثبت میطرفداران انواع ورزش سطه این نوع  انبهره نماندهنماید. رویدادهای هنری نیز از حمایت مالی م د. به وا

های و برنامه 3مندان بستتتیاری از رویدادهای هنری همچون گِرَمیاز تبلیغات و بازاریابی، نام برند مستتتترکارت در ذهن عالقه

 است.ها و تئاترهای مطرح جهانی، حک شده سرگرمی همچون کنسرت

 « 4بهاگران»کمپین تبلیغاتی  

ترین و  از موفق« بهتتاگران»کمپین تبلیغتتاتی 

هان        ترین کمپینجذاب  غاتی در ج یابی و تبلی بازار های 

شکل   1997است که توسط شرکت مسترکارت در سال      

فت.   به   »گر ظات و تجر به     وجود لح که  قدری   هایی 

« بهاستتت که قابل خرید و پرداخت با پول نیستتت گران

     گیری این کمپین بود.                                                                                                          ایده اولیه شکل

 

 

                                                                 
1 Paypal 

2 Sponsorship 

3  GRAMMYS 
4 Priceless 

 بها: عالمت تجاری کمپین تبلیغاتی گران6-6شماره  ریتصو
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ا هدف ایجاد لحظات احستاستی و هیجانی استت که اغلب افراد، زمان و ابزارهای مالی الزم را برای ایجاد و    بها بکمپین گران

سان         قرارگیری در چنین موقعیت سی آ ستر شد فناوری، امکان د سعه و ر سترکارت در طول زمان و با تو تر به هایی را ندارند. م

زیستت، ورزش، ستفر و گردشتگری و مد و لباس در    موستیقی، محیط هایی مانند بهایی را در حوزهها و تجربیات گرانفرصتت 

ها را تجربه دهد که عموم مردم تنها ممکن است یک بار در طول عمر خود آنشانس خود قرار میاختیار دارندگان کارت خوش

 نمایند.

صت      صل نمودن افراد با فر سترکارت با مت شد. تجربیات و  بهبود می بها، موقعیت برند خود را در جهانهای گرانامروزه م بخ

 شود.بندی میها در این کمپین به چهار سطح تقسیمفرصت

 بهاهای گرانغافلگیری 

های مستتتترکارت در   انگیز برای دارندگان کارت   و خاطره  1های مثبت  هدف از اجرای این اقدامات ایجاد غافلگیری     

کشتتورهای مختلف در هر روزی از ستتال استتت. برای مثال کلیپ تبلیغاتی اولین اقدامات این کمپین، حین برگزاری 

سم گِرَمی  شد. در این کلیپ  در امریکا به 2مرا شدن دارندگان  صورت تیزرهای تبلیغاتی کوتاه پخش  ها لحظه غافلگیر

ها و صحبت کردن با طرفدار و خواندن  به درب منزل آن 3های مسترکارت از مراجعه هنرمند محبوب امریکایی کارت

 آهنر با او به تصویر کشیده شد. 

های روزانه خود امکان انتخاب های این شتترکت جهت پرداختکارگیری کارتهای مستتترکارت با بهدارندگان کارت

عاده و غافلگیرکننده   مندی از تجربیات خارق   رهشتتتانس بهعنوان برندگان خوش  شتتتدن به  ای مانند بلیط جایگاه     ال

 اختصاصی رویدادهای هنری و ورزشی و امکانات مشابه را خواهند داشت. 

های مختلف برای مشتتتریان و انگیز را در کشتتورها با فرهنرهای انگیزشتتی و خاطرهمستتترکارت این گونه فعالیت

 کند.طرفداران خود اجرا می

سعه   ا سترکارت در اقدامی با همکاری یک تو شن وفاداری خیرا م ست که    4دهنده اپلیکی ساختی را فراهم نموده ا ، زیر

شتتود بلکه ارائه مستتتقیم و درلحظه پیشتتنهادهای تنها منجر به ارتباط بیشتتتر برند مستتترکارت با مشتتتریانش مینه

شد   غافلگیرانه به کاربران را ممکن می ضافه در کافی   سازد )برای مثال برنده  شیدنی ا شدن    ن یک نو شاپ یا برنده 

 امکان انتخاب از منوی دسر در لحظه پرداخت(. 

منظور نمایش و انتشار محتوای رسانه اجتماعی تولیدشده توسط سایت همراه آن بهمسترکارت از این اپلیکیشن و وب

خود را برای  های غافلگیری  آورد تا تجربه  برد و برای دارندگان کارت خود این امکان را فراهم می    کاربران بهره می 

رستتانی و فراگیری کمپین تبلیغاتی را افزایش دوستتتان خود ارستتال نمایند و از این طریق میزان گستتترش، اطالع  

 دهد.می

                                                                 
1 positive surprises 
2 Grammys 

3 Justin Timberlake 
4 Kiip 

http://blog.kiip.me/advertising/mastercard-kiip-partner/
http://blog.kiip.me/advertising/mastercard-kiip-partner/
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 بهاشهرهای گران 

مستتتترکارت نیز با کمک و همکاری پنج آژانس بازاریابی و         1با ظهور مجدد مفاهیم و کارکردهای بازاریابی محلی       

شتتهر در برنامه  45بها را به شتتهرهای مختلف گستتترش داد. در حال حاضتتر بیش از  تبلیغات، فعالیت کمپین گران

ضور دارند و تجربیات خاطره شهرهای گران  سترکارت در هر یک از  انگیز متعددی برای دارندگان کارتبها ح های م

های جمعی دارد و ای در رسانه حضور گسترده  « بهاشهرهای گران »است. کمپین تبلیغاتی  عرفی و ارائه شده شهرها م 

بوک و توییتر تبلیغات وستتتیعی از این کمپین به عمل آمده استتتت.  از طریق ابزارهای ارتباطی دیجیتالی مانند فیس   

 شود.ین کمپین معرفی میهای ارائه شده در هر شهر در وبسایت اضمن اینکه تجربیات و فرصت

 بهاامورخیریه گران 

های مقابله و درمان  میلیون دالر برای برنامه 30اوری هزینه امور خیریه مستتتترکارت تا کنون بیش از  مکانیزم جمع 

ست. این مکانیزم با ایجاد تجربه       صیل نموده ا سیه و کانادا تح صت سرطان در امریکا، رو انگیز و های خاطرهها و فر

سکوئر     جذاب م شام بر روی میزی، عمود بر بیلبوردی در میدان تایمز ا صرف  صت و   2انند  نیویورک و حراج این فر

 کند.فروش آنالین آن مبالغ خیریه را کسب می

 بهاامکانات ویژه گران 

ست. مرحله بعدی کمپین گران    بها جزء برنامهبرنامه امکانات ویژه گران سترکارت ا ست اجرا م دگان بها دارنهای در د

پاداش می       کارت را از طریق تخفیف  یازات ویژه  یا امت گان  نه  ها، موارد رای هد. از نمو نات ویژه    د کا که  های ام ای 

 دهد.مسترکارت برای مثاب قرارگرفتن در ابتدای صف یک رستوران مجلل، پرفروش و پرطرفدار پاداش می

 برنامه توسعه شهرهای هوشمند مسترکارت 

هایی در بخش خصوصی برای توسعه    رکت پیشرو فناوری خود را در جهت ایجاد پیشران  عنوان یک ش مسترکارت به 

 های مسترکارت در جهت کمک به ایجاد شهرهایی با چنین مشخصاتی است:شهرهای هوشمند متعهد نموده است. فعالیت

 هاهای دیجیتالی در بدنه آنورتر در نتیجه تعبیه و تزریق پرداختشهرهای بهره 

  مندی دیجیتالیهای داده و بهرهآماده برای رشد پایدار درنتیجه استفاده از پتانسیلشهرهای 

 تر در نتیجه کاهش اتکاء به پول نقدتر و جامعشهرهای امن 

ها و مشخصات راهکارهایی ارائه داده است. برای مثال امکان پرداخت مسترکارت در جهت دستیابی به شهرهایی با این ویژگی

                                                                 
1 local marketing :  های تبلیغاتی به جای جمعیت انبوه، دهد. پیامبه مکان فیزیکی را مورد هدف قرار میبازاریابی محلی به صورت خاص جامعه نزدیک

 .شودبرای جامعه محلی ارسال می
2 Times Square 
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اختصار  شهر دنیا فراهم نموده است. در ادامه هر یک به   80ها و یا تلفن همراه خود را بیش از ونقل از طریق کارتحملهزینه 

 گردد.تشریح می

 ایجاد تحرک شهری روان و یکپارچه 

ها، های پرداخت امن در میان قطارها، اتوبوسایجاد امکان دستتترستتی بدون پول نقد با پذیرش جهانی به دستتتگاه 

صطکاک در پرداخت       ستگاه ای شکاف و ا شهری باعث کاهش  سایل نقلیه  سایر و شهری برای  های دوچرخه و  های 

 شود.ساکنین و گردشگران شهری می

 های دولتی شهریوری در مخارج سازمانافزایش بهره 

هری مانند حقوق ریزی بودجه بهتر، دقت و قابلیت اطمینان باالتر در پرداخت مخارج شتتایجاد امکان مدیریت، برنامه

آوری مالیات و عوارض شتتهری با راهکارهای پرداخت الکترونیک مستتترکارت  وری در جمعکارکنان و افزایش بهره

 گیرد.انجام می

 ونقل مدیریت تقاضا حمل 

های حاصل از  کارگیری و پردازش دادهونقل شهری با به مسترکارت راهکارهایی در جهت ایجاد جریان بهتر در حمل 

 ونقل ارائه داده است.های شهری و شناسایی و مدیریت تقاضا حملتپرداخ

 ریزی شهریبهبود برنامه 

سترکارت از طریق قابلیت  سایی و پیش  های دادهم شنا بینی الگوهای فعالیت تجاری برای کمک  پردازی و تحلیلی به 

ریزی شهری هم متوجه شهر و برنامهپردازد که منافع آن به درک بهتر روابط و الگوهای خرید و گردشگری افراد می

 شود.و هم شهروندان می

 های حمل پول نقدحذف هزینه 

سرقت پول نقد هم از پذیرندگان و       سک  سترکارت موجب کاهش مخاطرات و ری راهکارهای پرداخت الکترونیک م

 شود.هم از شهروندان و گردشگران می
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 محصوالت و خدمات مسترکارت 

سترکارت برای نیازها و   ها و امکانات متفاوتی را در اختیار  های پرداختی با ویژگیهای زندگی مختلف، کارتسبک م

شتریانش قرار می  سهولت، امنیت و       دهد. با وجود ویژگیم سترکارت در خصوصیاتی همچون  های متفاوت، همۀ محصوالت م

ت، پذیرندگان و مؤسسات مالی همکار(  های مسترکارپذیرش جهانی مشترک هستند. تقاضای مشتریان )اعم از دارندگان کارت

ای در حال افزایش استتتت. از این طور فزایندههای متعدد به برای قابلیت پرداخت الکترونیکی هرجا، هر زمان و از طریق کانال 

 است.ها را توسعه داده رو راهکارهای مسترکارت این قابلیت

 

 یافته توسط راهکارها و خدمات مسترکارتهای توسعه: قابلیت1-7جدول 

 

 پرداخت چندگانه
المللی، خدمات انتقال مبلغ و کارت به کارت آنالین و آفالین، کیف پول الکترونیکی، های نقدی و اعتباری بینکارت
 های پول نقدپرداخت، جایگزینهای هدیه و پیشای، کارتهای بانکی منطقهکارت

 های چندگانهکانال
، موبایلی/تجارت موبایلی، IVR(، مرکز تماس/ MO/TOاینترنت/تجارت الکترونیکی، سفارش ایمیلی/سفارش تلفنی )

SMSهای تعاملی، تلویزیون 

 سازی، سفر و تفریح، سرگرمیهواپیمایی، ارتباطات، خرید فروشگاهی، بازی چندگانه خدماتی هایبخش

 سیستم مدیریت ریسک و امنیت پیشرفته و ارائه خدمات پرداختی چندگانه ایحرفه هایتخصص

 هر بانک، طرح صدور کارت یا برند پرداخت جایگزین برندهای متعدد

 کشور 180المللی در بیش از خدمات پرداخت داخلی و بین های متعددملیت

 که بانک صادرکننده حمایت کندهای چندارزی برای هر ارز ادتبدیل ارز پویا و قرارد ارزهای متعدد

 سطوح امنیت متعدد
ها از راه دور با ترمیم سریع. انطباق امنیت ای. سایت بازیابی کامل فوریتمراکز داده مدرن با رصد تراکنش لحظه

 (PCI DSSصنعتی )

فاکتورهای تضمین امنیت و 

 صدور مجوز متعدد
 )TM, SafeKeyTM, J/SecureTMbV, VTMSecureCode(جوازدهی مطابق با طرح و مدل کارت 

 

سب       همان صوالت پرداختی بخش مهمی در مدل ک شد ارائه راهکارها و مح شاره  سترکارت به  طور که پیش از این ا وکار م

ساب می  سترکارت به آید. در این بخش عالوه بر معرفی انواع کارتح شرکت،      های پرداختی م صلی این  صوالت ا عنوان مح

 ها نیز تشریح شده است.پرداختی این شرکت بر مبنای طیف مخاطبان آنخدمات و راهکارهای 

 محصوالت اصلی  

صرف  سترکارت          م ستند. م صی نقاط جهان ه سترکارت عموم افراد )دارندگان کارت( در اق صلی م کننده محصوالت ا

پرداخت( را به صتتتورت داخلی یا فرا مرزی را در قالب انواع       های پردازش پرداختی متعدد )نقدی، اعتباری، پیش    ستتتیستتتتم
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 نماید.های پرداختی ارائه میکارت

 ( 2طالیی)مسترکارت  1کارت اعتباری 

هایی هستتتند که بعد از انجام تراکنش و کارتهای اعتباری، کارت 

 شود.در انتهای دوره، پرداخت با ارسال صورت حساب برای مشتری انجام می

مقدار معینی اعتبار مالی در اختیار صتتتاحب کارت قرار        ها،  این نوع از کارت 

مؤستتستتات صتتادرکننده با د. قرار دادن میزان اعتبار از طرف بانک یا ندهمی

توجه به سابقه حساب دارنده کارت، میزان گردش مالی حساب در طول یک    

کارت صتتتورت             نده  مالی دار نایی  یا توا مد  خاص و میزان درآ مانی  دوره ز

گیرد. دارنده کارت نیز پس از مصتترف اعتبار کارت خود در پایان ماه و بر می

. مسترکارت طالیی بهبود قدرت خرید، پذیرش جهانی  نمایدعتباری خود میاساس صورتحساب ارسالی اقدام به تأمین سقف ا     

 نماید.ها ارائه میافزوده نیز برای دارندگان کارتو منافع و مزایا و ارزش

 (3کارت پرداخت نقدی )مسترکارت استاندارد 

اتصتتال به حستتاب  4کارت نقدی یا کارت بدهی بارزترین ویژگی

ودی کارت نقدی بر استتاس حستتاب بانکی دارنده کارت استتت. میزان موج

 درشتتود و دارنده کارت و فقط به اندازه موجودی مانده حستتاب تعیین می

هنگام استتتتفاده از کارت از حستتتاب دارنده کارت به همان میزان کستتتر 

همچنین دریافت وجه یا خرید کاال و خدمات صتتترفًا به اندازه             شتتتود. می

بوده و اضتتتافه بر موجودی  موجودی حستتتاب دارنده کارت، امکان پذیر      

پذیری،  امکاناتی همچون انعطاف« مسترکارت استاندارد»یست. پذیر نامکان

سی به      ستر سترده، د سرویس جهانی  ATMپذیرش گ  ،Mastercard®   شتیبانی زبان را ارائه  30ساعته در بیش از   24و پ

 نماید.می

                                                                 
1 Credit card 

2 Gold Mastercard 
3 Standard Mastercard 
4 Debit Card 
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   1کارت پیش پرداخت 

های خرید و پرداخت، جهت انجام تراکنشهای پیششتتده به کارتتصتتاص دادهتوانند به اندازه بودجه اخافراد می  

 عنوان جایگزین پول نقد از این محصول استفاده نمایند.به

  2مسترکارت جهانی و برگزیده جهانی 

مسترکارت جهانی و برگزیده جهانی یک خدمت جهانی است که به    

سیاحت مکآن   دارندگان آن امکان انعطاف شتری برای  های  ها و حرفهپذیری بی

دهد. ترکیب پذیرش جهانی و خصوصیات ارزشمند آن به     مورد نظرشان را می 

هم خواهند هر زمان و در هر مکان فرامعنی امکان دستتتیابی به آنچه افراد می

 نماید.های مختص سفر و گردشگری این کارت به افراد خدمات منحصر به فردی را ارائه میشود و ویژگیمی

سترکارت به  شرکت م صه پرداخت الکترونیک جهانی خدمات و راهکارهای پرداختی    عنوان یکی از بزرگترین  های فعال در عر

ها مورد بررستتتی قرار داد. مخاطبان عمده     توان از حیث مخاطبان آن   نماید. این خدمات و راهکارها را می      متعددی را ارائه می  

ها اعم از فروشتتگاهی، اینترنتی و وکارهایی که ستتیستتتم پرداخت الکترونیک آنخدمات مستتترکارت، پذیرندگان )انواع کستتب

سطه می        سترکارت بوده و بدین وا شبکه م صل به  شتریان خود را   توانند کارتموبایلی مت سترکارت م پذیرش نمایند(،  های م

سب   صادرکننده کارت    وکارها، بخشصاحبان ک سات مالی  س ستند.  های دولتی و مؤ صو های پرداختی ه نمایی  1-7شماره   ریت

دهد در ادامه خدمات و     کلی از مخاطبان اصتتتلی خدمات و محصتتتوالت مستتتترکارت و انواع خدمات پرداختی آن ارائه می          

 اختصار مطرح شده است.نمایند بهراهکارهایی که مسترکارت به هر یک از مخاطبان ارائه می

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Prepaid Card 
2 World Elite Mastercard 
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 : انواع محصوالت، خدمات و راهکارهای پرداختی مسترکارت به تفکیک مخاطب1-7شماره  ریتصو 

 انواع خدمات مسترکارت به پذیرندگان 

عنوان وکار شرکت مسترکارت به  ازاین اشاره شد یکی از فعاالن و کنشگران اصلی در مدل کسب      همانگونه که پیش

 وکارها هستند.با انواع کسب« 1پذیرندگان»ازشگر شبکه، دهنده فناوری زیرساخت و پردیک شرکت توسعه

سه مالی پذیرنده               س ساب در یک مؤ سایی و افتتاح ح شنا سترکارت،  شدن به پذیرنده م سیر تبدیل  همکار  2اولین قدم در م

سیر پذیرش                  ست که در م سترکارت ا سه مالی طرف قرارداد با م س سه مالی/بانک پذیرنده، مؤ س ست. یک مؤ سترکارت ا م

دهندگان خدمات به پذیرندگان نماید. جدول مؤستتتستتتات مالی پذیرنده و ارائهرکارت توستتتط پذیرنده به آن کمک میمستتتت

دهنده های ارائهها نام مؤسسات مالی و شرکت   آمده است. در میان این فهرست عالوه بر بانک   2پیوست  مسترکارت در بخش  

 شود.خدمات پرداختی نیز مشاهده می

عنوان دهنده خدمات پرداخت در ایران( بههای ارائه)مشابه شرکت   3کننده پرداختبه پذیرندگان، مفهوم تسهیل در ارائه خدمات 

                                                                 
1 Merchants 
2Acquirer 

3 Payment Facilitator 

سرویس ارسال •

سرویس توانمندسازی دیجیتالی •

مدیریت )راهکارهای پردازشی •
...(پیش پرداخت، درگاه پرداخت و

خدمات تراکنشی پرداخت•

راهکارهای وفادارسازی دارندگان کارت•

خت های دولت به شهروندانپردا•

پرداخت های شهروندان به دولت •

دولت به کسب وکارها•

خدمات توسعه کسب وکارهای دولتی•

ارائه انواع کارت ها جهت مدیریت اجرایی و•
مالی مناسب

سرویس هوشمندی •

سرویس کنترل•

سرویس ارسال•

راهکار سازمآن های چندملیتی•

راهکار تدارکات سفر•

اتصال به شبکه پرداخت مسترکارت•

ارائه راهکارهای پرداخت بدون تماس•

ورراهکارهای سفارش گیری و پرداخت مبلغ از راه د•

راهکارهای جذب و نگه داری مشتریان•

پذیرندگان کسب و کارها

مؤسسات مالی 
صادرکننده 

کارت
بخش دولتی
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تک شتتود. مستتترکارت به جای ارتباط مستتتقیم با تکو مستتترکارت مطرح می 1شتترکت/مؤستتستته رابط بین پذیرندگان خرد

سهیل  شرکت،    پرداخت محول نموده  کنندگانپذیرندگان خرد جهت ارائه خدمات، این مهم را به ت ست. بر مبنای قوانین این  ا

عنوان دهنده خدمات پرداختی )مورد تأیید مستتترکارت( را بهیک بانک پذیرنده متصتتل به شتتبکه مستتترکارت، باید یک ارائه 

سهیل  سترکارت معرفی نماید. بدین ترتیب خدمات پرداخت الکترونیکی به پذیرنده )مانند  ت ستگاه پایانه  کننده پرداخت نزد م د

سهیل  سترکارت ارائه          فروش، درگاه پرداخت و...( از طریق ت شبکه م صل به  سه مالی مت س کننده پرداخت طرف قرارداد با مؤ

 است.  ایجاد شده سایت مسترکارتوبها در کنندگان پرداخت بر مبنای حوزه جغرافیایی فعالیت آنگردد. فهرستی از تسهیلمی

 ها در پی دارد:ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی مسترکارت به پذیرندگان منافع متعددی را برای آن

 افزایش فروش و امنیت پرداخت 

        به پول نقد و امکان خرید از     ها  افزایش قدرت خرید مشتتتتریان پذیرندگان در صتتتورت محدود نبودن آن

 های بانکیکارت

 داشتن پول نقد در محل فروشافزایش امنیت در صورت عدم نیاز به نگه 

 بهبود عملکرد مالی و گردش پول 

 افزایش سرعت و ضمانت پرداخت از سوی مشتری 

 های پرداخت با ارزهای متعددرفتن محدودیتاز بین 

 های بانکی پذیرندهان برای واریز وجوه به حسابهای بانکی و کاهش زمتسهیل در عملیات 

  جذب و نگهداشت مشتریان بیشتر 

 شودهای الکترونیک منجر به افزایش جذب مشتری توسط پذیرندگان میسهولت بیشتر در پرداخت 

 کاهش زمان پرداخت در محل فروش 

الکترونیکی و شتتبکه پرداختی به پذیرندگان خود ارائه عالوه بر منافعی که مستتترکارت از طریق ارائه خدمات متداول پرداخت 

ها و همینطور بر های پذیرندگان راهکارهایی بر مبنای نیازها و خواستتتهنماید، این شتترکت جهت رشتتد و گستتترش فعالیتمی

 دهد.ها قرار میوکار، در اختیار آنمبنای نوع و حوزه کسب

 د:گردراهکارها عموما منجر به موارد ذیل میاین 

 بهبود عملیات خرید و پرداخت و تسهیل و تسریع در این گونه عملیات 

 بهبود جایگاه رقابتی و جذب بیشتر مشتریان 

 های هوشمندی و اطالعاتی از وضعیت بازار و رفتار مشتریانافزایش قابلیت 

 

 

 

                                                                 
1 Submerchant 

https://www.mastercard.us/en-us/merchants/start-accepting/payment-facilitators.html
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 شوند:های فناورانه ایجاد میها و یا همکاریاین راهکارها عموما بر مبنای فناوری

 1داخت بدون تماسپر ( و مسترپَسTap & GO) 

   خدمات سفارش و پرداخت از راه دور از طریق اپلیکیشن موبایلیQkR™   

 2پرداخت و وفاداری مشترک با برند مسترکارتهای پیشصدور کارت  

 (Tap & Goارائه راهکار پرداخت بدون تماس ) 

محیطی یا یک سیستم کامال یکپارچه را    3یک خوانشگر توانند های بدون تماس میپذیرندگان برای پذیرش پرداخت

و یا مؤسسه مالی پذیرنده در محل فروش، نصب و اجرا نمایند. مزایایی که این روش پرداخت به     4با کمک پردازشگر پرداخت 

 همراه دارند عبارتند از:

  :و با ستتیستتتم  ها از طریق کیف پول موبایلیفرآیند پردازش تراکنشامنیت پرداخت در پایانه فروشTap 

& Goای است.های تراشههای نوارمغناطیسی و کارتها با کارت، ازلحاظ امنیتی مشابه تراکنش 

 هایی که سیستم پرداخت بدون تماس    ها برای پذیرندهطور متوسط تعداد تراکنش بهها: افزایش تعداد تراکنش

 ها بوده است.ها فعال است، بیشتر از دیگر حسابآن

  تر و بهبودیافتهپرداخت سریععملیات 

   :سان نیاز به تأییدیه دارنده کارت و صتتدور   $50تر از های بدون تماس مستتترکارت پاییندر پرداختپرداخت آ

 گردد.رسید نیست، که این موضوع منجر به افزایش سهولت در فرآیندهای پرداخت می

 منظور جذب مشتریانارائه راهکارها به 

رها و محصوالت متعدد موجب بهبود ارتباط پذیرندگان با مشتریان و حفظ و جذب مشتریان    مسترکارت از طریق ابزا 

 ترین ابزارها و خدمات عبارتند از:گردد برخی از مهمجدید می

 ای و پیشرفته مشاوران مسترکارتگسترش اطالعات و آگاهی نسبت به نیازهای مشتریان از طریق خدمات حرفه 

 پرداخت مسترکارتهای پیشحفظ مشتریان از طریق پذیرش و صدور کارت ها جهت جذب وافزایش فرصت 

  5های مشترکمسترکارتافزایش فروش و وفاداری مشتریان از طریق 

 

                                                                 
1 contactless 

2 Co-brand cards 
3 reader 
4 Payment  rocessor 
5 Co-branded Mastercard 
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برنامه صتتدور کارت مشتتترک با دیگر برندها، فرصتتتی برای امتیازدهی و وفادارستتازی   : های مشتتترکمستتترکارت

شتریان با ابزار پرداختی را در اختیار   شارکت شرکت م ضمن برخورداری از  آورد. این کارتکننده فراهم میها و برندهای م ها 

سترکارت بهره      قابلیت شرکت در کنار برند معتبر م شدن لوگو برند  سترده، از مزیت حک  شوند. مزایا و  مند میها و امکانات گ

 عبارتند از:گردند مند میها بهرهها با مشارکت در این طرح از آنهایی که شرکتفرصت

 

  سیع برند شارکت از آنجایی: ابزاری برای تبلیغات و سترکارت که لوگو م شترک  کننده در طرح بر روی همه م های م

 پول مشتریان عمل خواهد نمود.ها بیلبورد تبلیغاتی درون کیفها در جایگاه میلیونشود، این کارتدرج می

  شتری سترکارت به دارندگان کارت   موارد متعددی می: ایجاد ارتباط فردی با م سترهای م ها انتقال تواند از طریق ب

 یابد ازجمله این موارد عبارتند از: 

 های مشترکهای افزایش موجودی/خرید با مسترکارتصورتحساب 

 اطالعیه افزایش ادواری امتیاز و موجودی 

  سازی شدهمشتری و کامال سفارشیاعالم اطالعات محصوالت جدید متناسب با نوع کاالهای مصرفی 

 های مشترک مسترکارت ها و امتیازات ویژه برای هر یک از دارندگان کارتاعالم پاداش 

    شتری سازی م شرکت   پذیرش جهانی کارت: وفادار سترکارت به  شارکت های م کننده در این طرح اطمینان های م

های خود  توانند از کارت  یلیون مکان دیگر می م 33های خود در بیش از  دهد که مشتتتتری عالوه بر فروشتتتگاه   می

 استفاده نمایند.

  شتریان صورت   : افزایش آگاهی م سال  شتریان به   از طریق ارتباط و ار ضعیت کارت به م صورت ماهانه، آگاهی  و

 یابد.مشتریان افزایش می

   شمند شمندی ارز سودمند مربوط به محصوالت و خدم    : ارائه خدمات هو ستفاده از اطالعات  شده  با ا ات خریداری 

های بازاریابی هدفمند را برای شتتترکت همکار         ها، امکان تعیین استتتتراتژی  ها و پذیرنده   مشتتتتریان از دیگر مکآن  

 آورد.مسترکارت فراهم می

 وکارهاانواع خدمات مسترکارت به کسب 

وکارهای مختلف بها و کس های پرداخت را مطابق با نیازهای شرکت مسترکارت خدمات متنوعی ازجمله انواع کارت 

وکارهای کوچک و نماید. مستتترکارت خدمات خود را به دو بخش کستتبها ارائه میهای آنبر مبنای اندازه و وستتعت فعالیت

 نماید.وکارهای متوسط و بزرگ ارائه میکسب

 وکارهای کوچککسب 

ی کوچک طراحی و ارائه وکارهاکستتتبها و امکانات متنوع را برای  ها با قابلیت مستتتترکارت انواع مختلفی از کارت

  گردد.اختصار معرفی میدر ادامه هر یک بهنموده است که 
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 1وکارمسترکارت کسب 

 آورد.وکار فراهم میامکان پایش و ردیابی آسان مخارج را برای صاحبان کسب 

 

 2ایمسترکارت حرفه 

های  هزینهای امکان تحلیل و مدیریت کارت اعتباری و نقدی مستتترکارت حرفه

  .نمایدوکارهای کوچک فراهم میای و شخصی را برای صاحبان کسبحرفه

 

 وکارکسب مسترکارت جهانی برای 

هایی همچون کنترل مخارج کارکنان، افزایش قدرت      امکان استتتتفاده از قابلیت    

سرویس    ستفاده از  های هواپیمایی و هتلداری( را در خرید و امتیازات باالتر )در ا

 آورد.وکارهای کوچک فراهم میجهان برای صاحبان کسبسراسر 

 

 3وکار برگزیده جهانیمسترکارت کسب 

پذیری و قدرت خرید    تر با انعطاف  امکان استتتتفاده از خدمات و امتیازات متنوع      

 نماید. بیشتر نسبت به مسترکارت جهانی را ارائه می

 

 4وکار نقدیمسترکارت کسب 

وکارهای  زایای گردشگری را به صاحبان کسبسهولت و کنترل مخارج و دیگر م

 نماید.کوچک ارائه می

 

 5پرداختوکار پیشمسترکارت کسب 

ستتازی کارت برمبنای نیازهای صتتاحبان  های ستتفر، تفریح و گردشتتگری و ستتفارشتتی امکان ردیابی ستتریع هزینه

  آورد.وکارهای کوچک را فراهم میکسب

 که عبارتند از: ها مشترک است در میان تمامی این قبیل کارت خدماتبرخی از الذکر، ها و خدمات فوقعالوه بر کارت

 ای به دارندگان کارتارائه خدمات بیمه 

 ارائه خدمات پشتیبانی از سفر برای سفرهای کاری 

                                                                 
1 Business 
2 Professional 
3 World Elite Business 
4 Business Debit 
5 Business Prepaid 
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 1افزودهارائه خدمات جهت تقاضای مجدد مالیات ارزش 

 2و کدهای هویتی نمودن سرقت مدارکارائه خدمات امنیتی جهت شناسایی و مرتفع 

  کند.  ارائه خدمات در جهت کنترل و نظارت مخارج: این خدمت از مستتترکارت به افزایش شتتفافیت خرید کمک می

شی   عالوه بر این امکان کنترل سفار ستفاده از این قابلیت چگونگی،    شده برای هر کارمند فراهم می های  شود با ا

 شود.کارت را دارد مشخص و تنظیم میزمان و مکانی که آن کارمند قابلیت استفاده از 

 وکارهای متوسط و بزرگکسب 

وکارهای متوستتط و بزرگ طراحی نموده استتت این راهکارها را مستتترکارت انواع راهکارها و خدمات را برای کستتب

بندی نمود. تقسیم  3توان به دوبخش راهکارهای خرید و راهکارهای سفر و سرگرمی  ها میطور کلی بر اساس نوع کاربرد آن به

وکارها، بستتترها و ها و کستتبهای متنوع جهت خریدها و تدارکات در ستتازمانها با قابلیتاین شتترکت عالوه بر انواع کارت

 ها ارائه داده است.رسانی به این بخش و ایجاد هوشمندی بیشتر برای آنراهکارهای پرداختی را نیز در جهت خدمت

 هاکارت 

سه نوع کار    سترکارت  سب      ت را بهم صی با توجه به نیازها و الزامات ک صا سط و بزرگ ارائه  صورت اخت وکارهای متو

 گیرند. وکارها، در اختیار کارکنان قرار میهای داخلی کسبها عموما جهت پرداختنموده است. این کارت

 های خریدکارت 

های متوسط و بزرگ منظور مدیریت مخارج تدارکات شرکتاین کارت به

توان به کاهش  ها میهای این نوع از کارتاستت. از قابلیت ی شتده طراح

ستتتازی قدرت  هزینه فرآیندهای پرداخت، کنترل مخارج کارکنان، بهینه        

 دهی مداوم در سطح تراکنشی اشاره نمود.خرید حساب از طریق گزارش

 

 های چندمنظورهکارت  

وری مخارج ها امکان افزایش بهرهها به شتتترکتاستتتتفاده از این کارت

تدارکات، رفت            کارت  ند  مان نه  مد، ستتتفر و  ها در انواع مخارج چندگا وآ

ها را  گیری جامع تراکنش ستتترگرمی در کنار کنترل کارکنان و گزارش    

 آورد.  فراهم می

 

                                                                 
1 VAT Reclaim Service 

2 ID Theft Protection™ 
3 & Entertainment (T&E) Travel 
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 پرداختهای تجاری پیشکارت 

های  کارت های کاغذی استتتت مستتتترکارت انواع      ای برای چک صتتترفه به ها جایگزین مقرون  این نوع از کارت 

های مالی به کارکنان ارائه نموده  های ستتتالمت، پرداخت قبوض، بیمه، رفاه و مشتتتوق پرداخت را برای برنامهپیش

 است.  

 ونقلمسترکارت ناوگان حمل 

سطح رانندگان ناوگان حمل  سازمان  این کارت به کنترل مخارج در  ونقل 

سقف پرداخت  آوردن شرایط قراردادننماید. این خدمت با فراهمکمک می

سوخت     سطح  سی الگوهای مخارج مانند  سطح تناوب دفعات  و برر گیری، 

 گیرد.گیری انجام میگیری، زمان و مکان سوختسوخت

 

 مسترکارت سازمان 

استتت.  هایی با مخارج ستتفر و گردشتتگری باال طراحی شتتدهبرای ستتازمان

وری کاهش مخارج فرآیند پرداخت، کنترل مخارج کارکنان و افزایش بهره        

های بزرگ ارائه هایی استتت که این کارت به ستتازمانو شتتفافیت از قابلیت

 نماید.  می

 ها و راهکارهای پرداختیقابلیت 

های آنان بنا بر گروه هدف، متفاوت و متنوع است. صورت عمومی ارائه داده است که قابلیتمسترکارت خدماتی را به 

وکارها ارائه نموده است ازجمله این  منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی و مالی کسب  ها و راهکارهایی را تنها به همچنین قابلیت

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.راهکارها می

 1سرویس هوشمندی داده مسترکارت 

شمند و برپایه وب برای مدیریت مخارج، مجموعه نرم ای از ابزارها را افزار کاربردی هو

دهد. توستتعه و وکار قرار میمنظور درک جزئیات مخارج در اختیار صتتاحبان کستتببه

نه    کارگیری این نرم به  ظارت بهتر بر روی هزی به ن وری ها و افزایش بهره افزار، منجر 

های  ها را ستتتاده نموده و امکان ارائه گزارش   افزار مدیریت هزینه   این نرم د.شتتتومی

طاف  یل       پذیر را فراهم می انع فا جاد  با ای ها  های خروجی در  آورد. همچنین این ابزار

امکان اتصال و یکپارچه شدن با سیستم      های اکسل های استانداردی مانند فایل فرمت

 آورد.افزارهای حسابداری را فراهم میو نرم

                                                                 
1 Mastercard® Smart Data 

 سرویستجاری : نماد 2-7شماره  ریتصو

 مسترکارتهوشمندی داده 

https://www.mastercard.us/en-us/businesses/mid-large/purchasing-solutions/payment-solutions/manage-payments-smart-data.html
https://www.mastercard.us/en-us/businesses/mid-large/purchasing-solutions/payment-solutions/manage-payments-smart-data.html
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 1سرویس ارسال مسترکارت 

ها فراهم  سرویس ارسال مسترکارت زیرساختی برای انواع پرداخت    

های  ها در دریافت آنی و امن تراکنش   نموده استتتت که محدودیت   

 نماید.  پرداختی را مرتفع می

کنندگان مبالغ  ها و دیگر ارستتتالوکارها، پذیرندگان، دولتکستتتب

توانند از طریق ارتباط با پلتفرم ارستتتال مستتتترکارت، عملیات       می

 صورت آنی به انجام رسانند.المللی با سرعت و بههای داخلی یا بینها و برای حسابارسال را برای افراد یا بانک

ها در های کاغذی و دیگر انواع پرداختهای اداری و فرآیندهای اجرایی چکارائه این خدمت منجر به کاهش هزینه

ایتمندی را به ستتبب عدم نیاز به دریافت چک یا ایمیل گردد و افزایش رضتتهای بزرگ میوکارها و ستتازمانکستتب

صتتورت های بانکی بهحستتاب مبالغ و دستتتیابی به مزیت رقابتی در اثر قابلیت ارستتال به همه حستتاببرای تستتویه

 آورد.همراه میها بهمجازی برای سازمان

 

 2سرویس کنترل مسترکارت 

ست که به     سترکارت یک خدمت رایگان ا سطه آن  سرویس کنترل م وا

صورت های اعتباری بههشداردهی تراکنش انجام گرفته از طریق کارت

یا اپلیکیشتتتن موبایلی برای دارندگان         پرداخت آنی از طریق ایمیل و 

 گردد.ال میکارت متقاضی این خدمت ارس

های تجاری، از طریق ایجاد سرویس کنترل مسترکارت برای پرداخت   

های صدور مجوز در  فرد و کنترلهای حساب مجازی منحصربه  شماره 

های کارکنان و امنیت آن را ها، امکان کنترل حستتابستتطح تراکنش

هایی که این سرویس با دریافت اطالعات از هر نماید. قابلیتبرقرار می

 کند عبارتند از:فرد برای یک پرداخت خاص برقرار میبهحساب بانکی منحصر خرید متصل به یک

 ها گیری و بازنگری پرداختتسهیل امکان گزارش 

 های یکپارچه با جریان کاری که تأییدی بر ها از طریق کنترلوری و قابلیت پرداخت حستتابافزایش بهره

 است.های موجود کارکنان و در کل سازمان فرآیند تراکنش

 ها بخشیدن در پرداختواسطه سرعتکنندگان بههای خرید از عرضهگسترش مزایا و مشوق 

 آنالین و برپایه وبخرید های های مجازی امن برای درخواستآوردن امکان ایجاد حسابفراهم 

 بندی های دستههای مجازی برای هر صورتحساب پرداخت مجازی از طریق فایلامکان درخواست حساب

 وکارهاها و کسبهای مالی سازمانه در سیستمشد

                                                                 
1 Mastercard Send 
2 Mastercard In Control 

 : نماد سرویس ارسال مسترکارت3-7شماره  ریتصو

 

 : سرویس کنترل مسترکارت4-7شماره  ریتصو

https://www.mastercard.us/en-us/businesses/mid-large/purchasing-solutions/payment-solutions/disbursements.html
https://www.mastercard.us/en-us/businesses/mid-large/purchasing-solutions/payment-solutions/disbursements.html
https://www.mastercard.us/en-us/businesses/mid-large/purchasing-solutions/virtual-accounts-epayables.html
https://www.mastercard.us/en-us/businesses/mid-large/purchasing-solutions/virtual-accounts-epayables.html
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 های  منظور پشتتتیبانی از حجم باالی پرداختهای مالی بهآمدن امکان ارتباط مستتتقیم با ستتیستتتمفراهم

 های گسسته و غیرمعمولمعمول یا پرداخت

 

 های چندملیتی مسترکارتبرنامه سازمان 

سازمان   ها در سطح جهانی، یک برنامه مدیریت  های کارتام پرداختهای چندملیتی مسترکارت با تجمیع تم برنامه 

وکارها ارائه نموده استتت. زیرستتاخت این برنامه، پایگاه داده جهانی   صتترفه برای کستتب بهکارت آستتان و مقرون

شتتتده و یکپارچه از   های تجمیع ها را از منابع متعدد تجمیع و یکپارچه نموده و گزارش     مستتتترکارت استتتت که داده  

ساب  سر جهان را از طریق برنامه نرم   و کارت هاح سرا سترکارت   های متعدد در  شمندی داده م یا  1افزاری آنالین هو

 نماید.دهی اختصاصی ارائه میافزارهای گزارشدیگر نرم

 2راهکار تدارکات سفر متمرکز مسترکارت  

های  با ستتتفر و مأموریت ها جهت پرداخت مخارج مرتبط  راهکار تدارکات ستتتفر متمرکز، راهکاری برای ستتتازمان   

ست. این          سافربری( ا شکری )آژانس م سفر و گرد شرکت مدیریت و خدمات  کارکنان از یک حساب متمرکز در یک 

منظور کنترل بیشتتتتر بر روی بودجه ستتتفر و های متحد، شتتتفاف و بهبودیافته به   راهکار موجب دستتتتیابی به داده  

های تراکنشتتی بهبودیافته و شتتود. این راهکار دادهها میهای کارکنان ستتازمانهای مأموریتگردشتتگری و هزینه

 آورد.ها فراهم میدهی پیشرفته را برای مخارج سفر سازمانها و گزارشآورد که تحلیلیکپارچه را فراهم می

 

 
 تدارکات سفر متمرکز مسترکارت: مراحل اجرایی در راهکار 5-7 شماره تصویر

                                                                 
1 MasterCard Smart Data OnLine™ 
2  Mastercard Central Travel Solution 

آژانس)سفرمدیریتشرکتدرمتمرکزحسابطریقازراخودسفرهایکارکنان
.می نمایندرزروشرکتاعتمادمورد(مسافرتی

دادهایگاهپبهاستانداردتهاترفرآیندازشدهرزروتراکنشهربهمربوطمالیاطالعات
.می شودارسالمسترکارتجهانی

ده هاپذیرندیگریامسافرتیآژانستوسطشدهایجادداده هایباارسالیاطالعات
.می یابدتطابق

طالعاتافایلمی نماید،دریافتراصورتحساباطالعاتکارتصادرکنندهکهزمانی
نسازمامنابعمدیریتابزارهاییامرتبطمخارجگزارش دهیمرکزبهتراکنش ها

.می شودارسال

https://www.mastercard.com/lac/business/en/corporate/purchasingsolutions/reporting/smartdataonline.html
https://www.mastercard.com/lac/business/en/corporate/purchasingsolutions/reporting/smartdataonline.html
https://www.mastercard.us/en-us/businesses/mid-large/travel-expense-solutions/payment-solutions/central-travel-solution.html
https://www.mastercard.us/en-us/businesses/mid-large/travel-expense-solutions/payment-solutions/central-travel-solution.html
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 های دولتیانواع خدمات مسترکارت به بخش 

وری، ستتتهولت و امنیت، منجر به  منظور افزایش بهرههای الکترونیک به های دولتی به پرداختافزایش تمایل بخش 

سترکارت می      سلط به راهکارهای پرداختی همچون م شرکت م سعه و اجرای    همکاری با  راهکارهایی در جهت شود تا به تو

 مرتفع نمودن نیازهای مالی و پرداختی شهروندان کمک نمایند.

منظور وکارها بهها، وجود یک سیستم با عملکرد مناسب و استفاده آسان برای شهروندان و کسب       در جهت عملکرد بهینه دولت

کارگیری راهکارهای پرداخت الکترونیکی،      پرداخت مالیات، ترانزیت، پرداخت قبوض و جرائم از اهمیت برخوردار استتتت. با به        

 برند:ها در عین ایجاد شرایط پرداخت ساده از مزایای زیر نیز بهره میدولت

 ترتر درآمدها با هزینه پایینگردآوری سریع 

 مدیریت کارآمد گردآوری مبالغ 

 افزایش و بهبود مقبولیت در میان شهروندان 

صدها برن        ست بیش از  شده ا سترکارت موفق  شانگر قابلیت     36امه پرداختی در بیش از م شور جهان اجرایی نماید و این ن ک

ست. اغلب طرح  های پرداختیهای آن در توسعه برنامه ها به تواناییباالی این شرکت و اطمینان دولت  های اجرا شده با  شان ا

پرداخت یارانه دولتی، ترانزیت،  ،1حقوق و دستتتتمزد، پرداخت یارانه های کشتتتورهای مختلف در حوزه پرداختهمکاری دولت

 گردشگری و پرداخت قبوض بوده است.

وکارهای  راهکارهای مسترکارت در بخش دولتی شامل راهکارهایی برای پرداخت دولت به شهروندان، بهبود فرآیندها در کسب 

 .شوداقتصادی میهای دولتی و رشد وکارها به دولت، راهکارها و طرحهای شهروندان و کسبدولتی و پرداخت

 (G2Cهای دولتی به شهروندان )پرداخت 

ئه می      ید که می   مستتتترکارت راهکارهای متنوعی در بخش عمومی ارا ما به  ن ند  به  منظور خدمات  توا رستتتانی بهتر 

 شده در این بخش عبارتند از:شهروندان و کارمندان در هر مقیاسی به کار گرفته شود. برخی از انواع راهکارهای ارائه

 هزینه تحصیلی، یارانه غذایی، گرنت، وام، کارمندان خارجی، سالمت، بیمه،   ها )آموزش و پرورش/کمکک هزینهکم

 ها و ...(بیکاری، یارانه

 مستمری بازنشستگی 

 بازگرداندن مالیات 

 های جبران فجایعکمک 

 پرداخت حقوق و دستمزد دولتی 

 حقوق و دستمزد 

                                                                 
1 Benefits Disbursements 
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 (C2G) پرداخت شهروندان به دولت 

 قبوض 

 هامالیات 

 جرائم 

 هزینه گمرک و ترانزیت 

 (G2Bوکارها )دولت به کسب 

 تدارکات 

 خرید 

 ونقلناوگان حمل 

 گردشگری 

 وکارهای دولتیخدمات توسعه کسب 

 نماید: ها ارائه میوکارهای دولتی، مسترکارت دو راهکار عمده را به دولتدر جهت بهبود فرآیندهای کسب

 ها( کارتهای کارکنان )مشابه بنهایی جهت پرداختتوسعه کارت 

 های پرداختیهایی از دادهارائه گزارش 

دهی و ابزارهای تحلیلی و تطبیقی، دانش و بینش عمیقی  ابزار هوشمندسازی اطالعات مسترکارت با مجموعه قوی از گزارش    

 نماید. های دولتی ایجاد مینسبت به مخارج و درآمدهای سازمان

 انواع خدمات مسترکارت به مؤسسات مالی صادرکننده کارت 

است. دلیل این امر آن   1ها و مؤسسات مالی صادرکننده کارت   بانکجامعه هدف بخش مهمی از خدمات مسترکارت،  

سب    ست که در مدل ک شرکت به ا شبکه پرداخت و فراهم   وکار این  شگر  ساخت عنوان پرداز ها و های فناوری، بانکآورنده زیر

صادرکننده کارت در قبال پرداخت حق امتیاز      سات مالی  س سترکارت     2مؤ صوالت فناورانه م برند. در بهره میاز خدمات و مح

سترکارت به  سات مالی و بانک    واقع م س شریک کاری مؤ ساخت عنوان  های فنی ها در امر پرداخت عمل نموده و خدمات و زیر

سهولت و امنیت در پرداخت    سرعت،  صادرکننده کارت به     ها را برای بانکجهت افزایش  سات مالی  س آورد. همراه میها و مؤ

 ن قبیل مؤسسات مالی عبارتند از:مجموعه خدمات مسترکارت به ای

                                                                 
1 Issuer 
2 license 



 

 مطالعه بازار و توسعه و بهبود کسب و کار بخش 
 103از  59صفحه 

 المللی مسترکارتشرکت بینارزیابی و تحلیل  شناسه سند: 

 

 

59 

 سرویس ارسال مسترکارت 

سترویس ارستال مبالغ مستترکارت امکان ارستال ستریع، راحت، امن و قابل اطمینان مبالغ ارزی از طریق مستتر یا       

سترو کارت را بین   سترس    آورد. این خدمت هم بهساعت فراهم می  48-24م صورت آنالین و هم از طریق خودپردازها در د

ست  سی بیش از   ا ستر سرعت و امنیت انتقال از ویژگی     2.3. د سترکارت و  ساب م ست. عالوه بر   میلیارد ح سرویس ا های این 

ها  وکار و یا دولتهایی از کستتبتوانند از طریق این ستترویس پرداختارستتال مبالغ داخلی یا ارزی، دارندگان مستتترکارت می

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:رویس میهای این سها و قابلیتدریافت نمایند. از ویژگی

  های بانکی و کیف پول موبایلی در اغلب فراگیربودن: قابلیت ارستتال به کارت یا مقاصتتد غیرکارتی شتتامل حستتاب

 کشورها

  اتصال ساده: امکان اتصال بهAPIپذیری و کنترل در حین حفظ سرعت در ارسالهای ارسال مسترکارت با انعطاف 

 مینان باالسرعت و قابلیت اط 

ستفاده از این قابلیت توسط بانک   ها و مؤسسات مالی صادرکننده به مشتریان این مؤسسات امکان ارائه انواع خدمات ارسال          ا

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:آورند از آن جمله میها را فراهم میمبالغ به مشتریان و دارندگان کارت

 های بیمه و بازارهای الکترونیکهای دولتی، شرکتها سازمانپرداخت 

 های فرد به فردپرداخت 

 مرزیهای بینپرداخت 

ستفاده از مثال سترکارت می     های بارز و جالب توجه ا سال م سرویس ار توان به کنندگان 

موبایلی گوگل اشتتاره نمود که امکان ارستتال و انتقال ستتریع مبلغ از کیف پول کیف پول 

 آورد.های بانکی را فراهم میگوگل به حساب

 سرویس توانمندسازی دیجتالی مسترکارت 

سترکارت به بانک     سازی دیجیتالی م شی در    سرویس توانمند صادرکننده و پذیرندگان امکان ایجاد امنیت تراکن های 

شان  EMVسطح فناوری   شان   کردن فراهم میگذاری و دیجیتالیرا از طریق مدیریت ن سعه ن گذاری از طریق این آورد. با تو

های با کارت، اینترنتی و موبایلی( از طریق     های دیجیتالی )شتتتامل پرداخت     ستتترویس، امکان پرداخت امن ا برای پرداخت   

 شود.ایجاد می 1یا زدن کارتواسطه یک کلیک، تماس های متصل بهمجموعه متنوعی از دستگاه

 سرویس توانمندسازی دیجیتالی مسترکارت اکسپرس 

ها  های دیجیتالی، تولیدکنندگان دستگاه پول دهندگان کیفبا استفاده از این سرویس، شرکاء مسترکات )شامل ارائه      

                                                                 
1 tap 

 : نماد تجاری گوگل والت 6-7 شماره تصویر



 

 مطالعه بازار و توسعه و بهبود کسب و کار بخش 
 103از  60صفحه 

 المللی مسترکارتشرکت بینارزیابی و تحلیل  شناسه سند: 

 

 

60 

های مجدد و عدم ت در پرداختستتازی اطالعات کارتی مشتتتری برای ستتهولو تجهیزات، پذیرندگان اینترنتی با قابلیت ذخیره

صال به همه بانک   1های مجددنیاز به واردنمودن اطالعات کارت برای پرداخت ساده برای ات شارکت ( یک فرآیند  کننده های م

 در این سرویس دارند. 

 نمایند.پِی از این سرویس استفاده میهای موبایلی اندوریدپی و سامسونردر حال حاضر کیف پول

 

 

 

 

 افزودههای پرداختی با ارزشنوآوری 

سترکارت با رویکرد نوآورانه در تمامی فعالیت  شیوه پرداخت افراد را تغییر، به کسب  م شد و  وکارها های خود،  امکان ر

ست. ازجمله خدمات نوآورآن          شده ا سر جهان  سرتا شرفت مالی در  ست و موجب بهبود تجربیات خرید و پی های که نمو داده ا

 توانند به خریداران خود عرضه نمایند عبارتند از:مؤسسات مالی در صورت همکاری با مسترکارت می

  خدمات پرداخت بدون تماس«Tap & Go» 

 ج، دسترسی به پول و انتقال مبالغ از طریق سرویس کنترل مسترکارتخدمات کنترل مخار 

 ای با استاندارد های تراشهتر، هوشمندتر و سریعتر با استفاده از کارتهای امنتوانمندسازی تراکنشEMV 

 راهکارهای پردازشی مسترکارت 

ی برای هر مرحله و نوعی از خدمات پردازشتتی مستتترکارت گستتتره متنوع و بدیعی از خدمات و راهکارهای پرداخت  

آورد. بدین ترتیب مؤستتستتات مالی همکار مستتترکارت، امکان ارائه انواع خدمات پرداختی را به دارندگان پرداخت را فراهم می

 های خود دارند.حساب

 پرداختخدمات مدیریت پیش 

سترکارت خدمات مدیریت برنامه جالب توجهی برای محصوالت و کارت   سافری پیش م نماید  پرداخت ارائه میهای م

 گردد:این خدمات شامل موارد ذیل می

                                                                 
1 card on file merchants 

 کنندگان از خدمت توانمندسازی: استفاده7-7اره تصویر شم

 دیجیتالی مسترکارت 
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 عنوان نقطه اتصتتال برای ستتازمان متولی برنامه )بانک، های برنامه و ایفای نقش بهایجاد همکاهنگی میان عملیات

 پذیرنده  یا هواپیمایی(

 پرداخت شامل مدیریت، طراحی و تحویل در سطح برنامه مدیریت مرکزی برنامه پیش 

 مات مشتریان برای دارندگان کارتخد 

 1های با برند سفارشیهای چند ارزیا پاسپورت نقدی یا کارتکارت/محصوالت کارت 

 خدمات تراکنش پرداخت 

 نماید:های پذیرنده و صادرکننده ارائه میمسترکارت گستره وسیعی از خدمات پردازشی برای بانک 

 شدهصادرکننده و فروشندگان بزرگ در مناطق مشخصهای خدمات کامل پردازش اعتبار برای بانک 

 پرداخت برای صادرکنندگانخدمات کامل پردازش نقدی و پیش 

         های کارت    ها برای پذیرش پرداخت   های پذیرنده و پذیرندگان آن      خدمات تک برندی برای توانمندستتتازی بانک

 پرداختی، نقدی و اعتباریپیش

 خدمات درگاه پرداختی 

  ها ها و کانالهای الکترونیکی را توسط مجموعه متنوعی از روش پذیرندگان که امکان پذیرش پرداختخدمتی برای

 آورد.را فراهم می

 ها را برای پذیرش مجموعه متنوعی از ابزارهای پرداخت الکترونیکی های پذیرنده که مشتریان آنخدمتی برای بانک

 سازد.توانمند می

  سا سوییچ       خدمات درگاه پرداختی با زیر صال واحد برای همه  سات مالی و پذیرندگان با یک ات س های  ختی برای مؤ

 تراکنشی

 خدمات تراکنشی پرداخت مسترکارت 

سترکارت امکان تجربه راهکارهای یکپارچه برای پردازش    شی پرداخت م صادرکننده و  های بانکخدمات تراکن های 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:مسترکارت می آورد. از مزایای این نوع از خدماتپذیرنده را فراهم می

 های متعددالمللی در ارزها و زبآنای و بینهای جهانی با الزامات یکپارچه محلی، منطقهتراکنش 

    های   پرداخت تا خودپردازها و پایانه      های اعتباری، نقدی و پیش   منبع واحد برای تمام محصتتتوالت پرداختی از کارت

 فروش

 صورت راهکارهای یکپارچه مسترکارت مجتمع شوند.تواند بهه و محصوالت نوآورانه میافزودخدمات ارزش 

                                                                 
1 white-labeled branding 
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     های صادرکننده و  ساختار قابل تنظیم مسترکارت، امکان ارائه سریع راهکارها مطابق با نیازهای مشتریان را به بانک

 دهد.پذیرنده می

 ها( در همه انواع و سایزهات مالی، دولتوکار متفاوت )پذیرندگان، مؤسساهای کسبقابلیت تطبیق با مدل 

ها و نیازهای هر منطقه متفاوت است. در گذاریها، قانونراهکارهای تراکنشی مسترکارت با توجه به ظرفیت، امکانات، قابلیت

 گردند.نماید معرفی میادامه خدماتی که مسترکارت به مؤسسات مالی در مناطق مختلف جهان ارائه می

 در قاره امریکا ترکارتراهکارهای مس 

  برای پردازشگران صادرکننده کارت 

 پرداختپردازشگر نقدی و پیش 

 پردازش صدور مجوز تراکنش 

 متحدهبرای صادرکنندگان ایاالت 1اینقطه_حساب تکتسویه 

 مدیریت کارت 

 ایای و شبکهپشتیبانی از برندهای منطقه 

 گذارینشان 

 EMV 

 مدیریت گردش کارت و حساب 

 از دارندگان کارت از طریق وب، وب پشتیبانی( سایت عامل و واحد پاسخگویی صوتیVRU) 

 خدمات ایمیل و پیامک دارندگان کارت 

 2محرک کارمزد منعطف 

 های صدور مجوزکنترل 

 مسترکارت مجموعه خدمات خاص و استثنایی  

 خدمات ریسک و جلوگیری از تقلب 

 پشتیبانی از مشتری 

 اداره و مدیریت خودپردازها 

 زارهای تجاریاب 

 گیریپردازی و گزارشخدمات داده 

                                                                 
1 Single-point settlement 

2 Flexible-fee engine 
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 در آسیا راهکارهای مسترکارت  

 کارتهای صادرکننده برای پردازشگران بانک 

 پردازش اعتباری 

 پردازش نقدی 

 پرداخت )مدیریت برنامه(پردازش پیش 

 های پذیرنده برای پردازشگران بانک 

 کارگیری و پرداخت(خدمات سوییچ کردن )به   
  1خودپردازهایی که متعلق به هیچ بانک یا برندی نیست _های پذیرندهبانکپردازش 

 هااندازی پایانهراه _های پذیرندهپردازش بانک 

 خدمات درگاه پرداخت _های پذیرندهبانک پردازش 

  مسترکارتمجموعه خدمات خاص و استثنایی 

 مدیریت پذیرندگان 

 خدمات مشتریان 

 مدیریت کارت و حساب 

  دهیپردازی و گزارشدادهخدمات 

 خدمات ریسک و جلوگیری از تقلب 

 در اروپاراهکارهای مسترکارت  

  برای پردازشگران صادرکننده کارت 

 پرداخت و کمبوهای اعتباری، نقدی، پیشکارت 

  پشتیبانی از ابزارهای چندکاربردی و غیرتماسی وEMV 

 پشتیبانی چندارزی، چندزبانه و چندکشوری 

 ها و مؤسسات غیرمالیرچه برای بانکراهکارهای یکپا 

 های بانکیبهترین فناوری در میان فناوری 

 

 های پذیرنده برای پردازشگران بانک 

 کنندگان خدمات پرداخت(ایجاد دسترسی پایانه فروش و تجارت الکترونیک )از طریق تجمیع ارائه 

 پشتیبانی چندارزی، چندزبانه و چند کشوری 

                                                                 
1 White Label ATM 
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  هاپذیرنده و گردش تراکنشپشتیبانی کامل از 

 های غیرتماسی و پذیرش تراکنشEMV 

 اندازی پایانه فروشمدیریت کلید پایانه، راه 

  مجموعه خدمات خاص و استثنایی مسترکارت 

 ریسک و جلوگیری از تقلب مدیریت خدمات 

 های موبایلیپرداخت 

 خدمات به مشتریان 

 در خاورمیانه/افریقاراهکارهای مسترکارت  

  ردازشگران صادرکننده کارت برای پ 

 پرداخت و تجاریصدور کارت اعتباری، نقدی، پیش 

 مدیریت گردش حساب و کارت 

 صدور قبض و صورتحساب برای دارندگان کارت 

 هامدیریت تراکنش 

 انطباق تبادل و عملیات تهاتر 

 هاآوریجمع 

 های پذیرنده برای پردازشگران بانک 

 فروش و تجارت الکترونیک ایجاد دسترسی به خودپرداز، پایانه 

 مدیریت گردش حساب پذیرنده 

 منعطف 1صدور مجوز و مسیریابی 

 صدور قبض و صورتحساب برای پذیرندگان 

 مدیریت ترافیک منعطف 

 حسابتهاتر و تسویه 

  مجموعه خدمات خاص و استثنایی مسترکارت 

 پشتیبانی از مشتریان 

 EMV/ تجارت الکترونیک 

 گیریپردازی و گزارشداده 

 مدیریت جلوگیری از تقلب 

  بعدی 3امنیت 

                                                                 
1 Routing 
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 هارویدادها و هشداردهی 

 وفادارسازی و نگهداشت 

 1فرآیند چرخه بازگشت هزینه 

 راهکارهای مسترکارت در کشور ترکیه 

 طور اختصاصیبرای پردازشگران صادرکننده کارت به 

  پرداختهای اعتباری، نقدی و پیشکارت 

    ستتیستتتم مدیریت کارت چندزبانه، چندارزی، چند بانکی و دارای استتتانداردEMV هایکه در کشتتور 

 توسعه یافته 

 پذیرمنعطف و مقیاس 

 نویسی برپایه وب و کاربرپسندرابط کاربری برنامه 

 )ایجاد یکپارچگی خدمات آنالین با هر کانال )شامل اینترنت، شعبه، موبایل وسایر 

 بعدی3شتیبانی از امنیت تجارت الکترونیک و پ 

 های هویت شخصی آنالین/ آفالین مدیریت شمارهEMV 

 وکاردهی برمبنای هوشمندی کسبگزارش 

 EMV 

 )پردازش کارت تماسی و غیرتماسی )رابط کاربری دوگانه 

 2پیش صدور 

 مدیریت کارت چندکاربردی 

 سازی شدهمدیریت کلید، ارائه داده و خدمات شخصی 

 های پذیرنده برای پردازشگران بانک 

 پشتیبانی از خودپرداز و پایانه فروش 

  سیستم پذیرندگیEMV که در داخل کشور توسعه یافته 

 پشتیبانی چندزبانه، چندارزی و چندبانکی 

  پشتیبانی کامل ازEMV 

 هامدیریت کلید پایانه 

 وکاردهی بر پایه هوشمندی کسبگزارش 

 

 

                                                                 
1 Chargeback Lifecycle Processing 
2 Post issuance and Scripting 
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  مجموعه خدمات خاص و استثنایی مسترکارت 

 خدمات عملیاتی کارت، خودپرداز و پایانه فروش 

 خدمات ریسک و جلوگیری از تقلب 

 خدمات تدارکات، تهاتر و بازگشت هزینه 

 راهکارهای وفادارسازی دارندگان کارت 

های خود امکاناتی ارائه نمایند که کارتتوانند به دارندگان ها از طریق همکاری با مسترکارت میصادرکنندگان کارت

 گردد.این امر موجب افزایش رضایت و حفظ و وفادارسازی آنان می

شتریان و دارندگان کارت، خدمات جانبی و ارزش    سترکارت در جهت جذب و حفظ م نماید. برخی ها ارائه میافزوده برای آنم

 ترین خدمات عبارتند از:از مهم

  محلی برای سفرهای کاری و تفریحی 1جانبی و رفاهی هتلداریراهکارها و خدمات 

 تأمین و تهیه بلیط رویدادها 

 سازماندهی جلسات کاری 

 وآمدها در مدت اقامتسازماندهی و مدیریت رفت 

   راهکارها و خدمات جانبی سفر و گردشگری 

 2هاهای اقامت و خدمات ویژه در فرودگاهبرنامه  

 های مرتبط با سفرانواع بیمه 

 خدمات امنیتی و پشتیبانی در دسترس 

 خدمات امتیازدهی به مشتریان 

ست. امکاناتی که    مسترکارت از زیرساخت   های تحلیل داده گسترده و فرآیندسازی وفاداری قوی و پابرجا برخوردار ا

 دهد عبارتند از:راهکارهای مسترکارت ارائه می

 هنگام و درلحظههای تراکنشی بهدسترسی به داده 

 کارگیری خدمات چندکاناله برای مشترین بهامکا 

 وکار منعطفقوانین کسب 

 مدیریت ارتقاء هدفمند 

 رسانی به مشتریانخدمات 

 ابزارهایی برای مدیریت بدهی 

                                                                 
1 Concierge Services 

2 Airport lounge programs 
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 های امتیازدهیطراحی و تدوین استراتژی برنامه 

 جهانی 1تأمین منابع و تحویل امتیاز 

 های وفادارسازیتبادل امتیازات به دیگر برنامه 

 راهکارهای امتیازدهی 

 کارگیری امتیاز از طریق ابزار آنالین رزرو سفرامکان به 

 هابازاریابی دیجیتالی از طریق ایجاد رویدادها و کمپین 

 های مبتنی بر امتیاز طراحی پاداش 

 ها در هرجا و هرزمان و پرداخت اقالم با استتتفاده از ها و استتتفاده از آنایجاد امکان دستتترستتی به پاداش

 امتیازات

   بندی پذیرندگان، ارسال از  سازی جوایز برای دارندگان کارت از طریق تحلیل سابقه مبالغ و دسته   شخصی

 های بازاریابی دیجیتال متنوعِ صادرکننده و دریافت جوایز چند روز پس از خریدطریق کانال

 های مدیریت ارتقاء ایجاد برنامه 

 

                                                                 
1 reward sourcing and delivery 
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 های فنّاورانه مسترکارتهمکاری 

وکار های مختلف کسبهای مسترکارت در بخشر که پیش از این نیز اشاره شد نوآوری جوهره و چاشنی همه فعالیتطوهمان

سعه و تزریق نوآوری به فعالیت          سترکارت در تو صلی م ست. از ابزارهای ا شرکت ا شرکا جدید و    این  شرکت، همکاری با  ها و خدمات 

 های نوظهور است.فعاالن در عرصه فناوری

ارت در مسیر تبدیل شدن خود به یک شرکت فناوری تراز اول جهانی در عرصه پرداخت و دیگر خدمات و محصوالت      مسترک 

ها با انواع فعاالن    های فنّاورانه شتتتده استتتت. این همکاری     های مختلفی وارد انواع همکاری  فناورانه و مبتکرانه، با شتتترکت     

های مختلف فعال در آپهای کوچک و استتتارتامریکایی و شتترکتهای بزرگ پرداختی اروپایی و وکار اعم از شتترکتکستتب

 گرفته اند.ای و جهانی شکلبازارهای محلی، منطقه

ساخت         اغلب این همکاری سعه و تقویت زیر سترش، تو سترکارت با هدف گ سوی م های فناورانه و یا خدمات مرتبط در ها از 

توان به ها میکت صورت پذیرفته است. از دیگر اهداف این همکاری نفعان این شر جهت ارائه خدمات متنوع به مشتریان و ذی 

شاره نمود. اگر چه اکثر این همکاری     شرکت و نفوذ در بازارهای متنوع ا سترش حوزه جغرافیایی فعالیت این    1ها از نوع جذبگ

نیز در میان تبادالت و  3ترکگذاری مش و ایجاد شرکت سرمایه   2هایی از خرید محصوالت و خدمات، ادغام بوده است اما نمونه 

 شود. های فناور و نوآور دیده میهای این شرکت با دیگر شرکتهمکاری

قا و ماندگاری این شتتترکت در باالترین جایگاه               ترین همکاری مروری بر مهم 1-8جدول  در  های مستتتترکارت در جهت ب

سی این همکاری   شرکت  ست. برر شان می های فناوری و نوآورمحور انجام گرفته ا سعه دهد که اغلب آنها ن   ها در جهت تو

افزوده و همچنین تقویت  ها و خدمات جانبی و غیر پردازشتتتی و تراکنشتتتی( و خدمات ارزش       های شتتترکت )فعالیت    فعالیت  

ساخت  شکل      های امنیتی پرداختزیر سی تاریت  ست. برر صورت گرفته ا ست که    گیری این همکاریها  شانگر این مطلب ا ها ن

ها در صتتنعت پرداخت انجام کارگیری این فناوریب را در بههای نوین، واکنش مناستتمستتترکارت همگام با توستتعه فناوری 

های امنیتی در شتترایط در جهت توستتعه زیرستتاخت  2017های این شتترکت در ستتال  عنوان مثال نمونه همکاریدهد بهمی

ز ( در ایجاد بینش اAIکارگیری هوش مصتتنوعی )( و بهIOTهای چندگانه متصتتل به اینترنت اشتتیاء )کارگیری دستتتگاهبه

های این شتتترکت که دستتتتاوردهای فراوانی برای  ترین موارد همکاری ها و تقویت امنیت بوده استتتت. در ادامه مهم تراکنش

 گردد.نفعان در پی داشته تشریح میذی

 

 های فناورانه مسترکارتترین همکاری: مروری بر مهم1-8جدول 

                                                                 
1 Acquisition 
2 Merge 
3 Joint Venture 
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 زمینه مشارکت همکارشرکت 
سال شروع 

 همکاری
 دستاوردها برای مسترکارت نوع همکاری

 ادغام 2002 توسعه شبکه پرداخت یوروپِی

 پذیری استراتژیکافزایش انعطاف
 تقویت پاسخگویی مشتریان

شدن زمان ورود به بازار محصوالت و کوتاه
 خدمات نوآورانه

 جذب 2009 تقویت امنیت پرداخت اوربیسکام
دستیابی به فناوری جذاب آن در  صدور 

 فرد و یگانههای تراکنش منحصربهشماره
 ممانعت از وقوع تقلب و کالهبرداری

 گروه دیتاکَش
تقویت امنیت پرداخت در 

تجارت الکترونیک اینترنتی و 
 موبایلی

 جذب 2010

کارگیری محصوالت و رشد و توسعه به
های پرداختی مسترکارت در خریدهای کارت

 آنالین
 های نوین پرداختیافزایش امنیت در روش
 های نوین پرداختیافزایش سرعت در روش

 جامپنکست
توسعه برنامه تخفیفات در 
سایت تجارت الکترونیکی 

 مسترکارت
 قرارداد همکاری 2010

توسعه و مدیریت برنامه تخفیفات در خریدهای 
های تجارت الکترونیک آنالین و فعالیت

 مسترکارت

 تلفونیکا
توسعه راهکارهای پرداخت 
 موبایلی در امریکای التین

2011 
ایجاد شرکت 

گذاری سرمایه
 مشترک

بهبود عملکرد مالی در سطح جهان و در 
 بازارهای گسترده امریکای التین

 تراوِلِکس
توسعه برنامه کارت 

 پرداخت برای مسافرانپیش
2011 

خرید محصوالت و 
 خدمات

 پرداختارزش پیش افزایش نقش در زنجیره
پشتیبانی از صادرکنندگان و شرکاء در این 

 عرصه

 تراکسیس
ارائه راهکارهای وفادارسازی 

 مشتریان
 جذب 2012

صورت امکان اعمال تخفیفات به مشتری به
 هنگام و آنیبه

 های پیشرفته مدیریت ارتباط با مشتریتحلیل

سِروگلوبال  و ای

 بیکس

 تقویت و توسعه قابلیت ارسال
 پول از بسترهای موبایلی

2013 
ایجاد شرکت 

گذاری سرمایه
 مشترک

های فناورانه توسعه و بهبود زیرساخت
 ویژه در صنعت پرداخت موبایلیمسترکارت به

 پرووُس
اجرا و توسعه خدمات پردازشی 

 نوین در بازار ترکیه
 افزایش حضور پردازشی در بازارهای پررونق جذب 2013

شرکت خصوصی 

 الکتراکارتخدمات 
افزایش تنوع محصوالت و 

 کردنراهکارهای سوئیچ
 جذب 2014

 گسترش تنوع محصوالت
افزودن کلید  پردازش صادرکننده و پذیرنده و 

 کردنراهکارهای سوییچ

 پوینتپین
خدمات وفادارسازی و 

 امتیازدهی به مؤسسات مالی
 جذب 2014

تقویت خدمات وفادارسازی مسترکارت در منطقه 
 اقیانوسیه آسیا و

 جذب 2014 توسعه خدمات پرداخت موبایلی سَم_سی

 کارگیری کیف پول موبایلیتوسعه و به
توسعه راهکارهای پرداختی در سطح جهانی 
شامل شیوع و گسترش خدمات دیجیتال 

 1مسترپَس

 وان5
ای توسعه خدمات حرفه

 ای و تحلیل بازارمشاوره
 جذب 2014

مدارانه را مشتریهای بازاریابی و ترکیب تحلیل
 های پرداختیبا تخصص

                                                                 
1  MasterPass™ 

http://www.masterpass.com/
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های شرکت فناوری

 پیشگویانه کاربردی

توسعه  خدمات تحلیلی و 
 ایمشاوره

 پیشرفت در ارائه خدمات تحلیلی متمایز جذب 2015

 وکالینک
توسعه خدمات و 

 های پردازشیزیرساخت
 جذب 

های ارائه مجموعه بهتری از راهکارها و گزینه
 و پرداخت نوین ، پردازشیپرداختی

 رنجآپ پیاستارت
توسعه کیف پول دیجیتالی 

 مسترپَس
 همکاری 2017

فعال نمودن گزینه کیف پول دیجیتالی 
عنوان گزینه پرداخت و خرید در مسترپَس به

 اپلیکیشن موبایلی این شرکت

 اوراکل

 های درون فروشگاهیپرداخت
 های پرداختیتوسعه اپلیکیشن
های پرداختایجاد امکان 
 کاناله-چند

 همکاری 
یکپارچگی سرویس دیجیتال مسترپس با 

 ها و راهکارهای پرداختی اوراکلاپلیکیشن

 جذب 2017 تقویت امنیت پرداخت نئودیتا
های از سازی برای پرداختتقویت امنیت و آماده

 های چندگانه و متصل به  اینترنت اشیاء،دستگاه

 جذب 2017 پرداختتقویت امنیت  برایتِریون
تری از هر تراکنش و ایجاد بینش وسیع

تر تقلب و کالهبرداری از طریق شناسایی دقیق
 فناوری هوش مصنوعی

 

 ادغام یوروپِی 

سال    سترکارت بین   2002در  سهامی    تبدیل م شرکت  الملل به یک 

الملل، دو رویداد مهمی بودند که یک شتترکت  و ادغام آن با یوروپی بین 1خاص

پرداخت جهانی متحد و بزرگ را تشتتتکیل داد. ادغام این دو بازیگر قدرتمند در     

ستراتژیک یکپارچه در  صنعت پرداخت موجب ایجاد و بهره  برداری از یک مدل ا

 ای شد. هانی و منطقهسطح ج

ای ما بین دو شتترکت در های استتتراتژیک گستتتردهازاین همکاریاگر چه پیش

شرکت و       جهت بهبود خدمت صورت پذیرفت، اما ادغام دو  شتریان  سانی به م ر

پذیری استتتراتژیک، تقویت پاستتخگویی مشتتتریان و  ایجاد یک ستتاختار حکمرانی و مدیریتی متحد منجر به افزایش انعطاف

 شدن زمان ورود به بازار محصوالت و خدمات نوآورانه شرکت شد.وتاهک

 ب شرکت اوربیسکامجذ 

جذب شتتترکت ایرلندی فناوری       2009مستتتترکارت در ستتتال  

را اعالم نمود. این غول صتتنعت پرداخت جهانی که  2پرداختی اوربیستتکام

منظور دستیابی  ازاین دارای همکاری و مشارکت با این شرکت بود، به  پیش

شماره    صدور  صربه به فناوری جذاب آن در  فرد و یگانه های تراکنش منح

                                                                 
1  private share corporation 
2 Orbiscom 

: ادغام یوروپی در مسترکارت1-8شماره  ریتصو  

 : عالمت تجاری شرکت اوربیسکام2-8شماره  ریتصو
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های اینترنتی  برداری در پرداخت های اعتباری اقدام به جذب آن نمود. این فناوری از وقوع تقلب و کاله        برای کاربران کارت  

 ورزد.ممانعت می

 جذب گروه دِیتاکَش 

کارت در ستتتال    تاکَش     2010مستتتتر جذب گروه دِی یک  1به   ،

کننده خدمات پرداخت اروپایی اقدام نمود. دیتاَکش یک رابط کاربری          ارائه 

دهد که برای پذیرندگان تجارت الکترونیک         نویستتتی واحد ارائه می  برنامه  

 آورد. های امن را فراهم میقابلیت پردازش پرداخت

کننده خدمات پرداخت پیشتتترو اروپایی، این شتتترکت از عنوان یک ارائهبه

های پرداختی جایگزین، شده، جلوگیری از تقلب و کالهبردی، گزینه سپاری دگانه راهکارهای پرداخت الکترونیک برونطرق چن

نماید. این شتترکت همچنین زیرستتاخت فناوری و راهکارهای   و راهکارهایی برای فروش پذیرندگان ارائه می 2خانتلفیق پس

 ای دارد.جلوگیری از تقلب و کالهبرداری برجسته

ترین دستاوردهای این  ذب گروه دِیتاکَش توسط مسترکارت زمینه رشد بلندمدت را برای دو شرکت فراهم آورد. ازجمله مهم     ج

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:اقدام می

 های پرداختی مسترکارت در خریدهای آنالین به ویژه در بازار اروپاکارگیری محصوالت و کارترشد و توسعه به 

 والت و خدمات دِیتاکَش خارج از بازار اروپا با گسترش شبکه مسترکارت و حضور جهانی این شرکت توسعه محص 

 سترکارت و دِیتاکَش در ممانعت از تقلب     با ترکیب توانمندی 3مدیریت و پایش تقلب نقطه به نقطه شرکت م های دو 

 و کالهبردی

   چالش پذیرش انواع نوین پ     کاهش  طابقی و افزایش ستتترعت در  عه         های ت با توستتت گان  ند پذیر خت توستتتط  ردا

 های دِیتاکَش و ایجاد نسل جدیدی از تجارت الکترونیک، تجارت موبایلی و دیگر محصوالت پرداختیزیرساخت

 

 همکاری با نِکست جامپ 

سال     سترکارت در  سطه قرارداد همکاری به 2010م ساله با   3 4وا

                                                                 
1  DataCash Group 

2 back-office reconciliation 
3 End to end 

4 Partnership 

 : عالمت تجاری گروه دیتاکَش3-8شماره  ریتصو

 : همکاری مسترکارت با نِکست جامپ4-8شماره  ریتصو
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ست جامپ شرکت ارائه  صی   1دهنده خدمات تجارت الکترونیک نِک شخ شده    ، برنامه تخفیفات خود را از طریق پورتال  سازی 

 منظور ارائه پیشنهادات با تخفیف مناسب گسترش داد. خرید آنالین به

سترکارت     شتریان در بازار م سعه یافت. در برنامه      2به این ترتیب برنامه امتیازدهی م سترکارت( تو سایت تجارت الکترونیک م (

سترکارت هر دارنده کارت می  صوالت و خدمات      امتیازدهی م سترکارت از تخفیف مح سایت بازار م تواند با ورود و ثبت نام در 

شگری و محصوالت   شرکت نکست جامپ برای    الکترونیک، جواهر، گرد سال این   3هزاران پذیرنده و تولیدکننده بهره ببرند. 

برنامه را اجرا نمود و به پیشرفت استراتژی تجارت الکترونیک مسترکارت کمک نمود. نِکست جامپ با رویکرد الگوریتمی خود     

 رونیکی مسترکارت نمود.های خوب در بازار الکتاقدام به تخصیص امتیاز هم به خریداران خوب و هم معامله

 گذاری مشترک وانداایجاد شرکت سرمایه 

با       2011در ستتتال  3مستتتترکارت و تلفونیکا   تشتتتکیل یک شتتترکت 

شرکت   ونچر( را اعالم نمودند. هدف از تأسیس اینگذاری مشترک )جوینتسرمایه

کشتتتور در امریکای التین که     12راهبریِ توستتتعه راهکارهای مالی موبایلی در       

 است.کند بوده ها فعالیت می( در آنR) 4شرکت تلفونیکا با برند موویستار

این اقدام اولین تجربه همکاری میان یک شتتترکت پرداختی و مخابراتی استتتت.  

سی         ستر سهولت و د شرکتی بود که بر تلفیق  صل این همکاری، ایجاد  پذیری  حا

های  کارگیری در سیستمای از راهکارهای مالی، قابل بههای همراه با مجموعهتلفن

 پرداخت الکترونیک منجر شد.

مدیریت واندا مستتتتقل از دو شتتترکت   .به فعالیت پرداخت   5ری مشتتتترک تحت نام و برند واندا این همکا  2012در ستتتال  

سهم مالکیت آن به     ست و  سترکارت و تلفونیکا ا شده   50/50صورت  م سرمایه    توافق  شرکت  ست. این  شترک برای  ا گذاری م

برد. ایجاد این شتتترکت توستتتط بهره میهای بانکی و غیر بانکی از یک مدل باز پذیری بین بخشکنشایجاد اطمینان از هم

ست و جایگاه تلفونیکا را       سترده امریکای التین بوده ا سطح جهان و در بازارهای گ سترکارت با هدف بهبود عملکرد مالی در  م

 دهنده راهکارهای مالی موبایلی پیشرو در امریکای التین استحکام بخشید.عنوان یک توسعهبه

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Next Jump 
2  MasterCard Marketplace 
3 Telefónica  
4 Movistar 
5 Wanda 

 : عالمت تجاری برند واندا5-8شماره  ریتصو

http://www.mastercardmarketplace.com/


 

 مطالعه بازار و توسعه و بهبود کسب و کار بخش 
 103از  73صفحه 

 المللی مسترکارتشرکت بینارزیابی و تحلیل  شناسه سند: 

 

 

73 

 

 

 

 پرداخت تراوِلِکسمدیریتی برنامه کارت پیشهای جذب عملیات 

های مدیریتی برنامه     مستتتترکارت جذب عملیات    2011در ستتتال 

 را از این شرکت اعالم نمود. 2( تراوِلِکسCPM) 1پرداختهای پیشکارت

ست که عمده فعالیت آن در حوزه پرداخت    شرکتی ا المللی  های بینتراوِلِکس 

پرداخت برای مستتافران استتت. کستتب این قابلیت  های پیشو صتتدور کارت

ستراتژیک            ستیابی به اهداف ا سریع د شرکت در ت سترکارت به این  سط م تو

صه خدمات پیش  ها و توانمندیدارایی وکار خود کمک نمود همچنین این اقدامکسب  سترکارت را در عر پرداخت تقویت های م

نموده و باعث همگامی مستتتترکارت با رقبا در این عرصتتته شتتتد. عالوه بر این، این همکاری فناورانه موجبات افزایش نقش 

در خارج از « رداختپپیش»شتتد و پشتتتیبانی از صتتادرکنندگان راهکارهای    « پرداختپیش»مستتترکارت در زنجیره ارزش  

 متحده و در بازارهای پرداختی مستعد را فراهم آورد. ایاالت

 جذب شرکت تراکسیس 

، واقع در 3مستتترکارت جذب شتترکت تراکستتیس  2012در ستتال 

دهنده خدمات را اعالم نمود. تراکستتیس یک شتترکت ارائه  4وَلیستتیلیکون

شتریان بود که این راهکارها     مرتبط با تخفیفات و برنامه سازی م های وفادار

کارت    را از طریق داده ید  گان و          های تراکنش خر ند پذیر به  قدی  های ن

 نمود. مؤسسات مالی ارائه می

هنگام و آنی را فراهم آورد. صتتورت بهال تخفیفات به مشتتتری بهتلفیق پلتفرم تِراکستتیس با شتتبکه مستتترکارت امکان اعم 

های پیشتترفته در جهت اطمینان از اختصتتاص تخفیفات هدفمندتر به مشتتتریان، افزایش   همچنین این همکاری ارائه تحلیل

 وری پذیرندگان در فروش و افزایش وفاداری مشتریان را ممکن ساخت.بهره

صنعت تخفیفات،      سعه  شد و تو ضافه       با ر سیس و ا شرکت تراک شتریان، خرید مالکیت فکری  سازی م نمودن تیم جوایز و وفادار

سان نرم   کاری با ستعدادی از مهند سازی       ا شرکت در ارائه راهکارهای وفادار سترکارت، توانمندی این  افزار این مجموعه به م

 مشتریان را افزایش داد.  

 

                                                                 
1 Card Program Management  
2 Travelex 
3 Truaxis 
4 Silicon Valley 

 : عالمت تجاری شرکت تراوِلکس6-8شماره  ریتصو

 

 : عالمت تجاری شرکت تراکسیس7-8شماره  ریتصو
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 سِندگذاری مشترک هومایجاد شرکت سرمایه 

سال   سترکارت، ای     3، 2013در   2و بیکس 1سِروگلوبال شرکت م

را اعالم  3ستتندوِنچر( هومگذاری مشتتترک )جوینتایجاد شتترکت ستترمایه 

های پول موبایلی، نمودند. این شتترکت قابلیت ارستتال پول به و از حستتاب  

های پرداختی در هر مکان و های بانکی و کارتهای پرداختی، حستتابکارت

 نماید.به هر نوع متقاضی را فراهم می

سِروگلوبال بود را  بنای فناوری ایبر م 4سِندِ موجود که یک کانون پرداخت سِند، پلتفرم هوم گذاری مشترک هوم شرکت سرمایه  

 دهد.سِروگلوبال و بیکس توسعه میعنوان بخشی از همکاری استراتژیک مابین ایتقویت نموده و این پلتفرم را به

شد. امروزه این پلتفرم در بیش از  منظور ارائه پرداخت موبایلی بینسِند برای اولین بار به پلتفرم هوم   50المللی به بازار معرفی 

واستتطه قراردادهای تجاری با اپراتورهای شتتبکه  دهند بهکشتتور جهان که در حدود یک هفتم جمعیت جهان را پوشتتش می 

 است.برداری شده ( بهرهMTOs( و اپراتورهای انتقال پول )MNOsموبایلی مجازی )

شرکت ارائه  ای ست که خدمات مالی موبایلی با قاب سِروگلوبال یک  سترس کاربران جهانی  دهنده پول موبایلی ا لیت باال را در د

شش می  دهد و طیف کاملی از کیف پول موبایلی، تجارت موبایلی و قابلیتقرار می شارژ مجدد را پو دهد. بیکس های مدیریت 

شرکت ارائه  ست. این  المللی به هر یک از ارائهدهنده بهترین راهکارهای فروش عمده بیننیز یک  دهندگان خدمات ارتباطی ا

روی صتتتنعت مخابرات و ارتباطات  رکت از طریق راهکارهای نوآور، منعطف و جامع خود الزامات و نیازهای موجود و پیشِشتتت

 نماید.  جهانی را مرتفع می

ویژه در صنعت پرداخت  های فناورانه مسترکارت به گذاری مشترک منجر به توسعه و بهبود زیرساخت   ایجاد این شرکت سرمایه  

شده و را  سوی دیگر منجر به        ه را برای ارائه خدمات با قابلیتموبایلی  سترکارت فراهم آورد از  شتریان م شتر برای م های بی

 است.سِروگلوبال و بیکس گردیدهتوسعه و گسترش بازار ارائه خدمات برای دو شرکت ای

                                                                 
1 eServGlobal 
2 BICS 
3 HomeSend 
4 remittance hub 

 سِندونچر هوم: عالمت تجاری جوینت8-8شماره  ریتصو
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 جذب شرکت پرووُس 

عنوان یک شتتترکت پیشتتترو در راهکارهای     به  1ای پرووُسشتتترکت ترکیه  

به مسترکارت پیوست. مشتریان  2013پرداختی و پردازشگر پرداختی در ترکیه در سال 

دهندگان خدمات   ها، خریداران و ارائهپرووُس اغلب شتتتامل مؤستتتستتتات مالی، بنگاه   

وکارها شتتامل اجرای فرآیند مخابراتی استتت. راهکارهای این شتترکت برای کستتب  

پرداخت و خدمات پردازش خودپرداز پردازش صتتتادرکننده و پذیرنده، راهکارهای پیش

 شود.می

ستیابی ب  ستراتژی   د شرکت بر مبنای ا ضور     ه این  سترکارت در افزایش ح صلی م های ا

افزوده نوآورانه دربازارهای در پردازشتتی در بازارهای پررونق بوده استتت.  همچنین ارائه راهکارهای پردازشتتی و خدمات ارزش

 ی در مسترکارت بوده است.های انگیزشی برای ایجاد این همکارپرداخت از دیگر محرکحال ظهور پرداخت موبایلی و پیش

 جذب خدمات الکترا کارت 

مذاکرات خود را با شتترکت راهکارهای   2014مستتترکارت در ستتال  

کت       به  2افزاری اوپوسنرم عه آن یعنی شتتتر کت زیرمجمو جذب شتتتر منظور 

( اعالم نمود. شرکت خدمات الکترا کارت  ECS) 3خصوصی خدمات الکتراکارت  

ضه راهکارهای نرم      شرو جهانی در عر شرکت پی افزاری و خدمات پردازش یک 

های کارتی است که دفتر مرکزی آن در شهر های الکترونیکی و سیستمپرداخت

 است.  پونا هند واقع شده

کشتتور جهان استتت. مجموعه  25های مخابراتی در بیش از مشتتتریان شتترکت شتتامل مؤستتستتات مالی، خریداران و شتترکت

های کارتی الکترونیکی از طرق های بانکی و تراکنشمحصوالت این شرکت به مشتریان امکان صدور و مدیریت انواع کارت     

 آورد.های فروش، اینترنت و موبایل را فراهم میگوناگون مانند دستگاه خودپرداز، پایانه

ستتترش تنوع محصتتوالت این شتترکت و افزودن کلید پردازش  جذب شتترکت خدمات الکتراکارت توستتط مستتترکارت به گ 

 کردن کمک نموده است. صادرکننده و پذیرنده و راهکارهای سوییچ

                                                                 
1 Provus 
2 Opus 
3 ElectraCard Services 

 پرووس : خرید شرکت9-8شماره  ریتصو

 خدمات الکتراکارت جذب: 10-8شماره  ریتصو
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 پوینتجذب شرکت پین 

شرکت پین  شرکت ارائه جذب  سیا و       پوینت، یک  سات مالی در منطقه آ س سازی و پاداش به مؤ کننده خدمات وفادار

طور رسمی انجام شد. شرکت     به 2014اقیانوسیه توسط مسترکارت در سال     

سازی      30پوینت بیش از پین سال به ارائه مجموعه کاملی از خدمات وفادار

گیری منجر به تقویت خدمات پرداخت. جذب این شتتترکت به طرز چشتتتم

 گردد.وفادارسازی مسترکارت در منطقه آسیا و اقیانوسیه می

 

 

 سَم_جذب شرکت سی 

کننده خدمات کیف پول ارائه 1ستتَم_توافقنامه جذب شتترکت ستتی

افزارهای موبایلی توستتتط مستتتترکارت در کنگره     موبایلی و خدمات و نرم   

 اعالم شد. 2014جهانی موبایل 

به         به توستتتعه و  قدام مستتتترکارت  بایلی و   با این ا کارگیری کیف پول مو

سرعت بخشید. جذب کامل شرکت  2راهکارهای پرداختی در سطح جهانی ازجمله ترویج و گسترش خدمات دیجیتال مسترپَس

سرمایه      _سی  ستراتژیک جهانی مابین این شرکت و مسترکارت و  گذاری اندک اولیه مسترکارت بر روی   سَم در پی همکاری ا

 اتفاق افتاد. 2012این شرکت در سال 

و ویتنام اجرا  5امریکامتحده ، ایاالت4، مکزیک، سنگاپور 3سَم بسیاری از خدمات پرداخت موبایلی را در هند، ژاپن  _شرکت سی  

شی        سفار شرکت خدمات  ست. پلتفرم این  شوق       نموده ا شتریان، م شده برای م سازی، خدمات بانکداری،   سازی  های وفادار

 کند.های امن غیرمالی را پشتیبانی میهای پرداخت قبوض و تراکنشگزینه

لکرد مسترکارت در ارائه راهکارهای نوین، نوآور  های موبایلی، به بهبود عمسَم در توسعه پلتفرم  _نمودن متخصصان سی   اضافه 

کارگیری آستتان ها در جهت بههای آن به توستتعه فعالیتستتَم و زیرستتاخت_های ستتیو امن به بازار کمک نمود. اپلیکیشتتن

ت و خرید و پرداخ QR، بارکدها/NFCهای ارتباطی متعدد شامل صورت آنالین از طریق فناوریها و بهمسترپَس در فروشگاه

 نماید.از راه دور کمک می

 وان5جذب شرکت  

                                                                 
1  C-SAM, Inc. 
2  MasterPass™ 
3 DNP 
4 Starhub 
5 ISIS 

 پوینت: عالمت تجاری شرکت پین11-8شماره  ریتصو

 سَم_: عالمت تجاری شرکت سی12-8شماره  ریتصو

http://www.c-sam.com/
http://www.masterpass.com/
http://www.dnp.co.jp/eng/
http://www.dnp.co.jp/eng/
https://www.starhub.com/
https://www.starhub.com/
http://www.paywithisis.com/


 

 مطالعه بازار و توسعه و بهبود کسب و کار بخش 
 103از  77صفحه 

 المللی مسترکارتشرکت بینارزیابی و تحلیل  شناسه سند: 

 

 

77 

شتری      شاوره بازاریابی و خدمات م عنوان به 1وان5مدارانه شرکت م

افزاری جهانی در ای، تحلیلی و نرمدهنده خدمات مشتتاورهیک شتترکت ارائه

منظور کمک به مدیران به مستتترکارت ملحق شتتد. این اقدام به 2014ستتال 

ای در رشتد و توستعه   های زنجیرهها و فروشتگاه فروشتی وکارها، خردهکستب 

 وکارهایشان صورت پذیرفت.کسب

ای و ، بازوی خدمات حرفه«ران مستتترکارتمشتتاو»این شتترکت با مجموعه 

های پرداختی ترکیب نموده و   مدارانه را با تخصتتتص   های بازاریابی و مشتتتتری   تحلیلی مستتتترکارت یکپارچه شتتتد تا تحلیل     

 راهکارهای عملی به مشتریان و متقاضیان ارائه نماید.

 گزیده کاربردیهای پیشجذب شرکت فناوری 

های  دهنده تحلیل( ارائهAPT) 2گزیده کاربردیهای پیششرکت فناوری

به مجموعه  2015مبتنی بر رایانش ابری استتت که بنا بر اعالم رستتمی در ستتال  

 مسترکارت پیوست. 

شرکت  APT 3یادگیری پلتفرم آزمون و صمیم به  سرمایه ها در ت های  گذاریگیری 

نماید. همچنین حداکثرنمودن تأثیر ستتازی شتتده کمک میمناستتب و ستتفارشتتی 

گذاری و سنجشِ بازاریابی، فروش، عملیات  های کنترلی بر طراحی، شاخص تحلیل

 سازد.ای را ممکن میو اقدامات سرمایه

س     شرفت م شرکت منجر به پی شرکت  جذب این  وان در 5ترکارت در ارائه خدمات متمایز به پذیرندگان و مکمل قرارداد جذب 

عنوان عضوی از مجموعه مسترکارت   به APTاست. از سوی دیگر   « مشاوران مسترکارت  »ارائه خدمات تحلیلی در مجموعه 

 یابد.ه عملکرد جهانی دسترسی میای، خدمات بازاریابی و گسترهای مشاورهبه مجموعه ابزارهای تحلیلی مسترکارت، قابلیت

 جذب شرکت وُکالینک 

شرکت وُکالینک  شرکت     4به دنبال جذب  سترکارت، این   توسط م

و بانکی های بانکی مبتنی بر حستتاب تیمی از افراد متخصتتص، تکنولوژی

سترکارت  هایی از قبیل تجزیهسرویس  وتحلیل مدیریت تقلب را در اختیار م

 پرداخت های مختلف صتتنعتاین اتفاق تأثیر بستتزایی در بخش. گذاردمی

   .استداشته  B2Bفرد و های فردبهفروشی، پرداختازجمله خرده

                                                                 
1 5one 

2 Applied Predictive Technologies 

3 Test & Learn® 
4 VocaLink 

 وان5: عالمت تجاری شرکت 13-8شماره  ریتصو

 : عالمت تجاری شرکت14-8شماره  ریتصو

 های پیشگویانه کاربردیفناوری

 

 : عالمت تجاری شرکت وُکالینک15-8شماره  ریتصو

 

https://www.5one.com/
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شد.     شرکت وُکالینک امکان ارائه مجموعه بهتری از خدمات و گزینه  با جذب سترکارت فراهم  شتریان م های پرداختی برای م

های الکترونیکی  های بیشتتتتری را در جهت همگامی با جریانات پرداختی جدید در انواع مختلف پرداخت  این قرارداد فرصتتتت

 فراهم نمود.

ای از بازارهای مالی ازجمله در استتت و در ستتطح گستتترده بانکی  بتنی بر حستتابهای بانکی مپیشتترو در پرداخت وُکالینک 

ها توستتط این ترلیون یورو از پرداخت 6ستتاالنه حدود  .متحده، ورود کرده استتتزودی ایاالتانگلستتتان، ستتنگاپور، تایلند و به

های مالی در درصتتد قبوض خانگی و کلیه کمک 70درصتتد حقوق و مزایا،  90گیرد و فناوری که در حدود شتترکت انجام می

نماید و فناوری آن شتتتبکه      ها در بریتانیا را مدیریت می     نماید. این شتتترکت بیش از نیمی از تراکنش   بریتانیا را عملیاتی می   

شین  صل می   ما شور بریتانیا را به یکدیگر مت ض     های وجوه نقد ک ساخت فناوری کلیدی را در ف شرکت وُکالینک زیر ای  نماید. 

 نمایند ازجمله این خدمات فناورانه عبارتند از:پرداخت بریتانیا ارائه می

 BACS فناوری :ACH1 آورد.های بانکی فراهم میهای مستقیم نقدی و اعتباری را بین حسابامکان پرداخت 

 نماید.میتر: خدمات آنی حساب به حساب از طریق موبایل، اینترنت و تلفن را فراهم های سریعپرداخت 

 سازد.رابط: ایجاد ارتباط میان شبکه خودپرداز انگلستان را برقرار می 

توان به اپلیکیشتتن نماید که از آن جمله میعالوه بر این شتترکت واکالینک محصتتوالت نوآورانه با پتانستتیل جهانی ارائه می 

شاره نمود که در آن فناوری   ZAPPپرداخت موبایلی  سرعت  ACHا شیدن  در جهت  های  به فرآیند پرداختی در پرداختبخ

 است.کاررفته موبایلی به

 همکاری مسترکارت و اوراکل 

شرکت اوراکل در زمینه ارائه     سترکارت همکاری جهانی خود را با  م

فروشتتی،  خرده مراکز به کارآمد، ستتاده و روان دیجیتال  یک تجربه پرداخت

شتتترکت اوراکل    .نمود اعالم و خدمات هتلداری    ایهای زنجیره فروشتتتگاه 

  ها و خدمات زیرساختی ابری کامال یکپارچه است.  دهنده اپلیکیشنارائه

سترکارت  همکاری در  سفارش    سهولت جهت  متعددیهای راه و اوراکل م در 

 منحصر هایویژگی کردن اضافه با اندسعی نموده شرکت دو . بدین وسیله ایناست ها ترتیب داده شده و سرو غدا در رستورآن  

 .ندنمای کمک مردم بیشتر چه هر راحتی به 2میکروس عنوان تحت افزاری نرم در فردی به

ای های زنجیرهفروشی و فروشگاهها و مراکز خردهها، هتلعمده برای رستورآن همکاری این دو شرکت ابتدا بر سه مسئله

 است:متمرکز شده

 

 فروشگاهیدرون هایپرداخت 

                                                                 
1 Automated Clearing House: ایجاد شده است. در این شبکه یتبارهای بدهی و اعای الکترونیکی است که برای پردازش حجم باالیی از تراکنششبکه 

 .شودهای مختلفی در انجام آن سهیم هستند، جمع آوری شده و عملیات تسویه حساب، بین اجزای مختلف انجام میموجودیتهایی که عمدتاً تراکنش
2  MICROS 

 : عالمت تجاری شرکت اوراکل16-8شماره  ریتصو

https://almaspayment.com/
https://almaspayment.com/
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همکاری   Qkrمنظور توسعه و بهبود تجارب پرداخت درون فروشگاهی از طریق اپلیکیشن    اوراکل و مسترکارت به  

افزار کاربردی موبایلی استت که به مشتتریان امکان ستفارش و پرداخت اقالم و خدمات از    یک نرم Qkrنمایند. می

آورد. همکاری  های همراه و بدون نیاز به انتظار در صتتفوف پرداخت یا برای کارمند رستتتوران فراهم میطریق تلفن

 نماید.میها برای مشتریان کمک میان این دو شرکت به افزایش سهولت و امنیت تراکنش

 وریافزایش بهره 

سعه و اجرای راهکارهای پرداختی جداگانه برای پرداخت  شگاهی و  با انقعاد این همکاری عالوه بر تو های درون فرو

یات  تال کامال یکپارچه و خدمات ممانعت از کالهبرداری از             های آنالین، خریداران می  عمل ند از پرداخت دیجی توان

 مند گردد.ترکارت بهرهطریق خدمات درگاه پرداخت مس

 

 کاناله_تطابق میان 

یکپارچگی ستترویس پرداخت دیجیتالی مستتترپَس با محصتتوالت اوراکل امکان تجربه یک فرآیند خرید و پرداخت  

 آورد.های مختلف فراهم میفروشی را از طریق کانالای و مراکز خردههای زنجیرهروان و ساده را برای فروشگاه

 جذب شرکت امنیت اطالعات نئودِیتا 

سال      سترکارت در  در جهت تقویت اختالالت خارجی و  2017شرکت م

شیاء،   دستگاه  های ازسازی برای پرداخت آماده های چندگانه و متصل به اینترنت ا

  نمود. 1اقدام به جذب شرکت فناوری جهانی امنیت اطالعات نئودِیتا

  2ستتنجیهای امنیت و اصتتالتاین اقدام مستتترکارت در جهت تقویت زیرستتاخت

شتتترکت در ستتتطح ابزارهای پرداختی انجام گرفته استتتت. فراهم نمودن امکان 

صادرکنندگان، پذیرندگان   همکاری و تبادل اطالعات نزدیک به زمان واقعی بین 

 توان از دیگر دستاوردهای این همکاری برشمرد.و پردازشگران را می

صیل را از کاله     3نئودیتکت شرکت نئودیتا، کاربران ا صلی  ستر تراکنش ، محصول ا شن  برداران احتمالی بر ب های آنالین، اپلیکی

شمند آن  سایی می   موبایلی و تلفن هو شنا شخص می       ها  ستند را م سک باالتری ه شانگر ری نماید. این نماید و کاربرانی که ن

منظور افزاری را بهنرمدهد و فرآیند یادگیری ها امتیاز میهای آنالین و موبایلی دسترسی داشته، به آن   فناوری به کلیه تراکنش

 آورد.های صادرکننده فراهم میها، میان پذیرندگان و بانکبخشی سریع تراکنشگیری اصالتایجاد امکان تصمیم

 رِنجآپ پِیهمکاری با استارت 

                                                                 
1 NuData Security 
2 authentication 

3 NuDetect 

 : عالمت تجاری شرکت17-8شماره  ریتصو

 امنیت اطالعات نئودیتا
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سال   شرکت کوچک     2017در  سترکارت همکاری خود را با  م

واسطه این همکاری گزینه کیف پول  اعالم نمود. به 1رنجآپی پِیاستارت 

به   تالی مستتتترپَس  نه پرداخت و خرید در اپلیکیشتتتن     دیجی عنوان گزی

 کارگیری است.موبایلی این شرکت فعال و قابل به

شن موبایلی  ستگاه به رِنج پِی اپلیکی این امکان را  2های فروش خودکارد

سیگنال می ستگاه دهد تا با دریافت  های بیرونی  های بلوتوث، با دیگر د

راحتی با تلفن های فروش خودکار، بهتوانند هنگام استتتفاده از این دستتتگاهبا این ویژگی، مشتتتریان می .نیز ارتباط برقرار کنند

مسترپَس  میلیون مشتری کیف پول دیجیتالی   80به بیش از رِنج پِیا ورود مسترپس،  ب .همراهشان پرداخت خود را انجام دهند 

 .ها نیز قرار دهدتواند امکانات و خدماتش را در اختیار آندسترسی دارد و می

 شرکت برایتِریونجذب  

شرکت برایتِریون  شرکت نرم 3جذب  شرو متخصص     ،  افزاری پی

 2017کارگیری هوش مصنوعی توسط شرکت مسترکارت در سال       در به

 اعالم شد.

منظور تحقق اهداف خود در زمینه حرکت هر چه بیشتر به مسترکارت به 

نگرانه استتتا در این های آیندهرویکردها و فناوریستتمت زندگی دیجیتالی، در حال طراحی و توستتعه خدمات پرداختی خود با 

ها دارد. این فناوری پیشرفته بینش  راستا هوش مصنوعی نقش حیاتی در افزایش سهولت و در عین حال بهبود امنیت پرداخت   

 کند.تر تقلب و کالهبرداری کمک میکند که به شناسایی دقیقتری از هر تراکنش ایجاد میوسیع

نماید که ترین پورتفولیو از فناوری هوش مصتتنوعی و یادگیری ماشتتینی را ارائه میترین و گستتتردهن عمیقشتترکت برایتِریو

 نماید.ها ایجاد میها فارغ از نوع، پیچیدگی و حجم آنهوشمندی درلحظه را از تمامی داده

                                                                 
1  PayRange 
2 vending machine 
3  Brighterion 

 رِنجپِیآپ : عالمت تجاری استارت18-8شماره  ریتصو

 : نشان تجاری شرکت برایتِریون19-8شماره  ریتصو

https://www.payrange.com/
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 نوآوری در مسترکارت 

سترکارت، در قلب فعالیت    50نوآوری در تاریت  شر ساله م سیر ارائه       های این  سترکارت در م ست. م شته ا کت قرار دا

آفرین  تر رویکردی نوآورانه و ارزشتر و ستتادهتر، امنهای ستتریعخدمات و راهکارها و ایجاد محصتتوالت برای خلق تراکنش

 ها، فرهنر نوآوری را در میانداشتتته استتت. این شتترکت از طریق ترغیب کارکنان به نوآوری در مجامع داخلی و گردهمایی 

 نماید.  کارکنان خود توسعه و ترویج می

های پرداخت/دریافت افراد، بهبود تجارب خرید و کمک  ل در روشکارگیری نوآوری، در حال ایجاد تغییر شتتکمستتترکارت با به

توان به کیف پول دیجیتال مسترپَس و توسعه    وکارها است. از نمودهای بارز نوآوری در این شرکت می  به رشد و توسعه کسب   

 گذاری در شبکه پرداخت مسترکارت اشاره نمود. زیرساخت نشان

های مسترکارت مشهود است و پیش از این نیز به آن اشاره شدا        های نوآورانه در تمامی فعالیتبا توجه به اینکه ردپای فعالیت

و دستتتاوردهای اصتتلی تک های فینآپهای حمایتی مستتترکارت از استتتارتدر این بخش از گزارش، ستتازوکارها و مکانیستتم

های مسترکارت در این حوزه  های موبایلی و نوآوریگردند. همچنین پرداختمعرفی می« افزار مسترکارت دهندگان نرمتوسعه »

شاره می  مطرح شده و در انتها به فعالیت  های  شود. تصویر زیر جنبه  های نوآورانه مسترکارت در جهت افزایش امنیت پرداخت ا

 دهد.های نوآورانه مسترکارت در این گزارش را نشان میمطرح از فعالیت

 
 

 های نوآورانه مسترکارتبندی فعالیت: تقسیم1-9شماره  ریتصو

برنامه های حمایتی 
از استارت آپ های 

فین تک

توسعه ده
ندگان 
نرم افزار 
مسترکار
ت 

امنیت پرداخت

پرداخت ها
ی 

موبایلی
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 تکهای فینآپهای حمایتی مسترکارت از استارتبرنامه 

های پرداختی، در جهت حفظ جایگاه خود به عنوان در عرضه فناوریعنوان یک شرکت بزرگ و پیشرو مسترکارت به

های توسعه نوآوری، به  ، از طریق مکانیسم 1های فناورمحورهای فناورانه با شرکت رهبر بازار پرداخت جهانی عالوه بر همکاری

ترین از مهم یر مستتترکارتبرنامه آغاز مستتو  های نوآوری مستتترکارتآزمایشتتگاهپردازد. های جدید میجذب و پرورش ایده

 گردند.اقدامات مسترکارت در این راستا است که در ادامه به اختصار معرفی می

 نوآوری مسترکارتهای آزمایشگاه 

های  ترین تفاوتپشتتتیبانی از اقدامات نوآورانه از مهم

با دیگر رقبایش و نکته کلیدی در جهت پایدار             مستتتترکارت 

شود.   های رقابتی این شرکت در بازار محسوب می  ماندن مزیت

سترکارت جهانی در آوریل      شرکت م ستا  ، اقدام  2010در این را

شگاه   سیس آزمای سترکارت به تأ ی تحقیق  عنوان بازوبه 2های م

 و توسعه جهانی نمود که وظیفه آن ارائه راهکارهای پرداختی نوآور به بازار با سرعت بیشتر است.

منظور ها در بازار است. این اقدامات به های مسترکارت مسئول ایجاد راهکارهای پرداختی پیشرفته و ارتقاء توانمندی   آزمایشگاه 

ستن      سازی، م صویر شتیبانی از تجاری      جذب و پذیرش نوآوری از طریق ت شده، اجرای پایلوت و پ صاویر ایجاد سازی ت سازی   د

های جدید در ستتازی و آزمایش ایدهگیرد. تصتتویرستتازی، آمادههای افزوده به مشتتتریان انجام مینوآوری، درجهت ارائه ارزش

 دهد.های مسترکارت، این شرکت را جلودار عرصه تجارت پیشرفته قرار میآزمایشگاه

 ز مسیربرنامه آغا 

شتتتود، تر میروز متصتتتلتوجه به اینکه تجارت روزبهبا 

شتری برای    تکفین سی نیازهای م ها نقش مهم و کلیدی در برر

برنامه آغاز مستتتیر     .های یکپارچه و هوشتتتمند دارند     ارائه تجربه  

سترکارت  سال     3م ست که از  منظور به، 2014یک برنامه جهانی ا

 شود. برگزار می های نوآورآپتوسعه استارت

وکار  تر کستتتبواقع هدف این برنامه کمک به رشتتتد ستتتریع در

ستارت  ستارت       آپا سان ا ست. متخصصان و کارشنا آپ در این ها ا

                                                                 
 مراجعه شود. 5جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  1

2 Mastercard Lab 

3 Mastercard Start Path 

های نوآوری مسترکارت: نشان تجاری آزمایشگاه2-9شماره  ریتصو  

: برنامه آغاز مسیر مسترکارت3-9شماره  ریتصو  
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برنامه  های حاضر در آپکنندگان این برنامه کمک کنند. همچنین استارت ممکن به شرکت  حد برنامه حضور دارند تا بتوانند تا 

سیر  شتریان و همین می آغاز م شند          توانند به م شته با سی دا ستر سترکارت نیز د شرکای م ستارت  .طور  دنبال هایی که بهآپا

توانند در این برنامه داشته باشند می   ایه اولیههای بانکداری، پرداخت و تجارت هستند و توانستند جذب سرم   بازنگری در شیوه 

 .دنماینشرکت 

 د:نموتوان به موارد زیر اشاره میآغاز مسیر های برنامه از ویژگی

  آپیاختصاصی برای هر تیم استارتماهه مجازی ششآموزشی دوره 

 نیاز به تغییر مکان و جابجایی عدم 

 شوددر مرحله اول گرفته نمی هاآپدرصدی از سهام استارت /هیچ سهم 

 دسترسی فوری به متخصصان مسترکارت 

 مخابراتی  فروشی وهای خردههای بزرگ، شرکتایجاد ارتباط با مشتریان بالقوه جهانی مانند بانک 

 نیستای هیچ هزینه پرداخت به نیاز نحوی کهها بهتأمین هزینه 

 آغاز مسیر عبارتند از: معیارهای مهم برای پذیرش در برنامه

 راهکار: نشان دادن پتانسیل بازار، تمایز محصول و مزیت رقابتی 

 طور داشتن بازاری بزرگبازار: حل یک مسئله اساسی برای مشتریان و همین 

 های اصلیگذار قوی شامل کارآفرینان باتجربه یا با تخصص در صنعت مربوطه و تقسیم نقشتیم: تیم بنیان 

  :در مرحله پس از جذب سرمایه اولیه داشتن برنامه مشخص برای تأمین مالی تأمین مالی 

 های مربیانها و آموزهروحیه: دارای ذهنیت جهانی و پذیرای فرصت 

 های موبایلی در مسترکارتتوسعه پرداخت 

سمت فناوری و نوآوری      شمندانه به  سترکارت با تعیین جهت هو سعه    م ست با تو ستره  های پرداخت موبایلی، توان گ

خدمات خود، تهدید از دست دادن سهم بازار و جایگاه استثنایی خود در بازار جهانی را به فرصت تبدیل نماید. ایجاد کیف پول     

ترین دهندگان مستتترکارت از مهمهای اندرویدی از طریق مکانیزم توستتعهافزارها و اپلیکیشتتنموبایلی مستتترپَس، توستتعه نرم

 گردند. ینه است. در ادامه اقدامات نوآورانه مسترکارت در پرداخت موبایلی به اختصار معرفی میاقدامات مسترکارت در این زم

 خدمات درگاه پرداخت موبایلی مسترکارت 

شرو، برنامه موبایلی جدید خود را راه     شرکاء پی سترکارت با همکاری تعدادی از  اندازی نموده خدمات درگاه پرداخت م

وکار خود دست یابند. تری در کسبهای موبایلی به رشد سریعکند تا از طریق دستگاهان کمک میاست. این برنامه به پذیرندگ

 دهد:این برنامه چهار حوزه اصلی را پوشش می

 ( درگاه موبایلیmCommerce): دهد تا پرداخت از مشتریان خود را از راه دور انجام دهند.به پذیرندگان اجازه می 

 عنوان پایانه موبایل به( فروشPOS    گوشتتتی تلفن همراه یا تبلت پذیرنده را به دستتتتگاه پذیرش پرداخت تبدیل :)



 

 مطالعه بازار و توسعه و بهبود کسب و کار بخش 
 103از  84صفحه 

 المللی مسترکارتشرکت بینارزیابی و تحلیل  شناسه سند: 

 

 

84 

 نماید.می

 ستفاده از تلفن همراه به   موبایل به منظور پرداخت، از طریق فناوری عنوان دستگاه پرداخت مشتریان )دارنده کارت(: ا

NFC  یا کدQR آورد.را برای مشتریان فراهم می 

 گذاری برای شتترکاء در صتتنعت های پرداخت موبایلی مانند کیف پول یا نشتتانآوردن فناوریمشتترکاء موبایلی: فراه

 موبایل )اپراتورهای موبایل، تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه و...(

 مسترپَس 

یک کیف پول دیجیتالی     مستتتترپَس

سهولت در فرآیند پرداخت در     ست که موجب  ا

نی و             کیشتتت ی ل پ نالین، درون ا خریتتدهتتای آ

گاهی می  جاد حستتتاب و    فروشتتت با ای گردد. 

سازی اطالعات کارت نقدی و یا اعتباری ذخیره

توان بدون نیاز به وارد    در این اپلیکیشتتتن، می

شن       نمودن اطالعات و رمزهای کارت و سرعت فرآیند پرداخت را تکمیل نمود. این اپلیکی سادگی و با  یا اطالعات تماس، به 

است. جهت انجام پرداخت فروشگاهی از طریق کیف  iOSهای هوشمند با سیستم عامل اندروید و یا قابل نصب بر روی تلفن

سترپَس پول دیجیتالی اندرویدی  سط برخی ا        م شده تو صادر سترکارت  ست که م های طرف قرارداد بر روی این ز بانک، نیاز ا

 کیف پول ثبت شده باشد.

 

صلی کارت بر روی کیف پول          ستفاده نموده و اطالعات ا ستم امنیتی چندالیه در این کیف پول ا سی سترکارت از  سترپَس م  م

سرقت رفت، جهت اطمینان و امنیت بی      ذخیره نمی شد و یا به  صورتی که تلفن همراه کاربر مفقود  شتر، امکان تغییر  شود. در 

 است.رمز حساب کاربری کیف پول از طریق اینترنت فراهم شده 

های درون اپلیکیشتتنی و اینترنتی با کلیک بر گیردا در پرداختفرآیند پرداخت با استتتفاده از این فناوری به ستتادگی انجام می 

و ورود آستتان به ستتامانه کاربری تنها با ثبت اطالعات محل ارستتال کاال، پرداخت بدون نیاز به وارد  مستتترپَسروی عالمت 

های حضتتوری درون فروشتتگاهی با استتتفاده از تلفن گیرد. در پرداختنمودن اطالعات کارتی با ستترعت و ستتهولت انجام می

شتیبانی ارتباط حوزه نزدیک   شن  که ا HCEو   (NFC)همراه اندروید با پ سترپَس پلیکی شده   م ست، از دو  بر روی آن نصب  ا

 توان پرداخت را به انجام رسانید:روش می

)تبادل اطالعات خرید از پایانه فروش )مانند بهای پرداختی( و اطالعات تأیید و ثبت تراکنش  مسترپَسشروع از اپلیکیشن  -1

 گیرد(از تلفن همراه در یک مرحله انجام می

 نتخاب کارت مورد نظر جهت انجام خریدبازنمودن اپلیکیشن و ا 

  لمس نمودن دکمه“Tap & Pay”  در پایین صفحه 

 مسترپَس: نماد تجاری کیف پول دیجیتالی 4-9 شماره تصویر
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  مسترپَسرقمی  4ورود کد 

 بر روی صفحه موبایل  ✓داشتن تلفن همراه باالی پایانه فروش و اطمینان از تکمیل خرید با ظهور عالمت نگه 

 
فروش )مانند بهای پرداختی( و اطالعات تأیید و ثبت تراکنش شروع از صفحه تلفن همراه )تبادل اطالعات خرید از پایانه    -2

خدمت  1فرضعنوان اپلیکیشتن پیش به مستترپَس در صتورتی که اپلیکیشتن    _گیرداز تلفن همراه در دو مرحله انجام می

 در تلفن همراه ثبت شده باشد(« 2کنبزن و پرداخت»

  داشتن آن بر روی پایانه فروش مجهز  ای که صفحه آن روشن شود و نگه   فعال نمودن تلفن همراه هوشمند به گونه

 NFCبه فناوری 

  مسترپَسرقمی 4وارد نمودن کد 

   بر روی صفحه موبایل  ✓قرار دادن مجدد تلفن هوشمند بر روی پایانه فروش تا زمانی که پرداخت با ظهور عالمت

 ود.تکمیل و تأیید ش

 QR سترپَسم 

یک       QR مستتتترپَس خت الکترون یک راهکار پردا

کنندگان امکان پرداخت کاال و نوین استتتت که به مصتتترف

دهد. این  های هوشتتتمند خود می  خدمات را از طریق تلفن  

ستترویس مستتترکارت، مزایای ارزشتتمندی برای پذیرندگان، 

صرف    صادرکننده، بانک پذیرنده و م کننده نهایی ارائه بانک 

 نماید.  می

یک راهکار پرداختی ستتریع، امن، ستتاده و   QR مستتترپَس

ست که نیازمند تجهیزات   بهمقرون جهت انجام تراکنش  MPOSیا  POSصرفه، و گزینه جایگزین ماندگاری برای پول نقد ا

کنند ارائه طور عمده از پول نقد استتتفاده میکنندگانی که بهای برای پرداخت مصتترفنیستتت. این راهکار روش جدید و ستتاده

شکالت پرداخت   دمی سیاری از م سازد. بنابراین راهکاری    های پذیرنده را مرتفع میهای الکترونیک پذیرندگان و بانکهد و ب

 اند.ماندگار جهت توسعه خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگانی است که در حال حاضر از این خدمات محروم مانده

 برای دارندگان کارتQR مسترپَسنحوه عملکرد  

 مسترپَساندازی برنامۀ کاربردی ایجاد شده برای نصب و راه QRبر روی تلفن هوشمند 

  اسکن کدQR پذیرنده که در محل فروش پذیرنده نشان داده شده 

 ورود مبلغ تراکنش جهت آغاز فرآیند پرداخت 

                                                                 
1  default 
2 Tap and pay 

 QRنمایی از مسترپَس: 5-9 شماره تصویر
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 ( تأیید تراکنش با یک شماره هویت شخصیPIN  ) 

 دریافتِ درلحظه تأیید انتقال موفق پول 

 پرداخت برای پذیرنده  1دریافت کاال پس از دریافت پیام تأیید 

 مزایای استفاده از این راهکار برای دارندگان کارت عبارتند از:

  بازکردن اپلیکیشن، اسکن، تأیید، دریافت کاال _ایمرحله 4فرآینده ساده 

 انجام پرداخت در مدت چند ثانیه از طریق یک تلفن هوشمند 

 ه پول نقدامنیت بیشتر نسب ب 

 دریافت تأییدیه تراکنش درلحظه 

 برای پذیرندگان QR مسترپَسنحوه عملکرد  

تنها به نمایش یک کد اختصتتاصتتی   QR  مستتترپَسهای الکترونیکی از مشتتتریان از طریق جهت دریافت پرداخت

 در محل فروش نیاز است. QRمسترپَس

 از:مزایای استفاده از این راهکار برای پذیرندگان عبارتند 

 سهولت کاربری 

 افزاریهای زیرساخت سختعدم نیاز به هزینه 

 های الکترونیکی  تعدیل هزینه پرداخت 

 کاهش میزان ریسک احتمالی 

 تر به مبالغدسترسی سریع 

 عدم نیاز به صرف وقت برای واریز وجه به حساب بانک 

 افزار مسترکارتدهنده نرمتوسعه 

در بخش  2پِیهمکاری مستتتترکارت با اندروید     

ها به افزار، ایجاد ستتتهولت و امنیت پرداختتوستتتعه نرم 

سترکارت را به همراه آورده   شتریان م سترکارت   م ست. م ا

ابط کاربری  در این بخش با اهداف مختلف به توستتتعه ر    

سی برنامه ( متفاوت در حوزه پرداخت، امنیت و API) 3نوی

 است.پردازی اقدام نموده داده

                                                                 
1 notification 
2 Android Pay 
3 Application Program Interface 

 افزار مسترکارتدهنده نرم: نشان تجاری توسعه6-9شماره  ریتصو

 



 

 مطالعه بازار و توسعه و بهبود کسب و کار بخش 
 103از  87صفحه 

 المللی مسترکارتشرکت بینارزیابی و تحلیل  شناسه سند: 

 

 

87 

نماید. مدیریت ها فعالیت میوری در پرداختهای مستتترکارت با هدف ایجاد ستتهولت و افزایش بهرهAPIدر بخش پرداخت، 

سازی، ردیابی و گزارش    سال کاال، پرداخت، اطالعات وفادار سریع   دهی تراکنشار شتریان، پرداخت آنالین  شارژ  های م تر و 

 بد. یاها توسعه میAPIپرداخت از خدماتی است که در این های پیشکارت

API      های بخش امنیت، توانایی متخصصان حوزه امنیت مسترکارت را در جهت کاهش مخاطرات و بهبود تجربیات مشتریان

شد.  ارتقاء می شتر          پردازی از دادههای خدمات دادهAPIبخ شمندی بی صوالت با هو سعه مح سترکارت به تو شی م های تراکن

افزایش اثرگذاری تبلیغات، رصتتد روندهای تراکنش در صتتنوف مختلف از   نمایند. جانمایی پذیرندگان و خودپردازها،کمک می

 ها است.APIخدمات این نوع از 

 نویسی مسترکارت در حوزه پرداختهای کاربری برنامهرابط 

ها را افزایش نویسی در حوزه پرداخت، سهولت، امنیت و سرعت پرداخت   های کاربری برنامهمسترکارت با توسعه رابط  

کارت        داده و راه ندگان  یار دار های نوینی را در اخت به مهم    کار مه  کاربری   ترین رابطهای خود قرار داده استتتت. در ادا های 

های پیشین شرح شود اگر چه در خصوص بسیاری از این خدمات در بخشنویسی مسترکارت در حوزه پرداخت اشاره می   برنامه

 است.تری ارائه شده مفصل

  ارکرد این اعتبارسنجی پرداخت قبوض: کAPI     تعیین واجدشرایط بودن یک حساب برای پرداخت قبوض با استفاده

 است. )RPPS( 1از سیستم پرداخت از راه دور و ارائه خدمات

       سریع سعه راهکار  سترکارت: تو سال م شمندانه ار سب تر برای بانکتر، بهتر و هو وکارها، بازیگران دیجیتالی و ها، ک

 گیرد.انجام می APIمرزی از طریق این دیگران برای ارسال وجه داخلی و بین

 2خدمات توانمندسازی دیجیتالی مسترکارت (MDESخدماتی در جهت نشان :)های مسترکارت گذاری شماره کارت

 نماید.ها فراهم میبرای ارتقاء امنیت پرداخت

 MCBP MP SDK این :API   شن سعه اپلیکی سترکارت ، تو ( را برای MCBP) 3های بر مبنای رایانش ابری م

 نماید.های تلفن همراه اندرویدی تسهیل میدستگاه

      ها حساب های مسترکارت و تبادل صورت  های کارتارسال مبالغ مسترکارت: گردش سریع و امن وجوه بین حساب

 است. API ورد اعتماد مسترکارت از کارکردهای اینقبول و ماز طریق شبکه بهبودیافته، قابل

     ( خدمات درگاه پرداختMPGS       خدمات چندکاناله :)پردازش پرداخت جهانی، راهکارهای مدیریت ریستتتک و         4

 نماید.ها ارائه میها و پذیرندهممانعت از کالهبرداری پیشرفته را به بانک

 QKR  سترپَس با ست که ا م سفارش و پرداخت بهای اقالم و خدمات، از  : یک پلتفرم پرداخت موبایلی ا مکان ثبت 

 نماید.های تلفن همراه هوشمند را برای مشتریان فراهم میطریق دستگاه

                                                                 
1  Remote Payment and Presentment Service 

 مراجعه شود. 2-5-6بخش به جهت کسب اطالعات بیشتر  2
3 Mastercard Cloud Based  Payment 
4 multi-channel 
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 rePower ضافه سقف مبلغ( به کارت : امکان ا سترو معتبر را فراهم   های پیشنمودن مبلغ )افزایش  ستر/م پرداخت م

 آورد.می

 کننده تجارت: این تستتهیلAPI های تجارت الکترونیکی و تجارت موبایلی را بدون در نظر گرفتن داختپذیرش پر

 نماید.برند کارت پرداخت )مسترکارت، ویزا، دیسکاور...( در عرض چند دقیقه تسهیل می

 افزار است.ترین کارکردهای این نرم: ایجاد سهولت در تجربه خرید و پرداخت با کیف پول دیجیتال از مهممسترپَس 

 مستتترپَس QRشتتود و مشتتتریان را برای اجرای : یک راهکار پرداخت موبایلی استتت که توستتط مشتتتری اجرا می

 سازد.های امن و راحت برای خریدهای روزانه توانمند میپرداخت

 پردازینویسی خدمات دادههای کاربری برنامهرابط 

منظور ارائه خدمات    نیز به های واستتتطی را  های مختص خدمات پرداخت، درگاه     APIمستتتترکارت عالوه بر ارائه   

شرکت پردازی و ایجاد ارزشداده سازمان افزوده برای  ست. در ادامه مهم   ها،  سعه داده ا ها معرفی APIترین این ها و افراد تو

 گردند.می

 Audiences منظور حداکثرنمودن تأثیر مخارج بازاریابی و تبلیغات تعیین : ستودآورترین مخاطب برای تبلیغات را به

 ماید.نمی

 منظور ها را به: دسترسی به پایگاه داده جهانی مسترکارت برای خودپردازها و موقعیت مکانی پذیرنده  1خدمات جایابی

 نماید.پذیر مینویسان امکانکارگیری در اپلیکیشن یا وبسایت را برای برنامهبه

 صناف و سطوح  : دسترسی به روندها و داده  2خدمات تحلیل بازار سیار زودتر از دولت   های فروش در ا ها  زیربخشی، ب

ستفاده از اطالعات و داده    پذیر میامکان APIیا دیگر منابع، از طریق این  سط با ا های نزدیک به شود. این درگاه وا

گذاران، ها در شتتبکه بزرگ مستتترکارت، امکان دستتتیابی به روندهای بازارها را برای ستترمایه زمان واقعی تراکنش

 آورد.وکارها و دیگر اقشار مرتبط فراهم میکسبتحلیلگران 

 نماید.گیری میهای آنالین و آفالین اندازههای دیجیتال را بر فروشهای رسآنها: تأثیر کمپینسنجش رسانه 

 دهد.تعیین هویت پذیرنده: اطالعات غنی و مفیدی در خصوص پذیرنده مورد نظر در اختیار قرار می 

      صی صا شنهادات اخت سترکارت، بر      به APIاین  : در3پی شتر دارندگان کارت از خدمات پرداختی م ستفاده بی منظور ا

صی )برای مثال پیام    مبنای تراکنش صا شنهادات اخت سانی از حراج های اطالعهای پرداختی دارندگان کارت، پی ها و ر

 شوند.های محبوب مشتریان( ارائه میدیگر اقدامات فروشگاه

    یل مکان مراکز خرید یل 4تحل به          : تحل نه مراکز خرید  ها ما نه امالک تجاری، عملکرد  به   هایی در زمی منظور کمک 

 نماید.بهای بهینه و استنتاجات معتبر ارائه میارزیابی درآمدها، اجاره

                                                                 
1 Location Services 
2 Market Insight Services 
3 Personalised Offers 
4 Retail Location Insight 

https://developer.mastercard.com/product/location-services
https://developer.mastercard.com/product/location-services
https://developer.mastercard.com/product/market-insights-services
https://developer.mastercard.com/product/market-insights-services
https://developer.mastercard.com/product/personalized-offers
https://developer.mastercard.com/product/personalized-offers
https://developer.mastercard.com/product/retail-location-insights
https://developer.mastercard.com/product/retail-location-insights
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 ها در جهت افزایش امنیت پرداختها و فناورینوآوری 

سترکارت در جهت افزایش امنیت و در عین حال ارائه راهکارهای پرداخ  سریع و روان، نوآوری م های  ها و فناوریت 

 گردندها در ادامه معرفی میترین اقدامات و فناوریاست. برخی از تازه ای را به صنعت پرداخت معرفی نمودهارزنده

 شه فناوری شه جایگزین کارت (: تولید کارتEMVهای تولیدی )در کارت های مبتنی بر ترا های  های مبتنی بر ترا

ای بستتیار های تراشتتهبرداری از کارتها و ستتطح امنیت پرداخت را افزایش داد. جعل و کپیستتی قابلیتنوار مغناطی

 دشوارتر است.

 

 ایتراشتتههای کارگیری کارتایجاد ستتیستتتم یکپارچه و امکان به 

 80عنوان بلیط اتوبوس، قطار و هواپیما در بیش از   مستتتترکارت به  

 کشور دنیا

 مستتترکارت با توستتعه هشتتدارهای دزدی اطالعات حستتاس فرد :

سرقت هویت فناوری  ضای اینترنت را کاوش می  1حفاظت از  کند  ف

کارگیری غیرمجاز از اطالعات شتتخصتتی، شتتامل  و در صتتورت به

ساس فرد به شماره کارت و یا دیگر داده  صورت آنالین، به  های ح

 دهد.فرد هشدار می

       که تنها فرد و    های مستتتترکارت  ارائه کد امنیتی به دارندگان کارت

سه مالی وی از آن اطالع دارند در جهت خ   س ریدهای اینترنتی و مؤ

 آنالین امن 

                                                                 
1 ID Theft ProtectionTM 

 های بیومتریک مسترکارت: کارت7-9 شماره تصویر



 

 مطالعه بازار و توسعه و بهبود کسب و کار بخش 
 103از  90صفحه 

 المللی مسترکارتشرکت بینارزیابی و تحلیل  شناسه سند: 

 

 

90 

 ای از اثرانگشتتت صتتاحب کارت را ها هم نمونه: این کارتشتتودهای اعتباری که با اثر انگشتتت فعال میتولید کارت

 نماید.اسکنر که اثرانگشت را ثبت میدارند و هم یک 

 های امنیت پرداخت: سیر تکاملی نوآوری8-9 شماره تصویر
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 بندیجمع 

سترکارت  شرکت  م ست که فعالیت های ارائهدر زمره بزرگترین  سعه     دهنده خدمات پرداخت ا صر به تو های آن منح

های فناورانه جهت تحقق  المللی، زیرستتاختفناوری بین یک شتترکت بزرگ عنوانهای پرداختی نبوده و در واقع بهانواع کارت

ارائه شتتتبکه پرداختی و آورد. فعالیت اصتتتلی و مرکزی این شتتترکت   های الکترونیک را در ستتتطح جهان فراهم می  پرداخت

 های الکترونیک است.های فناورانه جهت تسهیل، تسریع و ایجاد امنیت در پرداختزیرساخت

رسانی های زیرمجموعه متنوع است که یا بخشی از بازارها و حوزه جغرافیایی خدماتگ با شرکتیک هلدینر بزر مسترکارت 

 افزوده این شرکت را برعهده دارند.دهند و یا انجام بخشی از خدمات و محصوالت فناورانه و یا ارزشاین شرکت را پوشش می

المللی هستند.  زیرمجموعه این شرکت بزرگ و بین های مخلتف اکوسیستم پرداخت،   شرکت بزرگ فعال در بخش  30بیش از 

های فعال در حوزه پرداخت وکار شتترکتتواند به توستتعه کستتبها میها که مطالعه آناین شتترکت برخی ازدر این گزارش به 

 ایران کمک نمایدا پرداخته شد.

سترکارت     همکاری سعه م شرفت و تو صت    های فنّاورانه نقش مهمی در پی شودن فر صوالت،  های و گ جدیدی از خدمات، مح

استتت. مستتترکارت محصتتوالت و خدمات متنوعی را در جهت دستتتیابی به   ها و بازارها بر روی این شتترکت داشتتتهفناوری

و توسعه آن   نوآوری بهنماید. از سوی دیگر توجه  اندازها و اهداف خود برای جوامع هدف و مخاطبین متفاوت عرضه می چشم 

 های رقابتی این شرکت بوده است.عامل مؤثر در ماندگاری و از مزیت مسترکارت، وکاردر همه جوانب کسب

ئه می            یک ارا به کنشتتتگران مختلف در چرخه پرداخت الکترون ید  از انواع خدماتی که مستتتترکارت  ما و همینطور خدمات     ن

صورت منبع ایده و توان بهمایدا مینای که مسترکارت از طریق بازوی تحلیلی خود )مشاوران مسترکارت( ارائه می  افزودهارزش

های فعال در وکارهای جدید در شرکت وکارهای فعلی و حرکت به سوی کسب  های کسب راهکاری برای توسعه بازار و قابلیت 

 فناوری اطالعات صنعت پرداخت همچون شرکت معظم یاس ارغوانی بکار برد.
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https://www.mastercard.us/en-us.html 

http://marketrealist.com 

https://www.theofficialboard.com/org-chart/mastercard 

https://www.forbes.com/companies/mastercard/ 

Mastercard Annual Report, 2015, Purchase, NY 

 

  

http://marketrealist.com/2015/06/mastercard-generates-revenue/
https://www.theofficialboard.com/org-chart/mastercard
https://www.forbes.com/companies/mastercard/


 

 مطالعه بازار و توسعه و بهبود کسب و کار بخش 
 103از  93صفحه 

 المللی مسترکارتشرکت بینارزیابی و تحلیل  شناسه سند: 

 

 

93 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پیوست شماره 

 کشورهای دارای شعب و دفاتر مسترکارت
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 : کشورهای دارای شعب و دفاتر مسترکارت1-10جدول 

 اروپا آسیا/ اقیانوسیه

امریکای التین/ 

کشورهای حوزه 

 دریای کارائیب

 امریکای شمالی خاورمیانه/ افریقا

 کانادا مصر آرژانتین اتریش مرکز 2 _استرالیا

 کنیا مرکز2 _برزیل آذربایجان بنگالدش
دیترویت، میشیگان 

(USA) 

 مراکش شیلی بوسنی مرکز 3 _چین
کنزاس سیتی، میزوری 

(USA) 

 نیویورک )مرکز فناوری( نیجریه مرکز2 _کلمبیا جمهوری چک کنرهنر

 کارلوس/ کالیفرنیاسن قطر کاستاریکا فرانسه مرکز 6 _هند

 سیواشنگتن دی عربستان سعودی اکوادور آلمان اندونزی

 افریقا جنوبی گواتماال یونان ژاپن
Purchase،  نیویورک

 )دفتر مرکزی جهانی(

 امارات متحده عربی مکزیک مجارستان کره جنوبی
Purchase،  نیویورک

)دفتر مرکزی امریکا 
 شمالی(

   میامی ایرلند مالزی

   پاناما اسرائیل نیوزلند

   پرو ایتالیا فیلیپین

   ونزوئال ناتسفورد )انگلستان( سنگاپور

 تایوان
خدمات درگاه پرداخت 
 مسترکارت )انگلستان(

   

    پترزبورگسن تایلند

    لهستان ویتنام

    پرتغال 

    رومانی 

    روسیه 

    صربستان 

    اسلونی 

    اسپانیا 

    سوئد 

    سوئیس 

    هلند 

    ترکیه 

    اوکراین 

    بریتانیا 

    )بلژیک(واترلو  
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 2پیوست شماره 

دهندگان خدمات به پذیرندگان فهرست ارائه

 مسترکارت
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 دهندگان خدمات به پذیرندگان مسترکارت: فهرست ارائه2-10جدول 

 وبسایت
دهنده خدمات به ارائه

  پذیرندگان

http://www.appliedbank.com/  Applied Bank 

http://www.bancorpsouth.com/  BancorpSouth Bank 

https://merch.bankofamerica.com/  

Bank of America 

Merchant Services 

(BAMS) 

https://www.boh.com/small-business/card-processing.asp  

Bank of Hawaii 

Merchant Services 

http://www.bbt.com/business/banking/merchant-services/default.page  BB&T 

http://www.bbvacompass.com/business/merchant-services/  BBVA Compass 

https://merchantservices.capitalonebank.com/  

Capital One Merchant 

Services 

https://www.chasepaymentech.com/  

Chase Paymentech 

Solutions 

https://citi.merchantservicesbyfirstdata.com/  Citi Merchant Services 

http://www.merchantcardsvcs.com/  Columbia State Bank 

http://www.commercebank.com/commercial/merchant-services/  Commerce Bank 

http://www.elavon.com/  Elavon 

http://www.firstcitizensonline.com/  

First Citizens Bank and 

Trust Company, Inc. 

https://www.firstdata.com/en_us/home.html  First Data 

https://www.fhb.com/en/business/services/credit-card-processing/  First Hawaiian Bank 

https://www.firstmerit.com/business/specialized-services/merchant-

services/index.html  

First Merit Merchant 

Services 

https://www.firstnational.com/site/small-business/business-services/credit-card-

processing.fhtml  

First National Bank 

http://www.fsbbank.net/merchant-processing-services/  First Savings Bank 

http://www.appliedbank.com/
http://www.bancorpsouth.com/
https://merch.bankofamerica.com/
https://www.boh.com/small-business/card-processing.asp
http://www.bbt.com/business/banking/merchant-services/default.page
http://www.bbvacompass.com/business/merchant-services/
https://merchantservices.capitalonebank.com/
https://www.chasepaymentech.com/
https://citi.merchantservicesbyfirstdata.com/
http://www.merchantcardsvcs.com/
http://www.commercebank.com/commercial/merchant-services/
http://www.elavon.com/
http://www.firstcitizensonline.com/
https://www.firstdata.com/en_us/home.html
https://www.fhb.com/en/business/services/credit-card-processing/
https://www.firstmerit.com/business/specialized-services/merchant-services/index.html
https://www.firstmerit.com/business/specialized-services/merchant-services/index.html
https://www.firstnational.com/site/small-business/business-services/credit-card-processing.fhtml
https://www.firstnational.com/site/small-business/business-services/credit-card-processing.fhtml
http://www.fsbbank.net/merchant-processing-services/
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https://www.fultonbank.com/viewpage.asp?n=5154  Fulton Bank 

https://www.globalpaymentsinc.com/us/  Global Payments 

https://www.heartlandpaymentsystems.com/  Heartland 

http://www.us.hsbc.com/1/2/home/business/business-banking/cash-

management/collections/merchant-services  
HSBC 

http://www.huntingtonmerchants.com/  

Huntington National 

Bank 

https://www.key.com/corporate/treasury-management/key-merchant-services.jsp  

KeyBank National 

Association 

https://www.mtb.com/mtb/merchant-services/pages/merchant-services.aspx  M&T Bank 

http://www.meridianmerchant.com/  Meridian Bank 

http://www.merrickbank.com/  Merrick Bank 

http://www.moneris.com/  Moneris 

https://www.peoples.com/peoples/Main/Small-Business/Business-

Services/Merchant-Card-Processing  
People's United Bank 

https://www.pnc.com/en/small-business/payments-and-processing/pnc-

merchant-services.html  
PNC 

https://www.prioritypaymentsystems.com/  
Priority Payment 

Systems 

http://www.santandermerchantservices.com/  Santander 

http://www.simmonsfirst.com/  
Simmons First National 

Bank 

https://www.suntrustmerchantservices.com/  SunTrust 

https://banknbsc.synovus.com/?id=112  Synovus 

http://www.tdbank.com/small_business/merchant_services.html  TD Bank 

http://www.mybankersbank.com/  
TIB - The Independent 

Bankers Bank 

http://www.tsysmerchantsolutions.com/  
TSYS Merchant 

Solutions 

https://www.fultonbank.com/viewpage.asp?n=5154
https://www.globalpaymentsinc.com/us/
https://www.heartlandpaymentsystems.com/
http://www.us.hsbc.com/1/2/home/business/business-banking/cash-management/collections/merchant-services
http://www.us.hsbc.com/1/2/home/business/business-banking/cash-management/collections/merchant-services
http://www.huntingtonmerchants.com/
https://www.key.com/corporate/treasury-management/key-merchant-services.jsp
https://www.mtb.com/mtb/merchant-services/pages/merchant-services.aspx
http://www.meridianmerchant.com/
http://www.merrickbank.com/
http://www.moneris.com/
https://www.peoples.com/peoples/Main/Small-Business/Business-Services/Merchant-Card-Processing
https://www.peoples.com/peoples/Main/Small-Business/Business-Services/Merchant-Card-Processing
https://www.pnc.com/en/small-business/payments-and-processing/pnc-merchant-services.html
https://www.pnc.com/en/small-business/payments-and-processing/pnc-merchant-services.html
https://www.prioritypaymentsystems.com/
http://www.santandermerchantservices.com/
http://www.simmonsfirst.com/
https://www.suntrustmerchantservices.com/
https://banknbsc.synovus.com/?id=112
http://www.tdbank.com/small_business/merchant_services.html
http://www.mybankersbank.com/
http://www.tsysmerchantsolutions.com/
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https://www.usbank.com/small-business/accepting-card-payments/index.html  
U.S. Bank Payment 

Solutions 

http://www.vantiv.com/  Vantiv 

https://www.wellsfargo.com/biz/merchant/  Wells Fargo 

https://www.westamerica.com/  Westamerica Bank 

https://www.woodforest.com/  
Woodforest National 

Bank 

http://www.worldpay.com/us  WorldPay 

http://www.zionsbancorp.com/  Zions Bankcorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usbank.com/small-business/accepting-card-payments/index.html
http://www.vantiv.com/
https://www.wellsfargo.com/biz/merchant/
https://www.westamerica.com/
https://www.woodforest.com/
http://www.worldpay.com/us
http://www.zionsbancorp.com/
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 3پیوست شماره 

های زیرمجموعه ترین شرکتبرخی از مهم

 مسترکارت

 مسترکارت المللیو تحلیل شرکت بین ارزیابی
 

 

 

 های فناوری در صنعت پرداخت الکترونیکاز بزرگترین شرکت
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 های زیرمجموعه مسترکارت جهانیترین شرکت: برخی از مهم3-10جدول 

 مرکزیمکان دفتر  نام شرکت ردیف

1 Cirrus System, 1LLC ِنیویورک /2ردالو 
 

2 MasterCard Europe sprl بلژیک 
 

3 euro travellers cheque International S.A. بلژیک 
 

4 EUROCARD U.S.A., Inc. بلژیک 
 

5 Eurocard Limited نیوجرسی 
 

6 MasterCard International Incorporated انگلستان 
 

7 MasterCard Advisors, LLC ِر/ نیویورکدالو 
 

8 MasterCard A/P Payment Services, Inc. ِنیویورک ر/دالو 
 

9 MasterCard Cardholder Solutions, Inc ِر/ نیویورکدالو 
 

10 MasterCard Chip Standards Holdings, Inc. ِر/ نیویورکدالو 
 

11 MasterCard Financing Solutions, LLC ِر/ نیویورکدالو 
 

12 MasterCard Foreign Sales Corporation باربادوس 
 

13 MasterCard Global Holding LLC ِر/ نیویورکدالو 
 

14 MasterCard Global Promotions & Sponsorships Annex, Inc. ِر/ نیویورکدالو 
 

15 MasterCard International Services, Inc. ِر/ نیویورکدالو 
 

16 MasterCard Travelers Cheque, Inc. ِر/ نیویورکدالو 
 

17 Global Mastercard Holdings LP بریتانیا 
 

18 Mastercard A&M Investment Holdings, LLC دالور/ نیویورک 
 

19 Mastercard Global Partners LP سنگاپور 
 

20 Mastercard International Global Maatschap بلژیک 
 

21 Mastercard Technologies, LLC ِر/ نیویورکدالو 
 

22 Purchase Street Research, LLC ِر/ نیویورکدالو 
 

23 SET Secure Electronic Transaction LLC3 ِر/ نیویورکدالو 
 

                                                                 
 (Limited liability companyشرکت با مسئولیت محدود )   1

2 Delaware 
 گذاری مشترک مسترکارت و ویزاحاصل سرمایه 3

http://www.cirrussystems.co.uk/
http://www.mastercard.com/be/personal/en
http://interchange.eu/services/travellers-cheques
https://www.corporationwiki.com/p/2nlf0f/eurocard-usa-inc
http://www.eurocardinternational.com/
https://www.mastercard.us/en-us.html
https://www.mastercardadvisors.com/en-us.html


 

 مطالعه بازار و توسعه و بهبود کسب و کار بخش 
 103از  101صفحه 

 المللی مسترکارتشرکت بینارزیابی و تحلیل  شناسه سند: 

 

 

101 

24 Towergroup Europe Limited انگلستان 
 

25 The Tower Group, Inc.1  ماساچوست 
 

26 MTS Holdings, Inc2 ِر/ نیویورکدالو 
 

27 MasterCard Beneficiary Trust ِنیویورکر/ دالو 
 

28 Mastermanager LLC ِر/ نیویورکدالو 
 

29 MasterCard GTS Software Private Limited هند 
 

30 MasterCard GTS Holdings Private Ltd موریس 
 

31 MasterCard GTS Holdings Private Ltd. ژاپن 
 

32 EMVCo, LLC ِر/ نیویورکدالو 
 

33 JNS Corporation Yugen Kaisha نیویورک 
 

34 GVP Holding Incorporated نیویورک 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 ایدهنده خدمات و محصوالت بیمهارائه 1
 های کانتینری است عمده فعالیت آن خدمات مالی ترمینال 2
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 4پیوست شماره 

 های پرداخت با سه و چهار کنشگررویه
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)یا رویه بسته( و مدل چهار  1کنشگرهشود: مدل سهبندی میهای پرداخت با کارت الکترونیکی در دنیا به دو نوع اصلی طبقهرویه

 کنشگره )یا رویه باز(

  در مدل سه کنشگره بانک صادرکننده کارت و بانک پذیرنده یک مؤسسه واحد است و این به معنی عدم نیاز به تبادل کارمزد

از این  3و امریکن اکسپرس 2های بانکی دیسکاوردهنده کارتهای ارائهمیان در بانک پذیرنده و صادرکننده است. شرکت

 نمایند.مبدل جهت ارائه خدمات استفاده می

 
 

  در مدل چهارکنشگره، بانک صادرکننده و بانک پذیرنده دو مؤسسه متفاوت است و بنابراین هیچ گونه محدودیتی در صورت

جهت ارائه های ویزا و مسترکارت از این مدل های پرداختی وجود ندارد. شرکتتطابق شرایط مؤسسه مالی با الزامات شرکت

 برند.خدمات پرداختی خود بهره می

 
 کنشگر 4پرداخت با  : رویه1-10 شکل

 

 

                                                                 
1 three-party scheme 
2 Discover 
3 American Express 


