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گرفته پاسخ های مدل ارائه (Best Practice) لحاظ با دنیا در 
 نیازها پیش و آمارها شرایط، کردن

 
کنیا،) توسعه حال در کشورهای اجرایی و فنی های پتانسیل نمایش 

 (افغانستان تانزایا،
 
در همراه تلفن شبکه و بانکی های پتانسیل از گیری بهره بهترین 

 کشور



تکنولوژی سایر با مقایسه در همراه تلفن تکنولوژی روزافزون پیشرفت  
 اینترنت و تلفن مانند ها،

همراه تلفن تکنولوژی صرفه به مقرون هزینه 
هر شود می باعث که ثابت، تلفن مقابل در همراه تلفن بودن شخصی 

 باشد فرد هر برای یکتا ID یک مانند کارت سیم

همراه تلفن به روزی شبانه دسترسی 



 توسعه و رشد سرعت ترین بیش همراه تلفن شده، شناخته های تکنولوژی همه میان در
 .است داشته را

  بطوری افتاد، اتفاق سریع بسیار آن نفوذ و آفریقا قاره در همراه تلفن دهی پوشش سرعت
 .رسید 2010 سال در 60% به 2008 سال در 32% از آن نفوذ که

 



 :کشور سه از
کنیا 
تانزانیا 
افغانستان 
 که برد، نام همراه پرداخت ی زمینه در موفق کشورهای عنوان به توان می

 .هستند توسعه حال در کشورهای هرسه،
 .است بوده خدمات این ی ارائه در کشور ترین موفق و اولین کنیا



شرکت Safaricom و است کرده آغاز کنیا در را خود فعالیت 1997 سال در که 

 جدید سیستم 2007 سال در دارد، کنترل تحت را کنیا بازار 80% حدود اکنون هم

M-PESA ارائه خود کاربران برای را موبایل طریق از پول انتقال و پرداخت برای 

 .داد

خود موبایل در شده ایجاد حساب در دهد می اجازه خود کاربران به سرویس این 

 سرویس این کارمزد .کنند ارسال پول پیامک، طریق از و کرده گذاری سپرده

 در سرویس این .شود می کم کاربران حساب از وجه برداشت یا و ارسال هنگام

   .کرد پیدا کنیایی خانوارهای ارزی مبادالت در را خود جایگاه کوتاهی زمان مدت





 ماه 15در بازه ی زمانی 13000افزایش ثبت نام های جدید این سرویس به 



  حسابهای دارندگان با مقایسه در همراه تلفن مشترکان سریع ی توسعه -1

 .است شده M-PESA خدمات از استفاده گسترش باعث که ،بانکی

 



 ها روش سایر و M-PESA سرویس بانکی خدمات نرخ مقایسه -2
سرویس کاربران برای روش ترین صرفه به مقرون سرویس این طریق از پول تبادل  

 .است



 خدمات ی ارائه در باال سرعت -3
 افغانستان مانند امن نا مناطق در ویژه به باال، امنیت -4
 :روش سادگی -5
  بانکی حساب افتتاح با مقایسه در سرویس این در نام ثبت سادگی (الف     
  سیستم یا و موبایل تحت ی برنامه از استفاده با بانکی خدمات انجام  (ب    

 گویا تلفن 
 ... و تلویزیون رادیو، از کاال آنالین خرید -6



 ارائه ی نرم افزاری ساده و سازگار با تمام گوشی های همراه موجود -1
 تهیه ی ساختار پله ای کارمزد برای پوشش دادن تمام اقشار جامعه -2
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  لحاظ کردن قوانین اقتصادی و بانکی کشور در ارائه ی سرویس -3

 

 



             نظام تایید مورد که سرویس ی ارائه در نظم برای مناسب قوانین وضع -1
 باشد بانکی

 محصول ی ارائه برای مناسب هدف بازار وجود -2
 نیازها با مطابق خدمات ارائه و مشتریان نیازهای شناخت -3
  درسراسر فراگیر طور به سرویس پشتیبانی های نمایندگی گسترش -4

 کشور
  ارائه اپراتور توسط همراه تلفن مشترک بیشترین داشتن اختیار در -5

 اپراتورها از کنسرسیومی یا کشور در خدمات این دهنده
 نیازهای برآوردن برای محصول های ویژگی معرفی برای موثر تبلیغات -6

 کاربران
 



 M-PESAمدل الیه بندی شده ی ارائه ی خدمات برای سرویس 



 سطح سواد مردمارائه ی محصول متناسب با  -1

 محصول بر حسب ویژگی های فرهنگی مذهبی و اقتصادیبومی سازی  -2

 اپراتور در کشورپوشش دهی فراگیر اهمیت  -3

 
 
 
 
 



  ی ارائه برای ریزی برنامه و مشتریان نیاز ی مطالعه با هدف بازار تعیین -4
 محصول

  جهت متقاضیان تعداد با پشتیبانی و فروش های نمایندگی تعداد تناسب -5
   مشتریان اطمینان و رضایت جلب

 




