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 حوید رضا ًیکَفر
 رییس ّیات هدیرُ جیریٌگ ٍ قائن هقام هدیرعاهل ّوراُ اٍل







 پوضص فراگیر ضثکه هوتایل



 گسترده ترین ضثکه تلفن هوراه کطور... هوراه اول 



 گسترده ترین ضثکه تلفن هوراه کطور... هوراه اول 



 گسترده ترین ضثکه تلفن هوراه کطور... هوراه اول 



 گسترده ترین ضثکه تلفن هوراه کطور... هوراه اول 

 سین کارت ّای فعال –سْن بازار 

63% 

 ضریب ًفَذ ّوراُ اٍل در کطَر

76.3% 



 هوتایل اتساری فراگیر







 حجن پردازش تراکنص  

 در ضثکه هوراه اول
 روزانه

•CDR   :2.5 هیلیارد 

 هیلیَى 6.5:  صدٍر ٍ فرٍش ٍ هصرف رٍزاًِ •

 هیلیَى 9: فعالسازی سرٍیس •

 در ضثکه پرداخت کطور
 93هاهه اول سال 6در 

0.65 

3.4 
0.32% 

5.69% 

93.99% 

426,000 

Transaction Value 

0.3 

2.5 

Mobile 

Internet 

POS 

 هیلیارد تَهاى هیلیارد تراکٌص

65% 

35% 

Jiring

others



 نوآوری در خدهات و تورکس تر روی هطتری



 M2Mدپارتمان مشتریان شرکتی و 



 هایهمکارPSPبانکهاو خدهات هوثانک و جیرینگ کارت

کارتدرشرفراهاندازیجیرینگ/سرشمارههایفعال درشرفراهاندازیهمبانک/سرشمارههایفعال

 باوک سیىا 727#*

 باوک اوصار 763#*

 ایراویان باوک حکمت 765#*

 باوک پارسیان 701#*

 باوک صادرات ایران 719#*

 باوک ملت 712#*

 باوک رفاٌ کارگران 713#*

 آیىدٌ باوک 745#*

 سامانپرداخت الکتريویک  سپ جیریىگ 724#*

 پرشیه سًییچ آپ جیریىگ 733#*

 پرداخت وًیه آریه َف َشتاد جیریىگ 780#*

 مبىا کارت آریا جیریىگ 770 770#*

 دادٌ يرزی سداد رعد جییروگ 717#*

 (فىاپ)فىايری اطالعات پاسارگاد  جیریىگ 720 720#*

 بٍ پرداخت ملت بٍ پرداخت جیریىگ 741#*

 کارت اعتباری ایران کیش پات جیریىگ 788#*

 (پککً)پرداخت الکتريویک پارسیان  جیریىگَمراٌ پارسیان  708#*



 نقطه هلسوهات تستر پرداخت

 درگاههایپرداخت
Payment Gateways 

PSP Switch 

JIRINGPlatform 

MCI Bill / OCS 

Bank Switch 

ی
نک
با
که
شب



 روشهایپرداخت
Payment Methods 

Bank Account 
 حساب باوکی

Bank Card 
 کارت باوکی

Jiring Wallet 
 کیف پًل جیریىگ

MCI/Jiring Loyalty 
 امتیاز وگُذاضت مطتری

Reporting System 

Reconciliation 

 ملزوماتمالی
Financial Requirements 

Data Ware House 

BI / Online Dashboard 

 ملزوماتمدیریتی

Management Requirements 

 مطتری

 عامل

Online E-Care 

Customer Care 

 ملزوماتمشتریان
Subscribers/ Agents 

Requirements 

Alarm Panel 

First Line Support 

 ملزوماتمانیتورینگ

Monitoring Requirements 

USSD G.W 

Billing 

OCS 

 اپراتور
Operator 

SMSC 

Cash in/ Cash out 

Channel Manager 

 ملزوماتاجرایی

Implementing Requirements 

Menu Maker 

M.ID Manager 

 تامینکنندگانسرویس
Service Providers 

Top up & Bill 

(TELEPIN) 

VAS 

(MCI Aggregators) 

Ticket 

(Ticketing Operators) 

Insurance 

(Insurance S.P.) 

Ecommerce 

 درگاههایارایهخدمت
Service Gateways 

PSP USSD 

*7xx#  

MCI/Jiring Agents  

(S.P. USSD) 

Jiring USSD 

*123#  *700#  

 *777#  *707#  *797# 

WEB Portal 

(Push USSD) 

IVR 

Bank USSD 

*7xx#  

STK 

App. 



 کسة و کار ها در حوزه خدهات هالی و پرداخت

 ضواره گیری

 ضواره گیری

 ضواره گیری

، هثتنی تر حساب تانکیتانکیخدهات دریافت   

هثتنی تر کارت تانکی، پرداختخدهات دریافت   

، هثتنی تر کیف پولخُردخدهات پرداخت   



 Close Loop Purchase (POS) هحصوالت و خدهات جیرینگ

/  اوتخاب ريش پرداخت از طریك  کیف پًل
بٍ مبلغ  POSجیریىگ کارت بر ريی دستگاٌ 

 اعالمی تًسط صىذيق فريضگاٌ

1 

يريد ضمارٌ تلفه َمراٌ ايل مطتری بر ريی   2
 POSدستگاٌ 

بر ريی تلفه َمراٌ مطترک   USSD PUSHدریافت 
رمس ديم کارت باوکی، صرفا بر / ثبت رمس جیریىگجُت 

 ريی تلفه َمراٌ

 رمس ديم کارت باوکی تًسط مطترک/ ثبت رمس جیریىگ

ارسال تاییذیٍ پرداخت مًفك بٍ  
 پایاوٍ فريش

3 

4 

5 

:جیرینگCLPمسایایخدمت

خریدسهولت

 حضور عدم حتی و تانکی کارت نداضتن هوراه ته صورت در خرید،)    

 (خرید هحل در کارت صاحة

فروشندهبرایکارترمسافشایبهنیازعدموخریدامنیتافسایش



  MIPG (Mobile Internet Payment Gateway) هحصوالت و خدهات جیرینگ

  با Push Messageطریك اوتخاب ريش پرداخت از 
 ثبت ضمارٌ تلفه َمراٌ ايل برای خریذ با کیف پًل 1 پًل یا کارت باوکیکیف 

 2 ثبت ضمارٌ کارت ي تلفه َمراٌ برای خریذ با کارت باوکی

3 

 4 رمس ديم کارت باوکی تًسط مطترک/ ثبت رمس جیریىگ 

 5 ارسال تاییذیٍ پرداخت مًفك بٍ يب سایت

ثبت  بر ريی تلفه َمراٌ مطترک جُت  USSD PUSHدریافت 
 رمس ديم کارت باوکی، صرفا بر ريی تلفه َمراٌ/ رمس جیریىگ 

 :جیرینگ MIPGهسایای خدهت 

 خرید سهولت•

     خرید اهنیت•
 (هی ضود دریافت هوراه تلفن تستر از پول کیف رهس /کارت دوم رهس و اینترنت تستر از هوراه تلفن /کارت ضواره)

 الکترونیک تجارت خدهات توسعه•
   است اینترنت تستر تر پرداخت، تراکنص های %7 فقط حاضر حال در 



 هسایای جیرینگ جهت توسعه تجارت الکترونیک و تجارت هوراه

M-Commerce and E-Commerce 

 َماَىگی ريش پرداخت دستیابی بٍ تمامی مطتریان

 عذم محذيدیت زماوی امىیت

 جیریىگ

 برای افسایص سرعت وفًر تجارت الکتريویک ابساری 





The mobile transactions market in Middle East and Africa is growing strongly, at 223% CAGR 
between 2010 and 2012, with digital purchases expected to generate the most value  

• Source: IE Market Research 3Q 2011, World Bank, 
Arthur D. Little analysis     

•    *At selected merchants 

 

in bn USD 

Transaction value for mobile payments in Middle East & Africa (2009-2015) 
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0.37% 
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2.2 
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1.8 
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% of Household Consumption 

Merchandise purchase 

Digital purchase 

Ticketing 

Money transfer 

Bill payment 

Prepaid top-ups 

in % 

Mobile payments as a % of Household Consumption 

 پیص تینی پرداخت هوتایل در خاورهیانه و آفریقا



As NFC enters the field of play the dominant business models are increasingly characterized by 
collaboration 

Source: Arthur D. Little           1) Mobile virtual network operator÷ 

 هروری تر نسلهای پرداخت هوراه



Developing and successfully implementing an m-payment solution collaboratively requires a 
clear alignment between stakeholders as well as common standards to reach critical mass

  

Source: Arthur D. Little analysis 

Communication/  acceptance of 
benefits 

Critical mass of users 

Standardization 

Critical mass of applications 

Clear roles of players 

Alignment of interests 

Key success factors 

Demonstrate and communicate value and benefits for consumers.  
Focus on simplicity of use and convenience 

Both in terms of users and merchants. There is no profitability without scale. 

Setting common specifications and technical standards has proven to be crucial for 
achieving strong uptake. It is also imperative to develop interoperable applications 

Offering complementary applications related to mobile payments can help enhance the 
core payment proposition for consumers, generate additional revenues, and most of all to 
attract users 

Create a joint vision helps reducing complexity if roles  are well defined and players focus 
on their core capabilities 

Need to establish a win-win situation where all players are heading towards the same goal 
and where incentives to succeed are shared among the group 

Infrastructure 

Availability of NFC-enabled devices, contactless POS or sometimes means of payment other 
than cash will remain a barrier for several years. Jointly (if needed) promote and accelerate 
the roll-out of devices or equipment or develop backwards compatibility options and 
explore various technology scenarios 

 درسهایی از هطالعات هوردی در پرداخت هوراه



 اهنیت در پرداخت هوراه





-Alipay  پلتفرهی برای اًجام تراکٌص ّای هالی 

 هیلیَى کاربر، پیطتاز ایي حَزُ در چیي 300با بیص از -

 کویسیَى دریافت ًوی کٌد ٍ پس از رضایت هطترک از کاالی دریافتی، ٍجِ را بِ تاهیي کٌٌدُ ٍاریس هی کٌد-

 ًوًَِ ّای پرداخت ّوراُ 



...با تطکر از تَجِ ضوا   


