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 سرفصل هاي كلي
 پرداخت در تاثيرگذار و شكل دهنده توانمندساز، مهم عوامل•
 فرامرزي پرداخت جهاني روندهاي•
   ايران در فرامرزي پرداخت ي آينده روندهاي•



 عوامل مهم توانمندساز، شكل دهنده و تاثيرگذار در پرداخت
 جدايي صنعت بانك و صنعت پرداخت

 پرداخت اهميت خاطر به شعبه اهميت•
oصنعت ورود مانع باال، هزينه هاي 

 همراه بانك داري و الكترونيك بانك داري•
oشعبه استراتژيك اهميت كاهش 
oپرداخت به استارت آپ ها و غيربانكي شركت هاي ورود 
oالكترونيك پرداخت هاي موج 

 انعطاف و نوگرايي•
 بانك ها در آمادگي به نياز•

oاستراتژيك نگاه تغيير 
oمركزي بانك توسط قانوني مناسب بستر ايجاد 

 
 
 

 



 عوامل مهم توانمندساز، شكل دهنده و تاثيرگذار در پرداخت
 تغييرات دموگرافيك 

 جهان در نفر ميليارد 8•
oپيرتر 
oشهرنشين تر 
o2040 در جهان بانكي شبكه ي بزرگ ترين هند 



 عوامل مهم توانمندساز، شكل دهنده و تاثيرگذار در پرداخت
 تغييرات دموگرافيك 

 رفتار در تغيير :ايران در دموگرافيك تغييرات•
oدرآمدي ميانگين افزايش 
oمتفاوت مالي رفتار 
oپايين تر ريسك پذيري 
oآتيه تامين و بيمه به تمايل 

 آتي دهه ي در بانك راهكار مهم ترين :انگيزش بهبود•
 هاSMS و استارت آپ ها سهم افزايش•

oبانك ها براي رقابت قابل و جديد وكاري كسب مدل هاي 

 



 عوامل مهم توانمندساز، شكل دهنده و تاثيرگذار در پرداخت
 پرداخت هاي هم تا به هم تا

 تكنولوژيك پيش نيازهاي ايجاد•
oنوپديد ارزهاي موج 

 هم تا به هم تا پرداخت شدن عملياتي•
oمعايب و مزايا 

 به ورود و فزاينده انتظارات فاز از خروج•
 روشن گري مرحله ي

 خود اصلي كاركرد يافتن•
 پرداخت اكوسيستم تغيير•

بانك داري 
 سنتي

پرداخت هاي 
   هم تا به هم تا

 هزينه ي تراكنش پايين•
 امكان پرداخت هاي بسيار خرد•
 امنيت باال•
 حذف واسطه ي پرداخت•

  
 ناشناس ماندن افراد•
 عدم شفافيت•
 مشكالت پول شويي•



 عوامل مهم توانمندساز، شكل دهنده و تاثيرگذار در پرداخت
 بازيگران تازه وارد

 

 ورود بازيگران جديد

استارت آپ هاي 
 پرداخت

Mobile 
Wallet 

شبكه هاي 
 اجتماعي

پلت فرم هاي 
 سيستم  عامل

سوپرماركت هاي 
 زنجيره اي 

توسعه ي پيش نيازهاي تكنولوژيك و كاهش اهميت شبكه ي شعب    



 عوامل مهم توانمندساز، شكل دهنده و تاثيرگذار در پرداخت
 همه چيز موبايلي

 گذشته دهه ي دو در همراه تلفن شبكه هاي رشد•
oبهداشتي دست شويي و برق آشاميدني، آب از فراگيرتر 
oبانكي كارت هاي برابر 3 چين در فعال همراه گوشي هاي 

 اينترنت به دست رسي براي بستري•
oافراد محبوب دستگاه 
oافراد از بسياري هوشمند دستگاه تنها 

 )Legacy Systems( پيشين سيستم هاي نبود•
   »همراه شبكه هاي« از مجموعه اي به »همراه تلفن شبكه ي« تبديل•



 عوامل مهم توانمندساز، شكل دهنده و تاثيرگذار در پرداخت
 )ادامه(موبايلي همه چيز 

 
 پرداخت موبايلي در منحني بي تفاوتي با پرداخت كارتي

 روند رو به رشد پرداخت موبايلي

 بازتعريف كيف پول الكترونيك•

 نهايي شدن تكنولوژي پرداخت•

 »سهولت«و » سادگي«ايجاد مزيت رقابتي  
 بهبود هويت سنجي بيومتريك•
 in-store paymentبه   online paymentحركت از •

 ورود بانك ها و فروشگاه هاي زنجيره اي به صورت جدي



 روندهاي جهاني پرداخت فرامرزي
 كانال هاي جديد پرداخت

 كانال هاي جديد پرداخت

اپراتورهاي 
 موبايل

Mobile 
Wallet 

سوپرماركت 
هاي 

 زنجيره اي
خدمات 

انتقال پول 
بر پايه ي 

 كارت



 روندهاي جهاني پرداخت فرامرزي
 هم گرايي

 پرداخت روش هاي در هم گرايي•
 استانداردها در هم گرايي•
 پرداخت هاي در هم گرايي•

 فرامرزي
 پرداخت روش هاي بين هم گرايي•

 اقتصادي و اجتماعي شبكه هاي و

پرداخت هاي  
 |فوري 

پرداخت هاي 
 غير فوري

 |پرداخت هاي خرد
 پرداخت هاي كالن



 روندهاي جهاني پرداخت فرامرزي
 )Remittance(تداوم رشد انتقال پول بين المللي 

 گذشته سال 5 در  remittance بازار رشد %63•
 امريكا از 2008 سال در دالر ميليارد 400 انتقال•

oمحلي كار نيروي توسط 
 بانكي خدمات طريق از پول انتقال 10% تنها•

 
   اصلي مبدا•

o،اسپانيا و آلمان سعودي، عربستان سويس، روسيه، امريكا   
 اصلي مقصدهاي•

o،لهستان و مكزيك فيليپين چين، هند   
 



 روندهاي آينده ي پرداخت فرامرزي در ايران  
 مخاطبان متفاوت

 مخاطبان جديد دسته بندي•
oخرد خريدهاي با جوانان 
oRemittance سوي از  

  خارجي كار نيروي

 تغيير مشتريان پرداخت هاي فرامرزي

شبكه هاي  
اجتماعي و 

 موبايل

تغييرات هرم  
سني و جمعيت  

 جوان

گسترش نفوذ 
 اينترنت



 روندهاي آينده ي پرداخت فرامرزي در ايران  
 راهكارهاي پرداخت غيربانكي

 پايين سرانه ي درآمد با دست نخورده بازار•
oاعتباري كارت هاي ورود سختي 

 فرامرزي پرداخت هاي نوين موج اولين•
oبر تمركز remittance 

  اصلي بازيگران•
oموبايل اپراتورهاي 
oPSPها 
oغيربانكي مالي نهادهاي 

 اصلي قدم هاي•
 لوكال و موبايل اختصاصي راهكارهاي طراحي�.
 اجتماعي شبكه هاي و اينترنتي خريدهاي اعتبار تامين محلي راهكارهاي طراحي�.

 
 
 



 روندهاي آينده ي پرداخت فرامرزي در ايران  
 بين المللييكپارچگي با راهكارهاي 

 هاCard Scheme براي ايران جذاب بازار•
o75 بالقوه مشتري ميليون 
oدست نخورده 
oبسيار سالمت و گردش گري جاذبه هاي 

   الزامات•
oحقوقي 
oزيرساختي و فني 

 فني زيرساخت هاي پياده سازي و برنامه ريزي به نياز•
 حقوقي و قانوني كاري، و كسب زيرساخت هاي•
 ذهني پارادايم هاي تغيير•

 



 يا آينده را بساز
 يا با آينده بساز
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