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صنعت پرداخت در دنیا:

 در لبه فناوری

کاهش هزینه ها و افزایش درآمد

اصالح استرتژی ها

در ایران:

شکل گیری رقابت ناسالم

افزایش هزینه ها

مقدمه

4

...تتغییر اجتناب ناپذیر اس



در آمریکای شمالی:

10  %افراد از پول نقد استفاده نمی کنند

90 % دالر پول همراه خود 20به طور متوسط کمتر از

دارند

 خریدها با پول نقد انجام خواهد شد% 25کمتر از

در ایران:

نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در

% 11حدود 

3از نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی کمتر %

 مبلغ و تعداد تراکنش های شاپرک% 20رشد ساالنه

مقدمه

5

...تتغییر اجتناب ناپذیر اس



کالن روندهای پرداخت الکترونیک در دنیا

فناوری

تیترکیب جمعی

توزیع ثروت

رگوالتوری

6



رگوالتوری: 1کالن روند 

بانکیوریترگوالحوزهدرالمللیبیناصلیروندهای

شرکتیحاکمیتوریسکمدیریت

کاروکسبحوزهدرسازیفرهنگ

رخدادهاحلوبازیابیفرایندهایطراحی

المللیبینمالینهادهایباتعاملمنظوربهاستانداردهاطراحی

مشتریانازحمایت

دهیگزارشوتحلیلاطالعات،پاالیش

کاریوکسبورگوالتوریهایاستراتژیمیانارتباطایجاد

سایبریحمالتبامواجهه

نوآورانهکارهایوکسبتکلیفتعیین
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اقدامات رگوالتوری در راستای روندهای جهانی

آنبرنظارتوپرداختصنعتساماندهی:اولفاز

پرداختخدماتدهندهارائههایشرکتبرناظرمقررات

کاریوکسبوامنیتیفنی،هایحوزهدرمستنداتتدوین

(سالدربار2)خدماتدهندهارائههایشرکتازایدورههایممیزیانجام

سازیاستانداردوساختهازیرایجاد:دومفاز

کاریکسبوامنیتیفنی،مستند50بازنگریوتدوین

ورخدادهامدیریتسرویس،قطعممیزی،هایفرایندتدوین...

سایبریحمالتبامواجههبرایهاییپروژهشروع
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اقدامات رگوالتوری در راستای روندهای جهانی

ادامه:دومفاز

(شاپرکاقتصادیگزارش)پرداختشبکهآمارهایتحلیلوارایه

پذیرندگانجامعسامانهسازیپیادهوطراحی

نوآورانهکارهایوکسبتکلیفتعینوتوسعه:سومفاز

المللیبینمشاورینازاستفاده

ورمنظبهالزمحقوقیوفنیهایزیرساختایجادراستایدر.ا.ا.جمرکزیبانکباهمکاری

المللیبینپرداختهایشبکهبهکشورپرداختشبکهاتصال

الکترونیکیپولکیف

وموبایلیهایپرداختNFC

نوآورانههایراهکارازبرداریبهرههایدرخواستبررسی(FINTECH)
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اقدامات شاپرک در راستای روندهای جهانی رگوالتوری

دهیگزارشوتحلیلاطالعات،پاالیش

پذیرندگاناطالعاتجامعسامانهاندازیراهوطراحی
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فاز دومفاز اول

طراحی و پیاده سازی وب سرویس -

ای های تبادل اطالعات پذیرندگان به ج

روش سیکلی

اصالح مدل داده اطالعات و پاالیش -

اطالعات پذیرندگان

ه اتصال به سامانه های ملی اطالعات ب-

و منظور کنترل صحت اطالعات هویتی

پستی

ارائه خدمات جدید به پذیرندگان -

شبکه پرداخت کشور

افزایش تعامل با پذیرندگان-

دگانارتقاء سطح رضایتمندی پذیرن-

.ده استاز اطالعات پذیرندگان شبکه پرداخت کشور به سامانه جامع منتقل ش% 80تاکنون بیش از 



اقدامات شاپرک در راستای روندهای جهانی رگوالتوری
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پذیرندگاناطالعاتپاالیشپروژه

صنفیاطالعات%83ازبیشاصالح(MCC)پذیرندگان

پذیرندگانهویتیاطالعات%90ازبیشاصالح

پذیرندگانپستیاطالعات%90ازبیشاصالح

تراکنشبدونفروشپایانههزار350ازبیشسازیفعالغیر



ترکیب جمعیتی: 2کالن روند 

12

وسعهمقایسه هرم سنی کشورهای توسعه یافته و درحال ت



ترکیب جمعیتی: 2کالن روند 
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2016هرم سنی ایران در سال 

 سال45تا 15بیشترین تعداد جمعیت از

های پتانسیل باال برای استفاده از ابزار

فناورانه

 فرصت مناسب برای ارائه راهکارهای

فناورانه در حوزه پرداخت کشور



فناوری: 3کالن روند 

یاءاینترنت اش

پول مجازی

سبیومتریک

امنیت

یپرداخت موبایل
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PCI-DSS



پرداخت موبایلی

Federal Reserve:

نیمی از دارندگان گوشی های هوشمند از 

پرداخت موبایلی استفاده کرده اند

450

1010

20152020

Global Payment:

ی ارزش تراکنش های موبایل

(میلیارد دالر)

15

تعداد تلفن همراه هوشمند در کشور

305

1461
1759

201020162020

International Data Co.:

تعداد تلفن همراه هوشمند در جهان

(میلیون عدد)



اینترنت اشیاء

Wall street journal:

اثر ناشی از کاهش هزینه ها و بهره وری

Gartner Inc.:

اتافزایش درآمد تولیدکنندگان کاال و خدم

Bloomberg:

حجم تراکنش های غیر کارتی ازطرق اینترنت

10

50

2015 2020

Cisco:

(دمیلیار)تعداد ابزارهای متصل به اینترنت 
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پول مجازی

(دالر)روند افزایش قیمت بیت کوین در دو سال اخیر 

روند افزایش تعداد تراکنشهای روزانه انجام شده با بیت کوین

خصوصیات بیت کوین

بلوکزنحیرهمفهومازگیریبهره

اشخاصمالیاطالعاتامنیتحفظ

ادنیجایهمهدربودناستفادهقابل

پولانتقالنقلبودنهزینهبدون

جعلامکانعدم

نظامباکشورهایدراستفادهقابل

ناکارآمدپرداخت
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$975

300K



تصدیق اصالت بیومتریکس

WorldPay:

استقبال نیمی از مشتریان اروپائی برای

ق استفاده از روش های بیومتریکس  تصدی

اصالت
Biometrics

Finger print

Voice 
recognition

Iris 
recognition

Face 
recognition

Behavioral 
metrics

ص صدا بانک بارکلیز استفاده از فناوری تشخی

به همه مشتریانش  2016را از ابتدای آگوست 

ارائه کرده است
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امنیت اطالعات

77

170

2015 2020

FBR:
2016در سال محصوالت مرتبط با امنیت رشد  فروش 

Gartner:
(میلیارد دالر)حجم بازار امنیت سایبری 

Business insider:
های دلیل استفاده از کارتکاهش میزان تقلبات  به 

EMV

Tokenization همچنان یکی از قوی ترین ،

روش های تامین امنیت اطالعات
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میزان انطباق شبکه پرداخت کشور با روندهای فناوری

 موبایلیپرداخت

 پرداخت های درون برنامه ای(In-App-Purchase)

 پرداخت مبتنی برNFC

امنیت اطالعات
95 %انطباق با الزامات شاپرک

پول مجازی
  ،الزاماتبررسی و تدوین مقررات و مطالعه فرصت ها و ریسک ها

تصدیق اصالت بیومتریکس
 مطالعه و سرمایه گذاری از سوی بانک ها

اینترنت اشیاء
 پیش بینی زیرساختهای فنی و قانونی الزم

 تکاز ایده ها و طرح های نوآورانه در حوزه فین حمایت
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توزیع ثروت: 4کالن روند 

69%

28%

3%

46%

37%

17%

سهم آمریکا و کشورهای اروپای غربی از ثروت در دنیا

2000 2020

سهم کشور چین از ثروت در دنیا

سهم سایر کشورها از ثروت در دنیا

حرکت ثروت از کشورهای توسعه یافته به

سمت کشورهای درحال توسعه  

 ع ثروت شدن سهم بازار به دلیل بازتوزیتقسیم

جهاندر 

 فرصت برای توسعه بازار  پرداخت های

الکترونیک در کشورهای درحال توسعه

امکان بالقوه برای توسعه صنعت پرداخت

در ایران،  به عنوان یکی از الکترونیک 

ب مستعدترین کشورهای درحال توسعه درجذ

سرمایه خارجی
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National Intelligence council:



جمع بندی
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 شناسائی کالن روندهای

صنعت

 پیروی از استانداردها و

بهترین عملکردها

 ارزش نهادن به خالقیت و

نوآوری

 رویکرد جامع و ملی در حل

موضوعات

 ورمنابع کشاستفاده بهینه از

ویا نظام پرداخت الکترونیک پ

و چابک 

تهدیدات امنیتی کمتر

  ایجاد رضایتمندی نزد

دارندگان و پذیرندگان کارت
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