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 روندهاي کالن صنعت بانکداري
 روند کلیدي مفهوم

 شدندیجیتالی 
 
 

 )ها فینتکمانند (آورد  به صنعت بانکداري میرقباي جدیدي در سطح جهان با خود نفوذ فزاینده اینترنت •
 اند سنتی بانکی را به کلی تغییر دادهمدل کسب و کار ) چین روباتیک یا بالكمانند (هاي جدید  فناوري•
 .اند از صنعت بانکداري و محصوالت آن را ارتقا دادهتجربه مشتري بایومتریک گیمیفیکیشن و   گذاري دیجیتال،سرمایه•

 شناختی جمعیت
 
 

 کند و در عین حال تغییري در قدرت اقتصادي   ها ایجاد می بازار جدیدي براي بانکرشد جمعیت در کشورهاي درحال توسعه •
 گذارد آنها تاثیر میانداز  الگوي مصرف و پس، بر نیازهاي مشتري و کشورهاي صنعتیبخصوص در افزایش سن جمعیت •
 .استبازتعریف روابط مشتري و نیروي کار هستند که مستلزم جمعیت مولد درحال تبدیل شدن به متولدین هزاره سوم  •

 شدن جهانی
 
 

 .هستندهاي فرامرزي  پیچیدگیجهت تطبیق با ها  خدمات و مشاورهنیازمند سطوح بیشتري از المللی  مشتریان بین•
 .شوند میصنایع همگرایی بیشتر کنند و منجر به  عبور میها از خط مقدم جوامع و محدوده صنایع  نوآوري•
 بخشد در بازارهاي در حال توسعه شدت میرا ثروت خلق •

 مقررات
 
 

 هاست هاي آتی همچنان اولویت بانک ایجاد شده پس از بحران مالی تا سالمقررات سازي  پیاده•
 دهد افزایش میرا  آن هاپیچیدگی مدیریت و مقررات ملی  اي قوانین فرامنطقهکاربرد •
 استهاي مشخصی از مشتریان اثرگذار  بر هزینه خدمات بخشکننده  قوانین حمایت از مصرف•

 توسعه پایدار
 
 

 .دارد) مداران و مشتریان گذاران، سیاست سرمایه( نفعان تصمیمات ذيبیشتري در تاثیر محیطی  زیستهاي  پایداري و جنبه•
   .بیشتر شده استخود بر پایداري و محیط زیست طبیعی گذاري  سرمایهاثرات نسبت به آگاهی مشتري •
  قیمت بازار بر منابع محدود  تاثیر•

 
 



 روندهاي کالن صنعت بانکداري



 بانکداريروندهاي کالن صنعت 



 روندهاي کالن صنعت بانکداري



 صنعت پرداخت در بانکداري باز



 صنعت پرداخت در بانکداري باز



 صنعت پرداخت در بانکداري باز





 )PISP(ارائه دهندگان خدمات پرداخت ساز 



براي تنظیم قوانین مربوط به پرداخت وضع شده بـود، تنهـا    PISP( PSD(ارایه دهندگان خدمات پرداخت ساز 
بانـک هـا، موسسـات پرداخــت،    بـه خـدمات قابـل ارایـه از طریــق     

اجازه فعالیت می داد، که همه ي این ها تحت عنوان موسسات مالی 
. دسـته بنـدي مـی شـوند    ) هاPSP(ارایه دهندگان خدمات پرداخت 

PSD   شامل مفاد مربوط به کارمزد، اطمینان از ارایه تمام اطالعـات
کلیدي به مشتري قبل و بعد از پرداخـت و مـواردي از ایـن قبیـل     

کاهش زمان پرداخـت  گامی اساسی براي  PSDبه عالوه، . می شود
موافقت بانک ها براي دسترسـی بـه حسـاب هـا و     . بود به یک روز

تنهـا زمـانی    PSDدر نهایـت، اجـراي   . پرداخت ها مـورد نیـاز بـود   
پرداخت کننده و گیرنده هر دو در اتحادیه اروپـا  محقق می شد که 
 . واقع شده باشند

توســــط  PSDپینشــــهاد بــــازنگري در 
ــک     ــاهش ریس ــراي ک ــا ب ــه اروپ اتحادی

 بانک ها

PSD2    ــیم و ــا تنظ ــه اروپ ــط اتحادی توس
 پیشنهاد شد

PSD2 توسط پارلمان اروپا تصویب شد 

PSD2     2الزم االجرا شد، طـی یـک بـازه 
ساله همه کشورها ملزم شـدند تغییـرات   
قانونی را ایجاد کرده و بسـترهاي الزم را  

 براي اجراي آن مهیا کنند



 )PISP(ارایه دهندگان خدمات پرداخت ساز 

 )Revised Payment Service Directive=PSD2(شده دستورالعمل خدمات پرداخت اصالح 

در سراسـر بـازار اروپـا و     افزایش رقابت، نوآوري و شفافیتکه هدف آن مبتنی بر داده و تکنولوژي است یک دستورالعمل  

 . استحساب ها اینترنتی و دسترسی به پرداخت هاي افزایش امنیت همچنین 
امـن و  شـیوه اي  را بـه  حسـاب آنالیـن مشـتري    /، دسترسی الزم به خدمات پرداخـت بانک هاالزام است که  ،PSD2در هسته 

هاي نگهدارنده PSPبانک ها یا سایر  ) XS2A(» حسابدسترسی به «این قانون . کننداعطا ) هاPISP(پرداخت سازان قانونی به 

دارنـده حسـاب   صورتی کـه  در را آن ها داده هاي دسترسی ایمن به حساب مشتریان و ها APIتا براي ملزم می کند حساب را 

اجازه شناسایی و تعیین هویت مشـتري را  همچنین باید بانک ها ، حساب هادسترسی به ارایه براي . کنندفراهم دهد، رضایت 
 .بدهد هاAPIبه 

تنظـیم   PSD2نظـر کـه تحـت   کـامال جدیـدي از خـدمات    نمونـه هـاي   ها، ارایه APIمشتریان از کانال حساب هاي دسترسی به 

 می سازدرا میسر می شوند 



 )PISP(ارایه دهندگان خدمات پرداخت ساز 

شرکت هاي عامل سوم قادر خواهند بود تا پرداخت هاي آنالین را به یک پذیرنده الکترونیک یا •
یک ذي نفع به صورت مستقیم و از طریق حساب بانکی پرداخت کننده در یک پرتال آنالین انجام 

 این موضوع باعث ایجاد راه حل هاي جدید پرداخت می شوددهند، 

 .  فروشگاه هاي بزرگ، بانک ها، شرکت هاي فین تک ظرفیت ارایه چنین خدماتی را خواهند داشت•

PISP 
(Payment 
Initiation 
Service 

Providers) 

شناخته می شوند قادر به » ارایه دهندگان اطالعات حساب ها«شرکت هاي عامل سوم که به طور رسمی به عنوان •
امکان ارایه خدمات جدید با . استخراج اطالعات حساب هاي مشتري شامل سابقه تراکنش و گردش حساب هستند

 این داده ها میسر خواهد شد

 بانک ها، شرکت هاي فین تک و شرکت هاي خدمات مالی غیرسنتی ظرفیت ارایه چنین خدماتی را خواهند داشت•

AISP 
(Account 

Information 
Service Provider 

s) 



 )PISP(ارایه دهندگان خدمات پرداخت ساز 

 :هاPISPنمونه هایی از •
 

•Sofort Banking 
 
•Truslty 



 )PISP(ارایه دهندگان خدمات پرداخت ساز 

 :هاAISPنمونه هایی از •
 

•MOVEN 
 

•MINT 



 )PISP(ارایه دهندگان خدمات پرداخت ساز 

 ها AISPها و PISPنحوه تغییر مدل هاي تعاملی موجود بین مشتري و بانک توسط •
 
 



 )PISP(ارایه دهندگان خدمات پرداخت ساز 



 )PISP(ارایه دهندگان خدمات پرداخت ساز 

 :تفکر متمایز در قبال پرداخت سازان 3
 
محرکی هزینه زاست، نه   PSD2گروه،در این . می بینندواکنش تاکتیکال به عنوان یک تمرین براي تطبیق و را  PSD2: دسته خطر•

، نیاز به یک پاسخ تاکتیکال باشد، شاید است  PSD2آنبراي سطح جدیدي از رقابت که محرك می رود به عالوه، انتظار . درآمدزا
 .پایین براي دفاع از رابط کاربري مشتريقیمت هاي در قالب 

 
 نداردبه مشتري و گسترش بازار  شانس کافی براي ارایه خدمت بهتربه عنوان چیزي که هنوز را   PSD2: »انتظار و مشاهده«دسته •

بنابراین، پاسخ مناسب این است که . خلق ارزش کندچطور می تواند   PSD2که  گفته شود هنوز زود است در این دسته، . می نگرد
 . حادث شودتا زمانی که تغییراتی می افتد انتظار بمانیم و ببینیم چه اتفاقی خود را با دستورالعمل تطبیق داده و در 

 
درك این . در سراسر بخش مالی دنیا می بینداساسی اخالل هاي زمینه مساعدي براي ایجاد به عنوان را   PSD2: دسته کاتالیزور•

این دسته . دسته از دستورالعمل تاکنون چیزي جداي از نیروهاي کاتالیزوري که به حرکت بی وقفه به سمت بانکداري باز نیست
 .داده ایم، در واقع، برخی می گویند آن را قبال انجام اکنون استهم   PSD2بهمعتقدند که زمان پاسخ 



 )PISP(ارایه دهندگان خدمات پرداخت ساز 



 وضعیت پرداخت سازان در ایران



 ا.ا.ابالغیه بانک مرکزي ج -پرداخت سازان

 1396/03/25تاریخ  96/88098مصوبه شماره 

 :کارتمتن ابالغیه بانک مرکزي به تمامی بانک ها و مؤسسات مجاز در خصوص ضوابط و شرایط ارائه خدمت انتقال کارت به 

بانک مرکزي باهدف توسعه خدمات بانکداري الکترونیک و ایجاد زمینه براي گسترش نظام مند فناوري هاي مالی در نظـام بـانکی، بـا همکـاري     

 .نمود) انتقال وجه کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت(عوامل ذي ربط اقدام به بررسی و تعیین ضوابط و شرایط ارائه خدمت 

بـه مـردم ارائـه    همـراه  برنامک هاي در قالب هایی نظیر نیز ) Payment Initiators(پرداخت سازان معرفی این خدمت که می تواند از طریق 

 .در کشور استخدمات مبتنی بر فناوري هاي مالی و تعمیق بانکداري باز شود، گامی مهم براي ایجاد بستر 

) پیوسـت () الزامات خدمت انتقال کـارت بـه کـارت دوجانبـه دون حضـور کـارت      (ارائه این خدمت، مستلزم رعایت الزامات تعیین شده در سند 

 .و مؤسسات اعتباري استتوسط بانک ها 



 ا.ا.ابالغیه بانک مرکزي ج -پرداخت سازان

 :شرایط و ضوابط ارائه آن خدمت به شرح زیر است

طرف قرارداد با آن ها، از تاریخ این نامه با  پرداخت سازانبانک ها و یا مؤسسات اعتباري یا  برنامک هايکارت به کارت دوجانبه توسط انتقال . 1

 .رعایت الزامات پیش گفته امکان پذیر است

تعریـف نقـش   (یا موسسه اعتباري می تواند با پذیرش تمامی مسئولیت هاي مترتـب بـه ارائـه خـدمت مزبـور، عملیـات آغـاز و تجمیـع         بانک . 2

 پرداخت سـاز تحت عنوان اشخاص حقوقی مرتبط با خدمت را به تراکنش هاي ) تجمیع کننده به صورت جامع در سند پیوست این نامه آمده است

برون سپاري نافی هیچ کدام از وظایف قانونی و مقرراتی بانک و یـا موسسـه اعتبـاري نبـوده و مسـئولیت رعایـت تمـامی        این . نمایند برون سپاري

 .مرتبط بر عهده بانک یا موسسه اعتباري استاستانداردهاي دستورالعمل ها و 

 .استمیسر ، با رعایت شروط و ضوابط پیش گفت، از سوي بانک یا موسسه اعتباري طریق برنامه هاي مختلف و متعددخدمات فوق از ارائه . 3



 ا.ا.ابالغیه بانک مرکزي ج -پرداخت سازان

بـراي مشـتري   یا موسسه اعتباري ارائه دهنده خدمات را  امکان انتخاب بانک، برنامک پرداخت ساز باید تجمیع خدمات چند بانکدر صورت . 4

 .فراهم کند

 .و این انتخاب باید از سوي مشتري انجام شودبانک ارائه دهنده خدمت را انتخاب کند ، به صورت خودکارنمی تواند برنامک پرداخت ساز . 5

یا موسسه اعتباري ارائه دهنده خدمت و تراکنش انتقال وجه باید تحت کنترل بانک ، پرداخت سازاز دریافت درخواست از سوي برنامک پس . 6

 .صورت پذیردتوسط زیرساخت هاي آن 

از طریق زیرساخت هاي ملی پرداخت و هرگونه خدمت دیگري که منجر به انتقال وجه بین بانکی شود، باید به طور انحصاري این خدمت ارائه . 7

 . پذیردصورت  و تسویه موجود

 

 ناصر حکیمی



 برخی نکات مربوط به الزامات خدمت -پرداخت سازان

 تراکنش انتقال وجه است یکی از بانک هاي مبدأ یا مقصدمتعلق به ابزار پذیرش این نوع انتقال وجه، در. 

 است که با توسعه برنامک، امکان آغاز و تجمیع تراکنش هاي انتقال وجه کارت به کارت را شخصیت حقوقی پرداخت ساز

 است کرده فراهم 

 استاحراز هویت دو عاملی این خدمت مستلزم ارائه. 

 مرتبط با خدمت را به اشخاص حقـوقی واگـذار نمایـد، بـا     تراکنش هاي اعتباري مجاز است عملیات آغاز و تجمیع مؤسسه

 .استعهده مؤسسه اعتباري واگذارکننده در قبال خدمت مذکور همچنان بر  مسئولیت و پاسخگوییاین وجود 

 آغاز و تجمیـع  مرتبط با هاي امنیتی و عملیاتی  ریسکاطمینان حاصل نماید که پرداخت ساز، اعتباري موظف است مؤسسه

 .می کندکارهاي کنترلی و اقدامات کاهشی مناسب مدیریت   سازورا با استفاده از چارچوبی متشکل از  تراکنش ها



 برخی نکات مربوط به الزامات خدمت -پرداخت سازان

 مشـتري  ، سـازوکارهاي قـوي  اعتباري موظف است اطمینان حاصل کند که در فرایند ارائه خـدمت، بـا اسـتفاده از    مؤسسه

و در صـورت  عاملـه  احراز هویت حـداقل دو  قوي، سازوکار منظور از . می شودو تراکنش صحت سنجی احراز هویت شده 

لحـاظ  ) شامل مبلغ و مشخصات کارت مقصد انتقال(است که در آن مشخصات تراکنش انتقال کاناله اي امکان بیش از یک 

 .   شده باشد

 شونددر امکانات پرداخت ساز ذخیره روي ابزارهاي پذیرش یا  نبایدمشتریان محرمانه کارت اطالعات. 

 در روز استده میلیون ریال تراکنش قابل انجام در خدمت، مبلغ سقف 

 وجه ابالغ شده توسط بانک مرکزي استمطابق با  نرخ کارمزدهاي انتقال در این خدمت هر تراکنش کارمزد 



 چالش هافرصت ها،  -پرداخت سازان

 آیا ورود به مقوله پرداخت سازان در شرایط کنونی براي بانک ها مفید است؟  -1سوال 

 پرداخت سازان به طور کلی چه فرصت هایی را در اختیار بانک ها قرار می دهد؟  -2سوال 

 پرداخت سازان چه تهدیدهایی را به همراه خواهند داشت؟  -3سوال 

 استراتژي بانک ملت در قبال پرداخت سازان چه باشد؟ پیشنهادهاي کاربردي -4سوال 

 



 چالش هافرصت ها،  -پرداخت سازان

 بانک  

 مرکزي

 بانک ها و موسسات

 پرداخت سازان

 مشتریان

 فرصت ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چالش ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چالش هافرصت ها،  -پرداخت سازان

 است؟ ورود به مقوله پرداخت سازان در شرایط کنونی براي بانک ها مفید آیا  -1

فـین تـک هـا از سـوي نهادهـاي      و عدم تعیین متولی و قواعد مشخص بـراي فعالیـت اسـتارت آپ هـا     •

 .نظارتی، عدم قطعیتی را براي ورود بانک ها ایجاد می کند

بـه  دریافـت ضـمانت هـاي مناسـب،     را بـا  خـدمات  از بر اساس این ابالغیه بانک ها می توانند بخشـی  •

یعنـی در نهایـت   . داده و مشـتري، بانـک خواهـد بـود    ولی صـاحب  کنند پرداخت سازان برونسپاري 

 .  کلیه ي ریسک هاي مربوط به تامین امنیت متوجه بانک خواهد بود



 چالش هافرصت ها،  -پرداخت سازان

 )ادامه(؟ آیا ورود به مقوله پرداخت سازان در شرایط کنونی براي بانک ها مفید است -1

و جایگاه بازیگرانی همچون اپراتورها تلفـن  ...) کیف پول الکترونیک و (عدم شفافیت در خصوص تراکنش هاي آفالین •

 همراه

 :مرحله اي بانک مرکزي براي توسعه بانکداري باز 3الزام بانک ها به پیروي از برنامه •

 پرداخت  -1

 )دوجانبهانتقال کارت به کارت : (پرداخت سازان•

 )الکترونیکیدهندگان خدمات تجمیع براي پذیرندگان ارائه : (پرداخت یاران•

 )و پرداختخدمات پرداخت خرد براي مشتریان داراي ابزار پذیرندگی ارائه دهندگان : (پرداخت بانان•

 )اطالعاتخدمات ارائه دهندگان : (حساب یاران•



 چالش هافرصت ها،  -پرداخت سازان

 )ادامه(آیا ورود به مقوله پرداخت سازان در شرایط کنونی براي بانک ها مفید است؟  -1

 بلوك ها  رمزینه پول و زنجیره  -2

   تامین مالی و تسهیالت   -3



 مخالفان موافقان فرصت ها، چالش ها -پرداخت سازان

ف
ردی

 

 اپلیکیشن هاي از برخی فعلی کاربران باالي بسیار تعداد به توجه با
 وجه انتقال سرویس ارایه عدم یا ارایه آپ، اپلیکیشن نظیر پرداخت

 اپلیکیشن هاي بودن پیشرو بر پرداخت سازان، به ملت بانک توسط
 دست از ریسک با را بانک بلکه داشت، نخواهد بسزایی تاثیر مزبور
 نکردن دریافت دلیل به آن ها سوي از بانک تغییر و مشتریان دادن

   .نمود خواهد مواجه آن ها نظر مورد سرویس هاي

 پرداخت شرکت هاي اپلیکشن در بانکی محصوالت سبد تکمیل
 این ،کاربران میان در افزار نرم این نفوذ ضریب افزایش و ساز

 می تبدیل مالی هاي فناوري حوزه در بازار پیشرو را ها شرکت
 رقابت بانکها، در خدمات ارائه هاي پیچیدگی به توجه با و نماید

 .شد خواهد سخت بسیار بازار از سهم کسب و مذکور شرکت با
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 کمترین با سرویس این ارایه در ملت بانک که موضوع این به توجه با
  صورت در لذا ،نماید می دریافت توجهی قابل کارمزد ،گذاري سرمایه

  و بازنگري امکان رگوالتور، سوي از کارمزد تسهیم مدل تغییر
 بازار در و دارد وجود سازان پرداخت به کارمزد از بخشی تخصیص
 ضمن .نیست غیرطبیعی موضوعی برد،-برد هاي استراتژي امروزي،

  در باالدستی قوانین تغییر تکلیف توان می فی مابین نامه تفاهم در اینکه
 از خروج رسد نمی نظر به همچنین .نمود مشخص را کارمزد حوزه

 .نماید وارد بانک نشان و برند به اي خدشه نظر، مورد سرویس

 انتظار بدون خدمات ارائه حاضر حال در ساز پرداخت هاي شرکت
 ؛باشد می کارت صادرکننده به متعلقه کارمزد از سهم دریافت

 در آن عمومیت و ها اپلیکشن توسعه از پس است ممکن لیکن
  صورت در و نموده تغییر رگوالتور توسط کارمزد تسهیم ، جامعه

  پذیري آسیب مذکور، سرویس از خروج و بانک موافقت عدم
 .بود نخواهد انتظار از دور عرصه این در بانک نشان و برند
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 فرصت ها، چالش ها -پرداخت سازان
 مخالفان موافقان

ف
ردی

 

 موبایل شماره نظیر اطالعاتی نیز حاضر حال در ساز پرداخت شرکت هاي•
 ارایه عدم یا ارایه لذا .دارد اختیار در را مشتري خرید رفتار و مشتري

 نخواهد کاربران اطالعات جمع آوري بر چندانی تاثیر آن ها به فوق سرویس
 داشت

 اطالعات ارائه به مکلف رگوالتور سوي از کشور بانک هاي زود، یا دیر•
 .شد خواهند ساز پرداخت هاي شرکت به مشتریان

  هاي شرکت و است بانک دارایی ترین ارزشمند و مهمترین اطالعات
 صورت در و اند کاربران اطالعات آوري جمع دنبال به ساز پرداخت

  تهیه با موبایل، شماره آوردن بدست بر عالوه وجه، انتقال سرویس ارائه
 می آوري جمع نیز را ملت بانک مشتریان اطالعات سایر ، پروفایل

 به بانک ارزنده مشتریان انتقال و بازاریابی انجام است بدیهی .نماید
 .بود خواهد امر این تبعات از بانکها سایر
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 بر تاکید مشتریان، بین در همراه تلفن از استفاده نفوذ و گسترش به توجه با
 پاسخگوي مدت بلند در خودپرداز پایانه هاي نظیر سنتی راهکارهاي ارایه

 .بود نخواهد مشتریان نیازهاي
 حوزه در فعال شرکت هاي به API ارایه با باز بانکداري سمت به حرکت

 هزینه هاي کاهش بر عالوه ،ها آپ استارت و پرداخت سازان نظیر پرداخت
 .شد خواهد دریافتی کارمزدهاي محل از بانک درآمد افزایش موجب ،عملیاتی

 عدم و حصارکشی باز، بانکداري نظیر مفاهیمی حاکمیت با دنیا روز بانکداري در
  بانک انزواي موجب پرداخت عرصه بازیگران و ها بانک سایر با سویه دو تعامل

 به محکوم نشوند منطبق مفاهیم این با که هایی بانک مدت بلند در و شده
 .بود خواهند شکست

 توجه با کشور، در پرداخت هاي سرویس از بازار سهم حداکثري کسب
 تغییرات همچنین و مرحله این در هوشمند همراه تلفن نفوذ ضریب به

  هدف )... و سن سواد، سطح( کشور جمعیتی جغرافیاي کالن
 و کارت از استفاده نزدیک، آینده در و باشد می سازان پرداخت
 همراه تلفن بستر از پرداختها بیشتر و شده محدود فیزیکی ابزارهاي

 در پیشرو هاي شرکت آینده، در تغییرات این اصلی برنده و بود خواهد
 .بود خواهند بازار این
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 فرصت ها، چالش ها -پرداخت سازان

 مخالفان موافقان

ف
ردی

 

  از گیري بهره با که بود خواهند موفق شرایط این در سازمان هائی
 با و ارتباطی و اطالعاتی نوین تکنولوژهاي و استراتژیک برتري هاي

 گذر و عدم اطمینان پدیده جذب به نسبت فرصت ها به تهدیدها تبدیل
   .نمایند اقدام آمده وجود به هاي بحران از

  مرکزي، بانک سوي از شده تعیین مقررات و قوانین مکرر تغییر
 توقع سطح افزایش ،ارتباطی و اطالعاتی نوین تکنولوژي هاي ظهور

 از بیشتري سهم تصاحب سر بر بانک ها شدید رقابت ،مشتریان
 خارجی محیط ناپایداري باعث که هستند عواملی جمله از ... و بازار
 .گردیده اند بانک
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 فرصت ها، چالش ها -پرداخت سازان

 استراتژي بانک ملت در قبال پرداخت سازان چه باشد؟ پیشنهادهاي کاربردي -4سوال 

 سکهاندازي سرویس انتقال وجه دو جانبه در نرم افزار همراه بانک ملت و ایفاي نقش بانک کاتالیزور و راه -1

انتقال وجه از طریق کارت هاي بانـک  ي تراکنش هاتعداد ، شرکت هاي پرداخت سازصورت انعقاد قرارداد همکاري فیمابین بانک و در •

جهـت انتقـال وجـه،    ) موبـایلی (نرم افزارهاي پرداخت سـاز  از افزایش اقبال عمومی به استفاده بلکه به دلیل ؛ یافتنخواهند کاهش ملت 

 .یافتخواهند افزایش کارت هاي ملت، تراکنش هاي تعداد پیش بینی می شود 

 افـزایش در این مدل همکاري، از محل افزایش تعداد تـراکنش هـاي انتقـال وجـه،     کارمزدهاي دریافتی بانک مجموع درآمد حاصل از •

دریافـت  مـورد نظـر    کارمزدهـاي کـارمزدي از محـل   هیچگونـه  ) در حـال حاضـر  (شرکت هاي پرداخت سـاز  الزم به ذکر است . می یابد

 .نمی نمایند



 فرصت ها، چالش ها -پرداخت سازان

 کاربردياستراتژي بانک ملت در قبال پرداخت سازان چه باشد؟ پیشنهادهاي  -4سوال 

منفعتـی بـراي بانـک    » انتظار و مشـاهده «یا » مقاومت«تجربیات سایر کشورها حاکی از آن است که رویکردهایی همچون  -2

 . نداشته و باعث از دست رفتن جایگاه رقابتی خواهد شد

اتخاذ سیاست هایی همچون تعریف خدمات ارزش افزاي جدید، برون سپاري کسب وکـار خودپردازهـا، توسـعه شـبکه ي      -3

CRS  با توجـه بـه اینکـه    (به جاي توسعه شبکه خودپرداز یا بازنگري اساسی در توسعه شبکه کانال خودپرداز در صورت نیاز

 ) مجموع عملکرد خودپردازهاست% 15-%10سهم درصد تراکنش هاي انتقال وجه و درامد حاصل از آن در خودپردازها 

 



 سپاس از نگاه شما
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