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 لصخالص) بهره ای غیر(خالص و درآمد غیرمشاع ) بهره ای( مشاعبه درآمد  بانکی توزیع درآمد کل شبکه
 



 خالص و درآمد غیرمشاع خالص مشاعبه درآمد  بانکی میانگین توزیع درآمد کل شبکه
 



 آنخالص به اجزای تشکیل دهنده ی درآمد غیرمشاع توزیع 
 



 آنبه اجزای تشکیل دهنده ی غیرمشاع خالص توزیع درآمد میانگین 
 



 بانک هاخالص بین غیرمشاع درآمد توزیع 
 



 غیرمشاع بین بانک هادرآمد توزیع 
 



 ٢٠٠٩تا  ١٩٩٩بانک های اروپایی دوره 
 

 ٢۵٪آلمان 
 توزیع میانگین درآمدها

۶٢٪فرانسه   

 ٨٣٪آلمان 
 توزیع درآمدهای غیرمشاع

۴۵٪فرانسه   



 ٢٠٠٩تا  ١٩٩٩بانک های آمریکای شمالی دوره 
 

 توزیع میانگین درآمدها
 

 توزیع درآمدهای غیرمشاع
 



 ٢٠٠٩تا  ١٩٩٩ )زالندنوژاپن، کره ی جنوبی و کشورهای (بانک های شرق دور 
 

 توزیع میانگین درآمدها
 

 توزیع درآمدهای غیرمشاع
 



 )میلیون ریال(١٣٩٣تا شهریور ١٣٩٢تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرک از فروردین 



 )به قیمت های جاری( ١٣٩٣تا تیرماه   ١٣٨۵از تيرماه كشور بانكی شبكه مبلغ تراكنش های 



)١٣٩٠به قیمت های ثابت (١٣٩٣تا تیر ماه ١٣٨۵ماه از تير كشور مبلغ تراكنش های خودپرداز و پایانه شعب شبكه بانكی   



 ١٣٩٣تا تیرماه  ١٣٨۵و نرخ رشد ماهانه از تيرماه  كشور تعداد تراكنش ها خودپرداز و پایانه شعب شبكه بانكی 



  های ثابتمیانگین نرخ رشد ماهانه مبلغ تراکنش ها به قیمت درصد ۵

درصد ٧   های جاریمیانگین نرخ رشد ماهانه مبلغ تراکنش ها به قیمت 

درصد۴٫۵  تراکنش ها میانگین نرخ رشد ماهانه تعداد 

 ١٣٩٣تا تیرماه  ١٣٨۵از تيرماه  كشور میانگین نرخ رشد ماهانه تراكنش های خودپرداز و پایانه شعب شبكه بانكی 





 رشد ساالنه متغیرهای بانکداری الكترونیک در ایران



 :پرسش های قابل طرح

مــاهوی مــدل کســب و کــار و کســب درآمــد بــانکی در ایــران بــا دلیــل تفاوت هــای •
خـدماتی مدل های بانک های بین المللی به خصوص در مورد کسـب درآمـد در ازای 

 واسطه گری مالی کدام است؟  از خدمات به غیر 

آیا از نظر نهاد نـاظر محـدودیتی جهـت اخـذ کـارمزد در قبـال ارائـه خـدمت وجـود •
 دارد؟

 مهم ترین چالش های ساختار موجود درآمدی بانک های ایران چیست؟•

 باشد؟بهینه درآمدی بانک ها به چه صورت باید ساختار •

مناسب جهت حرکـت از سـاختار موجـود بـه سـمت سـاختار بهینـه کـدام استراتژی •
 است؟ 

 ؟در ساختار درآمدی بانک ها کدام است) مغفول مانده(مهم ترین اولویت •
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