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فهرست مطالب

مقدمه•

فراگیری مالی و سیر تغییرات آن•

فین تک کلید موفقیت فراگیری مالی•

نقاط تاریک•

راهکارها•



مقدمه
PREFACE



(Extreme Poverty)فقر مطلق -مقدمه 



زترهبانککجهانککانعه ککت عهترکک هبن کک   هتبکک•
عهبرتیهککاش هقرکره ق کرهقرتی ک یه کا 

. تر 

بانکجهانکانعهتر ررکع2020چشمهتنتتزه•
شمگککانعهبککمهتککت ا ه ککا عهنا هیکک ت یه

.  شتههبوت

(Extreme Poverty)فقر مطلق -مقدمه 
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فراگیری مالی
FINANCIAL INCLUSION



تع یفه•
ابهتر ررعهرتح ،ه ر ونهبمهصرقمهوهبرتبکرهشمکمهتاشکارهاا عکمهوهکککرهوکارشاهبکمهتکت ا ه کا عه ان کتهحکک•

.تر ... بانکع،هوت ،هبیمم،هکیفهپولهوه

شتف•
ح فه وتنعهبرتیهتر فاتههتزهتت ا ه ا عهترهب  هک یمهتشخاصهحریرعهوهحرواعهاا عم•

 زتیا•
کاش هقررهوهقاص مهطبراتع•
رشتهتو یتهوهتش غالهزت ی•
رشتهککرهوکارشایهکوچجهوه  ورط•
کاش هقکاته ا ع•
بنبوتهقضایهرر ایمهی ت ی•

تعریف و مزایا –فراگیری مالی 



رپرتههبانکع•

ت  بارهوهوت •

بیمم•

رر ایمهی ت ی•

شاخص های زیربنایی–فراگیری مالی 

 ی یارتهنفر1.7ترهتنیاهکمهحکابهبانکعهنتترنته( رال15باالیه)تعتتتهتقرتتهبا غه
 ی  ونهنفره3.69ترهت رتنهکمهحکابهبانکعهنتترنته( رال15باالیه)تعتتتهتقرتتهبا غه



Financial Inclusion 1.0

Financial Inclusion 2.0

Financial Inclusion 3.0

سیر تغییرات–فراگیری مالی 

پرتتت هتکنیال هبمهتانوترشایهکمهترآ تهبمه  وتنهPOC– یالتیه1970
یجه کئوتی هتا ما ع

ترتیمهتورعمه ورکا هکوچجهتزهط  رهتتو ار ونهقرتی تشاهو– یالتیه1990
برتعهتت ا هتا جهتزهشعبم

(  رن ترهبک رهت ف هشمرتههوهتی  )ترتیمهتت ا ه ا عهغ رحضو یه– یالتیه2009
شاهتزهط  رهق  هتجهشاSMEبمهبخ هشایهکمهترآ تهوه



یهترهآرککیرهی   یهکم ککرهتقککرتتهتزهط  ککرهت کککانهیاهتنککتتزهوهتقککزتی هتنعقافهیکک   یهوهرککر ایمهی ت ه•

آ وزش،هبنتتش هوهککرهوکارشایهترت

ونهکارآ تترهکرتنه ت  ی هزنتیعه وز رههتزهط  رهتکت ا هغ رحضکو یهوهتنمکا هت کورهیک و یهبکت•

تت ه رتصعهوهترکه حلهکاره

تزهتقرتتهبمهریک مه ا ع(  حیقعهیاهتا ما ع)تن راله یکجهشایه ا عه•

مهو ژههبکرتیهیک رشهتر ررعهبمه  ابعه ا عهکمهتزهقعا ی هشایهتا صاتیهوتاععهحمای ه عهک ت،هب•

شاSMEتقرتتهوه

نحوه اثرگذاری–فراگیری مالی 



سیر تغییرات–فراگیری مالی 



فناوری های نوین بانکی
FINANCIAL TECHNOLOGIES



تع یف•

نوآو یهشایهتیریونهک  تههبرتیهحله کا له ا عه ش  یان•

کارآ تتر،هترزتنهترهوهکا برهیک تتره•

ترتیمهطیفهور عهت یهتزهتت ا هتب کا ی•

و ژیعهشا•

ترتیمهتت ا ه ا عهر  عهترهبک رشایهاتیت•

(  حصوال هوهبک مهشایهپیش ناتیهاتیت)ترتیمهتت ا ه ا عهاتیته•

ترتیمهتت ا هترکیبعه ا عهوهغ ر ا ع•

انواع، ویژگی ها–فین تک ها



ICTبنرههی  یهتزهآت   هپیشرق هشایه•

تت ا هوه حصوال هآنهشاه ب  عهبرهنوآو یهتر •

 ا تمرکزهبره ویه ش  یه تت یهتر هوهترهن یممهچابکعهترهطرتحعهوه ریمه حصوال هوهتت•

(ترتیمهتت  هترهشرهز انهوهشره کان)رنو  هتر ررعه•

مزیت ها–فین تک ها



• PayTech

• LendTech

• InsureTech

• WealthTech

Transfer Wiseی  فر هر ی  اه•

 وز4ثانیمهتره رابله12: ز انهتن رال•

 ی  ونهنفر4: تعتتتهکا برتن•

 ی یارتهتالر4:  ب غهاابما یههترهرال•

انواع–فین تک ها



(2022سال )اهمیت –فین تک ها



نقش فین تک ها در فراگیری مالی در ایران
IMPACT OF FINTECHS IN FINANCIAL INCLUSION



یزترشه جهکی زیهترهتنیا•
.  ی یارتهترهانانهیک رشهتش ت1.6ق  هتجهشاه عهتوتن تهتر ررعهبمهحکابهشایه ا عهررمعهرتهبمه•

2025تاهراله% 6تقزتی هتو یتهناتا صهتتت عهتا صاتشایهنوظنورهبمه  زتنه•

ویعی هتا صاتیهت رتنهوهیک رشهقرر•
(تشمهتت ر4رامعهتره2تور ه)تور ه•

(برتب یهب  هباالت   هوهیا   هت   هطبرم106شکافهترآ تیه)شکافهطبراتعه•

(ترصتهترهتنیا6.4ترهتاور یانمهوه% 3صفرهیاه  فعهترهت رتنهتره رابلهحتوته)رشتهتا صاتیه•

اا عککمهبیکککارتنهرتزنککانهتشککک له% 70رککاله شککارک هتا صککاتیهنتترنککت،ه15اا عککمهبککاالیه% 60)بیکککا یهوهتحصککیال ه•
( عهتش ت

نقش فین تک ها در فراگیری مالی



شاتصهشایهتیمی الهتره رابلهر ممهشایهر  ع•
تر ررعهشایه ب  عهبرهت ف هشمرتههوهتی  رن •

Leapfroggingان ه•
انکجهتزهتکت ا هپیشعهیرق  هی یرهنفوذهت ف هشمرتههتزهتطهثاب هوهترهن یممهپیشعهیرق  هتت ا هشمکرتههب•

ATM وهپوزهق وشگاشع

ز ررات هشایهق او یهترهت رتن•
 ی  ونهتطهت ف هشمرتهه131،ه%155ی یرهنفوذهت ف هشمرتهه•

وههترهککلهتنیکاه% 67ترهتاور یانکمه– ی  کونهنفکره شک رکه82،ه%110ی یرهنفوذهتی  رن هپن ایهبانکتهرکیاره•
56%

شاخص ها–نقش فین تک ها در فراگیری مالی



کشور
درصد جمعیت دارای 

حساب بانکی 
(سال15باالی )

از درصد جمعیت وام گرفته
نهادهای مالی 

(سال15باالی )

درصد جمعیت استفاده 
کننده از خدمات پرداخت 

(سال15باالی )دیجیتال 

درصد جمعیت دارای 
پس انداز در یک نهاد مالی

(سال15باالی )

94278926ایران

68426322ترکیه

71216114عربستان

48183421اندونزی

96649563انگلیس

ایران در مقایسه با سایر کشورها–نقش فین تک ها در فراگیری مالی



هتجهشاهترهصور ه ت هواوتهنظار هکاقعروءهتر فاتههق  •
تن راله یکجهبمه ش  یانهکمهبضا  هوهتورعمه ح و ی ه ا عهبمهاایهقرتی  یه ا عه•

هشاهترهصور هنبوتهتر رتتژیهاا عبیش رهشتنهشکاف•
 مکاتهبکمهنگرشهبمهتک و وژی،ه کا لهقرش گکع،هش مارشکایهتا ما ع، کت هت (: زنانهوه رتتن)شکافها کی عه•

تک و وژی

  بکارهیکا   هان هتترهبوتنهت گو ی مهشایهت  یازتشعهبرتیهتقرتتهغ عهترهوهکککرهته(: قر رهوهغ ع)شکافهطبراتعه•
برتیهتقرتتهکمهبضا  

 ت هتما لهیاه ت هتوتنا یهتقرتته ک هترهبنرههی  یهتزهتک و وژی: شکافهر ع•

تتهتیمی کالهترهتقزتی هشکافهطبراتعهبمهت  لهنبوتهروتته ا عهوهرکو(: شن یهوه ور ا ی)شکافهشنرنشی عه•
تقرتته ور انش  ،ه ت هب وغهی  رش

جنبه های تاریک–نقش فین تک ها در فراگیری مالی



شمبک گعه ثب هق  هتجهشاهباهقرتی  یه ا ع•
تر فاتههتزهشاتصهشایهقرتی  یه ا عهتیمی ال•

شککافه)ته   رغمهکمجهبمهقرتی ک یه کا عهق  هتجهشکاهنمعهتوتن کتهبکمهت نکا یهشککافهشاهرتهرقکعهک  ک•
(ا کی ع،هر ،هطبراتع،هشنرنشی ع

نیازهبمهتغ  رهنگرش،هرقعهش مارشایهتا ما ع•

Go Digitalکمپ  هشکایهتشکویرع،ه)ترتراءهرکوتته کا ع،هترترکاءهرکوتتهتیمی کالهوهرکقشهیک  رشهتیمی کاله•
(ر گاپور

ریار گتت یهاا عهتورطهریوالتو یهشا•

نتیجه گیری و توصیه های سیاستی –نقش فین تک ها در فراگیری مالی



تالشهشایهغ ر  مرکزهوهبعضاه   ااضهترهتیمی الهرازیهوهیک رشهق  هتجهشا•
تر رتتژیهشتقم تهتورطهریوالتو یهشا•

 شکال هز ررات عهوهاانونع•
رقعه شکال هز ررات عه ثلهتقزتی هپن ایهبانتهتره  اطرهتورتق اته•

رقعه وتنعهاانونعهبرتیهقعا ی هیک رتههترهق  هتجهشا•

ت کانهشمکا یهبیش رهبانجهشاهوهق  هتجهشا•

نتیجه گیری و توصیه های سیاستی –نقش فین تک ها در فراگیری مالی



از توجه شما سپاسگزارم

mnarenji@outlook.com

09125596647

mailto:mnarenji@outlook.com
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