
مهران محرمیان
معاون فناوري هاي نوین بانک مرکزي

1401اسفند  

Presenter
Presentation Notes




Source: International Monetary Fund, 2021 

:مهمنتیجهدو
ارتباطدياقتصارشدومالیدیجیتالییافتگیتوسعهبین-1

.داردوجود

تغیرهايمرويبرمالیدیجیتالییافتگیتوسعهمثبتآثار-2

تدايابدر)...واشتغالداخلی،ناخالصتولیدمانند(اقتصادي

.داردقرارخودشکوفاییمسیر



)DFS(خدمات مالی دیجیتال 

تأثیرفتوصیبرايکهاستاصطالحییدیجیتالمالیخدمات

ینا.شودمیاستفادهمالیخدماتصنعتبرجدیدهايفناوري

تجاريمدل هايوفرآیندهابرنامه ها،محصوالت،انواعشامل

متحولرامالیوبانکیخدماتارائهسنتیهايروشکهاست

.استکرده

تفادهاسبادیجیتالیزیرساختطریقازشدهارائهمالیخدمات،دیجیتالیمالیخدمات

.سنتیبانک هايشعبونقدپولازحداقلی

وبیمهاعتبار،پس انداز،حساب هايپرداخت ها،مانندمالیخدماتانواع...

دولتینهادهايومشاغلدرآمد،سطوحتمامدرافرادجملهاز،کاربرانانواع

پرداختخدماتدهندگانارائهبانک ها،جملهازمالیخدماتدهندگانارائهانواع،

خردهمالی،فناوريآپ هاياستارتمخابراتی،شرکت هايمالی،موسساتسایر

.مشاغلوفروشان



فقدان خدمات مالی
میلیارد نفر

آمریکاي التین
214

آفریقا و 
خاورمیانه
467

اروپاي شرقی و 
آسیاي مرکزي

154
آسیاي جنوبی

642
آسیاي جنوب 

شرقی
266

چین
238

)  هند، چین، برزیل، پاکستان، مکزیک، نیجریه، اتیوپی: مطالعه موردي(اقتصادهاي نوظهور 

1/6
فاقد پوشش خدمات مالیSMEsدرصد 

میلیون نفر: واحد شمارش

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



فقدان خدمات مالی
میلیارد نفر

آمریکاي التین
27

آفریقا و 
خاورمیانه

35

اروپاي شرقی و 
آسیاي مرکزي

11
آسیاي جنوبی

35
آسیاي جنوب 

شرقی
39

چین
51

)  هند، چین، برزیل، پاکستان، مکزیک، نیجریه، اتیوپی: مطالعه موردي(اقتصادهاي نوظهور 

1/6

عدم دسترسی به خدمات 
SME200میلیون اعتباري 

فاقد پوشش خدمات مالیSMEsدرصد 

SMEمیلیون : واحد شمارش

Source: SME Finance Forum; McKinsey Global Institute Analysis, 2016



فقدان خدمات مالی؛
میلیارد نفر

آمریکاي التین
620

آفریقا و 
خاورمیانه
528

اروپاي شرقی و 
آسیاي مرکزي

323
آسیاي جنوبی

170
آسیاي جنوب 

شرقی
175

چین
338

)  هند، چین، برزیل، پاکستان، مکزیک، نیجریه، اتیوپی: مطالعه موردي(اقتصادهاي نوظهور 

1/6

عدم دسترسی به خدمات 
SME200میلیون اعتباري؛ 

تخصیص نیافته بهاعتبار
2/1تریلیون دالر؛ SMEافراد و 

فاقد پوشش خدمات مالیSMEsدرصد 

میلیارد دالر: واحد شمارش

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



فقدان خدمات مالی؛
میلیارد نفر

آمریکاي التین
535

آفریقا و 
خاورمیانه
758

اروپاي شرقی و 
آسیاي مرکزي

376
آسیاي جنوبی

1111
آسیاي جنوب 

شرقی
368

چین
1098

)  هند، چین، برزیل، پاکستان، مکزیک، نیجریه، اتیوپی: مطالعه موردي(اقتصادهاي نوظهور 

1/6

عدم دسترسی به خدمات 
SME200میلیون اعتباري؛ 

اعتبار تخصیص نیافته به
2/1تریلیون دالر؛ SMEافراد و 

عدم شکل گیري پس انداز؛ 
4/2تریلیون دالر

فاقد پوشش خدمات مالیSMEsدرصد 

میلیارد دالر: واحد شمارش

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



فقدان خدمات مالی؛
میلیارد نفر

آمریکاي التین
20

آفریقا و 
خاورمیانه

12

اروپاي شرقی و 
آسیاي مرکزي

9
آسیاي جنوبی

10
آسیاي جنوب 

شرقی
27

چین
27

)  هند، چین، برزیل، پاکستان، مکزیک، نیجریه، اتیوپی: مطالعه موردي(اقتصادهاي نوظهور 

1/6

عدم دسترسی به خدمات 
SME200میلیون اعتباري؛ 

اعتبار تخصیص نیافته به
2/1تریلیون دالر؛ SMEافراد و 

عدم شکل گیري پس انداز؛ 
4/2تریلیون دالر

؛ در هزینه هاصرفه جویی
110میلیارد دالر در سال

فاقد پوشش خدمات مالیSMEsدرصد 

میلیون دالر: واحد شمارش

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



)  هند، چین، برزیل، پاکستان، مکزیک، نیجریه، اتیوپی: مطالعه موردي(اقتصادهاي نوظهور 

صرفه جویی در هزینه ها؛ 
110میلیارد دالر در سال

حساب واریز و برداشت انتقال جمع

20-30
5-10

65-75%

6-8 3-5

40-60% 50-100

3-5

90-95%

75-130

10-20

80-90%

بانک 
سنتی

بانک 
دیجیتال

کاهش 
هزینه

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



فقدان خدمات مالی
)نفر( 

عدم دسترسی به خدمات
)دالر(اعتباري 

عدم شکل گیري پس انداز 
)دالر(

ه صرفه جویی در هزین
)دالر(

2025تا سال GDPدرصدي در 6افزایش 

شغل جدید

تریلیون2/1

میلیون95

تریلیون دالر3/7

میلیارد110

میلیارد 1/6

تریلیون4/2

2025نتایج فراگیري مالی دیجیتال تا سال 

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



فقدان خدمات مالی
)نفر( 

عدم دسترسی به خدمات
)دالر(اعتباري 

عدم شکل گیري پس انداز 
)دالر(

ه صرفه جویی در هزین
)دالر(

2025تا سال GDPدرصدي در 6افزایش 

شغل جدید

تریلیون2/1

میلیون95

تریلیون دالر3/7

میلیارد110

میلیارد 1/6

تریلیون4/2

2025نتایج فراگیري مالی دیجیتال تا سال 

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



فقدان خدمات مالی
)نفر( 

عدم دسترسی به خدمات
)دالر(اعتباري 

عدم شکل گیري پس انداز 
)دالر(

ه صرفه جویی در هزین
)دالر(

2025تا سال GDPدرصدي در 6افزایش 

شغل جدید

تریلیون2/1

میلیون95

تریلیون دالر3/7

میلیارد110

میلیارد 1/6

تریلیون4/2

2025نتایج فراگیري مالی دیجیتال تا سال 

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



فقدان خدمات مالی
)نفر( 

عدم دسترسی به خدمات
)دالر(اعتباري 

عدم شکل گیري پس انداز 
)دالر(

ه صرفه جویی در هزین
)دالر(

2025تا سال GDPدرصدي در 6افزایش 

شغل جدید

تریلیون2/1

میلیون95

تریلیون دالر3/7

میلیارد110

میلیارد 1/6

تریلیون4/2

2025نتایج فراگیري مالی دیجیتال تا سال 

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



فقدان خدمات مالی
)نفر( 

عدم دسترسی به خدمات
)دالر(اعتباري 

عدم شکل گیري پس انداز 
)دالر(

ه صرفه جویی در هزین
)دالر(

2025تا سال GDPدرصدي در 6افزایش 

شغل جدید

تریلیون2/1

میلیون95

تریلیون دالر3/7

میلیارد110

میلیارد 1/6

تریلیون4/2

2025نتایج فراگیري مالی دیجیتال تا سال 

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



فقدان خدمات مالی
)نفر( 

عدم دسترسی به خدمات
)دالر(اعتباري 

عدم شکل گیري پس انداز 
)دالر(

ه صرفه جویی در هزین
)دالر(

2025تا سال GDPدرصدي در 6افزایش 

شغل جدید

تریلیون2/1

میلیون95

تریلیون دالر3/7

میلیارد110

میلیارد 1/6

تریلیون4/2

2025نتایج فراگیري مالی دیجیتال تا سال 

Source: Digital Finance for All, McKinsey & Company 2016



آمریکاي شمالی 

اروپاي غربی

استرالیا

ایران

هند و چین

ترکیه

سعوديعربستان 

مصر

آمریکاي جنوبی

89-100

89-100

89-100

89-100

64-89

64-89

64-89

39-64

64-89

پوشش خدمات مالی در دنیا 

Source: The Global Findex Database, 2021



DFSاجزاي اصلی توسعه 

رگوالتورنوآورانبانک



بانک 
دیجیتال

ارزش هاي 
جدید

زیست بوم

فناوري نوین

 بتواند مرا بیابد باید)Find Me(
 باید بتواند از من سوال کند)Ask Me  (
 باید بتواند مرا بهتر بشناسد)Know Me Better  (
 باید به من متصل باشد)Stick With Me (
 باید مرا به هیجان بیاورد)Excite Me(
 باید مرا مقایسه نماید)Compare Me(

 باید با من تجارت نماید)Trade With Me  (
 باید به من آموزش دهد)Educate Me (
 باید مرا آگاه نماید)Alert Me (
 باید به من حق انتخاب دهد)Let Me Choose (
 باید از من محافظت نماید)Protect Me (
 و باید هاي بسیار دیگر......

ه بازیگران حوز: سوم
زیرساخت

قانونگذار
و دولت

فناوري ها و ابزارهاي 
نوظهور

سرمایه گذاران، 
مراکز رشد و 
شتاب دهنده ها

مصرف 
رانکنندگان و کارب

دوم
 :

ي 
ت ها

شرک
ي

فناور

فناوران نوپا: چهارم

ول
ا

 :
ت 

سا
وس

م
لی

 ما
ت

دما
خ

الفرهنگ دیجیت

تجربه مشتري

هاچابکی فرایند

الکارکنان دیجیت

تالاستراتژي دیجی

خدمات دیجیتالی



Global open banking landscape, IBM, 2020
Open banking APIs worldwide, ndgit, 2019

)بانکداري باز(کالن روندهاي توسعه خدمات مالی دیجیتالی 

)Pioneers(پیشگامان 
کشورهاي پیشرو با قانون گذاري مناسب

)Followers(دنباله رو ها
کمترقانون گذاريکشورهایی با 

)Converters(مبدل ها 
االکشورهایی با استاندارد بازار ب

)Risers(قیام کننده ها 
کشورهایی با استاندارد بازار کمی ضعیف تر از حالت مبدل

)Beginners(مبتدي ها 
کشورهایی با استاندارد بازار تازه تأسیس

کانادا

اآمریک

مکزیک

شیلیبرزیل

ندایسل
نروژ

سانگلی
EU

کنیا

جنوبی. آهنیجری

چین

دتایلن

ژاپن

هنگ 
هندکنک

مالزي
ورسنگاپ

اندونزي

یااسترال

رویکرد بازار محور
رویکرد رگوالتوري محور



Global open banking landscape, IBM, 2020
Open banking APIs worldwide, ndgit, 2019

)بانکداري باز(کالن روندهاي توسعه خدمات مالی دیجیتالی 

)Pioneers(پیشگامان 
کشورهاي پیشرو با قانون گذاري مناسب

)Followers(دنباله رو ها
کمترقانون گذاريکشورهایی با 

)Converters(
االکشورهایی با استاندارد بازار ب

)Risers(
کشورهایی با استاندارد بازار کمی ضعیف تر از حالت مبدل

)Beginners(مبتدي ها 
کشورهایی با استاندارد بازار تازه تأسیس

کانادا

اآمریک

مکزیک

شیلیبرزیل

ندایسل
نروژ

سانگلی
EU

کنیا

جنوبی. آهنیجری

چین

دتایلن

ژاپن

هنگ 
هندکنک

مالزي
ورسنگاپ

اندونزي

یااسترال

اولرتبه
انینقوتصویبونظارتیقدرتمندجهت گیري

دهمصرف کننمطلوبچنداننهذهنیتمتعدد، دومرتبه
درشبهروبازارومشتریانبااليپذیرشنرخ

سومرتبه
مشتریانبااليپذیرشنرخ

کشورسنتیبانک هايپیشرفت

چهارمرتبه
ک هافین ترونقکشور،ایندرباالنوآوريمیزان

بانک هابینشدیدرقابتو

پنجمرتبه
تمشارکمالی،ابتکاراتمجموعهگسترش
سیستم هايومجازيبانک هاي(بازیگران
)..وپرداخت

6

7
8

آلمان

اسپانیا

9

10

معیارهاي شاخص آمادگی بانکداري باز 
قانون گذاري
نرخ پذیرش
نگرش مشتریان
فضاي نوآوري



Source: www.cbdctracker.org
Source: www.cbdctracker.org

ال
ری

ال
جیت

دی

شاخص هاي مربوط به 
سود و زیان

شاخص هاي مربوط به 
مشتریان

17% 12% 16% 13%
اندازه سبد خرید افزایش فروش افزایش ترافیک

وب سایت
افزایش تعداد
مشتریان جدید

میلیون دالر 1هر 
BNPLتراکنش در 

شغل درسال8/3

میلیون دالر از1/2
GDP

Source: Buy Now, Pay Later (BNPL)...On Your Credit Card, 2022

ار
عتب

ا

Source: New banks a Global Deep Dive, MEDICI Report, Aug 2019

کاربر

Source: Statista, Sep., 2022

)ون نفرمیلی(روند رشد تعداد کاربران نئوبانک در ایران 

ئو
ن

ک
بان

رضایت مشتري؟
مقابله با پولشوئی؟
کسب و کار غیرمجاز؟
ثبات مالی؟
رعایت الزامات تسویه؟

ي
ار

کد
بان

از
ب

Source: seon.io, Aug 2023

برزیل

هند

ایرلند

سنگاپور
هنگ کنگ

امارات

مکزیک

اسپانیا

آفریقاي جنوبی

آلمان
پرتغال

91.719.000

356.553.704

1.127.178

1.194.019
1.482.614

1.779.698

21.422.384
8.055.468

9.021.450
11.653.197

1.448.705

%43

%26

%17

%17

%19

%20

%22

%21

%15

%14
%14

درصد افراد کشور
داراي حساب نئوبانکی

تعداد حساب نئوبانکی

برزیل

1

23

ایرلندهند

%43

%26%22

1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

در 11
ک 

بان
ئو

ب ن
سا

 ح
ي

ارا
د د

را
 اف

صد
در

 و 
اد

عد
ت

20
22

--5.000.000)تقریب(ایران  -

درصد رشد 
ارزش تراکنش ها

انروند درصدي رشد ارزش تراکنش ها در نئوبانک ایر

Source: Statista, Sep., 2022

200 100 92
87

51

46

42
22

18
8

Presenter
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Transaction value in the Neobanking segment is projected to reach US$24.68bn in 2023.Transaction value is expected to show an annual growth rate (CAGR 2023-2027) of 20.51% resulting in a projected total amount of US$52.05bn by 2027.The average transaction value per user in the Neobanking segment amounts to US$16.49k in 2023.From a global comparison perspective it is shown that the highest transaction value is reached in the United States (US$1,426.00bn in 2023).In the Neobanking segment, the number of users is expected to amount to 2.32m users by 2027.User penetration will be 1.7% in 2023 and is expected to hit 2.6% by 2027.
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الاهداف بانک مرکزي از تقویت خدمات مالی دیجیت
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* ساخت اسلاید پایانی* تصویر با کیفیت برای زمینه انتخاب شود
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