مرکز پژوهش های کاربردی

به نام خدا

بانک کشاورزی 

آخرين اخبار تحوالت صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان

(منبع خبر 25 :مارس )PaymentsCardsandMobile.com ,2019
بر اساس یافته های پژوهشی جدید با موضوو حلیلود داده هوای پرداخوی هوای وارحی و پول
روندهای جهانی در سال  2023ملالدی ،حجو
غلرحضوری و مبتنی بر بسترهای حجار
 )...با رید بل

پرداخوی هوای وارحی صوور

ود ار

بلنوی

ررفتوه بوه یولوه

الکترونلک (اع ا درراه های پرداخی اینترنتی app ،های موبواییی و

ا  144درصدی نسبی به سال  2017ملالدی ،به رق  11حرییلوو درر خواهود رسولد؛ ایو در

حالی اسی ه پرداخی های ارحی ه ا طریق پایانه های فرویگاهی و به صور

حضوری انجام می یود بوا

رید بسلار متر  66درصدی نسبی به سال  2017ملالدی ،به رق  34/2حرییلو درر خواهد رسلد .قابود حوجوه
د (مشتمد بر د پرداخی های ارحی ا طریق  POS2و نلو

آنکه سه پرداخی های ارحی غلرحضوری ا
انال های حجار

الکترونلک) در سال  2017ملالدی بالغ بر  18درصد بوده ه ای سه در سال  2023ملالدی

به  24درصد خواهد رسلد.
یایا ذ ر اسی عوامد موثر بر حوسعه حجار
بوده وللک ا جمیه عوامد مشترک در پول

الکترونلک در شورهای مختیف ،با یکودیگر بسولار متفواو

بلنوی ریود سوریع حور و افو ای

غلرحضوری را می حوا عالوه بر عامد حوسعه رو اف و فناوری هوای نووی
هویمند ،حبیی ،)... ،در سهولی استفاده و رستر
سطوح مختیف درآمدی دانسی .همچنل
المییی و استار

سوه پرداخوی هوای وارحی
(اعو ا فرارلوری موبایود هوای

آنها حا سال  2023ملالدی در سراسر جها برای حمام افراد در

جالب حوجه اسی ظهور یر ی های نوپا و نوآور فعال در سطح بل

آپ هایی همچو اوبر ،3استرایپ ،4آما و  ،5ای بی ...6و همچنل پرداخوی هوای مبتنوی بور

یبکه های اجتماعی ،در مره عوامد بسلار موثری در رید و حوسعه حجار

الکترونلک و به حبوع آ ریود بلشوتر

پرداخی های ارحی غلرحضوری اسی.
E-Commerce
Point of Sale
Uber
Stripe
Amazon
e-Bay
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