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 ی خالصه مدیریت

های حوزه میزان توسعه هر کدام ازبررسی  ،سال اخیر 5طی  تکفینهای برتر در صنعت در این مستند با مطالعه شرکت

ها هرکدام از حوزه میزان جذابیت  ؛تکفینهای زیرمجموعه یافته و درحال توسعه در حوزه، روند کشورهای توسعهتکفین

 .بررسی شده است یافته و در حال توسعهبرای کشورهای توسعهگذاری جهت سرمایه

 مدیریت ثروتحوزه پرداخت،  سهتوان ، میتکفینهای زیرمجموعه از حوزهدر هر کدام  های انجام شدهسیبرر بر اساس

و شناخت  بلوغهای به بلوغ رسیده و جذاب برای کشورهای درحال توسعه پیشنهاد داد. با توجه به عنوان حوزهرا به 1و مولتی

در کشورهای در حال مورد نیاز استانداردهای همچنین وجود ها و زیرساختبودن  مهیاحوزه،  این سه هاینیازمندی کامل

به نسبت حوزهای دیگر )وام، بیمه،  هاریسک ورود به این حوزه ؛حوزه پرداخت، مدیریت ثروت و مولتی سهتوسعه برای 

سازی آماده، نیازمند مطالعه زیاد، تکفینهای دیگر صنعت تر خواهد بود. بالطبع ورود به زیرمجموعهنئوبانک( پایین

 های مورد نیاز و پذیرش ریسک باال است.زیرساخت

  

 
شوند. برای نمونه اگر یک فناور مالی مولتی نامیده میکنند؛ های فناوری مالی معمول( فعالیت میفناوران مالی که در چند حوزه )به خصوص غیر از حوزه 1

 گیرد. دهی فعالیت کند؛ در این گروه قرار میهمزمان در حوزه تجارت الکترونیک نیز فعال باشد و یا هم در پرداخت و هم در وام
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  مقدمه 

  تکفینهای متفاوت حوزهدر  هاشرکت ی روند نسبی حضوربررس  اتخاذ استراتژی مناسب،به منظور شناخت بازارجهانی و  

های موجود در بازار منجر  اند امری حیاتی است زیرا به استفاده بهتر از موقعیتبرتر قرار گرفته تکفین 100که در میان 

  همچنین و 7و مولتی 6، نئو بانک5مدیریت ثروت، 4پرداخت، 3، وام2بیمه یها حوزه دربرتر   تکفین 100 شود. از این رومی

 سهیمقابرای ارائه تحلیلی جامع، .  مورد بررسی قرار گرفته است 201۹ تا 2015سال   ازمختلف   یآنها در کشورها یپراکندگ

، میزان بلوغ افتهیتوسعه یکشورها حضور، ریاخ سال 5 یطرشد  زانیم، تکفینمختلف  یهاحوزهها در شرکتتعداد 

شده  ارائهحوزه  هر نتایج بر حسبدر ادامه و  بررسیمختلف  یهاحوزهدر  هاشرکتعمر  طولها در هر حوزه و شرکت

 است.

 مه یب

  یر یی تغ گونهچیه 2017 سال در اما است، داشته یدرصد 3۹ باًیرقترشد قابل توجه  2016در سال  مهیب  حوزه 1طبق نمودار 

 به نسبت یدرصد 35 توجه قابل رشدحوزه بیمه  201۹ سال در. است نداده رخ حوزه نیبرتر در ا یهاشرکتدر تعداد 

  افتهیتوسعه یشورهاکنمودار  بیش لیتوجه به نمودار ذ با .است داشته 2017 سال به نسبت یدرصد 24 رشد و 2018 سال

 است. یافته کاهش،اندگرفتهشرکت قرار  100 نیحوزه ب  نیکه در ا ییهاشرکتتعداد  و بوده یولزن  مهیب  حوزه در

 ،ریاخ سال 5کم است. در  اریبس بیشدارای و  یصعود مهیحوزه ب  یهاخط روند رشد شرکت رینمودار ز در نظر گرفتن با

 
2 Insurance 
3 lending 

4 Payment 

5 Wealth management 

6 Neo-Bank 

7 Multi 
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 1نمودار به توجه باروند مثبت است.  نیدر مجموع ا یکرده ول دایحوزه کاهش پ نیا یهاتعداد شرکت 2018تنها در سال 

 در افتهیتوسعه یکشورها سهم همچنین است شیافزا حال در زین  افتهیتوسعه یکشورها در حوزه نیا یهاشرکت تعداد

 . روند صعودی دارد  (ریاخسال 5 در) بیمه حوزه

 

 یافتهتوسعهحوزه بیمه در کشورهای  یهاتعداد شرکت   -1نمودار  

شیب  است.  شیکم درحال افزا اریبس بیبا ش تکفین یهاحوزه یتمامنسبت به  مهیسهم حوزه ب  2به نمودار  توجه با

، مقداراین دو اختالف است.  1.6و برای کل صنعت  0.8های توسعه یافته برابر با کشوررگرسیون محاسبه شده برای 

 یافته در این حوزه است. توسعهکشورهای مؤثر حضور  میزان دهندهنشان
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 کل صنعت   مقایسه با  در یافتهتوسعه در کشورهای حوزه بیمههای سهم شرکت   -2نمودار  

 نمودار،این  توجه به با. است یحوزه صعود نیا یهاسن شرکت روند خط ،شودمشاهده می 3نمودار  همانطور که در

حوزه در حال بلوغ بوده و  نیاها، شرکت سن شیافزا و بیمه حوزه دردر حال توسعه  یحضور کشورها شیافزا لیدلهب 

 خواهد داشت.را به همراه  ییباال نسبتاً سکیحوزه ر نیبه ا ورود

 

 ها در حوزه بیمهنمودار سن شرکت   -3نمودار  
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 دهی وام

در تکی ی فینهاشرکت تعداد نیهمچن .است یولزن  ریاخ سال 5 در هاشرکت تعداد رشد روند خط 4نمودار به توجه با

 رو به کاهش بوده است.  ریسال اخ 5در  زیحوزه ن  نیدرا افتهیتوسعه یهاکشور

در هر دو نمودار  روند بیوشاست  نزولی زین   تکفین یهاحوزه یتمام انیم در حوزه نیا سهم روند 5 با توجه به نمودار

  بی ش 5تفاوت که در نمودار نیاما با ا ،است نزولیحوزه  نیدر ا افتهیتوسعه یکشورها سهم نیهمچنمشابه است.  باًیتقر

همچنان  افتهیتوسعه یگفت که کشورها توانینمودار م بیبا توجه به ش .دارد یشتریو ثبات ب  است کم اریبسخط روند 

 .هستند حوزه نیا دارپرچم

 

 یافتهتوسعهحوزه وام در کشورهای  یهاتعداد شرکت   -4نمودار  

 یکشورها و است درصد 84.4 نیانگیم صورتبه وام حوزهبه  افتهیتوسعه یکشورها یمندعالقه زانیم 5نمودار  یبررس با
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  ریی تغ احتمال ،201۹ سال در یدرصد 23رشد مجدد  نی. همچندارند حوزه نیا به ورود برای یکمتر عالقه توسعه درحال

 کشورهایشیب رگرسیون محاسبه شده برای  .کندیم ریپذرا امکان حوزه نیا در افتهیتوسعه یکشورها حضور روندخط 

کشورهای مؤثر دهنده حضور نشان ،رگرسیون هایشیب اختالفاست.  -1.۹و برای کل صنعت  -2یافته برابر با توسعه

 یافته به نسبت کشورهای درحال توسعه در این حوزه است. توسعه

 

 

 کل صنعت  مقایسه با  در یافتهی توسعهدر کشورها  در حوزه وام هاسهم شرکت   -5نمودار  

در نظر  با .(در نمودار نزولی ) خط روند است کرده دایپ کاهش هاشرکت سن نیانگیم  ریسال اخ 5 در ،6نمودار  توجه به با

  نی به صفر( و همچن کیکم )نزد اریبس بیبا ش افتهیتوسعه  یحضور کشورها ،نزولیروند  خط الذکر وگرفتن موارد فوق

 حال در یهاحوزه جمله از وام حوزهکه  دیرس یبندجمع  نیبه ا توانیحاضر، م یهاشرکت یسن نیانگیم نزولیخط روند 

 .رندیبپذ را ییباال سکیر یستیبا حوزه نیا به ورود یبرا توسعه درحال یکشورها و است بلوغ
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 ر حوزه وامبرتر د یهاشرکت  یسن نیانگیم  -6نمودار  

 پرداخت

حوزه  نیبرتر در ا یهاشرکتداشته و تعداد  یصعود بیش 2018تا  2015پرداخت از سال  حوزه 7توجه به نمودار  با

تا  2015 یهاسالکرده اما از  دایکاهش پ 2018ها نسبت به سال شرکتتعداد  ،201۹کرده است. در سال  دایپ شیافزا

توجه به  با. شودبرآورد می یصعود ریسال اخ 5در  حوزه نیا در هاشرکت تعداد روند یصورت کلبهاست.  شتریب  2018

  .است کرده دایپ کاهش ریاخ سال 5 در حوزه نیدرا افتهی توسعه یسهم کشورها زانیم لینمودار ذ

 2016پرداخت از سال  حوزه در افتهیتوسعه یکشورها سهم زانیم ،8نمودار به  هبا توج نیشد و همچن عنوان که همانطور

را به خود  حوزه نیسهم ا نیشتریب  توسعه درحال یکشورهاولی  کرده است دایکاهش پ 2015نسبت به سال  201۹تا 

یافته برابر با های توسعهشیب رگرسیون محاسبه شده برای شرکت .و این موضوع خط روند صعودی دارد اختصاص داده

حضور کشورهای درحال توسعه در این  میزان عملکرد و ،های رگرسیوناست. اختالف شیب 3.4و برای کل صنعت  0.7

 کند.صنعت را بیان می
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 یافتهتوسعهحوزه پرداخت در کشورهای   یهاتعداد شرکت -7نمودار  

 

 

 

 کل صنعت مقایسه با در   یافتهتوسعه در کشورهای حوزه پرداخت های سهم شرکت   -8نمودار  
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 یکشورها سهم نیهمچن پرداخت، سن در حوزه نزولی روندو  ریسال اخ 5 یط یسن نیانگیمبا توجه به  یصورت کلبه

 نیاست و ورود به ا دهیرسحوزه به بلوغ مناسب  نیا احتماالًکه  دیرس یبندجمع نیبه ا توانیحوزه، م نیا در افتهیتوسعه 

 دارد. یکم سکیحوزه ر

 

 

 ها در حوزه پرداخت نمودار سن شرکت   -9نمودار  

 

 ثروتمدیریت 

 خود حد نیکمتر به 2016در سال  مثبت داشته است. بیش ریسال اخ 5در  مدیریت ثروت حوزه 10توجه به نمودار  با

 2016قابل مشاهده است، از سال  لیکه در نمودار ذ همانطوررشد آن شروع شده است.  دوباره 2017اما از سال  دهیرس

 42کمتر از  2016از سال  نیانگیم طورهب اند. دادهرا به خود اختصاص  حوزه نیاز ا یسهم کمتر افتهیتوسعه یکشورها

 .اندداشته سهم حوزه نیاز ا افتهیتوسعه یهاشرکتدرصد 
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 یافتهتوسعهدر کشورهای  مدیریت ثروتحوزه   یهاتعداد شرکت   -10نمودار  

 سهمحال توسعه  در یکشورها ریسال اخ 5است و در  نزولی افتهیتوسعه  یکشورها، خط روند سهم 11نمودار توجه به  با

همچنین کشورهای توسعه یافته عالقه کمتری به ورود در این حوزه  اند.حوزه به خود اختصاص داده نیرا در ا یشتریب 

های کشورهمچنین شیب رگرسیون محاسبه شده برای  .دهدمینشان  را این موضوعخوبی بهدارند و خط روند نزولی 

 برای توسعه، عملکرد مثبت کشورهای درحال مقداراین دو  اختالفاست.  1.8و برای کل صنعت   -0.6توسعه یافته برابر با 

 کند.در این صنعت را بیان میحضور 

  ری سال اخ5نوپا در  یهاشرکت وروداست و  نزولیحوزه  نیها در اشرکت یسن نیانگیخط روند م 12توجه به نمودار  با

حوزه به بلوغ  نیکه ا دیرس جهینت نیبه ا توانیم شده، انجام هایبررسی به توجه با است. داشته ییباال رشدحوزه  نیا به

  رو هستند.روبه ینییپا سکیحوزه با ر نیورود به ا یها براشرکت و است دهیرستک  فین حوزهدر  یمناسب
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 کل صنعت مقایسه با در   یافتهتوسعه در کشورهای حوزه مدیریت ثروتهای سهم شرکت   -11نمودار  

 

 

 

 مدیریت ثروتها در حوزه نمودار سن شرکت   -12نمودار  
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 بانک نئو

و  2016 یهاسالورود کرده است. در  تکفینشرکت برتر حوزه  100به  حوزه نیا 2016از سال  ،13توجه به نمودار  با

حوزه   نیدر ا یرشد قابل توجه 2018در سال  شدند.مشاهده میها شرکتاز  شکل  نیا  افتهیتوسعه یتنها در کشورها 2017

اند. دادهخود اختصاص  به افتهی توسعه یرا کشورها حوزه نیا )بر اساس تعداد( درصد ۹0اما همچنان  خوردبه چشم می

 . است افتهیتوسعه یکشورها اریاخت در سهم نیشتریب  همچنان اماشده  شتریدر حال توسعه ب  یکشورها حضور 201۹در سال 

 

 یافتهتوسعهحوزه نئوبانک در کشورهای  یهاتعداد شرکت   -13نمودار  

 آخر سال در تنها .دارندنئوبانک  حوزه در یشتریب  سهم افتهیتوسعه یکشورها ریاخ سال 5 یط 14نمودار  به توجه با

 نئوبانک حوزه دار پرچم افتهیتوسعه یهاکشور یکل صورتبه اما اندشده وارد حوزه نیا به توسعه حال در یکشورها

 اختالفاست.  2.6و برای کل صنعت  1.۹یافته برابر با توسعههای کشورشیب رگرسیون محاسبه شده برای  .هستند
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 یافته در این حوزه است.توسعهتر کشورهای دهنده حضور پر رنگنشانرگرسیون،  هایشیب

 

 

 کل صنعت  مقایسه با  دریافته توسعهدر کشورهای حوزه نئوبانک های سهم شرکت   -14نمودار  

 دایپ شیها افزاشرکت یسن نیانگیم  ریاخ سال 5 در و یصعود حوزه  نیا یهاشرکت سن روند خط، 15 نمودار به توجه با

 هنوز حوزه نیا شده ذکر مواردبه  نظر کم است. اریحوزه بس نینوپا به ا یهاورود شرکت ،یسن نیانگیبر اساس م وکرده 

مورد  نیا عنایت به. با را دارند نئوبانک یافته بیشترین تعداد شرکت در حوزهتوسعههای کشوراست و  دهیبه بلوغ الزم نرس

 .داشت خواهد ییباال سکیر حوزه نیا به ورود
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 ها در حوزه نئوبانکنمودار سن شرکت   -15نمودار  

 ی مولت

م تما 2016 و 2017 سال در. است داشته مناسب  بیبا شو متعادل  یرشد ریسال اخ 4در  مولتی حوزه 16 نمودار به توجه با

 یکشورها ،هاسال یدر تمام یصورت کلبهو  است تعلق داشته افتهیتوسعه یکشورها به حوزه نیها در اآپاستارتسهم 

 اند.دادهرا به خود اختصاص  حوزه نیدرصد سهم ا 70از  شیب  افتهیتوسعه

 به شرویپ یهاشرکت را حوزه نیادرصد  70از  شیبه بعد ب  2016از سال  17نمودار به  جهو با تو شد عنوانکه  همانطور

نزولی است و میزان حضور کشورهای  مولتی یافته در حوزه. اما خط روند حضور کشورهای توسعهاندداده اختصاص خود

شیب رگرسیون محاسبه شده برای کشورهای درحال توسعه در این حوزه با شیب بسیار کم در حال افزایش است. 

یافته  های رگرسیون، عملکرد مثبت کشورهای توسعهاست. اختالف شیب 2.3و برای کل صنعت  1.6یافته برابر با توسعه

 کند.حضور در این صنعت را بیان میبرای 
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 یافتهتوسعهحوزه مولتی در کشورهای  یهاتعداد شرکت   -16نمودار  

 

 

 کل صنعت  مقایسه بادر   یافتهتوسعه در کشورهای حوزه مولتیهای سهم شرکت   -17نمودار  
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 رشد ریاخسال  5 در نوپا یهاشرکت واست  نزولیحوزه  نیها در اشرکت یسن نیانگیروند مخط  18 نمودار به توجه با

 یها براشرکت و است دهیرس تکفین حوزهدر  یحوزه به بلوغ مناسب نیاانجام شده  قاتیتوجه به تحق با اند.داشته ییباال

 رو هستند.روبه ینییپا سکیحوزه با ر نیورود به ا

 

 

 ها در حوزه مولتینمودار سن شرکت   -18نمودار  

 یریگجه ینت

و همچنین شیب   حوزه نیها در اشرکت یسن نیانگیو م افتهیتوسعه یرفتار کشورها یانجام شده بر رو  یهالیتحلاساس  بر

 یمولت و ثروت تیریحوزه پرداخت، مد سه توانیم یفیصورت که، ب رگرسیون خطی محاسبه شده برای هرکدام از صنایع

 نیهم بر. شد خواهند مواجه یکمتر سکیر با هاحوزه نیا به ورود با و دانست مناسب توسعه حال در یکشورها یبرا را

 و رو خواهند بودروبه با اقبال کمتری توسعه حال در یکشورها یبرا نئوبانک و وام مه،یب  یهاحوزهموفقیت در  اساس

 .کرد ورود هاحوزه نیا به افتهیتوسعه یکشورها به ترکینزد و  ترمناسب یهارساختیز جادیا و مطالعه با یستیبا
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تیسا  شرکت حوزه دماتخ 

https://www.adyen.com/ 
API های فیزیکی و مجازی؛ کارتخوانهای پرداخت؛ کارت  

 موبایلی و معمولی

 Adyen پرداخت

https://stripe.com/   ارائه خدمات پرداخت؛ ترمینال؛API  های پرداخت؛ کارت؛

 B2Bخدمات کسب و کاری و خدمات مالی  

رداختپ  
Stripe 

https://squareup.com/ رداختپ پرداخت موبایلی برخط  
Square 

https://www.izettle.com   فاکتور؛ پرداخت با لینک )لینک پرداخت( کارتخوان؛ پرداخت با  
 

 iZettle پرداخت

https://www.affirm.com/  affirm وام مختلف یهارندهیپد  از  اقساط  دیخر 

https://www.atombank.co.uk/  نئوبانک  اپ قیطر  از و  نیرت آنالصوه ب  یبانک  خدمات Atom Bank 

https://robinhood.com/   گذاری برخط  خدمات سرمایه مدیریت  

 ثروت

Robinhood 

https://www.wealthsimple.com/en-

ca/learn/what-is-fintech 

گذاری برخطخدمات سرمایه  مدیریت  

 ثروت

Wealthsimple 

https://www.hioscar.com/  insurance مه بی  
Oscar Health 

https://www.zhongan.com/corporate/  بیمه  ارائه خدمات بیمه به صورت برخط ZhongAn 

 1جدول  

 حال توسوعه بوده و ایران از نظرها در ایران شوبیه به کشوورهای در با در نظر گرفتن این موضووع که رفتارهای شورکت

شوود که در  پیشورفت زیرسواخت و اسوتانداردهای مورد نیاز در دسوته کشوورهای درحال توسوعه قرار دارد، پیشونهاد می

https://www.adyen.com/
https://stripe.com/
https://squareup.com/
https://www.izettle.com/
https://www.affirm.com/
https://www.atombank.co.uk/
https://robinhood.com/
https://www.wealthsimple.com/en-ca/learn/what-is-fintech
https://www.wealthsimple.com/en-ca/learn/what-is-fintech
https://www.hioscar.com/
https://www.zhongan.com/corporate/
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های پرداخت، مدیریت ثروت و مولتی انتخاب شوود  تک، یکی از صونعتمندی به ورود به صونعت فینصوورت عالقه

تک، مطالعه زیاد، شووناخت کامل صوونعت و پذیرش ریسووک باال، بسوویار  های دیگر فینصوونعتو در صووورت انتخاب 

اند  های مورد بحث معرفی شودههای موفق در هر کدام از حوزهآپچند نمونه از اسوتارت 1ضوروری اسوت. در جدول 

 و در ادامه مشخصات هر یک به تفکیک آمده است.

 پرداختحوزه:  Adyenنام شرکت: 

 کت:معرفی شر

 است.پرداخت های مطرح شده در جدول فوق در حوزه یکی از شرکت

 :خدمات

POS ،MPOS، Physical and virtual card  وPayment API های انتقال و بیشترین میزان درآمدزایی خود را در بخش

 دست آورده است.هوجه و تسویه حساب ب

س  Aydenرو جزئیات درآمدی شرکت در شکل روبه به تفکیک سروی

 ارائه شده است.

 

 

 

 

ت مختلف است. دریاف خدماتاین شرکت از طریق دریافت کارمزدهای  یزایدرآمد غالببا توجه به جدول فوق روش 

 .قرار دارد Adyenدرآمدزایی  هایدر رتبه دوم روش خدماتهای مربوط به ارائه هزینه

 
 درآمد:

 است. داشتهیورو درآمدزایی میلیارد  1.7مجموع در  2018سیس شده و تا سال أت 2006این شرکت در سال 

 :شده استارائه  2018تا سال  2016در شکل زیر میزان رشد درآمدی )مبلغی و درصدی( این شرکت از سال 
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 در یک نگاه  Adyenشرکت   -2جدول  

 

 Stipeنام شرکت: 
 پرداختحوزه: 

 معرفی شرکت:

 کند.پرداخت ارائه می خدمات زیرساخت فناوری اطالعاتهای موفق در حوزه پرداخت که از طریق یکی دیگر از شرکت

 :خدمات

خدمات  financial service و Payment،Terminal،API، Issuing card،business operationهای این شرکت در زمینه

 .است ینترنتیا یوکارهاکسب یبرا نیآنال پرداخت خدمات ارائه جهت در شرکت نیا یاصل تمرکزو  کندیم  ارائه

 درآمد:

 دالر داشته است. میلیارد 1.5درآمدزایی با ارزش  2017سیس شده و تا سال أت 2010این شرکت در سال 

 در یک نگاه Stipeشرکت   -3جدول  
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 پرداختحوزه:  Squareنام شرکت: 

 معرفی شرکت:

 یمال یهاسیسرو محصوالتافزار و افزار، سختحوزه نرم 3که در  استها در حوزه پرداخت شرکت نیترشدهشناختهاز  یکی

 .کندیم ارائه خدمات 

 :خدمات

 افزار.نرمافزار و سختمالی،  خدمات

 .کندیم  نیم أبخش ت نیخود را از ا درآمد %65و حدود  استتراکنش محور   یهاوزهح در Squareشرکت  ییدرآمدزا نیشتریب

 درآمد:

 دالر کسب کرده است. میلیارد 4.41بالغ بر  یدرآمد 2019شده و تا سال  سیس أت 2009شرکت در سال  نیا 

 ارائه شده است: Squareشرکت  یمختلف آن برا یهاو بخش ییدرآمدزا زانیم  ریز شکلدر 
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از طریق دریافت هزینه عضویت و دریافت هزینه از طریق انجام تراکنش  Squareبا توجه به جدول زیر، بیشترین درآمد شرکت 

 مناسبی را برای خود ایجاد کرده است. های اخیر با ورود به حوزه ارزهای دیجیتالی نیز درآمدزاییاست. همچنین در سال

 

 در یک نگاه Square شرکت   -4جدول  

  

رو جزئیات درآمدی در شکل روبه

س  Squareشرکت  به تفکیک سروی

 ارائه شده است.
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 پرداختحوزه:  iZettleنام شرکت: 

 معرفی شرکت:

 . سیس شده استأت 2010و در سال   Paypalهای حوزه پرداخت و زیرمجموعه شرکت یکی دیگر از شرکت

 :خدمات

وکارهای های موبایلی( برای کسبپرداخت موبایلی )از طریق اپلیکیشن خدماتها و این شرکت به دنبال توسعه اپلیکیشن

 .از دیگر خدمات این شرکت است ها نیزهای هوشمند و تبلتحضوری و غیرحضوری است. ارائه سیستم کارتخوان برای تلفن

 درآمد:

iZettle  کرون کسب کرده است.میلیون  966درآمدی بالغ بر  2017تا سال 

 ارائه شده است. 2017تا  2014در شکل زیر مجموع درآمد ساالنه این شرکت از سال 

 

 در یک نگاه iZettle شرکت   -5جدول  
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 Affirmنام شرکت: 
 وامحوزه: 

 معرفی شرکت:

 .وام استخدمات های موفق در حوزه ارائه تکی شناخته شده و یکی از شرکتعنوان یک شرکت فینبه

 :خدمات

Affirm  دهد.صورت اقساط با کارمزد مشخص را میبههای موبایلی و وب به مشتریان امکان خرید با کمک اپلیکیشن 

 درآمد:

 دالر کسب کرده است. میلیارد 2.9درآمدی بالغ بر  2019سیس شده و تا سال أت 2012این شرکت در سال 

 جذب سرمایه:

 های مختلف برای این شرکت ارائه شده است:در شکل زیر میزان جذب سرمایه در گام

 

 

 

 در یک نگاه  Affirm شرکت   -6جدول  
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 نئوبانکحوزه:  Atom Bankنام شرکت: 

 معرفی شرکت:

از  یبانک یهاسیارائه سرو البشده و به دن سیس أت 2014شرکت در سال  نیاست. ا نئوبانکموفق در حوزه   یهااز شرکت یکی

 هوشمند است. یهاتلفن قیطر

 :خدمات

هوشمند  یهادستگاه یموجود برا یهاشنیکیاپل قیاز طر ن،یصورت آنالبه( ی)سنت یبانک خدمات یبه ارائه تمام  شرکت نیا

 .پردازدیم  یکیزی( و بدون شعبه فوتریتبلت و کامپ ل،ی)موبا

 درآمد:

Atom Bank  است داشته ییدرآمدزاپوند میلیون  36.5بالغ بر  2019تا سال. 

 :است شده ارائه 2019 سال تا ساالنه ییدرآمدزا مجموع ریز شکلدر 

 

 

 در یک نگاه  Atom Bank شرکت   -7جدول  
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 مدیریت ثروتحوزه:  Robinhoodنام شرکت: 

 معرفی شرکت:

 سیس گردید.أگذاری تمدیریت سرمایه خدماتجهت ارائه  2013در سال 

 :خدمات

، ارائه ETFگذاری از جمله ارائه در حوزه سرمایه خدماتیهای موبایلی و وب به دنبال ارائه این شرکت از طریق اپلیکیشن

 های ارزش سهام در بازار سرمایه و خرید و فروش ارز دیجیتال است.بینیپیش

 درآمد:

 دالر داشته است. میلیارد 11.7درآمدزایی بالغ بر  2020این شرکت تا سال 

 جذب سرمایه:

 است: هارائه شددوره  گذاری شرکت در هر در نمودارهای زیر میزان سرمایه

 

 از جذب سرمایه قابل مشاهده است:دوره در هر   Robinhoodدر نمودار زیر میزان ارزش شرکت 
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 در یک نگاه  Robinhood شرکت   -8جدول  
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 مدیریت ثروتحوزه:  Wealthsimpleنام شرکت: 

 معرفی شرکت:

 دادهانجام  هیسرما جذبمرتبه  2  کنون تا .است شده سیس أت 2014در سال  یگذارهیسرما تیریمد  حوزه در شرکت کی عنوانبه

 .استداده  رخ 2017مرتبه در سال  نیو دوم  2015مرتبه آن در سال   نیکه اول

 :خدمات

خود از  خدمات ارائهنیز از طریق زیرساخت فناوری اطالعات به  Wealthsimpleتکی، شرکت های فینشرکتهمانند تمامی 

 .پردازدمی یگذارهیمناسب جهت سرما یپرتفوها و یمال یهابرنامهجمله 

 درآمد:

 است. داشتهدالر  میلیارد 1.4بالغ بر  ییدرآمدزا 2020تا سال 

 جذب سرمایه:

 :است شده ارائه یگذارهیسرما زانیم  ریز نمودار در

 

 در یک نگاه Wealthsimple شرکت   -9جدول  
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 بیمهحوزه:  Oscar Healthنام شرکت: 

 معرفی شرکت:

 یهابا کمک شرکت ای میصورت مستقبه یسالمت مجاز مهیب یهاطرح ارائهدنبال  بهو شده  سیس أت 2012سال  درشرکت  نیا

 .استسالمت  مهییمختلف در حوزه 

 :خدمات

های موبایلی از طریق اپلیکیشن مهیب خدماتبه ارائه  ،مهیب یهاشدن طرح مناسب هدفو اطالعات با  فناوریاز  استفادهبا 

 .پردازدیم 

 درآمد:

Oscar Health  آورده است.دست هب دالر میلیون 56.9درآمد بالغ بر  2014تا سال 

 جذب سرمایه:

 قابل مشاهده است: 2015شرکت تا سال  نیا هیسرما جذب زانیم  ریشکل ز در

 

 

 در یک نگاه Oscar Health شرکت   -10جدول  
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 بیمهحوزه:  ZhongAnنام شرکت: 

 معرفی شرکت:

 شد. سیس أت فناوریاطالعات و با کمک   یبر بستر فناور مهیبا هدف ارائه خدمات ب 2013در سال 

 :خدمات

ZhongAn از طریق اپلیکیشن یجذاب  مهیب خدماتمختلف  یوهایمتفاوت و با سنار  یهاستمیبر اساس اکوس  مهیب یهابا توسعه طرح 

 ارائه به مختلف  یوهایسنار گرفتن نظر درشرکت با  نیا مه،یحوزه ب ادیز یهاتوجه به دامنه با. کندیم  ارائه انیمشتر بهموبایلی 

 .پردازدیم  نیآنال صورتبه هاحوزه یتمام  در مهیب خدمات

 درآمد:

 داشته است. ییدرآمدزا ردالمیلیارد  58.8مبلغ  2020تا سال  شرکت نیا

 در یک نگاه  ZhongAn شرکت   -11جدول  

توان می های مربوطه ارائه گردیدهایی که در تمامی حوزهو همچنین مثال های فوقتحلیلصورت کلی بر اساس هب 

های ارائه شده . حوزهبندی کردصورت ذیل دستهبهدرحال توسعه و ایران  تک را برای کشورهایهای مختلف فینحوزه

با اقبال بیشتری برای  هاحوزهاین  عنوان پیشنهاد مناسب برای کشورهای در حال توسعه است و در صورت ورود بهبه

 : رو خواهند بودموفقیت روبه

 توضیحات تکحوزه فین

 پرداخت  •

 ثروت ت یریمد •

 یمولت •

های انجام شده این صنعت با توجه به تحلیل

 مناسب کشورهای در حال توسعه

 مهیب •

 وام •

 نئوبانک •

های انجام شده این صنعت با توجه به تحلیل

 توسعه یافتهمناسب کشورهای 

 یافتگی کشورهاتک با سطح توسعههای فینتناسب حوزه  -12جدول  


