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Core Bankingسیر تحول 



مسیر فناوری ھای بانکی

Automation

سیستم ھای 
شعب

Client - Server

سیستم ھای 
متمرکز

Cloud

سیستم ھای 
باز



بانکداری باز

Standard Blocks

Standard Services

Componentization

ODBP: Open Development Banking Platform



چرا استاندارد سازی می کنیم؟

صرفه 

جویی

هم 

افزایی

جبر 

بازار

جامع 

نگري

قوانین و 

مقررات
پیچیدگی



بانکی ھا بیشتر از بقیھ بھ تولید 
درون سازمانی نرم افزار عالقھ 

دارند

اما در دو سھ سال آینده مجبور بھ 
تغییر این روند ھستند

تولید داخل

تولید ترکیبی

برون سپاري



استانداردھای بانکی

IBM IFW BIAN



چھ بانکھایی دارند استاندارد سازی می 
کنند؟

Not a complete list



چھ کسانی بھ استاندارد سازی کمک می 
کنند؟



در ایران چھ کسانی باید استاندارد سازی 
کنند؟

فرایندھا•
نیازمندیھا•

پژوھش•
تولید محتوا•

تولید محتوا•
تطبیق با •

نیازھا

فناوری•
واسط ھا•

شرکت ھای 
IT بانکی

شرکتھای 
مشاوره 

حوزه بانکی

بانکھا
پژوھشکده 
پولی و 
بانکی



چالش ھای پیش رو و الزامات پروژه



الزامات پروژه

قانون توسعھ 
برنامھ پنجم 

کشور
٨٩اسفند 

نامھ آئین ١٢ماده 
نظام بانکداری

الکترونیکی ھیئت 
وزیران 

٨۶/١٢/٢٢مورخ 

مصوبھ پنجاھمین 
مجمع عمومی بانک 

مرکزی 
  ٨٩/۵/١٩مورخ 

  دستورالعمل
شورای پول و اعتبار 

  ٨٩/۵/١٩مورخ 
تحت عنوان  

شفافیت و تمرکز "
"ھااطالعات بانک



متن مصوبھ
 پس ماه ٢۴ ظرف مکلفند اعتباری موسسات و بانک ھا تمامی

 بانکی عملیات بھ مربوط داده ھای تمامی مصوبھ، این ابالغ از
 انواع ارایھ و تسھیالت اعطای سپرده ھا، جذب از اعم خود،

 یک در منحصراً  را ارزی و ریالی صورت بھ بانکی خدمات
 نگھداری و پردازش ثبت، یکپارچھ بانکداری جامع سامانھ
.نمایند

 بھ آنھا تبدیل و داده ھا نگھداری و پردازش تولید، نحوه
 بانک اجرایی و فنی استانداردھای با مطابق باید اطالعات
.پذیرد صورت مرکزی

 بانکداری جامع سامانھ راه حل ھای از استفاده و انتخاب
 باید آن ھای  زیرسامانھ و اعتباری موسسات و بانک ھا
 مرکزی بانک توسط کھ ضوابطی و استانداردھا با مطابق

.باشد گردد، می اعالم ایران اسالمی جمھوری



اھداف پروژه مبنا

تھیھ ابزارھای 
استراتژیک برای 

بانکداران

ایجاد زبان استاندارد، 
و واحد در  حرفھ ای

سطح صنعت بانکی

تدوین دانشنامھ بانکی 
ایران بر پایھ مدل 

Wikipedia

افزایش شفافیت و 
نظارت پذیری بھ کمک 

استاندارد سازی

تدوین چارچوب مرجع 
برای کسب و کارھای 

بانکی

اجماع سازی بین 
خبرگان در مورد 

مدل ھای بانکی قابل 
پیاده سازی در ایران



ساختار پروژه مبنا

خبرگان بانکی

متخصصین حوزه ھای کسب و کار

کارشناسان

استراتژی تدوین•
ھا مولفھ انتخاب•
اعتبارسنجی•

ھا مولفھ تحلیل•
 سازی بومی•

فرایندھا

محتوا تولید•
سازی مستند•

 پاشایی رامین دکتر آقای•
فام

زعفرانی حسن آقای•
 محمدرضا آقای•

ساروخانی
 عقیلی پرویز دکتر آقای•

کرمانی
معتمدی حسن آقای•
مھدویان محمدھادی آقای•
 عبدالناصر دکتر آقای•

ھمتی



خروجی ھای پروژه مبنا



ار کسند استراتژیک مدل ھای کسب و 
بانکداری

سند استراتژیک مدل  ھای کسب و کار : اولین فرآورده پروژه 
بانکداری

ضرورت بازتعریف مدل کسب و کار بانکداری

بررسی و معرفی انواع بانک  ھا و موسسات مالی و اعتباری

پیشنھاد طبقھ  بندی اشکال بانکداری در ایران متناسب با قوانین و 
مقررات 



سند استراتژیک انواع بانکداری

سند
ی 

حورھا
م



طبقھ بندی منتخب بانکداری برای ایران

بخش فعالیتنوع بانکداریکد
حوزه فعالیت

کالنخرد

SPCBتخصصی

 معدن و صنعت

خدمات

شاورزیک

ساختمان و مسکن

DEVBتوسعھ ای

 معدن و صنعت

خدمات

شاورزیک

مسکن

QZHBعمومیقرض الحسنھ   

CRUBتعاونیاعتبار تعاونی 

COMBعمومیتجاری

UNLBعمومیجامع

پیش نویسپیش نویس



طبقھ بندی محصوالت و خدمات بانکداری 
تجاری

طبقھ بندی محصوالت مصوب بانکی: دومین فرآورده پروژه 

طبقھ بندی محصوالت و خدمات مصوب بانکداری ایران

بررسی و معرفی انواع محصوالت و خدمات بانکی

پیشنھاد طبقھ  بندی محصوالت و خدمات در ایران متناسب با 
قوانین و مقررات 

پیش نویسپیش نویس



اقدامات بعدی

تعیین داده 
ھای تحلیلی 

ھر فرایند

تدوین 
فرایندھای 
ھر محصول

دستھ بندی 
محصوالت

Analytical Data

Process Model

Working Packs



تشکربا 

چھارمین ھمایش بانکداری الکترونیک و نظام ھای پرداخت


