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 بانکداری مدرنگذار از بانکداری سنتی به  1

 چکیده:
شکل و آرایش فعلی صنعت بانکداری تغییر رسد به نظر می

است. سوال اصلی این است که این  ناپذیرگزیردر دهه آتی 
تغییر به چه شکل و میزان است. گستره و سرعت تکامل 

های در کنار تغییر در پویایی مقررات، رفتار مشتری و فناوری
بازار و ظهور رقبای غیر بانکی، همه به معنای این است که 

 یکنونتواند فعالیت صنعت بانکداری در آینده به سادگی نمی
 خود را ادامه دهد. 

شود که تر میها زمانی برجستهضرورت تغییر در شکل بانک
وقت که بدانیم پرداختن به مسائلی چون تطبیق مقررات، 

این ریسک ، دهدبسیاری از مدیران را به خود اختصاص می
ها بدون یک استراتژی و مدل کند که آنرا ایجاد می

کار روشن به راه خود ادامه دهند و در نتیجه در اجرای وکسب
ها در تحول مورد نیازی که ضامن حفظ نقش محوری آن

 ی است، دچار مشکل شوند.مالارائه خدمات 
، فناوری، جهانی شدن و تحوالت آینده هایدههدر 

جمعیتی، شکل بانکداری را به نحو چشمگیری تغییر 
کمک قابل توجهی به  فناوریخصوص بهخواهند داد. 

ئه خدمات اگری در ارتر شدن واسطهافزایش رقابت و کم
 به مشتریان خواهد نمود.مالی 

های بیمه، ها همچون شرکتدر این بین رقبای دیگر بانک
ه واسطه تلفن همراه بهای های بازنشستگی و شرکتصندوق

هایی های جدید دست به توسعه نوآوریاستفاده از تکنولوژی
، تأمین مالی از طریق 1انداز برخطهای پسون کانالچ

حول زده و در نتیجه با مت 3های سندیکاییو وام 2سپاریجمع
دهی، مشتریان سنتی پذیری و وامنمودن  فرآیند سپرده

 ها را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.کنبا

 کلید واژه:
ها و گری مالی، راهبردهای بانکداری، فرصتآینده واسطه، تیآدر دهه بانکداری 

 تخصصی ارائه خدمات مشاورهتهدیدهای فناوری، 
 اصلی: تسوال 

چه فرایندی را طی خواهد مدرن بانکداری نتی به بانکداری سهای ایرانی از گذار بانک -۱
 ؟کرد

ها از های کشور برای تسریع گذار هوشمندانه آننقش بانک مرکزی در راهبری بانک -۲
 بانکداری سنتی چیست؟

ها و تهدیدهای فناوری که به شکل با فرصتمواجهه  های کشور درراهبرد بانک -۲
 ها را متحول خواهد کرد چیست؟وکار و بازار هدف آنمعناداری مدل کسب

های خارجی به های بین المللی و تسهیل ورود بانکدر صورت کاهش محدودیت -۳
سهم از بازار خود مشتریان کلیدی و توانند های کشور تا چه میزان میبازار پول ایران، بانک

 را حفظ کنند؟
 ایده اصلی:

های زیادی در ابعاد مدیریتی، فرهنگی، بانکداری نوین در ایران با چالش در حال حاضر 
، 4حقوقی و نظارت، ریسک و امنیت مواجه است. بر اساس اظهارات برخی مدیران بانکی

کار بانکی تصمیمات خود را بدون داشتن اطالعات کافی و وبیش از نیمی از مدیران کسب
و بیشتر بر اساس تجربیات شخصی خود عمل  گیرندهوشمند می هایگیری از سیستمبهره
های تولیدکننده محصوالت ها و شرکتتقریبًا اکثر بانکنیز در بعد فرهنگی  کنند.می

به تبلیغات مردم این در حالی است که اعتماد  پندارند.می برترمحصوالت خود را  ،بانکی
های ایرانی حاکی از آن است که روند گذار بانکدارد. بنابراین شواهد یاز به ترمیم ها نبانک

هبری ابه خوبی نیز ر گیرد، بلکهاز شکل سنتی به مدرن نه تنها به کندی صورت می
 شود. نمی

 پایش برای Gartnerهایی مشابه رسد جایگاه نظارتی سازماندر این راستا به نظر می
توان یجه از یک سو نمیدر نت .کشور خالی است صنعت بانکیضریب نفوذ فناوری در 

و از سوی دیگر تدوین  نمودعتبارسنجی صحت و سقم ادعاهای مدیران بانکی را ا
نوین آن، همچنان  گونهاستانداردهای الزم و به طور کلی هدایت سیستم بانکی در گذار به 

از این رو تشکیل یک  در گرو تصمیمات و سالیق شخصی مدیران بانکی باقی خواهد ماند.
های مختلف اقدام به بررسی عملکرد بانک صورت ادواریکه به ای حرفهشاوره نهاد م

سازی استانداردهای جهانی و ارائه خدمات و پیاده هدوها با یکدیگر نمکشور و مقایسه آن
 شود. ها را در دستور کار خود قرار دهد، پیشنهاد میای به آنمشاوره
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1 - Online Saving Vehicles 

2 - Crowdfunding 

3 - Syndicated Loans 
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 حفظ و تقویت اعتبار تمرکز کنندهدف استراتژیک های سنتی باید بر بانک ۲

 چکیده:
تواند از ، اقتصاد بازار به آسانی می۲۲۳۲تا  ۲۲۲۲در بازه زمانی 

ها برای جلوگیری از وقع های سنتی تهی شود. با این حال بانکبانک
چنین اتفاقی مزایای قابل توجهی در اختیار دارند. به عبارت دیگر اگرچه 

ها وارد آمد، های زیادی به اعتبار بانکمالی اخیر آسیبدر طول بحران 
شده بودن و سابقه دیرینه در ها به واسطه شناختهاما برند و شهرت آن

صورت بالقوه قدرتمند و قابل تشخیص هارائه خدمات مالی همچنان ب
اعتمادسازی در مبادالت مالی از اهمیت بسیاری  از آنجا که . است

ها به دلیل فقدان این بسیاری از موانع پیش روی بانک ،است برخوردار
 هاست.اعتماد در تجربیات گذشته آن

ای در حال گذار آنچه که مشخص است خدمات بانکی به نحو فزاینده
محور است. در -های تکنولوژیاز حالت فیزیکی و محسوس به کانال

ائه این بین موانع پیش روی مشتریان در انتخاب بانک یا دیگر ار
تحت تأثیر دو مقوله میزان توسعه یافتگی  دهندگان خدمات بانکی،

باشد و از تکنولوژی در ارائه خدمات و  مقررات مربوط به رقابت می
آنجا که ارائه خدمات بانکی به لحاظ مالی و اجرایی مبتنی بر روابط 

با این  تر خواهد شد.، ارزش و اهمیت برند برجستهاست 5نمایندگی
برای تغییرات مورد نیاز برای رقابت و حفظ ارتباطات مشتریان حال 

 توان منتظر تصویب قوانین مربوطه ماند. نمی
 نند:کحرکت زیر در چهار مسیر موازی ها بانکلذا  الزم است 

تطبیق و اجرای مستمر قوانین در راستای استانداردهای مورد انتظار  -۱
 ناظران بانکی

آور، های سودای غیر ضروری و داراییهبررسی ساختار هزینه -۲
 دارانمطابق با استانداردهای مورد انتظار سهام

تغییر فرهنگ و رفتارهای سازمان و استفاده از تجربیات موفق به  -۳
همراه یکپارچگی و ارتقای کیفیت خدمات در جهت بازیابی اعتماد از 

استانداردهای مورد با توجه به ذینفعان بانک،  ارابطه ب ردست رفته د
 هاآنانتظار 

گذاری در نحوه ارائه خدمات جدید به مشتریان و سرمایه -۴
 با استانداردهای تعیین شده توسط رقبادر مصاف های عملیاتی نوآوری

 کلید واژه:
سپاری برندسازی در حوزه خدمات بانکی، برونحفظ اعتماد به صنعت بانکی، 

 عملیات فناوری اطالعات
 اصلی: تسوال 

های ارائه ها و شرکتبرد مبتنی بر همکاری بانک-های راهبرد بردمشخصه -۱
دهنده خدمات تلفن همراه در ایجاد بازارهای جدید ارائه خدمات بانکی بر 

 های هوشمند چیست؟روی گوشی

تواند به فرآیند ها چگونه میسپاری عملیات فناوری اطالعات بانکبرون -۲
 خدمات بانکی کمک کند؟برندسازی در حوزه 

های رگوالتور پولی و مخابراتی در تنظیم ارائه خدمات چارچوب همکاری  -۳
 های تلفن همراه چیست؟بانکی بر روی گوشی

 ایده اصلی:

های مختلف مانند های الکترونیکی از طریق کانالبا روند روبه رشد سرویس
POS ،ATMها و امنیت سیستم ها به، اینترنت و موبایل، الزم است بانک

جامعه و مشتری را جلب  ها توجه بیشتری معطوف نمایند تا اعتمادسرویس
و دسترسی مشتریان را برروی را کاهش  هاو با کاهش شعبه، هزینه کرده

 مسیرهای غیر حضوری فراهم سازند.

اند، در دستور کار خود قرار داده روپیشهای هایی که بانکیکی از استراتژی
تواند مورد توجه شبکه باشد که میپاری عملیات فناوری اطالعات میسبرون

های فناوری قرار گیرد. لیکن در این خصوص بایستی شرکتنیز بانکی کشور 
ها نیز ابزار و منابع نظارتی الزم را و بانکیجاد الزم را ا اطالعات داخلی ظرفیت

 ند. کنتأمین 

مربوط به فناوری اطالعات از دوش اجرایی مور است با برداشتن بار ابدیهی
پایش مستمر بازارهای هدف، د با تمرکز بیشتر بر نتوانمیآنان ها، بانک

بندی مشتریان بر اساس رفتارهای مالی آنان و تشکیل شناسنامه مالی به خوشه
مدیریت ، به مشتریان های تخصصیمشاورههای داده کاوی، ارائه اتکای تکنیک

و بازاریابی  هاسازی زیرساخت، مدرنمشتریانتباطی با های ارکانالموثرتر 
  د.نارتقا دهدر بازار خدمات بانکی خود را  برندهوشمند، 

، سپاری خدمات فناوری اطالعاتهایی که در فرآیند بروناز طرف دیگر شرکت
هستند نیز به دلیل فضای رقابتی که برای  هابا بانک رابطه استراتژیکخواهان 

اخذ این امتیاز شکل خواهد گرفت، سعی در ارائه خدمات باکیفیت و 
بر فرآیند برندسازی در حوزه  متمایزتری خواهند داشت که این نکته نیز خود

 خدمات بانکی اثرگذار خواهد بود.
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5 -Agency Relationships 



 دخواهند ش نیز تعدیلو تنظیم مقررات گذاری یند قانونفرآ ۳

 چکیده:
ها نیازمند تحول بانک گونه کههمان

الزم بانکی نیز  رگوالتوردرونی اند، 
با را های خود رویکردها و روشاست 

عملیات نظرداشت اثر فناوری بر 
رسد . به نظر میبازنگری کندبانکی 
در جهان کنونی  رگوالتورهاتمرکز 

بیشتر بر رویکردهای تاکتیکی معطوف 
و اهداف استراتژیک صنعت  گردیده

بانکداری در سایه مصلحت 
و اهداف بلندپروازانه پنهان  هااندیشی

 شده است.

در حال حاضر نیاز به وجود ضمانت 
های قانونی و اجرایی برای دستورالعمل

هایی که به واسطه آن همچنین سیاست
صنعت بانکداری به عنوان پیشران 
رشد اقتصادی عمل نماید، به طور 

شود. بنابراین جدی احساس می
بایست نسبت به می رگوالتورها

تحوالت صنعت بانکداری هوشیارانه 
 . عمل نمایند

در این مسیر پرفراز و نشیب شناخت 
ها های خارج از کنترل بانکحوزه

حائز اهمیت بوده و باید به طور 
گاهانه آن ها را مورد توجه خود قرار آ

داده و در عین حال قبل از وقوع بحران 
نسبت به آمادگی کامل و همه جانبه 

 اهتمام جدی ورزند.

 کلید واژه:
 های نوین نظارت بانکیفناوری ،بانکی ر نحوه رگوالتورییتغی

 سوال اصلی:
بانکی  هاینوآوریهای تواند قدرت و کیفیت رگوالتوری خود را با پیشرفتبانک مرکزی چگونه می .۱

 ند؟کهماهنگ 
 محور چیست؟مشخصات نظارت بانکی داده .۲
 :دهدقرار میرا مدنظر های زیر  گیریهای ایران، جهتآیا راهبرد بانک مرکزی در نظارت بر بانک .۳

 انتقال از نظارت حضوری به غیرحضوری .۳.۱
 انتقال از نظارت بر تطبیق به نظارت مبتنی بر ریسک .۳.۲
 هاها به ارزیابی کفایت سیستم مدیریت ریسک بانکبی ریسک بانکاانتقال از نظارت مبتنی بر ارزی .۳.۳
های با بحرانانتقال از نظارت گذشته نگر به نظارت مبتنی بر سنجش آمادگی بانک در مواجهه   .۳.۴

 محتمل
 های احتیاطی کالنها به نظارت شامل سیاستتک بانکنظارت صرف بر تک انتقال از .۳.۲

 ایده اصلی:

رسد با توسعه روزافزون فناوری در صنعت بانکی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز به به نظر می
تکای تجهیز نظام اه برو خواهد بود. به طور قطع ب های جدیدتری روانکی با چالشبعنوان مقام ناظر بر نظام 

ها و گردش وجوه بین بانکو امنیت  ، سهولتسرعتو  حجم عملیاتهای روز اطالعات، بانکی به فناوری
صد های جغرافیایی چندحجم مبادالت بین بانکی فراتر از محدودیت است. فتهایها افزایش قابل توجهی حساب

و امن  سریعسهل، شود. این گردش بانکی جابجا می ثانیه مقادیر زیادی وجه در شبکهاز کسری برابر شده و در 
 به دنبال داشته است. نیز تر سایر خدمات بانکی را وجوه، ارائه سریع

. استهای قدیمی و کندتر عادت کرده در تضاد چرخش سریع عملیات بانک، با نگاه ناظر سنتی که به روش
به مواردی همچون تحول نظارت سنتی مبتنی بر سرکشی  خواهد.فناوری نوین نیز مینوین، نظارت بر عملیات 

داده و فراوری بررسی موردی اسناد بانکی به نظارت متمرکز مبتنی بر  و و مراجعات حضوری بازرسانشعب 
 در دستور کار مقام ناظر قرار گیرند.باید تضاد یادشده  عبور ازبرای  حسابرسی فناوری اطالعات، 

تر اپراتورهای همراه در حوزه از سوی دیگر گسترش ابزارهای همراه در جامعه، بدون شک دخالت بیشتر و گسترده
اپراتورها برای توسعه و حفظ بازارشان، وارد کسب و کار دیر یا زود،  .های بانکی را به همراه خواهد داشتسیستم

راهکارهای الزم را برای حفظ نقش رگوالتوری خود بانکی خواهند شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی بایستی 
 تواند به این امر کمک کند.می« سپاس»هایی همچون رسد تقویت و گسترش پروژهاتخاذ نماید. به نظر می
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