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رویکردی راهبردی بر فناوری های نوین بانکی؛  

فرصت ها و چالش های پیش رو



فهرست مطالب

ساختار نظام بانکي کشور و عوامل مؤثر بر آن

 پارادایم های پیشبرد نوآوری در نظام بانکي کشور و نقشICTدر آن

معرفي مفهوم هر کدام از پارادایم ها و اقدامات انجام شده در کشور

تشریح رویکرد راهبردی معاونت فناوری های نوین

تشریحسیاستهاومسیرهايتکاملیبرايسالهايپیشرو

1400نقشهراهبانکمرکزي

حوزهتنظیممقررات
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ساختار نظام بانکي کشور و 
عوامل مؤثر بر آن

یسیستمبانک
دردنیا

ICTنقش
شرایطخاص

کشور

ساختارنظام
بانکیکشور

تحریمهايظالمانه•
عدمارتباطباسیستمجهانی•
مشکالتاقتصادي•

تغییراتتکنولوژي•
انتظاراتمشتریان•
تحوالتجمعیتی•
رفتارهايمدرنقانونگذاري•

ورگوالتوري

وتبدیلشدنICTتغییرنقش•
انکیآنبهکلیديترینعنصرنظامب
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پارادایم های متصور برای پیشبرد نوآوری 
در نظام بانکي کشور

(Incremental)پارادایماول؛نوآوريتدریجی

انجامنوآوريدرسیستمهايموجود•
پشتیبانیوبهبودعملکرددرساختارهاوکسبوکارهايموجود•

(Disruptive)پارادایمدوم؛نوآوريساختارشکن

ICTتولیدمسیرجدیدبااستفادهاز•
ایجادتحوالتساختاريدرصنعت،اقتصاد•
توسعهمدلهايکسبوکارجدید•

4



در پارادایم های معرفي شدهICTنقش 

نوآوريدرفرایند=>نوآوريدرمحصول نوآوريدرمدلکسبوکار

گسستگیفناوري

 ختارهای درصورتي که گسستگي فناوری همراه گسستگي سازماني باشد، نوآوری نمي تواند در ساا
.جدید شکل بگیرد؛ بنابراین پاردایم دوم و ظهور فین تک ها دنبال مي شوند

مي شوددرصورتي که همراه با گسستگي فناوری، گسستگي سازماني رخ ندهد، پاردایم اول دنبال.

5



بهبود زیرساخت ها و : پارادایم اول
سامانه های نظام بانکي

توسعه انواع زیرساخت ها و سامانه های بانکي

زیرساختهايدرونبانکیوCore banking

ساتنا/تابا:زیرساختهايتسویه

پایا،شتاب،شاپرک:مبادلهوپایاپاي

پرداخت:خدماترسانیوتحویل

سناب،نماد:سامانههايصدوروپایش

پورتالهاوسامانههاياطالعرسانی
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مروری بر عملکرد نظام بانکي در پارادایم اول

بومي سازی فناوری سامانه تسویه ناخالص بالدرنگ: ساتنا

انک یکپارچه سازی بین سه دستگاه وزارت صنعت، معدن، تجارت، ب: پورتال ارزی
و گمرک به منظور مدیریت مبادالت تجارت خارجي در بستری الکترونیک

هازار  5هزار شعبه، 20)پردازش و مدیریت فرایند مبادله و تسویه چک : چکاوک
(کارمند

دولات  نظام بخشي به حساب های دولتي به منظور تمرکز وجوه پرداختي به: نسیم
در یک حساب مرکزی

مدیریت عملیات بازار بین بانکي پول

توسعه سامانه کنترل و نظارت اعتباری مشتریان : مکنا

...
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 95در شش ماهه اول سال:

درصديتراکنشهايسامانهشاپرکبامدیریتبیشازدوازده21رشد
میلیاردوچهارصدمیلیونتراکنش

لیوندرصديسامانهشتاببامدیریتبیشازنهمیلیاردونهصدمی17رشد
تراکنش

درصديسامانهپایابامدیریتبیشازیکمیلیاردتراکنش28رشد

درصديتعدادچکهايواگذاريشدهدرسامانهچکاوکبامدیریت20رشد
میلیونچک65بیشاز

درصد99پایداری نزدیک به 

مروری بر عملکرد نظام بانکي در پارادایم اول

8



(Trajectories)سیاست ها و مسیرهای تکاملي 

برای سال های پیش رو در پارادایم اول

یکپارچگي بیشتر

هوشمندی بیشتر

هم راستایي دروني و بیروني

همراستاییباذینفعانملیوبینالمللینظامبانکی:بیرونی

اختاري،یکپارچگیبینفناوريبامؤلفههايفرهنگی،نیرويانسانی،س:درونی...

ارتقای جایگاه داده در تصمیمات راهبردی و عملیاتي

ش ارتقای جایگاه استراتژیک سامانه ها در جهت اهداف راهبردی از قبیل افزای
...شفافیت، کاهش هزینه ها، مدیریت ریسک، نظارت بانکي، ثبات مالي و 

هدفمندی بیشتر در جهت ارتقا، رضایت و انطباق با نیازهای مشتریان
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نوآوری های ساختار شکن: پارادایم دوم

 بروز و ظهور پدیدهFinTechها از جمله مصادیق روندهای برهم زننده در صنعت بانکي است.

 عوامل چهارگانه زیر در رشد و توسعه 2016بر اساس یک مطالعه در سال ،FinTech ها مؤثر
:بوده اند

افزایشانتظاراتمشتریان

وجودمنابعریسکپذیر(VC)

کاهشموانعورود

افزایشنوآوريهايتکنولوژیک

 از مشتریان بانک، حداقل از یک محصول % 50به طور متوسطFinTechها استفاده مي کنند.

FinTechظهور 
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نوآوری های ساختار شکن: پارادایم دوم
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FinTechظهور 



نوآوری های ساختار شکن: پارادایم دوم
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World FinTech Report 2017, Capgemini



نوآوری های ساختار شکن: پارادایم دوم

و رایانش ابریSOAرویکرد  
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نوآوری های ساختار شکن: پارادایم دوم

Data & Analyticsاهمیت 

تولید داده های بسیار بیشتر در
دنیای امروز

تحلیل داده ها برای ارتقای کیفیت
تصمیم گیری 

اهمیت یافتن موضوع امنیت
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نوآوری های ساختار شکن: پارادایم دوم

   پلتفرم ها، چارچوب هایي هستند کاه در آن کااربران(Users)  همتایاان ،
(Peers) و عرضه کنندگان(Providers)  در همکاری با هم، اکوسیساتمي ،

.را برای خلق و کسب ارزش ایجاد مي کنند

    گوگل و فیس بوک، دو پلتفرم دیجیتال در حاوزه جساتجو و رساانه هاای
.همانطور که آمازون یک پلتفرم در خرده فروشي است. اجتماعي هستند

Platformرویکرد 
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نوآوری های ساختار شکن: پارادایم دوم

کهجایي.استبانکداریدرپلتفرم هاایجاد،2016سالروندمهمترین
هبوبودهاستراتژیکتحوليآغازگرنوپا،شرکت هایهموبانک هاهم

.مي کنندحرکتبانکداریپلتفرم هایدراستقرارسمت

نمونه هایي از این مدل در نظام مالي بین المللي

PayPal

Intuit

وبسیاريازفینتکهايدیگر...
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وضعیت موجود نظام بانکي در پارادایم دوم

توسعه نمونه های موفقي از بانک داری مجازی

 توسعه اکوسیستم نوآوری در صنعت بانکي به ویژهVCها

  بروز و ظهور شرکت های نوپا و فین تک ها و ترویج گفتمان ناوآوری هاای
ساختار شکنانه

        ورود و حضور شارکت هاای تاازه وارد باه صانعت باانکي و پرداخات از
بخش های بیروني از قبیل بانکداری همراه، پرداخت همراه
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      ،معرفي، ترویج و تبیین مفااهیم مرباور رویکردهاای جدیاد از جملاه
و بانکاداری  Analyticsپلتفرم ها، فین تک ها و نگاه راهبردی باه داده و  

اجتماعي

  ساب و  توسعه اکوسیستم نوآوری برای سرمایه گاااری و پشاتیباني از ک
رکت کارهای نوپا با محوریت شرکت های گروه ملي انفورماتیک از قبیل ش

یات  به منظور توساعه کاارآفریني و تقو  ... خدمات انفورماتیک، شاپرک، 
بخش خصوصي در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتي

        بهبود نظاام هاای مادیریت، حکمراناي، سااختاری و اجرایاي از قبیال
، رویکردهای همکارانه، توجیهات اقتصادیSLAبرون سپاری، 

(Trajectories)سیاست ها و مسیرهای تکاملي 

برای سال های پیش رو در پارادایم دوم
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بانک مرکزی1400نقشه راه 

اورانهنقشه راه به عنوان برنامه تحول بانک مرکزی با رویکرد فن

ن برنامه برنامه های بازآفریني نظام بانکي و بانک مرکزی به عنوان محور ای
باا خصوصایات زیار    1400و در مقام ناظر و راهبر، در چارچوب نقشه راه 

.طراحي و پیاده سازی مي شود

برنامهتحولبااتکابهمجموعهايازسامانههايراهبردياطالعاتی،درجهت
نیلبهبانکمرکزيدرترازجهانی
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بانک مرکزی1400نقشه راه 

ن برنامه برنامه های بازآفریني نظام بانکي و بانک مرکزی به عنوان محور ای
باا خصوصایات زیار    1400و در مقام ناظر و راهبر، در چارچوب نقشه راه 

.طراحي و پیاده سازی مي شود

 سامانهدربخشخدمات12:شاملسامانه های تقاضا محور راهبردی
سامانهدربخش8سامانهدربخشسیاستهايپولی،6بانکیوپشتیبانی،

سامانهدربخشنظامهايپرداخت16نظارتوپایداريمالی،و

 سامانهدرحوزهفناورياطالعاتو12شاملسامانه های تکنولوژی محور
سامانهدرحوزهنظامهايپرداخت16ارتباطات،
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بانک مرکزی1400نقشه راه 

اورانهنقشه راه به عنوان برنامه تحول بانک مرکزی با رویکرد فن

    طبق نقشه راه بانک مرکزی، پروژه ها و اولویت های تعریا شاده هار دو
.پارادایم را شامل مي شوند

کازی  این نقشه، هم نگاهي به رویکرد تغییر ساختار و اصالحات بانک مر
.کشوردارند و هم  نگاهي به تغییر ساختار و اصالحات اکوسیستم بانکي

21



بانک مرکزی1400نقشه راه 
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بانک مرکزی1400نقشه راه 



بررسي رویکرد بانک مرکزی 
به تنظیم مقررات

داردصنعت بانک داری در مقایسه با سایر بخش ها بیشترین وابستگي را به مقررات.
دالیل شدت مقررات در این صنعت عبارتند از:

رعایتاحتیاط
کاهشانواعریسک
اجتنابازانحرافبانکهاازاهدافتعیینشده
حفاظتازمحرمانگیاطالعاتبانکی
حمایتازحقوقمصرفکنندگان
مسئولیتهاياجتماعی

   ابعااد فراینادی آن در   (خروجاي )با توجه به اهمیتي که مقررات از نظار محتاوا دارد ،
.سال های اخیر مورد توجه نظام های پیشرفته بانکي قرار گرفته است

و باه  مقررات کارآمد در فرایندی مشارکتي و از طریق درگیر کردن ذینفعان و بازیگران
.صورت تکاملي شکل مي گیرد
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بررسي رویکرد بانک مرکزی 
به تنظیم مقررات
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رویکرد نوین به تنظیم مقررات
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رویکرد نوین به تنظیم مقررات





Fintech

Sand Box
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اتبرنامه های بانک مرکزی در حوزه تنظیم مقرر
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یندیدگاه های نو-فراهم کردن فرصت فعالیت برای ورود رقابتي و آزادانه بازی گران

ارتشرکتشاپرکبهعنوانبازويساماندهیونظارتیبانکمرکزيبارويکردزیرنظ
:برمحیطپرداختراتدارکخواهدنمود

نوانعبهاستاندارد؛بادهندگانانطباقمشاورینوارزیابان،بازرسان،صالحیتتاییدوآموزش
نظارتینظاماصلیرکن

درمربوطهآموزشگاههايودیدهآموزشمستقلکارشناسانوشرکتهامجموعهظرفیتسازي
تصالحیتاییدنظامپیادهسازيوطراحیو؛...ونظارتوبازرسیوارزیابیومشاورهزمینه
آنان

رمعتبآموزشیدورههايبهخودکارشناساناعزامبهبازرسیومشاورهداوطلبشرکتهايالزام
یخصوصمستقلآموزشدیدهارزیابانوبازرسینسويازنمونهاي،یاوادواريبازرسیهاينجاما

صالحیتشدهتاییدو

اتبرنامه های بانک مرکزی در حوزه تنظیم مقرر
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دیدگاه های نوین-فراهم کردن فرصت فعالیت برای ورود رقابتي و آزادانه بازی گران

مادگي برای تغییرآ  :
مواجههباتغییراتوپایشدائمشرایطوتغییراتآن
آمادگیذهنیبرايپاسخدهیمناسبوشفافبهاینتغییرات
یعدمپافشاريبرمناسباتوچارچوبهايسنتی،درعینمیدانندادنبهلجامگسیختگ
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