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 سامانه هاي درون بانکی سامانه هاي پرداخت

 پذیري بیشتر پذیرندگان دسترسی

 دستور پرداخت آغاز

 Semi-Closedکیف پول هاي 

 حساب ها مدیریت



تمرکز عمده روي سامانه ها و 
 خدمات پرداخت

تمرکز روي زیر ساخت 
 کارت

بازآفرینی خدمات 
 موجود

تمرکز روي دسترس پذیري به 
 جاي محصوالت جدید

 توسعه مسیرهاي جدید

عدم تغییر ماهوي  
 خدمات

 عدم معرفی محصوالت ترکیبی

محصوالت ترکیبی 
 داخل بازار پول

محصوالت ترکیبی بین 
 بازارهاي مختلف مالی



 رسمی شدن فرایندهاي بانکداري باز

 رسمی شدن امکان برونسپاري فعالیت هاي بازار پول

 پرداخت ها و انتقاالت•

 اطالعات و داده هاي بانکی•

 تطبیق و گزارشدهی•

 ایجاد زیرساخت هاي مشاع جدید براي بانکداري باز

 استانداردها و فرایندهاي پایه•

 دسترس پذیري منصفانه به خدمات•

 به رسمیت شناختن فناوري ها و فرایندهاي جدید

 زنجیره بلوك•

 دفاتر توزیع یافته•

 رمزینه پول ها•





 اقتضاي سیاستی ویژگی

 قالب هاي صلب نظیر مجوز عدم تعریف شدت متکی بر نوآوري به

 مشارکت همگانی در تعریف چارچوب ها باز بودن و شفاف بودن

 پویایی ساختار رصد، پایش و نظارت مستعد تغییرات آنی و لحظه اي

 سازي در حوزه مسوولیت عناصر خدمت شفاف اختالط محتمل مسوولیت ها

 و پایش در ساختاري سلسله مراتبی توزیع نظارت پراکندگی و وسعت بازیگران جدید

 انعطاف در پاسخ دهی سرعت پذیرش و ویروسی بودن



تعریف چارچوب به جاي 
 مجوز

هر عامل مسوول  
کنترل تطبیق خود  

 است

مسوولیت عدم تطبیق 
 با دارنده مجوز است

نظارت بر فرایندهاي  
 کنترلی دارنده مجوز

 ساختار نظارت سلسله مراتبی

سیاستگذار بر دارنده  
 مجوز نظارت می کند

سیاستگذار اقدام را  
متوجه دارنده مجوز 

 می کند

دارنده مجوز بر فناور  
 مالی نظارت می کند

 تعریف حوزه مسوولیت

از نظر بانک مرکزي  
مسوولیت متوجه  
 دارنده مجوز است

اختیارات با حفظ 
مسوولیت قابل تفویض 

 به فناور مالی است 



فعالیت زیر چتر  
 موسسات مجوز دار

کنترل ارتباطات بین 
بانکی توسط بانک 

 مرکزي

عدم توسعه ابزار خلق  
 پول

شفافیت و گزارشدهی  
 استاندارد



 

 تامین مالی و ارایه تسهیالت

 رمزینه پول ها و زنجیره بلوك

 فناوري مالی پرداخت و تطبیق

 ضابطه یار حساب یار پرداخت بان پرداخت یار پرداخت ساز
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