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 چکیده 

های فرایندسازی چابک منظوربه هابانکدر  ۱تجربی دیجیتالسازی پلتفرم پیادهها و ابزارهای شناسایی زیرساخت
 است. یافته در حال پیگیریبزرگ کشورهای توسعه هایبانکهای اخیر در عملیاتی یکی از الزاماتی است که در سال

 ی( تغییراتتکفینمالی )های نوین فنّاوریهای اخیر اکوسیستم بخش بانکی و مالی کشور با ورود اگرچه در سال
 عمالا پرداخت در کشور ملموس بوده و هنوز  هایسامانهحاضر تنها در بخش این تغییرات درحال ،شگرف داشته است
دریافت  بر اساسخدمات خود را  عمدتاًمالی  مؤسسات فرایندهای بانکی نرسیده است.کردن  به بخش دیجیتالی

گذاری موجود پایه با توجه به سرمایٔه موردنیازمنابع مالی  تأمینو  ،ها، عدم تقارن اطالعاتی موجود در بازارکارمزد
سازی شود عالوه بر اتوماتیکهای بانکی دارد این است که موجب میفرایند ی کردنترین اثری که دیجیتالعمده اند.کرده

 ،گرانشکل آزاد برای مدیران، تحلیلبودن آن به دسترسقابلاطالعات و  سرعت ارائٔه 2،های مهم بانکیفرایندپیوسته 
شناسایی  به ،نسل بعد هایبانکهای اساسی پلتفرم دیجیتال در ویژگی ارائٔهاین گزارش با یابد.  اظران بانکی ارتقاو ن

... در چهار و 4،یادگیری ماشین ۳،یمصنوعهوش سمت نسل بعدی بانکداری مانند استفاده از ابزارهای اساسی گذار به
 فرایند کردن است، یلدیجیتا گام اول در پلتفرم تجربی دیجیتالبه اینکه فاز اساسی پرداخته است. همچنین با توجه 

 است. شدهسازی پیاده بانکی مهم را برای محصول بانکی یعنی اعتبارات اسنادی داخلی  نمونٔه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (، دیجیتالیDXP) اقتصاد دیجیتال، بانکداری دیجیتال، دگردیسی دیجیتال، پلتفرم دیجیتال تجربی کلمات کلیدی:
 اعتبارات اسنادی داخلی فرایندکردن  دیجیتالی، فرایندکردن 

                                                                                                                                                                                                                
1 Digital Experience Platforms 
2 End to End Digitalization 
3 Artificial Intelligence, AI 
4 Machine Lerning, ML 



 

 مقدمه
سکینر ست نام کتاب  2اندازی یا تبدیل به بانک دیجیتالبرای راه راهبردهاییبانک دیجیتال: در کتاب  ۱کریس ا شته ا صد دا ذکر کرده که ق

اکنون نیز این موضوع حتی هم ،داند. بر اساس نظر اوها میدر مورد داده تماماًبانکداری را  بنامد چرا که رقابت آیندٔه« ایهای دادهجنگ»را 
ست و تنها برخی از  شدهکه وارد ا هابانکبرقرار ا صه ن صه خواهند اند در آیندهین عر شد و وارد عر ضوع خواهند  ای نزدیک متوجه این مو

است. این سخن « هابایت»و « هابیت»گفته بود بانکداری تنها  ،۸۰ بانک در دهٔهوقت سیتی مدیرعامل ،۳(. جان رید2۰۱۴ ،شد )اسکینر
تنها راه ارتباطی بانک با مشتریان بود و حتی همان شعبه  بانک؛تند و نه اینترنترتباط تلفنی داشنه مراکز ا هابانکزمانی گفته شده است که 

های فرایندباعث شللللده اسللللت نباهی نو به کل  فّناوریتحوالت  این،وجودباآوری و پردازش داده مشللللخد بود. زمان نیز اهمیت جمع
 بانکداری ایجاد شود.

. در کنیمتعریفی از آن ارائه و تفاوت با مفاهیم دیگر را مشخد  الزم استکردن( )یا دیجیتالی  4سازیپیش از ورود به مبحث دیجیتال
 است.  توجهقابل 5کردن یرقمسازی با این بحث، تفاوت مهم دیجیتال

شللود. مانند تبدیل سللیگنال های رقمی و عددی به قالب دیجیتال شللرد داده میی اسللت که در آن تبدیل سللایر فرمتفرایندرقمی کردن: 
های اطالعات تنها محدود به اسلللکن و نبهداری مدارر در فنّاوریاگر اسلللتفاده از  ،آنالوگ به قالب دیجیتال. در مبحث بانکداری صلللوتی

 قالب دیجیتال باشد، رقمی کردن را داریم.
ست. در دیجیتالسازی: دیجیتال سی یا گذاری ورای رقمی کردن ا های داخلی در یندفراسازی دنبال اتوماتیکسازمان بهسازی، دگردی
دنبال ارتقای نتایج ، سللازمان بهدر دگردیسللی دیجیتال نیبنابرا برای بهبود وضللعیت کارایی خود اسللت؛ 6شللکل پیوسللته خود بهکل شللبکٔه
شتریان تجربٔهتر با بهبود اثربخش ست. چابک 7م سترسقابلو  ،اطالعات سرعت ارائٔه ،های عملیاتیفرایندسازی ا د شکل آزابودن آن به د

 سازی است. نتایج دیجیتال ازجملهو ناظران بانکی  ،گرانبرای مدیران، تحلیل
 سلللازی شلللده اسلللت و یا تمامدیجیتال نفعانذی های آن برای تغییر تجربٔهفرایندفعالیت بانکداری اسلللت که تمام بانکداری دیجیتال: 

 ایجاد شده است.  صورتبدینها از ابتدا فرایند
بدون  خدمات بانکداری خرد در بسللتر الکترونیک مانند اینترنت )و نوعی از بانکداری اسللت که بانک در آن به ارائٔه بانکداری مجازی:
 از تجربٔه ی جدیدهای نوین مالی و نوعفنّاوریبانکی باعث اسلللتفاده از  وکارکسلللباین سلللبک از  ،بنابراین پردازد؛مراجعه به شلللعبه( می

 شود. مشتریان می
های بانکی در شلللعب و فرایندبانکداری دیجیتال و بانکداری مجازی در این موضلللوع اسلللت که در بانکداری دیجیتال کل وجوه تمایز 

دارد. در بانکداری  تأکیدخدمات آنالین بدون شللعبه  به ارائٔه صللرفاًشللود، اما بانکداری مجازی سللازی و دیجیتالی میاتوماتیک کامالاسللتاد 
توان گفت بانکداری مجازی ترتیب میبانکداری خرد. بدین فقطنهوکارهای بانکی مدنظر اسلللت و کسلللب سلللازی تمامدیجیتالی، دیجیتال

 بخشی از بانکداری دیجیتال است. 
 حاضللردرحال دیگرعبارتبهنیسللت،  ۸محوردیجیتال این اسللت که بانکداری متعارف یا سللنتی کنونی مشللتری هایبانکادعای اصلللی 

 . اکثری خدمات/محصوالت بانکی نیستحد مثبت برای مشتریان با ارائٔه ر خلق تجربٔهبانکی متمرکز ب وکارکسب
رای محصللللوالت مهم بانکی اینکه بهمچنین با توجه به  پردازد،پلتفرم تجربی دیجیتالی می این گزارش به شللللناسللللایی ابزارهای مهم

شبکٔهفرایندکردن  دیجیتالی ست، این کار برای محصول ها در  شده ا ست. هدف از دیجیتالی یسازادهیپنمونه  یبانکی انجام ن کردن  شده ا
سنادی داخلی،  های محصول جهت کاهش چالشهای این فرایندسازی برای اتوماتیک یساختار، ارائٔه محصول بانکی عنوانبهاعتبارات ا

  بانکی بوده است. شبکٔهدر  ۱۳۹2-۱۳۹۱ سالآن با توجه به مشکالت اخیر 
مٔه بانکی می اول،در بخش این گزارش ابتدا  در ادا تال در صللللنعت  بانکداری به تحول دیجی با مروری بر اهمیت  پردازیم. این بخش 

 پلتفرم وهای بانک دیجیتال نسللل آتی به معرفی ویژگی ،و در ادامه شللودمیدیجیتال آغاز بانکداری  دیجیتال و اصللول اسللاسللی بسللتر تجربٔه
                                                                                                                                                                                                                
1 Chris Skinner 
2 Digital bank: strategies to launch or become a digital bank 
3 John Reed 
4 Digitalization/Digitalisation 
5 Digitization/Digitisation 

 استفاده شده است. end-to-endواژٔه پیوسته با توجه به توصیٔه متخصصان امر برای ترجمٔه  6
7 Customer Experience 
8 Customer-centric 



 

 

شامل  ارکان اقتصاد دیجیتال ،بخش دوم شود. درارائه می دیجیتال هایبانکسنتی به  هایبانکتحول  انتها،پردازد. در دیجیتال می جربٔهت
به  ،د. در بخش سللللومشللللوومی، محاسللللبات مقیاس، معماری باز، و... معرفی میهای عمای، زیرسللللاختهویت دیجیتالی، هاب داده

گیرد. در و کارایی در صلللنعت بانکی مدنظر قرار می ،نوآوری تحول بانکداری، ،در این بخش پردازیم؛بانکی می هایفرایندسلللازی دیجیتال
بانکی انتخاب و مباحث  یفرایند نمونه صلللورتبه ،در بخش چهارم گزارش د.شلللورفی میسلللازی معاجرایی دیجیتال برنامٔه ، فازهایادامه

بندی  جمعبندی به ارائٔهدر بخش جمع ،در نهایت د.شللوارائه می فرایندعملی بر روی این  ورتصللبههای گذشللته در بخش شللدهارائهتئوری 
  شود.از مطالب اساسی گزارش پرداخته می کوتاه
 



 

 فهرست مطالب

 

 
 ۱..................................................................................................................... تحول دیجیتال در صنعت بانکی ۱

 ۱...................................................................................................................... اهمیت بانکداری دیجیتال ۱.۱
 ۱......................................................................................................................... های ارتباطیکانال ۱.۱.۱
 2....................................................................................................................... رضایتمندی مشتری 2.۱.۱

 2.......................................................................................................... ول اساسی بستر تجربٔه بانکداریاص 2.۱
 ۳.......................................................................................................... سازیسازی و دیجیتالتفاوت رقمی ۳.۱
 ۳........................................................................................................... های بانک دیجیتال نسل آتیویژگی ۴.۱
 ۵....................................................................... های پلتفرم تجربٔه دیجیتال برای بانک دیجیتال نسل بعدیویژگی ۵.۱
 ۶........................................................................................................ روندهای اصلی در بانکداری دیجیتال ۶.۱

 ۶............................................................................................................... روندهای مرتبط با فنّاوری ۱.۶.۱
 7................................................................................................... وکارروندهای مرتبط با فرایند کسب 2.۶.۱

 7......................................................................................های دیجیتالهای سنتی به بانکتحول دیجیتال بانک 7.۱
 7............................................................................................معماری مرجع فنّاوری برای بانک دیجیتال ۱.7.۱
 ۸........................................................................................................ های تحول دیجیتالابزار و روش 2.7.۱

 ۱۱ ............................................................................................................................... ارکان اقتصاد دیجیتال 2
 ۱۱ .................................................................................................... اقتصاد دیجیتال و گذار دیجیتالی بانک ۱.2

 ۱۱ ........................................................................................................... اعتمادهویت دیجیتالی قابل ۱.۱.2
 ۱2 .................................................................................................... ای دیجیتالی مورداعتمادهاب داده 2.۱.2
 ۱2 .............................................................................................................. معماری رضایت مشتریان ۳.۱.2
 ۱2 ....................................................................................... های عمومی برای اقتصاد دیجیتالزیرساخت ۴.۱.2
 ۱۳ ....................................................................................................................... محاسبات مقیاس ۵.۱.2
 ۱۳ ............................................................................................................................... عماری بازم ۶.۱.2
 ۱۴ ...................................................................................................... سواد دیجیتالی و رشد کارآفرینی 7.۱.2
 ۱۵ ............................................................... های تجربی و آزمایشی )سندباکس(گذاری بر اساس دادهسیاست ۸.۱.2
 ۱۶ ........................................................................................................................... امنیت سایبری ۹.۱.2

 ۱7 .................................................................................................................... سازی فرایندهای بانکیدیجیتال ۳
 ۱7 ................................................................................................................................ تحول بانکداری ۱.۳
 ۱۸ ............................................................................................................................... نوآوری و کارایی 2.۳
 ۱۹ ......................................................................................................................... سازی فرایندلیدیجیتا ۳.۳

 ۱۹ ................................................................................................. فاز اول: طراحی خدمات و محصول ۱.۳.۳
 2۰ ................................................................................................................. فاز دوم: طراحی فرایند ۳.۳.2

 2۱ .......................................................................................................................... تحول :سومفاز  ۳.۳.۳
 22 .................................................................................. سازی و توجه به مدیریت ریسکپیاده :فاز چهارم ۴.۳.۳

 2۳ .................................................................................................................................. مدیریت تغییر ۴.۳
 2۴ ................................................................................................................................ فقیتعوامل مو ۵.۳
 2۴ .................................................................................................................................... نتایج کلیدی ۶.۳
 2۴ ............................................................................................ هاشناسایی فرایندهای کلیدی بانک و بهبود آن 7.۳



 

 

 APQC ........................................................................................ 2۵روش بهبود فرایندهای بانکی بر اساس  ۸.۳
 2۶ ..................................................................................... فرانسیسکوتجربٔه بانک فدرال وام مسکن سان ۱.۸.۳

 27 ................................................................................................................ کردن فرایند نمونٔه بانکی دیجیتالی ۴
 27 ............................................................................................ تمایز بین دگردیسی دیجیتال و بانک دیجیتال ۱.۴
 2۸ ................................................................................................ کیوبمعرفی سیستم کُربَنک اوراکل فلکس 2.۴
 2۸ ........................................................ کیوبوکار بانکی بر اساس سیستم کربنک اوراکل فلکستبیین خطوط کسب ۳.۴
 2۹ ............................................ کیوبسازی فرایندهای محصول بانکی بر اساس پلتفرم اوراکل فلکسانتخاب و بهینه ۴.۴
 2۹ ..................................................................................................................... اعتبارات اسنادی داخلی ۵.۴

 ۳۰ ..................................................................................... کردن فرایند اعتبارات اسنادی داخلی دیجیتالی۱.۵.۴
 ۳۹ ............................................................................................................................................... بندیجمع

 ۴۰ ............................................................................................................................................ منابع و مآخذ
 
 



 

 فهرست جداول

 

 ۸...................................................................................... تالیجید تحول یبرا نمونه یهاروش و ابزارها ۱-۱  جدول
 ۳۰ ....................................................................... یداخل یاسناد اعتبارات یبرا یلیتفص شناسنامٔه نمونٔه فرم ۱-۴ جدول

 

 
 هافهرست شکل

 
 ۱...................................................................................................... های ارتباطیتواتر استفاده از کانال ۱-۱شکل 
 2.......................................................................................................... عوامل رضایت مشتری از بانک 2-۱شکل 
 ۴.................................................................................................. ای بانکداری دیجیتالهای هستهویژگی ۳-۱شکل 
 ۵............................................................................................ (DXPهای پلتفرم تجربٔه دیجیتال )ویژگی ۴-۱شکل 
 7................................................................................................... معماری فنّاوری مرجع بانک دیجیتال ۵-۱شکل 
 ۱۱ .................................................................................................. سازهای اصلی اقتصاد دیجیتالفعال ۱-2 شکل
 ۱2 ............................................................................................... اعتماداجزای زیرساخت دیجیتالی قابل 2-2شکل 
 API ................................................................................................... ۱۴مزایای استفاده از معماری باز  ۳-2شکل 
 ۱۵ ................................................................. هاب استعدادیابی، آموزش و رشد کارآفرین در اقتصاد دیجیتال ۴-2شکل 
 MAS ..................................................................................................... ۱۶ساختار ارتقای سایبری در  ۵-2شکل 
 ۱۸ ............................................................................................ های تحول دیجیتالها و مهارکنندهمحرر ۱-۳شکل 
 BearingPoint ................................................................................................ 2۰چهارچوب نوآوری   2-۳شکل 
 2۱ ................................................................................................«طراحی فرایند»ها و ابزار مرحله روش ۳-۳شکل 
 22 ................................................................................................................ فرایندهای توسعٔه چابک ۴-۳شکل 
 2۳ ..................................................................................................................... ابعاد قابلیت نوآوری  ۵-۳شکل
 APQC ............................................................. 2۵بندی فرایند فرایندهای عملیاتی بانکی در چهارچوب طبقه ۶-۳شکل 
 APQC ....................................................... 2۵بندی فرایند فرایندهای مدیریتی و پشتیبانی در چهارچوب طبقه 7-۳شکل 
 ۳۰ ..................................................................................................................معرفی عالئم فلوچارت ۱-۴شکل 
 ۳۱ .............................................................................. ریالی-فرایند اصلی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی 2-۴شکل 
 ۳2 ......................................................................... ریالی-زیرفرایند درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۳-۴شکل 
 ۳۳ .............................................................. ریالی-زیرفرایند تعیین مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۴-۴شکل 
 ۳۴ ..................................................................................................................... زیرفرایند اعتبارسنجی ۵-۴شکل 
 ۳۵ .................................................................................................. زیرفرایند استعالم نبود وضعیت منفی ۶-۴شکل 
 ۳۶ ................................................................................. ریالی-پرداخت اعتبار اسنادی داخلیزیرفرایند پیش 7-۴شکل 
 ۳7 ........................................................................................ ریالی-زیرفرایند اصالد اعتبار اسنادی داخلی ۸-۴شکل 
 ۳۸ .............................................................................................. ریالی-فرایند تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ۹-۴شکل 

 
 
 
 



 و بانکیپژوهشکده پولی 

۱ 

 تحول دیجیتال در صنعت بانکی ۱

 دیجیتال بانکداریاهمیت  ۱.۱
های بانکی سلللنتی با مشلللتریان اسلللت. سلللازمان هایبانکتعامل  سلللنتی و بازتعریح نحؤه هایبانکعملکرد  تحول دیجیتالی تغییر نحؤه

و هر مکان اسلللتفاده کنند.  ،ها، در هر زمانکانال تجربیات جذاب به مشلللتری در کلیٔه های دیجیتالی مدرن برای ارائٔهفنّاوریخواهند از می
 موجود در حال انجام هایبانک کهدرحالیدهند، بانکداری دیجیتالی را ارائه می دیجیتال هسللتند و اولین تجربٔه ۱جدید، در اصللل هایبانک
 ند.هست های تجاری خودفرایندیا دگردیسی و دیجیتالی کردن  دادن

های پردازیم و در مورد روند اصلللی در بانکداری دیجیتال و جنبهبا بانکداری میبه بحث در مورد تحول دیجیتال مرتبط  ،در این بخش
کنیم. پیشنهاد می 2 دیجیتال یو معماری را برای پلتفرم تجربتحول دیجیتال در بخش بانکی صحبت خواهیم کرد. ما اصول اصلی  مختلح
وجود دارد. اگرچه در مورد مباحث مربوط به  دیجیتال یتجرب هایپلتفرمهای تحت وب موجود به مختلفی برای انتقال پلتفرم هایروش
تال در  هایروش ناریوهای دیگر نیز کاربرد دارد. اهمیت بانکداری  کنیم،بانکداری بحث می حوزٔهتحول دیجی معماری مرجع برای سلللل

 .کردتلح و رضایت مشتری بررسی های ارتباطی مختغییرات تقاضای خدمات بانکی در کانال توان از دو جنبٔهدیجیتال را می

 ارتباطی هایکانال ۱.۱.۱
و  2۰۱۵. نمودار الح متعلق به سللال سللتهابانکهای ارتباطی یک از کانالشللانبر میزان تواتر اسللتفاده از هرن ۱.۱شللکل  در دو نمودار

ست آمدهمجزا به بوده و از دو مطالعٔه 2۰۱۹نمودار ب متعلق به  ست د ست و دنیا ا سرینیواس و راس 2۰۱۵ ،۳)فور (. هر دو 2۰۱۹ ،4و 
چهارساله بین  های ارتباطی اینترنت و موبایل و تا حدی خودپرداز است. حتی در فاصلٔهاهمیت بیشتر استفاده از کانال دهندٔهنمودار نشان

های کاربردی موبایل و ش و تواتر اسللللتفاده از برنامهو خودپرداز کاه ،های شللللعبه، مرکز تماساین دو آمارگیری، تواتر اسللللتفاده از کانال
 بانک افزایش یافته است.اینترنت

  
 )ب( )الح(

 های ارتباطیتواتر استفاده از کانال ۱-۱شکل 
 

 برای نمودار ب (2۰۱۹) برای نمودار الح و سرینواس و راس (2۰۱۵) منبع: فورست و دنیا

                                                                                                                                                                                                                
1 Native 
2 Digital Experience Platform, DXP 
3 Forest & Donya 
4 Srinivas & Ross 
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 مندی مشتریرضایت 2.۱.۱
عامل  ترینمهممتخصللللد رده باالی بانکی در جهان انجام گرفته اسللللت،  ۱۰۰بیس از بیش از در ارزیابی آماری که توسللللط شللللرکت بک

های کاربردی موبایل برنامه»(. دو عامل مهم دیگر یعنی 2۰۱۹ ،۱بیسدیجیتال برتر ذکر شده است )اکسنچر و بک تجربٔه رضایت مشتری
صیخوبی از م دامنٔه»و  «عالی صا سه موضوع خود بیش از تحول دیجیتال قرار می زیرمجموعٔه ینوعبهنیز  «حصوالت اخت  ۶۰گیرند. این 

شش می شتری را پو ضایت م صد ر شش  7ندی برای رقابت قیمتی در کارمزدها تنها مضایتایجاد ر اهمیت ،د. در مقابلدهدر صد و پو در
 . (2-۱)شکل  باشدبر رای بانک بسیار هزینهتواند بدرصد است. این دو موضوع اخیر می ۵شعب تنها 

 
 عوامل رضایت مشتری از بانک 2-۱ شکل 

 (2۰۱۹) بیسمنبع: اکسنچر و بک

 بانکداری اصول اساسی بستر تجربٔه 2.۱
 (.2۰۱۹ ،2نوین باید اصول اساسی زیر را برآورده کند )شیواکومار و ستی بانکداری بستر تجربٔه

 شود که در تمام یاگونهبه: رابط کاربری نهایی باید کاربرمحور طراحی مجدد تجربٔه شتری با بانک تجربٔه طراحی   مراحل ارتباط م
 سازی شود. های کاربر شخصیو خواسته ،یکسانی ایجاد کند. رابط کاربری باید بر اساس تنظیمات، نیازها

 شدهیآورجمعهای د تا با تحلیل دادههای تحلیلی یکپارچه شوافزارنرم بانکی باید با یکاربرهای : واسطآوری بینش مشتریجمع 
 شدهسازیشخصیبیشتر  تجربٔه های مشتری ایجاد شود. تحلیل چندکاناله یاریگر ارائٔهبینشی در مورد فعالیت و یادگیری ماشین
 ارائه کند. و خدمات هدفمند ،کند بانک محتوا، تبلیغاتاست و کمک می

 ٔهکند که در تمام مراحل ارتباط مشللللتری، تجرببازتعریح می یاگونهبههای تجاری را فرایند بانک مدرن :های تجاری بهینهمدل 
 .کندو یکپارچه ارائه  ،کاربری خودکار، بدون اصطکار

  توانایی یادگیری،  بانکداری آینده حاصلللل اسلللتفاده از هوش مصلللنوعی برای ارائٔه : تجربٔههای دیجیتال مدرنفنّاوریاسلللتفاده از
 ای برای ایجاد تجربٔهو در نهایت رابط کاربری محاوره ،امتیاز اعتباری ارائٔه ،هاجوی فرموتطابق با مقررات، پردازش و جسللللت

... و ،دستیاران مجازی ،هاباتی سبد دارایی و ثروت، چتریزتوان برای برنامههوش مصنوعی می فنّاوریبرتر کاربری است. از 
های بزرگ، رابط بلور، اینترنت اشیا، داده بانکداری شامل زنجیرٔه در حوزٔه استفادهقابلهای دیجیتال فنّاوریه کرد. سایر استفاد

 و پردازش ابری است.  ،نویسیکاربردی برنامه
 ِپرداخت  ازجملهخدمات الزم  نویسی تمامرابط کاربردی برنامه دیجیتال مدرن با استفاده از هایبانک: باز دیجیتالی اکوسیستم

کنند. پلتفرم بانکی نسل آتی باید با استفاده از خدمات یکپارچه می گسترشقابلدهی را برای ایجاد بستر بانکی و وام
ای بدون های همکار باشد تا تجربهآوری اطالعات و ادغام با سیستمنویسی قادر به جمعمیکروسرویس و رابط کاربردی برنامه

 رائه دهد. اصطکار ا

                                                                                                                                                                                                                
1 Accenture & Backbase 
2 Shivakumar & Sethii 
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 سازیسازی و دیجیتالتفاوت رقمی ۳.۱
وام را در  تأیید فرایندتر شدن موضوع سازی است. برای مشخدسازی بسیار فراتر از رقمینیز اشاره شد، دیجیتال نیازاشیپکه  گونههمان

کند و مسئولین اعتباری شعبه به سنجش وضعیت و رد یا را در برگ کاغذی به بانک ارائه می یفرد درخواست ،نظر بگیریم. در سیستم سنتی
های باالتر سازمانی گزارش ای از عملیات اعتباری به ردهای از آن و یا خالصهو نسخه شده یآورجمعمدارر  ،پردازند. در ادامهقبول آن می

 طوربهاطالعات متفاوت اسللت.  فنّاوریاز  هاآن مختلح انجام پذیرد که میزان اسللتفادٔهتواند در سللطود سللازی در بانک میشللود. رقمیمی
 صللورتبهو  کردشللکل فایل کامپیوتری برای آینده ذخیره شللده را بهو تنها مدارر و مسللتندات اسللکنقبل را حفظ  فرایندتوان کل می ،مثال

کامپیوتری متمرکز بانک  اطالعات درخواسللت در سللامانٔه شللکل ذخیرٔهتواند بهمیسللازی های باالتر سللازمانی گزارش داد. رقمیردهفایل به 
و در کارتابل مسللئولین اعتباری شللعبه و وارد بانک وام اینترنت باشللد که توسللط کارمند بانک و یا حتی خود شللخد متقاضللی در سللامانٔه

 اصللللی که همانا ارائٔه فرایندسلللازی، تغییری در لح از رقمیاین سلللطود مخت باید توجه داشلللت که در تمامشلللود. های باالتر ظاهر میرده
ست سنل بانک ا ست توسط فرد مشتری و بررسی و رد یا قبول آن توسط فرد یا افرادی از پر ست. ولی اگر حالتی را  ،درخوا شده ا ایجاد ن

م هوش ا ارجاع تقاضلللای فرد به سلللیسلللتو در همان لحظه سلللامانه ب کندهای دیجیتال ثبت که فرد تقاضلللای خود را در سلللامانه کنیمفرض 
شدهای مربوط به مشتری و تصمیمداده مصنوعی قادر به بررسی تمام ضای مشتری با سازی دیجیتال فرایند ،گیری در مورد رد یا قبول تقا
از  ی بزرگه بخشللبلک ،کنداطالعات اسللتفاده می فنّاوریتنها مبادی ورود و خروج اطالعات نیسللت که از  ،شللده اسللت. در بانک دیجیتال

وعی سپرده شده است. این موضوع گیری هوش مصنهای تصمیمها و ساختار بروکراسی اداری بانک نیز حذف و به سیستمگیریتصمیم
اسللت،  مؤثر ۱ر رابط کاربرسللازی تنها درقمی کهدرحالیمشللتری اثرگذار اسللت.  گویی بانک در تجربٔهدلیل سللرعت بسللیار باالی پاسلل به

 است. مؤثر ۳مشتری یا تجربٔه 2کاربر ر تجربٔهازی دسدیجیتال

 های بانک دیجیتال نسل آتیویژگی ۴.۱
 (:2۰۱۹ ،از )شیواکومار و ستی اندعبارتای بانک دیجیتال نوین شش ویژگی هسته

 نال کا یت از  عددحما بانکی های فروش مت نال: بسللللتر  کا ید از  با کداری  های مختلحنسلللللل آتی  بان کداری خرد،  بان ند  مان
شاهده  ،گذاری، مدیریت ثروت، بیمهسرمایه شتیبانی کند. همچنین کاربران باید بتوانند در هر زمان اطالعات را م و موارد دیگر پ

 یکپارچه انجام دهند.  صورتبهکنند و معامالت را 
 کار ها بهکانال اقدامات مشللللتری در کلیٔهدربارٔه  را ایهدرج ۳۶۰باید بینش  پلتفرم دیجیتال تجربی: خودآموزی و بهبود مسللللتمر

در مورد اقدامات  فراگیر یدیجیتال باید دانشللل تجربٔه .کاربر اسلللتفاده کند سلللازی تجربٔهگیرد و از این اطالعات برای شلللخصلللی
خدمات  بانک باید برای ارائٔه استفاده کند.تجربٔه کاربر سازی ها کسب کند و از این اطالعات برای شخصیکانال مشتری در کلیٔه

شاورٔه صیهمو ریزی بودجه، مالی، برنامه م سه و تو شخصیقای صنوعی و داده شدهسازیهای  های از ابزارهای مبتنی بر هوش م
های مدیریت ارتباط با شللللناختی مشللللتری، دادههای جمعیتهای اجتماعی، دادههای بررسللللی مشللللتریان، دادهتحلیل وب، داده

بهبود  فرایندبخشللی از  عنوانبهگیری یاری کند. توصللیه و راهنمایی، مشللتری را در تصللمیم ده و با ارائٔهکرو... اسللتفاده  4،مشللتری
 های دیجیتالی همچون اینترنت اشللیا، زنجیرٔهفنّاوریو از  کندهای خودکار را فراهم فرایندمسللتمر، بسللتر بانکی نسللل آینده باید 

های فرایندو  ،لیوتحلهیتجز، تجربٔه کاربرمداوم  طوربهبهره ببرد تا  5هاهفرایندسللللازی روباتیک و خودکار ،بلور، پردازش ابری
 از: اندعبارتهای دیجیتال فنّاوریها در استفاده از هایی از نوآوریرا بهبود بخشد. نمونه وکارکسب
o ؛افتتاد حساب و پردازش مشتری فرایندکردن کامل و خودکارسازی  دیجیتالی 
o ؛غیرکاغذی با امضای الکترونیکی کامالاهای مفر 
o ؛و دستیاران مجازی برای خدمات مشتریان ،ریزیان مالیهای هوش مصنوعی، مشاوران مالی، برنامهباتچت 
o ؛کاربردی موبایل احراز هویت بیومتریک از برنامٔه 
o ؛مجازی با ارتباط زنده شعبٔه 

                                                                                                                                                                                                                
1 User Interface, UI 
2 User Experience 
3 Customer Experience 
4 Customer Relationship Management, CRM 
5 Robotic Process Automation, RPA 
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o ؛ وبانکبانکداری بدون شعبه از طریق موبایل 
o  واسطه  بدونامکان پرداخت(P2Pپرداخت دیجیتال، پرداخت بدون تماس ،)کیح پول الکترونیکی از طریق تلفن و  ،۱

 .همراه
 سازی خدمات جدید مولد رشد و نوآوری را فراهم : بستر بانکی نسل آتی باید امکان یکپارچههای جدیدسازیسازی یکپارچهفعال

 مهم در ایجاد یمدل میکروسللرویس بسللیار سللبک بنا شللود. مدل میکروسللرویس سللبک نقشلل سللازد. این بسللتر بانکی باید بر پایٔه
 ها و خدمات دارد.سازی با سایر سیستماکوسیستم بانکی باز و یکپارچه

 تواند ها و خدمات شخد ثالث متقاضی ارائه دهد. بستر باز میهایی را برای برنامه: بستر بانکی باید سرویسبستر بانکداری باز
خدمات کارت )همچون ویزا و مسلللترکارت(، خدمات پرداخت، بیمه،  کنندٔهارائههای ط شلللرکای بانکی همچون شلللرکتتوسللل

ها، ها، بازرگانان، شلللرکای دیجیتال، لیزینگتکهای معامالت، وام و تسلللهیالت، فینگذاری، کارگزاریهای سلللرمایهصلللندوق
همکاری  ای را برای فعال کردن توسعٔهقرار گیرد. بستر بانکی باید زمینه مورداستفادههای مخابراتی و شرکت ،فنّاوریهای شرکت

هایی باشلللد که سلللازیها، و یکپارچهکارها، ابزاررافزار، راهنرم های توسلللعٔهها، کیتتواند میزبان برنامهفراهم کند. این بازار می
 است.  استفادهقابلتوسط اکوسیستم شریک 

  :ها دستباه باید در همٔه دستازاینانتقاالت، و مواردی وی بانکی مانند داشبورد حساب، نقلای اصلکارکرده کلیٔههمیشه همراه
 در دسترس باشد. 

 و  ،ها، دسلللتیاران مجازی، واقعیت مجازیباتهای دیجیتالی همچون چتفنّاوری: پلتفرم نسلللل آتی باید از ارتباطات نسلللل آتی
و با کاربر همکاری کند. چند نمونه از  هدارائه د موقعبهو تبلیغات را  ،هابینی اسللتفاده کند تا هشللدارها، اعالنپیش وتحلیلتجزیه
 از: اندعبارتها در این حوزه نوآوری
o های رفتاری کاربر و ها بر اسللاس دادهو سللبد دارایی ،گذاریانداز، سللرمایهپس های مشللاوران روباتیک در زمینٔهتوصللیه

 و سابقه معامالت
o (.۳-۱)شکل  بینی برای مدیریت ثروتابزارهای پیش 

 
 دیجیتال بانکداریای های هستهویژگی ۳-۱شکل 

 
 (2۰۱۹) منبع: شیواکومار و ستی

                                                                                                                                                                                                                
1 Contactless Payment 
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شللامل احراز هویت، دسللترسللی مبتنی بر  منیتگیرد. اها باید مدنظر قرار ها و تراکنشامنیت موضللوع اسللاسللی اسللت که در تمام کانال
صللللنعت کارت »، ارتباطات امن، و رعایت اسللللتانداردهای امنیتی همچون اسللللتاندارد یاچندمرحلههویت  تأییدها، نقش، رمزگذاری داده

 است. «۱پرداخت

 دیجیتال برای بانک دیجیتال نسل بعدی تجربٔههای پلتفرم یژگیو ۵.۱
مشللتری نیز در برخورد با بانک  بلکه تجربه شللود،های داخلی بانک منحصللر نمییهتحول دیجیتال تنها به تغییرات در روسللازی یا دیجیتال

های و روندهای کاری ارتباط با مشللللتری و حفظ روال خدمات دیجیتال در الیه شللللود. از طرف دیگر نیز تنها ارائهدچار تغییر و تحول می
تواند برای را که می تجربٔه دیجیتالهای اصلللی پلتفرم ویژگی ۴-۱شللکل  شللود.محسللوب نمیسللازی جیتالسللنتی در درون سللازمان نیز دی

تواند برای ساخت دهد که میزیر را ارائه می هایویژگی تجربٔه دیجیتالپلتفرم دهد. دیجیتالی نسل بعدی استفاده شود، ارائه می هایبانک
 ،نشان داده شده است ۴-۱شکل که در  طورهمان تجربٔه دیجیتالپلتفرم های کلیدی ود. ویژگیپلتفرم تجربه بانکی نسل بعدی استفاده ش

 :شودمیبه شرد زیر توضیح داده 
بانکی برای  توان توسللط پلتفرم تجربٔهمحور را می APIسللازی پشللتیبانی از خدمات، مدل ادغام خدمات سللبک و یکپارچهادغام سللازمانی: 

سازی قوی در اکوسیستم بانکداری باز برای تقویت همکاری در های خارجی استفاده کرد. یکپارچهنمایش و مصرف خدمات برای سیستم
 شود.ایجاد محصوالت و خدمات استفاده می

 
 (DXP) دیجیتال های پلتفرم تجربٔهویژگی۴-۱شکل 

 (2۰۱۹) منبع: شیواکومار و ستی

 
 یریپذاسیمقدر فراهم آوردن  تجربٔه دیجیتالپلتفرم  پذیرو طراحی توسللللعه ،ایای(، معماری مؤلفه)پیمانه2طراحی ماژوالر پلتفرم قوی:

ضا برای پلتفرم تجربٔه صی تقا صا ست. ابر اخت ضروری ا شتیبانی ابر می ۳بانکی  ستراتژی ابر یسازادهیپتواند اهرمی برای و پ برای  4محورا
 بانکداری باشد. پلتفرم تجربٔه

توانند می هابانکرا دارد.  هابانک موردنیازهای های الزم پلتفرمویژگی تجربٔه دیجیتالپلتفرم های بسته کم و پیکربندی باال: یسازیسفارش
ه ببرند تا سریعاً و امنیت بهر ،سازیمانند گردش کار، موتور مقررات، مدیریت محتوا، شخصی تجربٔه دیجیتالپلتفرم های داخلی از ویژگی

 سازی انجام شود.از طریق پیکربندی پلتفرم با حداقل سفارشی عمدتاًتواند بانکداری را بسازند. این کار می بتوانند پلتفرم تجربٔه
های با کیفیت بانک SLAتواند برای مواجه شللللدن با می تجربٔه دیجیتالپلتفرم پذیری اسللللتحکام و مقیاس بانک: 6اندازچشللللمدر  5کاربرد

                                                                                                                                                                                                                
1 Payment Card Industry, PCI 
2 Modular 
3 Native 
4 Cloud-first strategy 
5 Applicability 
6 Landscape 
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ادغام شللویم.  تجربٔه دیجیتالپلتفرم شللده توسللط یسللتم بانک با مدل ادغام پشللتیبانیتوانیم با اکوسللقرار گیرد. همچنین می مورداسللتفاده
دید را گسلللترش های جها و قابلیتنوآوری یراحتبهسلللازد تا در آینده بانک را قادر می تجربٔه دیجیتالپلتفرم این، معماری ماژوالر برعالوه
 و اضافه کند. دهد

 ،، همکاریوتحلیلتجزیهجو، مدیریت محتوا، وهای پلتفرم دیجیتال مانند جستبسیاری از ویژگی تجربٔه دیجیتالپلتفرم  :۱قابلیت عملکرد
 بانکی استفاده کرد. توان برای اجرای سریع عملکرد پلتفرم تجربٔهمی هانیادهد. از و موارد دیگر را ارائه می

تجربٔه پلتفرم های داخلی د. از ویژگیدهو جذاب را ارائه می &گو، پاسلللل نبرندهیآهای کاربر رابط تجربٔه دیجیتال هایپلتفرم: تجربٔه کاربر
 استفاده کرد. کارههمهی فعال و تجربٔه کاربرتوان برای ساختن می دیجیتال

و انتشار  ،، ویرایش، بایگانییگذاربرچسبمانند نوشتن محتوا،  تجربٔه دیجیتالپلتفرم های مدیریت محتوای داخلی ویژگی :مدیریت محتوا
 تواند برای ایجاد محتوای محصول و محتوای کمپین برای مشتریان بانکی استفاده شود.می

اربر به کوارد شللللدن ) ، ورود به سللللیسللللتم یکپارچه2جازهاز چندین روش امنیتی مانند احراز هویت، ا تجربٔه دیجیتال هایپلتفرم :امنیت
د کنمنفرد متحد پشتیبانی می SSOو  ،فاکتوری، احراز هویت چند۳(سانیک و گذرواژٔه یاربرکنام  یکمختلح تنها با  یهاها و برنامهتیسا
 د.انکداری استفاده شوب ند برای ساختن پلتفرم تجربٔهتوامی که

 اصلی در بانکداری دیجیتال روندهای ۶.۱
ص صلی و روندهای  فنّاوریافراز به دو گروه مرتبط با لی در بحث بانکداری دیجیتال قابلروندهای ا سبا ست که در  وکارک در بانکداری ا

 آورده شده است. هاآن خالصٔه ،ادامه

 فنّاوریروندهای مرتبط با  ۱.۶.۱
 به شرد زیر است: فنّاوریروندهای کلیدی مرتبط با 

سیون مبتنی بر قواعد، ارائٔه تواند در انواع کارهاهای هوش مصنوعی میفنّاوری هوش مصنوعی: های شخصی، یادگیری توصیه مانند اتوما
رای های هوش مصنوعی بفنّاوریقرار گیرند.  مورداستفادهو سایر کارکردها  ،های مجازی، خدمات به مشتریکمک ترجیحات کاربر، ارائٔه

 هایروشهای هوش مصللللنوعی همراه با فنّاورید. شللللوترجیح داده می وکارکسللللبتمایز ارزش  و ارائٔه ،سللللازی هزینهتعامل کاربر، بهینه
 د.جازی قدرتمند با صدا را ارائه دهد دستیاران متوانپردازش زبان طبیعی می

ها داده ،کند که در آنذخیره می شللللدهعیتوز امالت را در شللللبکٔهکند، توالی معرا مدیریت می شللللدهعیتوزکل  بالکچین دفاتر بالکچین:
صللندوق، ثبت عنوان،  وانتقالنقلمانند  یتواند برای مواردمی و کندمی ترآسللان. این کار مدیریت و پیگیری معامالت را نیسللت رییتغقابل

 معامالت مالی استفاده شود. ترعیسر دادن انجامو معامالت بانکی برای  ،ثبت قرارداد
های کنترل متمرکز و محدودیت نبودانتقاالت مالی را به خود جذب کرده است. ودیجیتالی است که درصد کمی از نقلارز پول رمز :ارزرمز

 کند.ارز ایجاد میهایی را در استفاده از رمزچالش قانونی
هویت بیومتریک متشللکل از اثر انبشللت یا تشللخید چهره  تأییدبه  شللدتبههای احراز هویت در آینده مکانیسللم احراز هویت بیومتریک:

 د.کنتکیه می
API در دسللللترس بودن زیاد و قابلیت اطمینان برای موردنیاز یریپذاسیمقمعماری مبتنی بر میکروسللللرویس  ها:ها و میکروسللللرویس ،
 ها بخش اساسی یک اکوسیستم ادغام هستند. APIکند. های بانکی را فراهم میپلتفرم

ستفاده از بازی صر بازی )مانند امتیاز پاداش، بازخورد فوری،  یهاروش :4سازیا ستفاده از عنا سطحهامدالا ستازاینها و مواردی ،  ( د
ستفاده می ستفا هایروششود. برای پاداش دادن به مشتریان وفادار و برقراری رابطه عمیق با مشتری ا شامل ا ده از عناصر بازی همچنین 

 ها، جوایز وفاداری و تبلیغات هدفمند است.مشوق
های فّناوریبانکداری، از  د. در حوزٔهدهرا برای کاربران نهایی ارائه می جانبههمهای ها تجربهفّناوریاین  :6و واقعیت افزوده 5واقعیت مجازی

                                                                                                                                                                                                                
1 Functionality 
2 Authorization 
3 Single sign-on, SSO 
4 Gamification 
5 Virtual Reality, VR 
6 Augmented Reality, AR 
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 و پشتیبانی از وام رهنی استفاده کرد. ،کاربر نهایی 2های نمایشی، نمونه۱گامبهگامتوان برای آموزش، روند بررسی واقعیت مجازی می
شیا: سایر می هابانک اینترنت ا سورها و  های مربوط به آوردن بینش دستبهخودپرداز برای  یهادستباهدر شعب و  هادستباهتوانند از سن

 تنظیم کنند. رفتار مشتری استفاده کنند و مطابق با آن خدمات را خوب

 وکارکسب فرایندروندهای مرتبط با  2.۶.۱
 در بانکداری به شرد زیر است: وکارکسب فرایندروندهای اصلی مرتبط با 

 دهیوام P2P :؛دسازپلتفرم جمعیتی که وام شخد به شخد را ممکن می مبتنی بر جمعیت 
 :دیجیتالی  کامالاهای بانکی فرایندهای دیجیتالی را برای کارآمدی بانکداری متمرکز با کانال عمدتاًبانکی که  بانک اول دیجیتال

 ؛کندفراهم می
 ؛های دیجیتال تخصد دارنددیجیتال که در پرداخت هایبانک پرداخت: هایبانک 
 ؛ وهایی برای مدیریت پول الکترونیکیسیستم های دیجیتال:کیح پول 
 رسانی )مانند های پیامور( و کانالبتماعی )مانند فیسهای اجهای رسانهانکداری از طریق کانالب های اجتماعی:بانکداری رسانه

 (اپواتس

 دیجیتال هایبانکسنتی به  هایبانکتحول دیجیتال  7.۱
نکات این دگردیسللللی  ترینمهمبرخی از  ،در ادامه .متعارف کنونی وجود دارد هایبانکمتفاوتی برای دگردیسللللی دیجیتال در  هایروش

 ورده شده است.آمدرن  تجربٔه دیجیتال هایپلتفرم دیجیتال به

 برای بانک دیجیتال فنّاوریمعماری مرجع  ۱.7.۱
 نشان داده شده است: ۵-۱شکل  مرجع بانک دیجیتال در فنّاوریمعماری 

 
 مرجع بانک دیجیتال فنّاوریمعماری  ۵-۱شکل 

                                                                                                                                                                                                                
1 Walk-through 
2 Demos 
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، ۱رجوعارباباتر مرتبط با بخشللی از خدمات دف عنوانبهند. کها و خدمات متعددی فراهم میبانکداری ماژولنسللل بعدی پلتفرم دیجیتال 
شخصیتجربٔه کاربر، خدمات ارائه، خدمات ارتقاء Leanتوانیم خدمات پورتال می و خدمات تحلیلی را در نظر بگیریم.  ،سازی، خدمات 

جو، خدمات اجتماعی و همکاری، خدمات ومانند خدمات جست وکارکسبهای خدمات لشامل ماژو طورمعمولبه 2خدمات دفتر میانی
 صحنٔهپشت) 4و خدمات بازاریابی است. دفتر پشتیبان ،ها، خدمات خودآموزی، کمپین۳)هماهنبی سازمانی( گردش کار و ارکستراسیون

 است. خدمات مدیریت داده و خدمات محتوسازمانی( شامل 

 تحول دیجیتال هایروش ابزار و 2.7.۱
توجه داشته باشید محصوالت  د، آورده شده است.د برای تحول دیجیتال استفاده شونتواای که مینمونه هایروشابزارها و  ۱-۱در جدول 
 نیست.ای جامع یا توصیه ید. این لیستشوو فقط برای اهداف آموزشی ارائه می استفقط لیست نمونه  ،در جدول ذکرشدهو ابزارهای 

 نمونه برای تحول دیجیتال هایروشابزارها و   ۱-۱جدول 
 قابلیت تجربٔه
 دیجیتال

 اصلی انتقال هایروش ابزارهای اصلی انتقال های اصلیویژگی

 تجربٔه کاربر

 رابط کاربرموبایل،  یسازفعال
داشبورد، معماری  گو، تجربٔهپاس 

مراه، تلفن ه برنامٔه ،Lean  محوروب
زبانی، ها، چندمیکروسایتها، شکل
ها، کشح اطالعات آسان و بندیطرد

 سریع

Cordova پلتفرم متقابل برای توسعٔه 
Robotium و Selenium  برای اتوماسیون

 آزمون
Robolectric  وMockito  برای آزمون
 تلفن همراه افزارنرمواحد 
Bootstrap طراحی متناسب مبتنی بر ،

CSS3 
 شناختیجوی وابزارهای جست

 UIو  MCVهای ارچوبهچاز 
(angular و reactJsبرای ابزاره ) های

 سبک و داشبورد شخصی استفاده کنید.
محتوای پویا موجود / صفحات با 

و  Ui Javascriptارچوب هچ
محتوای ثابت/ صفحات با سیستم 

را  سرپرستیبمدیریت محتوای 
 توسعه دهید.

 معماری وب گرا.
 عات.طراحی مجدد معماری اطال

 جووسازی جستپیاده

 مدل ادغام
سبک،  RESTخدمات 

 ها، استفاده از دروازٔهسرویسمیکرو
APIسرعته، خدمات دیجیتالی دو 

Mulesoft, IBM ESB, micro 
services, IBM BPM, Jboss BPM, 

TIBCO, MQ, Apache Kafka, 
Apache Camel, ServiceMix, Wso2, 

Spring Boot 

موجود را فعال های سرویس رابط
 کنید.

ها فراتر از میکروسرویس توسعٔه
سازی خدمات موجود برای پیاده

 سرعته.دوخدمات دیجیتالی  
پذیری ها را برای تکاملمیکروسرویس

 فردی توسعه دهید.

 اجتماعی و 
بر مبنای 
 همکاری

، رسانامیپگردهمایی، ویکی، 
بوت، پایگاه دانش، تقویم، چت

یل، تجدیدنظر بررسی، نظرسنجی، ایم
 یبندرتبهو 

Liferay SocialOffice, MS 
SharePoint, Skype, Adobe 

Connect, IBM Connections, Zoho 
Connect, Google G-suite, 

Yammer, Jive, OpenText FirstClass 
Collaboration suite, Slack, 

OneDrive 

سازی کنید پایگاه دانش متمرکز را پیاده
گاه دانش را فعال جو در پایوو جست

 کنید.
های همکاری را با استفاده از قابلیت

 کنید. یسازادهیپابزارها 
ها هوش جمعی را با استفاده از انجمن

 و اجتماعات مهار کنید.
های اجتماعی خارجی را برای پلتفرم

 افزایش تعامل کاربر ادغام کنید.

                                                                                                                                                                                                                
1 Front office 
2 Mid-office 
3 Orchestration 
4 Back Office 
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Devops 

کنترل منبع، مدیریت خودکار انتشار، 
ادغام مداوم، آزمون مداوم، گسترش 
خودکار، کیفیت کد خودکار، مدیریت 

 بهبود مستمرو پروژه، 

 ,CI :Jenkins, Ansibleابزارهای مهم 
Hudson, Puppet, Chef, Bamboo 

 Maven, Ant, Gradleابزارهای ساخت: 
 Git, Bitbucketکنترل منبع: 

 ,SonarQube, Checkstyleکیفیت کد: 
Appscan, PMD 

 ,SOAPUi, Junit, Jmeterآزمون: 
Nunit, Corbertura, Fortify, 

Selenium 
 Docker, Kubernetesها: محفظه

 Jiraمدیریت پروژه: 

 CIادغام مداوم با استفاده از ابزارهای 
 سازی کنید.را پیاده

کانال مدیریت انتشار را با استفاده از 
خودکار  صورتبهابزارهای خودکار 

 درآورید.
های را برای گزارش یرساناطالع

 ساخت و کیفیت تنظیم کنید.

 وتحلیلتجزیه
 وب

برای اقدامات مربوط به رفتار کاربر 
محور، های ابردریافت بینش، گزارش

نظارت بر عملکرد، گزارش ترافیک و 
 خروجی را دنبال کنید. هایگزارش

Google Analytics, Open Web 
Analytics, Piwik, Adobe Marketing 

Cloud, Ibm Unica, Livechat, 
Webtrends 

Javascript  های الزم را در صفحه
 قرار دهید.

را با مقادیر  Javascriptمتغیرهای 
 زمان اجرا اشغال کنید.

مدیریت 
 محتوا

نوشتن محتوا، ویرایش محتوا، انتشار 
 CMSمحتوا، برچسب زدن به محتوا، 

نامه، مدیریت بدون سرپرست، واژه
 ابرداده

Drupal, Wordpress, Joomla, 
Alfresco, LiferayCMS, Kentico, 

Adobe AEM 

به  DBانتقال محتوا از سیستم فایل، 
 ،های مدیریت محتواسیستم

و ساختارهای مجدد  هایکربندیپ
 ایجاد کنید. استفادهقابل

استراتژی ابرداده را برای برچسب زدن 
اطالعات  ترآسانبه محتوا و کشح 

 ایجاد کنید.
 CMSخدمات محتوا برای اجرای 

 بدون سرپرست فراهم کنید.

سایر 
های قابلیت

 تجربٔه
 دیجیتال

سازی، تجارت، جو، شخصیوجست
و  ،اربازاریابی دیجیتال، گردش ک

 ارکستراسیون

، Elasticsearch ،Solr ،Luceneجستجو: 
Splunk ،Jena 
،  OpenEMMبازاریابی دیجیتال: 

CampaignChain  ،IBM Unica  ،
Oracle Eloqua 

،  Adobe Target: یسازیشخص
Google Optimize 360 ،HubSpot ،
Marketo 

،  Activiti  ،Jboss JBPMگردش کار: 
Copper  ،Camuda 

جوی وجوی سایت، جستوجست
شرکت با استفاده از ابزارهای 

 جو را فعال کنید..جست
دسترسی مبتنی بر نقش و تحویل 
محتوای هدفمند را با استفاده از 

 کنید. یسازادهیپ یسازیشخص
تجارت را با استفاده از  یهایژگیو

 تجارت فعال کنید. افزونٔه
 با استفاده از بازاریابی دیجیتال

 .دهیدها را ترویج کمپین
را با استفاده از  وکارکسبهای فرایند

گردش کار و ابزارهای ارکستراسیون 
 سازی کنید.پیاده

 امنیت

محور، احراز هویت، دسترسی نقش
، ssoمدل اجازه، حق امتیاز، فدراسیون 

(، تست ssoورود به سیستم یکپارچه )
 امنیتی

SSO: Okta, OpenSSO 
 CAS، OpenAMاحراز هویت: 

 OWASP Zed Attack تست امنیتی:
Proxy (ZAP) 

 Oauth  ،OpenID  ،SAMLاستانداردها: 
 

های موجود را فعال سرویس رابط
 کنید.

برای اجرای خدمات دیجیتالی  
های گرانولی سرعته، میکروسرویسدو

را فراتر از خدمات موجود توسعه 
 دهید.

پذیری فردی برای مقیاس
ها محفظه ها را درمیکروسرویس

 مستقر کنید
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هوش 
مصنوعی و 
یادگیری 
 ماشین

خودآموزی، بهبود مستمر، آنالیز متن، 
، ثگویانه، چت بوپیش وتحلیلتجزیه

 دستیاران مجازی، موتورهای توصیٔه
، اتوماسیون roboهوشمند، مشاوران 

 فرایند

NLP: OpenNLP 
 h20, ai, Apache ابزارهای کلیدی:

predictionIO, IBM Watson, 
Google TensorFlow 

API ،ai فیس بور،  رسانامیپ، پلتفرم
Botsify ،یهاربات Telegram ،Botkit  ،

ChattyPeople 

های ها را با استفاده از الگوریتممدل
 یادگیری ماشین آموزش دهید.

از ابزارهای هوش مصنوعی و یادگیری 
ها، ماشین برای اجرای توصیه

 استفاده کنید. بوثجو و چت وجست

های داده
 بزرگ

های ساختارمند و پردازش داده
 ساختارمند، بینش بالدرنگغیر

 ,Apache Sparkهای بزرگ: پردازش داده
Apache Hadoop 

NoSQL DB: Apache Cassandra, 
MongoDB, CouchDB 

 Splunkجو: وجست

ارچوب کاهش نقشه را برای هچ
سازی های بزرگ پیادهپردازش داده

 کنید.
پردازش های بزرگ را برای داده
ساختارمند های ساختارمند و غیرداده

و غیره( برای  ،)متن، ایمیل، فیلم
درجه  ۳۶۰آوردن بینش  دستبه

 سازی کنید.پیاده
 

 شکل زیر خالصه کرد:به توان الزامات تحول دیجیتال در صنعت بانکی کشور رامی ،با توجه به موارد فوق
 وکارکسبهای محور، گردآوری بینش مشتری، مدلتجربٔه کاربرطراحی مجدد  از است عبارتبانکی  رم تجربٔهاصول اصلی پلتف 

 ؛و اکوسیستم باز دیجیتالی ،های دیجیتال مدرنفنّاوری یریکارگبهشده، سازیبهینه
 امکان ادغام جدید، پلتفرم باز،  های چندگانه، خودآموزی و بهبود مسلللتمر،های اصللللی بانک دیجیتال پشلللتیبانی از کانالویژگی

 ؛و ارتباطات نسل بعدی است ،روندهتحرر پیش
 از اسلللت عبارتقرار گیرد  مورداسلللتفادهبانکی  تواند برای سلللاختن پلتفرم تجربٔهکه می تجربٔه دیجیتالپلتفرم های کلیدی ویژگی 

، مدیریت تجربٔه کاربربانک، عملکرد،  اندازمچشللمتناسللب با  سللازی کم و پیکربندی باالادغام شللرکت، پلتفرم قوی، سللفارشللی
 ؛و امنیت ،محتوا

  هوش مصنوعی، بالکچین، رمزارزها،  از است عبارتدر بانکداری  فنّاوریروندهای اصلیAPIها، استفاده ها و میکروسرویس
 ؛افزودهو واقعیت  ،از عناصر بازی، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی

  دهی در بانکداری وام وکارکسللللبروندهای اصلللللیP2P  ،پرداخت، کیح پول  هایبانکمبتنی بر جمعیت، بانک اول دیجیتال
 های اجتماعی است.و بانکداری رسانه ،دیجیتال

 خدمات پورتال ازجملههایی بانکی شللللامل ماژول معماری مرجع فنی برای پلتفرم تجربٔهlean  خدمات ارائه، خدمات ارتقاء ،
جو، خدمات اجتماعی و همکاری، گردش کار و وسلللازی و خدمات تحلیلی، خدمات جسلللتشلللخصلللی، خدمات تجربٔه کاربر

ارکسللللتراسللللیون، کمپین، خدمات خودآموزی و خدمات بازاریابی، خدمات مدیریت داده و خدمات محتوا، خدمات امنیتی، 
 و ها و نبهداری است.و خدمات زیرساخت ،خدمات پشتیبانی تحویل

 ماژول اجتماعی و همکاری، ماژول مدیریت، ماژول وام، ۱رای پلتفرم بانکی شللللامل ماژول تجسللللممعماری مرجع کاربردی ب ،
، ماژول تحلیلی، ماژول کمپین، هاگزارشماژول  ،2هوشللمند وکارکسللبگذاری، ماژول خدمات بانکداری متمرکز، ماژول سللرمایه

 ماژول مدیریت محتوا، و ماژول مدیریت داده است.
 

                                                                                                                                                                                                                
1 Visualization 
2 Business Intelligence, BI 
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 تالیجیارکان اقتصاد د 2
 اقتصاد دیجیتال و گذار دیجیتالی بانک ۱.2

به اقتصلاد  هاآنهای و سلیسلتم ۱پایهفرایندهای های بانکی گذار سلازمانفرایندسلازی های دیجیتالسلازی زیرسلاختو پیاده اسلاس توسلعه
. این ده (2۰۱۹ ،۳)گوپتا و تام بستر اصلی باشدیا  2سازسازی است که دارای ده فعالدیجیتال است. اقتصاد دیجیتال هنبامی قابل پیاده

  شود.توضیح داده می اختصاربهدر ادامه  هاآنارائه شده است و مفهوم  ۱-2 شکلساز اصلی در فعال

 اعتمادقابلهویت دیجیتالی ۱.۱.2
شخد/نهاد انجام می در هاتراکنش تمام شخید هویت این بخش بانکی و در دنیای واقعی بین دو  سایی و ت شنا پذیرد. در دنیای فیزیکی 

هویت تمام اشللخاو و نهادها غیرحضللوری  ،شللود. در فضللای دیجیتالیواقع  تأییدتراکنش مورددادن انجام  برایشللخد/سللازمان باید 
شخید هویت دیجیتالی  ارائٔه ،و بنابراین گیردمیقرار  تأییدمورد ضای  نقطٔه 4اعتمادقابلت ست. در ف شخد/نهاد خاو ا شناخت  شروع 

 اقدام کنند. این کارتشخید هویت دیجیتالی به  فرایند وانند بر اساستتراکنش می دادنهر دو طرف تراکنش برای انجام  ،دیجیتالی
تراکنش  دادن به انجام 5پسپلتفرم تشخید هویت دیجیتالی ملی سینگ بر اساسدر برخی از کشورها مانند سنباپور افراد مقیم  ،نمونه عنوانبه

 ،حاضللردرحالدهد. دیجیتالی اختصللاو می 6برای افراد مقیم کد شللناسللاییپس کنند. سللینگمیاقدام دولتی  یهاآژانسو خدمات الکترونیکی با 
 پس در حال توسعه است.تر در پلتفرم سینگراحتی و تشخید هویت پیشرفته منظوربه 7سیستم تشخید هویت دیجیتالی جدید

 
 سازهای اصلی اقتصاد دیجیتالفعال ۱-2 شکل

 (2۰۱۹) منبع: بر اساس گوپتا و تام

                                                                                                                                                                                                                
1 Process-based organizations 
2 Enablers  
3 Gupta & Tham 
4 Trusted digital identity 
5 SingPass 
6 Identity Document, ID 
7 New Digital Identity 

اقتصاد 
دیجیتال

هویت 
دیجیتالی قابل 

اعتماد هاب داده ای 
دیجیتالی قابل 

اعتماد

معماری 
رضایت 
مشتری

زیرساخت 
عمومی برای 
اقتصاد 
دیجیتال

سیاست های 
داده ای مقیم 

دسترسی باز، )
...(اخالق و 

محاسبات 
مقیاس 

رایانش )
ابری،کوانتم و 

)...

معماری باز 
پیشران )

API)

سواد 
دیجیتالی و 

رشد 
کارآفرینی 

سیاست گذاری 
براساس 

داده های تجربی 
و آزمایشی 

( سندباکس)

امنیت سایبری



 و بانکیژوهشکده پولی پ

۱2 

 اعتمادمورد دیجیتالیای هاب داده 2.۱.2
شود. این اصل اولیه  تأییدو  ،ها در مورد هر عضوی باید گردآوری، نبهداریتشکیل تشخید هویت دیجیتالی شخد/نهاد، داده منظوربه

بسیار پررنگ خواهد بود. به شکل  ۱ای دیجیتالتشخید هویت و شناسایی غیرحضوری است، در این صورت نقش هاب داده تأییدبرای 
اسللت، این روش عالوه بر کاهش  موردنیازشللکل دسللتی به تأییدو یا تراکنش مسللتندات فیزیکی برای  وکارکسللب دادنسللنتی برای انجام 

سانی زیاد میبهره ستقل و  یمنبع عنوانبهتواند ای دیجیتالی میشود. هاب دادهوری موجب خطای ان  ایآوری دامنهجمعبرای  اعتمادقابلم
 عنوانبه 2اینفونمونه در کشور سنباپور، سنباپورز مای عنوانبهکار گرفته شود. همشتری ب برای شناسایی دشدهییتأگسترده از خصوصیات 

آدرس  . این سلللاختار حاوی اطالعاتی در مورد کد ملی،داردیات کافی ئدولتی با جز ٔهیییدأرم دیجیتالی شلللخصلللی اسلللت که تمثالی از پلتف
 و سایر اطالعات ضروری است.  ،اقامت، تاری  تولد

 رضایت مشتریان معماری ۳.۱.2
افتد که اتفاق می یشلللرطبهنهایی قرار گرفت، تراکنش یا معامله  تأییدهای دیجیتال موردحتی پس از اینکه شلللناسلللایی مشلللتریان با اسلللتفاده از داده

افتد که هر طرف دیگر تراکنش و یا معامله قرار گیرد. این گردش اطالعات هنبامی اتفاق میاعتماد شللللخد/نهاد در اختیار طرف اطالعات مورد
 ۳معماری رضایت مشتری عنوانبههای شخصی خود به طرف دیگر معامله/تراکنش باشد. این سیستم مشخصه قرار دادنتراکنش مایل به در اختیار 

گذاری اطالعات مربوط کند که در صورت تمایل به اشترارایجاد می برای هر شخد یا شهروندساختاری اختیاری را شود. این توانمندی شناخته می
 رضایت مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده و انتشار اطالعات جعلی قابل دنبال کردن و مدیریت کردن است. فرایندبه خود بپردازد. 

مشللتریان با  شللدٔهثبتها و اطالعات گذاری رشللتهاشللترار تأییداینفو در سللنباپور نیازمند رضللایت مشللتری برای مای دادٔهپلتفرم پایگاه
های از زمان اسللت. نهادهای بخش خصللوصللی و حتی دولت هرلحظهگذاری در اشللترارر صللورت درخواسللت هر نهادی برای بهدولت د

 نیچننیا. کننددریافت  آن را ٔهیدییتأاخذ و از این پلتفرم آحاد مردم را  مربوط به توانند اطالعات شلللخصلللیخارجی نیز در صلللورت نیاز می
خدمات  با سللرعت و دقت باال بدون نقد توقح ارائٔه اعتمادقابلارچوب پلتفرم دیجیتالی هشللود در چداده موجب میدسللترسللی به پایگاه

 گذاری اطالعات اشخاو بپردازد. اشتراربه

 4عمومی برای اقتصاد دیجیتال هایزیرساخت 2.۱.۴
صاد فیزیکی سرمایه عمدتاً ،در اقت شت  ساختانبا ستان، فرودگاه ،هایی مانند جادهای برای زیر شکل شود. به... در نظر گرفته میو ،بیمار

شابه ساخت ،م صاد دیجیتال باید در مورد زیر ساختارهدر اقت صادی  ضعیت اقت شنهاد های عمومی دیجیتالی برای بهبود کل و ای مهمی پی
 گذارگذاری امکانات برای ارزیابی مشتریان از طرف ناظر و مقرراتاشترارهای دیجیتالی شامل بههای زیرساختداده شود. برخی از نمونه

چه و یکپار ،ها و معامالت سالم، سادههای پرداخت الکترونیک است. هدف این خدمات عمومی فراهم آوردن تراکنشکردن سیستم کاراو 
 های دیجیتال نشان داده شده است.یات زیرساختئزج 2-2شکل  بدون نشت اطالعات است. در

 اعتمادقابلزیرساخت دیجیتالی 

 ایشناسایی دیجیتال و هاب داده های دیجیتالپرداخت
 جایگاه مستندات دیجیتالی ساختار ایمن، بدون نشت اطالعاتی و ساده پرداخت الکترونیک برای هر شخد

به شکل  وکارکسبهای فرایند کردن ی پرداخت الکترونیک با دیجیتالیسازیکپارچه
  (End-to-End Process) وستهیپهمبهای شبکه

 های شخصی دیجیتالیداده انبارٔه

 توکن موبایل حل یکپارچهراه

 امضای دیجیتالی داخلی کنترلقابلهای سیستم
 در سطح کالن اعتمادقابلحکمرانی  هافعالیت بر اساسگذاری مقررات

 و تصدیق داده از طرف دولت تأیید حاکمیت فراگیر 
 اعتمادقابلاجزای زیرساخت دیجیتالی  2-2شکل 

 2۰۱۹منبع: گوپتا و تام، 

                                                                                                                                                                                                                
1 Trusted Digital Data 
2 Singapore’s MyInfo 
3 Customer Consent Architecture 
4 Public Infrastructure for the Digital Economy 
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 محاسبات مقیاس  ۵.۱.2
کند الزام می شدهیگردآورهای داده وجود دارد، سرعت و اندازٔه هاآنکه مکانیزمی برای تولید داده و اطالعات و همچنین نبهداری هنبامی

معماری مقیاس مناسبی برای پردازش این اطالعات وجود داشته باشد. محاسبات مقیاس  ،های بانکیفرایندکردن  دیجیتالی منظوربهکه 
حوزه باید شامل گذار از ظرفیت محاسباتی  این هایمشیشود. خطمی 2تا در نهایت محاسبات کوانتوم ۱ابری شامل معماری محاسبات

 های اقتصاد دیجیتال باشد.فرایندفیزیکی به محاسبات مقیاس با استفاده از ابر برای توانمندسازی 
 ،عملیاتی ییکاراارتقای  اقتصاد مقیاس، باید یادآور شویم که خدمات زیرساختی محاسبات مقیاس ابری موجب توانمندسازی ابداعات،

مالی از  مؤسسات استفادٔه مورد نحؤه ردستورالعملی د 2۰۱۶در سال  ۳شود. ناظر پولی سنباپورهای بالقوه میجویی در هزینهو صرفه
توانند از خدمات ابری خصوصی و یا عمومی و مالی می مؤسسات ،ده است. طبق این دستورالعملکرتهیه و منتشر  4ابری خدمات رایانش

عمومی باید با رعایت نکات ذیل باشد: اولی  چهشکل خصوصی فاده از خدمات رایانش ابری چه به. استکنند دهیا ترکیبی از این دو استفا
کار گرفته ههای بالقوه برعایت شود، دوم اینکه مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی برای شناسایی آسیب 5کنکاش دقیق مشتری فراینداینکه 

 شده باشد. 
 هایبانک کلیدی ناظر پولی سنباپور و اتحادیٔه یهاکنترلکنکاش دقیق مشتری، مدیریت فروش و  فرایندبرای بهبود و ارتقای آتی در 

 است،اند. این دستورالعمل راهنمای صنعت مالی سازی کردهرا برای خدمات رایانش ابری پیاده ساختار دقیق باسنباپور دستورالعملی 
پردازد. بنا به این های مناسب و بهتر میحلخدمات ابری برای ایجاد راه یهادهندهرائهاارچوبی برای هکه به تعریح دقیق چ یاگونهبه

 های خود هستند. مالی در سرویس مؤسساتالزامات کنترلی و امنیتی  کردنخدمات رایانش ابری ملزم به لحاظ  دهندگانارائه ،دستورالعمل
 معماری باز ۶.۱.2
 خدمات و محصوالت جدید کاربرد دارد. این امر در صورتی ممکن است که از ها برای ارائٔهو تحلیل داده ،آوری، نبهداریجمع

 ترینمهمنویسی یکی از های برنامه. رابطکنیماستفاده  7نویسی چندبخشیبرنامه های رابطو برنامک 6نویسی بازبرنامه های رابطبرنامک
 مشخد یهاپروتکلنویسی دارای های برنامه. این رابطاستو نوآوری در اقتصاد دیجیتال  تابداعاهای ساختاری در افزایش بلور

کردن اطالعات و یا تراکنش  ردوبدلسازد بدون دخالت انسان به ارتباط با یکدیگر هستند. این معماری بانک را قادر می برای نحؤه
نویسی هرچه برنامه های رابطبرنامک کارگیری معماری باز و توسعٔهبه منظوربهمالی را  مؤسسات تمام مرتباًبپردازد. ناظر پولی سنباپور 

را ۸ یک خدمت عنوانبه اتمالی دفترچٔه راهنمایکتابی با عنوان  و ناظر پولی سنباپور مشترکاً هابانک کند. اتحادیٔهبیشتر تشویق می
امنیت و  تأمینتواند استانداردهای مالی در سنباپور بوده که می مؤسساتاند. این کتاب راهنمای جامع و مفیدی برای دهکرر شمنت

ابداع  دهد. توجه به این نکته حیاتی است که معماری باز نویسی ارتقاهای رابط برنامهها را در برنامکداده حاکمیت و مبادلٔه سمیمکان
 در یسینوبرنامههای رابط استفاده از معماری باز برنامکمزایای  ترینمهم ازجمله .کندمیمحصوالت نوین و خدمات مالی را پشتیبانی 

 آمده است. ۳-2شکل 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                
1 Cloud Computing 
2 Quantum Ccomputing 
3 Monetary Authority of Singapore, MAS 
4 Cloud Computing Services 
5 Due Diligence 
6 Open Application Programming Interfaces, open APIs 
7 Multi-Sector API 
8 Finance-as-a-Service API Playbook 
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۱۴ 

 
 

 
 APIمزایای استفاده از معماری باز ۳-2 شکل

 (2۰۱۹) منبع: گوپتا و تام

 
 ۱سواد دیجیتالی و رشد کارآفرینی 2.۱.7

ین مورد بسللیار حیاتی اسللت که ا ،بنابراین ؛اسللت فنّاوریدر اقتصللاد دیجیتال توسللعه و نوآوری در مورد محصللوالت نیازمند اسللتعداد و 
رسد در این مورد سه فراهم آید. به نظر می هاآن بیشتری برای توسعٔه انبیزٔه ،هاد که با دادن مشوقشوتبیین  یاگونهبههای حمایتی مشیخط

 استعدادها وجود دارد: بخش اساسی برای توسعٔه
 کرد؛وندان در این مورد که در اقتصاد دیجیتالی چگونه باید عمل ایجاد پلتفرمی برای آموزش شهر -
 کارند؛ وبهتولید محصوالت و خدمات مشغول  هایافرادی که در سازمان توسعٔه -
 .تشویق کارآفرینان برای خلق محصوالت و خدمات دیجیتال -

سیستم کلی را  اران این کشورذگسیاست، . در این زمینهکرددر کشور سنباپور اشاره  شدهانجامتوان به اقدامات موردی میای مطالعه در
نیازمند سطود متفاوت از مهارت دیجیتالی هستند.  ،اند. افرادی که در هر سطحی از صنعت باشندبرای حمایت از بخش مالی تدارر دیده

ناظر پولی  ،ده اسللت. در این راسللتاکرهای متفاوت جغرافیایی از اسللتعدادهای محل یاین کشللور به ایجاد اسللتخر ،این امر برای توسللعٔه
. این مشارکت در آموزش و تربیت نیروهای متخصد صنعت کندمیکه دارای یادگیری بیشتری هستند مشارکت  یمؤسساتسنباپور نیز با 

 ۴-2شللکل یی شللکل گرفته اسللت. آموزش و پژوهش در مناطق مختلح جغرافیا متوالی در حوزٔه یسللاختار سیتأسللبا  2اطالعات فنّاوری
 دهد.را در سنباپور نشان می یابیاستعدادتشکیل هاب  نحؤه

                                                                                                                                                                                                                
1 Digital Literacy, Talent and Entrepreneur Growth 
2 Information Technology, IT 

مدیریت ریسک
بهتر

محصوالت 
ترخالقانه

توسعه مشتری
پایه خدمات و 
محصوالت

ر در سرعت بیشت
واکنش به 

رهای بازافرصت

ارتقای محیط 
مشارکتی برای
تسریع رشد 
استعدادها در 
ی اکوسیستم مال
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۱۵ 

 
 هاب استعدادیابی، آموزش و رشد کارآفرین در اقتصاد دیجیتال ۴-2شکل 

 (2۰۱۹) منبع: گوپتا و تام

 
 سندباکس( ) تجربی و آزمایشی یهاداده بر اساس یگذاراستیس ۸.۱.2

به  ۱سللندباکس یریکارگبهمربوط به آن اسللت.  اری و تغییرات حوزٔهذگآن بیشللتر از سللیاسللت و توسللعٔه فنّاوریسللرعت رشللد  طورمعمولبه
های تجربی در محیط کنترلی و با ایجاد داده یارذگاسللتیسلل آوری تجربیات در حوزٔهو جمع هاشیآزمادهد که اران اجازه میذگسللیاسللت

د که نآورها در اقتصلللاد دیجیتال این زمینه را فراهم میسلللازی شلللود. سلللندباکساجرا و پیاده ترقیدقظیمات دن، بازبینی و تنآزمو منظوربه
 هماهنگ باشند.  فنّاوری یریکارگبهتوسعه و  ها با سرعتِسیاست
ها در حلراه عالی در سلللرعت رشلللد و تکثیر و همچنین نوآوری برای ارائٔه یتک در برخی از کشلللورها مانند سلللنباپور مثالفین حوزٔه

برای ارتقای  هاآنو از  کردهاورانه مالی تشللللویق این خدمات فنّ یریکارگبهبه  مالی را مؤسللللسللللاتصللللنعت مالی اسللللت. مقام ناظر پولی 
سللندباکس نظارتی  مقام ناظر پولی سللنباپور ،ین زمینهکند. در اکنکاش دقیق مشللتری در امورات مربوط حمایت می فرایندعملکردشللان در 

های جدیدشللان تک برای آزمایش نوآوریفین های حوزٔهمالی و همچنین سللایر شللرکت مؤسللسللاتبرای  2۰۱۶را در سللال  2مالی فنّاوری
سندباکس محیط آزمایشگاهی را برای پیاده توانند بدون ایجاد که طی آن می آوردفراهم می تکهای مالی فینفنّاوریسازی کرده است. این 

سترده در بخش مالی شکالت گ شاهدآزمایی محصوالت خود ببه آزمون عملکرد و پس م ستبه هایهپردازند. در خالل نتایج و م از  آمدهد
مقررات در این  ۳های موجود و همچنین تغییرات/ تنظیمات اندرتواند به ارزیابی سلللیاسلللتمقام ناظر پولی سلللنباپور می ،هاشیآزمااین 

 . کندی جدید ارائه وکارکسبهای ای باشد که محیطی مناسب برای حمایت از ابداعات و مدلگونهحوزه بپردازد، این تغییرات اندر باید به
 سلللندباکس شلللبکٔه سیتأسلللبرای  4آ س آن هایبانک و اتحادیٔه یالمللنیببا شلللرکت مالی  مقام ناظر پولی سلللنباپور ،شلللکل مشلللابهبه

 کند.ها کمک میهماهنگ کردن سیاست منظوربه هابانکده است. پلتفرم افین به کرقدام  5های مالی وآورین

                                                                                                                                                                                                                
1 Sandbox 
2 FinTech Regulatory Sandbox 
3 Fine-Tunes Olicies 
4 ASEAN Bankers Association, ABA 
5 ASEAN Financial Innovation Network, AFIN 

فعال کردن فرایند آموزش در سطح 
تحصیالت دانشگاهی 

جذب کارآفرینان

جذب استعدادهای باالی مناطق 
جغرافیایی

برنامٔه آموزشی برای فین تک ها

ظرفیت انتقال برنامه
(  بین مناطق جغرافیایی)
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 امنیت سایبری ۹.۱.2
صاد دیجیتال  عمدٔه ازآنجاکه سایبری در حال افزایش  و ،شود، فراوانی، مقیاسآنالین ارائه می صورتبهخدمات در اقت پیچیدگی حمالت 

سایبری  سایبری در اطالعات را برای نفوذ و هک پایش می فنّاوریهای پیوسته سیستم صورتبهاست. هکرها و مجرمان  کنند. تهدیدات 
 اقتصاد دیجیتال متمرکز شده است: دو زمینٔه

 موردحملهسایر نهادهای مرتبط نیز  ،جدی به یکی از نهادها ٔهصورت حملنای این است که درمعال و پیوسته بودن سایر نهادها بهاتص 
 ؛دنگیرقرار می

 سایبری بهحمله شتریان در های  ضا و تمایل م شده و موجب کاهش تقا شکل متوالی موجب کاهش اعتماد عمومی به خدمات آنالین 
 ؛شوداقتصاد دیجیتال می

نشان داده  ۵-2شکل  که در ر پولی دارای چهار رکن اساسی استقام ناظبرای تقویت مقاومت در مقابل حمالت سایبری، استراتژی م
 شده است.
 

 
 MASساختار ارتقای سایبری در  ۵-2شکل 

 (2۰۱۹) منبع: گوپتا و تام

 
 ده کرتبیین  فنّاوریهای سایبری در راهنمای مدیریت ریسک راهنمای مقرراتی: مقام ناظر پولی الزامات اصلی را برای مدیریت ریسک

 ؛است
  ؛ندکمالی را ارزیابی می مؤسساتنظارت: مقام ناظر پولی سنباپور در مورد کیفیت مدیریت ریسک سایبری 
 شترار ستمر: در خالل ن یگذارا ستمراطالعات و نظارت حضوری م شترار به پورسنبا مقام ناظر پولی ،ظارت حضوری م گذاری ا

برای  مناسب یتواند واکنشپردازد. این کار میمالی می مؤسسات در بین تمامت سایبری هوشمندانه در مورد حمال موردنیازاطالعات 
 ؛ وندک یوسازیسنار هابانکبرای  های سایبری مربوطریسک

 سعٔه ستبیظرفیت تو شای سایر گروه درونی مانند  ها: مقام ناظر پولیها و  صنعت مالی  دولتی و بدنٔه یهاآژانسسنباپور از نزدیک با 
امنیت سایبری و کاتالیز کردن پایداری و مقاومت اجرایی  صنعت برای توسعٔه یهاپروژههمکاری در  منظوربهاین ارتباط  دارد، ارتباط

 مالی است. مؤسساتو عملی در 
  

ساختار مقاومت و پایداری سایبری

نظارت و ارزیابی 
ریسک سایبری

راهنمایی و مقررات 
گذاری

نظارت مستمر از 
نزدیک و 

به اشترار گذاری 
اطالعات

توسعٔه ظرفیت ها و 
شایستبی ها
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 یبانک هایفرایند یسازتالیجید ۳

 تحول بانکداری ۱.۳
در حال افزایش  هاآن)مشللتریان(  2اند و تعداد کاربرانبا موفقیت وارد بازار بانکی شللده ۱و بانک فیدر 26Nاز زمانی که رقبای جدید مانند 

توانند از تغییرات می های خودفرایندو همچنین  شدهارائهخدمات و محصوالت  ۳سنتی فقط با بازآفرینی هایبانکاست، مشخد شد که 
سالم بهسری ستاندارد محصوالت، برنامه در ببرند. پرتفویع در بخش خدمات مالی جان  شبکٔه ،ای بانکداری آنالینپایه 4هایا ستردٔه و   گ

در  ( گسلللترده، دیجیتالی،)عرضلللٔه 5پیشلللنهاد کند،شلللعب توان جذب مشلللتریان جوان و دیجیتالی را ندارند. آنچه واقعاً تفاوت ایجاد می
 ،هازمان کند و در همٔه تأمینیکپارچه نیازهای فردی و نیازهای جریان نقدی مشلللتری را  صلللورتبهاسلللت که  صلللرفهبهمقرونو  ،دسلللترس

 کند.و هم برای بانکداری شرکتی صدق می یفروشخردهباشد. این هم در مورد بانکداری  دسترسقابل
پرداخت موجود گرفته تا  هایروشاز خرید آنالین با انواع  :عادی شللده اسللتصللوالت برای مشللتریان شللدن خدمات و مح دیجیتالی

شدن خدمات و  6تحویل بالدرنگردیابی  شمند. دیجیتالی  سترس بودن در تلفن هو ساعتهستیبمحصوالت و همچنین در د و در  وچهار
 است. ها تبدیل شدهندیشناخته شد، چرا که به حداقل نیازم ۸کانو مدل 7نقطه قوت عنوانبهایام هفته،  تمام

را با  هاآنو  دهندخود را گسللترش  ۹«فراتر از بانکداری»باید محصللوالت  هابانکبرای جذب مشللتری جدید و حفظ مشللتریان موجود، 
های خدمات سللفارشللی و همچنین این، بسللتهبریا کنترل صللوتی تکمیل کنند. عالوهگوی تصللویری وهای دیجیتالی جدید مانند گفتکانال

مشتریان در مورد  ،است که در آینده دررقابلدر صنعت بانکی خواهد بود.  وکارکسبهای از مدل ریناپذییجدابخشی  اکوسیستم دیجیتال
مالی  تأمین یهاشلللنهادیپخودکار وام یا  طوربهخود از طریق پیام صلللوتی از بانک خود سلللؤال کنند. سلللپس بانک  ۱۰حداکثر وام مسلللکن

کند و خدمات مرتبط را از طریق اکوسللیسللتم خدمات بانکی مانند نمایش بهترین کارگزاران، دفاتر اسللناد اعالم می بالدرنگرا  سللهیمقاقابل
 دهد.امالر و مستغالت ارائه می کنندگانیابیارزیا  ،رسمی

پایین هستند.  محیط نرخ بهرٔه های مالی ومنفی بحران آثارهمچنان در حال مدیریت  هابانکعالوه بر فشار افزایش انتظارات مشتری، 
خاو،  طوربهکنند. درآمد باال تمرکز می-های هزینهاهرم اصلی برای پایین آوردن نسبت عنوانبههزینه  یسازنهیبهروی  هابانکبسیاری از 

برند. تاریخی رنج می یافتٔهرشلللد فرایندو انواع  ،هااز وظایح مختلح دسلللتی، رابطههنوز  ۱۱بانیموجود در دفاتر میانی و پشلللتیهای فرایند
برای  های مهمهای معامالتی زمینهفرایندو کل اعتبارات و  ،حسلللابهیتسلللوانطباق بازار، تسلللویه/  تأییدسلللازی وظایفی مانند اتوماسلللیون
 به دیجیتالی شدن است.  وستهیپهمبهدستیابی 

 هستند.  روهنظر دامنه و پیچیدگی روببا گسترش مداوم الزامات نظارتی از  هابانکچالش مهم دیگر،  عنوانبه
قدام در حوزهجهیدرنت به ا یاز  لذکرفوقهای ، ن ندتیاولوو  ا هداف  یب نابع و بودجه، ا ناقض بین  زیبرانبچالشو تخصللللید م و مت

 .(۱-۳)شکل  کندو ابتکارات نظارتی را برجسته می ،، کاهش هزینهیسازتالیجید
سازی  شدن، کارایی هزینه گیری و توسعٔهاین مناقشه را با هدف فراینداجرای مناسب دیجیتالی  سه زمینه )دیجیتالی  و پایبندی به  ،هر 

 کند.برای وفاداری بیشتر مشتری ایجاد می ییهاشرطشیپکند و از این طریق حل می موازاتبهالزامات نظارتی( 
سیدن به این الزامات  پایدار فرایندگیری با جهت ستعامل کلیدی موفقیت در ر شکافو پل ا شدههایی در میان  تاریخی  یافتٔهای ر
 هابانکها و ادارات آورد. این امر هم برای ارتباطات افقی و هم ارتباطات عمودی بین بخشمی وجودبه هابانکها و ادارات بین بخش
 کند. صدق می
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دیگر با نتایج حاصللللل از نظارت  بارکینقل از پیتر دراکر اسللللت که این نظر اغلب به «خورد.میفرهنگ برای صللللبحانه اسللللتراتژی »
 شده است.  تأیید ۱پوینتمدیریت برینگ شرکت مشاورٔهدیجیتالی 

 

 
 های تحول دیجیتالها و مهارکنندهمحرر ۱-۳ شکل

 
و عدم  ،های موروثی، حکمرانی، فرهنگ رهبریمانند سلللیسلللتمدلیل موانعی ار خارجی، تحول دیجیتالی اغلب بهافزایش فشللل رغمیعل

و  ،های چابک، افقینه سلیسلتم ،گرا هسلتندمراتبی، عمودی و وظیفهسلنتی، سللسلله»های سلیسلتم هانیاگیرد. تمایل به تغییر صلورت نمی
 «.گرافرایند

و  ،اصالحات متعهدانه، فرهنبی دادن کافی نیست. انجامهای جدید فنّاوریها و گذاری در سیستمسرمایه صرفاًدهد که این نشان می
 برداری کنند.کامل بهره طوربههای دیجیتالی شدن بتوانند از فرصت هابانکمند الزم است تا منظا

 فنّاوری، های بزرگ، اینترنت اشلیاحسلگرها، آنالیز داده فنّاوریهای اجتماعی، با روندهایی از قبیل رسلانه چندین وجه دیجیتالی شلدن
موروثی در تضاد است. فقدان فرهنگ سازمانی نوآورانه،  پیچیدٔههای با سیستم 2روباتیک فرایندو اتوماسیون  ،بالکچین، هوش مصنوعی

آشللکار شللدن بسللیاری از امکانات تحول دیجیتال را دشللوار  یشللناختروشگیر، و فقدان دانش  وپادسللتهای سللازمانی فرایندسللاختارها و 
 سازد.می

سللاختاری رویکردهای  که امکان تعبیٔه ندکارچوبی سللازگار را فراهم میهکه در اینجا ارائه شللده اسللت، چ فرایندسللازی دیجیتالی حلراه
ها و موانع دیجیتالی شللدن را حل بین فرصللت براین، تضللاد فوقآورد. عالوهها در بانک را فراهم میفراینداسللتاندارد برای تحول دیجیتالی 

ا برای همکاری یا همبسلللتبی با هایی ر، فرصلللتیی تجربیات مشلللتری دیجیتالی ایجادرا برای شلللناسلللا ازینشیپکند. در عوض، این می
 کند.را تضمین می وفنفوتند مو انتقال روشمند و نظام فراهم،ها تکفین

 ییکاراو  نوآوری 2.۳
و گسللترش  ینیبازآفرضللمن ها بانک نیاز اسللتو امنیت تسللریع کند.  ،۳ادرار های دسللتیابی،رود بخش مالی نوآوری را در زمینهانتظار می

ست یا به عبارتی زمانی که مشتری با بانک در  بازٔه سبد محصوالت خود در جدید  تجربٔه، 4با بانک  مشتریو همراهی  سفر دورٔهارتباط ا
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شتریبرای  سیدن به این هدف، هم  انم شوو هم مشتری های داخلیفرایندایجاد کنند. برای ر د. اکنون برای اکثر مداری باید دوباره طراحی 
کند، دیگر برای تقویت های تدریجی را تسلللهیل میدر بازار مشلللخد اسلللت که مجموعه ابزارهای معمولی که پیشلللرفت کنندگانمشلللارکت

ها را ارتقا را اجرا کنند که این نوآوری ها و رویکردهای جدیدباید روش هابانکهای درهم گسللللیخته در بانکداری کافی نیسللللت. نوآوری
 بخشد.

 های دیجیتالی شلدن، بین افزایش کارایی یا بهبود تجربٔهپروژه یگذارهدفباید هنبام  رندگانیگمیتصلمگسلترده وجود دارد که  یاعتقاد
 زمان برای تجدید تجربٔههم طوربهکه هایی گیرد، فرصلللتقرار می ییکارااغلب روی افزایش  تمرکز ازآنجاکهانتخاب کنند.  یکی را مشلللتری
 د.شو، نادیده گرفته میاست شده جادیامشتری 
 کهییازآنجااست. هبانکمعمولی برای  ایمسئله ،کندتوصیح می 2«دوراهی نوآوری» عنوانبه ۱استاد هاروارد، کلیتون کریستنسن آنچه

شود، تصمیم نهایی بیشتر و ارقام اقتصادی استفاده می وکارکسباز محاسبات موردی  گیری در مورد تخصید منابعمعموالً برای تصمیم
گسلللیخته در های درهماقتصلللادی برای نوآوری افزودٔهارزشدشلللواری سلللنجش  شلللود. دلیل این مسلللئلهگرفته می ییکاراهای به نفع پروژه

 بینی کند؟دقیق پیش طوربه هابانکبالکچین را برای  فنّاوریتواند منافع مالی آیا کسی می ،است. برای مثال مدتکوتاه
سط  شدهارائهاگر تمام امکانات  ستفادهکافی  اندازٔهبه یسازتالیجیدتو شکار بین نوآوری و د، میقرار بگیر موردا ضاد آ  ییکاراتوان از ت

های خاو و همچنین تفرقه میان بخش به افتهیدیتخصلللد. موانع متعدد شلللامل منابع پولی محدود یا کردر وضلللعیت موجود جلوگیری 
 و کاهش هزینه است. یسازتالیجیداهداف متخصصان 

 برای انجام فرایندسللازی رویکرد دیجیتالیاجرایی برای  این دوراهی پاسلل سللاختار سللازمانی، عالوه بر قرار گرفتن دیجیتالی شللدن در 
 کند.شدن جلوگیری می خاو از دیجیتالی هر جنبٔه بانک تمرکز دارد و از محدودیت اولیٔه ارزش که روی زنجیرٔه هاستپروژه دادن

 فرایند سازیدیجیتالی ۳.۳
ها فرایندسلللازی سلللازی در صلللنعت بانکی یعنی دیجیتالیهای دیجیتالیترین بخشو اسلللاسلللی ترینمهمدر این بخش به بررسلللی یکی از 

 پوینت اسلللتمدیریت برینگ ها رویکرد شلللرکت مشلللاورٔهفرایندسلللازی ترین رویکردها به دیجیتالیو مقبول ترینمهمپردازیم. یکی از می
 شود.که در این بخش به این رویکرد پرداخته می (2۰۱۸ ،پوینت)برینگ

 طراحی خدمات و محصول اول: فاز ۱.۳.۳
صوال فرایندسازی رویکرد دیجیتالی اولین مرحلٔه ست. طراحی خدمات و مح ضوع ،در این مرحلهت مؤثر ا ش دو مو کننده بازی تعیین ینق

 کنند.می
گیرد. در این روش، روندهای صللللورت می ۳گرین فیلد رویکرد بکر پیرو موجود و هایفرایند، طراحی بدون در نظر گرفتن سللللوکیاز 

های بزرگ یا هوش مصنوعی(، عوامل شناختی، داده ،4هاتابچتمثال  عنوانبهها )فنّاوریو رفتارهای مشتری و همچنین  ،جاری، نیازها
  خدمات یا محصول در نظر گرفت.نهایی  توان در طراحیهای نظارتی را میو جنبه ،های دادهنیازمندی

 جربٔه، مسللیر تآزمایش و بهبود نتایج با مشللتریان موجود یا بالقوه با و ی داردمدارازار و مشللتریپایدار به ب یطراحی دیداز طرف دیگر، 
اسللتراتژی کسللب  فقط از این طریق طراحی هدفمند محصللوالت مؤثر و توسللعٔه گیرد.همواره در نظر می مشللتری و تغییر و تحوالت آن را

 ممکن است. 5درآمد
ها، فرایندکند. با وجود خدمات، فراگیر را تعیین می دهد و جهت توسللعٔهاول تعریح هدف را ارائه می رویکرد تفکر طراحی، مرحلٔهدر 

حداکثر سلطح  بر اسلاسسلازمانی موجود، تمرکز روی بهترین حالت ممکن هدف،  یهاتیمحدودو  ،فنّاورانه یازهاینشیپ، هارسلاختیز
 یهمراهدر در خدمات یا محصوالت  هاآنبندی های اصلی طراحی و اولویت، ویژگیدیگرعبارتبهبلوغ خدمات یا محصول نهفته است. 

 .شوندترتیب به عوامل موفقیت بدل میو بدینشوند سازی سریع، اعتبارسنجی میشود و از طریق نمونهبا مشتریان انجام می
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های مناسللب نوآوری نیاز دارد. اسللتراتژی نوآوری به اسللتراتژی کلی فراینداجرای طراحی خدمات و محصللول به اسللتراتژی نوآوری و 
 شللرکت مشللاورٔهدهد که توسللط را نشللان می یشللناختروشارچوب هچ 2-۳فراگیر وابسللته اسللت. شللکل  سللازی و جهت توسللعٔهدیجیتال

 دهد.سازمان را ارائه می های نوآوری درتوسعه یافته است و نمایی کلی از فعالیتپوینت مدیریت برینگ
نوآوری برای اطمینان  فراینداساس،  نیبر افراگیر مطابق با استراتژی ایجاد شده است.  مسیر توسعٔه «اندازتعریح چشم»در گام اول، 

طراحی  کند، قبل ازروی مشللللتری فراهم میهای پیشاز چالش عمیق یدرک دوم، گام ازآنپسشللللود. مؤثر و کارآمد تعیین می یرویکرد از
ست و از طریق نمونه سومخدمات و محصول که در گام  شده ا شتریان آزمون ایجاد  سریع با م ستشسازی  (. مجموعه چهارم)گام  ده ا

 کند.های نوآوری را پشتیبانی میکند و فعالیتارچوب نوآوری را تکمیل میهابزارهای جامع و خاو این فاز، چ

 
 BearingPoint  ارچوب نوآوریهچ 2-۳ شکل

 

 فرایندفاز دوم: طراحی  2.۳.۳
و  تأییدهای طراحی و عوامل موفقیت خدمات یا محصلللول را کند، ویژگیو نظارت را مشلللخد می وکارکسلللب فاز اول الزامات مشلللتری

ین گر پیرو رویکرد ،کند و بنابراین( تعریح میییکارا)معنای تولید عملیاترا به فرایند)اثربخشللللی(. فاز دوم طراحی  کندبندی میاولویت
 متکی است. فرایند ییکاراهدف اصلی به  فیلد

ها و در و همچنین رابط داده ،هاها، منابع دادهکند: الزامات دادهدقیق پیروی می یدستورالعملزا فرایندسازی در دیجیتالی فرایندطراحی 
تالیفرایندها. برای اطمینان از ترین پردازش دادهآخر کارآمدترین و احتماالً موازی ، بهترین منابع داده باید پهلوپهلوبهسللللازی های دیجی

 اولیٔه توسط سنسورهای اصلی یا منابع دادٔه ،، هر جا ممکن باشدفرایندهای مختلح در طول توالی ایالزامات داده شناسایی شوند و کلیٔه
 برآورده شوند. 

نباشلللد، باید منابع جایگزین انتخاب شلللوند که باالترین امتیاز را برای کیفیت داده، درسلللتی،  ریپذامکان اولیٔه اگر اتصلللال به منبع دادٔه
 ه باشند.و در دسترس بودن داشت ،صحت

و...( باید در نظر  ،روباتیک، هوش مصلللنوعی فرایندمثال بالکچین، اتوماسلللیون  عنوانبههای رایج )فنّاوریهمانند فاز اول، روندها و 
شوند تا کارایی  سان فرایندگرفته  سری دیجیتال، رویکرد فرایندد. برای طراحی نرا به حداکثر بر ، فرایند، ورودی، کنندهنیتأم) ۱سیپور سرا

ستون سط  شتری( که تو ستمخروجی، م سی ضافی برای الزامات داده، منابع داده،  و غیره  ،هدفمند 2های کلیدی عملکردشاخد ها،های ا
 . (۳-۳)شکل  شودگسترش یافته است، توصیه می

بودن،  موقعبهزمان چرخه،  ،مثال عنوانبه) ۱فاز  یبندتیاولوهدف از هر دو فاکتور موفقیت  تولید بهینٔه فرایندابعاد ارزیابی برای  
پذیری( و مقیاس ،اتوماسللیون ها، درجٔههزینه ،مثال عنوانبهقابلیت اسللتفاده( و همچنین از عوامل اصلللی اقتصللادی ) و ،یسللازیسللفارشلل

ید هدف خدمات یا محصللول اسللت و همچنین روند تول سللطود بلوغ حداکثر و بهینٔه 2و  ۱تشللکیل شللده اسللت. نتایج حاصللل از فازهای 
 است. فرایند یسازتالیجیدبرای  هاتالشسراسری  ، هدف فراگیر و مسیر توسعٔهرونیازااساسی و 

                                                                                                                                                                                                                
1 Suppliers, Inputs, Process, Outputs, And Customers, SIPOC 
2 Key Performance Indicator, KPI 
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 پیشنهاد محصول را تهیه کنید پیشنهاد محصول • مدیر تولید •
 ، دادهوتحلیلتجزیه •
 مفهوم •

مولللد  عنوانبللهبللازار  •
 های محصولیدها

 NPP کنندههماهنگ •

 مفهوم سطح باال • NPPراهبری  کمیتٔه •
پیشللللنهللاد محصللللول را عینیللت 

 ببخشید.
 ایجاد مفهوم سطح باال

برای مفهوم سللطح  محتوا •
 باال

 مدیر تولید •

 
 برآورد بازار •
 ارزیابی ریسک •
 گیرییمتصم •

CTestیت یابی و اولو ندی ، ارز ب
گیری در محصلللول، تصلللمیم ایدٔه

 مورد پیشنهاد محصول 

 گیرییمتصللللممعیارهای  •
 شدهیحتعر کامالامتنوع و 

 NPPراهبری  کمیتٔه •

 ادارات مربوطه •
 صاحبان محصول •

 مفهوم دقیق •
 

اطالعللات مربوط بلله محصللللول 
 داران منتقل کنیدجدید را به سهام

مفهوم دقیق ایجللاد  ،)در نهللایللت
 .کنید(

اطللالعللات مللربللوط بلله  •
 محصول

 مدیر تولید •

 مفهوم دقیق نهایی • صاحبان محصول •
هام با سلللل داران و مفهوم دقیق را 

 مالکان نهایی کنید.
 گیرییمتصللللممعیارهای  •

 شدهیحتعر کامالامتنوع و 
 

 مدیر تولید •
تصللللمیم نهللایی در  •

 مورد معرفی
 

 مفهوم دقیق •
 ارزیابی ریسک •
 برآورد بازار •

رئللیللس دپللارتللمللان،  •
 مدیریت عالی

 NPP کنندههماهنگ •

 
 مفاهیم آزمون  •
 نتایج آزمون •

و ارزیلابی  ،هلدایلت، پشللللتیبلانی
 آزمون محصول

 مدیر آزمون • 

 ادارات مربوطه •
 صاحبان محصول •
 مشتریان بازار و •

 محصوالت جدید •
 توصیح محصول •
محصلللللوالت  • نواع  ا

 جدید 

یت ها مفهوم دقیق را تنظیم  ،در ن
به  ید، اطالعات را   یهابخشکن

تقللل کنیللد و معرفی  مربوط من
 محصول را انجام دهید

  

 «فرایندطراحی »ها و ابزار مرحله روش  ۳-۳شکل 

 تحول :فاز سوم ۳.۳.۳
سازی  شنهاددهیBearingPoint فرایندطی دو فاز اول رویکرد دیجیتالی  ضعیت پی طراحی خدمات  کامل از کار در زمینٔه طوربهفعلی  ۱، و

، در فاز سوم، حالنیبااای قرار داشته باشد. نامهیا آیین ،فنی، سازمانی یهاتیمحدودشده است، بدون اینکه تحت تأثیر یا  مستثنا فرایندو 
سعه باید با وضعیت  صلی و جهت تو شود تا بتواند برنامه Is-Asهدف ا سه   مرحلهبهمرحلهو جدول زمانی را برای تحول  2ریزی حوزهمقای

های سللللاختارمند و همچنین ارزیابی اقدامات ها و مصللللاحبهدر کارگاه As-Is فرایند، تدوین دقیق ۳، اولین گام از فاز رونیازاانجام دهد. 
 خطا( است. یهانرخ و ،۳چرخه، تنبناها یاهزمانها، مثال، تناوب عنوانبهمربوط به عملکرد )

ستندسبرای  سیپوروجود دارد، رویکرد  2به همان دالیلی که در فاز  سه  As-Is فرایند یازم با  As-Is فرایندکاربرد دارد. همچنین مقای
 کند.تر میقبلی را ساده در مرحلٔه شدهحیتعرهدف  فرایند

اطالعات  فنّاوریتحول نیازمند مشارکت گسترده بخش  و ارزیابی دقیق کوشش در مورد هر شکاف و درجٔه یسنجامکان وتحلیلتجزیه
های اضللافی، سللایر فقط در رابطه با بسللته شللدن شللکاف 4وکارکسللباین کار، باید در نظر داشللت که نبرش موردی  دادن اسللت. در انجام

                                                                                                                                                                                                                
1 Offering 
2 Scope 
3 Bottlenecks 
4 Business Case View 

مشتریخروجیفرایندورودیتأمینکننده
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 است. دوامقابلهای بعدی یا فعالیت ،ابتکارات
 کند. پیروی می ۱چابک پروژه یاندازراه از ایدٔه عموماًهای فردی ریزی برای انسداد شکافطراحی و برنامه

 توسلللعه 2هدف در فاز  فرایند کهدرحالید. و هدف باید از یکدیگر تفکیک شلللو As-Is  ،To-Beهای فراینداصلللطالحات، با توجه به 
مربوطه  To-Be فرایندجداگانه در  طوربه شدهیزیربرنامههای شکاف یک از بستهگردآوری شده است، هر ۳ در مرحلٔه As-Is فرایندو  افتهی

 شود.می As-Is فرایندخودکار  صورتبه To-Be فرایندسازی از پیاده گیرند. بالفاصله پسنتیجه می

 و توجه به مدیریت ریسک 2سازیپیاده :چهارم فاز ۳.۳.۴
شکاف منفرد  مرحلهبهمرحلهشامل تحول  ۴فاز  سداد هر  صلی  فرایندتحقق بخشیدن به خدمات یا محصول هدف و  منظوربهو ان هدف ا

شللود و بر روی بندی می( و اجرای الزامات اولویت۳ارچوب اسللکرامهشللود )مانند چچابک اسللتفاده می اسللت. در اینجا از روش توسللعٔه
ها، ارزیابی مداوم از میزان دستیابی به هدف را فراهم و شود. ادغام مکرر بازخورد مشتری همراه با اسپرینتفردی توزیع می 4هایاسپرینت

 .(۴-۳)شکل  کندمییت حداکثر مشتری را تضمین رضا

 
 چابک های توسعٔهفرایند . ۴-۳شکل 

 
 

توانند طی چندین سلللال گسلللترش پیدا ها و تحقق فرایند هدف و خدمات هدف میشلللکاف کلی برای بسلللتن همٔه یزمان با توجه به بازٔه
سال دوباره آغاز شود.  ۱چابک، این فرایند باید با فاز  با وجود آزمایش و تطبیق مداوم مطابق رویکرد توسعٔه .کنند پس از حدود دو تا سه 

ست که تغییر محیط، نیازها سته ،دالیل این امر این ا شتری، رقابت، روندهاو خوا صلی و فنّاوری ،های م سیر ا ها نیاز به تعریح مجدد از م
 (.5)شمال واقعی توسعه دارد

ریسلللک و البته  منشلللأ ترینمهمتسلللهیالت  معموالًموفق اسلللت.  هایبانکوظایح  ترینمهمز توانایی مدیریت اثربخش ریسلللک یکی ا
ست. رویکردی که  ترینمهم سک اتخاذ می هابانکمنبع درآمد بانک ا شرایط متغیر فردی و به مدیریت ری شد و در برابر  کنند باید فراگیر با

 بازار منعطح باشد.

                                                                                                                                                                                                                
1 Agile Project Setup 
2 Implementation 
3 Scrum 
4 Sprints 
5 True North 
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سبد دارایی کل بانک تا سطح تراکنش در مدیریت ریسک عوامل متعدد شود. از سطح   فرایندهای یک فرد مشتری باید در نظر گرفته 
پیچیده و چندالیه اسللللت و نیاز به هماهنبی کامل سللللطود مختلح و واحدهای سللللازمانی داخل بانک دارد  یفراینداعطای تسللللهیالت 

 (. تا، بی۱)هاینز

 مدیریت تغییر ۴.۳
سللللازی هر گام فردی نشللللان کند و جریان کاری دائمی را در طول پیادهرا تکمیل می فرایندسللللازی ار فاز دیجیتالیت تغییر مداوم چهمدیری
 های ارتباطی برای ایجاد شفافیت و همچنین اقدامات آموزشی و توسعه است.دهد. این شامل جنبهمی

و مزایای  ،اسللتراتژیک یسللازتالیجیدهای ، دسللتورالعملکلیدی یهاامیپتعریح اسللتراتژی ارتباطی و تدوین اهداف داخلی و خارجی، 
 ، تجربٔه2سللریع، ادغام مشللتری، همراهی مشللتری یسللازنمونهزیرا رویکردها )تفکر طراحی،  ،انتظار از اهمیت باالیی برخوردار اسللتمورد

درجه باالیی و و غیره( و تأثیرات )تغییر دائمی، خدمات جدید،  ،سازی چابکهای جدید، پیادهفنّاوریمشتری، دیجیتالی شدن، روندها و 
 شوند.ها و ابتکارات متعارف منحرف میاز پروژه توجهقابل یطوربه( فراینداز اتوماسیون 

صلی در تئوری رفتار کالسیک و تأثیرات مربوط به آمادگی و پذیرش وضودبه امر این سودمند از عوامل ا ساختاری   شامل مالحظات 
 عنوانبه بایدها و حکمرانی محوری مانند مالکیت داده سللؤاالتاین، برنفع اسللت. عالوههای ذیتغییر، درر ریسللک و انبیزه در همه گروه

های نوآوری و بهبود قابلیت دی دیگر یادگیری سلللازمانی و ارتقاکلی د. جنبٔهو اجرا قرار گیر یموردبررسلللبخشلللی از اقدامات مدیریت تغییر 
 .(۵-۳ل )شک است

 
 

 ابعاد قابلیت نوآوری  ۵-۳شکل 
 
 

( IBM)براساس چارچوب سینفین در شرکت  ۳واکنش -تخمین-فرآیند شهودناشی از پتانسیل نوآوری بانک یا  ریناپذاجتناببررسی 
 ،همکاری، سازمانهای مختلح باعث ایجاد تغییرات ارزشمند در فرهنگ ها و قسمتو همچنین همکاری متقابل عملکردی در بین بخش

 قابلیت نوآوری حاصل شوند. گانٔهفعال در تمام ابعاد شش طوربهتوانند می هاشرفتیپشود. های بانک میفرایندو 

                                                                                                                                                                                                                
1 Heins 
2 Customer Journey 
3 Sense-Probe-Response 

۳.۱

2.۹

2.۵

2.۹

۳.2

۳.۳

انبیزه کارکنان

سازمان یادگیرنده

تنوع

فرهنگ نوآوری

ارتمرکز استراتژیک پاید

ارتباطات باز
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 عوامل موفقیت ۵.۳
قابت هم گسیخته برای تضمین ردر یهاحلراهشود. ایجاد محسوب می هابانکهای اصلی ها یکی از چالشتضاد بین نوآوری و فشار هزینه

سازمان فراهم و از  یسازتالیجیدهای برای تالش یشناختروش ٔهدارد که پای فرایندسازی رویکرد دیجیتالیدر بانک، نیاز به  سر  سرا را در 
 کند.برطرف شدن تضاد پشتیبانی می

شدن فرایندبرای تعریح خدمات و محصوالت جدید دیجیتال و  خصووبه را  مهم ینقش فرایندهای تولید مرتبط، رویکرد دیجیتالی 
 د.شوطراحی خدمات و محصوالت تعیین می و در طول دورٔه نیازاشیپهای تولید بعدی، کند، زیرا اکثر هزینهایفا می
هدف تدوین و  اندازچشللللمها نیز مؤثر اسللللت، زیرا باید فرایندو  ،، این رویکرد برای بهبود تدریجی خدمات، محصللللوالتحالنیباا

 د.ها در نظر گرفته شوفنّاوریجدیدترین 
بلکه شللامل مالحظات حکمرانی از قبیل  یشللناختروششللامل رویکرد  تنهانه فرایندسللازی دیجیتالی یهاشللرطشیپعوامل موفقیت و 

ستنیز  فرایندها و مالکیت داده توسط کارکنان )مجموعه  انیبندانش وسعٔهاین، تعهد مدیریت ارشد و همچنین هدف مبتنی بر تبر. عالوها
 همراه تحول دیجیتالی از راه برسد.سازی تغییرات بهداخلی جیتدربهتا  است( هر دو الزم فنّاوریو  یشناختروشهای مهارت

و  ،مشلللتریهای تحقق خواسلللته ، درجٔهفرایندکه عملکرد  های کلیدی عملکرد سلللازی شلللاخدسلللازی در درون بانک با پیادهداخلی
 شود.ند، پشتیبانی میکمی یریگاندازهسازی را همچنین پایداری تالش دیجیتال
 عمدتاًهای فرایندها و مدیریت فرایندشلللدن قرار گیرد، مدیریت داده اسلللت که با توجه به دیجیتالی تأکیدموضلللوع دیگری که باید مورد

و یکپارچگی، تعریح روشللنی از الزامات  ،ر دسللترس بودن، کیفیت، محرمانبیدارد. در کنار معیارهای د توجهقابل یخودکار آینده، اهمیت
صلی  صر ا سب از عنا سایی منابع منا شنا ستداده و  شه و معماری ا ست تا نق ضروری ا سازمانی  سب و یکپارچگی  . تدوین حکمرانی منا

 ساختارمند را در نظر بگیرد.
دیجیتال الزامات داخلی و خارجی  فرایندکند تا ادغام می فرایندنفعان مربوط را در ابتدای تمام ذی محورسازی مشتریرویکرد دیجیتال
شتیبان رجوعارباباتر مرتبط با دف ،مثال عنوانبهرا در نظر بگیرد. ) بدون در نظر  2و  ۱اطالعات(. اجرای فازهای  فنّاوریو همچنین  ۱و پ

های نوآورانه را فرایندخاو خدمات و  طوربهمشلللتری و تمایل به همراهی با مشلللتری  مزودهنباو همچنین گنجاندن  As-Is فرایندگرفتن 
 سازد.می ریپذامکان

های شللللود و بنابراین، قابلیتو تجربه می ،خودکار در بانک ایجاد، آموزش طوربه، نوآوری فرایند یسللللازتالیجید یهاپروژه جٔهیدرنت
 یابد.ای مناسب از اتوماسیون بهبود میهزینه از طریق درجه بازدهزمان، طور همیابد. بهنوآوری افزایش می

 ند.کپذیری باالتر، از تحقق سریع پشتیبانی میانعطاف کردنسازی چابک ضمن فراهم رویکردهای پیاده

 نتایج کلیدی ۶.۳
ای جامع و مرحله فرایندسازی کرد دیجیتالیرو هستند. رویهروب ییکاراو  ،با چالش غلبه بر تضاد بین الزامات نظارتی، نوآوری هابانک .۱

BearingPoint  کند.این مناقشه پشتیبانی می وفصلحلاز 
 و الزامات داده طراحی شده است. ،فرایندسازی و تحقق ملموس خدمات، محصول، این رویکرد برای به حداقل رساندن تأخیر پیاده .2
و غیره( اثربخشلللی باال و همچنین  ،تفکر طراحی، جذب مشلللتری، همراهی مشلللتری ازجملهدر مراحل اولیه ) مندنظامنوآوری  فرایند .۳

 کند.های مشتری را فراهم میبخش به خواستهگرایش نتیجه
 تیک یا هوش مصللنوعی، کارایی بهینٔهروبا فرایندجدید مانند اتوماسللیون  یهافنّاوریاتوماسللیون مناسللب و اسللتفاده از  از طریق درجٔه .۴

 گیرد.میهزینه هدف قرار 
 کند.بندی مجدد پشتیبانی میپذیر در برابر تغییرات یا اولویتهای انعطافسازی چابک از تولید سریع اثر و واکنشرویکرد پیاده .۵
سازمان  ،کندخود ابتکار عمل را تسهیل می تنهانهو یکپارچه  ،رویکرد مدیریت تغییر مداوم، جامع .۶ بلکه افزایش قابلیت نوآوری در کل 

 سازد.پذیر میانرا امک

 هاآنو بهبود  های کلیدی بانکفرایندشناسایی  7.۳

 از: اندعبارتهای کلیدی فرایندشناسایی  هایروش ترینمهم
 ؛طوفان فکری 

                                                                                                                                                                                                                
1 Front and back office 
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 ؛نفعان کلیدیمصاحبه با ذی 
 ؛ واستفاده از خدمات مشاور خارجی 
 کار با مدل استاندارد و تطبیق آن با شرایط خاو سازمان 

 رترومدل پ 
 فرایندبندی ارچوب طبقههچ APQC 
  کیوبهای بانکی سیستم بانکداری جامع اوراکل فلکسفرایندمدل. 

یندهای فرآبندی چهارچوب طبقه ازتوان می هاآنوری بهره های کلیدی بانک برای بهبود و کنترل کیفیتفرایندهمچنین پس از شناسایی 
ارچوبی ه( چ2۰۱۴ ،۱سللیکیوپیام و ایبیآی - ۱.۶ های بانکی )نسللخٔهفرایندبندی ارچوب طبقههچ آخرین نسللخٔه. کرداسللتفاده  بانکی

 عنوانبهگروه  ۵. کندمی گروه مختلح تقسللللیم ۱2های بانکی را به فرایندکند که های بانکی ارائه میفراینداسللللتاندارد برای شللللناسللللایی 
های مدیریتی و فرایند( شللامل 7-۳ شللکلگروه دیگر ) 7. اندنمایش داده شللده ۶-۳ شللکلشللوند که در های عملیاتی شللناخته میفرایند

 . استپشتیبانی 
 

 
 APQC فرایندبندی ارچوب طبقهههای عملیاتی بانکی در چفرایند ۶-۳شکل 

 (2۰۱۴) کیوسیپیام و ایبیمنبع: آی

 

 
 APQC فرایندبندی ارچوب طبقهههای مدیریتی و پشتیبانی در چفرایند 7-۳شکل 

 (2۰۱۴) کیوسیپیو ایام بیمنبع: آی

 APQC بر اساسهای بانکی فرایندروش بهبود  ۸.۳
ساس چ سط فرایندبندی ارچوب طبقههبر ا ست IBMو  APQCهای نوین که تو شده ا های بانکی برای فرایندبندی ارچوب طبقههچ ،تهیه 

تجربه نشللان ارچوب اسللت. هنسللخه این چآخرین  ۶.۱.۱های بانکداری خرد در سللراسللر جهان تعریح شللده اسللت. نسللخه فرایندتعریح 
در  طورمعمولبهکه  ییهانشیب یجووو جسللللت آماده یهاسللللهیمقا جادیدر ا ریبهبود چشللللمگ یبرامرجع  محک لیدهد که پتانسللللیم

                                                                                                                                                                                                                
1 IBM & APQC 

۱
وچشم اندازتوسعٔه 

استراتژی

2
توسعٔه محصوالت 

و خدمات

۳
بازاریابی و فروش
محصوالت و 

خدمات

۴
عرضٔه محصوالت و 

خدمات

۵
مدیریت خدمات 

مشتری

انسانیسرمایه هایتوسعه و مدیریت ۶

مدیریت فنّاوری اطالعات7

مدیریت منابع مالی۸

، ساخت وساز و مدیریت اموالتملک۹

انعطاف پذیریمدیریت ریسک سازمانی، تطبیق، ترمیم، و ۱۰

برون سازمانیمدیریت روابط ۱۱

مدیریت دانش، بهبود، و تحول۱2
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 لیدل نیاست، به هم باارزش اریها بسسازمان یبرا زیخاو صنعت ن محک مرجعشود نهفته است. ینم افتیدرون صنعت  یهامیپارادا
APQC  وIBM ارچوب هچ ،منظوربدینتوسعه دادند.  2۰۰۸مخصوو صنعت را در سال  هایفرایندبندی های طبقهارچوبهچ ادر ابتد

مشللاهده کنند. با  افتهیسللاختار یبندخود را در طبقه یتجار یهافراینددهد تا یامکان را م نیها ابه سللازمان APQCهای فرایندبندی طبقه
ستفاده از ا شند ینیع یریگمیتصم یفرایندتوانند در مورد عملکرد ی، مشاغل میبندطبقه نیا شته با سازمان و هم در او آن عملکرد ر دا ون 

 کنند. سهیمقا هم با بیرون سازمان
ارچوب هچخالقانه توسللط هزاران سللازمان در سللراسللر جهان را تجربه کرده اسللت.  سللال اسللتفادٔه 2۰از  شیب تیصللنعبین ارچوبهچ
 نی. اکندیمآن را فراهم  یجهان و کار رهبران صللللنعت مشللللاورٔه ۱های بازاسللللتاندارد محک دادٔهگاهیو اسللللاس پا هیپاها فرایندبندی طبقه
در  APQCو مباشللرت ها فرایندبندی ارچوب طبقههچ ییاهنماخاو در صللنعت با اسللتفاده از اصللول رهای فرایندبندی ارچوب طبقههچ

 .ابدییمگسترش  یبانکدار یفروشخردهصنعت 
 ،هافرایند، حیتعار های باز،استاندارد محک دادٔهگاهیپا رایز ،خود ادامه خواهد داد شرفتیبه پها فرایندبندی ارچوب طبقههچ نسخٔه هر

 . دهدیمرا توسعه  یشتریو اقدامات ب

 فرانسیسکوسان مسکنبانک فدرال وام  تجربٔه ۱.۸.۳
 یهایبوروکراسلللمنجر به  2فرانسلللیسلللکومناصلللب شلللغلی بلندمدت برای رهبران بانک فدرال وام خانه سلللاننرخ چرخش مدیریتی پایین و 

فرهنگ  رییتغ یشللد و شللروع به کار برا رهیمدئتیهوارد  ، مارکو رز،دیجد رعاملیمد کهیهنبام. ه بودارآمد شللدکنا یهافرایندم و کمسللتح
سترده ستراتژ دف، بانک هتر کردگ سعه داد. هدف از تحولآغاز  یرا برا کیا ضروریغ یهافرایندبردن  نیاز ب تحول ناب تو تجارت و  یر

شرکت را  رییعامل تغ ۱۵و  انتخاب شدتحول  یرهبر یبرا مارکو رزمستمر بود.  یهاشرفتیپ چرخٔه قیالزم از طر یهافرایندتصور مجدد 
 د.اصول ناب انتخاب کر پیشروی درو  ،یسازادهی، پیریادگی یبرا

را  ناب حیتعر مارکو رزسللازمان بود.  هایقالب فعالیتناب در مفهوم قدم روشللن شللدن  نینخسللتبر اسللاس نظر مدیرعامل جدید، 
فرهنگ  قیو کارآمد از طر اکار جیبه نتا یابیو دسللت هافرایند یسللازسللاده یبرا مورداسللتفاده یهاکیاز اصللول و تکن یامجموعه» عنوانبه
کرد که منجر به تحول ناب سللازمان  جادیرا ا نابهشللت اصللل  نیمچن. رز هارائه داد« هرروزو  ،جاهمهدر مسللتمر توسللط همه،  شللرفتیپ
 :کندیمبرنامه کمک  نیا تیشود و به سنجش موفقیم
 ؛عاتیضا مندنظامبردن  نیباز  .۱
 ؛کار در سراسر بانک انیجر یسازنهیبه .2
 ؛و بهبود ،ینوآور ،یریادگی .۳
 ؛ترعیسرارزش  کاهش زمان چرخه و ارائٔه .۴
 ؛ستمیدر س تیفیکسازی نهادینه .۵
 ؛محورو بهبود داده ایشهیر یابیتعل .۶
 ؛ ورمتمرکزیغ یریگمیتصمهمه و درگیر کردن  .7
 ها.شرفتیو پ ،هایریگمیشفاف کارها، تصم یبندتیاولو .۸

 
 

                                                                                                                                                                                                                
1 Open Standards Benchmarking, OSB 
2 Federal Home Loan Bank San Francisco 
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 یبانک نمونٔه فرایندکردن  تالیجید ۴

 تمایز بین دگردیسی دیجیتال و بانک دیجیتال ۱.۴
 نظامدارای  حاضلللردرحالبین دو نوع بانک یعنی بانکی که  ،دنبال آن هسلللتیمبه هدف اصللللی که در این گزارش به با توجه ،گزارش در ادامٔه

 هابانکبرخی از که گفته شد،  طورهمان زیراایم. این تمایز معنادار است سنتی و متعارف است و بانکی که دیجیتال است تفاوت قائل شده
دگردیسللی  مندکه نیاز دارندکنونی کشللور سللاختار سللنتی  هایبانکدر اصللل و یا به عبارتی از همان ابتدا دیجیتال بوده و برخی دیگر مانند 

 کردن هستند. ها و دیجیتالفرایند
ضردرحال سبدارای خطوط  ۱های مادر تخصصی بانکیشرکت حا شرکتی وکارک  ،متفاوتی مانند بانکداری خرد متعارف، بانکداری 

. دارنددیجیتال خرد نیز  کامالابانکی  وکارکسللبهای مادر تخصللصللی بانکی خط ... هسللتند. برخی از این شللرکت، وبانکداری اختصللاصللی
 )تابعٔه 4یرکتارسلللت د، ف۳، فیدور2بانکنمووِ هایبانکمانند  افتهیتوسلللعهدیجیتال در کشلللورهای  کامالا هایبانکعمده  ،حاضلللردرحال

HSBCشرکت اصلی مشغول به فعالیت هستند.  ۸ی و شرکت فرعی یا تابعٔهوکارکسبخط  عنوانبه عمدتاً 7بنکو ای 6، سیمپل5بنک(، ام
شعبه و  کامالاشده نامبرده هایبانک ساخت دیجیتال بوده و بدون  سط د صرفاًدارای زیر  ،شکل خالصهشوند. در ادامه بهفاتر اداره میتو
 خرد معرفی شده است.  دیجیتال در حوزٔه کامالای دو بانک وکارکسبمدل 

ت از بانکداری متعارف خرد متفاو کامالا وکارکسللبشللده اسللت، این بانک دارای مدل  سیتأسللدر آلمان  2۰۰۹بانک فیدور در سللال 
شلللود. نوع می ارائه نفر ۱۴۵٬۰۰۰ باًیتقرآن به  نفر و خدمات 27 رهیمدئتیهبا اعضلللای  که تعداد نیروی انسلللانی صلللورتبدیناسلللت، 
سانخدمت سانهدر قالب معماری باز با  شدهادغامآنالین و  صرفاً یر ست. ، وبوراجتماعی مانند لینکداین، گوگل، فیس یهار  عنوانبه... ا
گر نرخ سللود در محصللوالت دیلشللکل پول و یا تعبه یگذارارزشبور قابل شللده توسللط مشللتری در فیسهای دریافت، تعداد الیکمثال
 است. فردفردبهروش  بر اساسدهی دارای تسهیالت عمدتاًشده است. این بانک ارائه

نک معروف دیگر در حوزٔه تال خرد موبا با کداری دیجی نک اسلللللتونن نگ، یکی از  گذارانیبنکه  ب  در حوزٔه رگذارانیتأثآن برت کی
توان به چهار می هاآن ازجملٔهخدمات متنوع به مشتریان است که  های زیادی برای ارائٔهپژوهی در بانکداری است. این بانک دارای اپآینده

«  MoneyPath and Transaction»و  ،«Cred» ،«Spend, Save, Live Smarter» ،«Moven’s SpendMeter»های اصلللی با نام سللامانٔه
 .اشاره کرد

 شود:دهی سالمت مالی مشتریان آن بانک است، در ادامه ارائه میکه برای نمره Cred مشخصات اصلی سامانٔه
 فیدبک آنی در هر زمانی  ارائٔهبرای درر مشتری از وضعیت سالمت مالی خود، با  ۹رفتار مالی روزانه مشتری بر اساساست  یاسامانه

 دهد. وضعیت مالی مشتری را ارائه می ،پردازدکه مشتری با تلفن همراه خود به خرید می
 در این سامانه اثرگذاری نمرٔه CRED انداز او به شکل شفاف بیان شده است.های بهره پسبر کاهش کارمزدها و افزایش نرخ  
 بور، توئیتر، گوگل، و فیس های اجتماعیسلللازی آن با شلللبکههای اجتماعی ادغام و یکپارچهشلللبکه بر اسلللاسبندی رتبهرادیکال:  ایدٔه

 اجتماعی. در شبکٔه ۱۰از میزان فعالیت اثرگذار یریرپذیتأثو  لینکداین
 همچنین در سللامانٔه Spend, Save, Live Smarter  در هر  ییجوصللرفه منظوربهمشللاوره  رفتار مصللرفی مشللتریان و ارائٔه یبندطبقهبه

 پردازد.ای برای مشتریان میهزینه طبقٔه

                                                                                                                                                                                                                
1 Bank Holding Company, BHC 
2 Moven Bnak 
3 FIDOR 
4 First Direct 
5 MBank 
6 Simple 
7 EBank 
8 Subsidery 
9 day-to-day financial behavior 
10 Potential Influencer 
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 های در سلللامانهs SpendMeter’Moven و MoneyPath and Transaction شلللود، اسلللتفاده می ۱که از الگوریتم یادگیری ماشلللین
و  شودیمشتریان ارائه داده قرمز به مو سبز ، زرد ،  توسط مشتری در طول ماه در سه ناحیٔه شدهانجام یهانهیهزگزارشی از وضعیت 

و با مشارکت طرف سوم  2باز یدوم که باید در بستر بانکدار در سامانٔه .دهدیمرا برای کنترل رفتار مصرفی خود هشدار  هاآنوضعیت 
بانکی خود را  یهاحساب ، مسیر مصرف در تمامبر روی موبایل خود شدهنصب اپایجاد شود، مشتری قادر است که با استفاده از 

  داشته باشد.
شدهمعتبر دنیا پیاده هایبانکبانکی برخی از  نظامواقعی و معتبر که در  برداری از نمونٔهبهره منظوربه ست،  سازی  زارش یک در این گا

دهیم. ر مبنا قرار میک عنوانبهرا  ۳های معتبر دنیا در این حوزه یعنی شللرکت اوراکلشللده توسللط یکی از شللرکتسللازیکربانک واقعی پیاده
 توان اشاره داشت:از این کربانکداری جامع در این تحقیق به موارد ذیل می یریپذالهامدالیل  ترینمهم ازجمله

 ِبانکداری در این حوزه را داراست؛ نواع خدمات و محصوالتسازی ااست که قابلیت پیاده 4بانکی کر بانکداری جامع این کر 
 ت در داخل بانک قابلیت دیجیتالی متفاوت بانکی و مدیریوکارکسللللبهای متفاوت خطوط این کربانکداری جامع با توجه به بخش 

 های بانکی را مهیا کرده است؛فرایندکردن 
 هم کار با  ود نیااگرچه معماری کر در  قرار گرفت. یموردبررسللنیز  5بانکیمعماری صللنعت  کربانکداری جامع در شللبکٔه ،اینبرعالوه

ست، با توجه به اینکه به جزئ سی داریم، بنابراینمتفاوت بوده ا شرکت اوراکل دستر شتری در کربانکداری جامع  ، مبنای کار را یات بی
 ایم.یات این کربانکی جامع قرار دادهبر استفاده از جزئ

 کیوباوراکل فلکسنک ربَمعرفی سیستم کُ 2.۴
ستم جامع بانکداری  ستم ییکارامدرنیزه کردن  منظوربه 6کیوبفلکساوراکل سی  مؤثرو  ،چابک های کر بانک و گذار به بانک دیجیتال،سی

 از: اندعبارتاین کربانکداری جامع  نکات برجستٔه ترینمهم ازجملهطراحی شده است. 
 ؛از ابتدا تا انتهاهای دیجیتال های جدید و تجربیات نسل جدید با ظرفیتتوانمندسازی برای ابداعات و نوآوری 
  مانند یادگیری  فنّاوریها با اسلللتفاده از فرایندسلللازی گیری هوشلللمند و اتوماتیکبر تصلللمیم تأکیدها با فرایندارتقای بینش و ارتقای

 ماشین و بیومتریک؛
 ریق معماری باز طرا از  وکارکسبهایی که خدمات و اکوسیستم 7های طرف مقابلتوانمندسازی یکپارچه شدن سریع و امن با شرکت

  دهند؛ائه میار
 ؛ ومسیرهای چندگانه با ظرفیت حداکثری در گذار دیجیتالی ارائٔه  
 چندگانه با استفاده از رایانش ابری پشتیبانی از توسعٔه.  

 کیوباوراکل فلکسسیستم کربنک  بر اساسبانکی  وکارکسبتبیین خطوط  ۳.۴
گری، زیرسیستم کارمزد، زیرسیستم زیرسیستم کارگزاری و معامله ازجملهمتفاوتی  یهاستمیرسیزدارای  کیوباوراکل فلکسسیستم کربنک 

و  ،زیرسیستم محصوالت و خدمات، زیرسیستم تسویه ،داریتجهیز و نبه ستمیرسیزکارشناسی، زیرسیستم بهره، زیرسیستم نقدینبی، 
ه جازو جاری، خودپردازها، شعب، ا اندازپسهای مانند حساب هاسایر سیستم ،زیرسیستم مالیات است. همچنین در این سیستم کربنک

ای مشللتقات و اختیارات و سلللح، مبادالت ارزی، اعتبارات اسللنادی، محصللوالت بازار پول، ترهین، مدیریت ، ابزارهای مبادلهمشللتریان
، دارمدت یی، اوراق بهادار، سللللپردٔهمالی خرد، مدیریت وجوه نقد، دارایی ثابت، مدیریت موجودی، تسللللهیالت سللللندیکا تأمیندارایی، 
 و قراردادهای با نرخ آتی نیز وجود دارد.  ،سواپ

                                                                                                                                                                                                                
1 Machine Learning 
2 Open Banking 
3 ORACLE 
4 Universal Banking 
5 Banking Industry Architecture Network, BIAN 
6 ORACLE FLEXCUBE 
7 Third-Party 
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 کیوبپلتفرم اوراکل فلکس بر اساسهای محصول بانکی فرایندسازی انتخاب و بهینه ۴.۴
که در  ی مهممحصللول عنوانبهیعنی اعتبارات اسللنادی داخلی  ۱بانکی وکارکسللبیکی از خطوط  ،در این بخش ذکرشللدهبا توجه به مباحث 
یعنی  شللدهیمعرفاسللت. الزم به یادآوری اسللت که در پلتفرم اسللتاندارد  شللده، انتخاب کردن آن معرفی شللده ات دیجیتالیاین بخش مقدم
ه اعتبارات است. اما با توجه به اینک سیالیعنی  2المللیشده همان اعتبارات اسنادی بیندیجیتالی موردنظرمحصول  ،کیوباوراکل فلکس
سنادی داخلی  ستسازیمحصول بومیا صنعت بانکی ا ست. برخی از نکات حائز  ،شده در  شده ا این محصول برای این منظور انتخاب 

 از: اندعبارتکردن آن  ساختار پیشنهادی برای دیجیتالی بانکی و وکارکسباهمیت برای انتخاب این خط 
 ؛شودیمانجام  شکل الکترونیکیبه شروع یعنی از احراز هویت مشتری نقطٔهدر  فرایندکردن  دیجیتالی  
  سی است؛ال یعنی یالمللنیبی که برای این مهم در نظر گرفته شده است، متفاوت از محصوالت متعارف وکارکسبخط 
 این محصول بررسی شده است؛ وبا توجه به اهمیت موضوع و تخلفات مالی گسترده در این حوزه ، 
 کامل یعنی اعتبار اسللنادی گشللایش و  فراینددارای دو  وکارکسللباین خط  ،کیوبفلکس پلتفرم اوراکل بر اسللاسلت اسللتاندارد در حا

ریالی -، و تنزیل اعتبارات اسللنادی داخلیاسللناد ، ارائٔه گشللایش، اصللالدهای عمدٔهفرایندپذیرش اسللت. اما در اعتبار اسللنادی داخلی 
 حائز اهمیت است. 

 رات اسنادی داخلیاعتبا ۵.۴
پرداخت که فروشلللندگان و خریداران کاال و خدمات در کشلللور با اسلللتفاده از این روش مطمئن و  هایروش ترینمهمترین و یکی از عمده

به  هابانک، اعتبارات اسللللنادی داخلی اسللللت. با اسللللتفاده از اعتبارات اسللللنادی داخلی، کنندمیمعامله  دادن ، اقدام به انجامانعطافقابل
 .دهندو ریسک طرفین معامله را کاهش می شوندمینمایندگی از خریدار و فروشنده وارد عمل 

سنادی  سنادی، مبادلٔه هابانکدر اعتبار ا شرایط اعتبار ا ساس  شنده و بر ا سناد و پرداخت وجه را انجام  به نمایندگی از خریدار و فرو ا
مرتبط، و  هایبانکهای . همچنین مقصللد کاال و یا خدمت، اقامتباهشللودمیگشللایش  هابانکدهند. اعتبار اسللنادی داخلی به ریال در می

بانکی یعنی اعتبارات اسنادی داخلی  وکارکسباند. بازیگران اصلی خط نفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی ایران واقع شدهمتقاضی و ذی
 از: اندعبارت

 شود؛بنا به درخواست وی گشایش می ی داخلیمتقاضی: خریدار یا کارفرمایی که اعتبار اسناد 
 شود؛دی داخلی به نفع او گشایش مینفع: فروشنده یا پیمانکار که اعتبار اسناذی 
 کند؛ایش اعتبار اسنادی داخلی میکننده: بانکی که بنا به درخواست متقاضی، اقدام به گشبانک گشایش 
 کند؛ابالغ می نفعکننده به ذیبانک گشایش درخواستا بنا به کننده: بانکی که اعتبار اسنادی داخلی ربانک ابالغ 
  ؛افزایدخود را بر روی اعتبار اسنادی می تأیید ،کننده بانک گشایشو یا به اجازٔه درخواست: بانکی که بنا به دکنندهییتأبانک 
  شود؛نفع میپذیرش پرداخت به ذی کننده مجاز به دریافت و بررسی اسناد وگشایش بانکبانکی که از سوی  :دهشنییتعبانک 
 سناد مطابق: عبارت از ارائٔه ارائٔه سناد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش یافته، مقررات ا متحدالشکل اعتبارات اسنادی  ا

 ؛بانک مرکزی ۱۳۹۵ ماهاردیبهشت 2۹مورخ  ۶2۸۰۵/۹۵ شماره نامٔهو مفاد بخش ۳پییا یوسی
  اسناد اقدام کند؛ وتواند نسبت به ارائٔهنفع اعتبار میبانکی که تا پایان وقت اداری آن روز، ذیسررسید اعتبار: روز  
 های مالی پیام است و امکان تبادل تمام اندازی شدهای که در بانک مرکزی ج.ا.ا. راهالکترونیکی مالی )سپام(: سامانه یرسانامیپ سامانٔه

 .سازداستاندارد فراهم می صورتبههای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را مپیا ازجملهمتمرکز  طوربهبانکی بین
شروع دیجیتالی سنامٔه ،و یا محصول بانکی وکارکسبکردن هر خط  در گام اول برای  شنا ست،  تدوین  تفصیلی از آن دارای اولویت ا

 آورده شده است. ۱-۴ داخلی و ابعاد اصلی آن در جدول شده در این بخش برای اعتبارات اسنادی تدوینای از شناسنامٔهنمونه
در ارائه و  ربطیذشلده عالوه بر واحدهای مدیریتی  تفصلیلی تهیهدر شلناسلنامٔه ،که در این جدول نیز نشلان داده شلده اسلت طورهمان

باعث سللرعت در ارتقا و بهبود یات  این جزئ. ارائٔهشللودارکان شللعب سللتاد و بانک نیز مشللخد  ، باید شللرد وظایح تماممحصللول تأیید
 محصول در مراحل بعدی خواهد شد. فرایند

                                                                                                                                                                                                                
1 Line Of Bussiness, LOB 
2 Letter of Credit, LC 
3 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP 
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 تفصیلی برای اعتبارات اسنادی داخلی شناسنامٔه فرم نمونٔه ۱-۴ جدول
 تفصیلی فرایندفرم شناسنامه 

 فرایندنام  گشایش اعتبارات اسنادی داخلی

 مسئول انجام ارزی ادارات /المللنیبمدیریت امور  کشور هایبانکدر  فرایند دادن انجام نحؤه دستی

 دریافت درخواست فرایند
 سپام توسط شعبه دریافت کد منحصر از سامانٔه

 سنجیاعتبار فرایند
و در ارتباط با  کردهمدارر گشلللایش را بررسلللی  المللنیباعتباری توسلللط امور اعتبارات، امور تا صلللدور مصلللوبه  

 .دکنیممدارر و پرونده با مشتری هماهنگ  یهایکاست
 شود.در کربانک ثبت و بایگانی می موردنظراطالعات موجود در مورد اعتبار اسنادی داخلی  ،در نهایت

 شرد جزئی مراحل

 

 اعتبارات اسنادی داخلی فرایندکردن  دیجیتالی۱.۵.۴
 فرایندهای فرایندشللناسللایی کارها و زیر ،شللودمی ی اعتبارات اسللنادی داخلی اسللتفادهوکارکسللبهای خط فرایندابزار اصلللی که برای تفکیک 

 فرایندکردن این دیجیتالی  سازی و نشان دادن نحؤهاصلی با استفاده از فلوچارت آن محصول است. فلوچارت اصلی این محصول برای ساده
 شده است. معرفی ۱-۴ بانک مرکزی است. در فلوچارت اصلی هر عالمت در شکل ۱۳۹۵ ماهمورخ اردیبهشت نامٔهبخش بر اساس

 
 

 فلوچارتمعرفی عالئم  ۱-۴شکل 
 اصلی گشایش اعتبارات اسنادی فرایند

ی قرار داد. با شلناخت کامل موردبررسلی شلناسلایی کرد و اجزای آن را خوببهبرای تحول دیجیتال در فرایند منتخب باید جزئیات فرایند را 
پذیر اسلت. فرایند اصللی گشلایش اعتبارات دیجیتال تعریح شلود، امکان صلورتبهی که از ابتدا تا انتها بتواند اگونهبهفرایند، بازطراحی آن 

تواند به شللکل ارائه شللده اسللت. این فرایند خود از زیرفرایندهای متعدد تشللکیل شللده اسللت که می 2-۴ریالی در شللکل -اسللنادی داخلی
سنزیرمجموعه شود. به-ادی داخلیای از فرایند گشایش اعتبارات ا طور مثال، فرایند احراز هویت مشتری ریالی و یا مستقل از آن تعریح 

عملیات

پایان  شروع 

شرط

عملیات  زیرفرایند 
 گسترده
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که جزئیات فرایند دریافت عنوان فرایندی مسللتقل تعریح شللود، درحالیتواند بهکه بین بیشللتر فرایندهای بانکی اصلللی مشللترر اسللت، می
سنادی د شایش اعتبار ا ست یعنی گ سته به نوع درخوا ست واب ست. درحالدرخوا ضر، در بانکاخلی ا شی مهم از فرایند حا شور بخ های ک

گرفته محدود به رقمی کردن بوده و توجهی به تغییر تجربٔه مشللتری در شللود و تغییرات صللورتدسللتی انجام می صللورتبهگشللایش اعتبار 
شکل  ست. در  شده ا شایش اعتبار ن ست  2-۴فرایند گ شده ا شاره  نامٔه که مرتبط با کدام ماده یا مواد بخشبرای هریک از مراحل فرایند ا

دلیل نامه بهبخش ۴۵و  ۴۴اسلت. دو زیرفرایند مربوط به مواد  های بعدی ارائه شلدهبانک مرکزی اسلت. زیرفرایندهای این فرایند در شلکل
است. البته  ی قرار نبرفتهموردبررسشود، در این مطالعه اینکه خود فرایندهایی مهم در سازمان بانک است و شامل زیرفرایندهای متعدد می

 سازی شود. این نوع فرایندهای عمومی دیجیتال ژهیوبهبانک دیجیتال نیاز دارد که تمام فرایندها 
 

 
 

 ریالی-اصلی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی فرایند 2-۴شکل 
 

شروع

تغییر جزئیات   ایجاد 
اعتبار اسنادی

پایان

اطالع به مشتری مبنی بر 
رد درخواست گشایش 

اعتبار اسنادی

خیر

توقح

بله

فرایند بررسی 
کنترل های داخلی 

موفق است؟
خیر

ذخیره سازی مدارر

بله

خیر

بله

فرایند اعتبارسنجی 
برای بررسی سقح 
اعتباری موفق 

است؟

فرایند استعالم 
وضعیت منفی 
موفق است؟

فرایند دریافت 
درخواست

فرایند ورود 
جزئیات

فرایند 
پیش پرداخت

فرایند وثیقه گیری

دریافت شماره منحصر به 
فرد از سامانه پیام رسانی 

 سپام الکترونیکی مالی 

فرایند تعیین مبنای 
عقدی گشایش 
اعتبار اسنادی 

بلهداخلی

فرایند بررسی 
دستورالعمل های 
مبارزه با پولشویی 

موفق است؟
خیر

احراز هویت 
مشتری

2ماده 

۳ماده 

بخش هایی از ماده 
۵

۵ و ۴مواد 

7 و ۶مواد 

۱۰ماده 

۴۴ماده 

۴۵ماده 

2۰ تا ۱۳مواد 
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 ریالی-درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی فرایندزیر 
شللود، مدارر دریافتی در زیرفرایند درخواسللت گشللایش وابسللته به هویت متقاضللی اسللت. اگر مشللاهده می ۳-۴که در شللکل  گونههمان

شللود. این درحالی اسللت که فرایند کامل می ۴۵و  ۱۱متقاضللی شللخد حقیقی یا حقوقی غیردولتی باشللد، با ارائٔه مدارر کامل طبق مواد 
 های بیشتری دارد.های آن پیچیدگیو تبصره ۵ی بر اساس مادٔه مدارر موردنیاز وزارتخانه یا نهاد دولت

 

 
 

 ریالی-درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی فرایندزیر ۳-۴ شکل
 
 

دریافت درخواست 
مشتری برای گشایش 
-اعتبار اسنادی داخلی

ریالی

شروع فرایند درخواست

پایان زیرفرایند

خیر

متقاضی وزارتخانه 
یا نهاد دولتی است؟

نهاد متقاضی از بودجه 
عمومی استفاده می کند؟

بله

دریافت مستندات دال بر 
عدم استفاده از بودجه 

تاییدیه  عمومی 
خزانه داری کل کشور و یا 
 خزانه داری معین استان

بله

خیر

اجرای پروژه تدریجی یا به 
طور یکجا در سال های بعد 

است؟

بله

دریافت مستندات 
تضمین سازمان برنامه 
مبنی بر پیش بینی اعتبار 
الزم در بودجه سال های 

مربوط و تضمین 
پرداخت توسط سازمان 

برنامه

دریافت تاییدیه 
ذی حسابی مبنی بر 

تصویب حداقل معادل 
مبل  اعتبار اسنادی 

داخلی مورد درخواست 
در بودجه سالیانه

خیر

و برای  ۴۵ و ۱۱آیا مدارر طبق مواد 
و  ۵ وزارتخانه ها و نهادهای دولتی ماده
تبصره های آن کامل است؟

دریافت مدارر ناقد

خیر

بله

۵ماده 

2 تبصره ۵ماده 

۱ تبصره ۵ماده 

 و ۱۱ ،۵مواد 
۴۵
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 ریالی-تعیین مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی فرایندزیر 
های نظام بانکی ایران با بانکداری متعارف در جهان، اهمیت مبنای عقدی قراردادهاسللللت. برای رعایت الزامات ترین تفاوتیکی از مهم

قرار نبرفته است و در صورت توجه  موردتوجهشرعی، نیاز است از عقود مرتبط استفاده شود. این ویژگی در استاندارهای جهانی چندان 
شیعه. با توجه به اینکه در روشبر  معموالًبه آن  ساس فقه  ست و نه بر ا شافعی ا ساس فقه  دلیل توان از عقد قرض بههای تأمین مالی نمیا

نامٔه بانک مرکزی دو نوع قرارداد اسللتصللناع و مرابحه را برای بحث تأمین مالی در گشللایش اعتبار اسللنادی بحث ربا اسللتفاده کرد، بخش
جعاله استفاده شده تأمین مالی نباشد، از قرارداد  قصدبهریالی -گشایش اعتبار اسنادی داخلی کهیدرصورت ریالی ارائه کرده است.-داخلی

توان با طراحی شلللدن دارد و حتی میقابلیت دیجیتالی کامالا فرایندپردازد. این زیردریافت سلللود، تنها به دریافت کارمزد می یجابهو بانک 
که در بانکداری اسالمی بر مبنای فقه  کرد. باید توجه کردتری را در یافتن نوع قرارداد مناسب وی یاری ساده، مش سؤاالتای با پرسشنامه

ستفادهتواند وجود دارد که در روابط بانکی می ، انواع عقود مختلحشیعه ضر، درحالقرار گیرد.  موردا سه نوع عقد از سمت بانک حا این 
مقررات ارائه شللده اسللت. این در حالی اسللت که در آینده نیز ممکن اسللت عقود دیگری با  مرکزی جمهوری اسللالمی ایران شللناسللایی و در

انجام گیرد که امکان افزودن انواع عقود جدید  یاگونهبهها فرایندسللللازی های قرارداد نیز ارائه شللللود که باید طراحی و پیادهتوجه به ویژگی
 .(۴-۴)شکل  فراهم باشد

 
 

 ریالی-تعیین مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی فرایندزیر ۴-۴شکل 
 
 
 

  

شروع فرایند تعیین مبنای عقدی 
گشایش اعتبار اسنادی داخلی

قصد بانک تامین 
مالی است؟

جعاله   نوع قرارداد
گشایش اعتبار اسنادی 

داخلی

خیر

موضوع قرارداد 
کاالی موجود یا 
خدمت است؟

بله

بله

عقد مرابحه  نوع قرارداد

خیر

استصناع  نوع قرارداد

پایان زیرفرایند

۱۴ماده 

۱۵ماده 
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 اعتبارسنجی فرایندزیر
اعتبارسللللنجی  فرایندکیح وان به کمبانک مرکزی چند نامٔههای هر بانکی اسللللت. در بخشفرایند ترینمهمیکی از  اعتبارسللللنجی فرایندزیر

سیستم اعتبارسنجی متمرکز طراحی شده است. در  داشتن یا نداشتنبر اساس وجود  فرایند ،پرداخته نشده است. با توجه به این موضوع
 کهدرحالی ،افزایش دلبخواه حد اعتباری وجود دارد تأییدکیوب در صورت نبود اعتبار کافی، امکان بررسی و اعتبارسنجی فلکس فرایندزیر

تر خواهد بود و با در ایران کامل فرایندیتال برای این سللللازی تحول دیجپیاده ،ترتیبدهد. بدینرکزی این اجازه را نمیبانک م نامٔهبخش
ست، این  ناچاربهحذف بخش تغییر دلبخواه که  سانی همراه ا شوددیجیتال کامالاتواند می فرایندغیردیجیتال و با دخالت ان شکل  سازی  (

۵-۴) . 

 
 

 اعتبارسنجی فرایندزیر ۵-۴شکل 
 
 

های عصبی های نوین باشد. استفاده از یادگیری ماشین و شبکهفنّاوریتواند محل ورود بخش دریافت/محاسبه حد اعتباری مشتری می
ستفادهتواند حساب( و حد اعتباری او میحساب/بددر تعیین نوع مشتری )خوش قرار  اریدر اختتواند با قرار گیرد. حتی مشتری می موردا

و کرده های بانکی، اطالعات بیشللتری وارد سللیسللتم یادگیری ماشللین بانک APIدیگر از طریق  هایبانکهایش در ادهدادن دسللترسللی به د
مشتری از درخواست گشایش اعتبار اسنادی را  تواند تجربٔهحد اعتباری می محاسبٔه فرایندتری فراهم کند. این نوع تغییر اعتبارسنجی قوی

بله

دریافت حد اعتباری 
مشتری از سیستم 

اعتبارسنجی

اعتبار کافی است؟

بررسی امکان افزایش 
دلبخواه حد اعتباری

تایید افزایش حد 
اعتباری؟

شروع فرایند اعتبارسنجی

سیستم اعتبارسنجی 
متمرکز وجود دارد؟

موفق  پایان زیرفرایند

بله

ناموفق  پایان زیرفرایند

خیر

خیر

خیر

محاسبه حد 
اعتباری با توجه به 

مقررات

دستور العمل بانک 
مرکزی این را 
نمی پذیرد
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ها دانسلللازی که در ابتدای گزارش ببانک به اهداف اصللللی دیجیتال ،تغییر دهد. با این تغییر ،گرفته اسلللتبه کل با آنچه تا امروز انجام می
 .شودتر میاشاره شد نزدیک

 وضعیت منفی نبوداستعالم  فرایندزیر
سنادی داخلی نامهبر اساس بخش لحاظ وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی با ریالی باید به-بانک مرکزی، متقاضی گشایش اعتبار ا

انجام گیرد.  سلللرعتبهتواند اتوماتیک باشلللد و اسلللتفاده از سلللامانٔه یکپارچه اطالعاتی مشلللتریان بررسلللی شلللود. ارتباط با این سلللامانه می
 (. ۶-۴فراهم کند این ارتباط کامالا دیجیتال خواهد بود )شکل  APIزی برای سامانٔه یکپارچٔه اطالعاتی مشتریان بانک مرک کهیدرصورت
 

 
 

 وضعیت منفی نبوداستعالم  فرایندزیر ۶-۴شکل 
 
 

استعالم وضعیت بدهی 
غیرجاری و چک برگشتی 

متقاضی از سامانه 
یکپارچه اطالعاتی 

مشتریان

مشتری شخد 
حقوقی است؟

استعالم وضعیت بدهی 
غیرجاری و چک برگشتی  
صاحبان امضای مجاز و 
اعضای هیات مدیره از 
سامانه یکپارچه اطالعاتی 

مشتریان

خیر
آیا دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء 
اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد شبکه 

بانکی است؟

بله

آیا دارای سابقه چک برگشتی رفع 
سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد 

شبکه بانکی است؟

شروع فرایند استعالم 
وضعیت منفی

ناموفق  پایان زیرفرایندموفق  پایان زیرفرایند

خیر

بله

خیر

بله

تبصره ماده 
۳

۳ماده 
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۳۶ 

 پرداختپیش فرایندزیر
پرداخت دریافت پیش صللورتبهریالی را -بانک باید بخشللی از مبل  اعتبار اسللنادی داخلی ،بانک مرکزی نامٔهبخش ۵و  ۴بر اسللاس مواد 

اسللت که )بر اسللاس اعتبارسللنجی  شللدهینیبشیپکیوب حالتی پرداخت در گشللایش اعتبار اسللنادی )ارزی( در فلکسپیش فرایند. در کند
 ۱۰داقل بانک مرکزی بانک را ملزم به دریافت ح نامٔهبخش ،حالنیبااپرداخت نباشلللد. گرفته از مشلللتری( نیازی به دریافت پیشصلللورت

مشللتری  کهیدرصللورتوابسللته به هویت حقوقی مشللتری دارد.  شللدتبهپرداخت پیش فرایند. کندمیمشللتریان  پرداخت از تمامدرصللد پیش
 های قانون بودجٔهویژگی ، اگر بانک تمامترتیببدین به قوانین بودجه خواهد بود.پرداخت وابسته پیش فرایندوزارتخانه یا نهاد دولتی باشد، 

بررسللی چگونبی  ،ترتیببدینخودکار صللورت پذیرد.  صللورتبهتواند ، این مرحله نیز میکندسللال جاری را در ابتدای سللال وارد سللیسللتم 
ضی از ویژگیبهره ستمندی متقا به هنبام  فرایندگیرد و سال انجام می کلی در ابتدای صورتبهبلکه  ،های قانون بودجه نه به هنبام درخوا

 .(7-۴)شکل  تر خواهد شدسریع شدتبهگشایش اعتبار 
 

 
 

 ریالی-پرداخت اعتبار اسنادی داخلیپیش فرایندزیر 7-۴شکل 
 
 

بررسلللی  فرایندهای داخلی و بررسلللی کنترل فراینداز  اندعبارتریالی -گشلللایش اعتبار اسلللنادی داخلی فرایندهای مهم دیگر فرایندزیر
شلللامل  های مهم و اسلللاسلللی هسلللتند،فرایند دلیل اینکهاسلللت، به خارجشلللویی از محدوده این مطالعه های مبارزه با پولملدسلللتورالع

تنزیل های اصلی اصالد اعتبار اسنادی و فرایند ،مختد گشایش اعتبار اسنادی نیستند. در ادامه ،بوده و از سوی دیگر های مهمفرایندزیر
 د. شواسنادی ارائه می اعتبار

  

نیاز به دریافت 
پیش پرداخت

شروع فرایند 
پیش پرداخت

اعتبار اسنادی 
دیداری است؟

بله

اخذ پیش پرداخت 
متناسب با توان و ظرفیت 

حداقل  اعتباری متقاضی 
 درصد ۱۰

بله

پایان زیرفرایند

خیر

اخذ پیش پرداخت 
متناسب با توان و ظرفیت 

حداقل  اعتباری متقاضی 
در زمان   درصد ۱۰

گشایش اعتبار

خیر متقاضی وزارتخانه 
یا نهاد دولتی است؟

نهاد متقاضی از 
بودجه عمومی 
استفاده می کند؟

بله

بله

خیر

اجرای پروژه 
تدریجی یا به طور 
یکجا در سال های 

بعد است؟

بله

خیر

اخذ پیش پرداخت به 
درصد مبل   ۱۰۰اندازه 

اعتبار اسنادی داخلی

خیر
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۳7 

 اصالد اعتبار اسنادی فرایند
سررسید، بخشی از تصمیم ست تغییر  ست. در صورت درخوا سنادی نیز فرایندی پیچیده ا سته به تصویب فرایند اصالد اعتبار ا گیری واب

یر مبل ، تمام مراحل مربوط به سللازی نیسللت. از سللوی دیگر در صللورت درخواسللت تغیباالترین رکن اجرایی بانک دارد که قابل دیجیتال
 (.۸-۴سازی شود )شکل تواند تماماً دیجیتالدریافت، و بیمه باید انجام گیرد که با وجود پیچیده بودن میکاهش یا افزایش وثایق، پیش

 

 
 

 ریالی-داخلی یاعتبار اسناداصالد  فرایندزیر ۸-۴شکل 
 
 

  

شروع

درخواست متقاضی 
همراه با موافقت ذی نفع

پذیرش بانک 
گشایش کننده

درخواست تغییر 
مبل  افزایش

تامین وثایق

اخذ الحاقیه 
گواهی   بیمه نامه 

بیمه

اخذ کسری 
پیش دریافت

کاهش

آزادسازی وثایق

عودت مازاد 
پیش دریافت

نوع اعتبار اسنادی

بدون تغییر

سایر

درخواست تغییر 
سررسید

خرید کاال

درخواست تغییر 
سررسید

ماه ۶حداکثر 

اعمال تغییر سررسید

ماه ۶بیش از 

تصویب باالترین 
رکن اجرایی بانک

اعمال تغییر مبل 

ماه ۱۸بیش از 

ماه ۱۸حداکثر 

بدون تغییر

پایان فرایند

بدون تغییر
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 ریالی-تنزیل اعتبار اسنادی داخلی فرایند
نامٔه بانک مرکزی نیاز به اخذ موافقت ارکان اعتباری است. برای بخش ۳۵مادٔه  ۱ریالی بر اساس تبصرٔه -برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی

نامٔه تسللللهیالت و نامه اسللللت. بقیٔه موارد همچون رعایت مفاد آیینتبدیل این مرحله به زیرفرایندی تماماً دیجیتال نیاز به تفسللللیر بخش
 (. ۹-۴سازی شود )شکل تواند تماماً دیجیتالکالن، تطبیق سرزمین، تعیین نرخ، و ... می تعهدات
 
 

 
 

 ریالی-تنزیل اعتبار اسنادی داخلی فرایند ۹-۴شکل 
 
 

  

شروع

استعالم از سامانه 
تسهیالت و 

تعهدات بانکی 
مبنی بر اصالت و 

صحت

اخذ تاییدیه از 
طریق سپام از 

بانک گشایش کننده 
مبنی بر عدم تنزیل 

قبلی

موفق

موفق

ارائه درخواست تنزیل 
اعتبار اسنادی داخلی 

مدت دار

اخذ موافقت ارکان 
اعتباری

رعایت مفاد 
آیین نامه تسهیالت 
و تعهدات کالن و 
درصد های ماده 

۳۸

موفق

موفق

تعیین نرخ قابل 
اعمال جهت تنزیل

موفق

تطبیق سرزمین 
گشایش و تنزیل

پایان

تنزیل اعتبار اسنادی

اعالم مراتب به بانک 
گشایش کننده از طریق 

سپام

توقح

ناموفق

ناموفق

ناموفق
اخذ شماره درخواست 
منحصر به فرد از سپام

۳۵ ماده ۱تبصره 

۳۸ماده 

۴2ماده 

۴۰ماده 

۳۵ماده 

۳۵ماده 

۳۵ ماده 2تبصره 

۳7ماده 
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 بندیجمع
 کهیدرصورتطوفان تحول در راه است.  این،وجودبا ،است داشتهها و ابزارها در روش ی چشمگیرگذشته رشد طی چند دهٔه صنعت بانکداری

وکارهای جدید بازنده در رقابت با کسب ،های اطالعات و ارتباطات همراه نسازندفنّاوریخود را با تحوالت جدید حاصل از رشد  هابانک
لی در این بخش محدود نخواهد و ،مشتری آغاز شده است تجربٔه سازی از بانکداری خرد و در الیٔهخواهند بود. تحول دیجیتالی یا دیجیتالی

مشتریان خرد بانک  شده است. این تنها تجربٔه دیجیتالی هاآنهای فرایند دیجیتال که تمام تماماًهایی هستند آینده بانک هایبانکماند. 
 یران بانک نیز در تجربٔهنفعان شامل مشتریان شرکتی و حتی کارکنان و مدذی ، بلکه تمامگذردهای ارتباطی دیجیتال مینیست که از کانال
تر از مهاجرت و تحول دیجیتالی باشد، ولی دیجیتال شاید ساده کامالاساخت بانک  ،میانابطه با بانک خواهند بود. درایندیجیتال نو در ر

بانکداری  بستر تجربٔه اصول اساسی های مدرن است.فنّاوریشدن فراتر از استفاده از  دیجیتالی فعلی ناگزیر از این تحول هستند. هایبانک
و  ،های تجاریآوری بینش مشتری، بازتعریح مدلمحور، جمعتجربٔه کاربرشامل طراحی مجدد  هافنّاوریعالوه بر استفاده از این  نوین

 حتی اکوسیستم باز دیجیتالی است. 
آسانی نیست.  ولی تحول به این وضعیت کار ،کندبانکداری ارائه می پیشرو دیجیتال شناخت و آگاهی خوبی از آیندٔه هایبانکبررسی 

 ی مهمکلی حاکمیت و نهادهای ناظر نقش صورتبهسازهای( اقتصاد دیجیتال فراهم باشد. دولت و )فعال یازهاینشیپ اول آنکه باید تمام
، اعتمادقابلای دیجیتالی داده ، هاباعتمادقابلسازهای اقتصاد دیجیتال شامل هویت دیجیتالی توانند بازی کنند. فعالدر این زمینه می

ای مقیم، محاسبات مقیاس، معماری باز، سواد های دادهمعماری رضایت مشتری، زیرساخت عمومی برای اقتصاد دیجیتالی، سیاست
 ی بر پایٔهسنت هایبانکو در نهایت امنیت سایبری است.  ،های تجربی و آزمایشیگذاری بر اساس داده، سیاستینیکارآفردیجیتالی و رشد 

سازها باید منتظر این فعالبرای آغاز تحول دیجیتال ن این،وجودباتوانند وارد تحول دیجیتال شوند. می ی اقتصاد دیجیتالسازهاحضور فعال
و  ،محصوالت سازی بازتعریح تمام خدمات،اول دیجیتال گام بر.و زمان ل کامل دیجیتال خود کاری است سترگچرا که تحو باشند،
و در نهایت  ،تحول ها،فرایندترتیب به طراحی خدمات و محصوالت، بازطراحی ها، بهفرایندسازی در دیجیتال های بانک است.رویه
مرکزی تحول دیجیتال  هستٔه هاآنو بهبود  هابانکهای کلیدی فرایندشود. شناسایی سازی همراه با توجه به مدیریت ریسک پرداخته میپیاده

 باشد. ی مناسبتواند راهکارالمللی میهای استانداردهای بینبندیها و طبقهدهد. استفاده از مدلرا شکل می
های مهم و اساسی بانکداری که در آینده فرایندیکی از  ،شودها شناخته میفرایندنمایش عملی آنچه به بازطراحی  منظوربهدر این گزارش 

 ست. اعتبارات اسنادی داخلی یک محصولبانکی انتخاب شده ا نمونٔه فرایند عنوانبه ،تداری شرکتی خواهد داشدر بانک ی مهمنیز نقش
 دیجیتال تمام تماماًتغییرات و تحوالت نوین بانکی قرار نبرفته است، ولی برای داشتن بانک  موردتوجهبانکی است که تاکنون چندان 

 تواند در تمامسازی میه دیجیتالدهد چگونهای این محصول نشان میایندفربازطراحی  ،. از سوی دیگردسازی شوها باید دیجیتالیفرایند
تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مراحلی دارد  فرایند ،مثال طوربهابعاد بانک ظاهر شود و تنها مختد مشتریان خرد و خدمات پرداخت نیست. 

 ،پذیردسنتی صورت می صورتبه فرایندمراحل این  تمام، حاضردرحالکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین شده است. 
شود. در بانک دیجیتال نرخ تنزیل معین می فرایندای از این د. در مرحلهسازی شوتمام مراحل دیجیتال باًیتقرولی امکان این وجود دارد که 

اعتبار اسنادی داخلی  توجه به زمان سررسید تسویٔهتوان تعیین نرخ تنزیل را توسط مدل هوش مصنوعی یادگیری ماشین انجام داد که با می
از سوی دیگر، نرخی  تنزیل بر اساس تغییرات نرخ بینی وضعیت عرضٔه، و پیشسوکیکند از ریسک آن را مشخد می که آنهای و ویژگی

توانند به چه میزان می ،سازی دارندبسیاری با دیجیتال ظاهر فاصلٔههایی که درفرایندشود مشاهده می ،ترتیببهینه در نظر بگیرد. بدین
 عاید بانک سازند. توجهقابل یرسانی درآمدها و افزایش سرعت خدمتسازی شده و با کاهش هزینهدیجیتال

ستای تحول دیجیتال، بازبینی در را هابانک شود گام اولیٔههای اقتصاد دیجیتال در کشور، پیشنهاد میبا توجه به وضعیت موجود زیرساخت
   باشد. فرایندهای بانکی با نباهی به اجرای تمام دیجیتال فرایند مامت
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